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 برنامج الدعم اإلقلیمي 2
 دعوة لتقدیم مقترحات مشاریع وطلب مساعدة فنیة  

 ضمن احدى المجاالت التالیة: 1( مشاریع تستجیب للتطورات السیاسیة
 في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا

الدورة 3

I.  نظرة عامة 
لدعم: مقترحات مشاريعالمجتمع المدني في منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا الى تقديم  2اإلقليميبرنامج الدعم يدعو  

أو/؛ وفي المنطقة ةالسياسيالعاجلة  والتطورات للتنميةمشاريع تستجيب  (1

على المستويات المحلية أو  السياسيةالمشاركة لتعزيز  حتياجات الجهات الفاعلة في المجتمع المدنياالستجابة الهواإلعالن الهدف من هذا 
ها مشاريعودعم ، الفنية وبناء قدراتها المؤسسية االحتياجات لتلبيةوتدريبات برامج توفير  لها عن طريق لمساعدةوتقديم ا. الوطنية أو اإلقليمية

 .أهدافهاتحقق  القائمة التي

II.  حول برنامج الدعم اإلقليمي 
 الجهاتومنظمات المجتمع المدني  وبناء قدرات عمل لتعزيزالضرورية  الفنيةوالمساعدة المالية آلية لتقديم المنح هو برنامج الدعم اإلقليمي 

من هذا البرنامج  يمولالشرق األوسط وشمال أفريقيا.  منطقة في ةوالسياسي ةاالجتماعي المشاركةالتي تعمل من أجل الفاعلة و والمبادرات
   )IREX(ل المجلس الدولي للبحوث والتبادلويجري تنفيذها من قب)MEPI( الشرق اوسطيةبل مبادرة الشراكة األمريكية ق

، والنوع العمل المطلبييقدم البرنامج الدعم المالي والفني للمستفيدين من الشراكة في مجاالت بناء القدرات المؤسسية، إدارة المشاريع، 
االجتماعي )الجندر(. 

III. الهدف
:وذلك يتضمن 

إعداد المنظمات المحلية لالستجابة لالنتخابات المحلية والوطنية المفاجئة وغيرها من التطورات السياسية أولوية "أ":  •
 .المستجدة

IV. :مجال العمل
:(وليس محصور بذلك فقط) شكلعلى لألولوية أ يكون شكل الدعم المقدم لالستجابة 

 دعم مالي من خالل تقديم المنح او غير ذلك  •
وغير ذلك. ، الفني والتوجيه كالتدريبات، االستشارات، المرافقةالدعم الفني  •

تعتزم IREX تقدیم ما مجموعھ ثماني منح )للمجاالت ضمن األولویة "أ" و"ب"( بمبالغ تتراوح ما بین250,000-50,000 دوالر 
أمریكي للمتقدمین المؤھلین. المشاریع المقترحة یفترض أن تكون ذات مدة محدودة وتستجیب لألولویة أ التي سبق ذكرھا، بحیث ال 
تتجاوز مدة المشروع الواحد 6 أشھر بحد اقصى. وستقدم المنح على أسس واضحة و بمعدل ثالث جوالت في السنة وحسب توافر 

التمویل الالزمة لذلك. مالحظة: ھذه اآللیة ال یفترض ان تكون نمطیة موجھة لتمویل المشاریع طویلة األجل. الجولة األولى أغلقت یوم 
11 تشرین الثاني 2017. الجولة الثانیة أغلقت یوم 2 كانون الثاني 2018. الجولة الثالثة (الحالیة) ینتھي استقبال الطلبات لھا بتاریخ 

28 شھر فبرایر 2018.  

باإلضافة للمعلومات التي سیملئھا المتقدمون بالطلبات حول تقیمھم لقدراتھم واحتیاجاتھم الفنیة ستقوم  IREX بتنفیذ تقییم قدرات مؤسسیة 
وفنیة خاص بھا. ھذا التقییم قد یتضمن جلسات تقیم من خالل االتصال او زیارات میدانیة واجتماعات مع فرق عمل المؤسسات والفاعلین 

وشركاءھم. الدعم الفني المقدم من البرنامج والذي سیكون بالتوازي مع المنح سیصمم بناء ً على نتائج التقییم.  

