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   صندوق املرأة للسالم والعمل اإلنساين

 تقدمي املقرتحات لدعوة 

 
 

    2021شباط  1   يف الدعوة  تفتح 

 ( أسابيع    5 2021 آذار  8  للتقدمي موعد  آخر

 

 

 عن صندوق املرأة للسالم والعمل اإلنساين .1

 

عن اجلهات املاحنة وكياانت    وممثالت  ، يتألف من ممثلنياجلماعي  صندوق املرأة للسالم والعمل اإلنساين هو آلية عاملية للتمويل  
شاركة النساء  مب  املنوط  التمويلعملية رفع    وحتفيز    املبادرة  إعادة تنشيط    األمم املتحدة ومنظمات اجملتمع املدين، ويرمي إىل  

آلية متويل مرنة وسريعة،  هو  . والصندوق  ، على حنو ملحوظومتكينهن يف عمليات السالم واألمن واالستجابة اإلنسانيةوقيادهتن  
، واالستجابة لألزمات وحاالت الطوارئ، واغتنام  اتعلى منع النزاع النساء احملليات   لتعزيز قدرة يدعم تدخالت عالية اجلودة  

 أهم الفرص لبناء السالم. 

 

التنمية، وذلك من خالل  و لسالم، واألمن،  املرتبط اباإلنساين، و التمويل  احلواجز بني  ق املرأة للسالم والعمل اإلنساين  صندو يزيل  
  الصندوق  ى  يتصد  االستثمار يف تعزيز مشاركة النساء وقيادهتن ومتكينهن يف مجيع مراحل األزمات، والسالم واألمن، والتنمية.  

مشاركة املرأة أثناء املراحل الرئيسية من األزمات، والسالم واألمن، والتنمية عن طريق ستوى  على مالتمويل اهليكلية  فجوات  ل
توقعة هلا، وزايدة مرونتها. ومن اجلدير املمناط  األوحتديد    خالل حتسني  توقيت املساعدة  حتسني آليات املساعدة الدولية من  

تلقي إشارات اإلنذار املبكر من النساء،  يف املرحلة الالحقة للنزاعات  ا  ملنع نشوب    مؤاتية  ابلذكر أن الصندوق يكفل استثمارات  
ه ال ميكن  أبن  صندوق املرأة للسالم والعمل اإلنساين  يقر      املساعدة اإلمنائية بعد جناح مفاوضات السالم.  يف توزيع    ويعجل  

منظمات تعزيز لذلك، يستثمر الصندوق يف دون االستثمار يف منظمات اجملتمع املدين. و جعله مستداماً من السالم أو  حاللإ
 . عرب الدعم املايل والتقين الالزم، الشعبيةعلى مستوى القاعدة اجملتمع املدين، وال سيما املنظمات النسائية 

 

  سلمية جمتمعات  قيام  صندوق املرأة للسالم والعمل اإلنساين هو املسامهة يف    التغيري اليت يعتمدها  اهلدف األساسي من نظرية  إن
النزاعات    يتطلب حتقيق هذا اهلدف متكني النساء من املشاركة واإلسهام يف منع نشوب    .اجلنسي  بي   املساواة  على   مبنيةو 

منظمة من منظمات   200، أكثر من  2016م  لألزمات وبناء السالم والتعافيويدعم الصندوق، منذ إطالقه يف عاويف االستجابة  
 أو جمموعة بلدان.  اً بلد  20يف   وهو موجود اجملتمع املدين
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الذي يتألف من أربعة كياانت من كياانت األمم املتحدة )وهي  التمويل    على الصعيد العاملي، خيضع الصندوق إلدارة جملس  
حالياً: هيئة األمم املتحدة للمرأة، وبرانمج األمم املتحدة اإلمنائي، وصندوق األمم املتحدة للسكان، و مكتب دعم بناء السالم(،  

