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  استجابةمشروع 

 استجابةشركاء منظمات المجتمع المدني في مشروع : مشاركة استمارة طلب 
 
 

  ٢٠١٠ یولیو 10 :تاریخ االصدار 
   

 ) بتوقیت صنعاء(مساءا 5:00   الساعة ٢٠١٠ یولیو 21 :تسلیم االستمارة لاخر موعد 
  
الذي سیتم تنفیذه من قبل منظمة  ونمیة الدولیة لمدة ثالث سنوات للتةممول من قبل الوكالة االمریكیال ،استجابة سعى برنامج مشروع ی

وجب على ھذه المنظمات المحلیة ان تكون الیمني، حیث یتصعید المحلیة على ال المجتمع المدنيللبحث عن منظمات الشراكة الدولیة ،
 في المبادراتدرة على دعوة الحكومة للمشاركة تتمتع بخبرة في مجال المناصرة و الق ان ، وةھا المحلیاتبدعم و تنمیة مجتمعملتزمة 
، و المنفذین الرئیسین لمشروع استجابة ین الداعماءط بمثابة الوس ستكون المنظمات المشاركة في ھذا البرنامج.الیة صنع القرارالمدنیة و
  . مشروعلل المحلیین 

 
 و و محافظة صنعاءامانة العاصمة،( من المحافظات التالیة يالمجتمع المدن منظمات ١٠  اختیاراستجابة من المتوقع ان یتم ضمن مشروع

  منظمةكل و سیتم دعم) ابین، و الضالع، و لحج، و عدنشبوه وو منظمة واحدة من المحافظات التالیة عمران، و الجوف،و  مأرب،
 مشاركة المواطنین و الحكومة في انشطة رات التنظیمیة و تعزیز دور لتوفیر التمویل من اجل بناء القدة المؤسسیلتنمیة مجال امنحھ فيب

یم دعم جھود المناصرة، و بالتحدید تقدو  المواطنین،  لتعزیز مشاركةة المؤسسیمنح التنمیةلقد صمم برنامج . استجابة وفعالیات مشروع
  .الخدمات من اجل التنمیة المؤسسیة

  
ات  الحوارالمؤسسیة، ولتسییر بناء القدارت برامج   لتغطیة یر دعمتوفیتم ف و س فقط و لكنتكالیف التشغیلیة لن تغطي الان منح التنمیة المؤسسیة

  .استجابة مشروع  انشطةركة المنظمات المدنیة و المواطنین في التنمیة المحلیة و تنفیذاشمبادارات المناصرة، و م و ةالمحلی
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   المجتمع المدنيمنظمات ال أختیارمعاییر 
    
 

  طلب المشاركةاستمارة التي تستوفي المعاییر الموضحة ادناه، لتقدیم المجتمع المدني الیمنيالمنظمات یسر منظمة الشراكة الدولیة دعوة 
  :لتصبح شریكة في ھذا المشروع استجابة مشروع في 

  

 شروط التقدیم 
 

 المعاییر 

بوه او امانة العاصمة او صنعاء او عمران او  الجوف او مأرب او ش
 ابین او الضالع او لحج او عدن 

ان یكون للمنظمة حضور فعال  في واحدة  أو اكثر من 
 المحافظات التالیة 

 التسجیل  فترة التسجیل ال تقل عن سنتین 
  باالضافة الي مسئول مالي بداوم كامل او ٥ال یقل عدد الموظفین عن 

 جزئي
 الموظفیین 

 القدرات التدریبیة  برة في مھارات التدریبان یتوفر على االقل موظف لدیھ خ
 االلتزام بتحسین القدرات المؤسسیة  اثبات حسن النوایا و االلتزام 

 توفیر الوثائق التي تبرھن نجاح المشاریع الذي نقذتھا المنظمة 
 

 خبرة في تنفیذ المشاریع 

ة ان یتوفر في المنظمة برامج او انشطة او فعالیات خاصة بادماج المرأ
في العملیة التنمویة او زیادة مشاركة المرأة في مختلف المجاالت التنمویة 

  ). االقتصادیة و االجتماعیة ( 
  

  وعي ببرامج النوع االجتماعي 

ان یتوفر في المنظمة برامج او انشطة او فعالیات خاصة بزیادة مشاركة 
  .الشباب في احدى المجاالت التنمویة على االقل

  شبابیة وعي بالبرامج ال

ان یتوفر في المنظمة معرفة او مشاركة او فعالیات في مجال البرامج 
  التوعویة او المناصرة

  وعي ببرامج التوعویة او المناصرة 

 ٢٠٠٨ لعامي  دوالر 20,000ان ال تقل میزانیة المشاریع  المنفذة عن 
 عمران و  الجوف و مأرب و صنعاء و( للمحافظات التالیة ٢٠٠٩و 

