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.1

نَبذة عا ّمة

.1أ) ُم ّ
لخص
يهدف "برنامج  USAIDلدعم مبادرات المجتمع المدني" إلى بناء مجتمع مدني قوي وحيوي في األردن من خالل دعم
مجموعة واسعة من المبادرات المدنية .ويعمل البرنامج على الصعيدين الوطني والمحلي من خالل دعم المبادرات
المدنية ومبادرات المدافعة بما يستجيب للصالح العام وتدعيم القدرات المؤسسية للمجتمع المدني وتعزيز التعاون ما بين
الحكومة األردنية ومؤسسات المجتمع المدني في تناول قضايا اإلصالح واالستجابة لتحديات التنمية .يستمر برنامج
 USAIDلدعم مبادرات المجتمع المدني على مدار  5سنوات ( )2018-2013وتقوم على تنفيذه منظمة صحة األسرة
الدولية ) ، (FHI360وهي منظمة غير ربحية تهدف لتحقيق التنمية واستدامة طرق تحسين الحياة من خالل تطوير حلول
متكاملة ومنطلقة من دوافع محلية.
يدعو برنامج  USAIDلدعم ُمبادرات ال ُمجتمع المدني (ُ )USAID CISمنظّمات ال ُمجتمع المدني ( )CSOsمن خالل
برنامج منح مبادرات المدافعة لتقديم الطّلبات حول المدافعة الجماعيّة المبنيّة على األولويّات التي يتم التّعرف عليها
محليّا ً من خالل ال ُمشاركة ال ُمجتمعيّة والمدافعة ال َمبنيَّة على الحقوق .تُ َحقق منَح مبادرات المدافعة ( )ASFما يلي:
 تمكين العمل الجماعي المبني على القضايا والتّشبيك إليجاد حلول محليّة تُعالج إنتهاكات الحقوق في مجال
الديمقراطية والحقوق والحوكمة ،التنمية االقتصادية والطاقة ،الموارد المائية والبيئة ،المساواة بين الجنسين وتمكين
الفتيات والسكان وصحة االسرة وإدماج األشخاص ذوي اإلعاقة1.
 دعم الشبكات ال َمبنيَّة على قضايا المواطنين للمدافعة عن أولويّاتهم لدى ال ُمرشحين وال ُمنتخبين وصانعي القرارات
على المستويات المختلفة.
 تحسين المعرفة والمهارات والقُدرات على ُمستوى ُمنظّمات ال ُمجتمع ال َمحلّي ( )CSOsوال ُمجتمعات بشكل عام
للمدافعة على ال ُمستويات ال َمحلّية.
المعايير الناظمة للطلبات:
معايير برنامج منح مبادرات المدافعة
الهدف:

دعم ُمبادرات التّغيير على ال ُمستوى ال َمحلّي لتطبيقها ضمن محافظة واحدة (إما ضمن مجمتع واحد أو عبر ال ُمحافظة).

األهلية (إستيفاء
الشروط)

ُمنظّمات ال ُمجتمع المدني ( )CSOsال ُمس ّجلة قانونيا في األردن ومقرّها الرئيسي في األردن .يجب أن يكون مقرّ ُمق ّدم
الطلب في ال ُمحافظة التي يُقترح فيها المشروع وتنفيذه أو من خالل فروع في ال ُمحافظة ال ُمسته َدفة لتنفيذ المشروع تعود
ل ُمق ّدم الطلب و ُمنظمته الرئيسية التي تعمل على ال ُمستوى الوطني .الهيئات والكيانات الحكوميّة او شبة الحكوميّة غير
ُمؤهلة للتقدم لهذه المنحة.

مراجعة وتقييم
التنافسية

يتم تقييم ُمق ّدمي الطّلبات على ُمستوى ال ُمحافظة (مثال :يتم مقارنة تقييم تنافسية جميع الطلبات المقدمة من محافظة
المفرق فيما بينها) .وفي حال عدم تأهل أي طلب في محافظة ما ،لن يتم تمويل أي مشروع فيها.

الموازنة

يتراوح نطاق التمويل بين  35,000د.أ( .خسمة وثالثون ألف دينار أردني) و  50,000د.أ( .خسمون ألف دينار أردني).
ُمالحظة :يمكن ل ُمقدم الطلب طلب مبلغ أقل أو أكثر مما ُذكر أعاله ،في حال زاد المبلغ عن  50,000د.أ .يجب على
مقدم الطلب تقديم ال ُمب ّررات من خالل تصميم شامل للمشروع وإثبات قُدرات ُمنظمته على تطبيق وتنفيذ جميع بنود
المشروع بكفاءة بحيث يتم صرف ال ِمنحة خالل الوقت المحدد لألداء.

