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 صندوق األمم المتحدة االستئماني إلنهاء العنف ضد المرأة –0
 

بعبارة "صندوق األمم  ا  حقشار إليه ال)الذي سي   المرأة ضد العنف نبذ نشاطات لدعماالستئماني  دةلمتحااألمم وق دصن تأسس
، ليكون آلية عالمية متعددة 55/1661 مقر المتحدةلألمم مية ولعماالجمعية ار رقبموجب  1996المتحدة االستئماني"( في عام 

 األممهيئة  في العالم. وتقوم ا  األطراف لدعم الجهود الوطنية الرامية إلى إنهاء واحد من أكثر انتهاكات حقوق اإلنسان انتشار 
(، بالنيابة عن منظومة األمم المتحدة، على إدارة "صندوق األمم UN Women) للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة المتحدة

 المتحدة االستئماني".
 

 غير والمنظمات المتحدة، األمم في األعضاء للدول التطوعية المساهمات خالل من االستئماني المتحدة األمم صندوق يعمل

 استشارية لجان   المنح تقديم ت  وآليا الصندوق عمل   تحكمو  .بالموضوع المهتمين واألفراد الخاص، والقطاع مؤسسات،وال الربحية،

 من وغيرهم المدني المجتمع من الرواد والخبراء ،المتحدة األمم وكاالت من تتكون ،اإلقليمي وتحت العالمي المستويين على
 تاريخه ذلك في بما ،االستئماني المتحدة األمم صندوق تكوين حول معلومات على الحصول يمكنو  .2الرئيسيين المصلحة أصحاب

 .3 للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة األمم المتحدةلهيئة  الموقع اإللكتروني من ،والمانحين السابقة والمنح
 

 منظمات من وغيرها والشعبية النسائية المنظمات لدعم ا  هام ا  مصدر  إنشائه منذ االستئماني المتحدة األمم صندوق كان ولقد

 كافة لىع- الرئيسيين المصلحة وأصحاب المناصرين وحشد ،التغيير وتحفيز ،االبتكار رعاية خالل من وذلك المدني، المجتمع

 في قالصندو  يساهم ،المنح توفير خالل ومن. والدولي الوطني المستوى إلى ووصوال   المحلي، المجتمع مستوىب ا  بدء المستويات،

 إمكانيات وتعزيز ،اإلنسان حقوق معايير أساس على مبنية جديدة قوانين سن  لتطوير و  والدعوة، هذا الموضوع تجاه الوعي تعزيز

 التيو  -للمنح المتلقية الجهات قامت وقد .المستمر التقدم لتحقيق للمنح المتلقية الجهات قدرات وتطوير الخدمات، إلى الوصول

                                                 

كانون األول  22"، الصادر بتاريخ القضاء على العنف ضد المرأة فيدة اإلنمائي للمرأة صندوق األمم المتح دور: "55/166قرار الجمعية العامة  1 
 .1995)ديسمبر( 

( أعضاء  على المستويات العالمية واإلقليمية من ضمنهم: منظمة األمم المتحدة لألغذية PACتضمنت اللجنة االستشارية للبرنامج ) 2514في  2 
، والمفوضية (UNESCAPلجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ )(، و ILO) ولية(، ومنظمة العمل الدFAOوالزراعة )

(، وبرنامج األمم المتحدة المشترك OHCHRلألمم المتحدة لحقوق اإلنسان ) السامية(، والمفوضية UNHCRالعليا لألمم المتحدة لشؤون الالجئين )
ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة  ،(UNDP(، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي )UNAIDSإليدز )ا/نقص المناعة البشرية لمكافحة

(UNESCO( وهيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ،)UN Women)،  منظمةو ( األمم المتحدة للطفولةUNICEF ومكتب ،)
 المعنيمكتب الممثل الخاص لألمين العام (، و UNFPA(، وصندوق األمم المتحدة للسكان )UNODC) جريمةمتحدة المعني بالمخدرات والاألمم ال
(، ومنظمة الصحة العالمية UN Actionمبادرة األمم المتحدة لمكافحة العنف الجنسي في حاالت النزاع )و  ،نزاعالجنسي في حاالت ال بالعنف

