
 

 

 

ي الوقاية من"يرس برنامج 
منحة ابتكار  ( أن يعلن عن دعوة مفتوحة للتقدم بطلب للحصول عىل  2ما ينجح ) واسع النطاق"التأثير  : العنف ما ينجح ف 

ي مجال الوقاية منالختبار الجهود المبتكرة  ، وذلك(2025-2023سنوات ) 3لمدة 
 
(  2ما ينجح ويدعو برنامج ) . العنف ضد النساء والفتيات ف

ي تقودها 
، إما  النساءمنظمات حقوق المرأة الت  ي الجنوب العالمي

رادىف 
ُ
، إىل تقديم مذكرات فكرة )كونسورتيوم( مع منظمات أخرى باالتحاد أو  ف

وع وعيجب  و . (concept notes) مرسر ي  23.59بحلول الساعة   عىل الراغبير  بالتقدم تسليم مذكرة فكرة المرسر
  2مساًء بتوقيت جرينتش ف 

/أيلول   . 2022سبتمير

 

 لمحة عامة 

أثبت أنه يمكن الوقاية من ، والذي  )https://www.whatworks.co.zaراجعه من خالل الرابط التاىلي  )  (1  ينجحما  )ناًء عىل نجاح سلفه برنامج  ب

يطانية لمدة سبع سنوات(، وهو  2ما ينجح  )برنامج    يسىع(،  VAWGلعنف ضد النساء والفتيات )ا هج  إىل    ،برنامج ممول من المعونة الير
ُ
توسيع نطاق ن

ة بالممارسة.    الوقاية من ي التقدم نحو القضاء عىل العنف ضد النساء والفتياتو العنف القائمة عىل األدلة والمستنير
برنامج    يسىع  ،من خالل مساهمته ف 

ي السياقات اإلنمائية واإلنسانية، وخاصة النساء والفتيات (  2ما ينجح  )
ي العنف ضد النساء والفتيات ف 

إىل تحقيق انخفاض ملموس وقابل للقياس ف 

ي جميع فئاتهّن المتنوعة.  
ا ف 
ً
ي   نولث والتنميةالتمويل نيابة عن مكتب الشؤون الخارجية والكوم  (2ما ينجح  برنامج )سيخصص  و األكير تهميش

يطان    الير

(FCDO  )  اعات واألزمات.  ويشمل ذلك سياقات    ،العنف ضد النساء والفتيات  للوقاية منلتمويل مبادرات االبتكار إىل   (2ما ينجح  )يسىع برنامج  كما  الي  

ي الوقاية منتوسيع قاعدة المعرفة العالمية واألدلة العالمية حول  
وكيفية تحقيق ذلك عىل نطاق واسع. كما    العنف ضد النساء والفتيات  ما ينجح ف 

  يهدف  
ً
ي  (  WROsإىل دعم منظمات حقوق المرأة )أيضا

اف بها كجهات فاعلة أساسية ف  العنف ضد النساء والفتيات وتحسير     الوقاية منليتم االعي 

ي جميع فئاتهّن المتن وأصواتهّن  إىل التمويل لدعم حقوق النساء والفتيات ودعم فاعليتهنّ  وصولهم
 وعة. ف 

نامج    الفنيير  ع المستشارين  سيحصلون عىل المنحة موسيتعاون المتقدمون الناجحون الذين   اكات    من خالل  (2ما ينجح  )لير لتصميم  "  تعليمية"شر

 ومراقبتها وصقلها وتنقيحها 
ً
ك والقيام باختبارها ميدانيا النطاق عىل نحو مشي  تكييف تفاعلية  الستكون عملية  و .  مشاري    ع االبتكار ومشاري    ع توسيع 

أن   التدخللضمان  بما    يعالج  يتعلق  فيما  المعرفة  من  فجوة  الوقاية  ي 
ف  والفتيات.  ينجح  النساء  ضد  إقران و العنف  سيتم  ذلك  إىل  باإلضافة 

كاء من    اتحادات المنظماتالمنظمة/  ي تصميم سؤال بحث مناسب للغرض وتصمي   (2ما ينجح  اتحاد بحوث  )مع شر
م تقييم لتوليد التعلم  للمشاركة ف 

