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 االستعالم البحثي: 

التمويل اإلنساني للمنظمات والجمعات النسائية الوطنية /  
 المحلية 

 2021، تم التحديث في نوفمبر/تشرين الثاني 2020سبتمبر/أيلول   

 

 

 المقدمة 
 

تعيش النساء في جميع أنحاء العالم تجارب مختلفة عن الرجال، في ظل معايير ترسخ عدم المساواة الجندرية. حيث يؤدي هذا  الغرض من هذه الوثيقة:  
تعرض له النساء والفتيات طيلة حياتهن. في األوضاع اإلنسانية، يمكن أن تزداد بعض أشكال العنف  التفاوت بدوره إلى تعزيز أشكال متعددة من العنف الذي ت 

ديها خبرة في مجال  ضد النساء والفتيات )والتي يشار إليها أيضاً بالعنف القائم على النوع االجتماعي(. في أغلب األحيان، تكون المنظمات النسائية التي ل
النوع االجتماعي هي أفضل من يحدد و يلبي احتياجات النساء والفتيات المتضررات من العنف القائم على النوع االجتماعي في  التصدي للعنف القائم على  

حتملة لتمويل  مجتمعاتهن، فضالً عن تولّي استراتيجيات ذات صلة بالسياق لمنع العنف القائم على النوع االجتماعي. أعّدت هذه الوثيقة لتحديد مصادر م 
 مات النسائية المحلية. إن قائمة الجهات المانحة هذه ليست شاملة ولكنها تُمثل نقطة انطالق.  المنظ

 
 جرى تحديد قائمة الجهات المانحة هذه باستخدام البحث عن طريق اإلنترنت مع مزيج من العبارات التالية:  المنهجية:  

 اإلنسانية، حاالت الطوارئ، الكوارث، النزاع، الحرب،  .1
 اعي،  النساء، الفتيات، النساء ذوات اإلعاقة، المسنات، حقوق المرأة، المساواة الجندرية ، العنف القائم على النوع االجتم .2
 الجهات الممولة، التمويل، المنح.  .3

 
يدعم مجموع إذا كان أي منها  المانحة لمعرفة ما  الجهات  قائمة  الصلة التي تتضمن  المواقع اإللكترونية ذات  إلى ذلك، جرى تصفح  المفاهيم باإلضافة  ة 

 االتصال بالجهات المانحة مباشرة لتغطية االحتياجات اإلضافية. للعبارات أدناه. في حالة توافر معلومات محدودة على المواقع اإللكترونية، تم 

 قائمة الجهات الممولة لرابطة حقوق المرأة في التنمية من خالل تصفية عبارة "عنف"  •

   جهات الممولة للسنداتقائمة ال  •

   من أين يمكنني الحصول على التمويل؟  فتيات ال عرائس:  •

   19-المنح المتعلقة بكوفيد •
 

   1تشجع المنظمات النسائية على االتصال مباشرة بالجهات المانحة المتضمنة في هذه القائمة بهدف جمع معلومات إضافية حول معايير التمويل. 
 

 :2نسبة أرجحية لتمويل المنظمات النسائية في حاالت الطوارئ نُظمت المعلومات هذه وفقاً للفئات التالية، بدءاً من الجهات المانحة ذات أعلى 

 
ً  الوثيقة هذه صممت الرابط زيارة يُرجى النسائية للمنظمات التبرعات جمع دليل على  لالطالع1  مفيدة إرشادات  تقدم فإنها ذلك ومع اإلنمائية،  األوضاع  لتالئم  خصيصا

 .اإلنساني  المجال في  العاملة النسائية للمنظمات
ً  والمنح األحقية دورات تتغير وقد. 2020 سبتمبر/ أيلول في المعلومات هذه على  صولالح  تم 2  . سنويا
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https://www.awid.org/fund-me
https://www.awid.org/fund-me
https://www.awid.org/fund-me
https://www.awid.org/fund-me
https://www.bond.org.uk/hubs/funding-opportunities
https://www.bond.org.uk/hubs/funding-opportunities
https://www.bond.org.uk/hubs/funding-opportunities
https://www.girlsnotbrides.org/fundraising/where-to-get-funding/
https://www.girlsnotbrides.org/fundraising/where-to-get-funding/
https://www.girlsnotbrides.org/fundraising/where-to-get-funding/
https://eecaplatform.org/en/covid-related-funding-opportunities/
https://eecaplatform.org/en/covid-related-funding-opportunities/
https://www.globalfundforwomen.org/wp-content/uploads/2015/09/2015-Fundraising-Handbook.pdf
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يتوفر هذا النوع من التمويل مباشرة للمنظمات النسائية المحلية. ومن المعروف أن هذه الجهات    تمويل يركز على النساء في األوضاع اإلنسانية: .1

 المانحة تستثمر في البرامج المتعلقة بالمرأة / العنف القائم على النوع االجتماعي واالحتياجات اإلنسانية.  
المنح أكبر وتتطلب منظمات وطنية لديها محرر متخصص للمنح وأنظمة    عادةً ما تكون هذه  التمويل من جهات مانحة متعددة في المجال اإلنساني: .2

جهات المانحة  إعداد التقارير المالية. قد يكون من الممكن للمنظمات النسائية األصغر تحديد المنظمات األكبر في بلدها ممن تتلقى تمويالً من هذه ال
 للمنح.  المتعددة والتقدم بطلب للحصول على منحة كجهة فرعية متلقية 

ال تشير مصادر التمويل هذه صراحةً إلى تمويل الجماعات المحلية في األوضاع اإلنسانية. مع ذلك،  تمويل يركز على منع العنف أو التخفيف منه: .3
مناصر قوي  حيث إن هذه المنظمات    -يمكن للمنظمات النسائية التواصل مع الجهات المانحة المدرجة هنا للبحث بإمكانية الحصول على التمويل  

 لمنع العنف القائم على النوع االجتماعي والتصدي له.  
مرة أخرى، ال تشير مصادر التمويل هذه صراحةً إلى تمويل الجماعات المحلية في األوضاع اإلنسانية    تمويل يركز على المرأة وحقوق اإلنسان: .4

 حول فرص الدعم. غير أنه من الممكن التواصل معها من جانب المنظمات النسائية لفتح حوار  
 استعراضاً موجزا حول التمويل الجماعي كخيار بديل لجمع التبرعات الرسمية.  التمويل الجماعي:  .5

 

 تمويل يركز على النساء في األوضاع اإلنسانية  .1

 
 صندوق المرأة للسالم والعمل اإلنساني  .1.1

 

يبحث هذا الصندوق عن المنظمات والمشاريع المحلية التي تقودها فتيات والتي تعمل معهن جنباً إلى جنب في الفلبين، أنواع المشاريع الممولة: 
.( تعزيز 2.( زيادة مشاركة المرأة في الدعوة إلى المساءلة وضمان أجندة المرأة والسالم واألمن. 1ذات التأثير الكبير والمبتكر والتي تسهم في: 

 في صنع القرار في عمليات منع نشوب النزاعات واالستجابة لها.  مشاركة المرأة  

 الفلبين   الموقع:
منظمات حقوق المرأة الدولية والوطنية والمحلية التي تقودها النساء، أو المنظمات النسوية أو منظمات المجتمع المدني التي لها سجل  األهلية: 

 هنا.االطالع على مزيد من التفاصيل حول معايير األهليةحافل في التعاون مع النساء والفتيات. يرجى  

ة في عمليات السالم أو اتفاقيات  دوالر أمريكي )لتقديم التمويل المؤسسي لمنظمات المجتمع المدني العامل 30,000 –  2,500 قيمة المنحة:
دوالر أمريكي )لتمويل أنشطة منظمات المجتمع المدني التي تدعو إلى وتضمن المساءلة بشأن االلتزامات   200,000-30,000السالم(؛ 

 المتعلقة بالمرأة والسالم واألمن( 
 إلى الشخص المسؤول.  عبر البريد اإللكترونيعلى المتقدمين تعبئة نموذج الطلب وإرساله إجراءات تقديم الطلبات: 

 ال تنطبق إدارة المنح: 
في أكتوبر/تشرين األول. يرجى زيارة الموقع اإللكتروني لالطالع على   2021أغلق تقديم الطلبات لعروض دورة عام  الموعد النهائي: 

 المستقبلية.   الفرص

  philippines/-in-proposals-for-https://wphfund.org/callرابط الموقع: 

 

 منح األزمات -الصندوق العالمي للمرأة   1.2

 
العالمي للمرأة في الحصول على الموارد للمنظمات التي تقودها النساء والفتيات و  يتمثل الهدف الرئيسي للصندوق  أنواع المشاريع الممولة: 

جل  مغايري الهوية الجنسانية. وهي تدعم المنظمات التي تقودها الجماعات المهمشة تاريخياً والتي تعمل على بناء حركات قوية ومترابطة من أ
والفتيات واالشخاص مغايري الهوية الجنسانية لمعرفة أفضل السبل لحل المشكالت في   المساواة بين الجنسين وحقوق اإلنسان. ويثقون في النساء 

  مجتمعاتهن. والهدف من الصندوق، بصفته جهة ممولة، هو توفير الموارد التي تعزز قدرة، وكالة، مشاركة وقوة المنظمات المحلية التي تعمل
 مباشرة في مجتمعاتها. فهو يقدم: 

وفر دعماً تمويلياً مرناً ال يسعى إلى تحقيق الربح لتلبية احتياجات شركاءه، بما في ذلك الرواتب واالتصاالت  التي ت  منح الدعم العام -
 والسفر. 

و التي توفر تمويالً عاجالً لمواجهة الكوارث الطبيعية أو األزمات المناخية أو أزمات الصحة العامة أو تصاعد العنف   منح األزمات  -
 السياسي

 ولكنها ستعود في الوقت المناسب.   19-وهي تلك التي تم تعليقها بسبب جائحة كوفيدمنح السفر أو الفعاليات   -
ً  الموقع:  عالميا
تركز أساسا على تحسين العدالة بين الجنسين، وانعكاس  ومقيمة في بلد خارج الواليات المتحدة. ينبغي أن تكون الجهات المتلقية للمنح  األهلية:

  هذه األهداف بوضوح في أنشطتها. يرجى مالحظة أن المجموعات التي يكون هدفها الوحيد هو إدرار الدخل أو تقديم األعمال الخيرية لألفراد 
. ال يقبل الصندوق العالمي طلبات األفراد وال يمول المشاريع المقترحة من على المتقدمين تبني العمل الجماعي لة للحصول على المنح.غير مؤه

  أن يكونوا بإدارة وتوجيه وقيادة المجتمعات المهمشة تاريخياً. تشمليتعين على مقدمي الطلبات  قبلهم أو لصالحهم )بما في ذلك المنح الدراسية(. 
الجندرية  المجتمعات المهمشة تاريخيا النساء والفتيات المتوافقات مع الهوية الجندرية المعيارية، ومغايرات النوع االجتماعي؛ ومغايرات الهوية 

؛  في الجنس والعاملينواألشخاص الغير متطابقين مع الهوية الجندرية المعيارية؛ واألقليات العرقية، والدينية، والطائفية؛ والشابات والشباب؛ 
لي  واألشخاص ذوي اإلعاقة، وأفراد مجتمع المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومتغيري النوع االجتماعي وأحرار الهوية الجنسية وحام 

انتخابية أو منظمة دولية تقدم  صفات الجنسين وعديمو الرغبة الجنسية. ال يمكن للمتقدمين أن يكونوا كياناً حكومياً، أو حزباً سياسياً لحملة 
 مشاريع مع شركاء محليين. ال تحتاج المجموعات إلى أن تكون مسجلة كمنظمات غير حكومية للتأهل للحصول على التمويل. 

https://wphfund.org/wp-content/uploads/2021/09/WPHF-Call-for-Proposals_CFP-PHL-2021-001-1.pdf
https://wphfund.org/call-for-proposals-in-philippines/
https://wphfund.org/call-for-proposals-in-philippines/
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 دوالر أمريكي.   15,000متوسط حجم المنحة   قيمة المنحة:
أة إلى تقديم طلبات للحصول على منح األزمات لالستجابة لحاالت  يدعو الصندوق العالمي للمرأة مجموعات حقوق المرإجراءات تقديم الطلبات: 

الصندوق  األزمات التالية: المناخ والكوارث الطبيعية، وأزمات الصحة العامة، والزيادات المفاجئة والحادة في العنف السياسي. وفي السابق، قدم 
راض المعدية، والفيضانات واسعة النطاق، والنزوح الجماعي المفاجئ  العالمي للمرأة منحاً للمنظمات التي توفر استجابة ألزمات تفشي األم

