الدعوة إلى تقديم مقترحات المشاريع للعام 5102
الدورة الثالثة

الموضوع:
التمكين االقتصادي والسياسي للمرأة
في خطة التنمية لما بعد عام 5102
موعد بدء استقبال الطلبات 9 :مارس/آذار 5102
الموعد النهائي لتقديم االستمارات الإلكترويية عبر الإيتريت 2 :أبريل/ييسان ( 5102الساعة  55:29بتوقيت مدينة
ييويورك)
يظام تقديم االستمارات عبر الإيتريتhttps://grants.unwomen.org/ :

.I

بعض المعلومات األساسية

ت ّم إطالق صندوق دعم المساواة بين الجنسين التابع لهيئة األمم المتحدة للمرأة في العام  9002بهدف تسريع تنفيذ االلتزامات
المتصلة بالمساواة بين الجنسين في سائر أنحاء العالم .إنها اآللية العالمية الرئيسية للهيئة من أجل تقديم المنح وصندوقها المتعدد
المانحين المك ّرس للبرامج القائمة على الحقوق في مجالي التمكين االقتصادي والسياسي للمرأة المتداخلين .وقد أنفق الصندوق
منذ العام  9002أكثر من  65مليون دوالر أمريكي لتمويل  25برنامجا في  29بلدا .يقوم الصندوق على أساس تنافسي حاد ،إذ
لم يتم تمويل سوى  %6من الطلبات خالل الدورات الماضية.
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 واإلقليمية التي تقودها
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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 .19006
ومع اقتراب الدول األعضاء في األمم المتحدة ،بدعم من هيئة األمم المتحدة للمرأة ومنظومة األمم المتحدة بشكل عام ،من االعتماد
النهائي إلطار جديد ألهداف التنمية المستدامة في سبتمبر/أيلول  ،9006يطلق صندوق دعم المساواة بين الجنسين دورته الثالثة
العالمية للمنح من أجل دعم منظمات المجتمع المدني التي تقودها نساء في إعطاء الدفع لتنفيذ االلتزامات المتصلة بدعم المساواة
بين الجنسين على أرض الواقع.
يجري العمل حاليا على وضع أهداف التنمية المستدامة كإطار شامل يهدف إلى أن يكون عملي المنحى وعالمي الطابع وقابال
للتطبيق عالميا .وهي ستشكل مجموعة متكاملة وغير قابلة للتجزئة من األولويات العالمية ،على أن تكون مسألة القضاء على الفقر
في صميمها .وقد تم اإلقرار بالنمو االقتصادي المستدام والشامل والتنمية االجتماعية وحماية البيئة لسائر الرجال والنساء بوصفها
أبعادا مترابطة لتحقيق التنمية المستدامة .ولضمان عدم إغفال أي فئة ،ال بد من بذل جهود مركزة تستهدف الفئات األكثر تهميشا
لمعالجة أوجه الضعف ل بمعزل عن معدالت البلد.
ستهدف أهداف التنمية المستدامة إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين سائر النساء والفتيات من خالل وضع حد لجميع أشكال
التمييز؛ وإنهاء العنف ضد النساء والفتيات؛ وتعزيز وصول الجميع إلى خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية؛ والمشاركة والقيادة
الفعالة في الحياة االقتصادية والسياسية والعامة؛ واعتراف أكبر بالعمل المنزلي غير مدفوع األجر .ومع الإقرار بأهمية وترابط
سائر هذه األبعاد لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات ،ير ّكز الصندوق على التمكين االقتصادي والسياسي
للمرأة كوسيلة الستكمال الجهود المبذولة حاليا ً بقيادة األمم المتحدة.




من جهة التمكين االقتصادي ،يتطلّع إطار أهداف التنمية المستدامة إلى إمكانية وصول شاملة ومستدامة إلى الموارد
االقتصادية؛ والعمل الالئق للجميع على أساس المساواة في األجر عن األعمال المتساوية القيمة؛ وحماية حقوق العمل
وتعزيز بيئات العمل اآلمنة والمأمونة؛ والحماية االجتماعية المناسبة على الصعيد الوطني؛ واستراتيجيات التنمية
المناصرة لمصالح الفقراء والمراعية للفوارق بين الجنسين.
وفي ما يتعلق بالتمكين السياسي ،تهدف خطة أهداف التنمية المستدامة إلى توفير عملية اتخاذ قرارات متجاوبة وشاملة
وتشاركية وتمثيلية على سائر المستويات ،مما يؤدي إلى المساواة في الوصول إلى العدالة للجميع وقيام مؤسسات فعالة
وخاضعة للمساءلة وشاملة تطبّق قوانين وسياسات غير تمييزية.

