دليل االستمارة اإللكترونية
&
األسئلة المتكررة
الدعوة إلى تقديم مقترحات المشاريع للعام  – 2015الدورة الثالثة

الموضوع:
التمكين االقتصادي والسياسي للمرأة
في خطة التنمية لما بعد عام 2015
موعد بدء استقبال الطلبات 9 :مارس/آذار 2015
الموعد النهائي لتقديم االستمارات اإللكترونية عبر اإلنترنت 5 :أبريل/نيسان ( 2015الساعة  23:59بتوقيت مدينة
نيويورك)
نظام تقديم االستمارات عبر اإلنترنتhttps://grants.unwomen.org/ :

يُرجى مراجعة وثيقة الدعوة إلى تقديم مقترحات المشاريع بالتفصيل قبل تسليم أي استمارة.
لن يت ّم قبول سوى االستمارات اإللكترونية .يمكن االطالع على المزيد من المعلومات على:
https://grants.unwomen.org/
لتوجيه أي أسئلة ،يُرجى إرسال بريد إلكتروني على العنوان
fund.genderequality@unwomen.org
إن أمانة سر الصندوق متوفرة لإلجابة على أسئلتكم خالل فترة تقديم الطلبات
من  9مارس/آذار إلى  5أبريل/نيسان (فقط)
يُرجى عدم االتصال عبر الهاتف.

1

سيرشدكم دليل استمارات طلبات المنح هذا في عملية تقديم االستمارة اإللكترونية .يُرجى التأكد من تسليم استمارتكم من خالل
نظامنا اإللكتروني ( .)https://grants.unwomen.org/يُرجى مالحظة أن هذه الوثيقة ليست سوى وثيقة تعليمات
إلرشادكم خطوة بخطوة في عملية ملء استمارتكم اإللكترونية.
يسر هيئة األمم المتحدة للمرأة أن تعلن عن دعوتها الثالثة لتقديم مقترحات المشاريع إلى صندوق دعم المساواة بين الجنسين
ّ
(الصندوق) .يرحب الصندوق هذا العام بمقترحات المشاريع من منظمات المجتمع المدني المحلية والوطنية واإللقليمية التي تقودها
نساء والتي تنفذ برامج مبتكرة وعالية التأثير وذات جهات معنية متعددة لدعم حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين ،من شأنها
المساعدة على إطالق عجلة خطة التنمية لما بعد عام .2015
سيقدّم الصندوق المنح لمقترحات المشاريع في محوري:

التمكين االقتصادي للمرأة

 الجهود الرامية إلى توسيع نطاق تكافؤ الفرص في إمكانية وصول المرأة إلى الموارد االقتصادية والتحكم بها (بما
في ذلك األراضي والممتلكات والتكنولوجيا والخدمات المالية والميراث والموارد الطبيعية) وتعزيز روح المبادرة
المستدامة لدى المرأة وفقا ً للقوانين الوطنية وااللتزامات الدولية ،مع التركيز على التنمية المستدامة بيئياً.
 الجهود الرامية إلى تعزيز فرص الحصول على عمل الئق والمساواة في األجر لسائر النساء ،بما في ذلك االعتراف
باألعمال المنزلية والرعاية غير مدفوعة األجر ،من خالل التشريعات وسياسات الحماية االجتماعية وتقديم الخدمات
وتشارك المسؤوليات داخل األسرة بالطريقة المناسبة على الصعيد الوطني.

التمكين السياسي للمرأة

 الجهود الرامية إلى تعزيز مشاركة المرأة الكاملة والفعالة وتكافؤ الفرص المتاحة أمامها للقيادة والمشاركة السياسية
على مختلف مستويات عملية اتخاذ القرارات وفي سائر ميادين الحياة.
 الجهود الرامية إلى المساعدة على تصميم وتطبيق وتنفيذ القوانين والسياسات بشأن المساواة بين الجنسين ،الجديدة
والقائمة ،واستعراض المحتوى التمييزي وتغيير المعايير والممارسات االجتماعية بما يضمن قدراً أكبر من االحترام
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لحقوق المرأة المتساوية والتمتع بها.

يقدّر الصندوق المقترحات التي تعترف بالترابط بين التمكين االلقتصادي والسياسي للمرأة وتعمل عليه وتنظر في سائر أبعاد
التنمية المستدامة (االجتماعية وااللقتصادية والبيئية).

البدء بملء االستمارة  -التسجيل!
يُرجى زيارة الرابط  https://grants.unwomen.org/والنقر على "( "click here to applyانقر هنا لتقديم الطلب).
سينقلك هذا الرابط إلى صفحة التسجيل .يُرجى التسجيل واختيار اللغة المفضلة (تكون استمارة الطلب بتلك اللغة وسيتعيّن عليكم
ملء االستمارة باللغة نفسها أيضا) .سيتمكن أصحاب الطلبات المسجلون من ملء استمارتهم خالل عدة جلسات عن طريق حفظ
معلوماتهم وإعادة تسجيل الدخول باستخدام كلمة المرور الخاصة بهم لقدر ما يريدون لالنتهاء من ملء االستمارة .يمكن استرداد
كلمات المرور في حال نسيانها من خالل عنوان البريد اإللكتروني المقرون بحسابكم.
عند البدء بملء استمارة الطلب اإللكترونية ،يُرجى التأكد من النقر على "حفظ"  SAVEبشكل متكرر لتجنب فقدان البيانات.

التعليمات
يرجى لقراءة اإلرشادات التي تحدد الخطوات الالزمة لنجاح عملية تسليم الطلبات بعناية .للمزيد من المعلومات ،يرجى االطالع
أيضا على الدعوة إلى تقديم مقترحات المشاريع واألسئلة المتكررة.
يجب تسليم سائر الطلبات المؤهلة عبر لقاعدة البيانات اإللكترونية بحلول نهار األحد  5أبريل/نيسان  ،2015عند الساعة 11:59
مساء بتولقيت مدينة نيويورك .ال يتم النظر في الطلبات التي تُسلّم بعد مرور هذه المهلة .كما ال يتم لقبول أي استمارة تُسلّم عن
طريق البريد االلكتروني أو الفاكس أو البريد العادي.
كجزء من استمارة طلب المنحة ،يجب على سائر أصحاب الطلبات تحميل عدد من المستندات المذكورة في لقسم "المستندات
المطلوبة".
إننا نشجع أصحاب الطلبات على ملء وتسليم االستمارة في ألقرب ولقت ممكن .ما من ضرورة لملء االستمارة بالكامل خالل
جلسة واحدة .يمكن تسجيل الدخول عدة مرات حسب الحاجة لملء طلبكم.
تذ ّكروا أن تقوموا بحفظ استمارتكم بشكل متكرر.
إن الخانات اإللزامية لقد أعقبت بعالمة نجمة (*) .لن تتمكنوا من تسليم االستمارة في حال عدم اكتمال البيانات في أي من الخانات
اإللزامية.
عند االنتهاء من ملء لقسم معين ،ستظهر عالمة تأشير بجانبه (تحت خانة "ألقسام االستمارة" على الجانب األيسر من االستمارة).
يجب ظهور عالمات التأشير لسائر األلقسام لكي يتم اعتبار االستمارة كاملة.
تذكر  -لتقديم طلب عبر اإلنترنت ،يجب النقر فوق الزر "إرسال الطلب" عند االنتهاء.
يرجى مراسلة  fundforgenderequality@unwomen.orgعبر البريد إذا واجهتك أي مشكلة في الحصول على طلبك أو
إرساله.
يرجى الرجوع أيضا إلى لقسم األسئلة الشائعة والتوجيهات.
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يرجى قراءة الدعوة إلى تقديم مقترحات المشاريع بعناية قبل ملء استمارة الطلب اإللكترونية.
يجب إيالء اهتمام خاص لشروط األهلية ومعايير التقييم.

.I

معلومات عامة عن البرنامج

*أ .معلومات عن البرنامج
يرجى مراجعة وثيقة الدعوة إلى تقديم مقترحات المشاريع لالطالع على التفاصيل المتعلقة بمقترحات البرامج المؤهلة.
اسم البرنامج
الترجمة اإلنكليزية السم البرنامج (إذا
وجد)
نطاق البرنامج ( ُيرجى اختيار واحدة)

محلي (بلديات أو مجتمعات داخل دولة واحدة)
وطني (على مستوى الدولة)
إقليمي (يضم كحد أقصى أربعة دول)

دولة البرنامج ( ُيرجى اختيار واحدة)
(بمعنى :أين سيتم تنفيذ البرنامج
المقترح)
الدول اإلضافية ( 3كحد أقصى)
(بمعنى 3 :دول إضافية كحد أقصى
لبرامج متعددة األقطار أو لبرامج الشبكة
اإلقليمية).
يتم تحديد قائمة الدول/األقاليم المؤهلة لتنفيذ البرنامج باالستناد إلى أحدث قائمة للدول المتلقية للمساعدة اإلنمائية الرسمية
الموضوعة من قبل اللجنة المساعدة اإلنمائية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي.
* ب .طلب المنحة
مدة المنحة
إجمالي مبلغ المنحة المطلوبة
(يجب أن يكون بين  200.000دوالر
أمريكي و 500.000دوالر أمريكي .يُرجى

سنة واحدة

سنتان

إدخال المبلغ بدون أي نقاط أو فواصل أو
رموز أو مسافات فاصلة .كما يُرجى تقريب
المبلغ إلى أقرب رقم صحيح بالدوالر
األمريكي)

مالحظة :يتعيّن على سائر مقدمي الطلبات إثبات التمتع بقدرة استيعابية وسجل إدارة مالية بما يتناسب مع مبلغ المنحة
المطلوبة.
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.II

المعلومات الخاصة بالمنظمة مقدمة الطلب

*الوضع القانوني

يجب أن تتمتع المنظمات مقدمة الطلب بوضع لقانوني في الدولة التي سيتم فيها تنفيذ البرامج .ينبغي أن تكون دولة الوضع
القانوني واحدة من الدول/األلقاليم المؤهلة لتنفيذ البرنامج استنادا إلى أحدث لقائمة للدول المتلقية للمساعدة اإلنمائية الرسمية
الموضوعة من لقبل اللجنة المساعدة اإلنمائية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االلقتصادي.

إذا كانت المنظمة مقدمة الطلب عبارة عن شبكة (عاملة في عدة دول) أو إذا كان المقترح متعلقا ببرنامج إلقليمي (يُن ّفذ في أربع
دول كحد ألقصى) ،يجب أن تتمتع المنظمة بوضع لقانوني في واحدة على األلقل من الدول التي سيتم فيها تنفيذ البرنامج.
هل تتمتع المنظمة بوضع قانوني في دولة البرنامج؟
نعم


ال



*أ .مسؤول االتصال داخل المنظمة
يرجى مراجعة وثيقة الدعوة إلى تقديم مقترحات المشاريع لالطالع على التفاصيل المتعلقة بمقترحات البرامج المؤهلة.
* اسم المنظمة

ُيرجى كتابة اسم منظمتك
بالكامل.
* الترجمة اإلنجليزية السم
المنظمة
* العنوان
*الوالية أو المقاطعة
*الرمز البريدي
*البريد اإللكتروني
*يُرجى التحقق من ابريد
اإللكتروني
*رقم الهاتف (بما في ذلك
رمز الدولة والمحافظة)

*المدينة
*الدولة أو اإلقليم
الموقع

رقم الفاكس (بما في
ذلك رمز الدولة
والمحافظة)

*ب .مسؤول االتصال
اللقب

اآلنسة

السيدة

السيد

د.
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االسم األول
االسم
األخير
الوظيفة
البريد
اإللكتروني
يُرجى
التحقق من
البريد
اإللكتروني

*ج .التمثيل الجنساني

يجب على المنظمة مقدمة الطلب أن تكون منظمة مجتمع مدني تقودها نساء
تعريف :منظمات المجتمع المدني التي تقودها نساء ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر :المنظمات غير الحكومية،
المنظمات المجتمعية ،النقابات أو جمعيات العمال ،التعاونيات أو الجمعيات الزراعية ،شبكات الدعوة والمناصرة (الوطنية أو
اإللقليمية) ،والصناديق الوطنية أو اإللقليمية .ينبغي أن تضم المنظمة ،لكي يتم اعتبارها منظمة تقودها نساء ،ما ال يقل عن
 %50من النساء في مجلس إدارتها وبين موظفيها ،مع تولي النساء للمناصب القيادية.

