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 برنامج المياه والطاقة من أجل الغذاء 

 ( وما هي التحديات التي يتناولها ؟ WE4Fما هو برنامج المياه والطاقة من أجل الغذاء ) .1

(WE4F)   األلمانية للتعاون االقتصادي والتنميةالوزارة االتحادية   هي مبادرة دولية مشتركة ما بين  (BMZ) ،ووزارة الخارجية الهولندية ،
ويهدف  برنامج   . (USAID)، والوكالة األمريكية للتنمية الدولية(Sida)ي  والسويد من خالل الوكالة السويدية للتعاون اإلنمائي الدول

(WE4F)    إلى زيادة إنتاج األغذية، وإحداث تأثير في مواضيع الجندر والفقر، وتعزيز التنوع البيولوجي والمرونة المناخية والبيئية عن
 .والغذاء-الطاقة-التي تتعلق برابطة الماءطريق إيجاد حلول مستدامة لمواجهة التحديات 

 القادمة؟  االربعةالسنوات  خالل (WE4F)ما هي اآلثار والنتائج المتوقعة من برنامج  .2

 ( يسعئ إلى:WE4F)برنامج 

 زيادة إنتاج األغذية على طول سلسلة القيمة من خالل طرق استخدام أكثر استدامة وكفاءة للمياه و/أو الطاقة. (1
 والحضرية. أفي المناطق الريفية الواقعين في قاعدة الهرم سواء دخل النساء والرجال  رفع مستوى (2
 والغذاء.-الطاقة-حلول المبتكرين بشكل مستدام لمواجهة التحديات في برابطة الماءتوسيع نطاق  (3
تعزيز المرونة المناخية والبيئية والتنوع البيولوجي من خالل اإلدارة المستدامة والشاملة للمياه والموارد الطبيعية والنظم    (4

  اإليكولوجية.
 

  ؟(WE4F)من يشارك في عملية إدارة برنامج  .3

(WE4F)   الوزارة االتحادية األلمانية للتعاون االقتصادي والتنمية   هي مبادرة دولية مشتركة ما بين(BMZ) ،ووزارة الخارجية الهولندية ،

  . (USAID)، والوكالة األمريكية للتنمية الدولية (Sida)والسويد من خالل الوكالة السويدية للتعاون اإلنمائي الدولي 

شرق   ي( والذي تم تطويره أثناء الزراعة بالبورينغ. هناك حالياً خمس مراكز تقع فRIHكز االبتكار اإلقليمي )نموذج مر  WE4Fيستخدم  

 وجنوب ووسط أفريقيا.  أفريقيا،وغرب  آسيا،وجنوب وجنوب شرق  أفريقيا،والشرق األوسط وشمال  أفريقيا،

  ؟(WE4F)برنامج  ومدخالت ما هي مجاالت عمل .4

 .. المياه والطاقة والغذاء 3. الطاقة والغذاء، و 2. المياه والغذاء، 1في جميع أنحاء العالم:   (WE4F)مجاالت تركيز لبرنامج   ثالثهنالك 
 

 مجاالت رئيسية للمدخالت:  ٦ (FWE4)حدد برنامج 
 .االختيار المباشر: يحصل المتقدمون الناجحون على منحة صغيرة عن طريق المسابقات اإلقليمية و/أو (المباشرة)المنح  .1
ربطهم بالممولين لتعزيز عملياتهم  يتم و التجارية لمساعدة في تطوير خطة عملهمعلى ان ون الناجحوقدمتلم: يحصل االمساعدة التقنية .2

 .التجارية
 . والمستثمرينتكرين والمواءمة بين المب  (PPP)المساعدات المالية: بما في ذلك الشراكات بين القطاعين العام والخاص .3
 . لتعزيز عمليات أصحاب المصلحة ات المتخصصةالقدرات: بما في ذلك التدريب تطوير .4
 . والنجاحات واإلخفاقات، والمحاور، المستفادة،وتيسيرها من أجل تبادل أفضل الممارسات والدروس  ةفرإدارة المع .5
وسيدعم . التنفيذ  قيدوالدعوة إلى وضعها  لتوسيع نطاق المبتكرين  أنواع اإلصالحات واألنظمة المطلوبة    بدراسةالدعوة: سيقوم البرنامج   .6

للمبتكرين للوصول إلى سوق أكبر لتكنولوجياتهم المستدامة وتحسين بيئة أعمالهم من خالل العمل مع الجهات    تمكينيه بيئة ذلك تهيئة  
 المانحة والحكومات والسلطات األخرى. 

 
 في أنحاء العالم؟  (WE4F)لبرنامج  ما هو النطاق الجغرافي .5

 RIHمراكز ابتكار إقليمية   ٤في جميع أنحاء العالم بمساعدة   WE4Fيتم دعم

 

 .وأوغندا ،ورواندا، والصومال، وتنزانيا ومالوي، وكينيا، إثيوبيا،المبتكرين من  المركز شرق أفريقيا: يدعم هذا .1

 

واألراضي   والمغرب،المبتكرين العاملين في األردن والجزائر وتونس والعراق ولبنان   المركز الشرق األوسط وشمال أفريقيا: يدعم هذا .2
 .واليمن والسودان،الفلسطينية، 



 

 وميانمار،  والوس،  وإندونيسيا،  والهند،   وكمبوديا،  وبوتان،  بنغالديش،المبتكرين العاملين في   المركز يدعم هذا   آسيا: جنوب وجنوب شرق   .3
 .وماليزيا وفيتنام، وتايلند، ليشتي، -وتيمور  النكا،ري وس وسنغافورة، ونيبال،

 

  ونيجيريا،  والنيجر،  ومالي،المبتكرين العاملين في بنن وبوركينا فاسو وكوت ديفوار وغانا والسنغال   المركز يدعم هذا  أفريقيا:غرب   .4
 .وتوغو

 

 . يجري حاليا إنشاء مركز خامس في الجنوب األفريقي.5

 

   إفريقيا؟الشرق األوسط وشمال وما هو المبلغ المخصص لمنطقة  العالم؟في جميع أنحاء  WE4Fكم تبلغ ميزانية  .6

مليون دوالر امريكي مخصصة للمناطق األربع المختلفة. ولدى منطقة الشرق األوسط شمال إفريقيا نحو   WE4F  65انية برنامج  زتبلغ مي
مليون دوالر  1.5تم تخصيص بمبلغ إضافي قدره  العراق،مليون منها مخصصة لمركز االبتكار اإلقليمي التابع لها. وبالنسبة لمسار   9.5

 دعم مالي مباشر للمبتكرين. مليون دوالر كمبلغ 1.2امريكي، سيخصص منه 

تلبية بعض مؤشرات األداء    المبتكرين  هل سيكون مطلوباً من   (؟SDGsهل ستكون هناك أي صلة بأهداف التنمية المستدامة ) .7
 (؟ KPIالرئيسية )

