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 صندوق المرأة للسالم والعمل اإلنساني
 

 COVID-19 -نافذة اإلستجابة الطارئة بشأن الفایروس التاجي (كورونا) 
 

 دعوة لتقدیم عروض  
 

 المقدمة 

  ،2019ألول مرة في مقاطعة ھوبیي الصینیة في دیسمبر  COVID-19 -تم اكتشاف الفایروس التاجي كورونا 
ً  وانتشر الفایروس منذ ذلك الحین  إلى جمیع البلدان واألقالیم في العالم تقریبًا. متجھا

وكما أكدت  ذلك،كان انتقال الفیروس إلى البلدان النامیة والبلدان المتأثرة باألزمة محدوداً. ومع  قریب،حتى وقت 
 1لمیة، فإن التفشي الذي وصل إلى مستویات عالیة من الوباء العالمي جعل ھذا اإلنتقال یحدث اآلن.منظمة الصحة العا 

ى فقد بدأ الفایروس التاجي في التأثیر على استجابات المساعدات اإلنسانیة ومناطق الصراع. وقد أدَّ   ذلك،باإلضافة إلى  
تسببت عملیات اإلغالق والحجر   أخرى،إغالق الحدود إلى الضغط على قنوات اإلغاثة في بعض المناطق. في أماكن  

كما أن القیود المفروضة على الموظفین الدولیین والتنقل تُِحد  الصحي في رفع حواجز الطرق أمام العملیات األخرى.
  2من إمكانیة تقدیم المساعدة.

 في حاالت النزاع واألزمات اإلنسانیة IDCOV-19الفایروس التاجي 

في البلدان المتضررة  ستتعاَظم المخاطر ذلك،إن تفشي الفایروس التاجي لھ تأثیرات كبیرة في جمیع السیاقات. ومع 
كبیرة في  أضراراً  -في ذلك أنظمة الرعایة الصحیة  بما -من الصراعات حیث تكبدت الحوكمة واألنظمة االجتماعیة 

 -رئیس برنامج الطوارئ الطبیة التابع لمنظمة الصحة العالمیة  -رایان وأشار الدكتور مایك بنیتھا التحتیة وخدماتھا. 
ة من النزاع لدیھا أضعف البنیات التحتیة الصحیة، وأن السكان النازحون معرضون رَ رِّ ضَ تَ معظم الدول المُ أن  إلى

قالت الدكتورة إسبیرانزا   وبالمثل،  3بیعیة التي یعیشون فیھا نتیجة للعنف المسلح.للخطر بشكل خاص بسبب البیئات الط 
یروس (...) یمكن أن یُْسِقط أنظمة ا إن الف -)  ICRCالوحدة الصحیة للجنة الدولیة للصلیب األحمر (  رئیسة  -مارتینیز  

 4طبیة كاملة في بعض البلدان.

وا على الفرار من منازلھم رُ بِ جْ لخطر خاص وأُ  -نصفھم من النساء  -ملیون شخص  70یتعرض أكثر من  وبالمثل،
یتعرض الالجئون والنازحون داخلیاً في المخیمات  5بسبب اإلضطھاد والصراع والعنف وانتھاكات حقوق اإلنسان.

جھ الخصوص. مع التركیز العالي لجموع األشخاص، الذین یعیش الكثیر ووالمستوطنات غیر الرسمیة للخطر على 
منھم في ظروف معیشیة مزدحمة (ومع وصول محدود للغایة إلى الرعایة الصحیة)، فھناك قلق بالغ من أن انتشار 

 فاقم. الفیروس سوف یت

 في حاالت النزاع واألزمات اإلنسانیة COVID-19األبعاد الجنسانیة للفایروس التاجي  

تؤكد مجموعة متزایدة من التقاریر والتحلیالت أن الفایرو التاجي یؤثر بشكل غیر متناسب على النساء بطرق عدیدة. 
وخاصة من الدروس المبكرة المستفادة   -زمات  األإن أبرز التحدیات التي تواجھ الجنسین والتي تم تحدیدھا في سیاقات  

 : 6ھي التالیة -آسیا من 

 
1 ---19-covid-on-briefing-media-the-at-remarks-opening-s-general-director-https://www.who.int/dg/speeches/detail/who

2020-march-11 
2 response-aid-humanitarian-https://www.thenewhumanitarian.org/news/2020/03/19/coronavirus 

