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مكافحة العنف ضد النساء

1

مقدمة

أطلقت المبادرة النسـوية األور ومتوسـطية مع أعضاء ائتالف مكون من تسـعة من منظمات حقوق المرأة في الجزائر،
ومصـر ،واألردن ،ولبنـان ،والمغـرب ،وفلسـطين ،وتونـس مشـروع إقليمـي لمـدة ثالث سـنوات بعنـوان «مكافحة العنف
ضد النساء في منطقة جنوب البحر األبيض المتوسط» ،وبتمويل من االتحاد االوروبي .الهدف العام من المشروع
هـو المسـاهمة فـي القضـاء علـى كافـة اشـكال العنـف ضد النسـاء والفتيات فـي منطقة جنوب البحر األبيض المتوسـط،
وذلـك مـن خلال تعزيـز بيئـة اجتماعيـة ال تتسـامح مـع العنـف ضـد النسـاء والفتيـات ،حيـث يتصـدى لـه صنـاع القـرار كأوليـة
سياسية.
كمـا يهـدف المشـروع الـى تحقيـق التغييـر المطلـوب واالهـداف مـن خلال تطبيـق نهـج شـامل ومتكامل لمكافحـة العنف
ضـد النسـاء والفتيـات ،وذلـك مـن خلال الدمـج بيـن زيـادة التوعيـة والدعـوة للحـوار وتنظيـم حـوارات سياسـات عاليـة
ً
مطلقا مع العنف ضد النسـاء والفتيات والتي تم اطالقها
المسـتوى .كما وصلت الحملة اإلقليمية حول عدم التسـامح
تحـت إطـار هـذا المشـروع ألكثـر مـن  16مليـون شـخص.
أما فيما يتعلق بمرصد المجتمع اإلقليمي للمجتمع المدني والذي تم تأسيسه في عمان ،األردن ،فإنه يعد آلية مستقلة
للمجتمـع المدنـي لمتابعـة ورصـد تنفيـذ توصيـات اإلعلان الـوزاري لالتحاد من أجل المتوسـط بشـأن حقوق المـرأة اعتبار ًا
مـن  27نوفمبر/تشـرين الثانـي  ،2017ال سـيما فـي مجـال مكافحـة جميـع أشـكال العنـف ضـد النسـاء والفتيـات ،والمـرأة
والسلام واألمـن ،ومنع التطـرف العنيف.
يتم تنفيذ المشروع على المستوى المحلي في لبنان من خالل جمعية النجدة اإلجتماعية
والتجمع النسائي الديمقراطي اللبناني
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2

الهدف العام
والقضايا ذات األولوية

الهـدف مـن الدعـوة لتقديـم مقترحـات هـو نشـر وزيـادة الوعـي بشـأن العنـف ضـد النسـاء والفتيـات وتمكيـن المـرأة فـي
المجتمعات المحلية من خالل انشطة منظمات المجتمع المحلي .حيث سيتم اختيار منظمات المجتمع المحلي المعنية
فـي قضايـا النسـاء فـي اسـم الدولـة لتنفيـذ مبـادرات مبتكـرة فـي مجـال حقوق المرأة ونشـر الوعي في مجتمعاتهـم المحلية،
ً
مطلقا مـع العنف ضد النسـاء والفتيات
كمـا تهـدف الدعـوة لربـط الحملـة اإلقليميـة الحملـة اإلقليميـة حـول عدم التسـامح
باالحتياجات والسـياقات المحلية .حيث سـيؤدي هذا إلى زيادة المعرفة فيما يتعلق بأدوات حقوق المرأة وتحسـين إمكانية
الحصـول علـى الحماية.
النتائـج المتوقعـة مـن المشـروع :تحسـين التنسـيق والحـوار المجتمعي بيـن األفراد ،ومنظمـات المجتمع المحلي،
والسـلطات المحليـة األخـرى
تمكين النساء والفتيات في المجتمعات المحلية
رفع وعي فيما يتعلق بالعنف ضد النساء والفتيات ونشر اهداف الحملة اإلقليمية ومناقشتها على المستوى المحلي
تعزيز الحوار على المستوى المجتمعي
نشر المعلومات والمعرفة فيما يتعلق بالخدمات المتوفرة لضحايا العنف ضد النساء والفتيات
اشراك الرجال والفتيان على المستوى المحلي في مكافحة العنف ضد النساء والفتيات.
زيـادة معرفـة المجتمـع المحلـي بتوصيـات اإلعلان الـوزاري لالتحـاد من أجل المتوسـط بشـأن حقوق المـرأة اعتبار ًا
مـن  27نوفمبر/تشـرين الثانـي  ،2017ال سـيما فـي مجـال مكافحـة جميـع أشـكال العنـف ضـد النسـاء والفتيـات،
والمـرأة والسلام واألمـن ،ومنـع التطـرف العنيـف
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المخصصات المالية
ُ
المقدمة

