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 (INSPIRE)استراتيجيات إلنهاء العنف ضد األطفالسبع  -

 INSPIRE دعم  صندوق 

 آلية تمويل مرنة

وكالة ملتزمة بتنفيذ البرامج  100، وهي شبكة غير رسمية مكونة من حوالي  INSPIREكما أطلقت مجموعة عمل 

ذات في البلدان  INSPIRE، دعوة لتقديم مقترحات لدعم أنشطة التوعية وأنشطة المشاركة الخاصة  INSPIREالمتعلقة 

الجديد وعن طريق موال المجازفة األرؤوس صندوق أصبح التمويل ممكنًا عن طريق  .الدخول المنخفضة والمتوسطة

 العمل الخيري: اإللهام بغرض إنهاء العنف ضد الفتيات والفتيان.تحفيز 

 اق:السي

فنية  عبارة عن حزمة  INSPIREتعرض ما يقارب المليار طفل للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي في العام الماضي. 

جهود الحكومة إلى جهود   من -كل شخص ملتزم بمنع وبمواجهة العنف ضد األطفال والمراهقين تضم متخصصة

تكوين نهج  فيلها تاريخ طويل ممن  تعاونت عشر وكاالتطاع الخاص. الشعبية ومن المجتمع المدني إلى القالجماهير 

 . INSPIRE ثابت قائم على األدلة لمنع العنف ضد األطفال لتطوير

السبع تحتوي على االستراتيجيات  –  INSPIREاألساسية وكتيب تطبيق   INSPIRE المكونة من وثيقة –INSPIRE  حزمة

 ضد األطفال: التالية والتي توفر معًا إطاًرا إلنهاء العنف

1- Implementation and enforcement of laws (تطبيق وإنفاذ القوانين)؛ 

2- Norms and values (المعايير والقيم) 

3- Safe environments (ات اآلمنةالبيئ) 

4- Parent and caregiver support (قدمي الرعايةمدعم أولياء األمور و) 

5- Income and economic strengthening (يز االقتصادالدخل وتعز) 

6- Response and support services (خدمات االستجابة والدعم) 

7- Education and life skills (safe schools) " ("المدارس اآلمنة)التعليم والمهارات الحياتية 

بينما يوفر كتيب  )كمثال، الهدف واآلثار المحتملة ودليل الفعالية( إستراتيجيةكل هية" األساسية "ما INSPIREتوفر وثيقة 

 "الكيفية" )كمثال، نظرية التغيير وأفضل الممارسات وتكاليف كل تدخل(. توفر مجموعة عمل INSPIREتطبيق 

INSPIRE   يمكن للحكومات واألطراف الثنائية ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات المهنية والجهات منتدى حيث

تبادل  (2 التعاون لتحقيق تأثير جماعي على المستوى العالمي والقطري؛  (1: يالمانحة ووكاالت األمم المتحدة القيام بما يل

 دوريًا. INSPIREومراجعة تطورهم المشترك لدعم تطبيق  (3المعلومات ذات الصلة على أساس مستمر؛ 

استخدام هذا  ، إال أنه ال يمكن INSPIREالحظ أنه على الرغم من أن تطبيق القوانين وإنفاذها هو أحد استراتيجيات  *

التمويل للقيام بأنشطة الضغط على النحو الذي حدده قانون الضرائب الفيدرالي األمريكي. وهذا يشمل محاوالت التأثير 

أو مجلس  على اإلجراءات التي تتخذها الهيئات التشريعية )أي مشروع قانون أو قانون قيد النظر من قبل البرلمان

سيتحتم أيضا على المنظمات التي تقدم طلبًا للحصول على التمويل تأكيد  امة المنتخبة(.غيرها من الهيئات العالمقاطعة أو 

بأن األنشطة التي تطبقها تتوافق مع القوانين المحلية في البلد الذي تطبق فيه هذه األنشطة، بما في ذلك القوانين المتعلقة 

 .بالضغط والمناصرة

 الهدف:

وإشراك المجتمع   INSPIRE ةبمجموعمن زيادة الوعي  المنخفضة والمتوسطة ذات الدخولتمكين القادة من البلدان 

تشكيل ة ل، تمارس القيادة بفعاليالتجاربهذه على المستويين الوطني واإلقليمي، وانطالقا من  المدني والحكومات

لهذا الغرض.  INSPIREدوالر داخل صندوق  750000يتوفر مبلغ يصل إجماله إلى  .عالميًا  INSPIRE  (يصالإلو

العمل الخيري: اإللهام تحفيز الجديد وعن طريق موال المجازفة األرؤوس صندوق أصبح التمويل ممكنًا عن طريق 
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دوالر  30000دوالر أمريكي إلى  5000وسيتم النظر في العقود في نطاق  بغرض إنهاء العنف ضد الفتيات والفتيان.

