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 استدعاء موجه إلى المشاريع الصغيرة 

 الشبابية   OSCلمبادرات اإلرشادات للدعم الفني والمالي  نسق

 

 ادراتإلى المشاريع الصغيرة بغية دعم المب دعوةأطلق مشروع " بذرة المواطنة" 
 في والية نواكشوط.  تقودها جمعيات الشبابالتي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 l’AFD, le CCFD-Terreمن طرف  ممولو   Grdrتنسيق هذا المشروع  ويتولى

Solidaire, la région Centre-Val de Loire et le Secours Catholique France   
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 ": مشروع "بذرة المواطنةالمضمون -أوال 

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

ة الشباب الموريتاني داخل ددة أصحاب المصلحة بهدف تعزيز مشاركالمجتمع المدني متع

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

 AFD  ،CCFD - Terre Solidaire ،Secours Catholique طرف  منالمقدم والمالي 

France  ، منطقة و  Centre-Val de Loireفيذه في نواكشوط من قبل، ويتم تن Grdr  فضال عن

معة تحت تاتحاد من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني والسلطات العامة والمؤسسات مج

  ."نواكشوط -نواة موحدة مصطلح "

  :المشروع إلىهذا يهدف 

 .المواطنة الشبابية مشاركة تعزيز الجمعيات الموريتانية الناشطة لصالح الشباب و  -

تهيئة ظروف مواتية للحوار بين منظمات المجتمع المدني والسلطات العامة المحلية  تعزيز  -

واإلقليمية، بما في ذلك الجهات الفاعلة الفرنسية في مجال التعاون الالمركزي، وهي نقطة 

  .يركز على الشبابالذي انطالق لتنفيذ برنامج منسق ألصحاب المصلحة المتعددين 

إقليمين  ت المرحلة التحضيرية آلية دعم للمبادرات التي تتركز فيولتحقيق هذا الهدف، أنشأ

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

  .منظمات المجتمع المدني الموريتانية بشكل جماعي

 :، هيةطلألنشومن المقرر القيام بثالثة مجاالت 

حدة في المناطق الرائدة في نواكشوط وغورغول وأوروبا لتعزيز االتفاقات نواة مو 3إنشاء   -1

بين الجمعيات والسلطات العامة )المحلية والوطنية( إلدارة وتنفيذ المشروع؛ الذي يحترم التكافؤ 

  .بين الجنسين

إجراء دراسة تشاركية مع جمعيات الشتات الموريتاني في أوروبا ومنظمات التضامن   -2

مشاركتها  نمطاون المركزي لتحديد مصالحها وت المحلية الفرنسية والموريتانية في تعوالسلطا

 .في إطار المشروع

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

 :والية نواكشوط، التنمية المستدامة، المساواة بين الجنسين، وتنمية الهجرة في  ESS :التالية

 

 أهداف الدعوة إلى المشاريع الصغيرة - ثانيا

 :وتتمثل أهداف الدعوة إلى المشاريع الصغيرة فيما يلي 
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  دعم تطوير إجراءات المواطنين التي يقودها الشباب واالستجابة بطريقة مستدامة للقضايا

 حضرية(ن إدراجها في خطط التنمية الاإلقليمية )التي يمك

  في منطقة نواكشوط من خالل  ز االندماج المهني واالقتصادي واالجتماعي للشبابتعزي

  .األنشطة االقتصادية المستوحاة من مبادئ لجنة الدراسات االجتماعية

 المشاركة االجتماعية والثقافية والمدنية والمهنية للشابات وتعزيز حقوق  عزيزت

 .اإلنسان في والية نواكشوط

 ستدامة ذات التأثيرات البيئية اإليجابية في والية نواكشوطاإلجراءات الم زيزتع 

 

 الحصول على الدعم المالي  أنماط -ثالثا 

 ؤهلينالفاعلين الم

 

هذه الدعوة موجهة إلى منظمات المجتمع المدني الموريتانية التي تتخذ من منطقة نواكشوط إن 

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

. كما يحق أيضا إنشاء أندية تجمعاتغير الحكومية والتعاونيات وال)الجمعيات والمنظمات 

رياضية، وجمعيات، ومنصات جمعيات، فضال عن أصحاب المشاريع على وجه الخصوص 

 )النساء والشباب(. 