منظمات من منظمات اجملتمع املدين  4كذلك وأربع دول أعضاء ماحنة )هي حالياً: أملانيا وكندا واملفوضية األوروبية وهولندا(، و 
حالياً  املدنـي    :)هي  اجملتمـع  لعمـل  العامليـة  والشراكة  ICAN)  ( ICAN)الشـبكة  من  ،  منع  العاملية    املسلحالنزاع      أجل 
(GPPAC)  .)ومعهد العدالة االنتقالية، ومؤسسة متكني املرأة ،) 

 

على الصعيد العاملي. كما تعمل اهليئة، يف البلدان حيث   ،للصندوق  تقنيةال  ينة ابدور األم    هيئة األمم املتحدة للمرأة    تضطلع
 هلا حضور قطري، ككيان إداري ملنظمات اجملتمع املدين. 

 

 قرتحاتاملطبيعة ونطاق الدعوة إىل تقدمي   .2

 

لن  املشاريع أن تركز على بلد واحد، و سيمول صندوق املرأة للسالم والعمل اإلنساين املشاريع املؤهلة يف لبنان، وعلى  
 املشاريع اليت تغطي بلداانً عدة.   تقبل

 

  األمد    عواقب شديدة على  أدى إىل  كبرية، و و إنسانية عاجلة  حاجات  آب/أغسطس يف بروز    4تسبب انفجارا مرفأ بريوت يف  
من   58من الذكور و   120) إنسان    191الطويل. فقد أوقع االنفجار ضحااي وأضراراً مادية واسعة النطاق، ففقد أكثر من  

و من  من    13اإلانث  أكثر  وأصيب  أرواحهم،  اهلوية(  حمددي  من    6,000غري  أبكثر  الضرر  أو  الدمار  وحلق  شخص، 
املواطنون  لدى الكثريين وال ميلك  شديد    قلق نفسي     إىل   االنفجارأدى     مبىن. وابإلضافة إىل الوفيات واإلصاابت،    40,000

ضئيلة لالستجابة لدمار منازهلم، أو لالحتياجات الطبية اجلديدة، مة أو معدو سوى قدرات وموارد اللبنانيون واملقيمون يف لبنان 
وسط أزمة مالية وسياسية عميقة، وبعد أن  يف  أو لتفاقم انعدام األمن الغذائي، أو لفقدان سبل كسب العيش. وجاء االنفجار  

،  19-جئني السوريني، واملشاكل االقتصادية واملالية والنقدية املتفاقمة، وتزايد عدد احلاالت املؤكدة من كوفيداستنزفت أزمة الال
 قدرات الناس واخلدمات على التكيف. 

 

من املسنات واألسر املعيشية اليت ترأسها نساء  عدد كبري  وجود    وقد أضاء تقييم أجري من منظور املساواة بني اجلنسني على  
  احلاجات     ذواتالنساء و  والالجئات املسناتو  النساء،  ترأسها  اليت األسر أن التقييم جد و و    يف املناطق املتضررة من االنفجار.

للفقر وانعدام األمن الغذائي، إذ تقل املوارد املتاحة هلن إلعادة شراء أو استبدال   أكثر عرضة     وافراد جمتمع امليم  ،  اخلاصة
،  يف أكثر األحيان(ستأجرةامل هي     )  املتضررة  املآوي وإعادة بناء  ،  ( الرمسية الواثئق ذلك يف  مبا ) املمتلكات التالفة أو املدمرة

