
1 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 دعوة إلى المشاريع الصغيرة
 

 

 للشباب  المجتمع المدنيمبادئ توجيهية للدعم المالي لمبادرات المنظمات 
 

 

يطلق مشروع "بذور المواطنة" دعوة إلى مشاريع صغيرة لدعم مبادرات المجتمع المدني    

يات "الفضاء  يك في مجال نظام دعم الفضاء والتنمية المستدامة، وإدماج القيم المضافة لدينام

في مجال األمن والسالمة االجتماعية من خالل تمكين المرأة،  تقريبيالالمزدوج" والنهج 

 اإلنسان. وتعزيز حقوق 

 

، (AFDالوكالة الفرنسية للتنمية) مولهت" و Grdr ويتولى تنسيق هذا المشروع "

 (. Centre Val de Loire) ، ومنطقة فال دي لوارCCFD-Terre Solidaireومركز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



2 

 

 ة"   : مشروع "بذرة المواطن سياقال -1

 

مدتها   تحضيرية  مرحلة  هو  المواطنة  بذور  منظمات  شهرا    18مشروع  تعزيز  لبرنامج 

مشارك تعزيز  بهدف  المصلحة  أصحاب  متعددة  المدني  داخل  المجتمع  الموريتاني  الشباب  ة 

من  أراضيه دعم  من  جزء  هو  المشروع  هذا  المحلية.  السلطات  مع  حوار  في   والدخول 

AFD  ،CCFD  ،RCVL     قبل  جلبها  يتم  و من  غورغول  رؤساء     Grdrإلى  ورابطة 

والبرلمانيين   في   (APLPG) غورغول  فيالبلديات  الفاعلة  الجهات  من  اتحاد  عن  فضال 

الفدرالي  تحت مصطلح "  المجتمع المدني والسلطات العامة والمؤسسات مجمعة   –  المركز 

 ". غورغول

  

 :  يهدف المشروع إلى

 .ومشاركة المواطنين من الشبابتعزيز الجمعيات الموريتانية الناشطة لصالح الشباب   -

العامة   -  والسلطات  المدني  المجتمع  منظمات  بين  للحوار  المواتية  الظروف  تهيئة  تعزيز 

الالمركزي،   التعاون  مجال  في  الفرنسية  الفاعلة  الجهات  ذلك  في  بما  واإلقليمية،  المحلية 

 .الشباب كنقطة انطالق لتنفيذ برنامج منسق ألصحاب المصلحة المتعددين يركز على

إقليمين    ولتحقيق هذا الهدف، أنشأت المرحلة التحضيرية آلية دعم للمبادرات التي تتركز في

وغور )نواكشوط  تقودها  غنموذجيين  التي  أو  المحلية  المبادرات  دعم  إلى  وتهدف  ول( 

 .منظمات المجتمع المدني الموريتانية بشكل جماعي

 :ومن المقرر القيام بثالثة مجاالت نشاط، هي

لتعزيز    3نشاء  إ .1 وأوروبا  وغورغول  نواكشوط  في  الرائدة  المناطق  في  موحدة  نواة 

االتفاقات بين الجمعيات والسلطات العامة )المحلية والوطنية( إلدارة وتنفيذ المشروع؛ 

 .الذي يحترم التكافؤ بين الجنسين

ومنظمات   .2 أوروبا،  في  الموريتانية  الجاليات  جمعيات  مع  تشاركية  دراسة  إجراء 

تعاون   في  والموريتانية  الفرنسية  المحلية  والسلطات  التضامنية،  المدني  المجتمع 

 .ق مشاركتها في إطار المشروعلتحديد مصالحها وطر المركزيلا

في   .3 وإجراءاتها  التنظيمية  قدراتها  تعزيز  أجل  من  الموريتانية  الشباب  جمعيات  دعم 

ال في شتى  الهجرة  وتنمية  الجنسين،  بين  والمساواة  المستدامة،  والتنمية  مواضيع، 

 . غورغول

 

 أهداف الدعوة إلى المشاريع الصغيرة

 :أهداف الدعوة إلى المشاريع الصغيرة هي كما يلي  

تطوير    مستدامة  دعم  بطريقة  واالستجابة  الشباب  بها  يقوم  التي  المواطنين  إجراءات 

