
 

 

 2022يوليو/تموز اإلرشادات 

 

ح التمويلي   توسيع النطاق منح  –إرشادات حول كيفية ملء االستمارة الكاملة للمقتر

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

ي ذلك منظمات حقوق المرأة    2(  ينجحما  )وتدعو منحة  ( لمنع العنف ضد النساء والفتيات.  2025-2023سنوات )  3النطاق لمدة  
المنظمات بما ف 

ة والمتوسطةوالمنظمات غير الحكومية الدولية/المنظمات غير الحكومية والمؤسسا حات تمويل كاملة  ت الصغير ي اتحاد   فرادى إما    ،إىل تقديم مقير
 أو ف 

ي اتحاد منظماتيجب أن يشمل المتقدمون  منظمات )كونسورتيوم(. و 
.  ما ال يقل عن منظمة حقوق مرأة   ف  ويجب استالم  واحدة من الجنوب العالمي

حات بحلول الساعة  ي  23.59المقتر
 
 . 2022سبتمتر   23مساًء بتوقيت جرينتش ف

 

 حول هذه اإلرشادات 

ي مجال منع العنف ضد النساء والفتيات )
لتقييم أهليتهم للتقدم بطلب لمنح    ، (VAWGتهدف هذه الوثيقة إىل مساعدة المتقدمير  العاملير  ف 

حات  (  What Works 2 Programmeلمنع العنف ضد النساء والفتيات )  ينجحل برنامج ما  تمويل زيادة النطاق المقدمة من قب وتقديم المقير

ا لإلجراءات المطلوبة.  
ً
 وفق

 

 

 

 

  



ي الوقاية من ا| ما 2
 والفتيات: التأثير عىل نطاق واسعلعنف ضد النساء ينجح ف 

 

 المحتويات 

 4 .................................................................................................. .  معلومات أساسية حول برنامج )ما ينجح( وأهدافه 1

ي برنامج )ما ينجح 2
 
كت   الدقيق لمنح توسيع نطاق ف

 4 ............................................................................................ ( 2. التر

ح تمويل3  5 ..................................................................................................................... (  أ( من يمكنه التقدم بمقتر

 5 ....................................................................................................................... ( مقدمو الطلبات غت  المؤهلي   2

 6 ................................................................................................................... ( األقاليم و/أو البلدان ذات األولوية 3

 7 ................................................................................................................. فحص األهلية المسبق  -. معايت  األهلية4

انية والتمويل وما يمكن وما ال يمكن تمويله5  8 ............................................................................................ . تفاصيل المت  

i)  ح التمويىلي
انية المقير  8 ..................................................................... إكمال نموذج مير 

ii) 8 ............................................ تفاصيل التمويل وما يمكن وما ال يمكن تمويله 

ي مرحلة واحدة - 6
 
 9 ............................................................................................................... عملية تقديم الطلبات ف

 9 ........................................................................................................................... . تقييم طلبات العروض الكاملة 7

 9 .................................................................................................................... اإلخطار بالنتائج والخطوات التالية - 8

ح التمويىلي 9
ي سيتم إكمالها كجزء من عملية تقديم المقير

 9 ................................................................................... . المالحق التر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ي الوقاية من ا| ما 3
 والفتيات: التأثير عىل نطاق واسعلعنف ضد النساء ينجح ف 

 مرسد المصطلحات 

DAC    لجنة المساعدة اإلنمائية 

EU    ي  االتحاد األوروب 

FCDO      مكتب الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية 

IAB    المجلس االستشاري المستقل 

INGO    حكومية دولية منظمة غير 

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 

WW2    2 نجحما ي 

VAWG   اتالعنف ضد النساء والفتي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



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

 وأهدافه   ينجح(ما ).  معلومات أساسية حول برنامج 1

أثبت أنه يمكن الوقاية من ، 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 النساء والفتيات،
ة بالممارسة. ومن خالل مساهمته ف  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 الخارجية والكوم2سيخصص برنامج )ما ينجح  
يطاب  لتمويل مبادرات االبتكار للوقاية  (  FCDOنولث 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 النساء والفتيات
 إىل دعم منظمات حقوق المرأة   العالمية حول ما ينجح ف 