 )ابین و الضالع و لحجشبوه و 
ْ الف دوالر◌ ١٠٠,٠٠٠وبالنسبة ألمانة صنعاء و عدن ال تقل عن  ْ

 ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨لعامي 

  ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨التقریر المالي لعامي 
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 ل على ھذا الدعم في اطار ھذا المشروع و للحصر مؤھلھ غیالمنظمات الدولیة و فروعھا: حظة مال
 .عینيالنقدي او ال بشكلیھا % ٢٠  المخصصة ب المجتمعیة المساھمة   ریوفت سیتم اختیارھایتوجب على المنظمات المؤھلة و التي 

 
  

من وتوفیر مجموعة واسعة  في توفیر خدماتھا المؤسسیةوسیط ال  بدور  استجابة في مشروع  المشاركة المجتمع المدنيستقوم المنظمات 
وستتضمن .  المحلیة في المنطقةمن القطاع الحكومي و الخاص، و المجتمعاتخرى، و شركاء االمدنیة الالموارد و الخدمات للمنظمات 

  :الخدمات مایلي
   
 
   العام على مستوى المجتمع المحلي  المدني الحواریاتتنظیم و تسییر منتد •
 الخاصة بالحوار المدنينشر المعلومات  •
 المساعدة في تصمیم و تنفیذ مبادارات المناصرة  •
   من البرامجستدامة المالیة و غیرھااال و ةالمناصرو التنمیة المؤسسیة،  في عقد دورات تدریبیة •
  المجتمع المدني الحكومیة و  مع المواطنین و المنظماتة او غیر رسمیةرسمی شبكات تنسیقالعمل على  •
   العامة االشتراك في تحلیل السیاسات •
 لشركاء في التنمیة المحلیة اتنظیم لقاءات مع  •
 بین منظمات المجتمع المدني و الحكومیة و االطراف المعنیة بالتنمیة المحلیة  الشراكة یر التواصل ویست •
   الشراكة في المجتمع المحليو عالقاتالروابط  یریست •
  بة و التقییماقتنفیذ انشطة الر •
 

 مستمرة والتركیز على برامجلایتوجب على المنظمات المشاركة ان تكون على اتم االستعداد للمشاركة  في عملیة التنمیة المؤسسیة 
 بقدارات لضمان دیمومة ھذه المنظماتو سیتم عقد دورات تدریبیة وتوفیر المساعدات الفنیة االزمة . ة الموارد المالیة و دیمومةالمناصر

ح المنظمات ستصب. یة و مراقبتھا الخدمات الحكومركة المواطن، و المناصرة و المشاركة في وضع معاییر جودةمتقدمة في مجال مشا
ي لتوحید  الیمن على الصعید استجابةفي مشروع  المجتمع المدني المكونة من المنظمات جزء من الشبكة في ھذا المشروع  المشاركة
  .الخدمات المقدمة  جودةتحسین و  العامة السیاسةتطویر الحكومة في مع واطنمالمشاركة  لضمان زیادة الجھود

  
طلب استمارة و ، االستمارةحول تعبئة   االرشادات ات الخاصة بتقدیم طلب المشاركة التي تتكون منیمكن الحصول على حزمة المعلوم

 أو  RGPNGO/org.counterpart.wwwالتالي االلكتروني الموقع  مناالختیار معاییر  معاییر وشروط المشاركة و، والمشاركة
  : األمكان التالیةفي نسخ ورقیة من حزمة المعلومات استالم

  
 مجمع المجلس المحلي أمانة العاصمة، االستاذ حمود النقیب ، رئیس لجنة الشؤون االجتماعیة     امانة العاصمة

  مجمع المجلس المحلي لمحافظة عمران، االستاذ علي الثمثمي، رئیس لجنة الشؤون االجتماعیة         عمران
  مع المجلس المحلي لمحافظة الجوف، االستاذ بادي طوان، رئیس لجنة الشؤون االجتماعیة مج        الجوف
  مجمع المجلس المحلي لمحافظة مأرب، االستاذ یحي الزایدي، رئیس لجنة الشؤون االجتماعیة         مأرب
  ماعیةمجمع المجلس المحلي لمحافظة شبوة، االستاذ مبروك سعید، رئیس لجنة الشؤون االجت        شبوه
  مجمع المجلس المحلي لمحافظة ابین، االستاذ عبدهللا سعید، رئیس لجنة الشؤون االجتماعیة       ابین

