
 

 

 2022يوليو/تموز -  اإلرشادات

 

وعإرشادات حول كيفية ملء استمارة طلب مذكرة   منح االبتكار   – فكرة مشر

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

ي   (2 ينجحما ويدعو برنامج ). ( الختبار الجهود المبتكرة لمنع العنف ضد النساء والفتيات2025-2023سنوات ) 3لمدة 
منظمات حقوق المرأة الت 

اتحاد  ي 
ف  أو  واحدة  إما كمنظمات   ، العالمي الجنوب  ي 

ف  المرأة  أخرىم  تقودها  وع   لتقديم  )كونسورتيوم(  ع منظمات  فكرة مرسر  Concept)  مذكرات 
Notes) . وعيجب و ي   23.59بحلول الساعة  تقديم مذكرات فكرة المشر

 
/أيلول  2مساًء بتوقيت جرينتش ف  . 2022سبتمبر

 

 حول هذه اإلرشادات 

ي تهدف هذه الوثيقة إىل مساعدة 
لتقييم أهليتهم  وذلك ( VAWGالعنف ضد النساء والفتيات ) الوقاية منمجال المنظمات المتقدمة العاملة ف 

ي الوقاية من  ما  )منح االبتكار المقدمة من قبل برنامج  للحصول عىل  
(  What Works 2 Programme)  (2  العنف ضد النساء والفتياتينجح ف 

حاتوتقديم  ا لإلجراءات المطلوبة.   التمويل مقي 
ً
 وفق

 

 

 

 

 

 

 

 



ي الوقاية من | ما 2
 التأثير عىل نطاق واسعالعنف ضد النساء والفتيات: ينجح ف 
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ي الوقاية من | ما 3
 التأثير عىل نطاق واسعالعنف ضد النساء والفتيات: ينجح ف 

 مرسد المصطلحات 

DAC    لجنة المساعدة اإلنمائية 

EU    ي  االتحاد األوروب 

FCDO      مكتب الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية 

IAB    المجلس االستشاري المستقل 

INGO    منظمة غير حكومية دولية 

MENA    ق األوسط وشمال أفريقيا  منطقة الرسر

MoU    مذكرة تفاهم 

ODA    المساعدة اإلنمائية الرسمية 

OECD    منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 

SME    ة والمتوسطة الحجم كات الصغير    الرسر

WRO     منظمات حقوق المرأة 

2WW    2برنامج ما ينجح 

VAWG   العنف ضد النساء والفتيات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ي الوقاية من | ما 4
 التأثير عىل نطاق واسعالعنف ضد النساء والفتيات: ينجح ف 

 وأهدافه   (ينجحما )معلومات أساسية حول برنامج 

 

الوقاية من أثبت أنه يمكن  ، والذي  )https://www.whatworks.co.za( )راجعه من خالل الرابط التاىلي  1بناًء عىل نجاح سلفه برنامج )ما ينجح  

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

ي التقدم نحو القضاء عىل العنف ضد النس
ة بالممارسة. ومن خالل مساهمته ف  اء والفتيات، يسىع برنامج  الوقاية من العنف القائمة عىل األدلة والمستنير

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

( إىل تحقيق انخفاض ملموس وقابل للقياس ف 

ي جميع فئاتهّن المتنوعة. 
ا ف 
ً
 األكير تهميش

ي )( التمويل نيابة عن مكتب الشؤون الخ2سيخصص برنامج )ما ينجح  
يطاب  لتمويل مبادرات االبتكار للوقاية  (  FCDOارجية والكومنولث والتنمية الي 

اعات واألزمات. كما يسىع برنامج )ما ينجح   ( إىل توسيع قاعدة المعرفة العالمية واألدلة  2من العنف ضد النساء والفتيات، ويشمل ذلك سياقات الي  

ي الوقاية من العنف ضد الن
 إىل دعم منظمات حقوق المرأة العالمية حول ما ينجح ف 

ً
ساء والفتيات وكيفية تحقيق ذلك عىل نطاق واسع. كما يهدف أيضا

(WROs  ) النساء التمويل لدعم حقوق  إىل  النساء والفتيات وتحسير  وصولهم  العنف ضد  الوقاية من  ي 
بها كجهات فاعلة أساسية ف  اف  ليتم االعي 