ً
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 االعير

ي جميع فئاتهّن المتن
 وعة. والفتيات ودعم فاعليتهّن وأصواتهّن ف 

كت   الدقيق لمنح توسيع نطاق  2
ي برنامج )ما ينجح . التر

 
 (  2ف

i.  ها  معلومات عن منحة توسيع النطاق ومعايت 

توسيع و/أو تعميق برامج الوقاية من العنف ضد النساء والفتيات القائمة عل األدلة وجهود  توسيع النطاق عىل أنه:  (  2)ما ينجح  يعّرف برنامج  

اكة مع  ي  والمؤسسات المنظماتالسياسة بالشر
ام  يجمعها والمجتمعات المحلية التر    بالتغيت  المستدام. االلتر 

وترجمة أدلة إثبات المفهوم   ،العنف الوقاية مننحن مهتمون بتصميم وتنفيذ وتقييم مجموعة من النهج عىل نحو دقيق وذلك لتوسيع نطاق جهود ف
التمويل   ي نافذة 

النطاق. ف  اتيجيات قوية وواسعة  ماليير  جنيه    4منحة توسيع نطاق بقيمة    (2سوف يقدم برنامج )ما ينجح    ،1إىل تدخالت واسير
ي لمدة  

ليت  ي تم تصميمها لتحقيق    3إسير
التر ي    انخفاضسنوات من خالل دعوة لمنافسة مفتوحة للمنظمات أو االتحادات 

للقياس ف  ملموس وقابل 
ي السياقات اإلنمائية واإلنسانية

ا.  ،العنف ضد المرأة ف 
ً
 النساء والفتيات األكير تهميش

ً
 وخصوصا

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

ي    وتوسيعها القيام بتدخالت فعالة للوقاية من العنف ضد النساء والفتيات )أو عنارص التدخالت(   •
ي األصىلي )عىل سبيل  ف 

نطاقها الجغراف 
وع قائم إىل نطاق أوسع مثل من ناحية أو منطقة إدارية إىل مستوى محافظة بأكملها(؛ أو تعديل  ،المثال هذه التدخالت ونقلها إىل   نقل مرسر

 بلدان جديدة.  و أ سياقات

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

بير   المساواة  تعزيز  )مثل الجمع بير  المدارس وسبل العيش والتدخالت القائمة عىل أماكن العمل(، ويشمل ذلك دمج الحد من العنف و 
ي النظم المحلية

    . الجنسير  ف 

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

ها عىل الحد من العنف ضد النساء   والفتيات. 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  - النطاق الكمي
ي نفس الموقعزيادة االنتشار الجغراف 

 عدد المستفيدين ف 
o  ي

 توسيع نطاق نشاط ما   - النطاق الوظيف 
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 ا - النطاق السياسي

لسياسية للتأثير عىل المكاسب المؤسسية التر
 التدخالت واستدامتها 

 

ii.  أنواع العنف 

كير  األساسي للتمويل عىل العنف ضد النساء والفتيات
كير  بشكل ثانوي عىل العنف ضد األطفال ) ،ينصب الير

ونظًرا الرتفاع معدل  (. VACمع الير
يك هما من أولويات  ،ينجحاالنتشار وقاعدة األدلة القوية عىل ما  يك الحميم والعنف الجنسي لغير الرسر . (2 ينجحما برنامج )فإن منع عنف الرسر

بما   ،عددة للعنف ضد النساء والفتيات والعالقات والروابط بير  اشكال العنف المختلفةيسىع التمويل إىل معالجة األشكال المت ،وباإلضافة إىل ذلك

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


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

ي ذلك 
اع )ف  ي المدارس وأماكن العمل واألماكن العامة وحولها. ( CRSVالعنف الجنسي المرتبط بالي  

