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  صندوق المرأة للسالم والعمل اإلنساني 

 دعوة إلى تقديم المقترحات 
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 عن صندوق المرأة للسالم والعمل اإلنساني      .1

عالمية   آلية  هو  اإلنساني  والعمل  للسالم  المرأة  التمويلصندوق  المانحة   لتجميع  الجهات  يتألف من ممثلين عن   ،

إلى   المدني، ويرمي  المجتمع  المتحدة ومنظمات  األمم  الزيادة  وكيانات  العمل وتحفيز  إعادة تنشيط  إلى  الذي يهدف 

الصندوق  وعمليات السالم واألمن واالستجابة اإلنسانية.    من أجل مشاركة النساء وقيادتهن وتمكينهن في  المضطردة 

آلية تمويل مرنة وسريعة، يدعم تدخالت عالية الجودة لدعم إمكانات النساء المحليات لمنع نشوب الصراعات، واالستجابة  

 لألزمات وحاالت الطوارئ، واغتنام أهم الفرص لبناء السالم.

 

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

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

رئيسية من األزمات، والسالم واألمن، والتنمية عن طريق تحسين مشاركة المرأة أثناء المراحل ال لالتمويل الهيكلية 

والجدير بالذكر أنه سيضمن االستثمار في الوقت  المساعدة الدولية ، وتحديد أنماط متوقعة لها، وزيادة مرونتها. توقيت 

ساعدات اإلنمائية المناسب لمنع نشوب النزاعات بعد تلقي إشارات اإلنذار المبكر من قبل النساء وسيعجل توزيع الم

بعد مفاوضات السالم الناجحة. يقر الصندوق بأنه ال يمكن إحالل السالم وال استدامته من دون االستثمار في منظمات 

المالي   بتقديم الدعم ، -ال سيما في المنظمات النسائية القاعدية-يستثمر في تقويتها لذلك، فإنهالمجتمع المدني. 

 .والتقني المطلوب

 

ن. وعيمجتمعات سلمية يتساوى فيها الن  بناء  المساهمة في العام للصندوق هو  هدففإن الللتغيير    تهإطار نظريو في  

وبناء  والتصدي لألزمات  الصراعات  المشاركة واإلسهام في منع نشوب  النساء من  الهدف تمكين  يتطلب تحقيق هذا 

منظمة من منظمات المجتمع المدني في   400ر من ، أكث2016السالم والتعافي. ودعم الصندوق، منذ إطالقه في عام 

 بلدا أو مجموعة بلدان.  25

 

كيانات   أربعإلدارة مجلس التميل الذي يتألف من  المرأة للسالم و العمل اإلنساني     الصعيد العالمي، يخضع صندوق  على

   الالجئين  لشؤون   المتحدة  لألمم   السامية  المفوضية  من كيانات األمم المتحدة )وهي حالياً: هيئة األمم المتحدة للمرأة، و

المتحدة للسكان،    ، وأربع دول أعضاء مانحة    ومكتب وصندوق األمم    ، ألمانيا  ، النرويج  )هي حالياً:  دعم بناء السالم(، 

 Feminist)الشبكة اإلنسانية النسوية  منظمات من منظمات المجتمع المدني )هي حالياً:    4(، وكذلك  السويد وأستراليا

Humanitarian Network)  ،المرأة أجل  من   النساء  لجنةو  (Action Aid)  إيد  أكشن  ، (Kvinna till Kvina)المرأة 

  .(WRC)تالالجئا

 

العالمي.   الفنية للصندوق على الصعيد  األمانة  المتحدة للمرأة بوصفها  األمم  المستوى  تعمل هيئة  القطري  ما على 

 . هيئات  األمم المتحدة للمرأة في الدول المتواجدة بها كجهة إدارية لمنظمات المجتمع المدني  تعملف

 

 مقترحات الطبيعة ونطاق الدعوة إلى تقديم   .2

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

 المشاريع التي تغطي بلداناً عدة.    ولن تقبلواحد، 
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وسيادة القانون ، واإلرث   االقتصادية،واإلدارة   اإلدارة،و حسن  والثروة،في السودان حول مسائل السلطة  تدور النزاعات