حة وإمكانيات توسيع نطاقها. وسيكون المستفيدون من المنحة مسؤولير  عن جمع المعلومات لخطة   والتقييم    المراقبةواألدلة حول ابتكاراتهم المقي 

اكة مع اتحاد البحوث وذلك (MELوالتعلم ) انية التقييم سيغطيها اتحاد البحوث وستكون منفصلة ،بالرسر انية منح االبتكار.   غير أن مير   عن مير 

 من الذين نهدف إىل تمويلهم؟ 

ي تقودها النساء (  WROsإىل تقديم منح االبتكار لمنظمات حقوق المرأة )   (2ما ينجح  )يهدف برنامج  
ي الجنوب العالمي والمنظمات الت 

ي مقرها ف 
الت 

العنف ضد   ي مجال منع 
 ف 
ً
ي تنفذ برامجا

النسائيةالنساء والفتياتوالت  ي   ،. ويشمل ذلك منظمات بناء السالم 
الت  ومنظمات األشخاص ذوي اإلعاقة 

 . (LBTومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية ) المثلياتظمات ومن ،تقودها النساء 

 معلومات ومعايير منحة االبتكار   ما هي منح االبتكار؟

 لها القدرة عىل إحداث تحول تطوير وتنفيذ أفكار جديدة أو االبتكار عىل أنه  (2 ينجحما )ُيعّرف 
ً
ي التأثير لأفكار موجودة مسبقا

 
  ولديها لمساهمة ف

ي المستقبل. 
 

 إمكانية التوسع ف

 مستويات واتجاهاتنحن مهتمون باختبار األساليب المبتكرة وتطوير التعاون الواعد لنقل أنشطة الوقاية من العنف ضد النساء والفتيات إىل ف

 : من الهدفير  التاليير   هدف واحٍد عىل األقلىل دعم تطوير و/أو تنفيذ المشاري    ع المصممة لتحقيق جديدة. وتهدف منح االبتكار إ

ا  ●
ً
ي تم استكشافها سابق

  ،تصميم واختبار طرق لمعالجة دوافع العنف الت 

ي المجتمعات أو  ●
ي من  المناطقتطوير مناهج لمكافحة العنف ف 

ي تعان 
ي الت 

ات  نقص ف   الخير

ي فرصة التمويل األوىل، سيمنح برنامج 
 يصل إىل ( 2)ما ينجح ف 

ً
ي لِمنح  500000مبلغا

ليت    ،سنوات 3لمدة تصل إىل وذلك ، االبتكار جنيه إسي 

ي تقودها النساء 
ي الجنوب العالمي  ،للمنظمات أو االتحادات الت 

انخفاض   مصممة لتحقيق، عىل أن تكون هذه المشاري    ع ومنظمات حقوق المرأة ف 

ي السياقات اإلنمائية أو اإلنسانية. ملموس و 
ي العنف ضد النساء والفتيات ف 

 قابل للقياس ف 

 نحن نتطلع إىل تمويل: 

 أفكار/مناهج جديدة لمنع العنف ضد النساء والفتيات لم يتم تنفيذها من قبل •

ي يتم تكييفها لتناسب مناطق سكنية وجغرافية جديدةو   العنف ضد النساء والفتياتحول منع    األفكار/األساليب الحالية •
وخاصة تلك    ،الت 

ي تركز بشكل خاص عىل النساء والفتيات ذوات اإلعاقة
       . (LBTالمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية )، و الت 
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•  
ُ
 من  الن

ً
ي تختير مزيجا

الت  أو مدد زمنية مختلفة  ال  األساليب هج  أو مستويات شدة مختلفة  النساء   لخفض مختلفة  العنف ضد  مستويات 

 والفتيات إىل مستوى يقارب "الصفر" 

ي ا تكييف المنهجيات الحالية )خاصة   •
ي قطاع الوقاية من السياقات اإلنسانية( من القطاعات األخرى ف 

لعنف ضد النساء واستخدامها ف 

 والفتيات  

االنتقال من تعبئة المجتمع إىل تنفيذ الوقاية من  ،أو ُمكّيفة أو طرق مزج مختلفة ألنشطة الوقاية، عىل سبيل المثال طرائق تنفيذ جديدة •

نت.    خالل المساحات الرقمية أو المنصات عير اإلني 

 