يجب على المنظمة مقدمة الطلب تقديم لقائمة بسائر موظفيها وأعضاء مجلس إدارتها ،مع تحديد الجنس والمنصب (خاصة
المناصب القيادية) (يُرجى مراجعة المستندات المطلوبة)
*ما نسبة ( )٪الموظفات اإلناث في المنظمة مقدمة الطلب؟
*ما نسبة ( )٪األعضاء اإلناث في مجلس إدارة المنظمة مقدمة الطلب؟
*د .نوع المنظمة
منظمة مجتمع مدني نسائية
منظمة نسائية مجتمعية
منظمة نسائية وطنية غير حكومية
منظمة نسائية إقليمية غير حكومية
جمعية أو اتحاد عمالي نسائي
جمعية أو تعاونية زراعية نسائية
صندوق للمرأة
شبكة أو تحالف نسائي (يُرجى التحديد)
نوع آخر من منظمات المجتمع المدني النسائية (يُرجى التحديد)
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*ه .هل تعقد المنظمة شراكة مع أي من وكاالت األمم المتحدة أو عقدت معها شراكة من قبل؟
ال
نعم
السنة (السنوات)
السنة (السنوات)
السنة (السنوات)
السنة (السنوات)
السنة (السنوات)

الوكاالت:
الوكاالت:
الوكاالت:
الوكاالت:
الوكاالت:

يُرجى إضافة العدد الالزم من
الصفوف

*و .هل تلقت المنظمة تمويالا من هيئة األمم المتحدة للمرأة أو وكاالت األمم المتحدة األخرى في الماضي؟
ال
نعم
الوكاالت:

إجمالي المبلغ
التقريبي (د.أ).

السنة (السنوات)

الوكاالت:

إجمالي المبلغ
التقريبي (د.أ).

السنة (السنوات)

الوكاالت:

إجمالي المبلغ
التقريبي (د.أ).

السنة (السنوات)

الوكاالت:

إجمالي المبلغ
التقريبي (د.أ).

السنة (السنوات)

الوكاالت:

إجمالي المبلغ
التقريبي (د.أ).

السنة (السنوات)

يُرجى إضافة العدد الالزم من الصفوف

*ز .استخدام المعلومات وتشاركها
ً
يجوز لصندوق دعم المساواة بين الجنسين تشارك المعلومات المتصلة بالمنظمة مقدمة الطلب ،فضال عن المذكرة
المفاهيمية للمشروع ،وذلك ألغراض تتعلق بفرص تمويل أخرى محتملة .يرجى اإلشارة إلى ما إذا كانت منظمتكم توافق
على تشارك هذه المعلومات أم ال.
نعم ،أوافق على أن يتم تشارك المعلومات المقدمة.
كال ،ال أوافق على أن يتم تشارك المعلومات المقدمة.
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يجوز لصندوق دعم المساواة بين الجنسين استخدام عناوين البريد اإللكتروني الخاصة بكم لتبادل المعلومات في المستقبل
حول أنشطة الصندوق والفرص التي يتيحها .هل ترغبون في الحصول على معلومات في المستقبل؟
نعم
ال

.III

الشركاء التنفيذيون

يرجى مالحظة أن صندوق دعم المساواة بين الجنسين التابع لهيئة األمم المتحدة للمرأة سيقوم بتوقيع العقود مع المنظمة مقدمة
الطلب فقط .نشجّع المنظمة مقدمة الطلب على إيجاد شركاء تنفيذيين معنيين بالمساواة بين الجنسين الستكمال خبرتها وقدرتها
على االتصال والتوعية وبناء قدرات المنظمات الشعبية .قد يكون الشركاء التنفيذيون عبارة عن منظمات مجتمع مدني ،كما
يمكنهم أن يكونوا مؤسسات حكومية ومنظمات مجتمعية غير مسجلة ومؤسسات أكاديمية وهيئات من القطاع الخاص
ومنظمات دولية أو غير ذلك .ال يخضع الشركاء التنفيذيون لشرط قائمة الدول المؤهلة وقد يكون مقرّهم في أي مكان.
يُرجى تحديد لقائمة بسائر الشركاء التنفيذيين الذين سيشاركون في تنفيذ البرنامج وتحديد نوع منظمتهم .من المستحسن أن يشمل البرنامج
المقترح عددا معقوال من الشركاء التنفيذيين.
يجوز للمنظمة مقدمة الطلب إدراج شركاء تنفيذيين ،غير أنها وحدها ،طبقا لشروط العقد مع صندوق دعم المساواة بين الجنسين التابع
لهية األمم المتحدة للمرأة ،هي المسؤولة عن إدارة المنحة .يمكن ،وفقا لخطط البرنامج التي يتم إلقرارها ،تحويل األموال مباشرة من
المنظمة مقدمة الطلب إلى شركائها التنفيذيين ،ما لم يكن هؤالء الشركاء عبارة عن وكاالت تابعة لألمم المتحدة أو منظمات دولية أو
منظمات غير حكومية دولية أو هيئات من القطاع الخاص .يشجع الصندوق بشكل كبير على إبرام مذكرة تفاهم بين الشركاء لتحديد األدوار
والمسؤوليات وخطوط المساءلة.

الوكالة (الوكاالت)

الدولة

نوع المنظمة
مؤسسة أكاديمية
منظمة مجتمع مدني
منظمة شعبية
منظمة غير حكومية دولية
منظمة دولية
وكاالت تابعة لألمم المتحدة
وكالة حكومية
وسائل إعالم
قطاع خاص
غير ذلك (يُرجى التحديد)

يُرجى إضافة العدد الالزم من الصفوف
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.IV

مجال تركيز البرنامج

*أ .مجال تركيز البرنامج
التمكين االقتصادي للمرأة:
 الجهود الرامية إلى توسيع نطاق تكافؤ الفرص في إمكانية وصول المرأة إلى الموارد االقتصادية والتحكم بها (بما في
ذلك األراضي والممتلكات والتكنولوجيا والخدمات المالية والميراث والموارد الطبيعية) وتعزيز روح المبادرة المستدامة
لدى المرأة وفقا ً للقوانين الوطنية وااللتزامات الدولية ،مع التركيز على التنمية المستدامة بيئيا ً.
 الجهود الرامية إلى تعزيز فرص الحصول على عمل الئق والمساواة في األجر لسائر النساء ،بما في ذلك االعتراف
باألعمال المنزلية والرعاية غير مدفوعة األجر ،من خالل التشريعات وسياسات الحماية االجتماعية وتقديم الخدمات
وتشارك المسؤوليات داخل األسرة بالطريقة المناسبة على الصعيد الوطني.
التمكين السياسي للمرأة:
 الجهود الرامية إلى تعزيز مشاركة المرأة الكاملة والفعالة وتكافؤ الفرص المتاحة أمامها للقيادة والمشاركة السياسية على
مختلف مستويات عملية اتخاذ القرارات وفي سائر ميادين الحياة.
 الجهود الرامية إلى المساعدة على تصميم وتطبيق وتنفيذ القوانين والسياسات بشأن المساواة بين الجنسين ،الجديدة
والقائمة ،واستعراض المحتوى التمييزي وتغيير المعايير والممارسات االجتماعية بما يضمن قدراً أكبر من االحترام
لحقوق المرأة المتساوية والتمتع بها.
التمكين االقتصادي للمرأة
التمكين السياسي للمرأة

يق ّدر الصندوق المقترحات التي تعترف بالترابط بين التمكين االلقتصادي والسياسي للمرأة وتعمل عليه وتنظر في سائر أبعاد
التنمية المستدامة (االجتماعية وااللقتصادية والبيئية) .إال أنه سيُطلب من أصحاب الطلبات اختيار أحد هذين المجالين ليكون
مجال التركيز الرئيسي للبرنامج المقترح .أما في الحاالت التي يشمل فيها البرنامج المقترح كال المجالين ،فسيحظى صاحب
الطلب بالفرصة لتبرير الروابط بين المجالين (االلقتصادي والسياسي) في الجزء الوصفي من الطلب.
*ب .موجز البرنامج ( 200كلمة)
يُرجى إدراج أسماء المنظمة مقدمة الطلب والشركاء التنفيذيين والمولقع (البلد/المنطقة) وعدد النساء اللواتي تتولقعون
الوصول إليهن .يرجى توخي الدلقة والتحديد في ذكر الهدف الذي تحاولون تحقيقه من جهة التمكين االلقتصادي أو السياسي
للمرأة .يُرجى مالحظة أنه سيتم إطالع الجمهور على هذه الفقرات في حال اختيار برامجكم .يُرجى إيراد هذا الموجز باللغة
اإلنكليزية.
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*ج .مجال/مجاالت التركيز الثانوي/ة
يرجى إدراج أي مجاالت تركيز رئيسية ثانوية في مجال البرنامج المحدد أعاله (مثال للتمكين االلقتصادي :حقوق النساء في
األرض وحقوق الملكية والميراث؛ واألمن الغذائي والسيادة؛ وتغير المناخ وااللقتصاد المراعي للبيئة؛ وحقوق عامالت
المنازل؛ والقتصاد الرعاية؛ الخ .للتمكين السياسي :السياسات االنتخابية؛ والمرأة في الحياة السياسية؛ والمواطنة لدى المرأة؛
والقيادة؛ الخ ).يُرجى إدراج مجال واحد في كل خانة.
يُرجى إضافة العدد الالزم من الصفوف .يُرجى إدراج مجال تركيز واحد في كل صف.

*د .المستفيدون المستهدفون:
المستفيدون المباشرون هم األشخاص الذين سيستفيدون بشكل مباشر من أنشطة البرنامج ويختبرون تغييرات إيجابية كنتيجة مباشرة
لمشاركتهم في البرنامج.

يُرجى تحديد مجموعات أو مجتمعات المستفيدين األكثر تمثيال وصلة بالتأثير المباشر لبرنامجكم .يُرجى تحديد لكل نوع من
المستفيدين:
* نوع المستفيدين :ليس هناك حد معين لعدد أنواع المستفيدين الذين يمكن اختيارهم ،ولكن يرجى التأكد من تركيز برنامجكم
في استهدافه للمستفيدين .كما ينبغي تجنّب اختيار أنواع متداخلة من المستفيدين إذ أن ذلك لقد يؤدي إلى حساب مزدوج
للمستفيدين.
* العدد :يُرجى ذكر عدد األفراد المستهدفين (وليس عدد المجموعات أو المجتمعات) .في حال اختيار فئات عمرية من الذكور
واإلناث لنوع واحد من المستفيدين ،يرجى تحديد العدد المستهدف في كل فئة.
* الجنس/العمر؛ المستوى االجتماعي واالقتصادي؛ والموقع :ضمن إطار النوع الواحد من المستفيدين ،يمكن تحديد أكثر من
خيار واحد لهذه الفئات.
مثال رلقم  :1سكان أصليون 200 :فتاة مراهقة وشابة ،من مستوى اجتماعي والقتصادي متدن ومتوسط ،في كل من
المناطق الريفية والحضرية.
مثال رلقم  :2الجئون 200 :امرأة مسنة و 50رجال مسنا من مستوى القتصادي واجتماعي متد ٍن ،من فئات البدو
الرحل.
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جدول نموذجي:
نوع الجهة المستفيدة

العدد

المستوى االجتماعي

الجنس  /السن

المولقع

وااللقتصادي
السكان األصليون

فتيات (صفر)9-
فتيات مراهقات ()19-10
شابات ()30-20
نساء ()59-31
نساء مسنات  /كبيرات في السن ( 60وما فوق)

مرتفع

الريف

متوسط

الحضر

منخفض

البدو

فتيان (صفر)9-
فتيان مراهقون ()19-10
شباب ()30-20
رجال ()59-31
رجال مسنون  /كبار في السن ( 60وما فوق)
األقليات العرقية  /الدينية