يرجى مالحظة أن المجموعات يجب أن يتم دعوتها من قِبل الصندوق العالمي للمرأة لتقديم طلب الحصول  لألشخاص بسبب العنف السياسي.  
التي حصلت في السابق على منحة من الصندوق   على منحة أزمة. ونظراً لمحدودية التمويل وقدرة الموظفين، ستتم دعوة المجموعات 

  العالمي للمرأة لتقديم طلب منحة أزمة.
 سجل منظمتك من خالل إرسال ملف تعريفي بالمنظمة.  :1الخطوة 
موقع التقديم  قم بتقديم طلب الحصول على الدعم العام أو منحة األزمات عند دعوة منظمتك. يجب إكمال الخطوتين من خالل زيارة   :2الخطوة 

 .اإللكتروني
 ثالثة أشهر على األقل التخاذ قرار بشأن طلبات منحة الدعم العام وثالثة أسابيع على األقل بشأن طلبات منح السفر أو الفعاليات.   إدارة المنح: 

 globalfundforwomen.orggrantsinfo@رسال األسئلة عبر البريد اإللكتروني إلى: يمكن إ - اساس مستمر  الموعد النهائي: 
   https://www.globalfundforwomen.org/grantmakingرابط الموقع: 

 
 مؤسسة كفينا تيل كفينا      1.3

 
متأثرة بالحروب  مؤسسة سويدية تعمل على تعزيز حقوق المرأة في أكثر من عشرين دولة كفينا تيل كفينا هي  أنواع المشاريع الممولة: 

ألنها تؤمن بأن النشطاء في مجال حقوق    - منظمة شريكة    110تدعم أكثر من    والصراعات في الشرق األوسط وأفريقيا وأوروبا وجنوب القوقاز.
ئم على النوع االجتماعي،  المرأة يعرفون أفضل ما تحتاج النساء والفتيات في بلدانهم. تركز مؤسسة كفينا تيل كفينا على أربع مسائل رئيسية: العنف القا 

 والمشاركة المتساوية للمرأة، والتمكين االقتصادي، والمرأة والسالم واألمن. 
أربعة عشر مكتب قطري في المناطق المتضررة من النزاع. وهذه المكاتب في كل من عمان، وبيروت، وبلغراد، و بوكافو، و أربيل، والقدس،   الموقع:

 ريشتينا، وسراييفو، وسكوبي، وتبليسي، وتونس. وكييف، وكيغالي، ومونروفيا، وب 
 يُرجى التواصل عبر البريد اإللكتروني أو رقم االتصال أدناه.  األهلية:

 ال ينطبق  حجم المنحة:
المناطق والبلدان المختلفة لديها أنواع مختلفة من التمويل، كما يتغير التمويل من فترة برنامج إلى أخرى. على المتقدمين إجراءات تقديم الطلبات: 

، حيث يمكن  مركز للمراسلةالتواصل مع المكاتب القطرية للتعرف على فرص التمويل الحالية. وزيارة الموقع اإللكتروني الخاصة بهم، يوجد 
 لمجموعات النساء اختيار المكتب الذي سترسل إليه االستفسارات. 

 ال ينطبق  إدارة المنح: 
 ال ينطبق   الموعد النهائي: 

+، البريد  46 8 588 891 00الهاتف: are/-we-us/who-https://kvinnatillkvinna.org/about رابط الموقع: 
 info@kvinnatillkvinna.se اإللكتروني:

 .  19-لم يجد هذا االستعراض أي تغييرات في التمويل المرتبط بكوفيد :19-كوفيد 
 

 

 برنامج منح مونديال ميديكا   1.4

 

 المنظمات التي:  أنواع المشاريع الممولة: 

 توجهها و تقودها النساء؛   -

 تمثل حماية وتعزيز حقوق المرأة مهمهة من مهماتها األساسية؛ -

ومنع العنف الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي ضد النساء في مناطق الحروب  تعمل على القضايا المتعلقة بمكافحة  -
 والصراعات؛ 

 تدعم النساء والفتيات بغض النظر عن العرق أو الدين أو المعتقد السياسي أو التوجه الجنسي أو الوضع االجتماعي أو العمر؛  -

 نساء؛  تعمل من أجل تغيير الهيكل االجتماعي إلنهاء العنف ضد ال -

 تدرج وجهات نظر النساء والفتيات الالتي تدعمهن؛  -

 تعمل بالتعاون مع حركات حقوق اإلنسان والمرأة األخرى؛  -

 مسجلة رسمياً كمنظمات غير حكومية وغير ربحية.  -

 إفريقيا. جنوب شرق أوروبا، منطقة البحيرات الكبرى في أفريقيا، العراق، مع التركيز بشكل خاص على وسط العراق وغرب  الموقع:
 أنظر أعاله. األهلية: 

 يورو في السنة  15,000 –  10,000 قيمة المنحة:
يمكن تقديم الطلبات باللغة األلمانية أو اإلنجليزية أو الفرنسية باستخدام نموذج طلب المنح ونماذج المبادئ التوجيهية  إجراءات تقديم الطلبات: 

. يتم التواصل مع المتقدمين في غضون أربعة أسابيع وقد يستغرق اتخاذ القرارات  الشكل ا والميزانية. يتم النظر فقط في الطلبات المقدمة بهذ
 أشهر.   3النهائية ما يصل إلى 

 ال تنطبق إدارة المنح: 
 على أساس مستمر  الموعد النهائي: 

    program.html-do/grants-we-https://www.medicamondiale.org/en/whatالموقع:رابط 

https://www.globalfundforwomen.org/apply-for-a-grant/
https://www.globalfundforwomen.org/apply-for-a-grant/
mailto:grantsinfo@globalfundforwomen.org
https://www.globalfundforwomen.org/grantmaking
https://kvinnatillkvinna.org/contact-us/
https://kvinnatillkvinna.org/about-us/who-we-are/
mailto:info@kvinnatillkvinna.se
https://www.medicamondiale.org/en/what-we-do/grants-program.html
https://www.medicamondiale.org/en/what-we-do/grants-program.html
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 شبكة مادري  1.5
 

 تقدم شبكة مادري:   أنواع المشاريع الممولة: 

ويمكن أن يشمل ذلك توفير مالجئ للناجين و الناجيات من العنف، والعيادات الصحية، ومصارف   المنح التي تلبي االحتياجات الملحة: -
 البذور، ومشاريع الحفاظ على المياه. 

 قد يشمل ذلك دعم الناشطات والمنظمات لمشاركة التعلم من أجل تعزيز العمل الحراكي.بناء الدعوة والحراك:  -

وهذا يشمل النقل الطارئ وتقديم المساعدات القانونية للمنظمات والنشطاء و  ن حقوق اإلنسان:  االستجابة لألزمات بالنسبة للمدافعين ع  -
 الناشطات المعرضين للتهديد والذين يحتاجون إلى مساعدة عاجلة. 

 األجل. ويشمل هذا تدريب المنظمات على بناء القدرات القيادية لمناصرة التغيير االجتماعي طويل المهارات و التنمية القيادية:  -

وهذا يشمل تمويل التدريب والرواتب والسفر والترجمة ورعاية األطفال لتمكين مشاركة المرأة في  المناصرة و تغيير السياسات العامة:  -
 مجاالت صنع السياسات. 

وغيرها من الضروريات في  ويشمل ذلك تقديم المساعدات اإلنسانية مثل األدوية واإلمدادات الصحية وكراسي المعوقين الدعم العيني:  -
 السياقات التي ال يمكن فيها الحصول عليها من مصادر محلية. 

 عالمياً   الموقع:
تمول شبكة مادري المنظمات والشبكات والمجموعات المحلية التي تكون "بعيدة عن أعين" جهات التمويل الدولية األُخرى ومنظمات   األهلية:

ى المنظمات التي تقودها النساء والتي تعطي األولوية لقيادة الشابات والفتيات، ونساء الشعوب األصلية،  اإلغاثة الكبرى. وهي تركز شراكتها عل
والنساء المنحدرات من أصل أفريقي، المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وأحرار الهوية الجنسية )أو  

ملي صفات الجنسين، واألشخاص ذوي اإلعاقة. وتقدم المنح التي تلبي االحتياجات الملحة، مثل توفير  المتسائلون عن هويتهم الجنسانية( وحا
 المالجئ للناجين/ الناجيات من العنف، والعيادات الصحية، ومصارف البذور، ومشاريع الحفاظ على المياه. 

 ال ينطبق  حجم المنحة:
 ال تنطبق  إجراءات تقديم الطلبات: 

 ينطبق ال  إدارة المنح: 
 على أساس مستمر  الموعد النهائي: 

إذا كانت الجماعات النسوية مهتمة بأن تكون شريكاً مع شبكة مادري أو تعتقد أن منظماتهن يمكن  /https://www.madre.orgرابط الموقع: 
و توفير معلومات   scholars@madre.orgأن تستفيد من منحة مادري، فهي على استعداد لالستماع لهذه الجماعات. يرجى التواصل عبر 

 نشاط المنظمة.  بشأن طبيعة
 من خالل هذا االستعراض.   19-تواصل شبكة مادري تقديم المنح، دون أي تغيير فيما يتعلق بكوفيد: 19-كوفيد 

 
 صندوق األعمال الطارئة من أجل المرأة     1.6

 

االستجابة للتهديدات األمنية أو فرص  توفر المنح المقدمة ألغراض االستجابة السريعة تمويالً سريعاً ومرناً من أجل  أنواع المشاريع الممولة: 
الناشطين المناصرة غير المتوقعة التي تواجهها النساء أو مغايري الهوية الجنسانية أو األشخاص الغير متوافقين مع الهوية الجندرية المعيارية و

 والناشطات والمدافعين عن حقوق اإلنسان.
 .وأوروبا الغربية وجنوب القوقاز والدول التالية: كندا وتركيا والواليات المتحدة وروسيا الشرق األوسط وآسيا الوسطى وأوروبا الشرقية  الموقع:
يجب أن تكون النساء / األشخاص مغايري الهوية   -- يجب أن تقدم الطلبات من قِبل النساء / األشخاص مغايري الهوية الجنسانية األهلية:

المجموعة أو اإلجراء. ينبغي أن تُشجع اإلجراءات المقترحة النهوض بحقوق اإلنسان   الجنسانيةهن صانعي القرار األساسيين في المنظمة أو
محددة التي المتعلقة بالمرأة أو مغايري الهوية الجنسانية من خالل استخدام ُطرق أو استراتيجيات غير عنيفة. البد أن تكون األحداث أو األوضاع ال

  6 -  3جراءات الالزمة على وجه السرعة حتى تكون فعالة. ينبغي تنفيذ اإلجراءات في غضون تستجيب لها المنظمة غير متوقعة، وأن تُتخذ اإل 
صلة،  أشهر من الموافقة على الطلب. يجب أن يحظى مقدمو الطلبات بدعم اآلخرين المعنيين بحقوق اإلنسان المتعلقة بالمرأة أو المجاالت ذات ال

 على الصعيد المحليا أو العالمي. 
دوالر أمريكي لسد االحتياجات الفورية )بغرض استخدامها   8,000يجوز للمتقدمين للحصول على المنح األمنية طلب ما يصل إلى  قيمة المنحة:
دوالر أمريكي لألنشطة التي يتم تنفيذها في   8,000أشهر(. كما يجوز للمتقدمين للحصول على منح الفرص طلب ما يصل إلى  3في غضون 

 ية. غضون األشهر الستة التال

ساعة؛ ومع ذلك قد تتطلب   24يوماً في السنة. يستجيب الصندوق للطلبات في غضون  365يقبل الصندوق طلبات المنح بأي لغة، إدارة المنح: 
قصى لطلب  األ الطلبات المقدمة بلغات أخرى غير العربية أو اإلنجليزية أو اإلسبانية أو الروسية أو الفرنسية وقتاً إضافياً لترجمتها. قد يصل الحد 

 أيام.  10دوالر أمريكي. عند الموافقة على المنحة، يجري تسليم األموال عادة في غضون يوم إلى  8,000المنحة إلى 

   منح الفرص؛ المنح األمنيةإجراءات تقديم الطلبات: انظر 

. إذا كانت المجموعات النسائية تتطلب ترتيبات أمنية إضافية عند إرسال طلبات  proposals@urgentactionfund.org البريد اإللكتروني: 
أو   hushmail.comالمنح، من المستصوب النظر في إرسال طلب البريد اإللكتروني الخاص بهن عبر مسار مشفر مثل 

protonmail.com  للقيام بذلك، على المجموعات النسائية أوالً إنشاء حساب مجاني وتقديم طلباتهم إلى .
.Urgentactionfund@hush.com  