ُمدة األداء
(ال ُمتوقعة)

 مرحلة تقييم وبناء قُدرات ُم ّ
نظمات ال ُمجتمع المدني ال َمحلّية ( )CSOsالتي تم إدراجها ضمن الئحة المنظمات
المتأهلة قبل إرساء ال ِمنَح (آب  -تشرين ثاني .)2016
 مرحلة تنفيذ نشاطات المدافعة على مدى  12شهرا (كانون أول  - 2016كانون أول .)2017
 مرحلة التقييم البعدي لمدة ثالثة أشهر من أجل المتابعة والتقييم والقُدرات ،الخ ( ...كانون ثاني  -آذار .)2018

 1ترتبط القضايا مع إستراتيجية الوكالة األمريكيّة للّتنمية الدُوليّة ( )USAIDللتعاون التنموي الوطني ( )2017 - 2013والتي تم تحديثها في شهر آذار :2015
https://www.USAID.gov/jordan/cdcs
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ُمالحظة :يجب أن تنتهي جميع نشاطات الحاصلين على المنح بتاريخ  31كانون أول .2017
عدد المنح ال ُمق ّدرة :منحة واحدة أو منحتين لكل محافظة بحاصل ما تقريبه  24منحة كليّة.

عدد ال ِمنَح
ُمتطلبات أخرى




موازنة ُمحددة لبناء القُدرات المؤسسيّة والفنيّة.
ال ُمساهمة بالتكاليف من قبل الجهة الحاصلة على المنحة بقيمة  %5من قيمة ال ِمنحة المطلوبة.

ا.ب .الخلفية
يحتاج إحراز التّغيير إلى مشاركات فعّالة من األشخاص في مجال:
 التّعرف على حقوقهم وتحديد أولويّاتهم لحماية تلك الحقوق.
 تعريف وإقتراح الحلول والمدافعة عنها.
 العمل سويا لترجمة الحلول ال ُمقترحة إلى عمل يحقق التّغيير على ُمستوى السياسات والسلوكيات وال ُممارسات.
إن إحراز المشاركة الفعّالة يحتاج إلى أفراد يعملون معا ويُف ّكرون إستراتيجيّا باالحتياجات على المدى القصير وال ُمتوسّط
والطويل .بالرغم من أن قلّة من ُمنظّمات ال ُمجتمع ال َمحلّي ( )CSOsحددت المدافعة ال َمبني َّة على الحقوق كأساس ومنهج
لعملها ,يمكن لهذه ال ُمنظّمات أن تلعب دورا هاما في قيادة العمل الجماعي لمجتمعاتها لتحقيق التغيير المرجوُ .منظّمات
ال ُمجتمع ال َمحلّي (ُ )CSOsمنظّمات تمتاز بإنغراسها ضمن ُمجتمعاتها مما يجعلها أكثر قُدرة على تيسير اإلجراءات
والخطوات التّشاركية مع ال ُشركاء الرئيسيين وصانعي القرار ،ويؤ ّدي إلى تمكين اآلليات والمنهجيّات ال ُمتّجه من القاعدة
إلى القمة لل ُمساءلة اإلجتماعيّة وزيادة فهم الناس لحقوقهم ومسؤوليّاتهم وتمكينهم من اإلندماج واإلشتراك والتّعا ُون مع
نظرائهم في الحكومة.
يدعم برنامج  USAIDلدعم ُمبادرات ال ُمجتمع المدني ( )USAID CISتطلعات الناس في ال ُمساهمة في صنع القرارات
التي تُشكل ُمجتمعاتهم ومعيشتهم ،ويؤمن بأن صوت الناس والتّعبير المدني أساسيان لبناء وإستدامة ال ُمجتمعات
ال ّديمقراطيّة .كما تدعم  USAIDالجهود الرامية لتمكين ُمنظّمات ال ُمجتمع المدني ألن العمل المدني المنظم هو تعبير عن
حقوق اإلنسان األساسية والضروريّة لل ُمجتمعات الديموقراطيّة .من شأن ممثلي ال ُمجتمع ال َمدني تمثيل قواعدهم الشعبية
بفعالية من خالل التّأثير على الجدل العام واألطر القانونية وأطر السّياسات والقرارات التي تؤثر على قواعدهم الشعبية/
فئاتهم المستهدفة.
سيعمل برنامج  USAIDلدعم ُمبادرات ال ُمجتمع المدني عن كثب مع المؤهلين /الفائزين بال ِمنَح في مجال:





بناء قُدراتهم لتمكين العمل الجماعي على المستويات ال َمحلّية.
فهم النهج المبني على الحقوق لتأكيد المساواة والعدالة اإلجتماعية.
وضع استراتيجية فعالة من خالل استخدام إطار خطة مدافعة محدد منبثق عن ممارسات مبنية على الحقوق.
تنفيذ مشاريع توفر حلوال آنية و ُمتوسطّة وطويلة األجل تضمن حقوق جميع أفراد ال ُمجتمع وخاصة الفئات
ال ُمه ّمشة.

