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صندوق المرأة للسالم والعمل اإلنساني
معلومات أساسية عن إنشاء صندوق المرأة للسالم والعمل اإلنساني
منذ عام  2000واعتماد قرار مجلس األمن رقم  ،1325تم إحراز تقدم قياسي ملحوظ على المستويات
العالمية واإلقليمية والوطنية لمواصلة دفع وتفعيل جدول أعمال المرأة والسالم واألمن .كما أن هناك اعتراف
متزايد بأن وضع الوكالة النسائية في بؤرة التركيز في االنتقال من األزمة إلى التنمية المستدامة يوفر إمكانات
هائلة لالستفادة من التغيير االنتقالي .وتزيد مشاركة المرأة ذات المغزى في عمليات السالم من احتمال
استمرار اتفاقات السالم .يمكن للنساء أن يلعبن دو اًر حاسماً في منع نشوب الصراعات (بما في ذلك التعصب

العنيف والتطرف) ،وسد الفجوات بين المجتمعات .وتزيد مشاركة المرأة من وصول المساعدات اإلنسانية

وتأثيرها .كما تظهر األبحاث أن النساء يمكن أن ييسرن جهود الوساطة ومفاوضات السالم عن طريق فتح
طرق جديدة للحوار بين الفصائل المختلفة 1.عالوة على ذلك ،فإن مشاركة المرأة النشطة في إعادة الحيوية
االقتصادية تجعل جهود بناء السالم واإلنعاش أكثر استدامة.
وعلى الرغم من األدلة المتوفرة على ذلك ،إال أن مساهمات المرأة ال تزال مقيمة بأقل من قيمتها ،وال تستغل
بالقدر الكافي وال تتمتع بالموارد الكافية .في الفترة  ،2013-2012فقط  % 2من المساعدات المقدمة إلى
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قطاع السالم واألمن المساواة استهدفت المساواة بين الجنسين كهدف رئيسي.

وبالمثل ،في عام ،2014

تم التعرف على  %20فقط من المشاريع اإلنسانية لها إسهام كبير في تحقيق المساواة بين الجنسين ،في
حين أن  %65من التمويل المبلغ عنه من خالل خدمة التتبع المالي التابعة لألمم المتحدة -مكتب تنسيق
الشؤون اإلنسانية -لم يستخدم ببساطة عالمة تحديد الجنس التي أدخلت قبل خمس سنوات .عالوة على
ذلك ،تواصل صناديق المساعدة اإلنسانية والسالم واألمن والمساعدة اإلنمائية العمل بشكل منفرد ،لكل منها
أهداف مختلفة ،تتبع مبادئ مختلفة ،تعمل وفق دوائر تمويل مختلفة ،وتتماشى مع مختلف خطوط الميزانية
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والقواعد التي تديرها جهات مختلفة.

من أجل معالجة الفجوات التمويلية ،وإحداث تكامل أكبر بين مختلف مصادر التمويل ،وكسر أسلوب

الصوامع بين المساعدات اإلنسانية والسالم واألمن والمساعدة اإلنمائية ،تم إطالق صندوق المرأة للسالم
 - 1دراسة عالمية حول تنفيذ قرار مجلس األمن الدولي 2015 ،1325

 - 2شبكة المساواة بين الجنسين التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي -لجنة مساعدات التنمية" .قرار تمويل مجلس األمن
المرقم  ".)2000( 1325مارس /آذار 2015
 - 3رؤية المستقبل :تقرير عن نتائج مبادرة مستقبل التمويل اإلنساني وعمليات الحوار (.)2015

والعمل اإلنساني في شباط  2016في نيويورك 4.ويعد هذا الصندوق إحدى توصيات دراسة دولية تناولت
تنفيذ قرار مجلس األمن الدولي رقم  ،)2015( 1325والتقرير السنوي لألمين العام حول المرأة والسالم

واألمن ( ،)2015والذي أوصى به مجلس األمن الدولي في ق ارره رقم .)2015( 2242

أساسا إلى تمويل المنظمات النسائية المحلية ،متضمنة األوضاع اإلنسانية ،فإن صندوق
وباعتباره أداة تهدف ً