 يف مبا  االستجابة، للنساء والفئات املهمشة يف الفاعلة   وشراء املواد الغذائية واملواد األساسية. وأوصى التقييم بزايدة املشاركة
خيص    القرار صنع ذلك ما   نسوية  انشطة 46 وق عت كما  .وتقييمها وإدارهتا وتنفيذها التدخالت ملختلف التخطيط يف 

https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20arab%20states/attachments/publications/2020/10/rga%20_%20beirut%20explosion%20october%2028%202020.pdf?la=en&vs=3242
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20arab%20states/attachments/publications/2020/10/rga%20_%20beirut%20explosion%20october%2028%202020.pdf?la=en&vs=3242
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20arab%20states/attachments/publications/2020/10/rga%20_%20beirut%20explosion%20october%2028%202020.pdf?la=en&vs=3242
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20arab%20states/attachments/publications/2020/10/rga%20_%20beirut%20explosion%20october%2028%202020.pdf?la=en&vs=3242
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20arab%20states/attachments/publications/2020/10/rga%20_%20beirut%20explosion%20october%2028%202020.pdf?la=en&vs=3242
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20arab%20states/attachments/publications/2020/10/rga%20_%20beirut%20explosion%20october%2028%202020.pdf?la=en&vs=3242
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قيادية، ومشوهلن يف عملية إعادة   دوارأب    اإلضطالع  ا من ومتكينهن النساء، متثيل تشمل ملطالب ميثاقاً  املرأة حلقوق ومنظمة
  .اإلعمار وجهود التعايف 

 

عمليات االستجابة  مشاركة النساء يف    يف جمال  تقدمي املقرتحات  للسالم والعمل اإلنساين  على    رأةصندوق امل  دعوة    ترتكزو  
ومنظمات    خاص للطلبات املقدمة من املنظمات الصغرية اليت تقودها نساء  يوىل اهتماموالتعايف املتصلة ابنفجار بريوت. وس  

النساء والفتيات اللوايت يواجهن أشكاالً متعددة ومتقاطعة من التمييز،   مقاربتها   ، وللمقرتحات اليت تستهدف يف  حقوق النساء
أو السن، أو املوضع اجلغرايف، أو امليول  بسبب اإلعاقة  األصل العرقي، أو      النساء املهمشات واملستبعدات بسبب الفقر، أو مثل  

ع الدعوة على تقدمي  انعدام اجلنسية بسبب اجلنسية، أو  شرتكة. املطلبات الحالة اهلجرة. وُتش ج ِّ

 

   :ايل للصندوقجمال التأثري التمع املقدم أن يتماشى االقرتاح  وعلى 

 

 والمشاركة واالقتصادي  االجتماعي التعافي تعزيز: (والتعافي السالم بناء )  6 التأثير مجال •

 .السالم  بناء سياق في والفتيات للنساء السياسية

 

واحدة على األقل من تستهدف    تمويل املبادرات اليتتتعلق بتقدمي مقرتحات  على  أكثر حتديداً، سرتكز الدعوة    وعلى حنو,
 :التايل

o    يف االستجابة، وال  على أن جيري مشلها  واحتياجاهتن،  وآرائهن    االعرتاف مبعارف النساء وخرباهتن ومهاراهتن تضمن
 سيما على مستوى املناطق. 

o   االنفجار. يف أعقاب مشاركة املرأة يف التعايف السياسي تضمن 

o    ألوالد  يف ما خيص    ر واثئق رمسية، مبا يف ذلك التصدي خلطر االستبعاد من اإلغاثة والتعايف بسبب عدم توفتضمن
    النساء والرجال الذين ال حيملون واثئق.

 

 

   حمن  مدة ال   .3

  شهرا. 18أقصاها  أشهر و 6أقلها   جلميع منظمات اجملتمع املدين الوطنية أن تطلب منحاً ملدة ميكن

 

 املوقع .4

 