تقييمنا ألهلية المبتكرين، سوف نتحقق من التزام المرشحين   أثناء. وفي  SDGsالتزام اتجاه أهداف التنمية المستدامة    WE4Fبالطبع. لدى  
وتعزيز الزراعة المرنة/الصامدة للمناخ من خالل استخدام معايير  والمياه،باستدامة سالسل القيمة الغذائية الزراعية، وتحسين كفاءة الطاقة 

والتزام أصحاب    البيئة،اإليجابية للمنشآت المرشحة على  صارمة بيئية واجتماعية وحوكمة. وستساعدنا هذه المعايير على: قياس اآلثار  
األنشطة التي تمارسها المنشآت من أجل تعزيز   للجميع،وإنتاجها/دعمها عملية إنتاج الغذاء الصحي    المحلية،المنشآت بدعم المجتمعات  

التالية: بتحقيق كل من أهداف التنمية المستدامة  بسهم البرنامج  وبذلك    الغذاء،وضمان حصول الجميع على    وإدماجهما،المساواة بين الجنسين  
SDG 2  سوف نرصد ونتابع المبتكرين المشاركين في برنامج    ،. عالوة على ذلك25و   13و  12و  10و   8و  7و  6و   5و   3وWE4F 

والتأثير اإليجابي بينما نسعى جاهدين    الشفافية،ضمان  لو  معاً،من التعلم    نتمكنلكي  ا  وتأثيره  معلومات المشاريعمن خالل توثيق وتقاسم  
   نحو عالم أكثر استدامة ومساواة. 

 ؟ ( ويعملوا معاً RIHكيف سيتفاعل مراكز االبتكار اإلقليمية الخمسة ) .8

  الذي يعتمد علىالخمس لتعزيز التعلم  راكزاألمانة العامة ستنظم تبادال بين الم لكن . لكل مركز اقليمي على حدة  لتنفيذتتم عملية التشغيل وا
 الدعم العالمي للمبتكرين المشاركين.  شجيعالممارسة، وتبادل الخبرات، وت

 

 اإلقليمي؟ما هي البلدان الواقعة في منطقة الشرق األوسط والشمال األفريقي التي يشملها مركز االبتكار  .9

 واليمن.  وتونس، والسودان،الفلسطينية، واألراضي  والمغرب األردن ولبنانالعراق والجزائر ومصر و

 

 

 المركز / االتحاد 

 ؟ (MENA RIH)اإلقليمي في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا  االبتكارن هي المنظمات المشاركة في اتحاد مركز م .1

( عن طريق اتحاد من المنظمات التي تعمل محلياً في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، والتي لها  MENA RIHيتم إدارة المركز )
تاريخ طويل من العمل مع بعضها البعض ومع عدد كبير من الشركاء اآلخرين من أجل منطقة أكثر استدامة. يتكون االتحاد من بيرتك 

 (.IWMIعهد الدولي إلدارة المياه ))والتي تقود االتحاد(، و سيواس وكيمونكس مصر والم

 ؟ (MENA RIH)اإلقليمي في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا  االبتكاراتحاد مركز كها تمالخبرات التي يهي  ما .2

رياديي أعمال    5000. حتى اآلن، دعمنا أكثر من  1992أفريقيا منذ عام    األوسط وشمال نعمل نحن كاتحاد في ومن أجل منطقة الشرق  
منشآت التي تعمل في قطاع المياه والطاقة والغذاء في طور النمو بالمنطقة. ولدينا موظفونا وشبكتنا الخاصة في  150وعملنا مع أكثر من  



االستثمار    وخبراتر لدينا الخبرات التي تختص بالمساعدات التقنية  وتتواف  تقريبا،كل بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا المستهدفة  
 لدعم المبتكرين وفهم احتياجات ومتطلبات كل بلد في المنطقة. 

ريادي أعمال مبتكر    3800يقود االتحاد بيريتك، وهي منظمة تعمل على تعزيز ريادة األعمال في لبنان وقد دعمت أكثر من   
يعملون  2002منذ عام   معظمهم  في  ،  المنظمة  في خبرة  النظيفة، مما زاد  الزراعية والتكنولوجيا  التكنولوجيا  ابتكارات  على 

 مواضيع إدارة األموال وتمويل المشاريع االجتماعية القابلة للتطوير والمؤسسات المبتكرة. 

تعمل في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، وتملك خبرة في مجاالت الطاقة والزراعة والمياه.    مصر والتيمؤسسة كيمونكس   
شركة متنامية في مجال المياه والغذاء والطاقة منذ    100ريادي أعمال في مرحلة اإلنشاء و   1000دعمت كيمونكس أكثر من  

 المنظمات الدولية في القطاعات المذكورة أعاله. . تعمل المؤسسة أيًضا مع الشركات الكبيرة والحكومات و1992عام 

سيواس وهي أول منظمة في العالم بدأت بالعمل على دعم رياديي األعمال في مجال المياه. بالرغم من أن سيواس تعمل على   
األمد وتعمل على    المستوى العالمي، إال أن برنامجها في الشرق األوسط هو األهم إقليمياً. تقدم سيواس برامج ريادة أعمال طويلة

 . 2013تمكين بيئة داعمة للرياديين. لدى المنظمة موظفين محليين في لبنان واألردن والعراق وفلسطين منذ عام 

( والذي يتمتع بوجود عالمي ومكتب إقليمي في مصر. لدى المعهد خبرة طويلة في  IWMIوأخيًرا، المعهد الدولي إلدارة المياه ) 
المياه مجال إعداد سياسات وبحوث   بين  باالرتباط ما  الزراعة والمسائل األخرى ذات الصلة  في  المياه  في موضوع استخدام 

 والطاقة والغذاء باإلضافة إلى خبرة واسعة مع المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة واإلدماج االجتماعي واستدامة الموارد. 

