
  
 

 
 

ل  التفكير الُمطوَّ
الُمنبِثق عن عملية 
ستشارية  الهيئة ا
العالمية، "صندوق 

 التمويل العادل"

 



 

 1 تحضير وتنظيم المشهد
 

تاحیة لتقدیم دعوتَھ االفت EF، أَطلق "صندوق التمویل العادل" ۲۰۲۰في منتصف العام 
فرصتنا األولى للتمویل النَسوي وھي  –  Catalyze"التحفیز"العروض تحت ُمسّمى 

م "التحفیز" نافذة على التھدیدات غیر المسبوقة التي تواجھھا منّظمات حقوق العالمي . یقّدِ
موعات النَسویة المرأة والمنّظمات النَسویة، مع التركیز على جعل التمویل ُمتاحاً ألكثر المج

التي تحتاج إلى الدعم. یُعطي "التحفیز" األولویة للمجموعات التي تدفع األجندات المناھضة 
للعنصریة، والكولونیالیة، والتقاطعیة النَسویة. كما یستجیب "التحفیز" أیضاً لحمالت حقوق 

عن حقوق نس، والمدافعین ودعم النساء، والفتیات، والشابّات، واألشخاص من ثنائیي الج
اإلنسان للمثلیات، ومزدوجي التوّجھ الجنسي، والمتحّولین جنسیاً، وثنائیي الجنس، والشواذ 

LBTIQ.ویواجھ العنف على مستویات متعددة، ویرّوج للعدالة االقتصادیة ، 
 

 من أجل اإلیفاء بإیماننا والتزامنا بالتضامن، والُمساَءلة، والشفافیة مع الحركة النَسویة، عِملنا
ھیئة على خلق نھج "مجمتعٍ ُمطَِّلع بخصوص إعطاء الِمنَح". وفي قلب ھذا النھج، تواجدت 

لدعم "صندوق التمویل  قائدات نَسویات، ۱۰، وھي مجموعة ھائلة من استشاریة عالمیة
  ."التحفیزبرنامج " العادل" في اتّخاذ قرارات ُمستنیرة في

 
ولخلق ھذا النموذج، استفدنا من الممارسات والدروس الجیدة في حقل التشارك في إعطاء  

الِمنَح والتشارك في األعمال الخیریة. على مدى ثمانیة أشھر، صّممنا وطبّقنا عملیة المجتمع 
، ۲۰۲۱ مایوالتخاذ قرارات بشأن التمویل عبر برنامجنا للِمنَح "التحفیز". مع نھایة  الُمطَِّلع 

اكتملت الجولة األولى من إعطاء الِمنَح، وانتھت الدورة بعملیة تقییم رّكزت على التعلّم 
 واحتفال أعضاء الھیئة. 

 
و"صندوق  AWDFمن خالل شراكة فعّالة بین "صندوق تمویل تطویر المرأة اإلفریقیة" 

، قاد "صندوق تمویل تطویر المرأة اإلفریقیة" الدعوة لتقدیم العروض EFالتمویل العادل" 
منّظمة نَسویة متجذّرة لتمویلھا، وقاد  ٤۲عبر القارة اإلفریقیة، ما أسفرت عن اختیار 

"صندوق التمویل العادل" الدعوة عبر آسیا، والمحیط الھادئ، وأمیركا الالتینیة، وأوروبا 
 ۷۲وصل إجمالي الِمنَح الـشریكاً جدیداً في الِمنَح.  ۳۰لشرقیة، والشرق األوسط، واختار ا

  .دوالراً  ٤،۳٦٥،٦۳۲مجتمعةً إلى مبلغ وقدره 
 

"صندوق التمویل العادل" ملتزم بالشفافیة، والتعلّم، وتشجیع اآلخرین الذین یریدون  أن بما
التقریر إلى مشاركة بعض الدروس الُمستقاة  نقل السلطة في األعمال الخیریة، یھدف ھذا

 والتكیّفات على طول الطریق. 
 
تّم اقتباس ھذا النّص االستھاللي من تصریحات أخرى أعلنھا "صندوق التمویل العادل"، كما یُنَسب ھذا العمل أیضاً إلى  1

 سواتي دیباك ودیفي الیبیر  أومالي  في بعض جوانب اللغة.   

 
 
 

معلومات عن 
 الكاتبتْين

 
في دورھما كشریكتین 

أساسیتین في التفكیر، ومن 
خبرتھما على مدى سنوات 
كمدّربتین وممارستین في 

مجال إعطاء الِمنَح 
التشاركي وتحریك الموارد 

إلى الحركات المتجذّرة، 
رافقت كّل من روبي 

جونسون وكایتي لوف 
فریق "صندوق التمویل 

العادل" لخلق أول عملیة 
تّمت  مجتمع ُمطَِّلع للفریق.