أيضا استجابة ملموسة اللتزامات القمة العالمية للعمل اإلنساني ()2016
المرأة للسالم والعمل اإلنساني هو ً
من حيث إنشاء آليات التمويل المشترك ،وتوطين االستجابة اإلنسانية ،وضمان الملكية الوطنية ،وكذلك

زيادة االستثمار في منظمات المجتمع المدني والمساواة بين الجنسين.
نبذة عن صندوق المرأة للسالم والعمل اإلنساني

يتألف هذه الصندوق من ممثلين عن المانحين وكيانات األمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني ،وهي آلية
تمويل مجمعة عالمية تهدف إلى إعادة تنشيط العمل وتحفيز زيادة كبيرة في التمويل لمشاركة المرأة وقيادتها
وتمكينها في عمليات السالم واألمن واالستجابة اإلنسانية .يعد صندوق المرأة للسالم والعمل اإلنساني آلية
تمويل مرنة وسريعة .ويدعم التدخالت الجيدة المصممة لتعزيز قدرة النساء المحليات على منع نشوب
الصراعات ،واالستجابة لألزمات وحاالت الطوارئ ،واالستفادة من الفرص الرئيسية لبناء السالم.
لدى صندوق المرأة للسالم والعمل اإلنساني ثالث وظائف رئيسية:
أوالً ،إنه يكسر أسلوب الصوامع بين التمويل اإلنساني والسالم واألمن والتمويل من خالل االستثمار في
تعزيز مشاركة المرأة وقيادتها وتمكينها في جميع مراحل األزمات والسالم واألمن والتنمية.
ثانياً ،يتناول ثغرات التمويل الهيكلي لمشاركة المرأة في المراحل الرئيسية لألزمات والسالم واألمن والتنمية
من خالل تحسين توقيت المساعدة الدولية وإمكانية التنبؤ بها ومرونتها .ومن الجدير بالذكر أنه سيضمن

االستثمار في الوقت المناسب لمنع نشوب الصراعات بعد تلقي إشارات اإلنذار المبكر من النساء وسيسرع
من انتشار المساعدة اإلنمائية بعد مفاوضات سالم ناجحة.
ثالثًا ،يعترف بأن السالم ال يمكن إنشاؤه أو استم ارره بدون االستثمار في منظمات المجتمع المدني .لذلك،

سيحسن صندوق المرأة للسالم والعمل اإلنساني التنسيق والترابط السياسي في جدول أعمال المرأة والسالم
ّ
واألمن ،من خالل االستثمار في تعزيز منظمات المجتمع المدني ،ال سيما في المنظمات النسائية الشعبية،
مع الدعم المالي والتقني المطلوب ،باإلضافة إلى دعم الحكومة ووكاالت األمم المتحدة.

 - 4أداة التعجيل العالمية سابقا الخاصة بالمرأة والسالم واألمن والعمل اإلنساني

الهدف الشامل لنظرية التغيير الخاصة بصندوق المرأة للسالم والعمل اإلنساني هو تحقيق المجتمعات
المسالمة والمساواة بين الجنسين .يتطلب تحقيق هذا الهدف تمكين المرأة من المشاركة والمساهمة واالستفادة
من منع الصراعات ،واالستجابة لألزمات ،وبناء السالم ،والتعافي .إن الهدف من صندوق المرأة للسالم
والعمل اإلنساني يتماشى مع خطة العمل الوطنية األردنية لتنفيذ قرار مجلس األمن الدولي رقم  1325حول
المرأة والسالم واألمن والذي يهدف إلى دمج المقاربة القائمة على النوع االجتماعي باتجاه مشاركة المرأة في
عمليات الوقاية والحماية خالل الصراعات ،وكذلك في بناء السالم ،والحفاظ على االستقرار واألمن المستدام.
في األردن ،يساهم تدخل صندوق المرأة للسالم والعمل اإلنساني في مجالين للنتائج (يمكن العثور على مزيد
من المعلومات في دليل العمليات ،القسم .)1.4
في إطار هذه الدعوة الثانية لتقديم المقترحات من أجل صندوق المرأة للسالم والعمل اإلنساني في األردن،
سيتم التركيز على النتيجة السادس لدعم المساهمة في جهود الحكومة األردنية لتصميم وتنفيذ عملية تخطيط
وطنية متكاملة وستشمل األولويات اإلنسانية والمنعة وأولويات التنمية المستدامة.
النتيجة السادس :تحسين الوضع االجتماعي االقتصادي للمرأة في حاالت ما بعد الصراع :يمكن تحقيق ذلك
من خالل ضمان أن تكون للمرأة القدرة والفرصة للمشاركة بشكل مجد في تخطيط االنتعاش من أجل ضمان
تلبية االحتياجات المحددة للنساء والفتيات في حاالت الصراع وما بعد الصراع.
هيكلية صندوق المرأة للسالم والعمل اإلنساني
يحكم هذا الصندوق مجلس للتمويل على المستوى العالمي ،يتألف من أربعة كيانات تابعة لألمم المتحدة
(وهي حالياً صندوق األمم المتحدة للسكان (رئيسا) ،هيئة األمم المتحدة للمرأة ،وبرنامج األمم المتحدة