يدعو الصندوق منظمات المجتمع المدني التي تقودها نساء إلى دعم تنفيذ هذه الخطة العالمية والتركيز على تعزيز التغييرات
الهيكلية المتصلة بعالقات القوة واألعراف االجتماعية واألطر القانونية والسياسية .كما يشجع منظمات المجتمع المدني التي تقودها
نساء على االضطالع بدورها الرقابي من خالل المساهمة في قياس التقدم المحرز في التنفيذ ومساءلة المسؤولين بشأن التزاماتهم
في مجال المساواة بين الجنسين على كل من المستويات المحلية والوطنية واإلقليمية.

 1لالطالع على معلومات أساسية عن خطة التنمية لما بعد عام http://www.un.org/millenniumgoals/beyond2015- :5102
.overview.shtml
لالطالع على معلومات أساسية عن عملية أهداف التنمية المستدامة.https://sustainabledevelopment.un.org/ :
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.II

األولويات المواضيعية
سيق ّدم 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 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 قدرا أكبر من االحترام
لحقوق المرأة المتساوية والتمتع بها.

يق ّدر الصندوق المقترحات التي تعترف بالترابط بين التمكين االقتصادي والسياسي للمرأة وتعمل عليه وتنظر في سائر أبعاد
التنمية المستدامة (االجتماعية واالقتصادية والبيئية).
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أ.


عناصر الجودة المطلوبة :ينبغي أن تنطوي المقترحات على كل ما يلي لكي يتم النظر في اختيارها:
ربط جهود التنفيذ المحلية بااللتزامات الإقليمية والوطنية :المقترحات التي تحدد بوضوح كيف ستقوم بربط التدخالت و/أو
تقديم الخدمات على المستوى المحلي بااللتزامات الملموسة في القانون والسياسة أو أجندات المناصرة.



النهج القائمة على الحقوق :المقترحات التي تحدد بوضوح كيف ستستخدم النهج القائمة على الحقوق للنهوض بالتمكين
االقتصادي والسياسي للمرأة وضمان انعكاس أصوات النساء واحتياجاتهن ،بصفتهن صاحبات حقوق ،في األطر و/أو
الصكوك القانونية ذات الصلة التي ستلتزم بها.



الشراكات االستراتيجية :المقترحات التي توضح كيف ستقوم منظمات المجتمع المدني بتطوير والحفاظ على شراكات عمل
متينة تعزز االستدامة مع الوكاالت الحكومية والمؤسسات العامة على سائر المستويات والمؤسسات األكاديمية والجهات
الفاعلة في القطاع الخاص والزعماء الدينيين وغيرهم من الشركاء غير التقليديين.



إشراك الفئات المستبعدة تقليديا ً :المقترحات التي تبرهن عن التزامها بالعمل مع النساء والفتيات المستبعدات اقتصاديا أو
سياسيا أو اجتماعيا أو ثقافيا أو بأي طريقة أخرى و/أو المهمشات و/أو المستضعفات .قد تشمل هذه الفئات ،على سبيل
المثال ال الحصر ،النساء الريفيات والنساء اللواتي يعشن في فقر مدقع؛ والنساء من جماعات السكان األصليين واألقليات
العرقية والدينية؛ وعامالت المنازل المهاجرات والعامالت من المنزل؛ والنساء ذوات اإلعاقة و/أو المصابات بفيروس نقص
المناعة البشرية/اإليدز والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الجنس وحامالت صفات الجنسين.

ب .عناصر القيمة المضافة :سيتم إعطاء األولوية للمقترحات التي تبرهن عن التزامها بعنصر أو أكثر م ّما يلي:


رصد تنفيذ أهداف التنمية المستدامة :المقترحات التي تعزز المساءلة وممارسة المجتمع المدني للرقابة من أجل رصد تنفيذ
أهداف التنمية المستدامة وااللتزامات الوطنية واإلقليمية والعالمية بالمساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات.



االبتكار وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أجل دعم المساواة بين الجنسين :المقترحات التي تحدد بوضوح
استراتيجيات وتدخالت جديدة ومبتكرة ،مثل استخدام وتمكين المرأة من استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وغيرها
من التكنولوجيات ووسائل اإلعالم الجديدة وفتح مجاالت جديدة واقتراح ممارسات مبتكرة و/أو تحالفات اجتماعية وسياسية
رائدة لتعزيز التغييرات الحقيقية والتحويلية في ميزان القوة بين الجنسين على كافة المستويات.



