


إطالق الدعوة الثالثة لتقديم المقترحات الموّجهة لمؤسسات المجتمع المدني الفاعلة في مجال الحماية 
االجتماعية/الدمج االجتماعي/ التماسك االجتماعي، وذلك ضمن إطار مشروع دعم قطاع الحماية االجتماعية 

في األردن، بالشراكة مع وزارة التنمية االجتماعية وبدعم من االتحاد األوروبي.

مساعدة وزارة التنمية االجتماعية في الوفاء في التزاماتها 
وتقديم الدعم لها في تنفيذ االستراتيجية الوطنية للحماية 

االجتماعية واالستراتيجيات الوطنية األخرى ذات العالقة.

تعزيز قدرات وأدوار مؤسسات المجتمع المدني كعنصر فاعل 
وأساسي في الحماية االجتماعية، وذلك من خالل تطوير 

الخدمات وتقديمها ومتابعتها وتقديمها (كما أن دور 
مؤسسات المجتمع المدني أساسي في تسليط الضوء على 

التحديات التي تواجه هذا القطاع، باإلضافة إلى تبني نهج 
اإلبداع واإلصالح).

تعزيز ثقافة الشراكة بين مؤسسات المجتمع المدني بما 
في ذلك مؤسسات المجتمع المحّلي والمؤسسات غير 

الربحية، والذي يتّم من خالل تطوير نماذج جديدة لتقديم 
الخدمات والدمج الموّجهة للفئات المستضعفة.

دعم مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في تقديم خدمات 
اجتماعية ذات جودة عالية للمستفيدين المستهدفين. كما 

تعزم وزارة التنمية االجتماعية، بمساعدة االتحاد األوروبي، على 
تقديم الدعم إلى: توفير تنّوع أكبر من الخدمات ذات الجودة 

العالية وتوفير فرص أكبر للنساء والشباب واألشخاص ذوي 
اإلعاقة والمجموعات المستضعفة والمهّمشة.

أين
ستطلق الدعوة؟

تّم إطالق الدعوة الثالثة لتقديم 
المقترحات لتكون على مستوى 

وطني، أي تستهدف جميع المناطق 
الحضرية والريفية في المملكة.

متى سيتم
إطالق الدعوة؟

تم إطالق الدعوة الثالثة لتقديم المقترحات في 
9 آب 2021

الموعد النهائي لتقديم المقترحات:
23 أيلول 2021 – في تمام الساعة 12:00 ظهراً

(بالتوقيت المحلي األردني)

ما هو الهدف
العام الذي تحمله

هذه الدعوة
لتقديم المقترحات؟

الهدف األساسي هو دعم 
مؤسسات المجتمع المدني 
في توفير خدمات لمساعدة 

الفئات المهّمشة والتي 
تأثرت بفعل جائحة فايروس 

كورونا المستجد (كوفيد 19) 
باإلضافة إلى:

طبيعة الفعالية؟
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من يمكنه تقديم الطلب؟
الجمعيات  مثل  القانونية:  الكيانات  من  مختلفة  أنواع  المنح  نظام  يستهدف 
بموجب  المسجلة  الربحية  غير  والشركات  الجمعيات،  قانون  بموجب  المسجلة 
قانون الشركات األردني، أو المؤسسات غير الربحية، والتي تم تأسيسها لخدمة 
الصالح العام. والهدف الرئيسي هو دعم مؤسسات المجتمع المحلي جنبًا إلى 
جنب مع مؤسسات المجتمع المدني األكبر حجمًا، وتشجيع تكوين الشراكات 
الجديدة باإلضافة إلى تعزيز العالقة مع وزارة التنمية االجتماعية والمؤسسات 
الحكومية األخرى وأصحاب المصالح اآلخرين، وذلك من خالل برنامج بناء القدرات 
المهتمة  المدني  المجتمع  مؤسسات  بإمكان  المنح.  لنظام  المصاحب 
والموجودة في جميع أنحاء المملكة أن تتقدم بطلب للمنحة منفردة أو من 
خالل وجود شراكة مع مؤسسة/مؤسسات مجتمع مدني أخرى تنطبق عليها 
للمنحة  بطلب  تقّدم  أن  المحلي  المجتمع  مؤسسات  نشجع  األهلية.  معايير 

وذلك لتستجيب لالحتياجات المحلية.

يرجى مراجعة الدليل التوجيهي للتعّرف على معايير األهلية كاملة.

من هي الجهة المسؤولة؟

بعثة االتحاد األوروبي في األردن، ومنظمة الخبرة الفرنسية 
وهي الوكالة العامة الفرنسية لتصميم وتنفيذ مشاريع 
التعاون الدولي (الجهة المتعاقدة)، بالشراكة مع وزارة 

التنمية االجتماعية.

