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 (RFA) تقاضا برای ارسال درخواستی ها
 

(Rasana)   برنامه رسانه  
 

 خالصه. 1
 
 

 »زنان در رسانه ها«تحت عنوان و (RASANA)برنامه رسانه  در چوکات (Sub-grants) وجوه مالی: تفصيل
 2017 سال جوالیماه  62تاريخ نشر: 

 عصر (به وقت کابل) 5، ساعت 2017سال اگست  ماه 15درخواستی ها:  ميعاد برای ارائه
 

آورد ت�ا درخواس�ت  دع�وت بعم�ل م�ی ش�وندميصاحب امتياز آن زن�ان ب�وده و ي�ا توس�ط زن�ان م�ديريت که  ذيعالقه نهاد های رسانه يی تمامانترنيوز از
ک�ه توس�ط اداره انکش�اف  RASANAبرنام�ه  درچوک�ات »ن�ان در رس�انه ه�از« (Sub-grants) وج�وه م�الیبرای دريافت  (پروپوزل) را هايشان

" تموي�ل رس�انه ه�ا " زن�ان در (Sub-grants) وجوه م�الیاز اعطای  هدف .تمويل ميگردد ارائه نمايند USAID)بين المللی اياالت متحده امريکا (
 .  مايت از خبرنگاران زن می باشدرسانه يی و ابتکارات متمرکز بر زنان و ح امور توليد برنامه های

 
 رس�انه ه�ای ،ی چ�اپی، رادي�و، تلويزي�ونرس�انه ه�ا اه�م از، شوندميصاحب امتياز آن زنان بوده و يا توسط زنان مديريت تمام نهاد های رسانه يی که 

ش�ان را بفرس�تند. نه�اد  (پروپ�وزل) یدرخواس�تی ه�ا فرص�ت و انجمن های خبرنگاران زن و گروه های حامی آنها ميتوانند با اس�تفاده از اي�ن انترنتی
را  (Small Sub-grants) م�رتبط ب�ه وج�وه م�الی کوچ�ک ي�امکلفي�ت ه�ای م�الی/ اداری  تعمي�لبايد ثب�ت و راجس�تر ب�وده و توان�ايی  متقاضیهای 

 داشته باشند. 
 

 برق����ی ب����ه آدرس ،در عن����وان ايمي���ل»  Women in Media Sub-grants«ب����ا ذک���ر خواس���تی ه����ای ش���ان را ميتوانن����د درمتقاض���يان 
1TUrasanaproposals@internews.orgU1T نماين��د  ک��اپی ، مس��ؤول بخ��ش وج��وه م��الی انترني��وز را ني��ز فرس��تاده و محت��رم عب��دالجالل باب��ه خي��ل
1TUababakhil@internews.orgU1T  

 
 ب�ه آدرس ،در عن�وان ايمي�ل»  Women in Media Sub-grants«ب�ا ذک�ر را ميتواني�د س�واالت ت�انسوال داشته باشيد،  RFA اگر در مورد اين

 نماييد. کاپی را نيز   1TUababakhil@internews.orgU1Tفرستاده و  1TUrasanaproposals@internews.orgU1T برقی
 

بعد از ظهر جهت اشتراک در جلسۀ معلوماتی به  2:00ساعت  2017سال ا گست  ماه   03  عالقه دعوت بعمل می آيد تا به تاريخذياز نهاد های 
به عين تاريخ و وقت نيز مقدور است. لطفاً از اشتراک تان طی  )Skypeسکايپ (ادفتر انترنيوز در کابل تشريف بياورند. اشتراک از طريق 

را کاپی کنيد. لطفاً واضح سازيد که  1TUababakhil@internews.orgU1Tاطمينان داده و  1TUternews.orghahmadi@inU1Tارسال ايميل به آدرس 
 اشتراک می کنيد.) Skype(سکايپ احضور فزيکی داشته باشيد ويا از طريق ميخواهيد در جلسه 