 ؟ (MENA RIH)ي في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا اإلقليم  االبتكارهي اإلسهامات الرئيسية التي يقدمها مركز  ما .3

يسهم المركز في تقليل الحواجز التي تتعلق بالحصول على التمويل. وفي الوقت نفسه، يدرك المركز وجود هياكل دعم غير كاملة في منطقة 
مرحلة المتوسطة إلى  منشآت الوخط االستثمار الذي ال يزال ضعيفاً نسبياً والمتاح ل مواتية، وبيئات غير االفريقي،الشرق األوسط والشمال  

إدارة األموال من الخارج واالستعانة بمصادر   مركز االبتكار االقليمي  خطى. يتمن مفهوم برنامج المياه والطاقة من أجل الغذاءة  الالحق
- الطاقة-رابطة المياهشبكات محلية من خالل تطوير فهم شامل لسوق    وينشئ بدالً من ذلك  فئة بيع مختارةخارجية للمساعدة التقنية إلى  

في بناء مبادرة إقليمية    لرغبته ومصلحته  مستمراً   دعماً   المركزقدم  ي  ذلك،ات التي تواجهها المؤسسات المحلية. باإلضافة إلى  والتحدي  والغذاء
 .المركزالستكمال المهام األساسية إلدارة األموال في  مهمةستكون والتي ، طويلة االمدذات صلة استراتيجية 

إدارة   يتم أم أنه البرنامج،من أجل جميع البلدان في المركز  مركزي ل كبشاالتصاالت إدارة ، ورفة، وتقاسم المعاإلدارةتم تهل  .4
 كل بلد على حدة؟ 

ألننا نعتقد أن المبتكرين سوف يتعلمون    البرنامج،وإدارة االتصاالت بشكل مركزي من أجل كل البلدان في    المعرفة،وتقاسم    اإلدارة،نعم، تتم  
وسيستخدمون شبكة بعضهم البعض وسيستخدمون نفوذهم لتوسيع أعمالهم. وباإلضافة إلى   الروابط،خلقون وسي البعض،الكثير من بعضهم 

ذلك، فإن ما نتعلمه طوال فترة تنفيذ أنشطتنا يكتسي أهمية حاسمة لمواصلة تحسين البرنامج والمركز. نحن نقدم الدعم الشخصي لكل مبتكر 
من هذا البرنامج وتمكنه من التطور بأكبر قدر ممكن من الكفاءة والوصول إلى المستوى  للتأكد من حصوله على أقصى قدر من الفائدة  

التالي. وسوف يتعزز هذا أيضاً بوجود أفرقة محلية في بعض بلدان التي يعمل فيها المركز: وسوف يكون المنسق المحلي لكل دولة مسؤوالً  
 والفوري للمبتكرين المحليين تماسكاً مع االستراتيجية واإلدارة اإلقليميتين. عن تنسيق األنشطة على أرض الواقع وتقديم الدعم المتكرر 

فيما يتعلق بمختلف    والشركاء،بما في ذلك المبتكرون والمستثمرون    الصلة،كيف يدعم البرنامج جميع الجهات الفاعلة ذات   .5
 افريقيا؟  األوسط وشمالالتحديات االجتماعية والسياسية واالقتصادية في منطقة الشرق 

إلى تهيئة ظروف مواتية للمبتكرين والمستثمرين والشركاء لتخفيف الضغط الذي   WE4F  المياه والطاقة من أجل الغذاءيهدف برنامج  
الشرق األوسط والشمال األفريقي.   في منطقة  التحديات االجتماعية والسياسية واالقتصادية  بسبب مختلف  التجارية  الشركات  تعاني منه 

إلى التصدي للتحديات األخرى المتصلة بالنطاق التشغيلي والتنمية المستدامة للشركات. يتحقق ذلك باالستفادة من  يهدف البر نامج أيضاً 
الخبرات الواسعة التي اكتسبها اتحاد المركز في منطقة الشرق األوسط والشمال األفريقي إلى جانب شركائه الذين ال حصر لهم في تحليل 

 لجميع أصحاب المصلحة.  تمكينيهيد الفرص لبناء بيئة السياق المحلي وتحد

مع الحاضنات، والمسرعات،    RIH MENA وشمال افريقيافي منطقة الشرق األوسط  لالبتكاركيف يتعاون المركز اإلقليمي   .6
 ؟في المنطقةومنظمات دعم األعمال التجارية التي تعمل 



في  التي تعمل  ودعم األعمال التجارية    اتومنظم  والمسرعات،  الحاضنات، مع    وواضح  مفتوحبخط اتصال وتعاون    RIH  MENAيحتفظ  
منطقة. يمكن استكشاف أنواع مختلفة من الشراكات  الفي )تقريبا( جميع البلدان المستهدفة في    تواجدالتي تومن خالل الفرق المحلية  المنطقة  

 .المركز بشكل مباشربين المنظمة المعنية وفريق 

 مخصص؟ولماذا يحصل العراق على برنامج  ،WE4F MENA RIHر العراق ل ما هو المميز في مسا .7

في العراق من أجل    WE4F  ببرنامجفي العراق فصال وطنياً خاص  والوكالة األمريكية للتنمية    WE4F  لبرنامج  RIH  MENAأنشأ  
  تكرس   المنافسة،، ولكن ذو إمكانات عالية. من أجل زيادة نضجها وقدرتها على  الذي ال يزال ناشئاً   االبتكارخط  المبتكرين المحليين ورعاية  
 . المشتركة WE4Fمع الحفاظ على أهداف ومعايير  الوطني،للسياق  دعمها MENA RIH وتكيّف

 هل ستكون هناك مسارات خاصة بدول أخرى مماثلة في المستقبل؟  .8

هذه   ببرنامج    المرحلة،في  أخرى خاصة  مسارات  تأكيد  يمكن  مع  WE4Fلنا  جانب    ذلك،.  من  متواصل   WE4F RIHفهناك جهد 
 وال سيما في تلك البلدان التي ال تزال تعاني من قلة اإللمام بالمبتكرين. مماثلة،وشركائها لتحديد وتهيئة فرص 

 االبتكار؟ ليمي من أجل هل يمكن لمقدمي الطلبات في العراق أن يتقدموا لطلبات النداء اإلق .9

مجموعة واحدة مع  ل  يكون للمبتكر سوىنعم يستطيع مقدمو الطلبات في العراق التقديم للنداء اإلقليمي من أجل االبتكار. مع ذلك، ال يمكن  
ى المسار اإلقليمي في  ال يمكنك االنضمام إل  النهائية،في مسار العراق أو كنت في مراحل االختيار    تم قبولك إذا    لذلك،   -مجموعة المبتكرين  

 .على الرغم من أن معايير األهلية للنداء اإلقليمي قد تكون أكثر تحدياً  االبتكار،بنفس ونفس الوقت 

 

 نداء االبتكار 

 ؟ WE4Fأجل الغذاء لبرنامج المياه والطاقة من  من بإمكانه التقديم .1

 إلى فئتين عامتين:  WE4Fتنقسم معايير األهلية لبرنامج 

 المتطلبات التجارية والتنظيمية  -

I.  المنشآت المتوسطة إلى الكبيرة 

II.  مبيعات متكررة 

III. تكنولوجيا/خدمة فعّال ونموذج عمل مثبت 

IV.  القدرة العالية على زيادة قاعدة العمالء من ألف إلى عشرات اآلالف 

 المتطلبات ذات صلة باألثر البيئي واالجتماعي -

I.  المزيد من الغذاء مع استخدام كميات أقل من المياه أو/والطاقةإنتاج 

II. توفير وصول المنتجات وفرص العمل للفقراء والشباب والنساء  

III. أثر إيجابي على المناخ والبيئة والنظام اإليكولوجي 

 الصلة عندما يفتح باب التسجيل. يتم تحديث معايير األهلية التفصيلية لكل نداء من أجل االبتكار. يرجى الرجوع إلى الوثيقة ذات 