تُم ِّكن ال ِمنَح ُمنظّمات ال ُمجتمع ال َمحلّي ( )CSOsمن التركيز على القضايا ذات األولوية المحددة من قبل القواعد الشعبية
بحيث تندمج تلك ال ُمنظّمات في ُمجتمعاتها التي تعمل بها لتطوير فهم أفضل الحتياجاتها مما سيؤدي إلى أن تصبح أكثر
فعاليّة في معالجة قضاياهها والمدافعة عنها.
على ُمقدمي الطّلبات إعتبار أولويّات األردن التنمويّة والتَّحدِّيات ال ُمنبثقة أو ال ُمتفاقمة بسبب أزمة اللجوء السوري وأثرها
على ال ُمجتمعات األردنية .على ال ُمتق ّدم إيضاح كيفية إدماج المجموعات ال ُمه ّمشة بما فيهم النِّساء وال َّشباب واالشخاص
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ذوي اإلعاقة والّالجئين وإشراكهم في معالجة التَّحدِّيات وصيانة التّماسُك اإلجتماعي .بشكل عام ،تَكبُر ال ُمجتمعات
وتتن ّوع مما يُسلط الضوء على أفراد ال ُمجتمع القادرين على تحديد الحلول الهامة الّتي تتص ّدى للتحديات الرّاهنة وكسر
الحواجز أمام التقدم واإلبتكار وتحسين صحة وإستقرار ال ُمجتمعات.
باإلضافة إلى ماذكر أعاله ,يأتي طلب تقديم الطلبات هذا في وقت يتوقع األردن فيه إجراءانتخابات على مستويات
مختلفة :البرلمانيّة والبلديّة والّالمركزيّة والتي ينتظرها األردن في سنة  2016أو  . 2017تُوفر اإلنتخابات فرصة
ل ُمنظّمات ال ُمجتمع ال َمحلّي ( )CSOsلتشكيل المشهد االنتخابي من خالل توجيه النّظر إلى ما سيُق ّدمه ال ُمر ّشحون لمعالجة
القضايا ذات األولويّات عوضا عن اختيار ال ُمرشح/ة بناء على صفات شخصيّته فقط ،مما يتيح انتخاب أفراد من جميع
ال ُمستويات قادرين على االستجابة ألوليّات ال ُمجتمع .تستطيع ُمنظّمات ال ُمجتمع ال َمحلّي ( )CSOsتق ُّمص دور ال ُمراقب
لترسيخ أسس وإجراءات ال ُمساءلة بين ال ّدوائِر وال ُمنتخبين وال ُسلُطات ال َمحلّية.
أ.ج .المبادئ اإلرشاديّة لتقديم الطّلبات لبرنامج منح مبادرات المدافعة
يهدف برنامج ال ِمنَح إلى دعم مجموعة ُمتن ّوعة من ال ُمبادرات والمنهجيات اإلبداعيّة والتّمكينيّة ل ُمنظّمات ال ُمجتمع ال َمحلّي
( )CSOsلتُعالج قضايا حددتها ال ُمجتمعات من خالل العمل الجماعي وإتّباع النّهج المبني على الحقوق.
تعريفات المفاهيم:
نبذه عن ُمصطلحات تقديم الطّلبات لبرنامج منح مبادرات المدافعة وتعريفاتها
العمل الجماعي
()Collective Action
عندما يجتمع األفراد والمجموعات /ال ُمنظّمات
تجتمع قواهم ومواردهم ومعرفتهم وتتظافر
جهودهم من أجل تحقيق األهداف ال ُمشتركة
بتعاون جميع ال ُشركاء الرئيسيين معا.
إيجابيّات العمل الجماعي:
 يخلق مساحة إلشراك المجموعات ال ُمه ّمشة
و ُمختلف أفراد ال ُمجتمع.
 ي َُو ِّحد األصوات لتصبح قوى من أجل
التّغيير.
 يوجد من ّ
صة ُمشتركة للعمل ال ُمشترك.
 يبحث عن ويجد الهدف والقضية ال ُمشتركة
ويُقلِّل من التّباعُد.
 يُم ِّكن الشبكات اإلجتماعية من تعزيز
ال ّشفافيّة وال ُمساءلة.
 يجلب ال ُمساءلة إلى مستوى القاعدة الشعبية
ويحقق إعتراف صانعي القرار
(بمشاركتكم)

المدافعة ()Advocacy

النهج المبني على حُقوق اإلنسان

المدافعة وسيلة األفراد والقواعد
الشعبية او ال ُمنظّمات لتشكيل وتكوين
األجندات العا ّمة لألعمال وتغيير
السّياسات العا ّمة والتأثير على
ّ
العمليات واإلجراءات األخرى التي
ت ُمسّ حياتهم من خالل نشاطات
إستراتيجيّة ُمتسلسلة و ُمترابطة
صُممت من أجل تحقيق هدف.