ة العمرية المستهدفة ويجب أن تتراوح الفئويجب أن تستهدف أنشطة المبادرة الشباب، 

يجب أن يكون عمر الشخص المسؤول عن إدارة وتنفيذ كما . سنة 35و  15للمشروع بين 

 عاما. ويجب أن يتألف مكتب الجمعية من الشباب والشابات.  40و 15أنشطة المشروع بين 

 

. وينطوي ذلك وسيولى اهتمام خاص لرابطات الشباب الناشئة أو لمجموعات رابطات الشباب

. ل غير اإللزامي(صو)ال معترفغير تلك الى دعم المنظمات غير الربحية المعترف بها أو عل

كما ومشاركة الفتيات الصغيرات معايير ذات أهمية.  وفي هذا السياق، سيكون تنوع الفرق

 سيولي اهتمام خاص لمشاركة الفتيات واألشخاص ذوي اإلعاقة في المبادرات.

 

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

 المبادرة المقترحة.ذي يوافق الل إظهار خبرته في الميدان النواكشوط من خ

 

. ويجب تبرير هذه المعايير بوثائق مكتوبة فعالية هيئات اإلدارةويجب أن يبرر الهيكل الداعم 

في ر االجتماعات، وقائمة األعضاء النشطين )النظام األساسي، وتقرير النشاط السنوي، ومحاض

)أشرطة الفيديو، والصور، وما إلى ذلك(، أو أي  لصواتال لالرابطة، وما إلى ذلك(، ووسائ

وسائل أخرى ذات صلة )خطابات التوصية، والرعاية األخالقية، والشهادة من دار البلدية، أو 

 خدمة ال مركزية للدولة وما إلى ذلك(.
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 من المراجع ومطابقة الهيكل الداعم أثناء فحص الملفات. سيتم التحقق

 

 الفاعلين الغير مؤهلين

 

والشركات  دراساتالدولة، ومكاتب ال أنشطةو: األفراد وحدهم، الجهات الفاعلة غير المؤهلة

الخاصة، والمنظمات العامة تحت إدارة أو خدمات الدولة والسلطات المحلية، واألحزاب 

 ت ذات الغرض السياسي.السياسية والجمعيا

 

 الشراكات. كذا والجماعية يات يكتشجع "بذرة المواطنة" الدينام

وتشجع المبادرات التي يقودها عدة شركاء من االتحادات. وقد تتعلق الشراكات بمبادرات 

جماعية تشمل عدة أنواع من الجهات الفاعلة مثل البلديات ومنظمات المجتمع المدني األخرى 

. ويجب أن يكون تقسيم المهام والمسؤوليات واضحا فيها التدخلالتي تم بلدية الالموجودة في 

وكجزء من مبادرة الشراكة، يجب ومفهوما من جانب جميع أصحاب المصلحة في المبادرة. 

تحديد قائد من بين المنظمات الشريكة. يجب أن يستوفي هذا الشريك الرئيسي معايير األهلية 

 الموقع على اتفاقية التمويل. المذكورة أعاله وسيكون 

 

 التغطية الجغرافية والمبادرات المؤهلة 

 

يجب أن تتم األنشطة على األراضي الموريتانية في منطقة نواكشوط. ويجب أن تركز كل 

مبادرة على إحدى بلديات نواكشوط التسع. ويجب أن توفر المبادرات استجابة للتحديات التي 

 تستجيب لتحليل سياقي أجرته الجمعية.  تواجهها أقاليم نواكشوط وأن

لكي تكون مؤهال، يمكن لإلجراءات واألنشطة التي يطلب دعمها من صندوق بذور المواطنة، 

 من بين أمور أخرى، أن تسهم في تحقيق األهداف التالية:

  

 ة لرابطات الشباب من أجل زيادة قدرتها على تنفيذ تعزيز القدرات التنظيمية والحوكم

 هيكلية تسهم في تنمية أقاليمها و/أو االندماج المهني واالقتصادي للشباب إجراءات

إتاحة المجال أمام المساحات للتعبير االجتماعي والثقافي عن الشباب ومشاركة المواطنين  

