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 صندوق المرأة للسالم والعمل اإلنساني: نافذة االستجابة السريعة 

 نافذة استجابة سريعة لمشاركة المرأة في عمليات السالم 

 وتنفيذ اتفاقيات السالم

 المنح قصيرة األجلدعوة لتقديم العروض: 

 مقدمة  .1

، ال  (WPSبشأن المرأة والسالم واألمن )  1325المتحدة رقم  بعد عشرين عاًما من اعتماد القرار التاريخي لمجلس األمن التابع لألمم  

  تزال المرأة ممثلة تمثياًل ناقًصا بشكل كبير في عمليات السالم والتحول. حيث أدت الطبيعة المتغيرة للحروب والنزاعات التي طال أمدها 

ة واألمن داخل األسرة والمجتمع وما هو أبعد من  وغير المتكافئة، إلى زيادة آثار النزاع على المرأة، مما يؤثر على شعورهن بالهوي

،  ذلك. وال تزال المشاركة المباشرة للمرأة كصانعة قرار ينظر إليها على أنها استثناء وليس حقًا أصياًل. واجهت النساء من مناطق مختلفة

ما زلن يواجهن عقبات شديدة ومقاومة بما في ذلك أفغانستان وجمهورية إفريقيا الوسطى وليبيا وجنوب السودان والسودان واليمن، و

 1مباشرة ومخاطر شخصية كبيرة في جهودهن لضمان مشاركتهن في العمليات التي تحدد مصير بلدانهم. 

واحدة من أكثر المجاالت تعثًرا في أجندة المرأة والسالم واألمن. فعلى    الرسمية ال تزال المشاركة الهادفة للمرأة في عمليات السالم  

األدلة الواضحة على القيمة التي تضيفها المشاركة الهادفة للمرأة في عمليات السالم والتنفيذ، مع إمكانية التوصل إلى اتفاقيات   الرغم من 

ظر إليها  السالم وتنفيذ تلك االتفاقيات والحفاظ على السالم بشكل أكبر، إال أن المشاركة الهادفة للمرأة والمساواة بين الجنسين غالبًا ما يُن

ونتيجة لذلك، تؤكد البيانات أن الغالبية العظمى من االتفاقات ال تتطرق    2لى أنها مسألة ثانوية أو غير سياسية في عملية إنهاء الصراع. ع

صراحة إلى المساواة بين الجنسين أو حقوق المرأة. ولتغيير الوضع القائم، يجب التأثير على مجموعة من الجهات الفاعلة، ال سيما أولئك  

 ين ال ينظرون إلى المساواة بين الجنسين على أنها مسألة مركزية في عمليات السلم واألمن. الذ

اءلة  إن المشاركة المتنوعة والهادفة للمرأة في عمليات السالم ال تتعلق فقط بمسألة حقوق اإلنسان وحقوق المرأة، ولكنها مسألة تتعلق بالمس 

ستدام. ويعد االنخراط مع منظمات المجتمع المدني النسائية ودعمها أمًرا ضروريًا في والعدالة، وهما أمران أساسيان لتحقيق سالم م

ة العملية الشاملة لتعزيز دعم المجتمع لعمليات صنع القرار من القاعدة إلى القمة من أجل تحول الديناميات وتوسيع نطاق القضايا المطروح

ن المجموعات النسائية المتنوعة، بما في ذلك الروابط بين المختصات بالتوقيع  للنقاش. أظهرت الدراسات أن التعاون وبناء المعرفة بي

وجماعات المجتمع المدني النسائية، يساهم في تحسين محتوى اتفاقيات السالم ومعدالت تنفيذ أعلى ألحكام االتفاقية. ويساهم ذلك الحقًا 

المصالحة وإعادة بناء التماسك االجتماعي، وتحديد األمن، والمساعدة    في معالجة األسباب الجذرية للنزاع ودعم المرأة في قيادة عملية

 في بناء بنية تحتية تراعي الفوارق بين الجنسين وأكثر من ذلك بكثير.

 ( RRWنبذة عن نافذة االستجابة السريعة ) .2

وجه    3السنوي حول المرأة والسالم واألمن، ، في تقريره  2019من أجل تسريع عملية تنفيذ أجندة المرأة والسالم واألمن، في أكتوبر  

( إلى فتح نافذة استجابة سريعة لمشاركة المرأة في مفاوضات WPHFاألمين العام لألمم المتحدة صندوق المرأة للسالم والعمل اإلنساني )

 السالم وتنفيذ اتفاقيات السالم.