_ سيتم اختيار  6منظمات مجتمع محلي من لبنان
_ الحد األدنى للتمويل المتاح 1،000 :يورو
_ الحد األعلى للتمويل 3,000 :يورو
_ وسـيتم تحديـد المبلـغ بدقـة بعـد تقييـم المقتـرح وخطـة العمـل والميزانيـة .وقـد يختلـف التمويل وذلك حسـب حجم وخبرة
ونطـاق وأنشـطة المنظمـة ،ولكـن الحـد األقصى للتمويل سـيكون  3،000يورو.
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4.1

معايير األهلية

أهلية مقدمي الطلبات
معايير األهلية التمويل ،ينبغي على المنظمة المتقدمة أن تكون:
أحد منظمات المجتمع المحلي أو المبادرات المسجلة.
منظمة غير ربحية.
منظمة غير حكومية.
مُ ظهره اللتزامها الحقيقي لحقوق النساء.
لديها أهداف واضحة ورؤية تجاه التغيير االجتماعي.
لديها القدرة على التواصل وإشراك المجتمعات المحلية.
لديها هيكل لصنع القرار.
لديها مستوى خبرة في إدارة المشاريع.
وجود إمكانية للتنمية والتطور والرغبة في بناء القدرات.
سيتم تفضيل المنظمات التي ترأسها النساء.

4.2

إجراءات األهلية :إجراءات التأهل لتقديم الطلب
أنواع اإلجراءات المؤهلة:
األنشطة التي تعزز السالمة البدنية والنفسية للنساء والفتيات.
نشـر المعلومـات المتعلقـة بالحملـة اإلقليميـة لعـدم التسـامح مطلقـا مـع العنـف ضـد النسـاء والفتيـات وزيـادة
وضـوح الخدمـات واألنشـطة التـي تقدمهـا المراكـز الحكوميـة ومنظمـات المجتمـع المدنـي.
رفـع مسـتوى الوعـي حـول القضايـا المتعلقـة بالمسـاواة ،والعنـف ضـد النسـاء والفتيـات ،ومنـع التطـرف العنيـف
واسـتجابة المجتمـع.
زيـادة الوعـي والتدريـب بشـأن المسـائل القانونيـة المتعلقـة بالتمييـز القائـم علـى نـوع االجتماعـي ،واالتفاقيـات
الدوليـة لحقـوق المـرأة واحتياجـات المـرأة فـي المجتمعـات المحليـة.
إشـراك الفتيـان والرجـال فـي دعـم القضايـا المتعلقـة بالمسـاواة ،والعنـف ضـد النسـاء والفتيـات ،وتعزيـز التغييـر
فـي السـلوكيات.
أنشطة لمعالجة والقضاء على إلقاء اللوم على الضحايا والتشجيع على الوقوف ضد العنف ضد النساء والفتيات.
األنشطة الفنية واألساليب المتنوعة كوسيلة لزيادة الوعي ،مثل المسرح التفاعلي ،والفن ،والموسيقى،
والمناقشات الجماعية ،والمحاضرات ،والجلسات المتخصصة ،على سبيل المثال ال الحصر.
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إشراك وسائل اإلعالم المحلية وتعزيز المساواة.
نشـر الوعـي وزيـادة معرفـة المجتمـع المحلـي بتوصيـات اإلعلان الـوزاري لالتحـاد مـن أجـل المتوسـط بشـأن حقوق
المـرأة اعتبـار ًا مـن  27نوفمبر/تشـرين الثانـي  ،2017ال سـيما فـي مجـال مكافحـة جميـع أشـكال العنـف ضـد النسـاء
والفتيـات ،والمـرأة والسلام واألمـن ،ومنـع التطـرف العنيـف
مدة تنفيذ المشروع:
مدة تنفيذ المشروع ستة أشهر ،من  1حزيران /يونيو  2020لغاية  30تشرين ثاني /نوفمبر 2020