ي جميع ف
 ئاتهّن المتنوعة. والفتيات ودعم فاعليتهّن وأصواتهّن ف 

ي برنامج   .1
 
كب   الخاص بهذه النافذة من منح االبتكار ف

 ( 2ينجح ما )البر

ي التأثب  ولديها  ( االبتكار عىل أنه 2ُيعّرف )ما ينجح 
 

 لها القدرة عىل إحداث تحول للمساهمة ف
ً
تطوير وتنفيذ أفكار جديدة أو أفكار موجودة مسبقا

ي المستقبل. 
 

 إمكانية التوسع ف

اتجاهات مستويات و فنحن مهتمون باختبار األساليب المبتكرة وتطوير التعاون الواعد لنقل أنشطة الوقاية من العنف ضد النساء والفتيات إىل 

 جديدة. وتهدف منح االبتكار إىل دعم تطوير و/أو تنفيذ المشاري    ع المصممة لتحقيق واحد أو أكير من األهداف التالية: 

o ا؛تصميم واختبار طرق لم
ً
ي تم استكشافها سابق

 عالجة دوافع العنف الت 

o  هجتصميم واختبار
ُ
ي األدلة الُمثبتة؛  ن

ات أو ف  ي الخي 
ي من نقص ف 

ي تعاب 
ي السكان أو البيئات أو القطاعات الت 

 لمكافحة العنف ف 

o  ي يتم تكييفها لتناسب مناو العنف ضد النساء والفتيات  الوقاية مناألفكار/األساليب الحالية حول
  ،طق سكنية وجغرافية جديدةالت 

ي تركز بشكل خاص عىل النساء والفتيات ذوات اإلعاقة
، والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وخاصة تلك الت 

(LBT ،) 

o هج المختلفة أو مستويات شدة مختلفة أو مدد زمنية مختلفة  المشاري    ع
ُ
 من الن

ً
ي تختي  مزيجا

مستويات العنف ضد النساء لخفض الت 

 والفتيات إىل مستوى يقارب "الصفر"؛ 

o  ي قطاع الوقاية من العنف ضد النساء
ي السياقات اإلنسانية( من القطاعات األخرى واستخدامها ف 

تكييف المنهجيات الحالية )خاصة ف 

 ، والفتيات

o  إىل تنفيذ الوقاية من المجتمع االنتقال من تعبئة   ،ل المثالطرائق تنفيذ جديدة أو ُمكّيفة أو طرق مزج مختلفة ألنشطة الوقاية، عىل سبي

نت.    خالل المساحات الرقمية أو المنصات عي  اإلني 

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

ً
ي لِمنح  500000مبلغا

ليت  ي  ،سنوات 3، لمدة تصل إىل االبتكار جنيه إسي 
للتدخالت ف 

ي السياقات اإلنمائية أو اإلنسانية.  ملموس و  انخفاض الجنوب العالمي المصممة لتحقيق
ي العنف ضد النساء والفتيات ف 

 قابل للقياس ف 

 إعطاء األولوية لمنظمات حقوق المرأة (أ 

ي تنفذ  (  WROsمنح االبتكار لمنظمات حقوق المرأة )  (2)ما ينجح  سيقدم برنامج  
ي تقودها النساء والت 

ي الجنوب العالمي والمنظمات الت 
ي مقرها ف 

الت 

ي مجال منع العنف ضد  
 ف 
ً
ي تقودها النساء ذوات اإلعاقة  ،. ويشمل ذلك منظمات بناء السالم النسائيةالنساء والفتياتبرامجا

ومنظمات   ،والمنظمات الت 

 . (LBTمزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية )المثليات و 

كب   عىل النساء والفتيات المهمشات (ب
اع  ،البر ي الب  

 
 ومنع العنف ضد النساء والفتيات ف

 
كز أنشطة منح االبتكار   ي برنامج )ما ينجحسي 
. ونشجع بصفة  (  2  ف  ي يعانير  من أشكال متداخلة من التميير 