التدخالت القائمة على ا البرهان  :المقترحات التي تطبق البراهين القائمة في مجال التمكين السياسي واالقتصادي للمرأة
كأساس لنظريتها التغييرية (على سبيل المثال ،البيانات الناجمة عن الدراسات واألبحاث والدروس المستفادة واألدلة الناجمة
عن تقييمات البرامج والسياسات السابقة والمنهجيات التي ت ّمت تجربتها) .وذلك يشمل المقترحات التي تخطط لتكييف/تكرار
أو تحديث التدخالت الواعدة.



االستدامة :المقترحات التي تبرهن عن خطوات متخذة لضمان استمرارية نتائج البرنامج حتى بعد فترة المنحة ،على سبيل
المثال من خالل تحديد أهداف طويلة األمد ( 01-5سنوات) و/أو من خالل إظهار كيف يمكن توسيع نطاق تدخالت المشروع
بسهولة أو كيف ستسهم في تحقيق أهداف البرنامج الشاملة وتتخطى حدود االجتماعات التي تعقد لمرة واحدة مع المستفيدين
والجهات المعنية.



إشراك الرجال والفتيان :المقترحات التي تنطوي بشكل واضح على جهود إلشراك الرجال والفتيان بصفتهم جهات فاعلة
رئيسية ومؤثرة ،قد تساعد على تحويل القوالب النمطية التمييزية والمعايير التي تتعلق بالجنسين وتوسيع نطاق تمكين المرأة
في سائر الميادين وعلى مختلف المستويات.
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.III

معايير األهلية والتقييم

مبلغ المنحة والمساعدة الفنية


مبلغ المنحة المطلوبة 211111-511111:دوالر أمريكي للبرامج التي تمتد على فترة سنتين أو  3سنوات



سيتعيّن على سائر مقدمي الطلبات إثبات التمتع بقدرة استيعابية وسجل إدارة مالية بما يتناسب مع مبلغ المنحة المطلوبة.



المساعدة الفنية :سيستفيد مقدموالطلبات الفائزون بالمنح أيضا من الدعم التالي المق ّدم من هيئة األمم المتحدة للمرأة
والصندوق:
 oمجموعة من خدمات الرصد والدعم الفني
 oرصد اآلثار عبر دعم اإلدارة القائمة على النتائج

مقترحات المشاريع المؤهلة


تركيز مواضيعي شامل على ( )0الحقوق االقتصادية والتمكين االقتصادي للمرأة و/أو ( )2الحقوق السياسية والتمكين
السياسي للمرأة.



جدول زمني للتنفيذ يمتد على مدى سنتين أو  5سنوات (لن يتم النظر في مقترحات المشاريع التي تمتد على فترة سنة
واحدة)



نطاق برنامجي عام من بين أحد الخيارات الثالثة التالية (أو مزيج منها):
 oوطني (مؤسسات وقوانين وسياسات وأطر والتزامات على المستوى الوطني)
 oإقليمي (عمل على مستوى المنطقة مع استراتيجيات تنفيذ واضحة في ما يصل إلى  4دول)
 oأيشطة محلية (على المستوى دون الوطني أو مع مجتمعات محلية معينة ترتبط بواحد أو أكثر من قوانين/سياسات
المساواة بين الجنسين)

 اقتصار منطقة التنفيذ الجغرافية على الدول المؤهلة (قائمة الدول المتلقية للمساعدة الإيمائية الرسمية الموضوعة من
قبل اللجنة المساعدة الإيمائية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي) في إحدى المناطق التالية:
 oأفريقيا
 oاألمريكتان ومنطقة البحر الكاريبي
 oالدول العربية
 oآسيا والمحيط الهادئ
 oأوروبا وآسيا الوسطى
(يُرجى مراجعة الملحق  1لالطالع على القائمة الشاملة لسائر الدول المؤهلة)
مالحظة :ينصح سائر مقدمي الطلبات بزيارة الموقع اإللكتروني لهيئة األمم المتحدة للمرأة للتعرف على أولوياتها االستراتيجية
وعملها في مختلف المناطق ). (www.unwomen.org
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المنظمات المؤهلة لتقديم الطلبات


يوع المنظمة :منظمات المجتمع المدني التي تقودها نساء ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر :المنظمات غير
الحكومية أو المنظمات المجتمعية أو النقابات العمالية أو الجمعيات العاملة أو التعاونيات أو الجمعيات زراعية أو شبكات
المناصرة والدعوة (الوطنية أو اإلقليمية) أو الصناديق الوطنية أو اإلقليمية.