(WHO( وبرنامج األغذية العالمي ،)WFP،) والمنظمات الدولية  ،لبنك الدولي. كما تضم اللجنة أيضا  ممثلين عن المنظمات غير الحكوميةوا
ومن ضمنهم ممثلين عن مركز القيادة العالمية للمرأة، والمساواة اآلن، ومعهد المجتمع  ،الحكومية وغيرهم من الخبراء على المستويين العالمي واإلقليمي

 ( من بين آخرين.IOMة )المفتوح، والمنظمة الدولية للهجر 

 3 fund/-trust-work/un-we-http://www.unwomen.org/how 
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 في الفاعلة الجهات مختلف بإشراك  -2552ام عطرية منذ ـ  فرق األمم المتحدة القو  حكومية، غير ومنظمات حكومات تشمل

 األصلية، الشعوب مجتمعات شباب،و  يافعون رجال،و  نساء المجموعات هذه من. و والفتيات النساء ضد العنف إنهاء على العمل

  153 من ما يقرب الصندوق قدم تاريخه، وحتى .اإلعالم ئلووسا اإلنسان، حقوق منظماتو  التقليديون، والزعماء ،الدين رجال
 .ومنطقة ا  بلد 136 في مبادرة 393 حوالي لدعم أميركي دوالر مليون

 
نهاء لمنع المتحدة لألمم العام األمين لنداء لالستجابة أداة االستئماني المتحدة األمم صندوق ويعتبر  والفتيات، النساء ضد العنف وا 

 في الصندوق يساهم يقدمها، التي المنح طريق عنف ،(2515-2552) ،4مرأةال ضد العنف إلنهاء اتحدوا ةحمل سياق في وذلك

 القطاعات، متعددة العمل وخطط الوطنية، بالقوانين يتعلق فيما أهمية األكثر ةالخمس نتائجها على التركيز خالل من اتحدوا حملة

 .وما بعد الصراعات اتالصراع حاالت في الجنسي للعنف صديوالت االجتماعية، لتعبئةوا البيانات، جمع وأنظمة

 

 5102الدعوة إلى تقديم عروض لعام  –5
 
 المبادئ اإلرشادية لصندوق األمم المتحدة االستئماني 0–5
 

 التالية:  المبادئيعمل صندوق األمم المتحدة االستئماني على ترويج المبادرات القائمة على 
  وهي مناهج تعطي أولوية قصوى لمسألة ترويج حقوق اإلنسان والمستجيبة للنوع االجتماعيأساليب العمل القائمة على ،

والفتيات وتوفير الحماية الالزمة لهذه الحقوق والعمل على الوفاء بها، باإلضافة إلى تعزيز لكل النساء الحقوق اإلنسانية 
 . النساء والفتياتأشكال العنف ضد  المحلية والوطنية للقضاء على جميع صعدةالقدرات المؤسسية على األ

  ،قابلة للقياس والتي تحدث فرقا حقيقيا في حياة النساء والفتيات.المحددة و النتائج والالتركيز على األثر 
 من حيث الوقاية من  ،واحتياجاتها المترابطةوالفتاة ، التي تتعامل مع حقوق المرأة االستجابات الشمولية متعددة القطاعات

 ،الوصول إلى حقوقهن الصحية والقانونيةو النساء والفتيات واالستجابة له، بما في ذلك السالمة والحماية، العنف ضد 
 والحقوق االقتصادية.  ،واألمن االقتصادي ،وحقوقهن في الملكية والميراث

  ص لإلقصاء أو بشكل خاالالتي يتعرضن  النساء والفتيات، مثل التي تعاني من نقص في الخدماتالتركيز على الفئات
 من خالل تصميم التدخالت حسب احتياجات فئات سكانية بعينها. االستجابة للتنوعالحرمان، بما يضمن 

 محلي، وعلى وجه ، بما في ذلك الشراكات فيما بين الكيانات الحكومية ومنظمات المجتمع الالتنسيق وبناء الشراكات
 والشبكات النسائية.  الخصوص المجموعات

 وتعميمها. ورصدها وتقييمها ، من خالل توثيق النتائج شاطرة المعرفةااللتزام بم 
 من خالل البناء على الدروس المستفادة والممارسات الموصى بها لضمان تحقيق النتائج البرمجة القائمة على البراهين ،

 واالستخدامات المثلى للموارد. ،ضلىالف  

 