إذا واجهت المجموعات صعوبة في الكتابة أو الطباعة أو الوصول إلى جهاز حاسوب، فيمكنهم إرسال  urgentact@protonmail.com . أو

https://www.madre.org/
mailto:grants@madre.org
https://urgentactionfund.org/security-rapid-response-grant-application/
https://urgentactionfund.org/opportunity-rapid-response-grant-application/
http://www.hushmail.com/
https://protonmail.com/
mailto:urgentactionfund@hush.com
mailto:urgentact@protonmail.com
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 +(.  1- 415-496-6365أو ) 4WOMEN5-415 -1طلب بالبريد الصوتي أو الرسائل النصية القصيرة. +

 على أساس مستمر. ائي: الموعد النه 

   grant/-a-for-https://urgentactionfund.org/applyرابط الموقع: 

استجابةً لما يتلقاه من معلومات من الحركات التي يعمل معها على   أولويات تقديم المنحيعمل صندوق األعمال الطارئة على تعديل : 19-كوفيد 
، فإنه يعطي األولوية  19-كوفيدأرض الواقع. ويشجع المجموعات المهتمة بالتقدم للحصول على تمويل أن تبقى على اتصال. وفيما يخص أزمة 

. وهذا يشمل: الرعاية المجتمعية / العمل المتعلق بالصدمات؛ الوصول إلى الفضاء الرقمي  19-لألنشطة المتعلقة باالستجابة المجتمعية لكوفيد 
توعية عبر اإلنترنت؛ حمالت التوعية  ؛ حمالت المناصرة وال 19-والعمل عن بُعد/ التجمعات ؛ استجابات الصحة العامة النسائية والمتداخلة لكوفيد

للمجتمعات التي ليس ال تتمتع بالقدرة على الدخول إلى اإلنترنت؛ االستجابات لكره األجانب والعنف الموجه ضد آلسيويين؛ توثيق   19-بكوفيد
ت مثل خدمات الصحة النفسية ومجموعات  ؛ العمل القائم على الخدمات الذي يجب القيام به عبر اإلنترن 19-انتهاكات حقوق اإلنسان نتيجة لكوفيد

ة  مستلزمات الطوارئ وما إلى ذلك، مع إعطاء األولوية للخدمات المقدمة للنساء ومجتمعات المثليات وثنائيات الميل الجنسي ومغايرات الهوي 
الهوية الجنسية )أو المتسائلون عن هويتهم الجنسية وأحرار الهوية المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وأحرار 

 الجنسانية( وحاملي صفات الجنسين وأسرهم؛ دعم األشخاص ذوي اإلعاقة وأولئك الذين يعانون من مخاطر صحية متزايدة / أساسية.  

 

 التمويل المقدم من جهات مانحة متعددة في المجال اإلنساني  .2
 

 (  CBPFsالصناديق القُطرية المشتركة ) 2.1
 

تهدف أداة التمويل المشترك هذا المقدم من جهات مانحة متعددة تعمل في المجال اإلنساني إلى إتاحة التمويل مباشرة   أنواع المشاريع الممولة: 
جهات  تدعم الصناديق المشاريع ذات األولوية الكبرى ألفضل ال للشركاء في المجال اإلنساني العاملين في البلدان المتضررة من حاالت الطوارئ. 

المحددة   المستجيبة )بما في ذلك المنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية ووكاالت األمم المتحدة( من خالل عملية شاملة وشفافة تدعم األولويات 
 (.  HRPs) خطط االستجابة اإلنسانيةفي 

شريكاً في سبعة عشر   661مليون دوالر لصالح  792، خصص صندوق التمويل القُطري المشترك أكثر من  2018في عام عالمياً.  الموقع:
 مليون دوالر.   946، ضم صندوق التمويل القُطري المشترك  2019مشروعاً إنسانياً بالغ األهمية. وفي عام  1365دولة لدعم 

والمجموعات النسائية الوطنية والمحلية الوصول إلى صندوق التمويل القُطري المشترك مباشرة، شريطة أن تكون  يمكن للمنظمات  األهلية:
مسجلة كمنظمة غير حكومية ومشاركة في نظام المجموعة، مع إيالء اهتمام خاص للمجموعة المعنية بالحماية، والمجموعة الفرعية المعنية  

والمجموعة الفرعية المعنية باألطفال، والتي يعتبر اإلنتساب إلى عضويتها شرط مسبق للتقدم بطلب للحصول   بالعنف القائم على النوع االجتماعي
كة  علىتمويل من صناديق التمويل القُطرية المشتركة. كما يمكن للمنظمات والمجموعات النسائية الوصول إلى صناديق التمويل القُطرية المشتر

ل وكالة أخرى تابعة لألمم المتحدة أو منظمة غير حكومية دولية إذا تم اختيارها كمقاول فرعي أو كجهة  بشكل غير مباشر من خالل وسيط مث 
 فرعية متلقية للمنح. 

من   34انظر الصفحة مليون دوالر أمريكي ) 1.2دوالر أمريكي إلى  500,000حصلت الجهات السابقة المتلقية للمنح ما بين  قيمة المنحة:
 (.  دليل الصندوق المركزي لالستجابة للطوارئ

 ( الخاص بالصندوق.  GMSيجب تقديم الطلبات عبر نظام إدارة المنح ) إجراءات تقديم الطلبات: 
التمويل القُطرية المشتركة من قبل منسق اإلغاثة في حاالت الطوارئ التابع لألمم المتحدة عند حدوث حالة  ويتم إنشاء صناديق إدارة المنح: 

طوارئ جديدة أو عندما يتدهور الوضع اإلنساني القائم. وتخضع صناديق التمويل القُطرية المشتركة لإلشراف المحلي من جانب منسق مقيم  
 ق الشؤون اإلنسانية ولجنة استشارية. للشؤون اإلنسانية، بدعم من مكتب تنسي 

 . من بلد إلى آخر تتباين مواعيد بدء تنفيذ المشاريع  الموعد النهائي: 
 cbpf-funds-pooled-based-financing/country-work/humanitarian-https://www.unocha.org/ourرابط الموقع: 

يل القُطرية المشتركة بوجوه شتى. غير أن وحدات تمويل  ( على عمليات صناديق التمو  19-يؤثر فيروس مرض كورونا ) كوفيد : 19-كوفيد 
- ( تظل ملتزمة بدعم الشركاء في المجال اإلنساني على الرغم من التحديات التي يفرضها فيروس مرض كورونا ) كوفيدHFUsالعمل اإلنساني )

، اعتمد مكتب  19-(. و لتمكين صناديق التمويل القُطرية المشتركة من أن يكون لها أكبر تأثير ممكن على الجهود العالمية خالل أزمة كوفيد 19
تدابير استثنائية لضمان إمكانية استمرار الصناديق في تمويل تقديم المساعدات المنقذة للحياة. يُرجى االطالع على هذه  تنسيق الشؤون اإلنسانية 

 .من هناالتدابير 
 

 (  GIFكار العالمي )صندوق االبت 2.2

  
عبارة عن آلية تمويل مشتركة تستثمر في تطوير واختبار وتوسيع نطاق االبتكارات التي تهدف إلى تحسين حياة الفئات   أنواع المشاريع الممولة: 

 الفقيرة والمهمشة.  
ً  الموقع:  عالميا
النامية. ويمكن يرحب صندوق االبتكار العالمي بالطلبات المقدمة من أي نوع من المنظمات العاملة في أي قطاع في أي دولة من الدول  األهلية:

 للمنظمات والمجموعات النسائية الوطنية والمحلية تقديم طلباتها مباشرة. وينظر صندوق االبتكار العالمي في الطلبات التي: 

 تركز على الفقراء؛  -

 تستخدم أساليب جديدة ليست شائعة؛  -

 تعزز الحلول البديلة؛  -

 تدعم بأدلة على التأثير المحتمل؛  -

 نطاق واسع في العديد من البيئات المختلفة؛ يمكن تطبيقها على  -

https://urgentactionfund.org/apply-for-a-grant/
https://urgentactionfund.org/urgent-action-fund-covid-19-updates/
http://unocha.org/stateofaid
https://www.unocha.org/sites/unocha/files/Operational_Handbook_for_OCHA_CBPFs_Version1.2.pdf
https://www.unocha.org/sites/unocha/files/Operational_Handbook_for_OCHA_CBPFs_Version1.2.pdf
https://www.unocha.org/sites/unocha/files/Operational_Handbook_for_OCHA_CBPFs_Version1.2.pdf
https://www.unocha.org/our-work/humanitarian-financing/country-based-pooled-funds-cbpf/cbpf-annual-reports-2019
https://www.unocha.org/our-work/humanitarian-financing/country-based-pooled-funds-cbpf
https://www.unocha.org/sites/unocha/files/CBPFs_COVID-19_Flexibility_Guidance_29_April_2020.pdf
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 لديها القدرة على التوسع للوصول إلى ماليين األشخاص؛  -

 تقودها فرق حيوية قوية؛   -

 مستعدة لالستثمار؛  -

 سوف تولد معرفة جديدة لما ينجح؛  -

 لديها دور واضح للصندوق العالمي لتمويل االبتكارات.  -
 مليون دوالر في أشكال مختلفة من رأس المال )حقوق الملكية، الديون، المنح، وغيرها(.  15لى دوالر إ 50,000الصرف ما بين  قيمة المنحة:

يرحب الصندوق االبتكار العالمي بطلبات الحصول على التمويل على أساس مستمر. هناك ثالث مراحل لعملية تقديم إجراءات تقديم الطلبات: 
، مع مزيد من المعلومات المطلوبة إذا   2و   1( اتفاقية التمويل. وهذه عملية طفيفة للمرحلتين iiiالكامل، و)( الطلب ii( الطلب األولي، )iالطلبات: )

 ما رغب صندوق االبتكار العالمي في إبرام اتفاقية تمويل مع المنظمة التي جرى إختيارها. 
دن ولها مكتب في واشنطن العاصمة. وهي تتلقى الدعم من صندوق االبتكارات هو مؤسسة غير ربحية يقع مقرها الرئيسي في لن إدارة المنح: 

ن اإلنمائي الدولي،  إدارة التنمية الدولية التابعة للمملكة المتحدة، والوكالة األمريكية للتنمية الدولية، وشبكة "أوميديار"، والوكالة السويدية للتعاو
 لتكنولوجيا في جنوب إفريقيا.  ووزارة الشؤون الخارجية والتجارة في أستراليا، ووزارة العلوم وا

 يقبل الصندوق الطلبات على أساس مستمر الموعد النهائي: 
   https://globalinnovation.fundرابط الموقع: 

 .  19-يخصص صندوق اإلبتكار العالمي موارد محددة لصفقات جديدة تتعلق بتقديم منح كوفيد: 19-كوفيد 
 
 صندوق ستارت  2.3 
 

يوفر الصندوق التمويل لالستجابة لألزمات الصغيرة و المتوسطة التي تعاني من نقص في التمويل، في الحاالت التي   أنواع المشاريع الممولة: 
 اإلنسانية المزمنة، وكذلك من أجل العمل تحسباً لألزمات الوشيكة. ترتفع فيها األزمات 

 شبكة األعضاء   الموقع:
بإمكان أعضاءشبكة ستارت االستفادة من الصندوق. وتختار المشاريع المجتمعات المحلية، وتشكل من موظفيي أعضاء شبكة ستارت   األهلية:

رك" هي واحدة من أسرع آليات االستجابة المبكرة على الصعيد العالمي والمملوكة  ساعة من التأهب. "ستارت نتو 72ويبدأ تنفيذها في غضون 
بصورة جماعية. باب اإلنتساب إلى عضوية "ستارت نتورك" مغلق في الوقت الراهن. ومع ذلك، تعمل شبكة ستارت على تصميم شكل جديد  

بكة المركزية للمراكز اإلقليمية والوطنية. بدأ أول صندوق وطني من  للعضوية لتمكين مجموعة أكبر من المنظمات لالنضمام. وهي بصدد تنفيذ ش
، لكي تتمكن المنظمات غير الحكومية الوطنية والمحلية من الحصول على التمويل الذي  2017شبكة ستارت في بنغالديش في أبريل/نيسان 

مزيد من صناديق ستارت الوطنية في جمهورية الكونغو  يشرف عليه أعضاء الشبكة بصورة جماعية. وتخطط الشبكة في الوقت الراهن لتنفيذ 
 الديمقراطية وباكستان والهند وأفغانستان وبنغالديش ونيبال وميانمار والفلبين.

  9جنيه استرليني لكل وكالة عضو لالستجابة ألي حالة طوارئ. ويجري إنفاق ما مجموعه  300,000ويُخصص ما يصل إلى   قيمة المنحة:
 ليني سنوياً.  ماليين جنيه استر

يجوز ألي عضو من أعضاء شبكة ستارت أن يرفع حالة التأهب. ثم تجتمع لجنة التخصيص للبت في تفعيل الصندوق.  إجراءات تقديم الطلبات: 
تنفيذ    ساعة من قرار لجنة اختيار المشروع. على أن يبدأ 24وفي حالة تفعيل الصندوق، تجتمع لجان اختيار المشروع. توزع األموال في غضون 

يوماً من تحويل   60يوماً من قرار التمويل. على أن تُرفع التقارير في غضون  45المشروع في غضون سبعة أيام وأن يكتمل في غضون 
 األموال. 