ي والعنف ف 
حات التر ونشجع بشكل خاص المقير

ي نفس الوقت. و  ،تسىع إىل التأثير عىل أكير من نوع واحد من العنف
 ما تحدث أنواع العنف ف 

ً
 ذلك ألننا ندرك بأنه غالبا

iii.  التوافق مع مبادئنا النسوية 

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

امات الرئيسية   التالية: االلير 

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 
ي تقودها النساء ف 

 أمامهن؛النسوية التر

o ومتعدد الجوا 
ً
 متقاطعا

ً
ي تستخدم "تحليال

ك للمشاري    ع لضمان  بذل الجهود لتمويل المشاري    ع التر ي التصميم المشير
نب" ف 

  تنوعهن؛للنساء والفتيات بجميع  2(  ينجحما )استجابة برنامج 

o  ي تعزز التعاون بير  منظمات حقوق
 المرأة؛تطوير أنظمة لتقديم المنح النسوية الطموحة وطرق العمل األخرى التر

o  ُاكات م  الثقة؛ وشاملة لتنمية  نصفةممارسة االستماع الفعال والتضامن المستمر لبناء شر

 

 

 

 

ح تمويل أ(  3  ( من يمكنه التقدم بمقتر

 
o  ك للبحث بالتعاون مع اتحاد أبحاث ي التصميم المشير

حات التمويل أن يكونوا عىل استعداد للمشاركة ف     (2)ما ينجح عىل مقدمي مقير

o  ي عملية تقييم
حات التمويل أن يكونوا عىل استعداد للمشاركة ف   عىل مقدمي مقير

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

ي    يرج  االطالع عىل الرابط إىل  أفريقيا؛وشمال  
)ما ينجح   برنامج  قائمة منظمة التعاون االقتصادي والتنمية لألقاليم والبلدان ذات األولوية ف 

2) . 

 

ي اتحادات.    توسيع النطاقومنحة  
عندما يتم تقديم الطلب من قبل اتحاد منظمات، تنطبق المتطلبات و مفتوحة لمقدمي الطلبات إما كمنظمة واحدة أو ف 

 التالية: 

o نامج ي تنفذ الي 
باإلضافة إىل المنظمات غير الحكومية الدولية والمنظمات   ،يمكن أن يشمل المتقدمون مزيًجا من منظمات حقوق المرأة التر

ة والمتوسطة غير الح كات الصغير  كومية والرسر

o  ي االتحادات منظمة واحدة عىل األقل من منظمات حقوق المرأة من الجنوب العالمي
ي مقدمي الطلبات ف 

ي ستقود  ،يجب أن يكون ف 
أو   والتر

ي تؤثر وتستفيد من فرص تعزيز القدرات التقنية  س
وع وتنفيذه والتعلم والسياسات التر ي قيادة تصميم المرسر

والتنظيمية المتعلقة  تشارك ف 

 بالمنحة 

o   وع وتعديله وتقييمات االحتياج( 2 )ما ينجح برنامجمع أن يكون مقدمو الطلبات عىل استعداد للعمل بمرونة يجب ي تصميم المرسر
 ف 

o ى ق األوسط وشمال إفريقيا  ،وآسيا ، أن يكون مقدمو الطلبات من داخل المناطق الثالث ذات األولوية: أفريقيا جنوب الصحراء الكي   والرسر

 
نامج ي (2ما ينجح ) بالنسبة لي 

ي تقودها النساء إىل المنظمات التر
 : ، تشير عبارة المنظمات التر

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

o إىل حماية وتعزيز حقوق النساء والفتيات 
ُ
 لديها والية تعمد

o النساء والفتيات بكل تنوعهن  تركز عىل 
o ف  بأن عدم المساواة الفردية والهيكلية بير  الجنسير  هو المحرك األساسي للعنف ضد النساء والفتيات تعير

 

 مقدمو الطلبات غت  المؤهلي   ( 2

o  ي تمنح التمويلالمنظمات
 تمويل النساءعىل سبيل المثال صندوق  ،غير مؤهلة التر

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 ا| ما 6
 والفتيات: التأثير عىل نطاق واسعلعنف ضد النساء ينجح ف 

o  يحق لكل منظمة أن تقدم 
ً
 واحدا

ً
 تمويليا

ً
حا ي كل دورة تمويل مقتر

 
 ف

 