اإلنمائي ،ومكتب دعم بناء السالم) ،وأربع دول أعضاء مانحة (النمسا ،كندا ،النرويج ،هولندا) ،باإلضافة
إلى منظمات المجتمع المدني (  ICANو  GPPACو تمكين المراه ومعهد العدالة االنتقالية) .يقرر مجلس

التمويل المخصصات القطرية.
على المستوى القطري ،تدير لجنة توجيهية وطنية مخصصات البلد وتقرر المشاريع التي سيتم تمويلها من
قبل صندوق المرأة للسالم والعمل اإلنساني .في األردن ،تتكون اللجنة التوجيهية الوطنية من :منسق األمم
المتحدة المقيم  /منسق الشؤون اإلنسانية ،و ازرة التخطيط والتعاون الدولي ،و ازرة التنمية االجتماعية ،سفارة
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى ،سفارة أستراليا ،سفارة كندا ،سفارة اسبانيا ،اللجنة الوطنية األردنية لشؤون
المرأة ،اتحاد المرأة األردنية ،برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،صندوق األمم المتحدة للسكان ،هيئة األمم
المتحدة للمرأة.

تعمل هيئة األمم المتحدة للمرأة كأمانة فنية لصندوق المرأة للسالم والعمل اإلنساني على المستويين العالمي

والقطري.

دعوة لتقديم مقترحات ألمشاريع للعام 2019
في الدورة التمويلية الثانية للعام  ،2019سيييمول صييندوق المرأة للسييالم والعمل اإلنسيياني المشيياريع المؤهلة
في األردن التي تخدم النتيجة  :6تعزيز االنتعاش االجتماعي-االقتص ي ييادي للمرأة في حاالت ما بعد النزاع.

إذ يمكن تحقيق هذا النتيجة من خالل ض ي ي ي ييمان أن تكون للنس ي ي ي يياء القدرة والفرص ي ي ي يية للمش ي ي ي يياركة الهادفة في
التخطيط من أجل ضمان تلبية احتياجات النساء والفتيات في حاالت الصراعات والنزاعات وحاالت ما بعد

النزاع.

يجب أال يقل مقترح المشييروع عن  100000دوالر أمريكي وأال تزيد عن  200000دوالر أمريكي .المدة

القصوى لتنفيذ المشروع هي سنتان.
عملية التقديم واالختيار
• من المؤهل لتلقي التمويل؟

منظمات المجتمع المدني مؤهلة للتقديم :المنظمات غير الحكومية بالشراكة مع الجمعيات
والمؤسسات المجتمعية؛ يتم تشجيع الجمعيات والمؤسسات النسائية المحلية والمجتمعية المسجلة
لدى و ازرة التنمية االجتماعية على التقدم بطلب .يسمح بالمشاريع المشتركة لمنظمات المجتمع
المدني بالتقدم ويتم تشجيعها .في الحاالت التي تقدم فيها المنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية
مقترح المشروع ،يجب أن يتضمن المقترح محور لبناء وتطوير قدرات المؤسسة/الجمعية األصغر.
• هل يجب أن أكون كياًنا  /مؤسسة مسجلة قانوًنا لتقديم الطلب؟