عىل النساء والفتيات المهمشات وأولئك اللواب 
ي 
حات الت   المجاالت التالية: ستعالج خاصة المقي 

ا  •
ً
الهوية  المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات ال سيما النساء والفتيات ذوات اإلعاقة  ،الوقاية من العنف ضد الفئات األكير تهميش

 . (LBTالجنسانية )

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


ي الوقاية من | ما 5
 التأثير عىل نطاق واسعالعنف ضد النساء والفتيات: ينجح ف 

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(.   بيئات النهج القائمة عىل األدلة من  غير بيئات الي  

 الوقاية العنف ضد األطفال وصالته بالعنف ضد المرأة لوقف انتقال العنف عي  األجيال كنتيجة ثانوية.   •
 

 التوافق مع مبادئنا النسوية  (ت

م برنامج    (2 ينجحما )يلي  
 
موحة لتقديم المنح عند تصميم وتخطيط وتنفيذ وتقييم برنامجنا. ويستند نهج تقديم المنح إىل  بالمبادئ النسوية الط

امات الرئيسية التالية:   االلي  

 

o   ي صلِب جميع أعمالنا من خالل إعطاء األولوية للمنظمات
رات من العنف ف  جعل أصوات وأولويات النساء والفتيات المتض 

ي عملية تقديم المنح وضمان المساءلة أمامهن؛ا
ي تقودها النساء ف 

 لنسوية الت 

o   ك للمشاري    ع لضمان ي التصميم المشي 
 ومتعدد الجوانب" ف 

ً
 متقاطعا

ً
ي تستخدم "تحليال

بذل الجهود لتمويل المشاري    ع الت 

 تنوعهن؛للنساء والفتيات بجميع  (2 )ما ينجحاستجابة برنامج 

o  .اكات منصفة وشاملة لتنمية الثقة  ممارسة االستماع الفعال والتضامن المستمر لبناء شر

 

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

 ، تشير عبارة المنظمات الت 

o إىل حماية وتعزيز حقوق النساء والفتيات 
ُ
 لديها والية تعمد

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

o  1والفتيات بكل تنوعهنالنساء تركز عىل 

o   ف بأن عدم المساواة الفردية والهيكلية بير  الجنسير  والمعايير الجنسانية
المحرك األساسي للعنف ضد النساء  هي تعي 

 والفتيات 

ح تمويل .2  أ( من يمكنه التقدم بمقبر

 

o  ي تقودها نساء من الجنوب العالمي
ي أو المحىلي الت 

ي و  ،منظمات حقوق المرأة عىل المستوى الوطت 
اكة ف  ي قد تختار الرسر

الت 

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

o  ي ذلك
ي تعمل يجب أن تكون المنظمة ممن تنفذ مشاري    ع للوقاية من العنف ضد النساء والفتيات بما ف 

ي المنظمات الت 
ف 

اع واألزمات والمنظمات ا  لنسائية لبناء السالم سياقات الي  

o  ك للبحث بالتعاون مع اتحاد ي التصميم المشي 
حات التمويل أن يكونوا عىل استعداد للمشاركة ف  ما ) بحوثعىل مقدمي مقي 

 .  (2 ينجح

o  ى مقدمو يجب أن يكون  ،وآسيا  ،طلبات التمويل من داخل المناطق الثالث ذات األولوية: أفريقيا جنوب الصحراء الكي 

ق األوسط وشمال  قائمة منظمة التعاون االقتصادي والتنمية لألقاليم والبلدان    يرج  االطالع عىل الرابط إىل أفريقيا؛والرسر

ي 
 . 2( ينجحما ) برنامج  ذات األولوية ف 

o ( يحق للمنظمات غير الحكومية الدوليةINGOs ) اتحاد منظمات يقوده إحدى منظماتأن تتقدم إىل المنحة كجزء من 

 حقوق المرأة 

 مقدمو الطلبات غب  المؤهلي   ب( 

o  ها المنظمات ي تقدم التمويل لغير
 تمويل النساءعىل سبيل المثال صندوق   ،غير مؤهلة الت 

o وع ي كل دورة تمويل  يحق لكل منظمة أن تقدم مذكرة فكرة مشر
 
 واحدة ف

 

