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 مكافحة العنف ضد النساء 

 مقدمة 1
أطلقت المبادرة النسوٌة األور ومتوسطٌة مع أعضاء ائتالؾ مكون من تسعة من منظمات حقوق المرأة فً الجزائر، ومصر، 

مكافحة العنف ضد النساء في منطقة "واألردن، ولبنان، والمؽرب، وفلسطٌن، وتونس مشروع إقلٌمً لمدة ثالث سنوات بعنوان 

الهدؾ العام من المشروع هو المساهمة فً القضاء على كافة .  وبتموٌل من االتحاد االوروبً،"جنوب البحر األبيض المتوسط

اشكال العنؾ ضد النساء والفتٌات فً منطقة جنوب البحر األبٌض المتوسط، وذلك من خالل تعزٌز بٌئة اجتماعٌة ال تتسامح مع 

. العنؾ ضد النساء والفتٌات، حٌث ٌتصدى له صناع القرار كأولٌة سٌاسٌة

كما ٌهدؾ المشروع الى تحقٌق التؽٌٌر المطلوب واالهداؾ من خالل تطبٌق نهج شامل ومتكامل لمكافحة العنؾ ضد النساء 
كما وصلت الحملة . والفتٌات، وذلك من خالل الدمج بٌن زٌادة التوعٌة والدعوة للحوار وتنظٌم حوارات سٌاسات عالٌة المستوى

 ملٌون 16اإلقلٌمٌة حول عدم التسامح مطلًقا مع العنؾ ضد النساء والفتٌات والتً تم اطالقها تحت إطار هذا المشروع ألكثر من 
.  شخص

آلٌة مستقلة للمجتمع المدنً والذي تم تأسٌسه فً عمان، األردن، فإنه ٌعد أما فٌما ٌتعلق بمرصد المجتمع اإلقلٌمً للمجتمع المدنً 
تشرٌن / نوفمبر27لمتابعة ورصد تنفٌذ توصٌات اإلعالن الوزاري لالتحاد من أجل المتوسط بشأن حقوق المرأة اعتباراً من 

، ال سٌما فً مجال مكافحة جمٌع أشكال العنؾ ضد النساء والفتٌات، والمرأة والسالم واألمن، ومنع التطرؾ 2017الثانً 
 . العنٌؾ

 
  -FARDجمعية نساء جزائريات مطالبات يحققهنمن خالل الشرٌك المنفذ  الجزائرٌتم تنفٌذ المشروع على المستوى المحلً فً 

 

الهدؾ العام والقضاٌا ذات األولوٌة  2

 من الدعوة لتقدٌم مقترحات هو نشر وزٌادة الوعً بشأن العنؾ ضد النساء والفتٌات وتمكٌن المرأة فً الهدف 
حٌث سٌتم اختٌار منظمات المجتمع المحلً المعنٌة فً . المجتمعات المحلٌة من خالل انشطة منظمات المجتمع المحلً

 لتنفٌذ مبادرات مبتكرة فً مجال حقوق المرأة ونشر الوعً فً مجتمعاتهم المحلٌة، كما تهدؾ الجزائرقضاٌا النساء فً 
لربط الحملة اإلقلٌمٌة الحملة اإلقلٌمٌة حول عدم التسامح مطلًقا مع العنؾ ضد النساء والفتٌات باالحتٌاجات  الدعوة

حٌث سٌؤدي هذا إلى زٌادة المعرفة فٌما ٌتعلق بأدوات حقوق المرأة وتحسٌن إمكانٌة الحصول على . والسٌاقات المحلٌة
. الحماٌة

 النتائج المتوقعة من المشروع: 

   تحسٌن التنسٌق والحوار المجتمعً بٌن األفراد، ومنظمات المجتمع المحلً، والسلطات المحلٌة األخرى

  تمكٌن النساء والفتٌات فً المجتمعات المحلٌة

  ًرفع وعً فٌما ٌتعلق بالعنؾ ضد النساء والفتٌات ونشر اهداؾ الحملة اإلقلٌمٌة ومناقشتها على المستوى المحل

  ًتعزٌز الحوار على المستوى المجتمع

  نشر المعلومات والمعرفة فٌما ٌتعلق بالخدمات المتوفرة لضحاٌا العنؾ ضد النساء والفتٌات

 اشراك الرجال والفتٌان على المستوى المحلً فً مكافحة العنؾ ضد النساء والفتٌات. 