دعوة روبي وكایتي لتقدیم 
النصیحة ودعم تشكیل ھذه 

العملیة، وعرض 
الممارسات الجیدة، والتعلّم 

من خبرتھما، وطرح 
األفكار المبتكرة، وإرشاد 

"مجموعة العمل" عبر 
جھٍد تعاونّي مشترك. كما 

قادت روبي وكایتي جھوداً 
لتوثیق العملیة وعِملتا 

كمیّسرتین لمراجعة العملیة 
یم التعلّم. وقد أنتجتا وتقی

تقریراً نھائیاً واقتراحاٍت 
بناًء على تجربة عضوات 

 الھیئة حتى تاریخھ.   
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 المنهجية
 

من أجل كتابة ھذا التقریر، أجرت روبي وكایتي سلسلة 
من النقاشات، واالستطالعات، وورش العمل مع الھیئة 
االستشاریة العالمیة في "صندوق التمویل العادل"، وتلقّتا 

شاركات مباشرة من تسع عضوات بین ردود فعٍل وم
عشرة في الھیئة. كما أكملت أیضاً ثماني عضوات استبیاناً 
إضافیاً. انطالقاً من نقاط البیانات ھذه، وضعنا سلسلة من 

  اإلستنتاجات واالقتراحات للفریق حتى یمضي بھا قُُدماً.
 

 أهم ا��ستنتاجات
 
اتّفقت جمیع عضوات الھیئة اللواتي  رضا عام: .1

تحّدثنا معھّن على حجم تقدیرھّن واستمتاعھّن الفعلي 
"صندوق التمویل العادل" ودعم العاملین في بفریق 

ین تّم وصفھم بأنھم والذ –"صندوق التمویل العادل" 
َودودون ومحترفِون". وقد شعرت عضوات الھیئة "

بالفخر والفرح ألنھّن جزء من ھذه العملیة. تھانینا 
لإلشراف على مثل ھذه العملیة الجمیلة؛ من الواضح 

"صندوق وجود الكثیر من الحب واالحترام لفریق 
    التمویل العادل"!

 

شعرت بكثير من الفخر، والتمّيز، ��نني كنت 
من الزمي��ت،  --تعّلمت الكثير  مدعّوة. لقد

ومن العملية، ومن العروض. شعرت أنني 
أنتمي إلى ��ء كبير، وأن "صندوق التمويل 

العادل" هاٌم لعدة أسباب. وشعرت بأنني 
ُمحاطة باهتمام شديد من الناس في 

"صندوق التمويل العادل"، والذين يتمّيزون 
 با��حتراف الحقيقي والُقرب".

 ئةعضوة في الهي -

 
إجماالً، كانت العملیة  حجم عمل الھیئة وجھدھا: .2

منظََّمة للغایة، وكان حجم العمل مناسباً للمشاركات 
في الھیئة. عبّرت الكثیرات عن استمتاعھّن بعملیة 

مراجعة العروض وبالتعّرف على السیاقات األخرى 
التي تتجاوز سیاقاتھّن الخاصة. مع ذلك، شعرت 

بعض العضوات أن العملیة تعّدت قدراتھّن ألنھّن لم 
متِلكَن المعرفة الُمحّددة للسیاق اإلقلیمي، وكّن ی

      سیستِفدَن لو عَرفَن المزید من السیاقات.   
 

تلقّى توقیت مراجعة  اإلطار الزمني والتوقیت: .3
العروض (دیسمبر/ینایر) وحجم الوقت ردوَد فعٍل 

متفاوتة، مع بعض الفُرص للتحسین. بالنسبة لبعض 
في نھایة السنة مناسباً،  عضوات الھیئة، كان التوقیت

غیر أن الغالبیة فّضلت تغییر ھذا التوقیت إلى فترة 
أخرى من السنة. وكان حجم الوقت الُمخصَّص 

لمراجعة عملیة العروض من قِبَل عضوات الھیئة 
كافیاً للبعض، لكنھ لم یكن طویالً إجماالً بالنسبة 

للبعض اآلخر. كان یمكن توسیع اجتماعات التداول 
اور بھدف إعطاء المزید من الوقت للمشاركة والتش

  الھاِدفة والممتعة. 
 

