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 مالحظة

 

ي والتحقق من . يجب تقديم مقترحات المشاريع مع جميع المعلومات الالزمة للتحقق اإلداربخطوة واحدة هذه دعوة تقديم مقترحات

وكالة العامة الفرنسية قد تطلب وثائق ومستندات داعمة من قبل منظمة الخبرة الفرنسية، الأهلية الطلب. أثناء التحقق من أهلية الطلب 

 .الجهة المتعاقدة( باسملتصميم وتنفيذ مشاريع التعاون الدولي )والتي يشار إليها 

 لدليل التوجيهي.وفقاً لجدول مؤشرات التقييم الذي تّم شرحه في هذا ا التي استوفت شروط األهلية سيتم تقييم مقترحات المشاريع

، والنسخة األصلية والموقّعة من قبل المتقدم الرئيسي إلقرار"ليرجى العلم بأنه يجب على المتقدمين الرئيسين تقديم النسخة األصلية "

في حال تّم والتي سبق لهم وأن حّملوها على المنصة وذلك ة للجهة المتعاقدالموقعة من قبل المتقدم المشارك )إن وجد(  "التعهد"من 

 . ةقائمة االختيار القصيرلترشّحهم 

  سيتم تقديم المنح من خالل التحليل النهائي لمقترحات المشاريع والذي سيتم توضيحه الحقاً في هذا الدليل

 

 معلّقشرط 

لمانحة )االتحاد االجهة  على موافقة "الدعوة لتقديم المقترحات"التي تّم اختيارها ضمن هذه  لمشاريعل توقيع عقود المنحعتمد ي

مة مؤسسات اإليوائية بمساهن "دعم مؤسسات المجتمع المدني واستبدال الرعاية تنفيذ مكوّ  فترة على طلب تمديد األوروبي(

الجهة المتعاقدة  تمتلكذات العالقة.  ى تعديل اتفاقية التمويلبناًء عل (2023آذار/مارس  31)وذلك حتى تاريخ  "المجتمع المدني

د فترة تنفيذ اتفاقية التمويل وطلب تمديكل من مديد المتعلقة بت الحصول على الموافقاتالدعوة في حال عدم  الحق في إلغاء

 .لغاءاإلهذا ل نتيجةً قانونية  تبعاتكما لن تتحمل الجهة المتعاقدة أي  ،المشروع
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للمتقّدمين المهتّمين. كما سيتم نشر جميع المعلومات ذات العالقة على صفحة الفيسبوك الخاصة سيتم عقد جلسات تعريفية 
(. EGREGوعلى منصة المنح اإللكترونية ) https://www.facebook.com/SSPPJبالمشروع: 

jo-https://www.egregsystem.info/socialprotection  لن يتم تغطية أية تكاليف يتحّملها مقدمو المقترحات
 .لحضور الجلسات التعريفية

  :(Egreg) ة اإللكترونية لنظام المنحيمكن للجهات المهتمة الحصول على المزيد من المعلومات من خالل زيارة المنص

jo-https://www.egregsystem.info/socialprotection:  حيث سيتوفر عليها األسئلة المتكررة ومالحظات

ننصحكم بأن تزوروا هذه المنصة بانتظام وبشكل متكرر لتكونوا على اضطالع على  ،هامة أخرى تخّص المتقدمين. وبالتالي

 األسئلة واألجوبة المنشورة والمحّدثة.
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 مقدمة

برنامج عمل إطار  يأتي مكّون "دعم مؤسسات المجتمع المدني واستبدال الرعاية اإليوائية" الذي تنفّذه منظمة الخبرة الفرنسية في

لتنمية االجتماعية. ااألوروبي والذي تّم إطالقه بالشراكة مع وزارة "دعم قطاع الحماية االجتماعية في األردن" الممول من االتحاد 

ين وتحديث الهدف العام للمشروع هو دعم اإلصالحات في القطاع االجتماعي وإيجاد مجتمع عادل وشامل في األردن من خالل تحس

 :جودة وأداء نظام الحماية االجتماعية. األهداف المحددة للمشروع هي

 

في هذا  الخدمات دور مؤسسات المجتمع المدني بصفتها جهات فاعلة في تطوير الحماية االجتماعية وتقديمتعزيز قدرات و •

ات المستفيدة م خدمات ذات جودة للمجموعومتابعتها وتقييمها، باإلضافة إلى دعم مشاركة مؤسسات المجتمع المدني لتقدّ  القطاع

 .والمستهدفة

 

شخاص ذوي اإلعاقة والقائم على استبدال الرعاية اإليوائية بالرعاية البديلة وذلك دعم مشروع اإلصالح الذي يُعنى باأل •

 بالتشارك مع مؤسسات المجتمع المدني.

 

والهدف من ذلك هو تعزيز العالقة بين مؤسسات المجتمع المدني ووزارة التنمية االجتماعية باإلضافة إلى الجهات الحكومية األخرى 

من أجل تعزيز المساهمة التي تقّدمها مؤسسات المجتمع المدني من خدمات للمجموعات المستضعفة، وأصحاب المصلحة اآلخرين 

بشكل يتّصف بمزيد من الشفافية والجودة. كما أن دور مؤسسات المجتمع المدني ضروري للتعّرف على الصعوبات وتحديدها 

والتحديات العالقة االبتكار والسماح لصانعي القرار بإصالح طريقة تصميم السياسات بحيث تستجيب بشكل أفضل للقضايا  تشجيع

 .السعي خلف هذه األهداف والغايات في تعزيز وتطوير التماسك االجتماعيسيساعد الجديدة. و

 

 

عتماد اال ضرورةأهمية و منالوباء  زادو. (19 كوفيد) دفيروس كورونا المستج جائحةبدء قبل  2019بدأ تنفيذ المشروع في عام 

 حماية االجتماعية.العلى مساهمة المجتمع المدني في 

 

وتكوين شراكات  وذات الخبرة الواسعة سيولي المكّون اهتمام خاص لدعم مؤسسات المجتمع المحلي، إلى جانب المؤسسات الكبيرة الرسمية

هذه الشراكات على ترسيخ مبدأ االستدامة والمساهمة في إيجاد مفهوم أكثر عدالة للمجتمع تجاه الفئات سيعمل وجود مثل كما جديدة بينها. 

 المستهدفة مع ضمان التطّرق إلى األولويات المحلية الموجودة على أرض الواقع أثناء التنفيذ الفعلي والمالئم لالستراتيجيات الوطنية.

 

الوطنية للحماية  بالتزاماتها وتنفيذ االستراتيجيةفي الوفاء نح وزارة التنمية االجتماعية نظام الم سيدعموكجزء من هذا المشروع، 

رى مع مؤسسات بالتوافق مع أهداف المشروع، فإّن نظام المنح سيعزز العالقة بين الوزارة والمؤسسات الحكومية األخواالجتماعية. 

 تطبيق نهج جديد يرّكز على: المجتمع المدني؛ وذلك من خالل توفير أداة شاملة لتعزيز

 

   بحية األخرى تعزيز ثقافة الشراكة بين مؤسسات المجتمع المدني بما في ذلك مؤسسات المجتمع المحلي والمؤسسات غير الر

هج ونموذج نوتطوير  باإلضافة إلى تعزيز ثقافة الشراكة بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني وذلك إليجاد

 يم الخدمات ودمج الفئات المستضعفة.جديد في تقد

 لممارسات الفضلى.البناء على أمثلة من ا 

 .تطوير الممارسات التشاركية المبتكرة 

 .تحسين عملية المتابعة والتقييم وتعزيز استدامة الخدمات المقدمة واألنشطة المنف ذة 
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 بسبب اختيرت ، والتيالدعوة األولى في محافظة الكرك تم تنفيذهذا المشروع.  في مقترحاتالكانت هناك دعوتان سابقتان لتقديم 

مناسبة  نقطةهناك. كل هذه األمور جعلت منها  المجتمع المدني مؤسساتقطاع باإلضافة إلى  الموجود فيها، تنوعوال ،حجمها

في، شملت جتماعي وجغراا ، وذات تنوعفي عدد أكبر من المحافظات. طبقت الدعوة الثانية الدروس المستفادة النطالق المشروع

 إدارية في عمان )قصبة عمان، ماركا، القويسمة، الجيزة، الموقر، سحاب(. يماتقستالكرك وجرش وستة كل من 

 

إلى ، ، بالشراكة مع وزارة التنمية االجتماعيةالمحلي مؤسسات المجتمع، وخاصة 1المجتمع المدني مؤسساتتعزيز دور  يؤدي

جميع أنحاء استقطاب مقترحات من الدعوة الحالية لتقديم المقترحات  وتستهدف .أكثر شموالً وابتكاراً خدمات حماية اجتماعية توفير 

ً ت اإلى التغير الهائل في الظروف، فإنه نظراً . ولكن السابقتانالدعوتان لنهج المتبع في ا وتتبعالمملكة  لتعزيز  غتنم الفرصة أيضا

كما وتقدم واألزمات بشكل عام،  (19جائحة فيروس كورونا المستجد )كوفيد  أثرالمجتمع المدني في التعامل مع  مؤسساتمساهمة 

ً  في سياق مليء بالتحديات. الدعم لألشخاص المستضعفين لقطاع مؤسسات المجتمع المدني  من الواضح أنَّ هذا الحال يعطي دروسا

 ، سواًء في ظل الجائحة المستمرة أو لالستعداد األفضل لألزمات المستقبلية.حول شكل عالقتها بوزارة التنمية االجتماعية

 

إلى المناطق الريفية والحضرية  ، وأن تصلفي أي مكان في األردن بالمشروع المجتمع المدني المهتمة مؤسساتجد اوتيمكن أن ت
 محافظة.(. نرحب بالمشاريع التي يتم تنفيذها في أكثر من مناطق المهمشة)خاصة ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
ى موجود في القسم  1  من هذا الدليل. 2.1التعريف الدقيق للمؤسسات التي تندرج تحت هذا الُمسمَّ
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 المستجد كورونا فيروس جائحة بها تسببت التي لألزمة االجتماعية االستجابة المقترحات: لتقديم دعوة .1

 (المدني المجتمع مؤسسات مساهمة خالل من االجتماعية الحماية قطاع دعم - (19 )كوفيد

  المقترحات لتقديم الثالثة الدعوة سياق 1.1

 ،وظائف والدخلالذي تمثل بشكل أساسي بفقدان ال 19جائحة فيروس كوفيد  أثرفي األشهر األولى من الجائحة، عانى األردنيون من 

 اآلثار ، باإلضافة إلىعائالتهمصاحب ذلك عزلة إضافية وأعباء رعاية األشخاص المصابين و ،التواصل بسبب اإلغالققلّة و

 ألولئك الذين يعانون من مشاكل صحية أخرى. الجانبية

، فإنَّ 2دراسة أجرتها اليونيسف بحسب. وضعفةمستال المجموعات منعدد األشخاص الذين يُعتبرون  ارتفاعهذه اآلثار  عن نتج

. بشكل كبير، قد تأثرت بما في ذلك إجراءات العالج الروتينية ،ظروف صحية أخرى المتابعة الطبية للمرضى الذين يعانون من

، الرعاية الصحية ؤسسات٪ من النساء ال يستطعن الوصول إلى م24أن  3دراسة أخرى أجرتها هيئة األمم المتحدة للمرأة أظهرتو

 المالية. مورواأل عوائق تتعلق بوسائل النقلاألدوية بسبب حصول على ال يستطعن المنهنَّ ٪ 34و

البطالة والفقر  :مثل هالرئيسية األخرى وأعراض الضعف أسبابإلى تفاقم  19التي سببتها جائحة فيروس كوفيد  األزمةأدت 

 واإلعاقة والتمييز االجتماعي والشخصي. والعنف المنزلي

٪ 18.1للرجال . كانت النسبة 4األردنيين النشطين اقتصاديًا مجموع ٪ من19.3بلغ معدل البطالة في األردن  ،2020في بداية عام 