نهج للمدافعة عن القضايا من منطلق حقوقي
وخاصة ذات العالقة بإلتزام الدولة بحقوق
اإلنسان والمواثيق الدوليّة لحقوق اإلنسان.
يُستخدم هذا النهج للمدافعة عن حقوق محددة أو
ُمتعددة من وجهة نظر قوانين حقوق اإلنسان
ال َمحلّية والدُولية لتأسيس الفرد وال ُمجتمع
ّ
ال ُمتمسِّك بالحقوق (أصحاب الحُقوق) والتعرف
على المسؤولين المعنيين بتوفير تلك الحقوق
(كافلي الحُقوق).
معالجة وتصويب عدم توازن القُوى بين
الطرفين (صاحب الحق والقائم على الحق أو
كافل الحق).
إنظرُ :مرفق (د) ُ -ملخص اإلعالن العالمي
لحقوق اإلنسان

المبادئ اإلرشادية للمشاريع ال ُمم ّولة من خالل ال ّدعوة لتقديم الطّلبات تتضمن وليس حصريا ما يلي:
 تستجيب عروض المشاريع إلى أولويّة تم التّعرف عليها آخذين باإلعتبار سياق األردن الحالي السّياسي واإلقتصادي
واإلجتماعي والتنموي.
 حلول ُمقترحة راسخة على القيم المحوريّة مثل العدالة وال ُمساواة واإلحترام ال ُمتبادل.
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التّغيير ال ُمقترح المبني على العمل الجماعي والتّشارك والتّشبيك وبناء التّحالفات بين قادة ال ُمجتمع وأفراده العاملين،
مثالُ :منظّمات ال ُمجتمع ال َمدني ( )CSOsوالقطاع الخاص وصانعي القرار وال ُمؤثّرين ،الخ ...
إشراك المجموعات ال ُمه ّمشة (نساء ،شباب ،االشخاص ذوي اإلعاقةُ ،مسنّين ،الجئين ،الخ  )...في جميع ُمستويات
المشروع (التّعرف على القضايا ،التصميم ،التطبيق ،التّقييم).
توفيرالفرص لتحفيز المشاركة بين المجتمعات والقطاع الخاص.
إعتبار النّوع اإلجتماعي واإلندماج خالل كامل حياة و ُمستويات المشروع (مثال :تحديد القضايا ،التحليل ،التصميم،
التطبيق ،التقييم).

حالة دراسيّة حول مدافعة حملة "صار وقتها" (أنظر المرفق أ):
وضع برنامج  USAIDلدعم ُمبادرات ال ُمجتمع المدني ( )USAID CISحالة دراسية حول حملة "صار وقتها" وكيفية
تطبيق المبادئ اإلرشادية في األردن .تأسّست الحملة على يد مجموعة من طلبة الجامعة األردنيّة من ذوي اإلعاقة
المختلفة وغيرهم للمطالبة بحقوق الطالب ذوي اإلعاقة في التّعليم بناءا على مبادئ تكافؤ الفرص وال ُمساواة بدون تحيز
أو تمييز او إستبعاد ،وذلك حسب مبادئ ومواد ال ُّدستور األردني وإتّفاقيّة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ال ُدولية التي
صادق األردن عليها سنة  ،2008والّتي أ ّدت إلى إحداث تغيرات جذريّة وقفزة نوعية وإيجابية في حقوق طالب الجامعة
األردنيّة مما جعلها إلهاما للطلبة في الجامعات األخرى عبر المملكة .قدم برنامج  USAIDلتطوير وتعزيز ال ُمجتمع
المدني ( )USAID CSPالذي نفذته منظمة  FHI 360الدعم الفنّي والتقني والعيني لحملة "صار وقتها".
يُساعد المرفق (أ) ُمقدِّمي الطّلبات على فهم أهداف برنامج منح مبادرات المدافعة  2016وال ّدعوة إلى تقديم العروض من
خالل فهم هذا المثال الحقيقي (الحالة ال ّدراسيّة) ل ُمساعتهم في تطوير برامجهم وبمساعدة مجموعة من األسئلة واألجوبة
ال ُمدرجة ضمن الحالة ال ّدراسيّة وتسليط الضوء حول أه ّمية جمع المعلومات األساسيّة ُمسبقا لتصميم العرض .كما يُشجع
برنامج  USAIDلدعم ُمبادرات ال ُمجتمع المدني ( )USAID CISال ُمتقدمين للمنح على ُمشاهدة فيلم الفيديو حول الحملة
وكيف قامت هذه المجموعة بالمدافعة النّاجحة من أجل التّغيير الّذي غيّر حياة الفئات ال ُمه ّمشة ضمن ال ُمجتمع.
الرابط لمشاهدة الفيديوhttps://www.youtube.com/watch?v=MnHnf4Mjfk0 :
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.2

إجراءات التّنافس

.2أ) خطوات إجراءات التّنافس
تتض ّمن دعوة برنامج منح مبادرات المدافعة لتقديم الطّلبات ( )ASF RFAالخطوات التالية:
الخطوات /
َّ
الفترات الزمنية ال ُمتوقعة
ُ
الخط َوة ()1
َّ
الطلب التّحضيري
أيار  -حزيران 2016

•

•
•
ُ
الخط َوة ()2
التقديم الشفوي أمام لجنة تقييم المنح
()GEC
تموز 2016
ُ
الخط َوة ()3
التخطيط اإلجرائي والمتابعة الواجبة
للوصول إلى الالئحة القصيرة النّهائيّة
آب  -تشرين ثاني 2016

