"صندوق التمويل العادل"  Equality Fundهو مبادرة رائدة حديثة تقدم زخما ً جديدا ً للحركات النسائية حول العالم.
سوف ننقل السلطة والمصادر إلى المنظمات المحلية والقادة المحليين المتواجدين على الخطوط األمامية لبناء واستدامة عالم
فيه مساواة جنسية أكبر .نحن نعلم أن دعم منظمات الحقوق النسائية المحلية هو أكثر الطرق فعالية لمحاربة الفقر وانعدام
المساواة .سوف نحرك ونحشد رؤوس األموال الخيرية واإلنسانية واالستثمارية ،في كندا وخارجها ،ونبني مستقبالً أكثر
إشراقا ً وعدالة للجميع وفي كل مكان.
إن تمويل المساواة الجنسية ينجح .لألسف ،هناك جزء صغير فقط من رؤوس األموال الخيرية واإلنسانية واالستثمارية
العالمية تدعم المنظمات والمبادرات التي تعزز حقوق المرأة .وعندما تقوم بذلك ،يكون التمويل عادة ً منفصالً عن أهداف
المنظمات والمجتمعات التي يسعى إلى دعمها في المقام األول .سوف يعمل "صندوق التمويل العادل" على زعزعة آليات
سوية للتغيير العالمي .لقد حان الوقت إلعادة تصور القطاعات الخيرية واإلنسانية
التمويل التقليدية من خالل تطبيق مقاربة نَ َ
واالستثمارية من أجل:
أن تكون أكثر تنوعاً ،وعدالة ،وشموالً؛
أن تتعامل مع احتياجات وتجارب المجتمعات التي تخدمها؛
أن تدعم االستدامة على المدى الطويل للقادة والمنظمات التي تقود التغيير.
إن هدفنا جريء :حشد أكثر من مليار دوالر للمساواة الجنسية .ولتحقيق ذلك ،صممنا نموذجا ً مبتكرا ً يجمع ما بين المال
الخيري التقليدي واالستثمار بمنظور ال َجن َدرة والجنس وتمويل القطاع العام .من خالل البناء على إسهام الحكومة الكندية غير
المسبوق بمبلغ  300مليون دوالر كندي إلنشاء هذه الشراكة الجديدة ،استطاع "صندوق التمويل العادل" تأمين استثمارات
أولية وتبرعات خيرية وإنسانية بقيمة  100مليون دوالر كندي.
في "صندوق التمويل العادل" ،سيتم استخدام كل األموال لتحقيق المساواة الجنسية .فضالً عن تأمين المصادر المالية ،سيقدم
"صندوق التمويل العادل" لشركائنا المتنوعين المستفيدين فرصا ً لبناء القدرة حتى يتمكنوا من االبتكار ،والتطور ،وتطبيق
برامجهم وأولوياتهم بشكل أفضل .وعبر إطار العمل هذا ،سيقود "صندوق التمويل العادل" التغييرات الثقافية ،واالقتصادية،
والسياسية المطلوبة لجعل المساواة الجنسية حقيقة على مستوى العالم.
نحن نتخيل عالما ً تتحرك فيه المصادر بجرأة واستدامة إلى المنظمات والحركات النسائية في كندا وحول العالم .لقد آن األوان
سوي .مرحبا ً بكم في "صندوق التمويل العادل".
لكسر النماذج التقليدية .لقد آن األوان لتمويل مستقبل نَ َ
طريقة العمل
إعطاء المنح :إن تركيز "صندوق التمويل العادل" األساسي هو دعم منظمات حقوق المرأة والحركات النسائية حول العالم.
سنوفر مصادر مالية ونعمل على تقوية المنظمات بالعمل من القاعدة الشعبية وصوالً إلى المسرح العالمي .نحن نعرف أن
سوية أمر جوهري في بناء السالم ،ونقل السلطة ،وحماية الكوكب .ولتحقيق هذا الهدف ،سنضع استراتيجياتنا في
المقاربة النَ َ
األولويات التي تحددها المنظمات والحركات التي تقود التغيير في مجتمعاتها.
االستثمار :سترفع استراتيجيتنا االستثمارية فعاليةَ التمويل كأداة للوصول إلى األنظمة وتغييرها من أجل المساواة الجنسية.
سوف نطبق مقاربة شاملة لالستثمار من منظور الجندرة والجنس باالرتكاز إلى أفضل الممارسات ،ومناهج االستثمار المتينة،
والطرق االبتكارية في التفكير ،وفهم مع َّمق للقوى المتعددة التي تجعل انعدام المساواة مستمرا ً حول العالم .كما سيساند
"صندوق التمويل العادل" بناء القدرة بين المستَثْ َمر فيهم عبر تأمين الوصول إلى األفضل على اإلطالق من حيث المصادر،
والتدريب ،واإلرشاد والتوجيه.
رأس المال الخيري  +رأس مال القطاع العام :ستجمع استراتيجيتنا الطموحة للتمويل أضخم تمويل في العالم للنساء والفتيات
وتحافظ عليه .سوف ن ْشرك منظمات ،ومؤسسات ،وحكومات ،وتمويالت خيرية على كل مستوى لتصميم وبناء رؤية جديدة
مشتركة لمساواة جنسية عالمية .وهذه فرصة لألعمال الخيرية واإلنسانية التي تقودها كندا كي تبني إرثا ً من المساواة الجنسية
لكندا وللعالم.

عملنا الجماعي
سوي ،واألعمال الخيرية واإلنسانية
إن العمل الجماعي" ،صندوق التمويل العادل" ،هو شراكة حيوية بين العبين في التنظيم النَ َ
العالمية ،واالستثمار المؤثر اجتمعوا معا ً لتصميم وبناء "صندوق التمويل العادل" .سيجلب ك ٌّل من الشركاء الذين يتقاسمون
ومصادر فريدة لتحقيق رؤيتنا المشتركة للمساواة الجنسية في كندا وحول العالم.
قيما ً وأولويات مشتركة قوة ،ومهارات،
َ
صندوق "ماتش" العالمي لتمويل المرأة
صندوق تمويل تطوير المرأة اإلفريقية
رأس المال المؤثر من كالفرت
مؤسسة المرأة الكندية
مؤسسات المجتمع الكندية
أوكسفام كندا
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انض ّموا إلينا
نحن نبني نموذجا ً جديدا ً لتمويل واستدامة حقوق المرأة والمساواة الجنسية حول العالم .انضموا إلينا.
لقد نجح تشكيل "صندوق التمويل العادل"  Equality Fundبفضل التعاون مع الحكومة الكندية.