3 crises-humanitarian-19-covid-https://www.csis.org/analysis/impact 

 . نفس المرجع 4
5 h 2020CARE, Marcdevelopment and humanitarian settings,  19 Outbreaks in-Gender implications of COVID 
6 UN Women Regional Office for Asia and the Pacific, March 2020 
 
 

https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020
https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020
https://www.thenewhumanitarian.org/news/2020/03/19/coronavirus-humanitarian-aid-response
https://www.csis.org/analysis/impact-covid-19-humanitarian-crises
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٪ من العاملین في القطاع 70 نسبة تشكل النساء حتیاجات النساء العامالت في مجال الرعایة الصحیة:إتلبیة  •
ً ومع ذلك، غالب 7الصحي واإلجتماعي على الصعید العالمي، وُھنَّ في الخطوط األمامیة لإلستجابة. ما یتم  ا

تجاھل اإلحتیاجات الفوریة للنساء في الخطوط األمامیة. لفتت العامالت في مجال الرعایة الصحیة اإلنتباه إلى 
د من معدات الحمایة الشخصیة، بما في ذلك تلبیة إحتیاجات النظافة المتعلقة ھو أبع الخاصة فیماإحتیاجاتھن 

 بالدورة الشھریة. كما ینبغي أیضاً تقدیم الدعم النفسي واإلجتماعي للمستجیبین في الخطوط األمامیة.
ھكذا أزمات كما لوحظ بالنسبة لتفشي فیروس إیبوال، تشكل    :للمرأةاآلثار الواقعة على اإلحتیاجات اإلقتصادیة   •

أن تزید   ویمكن  -وخاصة في القطاعات غیر الرسمیة    -تھدیدًا خطیًرا لمشاركة المرأة في األنشطة اإلقتصادیة  
وخاصة في حاالت األزمات حیث تعتمد  -ل العیش. ستشكل تدابیر الحبس بُ من الفجوات بین الجنسین في سُ 

 تحدیًا كبیًرا لإلحتیاجات اإلقتصادیة للمرأة. -النساء على القطاع غیر الرسمي في معیشتھن 
ولكن لیس فقط  -إن النساء الالجئات والنازحات داخلیا، وخاصة  :قسراً اآلثار الواقعة على النساء النازحات  •

 اللواتي في المخیمات والمستوطنات العشوائیة، معرضات للخطر على وجھ الخصوص.  -
وزیكا بما في ذلك إیبوال  -تشیر األدلة من األوبئة السابقة  :نجابیةواإلالوصول المتقطع إلى الصحة الجنسیة  •

ل  - الموارد المخصصة للخدمات الصحیة إتجاه إلى أن الجھود المبذولة الحتواء تفشي المرض غالبًا ما تَُحّوِ
ً الحمل، الروتینیة بما في ذلك الرعایة الصحیة قبل الوالدة وبعدھا ووسائل منع  ى تفاقم ما تؤدي إل وغالبا

 ،COVID-19محدودیة الوصول بالفعل إلى خدمات الصحة الجنسیة واإلنجابیة. في حالة الفایروس التاجي 
 فإن تدابیر الحبس قد تقید وتُِحد من الوصول إلى ھذه الخدمات المحدودة بالفعل بشكٍل أكبر.

أثبتت التجارب أنھ عندما تكون المرأة مسؤولة  :الحمایةزیادة العنف المبني على النوع الجنساني ومخاطر  •
فإن زیادة إنعدام األمن الغذائي نتیجة لألزمات قد تعرضھا  للعائلة،في المقام األول عن شراء وطھي الطعام 

من الشریك الحمیم وأشكال أخرى من العنف المنزلي بسبب التوترات  -على سبیل المثال  -لخطر متزاید 
ً وتتفاقم أشكال أخرى من العنف الجنساني أیضالمتزایدة في األسرة.    ذلك،في سیاقات األزمات باإلضافة إلى    ا

قد تتعطل الرعایة المنقذة للحیاة والدعم للناجین من العنف الجنساني (أي اإلدارة السریریة لإلغتصاب ف
منشغلین بالتعامل والصحة النفسیة والدعم النفسي واإلجتماعي) عندما یكون مقدمو الخدمات الصحیة مثقلین و

 مع حاالت الكورونا.
عندما تكون أنظمة الرعایة الصحیة  :والفتیاتتفاقم أعباء عمل الرعایة غیر مدفوعة األجر على النساء  •

ممتدة بسبب الجھود المبذولة الحتواء تفشي المرض، یتم "تحمیل" مسؤولیات الرعایة في كثیر من األحیان 
ى وكبار السن. ویزید إغالق ضَ رْ حملن عادة مسؤولیة رعایة أفراد األسرة المَ على النساء والفتیات، اللواتي یت

المدارس من تفاقم عبء أعمال الرعایة غیر مدفوعة األجر على النساء والفتیات اللواتي یتحملن العمل 
 اإلضافي المتمثل في رعایة األطفال. 

