
 

 دعوة لمقترحات مبادرات

 2 المكونة

 

 معايير االختيار .1

  2للمكونة منظمات  معايير اختيار .1

 
 الفاعلون القابلون لالنتقاء.

موجهة لحاملي مبادرات أكثر تجربة، أي منظمات شبابية  المكونةهذه  :المرحلة الثانية من الدعوة لمقترحات
 أو تعمل لصالح الشباب.

يتعلققا ارمققر بمنظمققات  صوصققية ذات هققد  عيققر ربحققي معتققر  بهققا  جمعيققات، تعاونيققات، منظمققات عيققر 
 النوادي والجمعيات والمنتديات الجمعوية كلها قابلة لالنت اب.كما أن  حكومية، نقابات... إلخ(.

شققققراش الشققققلتققققت ملللمجموعققققات اوفققققي إتققققار تنايققققذ هققققذه المبققققادرات فقققق ن اهتمامققققا  اصققققا  ققققيعت   ابات ة  وا 
 وارش اص ذوي االحتياجات ال اصة.

 الوثائا التبريرية:

  وجودهققا الحقيقققي علقق  التققراب ن تبققرهن علققأال بققد للهيئققة الحالققنة للمشققرو  المبققادرم مققن الققدع  لكققي ت ققتايد 
 ني وذلش عن تريا إظهار تجربتها في ميدان يتماش  والمبادرم المقترحة.الموريتا

وكقذلش  قنة علق  ارققل،  مقدم للمشرو  أن تبرر وجودها من  الل إبراز عملكما يجب عل  الهيئة الحالنة 
مقققن  قققالل فعليقققة وجقققود هيئاتهقققا الحاكمقققة  المكتب،اللجنقققة، مجلققق. ا دارم، الجمعيقققة العامقققة..( ويجقققب أن يقققت  

 نظق ، تقريقر نشقات  قنوي، محلقر جل قة، تقريقر عقا ، ومحالقر تمرير هذه المعايير بوا تة وثقائا مكتوبقة 
صقققور، إلقققخ( أو أيقققة و قققيلة أ قققرة واردم وذات صقققلة  ر قققائل اعقققات...( وو قققائت إعالميقققة  فيقققديوهات، اجتم



تزكيققة( أو رعايققة معنويققة إلققخ. وتكققون مراجققا الهيئققة الحالققنة للمشققرو  مولققا تققدقيا تيلققة فتققرم التحقيققا فققي 
 الملاات.

 قابلية الشراكات: .2

والشققراكات. ولهققذا فقق ن المبققادرات المحمولققة مققن تققر  شققركا  عققدم  الققديناميكيات الجمعويققةتحبققذ جفجققرج  
البلققديات تحظقق  بالتشققجيا وب مكققان الشققراكات أن تتعلققا بالمبققادرات الجمعويققة التققي تشققرش أكثققر مققن فاعققل ك

ومنظمققات المجتمققا المققدني الموريتققاني والمنظمققات عيققر الحكوميققة الدوليققة المتد لققة فققي موريتانيققا ومنظمققات 
 مدني الجهوية.. إلخ.المجتما ال

كما يجب أن يكون توزيا المها  والم قووليات والقحا وماهومقا مقن تقر  جميقا المشقاركين فقي المبقادرم. 
 وفي إتار مبادرم يرج  تحقيقها عن تريا الشراكة يجب أن يعين زعي  من بين المنظمات الشريكة.

و ققيعهد إليققت التوقيقققا علقق  اتااقيقققة  ويجققب علقق  هقققذا الققزعي  أن ي ققتجيب لمعقققايير انت ابيققة محققددم أدنقققاه،
 التمويل.

 :اختيار المبادرات .3

تعمل وفقا أهقدا   التي من جمةالتة و نشالجماعية التريقة ال المبادرات. ونعني بالمبادرم برنامج جفجرج يدع  
فيجقب محددم، وتتشكل من أعمال ونشاتات فعليقة. أمقا ارعمقال والنشقاتات التقي يرجق  لهقا دعق  مقن جفجقرج 

 ال اصة التالية عل  ارقل: ت اه  في تحقيا واحد من ارهدا أن 

 .)ترقية مشاركة الشباب في حيام المدينة وفي التنمية المحلية   اصة ما البلديات 

 .)تعزيز قدرات الشباب  عيا لتح ين صورته  في المجتما وتمكينه  من التعبير   اصة البنات 

 اب والعمل عل  تقا مها ما الجميا بما في ذلش فاعلي بنا  مواق  مشتركة حول م ائل تتعلا بالشب
 شبت المنتقة.

