
 
 

 

 

 

 

 

حات: مبادرات مجتمعية لتفعيل دعوة لتقديم  مقتر

اك المجتمع المحلي   األماكن العامة وإشر
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

  

 

 دوالر أمريكي 2,000 السقف المالي للمقترح:

   مساء بتوقيت القدس 16:00، الساعة 2021تموز  31الموعد النهائي الستالم االستفسارات: 

 مساء بتوقيت القدس  16:00، الساعة  2021 آب  08الموعد النهائي لتقديم المقترحات: 

 unhabitat-palestine@un.org :التالي اإللكتروني البريد إلى المقترح ارسال يتم

 “أماكن عامة امنة وشاملة للجميع" مجتمعيةمقترحات مبادرات  -يكون عنوان االيميل: برنامج حياة 

 

 

 

 

 النظر في المقترحات الواردة بعد انقضاء الموعد النهائي المذكور أعالهلن يتم  .1

 بالسقف المالي أو بمعايير التقديم  التي ال تلتزم  استبعاد المقترحاتسيتم  .2

 يجب أن يشير مقترح المشروع والوثائق المرفقة له بوضوح إلى اسم البرنامج  .3

 يجب أن تكون جميع األسعار بالدوالر األمريكي .4

 .  2021أال تتجاوز مدة تنفيذ المبادرة الشهرين، وتكون خالل صيف  .5

   .لغة المقترح هي اللغة العربية .6

 

 

 

 



 
 المشتركبرنامج حياة 

ويتم  ممول من حكومة كندا، العنف ضد المرأة في الضفة الغربية وقطاع غزة برنامج حياة المشترك يسعى إلى القضاء على

صندوق األمم المتحدة  (،UN Women) األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأةمن هيئة  تنفيذه بشكل مشترك

ومكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات  ،(UN-Habitat)األمم المتحدة للمستوطنات البشرية برنامج ، (UNFPA)للسكان 

 عدد من الوزارات المتخصصة بالشراكة مع وزارتي شؤون المرأة والتنمية االجتماعية إلى جانب  (UNODC) والجريمة

 .ومنظمات المجتمع المدني

( في فلسطين بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي بتطوير أماكن UN-Habitat)يقوم برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية  

 ر هذه األماكن وتصميمها بشكل شمولي وال سيما للمرأة، يتيح ما يلي:  عامة آمنة وشالة للجميع، حيث أن توف

 . زيادة فرص حصول المرأة على الخدمات األساسية. 1

 . زيادة فرص حصول المرأة على التعليم والعمل والمشاركة في األنشطة الثقافية والترفيهية. 2 

 اكن المؤسسية والسياسية.. تعزيز المشاركة المدنية للمرأة من خالل الوصول إلى األم3 

 . تحسين نوعية الحياة الحضرية والمجتمعية للجميع والحد من خوف المرأة وإيذاءها. 4 

 . تعزيز الحق في "المدينة للجميع".5

 

 من الدعوة إلى تقديم العروض الغرض

-UN)برنامج االمم المتحدة للمستوطنات البشرية  ، يدعوحياة المشترك برنامجفي إطار الحملة اإلعالمية للتوعية ضمن 

Habitat  في الضفة الغربية وخانيونس   وأريحا والدوحة    وبيت ساحورجاال    وبيت  جنين ونابلس وبيت لحم( بالتعاون مع بلديات

تتناول في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى تقديم مقترحات لمبادرات مجتمعية  الفاعلة  منظمات المجتمع المدني في قطاع غزة

وتحسين معايير األمان والشمولية   هاالقضايا االجتماعية في األماكن العامة من أجل تعزيز السلوكيات االجتماعية اإليجابية في

 .األماكن العامةالى وسهولة الوصول 

أداة الستخالص بيانات األماكن العامة على مستوى المدينة، حيث يوفر التقييم اد تقييم خالل العام الماضي، تم العمل على إعد

، وتأثير الجانبين الفيزيائي واالجتماعي على معايير قابلة للقياس والتدقيق حول كيفية استخدام النساء في فلسطين لألماكن العامة

. استهدف التقييم األماكن العامة في البلديات الشريكة المذكورة األمان والشمولية وسهولة الوصول المدركة في المكان العام

التخلص غير  خالله المشاكل والسلوكيات االجتماعية التالية كأبرز المشاكل التي تعاني منها المشاكل العامة:  ظهروأعاله، 

