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ن  المساواة لدعم المحلي  المجتمع منظمات قدرات بناء . 1 ن  بير  والتغيير  الجنسير

ي  االجتماعي 
ي  والقانونن

ن
 مجتمعاتهم ف

 : مقدمة 1.1

ة ضمن نطاق الُمساواة هي المبادرة النسوية األورومتوسطية  قدم الخير
ُ
النوع االجتماعي )الجندر(، وبناء  المبنية علشبكة سياسية ت

اعاتالديمقراطية والمواطنة، وتدعو إىل الوصول إىل حلول سياسية لكافة  ن . الين ي تقرير المصير
ن
المبادرة النسوية  وتضم، وحق البشر  ف

ي عملها 
ن
ي البحر األبيض المتوسط وتسىع إىل تصحيح اختالل توازن  دة علالممتلنساءمنظمات حقوق ااألورومتوسطية ف

شاطن 
ن  ن والقمع  النوع االجتماعي القوى بير ي نساء ضد المن خالل إنهاء التميير ي اوإحداث تغيير إيجانر

ن
ي لمجتمع ككل. ف

ن
ويقع مقرها الرئيسي ف

وت وأربيل. ، باريس ي عمان وبير
ن
 ولها مكاتب ف

وع  توسطيةم، بدأت المبادرة النسوية األورو 2018 ير األول من كانون األول/سبتم منذ  ي بلدانبتطبيق مشر
ن
، متعددة ف تعزيز " يدعي

ي المجتمعات المضيفة
ن
ي "، بتمويل من الصندوق الوصول إىل الحماية والمشاركة والخدمات للنساء الالجئات والنساء ف

 االئتمانن
ي  وع بالهدف العام ويتمثل مدد. صندوق  –ألزمة السورية ل لالستجابةاإلقليمي لالتحاد األورونر ن سبل العيش، والوكالة للمشر تحسير

ي لبنان، والعراق / إقليم 
ي المجتمعات المضيفة فن

والحماية القانونية واالجتماعية للنساء الالجئات السوريات وكذلك للنساء فن
ي األردن

 .كردستان وفن

ي و
وع ائتاللبنانفن ي تنفيذ المشر

 من المبادرة النسوية األورو ، ُيشارك فن
ً
 ,Legal Action Worldwide (LAW) توسطية،مف يضم كال

Care International in Lebanon (CIL)   ( ي
ي الديمقراطي اللبنانن

الهدف هو تعزيز أمن ومرونة الالجئات . (RDFLوالتجمع النسان 
ي السوريات والنساء 
ن  فن كير

ن والير ن الجنسير المجتمعات المضيفة من خالل دعم وتنسيق الخدمات الشاملة وآليات اإلحالة والمساواة بير
يعات لتكون أكير مراعاة لالعتبارات الجناأل عل المؤسسات الوطنية و   .  دريةطر والتشر

حات ديمتق إىل الدعوة أهداف 1.2   األولوية ذات والقضايا مقير

ي اتفاقية القضاء عل جميع  اىليتمثل الهدف العام من هذه الدعوة 
ن المعايير الدولية لحقوق المرأة المنصوص عليها فن سد الفجوة بير

ي إنهاء العنف الجنسي وتغيير 
ن ضد المرأة وقرارات مجلس األمن واالحتياجات المحلية واإلسهام فن يعات المتعلقة  أشكال التميير التشر

ن منظمات المجتمع المحلي بالمعرفة والمهارات  . وسيتم تمكير ن ن الجنسير ن ضد المرأة كخطوة نحو تحقيق المساواة بير المتعلقة بالتميير
ن و  باالليات ن الجنسير ي تعزز القيم العالمية للمساواة بير

ط مسبق لتعزيز ثقة المرأة بالنفس و  نقلها محليا الدولية النر بالتاىلي ، وهو شر
ي اتكون ل تمكينها 

. عنرص فعال وأساسي فن   لتغيير

 

وع:   النتائج المتوقعة من المشر

، والسلطات المحلية األخرىت • ن األفراد، ومنظمات المجتمع المحلي ن التنسيق والحوار المجتمىعي بير  حسير

ي المجتمعات المحلية •
ن النساء والفتيات فن  تمكير

 الالجئات السوريات بحقوقهن رفع وعي  •

ن المجتمع ال تخفيف • ن مستالتوتر بير ن السوريير  ضيف والالجئير

 تعزيز الحوار والمصالحة عل المستوى المجتمىعي  •

 معالجة األسباب األساسية للعنف القائم عل نوع الجنس •

ي بناء السالم عل المستوى المجتمىعي  التأقلمدعم آليات  •
ي تساهم فن

 النر
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  الُمقدمة ةالمالي المخصصات 1.3