الوضع القايويي :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( .المستندات المطلوبة)



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.
(المستندات المطلوبة)



بلد الوضع القايويي 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( .يُرجى مراجعة الصفحة



القيادة النسائية :يجب أن تض ّم ما ال يقل عن  %51من النساء في مجلس إدارتها وبين موظفيها ،مع تمثيل موضوعي
للمرأة في المناصب القيادية( .المستندات المطلوبة)



تقارير مدقق الحسابات :يجب توفير تقارير تدقيق مالية مصدقة لسنتين –  3سنوات سابقة  -بما في ذلك  2102و2103
(و 2102إذا كانت متاحة) (المستندات المطلوبة)



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( .المستندات
المطلوبة)

األخيرة لالطالع على القائمة الشاملة لسائر الدول المؤهلة)

بعض المالحظات المهمة
ّ
 ال يمكن تقديم أي طلب إال من قبل منظمة واحدة .ال يجوز ألي منظمة التقدم سوى بطلب واحد.


نش ّجع 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.



سيقوم صندوق دعم المساواة بين الجنسين التابع لهيئة األمم المتحدة للمرأة بتوقيع العقود وصرف أموال المنحة فقط لصالح
المنظمة مقدمة الطلب.



يجوز للمنظمات المؤهلة الداخلة في شراكة حالية مع هيئة األمم المتحدة للمرأة على المستوى القطري أو اإلقليمي تقديم
طلب للحصول على منحة في إطار هذه الدعوة لتقديم مقترحات المشاريع (ما لم تكن تستفيد حالياً من منحة مقدمة من
الصندوق).
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المنظمات غير المؤهلة لتقديم الطلبات
إن الجهات والمنظمات التالية غير مؤهلة لتقديم طلب منحة من الصندوق:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

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 رسميا)
المنظمات التي تقدم مقترحات مشاريع تركز على إنهاء العنف ضد المرأة (إذ تمتلك األمم المتحدة آليات تمويل أخرى
مخصصة لهذا الغرض)

معايير التقييم
يتم تقييم مقترحات المشاريع التي تستوفي معايير األهلية (يُرجى مراجعة أعاله) على أساس النقاط التالية:
 .0أهمية المشروع ووثاقة صلته بمجاالت التركيز (يُرجى مراجعة مجاالت التركيز والمجاالت ذات األولوية)  51يقطة
أ .رؤية تغييرية هيكلية في مجال المحورين االساسين لدورة المنح
ب .جودة التحليل السياقي وتقييم وضع المرأة
 .5استراتيجيات التنفيذ (يُرجى مراجعة عناصر الجودة المطلوبة)  41يقطة
أ .ربط التنفيذ المحلي بااللتزامات اإلقليمية والوطنية
ب .نهج قائم على الحقوق
ج .شراكات استراتيجية
د .إشراك الفئات المستبعدة تقليديا
 .5عناصر القيمة المضافة  51يقطة
أ .رصد تنفيذ أهداف التنمية المستدامة
ب .االبتكار وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
ج .تدخل قائم على األدلة والبراهين
د .االستدامة
ه .إشراك الرجال والفتيان
باإلضافة إلى هذه المعايير ،سيأخذ الصندوق التوازيات الإقليمية والمواضيعية أيضا بعين االعتبار ،فضال عن األولويات
االستراتيجية لهيئة األمم المتحدة للمرأة على المستوى الإقليمي قبل وضع قائمة الجهات الفائزة بالمنح .تجدر اإلشارة إلى أن
أقل من  %5من مقدمي الطلبات قد حصلوا على منح في الدورات الماضية.
7

.IV



طريقة تقديم االستمارات

الموعد النهائي لتقديم االستمارات (بما في ذلك سائر المستندات التي يت ّم تحميلها):
 2أبريل/ييسان ( 55:29بتوقيت مدينة ييويورك).



فتح الباب لتقديم االستمارات عبر الإيتريت في  9مارس/آذار  5102على العنوان:

https://grants.unwomen.org/
مالحظة مهمة :لن يتم قبول أي طلبات تُرسل عبر البريد الإلكترويي أو استمارات ورقية مطبوعة.


لن يتم قبول سوى استمارة واحدة تُقدّم عبر الإيتريت لكل منظمة ولكل مشروع مقترح .يتم تلقائيا استبعاد أي طلبات متعددة
تُق ّدم من المنظمة نفسها و/أو للمشروع الواحد.