 
 COVID-19ساني بشأن الفایروس التاجي (كورورنا نافذة اإلستجابة الطارئة لصندوق المرأة للسالم والعمل اإلن

 البلدان المؤھلة لتلقي التمویل .1
 فیما یلي، منظمات المجتمع المدني المحلیة من البلدان التالیة المؤھلة للتقدیم:

الكونغو جمھوریة وكولومبیا، وجمھوریة أفریقیا الوسطى، و، ا)ج(أزمة الروھین بنجالدیشو، بورونديو أفغانستان،
األردن (أزمة سوریا، والعراق،  و  ھایتي،و،  إیتوري، وكیفو الجنوبیة)(كینشاسا، وكویلو، وكیفو الشمالیة، و  الدیمقراطیة

تونغا، وباالو، والباسیفیك (فیجي،  وبابوا غینیا الجدیدة،  و،    فلسطینونیجیریا،  ومیانمار،  ومالي، و،  مالويو،  ا لیبیریو
أوغندا، وسري النكا، والسودان، وجنوب السودان، والصومال، والفلبین، وفانواتو)، وجزر سلیمان، وساموا، و
 أوكرانیا، والیمن.و

_________________________ 
7 -2019.1-WP1-Gender-HWF-HIS-https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/311314/WHO

eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/311314/WHO-HIS-HWF-Gender-WP1-2019.1-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/311314/WHO-HIS-HWF-Gender-WP1-2019.1-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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 التمویلطرائق  .2
 تنقسم دعوة تقدیم العروض إلى مسارین للتمویل

 دوالر أمریكي 30,000دوالر أمریكي إلى  2,500: التمویل المؤسسي: من 1مسار التمویل 
سیوفر تیار التمویل ھذا التمویل المؤسسي لمنظمات المجتمع المدني المحلیة العاملة في قضایا المرأة والسالم واألمن 

. سیحتاج مقدمو الطلبات المحتملین إلى توضیح كیف ةاإلنسانیة لضمان قدرتھا على إعالة نفسھا خالل األزموالقضایا  
 وكیف سیدعمھا التمویل خالل فترة إجتیاح الوباء. ،ثر األزمة الحالیة على قدراتھم المؤسسیة والمالیةؤت
 

القدرات المؤسسیة لمنظمات المجتمع المدني.   إلى تمویل مجموعة محدودة من األنشطة لدعم تطویر أو تعزیز  وسیھدف
وتشمل األنشطة إدخال أو تحسین النظم واألدوات والعملیات التنظیمیة والموارد البشریة وتدریب القوى العاملة على 

تمویل تسلیم نشاط  لیسالمھارات الفنیة واإلداریة والدعم بالمعدات المناسبة. والغرض من ھذا التیار التمویلي 
 جي.برنام

 
 دوالر أمریكي 200,000دوالر أمریكي إلى  30,000: من البرامجي : التمویل 2مسار التمویل 

 
سیمول تیار التمویل ھذا المشاریع التي تھدف على وجھ التحدید إلى توفیر استجابة تراعي الفوارق الجنسانیة فیما 

 س كورونا.  ویتعلق بفایر
 المثال ال الحصر:یمكن أن تشمل التدَخُّالت، على سبیل 

تعزیز القیادة والمشاركة المجدیة للنساء والفتیات في جمیع عملیات صنع القرار في التصدي لتفشي الفایروس  •
  .التاجي

تعبئة المنظمات النسائیة على مستوى المجتمع المحلي لضمان وصول رسائل التثقیف الصحي العام بشأن  •
نساء (بما في ذلك من خالل اإلذاعة المجتمعیة، واستخدام استراتیجیات المخاطر والوقایة إلى جمیع ال

 التكنولوجیا، وما إلى ذلك). 
•  ً باألزمة، وتحدیداً العامالت بأجر یومي وصاحبات األعمال الصغیرة  دعم النساء األكثر تأثراً إقتصادیا

وتمویل المجتمع والعامالت في القطاعات غیر الرسمیة. یمكن القیام بذلك من خالل التحویالت النقدیة، 
 المحلي، ودعم الشركات الصغیرة التي تقودھا النساء. 