 ضبابية حيازات األراضي  النزاع،االجتماعي لعقد من الصراع وسوء اإلدارة البيئية. تشمل القضايا الهيكلية النزوح بسبب 
 وضعف المؤسسات األمنية وعدم المساواة بين الجنسين.   ،

يشير اندالع أعمال العنف األخيرة    ذلك،ومع     للسالم.اتفاقية جوبا   2020  السالم، عام اتفاقية    وشركاءأبرمت الحكومة  

 . سلميبشكل السلمية   لتوتراتا  إدارة  و اتللنزاع  الحقيقيةالجذور إلى الحاجة إلى حل    2021في بداية عام 
 

بصفة    عالصرا  يؤثر والفتيات  النساء  على  السودان  في  اإلنسانية  واألزمات  فقد المستمر  عدم    خاصة.  أوجه  تفاقمت 
  االقتصادية،واالستبعاد من الخدمات األساسية والهياكل    الحماية،المساواة القائمة بين الجنسين بسبب انهيار آليات  

ال سيما في المناطق المتضررة    بالغ،وعدم االعتراف بأدوار النساء. ال يزال العنف القائم على النوع االجتماعي مصدر قلق  
أماكن صنع القرار ومفاوضات    الشابات( منالتي تقودها النساء )بما في ذلك    استبعاد المنظماتما يتم    وغالبا   النزاع.من  

 السالم وبناء السالم.
 

ظمات النسائية ومنظمات حقوق المرأة دوًرا رئيسيًا في بناء السالم وال تزال اليوم في الصفوف األولى من  لعبت المن
لفات النسائية "المسار الثاني" لعملية  تحاأنشأت المجموعات وال  للمرأة، جهود السالم. بدعم من هيئة األمم المتحدة  

من الضروري    .مناصرين لعملية سالم واتفاقيات سالم مراعية لمنظور النوع االجتماعي،  2021و  2020السالم في عامي  

ضمان المشاركة الهادفة للنساء في مفاوضات السالم وتنفيذ اتفاقيات السالم كما من الضروري التأكد من مشاركة 
 من عمليات التعافي )االقتصادية والسياسية واالجتماعية(. واالستفادة ات في النساء والفتي

 

من أجل المرأة والسالم واألمن وحل    تمكينيةتعزيز بيئة  مجال تركيز دعوة الصندوق إلى تقديم المقترحات هو  

تنفيذ االلتزامات المتعلقة    العاملة على  كما توفر هذه الدعوة لتقديم العروض فرصة لمنظمات المجتمع المدني  .النزاعات

في   واألمن  والسالم    تلك   قدرات  واستدامة  لتعزيز   المؤسساتي  التمويل  تخص  مقترحات  لتقديم   السودان، بالمرأة 

يتعرضن ألشكال    على  التي  للمقترحات  خاًصا   اهتماًما  الصندوق   وسيولي.  المنظمات الالتي  والفتيات  النساء  تدعم 

  فيروس  الهجرة،   الجغرافيا،   العمر،  اإلعاقة،  العرق،  الفقر،  نتيجة  والمستبعدات  كالمهمشات  ،  وتقاطعيه من التمييزمتعددة  

  عدم   ومبدأ،  2030  التنمية  برنامج  مع  تاًما   انسجاًما  يعكس  مما   التمييز،  أشكال   من   وغيرها   المكتسب،  المناعة   نقص

   .الفئات من فئة أي  استبعاد

 

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

 :له

 ( أدناه تحدد واحدة من المجاال) البرامجيالتمويل  يار ت

  تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في  : لصندوق المرأة للسالم والعمل اإلنساني  1مجال التأثير

 واألمنالمساءلة عن التزامات المرأة والسالم  وضمان الدعوة إلى  

 أو 

 زيادة تمثيل المرأة وقيادتها في عمليات  :  لصندوق المرأة للسالم والعمل اإلنساني  4  مجال التأثير

 تنفيذ اتفاقيات السالم السالم الرسمية وغير الرسمية و / أو في

 

 (1التقدم بطلب للحصول على تمويل مؤسسي )المسار  أوو / 

 

( لتعزيز القدرة المؤسسية لمنظمات المجتمع المدني التي للصندوق 1تأثير ال)مجال  التمويل المؤسسي يار ت

 .في السودان  (WPSالمرأة والسالم واألمن ) جببرنامتنفيذ االلتزامات المتعلقة تعمل على 