 ( األقاليم و/أو البلدان ذات األولوية 3

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

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

ي مقابل وجود تدخالت الوقاية من العنف ضد النساء
ي يمكن توسيع نطاقها أو تعميمها بما يتماسر مع أولويات  بير  األقاليم ف 

والفتيات التر

 (. 2برنامج )ما ينجح 

 

ي تراعي المعايير التالية:   إىل (2)ما ينجح تمويل   لفرصة األولوية( ستسىع مجاالت التدخل ذات 4
 تمويل المشاري    ع والتدخالت التر

 الفعالية 
 

ح   نموذج تدخل واضح للوقاية من العنف ضد النساء والفتيات والذي أظهر: يحوي المقير
o    ي البلدان   حدوث انخفاض ملموس وذي معت

ي العنف ضد النساء والفتيات من خالل اختبار صارم تم إجراؤه ف 
وداللة إحصائية ف 

ي توضح: التقييمات شبه التجريبية منخفضة ومتوسطة الدخل. ويمكن أن يشمل ذلك التجارب العشوائية الخاضعة للرقابة أو 
التر

ي حوادث العنف ضد النساء 
ي  والفتيات؛فعالية التدخل ويشمل ذلك أي انخفاض قائم عىل األدلة ف 

ات ف  اآلثار التفاضلية أو التغيير
ي 
 دخلفعالية تكلفة الت التنفيذ؛المسارات المحتملة؛ البيانات أو المعلومات حول الجودة والتحديات من المشاركير  ف 

o   ي النوع االجتماعي
ي تدعم التحول ف 

ي مسارات مثل المواقف من النوع االجتماعي أو صنع القرار األشي أو اآلليات األخرى التر
تغيير ف 

 من خالل تجربة سابقة 
o ي التأثير حسب العمر أو اإلعاقة أو أي هوية أخرى

 تحليل بيانات التجربة ألي فرق محتمل ف 
o  ي امثل  ،التنفيذ معلومات عن جودة

 إلخ.  ،الحضور/المشاركة من المشاركير  الوصول/ وبيانات  ،لتدخلالدقة ف 
o  ي يهدف التدخل إىل اإلجابة عليها من

ي يواجهها مجال الوقاية من العنف ضد النساء والفتيات والتر
األسئلة والتحديات الرئيسية التر

 خالل توليد األدلة
 

 فعالية التكلفة 
 

o  ح  بيانات فعالية التكلفة أو كفاءة التكلفة يقدم المقير
o ح  واسعة النطاق واسع باستخدام بيانات التكلفة أو نهج نمذجة التكاليف وفوراتوسيلة ممكنة لتحقيق   ُيظهر المقير

 
 النطاق واالستدامة 

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

ي النوع االجتماعي والتر
قطاع العنف ضد يشمل التدخل مكونات تحدث تحوالت ف 

 النساء والفتيات 
 
 البيئة التمكينية 

 
o والكومنولث والتنمية  مكتب الشؤون الخارجية أو لفرص يمكن أن يكون دعم  ،دليل عىل وجود بيئة سياسية مواتية لتوسيع النطاق

ي )
يطاب   محفًزا لها  (FCDOالي 

o  يد االستفادة من مصادر التمويل األخرى  يوضح التدخل كيف سير 
o  ي األدلة

ة ف  ي الوقاية من سيؤدي التعلم من تقييم التدخل إىل سد فجوة كبير
 العنف المتعلقة بما ينجح ف 

o وقد تكون الحلول التكنولوجية والرقمية جزءا من هذا النهج . 
 