 ؛وإشراك الشباب والنساء في الحياة العامة

 ؛تمكين وضع نهج مبتكرة في مجال الجنسين 

 ؛امية إلى تحقيق التنمية المستدامةتمكين تعزيز اإلجراءات الر 

  تمكين الشباب من الحصول على التدريب التقني والمهني والتدريب على تنظيم

 ؛لهم بتطوير نشاط اقتصادي مستدام المشاريع، مما يعزز قدرتهم على العمل أو يسمح
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 "؛دعم اإلجراءات الرامية إلى تعزيز نهج "الهجرة والتنمية 

  من االكتفاء الذاتي؛ دعم تمكين الشابات 

 ؛تسهيل الوصول إلى التدريب الداخلي في بيئة مهنية، لصالح الشباب  

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

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

 .الشباباتي لدى الذتمكين التعزيز 

  

 مدة النشاطات المقترحة

 

يجب أن يتم توزيع األنشطة المقدمة لطلب الدعم بموجب هذه الدعوة ل المشاريع الصغيرة على 

من توقيع اتفاقية المنحة. ونظرا للسياق الصحي،  أشهر كحد أقصى 6أشهر و 4فترة ال تقل عن 

 .معقولة و مبررةلجمعية وثائق يمكن توفير المرونة في تنفيذ المشاريع إذا قدمت ا

 

 مميزات أهلية المصاريف

 

ة المبادرة المذكورة في يضرورصفة يجب أن يخدم ب ،ومقبوال مؤهالوحتى يكون اإلنفاق 

االقتراح، وأن ينفذ في منطقة نواكشوط وأن يفي بمبادئ اإلدارة المالية السليمة واالقتصاد 

 غيل األنشطة معقولة ومبررة.وفعالية التكلفة. ويجب أن تكون تكاليف تش

ويجب أن يكون اإلنفاق قابال للتحديد وقابال للتحقق وأن يكون قادرا على التصديق عليه من 

 خالل الوثائق الداعمة.

 

 :تعتبر التكاليف التالية تكاليف مؤهلة

 ضرورية لتنفيذ المبادرة الفقات جميع الن -

 لألنشطة  ين للقيامتكاليف الموظفين المعين -

 تكاليف شراء المعدات والمواد واللوازم والخدمات؛ -

 (. سياراتمصروفات التشغيل التي تسهم مباشرة في تنفيذ المبادرة المقترحة )استئجار غرف و -

 

 :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؛ئيتالتي ال تكفل جدوا األنشطة -

 عمليات هيبة أو فرصة بسيطة؛ -

 األنشطة ذات الطابع التجاري؛ -
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 الديون وعبء الديون )الفوائد(؛ -

 التكاليف التي سبق تغطيتها في أماكن أخرى؛ -

 تشييد المباني وشراء األراضي أو المباني؛ -

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

 ."صندوق بذور المواطنة"التي يتحملها 

 اقتناء المركبات، وبناء نقاط المياه، وبناء شبكة سلكية -

 مشروع له عواقب ضارة على الموارد الطبيعية وضار بالبيئة -

 

 منحالختيار والمعايير ا -رابعا 

 

الدعم المالي إلى وثائق المشروع الكاملة، من قبل لجنة االختيار ووفقا  تستند معايير اختيار ومنح

 للمعايير التالية:

في المائة على  50سيما مع مراعاة نوع الجنس: ق الشباب الذي ينفذ المشروع )والتكوين فري• 

 ؛األقل من النساء(

 ؛أهمية االستجابة للمشاكل المحددة• 

 ؛منهجية تنفيذ األنشطة المقترحة• 

 ؛الميزانية المقترحة• 

 .األثر المتوقع• 

 

وستكون لجنة االختيار والجوائز مسؤولة عن اختيار عشرة مشاريع صغيرة، استنادا إلى هذه 

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

 ل وحجج.للسماح للجنة االختيار واإلسناد بطلب توضيحات وتفاصي

 

 المعيار الجغرافي -1

وسيتم اختيار جمعية واحدة لكل بلدية داخل والية نواكشوط. يجب على الجمعية التدخل في 

البلدية التي يوجد بها مكتب مسجل. ويجب أن توفر مبادرة الرابطة استجابة للتحديات التي 

 .يواجهها اإلقليم من خالل تحليل السياق

 

  نحممعايير االختيار وال  -2

مسؤولة عن اختيار عشرة مشاريع صغيرة، استنادا إلى هذه  منحوستكون لجنة االختيار وال

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

 .للسماح للجنة االختيار واإلسناد بطلب توضيحات وتفاصيل وحجج
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 قواعد التمويل المشترك  -3