اإلساءة اللفظية والتحديق،  باإلضافة إلى التحرشات التي شملت القانوني من النفايات، عدم االلتزام بقواعد وأنظمة الشارع،

 25-19إضافة إلى اللمس في بعض الحاالت. كما تبين أن أغلبية رواد األماكن العامة هم من الشباب الذكور )الفئة العمرية 

ميشاً، والتي كما ظهرت في  سنة( األمر الذي يستدعي زيادة عناصر الشمولية في األماكن العامة، لتشمل الفئات األكثر ته

المسوحات الميدانية هي فئتي ذوي االحتياجات الخاصة، وفئة النساء األكبر سناً. كما أظهرت التقييمات تباين واضح في الشعور  

الليل بين الذكور واإلناث، حيث تشعر النساء بنسب مضاعفة من انعدام األمان في األماكن العامة ليالً وصلت  األمان فيبعدم 

 أضعاف في بعض المدن.    8إلى 



 
 :دعو مؤسسات المجتمع المدني إلى تقديم مقترحات مبادرات تهدف إلى تحقيق النتائج المتوقعة التاليةبناء عليه نو

 تعزيز السلوكيات االجتماعية اإليجابية في األماكن العامة   -1

 تحسين معايير األمان والشمولية وسهولة الوصول فيها.  -2

   في األماكن العامة. مجتمعيةالزيادة المشاركة  -3

 في أعقاب انتشار جائحة كورونا.تعزيز أهمية توفر األماكن العامة اآلمنة والشاملة، خصوصاً  -4

 ما الذي نبحث عنه؟

في األماكن العامة بناء على رؤيتهم وسهولة الوصول والشمولية  األمانيمكن للمتقدمين المهتمين اقتراح أفكار حول مواضيع 

سواق، مجمعات المواصالت األ) على سبيل المثالطبيعة األماكن العامة التي يمكن أن تشملها التدخالت . واما خبرتهمومجال 

 حدائق، وغيرها(.المالعب، الميادين، الساحات والرصفة، األالعامة، 

أو الفتيات والنساء أو كبار  ،والشباباألطفال المجتمع المحلي، بما يشمل  شراكويجب أن تبين المشاريع المقترحة كيف سيتم إ

األنشطة بشكل هذه  ضرورة تنفيذ  التركيز على    النشاط أو الفعالية المقترحة معالسن أو األشخاص ذوي اإلعاقة )أو جميعهم( في  

 . تفاعلي وتشاركي مع المجتمع المحلي

 أمثلة على المبادرات:  

 مع جميع افراد المجتمع )العاب رياضية وماراثون ودراجات هوائية(.تنظيم مسابقات تج -1

 حكواتي وسيرك أو غيرها. مسرح دمى، نشاط موسيقى، أعمال فنية مثل عمل مسرحي،  -2

 أو غيرها. (Art installations)رسم جداريات أو بناء أعمال فنية  تدخالت فنية في األماكن العامة مثل -3

 وزراعة أشجار(   األماكن العامة كحمالت تنظيف وتجميل أو تخضيرتدخالت مجتمعية لتحسين  -4

 

 متطلبات التقديم وعملية االختيار

 :يجب أن يوفر مقدم الطلب معلومات ووثائق كاملة كما هو موضح أدناه

 تفاصيل التقديم/الوثائق المطلوبة المعايير 

 شهادة تسجيلارفاق  الوضع القانوني  -1

ملف تعريف  -2
 المؤسسة  

وأهدافها، أو  المؤسسة ورسالتهاملف التعريف بالمؤسسة بحيث تشمل ما يلي: رؤية ارفاق 
 ما يعادلها من وثائق

 

المشاريع - -3
 المشابهة

 " مشاريع ذات مهام مماثلة صممها مقدم الطلب سابقاارفاق 

االلتزام بالموازنة - -4
 المرصودة

 الميزانية التقديرية 

حساب بنكي باسم  -5
 المؤسسة

 يجب ارفاق ورقة من البنك بحساب بنكي معتمد باسم المؤسسة

 



 
 شروط التقديم:

  UN-Habitat إلكترونيا موجهة إلى برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية مقترحاتهميجب على مقدمي الطلبات تقديم 

 . مساء بتوقيت القدس 16:00 الساعة  ، 2021 آب  8 أقصاهموعد  في

 يطلب من مقدم المقترح تقديم ما يلي: 