 أمريكي للغرض المذكور.

يرحى  .يتم النظر في مبالغ أعلى للتمويل من أجل االتحادات أو المبادرات التي تقودها الشراكةيرجى مالحظة أنه قد 

 onm2003@cumc.columbia.eduعلى ( INSPIRE)المنسق، بمجموعة عمل مكاراشفيلي االتصال بنيكوالس 

 إرشادات األهلية واألنشطة:

 إصدار العقود إلى:سيتم 

  الجمهور األساسي: األفراد المحليون والمنظمات واالتحادات التجارية )على المستوى الوطني واإلقليمي( من

 : INSPIRE قتصر على أعضاء مجموعة عمل يولكن الالبلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط )بما في ذلك 

ولوية للمنظمات غير الحكومية المحلية/منظمات المجتمع المدني )واتحادات تقودها منظمات عطى األت  وس*   

المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية/المحلية(، ومع ذلك فنحن نرحب بتطبيقات من وكاالت محلية 

 أخرى مثل المؤسسات الحكومية واألكاديمية. 

تمكنوا من إثبات خبرتهم السابقة الكبيرة على مستوى البلدان  *  سيتم النظر في المتقدمين األفراد فقط إذا

 .والمواضيع، وقدرتهم على الدخول إلى الشبكات االلكترونية ومستويات العالقات القائمة التي يتميزون بها

 :قودهاسيتم النظر في الطلبات المقدمة من المنظمات غير الحكومية الدولية )أو االتحادات التي ت الجمهور الثانوي 

ومع ذلك، يجب عليهم أن يوضحوا بصورة جلية كيف تم تصميم األنشطة  ؛المنظمات غير الحكومية الدولية(

 .المقترحة مع مراعاة الملكية المحلية وكيف ستستفيد الجهات الفاعلة المحلية بشكل مباشر

 

 ودعم المشاركة: INSPIREنشر وترويج حزمة 

 قبيل ما يلي:قد تغطي العقود تكاليف األنشطة من 

  تطوير المنتجات العرضية مثل المواقع اإللكترونية والترجمات إلى اللغات المحلية والملخصات ومقاطع الفيديو

 وفهمه؛ INSPIRE الترويجية والرسوم البيانية والملخصات البصرية وغيرها من الطرق لتسهيل الوصول إلى

 ت والكتيبات وحزم  وسائل اإلعالم االجتماعية؛تطوير مواد التوعية والنشر مثل الملصقات والمنشورا 

 مواد االتصاالت بدون العالمة التجارية يمكن تعديلها ونشرها في أي سياق؛ 

 تنظيم األنشطة اإلعالمية والندوات عبر اإلنترنت واالجتماعات واألحداث مع الجماهير الرئيسية المستهدفة؛ 

 عرض االستراتيجيات ذات األحداث الرئيسية على INSPIRE ؛ 

 تنظيم ورش عمل بناء القدرات المتعلقة بإطار INSPIRE؛ 

 تنظيم إطالق مجموعة  INSPIRE الرئيسيين؛ مع التزام المشاركين المحلية 

 العمل مع وسائل اإلعالم العلمية والصحافة العامة لنشر المقاالت ومقاالت الرأي؛ 

 ؛توثيق وتبادل قصص النجاح 

  تطبيق النهائي الخاص بالتخطيط األنشطةINSPIRE ؛ 

  ومتوسطة الدخل الدخل تهدف األنشطة في هذه الفئة إلى بناء قيادة من البلدان منخفضة  -المشاركة ودعم السفر

ستغطي العقود تكاليف الجهات الفاعلة . INSPIRE  الملتزمة بتطبيق ألفراد والمؤسساتمن بين الشبكة النامية ل

المتوسط للمشاركة في التدريبات والمناقشات الفنية الدخل ات الدخل المنخفض وذات الصلة والقادة من البلدان ذ

، بما في ذلك األحداث ذات الصلة مع الشبكات االلكترونية  INSPIREوحول كيفية الترويج   INSPIRE حول