  زٌادة معرفة المجتمع المحلً بتوصٌات اإلعالن الوزاري لالتحاد من أجل المتوسط بشأن حقوق المرأة اعتباراً من
، ال سٌما فً مجال مكافحة جمٌع أشكال العنؾ ضد النساء والفتٌات، والمرأة 2017تشرٌن الثانً / نوفمبر27

والسالم واألمن، ومنع التطرؾ العنٌؾ 

 المخصصات المالٌة الُمقدمة 3
 الجزائر  منظمات مجتمع محلً من6سٌتم اختٌار 
 ٌورو  1،000: للتموٌل المتاح الحد األدنى

 ٌورو  3,000: الحد األعلى للتموٌل
وقد ٌختلؾ التموٌل وذلك حسب حجم وخبرة ونطاق وأنشطة . وسٌتم تحدٌد المبلػ بدقة بعد تقٌٌم المقترح وخطة العمل والمٌزانٌة

 . ٌورو3،000المنظمة، ولكن الحد األقصى للتموٌل سٌكون 
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 معاٌٌر األهلٌة 4

 أهلٌة مقدمً الطلبات 4.1
 : معاٌٌر األهلٌة التموٌل، ٌنبؽً على المنظمة المتقدمة أن تكون

 أحد منظمات المجتمع المحلً أو المبادرات المسجلة. 

 منظمة ؼٌر ربحٌة. 

 منظمة ؼٌر حكومٌة. 

 ُمظهره اللتزامها الحقٌقً لحقوق النساء. 

 ًلدٌها أهداؾ واضحة ورؤٌة تجاه التؽٌٌر االجتماع. 

 لدٌها القدرة على التواصل وإشراك المجتمعات المحلٌة. 

 لدٌها هٌكل لصنع القرار. 

 لدٌها مستوى خبرة فً إدارة المشارٌع. 

 وجود إمكانٌة للتنمٌة والتطور والرؼبة فً بناء القدرات. 

 سٌتم تفضٌل المنظمات التً ترأسها النساء. 
 

 إجراءات التأهل لتقدٌم الطلب: إجراءات األهلٌة 4.2
:  أنواع اإلجراءات المؤهلة

 األنشطة التً تعزز السالمة البدنٌة والنفسٌة للنساء والفتٌات. 

  نشر المعلومات المتعلقةبالحملة اإلقلٌمٌة لعدم التسامح مطلقا مع العنؾ ضد النساء والفتٌات وزٌادة وضوح الخدمات
 .واألنشطة التً تقدمها المراكز الحكومٌة ومنظمات المجتمع المدنً

  رفع مستوى الوعً حول القضاٌا المتعلقة بالمساواة،والعنؾ ضد النساء والفتٌات، ومنع التطرؾ العنٌفواستجابة
 .المجتمع

  زٌادة الوعً والتدرٌب بشأن المسائل القانونٌة المتعلقة بالتمٌٌز القائم على نوع االجتماعً، واالتفاقٌات الدولٌة لحقوق
 .المرأة واحتٌاجات المرأة فً المجتمعات المحلٌة

  ًإشراك الفتٌان والرجال فً دعم القضاٌا المتعلقة بالمساواة، والعنؾ ضد النساء والفتٌات، وتعزٌز التؽٌٌر ف
 .السلوكٌات

 أنشطة لمعالجة والقضاء على إلقاء اللوم على الضحاٌا والتشجٌع على الوقوؾ ضد العنؾ ضد النساء والفتٌات. 

  األنشطة الفنٌة واألسالٌب المتنوعة كوسٌلة لزٌادة الوعً، مثل المسرح التفاعلً، والفن، والموسٌقى، والمناقشات
 .الجماعٌة، والمحاضرات، والجلسات المتخصصة، على سبٌل المثال ال الحصر

 إشراك وسائل اإلعالم المحلٌة وتعزٌز المساواة. 

  نشر الوعً وزٌادة معرفة المجتمع المحلً بتوصٌات اإلعالن الوزاري لالتحاد من أجل المتوسط بشأن حقوق المرأة
، ال سٌما فً مجال مكافحة جمٌع أشكال العنؾ ضد النساء والفتٌات، 2017تشرٌن الثانً / نوفمبر27اعتباراً من 

 والمرأة والسالم واألمن، ومنع التطرؾ العنٌؾ
 

 :مدة تنفيذ المشروع
 2020نوفمبر /  تشرٌن ثان30ً لؽاٌة 2020ٌونٌو /  حزٌران1ستة أشهر، من ( 06)مدة تنفٌذ المشروع  

 

 التكالٌؾ التً ٌمكن إدراجها: أهلٌة التكالٌؾ 4.3
 :لتكون مؤهلة، ينبغي على التكاليف أن تكون