  مجمع المجلس المحلي لمحافظة الضالع، االستاذ علي محمد عوج، رئیس لجنة الشؤون االجتماعیة        الضالع
  یس لجنة الشؤون االجتماعیةمجمع المجلس المحلي لمحافظة لحج، االستاذ راجح بن راجح، رئ       لحج
  مجمع المجلس المحلي لمحافظة عدن، االستاذة ام الخیر الصایدي، رئیسة الشؤون االجتماعیة          عدن

  
 ٢٠١٠ یولیو ٢١ الموافق ربعاءفي موعد اقصاه یوم اال باللغة العربیة یتوجب ارسال استمارة طلب المشاركة بعد االنتھاء من تعبئتھا

لبرید التالي إلى اكترونیا لى العناوین الموضحة اعاله او الء، یمكن ارسال االستمارة عسام 5:00الساعة 
RGPNGO@counterpart.or
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 حزمة المعلومات حول استمارة طلب المشاركة: المرفق ب 
 

  استمارة طلب المشاركة
  للحصول على منح التنمیة المؤسسیة

  
 

 ٢٠١٠ لیو یو١٠: تاریخ االصدار 
  ) بتوقیت صنعاء( مساءا ٥:٠٠  الساعة ٢٠١٠ یولیو ٢١:  االستمارة  تسلیملاخر موعد 

 
  :مقدمة و وصف البرنامج

 لمدة ثالث سنوات الى بناء قدرات المؤسسات USAID والممول من الوكالة االمریكیة للتنمیة الدولیة RGP یھدف  مشروع إستجابة  
حیث ستعمل منظمة الشراكة . ین على المشاركة في عملیات صنع القرارالحكومیة و تحسین نوعیة الخدمات العامة و تشجیع المواطن

 و المعھد RTI معھد مثلث االبحاث وھم ، كائھا في مشروع استجابة  بالتعاون مع شرCounterpart Internationalالدولیة 
 تعزیز القدرات الفنیة لتنفیذ القرارات ، عن قرب مع الحكومة الیمنیة لتطویر آلیات صنع و تحلیل القرارات، وNDIالدیمقراطي الوطني 

  . المتخذة
  

محلیة على الصعید الیمني، حیث یتوجب على ھذه المنظمات المحلیة ان تكون ملتزمة ال المجتمع المدني عن منظمات یبحث المشروع
و سیاسات  المبادرات المدنیة  في مجال المناصرة و القدرة على إشراك الحكومةبدعم و تنمیة مجتمعھا المحلي، و ان تتمتع بخبرة في

 لمشروعالفعالیات  المحلیین  نفذین الرئیسین و المین الداعمكة في ھذا البرنامج بمثابة الوسطاءستكون المنظمات المشار. صنع القرار
 .اون بین المجتمع المدني و الجھات الحكومیةالخاصة بالمشاركة المجتمعیة و تعزیز التع

  
 سیاسات العامة و تنفیذھا تعزیز آلیات صنع ال): ١(

 عقد سلسلة ندوات حوار مدنیة في مناطق عمل المشروع و على الصعید الوطني لتحدید القضایا التي - صیاغة السیاسات العامة •
 .تھم المواطن الیمنیین و سیعمل المشروع على إشراك الحكومة في ھذه القضایا

  . خدمات العامةالمعاییر جودة  وضعو حكومة الیمنیة لتنمیة القدرات  العمل مع وزارات ال– قدرات تنفیذ السیاسات العامة •
  

   في آلیات صنع السیاسات العامة و تنفیذھا)األھلیة (زیادة الشفافیة و المشاركة المدنیة): ٢(
  . الحكومیة دعم الوزارات الیمنیة الرئیسیة المعنیة بالمساءلة –  المتابعة و اإلفصاحترویج و تعزیز المساءلة المالیة و •
 تطویر الدعم المالي و الفني لمنظمات المجتمع – الترویج الشراك المجتمع المدني في الدعوة الى الشفافیة و مساءلة الحكومة •

 .المدني لبناء تحالف مجتمع مدني یھدف لترویج الشفافیة
 
  ترویج و دعم مشاركة المجتمع المدني في تطویر و تنفیذ السیاسات العامة): ٣(

 توفیر و تیسیر الدعم الفني و المالي لتطویر القدرات االداریة و الفنیة – القدرات و إدامة البنیة التحتیة للمجتمع المدنيبناء  •
لعشر من منظمات المجتمع المدني الیمنیة ستكون ھذه المنظمات بمثابة الشریك في عملیة التخطیط و التنفیذ النشطة المشروع في 

  .مجال المشاركة المدنیة
 تقدیم التدریب و تیسیر فرص للتواصل بین – صمیم و تطویر فرص للتعاون بین منظمات المجتمع المدني و الحكومةت •

