
 

 

 2022وليو ي/ تموز - األسئلة الشائعة

 

 1نافذة التمويل  –األسئلة الشائعة 
 

ي الوقاية من ما 
 
 (  2 ينجحالعنف ضد النساء والفتيات: التأثير عىل نطاق واسع )ما ينجح ف

 

ي إطار نافذة التمويل  المتاحةما هي أنواع المنح  .1
 
نامج  1ف  ؟ (2ما ينجح  )لير

ي إطار نافذة التمويل 
، هناك نوعان من منح المنافسة المفتوحة للتقدم بطلب للحصول عليها: منح االبتكار ومنح توسيع النطاق. يرجى  1ف 

ي قراءة المذكرة التوجيهية بعناية لكل نوع من  المنح قبل التقديم عليها. وتتضمن المذكرة التوجيهية معلومات هامة عن معايير   نوعي
 .  هنا مكن العثور عىل مذكرات اإلرشاداتاألهلية. وي 

 

 جديد؟ما هي العملية بالنسبة لي كمتقدم  .2

:  ،بالنسبة لمنح االبتكار  ح مذكرة المرحلة األوىل هي تقديم هناك عملية من مرحلتير  وع، والمرحلة الثانية هي تقديم مقير   تمويىلي فكرة مشر
وعكامل. سيتم مراجعة جميع  اهة والشفافية من قبل أكير من م   مذكرات فكرة المشر الموافقة   جنة االختيار وستتوىل لراجع لضمان الي  

ي مرحلة مذكرة ثم . بعضها عىل 
وعسيتم دعوة المتقدمير  الناجحير  فقط ف  ح تمويىلي كامل. للحصول عىل  بللتقدم  فكرة المشر

مقير
 يرجى الرجوع إىل إرشادات منح االبتكار عىل النحو الوارد أعاله.  ،معلومات إضافية

 

حات كاملةوهي التقدم ب  بالنسبة لمنح توسيع النطاق، سيكون هناك مرحلة واحدة فقط هو   لما لجنة مراجعة مماثلة  وسيكون هناك ،مقير
 يرجى الرجوع إىل إرشادات منح توسيع النطاق عىل النحو الوارد أعاله.  ،موضح أعاله. للحصول عىل معلومات إضافية

 

ي أي وقت؟ .3
 
 من النظام الذي يتيح التقدم ف

ً
 لماذا تم استخدام نافذة التمويل بدال

ي نفس الوقت
 : يمكننا   ،من خالل قبول جميع الطلبات الجديدة ف 

https://ww2preventvawg.org/grants
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 ي  ذلك  ألن  ،االستجابة بشكل أرسع للمتقدمير  <  
 
 تخطيط ومواءمة عمليات تقديم المنح بشكل أفضل من ننا مك

 من خالل اإلشارة إىل األولويات والعدد المتوقع للمنح لكل نافذة تمويل وذلك  ،< أن نكون أكير شفافية حول قرارات المنح 
.  ،< مراجعة ومقارنة الطلبات مع بعضها البعض 

ً
 بحيث تكون هناك عملية اختيار أكير عدال

 

نامج  .4  ؟ ( 2 ينجحما )هل هناك مناطق محددة ذات أولوية لير
ى ،نعم : أفريقيا جنوب الصحراء الكيى ق األوسط وشمال إفريقيا. يرجى  ،وآسيا ، المناطق الثالث ذات األولوية هي الرابط  النقر عىلوالشر

 . عىل قائمة كاملة بالبلدان المؤهلةللحصول التاىلي 
 

ي أكير من بلد واحد  .5
 
اح تدخالت ف حات اقير  ؟ هل يمكن للمقير

ي أكير من بلد واحد أو منطقة واحدةنعم. ي 
اح تدخالت ف  يطة أن  جوز لمقدمي الطلبات اقير فة عىلجميع البلدان   تكونرسر