 
 متعددة ومتداخلة من التميير  1

ً
ي يواجهن أشكاًل

عىل سبيل المثال النساء والفتيات ذوات اإلعاقة   ،ويشمل ذلك التمحور حول النساء والفتيات اللواب 
 . (LBTالهوية الجنسانية )المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات 

https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/DAC-List-of-ODA-Recipients-for-reporting-2022-23-flows.pdf
https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/DAC-List-of-ODA-Recipients-for-reporting-2022-23-flows.pdf


ي الوقاية من | ما 6
 التأثير عىل نطاق واسعالعنف ضد النساء والفتيات: ينجح ف 

 ت( األقاليم و/أو البلدان ذات األولوية

o ي  (2)ما ينجح   سيعمل برنامج
ق األوسط وشمال إفريقيا  الصحراء؛المناطق الثالث ذات األولوية: أفريقيا جنوب  ف  وآسيا )وسط   ،الرسر

ق آسيا(. انظر القسم  ع المنصف  ي    أعاله لالطالع عىل القائمة الكاملة لألقاليم والبلدان. سيتم الموازنة بير  التوز  ب-3وجنوب، وجنوب شر

ي مقابل وجو 
ي يمكن توسيع نطاقها أو تعميمها بما يتماسر مع أولويات بير  األقاليم ف 

د تدخالت الوقاية من العنف ضد النساء والفتيات الت 

 . (2 ينجحما )برنامج 

 

ي برنامج معايب  اختيار  .3
 
   (2 ينجحما )  منح االبتكار ف

وعنحن نسىع للحصول عىل  ي  مذكرات فكرة مرسر
ظهر:  مجال الوقاية منلالبتكارات ف 

ُ
ي ت
 العنف ضد النساء والفتيات الت 

o  
ً
 بقيادة محلية  حلول

o   لها إمكانية توسيع واضحة إما من خالل الوصول أو نسبة السكان المشمولير 
o  ي العمل عىل نحو متكّيف واتباع نهج التعلم المستمر

تها ف   تثبت خي 
o  ي تصميمها

 تتضمن المرونة والقدرة عىل التكيف مع التغيير ف 
o  ي النوع االجتماعي مكونات يشمل التدخل

 ف 
ً
 تحدث تحول

o ح لماذا / كيف أنها مبتكرة وع إىل معالجتها   ،ترسر ي يسىع المرسر
ح األسئلة الرئيسية الت   كما ترسر

o  ي يهدف االبتكار إىل اإلجابة عليها
ي يواجهها مجال الوقاية من العنف ضد النساء والفتيات والت 

فّصل األسئلة والتحديات الرئيسية الت 
ُ
من   ت

 خالل توليد األدلة
o  لاختبار 

ً
ا.   هذا  ولكن ،لحلول التكنولوجية والرقمية كجزء من النهجا

ً
ط  ليس شر

o ي قد تقلل من مستويات العنف ض
هج الت 

ُ
كيبات المختلفة أو الكثافات المختلفة أو المدد المختلفة للن ي كيفية اختبار الي 

د  يمكن أن تنظر ف 
 النساء والفتيات وتعزز مجال الوقاية. 

 

 فحص األهلية المسبق  –معايب  األهلية   .4

وع يحوي نموذج   نامج مذكرة فكرة المرسر ي   تتقدم للمنحة فقط المنظماتلضمان أن  ةسبقعىل عدد من فحوصات األهلية المُ   (2 ينجحما ) لي 
الت 

ة كافية واستقرار ماىلي ومعرفة فنية يمكن إثباتها لتنفيذ ما ُيتوقع من خالل هذه الدعوة ح التمويىلي  ، ولضمان أن تكون  لديها خي 
مؤهلة لتقديم المقي 

: و الكامل.   عىل النحو التاىلي
 سيتألف قسم الفحص المسبق من قسمير  / مرحلتير 

 

