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مشروع نسيج

ربط األصوات والعمل إلنهاء العنف ضد النساء والفتيات في منطقة الشرق 

األوسط وشمال إفريقيا

أنشأت منظمة أوكسفام برنامج مخطط منح وأطلقت 

للمؤسسات دعوة لتقديم مقترحات لتقديم الدعم
المحلية في فلسطين

:تنفيذ المشروع في

في األراضي الفلسطينية 
الضفة الغربية -المحتلة 

، القدس ( المنطقة ج)
الشرقية ، قطاع غزة

األنبار وديالى-في العراق 

الشمال والجنوب -في اليمن 
على وجه التحديد صنعاء 

ولحج وعدن وتعز

ىمت

سيتم تنفيذ مشروع نسيج 
2022حتى أب 

الهدف

المساهمة في مجتمعات أكثر 
ث إنصافًا في هذه البلدان ، حي
داً تعيش النساء والفتيات بعي

عن العنف في جميع مجاالت 
.الحياة

كيف

دعم مؤسسات من خالل 
المدني



مخطط منحة النسيج
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:لتتمكن منؤسساتالهدف من ذلك دعم الم

.الجنسي  والتصدي لهما بشكل فعال في  هذا السياقالعنف ولمكافحة العنف القائم على نوع االجتماعي❖

.  سيالجنوالعنف لكي يكونوا أكثر فعالية واستقاللية في عملهم لتصدي العنف القائم على نوع االجتماعي❖

:ختارةالمؤسساتستتلقى الم

التمويل لتنفيذ مشروع كما هو موضح في هذه الدعوة❖

أنشطة بناء القدرات المصممة الحتياجاتهم❖

أخرى اتؤسسمع منوع االجتماعيعلى الالمبنيفرصة المشاركة في أنشطة التعلم والتبادل والمناصرة حول العنف ❖

اليمن والعراق وكذلك في األراضي الفلسطينية المحتلة

ة بناء القدرات سيلتزم مقدمو الطلبات الذين سيتم اختيارهم للتمويل بالمشاركة في أنشط

تى أب  وأنشطة التعلم والتبادل والدعوة التي اقترحتها أوكسفام ضمن مشروع نسيج ح

2022



عنف التفاقمنريد أن نستهدف بعض المشاكل الرئيسية التي

النوع االجتماعي في المجتمع الجنسي والعنف القائم على 

الفلسطيني
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خدمات الناجين

من العنف الجنسي والعنف 
القائم على نوع الجنس

و اإلبالغآليات الفجوات في •
ن المجتمع للناجين مالتحويل

العنف المبني على النوع 
االجتماعي

االجتماعيةمفاهيمال

التي االجتماعيةمفاهيم ال•
تعزز ثقافة التمييز بين

نف الجنسين و تديم ثقافة الع
ي المبني على النوع االجتماع

اإلطار القانوني 
والسياسي

اسات التدابير القانونية والسي•
ماية لح( الفجوات)غير الكافية 

تياتوتعزيز حقوق النساء والف



ة مفتوحة للتقدم بمقترحات مشاريع تهدف لالدعو
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المناصرةاالجتماعيةمفاهيمالتقديم الخدمات

تعزيز خدمات الدعم و •
التحويل و اإلبالغ للنساء و

ف الفتيات الناجيات من العن
لى الجنسي و العنف المبني ع

النوع االجتماعي

ة التي تغيير المفاهيم االجتماعي•
تديم و تعزز ثقافة العنف

ي المبني على النوع االجتماع
و التركيز بشكل خاص على

اشراك الشباب

ات تعزيز و تطوير التشريع•
الوطنية المتعلقة بمكافحة
العنف المبني على النوع 

االجتماعي 



إجمالي التمويل المتاح لمخطط المنحة

يورو موزعة 1.100.000إجمالي التمويل لهذه الدعوة لتقديم العروض 
، يتم تحديد كل حصة وفقًا لحجم المنح التي يمكن طلبهاحصص3على 
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عدد المنح حجم المنح