 المتقدمة؟في المرحلة المتوسطة إلى  نشآتكيف يمكن تعريف مقياس الم .2

المؤسسة المتوسطة إلى المتقدمة هي شركة مسجلة، أو منظمة غير حكومية، أو معهد تعليمي لديه منتج أو حل يمكن تقييمه ويتجاوز مرحلة  

على ذلك، يجب أن يكون لهذا النوع من المنشآت أيضا نموذج عمل تجاري يولد اإليرادات،   االختبار و/أو المتبنى في وقت مبكر. عالوة

 .وفريق وراء المنشئة الذي يدعمه لينمو ويتوسع



، وقاعدة  * يجدر اإلشارة إلى أن األعمال التجارية في السنة الثانية من عملياتها التي تمتلك إمكانات عالية للتوسع ، وتولد اإليرادات الثابتة

. باإلضافة  WE4Fقوية من العمالء ، تعتبر أيضا مؤسسات متوسطة إلى متقدمة، وهي موضع الترحيب لتقديم طلب االنضمام إلى برنامج  

ذلك ، تعتبر المؤسسات التجارية التي تمر حالياً بسنوات من الخامسة إلى العاشرة من عملها ولكنها تعاني من الركود عند مستوى معين    إلى

وهي عالقة في سوق معينة بسبب محدودية فرص الوصول و/أو األدوات والموارد التي يمكن توسيع نطاقها إلى ما وراء بلدانها والوصول  

 .WE4Fيدة هي أيضاً مؤسسات متوسطة إلى متقدمة ، وهي أيضاً موضع ترحيب لتقديم طلب االنضمام إلى برنامج إلى أسواق جد

 ؟ لمشاركة في البرنامجامن خارج العراق نشآت هل هناك إمكانية لمكيف  .3

ه األعمال التجارية ستنشأ . غير أن هذWE4Fوالمبتكرين من خارج العراق لالنضمام إلى مسار العراق لبرنامج    بالمنشآت،نرحب    نعم،
في العراق بوجود محلي وفريق محلي للعمل في المنطقة. نحن ال نريد أن نعمل مع مكتب مبيعات فقط، بل نريد أن نتأكد بدالً من ذلك من  

ات السياقات واألسواق  أن المبتكرين يريدون أن يأتوا إلى المنطقة، وأن يعملوا في المنطقة ومن أجلها من خالل التفاهم والعمل وفقا لمواصف
 المحلية.

 التقدم لنداء االبتكار؟ NGOكيف هل يحق للمؤسسات غير الربحية  .4

ألن معارفهم و/أو خبراتهم بشأن اإلنتاج الغذائي المستدام قد تكون واسعة    طلباتهم،مدعوون إلى تقديم    NGOنعم، المؤسسات غير الربحية  
 المعايير المذكورة أعاله.  من استكمالالنطاق ومفيدة للغاية لكنها تحتاج التأكد 

 مسار العراق؟ متى يغلق باب التقديم؟ -متى سيفتح باب التقديم لنداء االبتكار  .5

 .مبتكرين لالنضمام إلى البرنامج  10سبتمبر. وسيتم اختيار  29، ويغلق في 2021سبتمبر  8يوم  رلالبتكاالعراق  نداءباب التقديم  يفتح

. وسوف تكون النداءات متاحة على صفحة 2021ومن المقرر إطالق النداء اإلقليمي الثاني لالبتكارات في أوائل الربع األخير من عام  
على   Wباإلضافة إلى ذلك، ستنشر المعلومات المتعلقة بالنداء من أجل االبتكارات أيضا. www.we4f.org/menaاإلنترنت الرسمية: 

 االتحاد.  أعضاءوسيروج لها  االنترنت،ومختلف مواقع  ،WE4F )سوشل ميديا( لبرنامج قنوات وسائط اإلعالم االجتماعية

 ؟WE4Fكيف يمكنني كمبتكر التقدم للمشاركة في برنامج  .6

يكون   أن  ملء    التقديمطلب  مجرد  يمكنك  اإلنترنت،  على    تتعلق التي    خرىاألساسية  األمعلومات  الوتوفير    المفاهيمية،  مذكرتكمتاًحا 
على المزيد    واطالعنا،  WE4Fوالنتيجة المرجوة لمشاركتك في برنامج    للتقديم،الفرصة لتوضيح دوافعك    الطلببحلك/خدمتك. سيمنحك  

لمزيد من  . للنداءل  التقديم  معلومات طوال فترة  عدة ندوات على االنترنت والتي ستوفر لك دير  ، وأهداف العمل، وخطط التوسع. سنكعن حل 
  يرسلوها نداء االبتكارأن  ل  طلب التقديم  التفاصيل واإلجابة على أسئلتكم. وعلى مقدمي الطلبات المحتملين الذين لديهم أسئلة بشأن محتويات

 .we4f@berytech.orgإلى 

الطلبات   تقييميرجى مالحظة أنه يجب أن تبدي اهتمامك بحلول الموعد النهائي المحدد. لن يُنظر في الطلبات المتأخرة. وسيجري بعد ذلك 
عملية االختيار إلجراء دورة للتنسيق والتكافؤ كمرحلة ثانية من    قائمة مختصرة للجولة الثانية من عملية االختيار. ستنظمتجهيز  المقدمة و

 تبادل مباشر مع األطراف النهائية، فضال عن اقتراح خطي سيعمل على اختيار المبتكرين المشاركين.