ي
 المختارة مصن

طلب من جميع الطلبات المدرجة  ي األقاليم الثالث ذات األولوية. وسي 
أنها بلدان منخفضة الدخل أو متوسطة الدخل وأن يكون مقرها ف 

ح بناًء عىل  ي القائمة المخترصة تقديم مزيد من التفاصيل عن جميع المواقع والبلدان للتدخل المقير
ح التمويىلي الف 

 كامل.  المقير
 

ي مجال منع العنف ضد النساء والفتيات لالبتكار  (2 ينجح ما )ما هو تعريف  .6
 
 ؟ف

نامج    لمنحة االبتكار الخاصة بيى
ً
عتيى ابتكارا

 هو:   (2 ينجحما )تعريف ما ي 

 
 

 
 
 
 

   ؟الجارية مؤهلة للتقدم بطلب للحصول عىل منح االبتكار أي  التدخالت الحاليةالقائمة أو  هل المشاري    ع .7
وعخالل مرحلة   ،نعم. ومع ذلك حوا يجب عىل المتقدمير  أن   مذكرة فكرة المشر

ي
وع    يوض ي مشر

كيف سيؤدي دمج مكون ابتكار جديد ف 
ي البلدان المنخفضة الدخل الوقاية منحاىلي أو جاٍر إىل تحسير  فهمنا لكيفية 

عىل نحو   و/ أو االستجابة للعنف ضد النساء والفتيات ف 
ي إو . مفيد 

وعرشادات يمكن العثور عىل مزيد من المعلومات حول معايير األهلية ف   لمنح االبتكار.  مذكرة فكرة المشر
 

 ؟تقديم أكير من طلب واحد ات هل يمكن للمنظم .8
نامج )ما ينجح لتقدم المنظمات يحق لال.  وع واحد ليى ي  (  2بمشر

 تمويل.  نافذة كلف 

 

ي لكل نوع من المتاح  ما هو مبلغ التمويل  .9 ي نافذة التمويل  نوعي
 
 ؟ 1المنح ف

انية إىل    ،االبتكار بالنسبة لمنح   ي لكل    500000يصل مبلغ المير 
لين  سنوات؛ وبالنسبة لمنح توسيع النطاق، يصل    3لمدة  منحة  جنيه إسير

انية إىل  ي لمدة  4مبلغ المير 
لين   سنوات.  3ماليير  جنيه إسير

 
 

 ؟ من يحق لهم التقدم بطلب للحصول عىل التمويل .10

  ي تعمل المؤهلير  هي منظمات حقوق المرأة غير الربحية  فإن المتقدمير  الرئيسيير   ،بالنسبة لمنح االبتكار
عىل المستوى والنر

ي تقودها النساء 
ي أو المحىلي من الجنوب العالمي والنر

اكة مع منظمات أخرى  . إال أنه يمكن لهذه المنظمات أن تختار الوطن  الشر

ة والمتوسطة( كات الصغير مؤهلة  فهي ( INGOلحكومية الدولية )المنظمات غير ا؛ أما )مثل المنظمات غير الحكومية والشر

ها فهي فقط كجزء من اتحادات تقودها منظمات حقوق المرأة؛  مول غير
 
ي ت
عىل سبيل المثال   ،غير مؤهلة وأما المنظمات النر

 صندوق تمويل النساء. 

 
  بالنسبة لمنح توسيع النطاق، يمكن أن يشمل المتقدمون الرئيسيون المؤهلون مزيًجا 

ً
ي  منأو اتحادا

منظمات حقوق المرأة النر
كات  كات متعددة األطراف والشر نامج، باإلضافة إىل المنظمات غير الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية والشر تنفذ اليى

ة  واحدة من عىل األقل منظمة  ضمن اتحاد منظماتيجب أن يشمل المتقدمون المؤهلون   إال أنه والمتوسطة؛الصغير
 .  منظمات حقوق المرأة من الجنوب العالمي

 
كات / المنظمات الربحية مؤهلة لتقديم الطلبات11  ؟ . هل الشر

 