٪ في 18.1و٪ في الجنوب، 17.5من  مملكةالذكور / اإلناث في جميع أنحاء ال بين توازنال٪. وتفاوت المعدل و24.3وللنساء 

 وسط.٪ في ال21.7و٪. في الشمال 26.4و٪ في الجنوب، 30بلغ معدل البطالة بين اإلناث بينما  الوسط،٪ في 20.3الشمال إلى 

 ا يشير إلى أنَّ ٪، ممّ 32.3نساء بين ال٪ و 22.6 ، حيث بلغت النسبة بين الرجال٪24.7 معدل البطالة بلغ، 2020 في نهاية عام

 مع المصابين االتصالعدم  أو ،سبالفيرو اإلصابة أثناءوعدم القدرة على العمل ، البطالة زادت بنحو الربع بسبب إجراءات اإلغالق

  بحوالي الثلث. وى، كما وارتفعت نسبة البطالة بين النساءبالعد

ه أنَّ  5منظمة العمل الدوليةأجرتها دراسات  أظهرتنسبة كبيرة من العمال. و انخفض دخلالبطالة، معدالت  ارتفاعباإلضافة إلى 

الرواتب  قيمة ٪ من الشركات االستمرار في دفع نفس42، كان بإمكان 2020 نيسان/  آذار الذي فُرض في غالقاإلبحلول نهاية 

أسر العمال أشهر، في حين انخفض دخل  3لمدة تقل عن تمكنت من دفع نفس قيمة الرواتب  ٪ منها42وشهر واحد، لمدة تقل عن 

المجتمع المدني في جرش  مؤسسات٪ من المستفيدين من 59 أنَّ  6وجدت دراسة محليةو٪. 90بنسبة  المستضعفةمن المجموعات 

 .همأو ساعات عمل همرواتب ُخفضت٪ وظائفهم أو 75 فقدوفقدوا وظائفهم، 

( بأن 19 وّضح ملّخص تقرير اليونسف عن استجابة الوطنية للحماية االجتماعية أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد )كوفيد

استجابة األردن كانت جيّدة  فيما يتعلّق بالجائحة وحقق نجاحات في عدد من مجاالت في نظام الحماية االجتماعية مع وجود بعض 

                                                      
 2020 آب؛ ورقة سياسات، اليونيسف، 19جائحة فيروس كوفيد الستجابة الوطنية للحماية االجتماعية في األردن خالل ا 2

 2020 نيسان، على النساء المستضعفات في األردن؛ سلسلة تحت المجهر، هيئة األمم المتحدة للمرأة19جائحة فيروس كوفيد  أثيرالتقييم السريع لت 3

 جميع اإلحصائيات هي من دائرة االحصائيات العامة إاّل إذا تّم ذكر غير ذلك. 4

 انتقريركال ال، على الشركات في األردن 19فيروس كوفيد ، وتأثير جائحة صتقييم سريع؛ ملخ -ى العمال في األردن عل19روس كوفيد جائحة في تأثير 5

 2020، أبريل منظمة العمل الدوليةصادران عن 

لدراسات ل الفينيقمركز  ،في جرش وعمان مناطق تنفيذ المشروعالمجتمع المدني في دراسة تخطيط مؤسسات اجات والموارد وتقييم االحتيدراسة   6

 2020 تشرين ثانيالنتائج األولية  -لوماتية االقتصادية والمع
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 لجائحةا أثرأظهرت عدد من الدراسات   أنَّ إالَّ  .7بحاجة أن يتم إيالئها اهتمام خاص وذلك بسبب األثر الطويل للجائحة التحديات التي

٪ من النساء الالئي شملهن استطالع أجرته هيئة األمم المتحدة للمرأة أنه ليس 52الفقر. على سبيل المثال، أفادت معدالت على 

االحتياجات األساسية سد ٪ قد استنفدن المدخرات ل84ألكثر من يومين، وأن  مكنهنَّ من توفير الطعامالذي يلديهن ما يكفي من المال 

 .8في األزمة

 أثرراسة بد تضامن النساء األردني معهد ت جمعيةالشباب. قامو والفتيات، ،النساءعلى  الجائحة بنحٍو خاص بشكل عام، أثرت

" دنبعنوان "عام على جائحة كورونا في األر ورقة تعريفية توأصدر االجتماعي،النوع من منظور 19فيروس كوفيد جائحة 

التي ال يلتفت إليها الفتيات األعباء التي تتكبدها النساء وازدياد على النساء والفتيات. ومن أهم النتائج " جائحةاآلثار السلبية لل تعرض

 حد".ألتدريس إلى الطبخ، كل ذلك بدون أجر وبدون مساعدة التنظيف إلى ا أمور ، مثل العناية بالمنزل واألطفال منأحد

أن يقضي الضحايا والضحايا المحتملون وقتًا أطول على مقربة من المعتدين إلى  ،في األردن وفي جميع أنحاء العالماإلغالق  أدى

وجدت هيئة األمم المتحدة المساعدة. طلب أو  لتجنبهمأقل  فرصظروف ضغط أكبر وظل في  ذين يقطنون معهم في نفس المنزلال

أكثر عرضة للعنف النفسي أو الجسدي بسبب التوترات المنزلية المتزايدة أو انعدام األمن  هنَّ ٪ من النساء يعتقدن أنّ 62أن  9للمرأة

لضحايا لدعم التوفير أولوية من خالل كللتعامل مع هذه المسائل الُسبل وتبحث وزارة التنمية االجتماعية  .الجائحة الغذائي الناجم عن

 ومن خالل تطوير منهجيات للحد والوقاية من العنف القائم على النوع االجتماعي.

عن بُعد من خالل  )أصبح التعليم التعليم أكثر صعوبة علىالحصول  فقد أصبح ؛الشباب أيًضاكما وكان للجائحة أثار وخيمة على 

تسخير المواهب وتعزيز مهارات  ضرورةهناك إجماع متزايد حول وعمل الئق.  ىأصبح من الصعب العثور علو ،األدوات الرقمية(

 .19 الشباب إلعادة بناء عالم أفضل في مرحلة ما بعد كوفيد

ً  المجتمع المدني قد لعبت دوراً  مؤسساتهذا السياق، تدرك الحكومة أن  ضمن ً  المجموعاتفي دعم  حاسما ، على الرغم األكثر ضعفا

تخطيط مؤسسات االحتياجات والموارد وتمرين 10قيام بذلك. على سبيل المثال، أظهرت دراسة لل عدة صعوباتواجه بعضها من أن 

في  تنفيذ المشروعومجموعات التركيز لمناطق  ،الذي تم إجراؤه باستخدام مزيج من المنهجيات عبر اإلنترنت المجتمع المدني

 :من مصادر أخرىالمتأتية جرش وعمان والدراسات المكتبية والمعلومات 

 المجتمع المدني مؤسساتحوالي أربعة أخماس المستفيدين على دعمهم من  ولحص 

o 19 كوفيد فيروس جائحةحوالي ربع المستفيدين خدمات مرتبطة مباشرة بـ تلقى 

o  باإلضافة إلى الدعم في مسائل تتعلّق بالمرأة الشباب وأنواع تلقى حوالي النصف مساعدات مادية، تالها تدريب

 دعم أخرى

o  لكن ثالثة أرباع المستفيدين  بنجاح،المجتمع المدني خدماتها عبر اإلنترنت  مؤسسات٪ من 70إلى % 50حولت

 الخدمات عبر اإلنترنت الحصول علىلم يتمكنوا من 

 در خاصة، ات غير الحكومية الدولية، ووزارة التنمية االجتماعية ومصاؤسسدعًما من الم المستفيدين حوالي خمس يتلق

 ؛تدريب، ومساعدة نقدية، ومبادرات خاصة بالشباب على صورة شكل أساسيجاءت هذه الخدمات ب

 

 

                                                      
 اليونيسف، المرجع السابق 7

 هيئة األمم المتحدة للمرأة، المرجع السابق 8

 هيئة األمم المتحدة للمرأة، المرجع السابق  9

 مركز الفينيق، المرجع السابق 10
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  :يلي ماين المستجيب كانت مالحظاتو

 المجتمع المدني بشكل كبير مؤسساتنخفاض موارد ا 

 ا كانت بسبب القيود المفروضة على الحركة عندم بفعالية،المجتمع المدني على العمل  مؤسساتقدرة  تدني

 سارية المفعول

 لتقليص أو فقدان الوصول إلى العمل والتعليم والخدمات الصحية  هناك أثر جوهري كان 

 

 األولوية ذات والقضايا المقترحات لتقديم الثالثة الدعوة أهداف 1.2
 (".  19 "االستجابة االجتماعية لجائحة فيروس كورونا المستجد )كوفيد هو الموضوع األساسي لهذه الدعوة لتقديم المقترحات ما ذُكر،في ضوء 

، مناسبةالتعافي الوتقدم آليات  ،19جائحة فيروس كوفيد تسعى هذه الدعوة إلى تمويل المشاريع التي تهدف إلى التخفيف من األثر االجتماعي ل
وتحسين تساهم في تنفيذ االستراتيجية الوطنية للحماية االجتماعية باإلضافة إلى مساعدة وزارة التنمية االجتماعية في الوفاء في التزاماتها،  كما

 .المجتمع المدني التي تدعمهم على الصمود في مواجهة هذه األزمات واألزمات المستقبلية مؤسساتوكذلك قدرة  ،المستضعفةالمجموعات قدرة 

بطريقة المجتمع المدني  ومؤسساتمن األهداف األساسية للمشروع إحداث تغيير إيجابي دائم في الطريقة التي تعمل بها الحكومة و

 لدعم الحماية االجتماعية والتماسك االجتماعي في األردن. تشاركية

 :لمنحةل للتأهل فرصهمن ستزيد ومقترح ال جودةالتالية  خصائصال ترفع، سالمتعددةهذه األهداف  في ضوء 

  وغيرها من المجتمع المحلي ت ؤسساالمجتمع المدني بما في ذلك م مؤسساتتعزيز ثقافة الشراكة بين

لتطوير  يالمجتمع المدن ومؤسسات، فضالً عن ثقافة الشراكة بين السلطات العامة غير الربحيةات ؤسسالم

 نماذج جديدة لتقديم الخدمات

 الفضلى البناء على أمثلة الممارسات 

 تطوير ممارسات مبتكرة وتعاونية 

 وزيادة استدامة الخدمات واألنشطة.، والتقييم تابعةتحسين الم 

 

تعتبر العناصر التالية كقيمة مضافة للمشاريع أثناء تقييم المقترحات )هذه القائمة ليست حصرية أو شاملة لجميع البنود ونرّحب 

 بوجود اقتراحات مبتكرة(:

 التجارب السابقة بما في ذلك توسيع األنشطة و/أو تعميمها على نطاق أوسع. على البناء 

 لدمج في مجال التماسك االجتماعي والالحتياجات  بشكل أفضل بناء أشكال جديدة من الشراكات المحلية لالستجابة

 االجتماعي.

  حلية في المجتمعوذلك لالستجابة لالحتياجات المللدعوة،  بالتقديمنشّجع مؤسسات المجتمع المحلي. 

 ت تحسين العالقات والحوار بين مطّوري المشروع والسلطات المحلية/الوطنية من أجل المساهمة في وضع أولويا

 السياسات واإلجراءات المستقبلية.

 .إرساء نماذج تنظيمية تشمل المستفيدين وأصحاب المصلحة 

  ول والرضا ورفاه المتطلّبات من حيث العدالة وإمكانية الوصالتكيف التدريجي لجودة الخدمات والبنية التحتية لتتناسب مع

 المستفيدين.

 خدمات مثل دعم مقّدمي الرعاية المنزلية/ مقدمي الرعاية األسرية، من خالل توفير خدمات جيدة لهم وإتاحة الوصول ل

 الرياضة والثقافة والترفيه.