فتيات (صفر)9-
فتيات مراهقات ()19-10
شابات ()30-20
نساء ()59-31
نساء مسنات  /كبيرات في السن ( 60وما فوق)

مرتفع

الريف

متوسط

الحضر

منخفض

البدو

فتيان (صفر)9-
فتيان مراهقون ()19-10
شباب ()30-20
رجال ()59-31
رجال مسنون  /كبار في السن ( 60وما فوق)

يستعرض الجدول أدناه سائر أنواع المستفيدين المتاحين لالختيار منهم .في حال عدم شمل القائمة للنوع المستهدف ،يُرجى
تحديد الخيار األخير "غير ذلك" وتحديد نوع الجهة المستفيدة .لكل نوع جهة مستفيدة محددة ،يمكنكم تحديد العدد والجنس/السن
والمستوى االجتماعي واالقتصادي والموقع على النحو المبين في الجدول النموذجي أعاله.
السكان األصليون

أصحاب المشاريع الصغيرة

األقليات العرقية/الدينية
الالجئون/األشخاص النازحون داخليا ً

أعضاء المجموعات والجمعيات االلقتصادية
أعضاء المجموعات والجمعيات األهلية األخرى

سكان الريف

لقادة المجتمع الشعبيون

العاملون/المنتجون في قطاع الزراعة/لثروة الحيوانية

نشطاء المجتمع المدني

العاملون في المصانع

أعضاء األحزاب السياسية

المهاجرون

الطامحون والمرشحون للعمل السياسي

عامالت المنازل

الممثلون المنتخبون

العاملون من المنزل في القطاعات غير المنظمة

أعضاء البرلمان

ربات المنازل/مقدمات الرعاية المنزلية

ممثلو الحكومة

العامالت في مجال الجنس

األكاديميون/المثقفون

األشخاص المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز

معلمو المدارس

األشخاص ذوو اإلعاقة

الطالب
الشباب بشكل عام
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المثليات ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية
وحاملو صفات الجنسين

الزعماء التقليديون

معيلو األسر

الزعماء الدينيون

األمهات العازبات

ممثلو الشركات

األرامل

موظفو وسائل اإلعالم

الفئات األخرى التي تعاني من ضعف اجتماعي والقتصادي

الفنانون

(يُرجى التحديد)

في حال تحديد هذا الخيار ،يُرجى تحديد النوع.

.IV

الرجال والفتيان

غير ذلك (يُرجى التحديد)

في حال تحديد هذا الخيار ،يُرجى تحديد النوع.

مجال تركيز البرنامج – استراتيجيات التنفيذ

من القائمة التالية ،يُرجى اختيار  5استراتيجيات كحد أقصى من االستراتيجيات التي سيتم استخدامها لتحقيق هدف برنامجكم.
يُرجى ترتيبها على مقياس متدرج من  1إلى  ،5حيث  1هو لألكثر أهمية .ينبغي صياغة كل استراتيجية بما يضمن تحقيقها
لنتائج أوسع نطاقا ً .وستتاح الفرصة لوصف كيف ستؤدي االستراتيجيات إلى إحراز النتائج في الجزء الوصفي.
تدريب/تنمية قدرات األفراد
تدريب/تنمية قدرات المؤسسات
تعزيز الشبكات/التحالفات
وسائل اإلعالم/الصحافة/وسائل الترفيه/التلفزيون
استخدام المبادئ الدولية لحقوق اإلنسان
االتصال/التوعية العامة
البحوث وجمع البيانات والتحليل
تعزيز الميزانيات المراعية للنوع االجتماعي
المساندة/الضغط
استخدام وتعزيز تكنولوجيات االتصاالت والمعلومات
تعميم مراعاة منظور النوع االجتماعي في السياسات أو القوانين أو البرامج
اللقاءات (المؤتمرات واالجتماعات)
بناء الحركات والتيارات
الفنون (الدراما ،والمسرح الشعبي ،والشعر ،والكوميديا ،والموسيقى)
إنتاج ونشر المعلومات
توليد الدخل (التعاونيات ،وغيرها)
التحالفات غير التقليدية (على سبيل المثال ،مع الرجال والفتيان ،والجماعات الدينية ،وأصحاب العمل ،الخ).
تعزيز مسؤولية الشركات
تقديم الخدمات
الحمالت
الحوارات بين األجيال /تمكين القادات السياسيات الشابات
غير ذلك (يُرجى التحديد)
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.V

وصف الطلب

ينبغي أن تحدد األجزاء الوصفية من االستمارة بشكل واضح:
)1
)2
)3
)4
)5
)6

كيف سيتناول البرنامج مجاالت التركيز المواضيعية واألولويات التي ت ّم تحديدها في الدعوة إلى تقديم مقترحات
المشاريع؛
كيف ستتداخل لقضايا التمكين االلقتصادي والسياسي للمرأة في عملكم إذا كان البرنامج سيعالج كال المجالين؛
كيف سيستخدم البرنامج النهج القائمة على الحقوق و/أو صكوك حقوق اإلنسان لمعالجة هذه القضايا؛
كيف سيعزز البرنامج و/أو يساعد على تنفيذ االلتزامات القانونية والسياسية بشأن المساواة بين الجنسين و/أو تمكين
المرأة لتحقيق تغييرات حقيقية ودائمة للنساء والفتيات
كيف سيؤدي البرنامج إلى تحفيز تغيّر األعراف والمعتقدات والممارسات االجتماعية لزيادة احترام الحقوق المتساوية
ّ
تمتعهن بحقولقهن.
للنساء والفتيات وتعزيز
كيف ينظر البرنامج إلى "عناصر الجودة المطلوبة" و"عناصر القيمة المضافة" المذكورة في الدعوة إلى تقديم
مقترحات المشاريع.

*أ .السياق وتحليل المشكلة ( 750كلمة)
يُرجى وصف القضايا المتعلقة بالتمكين التي سيهدف برنامجكم إلى مواجهتها والسياق المحلي/الوطني/اإللقليمي الذي يجعل
هذه التحديات مهمة .يُرجى وصف تحليلكم للمشكلة وبعدها الجنساني وطريقة تأثيرها على النساء والفتيات على وجه التحديد.

*ب .وصف البرنامج ( 750كلمة)
يُرجى وصف كيف يخطط برنامجكم لتحقيق النتائج المذكورة أعاله.
يجب الحرص على شمل ك ّل ما يلي:








وصف استراتيجيات العمل الرئيسية وكيف ستساهم كل منها في تحقيق الهدف الرئيسي من البرنامج.
كيف سيؤدي البرنامج إلى تحسين عاللقات القوة القائمة على أساس الجنس و/أو توسيع نطاق التمكين االلقتصادي
و/أو السياسي للمرأة على المستوى المحلي أو الوطني أو اإللقليمي؟
كيف سيقوم البرنامج بإشراك الجهات المعنية المتعددة ،بما في ذلك النساء و/أو الفتيات المهمشات؟
ما هي النهج المبتكرة والجديدة التي سيتبعها برنامجكم؟
كيف سيقوم برنامجكم بإشراك الرجال و/أو الفتيان لدعم أهدافه؟
كيف سيستفيد برنامجم من تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ووسائل التواصل االجتماعي وغيرها من التقنيات
اإلعالمية الجديدة لتعزيز أهدافه؟
يُرجى وصف أي مخاطر و/أو تحديات رئيسية تتولقعون مواجهتها وكيف تخططون إلدارتها .يرجى توخي الدلقة
والتحديد في الوصف.
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*ج .نتائج البرنامج ( 750كلمة)
يُرجى وصف  4-3نتائج محددة يهدف برنامجكم إلى تحقيقها بحلول موعد استكماله.
يُرجى استعراض ما يلي:





ما هي التغييرات الملموسة التي سيؤدي إليها البرنامج في ( )1القوانين و/أو السياسات )2( ،مؤسسات السلطة واتخاذ
القرارات )3( ،األعراف والمعتقدات والممارسات االجتماعية )4( ،أي مجاالت أخرى تبرهن عن تغيرات في
العاللقات بين الجنسين وتمكين المرأة؟ يرجى توخي الدلقة والتحديد.
يُرجى النظر في الهدف العام الذي تحاولون اإلسهام فيه ومقارنته بالنتائج المحددة التي سيتم تحقيقها من خالل
برنامجكم.
يُرجى التفكير بأمثلة ملموسة عن التغييرات التي سيؤدي إليها برنامجكم في الحياة اليومية للنساء و/أو الفتيات.

*د .الشراكات االستراتيجية والتنسيق ( 500كلمة)
يُرجى وصف الشبكات/الجهات المعنية/المجموعات/المجتمعات المحلية الرئيسية التي ستدخلون معها بشراكة من أجل تنفيذ
البرنامج المقترح مع شرح األسباب.




على مر التاريخ ،كيف تعاملت هذه الشبكات/الجهات المعنية/المجموعات الرئيسية مع مجال اختصاص البرنامج؟
كيف تتولقعون العمل بشكل جماعي مع هذه الشبكات/الجهات المعنية/المجموعات؟
كيف تك ّمل هذه الشراكات أو تستند إلى الجهود/المبادرات السابقة؟

*ه .الخبرة الفنية ( 500كلمة)
يُرجى وصف سبب تأهل المنظمة مقدمة الطلب لتنفيذ البرنامج المقترح .يُرجى تضمين إشارة إلى الخبرة والقيمة المضافة
التي سيضيفها الشركاء التنفيذيون.





أي خبرات سابقة في إدارة المنح من شأنها دعم احتمال تحقيق صاحب الطلب للنتائج واآلثار اإليجابية بالنسبة إلى
النساء والفتيات في المجاالت المواضيعية والمناطق الجغرافية المقترحة؟
ما هي األدلة التي يمكنكم توفيرها إلثبات تمتع صاحب الطلب بالخبرة المواضيعية في مجال البرنامج الرئيسي
والمجاالت الفرعية المقترحة ،بما في ذلك الخبرة في مجال القضايا الجنسانية؟
ما هو الدليل الذي يمكنكم توفيره على الشبكات والعاللقات التي أنشأها صاحب الطلب مع الجهات المعنية والالزمة
لنجاح البرنامج؟ (العاللقات مع المجتمعات المحلية والحكومات على مختلف المستويات ومنظمات المجتمع المدني
األخرى ووسائل اإلعالم ،وغيرها)
ما هي التجارب والخبرات التي يضيفها الشركاء التنفيذيون إلى المشروع؟ هل سيتم بناء لقدراتهم من خالل هذه
الشراكة ،وبأي طريقة؟
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.VI

موزانة البرنامج

في هذا الجزء ،يُرجى إدخال سائر المبالغ بالدوالر األمريكي من دون أي نقاط أو فواصل أو رموز أو مسافات .يرجى
التقريب إلى أقرب دوالر.
ينبغي أن يعادل المبلغ اإلجمالي للمنحة المطلوبة الوارد أدناه المبلغ المحدد في القسم  .Iمعلومات عامة عن البرنامج في
الفقرة ب .طلب المنحة.

*أ .الموازنة التفصيلية للمنحة المطلوبة (بالدوالر األميركي)
لألموال المطلوبة من صندوق دعم المساواة بين الجنسين فقط.