جابة السريعة الفجوات التمويلية لبناة السالم من النساء ومنظمات  بناًء على الجهود واألدوات والشبكات الحالية، تعالج نافذة االست 

. تحت إشراف فريق عمل مجلس تمويل صندوق المرأة للسالم  الرسمية المجتمع المدني النسائية للتأثير والمشاركة في عمليات السالم
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من خالل المشاورات مع بناة السالم من النساء ومختلف  والعمل اإلنساني، اتبع الصندوق نهًجا تشاركيًا إلنشاء نافذة االستجابة السريعة 

 4أصحاب المصلحة والخبراء. 

لعام  تهدف نافذة االستجابة السريعة إلى تمكين منظمات المجتمع المدني النسائية من تحديد استراتيجياتها وقيادة مبادراتها. ويتمثل الهدف ا

مدى من أجل تعزيز المشاركة الهادفة للمرأة في المسارين األول والثاني، خالل  من المبادرة في دعم المبادرات اإلستراتيجية قصيرة ال

يتناول صندوق المرأة للسالم والعمل اإلنساني "عملية السالم" من    5جميع مراحل عمليات السالم الوطنية أو دون الوطنية أو الدولية. 

ا من القضايا السياسة والدبلوماسية والمفاوضات والوساطة والحوار وعادة ما تكون مزيجً   -منظور سياسي لحل النزاع بالوسائل السلمية  

في مجاالت مختلفة. يمكن أن يشمل ذلك، على سبيل المثال، تعزيز قيادة المرأة ومشاركتها في العمليات السياسية، وبرامج نزع السالح  

اء، ووقف إطالق النار، وعمليات صنع القرار  ، ووضع الدساتير، وإصالحات قطاع األمن والقض(DDRوالتسريح وإعادة اإلدماج )

 على نطاق أوسع إلعادة اإلعمار والتعافي بعد الصراع. 

للمرأة    الهادفة  المشاركة  الطلبات متنوع عن قصد ومفتوح ليشمل مطالب دعم  اتفاقفي  إن نطاق  الرسمية وتنفيذ  السالم   يات عمليات 

إلى دعم عاجل. على الرغم أن النطاق كبير، إال أن المبادرات ستكون قصيرة المدة بهدف  من خالل التدخالت الدقيقة التي تحتاج    السالم

 معالجة فجوة محددة بسرعة من خالل إجراء محدد خاص بالتأثير في مراحل مختلفة. 

ل التمويل أمر أساسي لالستجابة  الدعم والتوقيت ومبالغ  المرونة في نوع  اتعد  النسائية والجماعمتطلبات  للتأثير  لمنظمات  النسائية  ات 

 ، على المستويات الوطنية ودون الوطنية والدولية، للمسارين األول والثاني.وتنفيذ اتفاقيات السالم والمشاركة في عمليات السالم

 نوع الدعم  .3

دها المجتمع  هذه الدعوة لتقديم العروض مخصصة للمنح قصيرة األجل. يتم صرف المنح السريعة لدعم المشاريع قصيرة األجل التي يقو

من عمليات السالم    2والمسار    1والتي تتناول مسألة المشاركة الهادفة للمرأة في المسار   -والتي تستمر لستة أشهر كحد أقصى    -المدني  

مرأة وتنفيذ اتفاقيات السالم. سيتم تنفيذ المشاريع من قبل منظمات المجتمع المدني الرائدة وأي شركاء منفذين، وينبغي زيادة تمثيل ال

 وقيادتها في عملية السالم الرسمية أو تنفيذ اتفاقيات السالم.

 تشمل األمثلة على أنواع الطلبات والمبادرات على سبيل المثال ال الحصر: 

 إطالق حمالت الدعم والضغط من أجل إشراك المرأة في عمليات السالم والعمليات السياسية؛  •

 رأة في آليات تنفيذ ورصد اتفاقيات السالم؛ إطالق حمالت الدعم والضغط من أجل إشراك الم  •

