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  صندوق المرأة للسالم والعمل اإلنساني

 دعوة لتقديم العروض دورة التمويل العادية 

 

 2022فبراير   1 :تفتح الدعوات 

   2022 مارس :15 آخر موعد للتسلي

 

 

 عن صندوق المرأة للسالم والعمل اإلنساني      .1

صندوق المرأة للسالم والعمل اإلنساني هو آلية عالمية للتمويل المجّمع، يتألف من ممثلين عن الجهات المانحة وكيانات 

األمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني، ويرمي إلى تفعيل التحرك وتحفيز زيادة كبيرة في التمويل من أجل مشاركة 

السالم وتمكينهن في عمليات  وقيادتهن  اإلنسانية.    النساء  واالستجابة  مرنة وسريعة،  وواألمن  تمويل  آلية  الصندوق 

يدعم تدخالت عالية الجودة لدعم إمكانات النساء المحليات لمنع نشوب الصراعات، واالستجابة لألزمات وحاالت الطوارئ،  

 واغتنام أهم الفرص لبناء السالم.

 

المساعدات اإلنسانية، والسال   يليز التنمية، وذلك من خالل االستثمار في  الصندوق الحواجز بين  م، واألمن، وتمويل 

تعزيز مشاركة النساء وقيادتهن وتمكينهن في جميع مراحل األزمات، والسالم واألمن، والتنمية. يعالج الصندوق ثغرات  

ن طريق تحسين  التمويل الهيكلية في مشاركة المرأة أثناء المراحل الرئيسية من األزمات، والسالم واألمن، والتنمية ع 

آليات المساعدة الدولية من حيث توقيتها المناسب، وتحديد أنماط متوقعة لها، وزيادة مرونتها. ومن الجدير بالذكر أن  

الصندوق يكفل استثمارات تأتي في وقتها المناسب لمنع نشوب الصراعات بعد تلقي إشارات اإلنذار المبكر من النساء،  

ئية بعد نجاح مفاوضات السالم. وينطلق الصندوق في ذلك من إقراره بأن السالم ال يمكن  ويعجل بتوزيع المساعدة اإلنما

إحالله أو استدامته دون االستثمار في منظمات المجتمع المدني. ولذلك، يستثمر الصندوق في الدعم المالي والفني  

 الالزم لمنظمات المجتمع المدني، وال سيما المنظمات النسائية الشعبية. 

 

للتغيير هدفها الكلي هو المساهمة في مجتمعات سلمية يتساوى فيها الجنسان. يتطلب تحقيق    تهفي إطار نظري  وذلك

هذا الهدف تمكين النساء من المشاركة واإلسهام في منع نشوب الصراعات والتصدي لألزمات وبناء السالم والتعافي،  

منظمة من    450، أكثر من  2016عام  وكذلك من االستفادة من مكاسب هذه الجهود. ويدعم الصندوق، منذ إطالقه في  

 بلدا أو مجموعة بلدان.  25منظمات المجتمع المدني في  

 

كيانات من كيانات األمم المتحدة )وهي   أربعالصعيد العالمي، يخضع الصندوق إلدارة مجلس التميل الذي يتألف من    على

و للمرأة،  المتحدة  األمم  المتحدة    ،   الالجئين   لشؤون  المتحدة  لألمم  السامية  المفوضية  حالياً: هيئة  األمم  وصندوق 

  4(، وكذلك  السويد وأستراليا  ،ألمانيا  ،النرويج  )هي حالياً:  دعم بناء السالم(، وأربع دول أعضاء مانحة    ومكتبللسكان،  

،  (Feminist Humanitarian Network)الشبكة اإلنسانية النسوية  منظمات من منظمات المجتمع المدني )هي حالياً:  

  .(WRC)الالجئا النساء لجنةو (Action Aid) إيد  أكشن  ، (Kvinna till Kvina) كفينا حتى كفينا

 

وتعمل هيئة األمم المتحدة للمرأة بوصفها األمانة الفنية للصندوق على الصعيد العالمي. كما تعمل الهيئة، في البلدان  

 إداري لمنظمات المجتمع المدني. حيث لديها حضور قطري، ككيان 

 

 مقترحات ال طبيعة ونطاق الدعوة إلى تقديم  .2

، وعلى المشاريع أن تركز على بلد واحد،  لبنان   سيمول صندوق المرأة للسالم والعمل اإلنساني المشاريع المؤهلة في 

 المشاريع التي تغطي بلداناً عدة.   ولن تقبل

 

(، االحتالالت المتعددة، والحروب المتكررة مع اسرائيل،  1990- 1975مشهد الحرب األهلية الطويلة والوحشية ) إن