  مرتبطة بأنشطة المشروع بشكل مباشر، ومنصوص علٌها فً العقد الموقع فً بداٌة المشروع، وتمتثل لمبادئ اإلدارة
 . المالٌة السلٌمة، ال سٌما مبدأ القٌمة مقابل المال والفعالٌة من حٌث التكلفة

 متكبدة أثناء فترة تنفٌذ المشروع 

 ُمسجلة فً حسابات المستفٌد أو وثائق الضرٌبة، ومحددة وٌمكن التحقق منها، ومدعومة بنسخ أصلٌة من الوثائق الداعمة 

 خاضعة لهذه الشروط وتحترم إجراءات منح العقد حٌثما أمكن. 
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 : التكاليف المؤهلة

  تكالٌؾ الموظفٌن الُمناط بهم العمل على أنشطة المشروع، بما فً ذلك الرسوم أو الرواتب الفعلٌة إضافة إلى اقتطاعات
 . الضمان االجتماعً وؼٌرها من التكالٌؾ المتعلقة بالمكافئات واألجور

  ٌجب أال تتجاوز تكالٌؾ الرسوم أو الرواتب التكالٌؾ التً ٌتحملها المستفٌد فً العادة، شرٌطة أالا تتجاوز، بأي حال من
 من التكلفة اإلجمالٌة % 30األحوال، نسبة 

  تكالٌؾ التنقل المرتبطة بتنفٌذ أنشطة المشروع 

 تكالٌؾ المواد االستهالكٌة واللوازم لتنفٌذ أنشطة المشروع 

  توزٌع المعلومات الخاصة باإلجراء، والترجمة، والطباعة، والتأمٌن، )التكالٌؾ الناجمة مباشرة عن متطلبات اإلجراء
 .بما فً ذلك تكالٌؾ الخدمات المالٌة (إلخ

 تكلفة التروٌج على وسائل التواصل االجتماعً المرتبطة بأنشطة المشروع. 
 

 : التكاليف التالية غير مؤهلة

 الدٌون وما ٌترتب على الخسائر أو الدٌون 

 الفائدة المستحقة 

 العناصر الممولة أصالً ضمن إطار آخر 

 ًشراء األراضً أو المبان 

 الفروقات فً صرؾ العمالت 
 

 كٌفٌة التقدٌم واإلجراءات المتبعة 4.4
 محتوى الطلب 

ٌنبؽً تقدٌم الطلبات وفقاً للمبادئ التوجٌهٌة المرفقة بالدعوة لتقدٌم المقترحات، باإلضافة الى المٌزانٌة وخطة عمل مفصلة 
 .(الملحق أ، والملحق ب، والملحق ج)
 

 أو الفرنسية. العربية: ناللغتيبإحدى يمكن للمتقدمين التقديم 
 

 .ٌنبؽً تقدٌم المٌزانٌة المفصلة بعملة الٌورو
 

 .قد ٌؤدي أي خطأ أو اختالؾ رئٌسً متعلق بالنقاط المدرجة ضمن تعلٌمات المذكرة المفاهٌمٌة إلى رفض الطلب
 .لن ٌتم قبول أي مقترح مشروع مكتوب بخط الٌد

 
 : تشمل الوثائق المطلوبة الواجب تقدٌمها فً أو قبل الموعد النهائً من قبل جمٌع المتقدمٌن ما ٌلً

 
 .1الملحق - مقترح مشروع . 1
 .2الملحق - المٌزانٌة المفصلة . 2
 .3الملحق - خطة العمل اإلرشادٌة . 3
 5الملحق - اللوائح الداخلٌة والنظام األساسً بما فً ذلك الحوكمة والهٌكل التنظٌمً للمنظمة . 5

 

 المعلومات والموعد النهائً لتقدٌم الطلبات 4.5
على البرٌد )ٌنبؽً على المتقدمٌن إرسال نموذج مقترح المشروع، والمٌزانٌة المفصلة، وخطة العمل اإلرشادٌة الكترونٌا 

  fard31034@yahoo.fr:إلى البرٌد اإللكترون2020ًابرٌل /  نٌسان16فً ملفات منفصلة فً موعد أقصاه  (االلكترونً
 

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

 . سٌتم رفض أي طلب مقدم بعد الموعد النهائً

 التقٌٌم واختٌار الطلبات 4.6
وسٌتم اعتماد المعاٌٌر التالٌة خالل عملٌة تقٌٌم جمٌع . سٌتم دراسة وتقٌٌم المتقدمٌن من قبل لجنة تقٌٌم مكونة من أعضاء االئتالؾ

 :المستندات المقدمة
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 ًااللتزام بالموعد النهائً للتسلٌم، وخالفه سٌتم رفض الطلب بشكل تلقائ . 