                                                 
  انظر  4 

http://www.un.org/ar/women/endviolence/ 
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 الدعوة إلى تقديم عروض مشاريع 5–5

عدد وافر من السياسات والقوانين وخطط العمل الخاصة بالتصدي للعنف ضد النساء والفتيات، إال أن  بنيمن تعلى الرغم 
 ةالماليين منهن ما زلن معرضات للخطر وال يتمتعن بأية حماية، أو إمكانيات للوصول إلى الخدمات األساسية أو بأية فرص

أجل  ما زالت استراتيجيات تعزيز الحماية وكسر دائرة العنف معدومة. ومنفي سعيهن لتحقيق العدالة. وفي العديد من البلدان، 
التي تعترض سبيل الوفاء بااللتزامات الوطنية والدولية بالعمل على إنهاء العنف ضد النساء  التعامل مع الفجوات الخطيرة

ودعم السياسات وخطط العمل الوطنية  ،نفاذ القوانينعلى تعزيز آليات  صندوق األمم المتحدة االستئماني ، يركز5والفتيات
 على أرض الواقع. والقائمة على نتائج لعملية تنفيذ البرامج الفعالة  -ا  وكم   ا  نوع- وذلك من خالل توسيع الدعم المتاحوالمحلية، 

 الدولية المعرفية دةالقاع توسيع إلى الصندوق يهدف ،االستئماني المتحدة األمم صندوق يقدمها التي المنح وتقييم مراقبة خالل نم

 والمبتكرة التحفيزيةونشر المناهج  واستنساخ تجريب واختبار وقياس وتقييم وتوثيق دعم ثناءأ وذلك ،ةالناجح الطرق هي ما عن

 للمناهج امر صا اتوثيق المثالي العرض سيضمن .أوسع نطاق على بالتطبيق ا  وعد طياتها تحمل والتي ،القائمة على النتائج والواعدة

 البرامج ألصحاب العملي اإلرشاد وتوفير ،المستفادة الدروس لمشاركة رؤية مع ،والفتيات النساء ضد العنف مع التعامل في فعالةال

 .اإلنسان حقوق عن والمدافعين ،األخرى

 لتوضيح فقط، نشير إلى أن مقترحات المشاريع قد تأخذ في اعتبارها ما يلي:وعلى سبيل ا

 
 الحيلولة دون حدوث  تؤدي إلىمن العنف ضد النساء والفتيات، أي استراتيجيات  للوقاية األولية ةمحدد استراتيجيات تطوير

العمل مع الرجال ، و المدرسة، و القائمة على المجتمع المحليوالتدخالت العنف كلية. ومن األمثلة على ذلك: أساليب العمل 
   وتعميمها. الت التي يتم تنفيذها في المدارس، والتدخوالفتيان على تغيير معايير النوع االجتماعي والقبول بالعنف

 والمواءمة مع معايير حقوق  ،الوطنيةنفاذ التشريعات ، وذلك من خالل تعزيز عملية ضمان وصول الناجيات إلى العدالة
ت وأشكال الخدمات الصحية النوعية وغيرها من الخدما، إلى جانب وصولهن إلى على المستوى العالمي واإلقليمي اإلنسان

                                                 

الخاص بالتعليم والمساواة  مشروع األمم المتحدة لأللفيةتوصيات فريق عمل  تقرير لفية واألهداف اإلنمائية لأللفية،وجه الخصوص، إعالن األ على 5 
: تقرير األمين العام الدراسة المعمقة بشأن جميع أشكال العنف ضد المرأة ،(nder.htmwww.unmillenniumproject.org/reports/tf_ge)بين الجنسين 

قرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة حول تكثيف الجهود الرامية إلى  ،2556حزيران )يونيو(  26( المؤرخ في A/61/122/Add.1لألمم المتحدة رقم )
( المؤرخ 63/155، القرار رقم )2552كانون األول )ديسمبر(  19( المؤرخ في 61/143: القرار رقم )القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة، وهي

كانون  21( المؤرخ في 65/122القرار ) ،2559كانون األول )ديسمبر(  12في ( المؤرخ 64/137، القرار رقم )2552كانون األول )ديسمبر(  12في 
ن "المرأة عنو  الم   (1225وقرار مجلس األمن الدولي رقم ) ،2512كانون األول )ديسمبر(  25في ( المؤرخ 62/144والقرار رقم ) ـ2515 األول )ديسمبر(