نعم .يجب أن يكون لدى المنظمات مقدمة الطلب وضع قانوني بو ازرة التنمية االجتماعية التابعة

للحكومة األردنية .يعتبر إثبات التسجيل القانوني (أو الوضع القانوني) ملحًقا أساسيا ألي طلب
منحة .سيتم اعتبار الطلبات التي ال تحتوي على دليل واضح على الوضع القانوني غير كاملة
وسيتم سحبها من عملية تقديم الطلب .مالحظة :أن مواد التأسيس ليست دليالً على الوضع القانوني.
• هل يجوز لي تقديم أكثر من طلب واحد؟
ال ،ال يجوز للمنظمات تقديم أكثر من طلب واحد.
• هل يمكن لعدد أكبر من المنظمات تقديم الطلب بشكل مشترك؟

نعم ،يتم تشجيع المشاريع المشتركة .بالنسبة لمشاريع منظمات المجتمع المدني المشتركة ،ال ُيطلب

سوى من المؤسسة التي ستقود المشروع تلبية معايير األهلية .يجب أن تكون أدوار ومسؤوليات كل
مؤسسة مشتركة مفصلة بشكل واضح داخل الطلب .يجب أن تشير المقترحات بوضوح إلى المنظمة
التي ستتولى المسؤولية الرئيسية إلدارة المشروع وااللتزامات التعاقدية.
• هل يمكنني التقدم بطلب التمويل لمبادرة أو مشروع جاري؟
نعم ،سنقبل مقترحات للمشاريع الجارية .ومع ذلك ،يجب أن تكون القيمة المضافة لمساهمة صندوق
المرأة للسالم والعمل اإلنساني محددة بشكل واضح.
• هل هناك نطاق موصى به لطلبات التمويل؟
يجب أال تقل مقترحات المشروع عن  100000دوالر أمريكي وأال تزيد عن  200000دوالر
أمريكي.
• ما هي متطلبات تصميم المشروع؟
في األردن ،يجب أن تساهم المشاريع في مجال نتائج صندوق المرأة للسالم والعمل اإلنساني

وباألخص النتيجة السادس :تحسين الوضع االجتماعي االقتصادي للمرأة في حاالت ما بعد الصراع:
يمكن تحقيق ذلك من خالل ضمان أن تكون للمرأة القدرة والفرصة للمشاركة بشكل مجد في تخطيط
االنتعاش من أجل ضمان تلبية االحتياجات المحددة للنساء والفتيات في حاالت الصراع وما بعد
الصراع.
• هل يمكن تغيير مشروعي بعد الموافقة؟
نعم ،يمكن تغيير المشروع ،ولكن يجب على المنظمات تقديم وثيقة مشروع منقحة إلى السكرتاريا
الفنية إلعادة الموافقة عليها.
أين ومتى وكيف يتم تقديم الطلب؟
• الموعد النهائي للتقديم هو  16حزيران  .2019لن يتم النظر في الطلبات المقدمة بعد هذا التاريخ.
• يمكن إرسال حزم الطلبات عبر البريد اإللكتروني إلى:

jordan.co@unwomen.org

• يرجى تقديم الطلبات بصيغة  doc.أو  docx.أو  .pdf.لن يتم قبول أي صيغ أخرى.