منح 6 ألف يورو50ألف و 25بين  ة األولىالحص

منحتان ألف يورو150ألف و 100بين  الثانيةالحصة

منحتان ألف يورو350ألف و 300بين  الثالثةالحصة



عدد الطلبات التي يمكن تقديمها
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يمكن لكل مقدم طلب تقديم اقتراح واحد فقط

ؤسسةيمكن تمويل مشروع واحد فقط لكل م



من يمكنه التقدم للمنحة؟
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أي )ية كجمعيات غير ربحمسجلة قانونيا الالمحليةؤسساتالم❖

(الغير ربحيةؤسساتشكل من أشكال الم

ن تابع غير مستفيد أو مقدم طلب رئيسي أو مقدم مشارك أو كيا❖
 / EuropeAid / 154792 / DH / ACTلمنحة بموجب 

Multi

(في إرشادات المتقدمين4.1القسم )تستوفي معايير األهلية❖



األولويات في تخصيص األموال
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ستعطى األولوية لما يلي

:
و هي المؤسسات  التي يتمحور عملها ومهمتها الرئيسية في دعم حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين ؛: مؤسسات  حقوق المرأة•

٪ على األقل من النساء في مناصب اتخاذ قرار50و هي المؤسسات التي يتكون طاقم إدارتها من : المؤسسات التي تقودها النساء•

و المؤسسات العاملة في المناطق المهمشة مثل المخيمات و القرى، منطقة ج و المناطق الحدودية و قطاع غزة مثل المؤسسات القاعدية•
األندية النسوية

مؤسسات حقوق اإلنسان التي تركز في عملها على المناصرة، حقوق االنسان و المساواة بين الجنسين •

المؤسسات الشبابية العاملة مع الشباب في دعم المساواة بين الجنسين•

شبكات المؤسسات األهلية المسجلة•



تقسم أحجام المؤسسات في هذه المنحة إلى 

ثالثة أقسام بناًء على المعايير التالية
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االمتداد الجغرافي الموظفينعدد  ل )الميزانية السنوية 

أو 2018أو 2017

2019

النوع

واحدةمنطقةفيالتواجد

األقلعلى

موظفين5منأقل

دائمين

دوالرالف200مناقل

ً أمريكي سنويا

صغيرةؤسسةم

علىمحافظةفيمتواجدة

األقل

ً 15-5بينما موظفا

دائمين

500والف200بين

أمريكيدوالرالف

متوسطةؤسسةم

فروعلديهاووطنيتواجد

مختلفةمحافظاتفي

ً 16منأكثر موظفا

دائمين

الف500منأكثر

أمريكيدوالر

كبيرةؤسسةم



الشراكات والمنح الفرعية
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.لمشروعلالمنفذ الرئيسيهيكونتمؤهلة واحدة فقط مؤسسةيجب أن يقترح المشروع من قبل 

اركة في في حالة اشراك مؤسسات كشريكة في المشروع ، فيمكن لهذه المؤسسات الشريكة المش

فقات المتعلقة يتم معالجة جميع الن. تصميم األنشطة و تنفيذها و لكن ال يمكن تحويل أية أموال لهم 

بمشاركة الشركاء و ادارتها بشكل مباشر من قبل المنفذ الرئيسي للمشروع

عبئته هناك طلب خاص يجب ت–من الممكن تقديم طلب مع مؤسسة مشاركة أخرى للحصة الثالثة 

.في هذه الحالة



طلب المؤسسات المشاركة

12

متقدمتينستينمؤسإلىيصلمامعبالطلباالشتراكالثالثةالحصةبطلبتتقدمالتيللمؤسساتيمكن

.مشاركتين

للحصةةمتقدممؤسسةمعمشروعفيتقدمتالتيالمؤسساتالطلبفيالمشاركةبالمؤسساتنعني

تاليةااألهليةمعاييرجميعالمشاركةالمؤسساتتستوفيأنيجب؛(رئيسيطلبمقدم)الثالثة

األولىالحصةتحتالصغيرةبالمؤسساتالخاصةالمعايير•

أقصىكحدمشروعلكلمشاركان•

يوروألف50مشاركمتقدملكلبهاالمسموحالقصوىالميزانية•

:ةنشجع المؤسسات الكبيرة التي ترغب بالتقدم بطلب مع مؤسسة مشاركة على إشراك المؤسسات التالي

