
 
 

 

 

ي منع العنف: التأثير عىل نطاق واسع"يرس برنامج  
منحة توسيع )( أن يعلن عن دعوة مفتوحة للتقدم بطلب للحصول عىل  2)ما ينجح    "ما ينجح ف 

منظمات حقوق المرأة والمنظمات غير الحكومية    (2  ينجح ما  )( لمنع العنف ضد النساء والفتيات. وتدعو منحة  2025-2023سنوات )  3لمدة    (النطاق

ة والمتوسطة ي اتحادات ،الدولية/المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الصغير
حات  منظمات )كونسورتيوم(  إما كمنظمات واحدة أو ف  إىل تقديم مقير

ي حالة التقدم كاتحاد منظمات يجب أن يضم هذا االتحاد )كونسورتيوم( م.  كاملة  تمويل
. ا ال يقل عن منظمة حقوق مرأة  وف  واحدة من الجنوب العالمي

حات بحلول الساعة  تقديمويجب  ي  23.59المقير
 . 2022سبتمير أيلول/  23مساًء بتوقيت جرينتش ف 

 
 لمحة عامة 

ه يمكن الوقاية  والذي أظهر أن ،(https://www.whatworks.co.za( )تعرف عليه من خالل الرابط التاىلي 1  ينجح بناًء عىل نجاح سلفه برنامج )ما  

يطانية لمدة سبع سنواتهو برنامج ممول من ، و (2 ينجحما )برنامج  يسىع ،(VAWGالعنف ضد النساء والفتيات ) من توسيع نطاق  إىل  ،المعونة الير

هج  
ُ
ة بالممارسة.    الوقاية منن ي  فالعنف القائمة عىل األدلة والمستنير

 ، التقدم نحو القضاء عىل العنف ضد النساء والفتياتاحراز  من خالل مساهمته ف 

ي العنف  (2 ينجح ما برنامج ) يسىع 
ي السياقات اإلنمائية واإلنسانية، وخاصة إىل تحقيق انخفاض ملموس وقابل للقياس ف 

تجاه  ضد النساء والفتيات ف 

ي جميع فئاتهّن المتنوعة.  
ا ف 
ً
التمويل نيابة عن مكتب الشؤون الخارجية والكومنولث    (2  نجحما يبرنامج )سيخصص  و النساء والفتيات األكير تهميش

ي مجال الوقاية منلتمويل مبادرات االبتكار  (  FCDOوالتنمية )
اعات واألزمات.    ،لعنف ضد النساء والفتياتا  ف  ي الي  

ي ذلك ف 
)ما ينجح  يسىع برنامج  و بما ف 

ي الوقاية من إىل توسيع قاعدة المعرفة العالمية واألدلة العالمية حول ما ( 2
العنف ضد النساء والفتيات وكيفية تحقيق ذلك عىل نطاق واسع. ينجح ف 

ي  (  WROsكما يهدف إىل دعم منظمات حقوق المرأة )
اف بها كجهات فاعلة أساسية ف  العنف ضد النساء والفتيات وتحسير     الوقاية منليتم االعير

ي جميع فئاتهّن المتنوعة. 
 الوصول إىل التمويل لدعم حقوق النساء والفتيات ودعم فاعليتهن وأصواتهن ف 

 ما هي منح توسيع النطاق؟  

ها   معلومات عن منحة توسيع النطاق ومعايير

والجهود توسيع و/أو تعميق برامج الوقاية من العنف ضد النساء والفتيات القائمة عىل األدلة توسيع النطاق عىل أنه:  (2 ينجحما )يعّرف برنامج  
اكة مع المنظماتعىل مستوى السياسات  ي  والمؤسسات بالشر

ام  يجمعها والمجتمعات المحلية الت  ز  بالتغيير المستدام. الي 

 نحن مهتمون 
ُ
ي تهدف إىل توسيع نطاق جهود  هج بدقةبتصميم وتنفيذ وتقييم مجموعة من الن