 المعاٌٌر المؤهلة المذكورة أعاله 

 مدى تناسب العمل مع أهداؾ الدعوة لتقدٌم المقترحات. 

  مدى تناسب العمل مع االحتٌاجات والقٌود الخاصة بكل من رفع المعرفة والوعً فٌما ٌتعلق بالمساواة المراعٌة للنوع
االجتماعً، ومكافحة العنؾ ضد النساء والفتٌات والتمٌٌز القانونً والخدمات المتوفرة لضحاٌا العنؾ ضد النساء 

 والفتٌات

  مدى جودة المقترح الفنً والمالً الذي سٌحدد مبررات الحصول على تموٌل، وكٌؾ سٌتم استخدام التموٌل وإنفاقه، وما
ٌُحدثه التدخل على المجتمع، وخطة االستدامة  .هو التأثٌر الذي ٌتوقع أن 

 مدى تماسك وجدوى الطلب. 

 مستوى خبرة مقدم الطلب السابقة فً إدارة المشارٌع. 

 القدرة على تنفٌذ األنشطة المرتبطة بتحقٌق النتائج واتساق وجدوى األعمال. 

 هٌكلٌة صنع القرار لمقدم الطلب . 
 

 .  درجات حسب المعٌار المذكور أعاله10ستحصل الطلبات على عالمة كلٌة من 
بمجرد االنتهاء من تقٌٌم جمٌع الطلبات، سٌتم وضع قائمة تحتوي على اإلجراءات المقترحة مرتبة حسب مجموع الدرجات التً 

 .أحرزتها الطلبات
وثانٌاً، سٌتم خفض عدد الطلبات، .  نقاط على األقل لمرحلة االختٌار األول5ًأوالً، سٌتم النظر فقط فً الطلبات التً حصلت على 

 .حسب ترتٌبها وعدد الطلبات المقدمة
رسائل إلى جمٌع المتقدمٌن تتضمن FARD  ”جمعية نساء جزائريات مطالبات يحققهن“بعد االنتهاء من تقٌٌم الطلبات، سترسل 

 .وبعدها سٌتم دعوة مقدمً الطلبات الذٌن وقع االختٌار علٌهم للتوقٌع على االتفاقٌة. نتائج التقٌٌم
 

 اإلبالغ بقرار االختٌار 4.7
وٌتم إبالغ كل منظمة مجتمع محلً بنتائج التقٌٌم . ٌتم تشكٌل لجنة تقٌٌم مكونة من أعضاء االئتالؾ لمراجعة المقترحات المقدمة

ل لكل منظمة مجتمع محلً بعد إجراء التقٌٌم ووفقاً للمعاٌٌر . عبر إرسال مذكرة بالقرار لكل منها ٌُحوا وٌتم تحدٌد المبلػ الذي س
وقد ٌختلؾ المبلع باختالؾ . الدنٌا وقدرة وإمكانٌة كل منظمة على تنفٌذ األعمال ذات الصلة ووضع استراتٌجٌة لجمع التبرعات

.   حجم المنظمة وخبراتها ونطاق أعمالها
 

توضٌح  5
بما فً ذلك المسائل التقنٌة المتعلقة بملء  الدولة– ٌمكن إرسال األسئلة واالستفسارات المتعلقة بالدعوة لتقدٌم مقترحات مشارٌع 

  fard31034@yahoo.frالطلب والمٌزانٌة وخطة العمل عبر البرٌد اإللكترونً إلى 
. 2020 أبرٌل 5قبل الموعد النهائً وهو   61 41 26 72 07: أو عبر الهاتؾ على الرقم

 

الجدول الزمنً اإلرشادي  6

 الوقت التاريخ الموضوع

ابرٌل /  نٌسان5 جمعية نساء جزائريات مطالبات يحققهنالموعد النهائً لطلب إٌضاحات من 
2020 

  مساءَء 05:00

ابرٌل /  نٌسان16 الموعد النهائً لتقدٌم الطلبات
2020 

  مساءَء 05:00

ماٌو /  أٌار 5 معلومات للمتقدمٌن حول القرار النهائً للتقٌٌم
2020 

  مساءَء 05:00

ٌونٌو /  حزٌران1 تارٌخ البدء بتنفٌذ مشارٌع مقدمً الطلبات
2020 

 

 
ويجب إرسال وثائق المقترحات عبر البريد . الجزائربتوقيت 2020ابريل /  نيسان16آخر موعد لتقديم المنظمات لطلباتها هو 

 fard31034@yahoo.fr :اإللكتروني فقط إلى عنوان البريد اإللكتروني التالي
  - FARD جمعية نساء جزائريات مطالبات يحققهن بالشراكة مع