 .الحكومة و منظمات المجتمع المدني من خالل مجلس مشترك بین الطرفین

 استجابة ع المجتمع المدني في مشرومنظمات ل المقدمھ لخدمات  اوصف
 

منظمة واحدة من المحافظات التالیة وسیتم اختیار  استجابة  ضمن مشروعمدني المجتمع من منظمات  ١٠ من المتوقع ان یتم اختیار
منظمة منحھ في و سیتم منح كل ) شبوه و الضالع، و لحج، و عدنعمران، و الجوف،و  مأرب،و  ابین، و، و وصنعاءامانة العاصمة(

 تعزیز دور مشاركة المواطنین و الحكومة في انشطة وفعالیات مشروع  من اجل بناء القدرات التنظیمیة ومجال  التنمیة المؤسسیة
 .ةعم جھود المناصر لتعزیز مشاركة المواطنین، و د التنمیة المؤسسیةلقد صمم برنامج منح.  استجابة

 
  بناء القدارت المؤسسیة، ولتسییر غطي التكالیف التشغیلیة فقط و لكن سوف یتم توفیر دعم لتغطیة  برامج لن یة المؤسسی التنمیة منح  برنامجان 

.استجابةالحوارالمحلي و مبادارات المناصرة، و مشاركة المنظمات المدنیة و المواطنین في التنمیة المحلیة و تنفیذ انشطة مشروع 
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 التنمیة امج منح صمم برن. ھ للتجدید وقابل35,000$ إلي  اقصاه  دعم مالي سنوي قد یصل المنظمات العشر المشاركة  كل منیتم منحس
 المحلیة ضمن المحافظات اتوالتي یتم تنفیذھا في المجتع التابعة للمنظمات فعالیات البرامج لتعزیز المھارات المؤسسیة والمؤسسیة

      . المذكوره اعاله
  
و .  مناصرة و تعزیز مشاركة المجتمعمبادرات الالقیادة  ناء القدارات و ب حول تدریبیة و توفیر مساعده فنیة  للمنظمات العشرم عقد دوراتتیس

، ظیم و عقد لقاءات مع الجھات المعنیة في اللقاءات و المنتدیات، تنسیق شبكة غیر رسمیة، تن في مجاالت توصیل القضایاتتمحور نقاط بناء القدارات
  . ةی الحكوم الجھاتبناء تواصل و شراكة ما بین المواطنین، و المنظمات المجتمع المدني و

  
ني،  لمنظمات المجتمع المد المؤسسیة بدور الوسیط في توفیر الخدماتاستجابة  في مشروع منظمات المجتمع المدني المشاركةقوم ست

   -:و ستتضمن الخدمات ما یلي.  في المنطقة الخاص، و المجتمعات المحلیةوللجھات الحكومیة والقطاع
 
تسییر لقاءات ب  استجابةمشروع في المشاركةالمدني المجتمع منظمات   ستقوم-  العامة  السیاساتحول القضایا وحوارالتنظیم منتدى  •

و الجھات المعنیة األخرى ، و رجال االعمال و االعالم ھلس المحلیا المجالجھات الحكومیة،  المحلیة، والمجتمع المدنيلمنظمات 
ستقوم المنظمات .  تحسین ألیات صنع السیاسات العامھالتي یجب اتخاذھا من اجلو تحدید ما ھي الخطوات اولویات التنمیة لمناقشة 

قضایا القانونیة ذات ال على المستوى المحافظة لتحدید  مع الجھات المعنیة بعقد ثالث لقاءت سنویا ستجابةاالمشاركة في مشروع 
 . للمناصرة الكبرىیة لواالو

منظمات علومات لكافة مستویات  بتوفیر الم ستجابةافي مشروع المشاركة  المجتمع المدنيمنظمات  ستقوم –نشر المعلومات  •
 .  المانحین الدولیین و الجھات المعنیةالحكم المحلي، وو القطاع الخاص، و االعالم، و المجتمعات المحلیة، و ، المجتمع المدني

وعقد دورات دریبیة التات االحتیاج ھي تحدید ماب  استجابة في مشروع المجتمع المدنيمنظمات فرق العمل لدى  تقوم س–التدریب  •
 . تدریبیھ تستجیب لھذه االحتیاجات

.  التدریبات المطلوبھ من قبل الجھات المستھدفھ لتوفیر استجابة في مشروع  المجتمع المدنيمنظمات تدریب سیتم –االستشارة  •
الشراكة و التحالف التنموي، و تصمیم وتقییم التنمیة المؤسسیة، و تصمیم حمالت المناصرة، وسیكون الدعم االستشاري حول 

 . المشاریع و كیفیة ادارتھا
 و المتقدمة في المناصرة، و ستعمل  تدریب عن المراحل االساسیة تلقى كل منظمة مشاركة في مشروع االستجابة ست–المناصرة  •