وترجمة أدلة إثبات المفهوم  ،العنف الوقاية منوالتر
اتيجيات راسخة وواسعة النطاق.  منحة توسيع نطاق واحدة  ( 2سوف يمنح برنامج )ما ينجح  ،األوىلافذة التمويل ومن خالل نإىل تدخالت واسير

ي لمدة  4بقيمة  
ليت  ي تم تصميمها لتحقيق   3ماليير  جنيه إسير

انخفاض ملموس  سنوات من خالل دعوة لمنافسة مفتوحة للمنظمات أو االتحادات التر
ي السياقات اإلنمائية واإلنسانية

ي العنف ضد المرأة ف 
  ،وقابل للقياس ف 

ً
ا.  النساء والفتيات األكير تهميتجاه وخصوصا

ً
 ش

 

 ونحن نتطلع إىل تمويل مجموعة من المسارات لتوسيع نطاق الوقاية من العنف ضد النساء والفتيات:  
 

ي    وتوسيعهاالتدخالت(    أجزاء من هذهالقيام بتدخالت فعالة للوقاية من العنف ضد النساء والفتيات )أو   •
ي األصىلي )عىل  ف 

نطاقها الجغراف 
وع قائم إىل نطاق أوسع    ،سبيل المثال   )نقل مرسر

ً
وع  كنقلمثال ناحية أو منطقة إدارية إىل مستوى محافظة بأكملها(؛ أو  مستوى  من    مرسر

ي واستنساخها  تعديل هذه التدخالت 
 بلدان جديدة. أو  سياقات ف 

تنفيذ    تعميق • القطاعاتالتأثير من خالل  ي سياق معير     حزمة شاملة متعددة 
الفعالة ف  التدخالت  أو لسياق  كامن  الناحية  عىل مستوى 

 
ً
الجمع بير  المدارس وسبل العيش والتدخالت القائمة عىل أماكن العمل(، ويشمل ذلك دمج الحد من العنف والمساواة بير   المنطقة )مثال

ي النظم المحلية
    . الجنسير  ف 

امج القطاعية واسعة النطاق )مثل العنف ضد األطفال  أو    الوقاية من العنف ضد النساء والفتيات  تعميم • ي الير
والمساواة بير  الجنسير  ف 

ها عىل الحد من العنف ضد النساء والفتيات.   التعليم والحماية االجتماعية وسبل العيش وتقديم الخدمات الصحية( لتحسير  تأثير
 

ي بعض السياقات. 
امن أو متسلسل ف   وال تتعارض هذه المسارات لتوسيع نطاق التدخالت مع بعضها البعض، بل يمكن تطبيقها بشكل مير 

 
 ضمن المسارات األربعة لتوسيع النطاق، نحن مهتمون باألنواع األربعة التالية من النطاقات:  

o  ي أو عدد المستفي - النطاق الكمي
ي نفس الموقعزيادة االنتشار الجغراف 

 دين ف 
o  ي

 توسيع نطاق نشاط ما   - النطاق الوظيفز
o  اك- النطاق التنظيمي أو أن تتوىل استمرارها الحكومات أو الجهات متعددة  ،منظمات أخرى أو إنشاء منظمات جديدة إشر

 أخرى( األطراف أو أي جهات مانحة  
o  ي تسمح بتوسيع نطاق التوسع من خالل التأثير عىل المصالح السياسية للت  - النطاق السياسي

أثير عىل المكاسب المؤسسية التر
 التدخالت واستدامتها 

https://www.whatworks.co.za/


 
 

 

 
ي برنامج )ما ينجح   توسيع النطاق لمنحمعايير االختيار 

ز
 : (2ف

حات ي   تمويل ندعوكم لتقديم مقير
ي  من مجال الوقايةكاملة للتدخالت عىل نطاق واسع ف 

 : تتسم بما يىلي العنف ضد النساء والفتيات والتر
 

 الفعالية 
ح نموذج تدخل واضح للوقاية من العنف ضد النساء والفتيات والذي أظهر:   يضم المقير