ي التأثير ولديها إمكانية التوسع 
 لها القدرة عىل إحداث تحول للمساهمة ف 

ً
تطوير وتنفيذ أفكار جديدة أو أفكار موجودة مسبقا

ي المستقبل
 . ف 

https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/DAC-List-of-ODA-Recipients-for-reporting-2022-23-flows.pdf
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ها من المنظمات الهادفة للرب  ح جزًءا من اتحاد  ،ال  ة والمتوسطة وغير كات الصغير ولكن منظمات يتقدم للمنحة، ولكن يمكن أن تكون الشر
كة أو المنظمة الربحية هي  مكن أن تكون الشر ي تقديم الطلبات.  ال ي 

 المنظمة القائدة ف 
 

ي 12
ون  يد اإللكير  ؟ . هل يمكن تقديم الطلبات عير الير

سيتم رفض أي طلبات . و (IRC)( من منظمة اإلنقاذ الدولية 2إدارة معلومات منحة )ما ينجح  ال. يجب تقديم الطلبات من خالل منصة
)ما ينجح  موقع ديم الطلب عىل يمكن العثور عىل إرشادات إضافية حول كيفية تقو يتم تلقيها من خالل وسائل أخرى بمجرد استالمها. 

2) . 
 

ة الموازناتأن تشمل  يمكنهل  -13 حة تكاليف غير مباشر  ؟ المقير
وع ) سمح بالتكاليف غير المنسوبة إىل المشر ة أو األساسية أو المركزية أو تكاليف و ( NPACنعم. ي  ا التكاليف غير المبارسر

ً
سم أيض

 
ي ت
النر

وع  عىل المتقدمير  يتعير  و الدعم.  بما يتماشر مع فئات تكاليف    لمنظمتهمالسنوية  (NPAC)حساب إجماىلي التكاليف غير المنسوبة للمشر
 التالية:  الموازنة

 المصاريف اإلدارية  ·

ي الدعم  ·
 مصاريف موظف 

 تكاليف الحوكمة ·

وع )يرجى الرجوع إىل إرشادات   . لمعرفة كيفية حسابها ( NPACالتكاليف غير المنسوبة إىل المشر

 
ي تضمينه كنفقات عامة 14

ة . ما الذي يمكنن   ؟(overhead costs)غير مباشر
وع ) ،التكاليف العامة وع أو برنامج ولكن ال   ،(NPACأو التكاليف غير المنسوبة إىل المشر ي يجب تكبدها من أجل تنفيذ مشر

هي التكاليف النر
ية والشؤون المالية   . وتشمل هذه التكاليف تكاليف التشغيل للمنظمة مثل وظائف الموارد البشر ة إىل برنامج معير  يمكن أن تنسب مبارسر

 تكاليف الحوكمة. وتكاليف المكتب الرئيسي و 
وع )  لمعرفة كيفية حسابها. ( NPACيرجى الرجوع إىل إرشادات التكاليف غير المنسوبة إىل المشر

 
وع )ثابت ل. هل يمكننا استخدام معدل 15  ؟ (NPACلتكاليف غير المنسوبة إل المشر
 عىل معدل  منظمتكإذا كانت ، ولكن ال 

ً
وع )قد اتفقت مسبقا مكتب الشؤون الخارجية  مع ( NPACللتكاليف غير المنسوبة إىل المشر

ي )
يطان  لمنحتك الجديدة. وبمجرد االتفاق عىل   الموازنةنفس التكلفة مع  طلبفيمكنك  ،لهذا العام الماىلي ( FCDOوالكومنولث والتنمية اليى

وع )معدل  نامج نوحةيمكن للمنظمات المم (، NPACالتكاليف غير المنسوبة إىل المشر ما لم يكن  ،استخدام هذا المعدل عىل مدار عمر اليى
ي أساس تكاليف المنظمة من شأنه أن يؤثر بشكل كبير عىل معدل 