 ؛ (للقضايا اإلقليمية )التي يمكن إدراجها في خطط التنمية المجتمعية

من    غورغول  منطقة  في  للشباب  واالجتماعي  واالقتصادي  المهني  االندماج  تعزيز 

 ؛ األوروبي للشبابخالل األنشطة االقتصادية المستوحاة من مبادئ النظام 

حقوق    رقيةت  وتعزيز  للشابات  والمهنية  والمدنية  والثقافية  االجتماعية  المشاركة 

 ؛اإلنسان في غورغول
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 . اإلجراءات المستدامة ذات اآلثار البيئية اإليجابية في غورغول رقيةت 

 

 ق الحصول على الدعم المالي طر -ثانيا 

 

 معايير األهلية للمبادرات -1

 

 الفاعلين المؤهلين 

 

توجه هذه الدعوة إلى منظمات المجتمع المدني الموريتانية التي تتخذ من منطقة غورغول  

مقرا لها وتقوم بمعظم أنشطتها. وهذه منظمات المجتمع المدني التي تتكون من الشباب  

عات(. كما يحق أيضا إنشاء جمتات غير الحكومية والتعاونيات وال)الجمعيات والمنظم

النوادي والتجمعات ومنصات الجمعيات ومنظمي المشاريع على وجه الخصوص )النساء 

 .سنة 35و   18ويجب أن تتراوح الفئة العمرية بين والشباب(. 
 

وسيولى اهتمام خاص لرابطات الشباب الناشئة أو لمجموعات رابطات الشباب. وذلك لدعم  

ل غير اإللزامي(. وفي هذا صوترف بها أو غير المعترف بها )المعالمنظمات غير الربحية ال

 .السياق، سيكون تنوع األفرقة ومشاركة الفتيات الصغيرات معايير ذات أهمية
 

 .كما سيولي اهتمام خاص لمشاركة الفتيات واألشخاص ذوي اإلعاقة في هذه المبادرات

 

   اثباتيةملفات 

 

اإلعانة، يجب أن يشهد الهيكل الداعم على وجوده الحقيقي في إقليم  ومن أجل االستفادة من 

 .غورغول من خالل إظهار خبرته في الميدان التي تتوافق مع المبادرة المقترحة

 

سنة واحدة على األقل، فضال عن فعالية هيئات   ها منذوجود  مستفيدةال ئةثبت الهيتويجب أن  

اإلدارة. ويجب تبرير هذه المعايير بوثائق مكتوبة )القوانين، وتقرير النشاط السنوي،  

في الجمعية، وما إلى ذلك(،  ومحاضر االجتماعات ومحاضرها، وقائمة باألعضاء النشطين 

أي وسائل أخرى ذات صلة  االتصال )أشرطة الفيديو، والصور، وما إلى ذلك(، أو لووسائ

 (. )خطابات التوصية، والرعاية األخالقية، وما إلى ذلك 

 

 .أثناء التحقيق في الملفات مستفيدةال ئةم التحقق من مراجع ومطابقة الهيوسيت

 

 مبادرات مؤهلة  
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      لكي تكون مؤهال، يجب أن تساهم اإلجراءات واألنشطة التي يطلب دعمها من أموال 

 :التالية ف اهداألفي تحقيق 

رابطات الشباب من أجل زيادة قدرتها على القيام   إدارةكذا تعزيز القدرات التنظيمية و 

 ؛واالقتصادي للشباببأعمال هيكلية تسهم في تنمية أقاليمها و/أو في االندماج المهني 

مساحات للتعبير االجتماعي والثقافي للشباب، ومشاركة المواطنين، ال السماح بترقية 

 ؛ والنساء في الحياة العامة وإشراك الشباب

 ؛ في مجال المساواة بين الجنسين  وضع نهج مبتكر و عزيزت 

 ؛ المستدامةالتمكين من تعزيز اإلجراءات الرامية إلى تحقيق التنمية  

السماح للشباب بالحصول على التدريب التقني والمهني والتدريب على تنظيم   

 ؛ لهم بتطوير نشاط اقتصادي مستدام المشاريع الذي يعزز قدرتهم على العمل أو يسمح

 ؛دعم اإلجراءات الرامية إلى تعزيز نهج "الهجرة والتنمية" 

 من تسيير شؤونها بنفسها؛  تمكين المرأةو دعم  

 ؛التدريبات في الوسط المهني إلى الشباب ل ولوجتسهي 

دعم إنشاء مشاريع تجارية للشباب، ال سيما في القطاعات أو المهن الواعدة )االبتكار  

التكنولوجي، وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وما إلى ذلك( وإظهار قدراتهم  

 ؛ الشباب وترقية شؤونتعزيز ل
 

الدراسات  : األفراد غير المؤهلين، وعمليات الدولة، ومكاتب المؤهلةالجهات الفاعلة غير 

والشركات الخاصة، والمنظمات العامة الخاضعة إلدارة أو خدمات الدولة والسلطات  

 المحلية، واألحزاب السياسية والجمعيات ذات الهدف السياسي. 
 

