
  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUM/2018/400-606 
 

 : عن المشروع خلفية

 

العالمي للعنف ضد النساء والفتيات تواجه منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا نسبا أعلى من المتوسط 

(VAWG) ( حيث تصل معدالت عنف الشريك الحميمIPV بنسبة )26 ٪ مقارنة بالعالم ،والتي تبلغ 35 .٪

العبء المزدوج للمعايير محتلة تواجه النساء والفتيات في جميع أنحاء العراق واليمن واألرض الفلسطينية ال

التمييزية االجتماعية والقانونية الراسخة في العنف ضد النساء والفتيات. إلى جانب تأثير النزاع الطويل 

والعسكرة على أيدي الجهات الحكومية وغير الحكومية. تواجه النساء والفتيات النازحات داخلياً والالجئات 

الجنسي واالغتصاب ،، والزواج القسري،، واالستغالل الجنسي مع ازدياد يواجهون مخاطر أكبر من االعتداء 

نزوحهم. الرجال والفتيان معرضون أيًضا لخطر العنف المبني على النوع االجتماعي ، وال يزال األشخاص ذوو 

ت اإلعاقة ضعفاء للغاية ويحتاجون إلى تدخالت متخصصة. يرتبط هذا اإلجراء باالحتياجات الفريدة لمنظما

 VAWGحقوق المرأة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ، والتي تعين )العنف ضد النساء والفتيات(

 كواحدة من أكثر القضايا إلحاًحا للعمل عليها في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا على المستوى اإلقليمي.

 : لمخرجاتا

 

لعنف للتوفير االستجابة  واستقاللية في عملهمليكونوا أكثر فعالية  منظمة حقوق المرأة  23دعم  •

 العنف القائم    على النوع االجتماعي في حاالت النزاع .  الجنسي و

 زيادة وعي الرجال والفتيان والنساء والفتيات بأدوارهم في منع العنف القائم على النوع االجتماعي •

 ودعم الناجيات من العنف.

المبني على النوع االجتماعي في النزاعات ودعم شبكات منظمات  تعزيز المعرفة العالمية بشأن العنف •

 إعادة تأهيل النساء على المستوى الوطني واإلقليمي

 

 
 مدة المشروع:

 
  -2019أشهر )مارس  42 

 (2022-أغسطس
 

التكلفة اإلجمالية للمشروع:     
يورو 6.646.471     
٪ بتمويل مشترك من 90)   
 قبل
اإلتحاد األوربي(      
 
 :الشركاء   

معد دراسات النوع  •

  االجتماعي والتنمية

 في جامعة صنعاء

 المؤسسات: 

• K كفى 

• MenEngage 

 :األهداف

بشكل عام ، يهدف المشروع 
المساهمه بناء مجتمعات   إلى

تتمتع بالعدالة بين الجنسين  
المحلية في )العراق، اليمني و 

األرض الفلسطينية المحتلة( 
حتى  تعيش النساء والفتيات 

حياة خالية من العنف في جميع 
مجاالت الحياة. على وجه 

التحديد ، يهدف المشروع إلى 
دعم منظمات المجتمع المدني 

دان لحقوق المرأة في البل
المستهدفة  لمنع العنف الجنسي 

والعنف القائم على النوع 
( والتصدي SGBVاالجتماعي )

 له بشكل فعال أثناء النزاع.
 

 المستفيدات من المشروع :

امرأة وفتاة في العراق  50000
واليمن واألرض الفلسطينية 

المحتلة المستضعقات أو 
الناجيات  من العنف المبني على 

 النوع االجتماعي.
 

ربط األصوات والعمل علي إنهاء العنف ضد 
النساء والفتيات في منطقة الشرق األوسط 

 وشمال إفريقيا
 

 هذا المشروع بتمويل مشترك
 من قبل االتحاد األوروبي



 
 

 

 
 

 : الدول المستهدفة

 دول: 3 في المشروعسيتم تنفيذ 

 

األراضي الفلسطينية المحتلة: غزة والضفة الغربية ومناطق جيم  •
 والقدس الشرقية.

 العراق: محافظتي ديالى واالنبار. •

 اليمن: صنعاء ولحج وعدن وتعز. •

 الفئات المستهدفة:
 

إلى متوسطة الحجم  منظمة لحقوق المرأة صغيرة 23ما يصل إلى • 

 الثالثة. موجودة بالفعل في البلدان

في  600في العراق ،  800من الرجال والفتيان )العدد التقديري:  1800• 

 .في اليمن( 400األراضي الفلسطينية المحتلة ، 

القرارات ، بما في  وصانعي المجتمعيينالقادة ا من 150ما يصل إلى • 

 .المؤثرة األخرى ذلك الزعماء الدينيين والشخصيات

: نهج المشروع  
يضمن التنسيق والتعاون مع القطاعات  يعتمد عمل المشروع على نهج شامل.

سيتم وضع الحاصلين على المنح كمشاركين  والجهات الفاعلة ذات الصلة.