وع )هناك تغيير جوهري ف   .  (NPACالتكاليف غير المنسوبة إىل المشر
 
ي للمنظمات ذات الهياكل المعقدة )أي 16

وليس الكيانات المستقلة( تخصيص   ،والمكاتب المفوضة ،المكاتب المتعددةذات . كيف ينبغ 
 ؟ التكاليف

ي يمكن بها هيكلة المنظمات عيى المكاتب المختلفة ولكن المبدأ الرئيسي هو عدم حساب أي تكل 
فة  ال يمكن اإلحاطة بجميع الطرق المختلفة النر

ي كل من م
وع )رتير  )أي تضمينها ف  ة(.  (  NPACالتكاليف غير المنسوبة إىل المشر  والتكاليف المبارسر

 
ي ذلك عالمة التبويب الخاصة  ،كما يجب عىل المنظمات ذات المكاتب المتعددة إكمال الموازنة

وع بما ف  بالتكاليف غير المنسوبة إىل المشر
(NPAC ) ي تتكبدها أجزاء أخرى من المنظمة. وسيعتمد النهج المتبع عىل

ي االعتبار التكاليف النر
وع مع األخذ ف  للمكتب الذي سيقود المشر

 . كيفية هيكلة حسابات المنظمة
 
حاتهل يمكن إدراج تكلفة إعداد  - 17   ؟التمويل كتكاليف عامة  مقير

ا إلرشادات ال. هذ
ً
ي )المؤهلة ل  التكاليفه تكلفة غير مؤهلة وفق

يطان   . (FCDOمكتب الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية اليى
 
يك18 ي الشر

ي تطبيق معدل المنظمات المتقدمةالتحاد   (الرئيسي القائد ) . بصفنر
وع )، هل يمكنن  ( NPACالتكاليف غير المنسوبة إل المشر

وع ة للمشر   ؟عىل إجمالي التكاليف المباشر
وع )تطبيق معدل بل يمكنك فقط   ال.  ة فقط منظمتكعىل نسبة ( NPACالتكاليف غير المنسوبة إىل المشر وال يشمل  ،من التكاليف المبارسر

كاء المنفذين ي االتحاد الذي تقوده ذلك المدفوعات المقدمة إىل أي اتحاد أو الشر
يكة تطبيق النفقات العامة  و . ف  يجب عىل المنظمات الشر

وع ) الخاصة ة.  ( NPACأو التكاليف غير المنسوبة إىل المشر  بها عىل تكاليفها المبارسر
 
 من استخدام نهج النفقات العامة الجديد   (NICRAعليها بعد التفاوض )الكلفة المتفق  . هل يمكننا استخدام نسبة19

ً
الخاصة بنا بدال

ي )ل 
يطان     (؟FCDOمكتب الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية الير

https://ww2preventvawg.org/apply
https://ww2preventvawg.org/apply
https://ww2preventvawg.org/apply
https://ww2preventvawg.org/apply
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وع ) والتكاليف (NICRAالكلفة المتفق عليها بعد التفاوض ) نسبةال.  وكالة المساعدات   غير متوافقير  ألن( NPACغير المنسوبة إىل المشر
ي ) ومكتب (USAID) الدولية للتنمية ةاألمريكي

يطان  ي   يستخدمان منهجيات مختلفة( FCDOالشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية اليى
ف 

 . حساب هذا النفقات
 
 .من الذي يجب أن أتصل به لالستفسارات أو التعليقات والتغذية الراجعة؟  20

انية أو كيفية إكمال عالمة التبويب وع )الخاصة ب  بالنسبة ألي أسئلة تتعلق بالمير  الخاصة بك )ينطبق  ( NPACالتكاليف غير المنسوبة إىل المشر
حات التمويلهذا فقط عىل  ي إىل  طلب مقير

ون     WW2.info@rescue.orgالكاملة(، يرجى إرسال بريد إلكير
 
 
   ؟(MELالمراقبة والتقييم والتعلم ) ولخطة. لماذا هناك نسبة مئوية مخصصة ألنشطة المنارصة 21