  

لكل  أوقية جديدة 150 500وتقتصر المنح المقدمة للمشاريع الصغيرة على حد أقصى قدره 

. للحصول على منحة المشروع، 2021وبالتالي، سيدعم النظام عشر مبادرات في عام  .مبادرة

٪ على األقل من إجمالي مبلغ المشروع كدليل تمويل 10يجب أن يشارك الهيكل الداعم بنسبة 

 .مشترك

ي مشاركة الهيكل الداعم من موارده الخاصة أو من شركاء آخرين )عامين أو خاصين(، وقد تأت

. ويمكن أن يأتي أيضا من تنمية الموارد البشرية (AFD)باستثناء الوكالة الفرنسية للتنمية

المخصصة لألنشطة والموارد المادية النموذجية: المعدات واللوازم المكتبية؛ والمعدات؛ توفير 

 .مل؛ الخدمات )التدريب، تيسير ورش العمل، إلخ(، وسائل النقلأماكن الع

 

 .يجب أن يكون أي تقييم مبررا للمشروع، بنفس الطريقة التي تبرر بها النفقات المالية

 

 ق تحويل األموال طر
 

 :يتم تحويل األموال على دفعات متتالية، وفقا لإلجراءات التالية

 نحة بذرة المواطنة، التي تدفع عند توقيع اتفاقية المنحة؛٪ من م70الشريحة األولى التي تمثل  -

٪ من منحة بذرة المواطنة، التي يدفعها فريق المشروع للتحقق 30الشريحة الثانية التي تمثل  -

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

 .الصغير

تحويل إلى حساب مصرفي باسم الجمعية الداعمة. باإلضافة إلى البنوك يتم الدفع عن طريق ال

ه نتضاح، أو ا MauriPost في الخاص، يمكن فتح حساب الجمعيةالتجارية ذات رأس المال 

 (MFI)  معهد التمويل األصغرمن طرف 

 

 .يمكن تقديم الوثائق باللغتين الفرنسية والعربية

 يجب أن يتضمن الملف: 

  مكتمل )نموذج الطلب والميزانية المكتملة في المرفق(م الالدعطلب ملف  

 األعضاء، تاريخ اإلنشاء، األهداف، األنشطة المنفذة(؛ ةالداعم ئةعرض للهي(  

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

   للجمعية والحوكمة الداخلية لها؛

 دة، اتفاق...( يمكن أن تؤكد وجود الجمعية وخبرتها وقدرتهاأي وثيقة أخرى )شها   

 ل واحد للجمعيات المعترف بها )غير إلزامي(صو  

 1 RIB  أو  تعاضديةباسم الهيكل الداعم أو ربما شهادة إقامة واحدة داخل(MFI)  
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  ،في سياق المبادرات الجماعية بما في ذلك العديد من الشركاء، وعرض كل شريك

ضح للموقع الرئيسي على اتفاق التمويل و * وصف األدوار والمسؤوليات. وتحديد وا

 Grdr لدىهو المسؤول عن المبادرة  رئيس الكيان

 

 واالختيار اتعملية التعليم -خامسا 

 

 . الموعد النهائي لتقديم الطلبات1

 سيتم استالم الطلبات: 

في  Grdr، في مقر هائي، الموعد النامساء 5الساعة عند نوفمبر  4حتى في نواكشوط  -

 نواكشوط.

 

  2021الجدول الزمني المؤقت للمقترحات لعام  -2

 

 أكتوبر 16- 11كتوبر       من أ 14نوفمبر    4نوفمبر    18     نوفمبر         29 أسبوع

 

 

 

 

 

 

 محادثات

 وتوقيع 

 االتفاقيات

اجتماع لجنة 

اختيار 

 المشروع

إغالق الدعوة 

 المقترحة 

ة دعوة انطالق

 االقتراحات للجمعيات 

دورة تكوينية لدى 

 البلديات واالتصاالت

 

 

 :رابطات نواكشوطبالنسبة ل

 أو         at:mauritanie@grdr.orgفي النسخة اإللكترونية 

 -نواكشوط( المحل) – Grdr (E Nord 163 BP 2013في نسخة ورقية في نسختين من 

 "شقق االولاير" المذكور

 

تمدالمترجم المع  