لغة استمارة الطلب وسائر المستندات المقدمة:

ال ُتقبل المستندات المقدمة عبر اإلنترنت وسائر المستندات المطلوبة والمحمّلة إال إذا كانت باللغات التالية:
Русский

FRANÇAIS

ESPAÑOL

ENGLISH

عربي

مالحظة مهمة :يجب ترجمة سائر المستندات قبل تقديمها في حال توفرها بلغات أخرى.


المستندات المطلوبة:

ال يجوز تحميل المستندات المطلوبة إال في إحدى النسق التالية:

.gif

.jpeg

.pdf
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.docx

.doc

يجب إرفاق االستمارات اإللكترونية بسائر المستندات التالية لكي تُعتبر كاملة .سيتم استبعاد االستمارات الناقصة بشكل تلقائي.

المستندات المطلوبة من المنظمة مقدمة الطلب (للتحميل)
 .0دليل يثبت الوضع القايويي ويكون صادراً عن السلطة الوطنية المختصة
 .5تقارير مراجعة مالية مصدقة لسنتين –  5سنوات مالية سابقة  -بما في ذلك  5105و( 5105و 5104إذا كايت
متاحة)
 .5قائمة 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)
 .2خطاب تأييد من منظمة مختصة بالمساواة بين الجنسين (باستثناء هيئة األمم المتحدة للمرأة)

مالحظة مهمة :يجب تحميل سائر المستندات المطلوبة من خالل نظام االستمارة اإللكترونية فقط (لن يتم قبول أي بريد إلكتروني
أو مستندات ورقية) .يرجى إتاحة الوقت الكافي لتحميل المستند في نظام االستمارة اإللكترونية .عند اقتراب الموعد النهائي
لتقديم الطلبات ،قد يشهد نظام االستمارة اإللكتروني بعض التأخير بسبب التحميل الزائد.
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عملية االختيار

الجدول الزمني الإرشادي

الخطوات التدريجية
الخطوة 0

يشر الدعوة إلى تقديم مقترحات المشاريع :يبدأ مقدمو الطلبات بتحضير
استماراتهم ومستنداتهم

الخطوة 5

افتتاح يظام االستمارة الإلكترويية (تقديم الطلبات عبر الإيتريت)

 9مارس/آذار 5102

الخطوة 5

الموعد النهائي لتقديم االستمارات الإلكترويية عبر الإيتريت

 2أبريل/ييسان 5102

 55فبراير/شباط 5102

مراجعة أهلية سائر االستمارات من قبل فريق مراجعة األهلية المستقل
(يُرجى مراجعة المالحظة رقم )0
الخطوة 4

تقييم االستمارات المؤهلة فقط من قبل لجنة فنية مستقلة (يُرجى مراجعة
المالحظة رقم )2
تقديم المالحظات من موظفي هيئة األمم المتحدة للمرأة (يُرجى مراجعة
المالحظة رقم )3

أبريل/ييسان إلى
يوييو/حزيران 5102

يقوم الصندوق بتأكيد الئحة الطلبات المنتقلة إلى المرحلة يصف النهائية.
الخطوة 2

إبالغ المنتقلين إلى المرحلة يصف النهائية عبر رسالة بريد إلكتروني.

أواخر يوييو/حزيران 5102

مرحلة المساعدة الفنية لسائر المنتقلين إلى المرحلة نصف النهائية
الخطوة 6

الخطوة 7

سيتعين على سائر المنتقلين إلى المرحلة نصف النهائية وضع وثيقة مقترح
كامل للمشروع؛ وإطار لرصد البرنامج؛ وميزانية؛ وخطة للتقييم؛
واستراتيجية اتصال ،بفضل الدعم والمساعدة الفنية المقدمة من موظفي
الصندوق وهيئة األمم المتحدة للمرأة.
تقييم وثائق المقترحات الكاملة المقدمة من سائر المنتقلين إلى المرحلة
نصف النهائية من جانب لجنة فنية مستقلة (يُرجى مراجعة المالحظة رقم
)2

يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول
5102

أكتوبر/تشرين األول 5102

تقديم المالحظات من موظفي هيئة األمم المتحدة للمرأة (يُرجى مراجعة
المالحظة رقم )3

الخطوة 8

المصادقة على القائمة النهائية للفائزين بالمنح من قبل الصندوق بالتشاور
مع اإلدارة العليا لهيئة األمم المتحدة للمرأة من شعبتي البرامج والسياسات.
ويتم إبالغ اللجنة االستشارية االستراتيجية للصندوق (يُرجى مراجعة
المالحظة رقم  )2عن القائمة النهائية للفائزين للتعليق عليها قبل إعالنها.