ھا، بما في ذلك رعایة ما قبل الوالدة وما یستعادة خدمات الصحة الجنسیة واإلنجابیة وتعزیز الوصول إلإ •
 بعدھا. 

ولكن أیًضا دعم الوقایة من العنف الجنساني واإلستجابة لھ، بما في ذلك لیس فقط من خالل المالجئ اآلمنة  •
من خالل الحمالت على المعاییر االجتماعیة التي تستھدف مشاركة الذكور في العمل المنزلي ومكافحة العنف 

 المنزلي.
 

ا   یُسمح لمنظمات المجتمع المدني بتقدیم عرضاً واحداً فقط إلى صندوق المرأة للسالم والعمل اإلنساني في إطار إمَّ
 ن.یْ ر في عروض المنظمات التي تقدم عرضَ یُنظَ التمویل األول أو الثاني. لن 

 
 مدة المشاریع .3

مدتھا إلى  أقصى التي یمكن أن تصل إعتباره المشاریعسوف یأخذ صندوق المرأة للسالم والعمل اإلنساني في 
 شھًرا.  12

 
 اللغات  .4
 .یقبل صندوق المرأة للسالم والعمل اإلنساني الطلبات باللغات العربیة واإلنجلیزیة والفرنسیة واإلسبانیة      

 
 عملیة التقدیم واإلختیار .5
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 الُمَؤھَّل لتلقي التمویل؟ من 
 تكون أموال صندوق المرأة للسالم والعمل اإلنساني موجھة لصالح منظمات المجتمع المدني.

وتُْعتَبَر منظمات المجتمع المدني الوطنیة والمحلیة مؤھلة للتقدم. یتم تشجیع المنظمات النسائیة / المحلیة / المجتمعیة بشكل 
 كذلك بمشاریع منظمات المجتمع المدني المشتركة ویتم تشجیعھا. خاص على التقدیم. ویُسمح 

 
 ً ً لَ جَّ سَ / منظمة مُ  ھل أحتاج إلى أن أكون كیانا  لكي أتقدم بطلب؟  ة قانونیا

َمة الطلب ذات وضع قانوني مع السلطة الوطنیة المختصة). یعتبر إثبات التسجیل  یجب أن تكون المنظمة الرئیسیة ُمقَدِّ
ضع القانوني) أحد المرفقات المطلوبة ألي طلب منحة. الطلبات التي لیس لھا إثبات واضح على وضعھا  القانوني (أو الو

القانوني تعتبر غیر مكتملة، وسیتم إخراجھا من عملیة تقدیم الطلبات. یُرجى مالحظة أن عقد التأسیس لیس دلیالً على  
 الوضع القانوني. 

 
 ھل یمكنني تقدیم أكثر من طلب؟

 یجوز للمنظمات تقدیم أكثر من طلب واحد.ال، ال 
 

 ھل یمكن لعدة منظمات التقدم بشكل ُمْشتََرك؟
نعم، یتم تشجیع المشاریع المشتركة. بالنسبة للمشاریع المشتركة لمنظمات المجتمع المدني، یُطلب فقط من المنظمة الرائدة 

ة بوضوح داخل الطلب. یجب أن تشیر العروض لَ صَّ فَ تلبیة معاییر األھلیة. یجب أن تكون أدوار ومسؤولیات كل منظمة مُ 
 لتزامات التعاقدیة. إلبوضوح إلى المنظمة التي ستتولى المسؤولیة الرئیسیة عن إدارة المشروع وا

 
 ھل یمكنني التقدم بطلب للحصول على تمویل لمبادرة جاریة أو مشروع جاري التنفیذ؟ 

تحدید القیمة المضافة كمساھمة من صندوق المرأة للسالم  ذلك ینبغينعم، سنقبل عروض لمشاریع جاریة التنفیذ. ومع 
 والعمل اإلنساني بشكل واضح.

 
 ھل یجب على المتقدمین المساھمة في میزانیة المشروع؟ 

 لیس مطلوبا من منظمات المجتمع المدني المساھمة في میزانیة المشروع. 
 

