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الجمعية النسائية لألمم المتحدة بفيينا

استمارة طلب منحة من الجمعية النسائية لألمم المتحدة بفيينا لسنة ٢٠١٩
تقبل طلبات المنح من  ١٥سبتمبر الى  ١٥ديسمبر ٢٠١٨
يرجي االطالع على هذه المعلومات بدقة قبل ملء الطلب
شروط التقديم:
● يجب أن تركِّز المشاريع على األطفال المحتاجين (دون سن الثامنة عشرة ،أو الحادية والعشرين في حالة األطفال المعاقين) او على
برامج األمومة والطفولة التي تمس رفاهية الطفل.
● المشاريع يجب أن تكون متاحة لجميع األطفال واألُمهات دون تمييز على أساس نوع الجنس أو العرق أو األصل اإلثني
أو الدين.
● يجب أن تكون المشاريع مستدامة ،ولديها خطط استمرار.
● تهدف المشاريع إلى تلبية االحتياجات األساسية في مجاالت الصحة والتعليم والمياه والمأوى ،مع التركيز على المساعدة على المدى الطويل
(على سبيل المثال إمدادات المياه النظيفة ومرافق الصرف الصحي ،وبناء أو إصالح المدارس  ،أثاث الفصول الدراسية والمواد التربوية او
المهنية  /التجهيزات والمعدات الطبية ،ودعم ذوي االحتياجات الخاصة) .
● ال يتجاوز مبلغ المنحة ١٠آالف أورو أو ما يعادله.
● لن يتم فحص الطلبات غير المكتملة او تلك التي ال تستوفي الشروط .
● في االمكان دعم نفس المشروع على مدى ثالث سنوات على االكثر خالل مدة  ١٠سنوات.
● الجمعيات التي سبق ان تلقت دعما و لم تقدم التقرير النهائي المطلوب لن ينظر في أي طلب جديد منها.
الجمعية النسائية لألمم المتحدة ال تقوم بتمويل أي من األتي:
● التكاليف اإلدارية (اإليجارات ورواتب من أي نوع ،واللوازم المكتبية ،وتكاليف الهاتف ،ونفقات السفر).
● الرسوم المدرسية ،والزي المدرسي أو االدوات المكتبية.
● البرامج الترويجية أو برامج التوعية أو التحسيس.
برامج القروض الصغيرة أو شراء الحيوانات لتوليد الدخل.
●
● املشاريع الم درة للدخل (على سبيل المثال :شراء كمبيوتر  /أجهزة االستنساخ لمقهى اإلنترنت ،وبناء أو شراء معدات الستخدامها  /تأجيرها
ألغراض تجارية  /األنشطة المدرة للدخل).
● األغذية والمساعدات الطارئة كما في حاالت الكوارث الطبيعية ،أو في مناطق الصراع الخ.
● الجمعية ال تمول مشاريع قائمة بالفعل بأثر رجعي ,أي ان بدء العمل يكون بعدالموافقة على المشروع و الحصول على التمويل.
تعليمات ملء االستمارة
● يفضل ارسال الطلبات باللغة االنجليزية ٠و لكن يمكن ايضا ارسال الطلبات باللغات العربية او الصينية او الفرنسية او االلمانية او الروسية
او االسبانية  ،مع العلم بان الجمعية النسائية ال تستعين بمترجمين حرفيين
● يرجى الكتابة أو الطباعة بوضوح .
● يمکنك إضافة أسطر أو مساحة العطاء معلومات أکثرإكتماال .
● نرحب بخطابات الدعم من الجهات الحكومية المحلية.
● يجب تقديم شهادة تسجيل مؤسستك كمنظمة غير ربحية مع نموذج الطلب األصلي ومعلومات االتصال لسلطة التسجيل .إذا كانت مؤسسة
تعليمية أو صحية حكومية  ،يرجى تقديم وثائق عن بيانات االعتماد.
● يجب أن تكون جميع المبالغ محددة باليورو أو بالدوالر األمريكي ،كما هو موضح في الطلب.
●

ترسل صورة موقعة من االستمارة األصلية للطلب ،مرفقة بشهادة تسجيل المنظمة ،إلى البريد اإللكتروني التالي قبل منتصف الليل بتوقيت
أوروبا الوسطى ١٥ديسمبر ٢٠١٨

unwgcharityvienna@gmail.com
أو يرسل االصل عن طريق البريد الى العنوان التالي (على أن يحمل الختم على طابع البريد تاريخا ال يتجاوز  ١٥ديسمبر ٢٠١٨
)في منتصف ليل بتوقيت وسط أوروبا (
Second Vice President, UNWG
Vienna international Center, Room F 1036
P.O. Box 400, A-1400 Vienna, Austria
•

على المنظمات الحائزة على الدعم تقديم تقرير مفصل عن إنجاز المشروع مرفق به فواتير المنفقات قبل ٣٠يونيو .٢٠٢٠