 . في المحافظةمن المواطنین المھتمینت الحكومیة و اي الجھاو ، لمنظمات المجتمع المدنيطة مناصرة  المنظمة بمثابة منسق و نق
و اللقاءات المجتمعیة،  استجابة ستیسر المنظمات المشاركة في مشروع – في المنتدیات و اللقاءات توصیل القضایا المحدده. •

 .الحكومیةت الجھا و ات المجتمع المدنيمظمن وات حوار في القضایا المعنیة و التي یھتم بھا المواطنین،الجلسات العامة و اي منتدی
شبكات مجتمعیة و مجموعات متنوعة االھتمامات، و  مشروع ال ستنسق المنظمات المشاركة في –تنسیق شبكات غیر رسمیة  •

 ، الخ  المھنیةالنقاباتمجالس الشبابیة، و بمشاركة المجالس النسائیة، و ال
یر الشراكة و ستساھم في جلب  في تسیمشروع لا المشاركة في  المجتمع المدنيمنظمات ستعمل –یر التواصل و المشاركة تیس •

ین في الحكومة، و ی المحلیة ، الموظفین الرسممنظمات المجتمع المدني االعالم و على سبیل المثال(خاص المعنین المحلیین االش
  .لمناقشة القضایا، و تبادل االراء و ووضع خطة عمل لمعالجة احتیاجات المجتمع) أخرین

 
  استجابة المشاركة في مشروع ات المجتمع المدنيمنظملیة اختیار عم
 

   -: مراحل خمسةمنظمات المجتمع المدنيلیة اختیار  عمتتضمن
.  

طلب الذي اصدر من قبل منظمة الشراكة ال ردا على منظمات المجتمع المدنيركة من قبل  تقدیم استمارة طلب المشا  -:المرحلة االولى
  سیتم تشكیل لجنة.٢٠١٠یولیو  ٢١ یوم االربعاء الموافقاخر یوم لتقدیم استمارة طلب المشاركة ن و سیكو عبر مشروع استجابةالدولیة
  .  من عشرین منظمة مجتمع مدني مختصرةطالع على جمیع  االستمارات المقدمة  و وضع قائمة لالستجابةا من قبل مشروع اختیار

.  
بعد .  مكون من شخصینيق تقییمی عبر زیارات میدانیة من قبل فر ئمة المختصرةشرین في القاالع المنظمات سیتم تقییم: المرحلة الثانیة 

الزیارات المدانیة تقریر و نتائج التقییم عن   بكتابة يفریق التقییمال، سیقوم لمنظمات المجتمع المدني الزیارة المیدانیة االنتھاء من
   .ول من قبل لجنة االختیار التدا و اعداد عرض تفصیلي للمناقشة و في القائمة المختصرةللمنظمات
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 العالقة  الیمنیة  ذاتالمؤسسات و المھتمھ المنظمات الدولیةبعض المانحة، والجھةد لجنة االختیار الممثلھ من عقست:  المرحلة الثالثة 
من  منظمات ١٠یتم اختیار س و ،ستجابةا  مشروع منتقییميالفریق ال المقدمة من قبل ة ییر التقییمبالمشروع اجتماع لمراجعة التفار

   .رة المكونة من العشرین منظمةالقائمة المختص
ن فریق المشروع و فرق خالل مرحلة الدراسات التقییمیة سیمك  المؤسسي ومنالتقییمة دراس یقوم المشروع بإجراء س -:الرابعة المرحلة 

یر من اجل اعداد خطط عمل منظمات  المشاركة و التیستي تعتمد اسلوبالعمل في منظمات المجتمع المدني باالدوات و االلیات ال
  . و عكس ھذه الخطط في موازنة المنحة المقدمة بھدف البناء المؤسسي الشریكةالمجتمع المدني

  
 ةمنظمات المجتمع المدني الشریكتعتبر ھي المرحلة االخیرة و سیتم فیھا توقیع عقود اتفاقیات الشراكة و المنح بین -:المرحلة الخامسة

خطط العمل النھائیة و موازنتھا التي ستكون جزء اساسي من االتفاقیة بین االتفاق على ومشروع استجابة و سیتم خالل ھذه المرحلة 
  .  من سبتمبراألول األسبوع  فيوستكون ھذه المرحلة.المشروع و منظمات المجتمع المدني الشریكة

  
 یھالمعاییر التأھیل

     
 طلب یر الموضحة ادناه، لتقدیم استمارات التي تستوفي المعایالمجتمع المدني الیمنیةیة دعوة المنظمات یسر منظمة الشراكة الدول

