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حقوق المرأة:

بناء القوة الجماعية لجدول أعمال المناصرة المشترك
حول الوقاية من العنف القائم عىل النوع االجتماعي

 
 
 



مقدمة

تم إنشاء مسرع منع العنف القائم عىل النوع االجتماعي (GBV) ، وهي مبادرة

تم إنشاؤها حديًثا ، لدعم وتنسيق جهود الدعوة المشتركة من أجل المزيد من

األموال وأفضلها للسياسات والبرامج المستندة إىل األدلة والممارسات لمنع

العنف القائم عىل النوع االجتماعي ( العنف القائم عىل النوع االجتماعي) ،

ولدعم عمل مجتمع الوقاية من العنف القائم عىل النوع االجتماعي للمانحين

والحكومات وصانعي السياسات والباحثين والمنظمات النسوية.

 
يعقد المسرع حركة الوقاية من العنف القائم عىل النوع االجتماعي لوضع
أهداف طموحة لتغيير قواعد اللعبة تم تحديدها في إطار أجندة المناصرة

المشتركة (الجو)،تم إضفاء الطابع الرسمي عليه باعتباره التزاًما جماعًيا مع

تحالف عمل منتدى جيل المساواة (GEF) بشأن العنف القائم عىل النوع

االجتماعي.

زيادة االستثمار المباشر في البرامج
والسياسات القائمة عىل األدلة من قبل

الجهات المانحة الخاصة والحكومات

والهيئات الثنائية والمتعددة األطراف للوقاية

من العنف القائم عىل النوع االجتماعي ضد

النساء والفتيات بكل تنوعهما بما ال يقل عن

500 مليون دوالر من األموال الجديدة بحلول
عام 2026 في البلدان المنخفضة

والمتوسطة الدخل .

تلتزم 50٪ من جميع الحكومات الوطنية
بالتمويل ، باإلضافة إىل المساعدة الدولية أو

خارجها ، من خالل تضمين بند واحد أو أكثر

من بنود الميزانية المحددة للوقاية من

العنف القائم عىل النوع االجتماعي ضد

النساء والفتيات بجميع تنوعهن (في كثير

من الحاالت ، يتم تحديدهما من قبلهن "

خطط العمل) بحلول عام 2026

تشمل هذه األهداف:
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https://preventgbv.org/shared-advocacy-agenda/


نحن ندرك أن الحركات النسوية هي المفتاح للعمل عىل إنهاء العنف القائم عىل

النوع االجتماعي ، وبالتالي يجب أن تكون في طليعة الدعوة إىل المزيد من
الموارد المستدامة لمنع العنف. خالل عامنا األول ، اتخذنا خطوة جريئة للتشاور

والتعلم من الناشطات / النشطاء ومنظمات حقوق المرأة الذين كانوا يشغلون

المكان ويقومون بالعملفي إفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر

الكاريبي. بالشراكة مع شركائنا اإلقليميين وأعضاء المجموعة االستشارية من

المناطق األربع ،عقدنا مشاورات غير رسمية لزيادة الوعي بأجندة المناصرة

المشتركة. كما وفرت الجلسات أيًضا فرصة لالستماع بعمق إىل احتياجات

ومخاوف الحركات النسوية ومنظمات حقوق المرأة من أجل توفير معلومات

أفضل لنهج المناصرة الجماعية لدينا من أجل تمويل أفضل وأكثر للوقاية من

العنف القائم عىل النوع االجتماعي.

يقدم هذا التقرير ملخًصا لهذه المحادثات ويسلط الضوء عىل بعض النقاط
الرئيسية لكل منطقة والتي تكون مفيدة في إعالم العمل المستقبلي بشأن بناء

القوة الجماعية لجدول أعمال المناصرة المشتركة.

االستشارات

 



  االستثمار في التمويل األساسي طويل األجل والمرن لمنظمات حقوق المرأة الذي يأخذ
في االعتبار "تكلفة" الوقاية من العنف القائم عىل النوع االجتماعي ، بما في ذلك: إدارة

المخاطر األمنية ، والرعاية الذاتية والجماعية ، وتوظيف الموظفين المهرة ، والتدريب ،

واعتماد تدابير االستدامة لدعم المرونة التنظيمية والنمو.

 التمويل لعقد وإنشاء مساحات آمنة للجهات الفاعلة في الحركة للتواصل والتخطيط
واالستراتيجية بشأن مناهج الوقاية من العنف القائم عىل النوع االجتماعي في سياقها.

مزيد من االستثمار في االبتكار واختبار األساليب الجديدة للوقاية من العنف المبني عىل
النوع االجتماعي ، ال سيما مع مراعاة السياقات المختلفة واالبتعاد عن نهج "مقاس واحد

يناسب الجميع".

العمل الخيري الخاص في أفريقيا، عىل سبيل المثال Dangote ، وغيرهم من األفراد ذوي

المالءة المالية العالية.