المصروفات الخاصة باألفراد

السنة 1

السنة 2

السنة 3

اإلجمالي
يتم ملء هذا
العمود بشكل
تلقائي
0

توصي هيئة األمم المتحدة للمرأة بتخصيص ما يصل إلى  %30من
إجمالي المنحة المطلوبة لنفقات الموظفين .وذلك يشمل كامل تكاليف
الموظفين المتصلة مباشرة بتنفيذ البرنامج .وينبغي أن تكون نسبة
تكاليف الموظفين معقولة مقارنة بإجمالي المنحة المطلوبة .ال تشجع
هيئة األمم المتحدة للمرأة البرامج التي تخصص مبالغ باهظة
لتكاليف الموظفين.
التكاليف المباشرة للبرنامج

0

التكاليف المباشرة ألنشطة البرنامج هي سائر التكاليف التي يتم
تحملها ،ويمكن ربطها ،بشكل كامل ،بمشاريع وأنشطة وبرامج
المنظمة وفاء بواليتها وأي مدخالت أخرى الزمة لتحقيق النتائج
واألهداف المحددة للبرامج والمشاريع .ولن يدعم الصندوق عملية
الحصول على البنية األساسية مثل شراء األراضي ،أو الممتلكات،
أو الحصول على مساحة للمكاتب ،أو بناء أو ترميم البناء أو
المكاتب القائمة ،بما في ذلك على سبيل المثال ،بناء وتجهيز مرافق
الخدمات ،أو المالجئ ،أو غيرها من المنازل.
الرصد (بما في ذلك تكاليف جمع البيانات األولية والسفر)

0

توصي هيئة األمم المتحدة للمرأة بتخصيص  %3-2من إجمالي
المنحة المطلوبة لتكاليف الرصد وجمع البيانات.
التقييم

0

توصي هيئة األمم المتحدة للمرأة بتخصيص  %10من إجمالي
المنحة المطلوبة لتكاليف التقييم.
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المراجعة المالية

0

يرجى تقدير ما مجموعه  7،500و 10،000دوالر أمريكي
لتكاليف مراجعة الحسابات .سيطلب من سائر الفائزين بالمنح تقديم
نسخة عن المراجعة المالية السنوية المصدلقة على مدى فترة تنفيذ
البرامج .يُرجى مالحظة أن هذه المراجعات يجب أن تبيّن أنه لقد ت ّم
تحديد األموال المقدمة من صندوق دعم المساواة بين الجنسين بشكل
منفصل .يجب إجراء مراجعة مالية مرة واحدة على األلقل في السنة.
االتصاالت وإدارة المعارف

0

يُرجى هنا إيراد تكلفة أي جهود (ال تشكل جزءا من أنشطة البرنامج
األساسية) تهدف إلى إيصال ونشر المعلومات والنتائج والنواتج
المتصلة بالبرنامج والقضايا التي يعالجها مع جمهور أوسع .يُرجى
أيضا ذكر الجهود المبذولة إلنتاج مواد إعالمية لتوثيق وتعزيز
البرنامج ونتائجه (على سبيل المثال ،مناشير وكتيبات لعرض
النتائج وشرائط فيديو لقصيرة وصور محترفة).
المعدات

0

ينبغي تقديم لقائمة بأي معدات تقدر لقيمتها بأكثر من  1.500دوالر
أمريكي إلى األمانة العامة للصندوق ،وينبغي تعليم كل بند بعالمة
وجرده بشكل صحيح .وتبقى هذه المعدات ملكا لهيئة األمم المتحدة
للمرأة حتى نهاية البرنامج .يجب أوال موافقة هذه الهيئة على شراء
أي معدات يزيد سقفها المالي على  30.000دوالر أمريكي وينبغي
تقديم تفاصيلها لضمان شفافية علمية الشراء .وسيتم تقديم مزيد من
التفاصيل بشأن نقل أو بيع مثل هذه المعدات في نهاية البرنامج في
ولقت الحق.
التكاليف اإلدارية

0

ال ينبغي أن تتجاوز نسبة التكاليف غير المباشرة (التكاليف
اإلدارية)  %7من إجمالي المنحة المطلوبة.
تدريب صندوق دعم المساواة بين الجنسين

0

يجب االحتفاظ بنسبة مجموعها  7000-5000دوالر أمريكي من
أصل المبلغ اإلجمالي للمنحة المطلوبة لتسديد تكاليف الخضوع
لتدريب إلزامي (سيشارك موظفان في تدريب إلقليمي ينفذه صندوق
دعم المساواة بين الجنسين ويمتد على فترة أسبوع) .يجب إدراج
التكاليف األخرى للتدريبات التي تن ّظم من لقبل صاحب الطلب
كجزء من البرنامج تحت بند تكاليف البرنامج المباشرة أعاله.
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0

غير ذلك

من المستحسن أال تتجاوز فئة "غير ذلك"  %2-1من إجمالي
المنحة المطلوبة وأن ُتستخدم فقط للبنود التي ال تتطابق مع أي من
الفئات المقترحة أعاله .وبالتالي يتم تشجيع المنظمات على التخطيط
للتكاليف غير المنظورة التي لقد تنشأ أثناء تنفيذ المشروع ضمن
فئات الموازنة المقترحة.
إجمالي طلب المنحة من صندوق دعم المساواة بين الجنسين
(يتم احتساب هذا البند تلقائيا)

0

0

0

0

ينبغي أن يعادل المبلغ اإلجمالي للمنحة المطلوبة الوارد أدناه المبلغ
المحدد في القسم  .Iمعلومات عامة عن البرنامج في الفقرة ب .طلب
المنحة.
0

األموال الواردة من مصادر أخرى

يُرجى ذكر المبلغ اإلجمالي السنوي هنا في حال توافر أي مصادر
تمويل أخرى و/أو مساهمة مالية من صاحب الطلب/الشركاء
التنفيذيين للبرنامج المقترح باإلضافة إلى مبلغ المنحة المطلوبة من
صندوق دعم المساواة بين الجنسين.
يُرجى تحديد طبيعته في خانة منفصلة؛ على سبيل المثال ،منحة
بلدية ،منحة مقدمة من جهة مانحة دولية ،مساهمة من موارد
صاحب الطلب/الشركاء التنفيذيين الخاصة أو من موارد ت ّمت
تعبئتها من خالل جمع التبرعات من المجتمع المحلي والقطاع
الخاص ،الخ.
يُرجى تحديد اسم المصدر/المصادر

إجمالي موازنة البرنامج
(يتم احتساب هذا البند تلقائيا)

0

0

0

0

إن الموازنة اإلجمالية للبرنامج هي مجموع إجمالي المنحة المطلوبة
واألموال الواردة من المصادر األخرى/مساهمة صاحب الطلب
المالية لتنفيذ البرنامج المقترح.
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*ب .اإلنفاق التنظيمي للمنظمة مقدمة الطلب للسنتين 3 -
سنوات مالية السابقة (بالدوالر األمريكي)

2012

يجب أن تتطابق المعلومات المقدمة مع البيانات المالية الخاضعة
للمراجعة الخارجية وأن تكون لقابلة للتحقق من خاللها على أن يتم
تقديم هذه البيانات كمرفقات مطلوبة.
إجمالي النفقات السنوية

2013

( 2014إذا
كانت متاحة)

المجموع
يتم ملء هذا
العمود بشكل
تلقائي
0

بما في ذلك سائر نفقات البرنامج والنفقات اإلدارية
والتشغيلية للمنظمة مقدمة الطلب.

*ج .تبرير الموازنة ( 500كلمة)
يُرجى إيراد تبرير وصفي للبنود الرئيسية للموازنة الالزمة للبرنامج .يُرجى اتباع العناوين الرئيسية للموازنة لكي تكون البنود
المشار إليها واضحة .يُرجى توخي الدلقة والتحديد.

.VII

المرفقات المطلوبة

يجب على سائر طالبي المنح تقديم المستندات الالزمة أدناه .يُرجى مالحظة:






يجب تقديم سائر المرفقات بإحدى اللغات الرسمية للصندوق (اإلنكليزية والفرنسية واإلسبانية والروسية والعربية فقط) .يجب
ترجمة سائر المستندات المكتوبة بلغات أخرى قبل تقديمها.
صيغ المرفقات المقبولة هي.PDF ،GIF ،JPEG ،docx،doc :
يرجى مالحظة أن ثمة عدد محدود من الملفات التي يمكن تحميلها في كل جزء .في حال وجود وثائق متعددة ،يُرجى دمجها
في وثيقة واحدة.
سيتم سحب الطلبات التي ال تحتوي على هذه الوثائق.
تتصل لقائمة المستندات أدناه بالمنظمة مقدمة الطلب فقط (ال ينبغي تقديم مستندات متصلة بالشركاء التنفيذيين في هذه
المرحلة).

قائمة بالمستندات المطلوبة:
 .1دليل يثبت الوضع القانوني ويكون صادرا عن السلطة الوطنية المختصة
 .2تقارير مراجعة مالية مصدلقة لسنتين –  3سنوات مالية سابقة  -بما في ذلك  2012و( 2013و 2014إذا كانت متاحة)
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 .3لقائمة بسائر موظف/ات وأعضاء مجلس إدارة المنظمة مقدمة الطلب ،مع تحديد الجنس والمنصب (خاصة المناصب
القيادية)
 .4سيرة المنظمة أو بيان المؤهالت الشخصية – التي تظهر مجال التركيز واالختصاص والخبرة والتجربة السابقة (صفحة
إلى صفحتين)
 .5خطاب تأييد من منظمة مختصة بالمساواة بين الجنسين (باستثناء هيئة األمم المتحدة للمرأة)
ال يجوز تقديم المرفقات المطلوبة إال بإحدى اللغات التالية:
Русский

FRANÇAIS

ESPAÑOL

ENGLISH

عربي

ال يجوز تحميل المستندات المطلوبة إال في إحدى النسق التالية:

.gif

.jpg

.pdf

.docx

.doc

ال تنسوا الضغط على زر "تسليم استمارة الطلب"  Submit Applicationاألزرق في الجانب األيسر
من الشاشة!

Submit Application

بعض النصائح األخيرة!
يجب تسليم سائر استمارات الطلبات عبر اإلنترنت ،من خالل نظام االستمارة اإللكترونية:
https://grants.unwomen.org/

يرجى تخصيص الوقت الكافي لتحميل المرفقات المطلوبة في نظام االستمارة اإللكترونية  -نوصي بيوم كامل.
يُنصح أصحاب الطلبات بشدة بتقديم طلباتهم خالل األسبوع األول من فترة تقديم الطلبات 13 – 9 :مارس/آذار  ،2015وذلك
لتجنب أي تأخير أو حمولة زائدة في النظام.
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الملحق  :1الدول المؤهلة:
قائمة الدول المتلقية للمساعدة اإلنمائية الرسمية الموضوعة من قبل اللجنة المساعدة اإلنمائية لمنظمة التعاون والتنمية في
الميدان االقتصادي ()2016 – 2014
أفريقيا

األمريكتان ومنطقة
البحر الكاريبي

الدول العربية

آسيا والمحيط الهادئ

أوروبا وآسيا
الوسطى

أنغوال

أنتيغوا وبربودا

الجزائر

أفغانستان

ألبانيا

بنن

األرجنتين

مصر

بنغالديش

أرمينيا

بوتسوانا

بليز

العراق

بوتان

أذربيجان

بوركينا فاسو

بوليفيا

ليبيا

كمبوديا

بيالروس

بوروندي

البرازيل

األردن

الصين

البوسنة والهرسك

الكاميرون

شيلي

لبنان

جزر كوك

جورجيا

الرأس األخضر

كولومبيا

المغرب

جمهورية أفريقيا الوسطى

كوستاريكا

فلسطين

جمهورية كوريا الشعبية
الديمقراطية
فيجي

كازاخستان
كوسوفو (إقليم خاضع
إلدارة األمم المتحدة
بموجب القرار 1244
لمجلس األمن الدولي)
قيرغيزستان