ة،  جعلت من لبنان نموذًجا يحتذى به في المرونة والصمود، خاصة بعد أن تحملت البالد عبء االضطرابات في المنطق

ذه المرونة المحتفى بها، والمستندة إلى اعتبار لبنان بلد  واستوعب، على ما يبدو تداعيات الحرب األهلية السورية. ه 
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دينيًا محدًدا للغاية من شأنه الوقاية من االنزالق لحرب أهلية  -ذي قوة اقتصادية ومالية، يتبع عقًدا اجتماعيًا عرقيًا

تزعزعت، كاشفة معالم العيوب البنيوية والهشاشة.   –جديدة   

واقتصادية غ  انعكس  أزمة سياسية  واحتجاجات  ذلك  السورية،  األزمة  تأثير  تفاقمت بفعل  ، وجائحة  2019ير مسبوقة، 

العملة،  2020، وانفجار بيروت في آب  19-   كوفيد الكبير في قيمة  . أدت األزمة االقتصادية، التي تجلت في االنخفاض 

محكومون بالفقر ويكافحون    ٪ من سكان البالد اآلن55العجز، التضّخم، إلى بطالة كبيرة حيث تقدر اإلسكوا أن أكثر من  

من أجل الوصول إلى السلع األساسية. وصف البنك الدولي الوضع "بالكساد المتعمد"، وذكر أنه من المرّجح أن تكون  

العشرة وربما الثالثة األكثر حدة على مستوى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر.    أألزمات األزمة الحالية من بين  

جمود السياسي والفساد المطلق هذا الوضع، حيث أشارت التقديرات إلى أن أكثر من نصف سكان  كما يفاقم استمرار ال

غالبية السكان إلى مواجهة صعوبات ومحن بالغة القسوة.    يعرّض، مما  2021لبنان يعيشون تحت خط الفقر في العام  

إلى حد كبير قدرة الناس على تحمل    مع انخفاض قيمة الليرة اللبنانية، يزداد سعر السلع األساسية بسرعة، مقوًضا

القائمة    -تكاليف الغذاء والمأوى والرعاية الصحية. ومع احتالل الجمود المشهد السياسي، تكافح حكومة تصريف األعمال  

إلجراء اإلصالحات الالزمة لمعالجة األزمة الحالية، لكن ال يبدو أن المناقشات بين الجهات السياسية في    -  2020منذ آب 

 ان حول خطوات معالجة األزمات تتناسب مع الخطورة التي يتصف بها الوضع الحالي. لبن

الهرمل والبقاع، بين  -تتصاعد التوترات االجتماعية في جميع أنحاء البالد، ال سيما في عكار وبعلبك  ، الوضع  هذا  ظل  في

اللبنانيين والسوريين، ولكن أيًضا فيما بين اللبنانيين. تؤدي الخطابات االنقسامية والطائفية والصراعات المحتدمة على  

شتباكات العنيفة في بلد يفتقر إلى فهم مشترك للماضي أو رؤية  الموارد النادرة دائًما إلى تزايد المخاطر وحوادث اال

، على مطالب مشتركة  2019موحدة للمستقبل. اتفقت الحركة االحتجاجية، التي انتفضت من جديد في تشرين األول  

إلى   االجتماعية  الحركات  تحول  مع  التطور،  قيد  )الحركة(  زالت  وال  للفساد،  ومكافحة  والمساءلة  العدالة  أحزاب  حول 

 البرلمانية والبلدية.   2022وتحالفات سياسية في أثناء التحضير النتخابات 

البلدان ذات    الجندريةهذه األزمة متعددة األوجه في سياق عدم المساواة    نشهد والبنيوية. يعتبر لبنان من  العميقة 

ًقا لتقرير المنتدى االقتصادي العالمي  دولة وف  153من أصل    145اإلجمالية األعلى في العالم )المرتبة    الجندريةالفجوة  

(، ويحتل إحدى أدنى المعدالت العالمية لمشاركة المرأة في سوق العمل، حيث تقّدر  2020للعام   الجندريةحول الفجوة  

 ٪ للرجال.76٪ للنساء مقارنة بـ  29ب 

لبنان، والتي بدأت في   فيالمرأة للسالم والعمل اإلنساني   صندوقهي الدورة الثانية من التمويل التي يطلقها  هذه

 شريكة  منظمات  6 دعم اآلن حتى تم  حيث ،النسوية المطالب وميثاق ، كاستجابة انفجار بيروت 2020لبنان في العام 

 . بيروت انفجار إطار في والسالم واألمن  المرأة /للنساء السياسية المشاركة على تركز

 

المقترحات    اإلنساني  والعمل  للسالم  المرأةدعوة صندوق    وتركز للنساء   علىلتقديم  السياسية  المشاركة  تحسين 