ي بجميع   مصممة تحقق : قائمةالتحقق من األهليةقائمة 
م التقدم بطلب للحصول عىل منحة االبتكار تف  ي تعي  

لضمان أن منظمات حقوق المرأة الت 

نامج وغاياته.   ة المطلوبة لتحقيق أهداف الي   المعايير ذات الصلة ولديها الخي 

 

نامج   ي المناطق ذات األولوية لي 
ح سيكون ف  أن منظمة حقوق المرأة القائدة و ؛ 2(  جحينما )وتشمل عمليات التحقق التأكيد عىل أن النشاط المقي 

ي الجنوب 
؛تقودها نساء ومقرها ف  ي  العالمي

وع موجودون ف  كاء المرسر ي أفريقيا، األقاليم المستهدفة الثالث: وأن جميع شر
ى ف  جنوب الصحراء الكي 

ق األوسط وشمال إفريقيا؛   ي تنفيذ مشاري    ع كما تشمل وآسيا، والرسر
ة التنظيمية السابقة ف  تقارير التدقيق التنظيمي للسنوات الثالث الماضية؛ والخي 

 العنف ضد النساء والفتيات عىل مدى السنوات الثالث الماضية. 

 

نامج لتأكيد  التفاصيل حول منظمتك  تحقققائمة   اإللزامية: متطلبات/معايب  التأهيل المسبق  ا المتعلقة بالي 
ً
من األسئلة والمعايير األكير تحديد

حوالنشاط  ي  وتشمل، المقي 
ح جزء من الخدمات / األنشطة الرئيسية الت  تقوم بها المنظمة مقدمة هذه التأكيد عىل أن الخدمة / النشاط المقي 

قد نفذت مشاري    ع العنف   المنظمةة كما هو مطلوب بموجب القوانير  الوطنية أو المحلية حيث توجد المنظمة؛ وأن مسجل المنظمة، وأن الطلب

ي البحوث ودراسات تقييم األثر المتعلقة   المنظمةضد النساء والفتيات لمدة ثالث سنوات عىل األقل؛ وأن 
ستكون قادرة ومستعدة للمشاركة ف 

ح. وستتحقق المعا مع مالحظة أن   ،يير أيضا مما إذا كانت المنظمة مقدمة الطلب قيد التحقيق حاليا بشأن أي فساد أو أي سوء سلوكبالنشاط المقي 

قديم الطلب. وستؤكد المعايير كذلك ما إذا كانت المنظمات المقدمة للطلبات قد خضعت ألي تحقيقات تتعلق  هذا لن يستبعد المنظمة من ت

وع ممول من  باالستغالل واالعتداء الجنسيير  وما إذا كان سُيطلب من مقدمي الطلبات تقديم مزيد من التفاصيل. هذا مهم بشكل خاص ألي مرسر

ي )مكتب الشؤون الخارجية والكومنولث وال
يطاب  ام (FCDOتنمية الي  كة بير  الوكاالت لاللي  

وسيتم . بالمبادئ األساسية الستة للجنة الدائمة المشي 

.  (2)ما ينجح  اء فحوصات امتثال وفحص إضافية من قبل فريقإجر   خالل مرحلة الفحص األوىلي

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

(FCDOوقد تم تصميم نموذج "اتفاقية منحة خاضعة للمساء .)( "لةAGA  لمقدمي الطلبات الذين يتلقون المنح ويتضمن متطلبات التقارير )

ي ) 
يطاب  ي عملية FCDOوالتكاليف المؤهلة لتمويل مكتب الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية الي 

ة ف  (. وكمرحلة أخير

https://interagencystandingcommittee.org/system/files/iasc_six_core_principles_relating_to_sexual_exploitation_and_abuse_sept_2019.pdf
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ي  تقديم الطلب قبل التوقيع عىل اتفاقية المنحة، ستقوم لجنة اإلنقاذ الدولية، نيابة عن 
يطاب  مكتب الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية الي 

(FCDO  كمدير للصندوق، بإجراء تقييم العناية الواجبة لتحديد أي احتياجات إنمائية وتعيير  إجراءات للتخفيف من المخاطر عىل تمويل مكتب )