تأكيدا باستالم الطلب عبر البريد اإللكتروني .إذا لم تتلق رسالة التأكيد اإللكترونية
• ستتلقى المنظمات ً
في غضون  48ساعة ،فيرجى االتصال بهيئة األمم المتحدة للمرأة  UN Womenعبر البريد
اإللكتروني الذي تم مشاركته أعاله.
• سيتم قبول الطلبات باللغتين العربية واإلنجليزية .سيتم قبول الطلبات فقط بهذه اللغات.
• ستتمكن "هيئة األمم المتحدة للمرأة" من تقديم بعض الدعم لمقدمي طلبات المنح والرد على
االستفسارات المتعلقة بالدعوة لتقديم االقتراحات .يرجى االنتظار لمدة  48ساعة للرد على أي
أسئلة.
• ستقوم هيئة األمم المتحدة للمرأة ،بالشراكة مع و ازرة التنمية االجتماعية واللجنة الوطنية األردنية
لشؤون المرأة ،بعقد ورش تعريفية لتطوير المشاريع مع منظمات المجتمع المدني المهتمة في الزرقاء
بتاريخ  1نيسان في جمعية قدرات لتنمية وتمكين الشباب الخيرية وعمان بتاريخ  4نيسان في
قاعة جمعية السافرية للتنمية االجتماعية/جبل الزهور والكرك بتاريخ  9نيسان في قاعة اتحاد
الجمعيات الخيرية لمحافظة الكرك و اربد بتاريخ  11نيسان في قاعة اتحاد الجمعيات الخيرية
لمحافظة اربد والطفيلة بتاريخ  28نيسان في جمعية الملكة زين الشرف الخيرية والبلقاء بتاريخ 17
نيسان في جمعية موسى الساكت للتنمية ومعان بتاريخ  18نيسان في قاعة اتحاد الجمعيات الخيرية
لمحافظة معان .ستوفر ورش العمل الفرصة للتعلم حول إعداد وتقديم المقترحات إلى صندوق المرأة
للسالم والعمل اإلنساني.
• ال يمكن إجراء التغييرات على الطلب بعد تقديمه.
المكونات األساسية المطلوبة لحزمة تقديم الطلب
يرجى مالحظة أنه لن يتم النظر في الطلبات غير المكتملة.
• وثيقة المشروع (مرفقة ،ال تزيد عن  10صفحات).
• إطار النتائج (انظر وثيقة المشروع الملحق :أ).
• ميزانية المشروع (انظر وثيقة المشروع الملحق :ب).
• إثبات التسجيل القانوني أو الوضع القانوني.

معايير التقييم
أثناء كتابة الطلب ،يرجى االنتباه إلى أنه سيتم تقييم المقترحات وفًقا للمعايير التالية:
إدارة البرنامج
ومراقبته

تم وضع خطة لبناء القدرات لتحقيق نتائج البرنامج
جدول زمني واقعي للنتائج -بشكل عام ،يجب أال تستمر المشاريع ألكثر من
شهرا.
ً 24
تخصيص موارد الميزانية لرصد وتقييم أنشطة المشروع مع مرور الوقت

25

يقع المشروع ضمن الحدود التي وضعتها اللجنة التوجيهة الوطنية
يوضح المشروع قدرته على استقطاب التمويل اإلضافي.
الميزانية

الميزانية كافية ومعقولة لألنشطة المقترحة وتأخذ نطاق الصعوبات بعين

االعتبار.

25

تتضمن الميزانية تكاليف التشغيل غير المباشرة عند المستوى المسموح به (ال

يزيد عن .)%7

التوافق مع نظرية التغيير الخاصة بصندوق المرأة للسالم والعمل اإلنساني،

خاصة فيما يتعلق بنتيجة ومؤشر محدد في إطار النتيجة الخاص به (انظر

المصفوفة الملحقة).
تصميم
المشروع

واألهداف

تعريف األهداف والنتائج ،مع األخذ بعين االعتبار التقييمات السابقة في نفس
المجال.
تحديد استراتيجية تنفيذ موثوقة وعملية متسلسلة لألنشطة.

25

الشراكة مع المنظمات النسائية المحلية وتنمية قدراتها .يتم تشجيع المشاريع

المشتركة بقوة.

تحديد المخاطر وتدابير التخفيف المناسبة.
التكامل مع المنح والبرامج األخرى.
الجدوى والملكية تعزيز الملكية الوطنية والمحلية في تطوير وإنشاء األنشطة ،واألهداف المحددة
الوطنية

لبناء قدرات العاملين المحليين والوطنيين.

تنفيذ الشراكة مع منظمات المجتمع المدني الوطنية.