تشاد

كوبا

سورية

الهند

جزر القمر

دومينيكا

تونس

إندونيسيا

جمهورية الكونغو

الجمهورية الدومينيكية

اليمن

جمهورية إيران اإلسالمية

جمهورية مقدونيا
اليوغوسالفية سابقا ً
جمهورية مولدوفا

كوت ديفوار

إكوادور

كيريباس

الجبل األسود

جمهورية الكونغو
الديمقراطية
جيبوتي

السلفادور
غرينادا

جمهورية الوس
الديمقراطية الشعبية
ماليزيا

جمهورية صربيا
طاجيكستان

غينيا االستوائية

غواتيماال

ملديف

تركيا

إريتريا

غيانا

جزر مارشال

تركمانستان

هايتي
إثيوبيا
غابون

هندوراس

واليات ميكرونيزيا
الموحدة
منغوليا

أوكرانيا

غامبيا

جامايكا

ميانمار

غانا

المكسيك

ناورو

غينيا

مونتيسيرات

نيبال

غينيا  -بيساو

نيكاراغوا

نيوي

كينيا

بنما

باكستان

ليسوتو

باراغواي

باالو

ليبريا

بيرو

بابوا غينيا الجديدة

مدغشقر

سانت لوسيا

الفلبين

أوزبكستان
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مالوي

سانت فنسنت وجزر
غرينادين
سورينام

جزر سليمان

موريتانيا

أوروغواي

سريالنكا

موريشيوس

جمهورية فنزويال
البوليفارية

تايلند

مالي

موزامبيق

ساموا

تيمور – ليشتي

ناميبيا

توكيالو

النيجر

تونغا

نيجيريا

توفالو

رواندا

فانواتو

سان تومي وبرينسيبي

فييت نام

السنغال

جزر واليس وفوتونا

سيشيل
سيراليون
الصومال
جنوب أفريقيا
جنوب السودان
سانت هيالنة
السودان
سوازيلند
توغو
أوغندا
جمهورية تنزانيا المتحدة
زامبيا
زمبابوي
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األسئلة المتكررة
الدعوة إلى تقديم مقترحات المشاريع للعام  – 2015الدورة الثالثة
.1حول الصندوق
 .1ما هي الغاية من إنشاء صندوق دعم المساواة بين الجنسين؟

إن صندوق دعم المساواة بين الجنسين التابع لهيئة األمم المتحدة للمرأة هو صندوق عالمي لتقديم المنح وأداة مساعدة فعالة مخصّصة
للنهوض بالتمكين االقتصادي والسياسي للمرأة على كل من المستويات المحلية والوطنية واإلقليمية.
 .2ما نوع برامج المنح التي تحظى بدعم صندوق دعم المساواة بين الجنسين؟

من الناحية المواضيعية ،سيواصل الصندوق تقديم المنح لمبادرات التمكين االقتصادي أو السياسي للمرأة ،مع التركيز على النساء
المهمشات:

 .3المنح المتصلة بالتمكين االقتصادي للمرأة:

الجهود الرامية إلى توسيع نطاق تكافؤ الفرص في إمكانية وصول المرأة إلى الموارد االقتصادية والتحكم بها (بما في ذلك األراضي
والممتلكات والتكنولوجيا والخدمات المالية والميراث والموارد الطبيعية) وتعزيز روح المبادرة المستدامة لدى المرأة وفقا ً للقوانين
الوطنية وااللتزامات الدولية ،مع التركيز على التنمية المستدامة بيئياً .الجهود الرامية إلى تعزيز فرص الحصول على عمل الئق
والمساواة في األجر لسائر النساء ،بما في ذلك االعتراف باألعمال المنزلية والرعاية غير مدفوعة األجر ،من خالل التشريعات
وسياسات الحماية االجتماعية وتقديم الخدمات وتشارك المسؤوليات داخل األسرة بالطريقة المناسبة على الصعيد الوطني.
 .4المنح المتصلة بالتمكين السياسي للمرأة:

الجهود الرامية إلى تعزيز مشاركة المرأة الكاملة والفعالة وتكافؤ الفرص المتاحة أمامها للقيادة والمشاركة السياسية على مختلف
مستويات عملية اتخاذ القرارات وفي سائر ميادين الحياة .الجهود الرامية إلى المساعدة على تصميم وتطبيق وتنفيذ القوانين والسياسات
بشأن المساواة بين الجنسين ،الجديدة والقائمة ،واستعراض المحتوى التمييزي وتغيير المعايير والممارسات االجتماعية بما يضمن قدراً
أكبر من االحترام لحقوق المرأة المتساوية والتمتع بها
 .5من يتولى إدارة صندوق دعم المساواة بين الجنسين؟

تتولى أمانة السر إدارة أنشطة الصندوق في مقر هيئة األمم المتحدة للمرأة في نيويورك ،الواليات المتحدة األمريكية ،وهي تعتمد على
الخبراء اإلقليميين التابعين للصندوق ،المتخصصين في مجال الرصد واإلبالغ والمتواجدين في مكاتب دولة هيئة األمم المتحدة للمرأة
والمكاتب اإلقليمية الفرعية واإلقليمية من أجل رصد المنح التي يقدمها.
تسترشد أمانة السر بلجنة استشارية استراتيجية تتألف من شخصيات رفيعة المستوى تضطلع بمهام مندرجة ضمن والية هيئة األمم
المتحدة للمرأة في مختلف أنحاء العالم؛ وهي مسؤولة عن تقديم التوجيه االستراتيجي الرفيع المستوى إلى الصندوق وتسليط الضوء
عليه وحشد الموارد لدعمه.
 .6ما هو نطاق حجم المنح؟

ستتراوح قيمة المنح بين  200،000دوالر أمريكي كحد أدنى و 500،000دوالر أمريكي كحد أقصى ،تو ّزع على فترة تمت ّد من سنتين
إلى ثالث سنوات.
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 .2األهلية
 .1ما هي الجهات المؤهلة للتقدم بطلب منحة؟

•نوع المنظمة  :منظمات المجتمع المدني التي تقودها نساء ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر :المنظمات غير الحكومية أو
المنظمات المجتمعية أو النقابات أو الجمعيات العاملة أو التعاونيات أو الجمعيات زراعية أو شبكات المناصرة والدعوة (الوطنية أو
اإلقليمية) أو الصناديق الوطنية أو اإلقليمية.
•الوضع القانوني  :يجب التمتع بوضع قانوني لدى السلطة الوطنية المختصة .ينبغي أن تتمتع شبكات منظمات المجتمع المدني
بوضع قانوني في دولة واحدة على األقل من الدول التي يتم فيها تنفيذ البرنامج.
•التركيز على المساواة بين الجنسين :يجب على مقدم الطلب إثبات تجربته في تنفيذ البرامج المتعلقة بالمساواة بين الجنسين و/أو
تمكين
المرأة من خالل سيرة المنظمة أو بيان المؤهالت الشخصية التي تعكس التجارب السابقة ومجاالت الخبرة.
•بلد الوضع القانوني والتشغيل :وحدها الدول المدرجة في قائمة الدول المتلقية للمساعدة اإلنمائية الرسمية الموضوعة من
قبل اللجنة المساعدة اإلنمائية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي هي المؤهلة .يمكن االطالع على القائمة على هذا
الرابط:
http://www.oecd.org/dac/stats/documentupload/DAC%20List%20of%20ODA%20Recipients%2020
14%20fi nal.pdf
•القيادة النسائية :يجب أن تض ّم ما ال يقل عن  %50من النساء في مجلس إدارتها وبين موظفيها ،مع تمثيل موضوعي للمرأة
في المناصب القيادية.
تقارير مراجعة الحسابات :يجب توفير تقارير مراجعة مالية مصدقة لسنتين –  3سنوات مالية سابقة  -بما في ذلك  2012و2013
(و 2014إذا كانت متاحة).
•التأييد :يجب على سائر مقدمي الطلبات تقديم خطاب تأييد واحد على األقل من آلية لتعزيز المساواة بين الجنسين أو تمكين
المرأة ،أو من سلطة حكومية أو مؤسسة تعنى بالمساواة بين الجنسين أو أي مؤسسة أخرى متعددة الجهات (بما في ذلك مكاتب
األمم المتحدة األخرى غير هيئة األمم المتحدة للمرأة) ،يكون مقرها في البلد نفسه مثل المنظمة مقدمة الطلب .مالحظة :لضمان
• النزاهة ،لن يتم القبول بخطابات تأييد مقدمة من مكاتب هيئة األمم المتحدة للمرأة.
 .2هل يمكن لعدة منظمات التقدم بطلب منحة معا ا وكيف يتعين عليها تقسيم األدوار والمسؤوليات؟

ال يمكن تقديم أي طلب إال من قبل منظمة واحدة .سيقوم صندوق دعم المساواة بين الجنسين التابع لهيئة األمم المتحدة للمرأة بتوقيع
العقود وصرف أموال المنحة فقط لصالح المنظمة مقدمة الطلب.
نشجّ ع المنظمة مقدمة الطلب على إيجاد شركاء تنفيذيين معنيين بالمساواة بين الجنسين الستكمال خبرتها وقدرتها على االتصال
والت وعية وبناء قدرات المنظمات الشعبية .قد يكون الشركاء التنفيذيون عبارة عن منظمات مجتمع مدني ،كما يمكنهم أن يكونوا
مؤسسات حكومية ومنظمات مجتمعية غير مسجلة ومؤسسات أكاديمية وهيئات من القطاع الخاص ومنظمات دولية أو غير ذلك .ال
يخضع الشركاء التنفيذيون لشرط قائمة الدول المؤهلة وقد يكون مقرّهم في أي مكان.
لن يُسمح بتحويل األموال من قبل المنظمة مقدمة الطلب إلى وكاالت األمم المتحدة وهيئات القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية
الدولية والمنظمات الدولية.
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 .3ما هي الدول المؤهلة من جهة منشأ المنظمة مقدمة الطلب والدول التي سيتم تنفيذ فيها تنفيذ البرنامج؟

وحدها المنظمات مقدمة الطلب التي تتمتع بوضع قانوني في الدول المدرجة في قائمة الدول المتلقية للمساعدة اإلنمائية الرسمية
الموضوعة من قبل اللجنة المساعدة اإلنمائية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي للعام  2016-2014هي المؤهلة لتقديم
طلبات .يجب اقترح تنفيذ البرامج في دولة مؤهلة من القائمة نفسها .يمكن االطالع على قائمة الدول في وثيقة الدعوة إلى تقديم
مقترحات المشاريع على هذا الرابط:
http://www.oecd.org/dac/stats/documentupload/DAC%20List%20of%20ODA%20Recipients%202014
%20final.pdf
 .4هل يقدم صندوق دعم المساواة بين الجنسين الدعم للبرامج اإلقليمية أو المتعددة البلدان؟

نعم ،يقدّم صندوق دعم المساواة بين الجنسين الدعم للبرامج اإلقليمية (العاملة في  4دول كحد أقصى) .إذا كانت المنظمة مقدمة الطلب عبارة عن شبكة
عاملة في عدة دول ،يجب أن ير ّكز البرنامج المقترح على العمل في  4دول كحد أقصى.
 .5هل علي أن أكون هيئة/منظمة مسجلة قانونيا ا للتمكن من التقدم بطلب منحة؟

نعم .يجب أن تتمتع المنظمات مقدمة الطلب بوضع قانوني ممنوح من السلطة الوطنية المختصة (التابعة لدولة مؤهلة).
يجب إرفاق دليل يثبت التسجيل القانوني (أو الوضع القانوني) بأي استمارة طلب منحة .أي استمارات من دون دليل واضح على الوضع القانوني س ُتعتبر
غير مكتملة وسيتم سحبها من عملية تقديم الطلبات .يُرجى المالحظة أن عقود تأسيس الشركات ال ُتعتبر دليالً على الوضع القانوني.
ينبغي أن تتمتع شبكات منظمات المجتمع المدني بوضع قانوني في إحدى دول تنفيذ البرنامج على األقل.