ي )
يطاب  ي للقدرة التنظيمية  (. وسيشمل ذلك القيام بمراجعFCDOالشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية الي 

امجيةة وتحليل تعاوب  والمالية   والي 

ح.  وع المقي   والتشغيلية للجهة الممنوحة المختارة لتنفيذ المرسر

 

انية والتمويل وما يمكن وما ال يمكن تمويله تفاصيل .5  المب  

 الموجز  الموازنة( استكمال نموذج أ

o  الموجزة   الموازنةالموجز المرفق مع نموذج الطلب الخاص بك. يحتوي النموذج عىل عناوين  الموازنةيرج  استخدام نموذج

اح المنحة الخاص بك. وهي أنشطة المشاري    ع وأهم النفقات وتكاليف الموظفير  والتكاليف اإلدارية والرصد   الرئيسية المطلوبة القي 

 النموذج. الموازنة ضمن ية إكمال والتقييم والتعلم من الدروس. وقد تم تضمير  إرشادات حول كيف

o  وعك. عىل سبيل  ،(3و 2و  1يرج  إدخال األرقام التقديرية السنوية )للسنوات  ،موازنةمقابل كل عنوان ي ستنفقها عىل مرسر
والت 

يرج  إدخال إجماىلي  ،(xالصف  ،xعىل سبيل المثال فقط )العمود   –النفقات الرأسمالية  لموازنةبالنسبة للعنوان األول  ،المثال

ي الصف 
وع للنفقات الرأسمالية ف  وع  ،xالتكاليف المقدرة لكل سنة مرسر وسيتم حساب إجماىلي هذه التكلفة عي  جميع سنوات المرسر

ي العمود 
المذكورة. يجب أال يتجاوز إجماىلي تكاليف  الموازنةمن بنود   يرج  التأكد من وجود تكاليف تفصيلية مقدرة لكل بند .  xف 

.   500000لطلبك  الموازنة ي
ليت   جنيه إسي 

o  ي القائمة المختضة للمرحلة التالية من عملية   موازنةيرج  مالحظة أنه ستكون هناك حاجة إىل
 إذا كان طلبك مدرًجا ف 

ً
أكير تفصيال

 تقديم الطلب. 

 

 يمكن وما ال يمكن تمويله ب( تفاصيل التمويل وما 

ي تعتي  م 
ي األنشطة الت 

لىع 
ُ
ي جميع فئات تكاليف النفقات. هذه القائمة ليست شاملة وال ت

ؤهلة  بنود النفقات التالية غير مؤهلة بصورة واضحة ف 

 ومتفق عليها بوضوح كجزء من ترتيب المنحة. 

 للتمويل التكاليف التالية غير مؤهلة 
ً
ي جميع فئات  اطالقا
 : الموازنةف 

o  ي قد تؤدي إىل اضطرابات أهلية
 األنشطة الت 

o   ي أو الجنس أو التوجه
ي تمير  ضد أي فئة عىل أساس السن أو تغيير نوع الجنس أو اإلعاقة أو العرق أو اللون أو األصل اإلثت 

األنشطة الت 

 الجنسي أو الحمل واألمومة أو الدين أو المعتقد 

o أو العطايا  الِهبات 

o يعية والغرامات الجنائية والعقوبات والتكاليف القانونية المرتبطة بها الغ  رامات الترسر

o ي  ،المدفوعات لألعمال أو األنشطة الممولة بالكامل من مصادر أخرى سواء كانت نقدية أو عينية
عىل سبيل المثال إذا تم توفير المباب 

ا 
ً
ي ) يساهم مكتب الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمفلن  ،مجان

يطاب  ي   (FCDOية الي 
اض  ي اإليجار التقديري أو االفي 

 ف 

o  ي المتعلقة بالمعونة الحكومية يعات االتحاد األوروب  ي تنتهك ترسر
 األنشطة الت 

o  ديون معدومة ألطراف ذات صلة 

o  ي والتكاليف القانونية المرتبطة به
 المدفوعات المتعلقة بالفصل التعسف 

o ال أو الفساد أو الرشوة أو الرسقة أو تمويل اإلرهاب أو أي شكل آخر من أشكال إساءة  استبدال أو رد أي أموال ضاعت بسبب االحتي