•
•
•
•
•
•
•

ُ
الخط َوة ()4
التطبيق
كانون أول  - 2016كانون أول .2017
ُ
الخط َوة ()5
التقييم الالحق (عند اإلنتهاء) كانون
ثاني  -آذار 2018

•
•
•
•
•
•
•
•
•

برنامج  USAIDلدعم ُمبادرات ال ُمجتمع المدني ( )USAID CISو ُمقدِّم ال ّ
طلب ُ /مستلم
المنحة
تقديم فيلم فيديو م ّدته  3دقائق ونموذج طلب تحضيري بواسطة البريد األلكتروني إلى العنوان
التالي jordanUSAIDCIS@Fhi360.org :قبل السّاعة  )23:59( 11:59من مساء  5حزيران
 2016حسب توقيت َع ّمان ال َمحلّي.
تجري منظمة  FHI 360بحثا إلزاميّا لتأكد من أهلية ال ُمتقدم وإستيفائه للشروط.
تجتمع لجنة تقييم المنح لدراسة الطّلبات ال ُمقدمة وإتّخاذ القرارات بشأنها حسب أهليّـها وإستيفائها
لشروط المنحة على مستوى ال ُمحافظة لتحديد الطلبات المحددة.
يتم دعوة مقدمي الطلبات المؤهلة لتقديم عرض شفوي أمام الّلجنة في شهر تموز .2016
تُقيِّم الّلجنة العروض وتعطيها العالمات لوضع قائمة الطلبات المؤهلة النهائية.
طوة (.)3
يتِ ّم التّوافق مع الوكالة األمريكيّة للّتنمية الدُوليّة ( )USAIDوتبدأ ال ُخ َ
ال ُمشاركة في ورشات عمل ( 4-3أيام) في التخطيط اإلجرائي لوضع خطة العمل.
يُقدم المنظمات المؤهلة في القائمة والموازنات النّهائيّة خططهم للمدافعة والموازنات.
يوفر برنامج  USAIDلدعم ُمبادرات ال ُمجتمع ال َمدني ( )USAID CISالدعم إلنهاء الخطط
والموازنات.
يُجري برنامج  USAIDلدعم ُمبادرات ال ُمجتمع ال َمدني ( )USAID CISتقييم قَبلي أي ما
قبل ال ِمنحة والعناية الواجبة.
التقييم (التقدير):
ُ
تقييم مؤسسي :أداة تقييم القدرات ال ُمؤسّسية ( / )ICATأداة تقييم التّطور ال ُمؤسي (.)IDA
مؤشر قُدرات المدافعة (.)ACI
مؤشر تقييم قضية المدافعة ال ُمقترحة .
ّ
إعالن ال ِمنح وتقديم الدعم التدريبي والتوجيهي ال ُمستمر.
يقدم برنامج  USAIDلدعم ُمبادرات ال ُمجتمع المدني ( )USAID CISالدعم الفنّي للحاصلين
على ال ِمنح :ورش عمل حول النهج المبني على الحقوق ،والنوع اإلجتماعي واإلدماج ،إدارة
المنح ،الخ ...
ُ
ّ
أداة تقييم القُدرات ال ُمؤسّسية ( / )ICATأداة تقييم التطور ال ُمؤسي ( )IDAومؤشر قدرات
المدافعة (.)ACI
مؤشر تقييم قضية المدافعة ال ُمقترحة.
التقييم النهائي للمشروع (في نهاية المشروع).

ُ
ساعة  )23:59( 11:59مساءاً حسب توقيت َع ّمان
طوة ( :)1الطَّلب التّحضيري (آخر موعد لإلستالم 5 :ايار  2016ال ّ
الخ َ
ال َمحلّي).
يتم إستقبال الطّلبات التّحضيريّة بالّلغة العربيّة او بالّلغة اإلنجليزيّة .لن تُقبل أي طلبات سوا الطّلبات الكاملة وال ُمستوفية
لشروط التقديم .يتألف الطَّلب التّحضيري مما يلي:
 1.1يُ َسلِّم ُمقدِّم الطّلب ما يلي:
 نموذج الطَّلب التّحضيري (أنظر المرفق ب) زائد فيلم فيديو م ّدته  3دقائق إليضاح المفهوم ،يُرسل بالبريد األلكتروني
إلى العنوان التالي jordanusaidcis@fhi360.org :وضمن الوقت ال ُمحدد للتقديم.
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 يجب ان يُجيب فيلم الفيديو على األسئلة والعبارات التالية:
•

•
•
•
•
•
•

صف قضيّة ُمجتمعك ال َمحلّي من خالل إجابة األسئلة التّالية:
ِ
 ما هي ال ُمشكلة؟
 ما هو الحق ال ُمنتهك؟
 من يُعاني من هذه ال ُمشكلة؟
 كيف يتم إنتهاك هذا الحق؟ و ِم ّمن؟
 كيف يُمنع الناس من الوصول إلى هذا الحق؟
 أين يتم إنتهاك هذا الحق؟
 أين تقع هذه ال ُمشكلة (مكانها)؟
 ما سبب حدوث ذلك؟ (ما هو السبب؟)
لماذا تعتبر هذه القضيّة من أولويّات ال ُمجتمع؟
ما هو التّغيير الذي تسعى لتحقيقه من خالل هذا المشروع؟
ما هي اإلجراءات أو النشاطات أو األعمال التي ستتّخذها لتحقيق هذا التّغيير؟
كيف ستُشرك المجموعات ال ُمه ّمشة في هذا المشروع؟
هل هناك من يعمل على هذه ال ُمشكلة حاليا؟ من هم؟ وكيف تُشركهم؟
ما هي ُمنظمتكم؟ ولماذا علينا دعمكم وليس غيركم؟