المؤسسات الصغيرة العاملة في المناطق المهمشة•

المؤسسات التي لديها أفكار أو أساليب مبتكرة لتنفيذ المشروع•

المؤسسات الشبابية و المؤسسات التي تقودها النساء•



ما المشاريع التي يمكن اقتراحها؟
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حجم المنحة المدة حيث سيتم تنفيذ المشروع( المواقع)الموقع 

 1منحة
25-50k €

شهًرا 12. الحد األدنى

شهًرا19. االعلى

:األقلسيتم تنفيذ المشروع في أحد المواقع التالية على

جه على و( المنطقة ج)القدس الشرقية ، الضفة الغربية  

و قطاع غزة( التحديد

2منحة 

100-150k €

شهًرا 12. الحد األدنى

شهًرا19.االعلى

 3منحة
300-350k €

12شهًرا .  الحد األدنى

شهرا19. االعلى

.  2022تموز  31يجب أن تنتهي جميع المشاريع بحلول

ي ، يلتزم جميع المتقدمين بالمشاركة في أنشطة بناء القدرات وأنشطة التعلم والتبادل الت

ستنفذها أوكسفام ضمن مشروع نسيج حتى انتهاء مدته 

.



ما هي انواع األنشطة التي يمكن اقتراحها؟
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موضوع األولال

تقديم الخدمات للناجيات من العنف 

موضوع الثاني ال

االجتماعيهتغيير المفاهيم

موضوع الثالثال

المناصرة

.(النقل ، الوحدات المتنقلة ، الخطوط الساخنة ، إلخ)تحسين الوصول إلى الخدمات •

المتوفرة الخدماتبات تحسين معرفة المستفيد•

تجهيز مساحات آمنة•

إنشاء أو تحسين أنظمة اإلحالة •

.(األحداث ، المهمات ، إلخ)أنشطة الشبكات خاصة مع مقدمي الخدمات اآلخرين •

(نفسية ، صحية ، قانونية)تقديم الخدمة •

(ذلكالعاملين الصحيين والشرطة وما إلى)التدريب في الموقع وعبر اإلنترنت لمقدمي الخدمات •

منتجات وأدوات وحزم للتوعية •

مواقع الويب ومنصات المعرفة•

الحمالت اإلعالمية االجتماعية والرقمية واإلبداعية•

الوصول للمجتمعات المهمشة و العمل معها •

توجيه األقران•

ورش العمل والندوات والحوارات والمنتديات واالجتماعات•

(لتحسين نظام إدارة المعلومات وإعداد التقارير)البحث وجمع البيانات •

.(راديو ، تلفزيون ، إلخ)التغطية اإلعالمية •

المعارض•

المواد اإلعالمية •



:غير مؤهلةاألنشطة التالية 
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تالدعم الشخصي للمشاركة في ورش العمل و الندوات و المؤتمرا❖

ات نشاطات المعنية بالدعم الشخصي أو المنح الدراسية أو الدورال❖

التدريبية



تحضير الطلب 
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Compulsory

•Certificate of registration from relevant 
ministries

•Overall annual audit report for fiscal year 
2017 or 2018 or 2019 and master budget 
for the same fiscal year if not provided

•Tax Clearance 

Optional

•Copy of any policy on Fraud

•Copy of safeguarding policy and/or SOP 
on SGBV case management and data 
protection (compulsory only for 
applicants to Stream 1 – Act.) 