ر بتاريخ ن "المرأة والسالم واألمن" والصادعنو  الم   (1222قرار مجلس األمن الدولي رقم ) ،2552حزيران )يونيو(  19والسالم واألمن" والصادر بتاريخ 
الخاصتين بالعنف ضد  19والتوصية العامة رقم  12استنتاجات وتوصيات لجنة السيداو، بما في ذلك التوصية العامة رقم  ،2559أيلول )سبتمبر(  35

 للجلسة السابعة التوصيات الختامية (،ons/index.htmlhttp://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendati :انظرالمرأة )

المقرر  وأخيرا  تقارير ؛2513آذار )مارس(  15والخمسين للمفوضية حول وضع المرأة حول منع كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات والتصدي لها، 
 .وأسبابه وعواقبه العنف ضد المرأة بمسألة يالمعن الخاص

http://www.unmillenniumproject.org/reports/tf_gender.htm
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/index.html
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على سبيل المثال، خطوط  لوصول إلى عدد من الخدمات، ومنها. وقد يشمل هذا البند تأسيس أو توسيع إمكانيات االدعم
 الهاتف الساخنة، األماكن اآلمنة، المساعدة القانونية واالستشارة في الحاالت الطارئة.   

 وتعبئة المجتمعات المحلية بخصوص "عدم التسامح  ،هافهم حقوقهن والمطالبة بى تمكين النساء بحيث يصبحن قادرات عل
الوطنية و  الدولية القوانين والسياسات وخطط العملحول وذلك من خالل محو األمية القانونية  " إزاء العنف،اإطالق  

لتمكينهن  والفتيات االقتصادية )بما في ذلك فرص التشغيل( أمام النساء-اعيةضافة إلى تهيئة الفرص االجتموالمحلية، باإل
  من الخروج من دائرة العنف.  

  وما بعد النزاعات؛ في حاالت النزاعات كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات تعزيز الجهود الرامية إلى الوقاية من
كوسيلة قتال منتظمة تستخدمها جهات حكومية وغير االغتصاب  ك الجهود الرامية إلى منع ومكافحةما في ذلب

  6.حكومية
 الفتيات ، مثل النساء و بصورة خاصة ونقص الخدماتستجابة الحتياجات وحقوق الفئات التي تعاني من اإلقصاء اال

اللواتي يعانين من الفقر والفقر المدقع، المراهقات والشابات، العامالت المهاجرات، العامالت في المنازل، مجتمعات 
، النساء والفتيات إعاقاتلديهن  أو س نقص المناعة البشريةاللواتي يحملن فيرو  والفتيات السكان األصليين، النساء

مثل العنف االستجابة ألشكال العنف األخرى المهملة بصورة خاصة، اللواتي تعرضن لالتجار بهن، وفئات أخرى، أو 
اء الجنسي ضد الفتيات والشابات، اإلساءة أثناء فترة الحمل، العنف السياسي أو االقتصادي، والعنف الجنسي أثن

 النزاعات المسلحة وما بعدها.  
 وذلك من خالل العمل على ضمان دمج إنهاء تأمين االلتزامات بالسياسات االستراتيجية والميزانيات المرصودة للتنفيذ ،

العنف ضد النساء والفتيات في األطر الوطنية الرئيسية للتنمية والتمويل، مثل استراتيجيات تخفيض أعداد الفقراء، أو 
، أو أساليب العمل (مرض اإليدزافحة فيروس نقص المناعة البشرية )تنمية الوطنية، أو الخطط الوطنية لمكخطط ال

عادة اإلعمار فيما بعد النزاعات، أو خطط  ويشمل  .الصلةالقادمة ذات  2515ما بعد القطاعية، أو أطر بناء السالم وا 
ز حر  التقدم الم   دعم عملية تحديد مؤشرات األداء وقياسو دمات، لختحديد مواقع او  ،جمع البيانات وتحليلهاذلك دعم عملية 