 .غير الرسمية وفرص االجتماعات التي قد تساعد في تقدم هذه المناقشات

إلى جمهورها المستهدف )مثل، الوزارات   INSPIRE باألنشطة إلى ضمان وصول حزمةتهدف هذه المجموعة الخاصة 

الحكومية، والمنظمات غير الحكومية، ووكاالت األبحاث، والمنظمات الدولية، والممولين( وأن الجهات الفاعلة ذات الصلة 

 31ينبغي أن تكتمل جميع األنشطة/العقود المقترحة في موعد أقصاه  ا.معً   INSPIREيمكن أن تخطط بفعالية لتطبيق 

 .2019يوليو 
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 محتوى التطبيق:

 تتطلب عملية تطبيق العقد أن ترسل:

 ،(معلومات عامة عن مشروعك )يرجى إكماله باللغة اإلنجليزية .1

 ، )باللغة اإلنجليزية هالمعلومات التنظيمية )يرجى إكمال  .2

 :لتشمل*( ، يرجى إرفاقهما باإلنجليزية أو الفرنسية أو اإلسبانية أو الروسيةد أقصىسرد االقتراح )صفحتان كح .3

   وصف أهداف االتصاالت والجمهور المستهدف واستراتيجية النشر ولماذا تم   .مقدمة وترتيب األولويات   √

 .اختيار هذا النشاط على األنشطة المحتملة األخرى

 .الذي يتعين االضطالع به والتسلسل وصف تفصيلي للعمل. وصف النشاط √  

 التسليمات. ما الذي يوضح أن النشاط قد تم تنفيذه على نحو مالئم؟ √  

 .، بما في ذلك المساهمات البشرية والمالية من الوكالة المقدمةتقسيم الميزانيةالتكلفة.   √ 

 .)وثائق االمتثال )يرجى إرفاقها باللغة اإلنجليزية .  4

 

  على مكاراشفيلي الحظ أنه إذا كنت ترغب في ارسال "سرد االقتراح" بأي لغة أخرى، يرجى االتصال بنيكوالس  *

onm2003@cumc.columbia.edu  مزيد من التعليمات.للحصول على 

 

 التطبيق مراجعة

شخًصا بما في ذلك ممثلين  13للنظر في التمويل من قبل لجنة المراجعة المكونة من مراجعة االقتراحات المقدمة ستجرى 

. سيكون هناك احتياج إلى ما ال يقل عن سبعة INSPIRE  عن القطاعات المختلفة مع فهم عميق الستراتيجيات وتداخالت

اللجنة أنشأت اللجنة بروتوكوالً شفافاً التخاذ قرارات التمويل )متاح عند الطلب( وسوف تجتمع  . مشاركين التخاذ القرار

عدة مرات في السنة لمراجعة المقترحات )شخصياً أو عن بعد(. يجب أن يعلن أعضاء اللجنة عن أي تضارب في 

انون من تضارب المصالح أن يتنحوا عند ينبغي على األعضاء الذين يع .جتماعالمراجعة/اال تقييمل دعوةالمصالح قبل كل 

يحدث تضارب في المصالح عندما يكون لدى عضو في اللجنة تضارب مصالح حقيقي أو ظاهري مع   .مناقشة مشاريعهم

سباب التالية لأل عقد من المفترض أن يقوم بمراجعته أو إدارته. يجب أن يتنحى عضو اللجنةمت اقتراًحا لفرد أو منظمة قد

أو شريًكا )على سبيل المثال،   (مشارك، قريب من الدرجة األولى )مثل الزوج أو القاصر أو األخ أو األهلإذا كان ال

 زمالء مهنة مقربين أو زمالء آخرين(:

  ؛نشاط ماله مصلحة مالية كنتيجة ل 

  مقدم دى مع أو بدون تعويض( أو موظف ل)أو مستشار  و مالك أو أمين أو خبيريعمل كضابط أو مدير أو عضو أ

 ؛أو منظمة أخرى من شأنها أن تتأثر بقراره/قرارهاطلب ال

   ؛قرارها/تتأثر بقراره من شأنها أن مع مقدم الطلب أو منظمة أخرى مرتقبات لعمل أو لديها ترتيبمع تتفاوض  

 :تقييم التطبيق

، ستنظر وبشكل أكثر تحديًدا  .رحوجدوى النشاط المقتاألهمية المكتملة بناًء على الحاجة و تقييم جميع التطبيقاتسيتم 