 الدعوة القائمة على األدلة وجمع البيانات إلدخالها في العملية؛ •

 الدورات التحضيرية وبناء القدرات للنساء المشاركات في عمليات صنع القرار؛ •

 االستشارات والمشاركة المجتمعية التي تدعم عملية محددة؛  •

 بناء التحالف ووضع االستراتيجيات للتأثير على عملية محددة؛   •

 أحداث واجتماعات الدعوة والمناصرة، والحوارات عبر الحدود؛  •

مشاريع التخطيط االستراتيجي لتحديد نقاط الدخول وأصحاب المصلحة، لوضع االستراتيجيات والحصول على الدعم واالتصال   •

 د االجتماعات / المشاورات / الحوارات الثنائية وغيرها الكثير؛بأصحاب المصلحة الرئيسيين من أجل عق

 تنظيم وصياغة اإلعالنات / المطالب التشاركية للتأثير على عمليات صنع القرار. •

 

 
شبكة النساء الوسيطات، يشمل ذلك أنشطة السالم، ومنظمات المجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية الدولية، والمكاتب القطرية لهيئة األمم المتحدة للمرأة، و 4

السالم ) بناء السالم )(DPPAودائرة الشؤون السياسية وشؤون حفظ  ، وفرق (MPTFOاالستئماني متعدد الشركاء )، ومكتب الصندوق  (PBSO، ومكتب دعم 

 عمليات األمم المتحدة المعنية بالعمليات، وممثلي الدول األعضاء وغيرهم.
  .األطراف  : مفاوضات رفيعة المستوى تشمل قيادة الدولة أو الحكومات، والتي غالبًا ما تكون بقيادة األمم المتحدة أو المنظمات اإلقليمية متعددةالمسار األول    5

 ( المنظمات غير الحكومية.Iحوارات أو ورش عمل لحل المشكالت تضم شخصيات بارزة في المجتمع، يقودها في الغالب وسطاء أو )  المسار الثاني:

  د من المعلومات، راجع تتخذ بعض عمليات السالم نهًجا متعدد المسارات مع األنشطة التي يتم إجراؤها و / أو ربطها في مسارات متعددة أو بكافة المسارات. لمزي 
 https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/Basics%20of%20Mediation.pdf : 3ص  أساسيات الوساطة

https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/Basics%20of%20Mediation.pdf
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 والتقديم وعملية االختيار  األهلية .4

 الموقع الجغرافي .4.1

أو المسار   1مع المسار  6لجميع البلدان المؤهلة لتلقي المساعدة اإلنمائية الرسمية دعم التمويل بموجب نافذة االستجابة السريعة متاح 

لعملية سالم أو تنفيذ اتفاقية سالم رسمية. تمتد األهلية الجغرافية إلى ما وراء البلدان المؤهلة للحصول على خدمات صندوق المرأة   2

 7للسالم والعمل اإلنساني. 

 الميزانية  .4.2

 . دوالر أمريكي  100,000  يجب أال يتجاوز الحد األقصى للميزانية المقدرة لمسار المنح قصيرة األجل 

 مدة الخدمة .4.3

 . تصل إلى ستة أشهر كحد أقصىتدعم نافذة االستجابة السريعة الخدمات لمدة 

يجب أن تكون المبادرات في إطار نافذة االستجابة السريعة قصيرة المدة، بهدف معالجة فجوة محددة بسرعة من خالل إجراء محدد   

 خاص بالتأثير.

 التقدم بطلب؟َمن الذي يستطيع  .4.4

يتم دعوة منظمات المجتمع المدني المحلية والوطنية لتقديم طلب الحصول على الدعم، بما في ذلك تحالفات منظمات المجتمع المدني.  

مطلوب إثبات التسجيل القانوني )أو الوضع القانوني( لمقدم   يتم تشجيع المنظمات التي تقودها المرأة بشكل خاص على التقدم بالطلب.

 لب الرئيسي. الط

 المستفيدون الحاليون والسابقون من صندوق المرأة للسالم والعمل اإلنساني .4.5

المستفيدون السابقون )بدون منحة نشطة( من صندوق المرأة للسالم والعمل اإلنساني مدعوون للتقدم بطلب إلى نافذة االستجابة السريعة 

 للحصول على مسار المنح قصيرة األجل. 

 المستفيدون الحاليون )مع منحة نشطة( غير مؤهلين للتقدم بطلب إلى نافذة االستجابة السريعة للحصول على مسار المنح قصيرة األجل.  

 

 نهج تشاركي وشامل  .4.6

 يجب أن توضح طلبات الحصول على الدعم كيف تتوفر المطالب الرئيسية من النساء من خلفيات متنوعة وتلقي تعليقات عليها. 

