فجر 2021

دعوة لتقديم مقترحات مبادرات –
تمكين الفتيات
المبادئ التوجيهية

تطلق مصلحة التعاون والعمل الثقافي بالسفارة الفرنسية في موريتانيا دعوة لتقديم مقترحات لدعم
مبادرات المجتمع المدني في إطار صندوقها للدعم فجر.

-I

عرض عام
 .1السياق
فجر آلية لدعم التعاون الفرنسي لصالح المجتمع المدني الموريتاني.
تم بناء فجر بشكل جماعي من خالل عملية دراسة وتشاور من  2012إلى  ،2014ويستند إلى مالحظة
مزدوجة:
 نقص مشاركة الشباب في حياة المدينة.
 حاجة الشباب وخاصة الفتيات للتعبير عن نفسه وتنظيم نفسه لتأكيد مكانته في المجتمع.
لذلك فهو يتمحور حول موضوع :تعبير الشباب الموريتاني ومشاركته.
لقد بدأ البرنامج في عام  2015ومكن في البداية من دعم  18مبادرة (فجر  ،)1وفي مارس 2017
أطلقت مصلحة التعاون والعمل الثقافي مرحلة ثانية (فجر  )2شهدت استدامة  11من هذه المبادرات بعد
دعوة محدودة لتقديم المقترحات .في العام الموالي ودائما في إطار المرحلة الثانية من برنامج فجر أطلقت
مصلحة التعاون والعمل الثقافي دعوة لتقديم مقترحات لفتح النظام لهيئات جديدة :مما سمح بتنفيذ 17
مبادرة جديدة .وكما هو الحال مع إطالق برنامج فجر  2مكنت المرحلة الثالثة من البرنامج من تعزيز
إنجازات  14من هذه المبادرات من خالل استدامة أهم نتائجها .في المرحلة الثانية (فجر  )3أطلقت
مصلحة التعاون والعمل الثقافي دعوة لتقديم مقترحات بغية فتح النظام لهيئات جديدة :وذلك من أجل
السماح بتنفيذ  16مبادرة جديدة في عام .2020
يالحظ أن فجر  4سيسعى هذا العام إلى تحقيق أهداف جديدة:
 استدامة  10مبادرات مختارة؛ تعزيز تمكين الفتيات من خالل االستفادة من صندوق فجر عبر دعم  14مبادرة.1

 .2الهدف العام
الهدف العام لـ فجر هو دعم المجتمع المدني الموريتاني من أجل رعاية التعبير والمشاركة لدى الشباب
وخاصة الفتيات .وتهدف هذه الدعوة لتقديم الطلبات للمبادرات الرامية إلى تعزيز تمكين الفتيات في
موريتانيا.

 .3األدهداف المحددة
يساهم فجر في تحقيق األهداف المحددة التالية:
 تعزيز مكانة الفتيات في المدينة والفضاء العام ودعم سياسة البلدية المخصصة للشباب في نفس الوقت؛
 تعزيز قدرات الفتيات من أجل تحسين صورتهن والتعبير عن أنفسهن وإيجاد مكان في المجتمع وجعله
أكثر انتباها ً للصعوبات التي تواجههن؛
 بناء مواقف مشتركة حول قضايا الشباب ومشاركتها مع الفاعلين في شبه المنطقة.
 جمع الشباب من مجموعات مختلفة حول مبادرات مشتركة من أجل تحسين تماسكه االجتماعي