   :ينبغي تنفيذ املشاريع يف املناطق التالية

 حمافظة بريوت   -

 لبنان جبل حمافظة  يف الفيل سنو محود   برج منطقيت نطاق ضمن  -

https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20arab%20states/attachments/publications/2020/10/rga%20_%20beirut%20explosion%20october%2028%202020.pdf?la=en&vs=3242
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20arab%20states/attachments/publications/2020/10/rga%20_%20beirut%20explosion%20october%2028%202020.pdf?la=en&vs=3242
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20arab%20states/attachments/publications/2020/10/rga%20_%20beirut%20explosion%20october%2028%202020.pdf?la=en&vs=3242
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20arab%20states/attachments/publications/2020/10/rga%20_%20beirut%20explosion%20october%2028%202020.pdf?la=en&vs=3242
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 بريوت مرفأ  إبنفجار املباشر أو غري املباشر التأثر وسبب للحاجة شرح مع تقدمي  ، مناطق أخرى يف لبنان -

 

 

 مقدار املنح  .5

 

ينبغي  راً . شه 18 دوالر أمريكي على مدى  630،000 حوايل   ،لبنان  ،صندوق املرأة للسالم والعمل االنساين يمنح س
   :ضمن احلدود املبينة لكل ٍّ من املستويني التاليني ، يف مقرتحات املشاريع ،األموال املطلوبة من الصندوقتندرج أن 

 

  100,000دوالر أمريكي وال تزيد على    20،000  األول: املنظمات اليت تتقدم بطلب مبفردها: ال تقل عن   املستوى  -
 دوالر أمريكي 

إطار    املستوى  - تتقدم بطلب يف  اليت  املنظمات  تزيد عن    100,000: ال تقل عن  مشرتك  الثاين:  أمريكي وال  دوالر 
 دوالر أمريكي.   200,000

 

 األهلية، وتقدمي الطلب، وعملية االختيار  .6

 

 من يتأهل لتقدمي طلب وتلقي التمويل؟ 6-1

اليت  تتأهل    أو احمللية  الوطنية  الطلبات املنظمات  أو  لتقدمي  النسوية،  أو املنظمات  املرأة،  تقودها نساء، أو تعىن حبقوق 
 على املستويني  منظمات اجملتمع املدين اليت لديها سجل مثبت ابلعمل مع النساء أو الفتيات بتنوعهن. وُتشجَّع املنظمات

 عليها.  وجيري التشجيع ملشاريع املشرتكة مسموح هبا، بل  يسمح اب، بصفة خاصة، على تقدمي الطلبات. و الشعيب  واحمللي

 

أو رؤيتها أن يعكس التزامها  حول رسالتها  بيان الرمسي  لل  ينبغي    ، ولكي تعترب أي منظمة "معنية حبقوق املرأة أو نسوية"
أن تشمل  املنظمة  أهداف  املرأة. وعلى  املساواة بني اجلنسني وحقوق  املتعددة/املتقاطعة، وتعزيز  التمييز  مبعاجلة أشكال 

اليت  والبىن  النظم//وافعالد  معاجلة   اباألساسية  على  تسمح  القائم  االجتماعي  لعنف  الذكوري  النوع  النظام  سيما  وال   ،
 .  تغيريها وديناميات السلطة القائمة على التمييز بني اجلنسني، والعمل على 

 

 يجب أن ترأسها امرأة بوصفها مديرة/رئيسة للمنظمة.ف قودها نساء" ي"املنظمة اليت أما 

 

نظمات اجملتمع املدين األخرى، فعليها أن تثبت أن لديها جتربة يف التصدي للعنف ضد النساء والفتيات، و/أو أوجه  أما م
 عدم املساواة بني اجلنسني، و/أو حقوق املرأة.  

 

نشجع املنظمات كما    .حديثاً   والناشئة   الصغرية  املنظمات  ،خاص   حنو   علىالدعوة إىل تقدمي املقرتحات، وتشجع،    تستهدف
 اليت يقودها شباب واليت تستهدف الشباب على التقدمي.
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مبا يف ذلك الالجئات،    للنساء بتنوعهنهادفة    تصميم املشاريع الشمولية اليت تضمن مشاركةتشجع دعوة تقدمي املقرتحات  
 ذوات احلاجات اخلاصة، املسنات و أفراد جمتمع امليم. ،، عدميي اجلنسيةبياتالعامالت األجن