 استخدام األموال 

o  ي  طوارئ التضخم أو النقد األجنت 

o  عالوات الطوارئ أو المخاطر 

o  حات العطاءات أو المنح ي ذلك تلك المرتبطة بإعداد مقي 
 التكاليف المتكبدة قبل تنفيذ اتفاق رسمي بما ف 

ي هذا التوجيه تفاصيل االستثناءات اإلضافية المتعلقة بفئات محددة من تكاليف النفقاتوترد  
وهي ُملِزمة مثل التكاليف العامة غير المؤهلة   ،ف 

 المذكورة أعاله. 

 عملية تقديم الطلبات عىل مرحلتي    .6

لمتقدمير   سيتم استخدام عملية تقديم للمنحة عىل مرحلتير  وذلك إلتاحة العملية ألكي  قدر من المتقدمير  عىل تنوعهم مع مراعاة تقليل العبء عىل ا
وعلمرحلة األوىل تتكون من تقديم مذكرة خالل جعل ا من  . فكرة مرسر

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1015183/Programme_Expenditure_Eligible_Cost_Guidance_for_August_2021.pdf
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األوىل هي مذكرة   وعالمرحلة  لمنح    فكرة مرسر لألهلية  أساسّية  معلومات  يطلب  نت  اإلني  والكومنولث  ونموذج طلب عي   الخارجية  الشؤون  مكتب 

ي )
يطاب  م  (  FCDOوالتنمية الي 

ّ
قد
ُ
. يجب أن ت ي الجنوب العالمي

ي ذلك التأكيد عىل أن مقدم الطلب الرئيسي هو منظمة حقوق مرأة مقرها ف 
مذكرة بما ف 

وع ي سيتم    فكرة المرسر
ي ونوع العنف واألوضاع واألنشطة الت 

ي ذلك النطاق الجغراف 
ي مجال الوقاية بما ف 

وع االبتكار ف  ا موجًزا يتضمن ملخًصا لمرسر
ً
شد

ي إدارة المشاري    ع والمالية.  و تنفيذها؛ 
ي مجال االبتكار؛ والقدرة التنظيمية ف 

ي مجال إنهاء العنف ضد النساء والفتيات وف 
ة الفنية ف   الخي 

 
وعبطريقة تفاعلية مع عدد قليل من المنظمات الذين سيتم اختيارهم من مراجعة  (  2)ما ينجح  وسيعمل فريق   وسيطلب منهم    مذكرات فكرة المرسر

تمويل ح  مقي  من    تقديم  الموافقة  الحصول عىل  وبعد  ) كامل.  ي 
يطاب  الي  والتنمية  والكومنولث  الخارجية  الشؤون  الطلبات (FCDOمكتب  ، ستمنح 

 
ً
 مرهونا

ً
طيا وع اعتباًرا من    ،بإنجاز تقييم للعناية الواجبة عىل نحو ُمرٍض. إذا تمت الموافقة  المختارة تمويال شر ستكون أموال المنحة متاحة لبدء المرسر

 تقريًبا.  2023أبريل 
 

نامج )ما ينجح  ال توجد عملية إعادة تقديم رسمية   ي التعليقات المقدمة عىل أي مذكرة  (. و 2لي 
و يجب أن تنظر بعناية شديدة ف  ح أو    عفكرة مرسر   مقي 

وعسابق قبل أن تقرر ما إذا كنت ستقدم مذكرة   ي جميع    فكرة مرسر
ي جولة مستقبلية. سيتم النظر ف 

وع ف  وع جديدة لنفس المرسر   مذكرات فكرة المرسر

 إىل نفس الجولة.   الذين سيتقدمون بالتنافس مع اآلخرين 

وع. تقييم مذكرات 8  ومعايب  االختيار فكرة المشر

وعسيتم التحقق من جميع  ي تعتي  مؤهلة وصالحة سيتم تقييمها. و للتأكد من األهلية والصالحية.  مذكرات فكرة المرسر
 فقط تلك الت 

