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 برنامج الدعم اإلقليمي
 دعوة لتقديم مقترح مشروع

 دعم المجتمع المدني في اليمن

I. نظرة عامة
لدعم المجتمع المدني في اليمن. الهدف من هذه  قيمة يجاد فرص شراكاتإل للعمل معابرنامج الدعم اإلقليمي يبحث عن شركاء محتملين 

للعمل  مساعدة برنامج الدعم اإلقليميباإلضافة الى  ،هماحتياجات وتحديدهو تحديد الفاعليين إيجابيا في المجتمع المدني في اليمن الدعوة 
وتدعم المشاركة الفاعلة للمجتمع المدني  تدخالت إيجابية لالستجابة لتلك االحتياجات وتشكيل برامج ومشاريع تمكنمشاريع وتصميم على 

 .في اليمن في الحياة االجتماعية والسياسية

II.  برنامج الدعم اإلقليمي حول 
تحقيق اإلصالحات ألجل  المدني والفاعلين ممن يعملونمع وتعزيز مؤسسات المجت لتقوية وماليلية دعم فني آهو  اإلقليميبرنامج الدعم 

مبادرة الشراكة االمريكية الشرق  قبل السياسية واالجتماعية في منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا. برنامج الدعم اإلقليمي ممول من
. الدولية ايركسومنفذ من قبل مؤسسة  أوسطية

III. الهدف
المبينة  لألهدافمجتمع مدني يرغبون بالعمل تحت مظلة برنامج الدعم اإلقليمي على مشاريع تستجيب من الأيركس تبحث عن شركاء 

عم دب لتزويد الشركاء المختارينالمصممة  والمشاريع حزم من البرامجيتطلع لتقديم الدعوة، برنامج الدعم اإلقليمي  كنتيجة لهذهوالحقا. 
المقترحة يجب ان تكون دوالر. المشاريع  150,000دوالر الى  50,000بين  ما منح تتفاوت 10-5. ايركس تتطلع لتقديم فني ومنح مالية

 أشهر. 10في فترة أقصاها  بحيث يتم تنفيذهامعده 

        العملمجال   

 جلأمع المدني من تالمج ولدعم اليمن في السياسي واالقتصادي لتحقيق االنتعاش أمر بالغ األهمية المنفعةمتبادل  دائم اتفاق نشاءا ان
 يسعىالشراكة األمريكية الشرق أوسطية  لمبادرةاالقليمي برنامج الدعم  كيانات حكومية أكثر تجاوبا مما يعزز آفاق تحول سياسي ناجح.

 اتفاق في أعقاب الحكم الرشيد إعادة بناء والمساعدة فيالتحول السياسي  تمكينالسالم و المتحدة لتنفيذ اتفاقاالمم  الجهود التي تقودها لدعم

 .السالم

ولكن غير محصورة بالتالي:منها المشاريع تتض يمكن أننشاطات 

العامة التي تطلقها االمم المتحدة والحكومات االنتقالية من خالل حمالت التوعية العامة الرسائل االستراتيجية دعم  .1

.وشبكات المجتمع المدني والفاعليين مدنيا إقليميا ومحلياوالتعامل مع وسائل اإلعالم، 
النساء والشباب واألشخاص ذوي اإلعاقة على االنخراط في الحوار السياسي الجاري وكسب التأييد  تعزيز قدرة .2

 .لحكومة توافقية انتقالية
 صياغة بما في ذلك نتخابية واستئناف الحوار السياسيالعمليات اال :في المجاالت التالية السالم اتفاق دعم تنفيذ .3

 واإلصالحوالشفافية  المساءلة العامةوالتسريح وإعادة اإلدماج و السالحنزع  لدعم الجهود التكميلية .دستور جديد

 االقتصادي.
لتمثيل دوائرهم  فعال بشكل السياسية جميع األطراف القدرات لمساعدة وبناء المدنية وتثقيف الناخبين دعم الجهود .4

 .في نهاية المطاف لالنتخابات ، وذلك استعداداوالطائفية االنتخابية

IV. األهليةعاير م 
محصور منح من خالله. المنحة ليست مبلغ يقدم ألفراد. تقديم الطلبات  هم المنظمات التي تتلقى ن من برنامج الدعم اإلقليميالمستفيدو

رض الواقع وتدار من قبل يمنيين.أخارج ولكنها تعمل في اليمن وعلى و في الأظمات اليمينة الموجودة في اليمن لمنبا

https://www.irex.org/projects/regional-assistance-program
http://mepi.state.gov/
http://mepi.state.gov/
http://mepi.state.gov/
https://www.irex.org/
https://www.irex.org/
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V.  الطلباتاستعراض 
  :لمعايير التاليةوفقا لسيتم مراجعة الطلبات 