 
 

 : صندوق املرأة للسالم والعمل االنساين  يف ما يلي قائمة ابملنظمات غري املؤهلة لتقدمي طلب احلصول على منحة من  

 ذلك   يعادل   ما )أو  أو أكثر    مليون دوالر أمريكي    2019اليت بلغت ميزانيتها السنوية لعام    املنظمات •
 (؛اللبنانية  ابللرية

 للبنان اإلنساين  الصندوق  إطار  يفاليت تتلقى حالياً، أو تلقت متويال يف السنتني األخريتني،    املنظمات •

 غري احلكومية الدولية أو فروع املنظمات غري احلكومية الدولية؛   املنظمات •

 الوكاالت أو املؤسسات احلكومية؛ •

 املتحدة القطرية؛ وكاالت األمم املتحدة أو فرق األمم   •

 األفراد بصفتهم الشخصية؛  •

 كياانت القطاع اخلاص؛  •

 املنظمات اليت تقرتح تدخالً يغطي بلداانً عدة؛  •

 املنظمات اليت تقرتح تدخالً يف بلد خيتلف عن البلد املؤهل؛  •

 يف إطار املنظمات الرائدة غري املسجلة قانوانً يف بلد/منطقة التنفيذ )ابلنسبة للمنظمات اليت تتقدم بطلب   •
 ، ال يشرتط تسجيل سوى املنظمة الرائدة(. مشرتك

 اجلامعات واملؤسسات التعليمية  •

 

   ؟لتقدمي الطلبعلى حنو قانوين  الكيان/املنظمة  تسجيل هل يشرتط  6-2

لدى السلطة الوطنية املختصة يف البلد املؤهل لتنفيذ     شخصية اعتباريةاليت تقدم الطلب  الرائدة    جيب أن يكون للمنظمة  
غري املسجلة يف بلد التنفيذ أن تتقدم بطلب ابلشراكة مع شريك منفذ   . وجيوز للمنظمات واجملموعات النسائيةاملشروع

 مسجل حملياً بوصفه مقدم الطلب الرئيسي. 

 

الطلبات تعترب  و ملحق مطلوب ألي طلب منحة.  ك،)أو الشخصية االعتبارية(    رحبيال  غريقانوين  التسجيل  الت  إثباجيب  و 
  ومن اجلدير ابلذكر   من عملية تقدمي الطلب.  وُتسحب  اليت ال تقدم دلياًل واضحاً على الشخصية االعتبارية غري مكتملة 

 أن مواد التأسيس ليست دليالً على الوضع القانوين.  
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وعلى الشريك الرئيسي فقط أن يقدم تسجيله القانوين. ال جيب على الشركاء املنفذين، الذين هم جزء من مقرتح مشرتك،  
 كومية(.   احلرحبية وغري التمع مدين )غري اجملمنظمات من أن يكونوا مسجلني قانونياً ولكن جيب أن يكونوا 

 

 ؟عدة  هل ميكن ملشروعي أن يغطي بلدان 6-3

 أن تغطي املشاريع بلداً واحداً فقط. املقرتحات اليت تغطي بلداانً عدة غري مؤهلة لتقدمي الطلبات. ال، جيب ك

 

 هل ميكن تقدمي أكثر من طلب؟ 6-4

كشريك فيه. إذا ظهرت منظمة رائدة أو أو  ال، ال جيوز للمنظمات تقدمي أكثر من طلب واحد، سواء كرائدة للمشروع ك  
 . كافة  تبعد الطلبات شريكة يف أكثر من طلب، ستس 

 

 هل ميكن ملزيد من املنظمات أن تتقدم بطلب مشرتك؟ 6-5

املشاريع املشرتكة. وابلنسبة للمشاريع املشرتكة، ال يشرتط إال على املنظمة الرائدة أن تستويف ُيشجع على تقدمي  نعم،   
وابلنسبة للمشاريع املشرتكة، جيب أن تكون أدوار ومسؤوليات كل منظمة مفصلة    إىل ذلك،    ة  ابإلضافمعايري األهلية.