 كيف سيساعدني البرنامج بشكل ملموس بعد اجتياز عملية االختيار؟  .7

كخطوة ثانية،    وأهدافك.  تحديد احتياجاتكلفرقنا المحلية للتعرف عليك أكثر و  أحد أعضاءسنتصل بك    البرنامج،مجرد أن يتم اختيارك في  
فهم بالضبط أين يقف كل عمل  يحيث سيتم توفير منهج مكثف لكل مبتكر لضمان أن    وجاهيافتراضي أو    معسكرسيتم دعوتك للمشاركة في  

كنك هذه الخريطة المصممة  سنبدأ في بناء خريطة طريق شخصية لكل مبتكر. وستم  المعلومات،احتياجاته. واستنادا إلى هذه  ليحدد كل مبتكر  
( دعم مجاني للمساعدة التقنية من أكثر خبراء 1من خالل تقديم والشمال االفريقي  خصيصاً من مضاعفة تأثيرك في منطقة الشرق األوسط 

تي تتوافق مع  قروض ميسرة وغيرها من أشكال الدعم المالي المباشر المنح  (  2و )  المنطقة،التجارة في مجال الطاقة المائية تأهيالً في  
 ( االتصال بالمستثمرين وفرص االستثمار.3احتياجاتك، و)

 ؟ من الناحية الجغرافية، ما هي المناطق التي يغطيها نداء االبتكارات في العراق .8

 طلباتهم. العراق، للتقدبمبما في ذلك إقليم كردستان  العراق،يرّحب بالمنشآت من أي منطقة داخل 
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  الدعم
  ؟WE4F المبتكرين الذين يدعمهم برنامجما نوع  .1

أو المياه والطاقة والغذاء معاً والذين يمتلكون مشاريع في المرحلة المتوسطة  / الطاقة والغذاء / مبتكري الماء والغذاء WE4F يدعم برنامج
صالح، أعمال إنتاجية جارية، وقاعدة إلى الناضجة تجارياً مع إمكانات عالية للتوسع، باإلضافة إلى حيازة حل / خدمة مثبتة ونموذج عمل 

،   (ESG) عمالء حالية مع مبيعات متكررة. عالوة على ذلك، يحتاج المبتكرون إلى الوفاء بالمعايير البيئية واالجتماعية والحوكمة الصارمة
الجنسين واإلدماج، وضما بين  المساواة  لتحقيق  تسعى  البيئة، وأن  إيجابية على  آثار  يكون لمشاريعهم  إلى  وأن  للغذاء  الوصول اآلمن  ن 

  .الجميع
  

  ما نوع المساعدة المقدمة للمبتكرين من خالل مركز االبتكار اإلقليمي في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا؟ .2
  

الغذاء  مبتكرين من العراق ضمن برنامج المياه والطاقة من أحل   10 الخاص بالعراق، سنقوم بدعم ما يصل إلى  WE4Fمن خالل مسار
( 2 ( المساعدة الفنية1 مع إمكانات توسعية عالية لجعل إنتاج الغذاء والزراعة أكثر استدامة وإنتاجية ووفرة. سيستفيد هؤالء المبتكرون من

لخارجية ( االتصاالت باالستثمارات ا4 ( فرص االستثمار المماثلة3 ألفًا( 150 المساعدة المالية )أنواع مختلفة من المنح النقدية تصل إلى 
( شبكة واسعة من  5 التي ستساعد مبتكري العراق في جمع التمويل المطلوب في شكل حقوق ملكية أو ديون تسهم في توسيع نطاق أعمالهم

  العالقات ذات دعم واسهامات قيّمة من المنطقة وخارجها.
  .مبتكرين 10 *ضمن المسار الخاص بالعراق سنقوم بدعم

  
  التقنية؟ ما هي مدة ونطاق المساعدة .3

   
  .WE4F تم نشر نداء االبتكار من أجل العرق لبرنامجسي : 2021 الربع الثالث من عام
انتقالهم إلى مرحلة تصفية ثانية يتم بعدها اختيار  و منثم : سيتم وضع قائمة مختصرة ألفضل عشرة مرشحين2021 الربع الرابع من عام

  .WE4F خالل برنامجالمبتكرين لدعمهم خالل العام المقبل من 
( وسيتم دعم قابليتهم لالستثمارات TA: سيتلقى المبتكرون المختارون المساعدة التقنية ) 2022 الربع األول والثاني والثالث والرابع من عام

السوق المناسبة   باإلضافة إلى تنشيط شبكات التواصل لديهم للتأكد أن التمويل المطلوب متوفر ويفي بالغرض ومن أن المبتكرين يستهدفون
  للتوسع.

   
  ما نوع المساعدة التقنية المقدمة؟ .4

   
(: تشمل عمليات تقييم احتياجات المساعدة الفنية، والمساعدة التقنية اإلستراتيجية والمطلوبة بشكل TAالمساعدة التقنية القياسية )  .1

بتطوير األعمال، واإلدارة المالية، ودراسة السوق، وفرص فيما يتعلق   MENA Regional Innovation Hub عام والتي يقدمها فريق
  إلخ. والتسويق ، الحصول على التمويل،

المساعدة التقنية عند الطلب: كثيراً ما تظهر الحاجة إلى أوجه متكررة من المساعدة التقنية )أي المساعدة التكنولوجية، المسائل   .2
  عاقدة من الخبراء.القانونية( والتي يتم تقديمها من خالل مجموعة مت

   
المساعدة التقنية عالية التخصص: نادًرا ما تكون مطلوبة ويتم توفيرها من قبل خبراء متخصصين من خالل عملية شراء سريعة   .3

  للبائع.
   

  األعمال التجارية الراسخة بخدمات أخرى خالفاً لالستثمارات؟ WE4F هل يدعم برنامج .5
  

األعمال التجارية القائمة ضمن مدى واسع النطاق للتوسع والدخول في أسواق جديدة. لذلك، نوفر لجميع   WE4F نعم بالطبع. يدعم برنامج
ياه  المبتكرين الذين ال يحتاجون إلى استثمارات مالية جميع أنواع الدعم المقدم من قبل الخبراء األكثر تأهياًل في المنطقة في قطاعات الم

للنمو بشكل أسرع والحفاظ على ربح جيد، وكذلك لتوفير  للتوسع, الالزمة الرقمنة ت األساسية وتعزيز قدراتوالطاقة والغذاء لبناء المهارا
  .فرص التواصل والمواءمة مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين

  
  حتى اآلن؟ WE4F هل هناك دعم متاح لألعمال التجارية التي ال تستوفي معايير الجدارة الخاصة ب .6

   



. يجب أن يكون الحل/الخدمة الخاصة  دعم ومساعدة الشركات في مراحل نموها المبكرةبرنامجاً ل ليس WE4F مالحظة أن برنامجيرجى  
بك مثبتة وتملك نموذج عمل صالح وإنتاج مستمر وقاعدة عمالء ثابتة ومبيعات متكررة تحت مظلة شركة/مؤسسة مسجلة. إذا لم تتمكن من  

ومع ذلك، يرجى مالحظة أن المنظمات األربعة المكونة لالتحاد   WE4F .المعايير، فلألسف أنت لست مؤهالً للتقدم إلى برنامجتلبية هذه 
يقدمون مجموعة واسعة  (IWMIمصر وسيواس و وكيمونكس في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا )بيريتك WE4F المنفذ لبرنامج

يمية والتسريع( التي تلبي احتياجات المؤسسات في المراحل المبكرة. يمكننا العمل مع هذه المنظمات  من البرامج )كبرامج الحضانة اإلقل
القادمة. لمساعدة الشركات ذات اإلمكانات الواعدة على تنمية مبادرتها وفقًا لقابليتها للتوسع والنمو المحتمل خالل السنتين إلى الثالث سنوات  