ي البلدان   حدوث انخفاض ملموس وذي معت    •
ي العنف ضد النساء والفتيات من خالل اختبار صارم تم إجراؤه ف 

وداللة إحصائية ف 
ي توضح: فعالية  توسطة الدخل. ويمكن أن يشمل ذلك التجارب العشوائية الخاضعة للرقابة أو التقييمات شبه التجريبية منخفضة وم 

التر
ي حوادث العنف ضد النساء والفتيات؛ 

ي المسارات و التدخل ويشمل ذلك أي انخفاض قائم عىل األدلة ف 
ات ف  اآلثار التفاضلية أو التغيير

ي التنفيذ؛ و  المحتملة؛
 فعالية تكلفة التدخل و البيانات أو المعلومات حول الجودة والتحديات من المشاركير  ف 

ي  ●
ي النوع االجتماعي من   المساراتتغيير ف 

ي تدعم التحول ف 
مثل المواقف من النوع االجتماعي أو صنع القرار األشي أو اآلليات األخرى التر

 خالل تجربة سابقة 
ي التأثير حسب العمر أو اإلعاقة أو أي هوية أخرىتحليل بيانات  ●

 التجربة ألي فرق محتمل ف 
ي مثل  ،معلومات عن جودة التنفيذ  ●

ة ف 
ّ
 إلخ.  ،الحضور/المشاركة من المشاركير  الوصول/ وبيانات  ،لتدخلاالدق

ي   ●
ي يواجهها مجال الوقاية من العنف ضد النساء والفتيات والتر

يهدف التدخل إىل اإلجابة عليها من خالل األسئلة والتحديات الرئيسية التر
 توليد األدلة 

 فعالية التكلفة 
●  

ُ
حات مقد  ت  بيانات فعالية التكلفة أو كفاءة التكلفة  المقير

●  
ُ
حات ظهر ت  واسعة النطاق باستخدام بيانات التكلفة أو نهج نمذجة التكاليف  وفوراتوسيلة ممكنة لتحقيق المقير

 النطاق واالستدامة 
ح ُيظهر  ● وع إما من خالل الوصول أو نسبة السكان المشمولير  المقير  القدرة عىل توسيع نطاق المرسر
ح  يصف  ● ح بعد انقضاء عمر التمويل المقير  كيف يمكن استمرار التدخل المقير
ح يشمل التدخل ● ي يمكن أن تؤدي إىل نتائج استدامة أكير خارج مكو  المقير

ي النوع االجتماعي والتر
قطاع العنف ضد نات تحدث تحوالت ف 

 النساء والفتيات 
 البيئة التمكينية 

 عىل وجود بيئة سياسية مواتية لتوسيع النطاق ●
ً
ح أدلة مكتب الشؤون الخارجية والكومنولث  أو لفرص يمكن أن يكون دعم  ،يضم المقير

 محفًزا لها ( FCDOوالتنمية )
يد االستفادة من مصادر التمويل األخرى  ●  يوضح التدخل كيف سير 
ي األدلة لما  ●

ة ف  ي اسيؤدي التعلم من تقييم التدخل إىل سد فجوة كبير
 العنف  لوقاية منينجح ف 

 . جوقد تكون الحلول التكنولوجية والرقمية جزءا من هذا النه ●
 مبادئ المساواة واإلدماج 

وع مكونات ●   يتضمن المرسر
ً
حدث تحوال

ُ
ي النوع االجتماعي ت

 ف 
وع آليات للبقاء عرضة للمساءلة أمام المجتمعات وأصحاب المصلحة  ●  يتضمن المرسر
ي  ●

وع دعم أو بناء عالقات ُمنصفة مع منظمات حقوق المرأة والمجتمعات التر  فيها  سينفذ يتضمن المرسر
وع ثقافة عمل إيجابية  ● ئ المرسر ي ذلك االستغالل الجنشي أو التحرش بير   بحيث ال تتسامح مينشر

ع أي نوع من أنواع العنف ضد المرأة بما ف 
وع  كاء المرسر  من خاللجميع الموظفير  وشر