لزاميا•

ةالمختصاتالوزارنسخة من التسجيل القانوني من •

20172019أو 2018نوي  كشف الحسابات الس•

براءة ذمة من الضريبة•

اختياري•

ضد النصب و االحتيالنسخة من أي سياسة •

مع من سياسة الحماية و السرية في التعاملنسخة من •
الناجيات من العنف

Gather Docs to Attach

مستندات لاللحاق

•Application Form –Narrative Annex 1

•Application Form – Budget Annex 2

•Declaration Annex 3

•Eligibility Checklist Annex 4

• 1الملحق السردي -استمارة طلب 

• 2ملحق الميزانية -نموذج الطلب 

• 3الملحق وثيقة  اإلقرار 

• 4قائمة التحقق من األهلية الملحق 

Fill all the docs

ملئ المستندات
•Application can be done 
in Arabic lot 1 and English 
for lot 2 and three 

•Prepare Word/Excel and 
PDF versions (they must 
be identical)

•All documens must be 
signed and stamped

• يةيمكن تقديم الطلب باللغة العرب
اإلنجليزيةو للحصة األولى 

للحصة الثانية و الثالثة 

و  Word / Excelإعداد نسخ •
PDF ( (يجب أن تكون متطابقة

يجب أن تكون جميع الوثائق •
موقعة ومختومة

Prepare package

باقة التحضير



كيفية تقديم طلب للمنحة
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نسيج/ اسم المنظمة : مع سطر الموضوعopt.naseej.grant@oxfam.orgعبر البريد اإللكتروني إلى ❖

2020\10\20الموعد النهائي للتقدم بالمنحة هو ❖

31/7/2022وتنتهي بموعد أقصاه  1/1/2021المدة الزمنية لتنفيذ المشاريع تبدأ بتاريخ ❖

.سيتم استالم إيصال إلكتروني تلقائي من قبل مقدم الطلب عند إرسال البريد اإللكتروني❖



معايير االختيار
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:النظر في معايير االختيار لتقييمسيتم

الجودة
من المقترحات المؤهلة

قدرة مقدم الطلب
لتنفيذ المشروع

معايير اختيار المشروع

الجوانب المتعلقة بتصميم ومنهجية وفعالية 
األنشطة المقترحة

معايير اختيار المتقدم

الجوانب المتعلقة بخبرة مقدم الطلب وقدراته على
تنفيذ المشروع



The Evaluation and Selection 

Process

عملية التقييم واالختيار
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All eligible submitted applications will be assessed and evaluated by a Grant Selection 

Committee .

سيتم تقييم وتقييم جميع الطلبات المقدمة المؤهلة من قبل لجنة اختيار المنح 

Evaluation of 
proposals

تقييم الطلبات

Pre-
notification

اشعار مسبق

Due 
Diligence

الفحص اجراءات 

Confirmation 
& Notification

تاكيد واشعار



التقييم
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5إلى 1سيتم تسجيل معايير االختيار من 

1 2 3 4 5

ضعيف جدا ضعيف وسط جيد  ممتاز

لم يعالج مقدم الطلب 

المعيار

مسئلة حرجة  تثير 

الشكوك حول مؤهالت 

لم. مقدم الطلب للمعيار

يتم تناول المعيار بشكل 

.مناسب

مقدم الطلب يستوفي 

ةالمعيار بما فيه الكفاي .
مقدم الطلب في الغالب 

.تناول المعيار
مقدم الطلب قد عالج 

المعيار بالكامل وحتى 

.تجاوز التوقعات



:عالم بالنتيجةاال
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سيتلقى جميع المتقدمين إشعاًرا في نهاية عملية التقييم واالختيار مع النتيجة

جب أن إلى العناوين المقدمة من قبل مقدم الطلب ويعبر البريد اإللكتروني عالماإلسيتم إرسال 

يتضمن بوضوح

سبب الرفض إذا تم رفض الطلب ؛❖

ىباالختيار المسبق وإجراءات المتابعة في مرحلة االختيار األولعالماإل❖

الرفض/ بنتائج والتأكيد عالماإل❖

حقبول االقترا/ يحق لجميع المتقدمين الحصول على معلومات حول درجاتهم وأسباب رفض 



This project is co-founded

by the European Union

opt.naseej@oxfam.org