يمتلك صندوق ستارت ويشرف عليه أعضاء شبكة ستارت، حيث يضم من منظمات غير حكومية دولية ومحلية على حد سواء.  إدارة المنح: 
 ندوق شبكة ستارتالحكومات البريطانية واأليرلندية والهولندية والبلجيكية والمفوضية األوروبية. وتدعم ص

 يجوز ألي عضو من أعضاء الشبكة في أي وقت رفع حالة التأهب. ال يوجد موعد نهائي محدد.   الموعد النهائي: 
   fund-ps://startnetwork.org/starthttرابط الموقع: 

لتلبية االحتياجات الناشئة للدعم اإلنساني المتعلق   2020في ابريل/نيسان  19-صندوق ستارت لمواجهة كوفيد أطلقت شبكة ستارت  : 19-كوفيد 
والذي يتجاوز اختصاص صندوق ستارت. وقد استجاب الصندوق حتى اآلن لخمسة وثمانين استنفار من تسعة وستين دولة. صندوق   19-بكوفيد

 يتم إخطار أعضاء شبكة ستارت نتورك بإجراءات التقديم.  متوقف حالياً. وفي حالة وجود مزيد من التمويل، 19-ستارت لمواجهة كوفيد
 

 صندوق المرأة للسالم والعمل اإلنساني   2.4
  

يهدف إلى زيادة التمويل لمشاركة المرأة ودورها القيادي وتمكينها في االستجابة اإلنسانية وبناء السالم. ومنذ إنشائه،   أنواع المشاريع الممولة: 
منظمة في بوروندي وكولومبيا واألردن والعراق   55مشروعاً و  41ماليين دوالر لصالح  10خصص صندوق المرأة للسالم والعمل اإلنساني 

ي، وباالو، وساموا، وجزر سليمان، وفانواتو(. وللمضي قدماً، أطلق صندوق المرأة للسالم والعمل اإلنساني حملة  وجزر المحيط الهادئ )فيج
وتهدف هذه الحملة إلى    من أجل المرأة: االستثمار في المرأة العاملة من أجل لبناء السالم واالستجابة لألزمات. 2020بحلول عام  40جديدة: 
 دولة مبينة أدناه.  24لدعم المنظمات المحلية والشعبية والمجتمعية التي تقودها النساء في  2020ول نهاية عام مليون دوالر بحل 40تعبئة 

أفغانستان، بنغالديش، بوروندي، جمهورية إفريقيا الوسطى، كولومبيا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، هايتي، العراق، األردن، ليبيريا،  الموقع:
، نيجيريا، فلسطين، المحيط الهادئ، بابوا غينيا الجديدة، الصومال، جنوب السودان، سريالنكا، تركيا، أوغندا، أوكرانيا،  مالوي، مالي، ميانمار

 واليمن.  
يجب أن يكون مقر المنظمة والمجموعة النسائية في أحد البلدان المؤهلة المدرجة. للتقدم   للتقدم بطلب للحصول على دورة تمويل أولية، األهلية:

البلدان المؤهلة للحصول على المساعدات اإلنمائية  بطلب للحصول على تمويل من نافذة االستجابة السريعة، يجب أن تكون المنظمة النسائية من 
 .  الرسمية

 يوفر صندوق المرأة للسالم والعمل اإلنساني ثالث قنوات تمويلية:  إجراءات تقديم الطلبات: 

https://www.globalinnovation.fund/apply/about/
https://globalinnovation.fund/
https://startnetwork.org/start-fund
https://startnetwork.org/covid-19
https://startnetwork.org/covid-19
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
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 .هنادورة التمويل األولية: يمكن االطالع على دعوات تقديم الطلبات والمتطلبات المحددة  .1
( حول مشاركة المرأة في عمليات السالم: أطلق صندوق المرأة للسالم والعمل اإلنساني برنامج نافذة  RRWنافذة االستجابة السريعة ) .2

االستجابة السريعة لمعالجة فجوات التمويل المتعلقة بمشاركة المرأة في عمليات السالم. يوفر برنامج نافذة االستجابة السريعة الخاص  
مويل للمبادرات اإلستراتيجية والعاجلة التي تدعم مشاركة النساء العامالت في مجال بناء السالم  بصندوق المرأة للسالم والعمل اإلنساني الت 

  ومنظمات المجتمع المدني النسائية في عمليات السالم الوطنية ودون الوطنية والدولية. ولبرنامج نافذة االستجابة السريعة الخاص بصندوق 
 ، إحداهما تقدم الدعم المباشر واآلخرى تقدم منحاً قصيرة األجل. قناتان للتمويلتمويل المرأة للسالم والعمل اإلنساني 

: فتح صندوق المرأة للسالم والعمل اإلنساني نافذة جديدة لتمويل المنظمات النسائية المحلية التي  19-نافذة االستجابة لحاالت طوارئ كوفيد .3
، إحداهما تقدم الدعم  قناتين للتمويلالدعم من خالل   19-في مجتمعاتها. تقدم نافذة االستجابة لحاالت الطوارئ لكوفيد  91-تستجيب لكوفيد

يتعرض وجودها للتهديد بسبب  لمنظمات المجتمع المدني المحلية التي تعمل على قضايا المرأة والسالم واألمن والقضايا اإلنسانية التي قد 
وأبعاده   19-، واآلخرى تقدم الدعم البرامجي لمنظمات المجتمع المدني المحلية التي تعمل على منع واالستجابة لكوفيد19-أزمة كوفيد

 المرتبطة بالنوع االجتماعي.  
يتكون مجلس إدارة الصندوق من أربعة كيانات تابعة لألمم المتحدة وأربع منظمات مجتمع مدني   - مجلس إدارة الصندوق العالمي إدارة المنح: 

وأربع جهات من أكبر الجهات المانحة. ومن ضمن أعضاء مجلس إدارة الصندوق الحاليين البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة ، وصندوق األمم  
مكتب دعم بناء السالم التابع لألمم المتحدة، والشبكة العالمية لبناة السالم، ومؤسسة "كورديد"،  المتحدة للسكان ، وهيئة األمم المتحدة للمرأة، و

المتحدة.   وشبكة غرب أفريقيا لبناء السالم، والتحالف النسائي آلسيا والمحيط الهادئ من أجل السالم واألمن في كندا وإسبانيا وأيرلندا والمملكة 
 بشأن القائمة العالمية للبلدان المؤهلة ويعطي األولوية للبلدان لتخصيص األموال.   يتخذ مجلس إدارة الصندوق قرارات

تستعرض األمانة الفنية العالمية الطلبات المقدمة لضمان استيفاء المشروعات لمعايير األهلية وإذا تمت الموافقة عليها  -  األمانة الفنية العالمية 
 تضطلع بإعداد و إصدار الدعوة لتقديم الطلبات.   -  لجنة التوجيه الوطنيةوالزيارات الميدانية.  ترصد سير التقدم من خالل تقارير المشروعات 

 يوم عمل لتقديم الطلبات بعد دعوة التقديم.  20على أساس مستمر وأساس االستدعاء. تُمنح المنظمات  الموعد النهائي: 
 http://wphfund.orgرابط الموقع: 

لدعم استجابة المنظمات النسائية الشعبية   19-نافذة لالستجابة لحاالت الطوارئ لكوفيدأطلق صندوق المرأة للسالم والعمل اإلنساني : 19-كوفيد 
 5-4للجائحة العالمية وحمايتها إذا تعرض استمرار وجودها للخطر بسبب األزمة. لمزيد من المعلومات راجع 

  

 تمويل يركز على منع العنف أو التخفيف من حدته  .3

 
 الصندوق الدولي للتدريب على الالعنف  3.1

 
الصندوق الدولي للتدريب على الالعنف والتابع لمعهد "أيه جيه يمول معهد موستي المشاريع التي تعزز مبادئ وممارسات   أنواع المشاريع :

التغيير االجتماعي الالعنفي. تهدف الدورات التدريبية الالعنفية إلى مساعدة األشخاص على تطوير وتحسين المهارات التي يحتاجون إليها  
 من خالل العمل الالعنفي المنظم والقائم على المبادئ.  لمكافحة الظلم المنهجي 

 جميع أنحاء العالم  الموقع:
وتشمل المشاريع المؤهلة للصندوق الدولي للتدريب على الالعنف الجهات التي تعد المشاركين ألعمال أو حمالت العنفية محددة ،   األهلية:

لنضاالت الالعنفية، والذين يهدفون إلى "تدريب المدربين". وتعطى األفضلية للمشاريع والجهات التي تبني القدرات والقيادة بين المشاركين في ا
لي والتي التي تشمل مدربين من المنطقة أو المنطقة المحلية في الحاالت التي يكون فيها المدربون متاحين، والمجموعات القائمة على المجتمع المح

رى. ويأخذ الصندوق الدولي للتدريب على الالعنف على محمل الجد التوازن بين الجنسين يكون لديها وصول أقل إلى التمويل من مصادر أخ
 داخل فريق التدريب للمشاركين المتوقعين.  

 دوالر.  4,000الحد األقصى لمبلغ المنحة هو  قيمة المنحة:
للصندوق الدولي للتدريب على الالعنف للتقدم بطلب للحصول على منحة الصندوق.   تعليمات طلب المنحة يرجى اتباع إجراءات تقديم الطلبات: 

. أرسل النموذج المكتمل بالبريد اإللكتروني )يفضل أن يكون على صيغة  نموذج طلب منحة الصندوق الدولي للتدريب على الالعنف يرجى تعبئة 
"MS Word " أو "Open / Libre Office" أو "RTF مع جميع المرفقات المطلوبة إلى )"intf@ajmuste.org   على أن يكون عنوان

 " متبوعاً باسم منظمتك.  INTFالموضوع بالبريد "
إذا تم اختيار طلب المقدم ، يجب أن يتوقع مقدم الطلب مكالمة أو بريداً إلكترونياً من أحد باحثي المنح لطرح أي أسئلة أو استفسارات  إدارة المنح: 

  . 
ديسمبر/كانون األول    4تقديم الطلبات هي أول جمعة من مارس/آذار وسبتمبر/أيلول وديسمبر/كانون األول: ل المواعيد النهائية الموعد النهائي: 

 . 2021سبتمبر/أيلول  3،   2021مارس/آذار  5،  2020
 https://ajmuste.org/apply/intfرابط الموقع: 

وهذا ما تم العثور عليه خالل هذا االستعراض   19-يواصل معهد "أيه جيه معهد موستي تقديم المنح، دون أي تغيير فيما يتعلق بكوفيد: 19-كوفيد 
  . 

 

 صندوق العدالة االجتماعية  3.2
 

 الجهود الرامية إلى: لمعهد "أيه جيه معهد موستي " يدعم صندوق العدالة االجتماعية التابع  أنواع المشاريع الممولة: 

 إنهاء عنف الحدود وتجريم المهاجرين، وإغالق الجمارك وحماية الحدود، وإغالق مراكز الهجرة والجمارك؛ -

 إلغاء السجون وتفكيك وإعادة تعريف أنظمة الشرطة والعدالة الجنائية؛ -

https://wphfund.org/calls-for-proposals/
https://wphfund.org/rrw/
https://wphfund.org/covid19/
http://wphfund.org/
https://wphfund.org/covid19/
https://wphfund.org/covid19/
https://ajmuste.org/sites/default/files/attach/INTF%20Grant%20Application%20Instructions.pdf
https://ajmuste.org/sites/default/files/attach/INTF%20Grant%20Application%20Form.doc
mailto:intf@ajmuste.org
https://ajmuste.org/sites/default/files/attach/INTF%20Grant%20Guidelines.pdf
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ية والقائمة على النوع االجتماعي ومجتمعات المثليات والمثليين ومزدوجي الميل  مواجهة العنف المؤسسي ضد المجتمعات العرقية واإلثن  -
 الجنسي ومتغيري النوع االجتماعي؛

 إنهاء االستغالل االقتصادي، التقسيم الطبقي، الفقر الممنهج؛ -

 إيقاف آلة الحرب، وإيقاف اإلرهاب الذي ترعاه الدول، وفضح مخاطر الطاقة النووية.  -
 ت المتحدة فقط الواليا الموقع:
 للحصول على طلبات من:   صندوق العدالة االجتماعيةويسعى األهلية:  

 دوالر؛   50,000المشاريع التي ميزانيات مصروفاتها أقل من  -

 دوالر؛  500,000المنظمات الشعبية التي يقل دخلها السنوي عن  -

 تتوفر لها فرص محدودة لالستفادة من مصادر التمويل األكثر شيوعاً؛المنظمات التي  -

 المنظمات التي لم تتلقى منح من صندوق العدالة االجتماعية خالل السنتين المنصرمتين على األقل؛ -

موعة المتلقية للمنحة حساب  المنظمات التي لديها جهة راعية مالياً أو ال )يتطلب التمويل وجود جهة راعية مالياً في حالة عدم امتالك المج -
  مصرفي(. 
 $5,000أعلى قيمة للمنحة قيمة المنحة: 

 .على المتقدمين تعبئة االستمارة الممكن االطالع عليها هناإجراءات تقديم الطلبات: 
 2022سيتم تأكيد الطلبات في أبريل/نيسان إدارة المنحة: 

 (. 2022كانون الثاني/ يناير  24بعد الظهر وفقاً للتوقيت الشرقي في )  3:00الساعة الموعد النهائي للتقديم:  
   https://ajmuste.org/programs#sjfرابط الموقع: 

وهذا ما تم العثور عليه خالل هذا   19-المنح، دون أي تغيير فيما يتعلق بكوفيديواصل معهد "أيه جيه معهد موستي تقديم : 19-كوفيد 
 االستعراض . 