 

مجال  للحصول على إرشادات حول إطار عمل النتائج لالخاصة بالصندوق  المؤشرات ورقة إرشاد   طلع علىاإليرجى 

 أدناه.   8القسم في  التمويل المؤسسي   و   4و1التأثير

 

   مدة المنح .3

 .  شهر  كحد أقصى 24تقدم طلب للحصول على منحة لمدة  يمكن لجميع منظمات المجتمع المدني أن 

 

 الموقع .4
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   :ينبغي تنفيذ المشاريع في المناطق التالية

 واليتان في دارفور: جنوب دارفور وشمال دارفور  •

 النيل االزرق •

 القضارف •

 بورتسودان •

 

 التمويل والمبالغ ياراتت .5

 

   دوالر أمريكي على مدى عامين. مليون  2حوالي  لسودان اسوف يمنح الصندوق 

 

إلى االستجابة الحتياجات المنظمات النسائية المحلية في البيئات الهشة، من خالل  هذه  تهدف دعوة تقديم العروض 

 ( للتمويل: 2ارين )تي

 . ألف دوالر أمريكي 30دوالر أمريكي إلى  2500: التمويل المؤسسي: من 1تيار التمويل 

تعمل على تنفيذ  تموياًل مؤسسيًا لمنظمات المجتمع المدني المحلية التي تعمل على  التمويل هذا دفقسيوفر ت

  استمراريتها وتحسينلضمان قدرتها على الحفاظ على   وذلك  ،المرأة والسالم واألمن  جببرنامااللتزامات المتعلقة 

إلى توضيح كيف يؤثر السياق الحالي على قدراتهم المؤسسية والمالية   المحتملينالطلبات  يمقدم تأثيرها. يحتاج

تمويل مجموعة محدودة من األنشطة لدعم تطوير أو    إلى هذا األخير يهدف وكيف كمنظمة، وكيف سيدعمهم التمويل

 تعزيز القدرة المؤسسية لمنظمات المجتمع المدني. 

 تمويل تنفيذ نشاط برامجي.  هذا،الغرض من تيار التمويل  ليس

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

و   1 ريثتأالسيمول تدفق التمويل هذا، المشاريع التي تهدف تحديًدا إلى تمويل األنشطة البرامجية المتوافقة مع مجال  

   لصندوق. ل 4

 

يمكن للمنظمة )كمقدمة طلب رئيسية أو كشريكة في التنفيذ( تقديم طلب واحد للحصول على تمويل  

. ستحتاج المنظمات التي ستتقدم بطلب لكال  تمويل برامجي  للحصول على  مؤسسي و / أو طلب واحد 

 . مصدر كل  نماذجوعلى متطلبات  الطلبات بناء  حزمتين من تقديم إلى  ينالتدفق

 

 األهلية، وتقديم الطلب، وعملية االختيار  .6

 

 لتقديم طلب وتلقي التمويل؟  ماهي الجهات المؤهلة 6-1

  تقودها /تركز علىأو التي    ،ويةالنسالتي إما تقودها نساء، أو    والمحليةالوطنية    المنظماتالطلبات  يتأهل لتقديم  

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

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

 عليها.  

 
/ الرؤية الرسمية للمنظمة   رسميبيان الاليجب أن يعكس    ،""منظمة لحقوق المرأة أو نسويةلكي يتم اعتبارها  

ة للتمييز وتعزيز المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة. يجب أن تهدف  تقاطعيالتزامها بمعالجة األشكال المتعددة / ال

كوري و ديناميات القوة القائمة  ذالنظام البما في ذلك   األساسية،المنظمة إلى معالجة الدوافع / األنظمة / الهياكل 

 والعمل على تحويلها.  ، تماعيعلى النوع االج

 

 امرأة بصفتها مديرة / رئيسة للمنظمة.   "المنظمة التي تقودها النساء"يجب أن ترأس 

 

اعتبارها   المنظمة األساسية على دعم   ،""منظمة تركز على الشبابلكي يتم  رؤية  أن تركز رسالة /  يجب 

للتمييز   ةتقاطعيالالمشاركة االجتماعية واالقتصادية والسياسية للشابات والشبان ومعالجة األشكال المتعددة /  
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ضد الشابات والشبان. سيقدم صندوق المرأة للسالم والعمل اإلنساني اهتماًما خاًصا للمنظمات التي تركز على  