 .6هل يمكن للمنظمات غير المسجلة قانونيا ا التقدم بطلب منحة؟
كال ،فالمنظمات غير المسجلة قانونيا ً غير مؤهلة للتقدم بطلب منحة.
 .7أي نوع من المنظمات غير مؤهلة للتقديم بطلب منحة؟

• الوكاالت أو المؤسسات الحكومية
•المنظمات الثنائية أو المتعددة األطراف والمؤسسات المالية ووكاالت التنمية
•هيئات القطاع الخاص
•األفراد
•منظمات المجتمع المدني التي ال تركز على المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة
•منظمات المجتمع المدني التي تفتقر إلى تمثيل متوازن بين الجنسين وسط موظفيها وفي عضوية مجلس إدارتها ومناصبها القيادية
•مؤسسات البحوث أو مجامع الفكر أو المؤسسات األكاديمية
المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية الدولية التي تنفذ برامج عالمية و/أو يقع مقرها الرئيسي في الواليات المتحدة األمريكية أو
في أوروبا الغربية
المنظمات المستفيدة حاليا ً من منحة مقدمة من صندوق دعم المساواة بين الجنسين (والتي لم تقفل منحتها بعد رسمياً)
المنظمات التي تقدم مقترحات مشاريع تركز على إنهاء العنف ضد المرأة (إذ تمتلك األمم المتحدة آليات تمويل أخرى مخصصة لهذا
الغرض)

 .8هل يمكن للمنظمات المتعددة األطراف (منظمات ومكاتب األمم المتحدة ،المؤسسات المالية الدولية ،الخ ).التقدّم بطلب منحة؟
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كال .فصندوق دعم المساواة بين الجنسين يسعى إلى تمويل الجهود والشراكات المحلية .إن المنظمات المتعددة األطراف (منظمات األمم
المتحدة والمؤسسات المالية الدولية وغيرها) غير مؤهلة للتقدم بطلب منحة .إال أنه بإمكانها االنضمام إلى المنظمة مقدمة الطلب
كشركاء تنفيذيين طالما أن المنظمة مقدمة الطلب ال تعتزم تحويل أموال المنحة إليها.

 .9هل يمكن للمنظمات غير الحكومية الدولية (مثل اتحادات المنظمات) التي تمتلك مكاتب محلية التقدّم بطلب منحة؟

كال .فصندوق دعم المساواة بين الجنسين يسعى إلى تمويل الجهود والشراكات المحلية .إن المنظمات غير الحكومية الدولية (مثل
المنظمات الخ يرية الدولية ذات مجالس اإلدارة الوطنية والمنظمات المانحة التي تؤمن التمويل في أكثر من منطقة) ،وحتى تلك التي
تمتلك مكاتب محلية في الدول المؤهلة ،غير مؤهلة للتقدم بطلب منحة .إال أنه بإمكانها االنضمام إلى المنظمة مقدمة الطلب كشركاء
تنفيذيين طالما أن المنظمة مقدمة الطلب ال تعتزم تحويل أموال المنحة إليها.

 .10هل يمكن للمنظمة التي يقع مقرها في دول الشمال إال أن البرنامج ُينفذ في دولة أو إقليم مؤهل التقدم بطلب منحة؟

كال .فالمنظمات الدولية التي يقع مقرها في الواليات المتحدة أو أوروبا الغربية غير مؤهلة وال يمكنها التقدم بطلب منحة .إال أنه
 بإمكانها االنضمام إلى المنظمة مقدمة الطلب كشركاء تنفيذيين طالما أن المنظمة مقدمة الطلب ال تعتزم تحويل أموال المنحة إليها.
 .11هل يمكن التقدم بطلب منحة لبرنامج ُينفذ في عدة دول؟

نعم .يمكن تنفيذ البرامج اإلقليمية (ضمن المنطقة الجغرافية الواحدة) في  4دول كحد أقصى ،على أن تكون المنظمة مقدمة الطلب
مسجلة قانونيا ً في دولة مؤهلة وفي إحدى دول تنفيذ البرنامج .إال أنه ال يمكن للمنظمات التي تتقدم بطلب منحة لبرامج إقليمية سوى
تقديم طلب واحد لدورة المنح هذه .سيتم تلقائيا ا استبعاد المنظمات التي تتقدم بعدة طلبات.

 .12هل يمكنني التقدم بأكثر من طلب واحد؟

كال .فسيتم تلقائيا ً استبعاد المنظمات التي تتقدم بطلبات متعددة.

13. ما الفرق بين المنظمة مقدمة الطلب والشريك التنفيذي؟

سيقوم صندوق دعم المساواة بين الجنسين التابع لهيئة األمم المتحدة للمرأة بتوقيع العقود وصرف أموال المنحة فقط لصالح المنظمة
مقدمة الطلب.
نشجّ ع المنظمة مقدمة الطلب على إيجاد شركاء تنفيذيين معنيين بالمساواة بين الجنسين الستكمال خبرتها وقدرتها على االتصال
والتوعية وبناء قدرات المنظمات الشعبية .قد يكون الشركاء التنفيذيون عبارة عن منظمات مجتمع مدني ،كما يمكنهم أن يكونوا
مؤسسات حكومية ومنظمات مجتمعية غير مسجلة ومؤسسات أكاديمية وهيئات من القطاع الخاص ومنظمات دولية أو غير ذلك .ال
يخضع الشركاء التنفيذيون لشرط قائمة الدول المؤهلة وقد يكون مقرّهم في أي مكان.
لن يُسمح بتحويل األموال من قبل المنظمة مقدمة الطلب إلى وكاالت األمم المتحدة وهيئات القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية
الدولية والمنظمات الدولية.
 .14هل يجوز أن تكون منظمة معينة مقدمة للطلب في استمارة وشريكا ا تنفيذيا ا في استمارة أخرى؟

كال ،ال يمكن للمنظمات سوى التقدم بطلب واحد ،إما كمنظمة مقدمة للطلب أو كشريك تنفيذي.
 .15أي نوع من البرامج ال يتم تمويلها من قبل صندوق دعم المساواة بين الجنسين؟

ال ينظر صندوق دعم المساواة بين الجنسين في طلبات تمويل:
البرامج التي تر ّكز بشكل حصري على القضاء على العنف ضد المرأة ،إذ إنها تحظى بدعم صندوق األمم المتحدة االستئماني لدعم
اإلجراءات الرامية إلى القضاء على العنف ضد المرأة( .للمزيد من المعلومات حول صندوق األمم المتحدة االستئماني لدعم اإلجراءات
link :http://www.unwomen.org/how-weالرامية إلى القضاء على العنف ضد المرأة ،يُرجى النقر على الرابط التالي:work/un-trust-fund.
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 .16هل يجوز للفائزين بمنح سابقة لمشاريع ال تزال قيد التنفيذ وممولة من قبل صندوق دعم المساواة بين الجنسين التقدم بطلب للحصول على منح جديدة؟
كال ،ال يجوز للفائزين بمنح سابقة عن مشاريع ال تزال قيد التنفيذ في وقت إطالق الدعوة إلى تقديم مقترحات المشاريع التقدم
بطلب للحصول على منحة جديدة في هذا الوقت.
 .17هل يجوز للمنظمات التي تلقت منحة خالل دورة تمويل سابقة تقديم مقترح مشروع جديد؟

-

نعم ،على أن تكون هذه المنظمة قد قدمت تقاريرها النهائية؛ وتقيدت بسائر شروط إقفال المنحة للبرنامج السابق الممول من
قبل الصندوق وتلقت الشريحة النهائية من األموال؛ يمكن لهذه المنظمات التنافس من جديد للحصول على منحة.

-

 .18هل يجوز للمنظمات الداخلة في شراكة حاليا ا مع هيئة األمم المتحدة للمرأة التقدم بطلب منحة؟

نعم .يجوز ذلك على أال تكون المنظمة قيد تنفيذ مشروع بتمويل من صندوق دعم المساواة بين الجنسين في وقت إطالق الدعوة إلى
تقديم مقترحات المشاريع .يرجى المالحظة بأن المنظمة التي تكون قد قدمت تقاريرها النهائية وتقيّدت بسائر شروط إقفال المنحة
لبرنامجها السابق وتلقت الشريحة النهائية من األموال ،يجوز لها التنافس من جديد للحصول على منحة.
 19.هل يجوز لمكاتب األمم المتحدة القطرية أو أي وكالة تابعة لألمم المتحدة التقدم بطلب منحة؟
.كال .إن فرق األمم المتحدة القطرية ووكاالت األمم المتحدة غير مؤهلة للتقدم بطلبات منح
.20هل يجوز لمنظمة مؤهلة تقديم مقترح المشروع نفسه إلى مصدر تمويل آخر فضالا عن صندوق دعم المساواة بين الجنسين؟.
إذا كان الجواب نعم ،فماذا يحدث في حال موافقة مصدري تمويل أو أكثر على تقديم منحة للمشروع نفسه؟
نعم .نشجّع المنظمات المؤهلة على تقديم مقترحاتها إلى مصادر تمويل إضافية إذ إن صندوق دعم المساواة بين الجنسين تنافسية للغاية
ويتلقى العديد من المقترحات مما هو عليه قادرة على تمويل .في حالة اثنين أو أكثر من مصادر التمويل بالموافقة على نفس المنحة ،من
:المتوقع أن تواصل المنظمات
•ما إذا كان التمويل المقدم من صندوق دعم المساواة بين الجنسين والمصادر األخرى يغطي كامل تكلفة البرنامج المقترح؛
•ما إذا كان ال يزال هناك ثغرة في التمويل واالستراتيجيات المقترحة من قبل المنظمة لسد تلك الثغرة؛
•ما إذا كان المبلغ الذي ت ّم تلقيه يتخطى الموارد المطلوبة للبرنامج والمبلغ المحدد الذي سيكون مطلوبا من صندوق دعم المساواة بين الجنسين
21.هل ال تزال فئتا المنح التحفيزية والتنفيذية من دورة المنح األولى لصندوق دعم المساواة بين الجنسين قابلة للتطبيق؟
كال .لقد غير الصندوق صيغ التمويل التي يعتمدها استنادا إلى الدروس المستفادة من الدورة األولى .لم نعد نوزع المنح بين البرامج التنفيذية والتحفيزية،
وإنما بتنا نركز على نوعين من المنح :التمكين السياسي أو االلقتصادي للمرأة22.

 .3التمويل وطلبات الموازنات
 .1هل يجب على أصحاب الطلبات المساهمة في موازنة المشروع؟


نشجع سائر أصحاب الطلبات تقديم مساهمات مالية و/أو عينية و/أو العثور على مصادر تمويل خارجية أخرى ،إال أن ذلك ليس شرطا ً
ضرورياً.

 .2ما هي التكاليف التي تتم تغطيتها بواسطة منحة مقدمة من صندوق دعم المساواة بين الجنسين؟
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بشكل عامُ ،تستخدم منحة صندوق دعم المساواة بين الجنسين لتغطية تكاليف موظفي البرنامج وتكاليف البرنامج المباشرة والمعدات
(بشكل محدود) والرصد والتقييم واالتصاالت والتكاليف اإلدارية والتدريب.
 .3ما هي التكاليف التي ال تتم تغطيتها بواسطة منحة مقدمة من صندوق دعم المساواة بين الجنسين؟

إن صندوق دعم المساواة بين الجنسين التابع لهيئة األمم المتحدة للمرأة ال يدعم تكاليف البنية التحتية ،مثل شراء األراضي والممتلكات
واستمالك المساحات المكتبية وتشييد أو ترميم المباني أو المكاتب القائمة ،بما في ذلك على سبيل المثال بناء وتأثيث مرافق الخدمات أو
المالجئ أو المنازل لفترات اإلقامة المحدودة.
 .4ما الذي ُيقصد بـ"تكاليف البرنامج المباشرة"؟

يُقصد بتكاليف البرنامج المباشرة سائر التكاليف التي يتم تكبدها والتي يمكن أن تعزى بكاملها ألنشطة ومشاريع وبرامج منظمة معينة
في معرض اضطالعها بواليتها وأي مدخالت أخرى الزمة لتحقيق النتائج واألهداف المحددة للبرامج والمشاريع.
 .5ما هل يجب رصد مبلغ أدنى ضمن الموازنة للرصد والتقييم؟

ليس هناك حد أدنى دقيق ،وإنما توصي هيئة األمم المتحدة للمرأة بتخصيص  %5من إجمالي الموازنة ألغراض تتعلق بالتقييم و-2
 %3لعمليات الرصد ودراسات البيانات المرجعية واألولي المستمرة.
 .6هل يجب رصد مبلغ أقصى ضمن الموازنة للتكاليف اإلدارية؟

نعم .ال ينبغي أن تتجاوز نسبة التكاليف غير المباشرة (التكاليف اإلدارية)  %7من إجمالي المنحة المطلوبة.
 .7هل يجب رصد مبلغ أدنى ضمن الموازنة لتكاليف التدريب؟

نعم .يجب االحتفاظ بنسبة مجموعها  7000-5000دوالر أمريكي من أصل المبلغ اإلجمالي للمنحة المطلوبة لتسديد تكاليف الخضوع
لتدريب إلزامي (سيشارك موظفان في تدريب إقليمي ينفذه صندوق دعم المساواة بين الجنسين ويمتد على فترة أسبوع) .يجب إدراج
التكاليف األخرى للتدريبات التي ّ
تنظم من قبل صاحب الطلب كجزء من البرنامج تحت بند تكاليف البرنامج المباشرة أعاله.
 .8هل من قيود مفروضة على شراء المعدات؟

نعم .ينبغي تقديم قائمة بأي معدات تقدر قيمتها بأكثر من  1،500دوالر أمريكي إلى أمانة سر الصندوق ويجب تحديد كل بند بعالمة
مالئمة وتضمينه في الجردة .يجب لكل عملية شراء معدات بقيمة تتجاوز  30،000دوالر أمريكي الحصول أوالً على موافقة أمانة سر
الصندوق ،كما يجب توفير التفاصيل لضمان الشفافية في عملية الشراء .وسيتم توفير المزيد من التفاصيل بشأن بيع هذه المعدات في
نهاية البرنامج في وقت الحق.