 مبادئ المساواة واإلدماج 
 

o  وع مكونات  يتضمن المرسر
ً
حدث تحوال

ُ
ي النوع االجتماعي ت

 ف 
o  وع آليات للبقاء عرضة للمساءلة أمام المجتمعات وأصحاب المصلحة  يتضمن المرسر
o  ي سيحدث فيها العمل

وع دعم أو بناء عالقات ُمنصفة مع منظمات حقوق المرأة والمجتمعات التر  يتضمن المرسر
o  ئ ي ذلك االستغالل الجنسي أو ينسر

وع ثقافة عمل إيجابية حيث ال يوجد أي تسامح مع أي نوع من أنواع العنف ضد المرأة بما ف  المرسر
وع كما تثبت ذلك السياسات الحالية كاء المرسر  التحرش بير  جميع الموظفير  وشر
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o  نها
ّ
 وأن يمك

ً
 وأن يشمل الفئات األكير ضعفا

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

ي تواجهها هذه الفئات ومعالجتها 
 التر

 
 

امج الوقاية من العنف ضد النساء والفتيات عىل نطاق واسع:   (2)ما ينجح طور اتحاد وقد  ي ستتبعها مشاريعنا لي 
 مجموعة من المبادئ التوجيهية التر

 

 مبادئ تصميم برامج الوقاية من العنف ضد النساء والفتيات 

مبادئ تصميم برامج الوقاية من العنف ضد النساء 

 والفتيات 

 النساء والفتيات عىل نطاق واسعمبادئ برمجة الوقاية من العنف ضد 

ي تحول عدم المساواة بير  الجنسير  من خالل  تحليل نسوي لدوافع العنف ضد النساء والفتيات 
امج التر تعزيز التفكير النقدي وإلهام  الي 

 النشاط من أجل التغيير االجتماعي 

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

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

 مع إيالء اهتمام خاص إلدماج الفئات المهمشة  ،المراحل

ة وغير   الدوريالتعلم  األذىحول المرأة وقيادتها مع عدم إلحاق التمحور  ي الوقت المناسب وغير المرهق الذي يراقب النتائج المباشر
وف 

نامج  ة للي   المباشر

امج الوقائية عىل نطاق واسع   اعتبارات خاصة للي 

نتائج واقعية وقابلة للتحقيق تتماسر مع القدرات  

 التنظيمية واألدلة والموارد 

       التوافق الواقىعي بير  الوصول والعمق والجغرافيا والموارد 

 
ك  التعاون والتصميم المشتر

 
نامج "ما  ك  2 ينجحسيتعاون المتقدمون الناجحون الذين حصلوا عىل منحة مع المستشارين التقنيير  لي  اكات التعلم" للتصميم المشير ي "شر

" ف 
تفاعلية لضمان أن التدخل يعالج فجوة  عملية التكييفستكون و واختبارها ميدانية ومراقبتها وصقلها وتنقيحها.  واالبتكار لمشاري    ع توسيع النطاق 
ي المعرفة فيما يتعلق بما 

 العنف ضد النساء والفتيات.  الوقاية من ينجح ف 
 

كاء من اتحاد بحوث أو اتحاد المنظمات سيتم إقران المنظمة ،باإلضافة إىل ذلك ي تصميم سؤال بحث مناسب  ( 2 ينجح)ما  مع شر
للمشاركة ف 

ح وإمكانيات توسيع نطاقه. وسيكون المستفيدون من المنحة مسؤولير  عن جمع  للغرض وتصميم تقييم لتوليد ا لتعلم واألدلة حول تدخلهم المقير
انية التقييم سيغطيها اتحاد البحوث وستكون منفصلة عن   ،(MELالمعلومات لخطة الرصد والتقييم والتعلم ) اكة مع اتحاد البحوث. غير أن مير  بالرسر

انية منح المشاري    ع.   مير 

 فحص األهلية المسبق  -معايت  األهلية . 4

نامج    ة  عىل عدد من  (2)ما ينجح يحوي نموذج تقديم الفكرة لي  ي لديها خي 
فحوصات األهلية الُمسبقة لضمان أن تتقدم للمنحة فقط المنظمات التر

ح التمويىلي الكامل. كافية واستقرار ماىلي ومعرفة فنية يمكن إثباتها لتنفيذ ما ُيتوقع من خالل هذه الدعوة، 
ولضمان أن تكون مؤهلة لتقديم المقير