االتحاد األفريقي (AU) وآلياته اإلقليمية ، بشكل مباشر ومن خالل العمل مع المنظمات

اإلقليمية لحقوق المرأة التي تشارك هي نفسها في فضاء سياسة االتحاد األفريقي ، والبناء

عىل العمل الذي تم إنجازه وتعزيز جهود المناصرة الحالية.

الحكومات الوطنية. هنا ، أعاد المشاركون التأكيد عىل أن الحكومات تتحمل مسؤولية

حماية النساء من العنف بوصفهن مسؤوالت بموجب القانون الوطني والدولي لحقوق

اإلنسان ، وبالتالي يجب أن تتخذ االستراتيجية نهًجا لحقوق اإلنسان.

مسرع للوقاية من العنف المبني عىل النوع اإلجتماعي و رفع الصوتس(أوغندا) نظمت

مشاورة مع منظمات حقوق المرأة من الناطقين باللغة اإلنجليزية في الغرب والشرق والجنوب

األفريقي في 8 يونيو 2022. وتشمل البلدان الممثلة أوغندا وكينيا وزيمبابوي وغانا ونيجيريا

وليبيريا ومالوي وتنزانيا وناميبيا وزامبيا .
 

تم تحديد األولويات الثالث األوىل للحصول عىل تمويل أكبر وأفضل في المنطقة:

 
 تم تحديد أهم 3 أهداف للدعوة:

 

أفريقيا لالستشارات
 

https://raisingvoices.org/


  تمويل أساسي وطويل األمد ومرن لمنظمات حقوق المرأة والباحثين والحركات النسوية.
  مزيد من االستثمار في االبتكار بقيادة محلية واختبار األساليب الجديدة للوقاية من العنف القائم عىل

النوع االجتماعي.
 المزيد من التمويل للتكيف المحلي للتدخالت الناجحة للوقاية من العنف المبني عىل النوع االجتماعي.

 الحكومات الوطنية، حيث تقع عىل عاتقهم مسؤولية االستثمار في الوقاية من العنف القائم عىل النوع
االجتماعي. أدرك المشاركون بشكل جماعي أن الحكومات في المنطقة قد بدأت في االستثمار في منع

العنف القائم عىل النوع االجتماعي واالستجابة له ، مع اإلشارة إىل أن ذلك ليس كافياً وأن هناك المزيد

مما يتعين القيام به.

 المنظمات / المؤسسات الخيرية: شعر المشاركون أن هذه كانت هدًفا مهًما للدعوة لزيادة الدعم ألعمال
الوقاية من العنف القائم عىل النوع االجتماعي في المنطقة ، ولديهم القدرة عىل نقل األموال وتحركات

التمويل.

 الوكاالت الثنائية / الحكومات المانحة لزيادة التمويل طويل األجل والمرن للوقاية من العنف المبني عىل
النوع االجتماعي.

المسرع مع معهد المرأة العالمي عقدت في جامعة جورج واشنطن مشاورة ألصحاب المصلحة في أمريكا

الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي في 22 يونيو 2022. جمعت المشاورة منظمات ونشطاء حقوق المرأة من

األرجنتين والبرازيل وكولومبيا وكوستاريكا وغواتيماال ونيكاراغوا وجمهورية الدومينيكان والمكسيك و

الواليات المتحدة.

 
تم تحديد أعىل ثالث أولويات للحصول عىل تمويل أكبر وأفضل في المناطق:

 
تم تحديد أهم 3 أهداف للدعوة:

 
كما سلط المشاركون الضوء عىل دور صناديق المرأة في المنطقة. لعبت صناديق النساء دوًرا رئيسًيا بسبب

دعمها المرن وغير المقيد وتمويلها متعدد السنوات. كما شارك المشاركون أهمية العمل مع حركات العدالة

االجتماعية جنًبا إىل جنب مع الدعوة للحكومات ، ال سيما عندما تكون األخيرة مترددة في تقديم الدعم وقد

تفشل في اتباع نهج متعدد الجوانب لمنع العنف القائم عىل النوع االجتماعي. أخيًرا ، أشار المشاركون إىل

أهمية تضمين أصوات وتجارب الضحايا / الناجيات في تطوير استراتيجيات المناصرة.

 
 

 

أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي التشاور

 

https://globalwomensinstitute.gwu.edu/


 االستثمار في التمويل األساسي طويل األجل والمستدام ، وخاصة للمنظمات الشعبية األصغر.
تكافح بعض المنظمات الصغيرة إلظهار النتائج ببساطة بسبب نقص التمويل. باإلضافة إىل ذلك ،

أوضح المشاركون أن أعمال الوقاية من العنف المبني عىل النوع االجتماعي تتعلق أيًضا بالتغيير

السلوكي والنظامي الذي يحتاج إىل تمويل طويل األجل.