 .4النتائج المتوقعة
من المتوقع في نهاية صندوق الدعم فجر:
← تقوية الروابط االجتماعية بين الشباب من مختلف المجموعات بحيث تتطور فضاءات جديدة للحوار
البناء والتشاور من أجل التنمية المحلية.
← يتم تعزيز قدرات الشباب بحيث يصبح أكثر استقاللية في التنظيم والمشاركة والتعبير عن نفسه في
الفضاء العام ،وقادرا على تنفيذ أعماله الجمعوية دون الدعم المنهجي من جهات خارجية (الجهات
المانحة  ،الرعاة  ،إلخ)  .وهذا التمكين للشباب من خالل تعزيز قدراته يضمن استمرارية أعماله بعد
فجر.
← يشعر الشباب – من جميع المجموعات بما في ذلك الفتيات  -بأنه يشارك في عمليات صنع القرار
ويتم دمجه بشكل أفضل في تحديد ومتابعة سياسات التنمية المحلية.
← تعزيز التبادل والعمل الجماعي بين منظمات المجتمع المدني المهتمة بقضايا الشباب وتطوير روح
الحوار البناء بينها ،بما في ذلك مع المجتمع المدني في شبه المنطقة ،وتعرفه بعضه على البعض
وتواصله بشكل أفضل ،فصندوق الدعم فجر يمكن من التشاور بين الجهات الفاعلة في المجتمع المدني
الموريتاني في هذه المجاالت.
← ساعدت المبادرات على إيقاظ الشباب وتوعيته بالتربية في مجال المواطنة ،سواء كان مستفيدا أو
من أصحاب مبادرات وخاصة الفتيات ،كما أنه اكتسب الثقة من خالل امتالك المعرفة والمهارة.
← تمكنت منظمات المجتمع المدني المشاركة في برنامج فجر من تحسين منهجيتها واستراتيجيتها:
فهي أكثر تماسكا وأفضل تنظي ًما وتدريبًا ،كما أنها ترسم أعمالها في منطق التقدم الديناميكي (المهارات
والشراكات ،إلخ).
← تلتزم منظمات المجتمع المدني الحاملة للمبادرات وشركاؤها (الجمعيات والمنتخبون المحليون ،
إلخ) بقيم فجر ويسعون الحترامها في تنفيذ مبادراتهم.
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 .5القيم والمبادئ المشتركة
يهدف فجر إلى تعزيز عدد من المبادئ والقيم ،التي تلتزم منظمات المجتمع المدني الحاملة للمبادرات
بالتمسك بها:
 التماسك االجتماعي والعيش معًا مع احترام التنوع ،يعتبر الدفاع عن هذا المثل السامي قوة دافعة وراء
التنمية المستدامة للمجتمع الموريتاني ،ويعني بذل جهود مخلصة للحوار بين الشباب ،دون منع وبروح
إنسانية وتضامن واحترام لجميع الثقافات.
 االلتزام بالمواطنة الذي يمر عبر المشاركة الديناميكية والطوعية للشباب في الميدان ومن خالل تعزيز
مفاهيم المشاركة والصالح العام.
 النزاهة في أسلوب الحكامة واألعمال المنفذة ،والسيما البحث عن الشفافية واستقاللية األطراف الفاعلة.
 التعليم لغرض التثقيف.
 التسامح ونبذ التطرف أو أي رد فعل عشائري أو قبلي أو فئوي.
 المساواة بين الجنسين ،مما يعني تعزيز دور المرأة وكلمتها في المجتمع.
 العدل واإلنصاف.

 -IIشروط الوصول إلى فجر
 .1مجاالت العمل المشمولة
تتعلق المبادرات المدعومة من قبل فجر بالمجاالت التالية:
• تعزيز قدرات الشباب وإمكاناته في مجال المواطنة.
• الترويج لسياسة بلدية مخصصة للشباب.
• تلميع صورة الشباب والتربية في مجال المواطنة.
• إنشاء فضاءات للتبادل والحوار والتشاور بين الشباب.
• بناء مواقف مشتركة حول رهانات الشباب.
• وضع موازنات تخدم المواطنة.