 :  عىل النحو التاىلي
 وسيتألف قسم الفحص المسبق من قسمير  / مرحلتير 

 

o  م التقدم بطلب للحصول عىل   تحقق قائمة : التحقق من األهليةقائمة ي تعير 
مصممة لضمان أن منظمات حقوق المرأة التر

نامج وغاياته.   توسيع النطاقمنحة  ة المطلوبة لتحقيق أهداف الي  ي بجميع المعايير ذات الصلة ولديها الخي 
 تف 

 

نامج   ي المناطق ذات األولوية لي 
ح سيكون ف  ؛ أن منظمة  (2)ما ينجح وتشمل عمليات التحقق التأكيد عىل أن النشاط المقير

ي الجنوب 
؛حقوق المرأة القائدة تقودها نساء ومقرها ف  ي ثالث المناطق ذات   العالمي

وع موجودون ف  كاء المرسر وأن جميع شر

ي أفري
ى ف  ي جنوب الصحراء الكي 

ق األوسط وشمال أولوية ف  تقارير التدقيق التنظيمي للسنوات و  إفريقيا؛قيا، وآسيا، والرسر
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 والفتيات: التأثير عىل نطاق واسعلعنف ضد النساء ينجح ف 

ي تنفيذ مشاري    ع العنف ضد النساء والفتيات عىل مدى السنوات الثالث 
ة التنظيمية السابقة ف  الثالث الماضية؛ والخي 

 الماضية.  

 

o  :نامج لتأكيد  من األسئلة وا تحقققائمة   متطلبات/معايت  التأهيل المسبق اإللزامية ا المتعلقة بالي 
ً
لمعايير األكير تحديد

ح ح جزء من   وتشمل، التفاصيل حول تنظيم المتقدمير  والنشاط المقير هذه التأكيد عىل أن الخدمة / النشاط المقير

ي يقوم بها مقدم الطلب، وأن المنظمة المتقدمة مسجلة كما هو مطلوب بموجب القو 
انير  الخدمات / األنشطة الرئيسية التر

الوطنية أو المحلية حيث توجد المنظمة ؛ وأن المنظمة قد نفذت مشاري    ع العنف ضد النساء والفتيات لمدة ثالث سنوات  

ح. وستتطلب المعايير   ي البحوث ودراسات تقييم األثر المتعلقة بالنشاط المقير
عىل األقل ؛ وأن المنظمة مستعدة للمشاركة ف 

  ،وإذا كانت اإلجابة بنعم ،إذا كانوا يخضعون حاليا للتحقيق بشأن أي فساد أو سوء سلوك أيضا أن يبلغنا مقدمو الطلبات عما 

ومن المتوقع أن يؤكد مقدمو   الطلب؛مع مالحظة أن ذلك لن يستبعد المنظمة من تقديم  ،أن يقدموا مزيدا من التفاصيل

الطلبات ما إذا كانت المنظمة قد خضعت ألي تحقيقات تتعلق باالستغالل واالعتداء الجنسيير  وأن يقدموا مزيدا من 

وع ممول من  ي ) التفاصيل. هذا مهم بشكل خاص ألي مرسر
يطاب   (FCDOمكتب الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية الي 

ام  كة بير  الوكاالتلاللير 
. وسيتم إجراء فحوصات امتثال وفحص إضافية من بالمبادئ األساسية الستة للجنة الدائمة المشير

.  (2ينجح )ما قبل فريق   خالل مرحلة الفحص األوىلي

o  ( "وع هي "اتفاقية منحة خاضعة للمساءلة ( مع مكتب الشؤون الخارجية والكومنولث  AGAستكون آلية التعاقد لمنح المرسر

ي )
يطاب  ( لمقدمي الطلبات الذين AGA(. وقد تم تصميم نموذج "اتفاقية منحة خاضعة للمساءلة" )FCDOوالتنمية الي 