ٌ
 القائمة  السياسات الحالية وأن هذا األمر مثبت

نها  ●
ّ
 وأن يمك

ً
 وأن يشمل الفئات األكير ضعفا

ً
وع إىل أن يكون شامال اف با ،يسىع المرسر الحتياجات والتحديات الفريدة  باإلضافة إىل االعير

ي تواجهها هذه الفئات ومعالجتها 
 التر

 
امج الوقاية من العنف ضد النساء والفتيات عىل نطاق  2وقد طور اتحاد برنامج )ما ينجح  ي ستتبعها مشاريعنا لير

( مجموعة من المبادئ التوجيهية التر
 واسع: 

 

 يات مبادئ تصميم برامج الوقاية من العنف ضد النساء والفت

مبادئ تصميم برامج الوقاية من العنف ضد النساء 

 والفتيات 

 مبادئ برمجة الوقاية من العنف ضد النساء والفتيات عىل نطاق واسع

ي  تحليل نسوي لدوافع العنف ضد النساء والفتيات 
امج التر ي الير

 ف 
ً
حدث تحوال

ُ
تعزيز التفكير عدم المساواة بير  الجنسير  من خالل  ت

 النقدي وإلهام النشاط من أجل التغيير االجتماعي 

وع المعرفة العميقة بالسياق المحىلي واالرتباط به   والخروج منه   وتنفيذه وقت كاف ووافر للتحضير للمرسر



 
 

 

ي جميع  والمساءلة أمامها مشاركة المجتمعات المحلية  نظرية تغيير واضحة 
بشكل فعال ومستدام ف 

 مع إيالء اهتمام خاص إلدماج الفئات المهمشة  ،المراحل

عدم إلحاق  ضمان حول المرأة وقيادتها معالتمحور 

 األذى

ي الوقت المناسب وغير المرهق الدوريالتعلم 
ة وغير الذي يراقب النتائج و  وف  المباشر

نامج  ة للير  المباشر

امج الوقائية عىل نطاق واسع   اعتبارات خاصة للير

نتائج واقعية وقابلة للتحقيق تتماشر مع القدرات  

 التنظيمية واألدلة والموارد 

       التوافق الواقىعي بير  الوصول والعمق والجغرافيا والموارد 

 
نامج  اكات التعلم"  (2)ما ينجح وسيتعاون المتقدمون الناجحون الذين حصلوا عىل منحة مع المستشارين التقنيير  لير ي "شر

لتصميم مشاري    ع ف 
 ومراقبتها وصقلها وتنقيحها. 

ً
ك واختبارها ميدانيا التدخل فجوة يعالج تكييف تفاعلية لضمان أن  وستكون عملية الالتوسع واالبتكار عىل نحو مشير

ي الوقاية منالمعرفة فيما يتعلق بما 
كاء من  تحاد المنظماتأو ا سيتم إقران المنظمة  ،العنف ضد النساء والفتيات. باإلضافة إىل ذلك ينجح ف  مع شر

ح وإمكانيات  (2)ما ينجح اتحاد بحوث  ي تصميم سؤال بحث مناسب للغرض وتصميم تقييم لتوليد التعلم واألدلة حول تدخلهم المقير
للمشاركة ف 

اكة مع اتحاد وذلك  ،(MELوالتقييم والتعلم )  المراقبةتوسيع نطاقه. وسيكون المستفيدون من المنحة مسؤولير  عن جمع المعلومات لخطة  بالرسر
انية منح المشاري    ع.  ،البحوث انية التقييم سيغطيها اتحاد البحوث وستكون منفصلة عن مير   غير أن مير 

 
  : ي
ز
 النطاق الجغراف

ى ي أن تكون المشاري    ع داخل أفريقيا جنوب الصحراء الكير
ق األوسط وشمال أفريقيا.  ،وآسيا  ،ينبىع   والرسر
 

 أنواع العنف:  
كير  

كير  الثانوي عىل العنف ضد األطفال. ونظًرا الرتفاع معدل االنتشار وقاعدة األدلة  ،األساشي للتمويل هو العنف ضد النساء والفتياتالير
مع الير