مبادرات إعداد الميزانيات بطريقة تستجيب للنوع االجتماعي، وتطوير قدرات منظمات المجتمع و  حسب هذه المؤشرات،
لعامة وآليات لة والمشاركة في صياغة السياسات اساء  من أجل ترويج الم   المدني في مجال المناصرة الموجهة للسياسات

 المتابعة.
  للقيام بدور حاسم، ولكنه غير مستغل، في الوقاية من العنف ضد النساء والفتيات  -ا  نسبي جديدة-جهات فاعلة إشراك

وغيرها من  الشباب، المنظمات الدينية، أصحاب العمل والنقابات العمالية،و  العمل مع الرجال والفتيانومعالجته، مثل 
  االستراتيجية. المجموعات والقطاعات

 التوصيات الخاصة بإنهاء العنف ضد النساء ، وكذلك دعم تنفيذ الصكوك الدولية واإلقليمية الخاصة بحقوق اإلنسان
بما فيها التوصيات الصادرة عن لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد  والصادرة عن هيئات حقوق اإلنسان،

، أسباب العنف ضد النساء وعواقبهب المعنية ص المنوط بمنع ممارسة العنف ضد المرأةالمقرر الخاالمرأة )سيداو( وعن 
  للمفوضية حول وضع المرأة. بالجلسة السابعة والخمسينة التوصيات الخاص ا  وأيض

                                                 

 www.stoprapenow.orgات"، ف األمم المتحدة للعمل ضد  العنف الجنسي في النزاعتحالانظر أيضا  " 6 

http://www.stoprapenow.org/
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  ،وخطط العمل الوطنية والمحلية على صعيد القطاعات  ،منفذي القوانين والسياسات دعم تطوير قدراتعلى وجه العموم
 فيما بين القطاعات.و 

 
 ،ن بوضوح تفاصيل التحديات السياقيةعلى أن تبي  بالعروض وفي جميع الحاالت، سيتم التأكيد على قدرة الجهة المتقدمة 

 والتدخالت المناهجمة ئواالستراتيجيات الالزمة لتحقيقها، مع التركيز على مالوالمحددة والتي يمكن قياسها  والنتائج المتوقعة
ي كما سيوجه اهتمام خاص للمنظمات الت .عنف أو الفئات العمرية للمستفيداتللالمعروض تعامل مع الشكل للالمخصصة 

  .، خاصة منظمات النساء الشعبيةتعمل مع منظمات النساء المحلية

 قترحة ومدتهاميزانيات المشاريع الم   3–5
 

طرية، ينبغي أن تكون الميزانية المطلوبة في حدود ـ  لمتحدة القا رق األممف  بالنسبة لمنظمات المجتمع المدني الكبيرة والحكومات و 
 لمدة تتراوح من سنتين إلى ثالث سنوات.    ومليون دوالر أميركي كحد أقصى دوالر أميركي كحد أدنىألف  355

 
 ألف 55ما بين أن تطلب ، والمنظمات الشبابية لمنظمات المجتمع المدني الصغيرة، وخاصة المنظمات النسائية الشعبية يمكن

 .   ألف دوالر أمريكي بغض النظر عن حجم ميزانيتها التنظيمية السنوية لمدة سنتين إلى ثالث سنوات 155إلى دوالر أميركي 
 

 أي تطلب أال يجب عامة بصفة، و ينبغي أن يتم تحديد الميزانية المطلوبة على أساس قدرات المنظمة التشغيلية واالستيعابية

  .السنوية ميزانيتها من مرتين أكبر منحة مؤسسة
 
 واالختيارعملية تقديم الطلبات  –3
 
 الجهات التي يمكنها التقدم بعروض المشاريع 0–3
 

 والعاملة فيها، على النحو التالي:    7درجة في "قائمة البلدان المؤهلة"أو المناطق الم  جهات من البلدان 
  يتم تنفيذ سفي البلد الذي  ةقانونيبطريقة المسجلة مات غير الحكومية المنظبما في ذلك  ،بكات المجتمع المدنيشمنظمات و

 .فيهالمشروع 
 أو المنطقة وطني في البلد )البلدان( حضور على الصعيد الالتي لها  ،الدولية/منظمات وشبكات المجتمع المدني اإلقليمية

 بهاتساهم الكيفية التي سقترح م  المشروع الح يجب أن يوض   ،الحالة ذهفي هو  .فيهاالمشروع يتم تنفيذ س)المناطق( التي 
 .عملية التنفيذبالمنظمات الوطنية والمحلية التزام المقترحة في تطوير القدرات الوطنية و الت التدخ

  على النوع االجتماعيئم بين الجنسين والعنف القا ةالمساواب المختصة العمليةالتقييم /البحثسات سمؤ. 