  توفر هذه الدعوة لتقديم العروض فرصة لمنظمات المجتمع المدني  كما .لبنان  في  الدامج السالم  بناء أجل من والفتيات 

 مقترحات  لتقديم  لبنان،( في  WPSHAتنفيذ االلتزامات المتعلقة بالمرأة والسالم واألمن والعمل اإلنساني )  العاملة على

  للطلبات   خاًصا  اهتماًما  الصندوق  وسيولي.  المنظمات   تلك  قدرات  واستدامة  لتعزيز  المخصص  المؤسساتي  التمويل  تخص

  العرق،   الفقر،  نتيجة  والمستبعدات  كالمهمشات  والفتيات،  النساء  ضد  التمييز  من   أشكال  عدة  تقاطعات  على  تركز  التي

 تاًما  انسجاًما  يعكس   مما  التمييز،  أشكال  من   وغيرها  المكتسب،  المناعة  نقص  فيروس  الهجرة،  الجغرافيا،  العمر،  اإلعاقة،

 الفئات من  فئة أي استبعاد عدم ومبدأ ، 2030  التنمية  أجندة مع

 

 :الترشح له الذي تختار المنظمة WPHF  (1/2)تمويلر الخاصة بتدفق امع بيانات األثوعلى المقترح المقدم أن يتماشى 

 

   البرامجيتدفق التمويل  

مشاركة  ال تحسين   (:والتعافي)بناء السالم  اإلنساني  المرأة للسالم والعمل لصندوق  6مجال التأثير 

 السياسية للنساء والفتيات في سياقات بناء السالم 

 
 :. تركز هذه الدعوة تحديًدا على المبادرات التالية    

 

https://arabstates.unwomen.org/ar/digital-library/publications/2020/08/charter-of-demands-lebanon
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o في العمليات السياسية وعمليات صنع القرار. يمكن أن يكون    الشابات،بما في ذلك  المرأة،مشاركة  تعزيز

على مستوى المقاطعة، أو   والحكومةذلك داخل اللجان أو المنتديات المجتمعية، وهيئات صنع القرار 

أو في العمليات السياسية مثل االنتخابات أو   الطالبية،أو الوطني، أو األندية والنقابات ،المستوى اإلقليمي 

 والتعافي؛ العمليات التي تهدف إلى تعزيز بناء السالم 

o  و / أو مطالب   بالجندرالنساء ومنظمات المجتمع المدني من المساهمة بنجاح في دمج اللغة الخاصة  تمكين

 م؛ المرأة و / أو االلتزامات المالية في خطط وسياسات التعافي وبناء السال

o بين  وفيما المجتمع داخل السالم بناء جهود في   للمساهمة والشابات للنساء  السياسية المشاركة زيادة  

 المجتمعات 

 

 ( 1التقدم بطلب للحصول على تمويل مؤسسي )المسار  و / أو

 

( لتعزيز القدرة المؤسسية  المرأة للسالم والعمل اإلنساني لصندوق 1)مجال تأثير    تدفق التمويل المؤسسي

(  WPSالمرأة والسالم واألمن ) جببرنامتنفيذ االلتزامات المتعلقة تعمل على   المحلية، التي حقوق النساء لمنظمات

 واالستجابة اإلنسانية. 

 

و     6للحصول على إرشادات حول إطار عمل النتائج لمنطقة التأثير   WPHF المؤشراتورقة إرشاد  التطلع على يرجى 

 أدناه.  8القسم  في  1

 

   مدة المنح .3

 شهرا.   24يمكن لجميع منظمات المجتمع المدني أن تطلب منحاً لمدة أقصاها 

 

 الموقع  .4

 مناطق خارج بيروت. شجع بشدة الطلبات التي تركز على ت كما  لبنان،سيتم قبول طلبات المشاريع في جميع أنحاء 

 

 التمويل والمبالغ تدفقات .5

تهدف دعوة تقديم العروض إلى  .  مدى عامين على دوالر أمريكي  900,000  ما مجموعه  لبنان سوف يمنح الصندوق  

 ( للتمويل:2االستجابة الحتياجات المنظمات النسائية المحلية في البيئات الهشة، من خالل مسارين )

 

 . أمريكي دوالر 30000إلى دوالر أمريكي   2500: التمويل المؤسسي: من 1تيار التمويل 

تموياًل مؤسسيًا لمنظمات المجتمع المدني المحلية التي تعمل على قضايا الحماية الخاصة   التمويل هذا دفقسيوفر ت 

لضمان قدرتها على الحفاظ على   وذلك بالنوع االجتماعي في سياقات السالم واألمن والسياقات اإلنسانية،

إلى توضيح كيف يؤثر السياق الحالي على قدراتهم   المحتملين الطلبات  يمقدم تأثيرها. يحتاج استمراريتها وتحسين 

تمويل مجموعة محدودة من   إلى وكيف يهدف هذا األخير كمنظمة، المؤسسية والمالية وكيف سيدعمهم التمويل

 األنشطة لدعم تطوير أو تعزيز القدرة المؤسسية لمنظمات المجتمع المدني.  