ي يتلقون المنح و 
يطاب  يتضمن متطلبات التقارير والتكاليف المؤهلة لتمويل مكتب الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية الي 

(FCDO  ي عملية تقديم الطلب قبل التوقيع عىل اتفاقية المنحة، ستقوم لجنة اإلنقاذ الدولية، نيابة عن
ة ف  (. وكمرحلة أخير

ي )مكتب الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية الي  
( كمدير للصندوق، بإجراء تقييم العناية الواجبة لتحديد أي FCDOيطاب 

ي 
يطاب  احتياجات إنمائية وتعيير  إجراءات للتخفيف من المخاطر عىل تمويل مكتب الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية الي 

(FCDO  ي للقدرة التنظيمية
امجية(. وسيشمل ذلك القيام بمراجعة وتحليل تعاوب  المالية والتشغيلية للجهة الممنوحة  و  والي 

ح.  وع المقير  المختارة لتنفيذ المرسر

 

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

i)  ح التمويىلي
انية المقير  إكمال نموذج مير 

o  ح التمويىلي الكامل الخاص بك. وقد تم تضمير  إرشادات مفصلة
انية المقدم مع استمارة طلب المقير يرج  استخدام نموذج المير 

وع ) انية. كما تم تضمير  إرشادات إضافية حول التكاليف غير المنسوبة إىل المرسر ي نموذج المير 
انيتك ف  (  NPACحول كيفية إكمال مير 

   يمكنكم الرجوع إليها. 

o انية لطلبك    يجب .   مليون 4أال يتجاوز إجماىلي تكاليف المير  ي
ليت   جنيه إسير

 

ii) تفاصيل التمويل وما يمكن وما ال يمكن تمويله 

 بنود النفقات التالية غير مؤهلة 
ً
ي تعتي  مؤهلة ومتفق   للتمويل اطالقا

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

ف 

 عليها بوضوح كجزء من ترتيب المنحة. 

o  ي قد تؤدي إىل اضطرابات أهلية
 األنشطة التر

o ي تمير  ضد أي فئة عىل أساس السن أو تغيير نوع الجنس أو اإلعاقة أو العرق أو الل
ي أو الجنس أو التوجه  األنشطة التر

ون أو األصل اإلثت 

 الجنسي أو الحمل واألمومة أو الدين أو المعتقد 

o أو العطايا  الِهبات 

o  يعية والغرامات الجنائية والعقوبات والتكاليف القانونية المرتبطة بها  الغرامات الترسر

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

ا 
ً
ي ) يساهم فلن  ،مجان

يطاب  ي  (FCDOمكتب الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية الي 
اض  ي اإليجار التقديري أو االفير

 ف 

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

o  صلة ديون معدومة ألطراف ذات 

o  ي والتكاليف القانونية المرتبطة به
 المدفوعات المتعلقة بالفصل التعسف 

https://interagencystandingcommittee.org/system/files/iasc_six_core_principles_relating_to_sexual_exploitation_and_abuse_sept_2019.pdf
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o   استبدال أو رد أي أموال ضاعت بسبب االحتيال أو الفساد أو الرشوة أو الرسقة أو تمويل اإلرهاب أو أي شكل آخر من أشكال إساءة

 استخدام األموال 

o  ي  طوارئ التضخم أو النقد األجنت 

o اطر عالوات الطوارئ أو المخ 

o  حات ي ذلك تلك المرتبطة بإعداد مقير
 أو المنح  التمويلالتكاليف المتكبدة قبل تنفيذ اتفاق رسمي بما ف 

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

 المذكورة أعاله. 