                                                 

المتوفرة اإلنمائية و  يتقيد صندوق األمم المتحدة االستئماني بقائمة البلدان التي اعتمدتها المنظمة الدولية للتعاون االقتصادي والتنمية / لجنة المساعدات 7 
 .  www.oecd.org/dac/stats/daclistعلى الموقع: 

http://www.oecd.org/dac/stats/daclist
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 ةاألجهز ، بما في ذلك المحلي أو والمستوى ما دون الوطني ،الوطني/وى المركزيالسلطات الحكومية على المست 
 . النسائية الوطنية والوزارات القطاعية األخرى
 .الحكومةو  المجتمع المدني ضمنشراكات  قيام  مقترحات المشاريع  ستعكويستحسن من أجل تحقيق أفضل النتائج أن 

ع إثبات نجاحها في العمل مع منظمات وشبكات نسائية محلية، وخاصة على خاص للمنظمات التي تستطي اهتمام   سيوجهو 
على اسم  بوضوح تنص  فينبغي أن  ،ةئأكثر من منظمة أو هيل ب  مستوى القاعدة الشعبية. أما المقترحات المقدمة من ق  

 .التعاقدية هالتزاماتو المشروع  ةعن إدار ساسية تتولى المسؤولية األالمنظمة التي س
 

م الدليل على أنها هي، أو شركاءها المنفذين على دعلى المنظمات التي تتقدم بمبادرات تشمل عدة بلدان كذلك أن تقينبغي 
 الصعيد الوطني، مسجلون بطريقة قانونية في كل بلد )أو منطقة( سيتم التنفيذ فيه.

 كأقصى حد. ن اثني البلدان بلدين المتعددة   يجب أن تشمل المبادرات  
 
 

  الدعوة فقطبمقترحات 
 

دعوة عدد مختار من  بشكل خاص، يجوز لصندوق األمم المتحدة االستئماني 5151-5102 للفترةالبرنامجية  تهكجزء من استراتيجي

ولة مبادرات الممللقابل للقياس المحدد والتأثير التمديد هذه الدعوة بناء على تقييم دقيق للنتائج و ويجوزلتقديم طلبات.  السابقيينالممنوحين 

للحصول على تفاصيل  3.3لى الدور النهائي من التقييم. )انظر القسم إمباشرة  المدعويينالمقترحات المقدمة من المتقدمين ستحل  من قبل.

 .حول عملية التقييم واالختيار(
 

 
 في الطلبات االستئمانيندوق األمم المتحدة صينظر  ، لن2515إلى تقديم عروض مشاريع  تهدعو فيما يتصل ب

 التي:
 
   البلدان المؤهلة قائمة على درجة م  في بلدان ومناطق ليست  تدخالتم بخصوص د  ـقت 
   طريةـ  رق األمم المتحدة القأو من قبل ف   لألمم المتحدةة منفردة تابعة بل وكالتقدم من ق 
  سيسأي انتماء مؤ ليس لهم أفراد قبل تقدم من 
  ذي تعمل فيهالبلد القانوني في ال تتمتع بوضع منظمات قبل تقدم من 
  على تنفيذ منحة من  ا  حاليطرية لألمم المتحدة تعمل ـ  أو فرق ق ،حكومية هيئات أو ،منظمات مجتمع مدنيقبل تقدم من

 االستئمانيصندوق األمم المتحدة 

  2511تقدم من قبل منظمة تلقت منحة من صندوق األمم المتحدة االستئماني خالل السنوات الثالث السابقة )ما بين 
 إال إذا كان صندوق األمم المتحدة االستئماني قد طلب تحديدا  من المنظمة التقدم بطلب (2514و

 صندوق األمم المتحدة  منحة من ا  حالي أحد مكاتبها القطرية فرعها )أو فروعها( أو يتلقى تقدم من قبل منظمة دولية
 االستئماني