ي برنامج ) معايير اختيار 
 
 : (2ما ينجح منح االبتكار ف

ي  مبتكرةمذكرات أفكار مشاري    ع نحن نسىع للحصول عىل 
:  مجال الوقايةف  ي

 العنف ضد النساء والفتيات الت 

 تضمُّ  ●
ً
 بقيادة محلية  حلول

 إما من خالل الوصول أو نسبة السكان المشمولير  للتوسع واضحة  قابليةلها  ●

ثبت ال ●
ُ
ة  ت ي العملخير

  عىل التكّيف ف 
 
 م المستمر واتباع نهج التعل

 ف مع التغيير  المرونة والقدرة عىل التكيّ تتحىل ب  ●

ي النوع االجتماعي )الجندر( مكونات تضمُّ  ●
 ف 
ً
حدث تحول

ُ
 ت

ح  ● عتير لماذا / كيف ترسر
ُ
  ،ةمبتكر  ت

ً
فّصلوأيضا
ُ
وع إىل معالجتها  ت ي يسىع المرسر

 األسئلة الرئيسية الت 

ز   ● ير
ُ
ي يت

ي يواجهها مجال الوقاية من العنف ضد النساء والفتيات والت 
هدف االبتكار إىل اإلجابة عليها من خالل  األسئلة والتحديات الرئيسية الت 

 توليد األدلة 

ا  ،اختبار الحلول التكنولوجية والرقمية كجزء من النهج يمكن أن تتضمن ●
ً
ط   . ولكنه ليس شر

ي  ●
كيبات المختلفة أو   يمكن أن تنظر ف  ةاختبار الي 

ّ
 الزمنية دد المختلفة أو المُ  مستويات الشد

ُ
 المختلفة للن

ُ
ي ت
 هج الت 

 
مستويات العنف  ل من قل

 
ُ
 عزز الوقاية ضد النساء والفتيات وت

 

ي المجاالت التالية: 
ي تعمل ف 

حات الت   ونشجع بصفة خاصة المقي 

ا  ●
ً
األكير تهميش الفئات  العنف ضد  اإلعاقة  ،منع  النساء والفتيات ذوات  الهوية  ، و ال سيما  الجنسي ومغايرات  الميل  المثليات ومزدوجات 

 . (LBTالجنسانية )

اعات واألزمات ● ي الي  
يك )يمكن أن يشمل ذلك تكييف    ،الوقاية من العنف ضد النساء والفتيات ف  ي ذلك العنف الجنسي من غير الرسر

بما ف 

 
ُ
اع(.   بيئاٍت  هج القائمة عىل األدلة منالن  غير بيئات الي  

 ألجيال. لوقف انتقال العنف عير اوذلك العنف ضد األطفال وصالته بالعنف ضد المرأة  من الوقاية ●

 

 : ي
 
 يجب  النطاق الجغراف

 
ذ
ّ
نف
ُ
ى داخل أفريقيا جنوب الصحراء المشاري    ع/التدخالت  أن ت ق األوسط وشمال أفريقيا  ،وآسيا  ،الكير كما   (.MENA) والرسر

   نشّجع
ً
ا نفذ المشاري    ع كثير

ُ
ي ست

ي الدول الهشة والمتأثرة بالرصاع ) الت 
 (. FCASف 

 

 أنواع العنف:  

كير  األساسي للتمويل عىل 
يك الحميم )ينصب الي  يك( IPVعنف الشر حات والعنف الجنسي من غير الشر ي تسىع إىل التمويلية . كما نشجع المقي 

الت 

ي المدارس وأماكن العمل واألماكن العامة و 
 
ي تلك و  ،حولهاما منع العنف ف

ونشجع بشكل  نتيجة ثانوية مهمة.  العنف ضد األطفال فيها يكون  الت 

حات  ي تسىع إىل التأثير عىل أكير من نوع واحد من العنفالتمويلية خاص المقي 
 ما تحدث أنواع العنف  ،الت 

ً
عىل نحو  وذلك ألننا ندرك بأنه غالبا

امن  . مي  

 

وعيجب تقديم  اللغة:  ية.  مذكرات فكرة المرسر  باللغة اإلنجلير 

 