 
 المذكورة أعاله في تحقيق األهداف األهداف تساهمالغايات و -
 والسياسية وأي عامل آخر واالجتماعية والتنظيمية الحواجز القانونيةبما في ذلك  المرحلة الحالية وتأطير قضايا فهم -

 المجتمع المدني تنميةيشكل عائق ل
  لالحتياجات ووصف فهم واضح -
تقديم  القدرة على بما في ذلك كشريك نقاط القوة في المنظمة أو المجموعة تتضمن :الشراكة القيمة المضافة من -

 اليمن في المدني وتطوير المجتمعنوعية لتعزيز  مساهمة
 

VI. الموعد النهائي الستالم الطلبات والجدول الزمني   
الساعة  2016 تموز 24بموعد أقصاه  mshalabieh@irex.org البريد االلكترونيشلبية على  كل الطلبات يجب ان ترسل الى مي  

 وسيتم التواصلاليمن. برنامج الدعم اإلقليمي سيراجع كل الطلبات المقدمة خالل شهر واحد من تاريخه  ،الخامسة مساءا بتوقيت صنعاء
 ر المتفق عليها.يالمختارة ضمن المعاي ن بالطلباتالمتقدميمع 
 

VII. نموذج تقديم الطلب 
 تموز 24بموعد أقصاه  mshalabieh@irex.org شلبية الى مي   البريد االلكتروني من خاللالقطاعات التالية وارسالها تعبئة  يرجى

. سيتم اإلجابة على جميع األسئلة في 2016تموز  10شلبية بموعد أقصاه  رسالة الكترونية الى مي  . ألي استفسار يرجى ارسال 2016

باللغة العربية ولكن  الطلباتلديهم استفسارات. يقبل تقديم والى جميع الذين تقدموا بطلبات  سيتم ارسالها رسالة بريد الكتروني واحده
 باللغة اإلنجليزية. الطلبات يفضل ان تكون

 
 
 

 القسم األول: معلومات المتقدم بالطلب
  

 االسم الكامل للجهة التي تقدمت بالطلب 
 

 
إذا كنت ترغب في  أو مما ذكر ينطبق، شيءان كان ال 

توضيح حالة ونوع المؤسسة الخاصة بك، يرجى 
 وصفها هنا:

 

 

 
 نوع المؤسسة: يرجى االختيار

 
   غير حكومية منظمة □

 

 منظمة مجتمع محلي  □
 

 

 استشاراتشركة  □

 جمعية خيرية  □
 

 حركة  أومجموعة  □
 

 

 أبحاث مركز □

 

 
 العنوان

 
 
 

 
 تاريخ التأسيس

 
 

 
 البريد االلكتروني

 

 
 رقم الهاتف الخاص بالمكتب

 

 
 خرىأو أي وسيلة تواصل اجتماعي أالتواجد االلكتروني: موقع الكتروني، صفحة فيسبوك 

 
 
 
 

mailto:mshalabieh@irex.org
mailto:mshalabieh@irex.org
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 الشخص الثانوي المسؤول  
 

 

)بالكامل(االسم   
 

 المسم ى
 

 الهاتف األرضي
 

 الهاتف النقال
 
 

 البريد االلكتروني
 

 
 الشخص الرئيس المسؤول 

 

 االسم )بالكامل(
 

ىالمسم    
 

 الهاتف األرضي
 

 الهاتف النقال
 

 البريد االلكتروني
 

 

 
 الطلب ةمقدمبالمنظمة  بيان الرسالة الخاصة

 
 
 

 
العمل أو  ان كان ال ينطبق أي من الخيارات لمجاالت

ترغب بمشاركتنا برسالة مؤسستك، يرجى التوضيح 
 هنا:

 

 
 االختيار يرجىمجاالت العمل: 

 
o حقوق االنسان 

 
o العملية السياسية 

 
 

o تنمية الشباب 

o تمكين المرأة 
 

o  المسائلة والشفافية 
 

 

o البيئة 
 

 

 
سماء المشاريع واألنشطة والنتائج أيرجى وصف المشاريع السابقة والحالية أدناه، مشيرا إلى  :العمل والمشاريع السابقة والحالية

 .و الجهات المانحةأوتواريخ التنفيذ والممولين 
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  القسم الثاني: تحديد االحتياجات واالستجابات الممكنة

و أن عدم وجودها أشرح االحتياجات وتفسير كيف  الرجاء
نقصها اعاق فعالية وكفاءة عملكم في مجاالت العمل 