بوضوح املنظمة اليت  و يف الطلب، وذلك يف القسم املناسب يف إطار املقرتح. وجيب أن تبني املقرتحات  وعلى حنو واضح  
   ستتوىل املسؤولية الرئيسية يف إدارة املشاريع والتزامات التعاقد.  

 

 التقدم بطلب للحصول على متويل ملبادرة أو مشروع قائمي؟هل ميكن  6-6

 

 ولكن ينبغي توضيح القيمة املضافة احملددة للمسامهة. ، شاريع قائمةاملتعلقة مب  نعم، يقبل الصندوق املقرتحات 

 

 ما هي متطلبات تصميم املشروع؟ 6-7

للصندوق، على    6يف جمال التأثري  )تسهم(  يسهم  ابلنسبة هلذه الدعوة إىل تقدمي املقرتحات، على املشروع )أو املشاريع( أن  
   .3النحو املوضع يف القسم 

 

 السياسية والمشاركة واالقتصادي االجتماعي التعافي تعزيز: (والتعافي السالم بناء)   6 التأثير مجال •

 .السالم بناء ات سياق في والفتيات للنساء

 

على األقل من مؤشرات مستوى التأثري، وذلك يف إطار النتائج )امللحق ألف    اً واحد  اً مؤشر   وعلى املقرتحات أن تستخدم 
 من منوذج املقرتح(: 

 

 منظمات أو النساء بها تتأثر التي السالم بناء سياقات في السياسات أو/و الخطط وأنواع عدد •
 المدني المجتمع

 



 

7 

 

 النساء املشاركات يف العمليات السياسية وعمليات صنع القرارعدد  •

 

 :النتائج إدراج مؤشرات الوصول على مستوى جيب  ابإلضافة إىل ذلك،  

 

 والفئة العمرية(   النوع اإلجتماعي سب حبفة  )مصن  املشروع  عدد األشخاص املستفيدين مباشرة من -1 •

 والفئة العمرية(  حبسب النوع االجتماعي  )مصنفة  املشروع    غري مباشرة من  عدد األشخاص املستفيدين بصورة    -2 •

 

 

 هل جيب على مقدمي الطلبات املسامهة يف ميزانية املشروع؟ 6-8

 

 ليس مطلوابً من منظمات اجملتمع املدين أن تسهم يف امليزانية. 

 

   على مزيد من املعلومات حول الدعوة؟ ميكن احلصولمن أين  6-9 

 

  ستنظم هيئة األمم املتحدة للمرأة، بدعم من أمانة الصندوق، جلسة إعالمية على اإلنرتنت مع مقدمي الطلبات احملتملني 

يف      هنار  إىليرجى    للتسجيل،  صباحاً   11الساعة    2021شباط    11اخلميس  إلكرتوين  بريد    :إرسال 
  cfp.lebanon@unwomen.org  :أو عرب هذا الرابط https://ee.humanitarianresponse.info/x/sDfcPvkg 

 التقدم بطلب للدعوة إىل املقرتحات؟أين ومىت وكيف ميكن  -7

 

 ولن يـُْنظ ر يف الطلبات اليت ترد بعد هذا التاريخ.  .2021آذار  8 آخر موعد لتقدمي املقرتحات هو  •

 .فقط هبذه اللغات  الطلبات املقدمة  . تقبل)تفض ل ابالجنليزية( والعربية الفرنسية، إلجنليزيةابتقبل الطلبات  •

 إجراء تغيريات على الطلب بعد تقدميه.  ال تستطيع/ين  •

 cfp.lebanon@unwomen.org   :جيب إرسال حزم الطلبات عرب الربيد اإللكرتوين إىل •
•   

لن تقبل أي أنساق أخرى. ميكن تقدمي    . pdfأو .  docxأو .   docميكن تقدمي الطلبات يف ملفات إلكرتونية بنسق . •
وينبغي تقدمي مجيع الواثئق معا    . pdfأو    .,  docxأو     ., doc، أو   jpegشهادات التسجيل القانوين يف ملفات بنسق   

 كحزمة واحدة. 