 تمويل تنفيذ نشاط برامجي. ليسالغرض من تيار التمويل هذا، 

 

 دوالر أمريكي.  200000إلى   30000: التمويل البرامجي: من 2تيار التمويل 

سيمول تدفق التمويل هذا، المشاريع التي تهدف تحديًدا إلى تمويل األنشطة البرامجية المتوافقة مع مجال تأثير  

WPHF 6. 

 

و / أو مرة    نالبرنامجي في التنفيذ( التقدم مرة واحدة فقط للتمويل    ةأو شريك  ةهام: يمكن لمنظمة )رائد

المنظمات التي تتقدم بطلب للحصول على كال التدفقات إلى إرسال    وتحتاجواحدة للتمويل المؤسسي.  

 حزمتين من التطبيقات بناًء على المتطلبات والقوالب ذات الصلة لكل تدفق. 

 



 

4 
 

 

 

 

 األهلية، وتقديم الطلب، وعملية االختيار  .6

 

 التمويل؟ من يتأهل لتقديم طلب وتلقي  6-1

أو المنظمات    النساء، يتأهل لتقديم الطلبات المنظمات الوطنية أو المحلية التي إما تقودها نساء، أو تعنى بحقوق  

وتُشجَّع   بتنوعهن.  الفتيات  أو  النساء  بالعمل مع  لديها سجل مثبت  التي  المدني  المجتمع  أو منظمات  النسوية، 

تقديم الطلبات. والمشاريع المشتركة مسموح بها، بل يشجع  المنظمات الشعبية والمحلية، بصفة خاصة، على  

 عليها.  

 

أو رؤيتها أن يعكس    بحقوق المرأة أو نسوية" "  ولكي تعتبر أي منظمة معنية البيان الرسمي لرسالتها  على 

. وعلى أهداف  نساءالتزامها بمعالجة أشكال التمييز المتعددة/المتقاطعة، وتعزيز المساواة بين الجنسين وحقوق ال

المنظمة أن تشمل معالجة الحوافز/النظم/الهياكل األساسية التي تديم العنف القائم على نوع الجنس، وال سيما  

 م الذكوري وديناميات السلطة القائمة على التمييز بين الجنسين، والعمل على تحويلها. النظا

 

 يجب أن ترأسها امرأة بوصفها مديرة/رئيسة للمنظمة.  "المنظمة التي تقودها نساء"

 

الرسمية التزامها بمعالجة   رؤيتها /يجب أن تعكس مهمتها  "بحقوق الشباب"،منظمة معنية ال تعتبر لكي 

 األشكال المتعددة / المتداخلة للتمييز وتعزيز حقوق الشباب. 

 

 من قبل الدولة / المنظمة.  معرّف" أحد الشباب كما هو "المنظمة التي يقودها الشباب يجب أن يرأس 

 

منظمات المجتمع المدني األخرى، عليها أن تثبت أن لديها تجربة في التصدي للعنف ضد النساء والفتيات، و/أو  

 أوجه عدم المساواة بين الجنسين، و/أو حقوق المرأة.  

 

 يلي قائمة بالمنظمات غير المؤهلة لتقديم طلب الحصول على منحة من الصندوق: فيما

 المنظمات غير الحكومية الدولية أو فروع المنظمات غير الحكومية الدولية.  •

مليون دوالر أمريكي )أو ما يعادلها بالليرة اللبنانية( وما   2020المنظمات التي تبلغ ميزانيتها السنوية لعام  •

 فوق؛ 

 المنظمات التي تتلقى حاليا تمويال من صندوق لبنان اإلنساني أو التي تلقت تمويال في العامين الماضيين  •
 المنظمات التي تقترح تدخالً يغطي بلداناً عدة؛  •

 المنظمات التي تقترح تدخالً في بلد يختلف عن البلد المؤهل؛  •

ذ )بالنسبة للمنظمات التي تتقدم بطلب في  المنظمات الرائدة غير المسجلة قانونياً في بلد/منطقة التنفي  •

 إطار ائتالف، ال يشترط تسجيل سوى المنظمة الرائدة(. 