 .2معايير األدهلية
.1

أدهلية المنظمات :من يمكنه التقدم للحصول على تمويل مشترك؟
الجهات الفاعلة المؤهلة
هذه الدعوة موجهة لمنظمات المجتمع المدني الموريتانية التي تتخذ من موريتانيا مقرا لها وتمارس معظم
أنشطتها في موريتانيا ،ويتعلق األمر بمنظمات خاصة غير ربحية (جمعيات ،تعاونيات ،منظمات غير
ضا.
حكومية ،نقابات ،إلخ) .كما أن النوادي والتجمعات ومنصات الجمعيات مؤهلة أي ً
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وسيتم إعطاء اهتمام خاص لجمعيات الشباب الناشئة أو مجموعات جمعيات الشباب ،وذلك ألجل دعم
المنظمات غير الربحية المعترف بها أو غير المعترف بها (الوصل غير إلزامي) ،وفي هذا السياق
سيكون تنوع الفرق ومشاركة الفتيات معايير مهمة.
كما سيولى اهتمام خاص في المبادرات لمشاركة الفتيات واألشخاص ذوي اإلعاقة.
وثائق التبرير
لالستفادة من المنحة يجب أن تبين الهيئة الحاملة للمبادرة وجودها الحقيقي على األراضي الموريتانية،
وإظهار خبرتها في مجال المبادرة المقترحة.
يجب أن تبرهن الهيئة الحاملة للمبادرة على ما ال يقل عن عام من وجودها ،وكذلك الوجود الفعلي
لهيئات حكامتها.
يجب تبرير هذه المعايير بوثائق مكتوبة (النظام األساسي ،تقرير النشاط السنوي ،تقارير االجتماعات
ومحاضرها ،قائمة األعضاء الناشطين في الجمعية ،إلخ) ،وسائل االتصال (مقاطع الفيديو ،الصور،
إلخ ،).أو أي وسيلة أخرى ذات صلة (خطابات توصية ،رعاية أخالقية ،إلخ).
ستخضع مراجع الهيئة الداعمة وصدقها للتحقيق أثناء فحص الملفات.
.2

أدهلية الشركاء
يعزز صندوق فجر الديناميكيات الجماعية والشراكات وبشكل أخص المبادرات التي يحملها العديد من
الشركاء.
قد تتعلق الشراكات بالمبادرات الجماعية بما في ذلك عدة أنواع من الفاعلين مثل البلديات ومنظمات
المجتمع المدني الموريتانية األخرى والمنظمات غير الحكومية الدولية العاملة في موريتانيا ،إلخ.
يجب أن يكون توزيع المهام والمسؤوليات واض ًحا ومفهو ًما من قبل جميع األطراف الفاعلين في
المبادرة.
وفي إطار المبادرة التي يتم تنفيذها بالشراكة يجب تعيين قائد من بين المنظمات الشريكة ،يجب أن يفي
هذا الشريك الرئيس بمعايير األهلية المذكورة أعاله وسيكون هو الموقع على اتفاقية التمويل.

.3

أدهلية المبادرات
يدعم فجر المبادرات ،ونعني بالمبادرة مسعى جماعيًا ديناميكيًا ومتماس ًكا له أهداف محددة ،يتكون من
أعمال وأنشطة ،وليس بالضرورة محدودًا في الزمن.
ولكي تكون مؤهلة يجب على األعمال واألنشطة التي يُطلب لها دعم فجر أن تساهم في تحقيق الهدف
التالي:
 جمع الشباب من مجموعات مختلفة حول مبادرات مشتركة من أجل تحسين تماسكه االجتماعي ومعرفته
بالمناطق.
باإلضافة إلى واحد على األقل من األهداف المحددة التالية:
• تعزيز مكانة الشباب في المدينة والفضاء العمومي ودعم سياسة البلدية المخصصة للشباب في نفس
الوقت.
• تعزيز قدرات الشباب لتحسين صورته والتعبير عن نفسه وإيجاد مكانته في المجتمع وجعله أكثر انتباها ً
لصعوباته.
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• بناء مواقف مشتركة حول قضايا الشباب ومشاركتها مع الفاعلين في شبه المنطقة.
يجب أن يوضح كل اقتراح بطريقة دقيقة ومبررة مساهمة المبادرة في هذه األهداف.
مدة األنشطة المقترحة
تندرج األنشطة المدعومة بموجب هذه الدعوة لتقديم مقترحات المشاريع في فترة تتراوح بين  4و 7
ونظرا للسياق الصحي يمكن اعتماد
أشهر ،يجب أن تكتمل جميع األنشطة بحلول  31ديسمبر ،2021
ً
المرونة في تنفيذ المشاريع إذا قدمت الجمعية مبررات.
التغطية الجغرافية
يجب أن تنفذ األنشطة على األراضي الموريتانية.
.4