تّم تقدیر أداة التھدیف والتسجیل وأداة  األدوات: .4
تصنیف التداول والتشاور بشكل كبیر وأُشیربأنھما 
مصّممتان إلحداث الموضوعیة. وقّدرت عضوات 

الھیئة بعض األدوات المبتكرة التي أتاحت لھّن 
التواصل مع قلوبھّن وعقولھّن، مع أن عضوة واحدة 

ّن في الھیئة شعرت أن ھذه األدوات جعلت تجربتھ
تبدو أقّل موضوعیة. بینما تّم اقتراح بعض التحسینات 
البسیطة من قِبَل عضوات الھیئة مثل ضمان أن تحقّق 

جمیع المجموعات التي یُراِجعنَھا معاییر معیّنة، 
شعرت غالبیة عضوات الھیئة أن التھدیف واألدوات 
    كانت خطوة أساسیة كنقطة انطالق لنقاش أعمق.   



 
"هنالك شعور بالتميُّز ��نك �� توّثقين أفكارك 
فحسب، بل التفاع��ت أيضاً. لقد كانت تجربة 

 عضوة في الهيئة -عاطفية."
 
 

اتفق الجمیع على استمتاعھن  في العمل مع  الھیئة: مشاركة .5
كامل الھیئة وأَردن زیادة تفاعالتھن مع المجموعة، بالذات 

لتداول والتشاور. فضالً في األنشطة التوجیھیة واجتماعات ا
عن ذلك، قدَّرت جمیع المشاِركات تشاوراتھّن الثنائیة، 

وشعرَن بوجود فُرص للبناء على ھذه التواصالت. كما اتفق 
العدید من عضوات الھیئة أنھّن احتجَن وقتاً إضافیاً للعمل 
معاً بطریقة ھاِدفة، وانتابت أخریات أحاسیس بالذنب أو 

 القصور.  
 

 
بینما أبلغَت عضوات الھیئة عن إحساس عام  نَح:ملف المِ  .6

بالرضا عن الِمنَح التي أُعِطیَت، أشارت العضوات أن ھناك 
العدید من المجموعات، والمناطق، والمجتمعات الُمعیّنة لم 

یتّم تمویلھا في نھایة األمر. وتداخلت ھذه المجموعات 
َشة: المھا جرات، الُمحدَّدة باستمرار مع المجموعات الُمھمَّ

والنساء من العمالة المنزلیة، والنساء من الُسّكان األصلیین، 
والنساء ذوات االحتیاجات الخاصة، وكثیرات غیرھّن. 
وأشارت بالتحدید عضوات الھیئة الفجوات الجغرافیة، 
خاصة في المحیط الھادئ، والكاریبي، وآسیا الوسطى. 
ة وشاركت عضوات الھیئة استعدادھّن لدعم جھود التوعی

والتواصل. ویمكن للتمویل النسائي بالذات أن یلعب دوراً 
قویاً ھنا، ویكتشف طرقاً للتعاون على مساحات ملموسة 

   وأدواٍت اتصالیة.  
 

 

شكراً. لقد كانت تجربة ورحلة رائعتين. أثناء كوني  عضوة في الهيئة، شعرت حقاً با��هتمام "
التمويل العادل". إن المصفوفات والتعليمات رائعة. شكراً للقدرة من والتواصل مع "صندوق 

 عضوة في الهيئة - على ا��سهام وا��ستفادة."

 
 نتائج ا��ستبيان

 
باإلضافة إلى النقاشات و/أو الِورش التدریبیة التي 

حضَرتھا معظم عضوات الھیئة، أعطت العدید 
منھّن أیضاً ردود فعلھّن عبر االستبیان. أكملت ھذا 

 االستبیان ثماني من أصل عشرة عضوات. 
 

 وجاءت النتائج كما یلي: 
 

أن الجدول الزمني للعملیة كان ٪ شعرن ب۹۰
معقوالً، بمعنى أنھّن شعرن أن الوقت كان كافیاً 

٪إنھ كان معقوالً إلى ۱۰إلنجاز المھّمات، وقالت 
 حّد ما. 

 

٪ شعرن أنھّن حقّقن تواصالً قویاً مع ۹۰
االستشاریات األخریات و/أو الھیئة ككّل، 

 ٪شعرن أنھن حقّقن ذلك إلى حّد ما. ۱۰و

ن الُمستجیبات قُلَن أنھن شعرن أن حجم ٪ م۱۰۰ 
 عملھّن كعضوات في الھیئة كان مناسباً. 

 
٪ شعرن أن مصفوفة التھدیف والتسجیل كانت ۹۰

أداة جیدة للتداول والتشاور وساعدتھّن في صناعة 
٪ بإمكانیة تحسین ھذه ۱۰القرارات، بینما شعرت 

 األداة. 
 