 ھل یمكن تعدیل مشروعي بعد الموافقة علیھ؟
 ولكن یجب على المنظمات تقدیم وثیقة مشروع ُمنَقََّحة إلى األمانة الفنیة إلعادة الموافقة علیھا.  المشروع،یمكن تعدیل    نعم،

 
 وكیف یتم التقدیم؟ ،ومتى ،. أین7

لن في منتصف اللیل بتوقیت الساحل الشرقي الوالیات المتحدة.  2020أبریل  28الثالثاء الموعد النھائي للتقدیم ھو 
 في الطلبات الواردة بعد ھذا التاریخ. ْنَظر یُ 
 

 orgunwomen@19ResponseovidWPHFC.یمكن إرسال ِحَزم الطلبات على البرید اإللكتروني التالي:  
 

 ). ولن یتم قبول أي ِصیَغ أخرى.pdf. أو docx. أو  docبصیغة (یرجى تقدیم الطلبات 
 

سوف یؤكد صندوق المرأة للسالم والعمل اإلنساني إستالم الطلب عبر رسالة بالبرید اإللكتروني. إذا لم تتلق رسالة التأكید  
 اإلتصال بصندوق المرأة للسالم والعمل اإلنساني.  ْوِمي عمل، یُْرَجىیَ  اإللكترونیة في غضون

 
 ال یجوز لك إجراء تغییرات على طلبك بعد تقدیمھ.

 
  20اإلنترنت للمتقدمین المحتملین یوم اإلثنین    رَ بْ ستستضیف أمانة صندوق المرأة للسالم والعمل اإلنساني إجتماًعا عالمیًا عَ 

بتوقیت (ص 11:00ص للساعة 9:00فرنسا) و-ص (بتوقیت باریس10ص للساعة 8:00 من الساعة 2020أبریل 
 جتماع من خالل البرید اإللكتروني التالي: إل. یرجى التسجیل في ا)اأمریك-نیویورك

orgovid19Response@unwomen.CWPHF 
 

mailto:WPHFCovid19Response@unwomen.org
mailto:Covid19Response@unwomen.org
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 . المكونات المطلوبة لحزمة الطلب7.1
 

 ر في الطلبات غیر الُمْكتَِملَة.نظَ یرجى مالحظة أنھ لن یُ 
 

 صفحات) 10وال تزید عن  ،وثیقة المشروع (مرفقة -
 إطار النتائج (انظر وثیقة المشروع ملحق: أ) -
 میزانیة المشروع (انظر وثیقة المشروع ملحق: ب) -

  
 إثبات التسجیل القانوني أو الوضع القانوني - 
 

 . معاییر التقویم7.2
 

 أثناء كتابة طلبك، یُْرَجى مراعاة أنھ سیتم تقویم العروض وفقًا للمعاییر التالیة:
 

 :وأھدافھالمشروع  تصمیم
 .للنافذةالتوافق مع نظریة صندوق المرأة للسالم والعمل اإلنساني للتغییر والنتائج المتوقعة  •
 تعریف األھداف والنتائج، مع مراعاة التقویمات السابقة في نفس المجال. •
 .تحدید استراتیجیة تنفیذ ذات مصداقیة والتشغیل المتسلسل لألنشطة •
 الشراكة مع المنظمات النسائیة المحلیة وتنمیة قدراتھا. یتم تشجیع المشاریع المشتركة بقوة.  •
 المناسبة.تحدید المخاطر وتدابیر التخفیف  •
 التكامل مع الصنادیق والبرامج األخرى. •

 
 :ومراقبتھإدارة البرنامج 

 توجد خطة لبناء القدرات لشركاء منظمات المجتمع المدني لتحقیق نتائج البرنامج. •
 .اً شھر 12بشكل عام، یجب أال تستمر المشاریع ألكثر من  -جدول نتائج واقعیة  •
 تخصیص موارد المیزانیة لرصد وتقویم أنشطة المشروع بمرور الوقت. •
 

 المیزانیة:
 یقع المشروع ضمن حدود الدعوة لتقدیم العروض.   •
 یوضح المشروع قدرتھ على تحفیز تمویل إضافي.  •
 عتبار حجم المشاكل.لألنشطة المقترحة وتأخذ في اإل المیزانیة كافیة ومعقولة •

 
 :الوطنیةالجدوى والملكیة 

وأھداف محددة لبناء قدرات الالعبین  األنشطة،تعزیز الملكیة الوطنیة والمحلیة في تطویر وإنشاء  •
 الوطنیین والمحلیین.