ي مرحلة واحدة - 6
 
 عملية تقديم الطلبات ف

 

ح التمويىلي الكامل معلومات أهلية 
ي ) تتطلب استمارة المقير

يطاب  ا يحوي   (FCDOمكتب الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية الي 
ً
األساسية وشد

ي إدارة المشاري    ع والتموي
ي مجال القضاء عىل العنف ضد النساء والفتيات والقدرة التنظيمية ف 

ة الفنية ف  وع توسيع النطاق والخي   ل. وصف مرسر
 

ي لتقديمها. وبعد الحصول عىل موافقة اللجنة
  ،وسيتم تقييم الطلبات الكاملة بعد انقضاء الموعد النهابئ

ً
طيا ستمنح الطلبات المختارة تمويال شر

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

 

 . تقييم طلبات العروض الكاملة 7

ونية إلقرار اال  حات وسيتم إصدار رسالة إلكير ي غضون  سيتم تسجيل المقير
ح التمويىلي ف 

 7ستالم وستحوي هذه الرسالة عىل رقم مرجىعي فريد للمقير

 . حك التمويىلي
ي جميع التواصالت المتعلقة بمقير

 أيام عمل من تاري    خ اإلغالق. ويجب استخدام الرقم المرجىعي ف 

ي تعت 
حات المقدمة للتأكد من أهليتها وصالحيتها. فقط تلك التر  ي  مؤهلة وصالحة سيتم تقييمها. وسيتم التحقق من جميع المقير

ي تجيب عىل األ 
ي تعمل عىل النحو الوارد أعاله والتر

نامج الرئيسية التر حات المؤهلة والصالحة فيما يتعلق بأهداف الي  ي  وسيتم تقييم المقير
سئلة ف 

اح.   نموذج طلب االقير

ض أ  احك. يجب أال تفير ي اقير
إذا   ،اتحادك أو عمله. ومع ذلكأو   ن لدينا أي معرفة مسبقة بمنظمتكسيستند تقييمنا إىل المعلومات الواردة بوضوح ف 

ا مناسًبا للتمويل
ً
ح الحق ي االعتبار إدارة وأداء المشاري    ع السابقة الممولة من  ،تم اعتبار تدخلك المقير

مكتب الشؤون الخارجية  فقد نأخذ ف 

ي )
يطاب   ة. عند اتخاذ القرارات النهائي (FCDOوالكومنولث والتنمية الي 
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 جنًبا إىل جنب مع طلب تقديم العروض هذا. أكمل 
ً
نتيرج  قراءة إرشادات التقدم للمنحة كاملة  عي  هذا الرابط نموذج طلب العرض الكامل عي  اإلنير

ي  بتوقيت جرينتش 23.59الساعة بحلول 
/أيلول  23ف   . 2022سبتمي 

 
نت توفر معلومات حول األدلة المستجدة حول الوقاية من العنف ضد النساء والفتيات مكتب الشؤون  وأولويات  ، سيتم عقد ندوات عي  اإلنير

ي ) الخارجية
يطاب  ي  (FCDOوالكومنولث والتنمية الي 

. وسيتم اإلعالن  2022أغسطس/آب  15واتفاق المنحة واالمتثال خالل األسبوع الذي يبدأ ف 

ي  ما ينجحموقع عن مزيد من المعلومات عىل 
وب   . تويير وموقع  اإللكير

 
ي إىل

وب  يد اإللكير اح الكامل عي  الي 
 WW2.info@rescue.org يمكن إرسال األسئلة المتعلقة بطلب االقير

 

ح الت9 ي سيتم إكمالها كجزء من عملية تقديم المقير
 مويىلي . المالحق التر

i.  المسبق من األهلية قائمة التحقق 

ii.  نموذج طلب منح توسيع النطاق 

iii.  نظرية التغيير 

iv.  ي
 اإلطار المنطفر

v.  خطة العمل التفصيلية 

vi.   انية التفصيلية  المير 

vii.  خريطة سلسلة التنفيذ 

viii.  سجل مفصل للمخاطر 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1015183/Programme_Expenditure_Eligible_Cost_Guidance_for_August_2021.pdf
https://ww2preventvawg.org/apply
https://ww2preventvawg.org/apply
https://twitter.com/WW2PreventVAWG
mailto:WW2.info@rescue.org


ي الوقاية من ا| ما 10
 والفتيات: التأثير عىل نطاق واسعلعنف ضد النساء ينجح ف 

 النهاية 

 

 

 