ي إطار إجماىلي مبلغ التمويل 
ن
حات هو هذه المتاح ف  يورو.   190,000الدعوة لتقديم المقير

ي عدم منح كافة األموال المتاحة.  
ن
 تحتفظ المبادرة النسوية األورومتوسطية بحقها ف

 

 حجم التمويل: 

اوحيجب أن  ن الحد األدنن  يير حات بير ي األقىص و أي تمويل مطلوب بموجب هذه الدعوة لتقديم المقير
 : اآلنر

 للمبلغ:  ▪
ن

 يورو 5000الحد األدن
 يورو 10000لحد األقىص للمبلغ: ا ▪

 

حات لتقديم الدعوة هذه قواعد . 2    مقير
  األهلية معايير  2.1

   الطلبات مقدمي  أهلية 2.2

ي عل المتقدم أناألهلية معايير 
 : يكون التمويل، ينبىعن

ي أو ال مجتمعالمنظمات  أحد  •
 . مسجلةالمبادرات المدنن

 تنظيم عل المدى الطويل. لللديه اإلمكانات والنية  •

 منظمة غير ربحية.  •

 منظمة غير حكومية.  •

•  
 
امه ُمظهرا ن ي ال الير

 . المرأةبحقوق  حقيقر

.  هلدي •  أهداف واضحة ورؤية تجاه التغيير االجتماعي

 مشارك •
 
 نشطا

 
ي االستجابة لألزمة السورية.  ا
 فن

اك المجتمعات المحلية. لديه ال •  قدرة عل التواصل وإشر

. ل واستعداد إمكانات للتنمية يكون لديه  •  لتغيير

  الطلب تقديمل التأهل إجراءات األهلية:  إجراءات 2.1.2

وع المستهدفة:  ي واحد أو أكير من مواقع المشر
وع فن ي تنفيذ كافة أنشطة المشر

وتينبىعن  . عكار، بعلبك، شمال لبنان، جبل لبنان وبير

وع بحلول  وع: يبدأ تاري    خ المشر وع خالل 2020اذار  16وحنر  2019 أيلول 16مدة المشر ي تنفيذ كافة أنشطة المشر
 بأنه ينبىعن

 
. علما

وع.    مدة المشر

  المؤهلة:  األنشطةع أنوا 

ي تعزز  •
 الجسدية والنفسية للنساء والفتيات ، ال سيما النساء والفتيات السوريات الالجئات الحالةاألنشطة النر
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ن  • ن المجتمع المضيف والالجئير ي تجمع بير
 والتخفيف من التوتر بينهمااألنشطة النر

ي التوعية حول نشر المعلومات وزيادة  •
ي تقدمها المراكز الحكومية ومراكز المجتمع المدنن

 الخدمات واألنشطة النر
ي عل النوع االجتماعي والعنف ضد  •

ن والعنف المبنن ن الجنسير زيادة الوعي والتدريب بشأن القضايا المتعلقة بالمساواة بير
 ستجابة اال المرأة و 

ن ا • ، والمبادئ والقيم الدولية المتعلقة جندريلقائم عل أساس التوعية والتدريب بشأن المسائل القانونية المتعلقة بالتميير
ي المجتمعات المحلية

ن
ن احتياجات المرأة ف  بحقوق المرأة والفوارق بينها وبير

ن ،  • ن الجنسير ي دعم القضايا المتعلقة بالمساواة بير
ن
اك الفتيان والرجال ف ي عل أساس جندريإشر

،  العنف الجنسي المبنن
ي السلوك، الحقوق اإلنجابية الجنسية

ن
 وتعزيز التغيير ف

 يةثقة المجتمعالاألنشطة الثقافية والفنية كوسيلة للمصالحة وتعزيز  •
ن  • ن الجنسير اك وسائل اإلعالم المحلية وتعزيز المساواة بير  إشر

 
 
 

ي  التكاليف التكاليف:  أهلية 2.1.3
    إدراجها يمكن النر

ي عل التكاليف أ
 تكون: ن لتكون مؤهلة، ينبىعن

وعو ، بشكل مباشر  باإلجراءمرتبطة  • ي بداية المشر
ي العقد الموقع فن

،  تمتثل لمبادئ اإلدارة المالية السليمة، و منصوص عليها فن
 . القيمة مقابل المال والفعالية من حيث التكلفة مبدأ  ال سيما 

ة تنفيذ اإلجراء أثناء متكبدة •  فير

ي حسابات المستفيد أو  ُمسجلة •
 الداعمة الوثائقمدعومة بنسخ أصلية من و  التحقق منها،ومحددة ويمكن ، يبةالرصن  وثائقفن

