
 

1 

 

 
 
 

 5102الدعوة إلى تقديم مقترحات المشاريع للعام 
 الدورة الثالثة

 

 
 

 الموضوع:
 التمكين االقتصادي والسياسي للمرأة

  5102لما بعد عام  التنميةخطة في 
 
 

 5102مارس/آذار  9 موعد بدء استقبال الطلبات:  
 مدينة بتوقيت 55:29)الساعة  5102أبريل/ييسان  2 عبر الإيتريت:ستمارات الإلكترويية الموعد النهائي لتقديم اال

 رك(يوييو
 

 /https://grants.unwomen.org عبر الإيتريت: االستماراتيظام تقديم 
 

 

 

I. بعض المعلومات األساسية 
 

 

تسريع تنفيذ االلتزامات بهدف  9002عام الفي  لهيئة األمم المتحدة للمرأة التابعالمساواة بين الجنسين  دعمصندوق ق طالتّم إ

المتعدد  هاصندوقو تقديم المنحمن أجل  للهيئة الرئيسيةلية العالمية اآل إنهاأنحاء العالم. سائر المساواة بين الجنسين في المتصلة ب

 الصندوق . وقد أنفقالمتداخلين التمكين االقتصادي والسياسي للمرأةي على الحقوق في مجال ةمج القائماس للبرمكرّ الالمانحين 

إذ ، حادأساس تنافسي على الصندوق يقوم . بلدا   29في  ا  مجنابر 25كي لتمويل يمليون دوالر أمر 65أكثر من  9002منذ العام 

 .الدورات الماضيةطلبات خالل من ال %6لم يتم تمويل سوى 

ين لمساواة بين الجنسدعم اصندوق المشاريع إلى  مقترحاتتقديم لالثالثة تها األمم المتحدة للمرأة أن تعلن عن دعويسّر هيئة 

تقودها  يالت قليميةاإلوطنية والمحلية والمدني المجتمع المنظمات المشاريع من بمقترحات صندوق(. يرحب الصندوق هذا العام ال)

https://grants.unwomen.org/
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نها أن ش، محقوق المرأة والمساواة بين الجنسينلدعم  وذات جهات معنية متعددةمبتكرة وعالية التأثير برامج والتي تنفذ  نساء

 .90061خطة التنمية لما بعد عام إطالق عجلة المساعدة على 

اد من االعتم بشكل عام،األمم المتحدة منظومة األمم المتحدة للمرأة وهيئة األمم المتحدة، بدعم من في الدول األعضاء ومع اقتراب 

دورته الثالثة لمساواة بين الجنسين دعم اصندوق يطلق ، 9006/أيلول في سبتمبر ألهداف التنمية المستدامةالنهائي إلطار جديد 

المساواة عم ة بدالمتصلتنفيذ االلتزامات إعطاء الدفع لالتي تقودها نساء في  دعم منظمات المجتمع المدنيالعالمية للمنح من أجل 

 بين الجنسين على أرض الواقع.

 عالمي الطابع وقابال  والمنحى  يعمليكون كإطار شامل يهدف إلى أن على وضع أهداف التنمية المستدامة  حاليا  العمل يجري 

اء على الفقر القضعلى أن تكون مسألة  ،من األولويات العالميةقابلة للتجزئة متكاملة وغير ستشكل مجموعة هي . وللتطبيق عالميا  

بوصفها ساء الرجال والنسائر النمو االقتصادي المستدام والشامل والتنمية االجتماعية وحماية البيئة لاإلقرار بفي صميمها. وقد تم 

 تهميشا  ثر األكلفئات امركزة تستهدف هود عدم إغفال أي فئة، ال بد من بذل جضمان لومترابطة لتحقيق التنمية المستدامة.  ا  أبعاد

 .لبلدعن معدالت ا ل بمعزلالضعف أوجه لمعالجة 

شكال النساء والفتيات من خالل وضع حد لجميع أسائر تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين أهداف التنمية المستدامة إلى  هدفتس

 والقيادة ةالمشاركولى خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية؛ إتعزيز وصول الجميع واء والفتيات؛ إنهاء العنف ضد النسوالتمييز؛ 

ترابط ة وهميأمع الإقرار بو. جرغير مدفوع األلعمل المنزلي باالفعالة في الحياة االقتصادية والسياسية والعامة؛ واعتراف أكبر 

لسياسي التمكين االقتصادي واصندوق على يرّكز الهذه األبعاد لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، سائر 

 .ألمم المتحدةاً بقيادة احاليالمبذولة كوسيلة الستكمال الجهود  للمرأة

 لمواردة إلى اومستدام ةشامل وصولأهداف التنمية المستدامة إلى إمكانية  إطاريتطلّع  ،االقتصادي التمكينجهة  من 

 عملال حقوق حماية؛ والمساواة في األجر عن األعمال المتساوية القيمة أساس على للجميع الالئق العملو االقتصادية؛