 فارغة أو ناقصةمالحق التي تحتوي على الطلبات  بما في ذلك، كاملةالمرفقة بها غير مستندات تكون ال 
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 لخإ، أو البناء ،التحتية يةأو البن ،جالمثل األدوية أو خدمات اإلرشاد والع- لتمويل برامج أو خدمات جارية ا  تطلب منح. 
أو خدمات ع أو تقييم برنامج التطسفي أفكار مبتكرة الالنظر، على أساس تقديري وحسب الحالة، يمكن أن يتم ، ومع ذلك

لألهداف المحدد االختصاص شريطة أن تكون ضمن النطاق أو  ،للتعلم والتعميم ا  ة يقصد منها أن تكون نموذجئمقا
 لتقديم المقترحاتستئماني اإلجمالية المذكورة في دعوة صندوق األمم المتحدة اال

  أو بناء أو تصليح مبان  ،تبامك الكاستمأو  ،مثل شراء أرض أو ممتلكات ،لتغطية تكاليف البنية التحتيةيل تمو التطلب
قصيرة لإلقامة أو بيوت  ،أو مراكز إيواء ،بناء أو تأثيث مرافق للخدماتعلى سبيل المثال،  بما في ذلك ،ةئمأو مكاتب قا

 األمد 
  عامةالتوعية مستقلة لل التلبرامج وحم لتمويالتطلب 
  اتبحث وجمع للبيانالتمويل لعمليات قائمة بمفردها للتطلب 

 
 م الطلباتيتقديمكن  ىأين ومت 5–3
 

مقترح كامل و ،موجزة ورقة مفاهيمشكل عن طريق اإلنترنت على  هممقترحات مشاريعبقدموا تيتوقع من مقدمي الطلبات أن ي
 ل.مفص  

دعوة م من توفر )يرجى مالحظة أنه على الرغ اإلنجليزية والفرنسية واإلسبانيةيمكن تقديم أوراق المفاهيم باللغات التالية فقط: 
سيتم قبولها فقط  الطلباتإال أن باللغات العربية والبرتغالية والروسية،  صندوق األمم المتحدة االستئماني لتقديم مقترحات

 .باإلنجليزية أو اإلسبانية أو الفرنسية(
 

 ، يرجى االطالع على المالحق التالية:ورقة المفاهيموإلعداد 
 

 لمفاهيمنموذج ورقة ا  :1 الملحق رقم 
 ملخص الميزانية  : 2 الملحق رقم 

 
( يناير) كانون الثاني 29إلى  12جاهزا  الستقبال الطلبات من شبكة االنترنت  عبر تقديم طلب ورقة المفاهيمسيكون برنامج 

غي إدخال جميع المعلومات باستخدام البرامج وينب  .http://grants.unwomen.org :وذلك على الرابط التالي 5251
 الخاصة بتقديم الطلبات عبر شبكة اإلنترنت.

 
 بتوقيت نيويورك ليال 00:22على الساعة  5102كانون الثاني )يناير(  52 يومهو ورقة المفاهيم م ديلتقالموعد النهائي 

 .يئوعد النهامها بعد هذا المالالتي يتم است في أوراق المفاهيمنظر ي   لنو  ،)شرق(
 

من  كانون الثاني )يناير( 29ورقة المفاهيم الخاصة بهم بنجاح بحلول الموعد النهائي في  سيتمكن كافة المتقدمين الذين قدموا
 شباط )فبراير(. 2االنتقال مباشرة إلى إعداد المقترح الكامل بتاريخ 

http://grants.unwomen.org/
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 الرجوع إلى المالحق التالية: رجىي   ،إلعداد مقترح كامل
  مشروعنموذج نبذة وصفية عن ال :3 الملحق
 المذكرة التوجيهيةنموذج سلسة النتائج و  :4الملحق 
 المذكرة التوجيهية الخاصة بإطار المصادر والنتائج :5الملحق 
  مذكرة توجيهية إضافية لطلبات المنح الصغيرة :6الملحق 

 
: الرابط التالي على 2515 (مارسذار )آ 22 ىحت (فبرايرشباط ) 2من  ا  نترنت متاحاإل عبر الكاملقتراح اال سيكون

http://grants.unwomen.org . وينبغي إدخال جميع المعلومات باستخدام البرامج الخاصة بتقديم الطلبات عبر شبكة
 اإلنترنت.