 
 ها. هدايات برای ارسال کننده گان درخواستی 2
 

 تجاوز نکند. 2.5MBدرخواستی ها بايد از طريق ايميل فرستاده شوند. حجم ايميل بايد از 
را شامل سازيد. اسناد حاوی درخواستی بايد به ايمي�ل  ”Response to RFA Women in Media Sub-grant“در عنوان ايميل بايد کلمات 

، ذکر کنيد. اگر برای فرستادن تمام اجزای درخواستی تان ض�رورت ميباشددرخواستی تان  شامل ضميمه شوند. در متن ايميل فهرست اسنادی را که
 .  )"3از  1به ارسال بيش از يک ايميل داشته باشيد، لطفاً هر ايميل تانرا به صورت جداگانه فرستاده، شماره گذاری کنيد (مثالً "پيام 

 
) نم�وده وي�ا Highlight - باشند در خود درخواستی بصورت واضح برجسته (هايالي�ت تمام بخش های درخواستی تان را که حاوی معلومات محرم 

 ) بنويسيد. در ايميل تان مشخصاً توضيح دهيد که همچو موارد را چگونه نشانی کرده ايد.Italic -آنرا به خط خميده (ايتاليک 
 

روز ک�اری پاس�خ داده خواه�د ش�د و در پاس�خ اس�نادی ک�ه درياف�ت گردي�ده ان�د ت�ذکر خواهن�د  3 ط�ولبه تمام ايميل ها که ح�اوی درخواس�تی باش�ند در 
ه گ�ان يافت. ارسال کننده گان درخواستی ها مسؤوليت دارند تا اطمينان حاصل کنند که ايميل های شان که حاوی اس�ناد درخواس�تی ب�وده بدس�ت نماين�د

 د. انترنيوز که در فوق تذکر يافته اند، رسيده باش
 

 . هدف پروژه3
 

توس�ط  AID-306-A-17-00001قرار دارد که قرارداد آن به اس�اس موافقتنام�ۀ همک�اری تح�ت ش�مارۀ  Rasanaانترنيوز در حال تطبيق برنامه 
پشتيبانی و حماي�ت از س�کتور  Rasanaرنيوز واگذار گرديد. هدف برنامه به انت 2017امريکا در ماه مارچ  هادارۀ انکشاف بين المللی اياالت متحد

ر رسانه ها جهت ارائۀ معلومات  معتبر و متوازن به شهروندان در سراسر کشور است. برنامه مذکور در نظ�ر دارد ت�ا ه�دف ف�وق ال�ذکر را از چه�ا
 طريق ذيل حاصل نمايد: 

 
 حمايت و آموزش  خبرنگاران زن )1
 حمايت از ابتکار های ژورناليزم تحقيقی )2
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 ونيت  خبرنگارانزش برای مصؤدادخواهی و آمو )3
جه�ت تولي�د برنام�ه ه�ا  در س�احات  (Small Sub-grants) کوچ�ک  وج�وه م�الینه ه�ا از طري�ق اعط�ای رس�ا توس�عۀ س�احه فعالي�ت  )4

 محروم
 

از خبرنگاران زن و همچنان رسانه های تحت م�ديريت زن�ان حماي�ت م�ی کن�د. اي�ن حماي�ت در ب�ر گيرن�دۀ رس�انه ه�ا و نه�اد ه�ايی  Rasana برنامه
ابتک�اری و  همچن�ان بمنظ�ور انکش�اف ط�رح ه�ای و افزايش نقش آنه�ا در رس�انه ه�ا و انصدای زن ه بصورت مشخص در راستای بلند نمودناست ک