أواخر أكتوبر/تشرين األول
5102

الخطوة 9

إبالغ الفائزين النهائيين عبر البريد اإللكتروني واإلعالن عنهم على الموقع
اإللكتروني للصندوق.

أوائل يوفمبر/تشرين الثايي
5102
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الخطوة 01

توقيع العقد وصرف الدفعة األولى من مبلغ المنحة (من المتوقع بدء تنفيذ
البرنامج في  0يناير/كانون الثاني .)2102

ديسمبر/كايون األول 5102

مالحظات:
 .0فريق استعراض األهلية :مجموعة مستقلة من خبراء االستعراض في المجاالت المواضيعية ذات الصلة ،يتولون
استعراض االستمارات وفقا لمعايير األهلية الموضوعة فقط .ال يكون هؤالء الخبراء من موظفي هيئة األمم المتحدة
للمرأة.
 .2أعضاء اللجنة الفنية :مجموعة مستقلة تض ّم  51-21خبيرا في المجاالت المواضيعية واإلقليمية ذات الصلة ،يتولون
تقييم مقترحات المشاريع وفقا لمعايير التقييم الموضوعة فقط .ال يكون هؤالء الخبراء من موظفي هيئة األمم المتحدة
للمرأة وهم غير أعضاء فريق استعراض األهلية .تت ّم عملية التقييم بصفة مجهولة للحفاظ على استقالليتها ونزاهتها.
يُلزم أعضاء اللجنة الفنية باإلفصاح عن أي تضارب في المصالح قد يواجهونه مع أي من مقدمي الطلبات التي يعملون
على تقييمها .يتم استعراض كل استمارة من قبل عدة أعضاء من اللجنة الفنية لضمان نقاط عادلة ومنصفة.
 .3موظفو هيئة األمم المتحدة للمرأة :ستتم استشارة موظفي شعبتي البرامج والسياسات في هيئة األمم المتحدة للمرأة كما
المكاتب الميدانية والمقر الرئيسي للمنظمة في مراحل مختلفة من العملية ،وذلك بشأن جودة المقترحات وأهميتها بالنسبة
لألولويات االستراتيجية لهيئة األمم المتحدة للمرأة .كما سيتم تشارك هذه التوصيات مع أعضاء اللجنة الفنية للنظر
فيها .أما القرار النهائي بشأن اختيار الفائزين بالمنح ،فيبقى من صالحيات الصندوق.
 .2اللجنة االستشارية االستراتيجية :وهي 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 له .يتم إبالغ اللجنة بقائمة الفائزين النهائية للتعليق عليها قبل إعالنها.
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هل لديكم أي اسئلة؟ اتصلوا بنا.

ننصح سائر مقدمي الطلبات بمراجعة إرشادات الصندوق المتعلقة باستمارات الطلبات بعناية .يرجى التحقق أيضا من المبادئ
التوجيهية بشأن تقديم االستمارات واألسئلة المتكررة قبل االتصال بنا.

يمكن االطالع على االستمارة الإلكترويية والحصول على المزيد من المعلومات على
https://grants.unwomen.org/
لتوجيه أي أسئلة ،يُرجى إرسال بريد إلكترويي على العنوان fund.genderequality@unwomen.org
إن أمانة سر الصندوق متوفرة لإلجابة على أسئلتكم خالل فترة تقديم الطلبات
من  9مارس/آذار إلى  2أبريل/نيسان (فقط)

يُرجى عدم االتصال عبر الهاتف.
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الملحق  :0الدول المؤهلة:
قائمة الدول المتلقية للمساعدة اإلنمائية الرسمية الموضوعة من قبل اللجنة المساعدة اإلنمائية لمنظمة التعاون والتنمية في
الميدان االقتصادي ()4102 – 4102
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

تشاد

كوبا

سورية

الهند

كوسوفو (إقليم خاضع
إلدارة األمم المتحدة
بموجب القرار 0222
لمجلس األمن الدولي)
قيرغيزستان

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

مالوي

سانت فنسنت وجزر
غرينادين
سورينام

ساموا

مالي

جزر سليمان
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أوزبكستان

موريتانيا

أوروغواي

سريالنكا

موريشيوس

جمهورية فنزويال
البوليفارية

تايلند

موزامبيق

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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