وط  خاضعة • م إجراءات منح العقد حيثما أمكنلهذه الشر  . وتحير

ةتتضمن   : التكاليف المؤهلة المباشر

ن  • ي ذلك الرسوم أو الرواتب الفعلية ا الُمناط بهمتكاليف الموظفير
الضمان االجتماعي  اقتطاعات إضافة إىللعمل، بما فن

ها من التكاليف المتعلقة بالمكاف  ئات واألجور. وغير

ي يتحملها المستفيد  التكاليفالرواتب يجب أال تتجاوز تكاليف الرسوم أو  •
ي الالنر

يطةعادة، فن   شر
ّ
، بأي حال من  تتجاوز أل

  من التكلفة اإلجمالية% 30 األحوال، نسبة

ي يتحملها المستفيد ( للالمياوماتتكاليف السفر واإلقامة )= •
يطة أال تتجاوز تلك النر ي العمل، شر

ن فن ن المشاركير ي موظفير
فن

  ال تتجاوز المقاييسن ، يجب أوبأي حال من األحوال، عادةال
 
ي تعتمدها المفوضية األوروبية سنويا

 النر

ي السوق  •
اء المعدات والخدمات، عل أن تتناسب مع معدالت األسعار فن  تكاليف شر

 لوازم والستهالكية تكاليف المواد اال  •

، إلخ(  • ن جمة، والطباعة، والتأمير ة عن متطلبات اإلجراء )توزي    ع المعلومات الخاصة باإلجراء، والير التكاليف الناجمة مباشر
ي ذلك تكاليف الخدمات المالية.  ا بم

 فن

 : غتر مؤهلةالتكاليف التالية 

تب علالديون  •  الخسائر أو الديون وما يير

 المستحقةالفائدة  •

 ضمن العنارص الممولة  •
ً
 إطار آخرأصال

ي  •
ي أو المبانن

اء األراضن  شر
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ي  •
ن
 رصف العمالت الفروقات ف

 

  المتبعة واإلجراءات التقديم كيفية 2.2

  الطلب محتوى . 2.2.1

ي 
  ينبىعن

 
حاتللمبادئ التوجيهية المرفقة  تقديم الطلبات وفقا  )الملحق أ(.  بالدعوة لتقديم المقير

ن التقديم باللغيمكن  ية. اة للمتقدمير ن  إلنجلير

ي 
ي العمل/ بهذا  المتعلقةعل مقدمي الطلبات تقديم جميع المعلومات ينبىعن

ن
ي مذكرة المفاهيمالاإلجراء ف

انية ية، كما ينبىعن ن تقديم مير
 مفصلة وخطة عمل إرشادية. 

ي 
انية ينبىعن ن  . اليورو بعملة  المفصلةتقديم المير

 إىل رفض الطلب.  المذكرة المفاهيميةتعليمات  المدرجة ضمنمتعلق بالنقاط  رئيسي  اختالفقد يؤدي أي خطأ أو 

 المكتوبة بخط اليد.  يةمذكرات المفاهيماللن يتم قبول 

ي أو قبل الموعد الواجب تشمل الوثائق المطلوبة 
ي تقديمها فن

:  النهان  ن ما يلي   من قبل جميع المتقدمير

 . 1الملحق  - مفاهيمية. المذكرة ال1

انية 2 ن  . 2الملحق  - المفصلة. المتر

 . 3الملحق  -. خطة العمل اإلرشادية 3

ي ذلك الحوكمة والهيكل التنظيمي للمنظمة 5
ن

 4الملحق  -. اللوائح الداخلية والنظام األساسي بما ف

 

ي  والموعد المعلومات 2.2.2
  الطلبات لتقديم النهان 

ن  ن إرسال نموذج المذكرة المفاهيمية، والمير ي عل المتقدمير
ونيا  وخطة العمل اإلرشادية المفصلة،انية ينبىعن ي الكير

ي ملفات منفصلة فن
فن

:  2019 اب 11موعد أقصاه  ي
ونن يد اإللكير وعيرجر  و   .ife.org-laugel@efimicheleإىل الير ي  كتابة اسم المشر

 الموضوع خانةفن
ي المجتمعات المضيفة: "كالتاىلي 

 ". تعزيز الوصول إىل الحماية والمشاركة والخدمات للنساء الالجئات والنساء فن

. سيتم رفض أي طلب مقدم بع ي
 . PDFعل كل المستندات أن تكون د الموعد النهان 

ي ترشحت المنظمة/ بعد ذلك ستحصل 
ي عند االنتهاء من ، و النهائية الموافقة عل القائمة المخترصة ووردت ضمنالمنظمات النر