  أنفسهم.زيادة استقاللية األشخاص ذوي اإلعاقة ورفع مستوى ثقتهم في 
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  إشراك الشباب في األنشطة المتقاطعة والتعاونية مما يؤدي إلى إيجاد فرص عمل جديدة وفرص المشاركة بأنشطة رياضية

 المؤسسات االجتماعية. وثقافية جديدة بما في ذلك

 سويق التعاوني، تحسين جودة السلع التي تنتجها النساء من خالل تعريفهم بتقنيات التصميم وتسهيل وصولهم إلى تقنيات الت

 على سبيل المثال: استخدام التقنيات الرقمية.

  ،ًرة التنمية االجتماعية بالتنسيق مع وزا ومهاراتهم وبناء قدراتهمتمكين السيدات في المراكز اإليوائية اجتماعياً واقتصاديا

نح أو م ل قروض صغيرةمن خالإّما وتأسيس مشاريع صغيرة  أو الشركاء اآلخرين لتوفير إمكانية الوصول للتمويل

 .فردية

 ءات المعرفة الموجودة لدى األشخاص المستضعفين ودمجها في تصميم الحلول ووضع اقتراحات لتحسين اإلجرا تحديد

 والسياسات.

 .دعم كسب التأييد في مجال الحماية االجتماعية 

  .تحسين البنية التحتية العامة الموجودة والمخصصة لألطفال بما في ذلك األطفال ذوي اإلعاقة 

  وزيادة إمكانية الوصول واستخدام )متعدد الوظائف( للبنية التحتية العامة لممارسة الرياضة أو األنشطة الثقافية وبالتالي

 إيجاد التماسك االجتماعي.

 تحسين جودة األماكن العامة.  

 راك المواطنين خصوصاً الشباب وذلك لتحسين المظهر العام للمنطقة.إش 

 .استخدام المهارات والمعرفة التقليدية أو الموروثات/ المصادر الثقافية وتعزيزها 

 .)دعم األعمال الصغيرة والمؤسسات االجتماعية )بما في ذلك الشباب والنساء والمجموعات المستضعفة 

  والرابط بين المناطق الريفية والحضرية والحد من اآلثار السلبية الناتجة عن المسافة بينها. طرق الوصلتحسين 

 تقديم حلول مبتكرة لرعاية األطفال. 

 .المساهمة في جمع البيانات وتطوير طرق رسم السياسات االجتماعية  
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 الفرنسية( الخبرة )منظمة المتعاقدة الجهة من المقدمة المالية المخصصات 1.3

شروع ضمن م 75يورو، وسيتم تمويل تقريباً  4,000,000لهذا المكّون من المشروع حوالي  األولية قيمة التمويل اإلجماليتبلغ 

 يورو. 3,000,000 لتقديم المقترحات ومجموع المبلغ الكلي للمشاريع التي سيتم دعمها لن يتجاوز الثالثةهذه الدعوة وهي الدعوة 

 بالحق في عدم منح جميع األموال المتاحة.وتحتفظ الجهة المتعاقدة 

 حجم المنح 

 لية:أي منحة مطلوبة بموجب هذه الدعوة لتقديم المقترحات يجب أن تكون بين الحد األدنى والحد األقصى للمبالغ التا

  :يورو 25,000الحد األدنى 

  :يورو 40,000الحد األعلى 

أي منحة مطلوبة بموجب هذه الدعوة لتقديم المقترحات يجب أن تقع بين الحد األدنى والحد األقصى للنسب المئوية من مجموع 

 التكاليف الكلية المؤهلة للمشروع: 

  :من إجمالي التكاليف المؤهلة للمشروع.60الحد األدنى للنسبة المئوية % 

  :(.2.1.5التكاليف المؤهلة للمشروع )انظر إلى قسم % من إجمالي 95الحد األعلى للنسبة المئوية 

يجب تغذية الرصيد )أي الفرق بين إجمالي التكلفة للمشروع والمبلغ المطلوب من الجهة المتعاقدة( من مصادر أخرى غير الميزانية 

  العامة لالتحاد األوروبي أو صندوق التنمية األوروبي.
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 المقترحات لتقديم الحالية الدعوة قواعد .2

 يحدد هذا الدليل التوجيهي قواعد تقديم واختيار وتنفيذ المشاريع الممولة بموجب هذه الدعوة.

 األهلية معايير 2.1

 مجموعات لمعايير األهلية والمرتبطة بـ: 3هناك 

 القائمون على المشروع: (1)

 :(.2.1.1هو يمثّل الجهة التي تقّدم نموذج الطلب )و المتقدم الرئيسي 

 إن وجد( المتقّدم المشارك/ المتقدمون المشاركون( 

 المشاريع: (2)

 ( 2.1.2المشاريع المتقّدمة للمنحة) 

 التكاليف (3)

 ( 2.1.3أنواع التكاليف التي يمكن أن تؤخذ في عين االعتبار عند تحديد مبلغ المنحة.) 

 إن وجد أهلية المتقدمين )الرئيسيين والمشاركين( 2.1.1

ي جهات فاعلة مستقلّة ومنّظمة على أساس غير ربحي وتطوعي، كما أنها نشيطة األوروبي مؤسسات المجتمع المدنيعتبر االتحاد 

 السلطات المحليةفي العديد من المجاالت مثل محاربة الفقر والمعونات الطارئة وحقوق اإلنسان والبيئة وغير ذلك. وتختلف عن 

 11.عن الدولةبكونها مستقلّة 

 يالمتقدم الرئيس 

 يجب أن تتوفر الشروط التالية في المتقدم الرئيسي لكي يكون مؤهالً للحصول على المنحة:

  أردنية مسجلة بموجب القوانين النافذةأن يكون مؤسسة 

  ت األردنيمسّجلة بموجب قانون الشركاشركة غير ربحية يكون  أو أنمسّجلة بموجب قانون الجمعيات  جمعيةوأن يكون 

أو عقد  هاالنظام األساسي لموجب )ذلك بخدمة المصلحة العامة والنفع العام هدف بتم تأسيسها  ،غير ربحيةأو مؤسسة 

 .(التشريع المنشئ لهاأو في التأسيس 

  من تاريخ تقديم مقترح المشروع على األقلسنتين وأن يكون مضى على تسجيله. 

                                                      
11 1264-society_en#header-partners/civil-partnerships/our-https://ec.europa.eu/international 

https://ec.europa.eu/international-partnerships/our-partners/civil-society_en#header-1264
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 لمشاركين( وأاّل عن إعداد المشروع وإدارته بالتعاون مع المتقدم المشارك )أو المتقدمين ا مسؤول بشكل مباشرأن يكون و

 .(هم)في حال وجود يقتصر دوره على دور الوساطة بين األطراف

 أن تكون منطقة أعماله األردنو . 

 

واألحزاب  ه الحكوميةوالمؤسسات شب والمدارس والبلدياتوالكليّات ولذلك هذه الدعوة ال تستهدف الجهات التالية: الجامعات 

 الدينية و/أو العشائرية.لجمعيات واالسياسة 

 

ال يمكن للمتقدمين المحتملين أن يشاركوا في دعوة تقديم المقترحات أو الحصول على المنح إن كانوا مذكورين ضمن أي حالة 
 .12(PRAGمن الدليل العملي )  2.6.10.1منصوص عليها في قسم

 

المتقدمين الرئيسيين والمتقدمين المشاركين وفي حاالت الهيئات القانونية واألشخاص الذين لديهم سلطات للتمثيل أو اتخاذ يجب على 

من الدليل العملي ٢.٦.١٠.١القرار أو التحكم بالمتقدم الرئيس إن كانوا ضمن أحد حاالت التقّصي المبّكر أو االستبعاد وفقاُ للقسم 

(PRAG بتسجيل ،)السم الكامل لألشخاص االبيانات الشخصية )مثل االسم الكامل في حال كونه شخص، العنوان، الصفة القانونية و

الذين لديهم السلطة للتمثيل واتخاذ القرار والتحكم في حال كونه شخصية اعتبارية( في نظام التقصي المبّكر أو االستبعاد ويتم إعالم 

 حة أو بتنفيذ عقد المنحة.األشخاص والجهات ذات العالقة بالمن

من نموذج طلب المنحة )إقرار )أو إقرارات( المتقدم الرئيسي( يتوجب على المتقدم الرئيسي أن يقّر بأن المتقّدم الرئيسي  4في القسم 

 )هو نفسه( والمتقدم المشارك ليس ضمن هذه الحاالت.

في حالة وجود متقدم  المشاركين بالطريقة الموضحة فيما يلييجب أن يتعامل المتقدم الرئيسي مع المتقدم المشارك/ المتقدمين 

 .مشارك

" في "الشروط الخاصة". المنسق هو منسقالمحدد كـ " المستفيدفي حالة الحصول على عقد المنحة سيصبح المتقّدم الرئيسي هو 

تقدمين المشاركين والتنسيق والتصميم الجهة المحاورة الرئيسية للجهة المتعاقدة. حيث أنه له الحق بالتمثيل والتصرف باسم الم

 والتنفيذ فيما يخص المشروع.

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
12 /http://ec.europa.eu/europeaid/prag 
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 المتقدم المشارك/ المتقدمون المشاركون 

اط في عملية التقييم وجود متقّدم مشارك غير إلزامياً ضمن هذه الدعوة لتقديم المقترحات ويعتبر ميّزة إضافية تمنح المزيد من النق

 جدول التقييم(. –من هذا الدليل  3)اطلع على القسم 

 13.على توفير الخدمات اللوجستية المحلية)إن وجد(  ال ينبغي أن يقتصر دور المتقدم المشارك

لة بنفس درجة التكاليف التي يتحّملها المتقدم  يشارك المتقدم المشارك في تصميم وتنفيذ المشروع وتعتبر التكاليف التي يتحّملها مؤّهِّ

  الرئيسي.

  معيار "ستثناء باألهلية كما تُطبّق على المتقدم الرئيسي نفسه، اأن يستوفوا معايير )إن وجد( على المتقدمون المشاركون 

ون قد مضى ذ يمكن للمتقدمين المشاركين أن يكإ". مضى على تسجيله سنتين من تاريخ تقديم مقترح المشروعيكون أن 

 من تاريخ تقديم مقترح المشروع. سنة واحدةعلى تسجيلهم 

 من نموذج طلب المنحة. ٤التوقيع على التعهد الموجود في القسم )إن وجد(  يتوّجب على المتقّدم المشارك 

على المنحة، سيعتبر حينها كمستفيد )مستفيدين( في المشاريع )إن وجد( في حال حصل المتقدم المشارك )المتقدمون المشاركون( 

 )مع المنّسق سوياً(.

  من الدليل العملي  ٢.٤المتقّدمون المذكورون في لوائح التدابير التقييدية الصادرة عن االتحاد األوروبي )انظر إلى القسم

(PRAG )).14خالل فترة اتخاذ القرار المتعلّق بتقديم المنح سيتم اقصائهم من الحصول على المنحة 

 

 المشاريع المؤهلة: المشاريع المؤهلة ألن تتقدم بطلب  2.1.2

 التعريف 

 يتكون المشروع من مجموعة مترابطة من األنشطة.