يجب أن تساهم المشاريع التي ستتأهل للمنح في 
االستجابة االجتماعية لجائحة فيروس كورونا 

المستجد (كوفيد 19).

ما هو الموضوع الرئيسي
ذو األولوية والذي ستعالجه

المشاريع التي ستتأهل للمنح؟

ما هي
قيمة المنحة؟

سيستفيد من نظام المنح بالمجمل قرابة 100 مؤسسة مجتمع 
مدني  بمنح تتراوح بين 

40,000 يورو الى25,000 يورو
والمجموع الكلي لهذه المنح هو 4 مليون يورو.



كيف يمكن التقدم بطلب للمنحة؟

مواعيد مهمة أخرى:

الموعد النهائي لتاريخ نشر اإليضاحات من قبل 
منظمة الخبرة الفرنسية على المنّصة:

الموعد النهائي لطلب اإليضاحات بشأن 
الدليل التوجيهي من خالل المنصة: 

مؤسسة مجتمع مدني تدير مركز للتطوع، استجابت لجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) من خالل 
(أغلبها عبر  المواطنين  1400 طلب تطوع من  نتيجة لذلك، استلمت  المدينة.  إطالق دعوة للمشاركة في 
االنترنت) أثناء فترة الجائحة. فقامت هذه المؤسسة بالتشبيك بين المتطوعين والمواطنين الذين بحاجة 
عمل،  فرص  عن  والبحث  التوظيف  عمليات  المساعدة في  (تقديم  اإلغالقات  فترة  بعد  حتى  للمساعدة 
بعض  ساعد  كما  والنقل).  التوصيل  خدمات  وتقديم  التسّوق،  بخدمات  القيام  واإلرشاد،  النصح  تقديم 
المساعدات،  لتوزيع  تسعى  التي  وتلك  المستضعفة  المجموعات  تستهدف  التي  الجمعيات  المتطوعين 
تعيين  تم  اإلصابة.  لخطر  المتطوعين  تعّرض  بسبب  اإليقاف  خطورة  واجه  تحديداً  الفرعي  النشاط  وهذا 
المتطوعين من خالل المكالمات على الهاتف وعبر تطبيق زوم. كان األثر إيجابي جداً، إذ تبّين أّن هناك 1000 
بتشبيكهم مع  المركز  المشروع وفي مشاريع أخرى وبدأ  بالتطوع في  باالستمرار  رغبتهم  أبدوا  متطوع 

جهات ومشاريع أخرى بحاجة إلى متطوعين.

قّدمت مؤسسة مجتمع مدني خدمة الدعم النفسي المتخصص عبر الهاتف للمستخدمين وأفراد العائلة 
الذين وجدوا أنفسهم أمام مسؤولية تقديم خدمات ومستوى من المساعدة لم يكونوا مستعدين له، 
وذلك بسبب عدم توّفر الخدمات اليومية لألشخاص ذوي اإلعاقة وكبار السّن. باإلضافة إلى ذلك، تم تقديم 
خدمة الدعم النفسي لألشخاص الذين تأثروا سلبًا باإلغالقات وجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). 
تضمن الدعم استراتيجيات ومنهجيات للتعامل مع األشخاص الذين تأثّرت صّحتهم النفسية بسبب اإلغالقات 
والجائحة ككل. بدأ تقديم الخدمة التي تضّمنت وجود أخصائيين نفسيين/ معّلمين، مع بداية فترة اإلغالق 

واستمّرت بعد انتهاء اإلغالق، خصوصًا وأن عدد طلبات المساعدة ازداد يومًا بعد يوم. 

تقوم أحد مؤسسات المجتمع المدني بإدارة منصة إلكترونية وسوق على أرض الواقع يهدف لبيع منتجات 
السيدات اللواتي يمتلكن أعمال ومشاريع صغيرة ومشاريع منزلية وبالتالي توسيع قاعدة الزبائن لديهّن 
الالزمة  المهارات  توفير  المبادرة  تتضّمن  ذلك  إلى  باإلضافة  جديدة.  ألسواق  الوصول  من  وتمكينهن 

للمستفيدين ليتمكنوا من تسويق وبيع منتجاتهم اليدوية المصّنعة محليًا.

أمثلة على ممارسات فضلى ذات عالقة باالستجابة االجتماعية
لجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) – (لغايات التوضيح):

أيلول12
أيلول202102

2021

يجب تقديم الطلبات عبر االنترنت من خالل منصة نظام المنح:

https://www.egregsystem.info/socialprotection-jo