 يجب عل  كل مقترح أن يظهر بتريقة محددم ومبررم م اهمة مبادرتت في بلوغ هذه ارهدا . و

 مدم النشاتات المقترحة:

ممتقدم مقا في فترم تندرج في إتار مرحلة إتار عرض مقترحات المبادرات هذا  تتحدد النشاتات المدعومة في
 أشهر. 7و 4بين

 التغتية الجغرافية:



فققي موريتانيققا، إال أن المنظمققات المنبثقققة عققن المجتمعققات المدنيققة فققي شققبت  اينبغققي أن تنجققز النشققاتات أ ا قق
يمكن أن يت  إشراكها  المنبثقين عن الجالية الموريتانيةإفريقيا الغربية( وكذا الااعلين  المنتقة  المغرب العربي،

 النشاتات المقترحة.في 

 قابلية المصاريف: ما هي المصاريف التي يمكن أن تدمج في المقترح؟ .4

ت قد  المبقادرم الموصقوفة فقي المقتقرح وأن تنجقز لكي تكون جديرم باالنتقا  ف ن المصاري  يجب باللرورم أن 
العالققة عل  أنها ال بد أن ت تجيب لمبادئ الت يير المالي الجيد واالقتصقاد ولقبت في موريتانيا في معظمها 

 ما بين الكلاة والااعلية.

و قة لقة ومبقررم. ومعلقو  أن هقذه النشقاتات لقن تكقون ملمتكقون معقو يجقب أن ث  إن تكالي  ت يير النشقاتات 
 .يةمن  الل اروراا الثبوتإال كد منها وقابلة للرقابة ولن يمكن التأ

 وهكذا تعتبر مصارياا معقولة ومنتقام: 

 كل مصاري  لرورية لتنايذ المبادرم. -

 مصاري  ارش اص والمشرفين عل  النشاتات. -

 تكالي  شرا  التجهيزات والمعدات وتجهيز المكاتب وتقدي  ال دمات. -

قامة أفراد المصادر البشرية المكلاين بت يير المبادرم. -  تكالي   ار وا 

 مصاري  الت يير الم اهمة مباشرم في ح ن  ير المبادرم المقترحة.  -

 وال يمكن في حال من ارحوال تمويل الم ائل التالية:

 رحد ارهدا  ال اصة لبرنامج جفجرج.عل  ارقل النشاتات التي ال ت تجيب  -

 أو عمليات المصادفة البحتة. العمليات الا رية  -

 النشاتات ذات التابا التجاري. -

 لديون وأعباوها  الاوائد(ا -

 التكالي  التي تحملها الغير. -

 بنا  المحالت وشرا  اررالي أو العمارات. -

 اال تثمارات العينية والعقارية إذا كانت تشكل أه  التكالي  التي  يتكل  برنامج جفجرج. -

 معايير االنتقاء: .5

 تشتمل معايير االنتقا  بصاة عامة عل :



 أهدا  جفجرج.م اهمة المبادرم في بلوغ  -

 االن جا  والقيمة الشاملة للمبادرم ما الميزانية. -

 العتبار وكذا مكانة البنات.أ ذ مكونة النو  بعين ا -

 الم اهمة المباشرم للشباب في المبادرم. -

 التابا التجديدي للمبادرم. -

 المبالغ المطلوبة: .6

مصقلحة التعقاون المبالغ من تر  أوقية وبا مكان أن تراجا هذه  6.500.000تصل المبالغ المتلوبة  ق  
 ما حاملي المشرو  ح ب نو  المبادرم وقدرات حامليها والمبلغ العا  للدع .والعمل الثقافي 

 التمويل المشترك:  قواعد .7

 للحصول عل  تمويل من جفجرج تو ذ الشروت التالية للتمويل المشترش بعين االعتبار:

  تتققأت  ويمكققن أن  % مققن المبلققغ الكلققي10يجققب علقق  الهيئققة حالققنة المشققرو  أن ت ققاه  بن ققبة أقلهققا
مقققن مصقققادرها الذاتيقققة أو عقققن تريقققا شقققركا   عمقققوميين أو  صوصقققيين( م قققاهمة الهيئقققة الحالقققنة 

ادم با تثنا   اارم فرن ا أو الوكالة الارن ية للتنمية  و. .ت( كما أن ب مكانها أيلا أن تتأت  من إع
يجاد المحالت والمعدات.االعتبار للمصادر البشرية   المكلاة بالنشات وا 

 نشاتات الممولة بتريقة مشتركة:م صص للمبلغ الال

رم ققققدمقققا ت قققاوي تيجقققب أن إال أن قيمتهقققا تحديقققد إن التكلاقققة العامقققة لوعمقققال والنشقققاتات ال ت لقققا ري 
في حالقة مقا إذا كانقت المبقادرم تتنقزل  ومدة بلوعها لوهدا  المنشودم. و ت يير الهيئة الحالنة للمشرو 

 في إتار عمل أكثر شمولية ف ن الهيئة الحالنة للمشرو  يجب أن تبرر االن جا  العا  للنشات.