 مدة النشاطات المقترحة 

 

المشاريع الصغيرة على إلى  الدعم بموجب هذه الدعوةيجب أن تمتد األنشطة المقدمة لطلب 

من توقيع اتفاقية المنحة. وبالنظر إلى السياق الصحي، يمكن توفير  أشهر 4فترة أقصاها 

.مبررةالمرونة في تنفيذ المشاريع إذا قدمت الرابطة وثائق    
 

 الغطاء الجغرافي  
 

منطقة غورغول.ويجب أن تجري األنشطة على أراضي موريتانيا، في   

 

. معايير األهلية لإلنفاق2  

وحتى يكون اإلنفاق مؤهال، يجب أن يخدم بالضرورة المبادرة المبينة في االقتراح، وأن ينفذ  

سليمة واالقتصاد وفعالية التكلفة. ويجب أن  في غورغول وأن يمتثل لمبادئ اإلدارة المالية ال

 تكون تكاليف تشغيل األنشطة معقولة ومبررة.

ب أن تكون النفقات قابلة للتحديد وقابلة للتحقق منها وقادرة على التصديق عليها من  ويج

 خالل الوثائق الداعمة.
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 تعتبر التكاليف التالية مؤهلة:

أي نفقات ضرورية لتنفيذ المبادرة -  

تكاليف الموظفين لألنشطة -  

تكاليف شراء المعدات والمواد واإلمدادات والخدمات؛ -  

السفر واإلقامة للموارد البشرية المخصصة للمبادرة والمستفيدين منها؛ نفقات  -  

اإلنفاق التشغيلي الذي يساهم بشكل مباشر في تنفيذ المبادرة المقترحة. -  
 

 وال يجوز تحت أي ظرف من الظروف تمويل ما يلي:

األنشطة التي ال تحقق هدفين على األقل من أهداف صندوق بذور المواطنة  -  

ها المالية والتقنية؛ ئيتجدوا  ضمنة التي ال تاألنشط -  

أو عمليات فرصة بسيطة؛  هيبة -  

األنشطة ذات الطابع التجاري؛ -  

الدين )الفوائد(؛  ءاعب أوالديون  -  

التكاليف التي سبق تغطيتها في أماكن أخرى؛ -  

؛بناياتوشراء األراضي أو ال نازل المحليةتشييد الم -  

الممتلكات المنقولة وغير المنقولة، إذا كانت تشكل الجزء األكبر من التكاليف  االستثمار في  -

 التي يتحملها صندوق بذور المواطنة.

اقتناء المركبات، وبناء نقاط المياه، وبناء األسوار -  

. مشروع له آثار ضارة على الموارد الطبيعية وضار بالبيئة -  

 

III- منح معايير االختيار وال 

معايير اختيار الدعم المالي وتخصيصه إلى وثائق المشروع الكاملة، من قبل لجنة وتستند 

 االختيار ووفقا للمعايير التالية: 

في المائة على   50• تكوين فريق الشباب الذي ينفذ المشروع )وال سيما مراعاة نوع الجنس: 

 األقل من النساء( 

 • أهمية االستجابة للمشاكل المحددة

األنشطة المقترحة• منهجية تنفيذ   

 • الميزانية المقترحة 

ةالمتوقع رااآلث•   

مسؤولة عن اختيار عشرة مشاريع صغيرة، على أساس هذه   منحوستكون لجنة االختيار وال

، المعايير، بتوافق اآلراء. في حالة الشك، قد يطلب من فريق الجمعية إجراء مقابلة شفوية

. الضرورية بطلب التوضيحات والتفاصيل والحجج منحللسماح للجنة االختيار وال  

 الشروط المالية  -

لكل   أوقية جديدة 105 000وتقتصر المنح المقدمة للمشاريع الصغيرة على حد أقصى قدره 

للحصول على   .2021مبادرة. وبالتالي، ستتمكن الخطة من دعم عشر مبادرات في عام 

 ٪ من إجمالي مبلغ5 منحة من المشروع، يجب أن يساهم الهيكل الداعم بما ال يقل عن

 .كدليل تمويل مشترك  المشروع
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أو   )عامين  آخرين  شركاء  من  أو  الخاصة  موارده  من  الداعم  الهيكل  مشاركة  تأتي  وقد 