يك هما من أولويات  الوقاية من فإن  ،ينجحعىل ما  الراسخة يك الحميم والعنف الجنشي لغير الرسر   ، ذلكوباإلضافة إىل  (. 2برنامج )ما ينجح عنف الرسر
ي ذلك   ،يسىع التمويل إىل معالجة األشكال المتعددة للعنف ضد النساء والفتيات والعالقات والروابط بير  اشكال العنف المختلفة

العنف  بما ف 
اع ) ز ي المدارس وأماكن العمل واألماكن العامة و  (CRSVالجنسي المرتبط باليز

ز
ي تسىع إىل  حولها. ما والعنف ف

حات التر ونشجع بشكل خاص المقير
 ما تحدث أنواع العنف  ،التأثير عىل أكير من نوع واحد من العنف

ً
امن.  وذلك ألننا ندرك بأنه غالبا  عىل نحو مير 

 
وعيجب تقديم  اللغة:  ي مذكرات فكرة المرسر  ة. باللغة اإلنجلير 

 
ي برنامج ) معايير األهلية لمنح توسيع نطاق 
ز
 : (2 ينجحما ف

ك للبحث بالتعاون مع اتحاد أبحاث   ● ي التصميم المشير
حات التمويل أن يكونوا عىل استعداد للمشاركة ف  برنامج )ما ينجح عىل مقدمي مقير

ي عملية تقييم (2
حات التمويل أن يكونوا عىل استعداد للمشاركة ف   . عىل مقدمي مقير

ىيقع المتقدمون ضمن المناطق الثالث ذات األولوية: أفريقيا جنو  ● ق األوسط وشمال أفريقيا  ،وآسيا  ،ب الصحراء الكير  والرسر
ي تقدم التمويل غير مؤهلة ●

 المنظمات التر
ي   ●

نامج )ما ينجح  كليحق للمنظمات التقدم بطلب تمويل واحد فقط ف   ( 2دورة تمويل لير
 

ي اتحاد   توسيع النطاقومنحة  
تم تقديم الطلب من قبل اتحاد منظمات، تنطبق عندما يو .  منظمات  مفتوحة لمقدمي الطلبات إما كمنظمة واحدة أو ف 

 المتطلبات التالية: 
نامج يمكن أن يشمل المتقدمون مزيًجا من ● ي تنفذ الير

باإلضافة إىل المنظمات غير الحكومية الدولية  ،منظمات حقوق المرأة التر
ة والمتوسطة  كات الصغير  والمنظمات غير الحكومية والرسر

منظمة   ● االتحادات  ي 
ف  الطلبات  مقدمي  ي 

ف  يكون  أن  العالمي يجب  الجنوب  من  المرأة  حقوق  منظمات  من  األقل  عىل  ي    ،واحدة 
والتر

واستقود/  وتنفيذه  وع  المرسر قيادة تصميم  ي 
ف  تؤثر  تشارك  ي 

التر والسياسات  والتنظيمية لتعلم  التقنية  القدرات  تعزيز  وتستفيد من فرص 

 المتعلقة بالمنحة 

وع وتعديله  ( 2برنامج )ما ينجح أن يكون مقدمو الطلبات عىل استعداد للعمل بمرونة مع  ● ي تصميم المرسر
 . والتقييمات ذات الصلةف 

 
نامج ما ينجح  : ، تشير عبارة 2بالنسبة لير ي

ي تقودها النساء إىل المنظمات التر
 المنظمات التر

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

 إىل حماية وتعزيز حقوق النساء والفتيات -
ُ
 لديها والية تعمد

ز عىل النساء والفتيات بكل تنوعهن  -
ّ
 ترك

ف بأن عدم المساواة الفردية والهيكلية بير  الجنسير  وعدم المساواة بير  الجنسير  الهيكلية هي المحرك األساشي للعنف ضد النساء  - تعير
 والفتيات 



 
 

 

 
 مقدار التمويل: 