٪ شعرن أن االتصال، والتحضیر، والدعم من ۱۰۰
قِبَل العاملین في "صندوق التمویل العادل" كانت 
األمور التي احتجَن إلیھا. وأضافت عضوة أنھا 

 شعرت أن األمور كانت في قمة البراعة! 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

من وجهة نظر إ��اٍف إداري، كانت العملية واضحة، وتّمت إدارتها وتطبيقها بطريقة عبقرية. "
الهيئة على أنه عن�� إيجابي، أن نبني تفاع��ً كان سيكون طلبي الوحيد، لو وافقت عضوات 

داخلياً أكثر بقليل في الهيئة سواء أكان عبر عملية الزمالة ال��يكة (والتي فشلُت فيها ربما 
َمة التي  بسبب فترة ا��جازات وكذلك ��ن زميلتي ال��يكة لم تشارك في مراجعة الطلبات الُمقدَّ

افي في اجتماع الهيئة (ربما في اجتماع جانبي أطول كنت أراجعها) أم من خ��ل إيجاد وقت إض
 لو أتاح ذلك فرق التوقيت) للنقاشات والتوافقات ما بين الُمراِجعات." –قلي��ً للهيئة 

 عضوة في الهيئة -

لقد استمتعت بكوني جزءاً من العملية: منذ "
لحظة ا��قتراح بأن أكون استشارية وحتى لحظة 

النَسويات المذه��ت من مختلف لقاء الناشطات 
أنحاء العالم، كذلك إعادة التواصل مع اللواتي 

 عِملُت معهّن في السابق." و أعرفهنّ 
 عضوة في الهيئة -



  التوصيات

 ل��بقاء
أحبّت عضوات الھیئة الفیدیوھات والوقت الذي  التوجیھ: ●

أمَضینَھ معاً في فترة مبكرة كمجموعة. وحقّقت ھذه 
االستثمارات ھدفھا في خلق تواصل ما بین عضوات 

  الھیئة.
طوال فترة العملیة: أحّب الناس  الرعایة والقَصِدیة ●

  عناصر الطاقة، والدعم، واالبتكار التي كانت منتشرة. 
عضوات الھیئة كانوا ممتنین لھذا األمر ة الَشَرفیة:المكافأ ●

  باألخص.
تشاركت جمیع العضوات في تقدیر دعم  دعم العاملین: ●

  ومشاركة العاملین في "صندوق التمویل العادل".
(أبعد من التصویت): قدَّرت  التداول والمشاورات ●

عضوات الھیئة أن العملیة تجاوزت التھدیف والتسجیل، 
س جلسات أخرى اشتركت فیھا بعض العضوات. على عك

وقدَّرَن التداول والمشاورات والنقاشات. إستمروا في 
ل، والنقاش!   تخصیص وقت للتحلیالت، والتفكیر الُمَطوَّ

قدَّرت عضوات الھیئة ممارسة  التھدیف والتسجیل: ●
وصرامة تھدیف وتسجیل العروض بحسب المعاییر 

المقتَرحة. وقد استخدمَن مھمة التھدیف والتسجیل الفردیة 
كمحطة أساسیة تتّم من خاللھا مراجعة العروض ضمن 

    الموعد النھائي وتنظیم مراجعتھّن. 
ة إستمروا في ترك مساح ردود الفعل/التفكیر الُمطّول: ●

عند نھایة كل جولة لالستماع إلى عضوات الھیئة، ما 
الذي أعجبھّن ولم یعجبھّن، من أجل  التحسین المتواصل! 

 ومشاركة ذلك مع أصحاب المصالح.  
 
 
 
 

 للتغيير
بینما لن یحقّق فریق "صندوق  والتسجیل:التھدیف  ●

التمویل العادل" أبداً أداةَ تھدیف وتسجیل مثالیة، نقترح 
صقل معاییر التھدیف والتسجیل للجولة الالحقة 

ومضاعفة الدعم الذي تُوفّرنَھ أثناء ھذه المرحلة، مع 
التركیز على فھم انحیازاتنا وسلطتنا الخاصة. كما یمكن 

ھدیف والتسجیل أیضاً عدد المعاییر أن تقلّل أدوات الت
 لعضوات الھیئة.   