 
ولن (. شرقبتوقيت نيويورك )ليال  53:22 الساعة ،5102 (مارس) ذارآ 52كامل هو القتراح االالموعد النهائي لتقديم 

 التي يتم استالمها بعد هذا الموعد النهائي. المقترحاتنظر في ي  
 

رسلة عبر اإلنترنت من خالل رسالة بالبريد سيقوم صندوق األمم المتحدة االستئماني بإشعار المتقدمين باستالم طلباتهم الم  
 .اإللكتروني

 
 بشكل فرديحدة االستئماني من اإلجابة سبب العدد الكبير من الطلبات، لن يتمكن صندوق األمم المترجى مالحظة أنه وبي  

 على المتقدمين الذين لم يحالفهم الحظ في االجتياز إلى المراحل الالحقة في عملية االختيار.
 

نة العامة لصندوق األمم المتحدة في عملية تقديم الطلب عبر اإلنترنت، يرجى االتصال باألماتقنية في حال وقوع مشاكل 
. evaw@unwomen.org-untfاالستئماني )بمدينة نيويورك، الواليات المتحدة( على عنوان البريد اإللكتروني التالي: 

 تبليغ مقدمي الطلبات حول آخر المستجدات عن طريق البريد االلكتروني. وسيتم
 
  عملية التقييم واالختيار 3–3
 

يتم تقييم جميع المقترحات بناء على الجودة الشاملة والطبيعة   ل عملية سنوية مفتوحة وتنافسية.يقدم الصندوق منحه من خال
االستئماني على  األمم المتحدة تابعة لصندوقالموجهة نحو النتائج للمشروع المقترح. وسوف تشمل عملية التقييم لجان اختيار 

والتي ستتبع معايير مشتركة للمراجعة واختيار الفائزين المستفيدين من المنح. وسيتم القيام بهذه  ،المستويات العالمية واإلقليمية
موافقات المنح النهائية، وتوقيع اتفاقات  ن. سيتم االنتهاء م2515ب )أغسطس( آل الفترة من نيسان )أبريل( إلى العملية خال

بشكل  منح العملال. يتوقع من كافة الفائزين ب2515كانون األول )ديسمبر(   15روفات األولى بحلول الجهات المانحة والمص

http://grants.unwomen.org/
http://grants.unwomen.org/
mailto:untf-evaw@unwomen.org
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رامج وخطط ردود الفعل، وضمان معايير عالية الجودة لتصميم الب ق األمم المتحدة االستئماني لدمجوثيق مع فريق صندو 
 في وثيقة البرنامج النهائية. الدقيقةالرصد والتقييم 

 
 مة في صندوق األمم المتحدة االستئماني إلنهاء العنف ضد المرأةساه  هات الم  الج –4
 

يتم تمويل صندوق األمم المتحدة االستئماني من خالل تبرعات تقدمها الدول األعضاء في األمم المتحدة، وشركاء من القطاع 
 الخاص والمجتمع المدني، باإلضافة إلى أفراد مهتمين من جميع أرجاء العالم.

 
ستراليا، ا: 2514عضاء الذين ساهموا في عام حكومات الدول األ دعممتنانه لعن اصندوق األمم المتحدة االستئماني يعرب 
 يسلندا، أيرلندا، إسرائيل، كازاخستان، هولندا، النرويج، سويسرا، المملكة المتحدة.آألمانيا، 

 
الذي قدمه الشركاء من القطاعين الخاص  الحيويللدعم  متنانالستئماني بوافر الشكر واالكما يتقدم صندوق األمم المتحدة ا

 األممالوطنية لهيئة  جل السالم، واللجانة هيئة األمم المتحدة للمرأة من أورابط، بينيتونوغير الربحي، بما في ذلك: شركة 
 ومؤسسة زونتا الدولية. ،يسلندا واليابان وسويسراآنلندا و المتحدة للمرأة في ف

 
أو أعربوا األفراد، الذين تبرعوا للصندوق للجهات المانحة والداعمين صندوق األمم المتحدة االستئماني عن امتنانه عرب كما ي  

 .اتحدوا إلنهاء العنف ضد المرأةمبادرة عن التزامهم بالقضاء على العنف ضد النساء والفتيات من خالل 
 