 الوكاالت أو المؤسسات الحكومية؛  •

 وكاالت األمم المتحدة أو فرق األمم المتحدة القطرية؛  •

 األفراد بصفتهم الشخصية؛  •

 كيانات القطاع الخاص؛  •

 الجامعات والمؤسسات التعليمية •

 

  لكنو (،2التقدم بطلب للحصول على تمويل برنامجي )المسار  WPHFال يمكن للمنظمات التي تنفذ حاليًا مشروع 

 )التمويل المؤسسي(.  1هي مؤهلة للتقدم بطلب للحصول على المسار  

 

   هل يشترط أن يكون الكيان/المنظمة مسجالً/مسجلة حتى يتقدم بالطلب؟ 6-2
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مقدمة الطلب شخصية اعتبارية لدى السلطة الوطنية المختصة في البلد المؤهل لتنفيذ  يجب أن يكون للمنظمة  

ويجوز للمنظمات غير المسجلة   .ة باإلضافة إلى حساب مصرفي بالدوالر األمريكي مسجل باسم المنظم المشروع

 ئيسي. في بلد التنفيذ أن تتقدم بطلب بالشراكة مع شريك منفذ مسجل محلياً بوصفه مقدم الطلب الر

 

ألي طلب منحة. وستعتبر الطلبات التي ال تقدم  اجباري الحاقه   (،إثبات تسجيل قانوني )أو الشخصية االعتبارية

دليالً واضحاً على الشخصية االعتبارية غير مكتملة وستسحب من عملية تقديم الطلب. والرجاء مالحظة أن مواد  

 التأسيس ليست دليالً على الوضع القانوني.  

 

نفذين، الذين هم جزء من مقترح  وعلى الشريك الرئيسي فقط أن يقدم تسجيله القانوني. ال يجب على الشركاء الم

 ولكن يجب أن يكونوا منظمات مجتمع مدني )غير ربحية وغير حكومية(.    ،قانونياً مشترك، أن يكونوا مسجلين 

 

 هل يمكن لمشروعي أن يغطي عدة بلدان؟  3-6

 ال، يجب أن تغطي المشاريع بلداً واحداً فقط. المقترحات التي تغطي بلداناً عدة غير مؤهلة لتقديم الطلبات.  

 

 هل يمكن تقديم أكثر من طلب؟  4-6

تدفق تمويل. إذا ظهرت    (، لكلمنفذ  أو كشريك)سواء كشريك رائد    ال، ال يجوز للمنظمات تقديم أكثر من طلب واحد 

 فيمكن اعتبار مشروع واحد فقط مؤهالً. التمويل،تدفق  لنفس منظمة في أكثر من طلب واحد 

 

 هل يمكن لمزيد من المنظمات أن تتقدم بطلب مشترك؟  5-6

نعم، المشاريع المشتركة يشجع عليها. وبالنسبة للمشاريع المشتركة، ال يشترط إال على المنظمة الرائدة أن   

تستوفي معايير األهلية. وبالنسبة للمشاريع المشتركة، يجب أن تكون أدوار ومسؤوليات كل منظمة مفصلة بوضوح 

تبين المقترحات بوضوح المنظمة التي ستتولى    في الطلب، وذلك في القسم المناسب في إطار المقترح. ويجب أن

 المسؤولية الرئيسية في إدارة المشاريع والتزامات التعاقد.  

 

 هل يمكن التقدم بطلب للحصول على تمويل لمبادرة أو مشروع قائمين؟  6-6

 للمساهمة. نعم، يقبل الصندوق المقترحات حول المشاريع القائمة. ولكن ينبغي توضيح القيمة المضافة المحددة  

الحاليين ليسوا    WPHF. الحاصلون على منح  WPHFليس هذا هو الحال بالنسبة للمشاريع الجارية الممولة من  

هم مؤهلون للتقدم بطلب للحصول على المسار  لكن  مؤهلين للتقدم بطلب للحصول على تمويل برامجي إضافي.  

 )التمويل المؤسسي(.  1

 

 ما هي متطلبات تصميم المشروع؟  7-6

للتمويل    1  بالنسبة لهذه الدعوة إلى تقديم المقترحات، على المشروع )أو المشاريع( أن تساهم في مجال التأثير

  على النحو المبين  البرامجيللتمويل    المرأة للسالم والعمل اإلنساني  صندوقل  6ر  ومجال تأثي،  للصندوق   المؤسسي

 .  3القسم  في

 

تحسين المشاركة السياسية للنساء والفتيات في سياقات  التمويل البرامجي:      6التأثيرمجال   •
 بناء السالم 

 على األقل(: 1مؤشرات التأثير المطلوبة )حدد 

  المجتمع   بمنظمات  أو  بالنساء  تأثرت  التي  السالم  بناء  سياقات  في  السياسات  أو/    و  الخطط  وأنواع  عدد  1.6