 
3.3 Amplify Change 

 
 : خمس مجاالت على  Amplify Changeتركز  أنواع المشاريع الممولة: 

  التصدي للعنف القائم على النوع االجتماعي، والذي يتضمن العنف الجنسي و تشويه األعضاء التناسلية األنثوية؛ •
 معالجة أسباب اإلجهاض غير المأمون بما في ذلك نزع صفة الجريمة عن اإلجهاض؛  •
وصمة العار والتمييز والمواقف والقوانين التي تقوض حقوق اإلنسان، بما في ذلك تلك القائمة على أساس النوع االجتماعي أو  تحدي   •

  الميول الجنسية ألفراد مجتمع الميم. 
  ج المبكر؛تحسين الحياة الجنسية للشباب والفتيات، بما في ذلك من خالل التثقيف الجنسي الشامل ومعالجة زواج األطفال والزوا •
 زيادة إمكانية الحصول على خدمات الصحة اإلنجابية الشاملة للمجموعات المهمشة والمستضعفة اجتماعيا واقتصاديا.  •

  يتم تقديم ثالث منح لصالح منظمات وطنية:  
 لصغيرة ودعم مناصرة الصحة والحقوق الجنسية واإلنجابية على المستوى المحلي.  لدعم المنظمات الحديثة وا منح الفرص •
 لدعم وتعزيز عمل منظمات المجتمع المدني الصغيرة والمتوسطة، وكذلك الشراكات والتحالفات.  منح التعزيز •
لصالح المنظمات المسجلة في جنوب الصحراء الكبرى بإفريقيا وجنوب آسيا، القادرة على جمع ودعم العديد   منح الشبكة االجتماعية •

بحت بلدان الشرق  ، أص2018من منظمات المجتمع المدني الصغيرة والمتوسطة إلنشاء حراكات أقوى و أكثر شمولية ومرونة. عام 
األوسط وشمال إفريقيا بدورها آهلة لتلقي منحة الشبكة االجتماعية والتي تعتبر من البلدان المتلقية للمنحة من طرف منظمة التعاون  

 االقتصادي والتنمية )ولجنة الساعدة اإلنمائية (. 
إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وفي جنوب آسيا. هذا وتركز الشبكة تمويلهما  تتمركز أغلب الجهات المتلقية لمنحة الشبكة الشبكة في  الموقع:

 على المناطق األكثر حاجة له. 
من الجماعات المحلية والمنظمات غير   - بالنظر في الطلبات المقدمة من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني  Amplify Changeتقوم  األهلية:

ن والمنظمات الخيرية والمنظمات الدينية ومعاهد البحث ومجموعات المشاريع االجتماعية والشراكات بين الحكومية ومجموعات السكان األصليي 
  القطاعين العام والخاص ومجموعات االتصاالت واإلعالم والجمعيات المهنية. كما ترّحب بالطلبات المقدمة من جماعات المجتمع المدني التي 

دعم امالي إلى وكاالت األمم المتحدة أو إلى وكاالت   Amplify Changeة مع اإلشارة إلى عدم تقديم تعمل بالتعاون مع وكاالت األمم المتحد
 .Amplify Changeوعلى المنظمات الرائدة أن تكون مسجلة في بلد مؤهل لمنحة  حكومية. 

يورو لسنة واحدة. منحة الشبكة    100,000إلى  40,000يورو لسنة واحدة. منحة التعزيز:  من  40,000منحة الفرصة:  قيمة المنحة:
 يورو على سنتين.   550,000االجتماعية: من إلى 

تعتمد طريقة التقديم على نوع   .بوابة المنحباللغتين الفرنسية أو االنجليزية.  على المنظمات إرسال الطلب رقمياً عبر إجراءات تقديم الطلبات: 
 المنحة المقدم عليها . جميع طلبات التقدّم لمنح مغلقة حالياً.  

قد يتطلب مزيد من الوقت، على الرغم   على الجهات مقدمة الطلب الناجحة مالطلبات بذل العناية الواجبة و إجراء تقييمات مالية. مما إدارة المنح: 
 من بذل قصارى الجهد.  

 حسب المنحة.  الموعد النهائي: 
   /https://amplifychange.orgرابط الموقع: 

، يمكن االطالع على موارد لدعم المنظمات  -19-في تقديم التمويل حتى خالل فترة االستجابة لكوفيد Amplify Changeتستمر : 19-كوفيد 
   هنا. 19-حتى تكّيف عملها خالل جائحة كوفيد

 
3.4   Feminist Review Trust 

https://ajmuste.org/apply/sjf
https://ajmuste.org/apply/sjf
https://ajmuste.org/programs#sjf
https://amplifychange.org/grant_type/network/
https://amplifychange.org/grant_type/opportunity/
https://amplifychange.org/grant_type/strengthening/
https://amplifychange.org/grant_type/network/
https://grants.amplifychange.org/grants/dashboard/
https://grants.amplifychange.org/grants/dashboard/
https://amplifychange.org/
https://amplifychange.org/implement/covid-19-resources/
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حقوق المثليات و متغيرات النوع االجتماعي ؛ والعنف ضد النساء والفتيات؛  يركز هذا الصندوق على التمويل في سبيل   الممولة: أنواع المشاريع 

إللكتروني  النساء و الفتيات المعاقات؛ والالجئات من النساء والفتيات  عادة ما يقوم هذا الصندوق بتمويل أأبحاثاً األكاديمية، غير أن الموقع ا
( بما في ذلك تقديم الدعم للنساء المهاجرات وضحايا  2018مخيم لالجوء باليونان، في 2018الخاص به يدّل تمويل الحتياجات المرأة )كعام  

 العنف القائم على النوع االجتماعي.  
 جميع أنحاء العالم  الموقع:
 منظمات المجتمع المدني في المملكة المتحدة، والدولية الداعمة للنساء )مثل المحلية/الوطنية(  األهلية:

  £ 015,00لغاية  قيمة المنحة:  
 .موقعه الصندوق اإللكترونياستمارة التقديم متوفرة على إجراءات تقديم الطلبات: 

وف االستثنائية، قد يبت  تُتخذ القرارات المتعلقة بالمنح من جانب مجلس األمناء الذي يجتمع ثالث مرات كل سنة. في بعض الظر إدارة المنح: 
القائمة   المجلس في طلبات خارج هذه الفترة. إ. تُستعرض الطلبات و عادة ما يُرشح ثلثها تقريباً ا للقائمة المختصرة. تقرأ الطلبات الواردة في

قد يتم االتصال بالجهات    المختصرة بالتفصيل من جانب جميع أعضاء مجلس األمناء كما تُرسل إلى لجنة تحكيم خارجية . في هذه المرحلة،
 المرجعية للمتقدمات على أن يتم إبالغ الجهة المتقدمة بطلب تمويل بقرار المجلس إثر اللقاء معها .  

في كانو الثاني/ يناير ونيسان/أبريل وأيلول/ سبتمبر من المتوقع أن  2021كانت المواعيد النهائية لجوالت ا التمويل الثالث في  الموعد النهائي: 
 . 2022تقام دورات أخرى للتمويل ل 

   trust.com/guidelines/-review-http://www.feministرابط الموقع: 
مع الموافقة على أن تقوم بعض ممن نجحن من  19-استقبال الطلبات خالل أزمة كوفيد The Feminist Review Trustيواصل : 19-كوفيد 

 .  19- مقدمات الطلبات بتعديل خططهن وتواريخ تقديم التقارير لتتناسب مع التحديات الناشئة وذات الصلة بكوفيد
 

3.5   Foundation Pro Victims 

 
 تدعم المؤسسة المشاريع التي:   أنواع المشاريع الممولة: 

 توفر إعادة التأهيل الطبي والنفسي واالجتماعي واالقتصادي في سبيل إعادة بناء الذات؛  -

 تعمل على مرتكبي أعمال العنف القائم على النوع االجتماعي؛ -

 توفر الوقاية والتوعية من أجل تغيير العقليات   -

 تكافح ظاهرة الوصم؛  -

 المحلية؛ تبني القدرات  -

 تحسن إمكانية الوصول لألشخاص ذوي اإلعاقات الجسدية والعقلية؛   -

 تكافح تأثيرات األمراض؛  -

 تعزز التشريعات وإنفاذ القانون؛ -

 تكافح ضد اإلنكار واإلفالت من العقاب.  -
، العراق، لبنان، قرغيزستان، طاجيكستان، المواقع التالية رغم أن التمويل ال يقتصر علي هذه البلدان: الهندوراس، غواتيماال، نيكاراغوا الموقع:

 النيبال، بنغالديش، ميانمار، الوس، ليبيا، المغرب، بوركينا فاسو، ليبيريا، سيراليون، جمهورية إفريقيا الوسطى، بوروندي. 
المنظمات غير الحكومية الوطنية أو الدولية ذات الخبرة المعترف بها والمهارات المعروفة والمسؤولة مباشرة عن المشروع؛ باإلضافة   األهلية:

 أمريكي.  إلى الخبرة السابقة في مجال التمويل الدولي. تحتاج مقدمات الطلبات إلى أن تحظين بتمويل مشترك وميزانية تنظيمية دون المليون دوالر 
 ال ينطبق  جم المنحة:ح

 .  موقع المؤسسة اإللكترونييمكن تحميل االستمارة من إجراءات تقديم الطلبات: 
ون من مجلس أمناء يحدد  ، مؤسسة خاصة بموجب القانون العام السويسري. تتك1988التي تأسست في جنيف عام  Pro Victimsإدارة المنح: 

ها خطوط التدخل ويقرر حول توزيع األموال، باإلضافة إلى أمانة عامة تقوم بدراسة وتحليل المشاريع بهدف تقديمها إلى المجلس للموافقة علي 
 ومراقبة المشاريع الممولة. 

 متجدد.   الموعد النهائي: 
 lang=en-https://provictimis.org/projects?/2رابط الموقع: 

، حيث لم تجد هذه المراجعة أي تغيير في اإلجراءات  19- تمويل المنظمات خالل جائحة كوفيد Pro Victimsتواصل مؤسسة : 19-كوفيد
 .   19-متعلّق بكوفيد

 
3.6   pour les Femmes CongoleseFonds   –   صندوق المرأة الكونغولية 

 
ت يهدف صندوق المرأة الكونغولية إلى بناء جمهورية كونغو ديمقراطية تتمتع فيها النساء بحقوقهن في سالمة أجسادهن   أنواع المشاريع الممولة: 

تؤثر على حياتهن وحياة مجتمعاتهن. تشمل البرامج تقديم المنح وبناء  العدالة االقتصادية والمشاركة على جميع المستويات في القرارات التي  
النساء  القدرات وبناء الحركات النسائية. تتضمن مجاالت العمل الرئيسية العنف الجنسي ضد النساء و العنف القائم على النوع االجتماعي وتمكين 

لصحة اإلنجابية والقيادة النسائية والمشاركة في صانعة القرار ونوع  ( واAID(/ مرض اإليدز)HIVوالفتيات وفيروس نقص المناعة البشرية)
 الجنس والتنمية. 