األمم املتحدة للمرأة يف لبنان إىل اإلقرار ابستالم الطلب يف غضون ثالثة أايم من استالمه.  هيئة    سيسعى مكتب   •
 إال يف حال عدم تلقي أتكيد ابالستالم يف غضون ثالثة أايم.  الرجاء عدم إعادة إرسال الطلب

 

  48إاتحة    مع  cfp.lebanon@unwomen.orgعن هذه الدعوة لتقدمي املقرتحات ميكن التواصل عرب الربيد االكرتوين:    لالسئلة
   ساعة على األقل للردود على أي أسئلة.

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fee.humanitarianresponse.info%2Fx%2FsDfcPvkg&data=04%7C01%7Cnancy.nahhas%40unwomen.org%7C90ba89fd0dcf4f4a780708d8c676cedf%7C2bcd07449e18487d85c3c9a325220be8%7C0%7C0%7C637477560878362423%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=6WkvC322FfaxM0EZ30jA4pGlCa0yRgGwvTEJXPinIM4%3D&reserved=0
mailto:cfp.lebanon@unwomen.org
mailto:cfp.lebanon@unwomen.org
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ابلتوقيت  صباحاً    11:00الساعة    2021شباط    11تعقد يف  اليت  االنرتنت    لىكما ميكنكم االنضمام للجلسة االعالمية ع
التسجيلاحمللي   الثالاثء    عرب  أقصاها   :الرابط   هذا  عرب  أو  cfp.lebanon@unwomen.orgعلى    2021شباط    9مبدة 

 https://ee.humanitarianresponse.info/x/sDfcPvkg 
 

 

 املكوانت املطلوبة يف حزمة الطلب 8-1

 

 الطلبات غري املكتملة . ه لن يتم النظر يفالحظة أنامليرجى 

 

  صفحات ابإلضافة إىل امللحقني ألف وابء(  10املقرتح )مرفقاً، ال يزيد عن 

 )إطار النتائج )منوذج املقرتح، امللحق ألف 

 )ميزانية املشروع )منوذج املقرتح امللحق ابء  

  إثبات لتسجيل قانوين سليم أو للشخصية االعتبارية للمنظمة الرائدة 

 

   القائمة الواردة يف ما سبق.الرجاء عدم تقدمي أي صور أو مستندات إضافية على تلك املدرجة يف 

 

   معيار التقييم 8-2

 عند كتابة الطلب، الرجاء األخذ ابحلسبان أن املقرتحات ستقي م وفقاً للمعايري التالية: 

 

 : وأهدافه املشروع  تصميم

مؤشر و ، ال سيما فيما يتعلق بتأثري صندوق املرأة للسالم والعمل االنساين توافقه مع نظرية التغيري املعتمدة لدى  •
 يف إطار نتائج املشروع. معني 

 .النوع االجتماعي  مع مراعاة أفضل املمارسات يف النهج املراعية ملنظور    واضحة،وخمرجات  أهداف ونتائج     حتديد •
 املشاريع املشرتكة.   كثرياً   عقدراهتا. تشج  الشراكة مع املنظمات النسائية احمللية وتنمية  •

احلايل )مبا    ضعمع التحدايت الناجتة عن الو   لضمان مشاركة املرأة بتنوعها والتجاوبليب املبتكرة  حتديد االسا •
 ق(  فيها تدابري اإلغال