 تنميةال واستراتيجيات الوطني؛ الصعيد على المناسبة االجتماعية الحماية؛ ومأمونةالو منةاآل عملال بيئات وتعزيز

 .الجنسين بين لفوارقالمناصرة لمصالح الفقراء والمراعية ل

 شاملةبة ومتجاوتوفير عملية اتخاذ قرارات  إلىتهدف خطة أهداف التنمية المستدامة  ،السياسي بالتمكين يتعلق ما وفي 

فعالة  ساتمؤسقيام و للجميع العدالة إلى الوصول في المساواة إلى يؤدي مما ،المستوياتسائر  على ةيليمثتو وتشاركية

 .تمييزية غير وسياسات قوانين قتطبّ  وشاملة للمساءلة خاضعةو

 تغييراتال تعزيز على والتركيزخطة العالمية ال هذه تنفيذ دعمإلى  نساء تقودها التي المدني المجتمع منظمات الصندوق يدعو

 تقودها التي المدني المجتمع منظماتشجع يكما . والسياسية القانونية واألطر االجتماعية واألعراف القوة عالقاتمتصلة بال الهيكلية

هم لتزاماتاالمسؤولين بشأن مساءلة و تنفيذفي ال المحرز التقدم قياس في المساهمة خالل من الرقابي ادورهاالضطالع بعلى  نساء

 .واإلقليمية والوطنية المحلية المستوياتكل من  على الجنسين بين المساواة في مجال

  

                                                        
http://www.un.org/millenniumgoals/beyond2015- :5102لالطالع على معلومات أساسية عن خطة التنمية لما بعد عام  1 

overview.shtml. 
 . /https://sustainabledevelopment.un.org لالطالع على معلومات أساسية عن عملية أهداف التنمية المستدامة:

http://www.un.org/millenniumgoals/beyond2015-overview.shtml
http://www.un.org/millenniumgoals/beyond2015-overview.shtml
http://www.un.org/millenniumgoals/beyond2015-overview.shtml
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II. األولويات المواضيعية 
 

 :حوريم  فيلمقترحات المشاريع  منحال الصندوقّدم سيق

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 أبعادسائر  في نظرتو وتعمل عليه للمرأة والسياسي االقتصادي التمكينبين  الترابطب تعترف التي المقترحات الصندوقّدر يق

 .(والبيئية واالقتصادية االجتماعية) المستدامة التنمية

 

 
 للمرأة االقتصاديالتمكين 

              
 ذلك يف بما) والتحكم بها االقتصادية الموارد إلى لمرأةنطاق تكافؤ الفرص في إمكانية وصول ا توسيعرامية إلى ال الجهود 

 المرأةدى ة لالمستدام المبادرة روح وتعزيز( الطبيعية والموارد والميراث المالية والخدمات والتكنولوجيا والممتلكات األراضي
 .بيئيا   المستدامة التنمية على التركيز مع الدولية، وااللتزامات الوطنية للقوانين وفقا  

 لاعمألبا االعتراف ذلك في بما ،النساءسائر ل األجرالمساواة في و الئق عمل على الحصول فرص تعزيزرامية إلى ال الجهود 
ات ؤوليالمستشارك و الخدمات وتقديم االجتماعية الحماية وسياسات التشريعات خالل من األجر، مدفوعة غير والرعاية ةالمنزلي
 ي.الوطن الصعيد على مناسبةبالطريقة ال األسرة داخل

 
 

 
 التمكين السياسي للمرأة

                                                                        
 

 

 ياسيةالس والمشاركة لقيادةالمتاحة أمامها ل الفرص وتكافؤ والفعالة الكاملة المرأة مشاركة تعزيزرامية إلى ال الجهود 
 .الحياةسائر ميادين  وفي اتالقرارعملية اتخاذ  مستوياتمختلف  على

 الجديدة ،ينالجنس بين المساواةبشأن  سياساتالو قوانينال وتنفيذ وتطبيق صميمعلى ت لمساعدةالرامية إلى ا الجهود 
 حتراماال نمبما يضمن قدرا  أكبر  االجتماعية والممارسات المعاييرغيير وت التمييزي المحتوى واستعراض والقائمة،

 المتساوية والتمتع بها.  لمرأةا حقوقل
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 :اختيارها ما يلي لكي يتم النظر في كلعلى  تنطوي المقترحات أن ينبغي: الجودة المطلوبة عناصر .أ
 أو/و لتدخالتا ربطب قومست كيف بوضوح تحدد التي المقترحات :والوطنية الإقليمية االلتزاماتب المحلية تنفيذال جهود ربط 

 مناصرة.ال أجندات أوفي القانون والسياسة  ملموسةعلى المستوى المحلي بااللتزامات ال الخدمات تقديم
 

 لتمكينانهوض بللالقائمة على الحقوق  النهجستخدم تس كيف بوضوح تحدد التي المقترحات :الحقوق على القائمة النهج 