 جمهورية الكونغو الديمقراطية    الموقع:
وع  المنظمات النسائية الشعبية الساعية للعمل على ما يلي: تمكين النساء وامشاركة السياسية للنساء والعنف الجنسي والعنف القائم على الن  األهلية:

http://www.feminist-review-trust.com/application-form/
http://www.feminist-review-trust.com/guidelines/
https://www.provictimis.org/en/submit_a_project/
https://provictimis.org/projects-2/?lang=en
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 جتماعي وتحويل النزاعات والصحة الجنسية واإلنجابية العدالة المناخية وحماية البيئة. اال
 $7000$ و 5000بين  قيمة المنحة:

ب تمويل ، يمكن للمنظمة إرساله عبر البريد  . للتقدم بطلموقع المنظمة اإللكتروني تنشر دعوات تقديم الطلبات على إجراءات تقديم الطلبات: 
 أو بإرسال نسخ ورقية للمكاتب في كينشاسا أو غوما.  contact@ffcrdc.orgو   projects@ffcrdc.orgاإللكتروني على: 

  البت أو بتشخيص  رامجالب  بإدارة المعني القسم  ويقوم تمويلها، سيتم  التي المشاريع وانتقاء  بمراجعة مستقلة اختيار لجنة تقومإدارة المنح: 
ً  تمّول لم التي فيالمنظمات   وإدارة ومصداقية  جدوى  حول  معلومات جمع إلى  التشخيص يرمي مسبقاً. الكونغولية  المرأة  صندوق   قبل  من  سابقا
 .   منحة على  للحصول المختارة المنظمات

التمويل المرتقبة يرجى التواصل عبر البريد  يختلف من سنة إلى أخرى، لمزيد من المعلومات حول دورات  الموعد النهائي: 
   contact@ffcrdc.org.اإللكتروني:

 http://www.ffcrdc.orgرابط الموقع: 
. حيث لم تجد هذه المراجعة أي تغيير في اإلجراءات  19-يواصل صندوق المرأة الكونغلويةتمويل المنظمات خالل جائحة كوفيج: 19-كوفيد 

 .   19-متعلّق بكوفيد
 

 منحة التحالف الدولي لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز المتعلّقة باالستجابة للطوارئ     3.7
 

اأوضاع املحة ا بحيث يتعّرض المثليات والمثليين ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية  يمّول هدا التحالف  الممولة: أنواع المشاريع 
الجنسانية والرجال ممن يمارسون الجنس مع رجال ) للوصم والتمييز ويتلقون تهديدات بالعنف، ما يؤثر على وصولهم إلى الخدمات المتعلقة  

 (HIVلبشرية )بفيروس نقص المناعة ا
  العديد من الدول في إفريقيا وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي. الموقع:
منظمات المجتمع المدني التي يقودها أو تعمل مع أفراد مجتمع الميم ) أو الرجال ممن يمارسون الجنس مع رجال يمكن للمنظمات التدم   األهلية:

 وضعهم المعايير المذكورة أعاله  بطلب تمويل لدعم األفراد الذين يستوفي
 $  15,000تصل إلى  قيمة المنحة:

 .  تقديم عبر األنترنتإجراءات تقديم الطلبات: 
 غير مذكور.  إدارة المنح: 

 غير مذكور.  الموعد النهائي: 
 fund/-response-includes/rapid-work-https://frontlineaids.org/ourرابط الموقع: 

ت،  . لمزيد من المعلوما2020في عام   Elton John Aidsالتابعة لمؤسسة  19-منحة طوارئ كوفيد Frontline Aidsأطلقت : 19-كوفيد 
 .  5.3يُرجى مراجعة القسم 

 
3.8   (Mama Cash ) 

 
المجموعات والمبادرات التي تعمل من منظور نسوي وحقوق النساء والفتيات مغايرات الهوية   Mama Cashتدعم   أنواع المشاريع الممولة: 

وقهم الجنسانية و/أو حامالت صفات الجنسين، والتي تقودها النساء والفتيات مغايرات الهوية الجنسانية و/أو حامالت صفات الجنسين أو تدعم حق 
 لي وأساسي، وتركز على القضايا التي لم يتم تناولها بشكل كاٍف أو المتنازع عليها.  كمهمة أساسية، وتقوم بالضغط من أجل تغيير هيك

 جميع أنحاء العالم )باستثناء المنظمات المتواجدة في الواليات المتحدة األمريكية أو كندا بحيث ال يحق لها التقدم بطلب تمويل (.   الموقع:
محددة للغاية، ينبغي االطالع عليها بعناية قبل تقديم الطلب. على المقترحات أن تتضمن تعزيز  معايير أهلية  Mama Cashوضعت    األهلية:

محور لجزء من  حقوق اإلنسان للنساء والفتيات ومغايرات الهوية الجنسانية و/أو حامالت صفات الجنسين في صلب رسالتها ورؤيتها وليس مجّرد 
 يورو.  200.000برامجها. تعطى األولوية للمجموعات والمبادرات التي تقل ميزانيتها السنوية عن 

€ و  20.000€ سنوياً. بحيث يتراوح متوسط مبلغ المنحة بين 50.000€ إلى  5.000بين  Mama Cashتتراوح قيمة منحة  قيمة المنحة: 
لجهات الحاصلة على المنح وتدعمها لإلمعان في مجاالت قوتها وضعفها ولتطوير وتحسين ا Mama Cash€ في السنة. هذا وترافق  30.000

 استراتيجيات التأثير الخاصة بها ولتوسيع نطاق عملها واتخاذ قرارات استراتيجية.  
تواريخ الدورة   Mama Cash، سوف تنشر  2022ا حالياً طلبات تمويل. في مطلع عام Mama Cashال تستقبل  إجراءات تقديم الطلبات: 

 الجديدة لتقديم الطلبات. 
مزيد من األسئلة على الجهات المتقدمة ، ثم يتم إبداء المالحظات بشأن الموافقة.   Mama Cashبعد التقديم قد يطرح مستشاري   إدارة المنح: 
 طيلة فترة سريان المنحة على اتصال وثيق مع الجهات المتلقية لتقديم الدعم لهذه األخيرة.   Mama Cashهذا و تظل 

 لتقديم الطلبات.   تواريخ الدورة الجديدة Mama Cash، سوف تنشر 2022في مطلع عام الموعد النهائي: 
 grant-a-for-https://www.mamacash.org/en/apply-1رابط الموقع: 

”صندوق التعافي والصمود“ الذي يمنح المنظمات الشريكة الحاصالت على المنحة، دعماً مالياً إضافياً   Mama Cashاستحدثت   : 19-كوفيد 
. يتسم هذاالتمويل بالمرونة ويعكس التحديات سريعة التغير التي  19- كي تحافظ هذه األخيرة وتديم ت على عملها المهم طوال جائحة كوفيد

 لمنحة أثناء الجائحة.  تواجهها المنظمات الشريكة الحاصلة على ا
 

 مؤسسة ستانلي توماس جونسون    3.9
 

تدعم المؤسسة المشاريع التي تعمل على تحسين مستويات معيشة الناس وتعزيز التفاهم الثقافي من خالل األداء والفنون   أنواع المشاريع الممولة: 
 والحصول على منح تعليمية فردية ومشاريع مدرسية. المرئية ودعم المتضررات من النزاعات والعنف، كما تدعمالبحث الطبي 

سويسرا والمملكة المتحدة وإثيوبيا ومالي ونيجيريا وباكستان والصومال وجنوب السودان وأفغانستان وأنغوال وجمهورية إفريقيا الوسطى   الموقع:

http://www.ffcrdc.org/project-proposal/
mailto:contact@ffcrdc.org
http://www.ffcrdc.org/
https://frontlineaids.org/emergency-response-grant/
https://frontlineaids.org/our-work-includes/rapid-response-fund/
https://www.mamacash.org/en/what-we-do-not-fund
https://www.mamacash.org/en/apply-for-a-grant-1
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 والتشاد وميانمار واليمن وسوريا. 
 ي المملكة المتحدة وسويسرا العاملة في البلدان المذكورة أعاله. المنظمات المدنية غير الربحية المسجلة ف األهلية:

دوالر أمريكي. قد تتباين قيمة دورة التمويل القادمة لكنها من   110.000يذكر الموقع أنه جرى توزيع منح ناهزت قيمتها ب  قيمة المنحة:
 المحتمل أن تكون في نفس النطاق.  

 على موقع المؤسسة ، متاح باللغتين األلمانية أو اإلنجليزية.   نظام تسجيل أو تقديم عبر اإلنترنتهناك إجراءات تقديم الطلبات: 
 المقترحات الفائزة. يتم إخطار الجهات المتقدمة بطلب تمويل في غضون أسبوع بعد أن يجتمع مجلس المؤسسة الختيار إدارة المنح: 

 . 2022يوليو/تموز  1و 2022آذار/ مارس  11الموعد النهائي لتقديم الطلبات للحصول على التمويل العادي هو  الموعد النهائي: 
 application/-an-tiftung.ch/en/applications/submittinghttps://www.johnsonsرابط الموقع: 

" لدعم الجهات  Culture Extraبرنامج تمويل خاص بعنوان " Stanley Thomas Johnson Foundationأطلقت مؤسسة  :19-كوفيد 
 .  19-المستفيدة دعمها خالل تحديات محددة مرتبطة بـكوفيد

 
 مؤسسة أوك الخيرية      3.10

 
تمول مؤسسة أوك الخيرية المبادرات التي تستهدف األسباب الجذرية لقضايا أو مشاكل ما والقابلة للتكرار في قطاع أو   أنواع المشاريع الممولة: 

يمية  عبر الجغرافيات وتتضمن خطًطا لالستدامة طويلة األمد، وتسعى للتعاون مع المنظمات ذات التفكير المماثل، والتي تظهر إدارة مالية وتنظ
 الناس والمجتمعات.  جيدة وتقدر مشاركة 

البلقان والبرازيل وأمريكا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية والمكسيك وسويسرا والمملكة المتحدة والواليات المتحدة األمريكية.   الموقع:
أخرى ال   قنوات تمويل أيًضا كما تمّول المؤسسة منظمات في مولدوفا وبلغاريا وشمال القوقاز و )جارخاند والبنغال الغربية( في الهند. وتملك 

 تركز على النساء، ولكن يمكن للمنظمات النسائية التقدم للحصول عليها لكون نطاقها الجغرافي أوسع  
 معايير األهلية غير محددة . ال تمول المؤسسة األفراد أو المنح الدراسية أو المنظمات الدينية أو الحمالت االنتخابية.  األهلية:

قدم   2018في عام  ومليون دوالر أمريكي.  200,000المدرجة على موق الموسسة ما بين  السابقة تلقىت الجهات المستفيدة قيمة المنحة: 
مليون دوالر أمريكي. ال يتم تقديم منح  17.95منحة بلغ مجموعها  23( Affecting Women Programالتي تمس المرأة ) برنامج القضايا 

 دوالر أمريكي سوى في حاالت خاصة أو في حالة زيمبابوي. 25,000تقل عن 
م دعوة الطلبات الواعدة إلكمال طلب تمويل شامل.  على المنظمات تقديم أوالً خطاب استفسار أو مذكرة مفهوم؛ وعليه تت إجراءات تقديم الطلبات: 

 ال تنحصر العملية بإطار زمني ولكنها قد تستغرق من شهرين إلى أكثر من سنة بين تقديم مذكرة المفهوم إلى مرحبة الموافقة النهائية.  
يجتمع مجلس األمناء مرتين سنويًا، يتم النظر  يبت مجلس األمناء في طلبات التمويل وذلك إما بشكل فردي أو كمجموعة. في حين  إدارة المنح: 

 في المنح على مدار السنة وذلك أساس متجدد. 
 على أساس مستمر  الموعد النهائي: 

   women.html-affecting-http://www.oakfnd.org/issuesرابط الموقع: 
من أقامة   19-حيث منعت جائحة كوفيد  إعادة تخصيص األموال  تدعم مؤسسة أوك الخيرية ن الجهات المستفيدة من منحها في  : 19-كوفيد 

 مخطط لها.  األنشطة ال
 

3.11   ViiV Positive Action for Girls and Women المنح الزاخمة : 
 

تركزت مشاريع تمويل المنح الزاخمة للعمل اإليجابي على المساهمة في تلبية احتياجات األمهات المراهقات المصابات   أنواع المشاريع الممولة: 
 بفيروس نقص المناعة البشرية وأطفالهن.  

، زامبيا  أنغوال ، بوتسوانا ، ايسواتيني ، غانا ، كينيا ، ليسوتو ، مالوي ، موزمبيق ، ناميبيا ، نيجيريا ، جنوب إفريقيا ، تنزانيا ، أوغندا الموقع:  
 ، زيمبابوي.  

 المنظمات المجتمعية وغير الحكومية.   األهلية:
جنيه إسترليني سنويًا على مدار   100,000ول على منح تصل إلى ستكون المنظمات المجتمعية و غير الحكومية مؤهلة للحص  قيمة المنحة:

 ثالث سنوات.  
أكتوبر   2بتوقيت جرينتش( و  00.01) 2020آب / أغسطس  31طلبات تقديم العروض مفتوحة خالل الفترة من إجراءات تقديم الطلبات: 

تحتاج إلى تسجيل ملف التعريف الخاص بك للدخول   البوابة السيبرية للمنح. بتوقيت جرينتش(. يجب تقديم جميع الطلبات عبر 23:59) 2020
 حتى إذا كنت أحد الممنوحين للعمل اإليجابي مسبقاً.  