  المّدة 

يد هذه دقد يتم الموافقة على تم، أشهر 10وال تتجاوز  أشهر 6المّدة األولية للمشاريع وكما هو مخطط له يجب أاّل تكون أقل من 

 .2022كانون أول/ديسمبر  31 حٍد أقصاه لذلك مع وجود التبرير المناسب لذلك، في الفترة إن كان هناك حاجة

 الموضوع 

  (".19 فيروس كورونا المستجد )كوفيد لجائحة"االستجابة االجتماعية الموضوع األساسي لهذه الدعوة لتقديم المقترحات 
، 19جائحة فيروس كوفيد إلى تمويل المشاريع التي تهدف إلى التخفيف من األثر االجتماعي لتسعى الدعوة الثالثة لتقديم المقترحات 

وتساهم في تنفيذ االستراتيجية الوطنية للحماية االجتماعية باإلضافة إلى مساعدة وزارة التنمية االجتماعية  ، كمامناسبةالتعافي الوتقدم آليات 

                                                      
 من هذا الدليل. ٢.١مؤهلة يرجى الرجوع إلى القسم للحصول على تعريف دقيق للجهات ال 13

 www.sanctionsmap.euالنسخة المحّدثة من العقوبات متوفرة على الرابط التالي:  14

في المجلة الدورية  من التشريعات القانونية المنشورةي أداة معلوماتية للتعّرف على أنظمة العقوبات. مصدر وجذور العقوبات مالحظة: الئحة العقوبات ه
لموجودة في المجلة الدورية الرسمية. وفي حال وجود اختالف بين التشريعات القانونية المنشورة والتحديثات على الموقع االلكتروني فإنه سيتم اعتماد النسخة ا

 الرسمية.

http://www.sanctionsmap.eu/
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المجتمع المدني التي تدعمهم على الصمود في  مؤسساتوكذلك قدرة  ،المستضعفةالمجموعات وتحسين قدرة في الوفاء في التزاماتها، 
 .تقبليةمواجهة هذه األزمات واألزمات المس

 

 للمزيد من المعلومات عن موضوع هذه الدعوة لتقديم المقترحات. 1.2يرجى الرجوع إلى القسم 

 الموقع 

 في األردن. هذه دعوة لتقديم المقترحات على مستوى وطني موّجهة لجميع المحافظات األردنية، ويجب أن تنفّذ المشاريع  

 أنواع المشاريع 

 مشاريع التي يمكن تمويلها بموجب هذه الدعوة: أنواع ال

  الموضوع المشاريع المؤهلة للحصول على تمويل من خالل دعوة تقديم المقترحات هذه هي تلك التي تندرج تحت

 في تحقيق التماسك االجتماعي.والذي يساهم في الدليل التوجيهي ّضح والم

  ممثلة بمجموعة مترابطة من األنشطة وواضحة األهداف ومحددة يجب أن تتكون المشاريع من عمليات قائمة بذاتها

 للفئات المستهدفة ولديها مخرجات محددة وملموسة ضمن إطار زمني.

 يجب أن تصمم األنشطة بحيث تراعي االحتياجات الخاصة للفئات المستهدفة. 

  االزدواجية مع التدّخالت الموجودةيشّجع أن تُبنى المشاريع بحيث تضمن تحقيق التكامل وتشكيل الشراكات وتجّنب ،

 .على أرض الواقع وفي نفس المكان، سواء كانت حكومية أو ممولة من جهات مانحة

 .يشجع على تقديم مقترحات مشاريع مبينة على مبادرات ناجحة سابقة 

 ستجابة لهذه في اال يجب أن تكون المشاريع مستدامة وأن تلبي احتياجات المجتمع وأن تكون مبتكرة قدر اإلمكان

 .االحتياجات

  يجب أن تكون مؤسسات المجتمع المدني مستعّدة لترويج القيم المشتركة وتشجيع التطوع المجتمعي في مشاريعهم

 المقترحة.

 إلعاقة.يجب أن تقوم المشاريع على أساس ضمان الحقوق العامة والمساواة بين الجنسين ومراعاة األشخاص ذوي ا 

 والحوار دلة يمكن أن تقوم المشاريع بدعم قدرات مؤسسات المجتمع المدني، بما في ذلك كسب التأييد المبني على األ

 والمشاركة وتعزيز مهارات النقاش واالتصال والتنسيق والتواصل. في مجال رسم السياسات

لى المنصة اإللكترونية . وسيتم توفير مثل هذه األمثلة عخالل الجلسات التعريفية، سيتم تقديم أفكار وأمثلة إضافية متعلقة بالمشاريع

 كقائمة أفكار غير شاملة.
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 لن تتأهل المشاريع التالية 

 والمؤتمرات والندوات والمجالس شالمشاريع المتعلقة بالدعم الفردي لحضور الور. 

 المشاريع التي تتمحور فقط أو ترّكز على المنح الدراسية أو التدريبات الفردية. 

  (أدناه)كما هو موّضح المشاريع التي تقّدم دعم مادي لجهة ثالثة. 

 و نشاط أساسي المشاريع التي تقتصر على شراء واستخدام أدوات أو مواد غير تلك المستخدمة لتقديم الخدمة معيّنة أ
 .في المشروع المؤّهل

  إاّل إذا كانت  يمكن تمويل هذه المشاريعالمشاريع التي تتمحور بشكل كامل على تنظيم المؤتمرات و/أو الندوات، فال
 .جزءاً من مجموعة من األنشطة التي سيتم تنفيذها في المشروع

 المشاريع التي تدعم األحزاب والجماعات والحركات السياسية. 

 العمليات العامة للمؤسسات. 

 

 الدعم المالي لطرف ثالث 

فال يُسمح بتقديم المنح الفرعية بموجب هذه الدعوة لتقديم وعليه ال يجوز للمتقدمين اقتراح دعم مالي ألي طرف ثالث، 
 )باستثناء الدعم المقّدم لالحتياجات الخاصة للمشاركة في األنشطة على النحو المبيّن أدناه(. ؛المقترحات

 
 تسليط الضوء على المشروع وشركاءه 

ل أنشطته ممول من االتحاد األوروبي. كما يترتب يتوجب على المتقدمين اتخاذ جميع الخطوات الالزمة إلظهار أن المشروع بكام

أن توفر معلومات ونشاطات اتصال تسعى إلى زيادة  -سواء بشكل كل أو جزئي–على المشاريع الممولة من االتحاد األوروبي 

ضيح وعي الجمهور، بشكل خاص أو عام، عن أهداف المشروع والسبب وراء دعمهم لمثل المشروع المقترح، باإلضافة إلى تو

 نتائج الدعم وتأثيره على البلد أو المنطقة.

ألهداف واألولويات وضمان إظهار تمويل االتحاد األوروبي للمشاريع وذلك وفقاً لما ورد في دليل ليتوجب على المتقّدمين االمتثال 

 ألوروبية في الموقع أدناه:التواصل والشفافية للمشاريع الخارجية التي يمّولها االتحاد األوروبي حسب ما نشرته المفّوضية ا

-external-eu-manual-visibility-and-http://ec.europa.eu/europeaid/funding/communication

.actions_en 

مية االجتماعية المتقّدمين إرفاق شعارات من برنامج دعم االتحاد األوروبي لقطاع الحماية االجتماعية ووزارة التنيتوّجب على 

عقد وخالل مرحلة تنفيذ سيتم تقديم معلومات محددة إلى المتقّدم الرئيسي أثناء توقيع ال .واالتحاد األوروبي ومنظمة الخبرة الفرنسية

 المشروع.

 

 

http://ec.europa.eu/europeaid/funding/communication-and-visibility-manual-eu-external-actions_en
http://ec.europa.eu/europeaid/funding/communication-and-visibility-manual-eu-external-actions_en
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 بات للمتقدمينعدد المنح والطل 

 .ال يجوز للمتقّدم الرئيسي تقديم أكثر من طلب واحد بموجب هذه الدعوة لتقديم المقترحات 

 ( ال يجوز منح المتقّدم الرئيسي أكثر من منحة واحدة خالل هذا المشروعENPI/2018/402-607.) 

 المقترحات. موجب هذه الدعوة لتقديمال يجوز أن يكون المتقدم الرئيسي متقدماً مشاركاً في طلب آخر في نفس الوقت ب 

 المقترحات. ال يجوز أن يكون المتقدم المشارك متقدم مشارك في أكثر من طلب في نفس الوقت بموجب هذه الدعوة لتقديم 

 ( ال يجوز منح المتقدم المشارك أكثر من منحة واحدة خالل هذا المشروعENPI/2018/402-607.) 

  التي استوفت معايير  جهاتال من المؤسسات أوُمختارة أن يكون المتقدم الرئيسي فيها ٪ من المشاريع ال٢٠يُسمح بنسبة

باالعتماد على جودة المقترحات المقّدمة، بإمكان لجنة المنح الفنية ذلك . )ومسجلة بموجب قانون الجمعياتغير و األهلية

ً أو إلغائها زيادة النسبة للجنة المنح التوجيهية بأن تتقدم بتوصية   .(كليا

 

  التي يمكن شملهاالتكاليف المؤهلة: التكاليف   2.1.3

 يمكن للمنحة تغطية "التكاليف المؤهلة" المتعلقة بالنفقات التشغيلية فقط. فميزانية المقترح الذي تّمت الموافقة عليه تّم بنائها على

 .أثناء فترة تنفيذ المشروع خالل مستندات داعمة"تكاليف حقيقية" ومقاييس موّحدة ومحددة مسبقاً، ويجب تبريرها جميعاً من 

المصاريف عند إدراجها في الميزانية كتكاليف تشغيلية من خالل اإليصاالت والفواتير و/أو عروض األسعار  جميع يجب تبرير

تنفيذ المشروع ذي باسم الجهة المستفيدة/ المستفيدين باإلضافة إلى ذكر الموضوع، وإيصاالت الدفع باإلضافة إلى روابط محددة ل

 الصلة. 

في مرحلة تقديم مقترح المشروع الكامل ستوفّر الجهة المتعاقدة على المنصة الئحة بالمستندات الداعمة المطلوبة من جميع المتقدمين 

 المتأهلين وذلك لتبرير مصروفاتهم.

لمعّدالت المقترحة على أساس الميزانية المؤقتة التي ستقرر الجهة المتعاقدة، أثناء فترة التعاقد، ما إذا كان سيتم قبول المبالغ أو ا

مين قّدمها المتقّدمين، ومن خالل تحليل البيانات الواقعية للمشاريع الممولة من خالل منح أخرى والتي تّم تنفيذها مسبقاً من قبل المتقدّ 

 )والتي قّدمها المتقّدمون أنفسهم للجهة المتعاقدة( أو من مشاريع مشابهة.

تتطلب تغييرات  ما تخضع توصيات إعطاء المنح إلى شرط أن التحقق الذي يسبق توقيع عقد المنحة ال تكشف عن المشاكل التيدائماً 

لتحقق إلى قيام الجهة في الميزانية )مثل األخطاء الحسابية وعدم الدقة والتكاليف غير الواقعية والتكاليف غير المؤهلة(. قد يؤدي ا

م الدقّة. إذ أنّه د تفرض الجهة المتعاقدة تعديالت أو تقليل المصروفات لمعالجة مثل هذه األخطاء أو عدالمتعاقدة بطلب توضيح وق

 من غير الممكن زيادة حجم المنحة.

 .ميزانية واقعية وُمجدية من حيث التكلفةوبالتالي، من مصلحة المتقدمين تقديم 

 لمباشرة والموّضحة أدناه.تم تصميم الميزانية بناًء على التكاليف المباشرة وغير ا
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 كما قد تّم توضيح فئات التكاليف المؤهلة وغير المؤهلة فيما يلي.

 التكاليف المؤهلة المباشرة 

من الشروط  ١٤ لتكون التكاليف مؤهلة ويتم تسديدها بموجب هذه الدعوة لتقديم المقترحات يجب أن تمتثل وتتطابق ألحكام المادة

 العامة لعقد المنحة القياسي.

ا يعني أنه يجب تبريرها ساس "تكاليف حقيقية" وهذأبالنسبة لجميع التكاليف المباشرة والتي تّم تقديمها في الميزانية تّم بنائها على 

 جميعاً من خالل مستندات داعمة.

