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خلفية
ما الذي يعتبر تمويًال أكثر وأفضل للوقاية من العنف القائم عىل النوع االجتماعي؟
(مشروع "ما الذي يهم؟") هو مبادرة تم إنشاؤها حديًثا مسرع الوقاية من العنف
القائم عىل النوع االجتماعي.ألصحاب المصلحة المتعددين جدول أعمال المناصرة
المشتركة والذي يعمل عىل تحقيق هدفين رفيعي المستوى ، تم إضفاء الطابع
(GEF) الرسمي عليهما كالتزام جماعي مع تحالف عمل منتدى جيل المساواة

بشأن العنف القائم عىل النوع االجتماعي. هذه هي: 
زيادة االستثمار المباشر في البرامج والسياسات القائمة عىل األدلة من قبل

الجهات المانحة الخاصة والحكومات واألطراف 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- البلدان الدخل.
تلتزم 50٪ من جميع الحكومات الوطنية بالتمويل ، باإلضافة إىل المساعدة الدولية
أو خارجها ، من خالل تضمين واحد أو أكثر من بنود الميزانية المحددة للوقاية من
العنف القائم عىل النوع االجتماعي ضد النساء والفتيات بجميع تنوعهن (في كثير
من الحاالت ، يتم تحديد ذلك من خالل "خطط العمل" الخاصة بها) بحلول عام

.2026
 

ما الذي يهم؟ أهداف المشروع
"ما الذي يهم؟" يهدف المشروع إىل تحديد التزامات التمويل أو السياسة التي

يجب
"احتسابها" نحو هدف أجندة المناصرة المشتركة من خالل تطوير جمع بيانات
فعال آلية إلنشاء خط أساس (2021) وتتبع التقدم إىل األمام. وسيشمل ذلك

تطوير لوحة معلومات عىل اإلنترنت ومجموعة من أدوات المناصرة األخرى لدعوة
الحكومات والجهات المانحة وأصحاب المصلحة الرئيسيين لتحقيق الهدفين في

إطار
جدول أعمال المناصرة المشتركة.

 
ما الذي يهم؟ عملية التصميم

المشترك في روح اإلبداع المشترك الحقيقية ، سيقوم المسرع بدعوة أصحاب
المصلحة الرئيسيين من خالل تشكيل مجموعة عمل فنية صغيرة ومجموعة

توجيهية أكبر للتوصل إىل توافق في اآلراء بشأن معايير االلتزامات التي "تُعتبر"
بمثابة تقدم نحو "المشتركة". أهداف جدول أعمال المناصرة ، وإلعالم جمع

البيانات والتقارير وأدوات المناصرة الالحقة. عند القيام بذلك ، سنبني عىل ثروة
البحوث والبيانات الموجودة في هذا المجال ، ونسعى إىل التوافق مع العمليات
ذات الصلة واستكمالها مثل أعمال المساءلة لمرفق البيئة العالمية ، وتحليالت

التنمية والتمويل الخيري. 
 

ستقدم مجموعة العمل الفنية الصغيرة إرشادات الخبراء للمساعدة في اتخاذ
القرار الخاص بالمشروع ، والمدخالت الفنية عىل الوثائق ، عىل أساس مكثف
لمرحلة التصميم المشترك األولية (نوفمبر 2022 - فبراير 2023). ستسمح

مجموعة التوجيه األوسع واألكثر شموالً بمدخالت عالية المستوى من وجهات نظر
متنوعة طوال مدة المشروع. ستعمل هذه المجموعة األخيرة كمجلس استبيان
لمخرجات مجموعة العمل الفنية ، وبعد ذلك تقدم المشورة بشأن إنشاء لوحة

القيادة وأدوات المناصرة األخرى (فبراير 2023 - ديسمبر 2023).  