. ويمكن أن يأتي أيضا من التطوير الكمي (AFD)خاصين، باستثناء الوكالة الفرنسية للتنمية

لمكاتب؛  للموارد البشرية المخصصة لألنشطة والموارد المادية النموذجية: المعدات، ولوازم ا

التدريب، أنشطة ورشة العمل،  )والموارد البشرية؛ والمعدات؛ توفير أماكن العمل؛ الخدمات  

 . إلخ(، وسائل النقل
 

 .، بنفس الطريقة التي يتم بها تقييم النفقات الماليةأن يكون أي تقييم مبررا للمشروع يجب

 كيفية تحويل األموال  
 

 :متتالية، على النحو التاليويتم تحويل األموال على دفعات 

 ٪ من منحة بذرة المواطنة، تدفع عند توقيع اتفاقية المنحة؛90األولى التي تمثل  دفعةال -

٪ من منحة بذرة المواطنة، التي يدفعها فريق المشروع للتحقق  10الثانية التي تمثل    دفعةال -

يبرر مما  النهائي،  والمالي  الفني  التقرير  استالم  عند  صحتها  وأنشطة    من  نفقات  جميع 

 .المشروع الصغير

ال  الجمعية  باسم  مصرفي  حساب  إلى  التحويل  طريق  عن  الدفع  إلى وعدميتم  باإلضافة  مة. 

فتحه  موربوست، أو    فيالبنوك التجارية ذات رأس المال الخاص، يمكن فتح حساب الجمعية  

 (IMF) ىصغرال تلتمويالل مؤسسة في 

 

V   - الملف تكوين 

 .والعربية فرنسيةقديم الوثائق باللغتين اليمكن ت

 :يجب أن يتضمن الملف 

 ( الطلب المكتمل لملف الدعم )نموذج الطلب والميزانية المكتملة في المرفق  

 )األعضاء، تاريخ اإلنشاء، األهداف، األنشطة المنفذة(؛ ةموعدمال ةعرض للهيكل  

النظام األساسي للمنظمة الداعمة، أو نظامها الداخلي، أو أي وثيقة أخرى تقدم وصفا    

 الداخلية لها؛  اإلدارة وللجمعية 

 أي وثيقة أخرى )شهادة، اتفاقية....( يمكن أن تؤكد وجود الجمعية وخبرتها وقدرتها   

 ل واحد للجمعيات المعترف بها؛ صو  

الداعم أو ربما     ( RIBناتج داخلي خام واحد)   من اإلقامة  إفادة واحدة  باسم الهيكل 

 المتبادلة؛إلى 

وعرض كل شريك، وتحديد  في سياق المبادرات الجماعية التي تشمل عدة شركاء،    

لل والمسؤوليات.    مسؤولواضح  األدوار  ووصف  التمويل  اتفاق  على  رئيس  الموقع 

 Grdrلدى  هو المسؤول عن المبادرة  الجمعية

 

 .ستالماإفادة عند استالم الطلبات، سيتم إصدار 

 

IV -  واالختيار إعطاء األمرعملية 
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 النهائي لتقديم الطلبات تاريخال .1

 

 :سيتم استالم الطلبات 

 ، الموعد النهائي، في مقر زواال  12:00أغسطس في الساعة    31حتى الثالثاء   كيهيدي في -

APLPG  كيهيدي.   في 

 

 2021المؤقت للمقترحات لعام الجدول الزمني  -2

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الملفات؟ كيفية دفع  -3

 : بالنسبة لجمعيات غورغول

         bakkoita@yahoo.frو  djeynaba.camara@grdr.orgمع   :gorgol@grdr.org ,نسخة الكترونية  

 أو

 (. كيهيدي مقاطعة ، منطقة AMPGمثال )  APLPG  نسخة على الورق في شكليتين توجد بمقر

  

 

 

 

  انطالق استقبال اقتراحات الجمعيات

2021أغسطس  6  

موعد استقبال   إغالق
 االقتراحات 

2021أغسطس  31   

اجتماع لجنة  
 االختيار 

2021سبتمبر  6    

 انطالق المشاريع 

2021سبتمبر  14    
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