اآلن، يرجى االطالع على برامج حاضنات ومسرعات األعمال اإلقليمية المقدمة في مختلف البلدان في منطقة   لذا، إذا لم تكن مؤهالً للتقديم
  .WE4F الشرق األوسط وشمال إفريقيا والبقاء على اطالع حول آخر التطورات في برنامج

  
  قة الشرق األوسط وشمال إفريقيا؟هل يساعد البرنامج المبتكرين المحليين على التوسع واالنتشار في بلدان أخرى في منط  .7

   
نتيجة للتكتالت االقتصادية غير المتصلة في جميع أنحاء منطقة الشرق  قيّدةنعم بالتأكيد! العديد من ابتكارات وإمكانات المبتكرين المحليين م

اإلقليم االبتكار  مركز  يهدف  بأكملها،  الجغرافية  المنطقة  تغطية  خالل  من  إفريقيا.  وشمال  التكتالت   WE4F ياألوسط  هذه  ربط  إلى 
والمجموعات من خالل تحديد الموارد والفرص التي يحتاجونها الختراق أسواق جديدة، والتوسع خارج بلدانهم، وخلق تأثير. كجزء من  

  .مجموعتنا في مسار العراق، سيكون بمقدورك بالطبع االستفادة من هذه الفرص
 
 

  الشؤون المالية
  االستثمارات؟ عملي في تأمينWE4F برنامجكيف يدعم  .1

  
برنامج المبتكرين  WE4F يوفر  من  لكل  أخرى  حلول  إلى  باإلضافة  التيسير  وخدمات  لالستثمار  االستعداد  على  تدريبًا  للمبتكرين 

  :والمستخدمين النهائيين في وقت واحد
األدوات والموارد الممكنة للتأكد من جاهزيتهم لتلقي  برنامج االستعداد لالستثمار: يزود هذا البرنامج المبتكرين بكل   .1

وإعداد االستقصاء الالزم باإلضافة إلى تحسين المحاكاة   الفريق ، وتوسيع نطاق الداخلية ، لالستثمار، مثل إصالح العمليات
  الخاصة بهم ليتم عرضها أمام المستثمرين استقطاب رؤوس األموال.

فريق االستثمار المبتكرين على التواصل وبناء عالقات مع المستثمرين المحليين واإلقليميين  تسهيل االستثمار: سيساعد   .2
المختلط الملكية والتمويل  أو حقوق  الديون  المالية مثل  بالحلول  المبتكرين  لتزويد  ، والدوليين  احتياجاتهم   وغيرها  حسب 

  الخاصة.
يين: يساعد البرنامج المؤسسات المالية على إنشاء منتجات  تطوير حلول تمويل مخصصة للمبتكرين والمستخدمين النهائ .3

المستخدمين النهائيين لتقنياتهم وخدماتهم للتأكد من أنهم قادرون على   WE4F مالية من شأنها أن تدعم مبتكري و / أو 
  االستفادة منها االبتكارات و/أو شرائها.

تم جمعها من خال  .4 التي  الجديدة  المساهمين/القروض  أو حقوق اتفاقيات  الديون  للمبتكرين من خالل  البرنامج  ل هذا 
  الملكية بما يتجاوز قيمة المنح التي سيتم تقديمها من خالل البرنامج.

   
الخاص   .2 المسار  إفريقيا ضمن  األوسط وشمال  الشرق  منها في منطقة  االستفادة  التي يمكن  المالية  المساعدة  أنواع  ما هي 

  بالعراق؟
  

ألف دوالر أمريكي. عالوة على ذلك، سيتم ربطك  150 ، يمكننا أن نقدم لك منًحا و/أو دعًما ماليًا مباشًرا يصل إلىبناًء على احتياجاتك
  .بالمستثمرين وفرص االستثمار التي ستضمن مضاعفة تأثيرك في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

  
  ما هي مدة ونطاق المساعدة المالية؟ .3

   
مبتكرين في زيادة رأس المال بهدف توسيع نطاق أعمالهم محليًا أو إقليميًا. يمكن جمع رأس المال من خالل الديون  ال WE4F يدعم برنامج

  .كالقروض أو عن طريق االستثمار في األسهم، أو من خالل نهج التمويل المختلط باستخدام أساليب مختلفة
هم نحو االستعداد لالستثمار من خالل خارطة طريق متعددة الخطوات. أوالً،  من ناحية التحضيرات: سيرافق برنامجنا مبتكرينا في رحلت ج.

المساعدة في هيكلة  إلى  يحتاجون  إذا كانوا  ذلك، سنحدد ما  بناًء على  إليه.  يحتاجون  يفعلون، وما  المبتكرين، وماذا  بتقييم موقف  سنقوم 
ي معرفة إن كان لديهم األدوات والمهارات المناسبة كالمعرفة في طرق  سنشرع كذلك ف المناسبة, الفريق، إذا توفر لديهم اإلدارة والموارد

سنقدم يد العون إلى المبتكرين كي يصبحوا   ثانيًا, المحاسبة والتمويل من أجل تعزيز قدرتهم على توسيع نطاق األسواق المحلية وتجاوزها.
نشاء األدوات والموارد الالزمة، وهيكلة مجلس مستشاريهم،  جاهزين لالستثمار من خالل دعم عمليات العناية الواجبة الخاصة بهم، وإ

  . وتطوير معلومات السوق، وحساب المخاطر التي تنطوي على مشاريعهم



للمخاطرة   ب. استعدادهم  مدى  لتحديد  وخارجها  المنطقة  في  النشطين  المستثمرين  مع  لدينا  االستثمار  فريق  الفرص: سيعمل  ناحية  من 
ناًء على ذلك، سوف نفهم احتياجات ومتطلبات المستثمرين وسندعمهم وفقًا لذلك في اختياراتهم خالل عملية االستثمار  واهتمامهم باالستثمار. ب

سنتمكن من تحقيق ذلك من خالل التخلص من مخاطر استثمارات المستثمرين في التقنيات أو الحلول المتعلقة بالطاقة  WE4F. في مبتكري
الواجبةوالزراعة وذلك عن طريق   العناية  بذل  الدعم ألنشطة  قابلية  الخصة تقديم  النهائي، وضمان  المستخدم  تمويل  آليات  بهم، وإنشاء 

  .االبتكار للتوسع في األساليب األخرى
  

  عند الحديث عن الدعم المالي؟ للدعم الممكن ما هو الحجم التقريبي .4
   

ألف دوالر أمريكي. ستكون هناك منح قائمة على اإلنجازات لدعم   860 بالعراق بحوالي.الخاصة   WE4F تقدر قيمة المنح النقدية لبعثة
دوالر أمريكي كمنحة   100000 أضعاف مبلغ المنحة. على سبيل المثال، إذا قمنا بضخ 3 المبتكرين المختارين من خالل تغطية متوسط