 وتعزز المساواة بين الجنسين وبناء السالم. الشابات،شباب والتي تدعم  ال

 

عاًما وتعمل كمديرة / رئيسة  29و  18شابة يتراوح عمرها بين  "المنظمة التي تقودها الشابات"   يجب أن ترأس

 المنظمة 

 

على   والفتي  منظمات المجتمع المدني األخرىيجب  النساء  العنف ضد  وعدم  إثبات خبرتها في معالجة   ، ات 

 المساواة بين الجنسين و / أو حقوق المرأة. 

 

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

 الدوليةالمنظمات  •

 المنظمات التي تقترح تدخالً يغطي بلداناً عدة؛ •

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

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

 إطار ائتالف، ال يشترط تسجيل سوى المنظمة الرائدة(. 

 الوكاالت أو المؤسسات الحكومية؛  •

 وكاالت األمم المتحدة أو فرق األمم المتحدة القطرية؛  •

 الشخصية؛ األفراد بصفتهم  •

 كيانات القطاع الخاص؛ •

 الجامعات والمؤسسات التعليمية  •

 

    هل يشترط أن يكون الكيان/المنظمة مسجال /مسجلة حتى يتقدم بالطلب؟  6-2

يجب أن يكون للمنظمة مقدمة الطلب شخصية اعتبارية لدى السلطة الوطنية المختصة في البلد المؤهل لتنفيذ  

للمنظمات غير المسجلة في بلد التنفيذ أن تتقدم بطلب بالشراكة مع شريك منفذ مسجل محلياً  ويجوز    المشروع.

 بوصفه مقدم الطلب الرئيسي.

 

. وستعتبر الطلبات التي ال  هو مرفق مطلوب مع أي طلب للمنحة  إثبات تسجيل قانوني )أو الشخصية االعتبارية

كتملة وستسحب من عملية تقديم الطلب. والرجاء مالحظة أن  تقدم دليالً واضحاً على الشخصية االعتبارية غير م

 مواد التأسيس ليست دليالً على الوضع القانوني.  

 

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

 مات مجتمع مدني )غير ربحية وغير حكومية(.   ولكن يجب أن يكونوا منظ ،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

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

 فيمكن اعتبار مشروع واحد فقط مؤهالً. التمويل، يار ت لنفسمنظمة 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.  
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 هل يمكن التقدم بطلب للحصول على تمويل لمبادرة أو مشروع قائمين؟ 6-6

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

 

 ؟ المقدمة للتمويل  ما هي متطلبات تصميم المشروع 7-6

التالية   التأثير تفي مجاال هم فياان تس  وةعد ال  هالمقدمة للتمويل في اطار هذالمشروع )أو المشاريع(  على

3:في القسم  والموضحة  

  وضمان تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في الدعوة إلى  لتمويل البرامجي:  للالتأثير االول  مجال   •

 واألمنالمرأة والسالم بالمرأةب  الخاصة تزاماتلالمساءلة عن اال

 على األقل(:   مؤشر واحدمؤشرات التأثير المطلوبة )حدد 

  فيو شاركت  على  عملت  والتي دعمها  تم العدد / النسبة المئوية لمنظمات المجتمع المدني التي  1.1

خطة المتابعة والتقييم  ووضعووضع ميزانيته وتنفيذ أنشطة الخطة   1325 رار للق الوطنية الخطة تصميم 

 .الوطنية خطةالخاصة بال

  
 السياسات الوطنية  عدد / أنواع المقترحات المقدمة من المجتمع المدني والتي تم تضمينها في  1.2

 

 أو 

 

التأثير • ل    مجال  البرامجي:  ل لتمويلالرابع  السالم  لتمويل  عمليات  في  وقيادتها  المرأة  تمثيل  زيادة 

 تنفيذ اتفاقيات السالم  الرسمية وغير الرسمية و / أو في

 على األقل(: مؤشرينمؤشرات التأثير المطلوبة )حدد 

 عدد النساء اللواتي شاركن في عمليات السالم الرسمية وغير الرسمية أو المفاوضات   1.4