 : لتصبح شریكة في ھذا المشروعالمشاركة في  مشروع استجابة
 

 شروط التقدیم 
 

 المعاییر 

امانة العاصمة او صنعاء او عمران او  الجوف او مأرب او شبوه او 
  لحج او عدن ابین او الضالع او

ان یكون للمنظمة حضور فعال  في واحدة  أو اكثر من 
 المحافظات التالیة 

 التسجیل  فترة التسجیل ال تقل عن سنتین 
  باالضافة الي مسئول مالي بداوم كامل او ٥ال یقل عدد الموظفین عن 

 جزئي
 الموظفیین 

 قدرات التدریبیة ال ان یتوفر على االقل موظف لدیھ خبرة في مھارات التدریب
 االلتزام بتحسین القدرات المؤسسیة  اثبات حسن النوایا و االلتزام 

  نقذتھا المنظمة لتي تبرھن نجاح المشاریع الذيتوفیر الوثائق ا
 

 خبرة في تنفیذ المشاریع 

مج او انشطة او فعالیات خاصة بادماج المرأة اران یتوفر في المنظمة ب
 زیادة مشاركة المرأة في مختلف المجاالت التنمویة في العملیة التنمویة او

  ). االقتصادیة و االجتماعیة ( 
  

  وعي ببرامج النوع االجتماعي 

ان یتوفر في المنظمة برامج او انشطة او فعالیات خاصة بزیادة مشاركة 
  .الشباب في احدى المجاالت التنمویة على االقل

  وعي بالبرامج الشبابیة 

نظمة معرفة او مشاركة او فعالیات في مجال البرامج ان یتوفر في الم
  التوعویة او المناصرة

  وعي ببرامج التوعویة او المناصرة 

 ٢٠٠٨ لعامي  دوالر 20,000ان ال تقل میزانیة المشاریع  المنفذة عن 
عمران و  الجوف و مأرب و صنعاء و  ( للمحافظات التالیة ٢٠٠٩و 

 )شبوه و ابین و الضالع و لحج
ْ الف دوالر◌ ١٠٠,٠٠٠ و عدن ال تقل عن أمانة العاصمةالنسبة وب ْ

 ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨لعامي 

  ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨التقریر المالي لعامي 
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 :استمارة طلب المشاركةمقدمة و تعلیمات تعبئة 

 :تعلیمات التالیةلشروط المذكورة أعاله، یرجى استعراض استمارة االشتراك الكاملة مع مراعاة ال منظمتكم مع افي حالة توافق 

مجتمع یجب أن تتناسب أھداف ومھام المنظمة مع القطاع الذي تھدف من خاللھ إلى التأثیر على تنمیة ال  –المھمة والقدرات  •
 المدني بمحافظات التالیة امانة العاصمة او صنعاء او عمران او  الجوف او مأرب او شبوه او ابین او الضالع او لحج او عدن 

تظھر فیھا حسن إدارة المشروعات والطاقات المالیة والمؤسسیة إلدارة والتي ناجحة ال  وسابقةالمنظمة الب یجب عرض تجار
 .المنح والمشروعات

 و الذي یتضمن الموظفین او العاملین في المنظمة و لجان مؤسسيالھیكل ال  على المنظمة ان تقدم عرض–التنمیة المؤسسیة  •
 . في حالة توفرھا كما یتوقع ان ترفق المنظمة خطتھا االستراتیجیةنظمةین في اطار المالعمل و المتطوعی

ھذا . شروعات والمشاركة المحلیة من حیث تنفیذ ودعم المھاظھار خبرات على المنظمة إ–  الخبرات والدعم والمشاركة المحلیة •
بیل المثال ماھي الجھة الحكومیة او باالضافة الي توضیح عالقتھا مع الجھات الحكومیة المحلیة و المجالس المحلیة على س

 . المنظمة في تنفیذ مشاریعھاتي تتعاون معھاالمجلس المحلي ال

 .على المنظمة ان تقدم بعض االمثلة المتعلقة في تأثیر نتائج برامجھا و مشاریعھا في المجاالت التنمویة  –التأثیر المتزاید  •

إظھار فھم جید ومة ان توضح رؤیتھا لمدى تأثیر المنحة التنمیة المؤسسیة على المنظ –التنمیة اإلستراتیجیة وخطة االستدامة  •
 . لمدى تأثیر المنحة المؤسسیة على االتجاھات اإلستراتیجیة واستدامة المنظمة

 على المنظمة ان توضح ما ھي نظم المراقبة و التقییم التي توظفھا في دراسة نجاح مشاریعھا و –الرقابة والتقییم والمصداقیة  •
  و تقییم على المشاریعكما یفضل ان تقدم المنظمة بعض االمثلة على مصداقیة الرقابة. أثر ھذه المشاریع على المجتمع المحلي