عن يقل  ال  ما  جمع  المبتكر  من  نتوقع  فإننا  أ  300000 نقدية،  بيندوالر  الدعم  حجم  سيتراوح  نقًدا.  أمريكي   50000 مريكي  دوالر 
  .اعتماًدا على مكانتهم من حيث جاهزية االستثمار وقابلية التوسع WE4F دوالر أمريكي مما سيساعد في دعم مبتكري 150.000 و
  

خالفاً لالستثمار في رأس ( بطرق أخرى SMEsهل يدعم البرنامج عمليات توسيع نطاق المشروعات الصغيرة والمتوسطة ) .5
  المال؟
  

لجميع  نقدم  لذلك،  جديدة.  أسواق  ودخول  للتوسع  المساعدة  إلى  والمتوسطة  الصغيرة  الشركات  من  العديد  تحتاج  قد  بالفعل، 
أنواع المساعدة  جميع   االختيار, الذين ال يحتاجون إلى استثمار في رأس المال ولديهم القدرة على التوسع واإليفاء بمعايير  WE4F  مبتكري

   .على ربح صحي و الحفاظ لالرتقاء بشكل أسرع الرقمنة الفنية لمساعدتهم على االستفادة من فريقهم، وبناء مجموعات المهارات ومهارات
  

بشكل مباشر في األعمال التجارية المختارة   (RIH) هل سيستثمر مركز االبتكار اإلقليمي لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا .6
   ؟ومد قنوات التواصل مع المستثمرين والربط الشبكي م سيقتصر دوره على تقديم الدعم التقني أ

  
ألف دوالر  860 في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا بتخصيص مبلغ RIH سيعمل مركز االبتكار اإلقليمي على الخيارين معاً. ستقوم

ألفًا. وفي الوقت  150 مرتبطة بمدى االنجاز و/أو تموياًل مباشًرا و/أو ضمانات تصل إلىأمريكي كأموال للمنح النقدية التي تشمل منًحا  
من أكثر خبراء كفؤاً وجدارة في األعمال التجارية ذات الصلة بقطاعات المياه والطاقة والغذاء. يرافق  (TA) نفسه، سيتم تقديم الدعم التقني

  .المصلحة المعنيين كالمبتكرين والمستثمرين والشركاء ذلك تقديم فرص التواصل والتوافق مع جميع أصحاب
   
 

  المستثمرون
  إلى ايجادهم؟ WE4F ما نوع المستثمرين الذين يتطلع برنامج .1

  
الشركات   من  والشركاء  المحلي  المالي  القطاع  في  الفاعلة  الجهات  مثل  على حد سواء  والخاص  العام  القطاعين  من  المستثمرين  جميع 

خارج تلك القطاعات( وما إلى ذلك من المهتمين باالستثمار في الطاقة   -الزراعة    -الطاقة    -والمتخصصين في القطاعات التالية )المياه  
االبتكارات   والمياه والتكنولوجيا الزراعية و/أو الحلول في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا. يتطلع البرنامج إلى من يسعون نحو ترسيخ

سواق منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، والمساهمة في استدامة سالسل القيمة الغذائية الزراعية، رفع كفاءة الطاقة والمياه، وتحسين  في أ
  .الزراعة المقاومة للمناخ، وتحقيق عائد تجاري يرافقه حشد التمويل من أجل التنمية الشاملة والمستدامة

  
فجوة التمويل وقلة االهتمام بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في منطقة الشرق األوسط  ما هي األسباب الكامنة وراء  .2

  وشمال إفريقيا؟
  

الفجوة المالية التي واجهتها الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا هي األكبر واألعلى في العالم وتشكل  
( من ناحية الدين، هناك مصاريف فائدة  1 :يتألف من أربعة عناصر مالي. والسبب وراء هذه الفجوة٪ من الناتج المحلي اإلج26 حوالي
( من ناحية  4 ( شروط سداد غير مرنة للغاية بدون فترة سماح3 ٪ من الدين200 ( ضمانات عالية للغاية، قد تصل أحيانًا إلى2 عالية

ت الصغيرة والمتوسطة، وبدالً من ذلك ينصب تركيزهم على الشركات الكبيرة  مستثمري رأس المال، فإن معظمهم غير مهتمين بالمؤسسا
  .واألكثر نضجاً 

( تصور  2 الفرص االستثمارية ( الوصول المحدود إلى مسارات1 هناك نقص عام في االهتمام بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يعود إلى
الواجبة للعناية  نفقات عالية  ال3 وجود  المعلومات حول  باستقطابه،  ( شح  الذي ترغب  المال  شركات مثل منهجيتها وخطة عملها ورأس 

المعمول به. يُنظر إلى هذا النقص في المعلومات على أنه خطر كبير لالستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة، ال سيما  االدارة وهيكل
  .في القطاع الزراعي في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا



  
ستعالج .3 غير   WE4F كيف  الدفع  وشروط  المرتفعة  والضمانات  المرتفعة  الفائدة  ونفقات  الواجبة  العناية  مثل  قضايا 

  قلة االهتمام بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة؟ باإلضافة إلى المرنة
  

ل وضع خطة  مواصفات األسواق المحلية واإلقليمية لتطوير أنشطة بناء القدرات لكل مبتكر على حدة من خال WE4F يفحص برنامج
على االستعداد للعناية الواجبة   WE4F عمل دقيقة ومحددة السياق وتوقعات مالية خاصة بطبيعة عمله واحتياجاته. نحن نساعد مبتكري

 ةوتقييم قابلية التوسع والطريقة المالية المناسبة لكل عمل. كل هذا يمهد الطريق للمستثمرين للتحرك بعد الحصول على المعلومات األساسي
  .الالزمة وتأمين استثماراتهم

  
  في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا؟ WE4F كمستثمر االنخراط في برنامج لماذا يجب على .4

  
لالستثمار في حلول ناجحة مع نماذج أعمال ممتازة ومهارات تجارية تساهم في استدامة سالسل القيمة الغذائية  WE4F يدعمك برنامج

الطاقة والمياه، وتحسين الزراعة المقاومة للمناخ. عالوة على ذلك، يستفيد المستثمرون من الوعي المباشر بالحلول   الزراعية، ورفع كفاءة
الحالية والمحتملة، وفرص االستثمار وتدفق الصفقات، باإلضافة إلى فرصة الحصول على االستثمار األنسب واألكثر مطابقة لتطلعات  

قبل من  ا   . WE4Fالمستثمر  في  يستفيد  المؤثرة  االستثمار  وتجربة  المالية،  والخبرة  المخاطر،  تقاسم  فرصة  من  أيضاً  لمستثمرون 
  .مليون دوالر أمريكي 65 ، ومكانة االرتباط مع برنامج عالمي بقيمة WE4Fقطاعات