Page 1 of 7

UNWG Vienna CRC 2018 - Arabic

طريقة التعامل مع الطلبات
• جميع المراسالت سوف توجه إلى الشخص والعنوان البريدي المذكورين في هذا الطلب .نحتفظ الجمعية بالحق في االتصال بالمنظمة
للتحقق من المعلومات المذكورة في الطلب.
• تعتبر الطلبات ملكية الجمعية تعامل بالسرية المطلوبة .تحتفظ الجمعية بالحق في االتصال بالمنظمات األخرى المشاركة في المشروع
للحصول على المعلومات الالزمة .الجمعية قد تستخدم بعض المعلومات ,أو الصور ,أو الفيديو الخاصة بالمشاريع بغرض نشرهاللدعاية
في المعارض أو في كتيبات أو ماشبه.
• القائمة النهائية للمشاريع الحائزة على الدعم سيتم وضعها على الموقع االلكتروني لل UNWGبنهاية يوليو .٢٠١٩

يرجى مالحظة أنه في أعقاب عملية االستعراض سوف نتصل فقط بـالمنظمات غير الحكومية التي تأتي تحت االعتبار للحصول على الدعم.
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معلومات تنظيمية
 -١اسم المشروع:
 -١ا -المبلغ المطلوب من الجمعية:
 - ٢البلد ،المدينة/قرية /موقع /شارع /العنوان اندقيق أو اإلحداثيات الجغرافية التي سوف ينفذ بها المشروع:

 - ٣االسم القانوني للمنظمة الطالبة للدعم:

 - ٤عنوان المنظمة الطالبة للدعم:

Web site URL:
Email Address:
-٥

رئيس /ة المنظمة الطالبة للدعم  /ايميل و عنوان لإلتصال ) أخذا في االعتبار انه نفس الشخص الموقع على هذا الطلب( :

 - ٦إسم شخص يمكن الرجوع إليه بمركز فيينا الدولي  VICأو بفيينا ،إن وجد ،وعنوانه البريدي ( شخص يمكنه التحدث عن المشروع):
هذه الخانة ليست اجبارية و لن تؤثر على عملية تقييم المشروع.
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ألف-

عن المنظمة:

 – ١ا -هل سبق أن تلّقت منظمتكم دعما من الجمعية النسائية لألمم المتحدة ؟

ال □

نعم □

 – ١ب -إذا كان الجواب بنعم ،في اي عام وما كان هدف التمويل؟
إن سبق وتلقت منظمتكم دعما ،هل أرسلتم نسخة من التقرير النهائي وفي أي تاريخ؟

في حالة ما إذا سبق أن تلقيتم دعما ولم ترسلوا نقريرا نهائيا عن المشروع مرفق به قوائم اثبات دفع المصروفات  ،فلن يتم فحص الملف الجديد لطلب الدعم.
 – ١ج -هل سبق ان تقدمت منظمتكم بطلب دعم للجمعية ؟ في أي عام وباي غرض ؟

 – ١د -كيف تعرفت علي برنامج دعم الجمعية النسائية لالمم المتحدة ؟

 - ٢ما هي غايات وأهداف منظمتكم (يرجى استعمال صفحات إضافية وإرفاق نشرات تعريفية وقائمة بالمواقع اإللكترونية ،إن وجدت)

 - ٣متى تأسست منظمتكم؟
 - ٤هل منظمتكم مسجلة رسميا ً كمنظمة غير حكومية لدى حكومتكم؟
برجاء ارفاق شهادة تسجيل رسمية سارية مع هذا الطلب.
 - ٥هل منظمتكم منظمة حكومية؟

نعم □

ال □

نعم □

ال □

 - ٦يرجى إدراج مشاريع/أنشطة منظمتكم خالل السنتين الماضيتين ،بدءا بآخر مشروع نفذتموه .برجاء ادراج اسم المختص بكل مشروع في المنظمة الممولة و عنوانه
االلكتروني و رقمه الهاتفي .استعن بسطور اضافية إذا لزم االمر.
تاريخ/سنه اكتمال المشروع
إسم الوكالة الممولة/بيانات المسئول المختص
المبلغ
المشروع
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 - ٧يرجى إدراج المعلومات التالية حول الموارد البشرية والمالية لمنظمتكم
 -٧ا -كم عدد الموظفين الذين يعملون بأجر في منظمتكم؟
-٧ب -كم عدد المتطوعين الذين يعملون في منظمتكم؟

-٧ج  -ما هي الميزانية السنوية لمنظمتكم؟ ٢٠١٧
-٧د -المبلغ

المصروف على اجور العاملين بالمنظمة ؟

باليورو أو الدوالر األمريكي:
باليورو أو الدوالر األمريكي:

٢٠١٧
-٧ه -المصاريف اإلدارية السنوية٢٠١٧ :

باليورو أو الدوالر األمريكي:

-٧و -المبلغ المصروف على المشاريع/األنشطة٢٠١٧ :

باليورو أو الدوالر األمريكي:

 - ٨ما هو مصدر /مصادر التمويل المنتطم لمنظمتكم ؟ ( يرجى توضيح النسبة المئوية) نحتفظ بحق المطالبة بتفاصيل في حالة إدارج المشروع بالقائمة المضيقة.
النسبة المئوية
المبلغ
المصدر
رسوم العضوية
اإليرادات الذاتية (هبات ،جمع أموال)
الحكومة
المنظمات الدولية
أخرى (يُرجى تحديد المصدر)
المجموع

%١٠٠

باء -المشروع المقترح تمويله من الجمعية النسائية لألمم المتحدة:
(يرجى إرفاق نشرات ووثائق وأربع صور ذات صلة بالمشروع)
 - ١وصف مختصر للمشروع ال ُمراد تمويله

 - ٢المشكلة التي سوف يعالجها المشروع و كيفية استدامة الحل و/أو المحافظة على المشروع في المستقبل.
(استعمل صفحات إضافية إذا لزم األمر)

 - ٣كم عدد األطفال الذين سيستفيدون من هذا المشروع
إذا كان المشروع قائم لالهتمام باألم و الطفل يرجى ذكر عدد النساء
المستفيدات؟
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 -٤ما هو عمر االطفال المستفيدين من المشروع ؟
 - ٥رجاء ذكر تفاصيل عن االعاقة التي يعاني منها بعض األطفال المستفيدين أو االحتياجات الخاصة المطلوبة.
 - ٦التاريخ المتوقع لبدء المشروع؟
 - ٧التاريخ المتوقع الكتمال تنفيذ المشروع؟
 - ٨صف ،حسب التدرج الزمني ،مراحل تخطيط المشروع و تاريخ تنفيذ كل من مراحله (أخذا في االعتبار أن التمويل يتم تحويله في شهر يونيو(
التاريخ المتوقع للتنفيذ

الخطوة

 - ٩ما هي التكاليف االجمالية المقدرة للمشروع؟

باليورو أو الدوالر األمريكي

 - ١٠ما هو المبلغ المطلوب من الجمعية النسائية لألمم المتحدة؟

باليورو أو الدوالر األمريكي

 - ١١هل تساهم أي جهة أخرى في تمويل المشر وع ؟

نعم □

ال □

-١١ا -إذا كان الجواب بنعم ،بين تفاصيل المبلغ الذي وعدتم به /أو حصلتم عليه:
المصدر :عنوان لإلتصال بهم

الجزء المدعوم من المشروع

المبلغ (باليورو/الدوالر األمريكي)

نعم □

 -١٢هل تقدمتم بطلب لدعم المشروع الي أي جهة أخرى ؟
 -١٢ا– إذا كان الجواب بنعم ,بين تفاصيل هذا الطلب:
المبلغ المطلوب باليورو أو الدوالر األمريكي
الجهة المقدم اليها الطلب  :عنوان لإلتصال بهم

ال □
أي جزء من المشروع مطلوب تمويله

 -١٣البنود التي سيتم تمويلها عن طريق منحة الجمعية النسائية لألمم المتحدة والكلفة المقدرة لكل بند منها .مع إرفاق وثائق حول الكلفة المقدرة إن امكن من الموردين.
البنود التي سيتم تمويلها من الجمعية النسائية لألمم المتحدة

العدد المطلوب

سعرالوحدة
(باليورو/الدوالر
األمريكي)

مثال٣ :أسرة فردية لألطفال مصنوعة من اخلشب ٥٠ :يورو للواحد

٣

يورو
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يورو

١ ٥٠
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الكلفة اجلملية للبنود

(باليورو/الدوالر األمريكي)

الكلفة اجلملية للبنود اليت ستتحملها اجلمعية النسائية لألمم املتحدة

(باليورو/الدوالر األمريكي)

كلفة البنود اليت ستتحملها أي جهة أخرى ان تواجدت (مع ذكر

(باليورو/الدوالر األمريكي)

هذه اجلهه(

جيم -المعلومات المصرفية:
 -١ما هي العملة التي تفضلونها للحصول على المنحة إذا ماتم اختيار مشروعكم ؟
الدوالر األمريكي

اليورو

□

□

 -٢يرجى إدراج المعلومات الخاصة بالمصرف الذي ستودع فيه األموال:
اسم الحساب المصرفي ويكون باسم المنظمة المتقدمة
بطلب للمنحة
رقم الحساب
اسم المصرف
عنوان المصرف

IBAN
(الرقم الدولي للحساب المصرفي)
رمز "سويفت" ) (SWIFTالخاص بالمصرف
إذن لتلقي أموال أجنبية (عند االقتضاء)

دال -أعد هذا الطلب وقدمه:
اسم المسؤول( :يرجى الكتابة بخط واضح) و هو نفس االسم الوارد في الصفحة الثالثة من هذا الطلب تحت رقم .٥
صفة المسؤول في المنظمة:
توقيع المسؤول نفسه:
التاريخ:
ختم المنظمة:

يرجي توقيع هذه الصفحة و ارسالها مع الطلب األصلي.
يرجى استنساخ هذه الصفحة وإرفاقها مع الطلب االلكتروني بعد توقيعها.
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