
 

 

 

 المبادئ التوجيهية لصياغة المقترحات المقّدمة إلى المؤسسة العربية للحريات والمساواة 

 مصر  : محّددة بدولة خاصة دعوة 

إلى تقديم المقترحات   للدعوة خصيصا   عّدة، وهي م  الطلباتفي عملية تقديم ستساعدكم  مهّمة  تشتمل هذه الوثيقة على معلومات
   2021بمصر للعام  الخاصة 

 ال أكثر  اثنين  بمشروَعين أن تتقّدممدني المجتمع من منظمات المنظمة يحّق لكل مجموعة أو  -1

 2020كانون األول/ديسمبر من العام  8بحلول  شراكهم إل معهم التواصل وبالنتيجة  المؤهلين غ مقّدمي الطلبات سيتم إبال -2

 األهلية:معايير  -3

 

  دوالر أميركي( 10,000) التقيّد بالميزانية المحّددة في المبادئ التوجيهية للِمنحيجب  . أ

 

األنشطة التي ترّكز على األمن والسالمة والطوارئ،  أي ) يجب أن يكون المشروع المقترح مرتبطا  بموضوع الدعوة . ب

بر شبكة اإلنترنت وخارجها، وكذلك وتساند المجموعات المذكورة عوالمشاريع أو األنشطة التي تدعم توفير مساحات آمنة 

 لمجتمعات المحلية وإطالق الحمالت(.المشاريع أو األنشطة التي ترمي إلى بناء ا

 

 )مصر(  ةالمعنّي يجب أن يتم تنفيذ المشروع في المنطقة الجغرافية  . ج

 

 شهرا ( 12) للِمنح المبادئ التوجيهيةيجب التقيّد بالجدول الزمني المحّدد للمشروع في   . د

 

 أو أحد أقاربه  المؤسسة العربية للحريات والمساواةال يجوز أن يكون مقّدم الطلب موظفا  في  . ه

 

 المؤسسة العربية للحريات والمساواة ين من منحتَين متتاليتَ  صاحبال يجوز أن يكون مقّدم الطلب  . و

 تم اختيارهما على أساٍس تنافسي   لمشاريع

 

لم  )أي منحة   المؤسسة العربية للحريات والمساواةال يجوز أن يكون مقّدم الطلب صاحب منحة سارية من  . ز

 ( تنتهي بعد

 

 يجب أن تكون تقديرات التكاليف في تقسيم الميزانية واقعية   . ح

 

 كي(يردوالر أم  2,000)منحة % من إجمالي ميزانية ال20لتكاليف غير المباشرة ايجب أاّل تتخطى  . ط

 

ما هو غير واضح  حيثما يلزم لتوضيح ضاف المالحظات على أن ت   بشكٍل واضحٍ يجب تحديد بنود الميزانية  . ي

  منها

 

 كيإعداد الميزانية بالدوالر األميريجب  .ك

 

  في تمام الساعة السادسة نوفمبر تشرين الثاني/ 30االثنين الواقع في  يوم  يجب تقديم مقترحات المشاريع قبل  . ل

 )بتوقيت غرينتش + ساعتين(مساًء  

 

 االختيار القائمة على النهج التشاركي.  إجراءاتفي على مقّدمي الطلبات المؤهلين أن يشاركوا   . م

 

تشرين   4اعتبارا  من األربعاء  org.grants@afemenaعلى   أسئلتكم االستيضاحية  المؤسسة العربية للحريات والمساواةتستقبل 

الساعة   عندتشرين الثاني/نوفمبر  11وحّتى األربعاء  )الساعة العاشرة صباحا  )بتوقيت غرينتش + ساعتين عند الثاني/نوفمبر 
  اإللكتروني الموقعتشرين الثاني/نوفمبر على  18ابات بحلول  اإلج  سيتم نشر –السادسة مساء  )بتوقيت غرينتش + ساعتين( 

 .  للمؤسسة

mailto:grants@afemena.org