ولوية "أ":عمل األمجال 

التنمية والتطورات المشاركة في تعزيزغير الحكومية التي تعمل على االستجابة و ألنشطة المنظمات الدعم البرنامج قدميس

https://mepi.state.gov/
https://www.irex.org/
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المجدولة او المفاجئة:  نتخاباتاال، بما في ذلك الطارئةالسياسية 

مشاركة السياسية مثل القوانين المتعلقة بالالعمل مع أصحاب المصلحة الحكوميين لتحسين إلى  الهادفةاألنشطة  .1
األحزاب السياسية، وتعبئة الناخبين.بناء قدرات إشراك الدوائر اإلنتخابية، ودعم 

  تعزيز المشاريع المعنية بالحوكمة والمسائلة والشفافية .2
صعبة نتيجة  ألزمات ظروف التي تعاني من  المهمشة لفئات السياسية والقانونية ل فرص المشاركةزيادة  .3

وصراعات محلية.
 .االنتخاباتمراقبة  .4
 .أنشطة المصالحة السياسية .5
.أ مع مجال األولوية وافقتتقد ي غير المذكورة أعاله، والتالمحلية والطارئة  العاجلةاالحتياجات  .6

V. معايير األهلية
الفاعلين و، لألفراد وليس والمجموعاتللمنظمات قدم الدعم غير الحكومية. سي  والمبادرات مجتمع المدني منظمات المتاح فقط لطلبات لالتقدم ل

، تونس، الضفة المملكة العربية السعوديةالكويت، لبنان، ليبيا، المغرب، قطر، اسرائيل، األردن،  ،: الجزائر، البحرينفي الدول التالية
 واليمن. ،غزةالغربية، 

 .القانوني لمؤسسته او مبادرته بخصوص أي أسئلة تتعلق بأهلية المتقدم أو حالة التسجيل  IREX يرجى االستعالم من

VI.  تقييم مقترحات المشاريع وطلبات الدعم الفني
المقترحات وفقا  للمعايير التالية:كامل ستتم مراجعة 

(:المستجدة  السياسية لتطوراتلاالستجابةمجال أولوية "أ" )
-
-

-
-

-

 یستجیب المشروع المقترح لوصف وأھداف مجال األولویة "أ" الواردة ذكرھا سابقا 
 یُظھر مقدم الطلب الخبرة في القضایا والتداخالت ذات الصلة، فھم واضح في السیاق المحلي، وادراك العقبات والحواجز السیاسیة او 

القانونیة او التنظیمیة او االجتماعیة التي قد تعترض المشروع المقترح؛
 فھم واضح لالحتیاجات والتحدیات والدوافع لكل األطراف والجھات المرتبطة بالمشروع؛ 

 األھداف یجب ان تكون  موجھة نحو ھدف واضح: ، قابلة للقیاس، ممكن تحقیقھا، مركزة على تحقیقالنتائج، وذات إطار زمني محدد
 المیزانیة یجب ان تكون ضمن 50 الف الى 250 الف دوالر كحد اقصى وتعكس النشاطات المراد تنفذھا بشكل منطقي.  

. الموعد النھائي والجدول الزمني الستالم الطلبات  VII
للجولة الحالیة كل الطلبات یجب ان تقدم الكترونیا بموعد أقصاه 2018/2/28. سیقوم فریق عمل برنامج الدعم اإلقلیمي بمراجعة كل 

وسيستجيب لمن تأهل لالختيار.  جولةالطلبات المقدمة خالل شهر من الموعد النهائي الستالم الطلبات لكل 

نشجع المتقدمين على على توفر التمويل االزم لذلك.  للجوالت الثانية والثالثة بناء  يم واختيار متأهلين يم أكثر من طلب. سيتم تقييرحب بتقد
 بمراجعة الطلبات خالل فترة شهر من الموعد النهائي الستالم الطلبات.  العملالطلبات للتقديم خالل الجولة الحالية. سيقوم فريق 

VIII.  نماذج طلبات التقدم للمنح والدعم الفني

RAP 2 Proposal Application Form :یوجد النموذج االلكتروني اإلنجلیزي لتقدیم الطلبات على الرابط
یوجد النموذج االلكتروني العربي لتقدیم الطلبات على الرابط: تقدیم طلب لبرنامج الدعم اإلقلیمي 2

یرجى ملئ النماذج الخاصة بنوع الطلب فقط وضمن المواعید النھائیة التي سبق ذكرھا.  
في حال وجود أي استفسارات، یرجى ارسال رسالة بریدیة الى  mena-rap@irex.org. سیتم الرد على جمیع األسئلة خطیا في برید 

. یمكن تقدیم المقترحات باللغة اإلنجلیزیة أو العربیة.  الكتروني واحد یرسل لجمیع المتقدمین بتاریخ 2018/2/10

االستمارتان 1 و3  من النموذج االلكتروني إلزامیتان لجمیع المتقدمین. الجزء 2 من النموذج مخصص لمن یرید التقدم بطلب للحصول 
على منحة مالیة لمشروع جدید مرتبط بالتنمیة السیاسیة.  

https://irexorg.formstack.com/forms/rap_ii_proposal_form_copy
https://irexorg.formstack.com/forms/rap2arabic
mailto:mena-rap@irex.org