 المدني 

 القرار  صنع  وعمليات السياسية  العمليات في المشاركات الشابات والنساء النساء عدد  2.6

 

 و / أو 

 

التأثير  • وضمان    : المؤسسي  للتمويل  1  مجال  مناصرة  في  المدني  المجتمع  منظمات  دور  تعزيز 

 المساءلة عن التزامات النساء والسالم واألمن.  
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النتائج   إطار  وذلك في  التالية،  التأثير  األقل من مؤشرات مستوى  اثنان على  أن تستخدم  المقترحات  وعلى 

 )الملحق ألف من نموذج المقترح(:

تواصل فيها المنظمة عملها نتيجة للتمويل المؤسسمتوسط عدد األشهر التي يمكن أن    1.1
1

 

 عدد / نسبة الموظفين المحتفظ بهم بفضل التمويل المؤسسي الممنوح   2.1

 تطوير إدارة المخاطر و / أو خطط الطوارئ أو استراتيجيات المنظمة  3.1

أنواع )وعدد( االستراتيجيات أو األدوات أو األنظمة التكيفية المعتمدة من قبل المنظمة لضمان استمرارية   4.1

 أعمالها 

 

 مالحظة أن جميع المشاريع يجب أن تتضمن مؤشرات الوصول التالية: اليرجى  

 متغيرات أخرى( عدد األشخاص المستفيدين مباشرة من االستجابة )حسب الجنس أو الفئة العمرية أو   •

 عدد األشخاص المستفيدين من االستجابة بشكل غير مباشر •
 بتطوير مؤشر أو مؤشرين إضافيين لكل نتيجة توضح التغيير في مشروعك  قمو •

 
 . الخاصة بالمؤشرات للحصول على معلومات إضافية اإلرشاد يرجى الرجوع إلى أوراق 

 

 ميزانية المشروع؟ هل يجب على مقدمي الطلبات المساهمة في   6-8

 ليس مطلوباً من منظمات المجتمع المدني أن تسهم في الميزانية. 

 

   على مزيد من المعلومات حول الدعوة؟  يمكن الحصولمن أين  69-

مع مقدمي    اإلنترنتعلى    توجيهية/ستنظم هيئة األمم المتحدة للمرأة، بدعم من أمانة الصندوق، جلسة إعالمية

وجلسة  ،  )توقيت بيروت(   ظهًرا    12في تمام الساعة    فبرايرشباط/  16  األربعاءيوم    باللغة اإلنكليزية  المحتملين الطلبات  

للتسجيل،   )توقيت بيروت(. صياًحا 11في تمام الساعة  شباط/فبراير  17إعالمية أخرى باللغة العربية يوم الخميس  

المطلوبة  يرجى   المعلومات  قبل  إضافة  التالي  الرابط  :  2022شباط/فبراير    14على 

https://ee.humanitarianresponse.info/x/dgh2hFOy  أو    )للجلسة اإلنكليزية(،  باللغة 

https://ee.humanitarianresponse.info/x/Tm7zMBRd  .)للجلسة باالغة العربية( 

 

  . إذا واجهتم مشكلة خالل التسجيل، شباط  15رسال رابط الجلسة إلى جمميع المنظمات المسجلة في  إسيتم  

 cfp.lebanon@unwomen.orgيرجى إرسال بريد إلكتروني إلى العنوان التالي: 

 
 

 

 ومتى وكيف يمكن التقدم بطلب للدعوة إلى المقترحات؟  أين  .7

ُيْنظَر    ولن   بيروت(.صباًحا )توقيت    11:59، الساعة  2022مارس  آذار/  15 آخر موعد لتقديم المقترحات هو •

 في الطلبات التي ترد بعد هذا التاريخ.  

 . بهذه اللغات فقط  . ولن تقبل إال الطلبات المقدمةوالعربية اإلنجليزية  اللغاتبتقبل الطلبات  •

 ال يجوز لك إجراء تغييرات على الطلب بعد تقديمه.  •

   cfp.lebanon@unwomen.org  :يجب إرسال حزم الطلبات عبر البريد اإللكتروني إلى •

لن تقبل أي أنساق أخرى. يمكن  .  pdfأو .  docxأو .  docيمكن تقديم الطلبات في ملفات إلكترونية بنسق . •

وينبغي تقديم جميع  . pdfأو .,  docxأو  ., doc، أو  jpegبنسق  تقديم شهادات التسجيل القانوني في ملفات  

 الوثائق معا كحزمة واحدة.  