 صحاب احلقوق يف تصميم املشروع. تبيني كيفية اشراك ومشاركة أ •

 املناسبةالتهدئة حتديد املخاطر الشاملة وتدابري  •

   لبنان    ار يفالتعايف وإعادة اإلعماالصالح،  وافق مع اطارالت •

 التكامل مع الصناديق والربامج األخرى. •

 

mailto:cfp.lebanon@unwomen.org
https://ee.humanitarianresponse.info/x/sDfcPvkg
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 إدارة الربانمج ورصده:
 من منظمات اجملتمع املدين لتحقيق نتائج الربانمج. لشركاءاقدرات  خطة واضحة لبناء  وجود  •
جدول زمين واقعي لألنشطة واسرتاتيجية التنفيذ لتحقيق األهداف يف غضون اإلطار الزمين احملدد. وينبغي عموماً  •

 شهراً. 18أال تستمر املشاريع ألكثر من 
 استناداً إىل إطار النتائج واملؤشرات الرصد والتقييم املناسبة وذات الصلة،  مقارابت حتديد  •

 
 امليزانية:

 ميزانية املشروع ضمن احلدود اليت حددهتا اللجنة التوجيهية الوطنية.  تقع  •
o  دوالر أمريكي كحد أقصى للمقرتحات الفردية   100,000و  20,000بني 
o  دوالر كحد أقصى للمقرتحات املشرتكة    200,000و  100،000بني 
 يوضح املشروع قدرته على حتفيز التمويل اإلضايف.  •
 حجم املشاكل. احلسبانألنشطة املقرتحة، وأتخذ يف ايف إطار تنفيذ كافية ومعقولة أن تكون  امليزانية جيب على  •
 يف املائة(.   7تشمل امليزانية التكاليف التشغيلية غري املباشرة ضمن املستوى املسموح به )ال يزيد عن  •

 ميكن ارسال امليزانية ابللرية اللبنانية أو الدوالر األمريكي. 
 

 االستدامة وامللكية الوطنية: 
أهداف حمددة لبناء إمكاانت اجلهات الفاعلة وضع  األنشطة، و   وحتديدتعزيز امللكية الوطنية واحمللية يف وضع   •

 الوطنية واحمللية.
 كيفية إعادة إنتاج الربانمج وحتسينه مع مرور الوقت.    (حيثما أمكن )  استدامة الربانمج بعد فرتة التمويل، و •

 
 موارد مفيدة  .9

 
 www.wphfund.org  :على اإلنرتنت   والعمل االنساين صندوق املرأة للسالم موقع  •
 دليل العمليات    والعمل االنساين  دليل عمليات صندوق املرأة للسالم  •
  :على بوابة مكتب الصناديق االستئمانية املتعددة الشركاء  والعمل االنساين  صندوق املرأة للسالم صفحة  •

et/fund/GAI00http://mptf.undp.org/factshe   
 حساب الصندوق على تويرت:   •

http://mptf.undp.org/document/download/17052
http://mptf.undp.org/factsheet/fund/GAI00
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• @wphfund ( .مسرد مصطلحات التقييم الرئيسية 1مصطلحات الرصد والتقييم واإلدارة القائمة على النتائج )
يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي/جلنة املساعدة اإلمنائية، متاح ابللغات اإلسبانية واإلنكليزية 

 http://www.oecd.org/dataoecd/29/21/2754804.pdfوالفرنسية. 
•  
معايري وإرشادات الرصد والتقييم. معايري التقييم اليت وضعها فريق األمم املتحدة املعين ابلتقييم، وهي متاحة   •

  :ابللغات اإلنكليزية والفرنسية واإلسبانية والعربية والروسية على املوقع التايل
http://www.uneval.org/papersandpubs/documentdetail.jsp?doc_id=22 

•  
  
 

https://twitter.com/AcceleratePeace
http://www.oecd.org/dataoecd/29/21/2754804.pdf
http://www.uneval.org/papersandpubs/documentdetail.jsp?doc_id=22