 . التي تقوم بھااألنشطة

 صنعاء، و عمران،و  أمانة العاصمة و:  المحافظات التالیةإحدىفي ل ی تمث یكون للمنظمة تواجد و یجب أن–االنتشار الجغرافي  •
 .و لحج و عدن مأرب، و  شبوه،و  ابین، والضالع جوف، و ال

. 
یمكن الحصول على حزمة المعلومات، و التي تتضمن تعلیمات التقدیم و استمارة طلب المشاركة و معاییر التأھیل و االختیار من الموقع 

 :: التالي
d.applicationform/files/Attachments/ResponsiveGovernanceProgram/org.counterpart.www://http

oc 
 :و یمكن الحصول على حزمة المعلومات كنسخة من العنوان التالي

 
   . في امانة العاصمةشارع علي عبدالمغنيفندق سباء 

 
  ه مشاركة بعد الموعد الموضح اعالاستمارة طلب لن یتم قبول اي 

  
 تنبیھ

إن الحصول على ملف التقدیم من أجل منحة التنمیة المؤسسیة ال یمثل أي التزام من قبل مشروع استجابة أو أي من الشركاء أو 
 . ي تم تقدیمھاویحتفظ مشروع استجابة بكافة الحقوق لرفض أي من أو جمیع االستمارات الت. USAIDالمعونة األمریكیة 
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  المشاركة في منح التنمیة المؤسسیةطلباستمارة 
  
 

  اسم المنظمة
 

 تاریخ التقدیم 

 :البرید االلكتروني / الفاكس / الھاتف 
 
 
 
 

 العنوان البریدي 
 

  اسم محرر االستمارة   : للمنظمةالوضع القانوني
  
  

 الوظیفة 

  :رقم الحساب المصرفي
  

  :رمز المصرف الداخلي
  

   التحویل رمز
  
  

 رقم حساب المرسالت 
 

/  العنوان ، الھاتف )الذي فیھ حساب المنظمة (اسم البنك
 الفاكس 

 

 
I.  مھمة المنظمة و قدرتھا 

 
 وصف مھمة المنظمة  .١

 
 
 
 
 
 

 ماھي اھداف المنظمة؟ .٢
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 وصف عن الخدمات التي تقدمھا منظمتك  .٣
 
 
 
 
 
 
 
 
ومن ھم المستفیدین حالیا او ) ات االجتماعیة، او غیرھممظ، المنالمجتمع المدني منظمات( فیدین ذكر قائمة المستلرجاء  .٤

  :، و الخدمات المقدمة لھم الذین استفادوا من منظمتكم 
 المنظمة / المستفیدون  المساعدة المقدمة لھم / نوع الدعم 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
  

  في التعرف على حل قضایاھا المحلیة؟ حلیة لمساعدتھام الي العمل المباشر مع المجتمعات فتجربة المنظمةما ھي  .٥
 
 
 
 
 
 
 
و منظمات المجتمع المدني، أ األخرى،  المجتمع المدني جھات منأي مع  لمنظمتكم  شراكة أي  ھناكنرجو ذكر اذا كان .٦

دولیة ووصف طبیعة و القطاع الخاص، او غیرھا من المنظمات الوطنیة و الأ، ةلس المحلیاو المجأ  الجھات الحكومیةوأ
 .الشراكة

 اسم المنظمة او المؤسسة  وصف الشراكة / نوع الشراكة 
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 العیني ، یرجى ، أو أشكال أخرى من الدعم المالي وما ھي أھم مصادر التمویل لمنظمتكم؟ إذا كنت قد تلقیت المنح  .٧
 ذكرھا في القائمة 

 لمبلغ المجموع الكلي تواریخ المشروع ات المقدمةالخدم البرنامج أو المشروع مصدر التمویل
 التمویل

     
     
     
     
 
 

 الخ؟ ... - قانونیة – إعالمیة – خدمات مباشرة –تدریب : ع البرامج التي نفذتموھا؟ مثلانوأما ھو  .٨
 
 
 
 

  وصفال؟ یرجى ) محلیة، إقلیمیھ أو وطنیة(ھل شاركت منظمتكم في أي مبادرات مناصرة بخصوص أي قضایا  .٩
 
 
 

 
 

II. تطویر المنظمة 

ما ھي األولویات اإلستراتیجیة ومتى یتم مراجعتھا؟ ف) إذا كانت اإلجابة بنعم (ھل لمنظمتكم خطة إستراتیجیة؟ )١
 الرئیسیة الخاصة بكم؟