النر
  . التمويلمعها ستكون األساس التفاقية  يةاتفاقاالجراءات وإبرام 

  الطلبات واختيار التقييم .2.3

ن من قبل لجنة تقييم مكونة من أعضاء س تقييم وسيتم اعتماد المعايير اآلتية خالل عملية . االئتالفيتم فحص وتقييم المتقدمير
 : جميع المستندات المقدمة من مقدمي الطلبات
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ام با • ن ي للتسليمااللير
. لموعد النهان  ي

 ، وخالفه سيتم رفض الطلب بشكل تلقان 

ام ب • ن انية و ، يميةهامذكرة المفوال ،المطلوبة المالحقتقديم جميع االلير ن خطة العمل اإلرشادية، و ، المفصلةالمير
 . والنظام األساسي التقارير الشدية السنوية واللوائح الداخلية و المراجعة السنوية، والتدقيق/ 

حات. لتقديم  أهداف الدعوةمع العمل  تناسبمدى  •  مقير

ي المجتمعات المحلية  واللبنانياتالحتياجات والقيود الخاصة بكل من النساء السوريات مع االعمل  تناسبمدى  •
ن
ف

 المستهدفة. 

ح مدى جودة • ي والماىلي الذي  المقير
رات  سيحدد الفنن ، وما التمويل وإنفاقه ، وكيف سيتم استخدامالحصول عل تمويلمير

 عل المجتمع، وخطة االستدامة.  التدخلحدثه يُ أن  يتوقع الذي هو التأثير 

 . الطلبتماسك وجدوى مدى  •

ة م • ي إدارة المشاري    ع. مقدم الطلب السابقة ستوى خير
ن
 ف

 . األعمالتحقيق النتائج واتساق وجدوى ب المرتبطةالقدرة عل تنفيذ األنشطة  •

 هيكلية صنع القرار لمقدم الطلب.  •

ي تجتاز  الطلباتسيتم تقييم 
حة مدى مالءمةبناء عل  اإلداري األول االختبار النر  . ها وتصميم األعمال المقير

 المعيار المذكور أعاله. درجات حسب  10من عالمة كلية  ستحصل الطلبات عل

حة مرتبة حسب مجموع تحتوي عل ، سيتم وضع قائمة الطلباتبمجرد االنتهاء من تقييم جميع  ي درجات الاإلجراءات المقير
النر

 . لطلباتأحرزتها ا

ي 
 ، سيتم النظر فقط فن

ً
ي حصلت عل  الطلباتأوال

. لمرحلة انقاط عل األقل  5النر  و الختيار األوىلي
 
عدد الطلبات،  خفض، سيتم ثانيا

 . الطلبات المقدمةوعدد ها بترتي حسب

سل المبادرة النسوية األورومتوسطية  ،الطلباتتقييم  االنتهاء من بعد  ن سير وبعدها نتائج التقييم. تتضمن  رسائل إىل جميع المتقدمير
 للتوقيع عل االتفاقية.  الذين وقع االختيار عليهمدعوة مقدمي الطلبات  سيتم

 

 االختيار قرارب اإلبالغ . 2.4

حات المقدمة.  االئتالفأعضاء  مكونة منلجنة تقييم  تشكيليتم  التقييم  إبالغ كل منظمة مجتمع محلي بنتائجيتم و  لمراجعة المقير
 ويتم تحديد المبلغ الذي سُيحوّ  منها.  قرار لكلبالمذكرة  عير إرسال

 
للمعايير  ل لكل منظمة مجتمع محلي بعد إجراء التقييم ووفقا

عات. وقد يختلف المبلع باختالف الدنيا وقدرة وإمكانية   اتيجية لجمع التير
كل منظمة عل تنفيذ األعمال ذات الصلة ووضع اسير

 اتها ونطاق أعمالها.  حجم المنظمة وخير 

وط . 2.5   التمويل منح قرار إصدار بعد التنفيذ شر

وط  2.5.1  اتالدفع رصفشر

التقارير  استالمكل دفعة بعد   رصفيتم وبعدها، عند توقيع االتفاقية. ، حيث يتم منح أول دفعة إىل عدة دفعات التمويلينقسم 
ازي يهدف إىل الحد منمصحوبة بالوثائق الداعمة.  نأن تكو  طوالموافقة عليها، شر  المرحلية المالية والشدية مخاطر  وكإجراء احير