25

مدى جدوى البرنامج بعد فترة التمويل و(إذا أمكن /ينطبق عليه) كيفية إعادة
إنتاجه وتحسينه بمرور الوقت

100
مصادر مفيدة
• دليل عمليات صندوق المرأة للسالم والعمل اإلنساني
• ملخص صندوق المرأة للسالم والعمل اإلنساني
• موقع صندوق المرأة للسالم والعمل اإلنساني ()www.wphfund.org
• صفحة صندوق المرأة للسالم والعمل اإلنساني على موقع مكتب صندوق االئتمان متعدد الشركاء:
http://mptf.undp.org/factsheet/fund/GAI00
• حساب صندوق المرأة للسالم والعمل اإلنساني على تويتر@wphfund :
• شروط المتابعة والتقييم إلدارة المشاريع القائمة على النتائج .يمكن االطالع على معجم
المصطلحات األساسية في التقييم باللغات اإلنجليزية والفرنسية واإلسبانية.
http://www.oecd.org/dataoecd/29/21/2754804.pdf
• معايير ومبادئ المتابعة والتقييم .معايير التقييم الخاصة بمجموعة األمم المتحدة للتقييم ،وهي
متاحة باللغات اإلنجليزية والفرنسية واإلسبانية والعربية والروسية
http://www.uneval.org/papersandpubs/documentdetail.jsp?doc_id=22

صندوق المرأة للسالم والعمل اإلنساني ()WPHF
وثيقة المشروع

( 10-7صفحات)
 -1صفحة غالف وثيقة المشروع
عنوان المشروع:

جهات اتصال المشروع:

االسم:

:PUNO5

الشريك (الشركاء) المنفذ (ون):
البلد:

المؤسسة:

المسمى الوظيفي:
البريد اإللكتروني:

إجمالي تكاليف المشروع:

مساهمة صندوق المرأة للسالم والعمل اإلنساني:6
المساهمات األخرى:
تاريخ بداية المشروع المقترح:
موعد نهاية المشروع المقترح:
المدة اإلجمالية (باألشهر):7

مخرج صندوق المرأة للسالم والعمل اإلنساني 8يساهم المشروع في :تعزيز االنتعاش االجتماعي االقتصادي للمرأة في
حاالت ما بعد النزاع.

مؤشر مخرج صندوق المرأة للسالم والعمل اإلنساني 9سيقدم المشروع تقارير عن (يرجى اختيار أحد المؤشرين أدناه)
-

معدل مشاركة القوة العاملة لألشخاص الذين تزيد أعمارهم عن  15سنة ،حسب الجنس

-

نسبة التوظيف غير الرسمي في التوظيف غير الزراعي ،حسب الجنس
 PUNO10والشركاء المنفذون

اسم PUNO11
اسم ممثل المشروع األساسي
المسمى الوظيفي
الــتـوقــيـــــــــــــــــــــــــــع
التاريخ والختم

المدني12

اسم منظمات المجتمع
اسم ممثل منظمات المجتمع المدني
المسمى الوظيفي
الــتـوقــيـــــــــــــــــــــــــــع
التاريخ والختم

 - 5في حال تم تقديم مقترح المشروع من قبل منظمة مجتمع مدني ،الـ  PUNOسيكون الجهة االدارية للمشروع (هيئة االمم المتحدة للمرأة
إذا كان لديهم وجود داخل البلد) والشريك المنفذ سيكون منظمة المجتمع المدني التي قامت بتقديم مقترح المشروع
 - 6حدد صندوق المرأة للسالم والعمل اإلنساني ميزانية دنيا قدرها  100.000دوالر للمشاريع ،بما يتماشى مع المبادئ التوجيهية لمجموعة
األمم المتحدة اإلنمائية
 - 7المدة القصوى لتنفيذ المشروع هي سنتان
 - 8يمكن لمشروع واحد ان يساهم في حصيلة واحدة فقط
 - 9يتم تكرار مؤشر الحصيلة من إطار عمل نتائج صندوق المرأة للسالم والعمل اإلنساني
 - 10يرجى إضافة مكان للتوقيع لكل  PUNOيتلقى األموال في إطار هذا المشروع.
 - 11في حالة تقديم منظمة مجتمع مدني لالقتراح ،فإن  PUNOهو ألجهة اإلدارة
 - 12في حالة قيام منظمة مجتمع مدني بتقديم مقترح مباشر إلى اللجنة التوجيهية