أدهلية اإلنفاق :ما دهي المصروفات التي يمكن تضمينها في العرض؟
لكي تكون مؤهلة يجب على النفقات أن تخدم بالضرورة المبادرة الموضحة في االقتراح وأن تتم في
معظمها في موريتانيا وتفي بمبادئ اإلدارة المالية السليمة واالقتصاد والفعالية من حيث التكلفة .يجب أن
تكون تكاليف تسيير األنشطة معقولة ومبررة.
يجب أن تكون النفقات قابلة للتحديد والتحقق ويمكن التصديق عليها من خالل الوثائق التبريرية.
تعتبر التكاليف التالية من التكاليف المؤهلة:
 أي نفقات الزمة لتنفيذ المبادرة تكاليف الموظفين المكلفين باألنشطة تكاليف شراء المعدات والمواد واللوازم والخدمات. تكاليف السفر واإلقامة للموارد البشرية المخصصة للمبادرة والمستفيدين؛ مصاريف التسيير التي تساهم بشكل مباشر في تنفيذ المبادرة المقترحة.ال يمكن بأي حال من األحوال تمويل:
 األنشطة التي ال تلبي اثنين على األقل من أهداف فجر؛ مصاريف الهيبة أو انتهاز الفرص؛ األنشطة ذات الطابع التجاري؛ الديون ورسوم الديون (الفائدة)؛ التكاليف المغطاة في مكان آخر؛ تشييد المباني وشراء األراضي أو المباني؛ االستثمارات المنقولة والعقارية ،إذا كانت تشكل الجزء األكبر من التكاليف التي يتحملها فجر.5

 .3قواعد التمويل المشترك
تقتصر منح برنامج فجر على حد أقصى قدره  600000أوقية جديدة لكل مبادرة ،ويمكن إعادة تعديل
المبالغ من قبل مصلحة التعاون والعمل الثقافي مع قائد المشروع اعتمادًا على نوع المبادرة وقدرات
القائد والمبلغ اإلجمالي للمنحة.
وبذلك يمكن للنظام دعم حوالي عشرين مبادرة في عام .2021
شروط التمويل المشترك للحصول على منحة من فجر كما يلي:
 بالنسبة للمبادرات التي يقل إجمالي قيمتها عن  400000أوقية جديدة يجب أن تشارك الهيئة الداعمة
بنسبة  ٪5على األقل من المبلغ اإلجمالي؛
 بالنسبة للمبادرات التي يبلغ إجمالي قيمتها ما بين  400.000أوقية جديدة و  600.000أوقية جديدة،
يجب أن تشارك الهيئة الداعمة بنسبة  ٪10كحد أدنى من المبلغ اإلجمالي ،يجب أن يكون للمبادرات
المساهمة في هذا السقف وصل وبيان هوية مصرفية.
قد تأتي مساهمة الهيئة الحاملة للمبادرة من مواردها الخاصة أو من شركاء آخرين (عمومي أو خاص) ،
ضا من التقييم الكمي للموارد
باستثناء السفارة الفرنسية ووكالة التنمية الفرنسية ( .)AFDوقد تأتي أي ً
البشرية المخصصة للنشاط وتوفير المباني والمعدات.
كلفة األنشطة المشتركة التمويل
التكلفة اإلجمالية لألعمال واألنشطة من حيث المبدأ ال تخضع ألي قيود ،ومع ذلك يجب أن يتوافق
حجمها مع القدرة التسييرية للهيئة الحاملة للمبادرة واألهداف المطلوب تحقيقها.
وإذا كانت المبادرة جز ًءا من إجراء أكثر شمولية سيتعين على الهيئة الحاملة للمبادرة تبرير االتساق العام
للعمل.
المساهمات العينية (التقييمات)
يمكن تقييم الخدمات المقدمة مجانًا أو المقدمة مباشرة من قبل داعم أو راع وأخذها في االعتبار عند تقييم
مساهمات الجمعية وفقًا للشروط التالية:
 أال تتجاوز  ٪8من المبلغ اإلجمالي؛
 تقديم الوثائق المبررة؛
 أن تتوافق مع المساهمات الفعلية في إطار المبادرة.
طريقة تحويل األموال
يتم تحويل األموال حسب المبالغ الممنوحة على أقساط متتالية وفقًا للطرق التالية:
 الدفعة األولى عند التوقيع على اتفاقية المنحة؛
 يتم دفع القسط الثاني بعد تبرير ما ال يقل عن  ٪50من نفقات مبلغ الدفعة األولى (تقديم نسخ من
الفواتير ،وتقديم تقرير فني ومالي مؤقت) ،باإلضافة إلى التحقق من حالة تقدم األنشطة وفقًا لنوع
المبادرة المدعومة؛
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وسيتم تحديد المبالغ وتوزيع األقساط من قبل مصلحة التعاون والعمل الثقافي.