 هذه:يندرج تحت التكاليف المباشرة 

  ًجداول قياسية محددة مسبقا 

  وتكاليف متوقعة 

التالية: الموارد البشرية/ اإلدارة/ والموظفين؛ التكاليف المباشرة المتعلقة بالمبالغ المسترّدة األخرى واألنشطة تغطي فئات الميزانية و

 )مثل السفر والبدل اليومي، ودعم االحتياجات الخاصة(، تكاليف المواد والخدمات؛ وميزانية إلزامية بعنوان أنشطة بناء القدرات.

 يتخطى سعر الوحدة الواحدة أو المقياس القياسي الُمحّدد مسبقاً السقف العام المذكور.في جميع األحوال، يجب أاّل 

 المتوقعة، يمكن تقديم المصروفات بناًء على سعر الوحدة )الوحدات( و/أو مبالغ إجمالية: التكاليفضمن خيار 

 :وضع يدها بوضوح مسبقاً من خالل ويغطي جميع أو بعض الفئات المحددة للتكاليف المؤهلة والتي تّم تحد سعر الوحدة

 كمية للوحدة.

  :المبالغ اإلجمالية ً جميع أو بعض فئات محددة للتكاليف المؤهلة والتي تّم تحديدها  للمقاييس العالميةوالتي تغّطي وفقا

 بوضوح مسبقاً.

بق أكثر من خيار في نفس الوقت خيارات التكلفة المستخدمة على بند الميزانية المحدد ولكن في حاالت محددة قد ينط سوف تعتمد

 ويمكن اتخاذ الخيار األنسب مع تقديم التبرير المناسب له.

 

 تكاليف الموارد البشرية/ الموظفين/ اإلدارة: .１

 

 في هذه الفئة بإمكان المتقّدم االختيار بين سعر الوحدة و/أو المبلغ اإلجمالي.

 

يف الموارد تكاليورو مستحقة الدفع لمقّدم الطلب الرئيسي ومخصصة لبند  ١٠٠٠الحد األعلى لمجمل التكاليف الشهرية هو 

تم دفعه من الخاص بهم ولغرض تنفيذ المشروع. وسيتم توضيح الملغ الذي سي البشرية/ الموظفين/ اإلدارة والتنسيق

 خالل الفواتير.
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 المتقّدم المشارك/ المتقدمين المشاركينفيما يتعلّق بأنشطة  عم إضافي في الموارد البشريدفي حال تطلّب المشروع توفير 

يورو وذلك في حال تبريره بالطريقة المناسبة من خالل  ٦٠٠يمكن تطبيق خيار مبلغ شهري إجمالي شامل قدره ، إن وجد

 ه الموارد البشرية.المتقدم المشارك. ويجب أن تشتمل التبريرات على المدة الزمنية لحاجة هذ

 

 ٣٠٠دره قفي حالة كان الدعم اإلضافي للموارد البشرية مرتبط بالتطّوع، يمكن تطبيق خيار مبلغ شهري إجمالي شامل 

 المتطّوعين. يورو وذلك في حال تبريره بالطريقة المناسبة. ويجب أن يشتمل التبرير أيضاً على الفترة الزمنية ألنشطة

 

لمتطّوعين يجب أو ا إن وجد للموارد البشرية والمتعلّق بالمتقدم المشارك/ المتقدمين المشاركين تبريرات الدعم اإلضافي

ت العمل ٪، إلخ...( والمتعلّق بكشوفات ساعا٥٠٪، ٣٠أن يظهر النسبة المئوية للوقت المخصص للمشروع )دوام كامل، 

 وكشوفات الرواتب، إلخ....

 

 غ المسترّدة األخرى واألنشطة:التكاليف المباشرة والمتعلّقة بالمبال .２

 ً  .في هذه الفئة تضع الجهة المتعاقدة مجموعات مقاييس قياسية ُمحّددة ُمسبقا

 وبحسب نوعية األنشطة المتوقعة في المشاريع يمكن تطبيق الحد األعلى للعناصر الواردة فيما يلي:

 بعيداً عن مكان اإلقامة وعند تقديم المبررات الالزمة: في حالة اإلقامة ليلة واحدة لتنفيذ نشاط في المشروع البدل اليومي: 

ليحضر نشاط يُعقد في محافظة أخرى في األردن ويعني ذلك إذا ذهب شخص مقيم في  ،عمان محافظة يورو في 120 -

غداء من وهذا في حالة عدم توفير استراحة القهوة/ ال) يورو في الليلة 120عمان ويتطلّب اإلقامة ليلة واحدة فإنّه سيتلقّى 

 .(يورو 99قبل الجهة المتعاقدة. أّما في حالة توفيرهم من قبل الجهة المتعاقدة سيكون البدل اليومي للشخص هو 

لحضور نشاط في أي  ايورو في بقية المحافظات األردنية األخرى عدى عّمان، ويعني ذلك إذا ذهب شخص م 100 -

وهذا في حالة عدم توفير استراحة ) يورو في الليلة 100سيتلقّى إنه محافظة غير محافظة عّمن ويتطلّب إقامة ليلة واحدة ف

القهوة/ الغداء من قبل الجهة المتعاقدة. أّما في حالة توفيرهم من قبل الجهة المتعاقدة سيكون البدل اليومي للشخص هو 

 .(يورو 82

وذلك بحساب المسافة الكلية ذهاباً وإياباً ضمن حدود  المشاركين يمكن تطبيق معّدالت المبلغ اإلجمالي التالية سفرلتسهيل 

 المملكة:

 10كم إلى 1يورو للسفر ذهاباً وإياباً من مسافة  5 -

 كم 20كم إلى  10يورو للسفر ذهاباً وإياباً مسافة  10 -

 كم 50كم إلى  20يورو للسفر ذهاباً وإياباً مسافة  20 -

 كم 150كم إلى  50يورو للسفر ذهاباً وإياباً مسافة  50 -

 كم 150يورو للسفر ذهاباً وإياباً مسافة تزيد عن  75 -

 ي اليوم الواحد من يورو لكل مشارك ف 15: بما في ذلك القرطاسية واألوراق إلخ... بتكلفة مؤهلة ثابتة تبلغ مواد التدريب

 النشاط.

  لكل مشارك  يورو 20يتم تطبيق مبدأ المبلغ اإلجمالي وقدره  حتياجات خاصةالدعم اأما في حالة وجود الحاجة لتوفير

 بحاجة لهذا النوع من الدعم في اليوم الواحد من النشاط.
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 دعم الخبرات الخارجية: .３

 

ب علىضمن هذه الفئة من الميزانية   سعر الوحدة.استخدام المتقد م  يتوج 

ب(، فإن الحد األعلى لهذه التكلفة الشاملة هي دعم خبرات خارجيةفي حال تطلب المشروع توفير  ورو لكل يوم ي 200)مثل: مدر 

 من أيام تقديم الخدمة ويجب االلتزام بذلك في جميع األحوال.

 

 

 تكاليف المواد والخدمات  .４

 

لتنفيذ سعر الوحدة ر تعتبر بنود الميزانية التالية، حيث يقتضي القيام بها عند تنفيذ أنشطة المشروع، يمكن للمتقدم االختيا

 أو المبلغ اإلجمالي. في بعض الحاالت يتم استخدام مقاييس محّددة ُمسبقاً )كما هو موّضح فيما يلي(:

 )استئجار مكان لعقد النشاط )األنشطة 

  إن تّم تبريرها بالطريقة المناسبة وبغرض تنفيذ المشروع.تكاليف إضافية محددة لتنسيق الفعالية 

 يورو إن تم تبريرها بالطريقة المناسبة وبغرض تنفيذ المشروع 1500بحد أعلى ة معدات حاسوبية مكتبي. 

  ويحدث ذلك فقط إن تّم تبريرها باإلضافة إلى أي معدات أخرى تعتبر ضرورية للتدريب أو للقيام بأنشطة محددة

 بشكل مناسب وبغرض تنفيذ المشروع مع تطبيق إجراءات الشراء الضرورية.

 يورو لكل مشارك في اليوم الواحد في  15يتم تقديم القهوة والغداء، يوجل معدل ثابت وهو  : حيثتقديم الطعام

 يورو لكل مشارك في اليوم الواحد من النشاط. 5النشاط. أّما توفير استراحة القهوة فقط بمعدل 

 

 الجهة المتعاقدة.فئة خاصة وإجبارية: تكاليف المشاركة في برامج واجتماعات بناء القدرات والتي ستعقدها  .５

وهو  ،كحد أقصى يورو ٢٥٠٠على األقل و يورو ٢١٠٠يتراوح بين يُرجى العلم بأنّه يوجد بند إلزامي في الميزانية 

تكاليف المشاركة في: برنامج بناء القدرات والذي ستعقده الجهة المتعاقدة، باإلضافة إلى اجتماعات مخصص لتغطية 

 وستغطي البنود التالية: لمحلية واإلقليميةالمجموعات والتشبيك، االجتماعات ا

 يورو  ١٠٠بمعدل  )أن وجد( موظفي المتقدم الرئيسي والمتقدم المشاركل الوجاهية )التواجد في مكان( مشاركةال

 للمشارك الواحد في النشاط.

 .تطبّق نفس التكاليف المذكورة أعاله للسفر داخل وخارج المحافظة ويتم صرف البدل اليومي 

 

 المعلومات والتواصل .６

. لمشار إليهااخطة التواصل المعلومات الواردة في مع تطابق تتحت هذا البند في الميزانية يجب أن البنود المشار إليها 
 . في الميزانية يجب تخصيصها لبند المعلومات والتواصلالتكاليف المباشرة ٪ من ١٠على األقل 

 

 تكاليف مؤّهلة غير مباشرة 

قد تكون التكاليف غير المباشرة المستخدمة في تنفيذ المشروع مؤهلة للحصول على تمويل معدل ثابت، ولكن يجب أاّل يتجاوز 

٪ من إجمالي التكاليف المباشرة المقدرة. تعد التكاليف غير المباشرة مؤهلة بشرط أاّل تتضمن تكاليف معينة لميزانية ٧المجموع 
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وقد يطلب من مقدم الطلب الرئيسي تبرير النسبة المئوية المطلوبة قبل توقيع عقد المنحة غير أنه  أخرى مذكورة في عقد المنحة،

 وبمجّرد تحديد نسبة ثابتة في الشروط الخاصة لعقد المنحة فال يلزم تقديم مستندات داعمة.

 

 التكاليف غير المؤهلة 

 التكاليف التالية غير مؤهلة:

 .القروض والديون ورسوم الفائدة 

 .تعويضات عن الخسائر الواقعة أو المحتملة 

 لة من المصاريف المعلن عنها من قبل المستفيدين والممولة من قبل جهات مانحة أخرى أو تحت برامج عمل أخرى ممو

 قبل االتحاد األوروبي أو جهة مانحة أخرى لنفس المشروع.

 .شراء األرض أو مباني أو مكاتب أو سيارات 

  العملةخسائر فرق تحويل 

 قروض لطرف ثالث 

 .رواتب وأجور موظفين الحكومة الوطنية 

 

 مدونة األخالقيات وقواعد السلوك المهني 

 أ( عدم وجود تضارب مصالح

في مصالح شخصية أو مالية أو أي مصالح أخرى مع األطراف المشاركة من شأنها أن تؤثر  ينيجب أاّل يتدخل المتقدم

على نزاهة اتخاذ القرارات. فأي محاولة من جانب المتقدم للحصول على معلومات سرية أو إبرام اتفاقيات غير قانونية 

عملية فرز الطلبات أو تقّصيها أو تقييمها ستؤدي  مع المنافسين أو التأثير على قرار لجنة التقييم أو الجهة المتعاقدة أثناء

 إلى رفض طلبه بل وقد تؤدي إلى عقوبات إدارية وفقاً لالئحة المالية السارية أيضاً.