 تح�ت برنام�هک�ه از طري�ق اي�ن پروس�ۀ رقاب�ت آزاد  )Sub-grants( وج�وه م�الیدر سکتور رسانه ها کار می کنند.  خالقانه جهت تقويت نقش زنان
Rasana .پيش��رفت  زمين��هم��ی توانن��د ک��ه نش��ان داده بتوانن��د ک��ه چگون��ه د ک��رد ی را حماي��ت خواه��آنع��ده از درخواس��ت کنن��ده گ��ان اعط��ا م��ی گردن��د

 قرار ذيل اند:  وجوه مالیخبرنگاران زن را فراهم نمايند. اولوليت های اعطای 

a( حس�اس ب�ه گزارش�دهی  ک�رديب�ر رو ب�وده و ی/ محل�یمل� تي�اهم یداراک�ه  یشده توسط رسانه های زنان پيرامون مس�ايل ديتول برنامه های
ان در جامع�ۀ م�دنی؛ برنام�ه ه�ای رادي�ويی ن�تلويزيونی پيرامون فعاليت ه�ای ز تأکيد داشته باشند. مثالهای آن عبارتند از برنامه هایجندر 

 در تجارت ويا اعضای پارلمان.  زنراجع به برداشت ها پيرامون نقش زنان در روند صلح؛ فلم های مستند در بارۀ رهبران 

b(  س�انه ه�ا ک�ه م�ی توان�د ش�امل م�واردس�کتور رمش�ارکت آنه�ا در جهت افزايش اعتماد و ظرفيت  زنابتکارات برای حمايت از خبرنگاران 
در والي�ات، پروگ�رام ه�ای رهنم��ايی ) Networkingش�بکه س�ازی (حماي�ت از خبرنگ�اران محل�ی جه�ت اش��تراک در جلس�ات ذي�ل باش�د: 

خبرنگ��اران ت��ازه ک��ار توس��ط خبرنگ��اران ب��ا تجرب��ه، س��فر ه��ای رف��ت و برگش��ت وي��ا ابتک��ار ه��ای دادخ��واهی/ آم��وزش ب��رای پاليس��ی ه��ا و 
 عملکرد های مبتنی بر جندر که آزار و اذيتی را که زنان در محل کار با آن روبرو می شوند، کاهش می دهند. 

 
 کاری . حيطۀ4

 
خواست هايشان را ب�رای دعوت بعمل می آورد تا درمديريت شوند و يا توسط زنان  صاحب امتياز آن زنان باشندانترنيوز از نهاد های رسانه يی که 

ه��دف از ارس��ال نماين��د.   RASANA ن��ان در رس��انه ه��ا" در چوک��ات برنام��هزدر بخ��ش ") Small Sub-grants( وج��وه م��الی کوچ��کدرياف��ت 
رس�انه ي�ی و ابتک�ارات متمرک�ز ب�ر  برنام�ه ه�ای ، تموي�ل زنان و رسانه ها چوکات برنامه) در Small Sub-grants( مالی کوچکوجوه ای اعط

 .صاحب امتياز آن زنان باشند و يا توسط زنان مديريت می شوندزن و رسانه هايی می باشد که زنان و حمايت از خبرنگاران 
 

 :  ان در رسانه ها ارائه گرديده استزن ابتکارات از پيشبينی شده نامحدود فهرستيک  در ذيل
 

 رسانه های تحت رهبری زنان جهت توليد محتوای فراتر از مسايل کليشوی در ارتباط با جندر. حمايت از  •
شبکه سازی به سطح واليتی و سيمينار های آموزشی بمنظور افزايش اعتم�اد ب�نفس خبرنگ�اران و ايج�اد ش�بکه ه�ای حم�ايوی بهت�ر ب�رای زن�ان  •

 در رسانه ها. 
دهن�دۀ اهمي�ت حض�ور خبرنگ�اران زن ب�وده و ب��ا  ان دين�ی ک�ه نش��انتوکس� پيشاجتم��اعی ب�ا حض�وره�ای ت�أمين ارتباط�ات و آگ�اهی ده�ی برنام�ه  •