 .9ما هي التكاليف التي يجب تخصيصها ضمن فئة "غير ذلك"؟

يُقصد بفئة "غير ذلك" تخصيص أموال من البرنامج ألي تكاليف غير منظورة أثناء تنفيذ البرنامج .من المستحسن أال تتجاوز فئة "غير
ذلك"  %2-1من إجمالي الموازنة .يتم تشجيع المنظمات على التخطيط للتكاليف غير المنظورة التي قد تنشأ أثناء تنفيذ المشروع ضمن
الموازنة.

 .10ما هي شروط مراجعة الحسابات المطلوبة من صندوق دعم المساواة بين الجنسين؟

يرجى تقدير ما مجموعه  7،500و 10،000دوالر أمريكي لتكاليف مراجعة الحسابات .سيطلب من سائر الفائزين بالمنح تقديم نسخة
عن المراجعة المالية السنوية المصدقة على مدى فترة تنفيذ البرامج .يُرجى مالحظة أن هذه المراجعات يجب أن تبيّن أنه قد ت ّم تحديد
األموال المقدمة من صندوق دعم المساواة بين الجنسين بشكل منفصل .يجب إجراء مراجعة مالية مرة واحدة على األقل في السنة.
 .11هل ُيسمح بإضافة بنود موازنة جديدة؟

مرض.
كال .يجب استخدام بنود الموازنة الحالية لتفصيل سائر التكاليف الضرورية إلنجاز المشروع بشكل
ٍ
 .12هل يجوز لمنظمة سبق وفازت بمنحة طلب أموال إضافية أثناء عملية التنفيذ؟

كال .ال يمكن تلبية أي طلبات متصلة بزيادة الموازنة .فالموازنة الممنوحة مع العقد إنما تمثل مجموع األموال المتاحة والمخصصة
للبرنامج.
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13.هل سيكون مبلغ المنحة المقدم من الصندوق إلى المرشحين الفائزين مطابقا بشكل تام للمبلغ المطلوب من قبل الفائزين؟
كال .يجري الصندوق تحليال للبيانات المالية المقدمة من الفائزين بالمنح .وبناء على هذا التحليل ،فضال عن مجموع الموازنة المتاحة لدورة المنح وسجل
).الجهة الفائزة ،لقد يعمد الصندوق إلى تعديل المنحة المالية النهائية (التي غالبا ما تكون ألقل من المبلغ المطلوب

.4عملية تقديم االستمارات
 1.ما هو الجدول الزمني المحدد لعملية تقديم االستمارات؟

سيتم نشر الدعوة إلى تقديم مقترحات المشاريع لدورة المنح للعام  2015في  23فبراير/شباط  ،2015وذلك للسماح ألصحاب الطلبات
المهتمين باالستعداد لفتح الباب لتقديم االستمارات عبر نظام االستمارة اإللكترونية في  9مارس/آذار  .2015أما الموعد النهائي لتقديم
الطلبات فهو في  5أبريل/نيسان  .2015وسيتم إشعار الفائزين بالمنح في نوفمبر/تشرين الثاني  2015لبدء تنفيذ برامجهم في
يناير/كانون الثاني  .2016يمكن االطالع على المزيد من التفاصيل حول الجدول الزمني لعملية االختيار في وثيقة الدعوة إلى تقديم
مقترحات المشاريع.
 .2في حال اختيار برنامجي ليتم تمويله من قبل صندوق دعم المساواة بين الجنسين ،ما هو أقرب موعد ممكن للبدء بتنفيذه؟
من المتوقع أن يتم البدء بتنفيذ البرامج في أوائل شهر يناير/كانون الثاني  .2016ينبغي تصميم مقترحات البرامج مع األخذ بعين
االعتبار تاريخ البدء هذا .يُرجى مالحظة أن األمر سيستغرق ما ال يقل عن تسعة أشهر إلتمام عملية االختيار بطريقة فعالة ومسؤولة.
 .3هل يمكنني إرسال االستمارة بلغة أخرى غير اإلنكليزية؟

نعم .يجوز ألصحاب الطلبات إرسال استماراتهم باللغة اإلنكليزية والفرنسية واإلسبانية والروسية والعربية .لن يتم لقبول أي لغة
أخرى .يجب ترجمة سائر المستندات التي يتم تحميلها في نظام االستمارة اإللكترونية إلى إحدى هذه اللغات الخمس.
 .4متى سيبدأ العمل بنظام االستمارة اإللكترونية؟ أين يمكنني العثور عليه؟

سيُفتح باب تقديم الطلبات عبر نظام االستمارة اإللكترونية من  9مارس/آذار  2015حتى  5أبريل/نيسان  .2015ولتقديم االستمارة
على االنترنت ،يُرجى استخدام هذا الرابطhttps://grants.unwomen.org :
 .5كيف يمكنني التقدم بطلب منحة؟
يجب إرسال طلبات المنح عبر نظام االستمارة اإللكترونية .باإلضافة إلى طلب المنحة ،يجب على أصحاب الطلبات تحميل سائر
المرفقات المطلوبة في النظام .يُرجى مراجعة الدعوة إلى تقديم مقترحات المشاريع لالطالع على تفاصيل محددة.
نشجّ ع أصحاب الطلبات على تقديم طلبهم في ولقت مبكر لضمان حصولهم على الولقت الكافي لملء استمارة الطلب وتحميل سائر
المرفقات المطلوبة لقبل الموعد النهائي.
 .6ما هي المرفقات المطلوبة الستمارة طلب المنحة؟

يُرجى مراجعة الدعوة إلى تقديم مقترحات المشاريع لالطالع على تفاصيل محددة بشأن المرفقات المطلوب تحميلها عبر االستمارة
اإللكترونية للصندوق .يُستحسن أن يبدأ أصحاب الطلبات بإعداد مستنداتهم والترجمات الالزمة (إن وجدت) لقبل فتح الباب لتقديم
الطلبات عبر النظام اإللكتروني في  9مارس/آذار  .2015مالحظة:
• يجب تقديم سائر المرفقات بإحدى اللغات الرسمية للصندوق (اإلنكليزية والفرنسية واإلسبانية والروسية والعربية فقط) .يجب ترجمة
سائر المستندات المكتوبة بلغات أخرى قبل تقديمها.
• صيغ المرفقات المقبولة هي.doc, .docx, .jpg, .gif, and .pdf. :
• يرجى مالحظة أن ثمة عدد محدود من الملفات التي يمكن تحميلها في كل جزء .في حال وجود وثائق متعددة ،يُرجى دمجها في
وثيقة واحدة.
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• سيتم سحب الطلبات التي ال تحتوي على هذه المستندات.
 .7هل يمكنني إرسال االستمارة عبر البريد اإللكتروني أو البريد العادي أو الفاكس؟

كال .لن يتم لقبول سوى االستمارات التي يتم إرسالها عبر نظام االستمارة اإللكترونية.
 .8ما هي العملية المتبعة لتقييم استمارات طلب المنح؟

يتم تقييم مقترحات المشاريع من لقبل لجنة فنية مستقلة تتألف من خبراء في مجال التمكين االلقتصادي والسياسي للمرأة ،من مختلف
المناطق في العالم ،من أجل ضمان إجراء تحليل سيالقي للبرامج المقترحة .يمكن االطالع على المزيد من التفاصيل حول عملية
االختيار في وثيقة الدعوة إلى تقديم مقترحات المشاريع.
 .9كيف سأعرف إذا كان قد ت ّم اختياري للتأهل للمرحلة نصف النهائية؟

سيتم إشعار المنتقلين إلى المرحلة نصف النهائية عن طريق رسالة بريد إلكتروني في شهر يونيو/حزيران  .2015وستتم دعوتهم
للمشاركة في مرحلة المساعدة الفنية التي يقومون خاللها بوضع وثيقة كاملة للمشروع وسلسلة نتائج البرنامج والموازنة النهائية.
 .10هل مرحلة المساعدة الفنية المقدمة إلى المرشحين المنتقلين إلى التصفيات نصف النهائية إلزامية؟

نعم .يجب على سائر المرشحين المنتقلين إلى التصفيات نصف النهائية المشاركة في مرحلة المساعدة الفنية وإرسال وثيقة مشروع
كاملة وسلسلة نتائج وموازنة نهائية لضمان استمرار عملية تقييمهم.
 .11كيف سأعرف ما إذا تم اختيار استمارة طلبي للفوز بمنحة من صندوق دعم المساواة بين الجنسين؟

سيتم إبالغ الفائزين بالمنح من سائر المناطق (أفريقيا والدول العربية وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا وآسيا الوسطى وأمريكا
الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي) عن طريق رسالة توجه إليهم عبر البريد اإللكتروني في نوفمبر/تشرين الثاني  ،2015كما يتم
اإلعالن عنهم علنا على المولقع اإللكتروني للصندوق في شهر ديسمبر/كانون األول .2015
 .12ما هو عدد االستمارات التي سيتم اختيارها؟

يقوم الصندوق على أساس تنافسي حاد ،إذ لم يتم تمويل سوى  %5من الطلبات خالل الدورات الماضية.
 .13هل يمكنني االتصال بالصندوق لالطالع على آخر المستجدات بشأن استمارة طلبي؟

كال .فنظرا الرتفاع عدد مقترحات المشاريع التي يتم تسلّمها ،ال يمكن إيراد مالحظات وتعليقات فردية بشأن مقترحات محددة.
 .14كيف يمكنني االتصال بالصندوق لالستفهام عن أي مسألة فنية أو االستعالم عن أي نقطة تتصل بعملية تقديم الطلبات؟

تتناول هذه األسئلة المتكررة معظم القضايا/المشاكل التي لقد تنجم أثناء عملية تقديم الطلبات .يُرجى لقراءة األجوبة على األسئلة بعناية
وانتباه .فقط في حال عدم العثور على الجواب هنا ،يُرجى إرسال بريد إلكتروني على العنوان
 fund.genderequality@unwomen.orgمع إدراج عبارة " "HELP APPLICATIONواسمكم في خانة موضوع الرسالة.
لن يجيب الصندوق على األسئلة إال خالل الفترة الممتدة من  9مارس/آذار  2015إلى  5أبريل/نيسان .2015

 .5االستمارة اإللكترونية
 .1أين يمكنني العثور على نظام االستمارة اإللكترونية؟

لتقديم الطلب ،يُرجى استخدام هذا الرابط واتباع التعليمات/https://grants.unwomen.org :
 .2هل من دليل مساعد لنظام االستمارة اإللكترونية؟
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نعم .فدليل االستمارة اإللكترونية هو وصف متدرج للنظام اإللكتروني ،ويمكن تحميله كوثيقة  .pdfهناك أيضا ً مجموعة من األسئلة المتكررة
المتوفرة هنا./https://grants.unwomen.org :
 .3ال يمكنني تذ ّكر كلمة المرور الخاصة بي.