وعسيتم تقييم مالحظات   ي تتناول    (2)ما ينجح  المؤهلة والصالحة فيما يتعلق بأهداف برنامج    فكرة المرسر
حات الت  ا المقي 

ً
الرئيسية وبشكل أكير تحديد

نامج أهد ي نموذج طلب مذكرة (  2)ما ينجح اف منحة االبتكار لي 
ي تجيب عىل األسئلة ف 

وعكما هو مذكور أعاله والت   . فكرة المرسر

ي مذكرةوسيستند تقييمنا إىل المعلومات الواردة بوضوح  
وع الخاص بك.  ف  ض أن لدينا أي معرفة مسبقة بمنظمتك/اتحادك  و فكرة المرسر يجب أال تفي 

ا مناسًبا للتمويل  ،ومع ذلكأو عمله. 
ً
ح الحق ي االعتبار إدارة وأداء المشاري    ع السابقة الممولة من    ،إذا تم اعتبار تدخلك المقي 

مكتب الشؤون  فقد نأخذ ف 

ي )
يطاب   أو المانحير  اآلخرين عند اتخاذ القرارات النهائية. (  FCDOالخارجية والكومنولث والتنمية الي 

 

 وات التاليةاإلخطار بالنتائج والخط . 9

وعيرج  قراءة المبادئ التوجيهية لتقديم   وعمذكرة . أكمل هذه المذكراتجنًبا إىل جنب مع هذا الطلب للحصول عىل  مذكرة فكرة المرسر  فكرة المشر
نت ي  23.59بحلول  X عي  هذا الرابط ونموذج الطلب عبر اإلنبر

. سيتم تحديث األسئلة الشائعة بانتظام عىل  2022سبتمي   02بتوقيت جرينتش ف 

 . ي
وب   موقعنا اإللكي 

 
نت توفر معلومات حول األدلة المستجدة حول الوقاية من العنف ضد ال مكتب الشؤون  وأولويات  ، نساء والفتياتسيتم عقد ندوات عي  اإلني 

ي )
يطاب  ي  (FCDOالخارجية والكومنولث والتنمية الي 

. وسيتم اإلعالن عن 2022أغسطس/آب  8واتفاق المنحة واالمتثال خالل األسبوع الذي يبدأ ف 

ي ا (2ما ينجح )موقع مزيد من المعلومات عىل 
وب   .  @WW2PreventVAWGوموقع تويي  عىل الهاشتاغ   إللكي 

 
وعهمسيتلف  جميع المتقدمير  إشعاًرا بنتيجة تقييم مذكرتهم  ي غضون   فكرة مرسر

 أسابيع من تاري    خ اإلغالق.  8إىل  6ف 

 وال توجد إجراءات للطعون أو االستئناف.   ،يرج  مالحظة أن جميع القرارات نهائية 

حات الكاملة إىل تقديم  حات. ستحتاج المقي  حات كاملة مزيدا من التوجيهات المحددة بشأن إعداد المقي  وصف  وسيتلف  المدعوون إىل تقديم مقي 

وع المكتمل بالك ي ذلك إطار عمل المرسر
وع مع المستندات الداعمة بما ف   لخطط المرسر

ً
(أكير تفصيال ي

انية التفصيلية  ،امل )أو اإلطار المنطف    ،والمير 

وع وخريطة سلسلة التسليم وع/مخطط جانت ،ومخطط تنظيم المرسر  وأحدث حساباتك التنظيمية.  ،وجدول المرسر

 
وعيمكن إرسال األسئلة المتعلقة   ي إىل:  بالتقدم بمذكرة فكرة المرسر

وب  يد اإللكي   WW2.info@rescue.org عي  الي 
 

ي سيتم إكمالها كجزء من طلبك  . 10
 المالحق التر

 المسبق من األهلية قائمة التحقق  . أ 

وع نموذج طلب مذكرة  . ب  فكرة المرسر

انية وارشاداتها  . ت  نموذج المير 

 النهاية 

https://ww2preventvawg.org/apply
https://ww2preventvawg.org/apply
mailto:WW2.info@rescue.org