 ستراجع لجنة المراجعة الفنية الطلبات. ومن المرجح أن يعلن عن تواريخ هذه المراجعة بعد الموعد النهائي لطلب العروض.  إدارة المنح: 
سبتمبر/ أيلول. يرجى مراجعة الموقع   22سبتمبر/أيلول لغاية   3من  2021امتدت فترة التقديم للحصول على التمويل في عام الموعد النهائي: 

 .  2022على التحديثات بخصوص فترة تقديم الطلبات لعام  اإللكتروني للحصول 
strategy-action-positive-community/new-the-gb/supporting-https://viivhealthcare.com/en-رابط الموقع:  

funding/#tab-and-01481534504-3     
من أجل دعم   19 - صندوق االستجابة للطوارئ المجتمعية لكوفيد   ViiV Healthcare، أطلقت  19 -استجابةً لوباء كوفيد : 19-كوفيد 

والتي يواجهها األشخاص المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية أو    19-المنظمات المجتمعية في عملها لتصدي التحديات المتعلقة بكوفيد  
 بات مغلق اآلن.  المتأثرون به باب تقديم لطل

 

 يتركز التمويل على المرأة وحقوق اإلنسان   .4
 

https://request.foundation-admin.ch/js_conflict/login
https://www.johnsonstiftung.ch/en/applications/submitting-an-application/
http://www.oakfnd.org/
http://www.oakfnd.org/issues-affecting-women.html
https://oakfnd.org/supporting-our-partners-during-covid-19/
https://oakfnd.org/supporting-our-partners-during-covid-19/
https://oakfnd.org/supporting-our-partners-during-covid-19/
https://www.cybergrants.com/viiv/flexiblefund
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4.1. (Waterloo Foundation ) 

 

البرامج التي تعمل على تحسين الوصول واستخدام مجموعة واسعة من وسائل منع   Waterloo Foundationتمول أنواع المشاريع الممولة:  
ة للصحة  الحمل الحديثة والخدمات اإلنجابية الموسعة. بجيث تمول البرامج الداعمة للتوعية والمساءلة داخل الدولة من أجل زيادة األموال المخصص

ديم الصحة الجنسية واإلنجابية، ودعم المشاريع االجتماعية لتقديم خدمات الصحة الجنسية  الجنسية واإلنجابية ، وتطوير دور القطاع التجاري في تق
بناء القدرات  واإلنجابية. كما أنها تمول البرامج التي تحسن وصول مبادرات الصحة الجنسية واإلنجابية الناجحة والقائمة على األدلة وتلك التي توفر  

 ية.  داخل الدولة للمنظمات المجتمعية المحل

ً  الموقع:  عالميا

جنيه استرليني. على المتقدمين من خارج المملكة    250,000يجب أن يفوق الدخل السنوي للمنظمات الراغبة بالتقدم بطلب تمويل ال األهلية: 
من المتحدة إرسال تفاصيل االتصال بشخص محدد بإمكانه أن يقوم مقام جهة مرجعية لعملهم. على أن تستوفي الجهة المحكمة ال بواحدة أو أكثر 

 الية:  الخصائص الت 

 العمل في منظمة غير حكومية دولية لها مكاتب في المملكة المتحدة ؛ -

 العمل في منظمة سبق للمؤسسة تقديم منحة لها؛ -

 العمل في منظمة لها مكاتب في المملكة المتحدة، وهي مانًح حاليًّ أو سبق أن كانت أو جهة مانحة ا لمنظمتك؛ -

 كمستشار مستقل و مقره في المملكة المتحدة وقد قام بتقييم مؤسستك. العمل في مؤسسة أكاديمية أو مركز أبحاث أو  -

 سنوات   3-2جنيه إسترليني على   100000  قيمة المنحة:
واحد بوصة، وحجم   - على الجهات المتقدمة بطلب تمويل تقديم نظرة عامة عن المنظمة في صفحة واحدة )الهامشإجراءات تقديم الطلبات: 

المتعلقة بالصحة الجنسية واإلنجابية. يمكن الحصول على إرشادات مفصلة   Waterloo Foundationها مع أولويات  ( وكيفية تالئم11 - النقطة
 . هنا   حول الطلب 

 ال تنطبق إدارة المنح: 
 تقبل الطلبات على أساس متجدد.  النهائي: الموعد 

رابط الموقع اإللكتروني:  
http://www.waterloofoundation.org.uk/WorldDevelopmentSexualandReproductiveHealth.html   

 

4.2. e FirstPeac 

 
عاًما(. في حين أن المبادئ   25و  13البرامج التي تقودها الشابات )ممن تتراوح أعمارهن بين  Peace Firstتمول أنواع المشاريع الممولة: 

 في الشابات لتصميم برامج تناسبهن.   Peace Firstالتوجيهية متاحة خالل عملية التقديم، و تثق 

ً  الموقع:  عالميا
عاًما( والتركيز على معالجة الظلم في مجتمعاتهن من خالل   25و  13على البرامج التي تقودها الشابات )ممن تتراوح أعمارهن بين  األهلية: 

 التعاطف والشجاعة والقيادة التعاونية.  

 دوالًرا أمريكيًا ، وأدوات رقمية وإرشادات وإمكانية الوصول إلى صانعي التغيير في المجتمع العالمي 250  قيمة المنحة:
 ، حيث باإلمكان الوصول إلى اإلرشادات ونماذج الطلبات.  Peace Firstمع  حساب    على المتقدمات إنشاء إجراءات تقديم الطلب  

 ال تنطبق إدارة المنح: 
 تقبل الطلبات على أساس متجدد.   الموعد النهائي: 

 https://www.peacefirst.orgرابط الموقع: 

 

 مؤسسة المجتمع المفتوح  .4.3
 

تعمل مؤسسة المجتمع المفتوح على بناء ديمقراطيات نابضة بالحياة ومتسامحة حيث تخضع حكوماتها للمساءلة أمام   أنواع المشاريع الممولة: 
مواطنيها. أثناء السعي لتحقيق هذه المهمة، تعمل على جملة على متنوعة من القضايا على الصعيدين الجغرافي والمواضيعي . وتركز أيضاً  

لتابعة للمجتمع المفتوح على قضايا المجتمع المفتوح واالهتمامات األكثر صلة في البلدان أو المناطق التي تنشط فيها  المؤسسات الوطنية واإلقليمية ا
 هناك حالياً برنامجانلمنح ساريان وهما:

بشكل    )مستمر(. يشير الموقع اإللكتروني لمؤسسة المجتمع المفتوح   إفريقيا لشرق المفتوح المجتمع مبادرة )مستمر( ؛   تينيةالال أمريكا برنامج 
ائي الجنس والمتحولين جنسيًا واألشخاص غير المطابقين صريح إلى دعم الحركات االجتماعية التي تعمل على تعزيز قوة المرأة والمثليين وثن 

 جنسياً.  
ً  الموقع:  عالميا
يمكن للمؤسسة تقديم التمويل مباشرة إلى المنظمات المنشأة رسميًا في جميع أنحاء العالم وكذلك للمنظمات أو الشبكات غير الرسمية من    األهلية:

.  لكل برنامج داخل مؤسسة المجتمع المفتوح إستراتيجيته الخاصة وعملية اختيار المستفيدين.   خالل وسطاء )الرعاة الماليين والوكالء الماليين(
ة ما إذا  يجب على المنظمات أو األفراد الذين تتوافق قيمهم وأهدافهم وعملهم مع االستراتيجيات المذكورة االستعالم عن البرنامج ذي الصلة لمعرف 

 كان هناك توافق. 
 وفرة غير مت قيمة المنحة: 

http://www.waterloofoundation.org.uk/WorldDevelopmentSexualandReproductiveHealth.html
http://www.waterloofoundation.org.uk/WorldDevelopmentSexualandReproductiveHealth.html
http://www.waterloofoundation.org.uk/WorldDevelopmentSexualandReproductiveHealth.html
http://www.waterloofoundation.org.uk/WorldDevelopmentSexualandReproductiveHealth.html
https://www.peacefirst.org/user/login?destination=/project/create
https://www.peacefirst.org/user/login?destination=/project/create
https://www.peacefirst.org/user/login?destination=/project/create
https://www.opensocietyfoundations.org/grants/latin-america-program-grant
https://www.opensocietyfoundations.org/grants/open-society-initiative-for-eastern-africa
https://www.opensocietyfoundations.org/about/programs/women-s-rights-program?sid=293659&cb=177080393
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تختلف عملية التقدم للحصول على المنح باختالف البرنامج.  يستخدم البعض طلبات تقديم العروض )، ويدعو البعض   إجراءات تقديم الطلبات: 
  اآلخر خطابات االستفسار( أو أوراق المفاهيم، ويقبل البعض اآلخر المقترحات عن طريق الدعوة فقط.  نظًرا ألن لكل برنامج عمليات محددة

 لتقديم المنح، فمن األفضل االستفسار عن هذا البرنامج لمعرفة مالئمته وعملياته.  
بإمكان مؤسسة المجتمع المفتوح تزويد على حد سواء منحة خاصة بمشروع ما أو تقديم دعم عام للمنظمة ح.  عند الضرورة، تسعى  إدارة المنح: 

ال   مؤسسة المجتمع المفتوح إلى إتاحة المرون ل لل للجهات المستفيدة بشأن كيفية استخدام األموال عند الحاجة، بما في ذلك على سبيل الذكر
 الواسع النطاق. الحصر الدعم 

 يختلف بحسب البرنامج. الموعد النهائي: 
   https://www.opensocietyfoundations.org/grants#faqsرابط الموقع: 

 .  19 -تواصل مؤسسة المجتمع المفتوح تقديم المنح طوال فترة جائحة كوفيد  : 19-كوفيد 
 

 الصندوق العالمي لحقوق اإلنسان    4.4
 

يقدم الصندوق منًحا لمنظمات حقوق اإلنسان المحلية والوطنية واإلقليمية غير الربحية الموجودة في الدول التي لديها   أنواع المشاريع الممولة: 
حقوق  برامج منح )انظر أدناه(.  يركز على التمكين القانوني، والعدالة المناخية، وحقوق مجتمع الميم وبناء القوة المدنية، وحقوق المرأة، و 

 ق األطفال والشبابات. المهاجرات ، وحقو 
ينفذ الصندوق حالياً برامج في المغرب وتونس والهند والمكسيك وغواتيماال وهندوراس وليبيريا وسيراليون وغينيا وجمهورية الكونغو     الموقع:

 الديمقراطية وأوغندا وبوروندي وتايالند والفلبين وبورما. 
الشركات أو المنح الدراسية أو أحداث جمع التبرعات أو األبحاث الجامعية أو الوكاالت  ال يدع المؤتمرات المستقلة أو األفراد أو    األهلية:

باشر أو  الحكومية أو برامج القروض الصغيرة أو إنشاء الطرق أو الجسور أو المباني أو اآلبار أو المرافق الطبية، أو األنشطة التي تهدف بشكل م
.  كما أن ال يقدم منًحا لمشاريع تطوير تقديم الخدمات إال إذا كانت جزًءا من برنامج واسع  غير مباشر إلى دعم المرشحات للمناصب السياسية 

 لحقوق اإلنسان.  
دوالر أمريكي ؛علماً أنه لم يتم تفصيل حجم المنح الطارئة على   30000إلى  5000بالنسبة إلى المنح العادية فقيمتها تتراوح من    قيمة المنحة:

 ي.  موقع الصندوق اإللكترون 
عندما يشرع الصندوق في تمويل مشاريع ألول مرة في دولة ما، ينشر دعوة مفتوحة لمجموعات حقوقية في تلك الدولة  إجراءات تقديم الطلبات: 

من أجل تقديم مقترحات. ومع نضوج برنامج المنح لدولة ما، يجدد الصندوق دعمه لمعظم الجهات المستفيدة من المنح ويعتمد على المعرفة  
كثر تخصصة لموظفاته وشبكة من المستشارات غير الرسميات ، بما في ذلك الجهات المستفيدة الحالية ا ، إليجاد وتمويل المنظمات اإلضافية األ الم

احتياًجا واألقصى إمكانيةً. لتحقيق هذه الغاية، ال يقبل الصندوق مقترحات غير مرغوب فيها للتمويل العادي. مع ذلك، ومن خالل صندوق  
 وارئ، يتحلى الصندوق بمرونة أكبر لتقديم المنح خارج دورة التمويل العادية. الط

 ال ينطبق  إدارة المنح: 
 م بحسب الحاجة في دول محددة ومحط اهتمام.  الموعد النهائي: 

   /https://globalhumanrights.org/grantsرابط الموقع : 
 .  19-يواصل الصندوق العالمي لحقوق اإلنسان تقديم المنح طوال فترة تفشي جائحة كوفيد  : 19-كوفيد 

 
 (  The Points Guyأميال طيران )    4.5

 

بالتبرع بخمسة ماليين ميل في العام المقبل للمنظمات والحركات النسائية المحلية.   The Points Guyالتزمت   أنواع المشاريع الممولة: 
 سيغطي هذا المبلغ تكاليف الرحالت الجوية للناشطيات لضمان سماع أصواتهن من قبل أبرز أطراف صنع القرار ولرفع الوعي بحمالتهن .  