ء الرجاسيسعى مكتب األمم المتحدة للمرأة إلى اإلقرار باستالم الطلب في غضون ثالثة أيام من استالمه.   •

 إال في حال عدم تلقي تأكيد باالستالم في غضون ثالثة أيام.  عدم إعادة إرسال الطلب

 
 .يجب استخدام المؤشرات الثالثة  للتمويل المؤسسي .يمكن للمنظمات إضافة  مؤشرات إضافية  ، من حيث صلتها بمقترحها 1

https://ee.humanitarianresponse.info/x/dgh2hFOy
https://ee.humanitarianresponse.info/x/Tm7zMBRd
mailto:cfp.lebanon@unwomen.org
mailto:cfp.lebanon@unwomen.org
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ويمكن للمكتب القطري لهيئة األمم المتحدة للمرأة أن يقدم دعماً محدوداً في تقديم طلبات الحصول على المنح.  

ساعة على األقل    48إتاحة  يرجى مالحظة أن األسئلة الواردة في هذه المذكرة التوجيهية سيجاب عليها. يرجى  

ستنظم هيئة األمم المتحدة للمرأة، بدعم من أمانة الصندوق، جلسة  باإلضافة إلى ذلك،    .للردود على أي أسئلة

في    فبرايرشباط/  16  يوم األربعاء  باللغة اإلنكليزية  مع مقدمي الطلبات المحتملين   اإلنترنتعلى    توجيهية/إعالمية

شباط/فبراير في تمام    17)توقيت بيروت(، وجلسة إعالمية أخرى باللغة العربية يوم الخميس    ظهًرا  12تمام الساعة  

بيروت(.  11الساعة   )توقيت  يرجى    صياًحا  قبل  للتسجيل،  التالي  الرابط  على  المطلوبة  المعلومات    14إضافة 

أو   https://ee.humanitarianresponse.info/x/dgh2hFOy:  2022شباط/فبراير   اإلنكليزية(،  باللغة  )للجلسة 

https://ee.humanitarianresponse.info/x/Tm7zMBRd  .)للجلسة باالغة العربية( 

 

 

 المكونات المطلوبة في حزمة الطلب  7-1

 يتم النظر   مالحظة أن الطلبات غير المكتملة لن ال   ىيرج  المتوفرة.  WPHF  ذجانميجب على المتقدمين استخدام  

   فيها.

  ًباء( صفحات باإلضافة إلى الملحقين ألف و 10، ال يزيد عن  بهذه الوثيقة المقترح )مرفقا 

  المقترح، الملحق ألف( إطار النتائج )نموذج 

 )ميزانية المشروع )نموذج المقترح الملحق باء 

 مع

 تجديد، )إذا كنت بصدد عملية    األساسي  هاقانون أو  مؤسسة الرائدةلل  صحيحال  قانونيالتسجيل  دليل عن ال  

 ذلك(  ن ع  المد بدليلفيرجى 

   سبق. فيما الرجاء عدم تقديم أي صور أو مستندات إضافية على تلك المدرجة في القائمة الواردة 

 

   معيار التقييم 7-2

 عند كتابة الطلب، الرجاء األخذ بالحسبان ا أن المقترحات ستقيّم وفقاً للمعايير التالية:

 : التمويل المؤسسي1التدفق 

 أهداف المشروع:

)مجال التأثير بأهداف التعزيز المؤسسي  فيما يتعلق خصوصا  ،WPHFالتوافق مع نظرية التغيير الخاصة بـ  •

1) 

 هاوالتفسير المنطقي لكيفية تأثير األزمة الحالية على قدرات  ةنظملمالتعبير الواضح عن تجربة ا •

 المؤسسية والمالية 

ز على تعزيز القدرات المؤسسية لمنظمات  والمخرجات التي تركّ تحديد أهداف واضحة والنتائج المتوقعة  •

 . المجتمع المدني وكيف ستستمر المنظمة

 . تحديد المخاطر وتدابير التخفيف المناسبة  •

 ميزانية:ال

 .مخرجات في إطار النتيجةال  عبر في جميع الوثائق ومفصلة ثابتةالميزانية  •

 ٪( 7مباشرة بالمستوى المسموح به )ال يزيد عن تتضمن الميزانية تكاليف تشغيلية غير  •

 . حجم المشاكلاالعتبار بعين الميزانية كافية ومعقولة لألنشطة المقترحة وتأخذ  •

 

 البرامجي: التمويل 2التدفق 

 :تصميم المشروع وأهدافه

في إطار نتائج  توافقه مع نظرية التغيير المعتمدة لدى الصندوق، ال سيما فيما يتعلق بتأثير أو مؤشر محدد   •

 المشروع. 