 های فرهنگ منفی جامعه مبارزه کنند.  ذهنيت
ک�اری، پاليس�ی ه�ا و مح�يط ه�ای بهت�ر ب�رای خبرنگ�اران ان�اث، و بخص�وص اق�دامات  بهتر های شيوه اشاعه کار با رسانه ها جهت انکشاف و  •

 .برای رسيدگی به معضل آزار و اذيت
 .  قرار گرفته اند آزار و اذيت مورد فراهم ساختن حمايت حقوقی/ مسلکی برای خبرنگاران اناث که •
 معرفی خبرنگاران زن از طريق راديو و تلويزيون جهت بلند بردن سطح آگاهی پيرامون اهميت نقش آنها در رسانه ها.  •
 . زن به خبرنگاران تازه کار زن های رهنمايی خبرنگاران ارشد برنامه •
 دادخواهی را تشکيل می دهند.  يادکه بن در سکتور رسانه ها اجرای سروی ها بمنظور روشنی انداختن باالی وضعيت کنونی زنان •

 
Uنمی گيرد.  ر قرا باشد مورد پذيرش  طرح های ساختمانی درخواستی هايی که حاوی 

 
 . مبلغ قابل اعطا5

 
دال�ر امريک�ايی را ب�رای  22,500ال�ی  10,000هر ي�ک ب�ه ارزش  قراردادهذا به تعداد چهار الی شش  RFAتحت  در نظر دارد انترنيوزمؤسسه 

 ماه اعطا نمايد.  9الی  6مدت زمان 
 

 دالر امريکايی 90,000مجموع مبلغ دست داشته: 
 

 دالر امريکايی 22,500حد اکثر مبلغ قابل تاديه تحت يک قرارداد واحد : 
 

 هر اداره بايد صرف يک درخواستی ارائه نمايد. 
 

 . ميعاد زمانی6
 

س�پتامبر  30را ب�ه درخواس�ت دهن�ده گ�انی ک�ه انتخ�اب م�ی ش�وند ب�ه ت�اريخ  )Small Sub-grants( وج�وه م�الی کوچ�کانترنيوز در نظر دارد ت�ا 
 ختم می گردد، اعطا نمايد.  2018ويا قبل از آن، برای دورۀ زمانی الی شش ماه که در اپريل سال  2017
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 . شرايط7
 

 درخواست کننده گان برای اينکه قرارداد را حاصل کرده بتوانند بايد معيار های ذيل را برآورده سازند: 
 يک نهاد محلی، مستقل و راجستر شدۀ رسانه يی باشند •
از ق�رارداد تمام درخواست دهنده گان، در صورت داشتن سابقۀ کار با انترنيوز يا ساير نهاد ها، بايد سابقۀ درخشان تطبي�ق و گزارش�دهی  •

 های قبلی را داشته باشند
 جل ها باشند. تمام درخواست کننده گان بايد متعهد به براورده ساختن تمام شرايط و ضرب االْ  •

 
 . ضروريات ارائۀ درخواست: 8

 
 درخواستی (ها) بايد  ضروريات ذيل را مرفوع نمايند: : 

 
ص��فحۀ اول باي��د  ح��اوی امض��ا، وظيف��ه و معلوم��ات کام��ل تم��اس نماين��دۀ ذيص��الح مرج��ع درخواس��ت دهن��ده، ب��ه ش��مول آدرس ايمي��ل و ش��مارۀ   •

 تيليفون، باشد (  به ضميمۀ شماره دوم  رجوع شود. ). 
ب�ا اس�تفاده از ف�ورم  درخواس�تی (ب�ه ض�ميمه ش�ماره دوم  »زن�ان در رس�انه ه�ا«  وج�وه م�الی کوچ�کداشتن يک درخواس�تی تکمي�ل ش�ده ب�رای  •