 .4الجدول الزمني المؤقت لدعوة تقديم المقترحات لعام 2021
22 mars 2021

إطالق دعوة تقديم
مقترحات الجمعيات

منتصف مايو 2021
30 avril 2021

يونيو 2021

بدء المشروع

إغالق باب تقديم
المقترحات

اجتماع لجنة
الفرز

 .5مكونات الملف
سيتم اختيار المبادرات التي سيتم تمويلها على أساس ملف كامل:
 طلب رسمي موجه إلى مستشار التعاون والعمل الثقافي؛
 ملف طلب الدعم معبأ؛
 الميزانية معبأة.
 عرض تقديمي للهيئة الحاملة للمبادرة (األعضاء ،تاريخ اإلنشاء ،األهداف ،األنشطة المنفذة)؛
 وصل للجمعيات المعترف بها؛
 النظام األساسي للهيئة الحاملة للمبادرة؛


بيان هوية مصرفية باسم الهيئة الحاملة للمبادرة أو عند االقتضاء إفادة توطين لدى تعاضدية؛

 أي وثيقة أو إفادة أخرى قد توفر معلومات إضافية عن الهيئة الحاملة للمبادرة (اللوائح الداخلية  ،تقرير
النشاط  ،دعائم االتصاالت  ،بيانات صحفية  ،خطابات التوصية  ،الرعاية  ،إلخ) ؛
 بالنسبة للمبادرات الجماعية التي تضم العديد من الشركاء عرض كل شريك والتحديد الواضح لقائد
المجموعة الموقع على اتفاقية التمويل ووصف األدوار والمسؤوليات .قائد المجموعة هو المسئول عن
المبادرة أمام مصلحة التعاون والعمل الثقافي.
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 .6الموعد النهائي للتقديم
سيتم استالم ملفات اقتراح المبادرة حتى

avril à midi

 30كموعد نهائي صارم.

 .7كيفية التقديم؟
تنزيل ملف طلب الدعم من الموقعhttps://mr.ambafrance.org :
يجب إرسال الملف مع الوثائق الداعمة:
• في نسخة إلكترونية إلىfajr.mauritanie@gmail.com :
و
• في نسختين ورقيتين إلى مصلحة التعاون والعمل الثقافي بالسفارة الفرنسية.
وعند استالم الطلبات ،سيتم إرسال إقرار باالستالم عبر البريد اإللكتروني من قبل خلية فجر.
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