 أو/و طراأل في، وقبصفتهن صاحبات حق ،واحتياجاتهن النساء أصواتانعكاس  وضمان للمرأة والسياسي االقتصادي

 تلتزم بها.سالتي  الصلة ذات القانونيةالصكوك 
 

 عمل راكاتش على والحفاظ تطويرب المدني المجتمع منظمات ستقوم كيف توضح التي المقترحات :االستراتيجية الشراكات 

 توالجها األكاديمية والمؤسسات المستوياتسائر  على العامة والمؤسسات الحكومية الوكاالت مع االستدامة تعززمتينة 

 .التقليديين غير الشركاءغيرهم من و الدينيين والزعماء الخاص القطاع في الفاعلة
 

 أو  اقتصاديا   المستبعدات والفتيات النساء مع بالعمل هاالتزامبرهن عن تالتي  مقترحاتال :تقليدياً  المستبعدة الفئات إشراك

يل على سب تشمل هذه الفئات،قد . مستضعفاتال أو/وات لمهمشبأي طريقة أخرى و/أو ا وأ ثقافيا   وأ اجتماعيا   وأ سياسيا  

 األقلياتو األصليين السكان جماعاتالنساء من و مدقع؛ فقر فين يعشلواتي ال والنساءات لريفيا النساء ،المثال ال الحصر

 صنق فيروسالمصابات ب أو/وذوات اإلعاقة  النساءو العامالت من المنزل؛وات المهاجرعامالت المنازل و والدينية؛ العرقية

 .صفات الجنسين تالجنس وحامال اتالميل الجنسي ومغاير اتلمثليات ومزدوجاو اإليدز/البشرية المناعة
 
 

 ّما يلي:م أكثر أوبعنصر  هاالتزامن ع تبرهن التي للمقترحات األولوية إعطاء سيتم: المضافة القيمة عناصر .ب
 

  تنفيذ درصمن أجل  لرقابةالمجتمع المدني ل وممارسة المساءلة تعزز التي المقترحات أهداف التنمية المستدامة: تنفيذرصد 

 .ياتوالفت النساء وتمكين الجنسين بين المساواةب والعالمية واإلقليمية الوطنية االلتزاماتو أهداف التنمية المستدامة
 

 بوضوح تحدد التي المقترحات :الجنسين بين المساواةدعم  أجل من واالتصاالت المعلومات وتكنولوجيا االبتكار 

 وغيرها واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا استخدام من المرأة وتمكين استخدام مثل ،ومبتكرة جديدة وتدخالت استراتيجيات

 ياسيةوس اجتماعية تحالفات أو/ومبتكرة  ممارسات واقتراح جديدةجاالت م وفتح الجديدة اإلعالم وسائلو التكنولوجيات من

 .المستوياتبين الجنسين على كافة القوة  ميزان في تحويليةالو حقيقيةال تغييراتال لتعزيز رائدة
 

  للمرأة ديواالقتصا السياسي التمكين مجال في القائمة البراهين   تطبق التي مقترحاتال :البرهان  ا علىالتدخالت القائمة 

 الناجمة دلةواأل المستفادة والدروسالدراسات واألبحاث  نالناجمة ع بياناتال ،المثال سبيل على) يةالتغيير النظريته كأساس

تكرار /فيتكيل تخطط التي المقترحات يشملذلك و(. التي تّمت تجربتها منهجياتالو السابقة والسياسات البرامجعن تقييمات 

 .واعدةال لتدخالتتحديث ا أو
 

 :سبيل لىع المنحة،حتى بعد فترة  البرنامج نتائجاستمرارية  لضمان متخذة خطواتبرهن عن تالمقترحات التي  االستدامة 

 المشروع دخالتوسيع نطاق تتيمكن  كيف إظهار خالل من أو/و( واتسن 01-5)طويلة األمد  أهداف تحديد خالل من المثال

 ستفيدينالم مع واحدة لمرةالتي تعقد  جتماعاتتخطى حدود االوت الشاملة البرنامج أهداف تحقيق في تسهمكيف س أوبسهولة 

 .الجهات المعنيةو
 

 علة بصفتهم جهات فا والفتيان الرجال إلشراك جهودنطوي بشكل واضح على ت التي المقترحات :والفتيان الرجال إشراك

 المرأة تمكيننطاق  عوتوسي الجنسينالمعايير التي تتعلق بو التمييزية النمطيةقوالب ال تحويل على، قد تساعد مؤثرةرئيسية و

 .المستوياتمختلف  علىسائر الميادين و في
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III. معايير األهلية والتقييم 

 
 

 مبلغ المنحة والمساعدة الفنية
 

  سنوات 3 أوالتي تمتد على فترة سنتين  برامجلل أمريكي دوالر 211111-511111:ةالمنحة المطلوبمبلغ 

 المطلوبة. لمنحةامبلغ  مع يتناسب بما مالية إدارة وسجل استيعابية قدرةالتمتع ب إثباتي الطلبات مقدميتعيّن على سائر س 