مالحظات :نُشجّع ال ُمتق ّدمين لهذه المنح مراجعة المصادر التّالية:
ُ مرفق أ  -حالة دراسيّة حول حملة "صار وقتها".
ُ مرفق ج  -تعليمات تحميل برنامج الفيديو.
2.1

تَجري كوادر برنامج  USAIDلدعم ُمبادرات ال ُمجتمع المدني ( )USAID CISالبحث للتأكد من أهلية ال ُمنظّمات
ال ُمتقدمة بطلبات المنح.

 3.1تجتمع لجنة برنامج  USAIDلدعم ُمبادرات ال ُمجتمع المدني ( )USAID CISالمسؤولة عن تقييم المنح ()GEC #1
لتقييم الفيديوهات حسب معايير الطّلبات التّحضيريّة على ُمستوى المحافظة إلختيار قائمة المنظمات المؤهلة ،كما
يلي:
معايير لجنة تقييم المنح ( :)GEC #1معايير الطّلبات ال ُمق ّدمة بشكل فيديوهات
ضح األثر على ال ُمجتمع
يُع ّرف المشكلة بوضوح كما يو ّ
• ما هي ال ُمشكلة؟
• ما هو الحق ال ُمنتهك؟
• من يُعاني من هذه ال ُمشكلة؟
• كيف يتم إنتهاك هذا الحق؟ و ِم ّمن؟
• كيف يُمنع الناس من الوصول إلى هذا الحق؟
• أين يتم إنتهاك هذا الحق؟
• أين تقع هذه ال ُمشكلة (مكانها)؟
• ما سبب حدوث ذلك؟ (ما هو السبب؟)
• لماذا تعتبر هذه القضيّة من أولويّات ال ُمجتمع؟
وضوح ال ّربط بين ال ُمشكلة والحلول ال ُمقترحة إلحدا التّغيير
• ما هو التّغيير الذي تسعون لتحقيقه من خالل هذا المشروع؟
• ما هي اإلجراءات أو النشاطات أو األعمال التي ستتّخذونها لتحقيق هذا التّغيير؟
• ما هي ُمنظمتكم؟ ولما علينا دعمكم وعدم دعم غيركم؟
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العالمات
٤٠

٣٠

ُمشاركة المجموعات ال ُمه ّمشة في تصميم وتطبيق المشروع من خالل العمل الجماعي
• كيف ستُشركون المجموعات ال ُمه ّمشة في هذا المشروع؟
• هل هناك من يعمل على هذه ال ُمشكلة حاليا؟ من هم؟ وكيف تُشركونهم؟
المجموع

٣٠
١٠٠

ُ
طوة  :2التقديم الشفوي أمام لجنة تقييم المنح ( ،)GEC #2تموز 2016
الخ َ
 1.2تِبعا لنتائج الّلجنة ( )GEC #1يتم دعوة المتق ّدمين للمنح حسب محافظاتهم لتقديم شفوي أمام لجنة تقييم المنح
بإستخدام برنامج عرض الشرائح ( )PowerPointوبإستخدام نموذج جاهز يُوفّره برنامج  USAIDلدعم ُمبادرات
ال ُمجتمع المدني ( .)USAID CISمن خالل العرض يقدمون ما يلي :بيان ال ُمشكلة ،األعمال السّابقة المشابهة ،
إجراءات جذب ال ُمشاركة ،التَّحدِّيات ال ُمرتقبة ،الموارد المطلوبة للتنفيذ .يُتوقع من ُمق ّدمي الطّلبات إحضار
شركائهم أو ال ُشركاء الرّئيسيّين كجزء من التقديم لسرد قصتهم أمام الّلجنة ( .)GEC #2الحد األقصى لألشخاص
ال ُممكن إحضارهم :خمسة ممثّلين لكل ُمق ّدم طلب.
 2.2تعطي الّلجنة ( )GEC #2العالمات لكل ُمق ّدم طلب حسب معايير التّقييم التّالية على ُمستوى ال ُمحافظة .وتتقدم
طوة ( ،)3بعد التأكد من التوافق مع الوكالة األمريكيّة للّتنمية ال ُدوليّة (.)USAID
المنظمات المؤهلة إلى ال ُخ َ
معايير لجنة تقييم المنح ( )GEC #2معايير التقديم الشفوي
فهم المشكلة التي تم تحديدها وأهميّتها بالنسبة لل ُمجتمع
• بيان ال ُمشكلة
• لماذا تُعتبر ال ُمشكلة من أولويات ال ُمجتمع؟
فهم مشاركة الشُركاء ال ّرئيسيّين ضمن العمل الجماعي
• من يشارك ال ُشركاء الرئيسّيون في إجرءات المشروع؟ وكيف؟
• هل هناك من يعمل على هذه ال ُمشكلة حاليا؟ من هم؟ وكيف ستشركونهم؟
• كيف ستُشرك المجموعات ال ُمه ّمشة في هذا المشروع؟
تصور وتنفيذ المشروع (المشكلة ،الحق ال ُمنتهك ،الموقف المرغوب  /النتائج ال ُمرتقبة ،عناصر التطبيق).
إثبات القدرة على
ُّ
• ما هي رسالة ُمنظمتكم وكيف يرتبط المشروع ال ُمقترح بهذه الرّسالة؟
• هل كان لكم عمل ُمماثل سابق؟ أو أي عمل آخر ُمماثل يتعلق بالمدافعة؟ (في حال وجود الترابط)
• ما هو التّغيير الذي تسعون لتحقيقه من خالل هذا المشروع؟
• ما هي قُدراتكم المعنية بتطبيق المشروع ال ُمقترح؟
• ما هي التَّحدِّيات الّتي قد تواجهكم أثناء تطبيق المشروع وإجراءاته وخطواته؟
• ما هي المصادر والدعم الذي تحتاجون إليه لتطبيق هذا المشروع؟
المجموع