4.3

أهلية التكاليف :التكاليف التي يمكن إدراجها
لتكون مؤهلة ،ينبغي على التكاليف أن تكون:
مرتبطـة بأنشـطة المشـروع بشـكل مباشـر ،ومنصـوص عليهـا فـي العقـد الموقـع فـي بدايـة المشـروع ،وتمتثـل
لمبـادئ اإلدارة الماليـة السـليمة ،ال سـيما مبـدأ القيمـة مقابـل المـال والفعاليـة مـن حيـث التكلفـة.
متكبدة أثناء فترة تنفيذ المشروع
مُ سـجلة فـي حسـابات المسـتفيد أو وثائـق الضريبـة ،ومحـددة ويمكـن التحقـق منهـا ،ومدعومـة بنسـخ أصليـة مـن
الوثائـق الداعمـة
خاضعة لهذه الشروط وتحترم إجراءات منح العقد حيثما أمكن.
التكاليف المؤهلة:
تكاليـف الموظفيـن ُ
المنـاط بهـم العمـل علـى أنشـطة المشـروع ،بمـا فـي ذلـك الرسـوم أو الرواتـب الفعلية إضافة
إلـى اقتطاعـات الضمـان االجتماعـي وغيرهـا مـن التكاليـف المتعلقـة بالمكافئـات واألجـور.
يجـب أال تتجـاوز تكاليـف الرسـوم أو الرواتـب التكاليـف التـي يتحملهـا المسـتفيد فـي العـادة ،شـريطة أ ّلا تتجـاوز ،بـأي
حـال مـن األحـوال ،نسـبة  30%مـن التكلفـة اإلجماليـة
تكاليف التنقل المرتبطة بتنفيذ أنشطة المشروع
تكاليف المواد االستهالكية واللوازم لتنفيذ أنشطة المشروع
التكاليـف الناجمـة مباشـرة عـن متطلبـات اإلجـراء (توزيـع المعلومـات الخاصـة باإلجـراء ،والترجمـة ،والطباعـة،
والتأميـن ،إلـخ) بمـا فـي ذلـك تكاليـف الخدمـات الماليـة.
تكلفة الترويج على وسائل التواصل االجتماعي المرتبطة بأنشطة المشروع.
التكاليف التالية غير مؤهلة:
الديون وما يترتب على الخسائر أو الديون
الفائدة المستحقة
ً
أصال ضمن إطار آخر
العناصر الممولة
شراء األراضي أو المباني
الفروقات في صرف العمالت
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4.4

كيفية التقديم واإلجراءات المتبعة
محتوى الطلب
ينبغي تقديم الطلبات وفق ًا للمبادئ التوجيهية المرفقة بالدعوة لتقديم المقترحات،
باإلضافة الى الميزانية وخطة عمل مفصلة (الملحق أ ،والملحق ب ،والملحق ج).
يمكن للمتقدمين التقديم باللغتين اإلنجليزية والعربية.
ينبغي تقديم الميزانية المفصلة بعملة اليورو.

_

قد يؤدي أي خطأ أو اختالف رئيسي متعلق بالنقاط المدرجة ضمن تعليمات المذكرة المفاهيمية إلى رفض الطلب.

_

لن يتم قبول أي مقترح مشروع مكتوب بخط اليد.

تشمل الوثائق المطلوبة الواجب تقديمها في أو قبل الموعد النهائي من قبل جميع المتقدمين ما يلي:
.1

مقترح مشروع  -الملحق .1

.2

الميزانية المفصلة  -الملحق .2

.3

خطة العمل اإلرشادية  -الملحق .3

.4

اللوائح الداخلية والنظام األساسي بما في ذلك الحوكمة والهيكل التنظيمي للمنظمة  -الملحق 4

4.5
_

المعلومات والموعد النهائي لتقديم الطلبات
ينبغـي علـى المتقدميـن إرسـال نمـوذج مقتـرح المشـروع ،والميزانيـة المفصلـة ،وخطـة العمـل اإلرشـادية الكترونيا
(علـى البريـد االلكترونـي) فـي ملفـات منفصلـة فـي موعـد أقصـاه  16نيسـان /ابريـل 2020

إلى البريد اإللكترونيbuthaina@association-najdeh.org :
_

ويرجى كتابة اسم المشروع في خانة الموضوع كالتالي :مكافحة العنف ضد النساء

_

سيتم رفض أي طلب مقدم بعد الموعد النهائي.