السترداد كلمة المرور الخاصة بك ،يُرجى النقر على الرابط العنوان "نسيت كلمة المرور" ( .)Forgot your Passwordفيت ّم توجيه رسالة
تلقائية على عنوان البريد اإللكتروني المقرون بحسابك ،تتضمّن مجموعة من اإلرشادات حول كيفية إعادة تعيين كلمة المرور
 .4هل يمكنني تبديل لغة االستمارة بعد البدء بملئها؟

نعم .يجوز ألصحاب الطلبات تبديل اللغة أثناء إعداد استماراتهم .إال أنه من المهم إرسال استمارة الطلب والمستندات المطلوبة في نهاية
المطاف في اللغة نفسها.
في حال تغيير إعداد اللغة في منتصف الطريق ،يُرجى التأكد من ملء سائر أجزاء االستمارة باللغة الجديدة المختارة ،ما لم يتم تزويدك
بتعليمات مغايرة .كأن يُطلب منك ،على سبيل المثال ،تقديم ملخص موجز عن البرنامج باللغة اإلنكليزية بغض النظر عن اللغة التي
قمت باختيارها.

سيتم تحديد اللغة عند التسجيل وفقا ً للغة التي تختارها في قسم "اللغة المفضلة" .لتغيير لغة االستمارة بعد االنتهاء من عملية التسجيلُ ،يرجى النقر
على زر " "Profileفي أعلى الزاوية اليمنى بعد تسجيل الدخول في النظام .وفي صفحة حسابي  ،My Accountيُرجى تحديد خيار اللغة تحت
خانة "لغتي"  My Languageوالنقر على "حفظ" .Save

يمكنك مشاهدة نظام االستمارة اإللكترونية بلغة مختلفة عن طريق النقر على أزرار اللغة في أعلى الزاوية اليمنى .لكن يرجى مالحظة
أن ذلك لن يغير إعدادات اللغة الخاصة بك .لتغيير إعدادات اللغة ،يرجى اتباع الخطوة المفصّلة أعاله.
يُرجى مالحظة أنك إذا انتقلت إلى المرحلة نصف النهائية ،سيتعين عليك وضع المقترح الكامل باللغة نفسها مثل االستمارة األولية .ال
يسمح بتغيير اللغة في هذه المرحلة.
 .5ما هي اللغات التي تتوفر بها االستمارة؟

إن استمارة الطلب اإللكترونية متوفرة بكل من اإلنكليزية والفرنسية واإلسبانية والروسية والعربية.
 .6هل هناك أي فارق بين االستمارات المتاحة باإلنكليزية والفرنسية واإلسبانية والروسية والعربية؟

كال .فمستندات االستمارة وعملية تقديمها هي نفسها تماما ً في مختلف اللغات.

 .7هل علي ملء االستمارة بالترتيب المحدد؟

معظم أجزاء االستمارة ال تستلزم الملء بالترتيب المحدد .غير أن ثمة استثناءات لذلك ،مثل:
يُرجى مالحظة أن جدول الموازنة في القسم السادس من االستمارة لن يتخذ الشكل والنسق المالئم إال بعد تحديد مدة المنحة في القسم
األول "معلومات عامة عن البرنامج" .على سبيل المثال ،في حال تحديد المدة "سنتان" ،فسيختفي عمود الموازنة المخصص للسنة 3
من جدول الموازنة .ـمت في الحاالت األخرى ،فسيظل العمود ظاهراً.
لالنتقال من قسم إلى آخر ،يُرجى استخدام شريط التنقل في الجانب األيسر من االستمارة .يرجى مالحظة أن النظام ال يقوم بحفظ عملكم
عند النقر على زر الصفحة في شريط التنقل .فعلى الرغم من أنه يتم حفظ استمارتكم تلقائيا ً كل  5دقائق ،يُرجى الحرص على النقر
في الجانب األيمن قبل استخدام شريط التنقل لتج ّنب اختفاء أي  Nextأو "التالي"  Saveأو "حفظ" Previousعلى أزرار "السابق"
بيانات لم يتم حفظها.
 .8هل يجب علي ملء االستمارة كلّها خالل جلسة واحدة؟
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كالّ ،إذ يمكن تسجيل العدد الالزم من عمليات الدخول إلكمال ملء االستمارة بواسطة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك.
 .9هل تتض ّمن االستمارة مدققا ا إمالئياا؟

نعم ،المدقق اإلمالئي متاح للمربعات النصية المفتوحة .يُرجى النقر على الرمز  ABCفي الزاوية اليمنى السفلى من المربعات النصية المفتوحة
وسيتم عرض قائمة التصحيحات المقترحة في اللغة المحددة .يُرجى اختيار األنسب.
وكحل بديل ،تشتمل المتصفّحات الرئيسية مثل  Firefox Mozilla ،Google Chrome ،Internet Explorerو Safariعلى مدققات إمالئية
تقوم بتسطير األخطاء اإلمالئية باللون األحمر .يمكن أيضا ً اختيار اللغة المفضّلة في المتصفح.
 .10هل يمكنني طباعة استمارتي؟

 .يُرجى النقر على "طباعة االستمارة" تحت شريط التن ّقل ،في الجانب األيسر PDFنعم .قد يكون عليك أوالً تحميل استمارتك كملف
في جهاز الكمبيوتر للتمكن من PDFمن الصفحة .عند االنتهاء من تحميل الملف ،يمكن طباعته كالمعتاد (قد تكون بحاجة إلى قارئ
طباعة االستمارة بشكل مالئم).

 11هل يمكنني حفظ استمارتي بتنسيق WORD؟

كال .ما من طريقة لحفظ االستمارة كمستند بتنسيق .Word
 .12كيف أعرف أنني قد انتهيت من ملء االستمارة بالكامل؟

يظهر شريط التنقل في الجانب األيسر من الصفحة ما إذا كانت كل صفحة قد اكتملت أم ال .ستظهر عالمة تحديد خضراء إلى جانب
اسم القسم/القسم الفرعي حين يتم ملء سائر الخانات اإللزامية بالشكل المالئم في الصفحة ذات الصلة.
من جهة أخرى ،يشير الرقم األحمر الذي يظهر في دائرة حمراء إلى عدد الخانات اإللزامية التي لم يتم ملؤها بالشكل الصحيح أو ال
تزال من دون إجابة.
لمعرفة ما هي األخطاء في استمارتكم ،يُرجى النقر على "مفتش االستمارة"  Application Inspectorتحت شريط التنقل.

عند الحصول على عالمة تحديد خضراء في سائر األقسام واألقسام الفرعية في شريط التنقل ،تكون االستمارة قد اكتملت وباتت جاهزة
لإلرسال.
 .13كيف أرسل استمارتي؟

عند االنتهاء من ملء االستمارة (يُرجى مراجعة السؤال أعاله) ،يُرجى النقر على زر "إرسال االستمارة"  Submit Applicationتحت شريط
التنقل ،في الجانب األيسر من الصفحة .وفي صفحة تأكيد اإلرسال التالية ،سيطلب منك تأكيد عملية اإلرسال عن طريق النقر على "نعم" أو "ال".

يستحسن أن يقوم أصحاب الطلبات بمراجعة نهائية الستمارتهم قبل إرسالها .فبعد التسليم ،ال يعود باإلمكان إجراء أي تغيير في
االستمارة.
كما ينصح أصحاب الطلبات بتحميل استمارتهم في ملف  PDFلالحتفاظ بنسخة عنها للرجوع إليها في المستقبل .ولتحميل نسخة من االستمارة،
يُرجى النقر على "طباعة االستمارة"  Print Applicationفي أسفل شريط التنقل ،على الجانب األيسر من الصفحة .في حال إرسال االستمارة ،ال
يعود بإمكانك تحميل نسخة عنها.
سيتم توجيه رسالة بريد إلكتروني إلى الحساب المقرون باالستمارة لتأكيد نجاح عملية تقديم االستمارة.
 .14هل يمكنني تعديل استمارتي بعد إرسالها؟

كال ،ال يمكن إعادة فتح أي استمارة ت ّم إرسالها ،مهما كانت الظروف.
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 .15ما معنى أن تكون األسئلة متبوعة بعالمة النجمة (*)؟

يُقصد بعالمة النجمة (*) التي تلي أيّ سؤال أن هذا السؤال إلزامي وال ب ّد من ملئه قبل إرسال االستمارة.
 .16إالم ترمز عالمات االختيار الخضراء التي تظهر في الجانب األيسر من شريط التنقل؟

يُقصد بعالمة االختيار الخضراء أن القسم/القسم الفرعي قد ت ّم ملؤه بالكامل .للتم ّكن من إرسال االستمارة ،ال ب ّد من ظهور عالمة
اختيار خضراء إلى جانب كل قسم/قسم فرعي.
 .17ماذا أفعل في حال انتهيت من ملء قسم/قسم فرعي معين من االستمارة ولم تظهر العالمة الخضراء؟

يجب النقر على "مفتش االستمارة"  Application Inspectorتحت شريط التنقل ،في الجانب األيسر من الصفحة .ستظهر في صفحة "مفتش
االستمارة" قائمة بالخانات اإللزامية التي لم يتم ملؤها أو ت ّم ملؤها بشكل مغلوط .يُرجى النقر على "انقر لمشاهدة"  Click to Viewالستكمال ملء
االستمارة.
 .18ماذا لو كنت أملك نسخا ا مطبوعة فقط عن المستندات المطلوبة (تقارير مراجعة الحسابات ،التسجيل القانوني ،الخ ،).وليس نسخا ا إلكترونية على
الكمبيوتر؟

بالنسبة إلى النسخ المطبوعة ،يُرجى مسحها وتحميلها على شكل ملفات  .PDFال ُتقبل أيّ مستندات مرسلة بالبريد.
 .19ماذا لو لم تكن هناك خانات تحميل كافية لكي أقوم بتحميل سائر المرفقات الخاصة بي؟

ثمة عدد محدود من خانات التحميل؛ لذلك ،فيتعين على أصحاب الطلبات حفظ سائر المستندات الداعمة لسؤال معين ضمن ملف واحد
أو ملفين ،وذلك تبعا ً للسؤال وعدد خانات تحميل المتاحة .ال يقبل الصندوق أي مستندات مرسلة عن طريق البريد اإللكتروني أو الفاكس
أو البريد العادي.
 .20ماذا أفعل في حال واجهتني بعض المشاكل أثناء محاولة تحميل ملف مع ّين؟

يُرجى التحقق من أن حجم الملف أق ّل من  10ميغا بايت وأن الملف هو من أحد النسق التالية doc. :أو  docx.أو  jpgأو  gifأو  .pdfإذا كان
حجم الملف أكبر من  10ميغا بايت ،يُرجى النظر في إمكانية تغيير إعدادات المسح الضوئي واالكتفاء بمسح األقسام ذات الصلة أو تغيير نسق
الملف (فعلى سبيل المثال ،قد تكون الملفات بنسق  jpg.أكبر أحيانا ً من ملفات  .)pdfوإذا استمرت المشاكل التي تواجهها ،يرجى إرسال بريد
إلكتروني على العنوان  fund.genderequality@unwomen.orgع إدراج عبارة " "APPLICATION HELPواسمكم في خانة موضوع
الرسالة.

يُستحسن تقديم استمارة الطلب في أقرب وقت ممكن للتعوّ د على النظام اإللكتروني (يمكن تحميل المستندات المطلوبة في األسبوع
األول من العملية على سبيل المثال) .قد يستغرق جمع المرفقات المطلوبة بعض الوقت .يرجى إعدادها في أقرب وقت ممكن ،بالنسق
واللغة المناسبة.
 .21هل يظلّ الحدّ األقصى لعدد الكلمات نفسه في حال التقدم بطلب منحة لبرنامج س ُين ّفذ في عدة بلدان؟

ّ
تخطيه.
نعم ،فالح ّد األقصى لعدد الكلمات هو نفسه للبرامج التي تنفذ في بلد واحد أو تلك اإلقليمية .يُرجى االلتزام بالعدد المحدّد وعدم
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