 رجوع شود)
وج�وه م�الی ارائ�ه ش�ده)، ب�ا اس�تفاده از ف�ورم تفص�يلی بودج�ۀ  ش�اخص ه�ای بودج�ویداشتن شرح مفصل بودجه (حاوی تشريحات راجع به تمام  •

 (به ضميمۀ اول رجوع شود )  »زنان در رسانه ها« کوچک
 ان.ر شده دولت جمهوری اسالمی افغانستجواز کاری ثبت و راجست ارائه  •

 
درخواس�ت ه�ای با اينحال، يادداشت های توضيحی اضافی، با ذک�ر ارتب�اط ب�ا بخ�ش مربوط�ۀ تمام درخواستی ها بايد به زبان انگليسی ارائه گردند.. 

 ، ميتوانند به زبان های دری يا پشتو ارائه گردند. )پروپوزلشان (
 

 . معيار های ارزيابی9
 

بيش�تر ب�وده و ب�ا رف�تن ب�ه ش�ماره اهمي�ت حايز ) 1درخواستی ها به اساس معيار های ذيل مرور و ارزيابی خواهند شد، طوريکه مورد اولی (شمارۀ 
 ) به تدريج کمتر شده می رود: 3های بعدی (به طرف شمارۀ 

 
 کيفيت  طرح  پروژه، ارائۀ واضح فعاليت های پيشنهادی و نتايج آنها؛  )1
 سابقه کاری و ظرفيت نهاد به حيث رسانه يا نهاد هايی که دارای تجربه کاری باالی مسايل مربوط به زنان در رسانه ها باشند؛  )2
 بودجه پيشنهادی صرفه جويانه بوده و  توضيحات واضح راجع به تمام هزينه ها مطرح شده باشد.  )3

 
ب�وده و ب�ا در نظرداش��ت تم�ام فکت�ور ه��ا  RFAق�رارداد ه�ا ب�ه درخواس��ت کنن�ده گ�انی اعط��ا م�ی گردن�د ک�ه درخواس��تی ه�ای ش�ان پاس��خگوی ش�رايط 

 بيشترين مفاد را برای  پروژه داشته باشد. 
 

 . اطالع دهی پيرامون اعطای قرارداد و پاسخ ها10
 ه انتخاب می شوند مطلع ميگردند.سال درخواست ها، درخواست  دهنده گانی کجل ارروز کاری پس از سپری شدن ضرب االْ  30در مدت  

 
) روز کاری پس از انتخاب شان  از قب�ول ک�ردن ق�رارداد اطمين�ان بدهن�د، در غي�ر آن، انتخ�اب ش�ان 2درخواست کننده گان برنده بايد در ظرف دو (

 واجد شرايط اعطا می گردد.  عدی بفسخ شده و قرارداد شان به سبب عدم پاسخدهی به درخواست کننده 
 

 می شود. اطالع داده برايشان  زمانيکه برنده گان مشخص گرديدند، درخواست کننده گانی که مؤفق نبوده اند از عدم اعطای قرارداد
 

تلق�ی گ�ردد. زمانيک�ه انتخ�اب تائي�د ش�د، موافقتنام�ۀ نه�ايی  وج�وه م�الیقرارداد ويا اعط�ای تفويض اطالعيۀ انتخاب شدن يک درخواستی نبايد به مثابۀ 
 طی مذاکره با درخواست کننده  برنده به امضا می رسد.   وجوه مالی کوچک

 
 ضمايم:
 (ضميمۀ اول) »زنان در رسانه ها«  (Small Sub-grants)وجوه مالی کوچکبودجۀ تفصيلی  فورم .1
 (ضميمۀ دوم) »زنان در رسانه ها«  (Small Sub-grants)وجوه مالی کوچکفورم درخواست  .2

 
يت به متن انگليسی داده شده است. لطفاً به متن انگليس�ی مراجع�ه واول ،(RFA): در صورت تفاوت بين متن دری و انگليسی اين درخواستی ياداشت
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