 .1الملخص التنفيذي
يقدم الملخص التنفيذي لمحة عامة عن المشروع ،وكيف سيساهم في تسريع السالم أو اإلغاثة اإلنسانية،
والنتائج المرجوة وأهميته ،ووصف الستراتيجية تحقيق النتائج .تشمل البيانات األساسية :مدة المشروع،
الميزانية اإلجمالية ،مصادر التمويل ،الشركاء ،المستفيدين المستهدفين ،هيكل الحوكمة.
 .2تحليل السياق والحالة
يجب أن يوفر السياق تحليالً للسياق السياسي الواسع  -طبيعة النزاع  /الحالة الطارئة  /اإلنسانية .كما
ينبغي أن يتضمن تحليالً لحالة المرأة  /المساواة بين الجنسين التي يهدف المشروع إلى معالجتها.
 .3األساس المنطقي لدعم صندوق المرأة للسالم والعمل اإلنساني
توفير لمحة عامة عن مبادرات ومشروعات وفجوات تتعلق بالمرأة والسلم واألمن ،على المستوى الوطني
و/أو في المنطقة الجغرافية للمشروع .باإلضافة إلى شرح عن القيمة المضافة للمشروع وكيف سيكمل
المبادرات األخرى.
كما سيحتوي على بيان المشكلة وكيف يعتزم المشروع حلها (مما يؤكد القيمة المضافة لالستثمار في النساء
من أجل تسريع السالم) .يمكن أن يستند هذا القسم إلى األدلة الموثقة والدروس والممارسات الجيدة للمبادرات
السابقة في البلد والمنطقة والمجال المحلي.
وشرح كيف تمتلك المنظمة (المنظمات) التي تطلب المساعدة المعرفة /الخبرة /الشراكات لتحقيق النتائج
بنجاح.
 .4إطار النتائج والموارد
يصف هذا القسم النتائج التي سيحققها المشروع ووسائل التنفيذ (اإلطار السردي).
كما سيتم صياغة النتائج في نموذج إطار النتائج (باستخدام نفس الصيغة في الملحق أ).
يتم تكرار مخرجات المشروع من مخرجات صندوق المرأة للسالم والعمل اإلنساني المحددة في مخصصات
الدولة.13
يمكن تكرار مخرجات المشروع من إطار النتائج الخاصة بصندوق المرأة للسالم والعمل اإلنساني (كما
تقدم مؤشرات النواتج اإلرشادية).
 - 13يمكن لمشروع واحد ان يساهم في مخرج واحد فقط.

يجب أن تكون المؤشرات الجديدة عالية والمساهمة في مستوى أعلى من نظرية التغيير الخاصة بصندوق
المرأة للسالم والعمل اإلنساني .كما يتم تعريف األنشطة الرئيسية الالزمة إلنتاج كل من المخرجات .ليس
هناك مؤشرات لألنشطة .في عمود "طرق التحقق  /مصادر المعلومات" ،حدد طرق ومصادر المعلومات
التي سيتم استخدامها لقياس األداء مقابل المؤشرات.
كما سيتم تضمين إطار الموارد باستخدام فئات مجموعة األمم المتحدة اإلنمائية (انظر الملحق ب).
 .5الشراكات
تقييما للشركاء يوضح دور كل شريك وقيمته وقدراته المضافة (هيئات األمم المتحدة والحكومة
وضع
ً
ومنظمات المجتمع المدني).
وإيالء اهتمام خاص لشرح كيفية مساهمة الشراكات وبناء االئتالفات في دعم منظمات المجتمع المدني
المحلية ،الشعبية و  /أو المجتمعية لحقوق المرأة أو المجتمع.
 .6الرصد وتقديم التقارير والترتيبات اإلدارية
يصف هذا القسم الترتيبات اإلدارية ،باإلضافة إلى الرصد والتقييم (إن وجد) ،وأنشطة إعداد التقارير والبحوث
(متضمنة المشاريع البحثية) التي سيتم تطويرها من خالل هذا المشروع ،إن وجدت .سيتضمن هذا القسم
أيضا تحليل المخاطر وإجراءات التخفيف المقترحة.
ً
 .7االستدامة
سيصف هذا القسم كيفية ضمان استدامة النتائج.