 للمرأة المتحدة األممهيئة  منالمقّدم  التالي الدعم من أيضا  بالمنح  ون يستفيد مقدموالطلبات الفائزس: الفنية المساعدة 

 :صندوقالو

o  الفني والدعم لرصداخدمات من مجموعة 

o النتائجالقائمة على  دارةرصد اآلثار عبر دعم اإل 

 

 مقترحات المشاريع المؤهلة
 

 والتمكين  السياسية الحقوق( 2) أو/و لمرأةاالقتصادية والتمكين االقتصادي ل حقوقال( 0) علىشامل  عييضامو تركيز

 .للمرأةالسياسي 

 نةسمقترحات المشاريع التي تمتد على فترة  في النظر يتم لن) سنوات 5 نتين أوعلى مدى سيمتد  للتنفيذ زمني جدول 

 (واحدة

 (منها مزيج أو) التالية الثالثة الخياراتمن بين أحد  عام برنامجي نطاق: 
o (الوطني المستوىعلى   والتزامات وأطر وسياسات وقوانين مؤسسات) وطني 
o (دول 4 إلى يصل ما في واضحة تنفيذ استراتيجيات مع المنطقة مستوى على عمل) إقليمي 
o قوانين/سياسات من أكثر أو واحدترتبط ب معينة محلية مجتمعات مع أو الوطني دون المستوى على) محلية أيشطة 

 (الجنسين بين لمساواةا
 

 من  الرسمية الموضوعة الإيمائية للمساعدة المتلقية قائمة الدول) المؤهلة دوللاة على جغرافيال تنفيذاقتصار منطقة ال

 :التالية المناطقإحدى  في( للجنة المساعدة الإيمائية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصاديقبل ا
o أفريقيا 
o األمريكتان ومنطقة البحر الكاريبي 
o العربية دولال 
o آسيا والمحيط الهادئ 
o أوروبا وآسيا الوسطى 

 المؤهلة(  دوللالطالع على القائمة الشاملة لسائر ال 1الملحق )يُرجى مراجعة       
 

 الستراتيجيةا هاأولويات على لتعرفل للمرأة المتحدة األمماإللكتروني لهيئة  موقعسائر مقدمي الطلبات بزيارة ال ينصح مالحظة:

 . )www.unwomen.org( المناطق مختلف في هاوعمل

http://www.unwomen.org/
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 الطلباتالمنظمات المؤهلة لتقديم 
 

 غير المنظمات: الحصر ال المثال سبيلعلى  ذلك في بما تقودها نساء،التي  مدنيال مجتمعال منظمات: المنظمة يوع 

 بكاتش وأ زراعية جمعياتال أو تعاونياتال وأ العاملة الجمعيات أو العمالية النقابات وأ مجتمعيةال المنظمات وأ الحكومية

 .قليميةاإل أو وطنيةال صناديقالأو ( قليميةاإل أو وطنيةال) الدعوةالمناصرة و

 المجتمع منظمات شبكاتنبغي أن تتمتع ي. المختصة الوطنية لسلطةلدى ا قانوني وضعالتمتع ب يجب: القايويي الوضع 

 (المطلوبة المستندات). البرنامج تنفيذالتي يتم فيها  الدول من األقل على واحدةدولة  في قانوني وضعب المدني

 الجنسين بين مساواةبال المتعلقة البرامج تنفيذته في تجرب إثبات الطلب مقدم على يجب: الجنسين بين المساواةعلى  التركيز 

. رةالخب ومجاالتبيان المؤهالت الشخصية التي تعكس التجارب السابقة المنظمة أو سيرة  خالل من المرأة تمكين أو/و

 (المطلوبة المستندات)

 عة الرسمية الموضو اإلنمائية للمساعدة المتلقية قائمة الدولفي المدرجة دول وحدها ال: تشغيلوال القايويي الوضع بلد
 فحةالصيُرجى مراجعة ). هي المؤهلة للجنة المساعدة اإلنمائية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصاديمن قبل ا
 (المؤهلةدول القائمة الشاملة لسائر ال طالع على لال األخيرة

 موضوعي تمثيل مع موظفيها،بين و إدارتها مجلس في النساء من %51تضّم ما ال يقل عن  أن يجب: القيادة النسائية 

 (المطلوبة المستندات). القيادية المناصب في للمرأة

 2103و 2102 ذلك في بما - سابقةسنوات  3 –سنتين ل مصدقة مالية تدقيق قاريرر تيتوف يجب: الحسابات دققم تقارير 

 (المطلوبة المستندات)( متاحة كانت إذا 2102و)

 تمكين أو ينالجنس بين المساواةلتعزيز  آلية من األقل علىواحد  أييدخطاب ت تقديمسائر مقدمي الطلبات  على يجب: أييدالت 

 ذلك في بما)أخرى متعددة الجهات  مؤسسةمؤسسة تعنى بالمساواة بين الجنسين أو أي  أو حكومية سلطةأو من  المرأة،