4.6

التقييم واختيار الطلبات
سـيتم دراسـة وتقييم المتقدمين من قبل لجنة تقييم مكونة من أعضاء االئتالف .وسـيتم اعتماد المعايير التالية
خلال عمليـة تقييـم جميـع المسـتندات المقدمـة:
االلتزام بالموعد النهائي للتسليم ،وخالفه سيتم رفض الطلب بشكل تلقائي.
المعايير المؤهلة المذكورة أعاله
مدى تناسب العمل مع أهداف الدعوة لتقديم المقترحات.
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مـدى تناسـب العمـل مـع االحتياجـات والقيـود الخاصـة بـكل مـن رفـع المعرفـة والوعـي فيمـا يتعلـق بالمسـاواة
المراعيـة للنـوع االجتماعـي ،ومكافحـة العنـف ضد النسـاء والفتيـات والتمييز القانوني والخدمـات المتوفرة لضحايا
العنـف ضـد النسـاء والفتيـات
مـدى جـودة المقتـرح الفنـي والمالـي الـذي سـيحدد مبـررات الحصـول علـى تمويـل ،وكيـف سـيتم اسـتخدام التمويـل
وإنفاقـه ،ومـا هـو التأثيـر الـذي يتوقـع أن يُحدثـه التدخـل علـى المجتمـع ،وخطـة االسـتدامة.
مدى تماسك وجدوى الطلب.
مستوى خبرة مقدم الطلب السابقة في إدارة المشاريع.
القدرة على تنفيذ األنشطة المرتبطة بتحقيق النتائج واتساق وجدوى األعمال.
هيكلية صنع القرار لمقدم الطلب.
 ستحصل الطلبات على عالمة كلية من  10درجات حسب المعيار المذكور أعاله. بمجـرد االنتهـاء مـن تقييـم جميـع الطلبـات ،سـيتم وضـع قائمـة تحتـوي علـى اإلجـراءات المقترحـة مرتبـة حسـب مجمـوعالدرجـات التـي أحرزتهـا الطلبـات.
ً
أوال ،سـيتم النظـر فقـط فـي الطلبـات التـي حصلـت علـى  5نقـاط علـى األقـل لمرحلة االختيـار األولي .وثاني ًا ،سـيتم خفض عدد
الطلبـات ،حسـب ترتيبها وعـدد الطلبات المقدمة.
 بعـد االنتهـاء مـن تقييـم الطلبـات ،سترسـل اسـم المنظمة رسـائل إلى جميـع المتقدمين تتضمن نتائـج التقييم .وبعدهاسـيتم دعـوة مقدمـي الطلبـات الذيـن وقـع االختيـار عليهـم للتوقيـع علـى االتفاقيـة.

4.7

اإلبالغ بقرار االختيار
يتم تشـكيل لجنة تقييم مكونة من أعضاء االئتالف لمراجعة المقترحات المقدمة .ويتم إبالغ كل منظمة مجتمع
محلـي بنتائـج التقييـم عبـر إرسـال مذكـرة بالقـرار لـكل منهـا .ويتـم تحديـد المبلغ الذي سـيُحوّ ل لـكل منظمة مجتمع
محلـي بعـد إجـراء التقييـم ووفقـ ًا للمعاييـر الدنيـا وقـدرة وإمكانيـة كل منظمـة علـى تنفيـذ األعمـال ذات الصلـة
ووضـع اسـتراتيجية لجمـع التبرعـات .وقـد يختلـف المبلـع باختلاف حجـم المنظمـة وخبراتهـا ونطـاق أعمالهـا.
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5

تــوضــيـــح

يمكـن إرسـال األسـئلة واالستفسـارات المتعلقـة بالدعـوة لتقديـم مقترحـات مشـاريع لبنـان بمـا فـي ذلـك المسـائل التقنيـة

المتعلقـة بمـلء الطلـب والميزانيـة وخطـة العمـل عبـر البريـد اإللكترونـي إلـى buthaina@association-najdeh.org
أو عبر الهاتف على الرقم +961 70 964 898 :قبل الموعد النهائي وهو  5أبريل .2020

6

الجدول
الزمني اإلرشادي
التاريخ

الوقت

الموضوع
الموعد النهائي لطلب إيضاحات من اسم المنظمة

 5نيسان /ابريل 2020

مساء
05:00
َ

الموعد النهائي لتقديم الطلبات

 16نيسان /ابريل 2020

مساء
05:00
َ

 5أيار  /مايو 2020

مساء
05:00
َ

 1حزيران /يونيو 2020

__________

معلومات للمتقدمين حول القرار النهائي للتقييم
تاريخ البدء بتنفيذ مشاريع مقدمي الطلبات

آخـر موعـد لتقديـم المنظمـات لطلباتهـا هـو  16نيسـان /ابريـل  2020بتوقيـت لبنـان  .ويجـب إرسـال وثائـق المقترحـات عبـر

البريـد اإللكترونـي فقـط إلـى عنـوان البريـد اإللكترونـي التالـيbuthaina@association-najdeh.org :
بالشراكة مع :جمعية النجدة اإلجتماعية والتجمع النسائي الديمقراطي اللبناني
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