مستجيبة للنوع االجتماعي في اتفاقيات السالم والحوارات و / أو عمليات صنع  مؤشراتوجود عناصر /  2.4

 القرار 

والمساهمة في عملية السالم و / أو تنفيذ  في  للمشاركة  طبقة  المأنواع االستراتيجيات المستخدمة /    3.4

 اتفاقية السالم

 

 و / أو 

 

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

 النساء والسالم واألمن.  ب النساءالخاصة بالمساءلة عن التزامات 

مقترحات   للتمويلوعلى  المقدمة  التأثير    المشروعات  مؤشرات مستوى  من  األقل  على  اثنان  تستخدم  أن 

 (: التالية، وذلك في إطار النتائج )الملحق ألف من نموذج المقترح

 نتيجة للتمويل المؤسسي. كنتيجةكمتوسط عدد األشهر الذي يمكن أن يستمر خالله عمل المنظمة  1.1

 التمويل المؤسسي الممنوح  ا الذين يمكن تعيينهم علىعدد / نسبة الموظفين  1.2

 . ةلمنظمالخاصة باالمخاطر و / أو خطط الطوارئ استراتيجية او خطة إدارة  تطوير   1.3

 .نشاطها  استمرارية  لضمان  من قبل المنظمة    تبعة المأنواع )وعدد( استراتيجيات التكييفي أو األدوات أو األنظمة   1.4

 

 

 التالية: تحققالمالحظة أن جميع المشاريع يجب أن تتضمن مؤشرات اليرجى 

 متغيرات أخرى( )حسب الجنس أو الفئة العمرية أو مشروع العدد األشخاص المستفيدين مباشرة من  •

 بشكل غير مباشر  مشروعالعدد األشخاص المستفيدين من  •
التغيير    قمو • توضح  نتيجة  لكل  إضافيين  أو مؤشرين  او  سيالذي  بتطوير مؤشر  فيهيحدثه    المشروع     ساهم 

 المقترح
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 حول المؤشرات   بالمؤشرات للحصول على معلومات إضافية ةالخاص اتاإلرشاديرجى الرجوع إلى   

 

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

 ليس مطلوباً من منظمات المجتمع المدني أن تسهم في الميزانية.

 

  ؟عالناالعلى مزيد من المعلومات حول  يمكن الحصولمن أين   69-

على   إعالمية  الصندوق، جلسة  أمانة  بدعم من  للمرأة،  المتحدة  األمم  هيئة  مع (  أو شخصيا)اإلنترنت  ستنظم 

المحتملين   الطلبات  إلكتروني   2022  أبريل  06  فيمقدمي  بريد  إرسال  يرجى    :إلىللتسجيل، 

  cfp.Sudan@unwomen.org 2022 أبريل   3قبل . 

 

آخر موعد لتقديم المقترحات للتمويل  بالطلبات "مقترحات المشروعات"  ومتى وكيف يمكن التقدم    أين •

 يُْنظَر في الطلبات التي ترد بعد هذا التاريخ.  ولن  2022مايو   21هو

 . بهذه اللغات  . ولن تقبل إال الطلبات المقدمةإلنجليزية والعربيةا اللغاتالطلبات بتقبل  •

 ال يجوز لك إجراء تغييرات على الطلب بعد تقديمه. •

 cfp.Sudan@unwomen.org :ا عبر البريد اإللكتروني إلىالملفات الخاصة بالطلب يجب إرسال  •

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

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

 .  كملف واحدالوثائق معا 

الرجاء سيسعى 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 

األمم المتحدة للمرأة أن يقدم دعماً محدوداً في تقديم طلبات الحصول على  ويمكن لل • القطري لهيئة  مكتب 

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

 على األقل للردود على أي أسئلة.  

 

 الطلب ملف  المكونات المطلوبة في  7-1

  يتم النظر   مالحظة أن الطلبات غير المكتملة لن ال  ى يرج  المتوفرة.   WPHF  ذج انميجب على المتقدمين استخدام  

    فيها.