نشطين ، وسيتم دعمهم وتشجيعهم على استخدام نهج يركز على العميل. يعتمد 

لتحليل مشاكلهن واحتياجاتهن واتخاذ قرارات من هذا النهج على دعم النساء 

شأنها مساعدتهن على التغلب على آثار العنف المبني على النوع االجتماعي مع 

االستمرار في االنخراط في الحياة التي يختارنها ألنفسهن. هذا النهج يمّكن المرأة 

األكثر  من السيطرة على حياتها ، وتحديد الخدمات التي تحتاجها وحل مشاكلها

 مالءمة لها.

التنفيذ اتعملي  

وتهدف هذه المرحلة إلى تأسيس فهم جيد للمنطقة لضمان . مرحلة التحضيريةال

. خالل بطريقة تحويلية لعالقات النوع االجتماعي وفهم النزاعات تنفيذ المشروع

العنف القائم على المقدمة لضحايا دعم الهذه الفترة ، سيتم إجراء تحليل لخدمات 

لمراجعة  تمهيدية. سيتم عقد ورشة عمل  التحويل النوع االجتماعي وأنظمة

التنفيذ طخط . 

منح في جميع أنحاء البلدان لتقديم ال طسيتم وضع خطالمنح. تقديم إنشاء نظام 

إعادة تعمل في مجال إمنظمة  23)حتى  منظمات المستفيدةالثالثة وسيتم اختيار ال

جتمع المدني(. سيوفر نظام المنح ثالثة مسارات تأهيل النساء و / أو منظمات الم

 :لألنشطة

 

. تعزيز خدمات الدعم واإلحالة ونظام إعداد التقارير للنساء والفتيات الناجيات 1

 من العنف المبني على النوع االجتماعي ؛

العنف المبني على النوع  تساهم في استدامة. تغيير األعراف االجتماعية التي 2

 االجتماعي ؛

. تعزيز وتطوير وتنفيذ التشريعات الوطنية المتعلقة بالعنف المبني على النوع 3

 .االجتماعي

 

 

 

 
كجزء من مخطط المنحة ، سيتم إجراء تقييم تنظيمي التقييم وبناء القدرات. 

من أجل وضع خطة دعم  للمنظمات التي تم اختيارها للحصول على منحوتقني 

ستُعقد ورش عمل تأسيسية داخل  وتطوير القدرات المتفق عليها بشكل متبادل.

لمناقشة الحد األدنى من معايير أوكسفام واالتحاد  نظمات المستفيدةالبلدان مع الم

 األوروبي بشأن التمويل وإعداد التقارير عن المشروع وإبراز الرؤية.

 
سيتم تشجيع الحاصلين على المنح على إنشاء وتقوية . 1تنفيذ المسار 

بهدف زيادة معرفة النساء  إ إعالميةالمساحات اآلمنة للنساء وتصميم أدوات 

ستركز  العنف المبني على النوع االجتماعيالناجيات من والفتيات بخدمات دعم 

ز تعزيمن العنف وعلى  اتللناجي التحويلاألنشطة على إنشاء أو تحسين أنظمة 

سيتم ذلك من  :الوصول إلى خدمات الدعم الصحي والقانوني والنفسي المناسبة

لعنف ا إدارة التدخالت للقضاء على خالل تدريب وتنسيق مقدمي الخدمات على 

المبني على النوع االجتماعي. سيتم تنظيم اجتماعات إقليمية وفعاليات تعليمية 

المرأة العاملة في منطقة الشرق لتبادل أفضل الممارسات بين منظمات حقوق 

 األوسط وشمال إفريقيا.

 
في تدخالت الوقاية الثانوية من العنف  والدسيشارك الرجال واأل .2تنفيذ المسار 

العنف القائم على النوع  تعيد انتاجلتحدي المعايير الجنسانية واالجتماعية التي 

غيير في مجتمعاتهن سيتم استهداف النساء والفتيات كقائدات للت  االجتماعي.

حول تغيير المواقف واألعراف االجتماعية وتغييرها. سيشارك القادة 

االجتماعيون والمؤثرون والقدوة في الحوار المحلي والوطني والدعوة للتأثير 

 بشكل إيجابي على موقفهم من المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة

 
عملية بحث إلنتاج تقرير متعدد البلدان بستقود جامعة صنعاء  .3تنفيذ المسار 

مع التركيز على النساء  النزاععن العنف المبني على النوع االجتماعي في 

ساسية لفهم تصور أاألكثر ضعفاً )بما في ذلك النساء ذوات اإلعاقة( ودراسة 

سيتم جمع الشهادات للدعوة ضد  المجتمع للعنف المبني على النوع االجتماعي.

وق المرأة بموجب القانون الدولي اإلنساني. سيتم نشر انتهاكات حق

مختلفة لتوثيق تأثير المشروع وسيتم دعم أنشطة الدعوة إلصالح إعالمية منتجات

 التشريعات الوطنية.

 

 