 ب( احترام حقوق اإلنسان والتشريعات البيئية ومعايير العمل األساسية

لمتقدمين الذين حصلوا على العقود، على االمتثال لحقوق اإلنسان. يتوجب على ا مالطلب وموظفيه يمتقدميجب على 

وجه الخصوص ووفقاً للقانون المعمول به، االمتثال للتشريعات البيئية بما في ذلك االتفاقيات البيئية متعددة األطراف، 

ل إلى االمتثال لمعايير العمل األساسية الموضحة في اتفاقيات منظمة العمل الدولية )مثل اتفاقيات حرية تشكي باإلضافة

 الجمعيات أو المفاوضات الجماعية أو القضاء على العمل القسري والقضاء على عمالة األطفال(.

 

 شعار "عدم التسامح" مع االستغالل واالعتداء الجنسي:

المصداقية على  تطبق المفوضية األوروبية سياسة "عدم التسامح مطلقاً" فيما يتعلق بجميع السلوكيات غير المشروعة التي لها تأثير

 المهنية لمقد م الطلب.

ظهر من مظاهر ميُحظر االعتداء الجسدي أو التهديد بممارسته أو االعتداء واالستغالل الجنسي أو التحرش واالعتداء اللفظي عن أي 

 العدائية األخرى.
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 مكافحة الفساد والرشوةج( 

تحتفظ المفوضية وا المتعلقة بمكافحة الفساد والرشوة، االمتثال لجميع القوانين واللوائح المعمول به ينيجب على المتقدم

حل تنفيذ العقد، األوروبية بالحق في تعليق أو إلغاء تمويل المشروع إذا تّم اكتشاف فساد من أي نوع في أي مرحلة من مرا

"الممارسات  تظهرأو إذا فشلت الجهة المتعاقدة في اتخاذ جميع التدابير المناسبة للتعامل مع هذه الممارسات، كما قد 

المتناع عن أي االفاسدة" على أشكال منها: تقديم رشوة أو هدية أو مكافأة أو عمولة ألي شخص كحافز أو مكافأة ألداء أو 

 عمل له عالقة بالحصول على عقد المنحة أو تنفيذ عقد مبرم مع السلطة المتعاقدة.

 نفقات غير نزيهةد( 

ا تبين أن منحها أو تنفيذها قد كشف عموالت أو نفقات تجارية غامضة، بما في سيتم رفض الطلبات أو إنهاء العقود إذ

ذلك عموالت غير مذكورة في العقد الرئيسي أو نشأت عن عقد مبرم بطريقة مخالفة ألحكام العقد الرئيسي، أو عموالت 

مدفوعة إلى مستفيد غير غير مدفوعة مقابل أي خدمة فعلية أو شرعية أو عموالت تلجأ إلى مالذ ضريبي أو عموالت 

 معروف أو عموالت مدفوعة لشركة تستخدم كواجهة.

قد يتحّمل المستفيدون من المنح الذين تبين ألنهم دفعوا مصاريف تجارية غامضة على مشاريع يمولها االتحاد األوروبي، 

مويل االتحاد األوروبي/ وذلك حسب خطورة الموقف، عواقب إنهاء عقودهم أو استبعادهم بشكل دائم من االنتفاع من ت

 الصندوق األوروبي للتنمية.

 اإلخالل بااللتزامات أو المخالفات أو االحتياله( 

تحتفظ الجهة المتعاقدة بالحق في تعليق أو إلغاء أي مشروع في حال ثبت عليه أنه قام بعملية احتيال أو اختراق للقوانين 

 فيحق للجهة المتعاقدة االمتناع عن إبرام العقد.وفي حال ثبوت التهمة قبل الحصول على عقد المنحة، 

 

 المتبعة اإلجراءات عيوجم الطلب التقديم كيفية 2.2

. بدايةً، يجب تسليم مقترحات المشاريع ليتم تقييمها مع جميع المعلومات الالزمة وذلك هذه دعوة تقديم مقترحات بخطوة واحدة

أثناء التحقق اإلداري قد تطلب منظمة الخبرة الفرنسية ويشار لها بالجهة المتعاقدة للتحقق من المعلومات اإلدارية ومدى األهلية. 

بعض المستندات الداعمة، ويجب تقديم "اإلقرار األصلي" موقعاً من قبل المتقدم الرئيسي والمتقدم المشارك وتقديمه على شكل نسخة 

 إلكترونية مع طلب المنحة باإلضافة إلى نسخة ورقية.

 مقترحات المشاريع المتأهلة سيتم تقييمها وفقاً لجدول التقييم الذي تّم شرحه في هذا الدليل.إن وبالتالي ف

ً من قبل الم تقدم الرئيسي والمتقدم يرجى االنتباه بأنه قد يطلب تقديم نسخة ورقية من اإلقرار والتعهد والتي تّم توقيعها إلكترونيا

 ة في حال تّم اختيار المتقدمين ضمن القائمة النهائية.المشارك وذلك بناًء على طلب الجهة المتعاقد

 سيتم تقديم المنح بناًء على تحليل المقترح وفقاً لّما تم شرحه في هذا الدليل التوجيهي.
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 محتوى طلب مقترح المشروع 2.2.1

 منصة نظام المنح المذكور أدناه:يجب تقديم الطلبات وفقاً لتعليمات طلب مقترح المشروع الواردة في نموذج الطلب والمتاح على 

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

 ليزية و/أو العربيةنجاللغة اإل، مع ذلك وبموجب هذه الدعوة يمكن للمتقدمين استخدام اإلنجليزيةلهذا البرنامج هي اللغة الرسمية 

يزية للحد األدنى من للتقدم ستقوم الجهة المتعاقدة بتقديم الدعم للمتقدمين اللذين تم اختيارهم من خالل توفير ترجمة للغة اإلنجل

لعربية لبعض االوثائق. وستوفر الجهة المتعاقدة جميع الوثائق الرسمية باللغة اإلنجليزية مصحوبة بترجمة غير رسمية باللغة 

 منها. المقتطفات الرئيسية

 في حال وجود أي تفاوت أو تناقض كبير في مقترح المشروع قد يؤدي إلى رفضه. 

المعلومات المقّدمة غير كافية إلجراء تقييم موضوعي في حال كانت  من المتقدمين عن المشروع تقديم توضيحاتقد يٌطلب و

 للمشروع.

https://www.egregsystem.info/mosd/#call_for_proposals
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 النهائي للتسليم. مكان وكيفية تقديم مقترح المشروع باإلضافة إلى الموعد 2.2.2

ً )فقط( وذلك عبر المنّصة الخاصة بنظام المنح وهي يجب تقديم مقترح  المشروع إلكترونيا

(jo-https://www.egregsystem.info/socialprotection) تك والتي وفّرتها منظمة الخبرة الفرنسية لمساعد

 في المشاركة في هذه الدعوة. 

اريخ والتوقيت )حسب الت ١٢:٠٠تمام الساعة  في 2021 أيلول/ سبتمبر 23الموعد النهائي لتقديم مقترحات المشاريع هو 

 ال يُسمح بتعديل مقترح المشروع بمجّرد انقضاء الموعد النهائي للتقديم.المحلّي لألردن(. 

 مقترح المشروع الذي تّم تقديمه.صالحية تصفح على  حينها سيقتصر الوصول إلى المنصة

(. يتوجب EGREGيتعين على المتقدمين المهتمين بالتسجيل في منصة نظام المنح )والمسمى  المشروع،إلعداد وتقديم مقترح 

لفوري إلى حساب . يوفر التسجيل إمكانية الوصول ا)إن وجد( تسجيل المتقدم الرئيسي والمتقدم المشارك/ المتقدمين المشاركين

مخصص ويتم تحقيق ذلك باتباع التعليمات الواردة في منصة نظام المنح. سيحصل كل مسّجل تلقائياً على رقم تعريف خاص بمنصة 

 نظام المنح.

جميع ا تعتبر سيحصل المتقّدمون الرئيسيون فقط على تأكيد تلقائي عند تقديم مقترح المشروع عبر االنترنت. يُرجى العلم أنّه

أثناء إلشعارات المرسلة عبر البريد اإللكتروني من قبل منظمة الخبرة الفرنسية إلى الشخص الذي يتم االتصال به لدى مقّدم الطلب ا

 مرحلة اإلعداد واالختيار بوضع قانوني. 

ذات  المعلوماتجميع داً وجود تلقائياً إلى المقيّمين. وبالتالي من المهم ج سترسليرجى العلم بأن الطلبات التي تّم ملئها واستكمالها 

 العالقة بالمشروع.

 ال ترسل ملحقات أخرى سوى تلك التي طلبتها منظمة الخبرة الفرنسية

 ال توجد وسائل أخرى للتقديم يمكن استخدامها.

 قد يتم رفض مقترحات المشاريع غير الكاملة

 

 مالحظة:

ى شبكة األنترنت أو أي ، وذلك لتجنب الضغط الذي قد يحدث علبعدم االنتظار حتى اليوم األخير لتقديم الطلب ينينصح المتقّدم

هة المتعاقدة أي صعوبات في التقديم أو حدوث خلل في االتصال )بما في ذلك انقطاع التيار الكهربائي، إلخ...(، فلن تتحمل الج

 ة أعاله.مسؤولية عن أي تأخير بسبب األعذار المذكور

لمشروع )المتقدم الشركاء التسجيل في المنصة الخاصة بنظام المنح بغض النظر عن دورهم المفترض في ا جميعيتوجب على 

مع ذكر بيانات والرئيسي أو المشارك( وذلك قبل تقديم مقترح المشروع. يمكن تسجيل كل جهة أو مؤسسة مرة واحدة فقط 

 االتصال لشخص واحد.

شاط الجزء نوسيتم إيقاف  2021أيلول/سبتمبر  21 الثالثاءيوم  ظهراً  12:00 الساعةسيبقى التسجيل مفتوحاً حتى 

 المخصص للتسجيل بعد هذا الوقت.

https://www.egregsystem.info/socialprotection-jo)
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 معلومات إضافية عن مقترح المشروع 2.2.3

يوماُ قبل  ٢١صاه المنحة، في موعد أقيجب تقديم األسئلة المتعلقة باإليضاحات مباشرة عبر قسم األسئلة واألجوبة على منصة نظام 
 (.2021أيلول/سبتمبر  2) الموعد النهائي لتقديم مقترح المشروع

يلول/سبتمبر أ 12الموعد النهائي لتقديم مقترح المشروع ) منيوماً  ١١ سيتم نشر الردود على المنصة الخاصة بنظام المنح قبل
2021.) 

 .(2021ول/سبتمبر أيل 2) األسئلة/ طلبات اإليضاح المقدمة بعد الموعد النهائي المحددال يمكن للجهة المتعاقدة ضمان الردود على 

عطاء رأي مسبق عن لضمان المعاملة المتساوية للمتقدمين، لن يتم تقديم ردود فردية على األسئلة، كما ال يمكن للجهة المتعاقدة إ
 وصف المشروع و/أو أنشطة محددة.