 من يحق لهم التقديم؟ 

نامج  : (2ما ينجح )بالنسبة لير ي
ي تقودها النساء إىل المنظمات الت 

 ، تشير عبارة المنظمات الت 

 إىل حماية وتعزيز حقوق النساء والفتيات -
ُ
 لديها والية تعمد

ي ذلك عىل مستوى مجلس اإل  ،تمتلك أغلبية من النساء عىل جميع المستويات -
 دارة وعير جميع مستويات صنع القرار. بما ف 



 

 

 

ركز عىل  -
ُ
 1النساء والفتيات بكل تنوعهنت

ف بأن   -  المحرك األساسي للعنف ضد النساء والفتيات  و هعدم المساواة الفردية والهيكلية بير  الجنسير  والمعايير الجنسانية  تعي 

ي برنامج )معايير األهلية لمنح 
 
 : (2ما ينجح االبتكار ف

ي أو المحىلي  منمقدمو الطلبات يجب أن يكون  ●
ي تقودها نساء من الجنوب العالمي و منظمات حقوق المرأة عىل المستوى الوطت 

ي  ،الت 
والت 

ي اتحادات مع منظمات أخرى )عىل سبيل المثال  الدخولقد تختار 
ة والمتوسطة(.  ،ف  كات الصغير  المنظمات غير الحكومية والرسر

ي   ممن ينفذونمقدمو الطلبات هم يجب أن يكون  ●
ي ذلك أولئك الذين يعملون ف 

مشاري    ع للوقاية من العنف ضد النساء والفتيات بما ف 

اع واألزمات والمنظمات النسائية لبناء السالم   سياقات الي  

حات التمويل أن يكون  ● ك للبحث بالتعاون مع عىل مقدمي مقي  ي التصميم المشي 
 . (2ما ينجح  بحوثاتحاد  )وا عىل استعداد للمشاركة ف 

ىأن يكون مقدمو الطلبات من داخل المناطق الثالث ذات األولوية:  يجب   ● ق األوسط وشمال   ،وآسيا  ،أفريقيا جنوب الصحراء الكير والرسر

 إفريقيا 

 منظمات حقوق المرأة إحدى أن تتقدم إىل المنحة كجزء من اتحادات تقودها  (INGOsيحق للمنظمات غير الحكومية الدولية ) ●

ي تقدم التمويل لآلخرينالمنظمات  ●
 تمويل النساءعىل سبيل المثال صندوق  ،غير مؤهلة الت 

وع واحدة يحق لكل منظمة  ● ي كل دورة تمويل تقديم مذكرة فكرة مرسر
 ف 

 

 التمويل:  مبلغ

ي لمدة  500000تبلغ قيمة المنح 
ليت  وهي مخصصة ألنشطة تصميم المشاري    ع وتجريبها وتنفيذها مع تحديد تاري    خ بدايتها   ،سنوات 3جنيه اسي 

حققتصميم مشاري    ع الوقاية كمرحلة قائمة بذاتها من العمل   وسيتم ،ونهايتها بوضوح
ُ
  إىل أن ةالمنح وال تهدف هذه . نتائج مجدية وملموسة  بحيث ت

بعض تكاليف التوظيف والتكاليف األساسية األخرى كجزء من تنفيذ  إىل  الحاجة  يتفهم (2  ينجحما برنامج )عىل الرغم من أن  ،كون دعًما أساسًيا ت

وع  . ويمكن أن يغطيها  المرسر

 

وع هي  ي   منولث والتنميةمكتب الشؤون الخارجية والكو  مع (AGA)  خاضعة للمساءلة"منحة   "اتفاقيةستكون آلية التعاقد لمنح المرسر
يطان  الير

(FCDO) .  خاضعة للمساءلة" منحة   "اتفاقية تم تصميم نموذجوقد(AGA)   لمقدمي الطلبات الذين يتلقون المنح ويتضمن متطلبات التقارير

ي  مكتب الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية والتكاليف المؤهلة لتمويل
يطان  ي  (FCDO) الير

ة ف  عملية تقديم الطلب قبل التوقيع . وكمرحلة أخير

ي  مكتب الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية نيابة عن ،ستقوم لجنة اإلنقاذ الدولية ،عىل اتفاقية المنحة
يطان   ،كمدير للصندوق  (FCDO) الير

مكتب الشؤون الخارجية والكومنولث  ويل بإجراء تقييم العناية الواجبة لتحديد أي احتياجات إنمائية وتعيير  إجراءات للتخفيف من المخاطر عىل تم