 .الطلبمقدمة  لمنظمةنفسه مثل ا لبلدا في، يكون مقرها (للمرأة المتحدة األممغير هيئة  األخرى المتحدة األمم مكاتب

 المستندات). للمرأة المتحدة األممهيئة  مكاتب منمقدمة  تأييد خطابات، لن يتم القبول بالنزاهة لضمان: مالحظة

 (المطلوبة

 
 بعض المالحظات المهمة

 منظمة التقّدم سوى بطلب واحد.ي ال يجوز أل. واحدة منظمةقبل  منإال  طلبأي  ميقدت يمكن ال 

 علىتها قدروتها خبر الستكمال الجنسين بين المساواةمعنيين ب شركاء تنفيذيينعلى إيجاد  الطلب ةمقدم منظمةنشّجع ال 

كما  ،يمدن مجتمع منظماتن عبارة عن وتنفيذيال الشركاء يكون قد. الشعبية المنظمات قدرات وبناءتصال والتوعية اال

 الخاص القطاعهيئات من و أكاديمية ومؤسسات مسجلة غير مجتمعية ومنظمات حكومية ؤسساتيمكنهم أن يكونوا م

 .مكان أي فييكون مقّرهم قد و المؤهلةالدول  قائمةشرط ليون تنفيذال الشركاءال يخضع . ذلك غير أو دولية منظماتو

 يرغ والمنظمات الخاص القطاعهيئات و المتحدة األمم وكاالت إلى الطلب ةمقدم منظمةال قبل من األموال تحويلن يُسمح بل 

 .الدولية والمنظمات الدولية الحكومية

  لصالح قط ف وصرف أموال المنحة عقودال توقيعب للمرأة المتحدة األممدعم المساواة بين الجنسين التابع لهيئة  صندوقسيقوم

 .لمنظمة مقدمة الطلبا

 قديم ت اإلقليمي أو القطري المستوى على للمرأة المتحدة األممهيئة  معداخلة في شراكة حالية ال المؤهلة للمنظمات يجوز

ن ة مقدمة ممنحتستفيد حالياً من  تكن لم ما)المشاريع  مقترحات لتقديم الدعوة هذه إطار في منحة على لحصولطلب ل

 (.لصندوقا
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 الطلباتالمنظمات غير المؤهلة لتقديم 
 

 :الصندوق من منحة طلب لتقديم غير مؤهلةإن الجهات والمنظمات التالية 

 
o الحكومية المؤسسات أو الوكاالت 
o التنمية ووكاالت المالية والمؤسسات األطراف متعددةال أو الثنائية المنظمات 
o  الخاص القطاعهيئات 
o األفراد 
o المرأة وتمكين الجنسين بين المساواة على تركز الالتي  المدني المجتمع منظمات 
o تها دارإ مجلس عضويةوفي  موظفيهاوسط  الجنسين بين توازنتمثيل مالتي تفتقر إلى  المدني المجتمع منظمات

 القيادية هاومناصب
o األكاديمية المؤسسات أومجامع الفكر  وأ البحوث مؤسسات 
o والياتال في الرئيسي هامقريقع  أو/و عالمية مجابرالتي تنفذ  الدولية الحكومية غير والمنظمات الدولية المنظمات 

 الغربية أوروبافي  أواألمريكية  المتحدة
o  (ميا  قفل منحتها بعد رست لم التيو) الجنسين بين لمساواةدعم ا صندوقمن منحة مقدمة من  ا  حاليالمنظمات المستفيدة 
o أخرى تمويل آليات المتحدة األممإذ تمتلك ) المرأة ضد العنف إنهاء على تركزمشاريع  ترحاتالمنظمات التي تقدم مق 

 (الغرض لهذا مخصصة
 
 
 

 معايير التقييم

 :النقاط التاليةعلى أساس ( أعالهُيرجى مراجعة ) األهلية معاييرالمشاريع التي تستوفي  مقترحاتيتم تقييم 

 يقطة 51( األولوية ذات والمجاالت التركيز مجاالتيُرجى مراجعة ) أهمية المشروع ووثاقة صلته بمجاالت التركيز .0

 المحورين االساسين لدورة المنح جال م في ةهيكلي يةتغيير رؤية .أ

 وضع المرأة وتقييم يالسياق التحليلجودة  .ب

 يقطة 41استراتيجيات التنفيذ )يُرجى مراجعة عناصر الجودة المطلوبة(  .5

 والوطنية اإلقليمية االلتزاماتب المحلي التنفيذ ربط .أ

 الحقوق على قائم نهج .ب

 استراتيجية شراكات .ج

 تقليديا   المستبعدة الفئات إشراك .د

 يقطة 51عناصر القيمة المضافة  .5

 أهداف التنمية المستدامة  تنفيذ رصد .أ

 واالتصاالت المعلومات وتكنولوجيا االبتكار .ب

 والبراهين األدلة على قائم تدخل .ج

 االستدامة .د

 والفتيان الرجال إشراك .ه

 ألولوياتا، فضال  عن االعتبار بعين أيضا   والمواضيعية الإقليمية التوازيات لصندوقأخذ اسي المعايير، هذه إلى باإلضافة