 طرق تحويل نقل األموال: .8

 متوالية ح ب الترا التالية:يت  نقل المبالغ بأق ات 

 توقيا عل  اتااقية التمويل.الق ت ارول: ويت  دفعت وقت ال -

% علق  50الق قت ارول بن قبة ما يقت  تبريقر مصقاري  الق ت الثاني والق ت ار يقر يقت  دفعهمقا عنقد -
تقدقيا حالقة تققد  النشقاتات ، وكقذا اتير وتقدي  تقرير فني ومقالي بينقيارقل وذلش عبر تقدي  ن خ الاو 
مبقققالغ ارق قققات وتريققققة  والعمقققل الثققققافيمصقققلحة التعقققاون و قققيحدد  ح قققب المبقققادرم التقققي تققق  دعمهقققا.

 توزيعها.



 . طرق تقديم مقترحات المبادرات:2

 . مراحل التنفيذ:1

 معلومات ومعتيات  عداد المقترحات:

التي تعرب عن حاجتها برنامج جفجرج عدم مراحل تعمل عل  دمج آلية مصاحبة للمنظمات يشمل م ار تنايذ 
 إل  ثالث جل ات لال تعال  دا ل أحيا  نواكشوت. ثقافي جل تينمصلحة العمل والتعاون ال ينظ   .لها

 التحقيا واالنتقا :

 ها.وانتقائلجنة تنعشها مصلحة العمل والتعاون الثقافي في  اارم فرن ا التحقا في المقترحات   منتل

 :التوقيا عل  االتااا

 المرشحين وتوقا اتااقيات تمويل: مصلحة التعاون والعمل الثقافيتعل  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 2018مار. 

 المعلومة الم بقة

 تاريخ علا عرض مقترحات جفجرج

 التحقيا في الملاات وانتقاوها

 توقيا االتااا

 تاريخ إتالا عرض مقترحات جفجرج

 اجتما  لجنة االنتقا 

 تنايذ المبادرات

 2017أكتوبر  16

 2017 أكتوبر 27

 2017دي مبر  14

 2018إبريل 

 2018مايو 



 :إعداد الملف .2

 ل  أ ا. تقدي  مل  كامل يتكون من: تنتق  المبادرات التي  تمول ع

 .تلب شكلي موجت للم تشار المكل  بالتعاون والعمل الثقافي 

   مكّملة 2 المكونةمل  تلب الدع 

 .الميزانية مكمَّلة 

 للمشرو   ارعلا ، تاريخ ا نشا ، النشاتات التي تحققت(. تقدي  الهيئة الحالنة 

 . وصل اعترا 

 .نظ  الهيئة الحالنة 

   جل تعري  بنكي RIB. با   الهيئة الحالنة للمشرو ) 

  الهيئققة الحاملققة للمشققرو   النظققا  إلققافية عققن كققل وثيقققة أ ققرة أو شققهادم ب مكانهققا إعتققا  معلومققات
 رعاية..(.ر الة تزكية، مجلة صحاية، الدا لي، تقرير عن النشات، روابت االتصال، 

   كققل شققريش علقق  حققدم وتحديققد فققي إتققار المبققادرات الجمعيققة المشققتملة علقق  عديققد الشققركا  يجققب تقققدي
الزعي  المكل  بتوقيا التمويل بولوح، وتق ي  اردوار والم ووليات. ويعتبر الزعي  هو الم وول عقن 

 .مصلحة التعاون والعمل الثقافيالمبادرم لدة 

 :. آخر أجل للتسجيل3

 را كآ ر أجل.ظه 12عند ال اعة  2017دجمبر  14من اآلن إل  عاية ت تقبل ملاات مقترحات المبادرات 

 . كيف نشارك؟4

 ة واحدم:يجب أن ير ل المل  دفع
  : بالصيغة ا لكترونية إلmail.com@gefajr.mauritani ماتاح عل   أوUSB .)ا مي  

 و

  اارم فرن ا. مصلحة التعاون والعمل الثقافيالورقية في ن  تين إل  بالصيغة  

 

 المكل  با تقبال الملاات مصلحة التعاون والعمل الثقافي عند ا تقبال التلبات الموجودم  يقد  وكيل 

 إلكتروني للمشارش.وصل ا تال  

 

mailto:fajr.mauritani@gmail.com


 هام: يتعلق بالملفات المقدمة: 

 با مكان تقديمت بالعربية.ما أن  ،من المالل أن يقد  المل  باللغة الارن ية

اروراا ا داريققة فيجقققب تقققديمها باللغقققة الارن ققية إجباريقققا. ويجققب أن يكقققون الملقق  المققققد  مكتوبققا بصقققيغة  أمققا
 فالتلبات المكتوبة  تيا  تلغ (.إلكترونية  

 وأية وثيقة تكميلية للمل  قد يتلب إحلارها في مرحلة ما قبل انتقا  المبادرات.

 تلقائيا. كل ملف ناقص أو مرسل خارج المدة المحددة سيلغى

 