 المبادرة النسوية األورومتوسطية تتضمن اتفاقيات ، سوء اإلدارة و/أو الفساد 
 
 تدابير مكافحة الفساد ويذكر أنه يجوز  يعزز من بندا

ي حالة حدوث ذلك، يتم  للمبادرة فسخ
وط الواردة فيها. وفن ي حالة عدم االمتثال للشر

امات مالية االتفاقية فن ن االنسحاب من أي الير
تب عليه  . المبالغ غير المستخدمة إعادةات أخرى وُيطلب رصف دفعا يير



      

 

 

 

                 بالشراكة مع:

                       

                            

 

ي تتلقر المنح خالل توجيه وإرشاد إىل كما يتم تقديم 
تقديم الدعم المستمر دورة حياة التدخل بهدف منظمات المجتمع المحلي النر

ي والماىلي المقدم 
تشغيل موحدة تتسم بالشفافية  إجراءات العمل بموجب ضمانولوالتأكد من أن اإلنفاق يتماسر مع المخطط الفنن

 أن يركز  المبادرة النسوية األورومتوسطيةتضمن و والمساءلة. 
 
عل القضايا الرئيسية المتعلقة بالعناية الواجبة وإجراءات  التدريب أيضا

ن والمعاملة المتساوية والتناسب من أجل مراقبة تنفيذ المنحة بشكل  يات العامة والشفافية وعدم التميير االمتثال، مثل مبادئ المشير
 ر المبادفوستو . للتمويلأي مخالفات وسوء استخدام  واإلبالغ عنشفاف وخاضع للمساءلة 

 
 اإلجراءات.  إليضاح الالزم التوجيهرة أيضا

، المجتمع لمنظمات التقارير رفع آليات 2.5.2  النتائج أو المالية التقارير سواء المحلي

ن  رفع تقارير آلية المبادرة النسوية األورومتوسطية ستوفر   المستخدمة التوجيهية المبادرةإرشادات  تستند إىل ،محددة للممنوحير
 طول اإلجراءات المختلفة. حسب تحديد عددها  وسيتم المرحليةتقارير وستطلب المبادرة الللتقارير الشدية والمالية. 

 واألجوبة واألسئلة التعريفية جلسةال 2.6

ي   تعريفيةجلسة المبادرة النسوية األورومتوسطية ستعقد 
ن
ن ف  13:00 - 11:00من الساعة  2019تموز  25 يوملجميع المتقدمير

ي فندق سمالفيل بدارو  لبنانبتوقيت 
 و . فن

ُ
ي الجلسة المبادرة النسوية األورومتوسطيةقدم ست

وع فن  ،المرجوةوالنتائج  ،أهداف المشر
المبادرة وستستضيف . ات اتخاذ قرار االختيار عمليإىل للطلبات، إضافة والمبادئ التوجيهية  ،والجداول الزمنية ،النهائية والنواتج

شيح النسوية األورومتوسطية  ن كحد أقىص من كل منظمة. نوضي بير امج المتعلقة  ن يتحلونمالحضور مشخصير بفهم قوي للير
ن  بالمنح  . النوع االجتماعي والمرأة والعدالة بير

حاتليمكن إرسال األسئلة واالستفسارات المتعلقة بالدعوة   المذكرة المفاهيمية،بملء  المتعلقةلقضايا الفنية وا تقديم مقير
انية ن ي إىل  ، ونموذجوالمير

ونن يد اإللكير  بأن .  ife.org-michele.laugel@efiخطة العمل عير الير
 
ي لطلب أي علما

الموعد النهان 
:  2019تموز  31هو إيضاحات  يد سلن يتم االجابة عل األ  . 78 06 38 1 00961 عير االتصال عل الرقم التاىلي ئلة عتر التر

 . ي
ونن  االلكتر

ي  الجدول 2.7
  اإلرشادي الزمنن

 الوقت التاري    خ الموضوع

 13:00-11:00 2019 تموز  25 اجتماع التعريف

ي لطلب 
 17:00 2019 تموز  31 النسوية األورومتوسطيةمبادرة المن  إيضاحاتالموعد النهان 

ي لتقديم الطلباتالموعد 
 23:59 2019 تموز  11 النهان 

ي للتقييم
ن حول القرار النهان    2019 أيلول 2 معلومات للمتقدمير

  2019أيلول  16 اتالطلب مشاري    ع مقدمي بتنفيذ تاري    خ البدء 

حاتيجب إرسال وثائق و . لبنانبتوقيت  23:59، 2019تموز  11هو  ات لطلباتها آخر موعد لتقديم المنظم يد  المقتر عتر التر
ي فقط إىل 

ونن :  عنواناإللكتر ي التاىلي
ونن يد اإللكتر   ife.org-michele.laugel@efiالتر
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