 قم بتمويل توسيع نطاق ما ينجح ، ولكن افعل ذلك بطريقة تظل بقيادة محلية ومحددة السياق.
 قم بتمويل مبادرات بناء الحركات النسوية لخلق فرص للمشاركة والتعلم والدعوة الجماعية للوقاية
من العنف المبني عىل النوع االجتماعي وخلق حركة دعوة قوية لمنع العنف القائم عىل النوع

االجتماعي في آسيا.

المؤسسات متعددة األطراف - شعر المشاركون أنه من المهم االنخراط من خالل المؤسسات

متعددة األطراف بسبب المناخ السياسي في المنطقة والتحديات المتعلقة بالحد من الفضاء
المدني والمخاوف األمنية للناشطين والمنظمات ، إلخ.

الحكومات الوطنية باعتبارها الجهات المسؤولة الرئيسية.

مؤسسات خيرية لدعم بناء الحركات في المنطقة

الجهات الفاعلة في القطاع الخاص الذين يمكنهم أيًضا توفير الموارد للعمل في مجال الوقاية من

العنف القائم عىل النوع االجتماعي

الموارد المشتركة: دعم الشركاء بأدوات المناصرة للمساعدة في تطوير استراتيجيات المناصرة

الخاصة بهم للدعوة إىل تمويل أكثر وأفضل للعنف المبني عىل النوع االجتماعي في المنطقة.

تعاون: عقد اجتماعات منتظمة لمنظمات حقوق المرأة / النسوية للمشاركة في إنشاء استراتيجيات

المناصرة الجماعية وتعزيز أجندة المناصرة المشتركة.

بناء الشراكة: تسهيل العالقات والروابط بين المنظمات النسوية والباحثين وكذلك المانحين /
الممولين.

المسرع مع اختراق الهند نظمت المشاورة اآلسيوية في 7 سبتمبر 2022. جمعت المشاورة منظمات

حقوق المرأة والمنظمات النسائية من جنوب آسيا ؛ بنغالديش والهند وماليزيا وجزر المالديف ونيبال

وباكستان والفلبين وسريالنكا.في البداية ، أكد المشاركون عىل أهمية اتباع نهج متعدد الجوانب لتمويل

الوقاية من العنف المبني عىل النوع االجتماعي.
 

تحديد أعىل ثالث أولويات لزيادة التمويل في المناطق:

 
تم تحديد أهم 3 أهداف للدعوة من أجل تمويل أكثر وأفضل:

 

أهم ثالثة مجاالت حيث يمكن للمسرع دعم المنظمات لتعزيز

أجندة المناصرة المشتركة
 

في جميع االستشارات ، تم تحديد منظمات حقوق المرأةثالث مناطق علياحيث يمكن أن يكون المسرع

داعًما لعملهم لمنع العنف القائم عىل النوع االجتماعي والنهوض بأجندة المناصرة المشتركة.
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آسيا لالستشارات

 



وقد أتاحت هذه المشاورات فرصة للُمسرع لمشاركة عمله وجدول أعمال المناصرة
المشتركة ، ولفهم أفضل لبعض االحتياجات واألولويات عبر مختلف المناطق. في

حين أن هذه المشاورات لم تشارك جميع البلدان والمناطق ، إال أنها كانت خطوة أوىل

نحو بناء العالقات وتشجيع الملكية الجماعية لجدول أعمال المناصرة المشتركة.

لقد سمعنا بصوت عاٍل وواضح أن أجندة المناصرة المشتركة كانت ذات صلة

ومطلوبة في جميع المجاالت ، وأن المنظمات كانت مهتمة بالمضي قدًما في جدول

األعمال هذا باستخدام استراتيجيات مناسبة للغرض في سياقاتها ومناطقها. ستفيد

هذه التوصيات المسرع لخطط الوقاية من العنف المبني عىل النوع االجتماعي لعام
2023 وما بعده ، وستقدم مسارات واضحة للمشاركة المستقبلية مع هؤالء الشركاء

لتعزيز أجندة المناصرة المشتركة.

Raising وفريق Lori Michau :شكر خاص ألعضاء مجموعتنا االستشارية وفرقهم
Voices وخاصة Lucky Kobugabe في أوغندا ؛ ماري إلسبيرغ والفريق في GWI بما
في ذلك Carme Clavel Arcas و Nick Fulton ؛Sohini Bhattacharya وفريق بريكثرو

عىل وجه الخصوصأورفاشي غاندي وبريتا تشاترجي.نريد أن نشيد بالعمل التأسيسي

الذي قام به معهد المساواة والذي شكل األساس لهذه المشاورات. أخيًرا ، نود أن

نشكر جميع المنظمات النسوية الرائعة عىل وقتها ودفئها ودعمها وكرمها ، فنحن ال

نأخذ ذلك كأمر مسلم به.

استنتاج