 تنفیذ الشراكة مع منظمات المجتمع المدني الوطنیة. •
 كیفیة إعادة إنتاجھ وتحسینھ بمرور الوقت. )،فترة التمویل و (حیثما ینطبق ذلكجدوى البرنامج بعد  •

 
 
 موارد مفیدة .8
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 www.wphfund.orgموقع صندوق المرأة للسالم والعمل اإلنساني  •
صفحة صندوق المرأة للسالم والعمل اإلنساني على بوابة مكتب الصندوق اإلستئماني متعدد الشركاء:  •

http://mptf.undp.org/factsheet/fund/GAI00 
 wphfund@حساب تویتر الخاص بصندوق المرأة للسالم والعمل اإلنساني  •
شروط اإلدارة المؤسسة على الرصد والتقویم والنتائج: مسرد منظمة التعاون والتنمیة في المیدان  •

االقتصادي / لجنة المساعدة اإلنمائیة للمصطلحات الرئیسیة في التقویم، وھو متاح باللغات اإلنجلیزیة 
 http://www.oecd.org/dataoecd/29/21/2754804.pdfنیة. والفرنسیة واإلسبا 

 بالتقویم،معاییر وإرشادات الرصد والتقویم. معاییر التقویمات الصادرة عن فریق األمم المتحدة المعني  •
 .وھي متاحة باللغات اإلنجلیزیة والفرنسیة واإلسبانیة والعربیة والروسیة

http://www.uneval.org/papersandpubs/documentdetail.jsp?doc_id=22 
  
 

 WPHF للسالم والعمل اإلنسانيمعلومات حول صندوق المرأة 
 

ر صندوق المرأة للسالم بَ تَ عْ یتألف من ممثلین من الجھات المانحة، وكیانات األمم المتحدة، ومنظمات المجتمع المدني. یُ 
المرأة ة عالمیة تھدف إلى إعادة تنشیط العمل وتحفیز زیادة كبیرة في تمویل مشاركة  عَ مَّ جَ آلیة تمویل مُ   والعمل اإلنساني

وقیادتھا وتمكینھا في عملیات السالم واألمن واإلستجابة اإلنسانیة. كما ان صندوق المرأة للسالم والعمل اإلنساني ھو 
ة لتعزیز قدرة المرأة مَ مَّ صَ آلیة تمویل مرنة وسریعة؛ ویدعم التدخالت الجیدة من قبل منظمات المجتمع المدني المُ 

 واغتنام فرص بناء السالم الرئیسیة. الطوارئ،جابة لألزمات وحاالت واالست النزاعات،المحلیة على منع 
 

منظمة مجتمع مدني تعمل في   130دعم صندوق المرأة للسالم والعمل اإلنساني أكثر من    ،2016منذ انطالقھ في عام  
 قضایا المرأة والسالم واألمن والقضایا اإلنسانیة.

 
ني مجلس للتمویل على المستوى العالمي، ویتألف من أربعة كیانات تابعة م صندوق المرأة للسالم والعمل اإلنسا كُ حْ یَ 

ً ھیئة األمم المتحدة للمرأة، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، وصندوق األمم المتحدة للسكان،  لألمم المتحدة (حالیا
 4ن  ـع  وألمانیا وھولندا)، فضالً تحاد األوروبي  إلة (حالیًا كندا واـاء مانحـع دول أعضـومكتب دعم بناء السالم)، وأرب

منظمات مجتمع مدني (حالیا الشراكة العالمیة لمنع النزاعات المسلحة، والشبكة الدولیة لألطالس الساحلیة، ومنظمة 
 .ةیَّ رِ طْ نتقالیة). ویقوم مجلس التمویل بتقریر المخصصات القُ إلتمكین المرأة الدولیة، ومعھد العدالة ا

 
األمم المتحدة للمرأة بدور األمانة الفنیة لصندوق المرأة للسالم والعمل اإلنساني على المستوى العالمي، تقوم ھیئة و

 بدور الوكیل اإلداري للصندوق.) MPTFO( ستئمانیة متعددة الشركاءإلویقوم مكتب الصنادیق ا

http://www.wphfund.org/
http://mptf.undp.org/factsheet/fund/GAI00
https://twitter.com/AcceleratePeace
https://twitter.com/AcceleratePeace
https://twitter.com/AcceleratePeace
http://www.oecd.org/dataoecd/29/21/2754804.pdf
http://www.uneval.org/papersandpubs/documentdetail.jsp?doc_id=22