ي لمدة  4ات ما يصل إىل العنف ضد النساء والفتي للوقاية من لمنافسة المفتوحةلتبلغ منح توسيع نطاق 
ليت  سنوات ألنشطة   3ماليير  جنيه إسير

وال تهدف هذه  تصميم التدخالت مرحلة قائمة بذاتها من العمل مع نتائج مجدية وملموسة.  وستكون مرحلة ، التنفيذ ذات تاري    خ بداية ونهاية واضح
تكاليف التوظيف والتكاليف األساسية األخرى كجزء من  إىل م الحاجة يفه ( 2برنامج )ما ينجح  عىل الرغم من أن ،تكون دعًما أساسًيا  المنحة ألن

وع الوقاية  . ويمكن أن يغطيها  تنفيذ مرسر
 

وع هي "اتفاقية منحة خاضعة للمساءلة" )  ي  AGAستكون آلية التعاقد لمنح المرسر
يطان  ( مع مكتب الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية الير

(FCDO وقد تم تصميم نموذج "اتف .)( "اقية منحة خاضعة للمساءلةAGA  لمقدمي الطلبات الذين يتلقون المنح ويتضمن متطلبات التقارير )

ي ) 
يطان  ي عملية تقديم الطلب قبل التوقيع FCDOوالتكاليف المؤهلة لتمويل مكتب الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية الير

ة ف  (. وكمرحلة أخير

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

ومنولث  بإجراء تقييم العناية الواجبة لتحديد أي احتياجات إنمائية وتعيير  إجراءات للتخفيف من المخاطر عىل تمويل مكتب الشؤون الخارجية والك

ي )
يطان  امجية والمالية والتشغيلية للجهة الممنوحة  (FCDOوالتنمية الير ي للقدرة التنظيمية والير

. وسيشمل ذلك القيام بمراجعة وتحليل تعاون 

ح.  وع المقير  المختارة لتنفيذ المرسر
 عملية التقديم 

ح التمويىلي الكامل معلومات 
ي  أساسية عن األهلية للتقدم إىل تمويل مكتب الشؤون الخارجية واتتطلب استمارة المقير

يطان  لكومنولث والتنمية الير

(FCDO ،)  ي إدارة
ي مجال القضاء عىل العنف ضد النساء والفتيات والقدرة التنظيمية ف 

ة الفنية ف  وع توسيع النطاق والخير ا يحوي وصف مرسر
ً
وشد

 المشاري    ع والتمويل. 
 

ي لتقديمها. وبعد الحصول عىل
  ، موافقة اللجنةوسيتم تقييم الطلبات الكاملة بعد انقضاء الموعد النهانئ

ً
طيا ستمنح الطلبات المختارة تمويال شر

 بإنجاز تقييم للعناية الواجبة عىل نحو ُمرٍض. 
ً
وع اعتباًرا من أبريل   ،إذا تمت الموافقةو مرهونا  تقريًبا.  2023ستكون أموال المنحة متاحة لبدء المرسر

 
 الخطوات التالية 

 جنبً 
ً
ح التمويىلي نموذج طلب ا إىل جنب مع طلب تقديم العروض هذا. أكمل يرجر قراءة إرشادات التقدم للمنحة كاملة

نت المقير عير   الكامل عير اإلنير
ي  23.59بحلول الساعة  هذا الرابط

/أيلول  9بتوقيت جرينتش ف   . 2022سبتمير
 

نت توفر معلومات حول ا ألدلة المستجدة حول الوقاية من العنف ضد النساء والفتيات، وأولويات مكتب الشؤون  وسيتم عقد ندوات عير اإلنير

ي )
يطان  ي FCDOالخارجية والكومنولث والتنمية الير

. وسيتم اإلعالن  2022أغسطس/آب  8( واتفاقية المنحة واالمتثال خالل األسبوع الذي يبدأ ف 

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

 
ي إىل

ون  يد اإللكير اح الكامل عير الير
 WW2.info@rescue.org يمكن إرسال األسئلة المتعلقة بطلب االقير
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