 التنموي

برأييكم ما هي أبرز احتياجات مؤسستكم؟ الرجاء اختيار ثالثة احتياجات

إدارة المشاريع ☐

 المتابعة والتقييم ☐

ل وتقديم المفاهيمواستراتيجيات احالكسب الدعم المجتمعي ☐

الداخلية  الرشيدة الحاكمية☐

كتابة مقترحات مشاريع ☐

الوصول لصناع القرار ☐

الكفاءات الفنية  ☐

 بحاث والبيانات األ ☐

(التحديد )الرجاء أخرى ☐

بالحصول  ونالشرح حول نوعية الدعم الذي ترغب يرجى 

والنتائج المرجوة من هذا الدعم إذا  معليه، وما هي توقعاتك

؟تحقق

بالحصول عليه ليلبي احتياجات  ونالقني الذي ترغبما هو نوع الدعم 

 مؤسستكم، يرجى االختيار

و خبير مستشار أ☐

تدريب ☐

دعم فني اخر☐

تقيم القدرات ☐

الدراسة والبحث  ☐

  األدوات والمراجع ☐

)الرجاء التحديد(أخرى  ☐

اإلشارة الى المواضيع والتواريخ  يرجىإذا كان الجواب نعم، 

ومن قام بتقديمها  دة الزمنية ونوعية هذه التدريباتوالم

 وفي أي دولة عقدت.

هل حصلت مؤسستكم او أي عضو فيها على أي نوع تدريب سابقا

 ال☐                             نعم☐
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اإلشارة الى المواضيع والتواريخ  يرجىإذا كان الجواب نعم، 

والمدة الزمنية ونوعية هذه التدريبات التي قمتم بتقديمها، 

 بتمويلها وفي أي دولة عقدت. التي قامتوالجهة 

فيها أي نوع تدريب سابقا لمؤسسات  هل قدمت مؤسستكم او أي عضو

 مجتمع مدني أخرى او ناشطين؟

ال☐             نعم☐

 القسم الثالث: اكتشف المشاريع المشتركة المحتملة مع ايركس
 هذا القسم واان تستثمر يرجىفكرة مشروع تستجيب لألهداف ومجال العمل المذكور في الصفحة األولى من هذا الطلب،  مكان لديك إذا

معا وجديتكم للعملفهم اهتمامكم  علىايركس  واتساعدلو ملوصف مشروعك  

اسم المشروع

أشهر 10مدة المشروع بحيث ال تتعدى 

 و المواضيع التي سيعالجها مشروعكأ يرجى وصف المشكلة

أهداف وغايات المشروع

 توضيح كيفيجب   .في تحقيق الهدف العام ستساهمالهداف المحددة التي اكما يرجى ذكر  .العام المتمثل في فكرة المشروع اذكر الهدف

تأكد من أن أهدافك تنسجم مع مجال العمل  .المشاكل المذكورة في بيان المشكلة أعالهو يساهم تحقيق الهدف والغايات في معالجة القضايا

من هذا الطلب.1على الصفحة رقم 
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 النشاطات المقترحة للمشروع:
                    

الرجاء سرد ووصف النشاطات باختصار والتي تنوي مؤسستك تنفيذها لتحقيق األهداف والغايات المقترحة سابقا. يرجى مراعاة ان  
حة األولى من هذا الطلب.تكون نشاطاتك منسجمة ومتسقة مع مجاالت العمل المذكورة في الصف  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 النتائج المتوقعة:
 

المتوقعة من هذا المشروع وكيف انها متصلة مع األهداف والغايات المقترحة. يرجى سرد النتائج القابلة للتحقيق يرجى وصف النتائج 
 .والقياس كمخرجات قابلة للقياس. كل نتيجة يجب ان تكون متصلة بهدف محدد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 دعوة لتقديم مقترح مشروع    
 دعم المجتمع المدني في اليمن

Page 7 of 7 

 : الموازنة المتوقعة بالدوالر األمریكي. الرجاء تزویدنا بالموازنة المتوقعة وفقا للبنود التالیة 

رواتب فريق العمل 

السفر داخل اليمن

والمعدات اللوازم

التعاقد للخدمات المهنية )كالطباعة، الترجمة، التصوير، 
 وغيرها.. ارجو التحديد..(
التعاقد مع خبراء محليون 

مؤتمرات وغير نشاطات المشروع )ورشات عمل، 
 ذلك...ارجو التحديد(

التكاليف األخرى غير المباشرة 

المجموع الكلي المتوقع
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