 عملية السالم ومسارها ونوعها  مستوى .4.7

وتنفيذ اتفاقيات السالم الرسمية    جميع أنواع عمليات السالميتوفر دعم التمويل في إطار نافذة االستجابة السريعة للمبادرات التي تستهدف  

والدولية،   الوطنية  ودون  الوطنية  والثاني)المستويات  األول  المسارين  أن  (في  يجب  الحدث  العملبوضوح  العرض    يحدد .   / الذي  ية 

 : "نبذة عن نافذة االستجابة السريعة" لمزيد من المعلومات. 2. يُرجى الرجوع إلى القسم يستهدفه

 المرحلة  .4.8

 يمكن أن تطلق المبادرة في أي من المراحل التالية:

 قبل مفاوضات السالم )اإلعداد / التصميم( •

 المرأة(أثناء مفاوضات السالم )األحكام الجنسانية / مدخالت  •

 بعد مفاوضات السالم )التنفيذ والرصد(  •

 
6 standards/daclist.htm-finance-development/development-sustainable-http://www.oecd.org/dac/financing 
7  countries/-https://wphfund.org/eligible 

http://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/daclist.htm
http://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/daclist.htm
http://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/daclist.htm
https://wphfund.org/eligible-countries/
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 مجال تأثير صندوق المرأة للسالم والعمل اإلنساني .4.9

زيادة تمثيل المرأة وقيادتها   لصندوق المرأة للسالم والعمل اإلنساني بشأن حل النزاعات: 4يجب أن يتماشى العرض مع مجال التأثير  

 8. يات السالم في عمليات السالم الرسمية و / أو تنفيذ اتفاق

 (: (2)حدد مؤشرين على األقل )مؤشرات التأثير 

 ( حسب الدور ]وسيط / مستشار / صاحب مصلحة[عدد النساء اللواتي يشاركن في عمليات السالم أو المفاوضات الرسمية ) .4.9.1

 القرار وجود عناصر / أحكام تتناول النوع االجتماعي في اتفاقيات السالم و / أو الحوارات و / أو عمليات صنع .4.9.2

 أنواع االستراتيجيات المستخدمة / المنفذة للمشاركة في / المساهمة في عملية السالم و / أو تنفيذ اتفاقيات السالم .4.9.3

 يجب أن يعالج العرض العوائق التي تحول دون مشاركة المرأة في عمليات السالم أو تنفيذ اتفاقيات السالم. 

 متى وأين وكيف يتم التقديم .5

ستستضيف أمانة صندوق المرأة للسالم والعمل اإلنساني ندوات عبر اإلنترنت للمتقدمين المحتملين بشكل مستمر. يرجى تسجيل اهتمامك 

 https://forms.gle/e6fcAGvH2aVDg8sX6  :من هنابندوة عبر اإلنترنت 

 تقديم الطلب .5.1

 . يتم استالم الطلبات بشكل مستمر حسب االحتياجات والفرص. موعد نهائي لتقديم الطلباتيوجد ال  •

 . ولن يقبل تقديم الطلبات بأي تنسيقات أخرى.pdfأو . docxأو . docيجب تقديم مستندات الطلب بتنسيق . •

 التالية فقط: العربية، اإلنجليزية، الفرنسية، اإلسبانية، الروسية. باللغات تُقبل الطلبات  •

  RRW@unwomen.org-WPHF  يجب إرسال وثائق الطلب عبر البريد اإللكتروني إلى:  •

أكيد بالبريد اإللكتروني. إذا لم تتلق رسالة  يؤكد صندوق المرأة للسالم والعمل اإلنساني على استالم الطلب من خالل رسالة ت  •

 التأكيد اإللكترونية في غضون يومي عمل، فيرجى االتصال بصندوق المرأة للسالم والعمل اإلنساني. 

 سيتم االتصال فقط بالطلبات المدرجة على القائمة النهائية للمتابعة إلى الخطوات التالية.  •

 تقديمه. يجوز لك إجراء تغييرات على طلبك بعد  ال •

 قائمة التحقق: مكونات وثائق الطلب  .5.2

 نموذج العرض المكتمل ]رابط إلى نموذج العرض[  ☐

 2021.docx-July-Grants_AR-Term-Short-RRW-Template-content/uploads/2021/07/Proposal-https://wphfund.org/wp 

 عرض:  الملحق أ( إطار النتائج )انظر نموذج ال ☐

 ميزانية المشروع )انظر نموذج العرض: الملحق ب(  ☐

 دليل على تسجيل قانوني صالح أو حالة المنظمة )إذا كنت بصدد التجديد، يرجى مشاركة الدليل(  ☐

 

 ال ترسل الصور أو الوثائق اإلضافية لتلك المدرجة. 