ً الموقع:   عالميا
 الجنوب العالمي. منظمات حقوق المرأة من األهلية: 

 غير متوفرة  قيمة المنحة:
 .  النموذج اإللكتروني يمكن تقديم الطلبات من خالل إجراءات تقديم الطلبات: 

 . The Points Guyب، سوف يتواصل معك أحد أعضاء بعد تقديم الطلإدارة المنحة: 
 : غير ينط تستقبل الطلبات على أساس متجدد.  الموعد النهائي

 : رابط الموقع 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHlIY99fKGF8pNp1C5ODNC7hk92Ls31UCfzDQ128Pxu

nDWvg/viewform   

 . 19 - تمويل أميال الطيران طوال فترة جائحة كوفيد The Points Guyيواصل  :19-كوفيد 
 

 ( Abilisمؤسسة )    4.6
 

يمكن لمؤسسة أبيليس أن تمول: التدريب وإنتاج المواد ونشرها بشأن حقوق اإلنسان لألشخاص ذوي اإلعاقة ، وترجمة   أنواع المشاريع الممولة: 
سي والتدريب  اتفاقية األمم المتحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة إلى اللغات المحلية، والتدريب على االتفاقية والقضايا ذات الصلة، والتعليم األسا

يف وأنشطة توليد الدخل، والعيش المستقل والمشاركة، وبناء قدرات المنظمات، ومشاريع دعم األطفال والفتيات والنساء ذوات  المهني، والتوظ
 اإلعاقة.  
ميانمار، نيبال، فيتنام، طاجيكستان، إثيوبيا، تنزانيا، أوغندا، الصومال أرض الصومال، جمهورية الكونغو الديمقراطية، سيراليون، الموقع: 

 بيق أوكرانيا، كوسوفو، فلسطين، الالجئين السوريين.  موزم

https://www.opensocietyfoundations.org/grants#faqs
https://globalhumanrights.org/grants/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHlIY99fKGF8pNp1C5ODNC7hk92Ls31UCfzDQ128PxunDWvg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHlIY99fKGF8pNp1C5ODNC7hk92Ls31UCfzDQ128PxunDWvg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHlIY99fKGF8pNp1C5ODNC7hk92Ls31UCfzDQ128PxunDWvg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHlIY99fKGF8pNp1C5ODNC7hk92Ls31UCfzDQ128PxunDWvg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHlIY99fKGF8pNp1C5ODNC7hk92Ls31UCfzDQ128PxunDWvg/viewform
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 شهًرا.    12تمول مؤسسة أبيليس منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة. ينبغي أال تستمر المشاريع ألكثر من األهلية: 
 غير متوفرة  قيمة المنحة:

 في فنلندا.   مقر أبيليس  يمكن الحصول على نماذج الطلب من إجراءات تقديم الطلبات: 
 : غير ينط تستقبل الطلبات على أساس متجدد.  الموعد النهائي

 /https://www.abilis.fi/en/applying: رابط الموقع  
 . 19-فترة تفشي جائحة كوفيد  تواصل مؤسسة أبيليس تمويل المنح طوال : 19-كوفيد 

 

   19-التمويل المتعلق بكوفيد  .5
 

5.1   19 Young Leaders Fund (CYLF-COVID ) 
 

( المشاريعالتي تركز على أهداف التنمية المستدامة مع CYLF-COVID) Young Leaders Fund 19يدعم  أنواع المشاريع الممولة: 
 إقامة روابط واضحة لمواجهة جائحة كورونا. تُعد حماية ضحايا العنف األسري أثناء فترة اإلغالق، محور التركيز الرئيسي للصندوق.  

ً الموقع:   عالميا
أسابيع من تقديم  3اشر، سياسي، عملي )جاهز للبدء في غضون منظمة غير هادفة للربح، تؤثر على أكثر من خمسمائة شخص بشكل مب  األهلية:

 عاًما تقريبًا(.   35و   18الطلب( ، أسسها و / أو يديرها قادة شباب )تتراوح أعمارهم بين 
 10,000 -2,500 دوالر أمريكي قيمة المنحة:

تتضمن خطة العمل والميزانية ووثائق للتحقق من الوضع  استمارة الطلب الرسمية   ينبغي تقديم المقترحات من خالل  إجراءات تقديم الطلبات: 
 تاريخه.  القانوني للمبادرة وتفاصيل االتصال بمرجعين وصور/ أو فيديو لتوثيق تأثير المبادرة حتى 

 يجرى استعراض الطلبات ومنحها في غضون ثالثة أسابيع من التقديم.  إدارة المنح: 
 )يرجى زيارة الموقع اإللكتروني للطالع على الفرص المستقبلية(  2020آب / أغسطس  31الموعد النهائي للتقديم:  

 :  رابط الموقع 
5.2   The Global Resilience Fund   

 

الفتيات والناشطات الشبات لالستجابة ومواصلة العمل أثناء جائحة   The Global Resilience Fundيدعم   الممولة: أنواع المشاريع 
 فيروس مرض كورونا. تتسم المنح بالمرونة الكاملة ، ولم يتم اإلشارة إلى أي محاور محددة على الموقع اإللكتروني.  

ً الموقع:   عالميا
الرسمية التي تقودها فتيات وشابات وشباب ومتغيرات النوع   المنظمات المجتمعية المحلية المسجلة وغير المسجلة، والتجمعات غير األهلية:

دوالر أمريكي في السنة. تعطى األولوية للطلبات المقدمة من الفتيات والشابات   50,000االجتماعيوحامالت صفات الجنسين الذين يقل دخلها عن 
ليات و المثليين و مزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسيًا  ذوات اإلعاقة، والفتيات والشابات من ذوي البشرة الملونة ومجتمع الميم )المث 

  ومغايري الهوية الجنسانية ( والمنحدرين من أصل أفريقي، وفتيات وشابات السكان األصليين والمهاجرات، وأولئك الذين يعيشون في المناطق 
البيئات المتضررة من النزاع. على الجهات المتقدمة بطلب  العشوائية الحضرية، والمناطق الريفية، ومخيمات الالجئين، ,واألراضي المحتلة و

 . هنا  تمويل أن تكون قد تلقت تمويل مسبق من إحدى المنظمات المدرجة 
 دوالر أمريكي 5,000 قيمة المنحة:

 يرجى زيارة الموقع اإللكتروني للحصول على معلومات متى ما سنحت فرص. إجراءات تقديم الطلبات: 
 تتسم المنح بالمرونة الكاملة لدعم عمل الجهات المستفيدة من المنح عند تحديدها.  إدارة المنحة: 

 يرجى زيارة الموقع اإللكتروني لالطالع على الفرص المستقبلية. الموعد النهائي للتقديم:  
   : /https://www.theglobalresiliencefund.orgرابط الموقع 

 

 فرص التمويل الجماعي  .6
 

( مثل  ويب  مواقع  إنشاء  تم  الجماعي".  "التمويل  وهو  النسائية  للمنظمات  التبرعات  لجمع  آخر  خيار  االعتبار  بعين  األخذ  (  1يجب 
globalgiving.com  ( 2أو  )GoFundMe.com    والتي قد سمحت في بعض الحاالت للمنظمات النسائية بجمع أموال بمبالغ مختلفة من ،

الذين يعيشون خارج الدولة. ويمكن لهذه الطريقة تحريك النقد بسرعة إذا كانت تحويالت الدفع بين الدول قابلة  العموم، بما في ذلك األشخاص  
لتي لديها حلفاء  للتطبيق. يتطلب هذا الخيار الشعبي سرداً مقنعًا، يتم نشره عبر موقع التمويل الجماعي. يمكن للمنظمات النسائية المحلية أو الوطنية ا

(، والتي تضم أعضاء مع شبكات اجتماعية نابضة بالحياة ، أن تبدأ حملة. يعتمد Global Northول أخرى )على سبيل المثال،  أو مكاتب في د
عي.  المبلغ الذي تم جمعه بنجاح على أولئك الذين يمكن الوصول إليهم من خالل الشبكات االجتماعية لهؤالء الذين ينشرون موقع التمويل الجما

دوالر أمريكي، والتي يمكن أن تكون ذات فائدة لبعض المجموعات. وتم   10,000دوالرات أمريكية و  5لتي يتم جمعها عادةً بين تتراوح المبالغ ا
 أيًضا جمع مبالغ أكبر كما هو موضح في المثال التالي:  

girls/-and-women-yezidi-for-justice-impunity-https://www.globalgiving.org/projects/end  هو المحقق  الهدف   (
 دوالر أمريكي(   100000دوالر أمريكي من أصل   30000

  

https://www.abilis.fi/en/contacts/
https://www.abilis.fi/en/contacts/
https://www.abilis.fi/en/contacts/
https://www.abilis.fi/en/applying/
https://www.oneyoungworld.com/covid-19-young-leaders-fund/information-for-applicants
https://www.oneyoungworld.com/covid-19-young-leaders-fund/information-for-applicants
https://www.oneyoungworld.com/covid-19-young-leaders-fund/information-for-applicants
https://www.theglobalresiliencefund.org/?fbclid=IwAR03ifeu8aSKQanKgrhgsM8Ha6bulESDEwNiljEN7_h3Q0Q30V6juA_L4fs
https://www.theglobalresiliencefund.org/?fbclid=IwAR03ifeu8aSKQanKgrhgsM8Ha6bulESDEwNiljEN7_h3Q0Q30V6juA_L4fs
https://www.theglobalresiliencefund.org/?fbclid=IwAR03ifeu8aSKQanKgrhgsM8Ha6bulESDEwNiljEN7_h3Q0Q30V6juA_L4fs
https://www.theglobalresiliencefund.org/
https://www.globalgiving.org/projects/end-impunity-justice-for-yezidi-women-and-girls/
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 الخبيرات المساهمات 

 شيرين كياني 

 مكتب المساعدة لمحور مسؤولية العنف القائم على النوع االجتماعي  

مكتب المساعدة الخاصة في مجال المسؤولية عن العنف القائم على النوع االجتماعي   
هو بحث فريد و  تقني وخدمة إرشاد، و يهدف إلى إلهام ودعم الجهات الفاعلة اإلنسانية  
حاالت   في  والفتيات  النساء  ضد  للعنف  واالستجابة  وتخفيف  منع  في  للمساعدة 

اال التنمية  بواسطة  تدار   المساعدة  الطوارئ.  بمكتب  يعمل  و  المباشرة،  جتماعية 
قائمة عالمية   الخاصة في مجال المسؤولية عن العنف القائم على النوع االجتماعي  

من كبار الخبراء المختصين بالجنس والعنف القائم على النوع االجتماعي وهم على  
الخطو  في  اإلنسانية  الفاعلة  الجهات  توجيه  في  للمساعدة  االستعداد  األمامية  أهبة  ط 

بالوقاية من العنف القائم على النوع االجتماعي وتخفيف مخاطره  و تدابير االستجابة  
بما يتماشى مع المعايير الدولية، والمبادئ التوجيهية، وأفضل الممارسات. وجهات  
مجال   في  الخاصة  المساعدة  مكتب  منشورات  في  عنها  المعبر  اآلراء  أو  النظر 

ئم على النوع االجتماعي ال يعكس بالضرورة آراء جميع  المسؤولية عن العنف القا
خبراء   أعضاء مجال المسؤولية عن العنف القائم على النوع االجتماعي ، وال جميع 

 التنمية االجتماعية المباشرة في قائمة مكتب المساعدة . 

 

مكتب المساعدة لمحور مسؤولية 
 العنف القائم عىل النوع االجتماع  

ي مجال 
يمكنك االتصال بمكتب المساعدة الخاص ف 

المسؤولية عن العنف القائم عىل النوع االجتماعي 
ي 
ون  يد اإللكبر  عىل: بواسطة البر

enquiry@gbviehelpdesk.org.uk 

إىل   09.00مكتب المساعدة متاح من الساعة  
 بتوقيت غرينتش، من االثني   إىل الجمعة.   17.30

 جميع خدماتنا مجانية ورسية. 

mailto:enquiry@gbviehelpdesk.org.uk