 أنارة إلى تجدر اإلش. بالمنح ة فائزجهات الال قائمة وضع قبل الإقليمي المستوى على للمرأة المتحدة األمملهيئة  االستراتيجية

 .الماضية دوراتال فيمنح حصلوا على الطلبات قد  مقدمي من %5 من أقل
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IV.  االستماراتطريقة تقديم 
 

 

 تّم تحميلها(:ي)بما في ذلك سائر المستندات التي االستمارات لتقديم  الموعد النهائي 
 

 
 
 
 
 

 على العنوان: 5102 مارس/آذار 9في  عبر الإيتريتستمارات فتح الباب لتقديم اال 
 
 

 
 

 

 .رقية مطبوعةاستمارات و أو لكتروييالإ بريدال تُرسل عبرطلبات  أي قبول يتم لن: همةم مالحظة
 

  متعددةلبات أي ط استبعادتلقائيا   يتم. لكل مشروع مقترحو نظمةكل مل قّدم عبر الإيتريتتُ  ةواحداستمارة لن يتم قبول سوى 

 .الواحدمشروع لل أو/ونفسها  منظمةالتُقّدم من 
 
 

 المقدمة مستنداتاستمارة الطلب وسائر ال لغة: 
 
 

 :التالية اللغاتإذا كانت ب إال والمحّملة المطلوبة وسائر المستنداتالمقدمة عبر اإلنترنت مستندات ال ُتقبل ال
 
 

   
 

 .أخرى بلغاتها توفرقبل تقديمها في حال سائر المستندات  ترجمة يجب: مهمة مالحظة
 
 

  المطلوبة:المستندات 
 
 :التالية النسق ىحدإ فيإال  المطلوبة حميل المستنداتوز تيجال 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 عربي

 
 

ENGLISH   ESPAÑOL 
 

FRANÇAIS 
 

Русский 
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 بتوقيت مدينة ييويورك(. 55:29أبريل/ييسان ) 2
 

https://grants.unwomen.org/ 
 

https://grants.unwomen.org/


 

9 

 

 .ة بشكل تلقائياالستمارات الناقص استبعاد سيتم. كاملةتُعتبر لكي  المستندات التالية بسائراالستمارات اإللكترونية إرفاق  يجب
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 إلكتروني دبري أي قبول يتم لن) االستمارة اإللكترونية فقط نظام خالل من المطلوبة المستنداتسائر  تحميل يجب :همةم مالحظة
ائي عند اقتراب الموعد النه ستمارة اإللكترونية.اال نظام في لمستندتحميل ال الكافي الوقت إتاحة يرجى(. مستندات ورقية أو

 .الزائد ليحمتال بسببنظام االستمارة اإللكتروني بعض التأخير شهد ، قد يالطلبات لتقديم
 

  

 المستندات المطلوبة من المنظمة مقدمة الطلب )للتحميل(

 المختصة الوطنية القايويي ويكون صادراً عن السلطة الوضع دليل يثبت .0

 كايت إذا 5104و) 5105و 5105ذلك  في بما - سابقة سنوات مالية 5 –لسنتين  مراجعة مالية مصدقة تقارير .5

 (متاحة

 خاصة) والمنصب تحديد الجنس معالمنظمة مقدمة الطلب،  إدارة مجلس وأعضاء / ات بسائر موظف قائمة .5

 (القيادية المناصب

ابقة الس والتجربة مجال التركيز واالختصاص والخبرة تظهرالتي  –سيرة المنظمة أو بيان المؤهالت الشخصية  .4

 صفحة إلى صفحتين()

 (للمرأة المتحدة األممباستثناء هيئة ) الجنسين بين المساواةمختصة ب منظمة  من تأييد خطاب .2
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V. عملية االختيار 

 الجدول الزمني الإرشادي                                                                                                             الخطوات التدريجية

 0الخطوة 
 يربتحضمقدمو الطلبات  يبدأ: يشر الدعوة إلى تقديم مقترحات المشاريع

 استماراتهم ومستنداتهم 
 5102فبراير/شباط  55

 5102مارس/آذار  9 افتتاح يظام االستمارة الإلكترويية )تقديم الطلبات عبر الإيتريت( 5الخطوة 

 5102أبريل/ييسان  2 عبر الإيتريت الإلكترويية لتقديم االستماراتالموعد النهائي  5الخطوة 

 4الخطوة 

 المستقل األهليةمراجعة فريق سائر االستمارات من قبل  أهلية مراجعة 

 (0)يُرجى مراجعة المالحظة رقم 

اجعة )يُرجى مر مستقلة فنية لجنةقبل  من االستمارات المؤهلة فقط تقييم

 (2المالحظة رقم 

)يُرجى مراجعة  للمرأة المتحدة األممهيئة  موظفيمن  المالحظاتقديم ت

 (3المالحظة رقم 

 .الطلبات المنتقلة إلى المرحلة يصف النهائية الئحة تأكيدب الصندوق يقوم

أبريل/ييسان إلى 

 5102يوييو/حزيران 

 5102أواخر يوييو/حزيران  عبر رسالة بريد إلكتروني. إبالغ المنتقلين إلى المرحلة يصف النهائية 2الخطوة 