في  الدعم الفنية بدعم تكنولوجيا المعلومات واستخدام النظام اإللكتروني لنظام المنح من خالل قسم سيتم معالجة المشاكل المتعلق
 . 2021أيلول/سبتمبر 22األربعاء مساًء من يوم  5:00المنصة. وسيبقى متاحاً لمقدمي الطلبات المسّجلين حتى الساعة 

 .أقصى كحد يومين هوالخاص بنظام المنح  لقسم الدعم الفني وقت االستجابة القياسي والمحدد بأنّ  العلم يرجى
 
على المنصة  توفر األسئلة المتكررة ومالحظات هامة أخرى تخّص المتقدمينتس
jo-https://www.egregsystem.info/socialprotection   وبالتالي ننصحكم بأن تزوروا هذه المنصة بانتظام وبشكل

متكرر لتكونوا على اضطالع على األسئلة واألجوبة المنشورة والمحّدثة. يتم توفير األسئلة واألجوبة ألغراض توضيحية وهي ال 
 نموذج مقترح المشروع. على على الدعوة لتقديم المقترحات أو تعديالً  تعتبر

 
نولوجيا المعلومات والمشاكل التي قد تطرأ بسبب استخدام منصة نظام المنح سيتم معالجتها والتعامل معها من الدعم المتعلق بتك

 الدعم الفني.قسم خالل 
 

للمتقّدمين المهتّمين. كما سيتم نشر جميع المعلومات ذات العالقة على صفحة الفيسبوك الخاصة سيتم عقد جلسات تعريفية 
(. EGREGوعلى منصة المنح اإللكترونية ) https://www.facebook.com/SSPPJبالمشروع: 

jo-https://www.egregsystem.info/socialprotection  ّلها مقدمو المقترحات لن يتم تغطية أية تكاليف يتحم
 .لحضور الجلسات التعريفية

: يمكن للجهات المهتمة الحصول على المزيد من المعلومات من خالل زيارة المنصة اإللكترونية لنظام المنح

/jo-https://www.egregsystem.info/socialprotection:  حيث سيتوفر عليها األسئلة المتكررة ومالحظات هامة

أخرى تخّص المتقدمين. وبالتالي ننصحكم بأن تزوروا هذه المنصة بانتظام وبشكل متكرر لتكونوا على اضطالع على األسئلة 

 واألجوبة المنشورة والمحّدثة.

 ترح المشروع.األجوبة ألغراض توضيحية وهي ال تُشكل تعديل على الدعوة لتقديم المقترحات أو نموذج مقيتم توفير األسئلة و

إعطاء رأي مسبق عن  لضمان المعاملة المتساوية للمتقدمين، لن يتم تقديم ردود فردية على األسئلة، كما ال يمكن للجهة المتعاقدة
 وصف المشروع و/أو أنشطة محددة.أو /و أو الشراكة/وأو المتقدم المشارك /أهلية المتقدم الرئيسي و

اللكتروني من خالل منظمة يرجى العلم بأنه خالل المرحلة التحضير ومرحلة االختيار سيتم إرسال جميع اإلشعارات عبر البريد ا

 .الخبرة الفرنسية لمعلومات االتصال التي وثّقها لمتقّدمون وتعتبر هذه اإلشعارات ذات صفة قانونية

https://www.egregsystem.info/mosd/#call_for_proposals
https://www.facebook.com/SSPPJ
https://www.egregsystem.info/socialprotection-jo
https://www.egregsystem.info/socialprotection-jo/
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 اختيارها وأسس الطلبات تقييم .3

 خطوات والمعاييرا للقً ستقوم الجهة المتعاقدة بفحص الطلبات وتقييمها بمساعدة مقّيمين خارجيين، وسيكون تقييم جميع الطلبات وف

 :ةالتالي

 . ٢.١سيرفض الطلب في حال لم يحقق المشروع المقترح معايير األهلية المنصوص عليها في القسم رقم 

ر النهائي بتحديد قائمة م لجنة المنح الفنية متبوعة بلجنة المنح التوجيهية بتقديم الدعم للجهة المتعاقدة في عملية اتخاذ القراستقو

ن بصفة مختصرة من مقدمي الطلبات المدعوين للحصول على المنحة. سيكون هناك ممثل عن بعثة االتحاد األوروبي لدى األرد

 االختيار.مراقب خالل عملية التقييم و

يجب على مقدم الطلب الرئيسي وكذلك جميع المتقدمين المشاركين تعبئة وتوقيع نموذج إقرار ينص بأنهم ليسوا من الحاالت 

، ويجب تقديم النسخة األصلية من النموذج بمجرد دعوة مقدمي PRAG)ن الدليل العملي م ٢.٦.١٠.١)انظر القسم  المستثنية

من نموذج الطلب )اإلقرار الموقع من قبل المتقدم الرئيسي( يتوجب على المتقدم  4في القسم  الكامل. الطلب لتقديم مقترح المشروع

 .(PRAGالرئيسي أن يقّر بأن كل من المتقدم الرئيسي والمشارك ال يندرجوا تحت أي حالة من الحاالت المستثناة في الدليل العملي )

 األهلية من التحقق اإلداري، التحقق االفتتاح، األولى: الخطوة .1

 :في هذه الخطوة يلي ما تقييم يتم

 اإلداري التحقق يشمل: 
 المطلوب الحد ضمن المشروع مدة التأكد من أن 
 به المسموح األقصى والحد األدنى الحد بين المطلوبة المساهمة 
 إليه المشار الحد ضمن المنحة معدل يكون 
 وتوقيعه للتعهد ( )إن وجد(المتقدمين( المشارك  الطلب مقدم تعبئة وتحميله؛ وتوقيعه لإلقرار يالرئيس الطلب مقدم تعبئة 

 .وتحميله

 القسم في الموضحة للمعايير وفقًا )إن وجد(المشارك  الطلب ومقدم الرئيسي الطلب مقدم أهلية من التحقق سيتم 
2.1. 

 

 .المنصة عبر بالطلب وإرفاقها بك الخاصة المؤسسة تسجيل شهادة تقديم يرجى

 عملية ملتستك ولن وحده األساس هذا على الطلب يرفض فقد صحيحة، غير أو غير موجودة المطلوبة المعلومات من أي كانت إذا

 .ذلك التقييم بعد

المشروع  في كاتالشرا وجودة واألنشطة، المحتوى وجودة مالءمة مدى بناًء على هذه التحقق عملية تجتاز التي الطلبات تقييم سيتم

 .المقترح
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 المشروع مقترح تقييم الثانية: الخطوة .2

 سيجري التقييم بناًء على مؤشرات التقييم التالية:

 مؤشرات التقييم

 

الحد األعلى  المؤشر

 للنقاط

 

  الصلة  .1

 ٢.١.٢ي قسم فيقيّم هذا المعيار مدى سعي المشروع لتنفيذ الموضوعات ذات األولوية المتفق عليها والموّضحة 

. ستُؤخذ من الدليل ١.٢التوجيهي، ومدى مساهمته في تحقيق األهداف المشار لها في القسم من هذا الدليل 

من الدليل  ١.٢عناصر "القيمة المضافة" للمشروع في عين االعتبار، بما في ذلك العناصر المذكورة في القسم 

 .باإلضافة إلى أي عناصر مبتكرة أخرى

  

 لتالية:االنقاط  فيبحسب هذا المعيار، سيأخذ التقييم في عين االعتبار، ليس على سبيل الحصر، المساهمة 

لمجتمع ا وإمكانيةستمرارية تقديم الخدمات المن خالل إيجاد طرق  19 كوفيدالتعامل مع أثر جائحة فايروس  -

لجائحة أثر األفراد على التعامل مع بشكل عام والفئات المستهدفة بشكل خاص أو مساعدة ا الوصول لهامن 

ئحة قد زادت من خالل تغيير أو توسيع الخدمات و/أو المجموعات المستفيدة، مع االخذ بعين االعتبار أن الجا

 من مستوى ضعف األفراد والمجموعات وأدت إلى زيادة عدد األشخاص المستضعفين في المجتمع.

 على نقاط إضافية.ة المهمشالمناطق تحصل المشاريع التي سيتم تنفيذها في  -

 ،) ميعالج حياة ونوعية رفاه تحسين االجتماعي )بمعنى التماسك لتحسين محلية شراكات إنشاء أو تعزيز -

 والمعنيين؛ المستفيدين تشمل تنظيمية نماذج وضع أيًضا وربما

 خالل من ، خاص بشكلالمهمشة المناطق  على التركيز مع االجتماعية، الخدمات وتحسين تكييف طريقة  -

 الحلول؛ إيجاد عملية في األسرية الرعاية ومقدمي المستضعفةالفئات  إشراك

 ؛عقباتال تجاوز في المهمشة الفئات دعم  -

 ة؛البعيد للمسافات السلبية اآلثار من والحد والحضرية، الريفية المناطق بين الروابط تحسين  -

 وتيسير استخدام لىة، باإلضافة إالثقافي والموارد والدراية ها، واستغاللتحسينو المنسية المهارات ستخداما  -

 التقنية؛ الموارد من وغيرها الرقمية والتصميم الموارد إلى الوصول

 والنساء ابالشب إشراك( االجتماعية والمؤسسات الصغيرة التجارية األعمال قيمة لرفع المبذولة الجهود  -

 ؛)والفئات المستضعفة

ذات  ساتوالسيااالجتماعي  التدخل لتأثير أفضل فهم إلى والتوصل البحث في والمساهمة البيانات جمع  -

 .المستفيدين على العالقة
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   واألنشطة واألساليب المحتوى جودة .2

 ي ذلك تقديمفبما  السابقة، التجارب على حسينالت كيفية مراعاة مع للطلب، العملي التنفيذ المعيار هذا يقيم

   األهداف العامة والخاصة وكيفية ارتباطهم مع المنهجية المقترحة واألنشطة والنتائج.

 :في المتوقعة المساهمة ،ال حصري رئيسي، بشكلتقييم هذا المعيار سيأخذ باالعتبار 

 والتعامل معها. 19 دفيكواالستجابة لتحديات المتعلقة بجائحة فايروس  -

 تدريجيا دماتالخ جودة تحسين في المساعدة أجل من الوطنية / المحلية السلطات مع والتعاون الحوار تحسين -

   ؛مهمشةالالمناطق  في سيما ال للمستفيدين، والرفاهية والرضا والوصول اإلنصاف من حيث

 وإبداعية لول مبتكرةاالستجابة لالحتياجات المحلية وإيجاد ح -

 في وعينالمتط تشجيع وكذلك المتعددة، ووظائفها إليها الوصول وإمكانية العامة األماكن جودة تحسين -

 للمنطقة؛ البيئية المعايير وتطوير العامة الصورة المجتمع، وصقل

 استدامة المشروع. -

 

شركات  إنشاء ىوإل االبتكار إلى يؤدي مما المختلفة، للقطاعات الشاملة األنشطة في الشباب مشاركة تحسين - 

 اجتماعية؛ ومؤسسات صغيرة

 

صورة لل والتصدي اندماجهم وتعزيز عام، بشكل والمستضعفين اإلعاقة ذوي األشخاص استقاللية زيادة  -

 لعائالت؛من ا الرعاية مقدمي دعم ، وكذلكة )الوصم االجتماعي(االجتماعيالنمطية 

 

 التصاميم لىع اتعريفه خالل من نتجهات التي المنتجات أو المستهدفة الفئات تقدمها التي الخدمات تحسين  -

 السوق إلى والوصول التعاونية الحلول وتعزيز والتقنيات،

35 

 تقييم القدرة ونوعية الشراكة   .3

لمؤشر يقيّم الخبرة بناًء على القدرات الفنية والقدرة المالية وخبرة المتقدمين التي تّم شرحها في الطلب، هذا ا

 والقدرة للمتقدمين للتنفيذ المشروع المقترح.

و مقدمي المتقدمين المشاركين أ عدىالجهة المتعاقدة بالشراكات مع أصحاب المصالح ذوي العالقة )ترّحب 

ة المباشرة أصحاب المصلحة المعرف تقدم الشراكة معالخدمة الخارجيين(. سيعطي التقييم قيمة إضافية عندما 

من المشروع . كما قد يتضالخارجيينمقدمي الخدمة أو القدرة الالزمة لتنفيذ المشروع مع وجود تدخل أقل من 

لعامة، اشراء خبرات محددة )فعلى سبيل المثال تسهيل إشراك المستفيدين، والمساهمة في تحسين السياسات 

 وبناء القدرات للموظفين والمتطوعين، إلخ...(

شرات لطريقة مؤتشّجع الجهة المتعاقدة األفكار اإلبداعية و/أو اإلشارة للممارسات الفضلى، بحيث يكون هناك 

 استمرار الشراكة بشكل أو بآخر حتى بعد نهاية فترة تنفيذ العقد.