   ومن یقوم باتخاذ ھذه القرارات؟؟ منظمتكم؟ كیف تؤخذ  القراراتةدار یتم إكیف )٢
  

 )  لمنظمتكمالمؤسسيالھیكل ا (المخطط المؤسسيیرجى إرفاق (؟ لمؤسسي لمنظمتكمما ھو الھیكل ا )٣
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  االیضاح بأمثلة ؟ھل لدیكم فریق خاص لإلدارة ، وما ھي أنواع القرارات التي یأخذھا الفریق )٤
 

 
 
 
 
 
 
 
 ھل لدیكم متطوعین؟ وإذا كان األمر كذلك ، نرجو تحدید عددھم وما ھي مسؤولیاتھم؟ )٥

 
 
 
 
 
 

 
  
  
 

III.  التأثیر  
على سبیل ( وزیادة تأثیرھا في ھذه األنشطة  المنحة لزیادة أنشطة المنظمة التي سیتم بھا استخدام كیفیةالیرجى توضیح  .١

یة ، المقصود بالزیادة النوعیة انشطة ذات تأثیر توسع في األنشطة وتشمل التحسینات النوعیة ولیس مجرد زیادة كم
  ؟امحددة لتطبیقھما ھي األنشطة ال.  )مستدام

 
 
 
 
 
  لألنشطة الموسعة على القطاع الذي تعملون فیھ في مجتمعكم؟ المتوقعةنرجو ذكر األثر والنتائج .٢
 
 
 
 

م؟ كیف سیسھم ھذا التوسع في التنمیة اإلستراتیجیة ألنشطة والتي تتعلق بأھداف منظمتكما أھمیة التوسع في ھذه ا .٣
 ؟كم داخل المجتمع وداخل محافظتكملمنظمت
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IV.  التنمیة االستراتجیة و االستدامة  

  الثالث سنوات المقبلة؟– خالل السنتین مما ھي األھداف اإلستراتیجیة لمنظمتك .١
 

 
 
 
 
 
 
 
    

مھمتھا بشكل عام ودعم مخططاتھا من أجل تنمیة تحقیق  في م المنحة المقدمة لمساندة المنظمةكیف ستسھ. ٢
 إستراتیجیة وضمان استدامتھا؟ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ؟ الدعم من أجل تنمیة أنشطتھا واالستمرار في برامجھا بعد انتھاء المنحةكیف ستستمر المؤسسة في توفیر .٣
 
 
  
  
  
  
 

 التي ستحصل علیھا منظمتكم لتوسیع قدرات المنظمة المؤسسیةالتنمیة منحة نرجو شرح كیف سیتم استخدام  .٤
 وتحسین طاقاتھا المھنیة؟ یرجى التحدید قدر منظمتك وكیف سیقوم ھذا التمویل بتقویة معلى المدى الطویل؟

 .المستطاع
 
 
 
 
 

 
 

V.  الملخص  
  

   في محافظتكم استجابة  المشاركة في مشروع  ستكون أحد المنظمات المجتمع المدني، نرجو ذكر لماذا تعتقد ان منظمتكمفي الختام
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 معلومات إضافیة
 

 :الرجاء إرفاق المستندات اآلتیة باالستمارة
  . للمنظمة أو مذكرة التأسیس بالختم الرسمي الشئون االجتماعیة، وزارة المنظمة فيرة من شھادة ترخیصصو .١
 .لشخص المسئول عنھا ومدیر البرامج أو االسیرة الذاتیة لمدیر المنظمة .٢
 .٢٠٠٩/٢٠٠٨ ینالتقریر المالي للمنظمة عن ا لعام .٣
 .ت، أو غیرھا من المواد المستخدمة عن المنظمةمطویات خاصة بالمنظمة، والتقریر السنوي، أو مقاالایة  .٤
غیرھم ممن تتعامل ومن شركات،  ومن جھات محلیة، ومن منظمات أخرى، ومن  قادة بالمجتمع، خطابات توصیة من ممولین ومن .٥

 .معھم منظمتكم

على المنظمة ، ا في التعرف ، وتأثیرھا، وغیر ذلك من المعلومات التي من شأنھا أن تساعدن)التي حققتھا منظمتكم (قصص النجاح .٦
  .قدرات منظمتكم من اجل تحقیق اھداف المشروع ي بتقیمتسھم بشكل ایجابسوان ھذه المعلومات 

 . بحسن النوایا بااللتزام بتنمیة و تحسین القدرات المؤسسیةرسالة التزام .٧

 عن برامج إدماج النوع  تقاریر تقییمیة للمشاریع وتقاریر(مة توفیر ایة وثائق و تقاریر تبرھن على نجاح المشاریع التي نفذتھا المنظ .٨
 ) االجتماعي و تقاریر توضح الفئات المستھدفھ و تقاریر عن البرامج الشبابیة والتوعویة  و المناصرة
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