ي  والتنمية
يطان  ي للقدرة التنظيمية (FCDO) الير

امجية. وسيشمل ذلك القيام بمراجعة وتحليل تعاون  والمالية والتشغيلية للجهة الممنوحة   والير

ح.  وع المقي   المختارة لتنفيذ المرسر

 

 عملية التقديم 

  تم
ّ
ألكير قدر من المتقدمير  عىل تنوعهم مع مراعاة تقليل العبء عىل   الفرصةمرحلتير  وذلك إلتاحة  تتكون منم للمنحة استخدام عملية تقد

وع فقطالمتقدمير  من خالل جعل المرحلة األوىل تتكون من تقديم   . مذكرة فكرة المرسر

 

وعالمرحلة األوىل هي مذكرة  نت  واستمارة فكرة المرسر  عير اإلني 
ً
تمويل مكتب الشؤون الخارجية  هلية لمنح أللتحقق من اأساسّية لتسأل أسئلة

ي  والكومنولث والتنمية
يطان  ي   تكون المنظمة الرئيسية مقدمة الطلب هي ذلك التأكيد عىل أن ويشمل  (FCDO) الير

منظمة حقوق مرأة مقرها ف 

 . م و الجنوب العالمي
ّ
قد
ُ
وعيجب أن ت ي   مذكرة فكرة المرسر

ي ذلك النطاق الجغراف 
ي مجال الوقاية بما ف 

وع االبتكار ف  ا موجًزا يتضمن ملخًصا لمرسر
ً
شد

ي سيتم 
ح الموجز   تنفيذها؛ونوع العنف واألوضاع واألنشطة الت  ة الفنية كما يجب أن يرسر ي مجال إنهاء العنف ضد النساء للجهة المتقدمة  الخير

ف 

 والفتيات؛ و 
ً
ي إداأيضا

 رة المشاري    ع والمالية. القدرة التنظيمية ف 

 

وعالذين سيتم اختيارهم من مراجعة  من المنظمات قليلبطريقة تفاعلية مع عدد  2ما ينجح سيعمل فريق  ح لتقديم  مذكرات فكرة المرسر مقي 

ي  مكتب الشؤون الخارجية والكومنولث والتنميةكامل. وبعد الحصول عىل الموافقة من   تمويىلي 
يطان  لبات المختارة تمويال  ، ستمنح الط(FCDO) الير

 بإنجاز تقييم للعناية الواجبة عىل نحو ُمرٍض. 
ً
 مرهونا

ً
طيا وع اعتباًرا من ،إذا تمت الموافقةو شر أبريل نيسان/  ستكون أموال المنحة متاحة لبدء المرسر

 تقريًبا.  2023

 
كير  عىل ويشمل ذلك 1

 متعددة ومتداخلة من التميير  الي 
ً
ي يواجهن أشكاًل

عىل سبيل المثال النساء والفتيات ذوات اإلعاقة   ،النساء والفتيات اللوان 
 . (LBTالمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية )



 

 

 

 

 الخطوات التالية 

فكرة مذكرة يرجر قراءة المبادئ التوجيهية لتقديم المذكرة المفاهيمية جنًبا إىل جنب مع هذا الطلب للحصول عىل المذكرات المفاهيمية. أكمل 

وع نت المرسر ي  23.59بحلول https://ww2preventvawg.org/apply عير هذا الراب   ونموذج الطلب عير اإلني 
  02بتوقيت جرينتش ف 

 . 2022سبتمير أيلول/ 

 

نت توفر معلومات حول األدلة المستجدة حول الوقاية من العنف ضد النساء والفتيات و  وأولويات مكتب الشؤون   ،سيتم عقد ندوات عير اإلني 

ي  الخارجية والكومنولث والتنمية
يطان  ي المنحة واالمتثال خال يةواتفاق (FCDO) الير

. وسيتم اإلعالن  2022أغسطس/آب  8ل األسبوع الذي يبدأ ف 

. ( 2)ما ينجح برنامج  عن مزيد من المعلومات عىل موقع ي وموقع تويي 
ون   اإللكي 

 

وعيمكن إرسال األسئلة المتعلقة   ي إىل:  بتقديم مذكرة فكرة المرسر
ون  يد اإللكي   WW2.info@rescue.org عير الير
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