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

 )إطار النتائج )نموذج المقترح، الملحق ألف 

  نموذج المقترح الملحق باء( ميزانية المشروع( 

 مع

   الرائدةلل  صحيحال  قانونيالتسجيل  ال  لىدليل عملية    األساسي  هاقانون أو   مؤسسة  بصدد  كنت  )إذا 

 ذلك(  تقديم دليل علىفيرجى  التسجيلتجديد

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

 

  معيار التقييم 7-2

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

 : التمويل المؤسسي 1 ول األ  يار الت 

 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

mailto:cfp.Sudan@unwomen.org
mailto:cfp.Sudan@unwomen.org
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ز على تعزيز القدرات المؤسسية لمنظمات والمخرجات التي تركّ تحديد أهداف واضحة والنتائج المتوقعة  •

 . المجتمع المدني وكيف ستستمر المنظمة

 .المناسبة حترازيةاالتدابير  التدابيرو التحديد المخاطر و  •

 ميزانية:ال

الموضحة في االطار المنطقي للمشروع مخرجات الحسب  في جميع الوثائق ومفصلة ثابتةالميزانية  •

 المقترح 

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

 . حجم المشاكلاالعتبار  بعين الميزانية كافية ومعقولة لألنشطة المقترحة وتأخذ  •

 

 البرامجي: التمويل 2 الثاني يار الت 

 : وأهدافهتصميم المشروع 

 للمشروع   إطار مؤشر محدد في  الفيما يتعلق بتأثير أو   خاصة لتغيير ، لالصندوق مع نظرية  ةمالئمال •
ونتائج   • أهداف  في    مخرجاتوتحديد  الممارسات  أفضل  مراعاة  مع  للنوع  واضحة،  المستجيبة  المناهج 

 االجتماعي 

مثل المهمشين   التمييز،من    متداخلة وضمان المشاركة الهادفة للمجموعات التي تواجه أشكااًل متعددة   •

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 

الشركاء من    قدراتخطة واضحة لبناء  وجودو / أو الشراكة مع المنظمات النسائية المحلية وتنمية قدراتها  •

 المشاريع المشتركة. شجع ن منظمات المجتمع المدني لتحقيق نتائج البرنامج.

 التكامل مع الصناديق والبرامج األخرى.  •

 

 البرنامج: ومتابعة ورصد  إدارة  

   .المناسبة حترازيةاالتدابير  التدابيرو الالشاملة و تحديد المخاطر  •

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

 شهراً. 24أال تستمر المشاريع ألكثر من   وعموما ينبغي 

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

 

 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: 

أهدافأهداف محددة لبناء إمكانات الجهات  وضع  واألنشطة،    تحديد وتعزيز الملكية الوطنية والمحلية في وضع   •

 والمحلية. الفاعلة الوطنية 

 وتحسينه مع مرور الوقت. وإمكانية إعادة تنفيذه  فترة التمويل، ، انتهاءفترةانتهاءاستدامة البرنامج بعد   •

 

 موارد مفيدة  .8

   www.wphfund.org   :موقع الصندوق على اإلنترنت  •

 )التمويل البرامجي( 1الخاصة بالمؤشر  اترشاداإلاترشاداإلورقة    •

 )التمويل البرامجي( 4الخاصة بالمؤشر  اترشاداإلاترشاداإلورقة  •

 خاصة بالتمويل المؤسسيال اترشاداإلاترشاداإلورقة  •

 ندوة عبر اإلنترنت لبناء القدرات اإلدارية القائمة على النتائج  •

 اإلنسانية والشؤون  للسالم المرأة  صندوق عمليات إدارةعملياتإدارةدليل   •

http://www.wphfund.org/
https://wphfund.org/wp-content/uploads/2022/01/Indicator-Tip-Sheet_Impact-1_Enabling_Environment_WPS_AR_05012022.pdf
https://wphfund.org/wp-content/uploads/2022/03/Indicator-Tip-Sheet_Impact-4_ConflictResolution_AR-_23122021.pdf
https://wphfund.org/wp-content/uploads/2022/01/Indicator-Tip-Sheet_Impact-1_Enabling_Environment_Institutional-Funding_ARABIC_05012022.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=MRa73pDvWJE
https://wphfund.org/wp-content/uploads/2021/12/WPHF-Operations-Manual-Dec-6-2021_FINAL_COMP.pdf
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  :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. 

 

      أبريل

 

http://mptf.undp.org/factsheet/fund/GAI00
https://twitter.com/wphfund
http://www.oecd.org/dataoecd/29/21/2754804.pdf