أشارت العدید من  زیادة وصول الخدمة إلى ُمستحقّیھا: ●
عضوات الھیئة إلى المجموعات والمجتمعات التي غابت 

من مجموعات القائمة المختصَرة. ندعو للتفكیر في 
إشراك عضوات الھیئة في وصول الخدمة إلى ُمستحقّیھا، 

ود ھذا الوصول إلى من كان تمثیلھم ناقصاً في وزیادة جھ
الملف النھائي. وتّمت اإلشارة بشكل خاص إلى الكاریبي، 
وآسیا الوسطى، والمحیط الھادئ. كما تّمت اإلشارة أیضاً 

، وبالذات اللغة الروسیة.       إلى حواجز اللغة كتحّدٍ
أحبّت عضوات الھیئة قضاء الوقت  زیادة مشاركة الھیئة: ●

 ً ، ونقترح اتصال الناس ببعضھم البعض قبل التداول معا
والمشاورات. ندعو للتفكیر في خلق نظام الزمالة 

الشریكة، والذي یمتّد طوال فترة العملیة بحیث تبني 
العضوات ثقتھّن وِصالتھّن. فضالً عن ذلك، التداول 

والمشاورات تحتاج وتستحق المزید من الوقت لتعمیق 
 تجارب التحویلیة.     التجربة كواحدة من ال

تحتاج  المشاركة بشأن عملیة العنایة الواجبة والمتطلبات: ●
عضوات الھیئة إلى فھم أیة خطوات تحدث ومتى تحدث، 

باإلضافة إلى بعض التفاصیل عالیة المستوى بشأن 
 العملیة، والنتائج إذا أمكَن ذلك.  

إنشاء مخطط معلومات  إرشاد تجربة عضوات الھیئة: ●
ي حول العملیة لتوجیھ وإرشاد عضوات الھیئة، بیان

وتسلیط الضوء بشكل خاص حیث توجد حاجة إلى 
عضوات الھیئة و/أو صناعة القرارات. قد یساعد ذلك 

في دعم عضوات الھیئة لیعرفَن أین یتواجدَن أثناء العملیة 
 وما الذي سیأتي الحقاً.  

أن يقّوي "صندوق التمويل العادل" ع��قاته مع  أقترح
صناديق تمويل المرأة والصناديق النَسوية الشقيقة 

اً من أجل ترسيخ شكل من التي تعمل عالمياً ومحلي
أشكال نظام ا��حالة أو ا��قتراح. يمكن لهذا النظام أن 
ُيسّهل عملية وصول الخدمة إلى المنظمات النَسوية 

المؤّهلة ويسهم في النهاية نحو استدامة حركات 
 نَسوية تعتمد عادة على الموارد طويلة ا��مد.

 عضوة في الهيئة    -



 

 تفكير مطّول إضافي وخطوات ��حقة 
 

بشكل عام، ظھر بالفعل تخطیط واستثمار العاملین في  ●
"صندوق التمویل العادل"؛ كانت العملیة مصّممة جیداً 
وتّم تطبیقھا بعنایة. لقد ظھرت العنایة والقَصِدیة التي 

 نسجتُموھا داخل العملیة.

من أداة التھدیف أثبتت العملیة أھمیة الذھاب أبعد  ●
 –والتسجیل، واستخدامھا كمساحة انطالق للمناقشة 

العمق السیاسي، والعمل التحویلیحدُث خارج التھدیف 
 والتسجیل الفردیین.

یستطیع "صندوق التمویل العادل" أخذ بعین االعتبار  ●
كیفیة التمكن من دعم البناء على األرض واإلسھام في 

تشاركیة، بما فیھا احترام الدروس الحیّة عن النماذج ال
وإجالل المكان الذي تأتي منھ النماذج، ومشاركة ما 

تعلّمتُموه في خدمة اآلخرین لیتعلّموا ویختبروا ویتأقلموا 
بسرعة أكبر. نعیش لحظة مختلفة یمّر بھا تمویل المرأة 
واألعمال الخیریة في اختبار النماذج التشاركیة، ولدى 

ر یلعبھ في دعم ھذا "صندوق التمویل العادل" دو
 التطّور.    

 

 

 

من أجل تعمیق ممارسة التبادل ما بین  ●
مجتمعات تمویل المرأة، نقترح أن یبني ویربط 

صنادیق تمویل  5"صندوق التمویل العادل" 
 –للمرأة كانت جزءاً من الھیئة االستشاریة 

أنیشا (صندوق تمویل المرأة اآلسیوي)، والورا 
(صندوق تمویل نساء الجنوب)، وسعدات 

(صندوق تمویل )، وبونتسو FRIDA(فریدا 
)، ومیشیل AWDFتطویر المرأة اإلفریقیة 

(صندوق تمویل المرأة الفیجي). یمكن أن تتّم 
دعوتھّن ربما للمتابعة بشكل منفصل أو 

  التواصل أثناء تصمیم مسار التمویل المقبل. 

تقدير للعمل المذهل الذي قام به  
العاملين في "صندوق التمويل 

 العادل" تحقيقًا لهذه العملية.
  عضوة في الهيئة -
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