الملحق (أ) :إطار النتائج
النتائج
النتيجة

وسائل التحقق  /مصادر

المؤشرات
14

المعلومات

األنشطة

15

مؤشر النتيجة

المخرج  1.116الهدف األساسي لمؤشر(ات)
المخرج

المخرج .2-1

المخرج .3-1

 - 14سيتم اختيار النتيجة من مصفوفة نتائج أداة التعجيل العالمي أدناه
 - 15سيتم اختيار مؤشر النتيجة من مصفوفة نتائج أداة التعجيل العالمي أدناه

 - 16المخرجات هي نتائج ملموسة .على سبيل المثال ،يمكن أن يكون المخرج هو عدد النساء المدربات لمراقبة إشارات اإلنذار المبكر.
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الميزانية

الملحق ب  -الميزانية لكل فئة
المبلغ (بالدوالر األمريكي)

فئات مجموعة األمم المتحدة اإلنمائية
 .1تكاليف الموظفين والتكاليف االخرى ألفراد طاقم العمل.
 .2اللوازم والسلع والمواد
 .3المعدات والمركبات واألثاث ،بما في ذلك انخفاض
القيمة بعد االستهالك.
 .4الخدمات التعاقدية
 .5السفر
 .6التحويالت والمنح للنظراء
 .7النفقات التشغيلية العامة والتكاليف المباشرة األخرى
المجموع الفرعي
 .8تكاليف الدعم غير المباشر *
المجموع

*يجب أال يتجاوز المعدل  %7من إجمالي الفئات  .7-1الرجاء المالحظة ان التكاليف
المباشرة لتنفيذ المشروع التي تكبدتها الجهة االدارية ( \ )PUNOالشريك المنفذ -يجب ان
يتم سحبها من بند الميزانية ذات العالقة وفقا لقواعد اجراءات الي  \ PUNOالشريك المنفذ
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مصفوفة النتائج الخاصة بصندوق المرأة والعمل اإلنساني
األثر :مجتمعات أكثر سلماً ويوجد فيها مزيد من المساواة نحو النوع االجتماعي
مؤشرات األثر

الخط األساس

السنة المستهدفة 1

السنة المستهدفة 2

النسبة المئوية للنساء والفتيات الالئي تعرضن للعنف الجسدي أو النفسي

السنة المستهدفة  3وسائل التحقق
مؤشر أهداف التنمية المستدامة

أو الجنسي في األشهر الي  12السابقة
مؤشر أهداف التنمية المستدامة

نسبة الوظائف (حسب الجنس) في المؤسسات العامة (الهيئات التشريعية
الوطنية والمحلية ،الخدمات العامة والقضاء) مقارنة بالتوزيعات الوطنية
المؤشر العام

نسبة أموال صندوق المرأة للسالم والعمل اإلنساني المخصصة لتعزيز

التقرير الخاص بصندوق المرأة

الروابط بين األزمات والسالم واألمن وظروف التنمية (إما من خالل

للسالم والعمل اإلنساني

النتيجة :6تعزيز االنتعاش االجتماعي االقتصادي للمرأة في حاالت ما بعد النزاع

االستثمار المالي :السنة $ -1

التعاون في مجال السياسات أو الشراكات أو التمويل المشترك).

 XX؛ السنة  XX - 2؛ السنة 3
XX -

مؤشرات النتائج

نسبة مشاركة االشخاص الذي تتراوح اعمارهم فيما بين ال  15وما فوق

خط األساس

السنة المستهدفة 1

السنة المستهدفة 2

السنة المستهدفة  3وسائل التحقق
منظمة العمل الدولية

في قوة العمل حسب الجنس.

نسبة التوظيف غير الرسمي في سوق العمل غير زراعي حسب الجنس

منظمة العمل الدولية

نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات الوطنية

مؤشر أهداف التنمية المستدامة
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