 معايير التقييم   .5.3

 سيتم تقييم العروض وفقًا للمعايير التالية:أثناء كتابة طلبك، يرجى مراعاة أنه 

 
 يأتي ذلك في شكل بيان تأثير إلطار النتائج في نموذج العرض )الملحق أ(.  8

https://forms.gle/e6fcAGvH2aVDg8sX6
mailto:WPHF-RRW@unwomen.org
https://wphfund.org/wp-content/uploads/2021/07/Proposal-Template-RRW-Short-Term-Grants_AR-July-2021.docx
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 أنشطة وأهداف التدخل 

لصندوق المرأة للسالم والعمل اإلنساني / هدف نافذة االستجابة السريعة لدعم مشاركة المرأة في   4المواءمة مع مجال التأثير  •

 عمليات السالم وتنفيذ اتفاقيات السالم.

االستجابة   • نافذة  لدعم  واضح  دعم  مبرر  إلى  الحاجة  تحديد  ذلك  في  بما  اإلنساني،  والعمل  للسالم  المرأة  لصندوق  السريعة 

للمرأة   الفعالة  المشاركة  لمعالجة  المشروع  يستهدفها  التي  المحددة  والفجوة  المناسب(  )التوقيت  أو عاجل  سريع  استراتيجي 

 )المالءمة(.

 توضيح أهداف المشروع ونتائجه ومخرجاته.  •

 يشمل مجموعات متنوعة من النساء وأصحاب المصلحة اآلخرين. اتباع نهج تشاركي  •

 إدارة البرنامج ومتابعته 

 9األنشطة المقترحة واقعية ومناسبة ضمن اإلطار الزمني للمشروع.  •

تحديد المخاطر الواضحة وتدابير التخفيف المناسبة بما في ذلك ضمان حماية المدافعات عن حقوق المرأة وبناة السالم من   •

 المشاركات في المبادرة. النساء 

 تحديد خطة ومنهجيات واضحة للمتابعة والتقييم. •

 الميزانية التقديرية 

 تخضع الميزانية لحدود التمويل الخاصة بالدعوة لتقديم العروض. •

 تكون الميزانية كافية ومعقولة لألنشطة المقترحة وتأخذ حجم المشاكل في االعتبار.  •

 . %7 تتجاوز التكاليف التشغيلية غير المباشرة ال •

 الميزانية متسقة عبر جميع أقسام العرض.  •

 موارد مفيدة  .6

ة األجلورقة تعليمات المؤشر الخاص بمنح نافذة  •    االستجابة الرسيعة قصير

 ARABIC.pdf-Grants-Term-Short-RRW-Sheet-Tip-content/uploads/2021/06/Indicator-https://wphfund.org/wp 

 www.wphfund.orgلعمل اإلنساني الموقع اإللكتروني لصندوق المرأة للسالم وا •

صفحة صندوق المرأة للسالم والعمل اإلنساني على بوابة مكتب الصندوق االستئماني متعدد الشركاء:    •

I00http://mptf.undp.org/factsheet/fund/GA 

 https://twitter.com/wphfund أو dwphfun@: حساب تويتر الخاص بصندوق المرأة للسالم والعمل اإلنساني •

اإلنمائية  لرصد والتقييم وشروط اإلدارة القائمة على النتائج. مسرد منظمة التعاون االقتصادي والتنمية / لجنة المساعدة ا •

 للمصطلحات الرئيسية في التقييم متاح باللغات اإلنجليزية والفرنسية واإلسبانية.

http://www.oecd.org/dataoecd/29/21/2754804.pdf 

 حول صندوق المرأة للسالم والعمل اإلنساني   .7

وكيانات األمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني، ويمثل يتألف صندوق المرأة للسالم والعمل اإلنساني من ممثلين من الجهات المانحة  

آلية تمويل عالمية مجمعة تهدف إلى تنشيط العمل وتعزيز عملية تمويل مشاركة المرأة وقيادتها وتمكينها في عمليات السالم واألمن  

ت اإليجابية من قبل منظمات المجتمع  واالستجابة لألعمال اإلنسانية. فالصندوق عبارة عن آلية تمويل مرنة وسريعة. ويدعم التدخال

المدني التي تهدف إلى تعزيز قدرة النساء المحليات على منع الصراع واالستجابة لألزمات وحاالت الطوارئ واغتنام الفرص الرئيسية 

 لبناء السالم.