  
  االستثمار في هذا السوق؟ لتقليل مخاطر WE4F ما هي األدوات واآلليات التي يوفرها برنامج .5

   
آلية إزالة المخاطر المدمجة في أشكال مختلفة ضمن   السوق، لتقليل المخاطر التي يتصورها المستثمرون عند دخول هذا نحن نعمل مع 

اجبة، وتخصيص الكثير  البرنامج، كالمنح القائمة على اإلنجازات وضمانات االئتمان وغيرها الكثير. أخيًرا، نقوم بتقليل تكاليف العناية الو
في و/أو بعد   WE4F وتقديم المساعدة التقنية لمواجهة التحديات التي تواجهها شركات المسبقة، من الوقت لتحديد وتخطيط االستثمارات

  .العناية الواجبة
  

  هل هناك إمكانية لالنخراط في فرص التمويل المشترك؟ .6
  

  .واستكشاف سبل التمويل المشترك البتكارات مثيرة ذات إمكانات عاليةنعم بالطبع. نحن متحمسون للتعاون معك 
  

  كمستثمر؟ WE4F كيف يمكنني التعبير عن رغبتي في االنضمام إلى برنامج .7
  

نتطلع للحديث معك وسيسعدنا أن نقدم لك جميع المعلومات  .   we4f@berytech.orgيمكنك الوصول إلينا عن طريق البريد اإللكتروني 
  .اإلضافية التي قد تحتاجها

 
   

  الشركاء
  ؟WE4Fما نوع الشراكات التي يبحث عنها برنامج .1

  
إلى توحيد الجهود مع مختلف الشركاء نحو تحقيق أهداف تطوير البرنامج، مما يؤدي إلى إحداث تأثير تحولي  WE4F يسعى برنامج

وتغيير منهجي مستدام. نعمل على الشراكة مع المنظمات المحلية واإلقليمية والدولية والالعبين الرئيسيين من القطاع الخاص والمنظمات  
  غير الحكومية والمؤسسات الحكومية والهيئات التنظيمية والمؤسسات البحثية والجامعات والمؤسسات التمويلية والمنظمات اإلقليمية وغيرها

  .هدف زيادة إنتاج الغذاء من خالل االستخدام المستدام للمياه والطاقة لتعظيم
  

  ؟ RIH MENA ما هي مجاالت الخبرة التي يهتم بها  .2
  

العالمي واإلقليمي و/أو   المستوى  للبرنامج على  قيمة مضافة كبيرة  تحقق  التي  المحتملة  التآزر والشراكات  باستكشاف أوجه  فريقنا  يهتم 
إلى إشراك الشركاء في التعاون الخاص بالمحتوى؛ تسليط الضوء على البرنامج واالستفادة من   WE4F يهدف ذلك, على الوطني. عالوةً 

في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا شراكات على المستويين االستراتيجي والتشغيلي لدعم   RIH الموارد بشكل عام. لهذه الغايات يبني
والتواصل وزيادة الوعي فيما يتعلق بشركاء االستثمار وسلسلة القيمة وشركاء النظام اإليكولوجي لألعمال وشركاء السياسات  أنشطة التوعية  

  .كذلك من أجل لدعم إشراك وتسهيل المناصرة وحشد صنّاع القرار باإلضافة إلى توفير السياق النابع من التجربة والمراعاة للبيئة المحيطة
  

mailto:we4f@berytech.org


لتعزيز الحد من الفقر،  (ESGالبيئية واالجتماعية والحوكمة ) بالمبادئ WE4F الذكر أنه من المتوقع أن يلتزم جميع شركاءمن الجدير ب *
تخفيف أو  وتجنب  الجنسين،  بين  والمساواة  والسياق  الصراع  والمناخ أياً  وحساسية  البيئة  على  المقصودة  غير  السلبية  اآلثار  و  من 

وفقًا لالتفاقيات والمعايير الدولية لحقوق اإلنسان وااللتزام بالمسؤولية  WE4F ك، يجب أن يعمل جميع شركاءاالنسان. عالوة على ذل حقوق
   االجتماعية والبيئية، والتي سيتم التحقق منها أثناء عملية العناية الواجبة

  
  ما الذي يجب أخذه بعين االعتبار إذا كنت أنوي التعاون معكم كشريك؟ .3

  
أنه   يقدمنعتقد  وبالتالي،  المتبادلة.  المنافع  أساس  على  إال  ومستدامة  فعالة  شراكات  إقامة  يمكن   WE4F MENA Regional ال 

Innovation Hub (RIH)   لشركائه مزايا واقتراحات قيمة مثل المكانة والهيبة المصحوبة باالرتباط بمشروع واتحاد من أربعة جوانب
المباش 65 بقيمة والوعي  دوالر،  مع  مليون  مباشر  اتصال  إلى  باإلضافة  ميدانياً،  مؤهلة  فرق  من  والربح  والمحتملة،  الحالية  بالحلول  ر 

  .وتواصل محتمل مع اتحاد المانحين، وتوليد المعرفة المستمر وتدفق إطار العمل وغير ذلك الكثير WE4F مبتكري
  

  كيف يمكننا تنسيق جهودنا وتبسيطها وتعزيز التعاون؟ .4
  

أن أكثر الشراكات فعالية يتم إنشاؤها على أساس المصالح واألهداف التكاملية، والمسؤولية المشتركة، والنهج   WE4F جنؤمن في برنام
والحلول الموجهة نحو السوق، والتواصل. وبالتالي، سيتم إنشاء جميع الشراكات وتطويرها وتنفيذها بشكل مشترك لضمان الثقة والتعاون 

له وجود في العديد من البلدان   (RIH) اتحاد مركز االبتكار اإلقليمي في الشرق األوسط وشمال إفريقيا  من جميع األطراف. نظًرا ألن
بشكل كبير على الشراكات الوثيقة مع الشركاء المحليين في هذه البلدان   RIH المستهدفة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، سيعتمد

وتبسيط الجهود المستثمرة لجميع أصحاب المصلحة عملية حساسة ومؤثرة للغاية وتتطلب تنسيق   WE4F يعتبر   لدعم عمليات أنشطة.
  .تم تطويرها بشكل مشتركي تعاونًا متعدد األبعاد يعتمد على معايير واتفاقيات وخطط تشغيلية

  
  كشريك؟ WE4F كيف يمكنني التعبير عن رغبتي في االنضمام إلى برنامج .5

  
لمواصلة النقاش حول   we4f@berytech.org جهودنا بالمشاركة معكم. يرجى التواصل معنا عبر البريد اإللكترونينتطلع إلى تنسيق 

   هذا الموضوع.
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