 تقديم وثائق التأهيل المذكورة أعاله -1

و الموقع   ، والمنطقة الجغرافيةالعامة للمبادرة، هدف المبادرة  الفكرة :المقترح يتضمنبحيث تقديم المقترح او المبادرة  -2

وتشكيلة  واألنشطة الرئيسية، واإلطار الزمني خطة التنفيذو المنهجية المقترحة، و وتحديد المستفيدين،  ،المقترح للتنفيذ

 النموذج المرفق(. )انظر ، ، وما إلى ذلكالمبادرةمن  و النتائج المتوقعة  الفريق والدور

 الموازنة التقديرية للمبادرة.  -3

 

 التقييم: آلية

 يتم التقييم بناء على المعايير التالية:

 للنقاط األقصىالحد  المعيار 

 المبادرة المقترحة:  

 ألهداف البرنامج أهداف األنشطة المقترحة  مدى خدمة •

 هل األنشطة خالقة ومبتكرة؟ •

هل األنشطة محددة وقابلة للتحقيق وواقعية ضمن اإلطار  المنهجية وخطة العمل:  •

 الزمني

   المستفيدين والفئة )الفئات( المستهدفة أكبر عدد من التأثير علىمدى   •

 

30 

 

10 

20 

 نقطة   20

 نقطة   20 خبرة المؤسسة والمشاريع المشابهة •

 

 والتقديم: لشروط التأهيلمبادرات مطابقة  8سيتم قبول أفضل  •

-UN) ال تنطوي دعوة تقديم المقترحات هذه على أي التزام من جانب برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية •

Habitat)، سواء كان ماليا أو خالف ذلك . 

 مبادرة.  أيعدم قبول بالحق في قبول أو   (UN-Habitat) البشريةيحتفظ برنامج األمم المتحدة للمستوطنات  •

علما بأنه سيتم قبول شروط   .قبوله عدم ويتم للشروط محقق غير هذه األهلية بمعايير يفي ال الذي االقتراح ويعتبر •

 .التأهيل

 

 



 
 نموذج التقديم المقترح للمبادرة

 : المؤسسةبيانات  .1

 اسم المؤسسة: 1.1

 العنوان: 1.2

 البريد اإللكتروني:        رقم الفاكس:   رقم الهاتف: 1.3

 مسؤول االتصال الرئيسي ومنصبه: 1.4

 :(رفاق شهادة التسجيل)إ الوضع القانوني للمؤسسة 1.5

 وخبراتهادفها ورسالتها وتجاربها تقديم وصف موجز للمؤسسة وه يرجى: وخبرتهاقدرة المؤسسة التشغيلية  1.6

 اقصى، مع إرفاق بروفايل(كلمة كحد  250) :السابقة

 : المبادرة .2

 :ةالمبادرة المقترح اسم 2.1

 :المبادرةتحليل المشكلة وعرضها مع إدراج مبررات المنطقة الجغرافية وموقع الفعالية:  2.2

 :الفرعيةواألهداف  بادرةالهدف العام للم 2.3

والمنطقة الجغرافية التي تغطيها وكيفية استفادة هذه  المتوقع مصنفة حسب الجنس والعدد -الفئات المستفيدة 2.4

 الفئات من المبادرة:

 :كلمة كحد أقصى( 500): وصف المبادرة 2.5

 :وطريقة التنفيذ )المنهجية(مدة المشروع المتوقعة  2.6

 والمدة والمسؤولية  خطة العمل: النشاط 2.7

 

 )المخرجات(  النتائج المرجوة أو المتوقع تحقيقها 2.8

 التنفيذ خطوات  الزمني )المدة(  اإلطار  فريق العمل  مالحظات 

   1 

   2 

   3 



 
 : الموازنة التقديرية .3

 التكلفة التقديرية لهذا النشاط )نقداً(:

 

 التكلفة الكلية  تكلفة الوحدة الوحدة  البند

      

  $         -       

      

  $         -       

 

 =_________________ دوالر غير شاملة الضرائب التقديرية التكلفة 

 _____________________________ التاريخ: ____________________الطلب: اسم مقدم 

 

 عرض: مرفقات ال

 شهادة التسجيل للمؤسسة   -
 حساب بنكي باسم المؤسسة  -

 وأهدافها، أو ما يعادلها من وثائق المؤسسة ورسالتهارؤية  ملف التعريف بالمؤسسة بحيث تشمل -

 امثلة لفعاليات مشابهة قامت المؤسسة بتنفيذها -

 