تحديد أهداف ونتائج ونواتج واضحة، مع مراعاة أفضل الممارسات في النهج المراعية لمنظور المساواة بين   •

 الجنسين. 

https://ee.humanitarianresponse.info/x/dgh2hFOy
https://ee.humanitarianresponse.info/x/Tm7zMBRd
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مثل المهمشين    التمييز، ضمان المشاركة الهادفة للمجموعات التي تواجه أشكااًل متعددة ومتقاطعة من   •

بسبب   أخرى    الهجرة،وحالة    والجغرافيا،  والعمر،  واإلعاقة،  والعرق،  الفقر، والمستبعدين  أمور  بين  من 

 . المتمثلة في عدم ترك أحد خلف الركب 2030تتماشى بشكل واضح مع أجندة 

ات الشركاء يخطة واضحة لبناء إمكان   وجودو / أو  الشراكة مع المنظمات النسائية المحلية وتنمية قدراتها   •

 تشجع المشاريع المشتركة.   من منظمات المجتمع المدني لتحقيق نتائج البرنامج.

 التكامل مع الصناديق والبرامج األخرى. •

 

 إدارة البرنامج ورصده:

   .الشاملة وتدابير التخفيف المناسبةتحديد المخاطر  •

المحدد.   • الزمني  اإلطار  األهداف في غضون  التنفيذ لتحقيق  واقعي لألنشطة واستراتيجية  جدول زمني 

 شهراً. 24وينبغي عموماً أال تستمر المشاريع ألكثر من 

 والمؤشرات تحديد نُهج الرصد والتقييم المناسبة وذات الصلة، استناداً إلى إطار النتائج  •

 

 الميزانية:

   ميزانية المشروع ضمن الحدود التي حددتها اللجنة التوجيهية الوطنية.  •

 الميزانية كافية ومعقولة لألنشطة المقترحة، وتأخذ في االعتبار حجم المشاكل.  •

 في المائة(.    7تشمل الميزانية التكاليف التشغيلية غير المباشرة ضمن المستوى المسموح به )ال يزيد عن   •

    

 االستدامة والملكية الوطنية:

تعزيز الملكية الوطنية والمحلية في وضع وإنشاء األنشطة، وأهداف محددة لبناء إمكانات الجهات الفاعلة  •

 الوطنية والمحلية. 

 استدامة البرنامج بعد فترة التمويل، وعند االقتضاء، كيفية إعادة إنتاج البرنامج وتحسينه مع مرور الوقت.   •

 

 موارد مفيدة  .8

   www.wphfund.org   :موقع الصندوق على اإلنترنت  •

 ندوة عبر اإلنترنت لبناء القدرات اإلدارية القائمة على النتائج  •

 اإلنسانية والشؤون مللسال المرأة صندوق عمليات دليل  •

  :صفحة الصندوق على بوابة مكتب الصناديق االستئمانية المتعددة الشركاء •

http://mptf.undp.org/factsheet/fund/GAI00   

 wphfund@حساب الصندوق على تويتر:   •

( مسرد مصطلحات التقييم الرئيسية في  1مصطلحات الرصد والتقييم واإلدارة القائمة على النتائج. ) •

منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي/لجنة المساعدة اإلنمائية، متاح باللغات اإلسبانية  

   http://www.oecd.org/dataoecd/29/21/2754804.pdfواإلنكليزية والفرنسية. 

معايير وإرشادات الرصد والتقييم. معايير التقييم التي وضعها فريق األمم المتحدة المعني بالتقييم، وهي   •

  :العربية والروسية على الموقع التاليمتاحة باللغات اإلنكليزية والفرنسية واإلسبانية و

http://www.uneval.org/papersandpubs/documentdetail.jsp?doc_id=22   

http://www.wphfund.org/
https://www.youtube.com/watch?v=MRa73pDvWJE
https://wphfund.org/wp-content/uploads/2021/12/WPHF-Operations-Manual-Dec-6-2021_FINAL_COMP.pdf
https://wphfund.org/wp-content/uploads/2021/12/WPHF-Operations-Manual-Dec-6-2021_FINAL_COMP.pdf
https://wphfund.org/wp-content/uploads/2021/12/WPHF-Operations-Manual-Dec-6-2021_FINAL_COMP.pdf
https://wphfund.org/wp-content/uploads/2021/12/WPHF-Operations-Manual-Dec-6-2021_FINAL_COMP.pdf
http://mptf.undp.org/factsheet/fund/GAI00
https://twitter.com/wphfund
http://www.oecd.org/dataoecd/29/21/2754804.pdf
http://www.uneval.org/papersandpubs/documentdetail.jsp?doc_id=22
http://www.uneval.org/papersandpubs/documentdetail.jsp?doc_id=22