وع؛ظهران تأثير ي  هذان مجاالن رئيسيان س طلب من المتقدمير  تضمير  ما يصل إىل  ،وبالتاىلي  المشر ٪  10إىل  وما يصل ،المنارصة٪ ألنشطة 10ي 
انية الكاملة للحصول عىل معلومات إضافية.   للرصد والتقييم والتعلم. يرجى االطالع عىل إرشادات المير 

 
 ؟ . ما هي آلية التعاقد للممنوحير  المختارين22

وع هي  ي  AGA"اتفاقية منحة خاضعة للمساءلة" ) ستكون آلية التعاقد لمنح المشر
يطان  ( مع مكتب الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية اليى

(FCDO( "وقد تم تصميم نموذج "اتفاقية منحة خاضعة للمساءلة .)AGA  لمقدمي الطلبات الذين يتلقون المنح ويتضمن متطلبات التقارير )
ي )  والتكاليف المؤهلة لتمويل مكتب الشؤون الخارجية

يطان  ي عملية تقديم الطلب قبل FCDOوالكومنولث والتنمية اليى
ة ف  (. وكمرحلة أخير

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

حتياجات إنمائية وتعيير  إجراءات للتخفيف من المخاطر عىل تمويل مكتب الشؤون  للصندوق، بإجراء تقييم العناية الواجبة لتحديد أي ا
ي )
يطان  ي للقدرة التنظيمية FCDOالخارجية والكومنولث والتنمية اليى

امجية(. وسيشمل ذلك القيام بمراجعة وتحليل تعاون  والمالية   واليى
ح.  وع المقير )ما سيتم توفير المزيد من اإلرشادات حول عملية العناية الواجبة عىل موقع و  والتشغيلية للجهة الممنوحة المختارة لتنفيذ المشر

 . (2ينجح 
 

 
ي الوصول إل 23

وع قالب. أين يمكنن  ح التمويىلي  ،منح االبتكار(ل) مذكرة فكرة المشر  ،(توسيع النطاقالكامل )لمنح   وقالب المقير
انية ي  ،والمير 

 ؟ المخاطر  وسجلي  ،واإلطار المنطقر
 إنشاء ملف تعريف عىل ،هذه المستنداتللوصول إىل 

ً
( الخاص بلجنة اإلنقاذ الدولية  2نظام إدارة معلومات منحة )ما ينجح   يجب عليك أوال

(IRC)  نتو بدء طلبك رسمًيا. و ي   ،يمكن إكمال جميع القوالب عيى اإلنير
انية واإلطار المنطفر ومع ذلك ستتمكن من الوصول إىل قوالب المير 

ي كل من الحقول المطلوبة.  ،عالوة عىل ذلكو وخطة العمل وسجل المخاطر.  
إذا  أما  فإن التطبيق تفاعىلي ويوجهك من خالل نص التعليمات ف 

و ،كان لديك وصول رقمي محدود أو منعدم يد اإللكير جى االتصال بنا عيى اليى : فير ي
   WW2.info@rescue.orgن 

 
 
 

  (2 ينجحما )للحصول عىل التحديثات قبل التواصل مع فريق  2 ينجح موقع ما يرجى التحقق من  ،سيتم تحديث هذه األسئلة الشائعة بانتظام
ي اإلرشادات الخاصة بكل نوع من يرجى قراءة  ،للحصول عىل المساعدة للتأكد من فهمك لعملية طلب المنحة ومراجعتها. تتوفر إرشادات المنح  نوعي

ا 
ً
 . والفرنسية العربيةباللغتير  طلب المنحة أيض

 
وع غير قادر عىل تقديم  (2 ينجحما برنامج ) للحفاظ عىل نزاهة العملية واإلنصاف، فإن  حات التمويلو/أو مذكرات فكرة المشر  الكاملة.  مقير

 
ي .  WW2.info@rescue.orgإىل  ولم يتم اإلجابة عنها  لديكم تزاليمكن توجيه أي أسئلة ما 

 أيام عمل.  5غضون وسنحاول الرد عليها ف 
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