10 
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 )إن وجد( الشراكة مع متقدم مشارك/ متقدمين مشاركين .4

وع المشر مقترح سيحصلف ،واحد أو أكثر مشارك متقدم مع الطلب بتقديم الرئيسي المتقدم رغبة حال في

. شروعالم في الشراكة صلةالخاص بهم على نقاط إضافية. ويركز هذا المؤشر من مؤشرات التقييم على مدى 

 اإلدارة يقةوطر المشروع في الشركاء من الدعم توفير ومدى والمهام األنشطة وتكامل هيكلة مدى إلى باإلضافة

متقّدم رئيسي يتم تشجيع مؤسسات المجتمع المحلي للتقديم ك .الواقع أرض على والفعّال الصحيح التنفيذ لضمان

 كمتقدمين مشاركين. بالتشارك مع مؤسسات المجتمع المدني األخرى

 الحصول من فسيتمكن ،المختارة المشروع تنفيذ منطقة ضمن تقع ال الرئيسي المتقّدم أعمال منطقةكانت  إن

من منطقة تكون منطقة تنفيذ المشروع تقع ض أنعلى  ك،في حال تقدم مع متقدم مشار فقط إضافية نقاط على

التي  لتشريعا أوعقد التأسيس  /األساسي النظام بحسب) المشاركينالمتقدمين  أحد\المشارك المتقدمأعمال 

 (أنشئت بموجبه

5 

 التواصل والنشر .5

هو  ذلك من والهدف والنتائج، والعمليات ،للمنهجية والنشر ل،صااالت حيث من المشروع رالمعيا هذا ميّ يق

 مرع ثرألا يتجاوز بحيث والوطنية، واإلقليمية المحلية المستويات على نتائجه وملكية المشروع أثر تعظيم

 .المشروع

 

10 

 مالءمة الميزانية .6

 ماسك أنشطتهت مدى ويرى ،ةالمتوقع هتائجنو هأهداف اقواتس للمشروع المالية الجدوى بتقييم المعيار هذا يقوم

مناسب  بشكلتها تكلف قُدرت المتوقعة النتائج أنّ  يضمن مما األنشطة، لتلك ةالمقدر والتكاليف الشاملة المخططة

 .تكلفة فعالة ذات ميزانيةضمن 

 

10 

 

ة ال تقل عن نقطة، ويجب الحصول على درج ٧٥/١٠٠حًدا أدنى للجودة يبلغ لكي يُنظر في التمويل، يجب أن تحرز المقترحات

 (.4% على معيار رقم 50ال تطبق قاعدة ال ) ٪ لكل معيار ٥٠

 المبدئي االختيار

 على حصلت تيال للطلبات مبدئي اختيار وسيتم ،عليها التي حصلت للدرجة وفقًا الطلبات يصنّف التقييم عملية بعد جدول وضعسيُ 

 احتياطية قائمة وضعتُ س ذلك، إلى وباإلضافة .المقترحات لتقديم الدعوة لهذه المتاحة الميزانية إلى الوصول يتم حتى .نقاط أعلى

 مرفوض لبط أي استبدال سيتم .صالحيتها فترة خاللتمويل آخر  توفر حالة في القائمة هذه ستخدموستُ  ،رالمعايي نفس باتباع

 .المقترحات لتقديم الدعوة لهذه المتاحة الميزانية ضمن يقع والذي االحتياط قائمة على يليه الذي ألفضلا بالطلب
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في حال وجود طلبات تّم رفضها أو انسحابها سيتم استبدالها بأفضل مقترح موجود في قائمة االحتياط، وبما يتناسب مع الميزانية 

 المخصصة لهذه الدعوة لتقديم المقترحات.

 سيتم إعالم المتقدمين الذين لم ينجحوا كما سيتم تزويدهم بأسباب الرفض.

 

ً  اختيارها تم يالت للطلبات والداعمة المساندة الوثائق تقديم الثالثة: الخطوة .3   مبدئيا

 .ةاالحتياطي القائمة في ُوضع أو مبدئيا طلبه اختيار تم الذي الرئيسي المتقدم المتعاقدة خطيا الجهة ستراسل

 . المتعاقدة الجهة من المطلوبة المساندة الوثائق أساس على اإلداري التحقق سيُجرى

 المتعاقدة الجهة تقييم على ءً بناالمشارك إن وجد( و مة المتقدم الرئيسي )والمتقدأهلي من بالتحقق للجنة للسماح أدناه المستندات ستطلب

 :واالستبعاد المبّكر للكشف األوروبية المفوضية نظام على المتقّدمين وجود عدم من التحقق وبعد ،للمخاطر

 .العربية باللغة( إن وجد المشارك المتقدمو)م الرئيسي المتقد من كل تسجيل شهادة (1)

أو عقد التأسيس أو قانون التأسيس الخاص )والذي يحتوي على تاريخ ورقم التسجيل للمؤسسة  األساسي النظام (2)

 المتقدمو)م الرئيسي المتقد من لكلاألعمال والمؤسسين والشركاء والمفوضين بالتوقيع(  ومنطقة والغايات واألهداف

 .إن وجدت ةاإلنجليزي باللغة األجزاء لبعض ترجمة مع العربية باللغةمع قائمة الوثائق كاملة ( إن وجد المشارك

 من كل قبل من األصول حسباً موقّع  )المرفقات قسم – اإللكترونية المنصة على الموجود(القانوني  اإلثبات نموذج (3)

 .المطلوبة الوثائق إلى باإلضافة ،) إن وجد والمشارك الرئيسي المتقدم أي( المتقدمين 

ً  يكون أن على ،الرئيسي المتقدم النموذج هذا يقدمتحديد الهوية  نموذج (4) نموذج الموجود في قسم المرفقات ال مع متوافقا

 وأن األردن في البنك هذا يكون أن يجب .إليه المدفوعات سداد سيتم الذي البنك من داً معتم يكون على المنصة، وأن

 .للمنحة منفصل مصرفي حساب إنشاء يتم

 والتوقيعات الطوابع إظهار مع( ضوئيًا ممسوحة نسخ أو مصورة نسخأو على شكل  المستندات من األصلية النسخ تقديم يجب

 . المذكورة لألصول) والتواريخ

 

والتي تّم تقديمها  المتقدم المشارك )إن وجد(و الرئيسي لمتقدما في المعلومات المقدمة من قبل تعارض أي أو مفقود داعم مستند أي

 .الوحيد األساس هذا على الطلب رفض إلىالمتعاقدة بالجهة  يؤدي قدعبر المنصة 

 

 المرسلة الداعمة المستندات طلب في المحدد النهائي الموعد قبل أعاله المذكورة الداعمة المستندات توفير يتم لم إذا الطلب فضريُ  قد

  .المتعاقدة الجهة قبل من الرئيسي والمرسل مقدم الطلب إلى
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  المتعاقدة الجهة قرار عن اإلعالن .4

 القرار محتوى 4.1

 .الرفض أسباب اقسيتم إرف ،. وفي حال ُرفض الطلببخصوص طلبهم المتعاقدة اللجنة بقرار كتابيًا الرئيسيين المتقدمين إبالغ سيتم

 :إاّل بعد ،منحةمجتمع المدني الحق بالحصول على الالالرسالة التي سيتم إرسالها إلى المتقدمين المتأهلين من مؤسسات ال تمنح 

 .توقيع عقد المنحة من قبل الجهة المتعاقدة والمؤسسة -

 لموافقة على التمويل األجنبي وقد حصلت عليهاأن تكون المؤسسة قد قّدمت طلب  -

 مجتمع المدني على الشروط التي سيتم التوقيع عليها في العقد.وستعتمد الحقوق مؤسسات ال

 daj@expertisefrance.fr :على شكوى تقديم التحكيم عملية أثناء ما خطأ بسبب تضرر قد أنه يعتقد الذي الطلب لمقدم يمكن

 . (PRAG) العملي الدليل من ٢.١٢.١ القسم كذلك انظر

 أو للتمثيل سلطات لديهم الذين واألشخاص القانونية الهيئات حاالت وفي المشاركين والمتقدمين الرئيسيين المتقدمين على يجب

 :مثل ( الشخصية البيانات تسجيل االستبعاد، أو المبّكر التقّصي الحاالت أحد ضمن كانوا إن الرئيس بالمتقّدم التحكم أو القرار اتخاذ

 القرار واتخاذ للتمثيل السلطة لديهم الذين لألشخاص الكامل واالسم القانونية الصفة العنوان، شخص، كونه حال في الكامل االسم

 العالقة ذات والجهات األشخاص إعالم ويتم االستبعاد أو المبّكر التقّصي نظام في  )اعتبارية شخصية كونه حال في والتحكم

 على: المتاح الخصوصية بيان إلى الرجوع يمكنك المعلومات، من لمزيد .المنحة عقد بتنفيذ أو بالمنحة

http://ec.europa.eu/b budget/explained/management/protecting/protect_en.cfm  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:daj@expertisefrance.fr
http://ec.europa.eu/b%20budget/explained/management/protecting/protect_en.cfm
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 اإلرشادي الزمني الجدول 4.2

 

 التوقيت المحلي األردني التاريخ 

يرجى الرجوع إلى  - الجلسات التعريفية .1

 3صفحة 

 

 

  2021أيلول/سبتمبر  2 الموعد النهائي لطلب أي إيضاحات من الجهة المتعاقدة .2

  2021أيلول/ سبتمبر  12 الموعد النهائي لنشر أي إيضاحات من الجهة المتعاقدة  .3

 ظهراً  12:00 2021أيلول/سبتمبر  23 النهائي لتقديم طلب مقترح المشروعالموعد  .4

إخبار المتقدمين عن نتائج مراجعة الطلبات واستكمال التحقق  .5

 اإلداري وتقييمها 

  

  2021كانون أول/ديسمبر  اشعار المنح  .6

 2021كانون أول/ديسمبر توقيع العقد .7

 2022وكانون ثاني/يناير 

 

 

 الجهة من قبل تحديثها ويمكن ( ٤ و ٣ و ٢ النقاط في التواريخ باستثناء ( مبدئية تواريخ إلى اإلرشادي الزمني الجدول هذا يشير

 .نيةاإللكترو المنح نظام منصة على المحدث الزمني الجدول نشر سيتم الحاالت، هذه مثل في .لزم إن المتعاقدة

 

 المنحة لتخصيص المتعاقدة الجهة قرار بعد التنفيذ شروط 4.3

حالة  في الطلبات، مومقد يوافق .القياسي المنحة عقد على بناءً  ) المنتفعين ( المنتفع إلى عقد تقديم سيتم المنحة، تخصيص قرار بعد

 .ةالطلب المتوافر على المنص نموذج توقيع حال القياسية المنحة لعقد التعاقدية الشروط على منحهم،

 البيانات حماية 4.4

 ،)ذلك ىإل وما االتصال وتفاصيل معلومات األسماء مثل (الشخصية البيانات بعض ومعالجة تسجيل الطلبات تقييم عملية تشمل

 مهام عن مسؤولةال الهيئات إلى لنقلها إمكانية وهناك تحيز، دون والعقد المنحة خطة ومراقبة إدارة ألغراض فقط وسيتم معالجتها

 .األوروبي االتحاد قوانين إنفاذ في التفتيش أو المراقبة
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 متعاقدة، كجهة تعمل الفرنسية الخبرة منظمة وكون األوروبي االتحاد خارج الشريكة الدول أحد في بمشروع يتعلق العقد ألن ونظًرا

 المعمول به التشريعي اإلطار بموجب اللتزاماتها االمتثال لغرض االجتماعية، فقط التنمية وزارة إلى الشخصية البيانات نقلتُ  قد

 .المذكور المنح ببرنامج يتعلق فيما واألردن األوروبي االتحاد بين المبرمة التمويل اتفاقية بموجب

 