 :اللجنة في عوامل حاسمة مثل

 المقترح يفي بمتطلبات األهلية؟ هل مقدم التطبيق    •

 ؟ددلمحاالحتياج ا لهذاروع لمشفية معالجة اکي ًحاضوان کاعرض دليل يدل على االحتياج وهل تم هل    •

 ؟ذلك ذو صلةن حيثما کاال، الفعالة لألطف للمشاركةة طختوجد هل    •

 واضحة؟هل تم تحديد االنجازات بصورة    •

 هل المشروع واقعي ويمكن تحقيقه بالموارد المتاحة في اإلطار الزمني المحدد؟   •

 ؟صلة ن ذلك ذوحيثما کاجه المرجوة، نتائق حقد قروع لمشت أن امتاحة إلثباون تکلتي سالة دألاي هضح ما واهل    •

mailto:onm2003@cumc.columbia.edu
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 يف واضحة ومعقولة للمشروع تطابق المشروع المقترح؟هل قدم مقدم الطلب تكال   •

 مصداقية من اإلنجازات وسمعة راسخة في القطاع؟ هل يملك مقدم الطلب سجالً ذو   •

ن ذلك حيثما کا، إلقليميأو اني وطلوى المستاعلی  ذات الصلةاألخرى  INSPIRE  ةطنشرح ألمقتط النشال ايکمهل    •

 ؟صلة ذو

 متطلبات اإلبالغ:

بالنسبة لجميع العقود الممنوحة، ستكون التقارير الموجزة مطلوبة ومستحقة في غضون شهر واحد من تواريخ انتهاء العقد 

 :المعني. يجب أن تتضمن هذه التقارير

 الحد األقصى صفحتين للسرد؛   •

 تقرير مالي رئيسي؛   •

 .المرفقات األخرى ذات الصلة   •

 

 :تعليمات التطبيق
 على 2018يوليو  12ات متاحة على اإلنترنت بدًءا من ستكون الطلب

https://newventurefund.force.com/login 

لم تكن شخًصا أو كيانًا أمريكيًا، فيرجى إدخال إذا  ". تسجيل مؤسستك أو نفسك من خالل النقر على "تسجيل يرجى   •

إذا كنت تقدم طلبًا كفرد، فيرجى إدخال اسمك  . المعرف الدولي أو خانة EIN تعريف الكيان " في خانة00-00000000"

 .، ستتلقى بريًدا إلكترونيًا إلنشاء كلمة مرور دائمةبعد التسجيل األولي ". ةبالكامل في خانة "اسم المؤسس

 للوصول إلى التطبيق CATA 001893 ، يرجى إدخال رمز الدخولبعد إنشاء كلمة المرور •  

 :انظر الجدول أدناه .وعلى دفعات حسب تاريخ تقديمها التمويل على أساس تدريجيستقوم اللجنة بمراجعة طلبات  •  

 الموعد النهائي للتسليم                                 موعد إخطار المكافأة

  2018سبتمبر  28                                    2018أغسطس  31

 2018نوفمبر  27                                        2018أكتوبر  31

 2019يناير  31                                       2018ديسمبر  31

 .سيتم اإلفراج عن األموال األولية عند استالم اتفاقية العقد الموقعة  •

 

 :عاجلةطلبات 

بالنسبة لطلبات التمويل العاجلة )مثل دعم السفر والمشاركة لحضور حدث ذي صلة مع وجود إشعار معقول(، يرجى 

  )onm2003@cumc.columbia.edu(لي على يفمكاراشنيكوالس   INSPIRE االتصال بمنسق مجموعة عمل

فترة إخطار معقولة )أي وجود لمراجعة المقترحات العاجلة مع  منهًجاأنشأت اللجنة   .الطلب عبر اإلنترنتبمجرد تقديم 

 .(أسابيع 4إلى  3من 

 : INSPIRE صندوقبمعلومات االتصال 

 :يرجى توجيه جميع االستفسارات واألسئلة إلى

 نيكوالس مكاراشفيلي

  INSPIRE منسق مجموعة عمل

 جامعة كولومبيا CPC/شبكة تعلم ،كبير مسؤولي البرامج

 5208-342-212-1الهاتف: + 

 onm2003@cumc.columbia.eduالبريد اإللكتروني: 

https://newventurefund.force.com/login
mailto:onm2003@cumc.columbia.edu