 
 يجب إدراج األنشطة بوضوح في الملحق أ: إطار النتائج الخاص بكل ناتج 9

https://wphfund.org/wp-content/uploads/2021/06/Indicator-Tip-Sheet-RRW-Short-Term-Grants-ARABIC.pdf
http://www.wphfund.org/
http://mptf.undp.org/factsheet/fund/GAI00
https://twitter.com/wphfund
https://twitter.com/wphfund
https://twitter.com/wphfund
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العمل اإلنساني والسالم واألمن والتنمية من خالل االستثمار  تمويل  بين  الحواجز  المرأة وقيادتها   يزيل الصندوق  في تعزيز مشاركة 

وتمكينها في جميع مراحل األزمات والسالم واألمن والتنمية. حيث يعالج فجوات التمويل الهيكلية لمشاركة المرأة في المراحل الرئيسية  

ا. والجدير بالذكر أنه سيضمن  من األزمات والسالم واألمن والتنمية من خالل تحسين توقيت المساعدة الدولية وإمكانية التنبؤ بها ومرونته

االستثمار في الوقت المناسب في منع نشوب النزاعات بعد تلقي تحذيرات مبكرة من النساء، وسيعجل توزيع المساعدة اإلنمائية بعد  

، يستثمر مفاوضات السالم الناجحة. ويقر الصندوق بأن السالم ال يتحقق وال يدوم بدون االستثمار في منظمات المجتمع المدني لذلك

والتقني   المالي  الدعم  تقديم  الشعبية، من خالل  النسائية  المنظمات  في  سيما  المدني، ال  المجتمع  منظمات  تواجد  تعزيز  في  الصندوق 

 المطلوب.

قصير  ( هي آلية تمويل فريدة من نوعها لصندوق المرأة للسالم والعمل اإلنساني تقدم دعًما استراتيجيًا  RRWنافذة االستجابة السريعة )

األجل وعاجل. يجب تصميم المشاريع بحيث ال تدوم أكثر من ستة أشهر لمعالجة فجوة محددة في عملية سالم أو تنفيذ اتفاقية سالم تتعلق  

األجل   دعًما طويل  اإلنساني  والعمل  للسالم  المرأة  لصندوق  المنتظمة  التمويل  دورة  توفر  العملية.  تلك  في  للمرأة  الفعالة  بالمشاركة 

 ت المجتمع المدني )حتى عامين(. لمنظما

. ويتطلب تحقيق هذا الهدف  مجتمعات تتمتع بالسلم والمساواة بين الجنسينالهدف العام من نظرية التغيير التي يتبعها الصندوق هو خلق 

من آثار الصراعات. منذ  تمكين المرأة من المشاركة والمساهمة واالستفادة من منع النزاعات واالستجابة لألزمات وبناء السالم والتعافي  

 دولة أو مجموعة من البلدان.  20منظمة مجتمع مدني وله تواجد في  200، دعم الصندوق أكثر من 2016نشأته في عام 

، يدير الصندوق مجلس تمويلي على المستوى العالمي، يتألف من أربعة كيانات تابعة لألمم المتحدة )وهي حاليًا هيئة األمم المتحدة للمرأة

  ، لنمسا  ق األمم المتحدة للسكان، ومكتب دعم بناء السالم(، وأربع دول أعضاء مانحة )وهي حاليًاامج األمم المتحدة اإلنمائي، وصندووبرن

  ActionAid Internationalو  GPPACو  ICANأربع منظمات مجتمع مدني )وهي حاليًا    كندا، واالتحاد األوروبي، وألمانيا(، وكذلكو

 (. يحدد مجلس التمويل المخصصات القطرية.Women’s Refugee Commissionو

( MPTFOتعمل هيئة األمم المتحدة للمرأة كأمانة فنية للصندوق على المستوى العالمي. مكتب الصندوق االستئماني متعدد الشركاء )

 هو الوكيل اإلداري للصندوق.
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