 6الخطوة 

 ةيالنهائ نصفنتقلين إلى المرحلة المسائر ل الفنية المساعدة مرحلة

 مقترح ثيقةويتعين على سائر المنتقلين إلى المرحلة نصف النهائية وضع س

 لتقييم؛ل خطةو ميزانية؛و البرنامج؛ رصدل إطار؛ وكامل للمشروع

الفنية المقدمة من موظفي  مساعدةالو، بفضل الدعم اتصالاستراتيجية و

 .للمرأة المتحدة األممالصندوق وهيئة 

ول يلأيوليو/تموز إلى سبتمبر/

5102 

 7الخطوة 

المقدمة من سائر المنتقلين إلى المرحلة وثائق المقترحات الكاملة  تقييم

 قمر المالحظةيُرجى مراجعة ) مستقلة فنية لجنةجانب  مننصف النهائية 

2) 

يُرجى مراجعة ) للمرأة المتحدة األممهيئة  موظفي من الحظاتالمتقديم 

 (3 رقم المالحظة

 5102أكتوبر/تشرين األول 

 8الخطوة 

 التشاورب الصندوققبل  نم فائزين بالمنحلل النهائية القائمة على المصادقة

. اتسوالسيا البرامجشعبتي  من للمرأة المتحدة األمملهيئة  العليا اإلدارة مع

ة يُرجى مراجع) للصندوق االستراتيجية االستشارية اللجنة إبالغ ويتم

 .عالنهاإ قبل عليها للتعليقفائزين لل النهائية القائمةعن ( 2رقم  المالحظة

أواخر أكتوبر/تشرين األول 

5102 

 9الخطوة 
لموقع اإلعالن عنهم على او اإللكتروني البريد عبر إبالغ الفائزين النهائيين

 .صندوقاإللكتروني لل
أوائل يوفمبر/تشرين الثايي 

5102 
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 مالحظات:

 ، يتولونالصلة ذات المواضيعية المجاالت فيخبراء االستعراض  من مستقلة مجموعة :فريق استعراض األهلية .0
 حدةالمت األممهيئة  موظفيمن  الخبراء هؤالءال يكون . فقط الموضوعة األهلية لمعايير وفقا  ستمارات اال استعراض

 .للمرأة

، يتولون الصلة ذات واإلقليمية المواضيعية المجاالت فييرا  خب 51-21تضّم  مستقلة مجموعة :الفنية اللجنة أعضاء .2

 المتحدة ألمماهيئة  موظفيمن  الخبراء هؤالءال يكون . فقطالموضوعة  تقييمال عاييروفقا  لم المشاريع مقترحات تقييم
. نزاهتهاوها يتاستقالل على للحفاظ مجهولة بصفة تقييمتتّم عملية ال. األهلية استعراض فريقهم غير أعضاء و للمرأة
لون مقدمي الطلبات التي يعم من أي معيواجهونه  قد المصالح في تضارب أي عن باإلفصاح الفنية اللجنة أعضاءُيلزم 

 ومنصفة. ةنقاط عادل لضمان الفنية اللجنةمن  أعضاءقبل عدة  مناستمارة  كل استعراض يتم. على تقييمها

 كما لمرأةل المتحدة األمماستشارة موظفي شعبتي البرامج والسياسات في هيئة  تمتس :للمرأة المتحدة األممو هيئة موظف .3
 بالنسبة تهاوأهمي المقترحاتجودة بشأن  ، وذلكعمليةمختلفة من ال لمراحفي للمنظمة الرئيسي  مقرالو الميدانية المكاتب

 نظرلل يةالفن اللجنةأعضاء  مع التوصيات هذهشارك ت سيتمكما . للمرأة المتحدة األمملهيئة  ستراتيجيةالا ألولوياتل
 .الصندوق صالحيات من يبقىفائزين بالمنح، فال اختيار بشأن النهائي القرارأما . فيها

ئة ، تضطلع بمهام مندرجة ضمن والية هيالمستوى رفيعة شخصيات من تتألفوهي  :االستراتيجية االستشارية اللجنة .2
 الرفيع المستوى إلى االستراتيجيتوجيه ال تقديم عن ةمسؤول؛ وهي العالم أنحاءمختلف  في للمرأة المتحدة مماأل

 .إعالنها قبل يهاعللتعليق ل النهائيةالفائزين  قائمةب لجنةال إبالغ يتم. هل المواردتسليط الضوء عليه وحشد والصندوق 

 
  

 01الخطوة 
نفيذ بدء ت المتوقع من) المنحةمبلغ  من ىولاألالدفعة  وصرف العقد توقيع

 .(2102 /كانون الثانييناير 0 فيالبرنامج 
 5102ديسمبر/كايون األول 
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VI. .هل لديكم أي اسئلة؟ اتصلوا بنا 
 

ن المبادئ م أيضا   التحقق يرجى. بعناية المتعلقة باستمارات الطلبات الصندوقإرشادات  مراجعةبسائر مقدمي الطلبات  نصحن

 .بنا االتصال قبلالمتكررة  سئلةاألو االستماراتتقديم بشأن التوجيهية 
 
 

  على طالع على االستمارة الإلكترويية والحصول على المزيد من المعلوماتيمكن اال
https://grants.unwomen.org/ 

 
 fund.genderequality@unwomen.org أسئلة، يُرجى إرسال بريد إلكترويي على العنوانلتوجيه أي 

 
  تقديم الطلبات فترة خاللتكم أسئل على لإلجابةسر الصندوق متوفرة  أمانةإن 

 )فقط(أبريل/نيسان  2مارس/آذار إلى  9من 
 
 

 هاتف.اليُرجى عدم االتصال عبر 

https://grants.unwomen.org/
mailto:fund.genderequality@unwomen.org


 

13 

 

 المؤهلة: دول: ال0الملحق 

اإلنمائية لمنظمة التعاون والتنمية في للجنة المساعدة الموضوعة من قبل ا الرسمية اإلنمائية للمساعدة المتلقية الدولقائمة 

 (4102 – 4102) الميدان االقتصادي

 
األمريكتان ومنطقة  أفريقيا

 البحر الكاريبي
 الدول العربية

 
أوروبا وآسيا  آسيا والمحيط الهادئ

 الوسطى
 ألبانيا أفغانستان الجزائر وبربودا أنتيغوا أنغوال

 أرمينيا بنغالديش  مصر األرجنتين بنن

 أذربيجان بوتان  العراق بليز بوتسوانا

 بيالروس كمبوديا  ليبيا بوليفيا فاسو بوركينا

 والهرسك البوسنة الصين  األردن البرازيل بوروندي

 جورجيا كوك جزر لبنان شيلي الكاميرون

 الشعبية كوريا جمهورية   المغرب كولومبيا األخضر الرأس
 الديمقراطية

 كازاخستان

 خاضع إقليم) كوسوفو فيجي فلسطين كوستاريكا الوسطى أفريقيا جمهورية
 المتحدة األمم إلدارة

 0222 القرار بموجب

 (الدولي مناأل لمجلس
 قيرغيزستان الهند سورية كوبا تشاد

 مقدونيا جمهورية إندونيسيا تونس دومينيكا القمر جزر
 سابقا   اليوغوسالفية

 مولدوفا جمهورية اإلسالمية إيران جمهورية  اليمن الدومينيكية الجمهورية الكونغو جمهورية

 األسود الجبل كيريباس  إكوادور ديفوار كوت

 الكونغو جمهورية

 الديمقراطية
 الوس جمهورية  السلفادور

 الشعبية الديمقراطية
 صربيا جمهورية

 طاجيكستان ماليزيا  غرينادا جيبوتي

 تركيا ملديف  غواتيماال االستوائية غينيا

 تركمانستان مارشال جزر  غيانا إريتريا

 إثيوبيا
 ميكرونيزيا واليات  هايتي

 الموحدة
 أوكرانيا

 أوزبكستان منغوليا  هندوراس غابون

  ميانمار  جامايكا غامبيا

  ناورو  المكسيك غانا

  نيبال  مونتيسيرات غينيا

  نيوي  نيكاراغوا بيساو - غينيا

  باكستان  بنما كينيا

  باالو  باراغواي ليسوتو

  الجديدة غينيا بابوا  بيرو ليبريا

  الفلبين  لوسيا سانت مدغشقر

 وجزر فنسنت سانت مالوي
 غرينادين

  ساموا 

  سليمان جزر  سورينام مالي

http://www.oecd.org/dac/stats/documentupload/DAC%20List%20of%20ODA%20Recipients%202014%20final.pdf
http://www.oecd.org/dac/stats/documentupload/DAC%20List%20of%20ODA%20Recipients%202014%20final.pdf
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  سريالنكا  أوروغواي موريتانيا

 فنزويال جمهورية موريشيوس
 البوليفارية

  تايلند 

  ليشتي – تيمور   موزامبيق

  توكيالو   ناميبيا

  تونغا   النيجر

  توفالو   نيجيريا

  فانواتو   رواندا

  نام فييت   وبرينسيبي تومي سان

  وفوتونا واليس جزر   السنغال

     سيشيل

     سيراليون

     الصومال

     جنوب أفريقيا

     السودان جنوب

     هيالنة سانت

     السودان

     سوازيلند

     توغو

     أوغندا
     المتحدة تنزانيا جمهورية

     زامبيا
     زمبابوي

 
 
 
 
 