العالمات
٣٠
٣٠

٤٠

١٠٠

ُ
طوة  :3ورشة تخطيط حملة المدافعة :خطة العمل والعناية الواجبة (اإلجراءات ما قبل المنحة) (آب  -تشرين ثاني
الخ َ
.)2016
 1.3يتم دعوة ال ُمتقدمين المؤهلين للمشاركة في ورشة للتخطيط اإلجرائي مدتها  3أيام وتطوير خطة عمل وتسليم
النسخة النهائية .تُغطّي الورشة المفاهيم واألطر وتصميم المشروع وتعليمات الموازنة .يُمسح حضور لغاية أربعة
أعضاء من ال ُمنظمة للمشاركة في العمل الجماعي على الخطة اإلجرائية أو خطة العمل .يتم عقد ورش العمل في
كل منطقة حسب الحاجة .يُطلب من المتقدمين للمنح تسليم مسودة نهائية للخطة اإلجرائية والموازنة للمراجعة
النهائيّة .يتبع ذلك إجتماعات خاصة لكل منظمة على حدة للتأكد من إنهاء الخطة اإلجرائية والموازنة.
 ٣.٢يراجع موظّفو برنامج ُمبادرات ال ُمجتمع ال َمدَني ( )CISالطّلبات ويجرون العناية الواجبة النهاء إحالة المنح.
(أنظر إلى الجزء ال ّرابع المعني بالعناية الواجبة).
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يقعد موظّفو برنامج  USAIDلدعم ُمبادرات ال ُمجتمع ال َمدني ( )USAID CISتقييم قَبلي ل ُمنظّمات ال ُمجتمع ال َمدني
( )CSOsالمؤهلة على ال ُمستوى المؤسسي بإستخدام أداة تقييم التّطور ال ُمؤسسي ( )IDAأو أداة تقييم القُدرات
ال ُمؤسّسية ( ،)ICATحسب األنسب .تُ ّ
غذي ُمخرجات التّقييم عمليّة تحديد عناصر بناء القُدرات حسب األنسب.
 ٣.٤يُجري موظّفو برنامج  USAIDلدعم ُمبادرات ال ُمجتمع ال َمدني ( )USAID CISتقييم قبلي لقياس مؤشر قُدرات
المدافعة للمؤهلين.
ُ
طوة  :4إحالة المنح (كانون أول  - 2016كانون أول )2017
الخ َ
تُنظم ورشات العمل المناسبة للفائزين بالمنح لمساعدتهم على حُسن تنفيذ وإدارة منحهم بفعالية وتتضمن مواضيع النهج
المبني على حقوق اإلنسان ،والنوع اإلجتماعي واإلدماج ،للتأكد من حُسن سير العمل بفعالية طيلة فترة تطبيق المشروع
وإجراءته.
ُ
طوة  :5التّقييم (التقدير) الالحق (كانون ثاني  -آذار )2018
الخ َ
عند إنتهاء فترة تطبيق المشاريع بحلول  31كانون أول  ،2017يعمل برنامج  USAIDلدعم ُمبادرات ال ُمجتمع المدني
( )USAID CISمع الحائزين على المنح لعقد سلسلة من التقييم الالحق ويتضمن :تقييم القُدرات المؤسسية ،مؤشر
قُدرات المدافعة ،وتقييم نهاية المشروع .يغطي برنامج  USAIDلدعم ُمبادرات ال ُمجتمع المدني ( )USAID CISجميع
تكاليف التقييم الخارجية ُمباشرة ،ويغطي الحائزين على المنح تكاليفهم كجزء من ُمتطلبات ال ُمشاركة بالتكاليف.
 .2ب) الجدول الزمني للتقدم بطلبات المنح
تاليا الجدول الزمني ال ُمتوقع:

إجراءات التّنافس
ّ
إصدار ال ّدعوة لتقديم الطلبات
ورش عمل إستدراج العُروض
أخر موعد لتقديم "األسئلة واألجوبة"
اإلجابة على "األسئلة واألجوبة" ال ُمرسلة ونشرها على الموقع األلكتروني لبرنامج
 USAIDلدعم ُمبادرات ال ُمجتمع ال َمدني ()USAID CIS
أخر موعد لتسليم الطّلبات التّحضيريّة (نموذج الطلب والفيديو)
لجنة تقييم المنح رقم 1
إعالم ال ُمتقدمين بالطلبات بالنتائج
لجنة تقييم المنح رقم  :2العرض الشفوي
ورشة عمل التخطيط لحملة المدافعة :خطة العمل اإلجرائية
العناية الواجبة (إجرءات ما قبل المنحة) لمن وصل اسمهم إلى الالئحة النهائية (تقييم
قَبلي ،إجتماعات خاصة مع كل ُمنظمة حول التصميم وتخطيط الموازنة ،تقييم
(تقدير) سابق حول القدرات المؤسسية والمدافعة).
فترة المنحة ال ُمتوقعة  /فترة األداء
ورش عمل إلزامية للحائزين على المنح وتشمل :إدارة المنح ،النهج المبني على
حقوق اإلنسان ،النوع اإلجتماعي واإلدماج/اإلندماج ،ال ُمتابعة والتقييم ،الخ ...
التقييم الالحق للقدرات المؤسسية والمدافعة وتقييم نهاية المشروع

الجدول الزمني والفترات الزمنية المتوقعة
 28نيسان 2016
 12 - 5أيار (انظر الجدول أدناه)
 15أيار  ،2016السّاعة  )16:00( 4:00مساء حسب
توقيت َع ّمان ال َمحلّي
ُمتوقع 18 :أيار 2016
 5حزيران  ،2016السّاعة  )23:59( 11:59مساءا
حسب توقيت َع ّمان ال َمحلّي
ُمتوقع :أسبوع  26حزيران 2016
ُمتوقع :أسبوع  26حزيران 2016
ُمتوقع :أسبوعين  21 - 10 /تموز 2016
يتم تحديدها الحقا (آب )2016
آب  -تشرين ثاني 2016
كانون أول  - 2016كانون أول 2017
كانون أول  - 2016كانون ثاني 2017
كانون ثاني  -آذار 2018
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.3

إجراءات ما قبل المنحة (العناية الواجبة)

.3أ .الوثائق الداعمة
في نهاية عملية اإلختيار التي تقوم بها لجنة تقييم المنح ( )GEC#2سوف يُطلب من المتقدمين على القائمة النهائية تقديم
مستندات كاملة إلثبات أن المنظمة تمتلك القدرة الفنية على تنفيذ المنحة وكذلك األنظمة المالية واإلدارية لتقديم تقارير
عن أموال المنحة.
وتشتمل الوثائق الداعمة على ما يلي:
• أداة التقييم المالي .سوف يقوم أحد موظفي/ات برنامج  USAIDلدعم مبادرات المجتمع المدني بتحديد موعد لعرض
أداة التقييم على المنظمات المدرجة على القائمة النهائية.
• تقديم الشهادات اإللزامية
• تقديم بيانات مالية ُم َدقَّقَة ،عند توافرها ( .يفضل أن تترجم البيانات إلى اللغة اإلنجليزية لكن ال يُشترط ذلك) .وفي حال
عدم إجراء تدقيق مالي حديث يجب إلحاق بيان بالعوائد والمصاريف باإلضافة إلى ميزانية العام المالي السابق)
• بيانات داعمة للكلفة ،بما في ذلك ،سجالت الرواتب ،نموذج الخبرات السابقة  ، USAID 1420عروض أسعار
وغيرها كما هو مذكور في تعليمات الموازنة
قم بزيارة الموقع االلكتروني  www.cisjordan.orgلتحميل المرفقات والتعليمات المطلوبة من المتقدمين على القائمة
النهائية.
.3ب .الموازنة المقترحة
سيتم تقديم الموازنة المقترحة بعد ورشة اعداد خطة المدافعة كجزء من تطوير خطة عمل المشروع.

على الجهات المتأهلة فقط تقديم موازنة مقترحة والذي سيتضمن ،موازنة تفصيلية والسرد الخاص بها لمراحل التنفيذ.
ويجب أن تتضمن الموازنة المقترحة تفاصيل كاملة لعناصر التكلفة لكل بند .كما ستتضمن الموازنة تكلفة أو أسعار
العمالة والسفر أو النقل وغيرها من التكاليف المباشرة المتعلقة بمختلف اإلستراتيجيات المزمع تطبيقها .سيقوم برنامج
 USAIDلدعم مبادرات المجتمع المدني بتزويد الجهات المتأهلة بتعليمات الموازنة وتوجيهات الموازنة المفصلة
ومتطلبات الوثائق الداعمة لها.
.3ج .متطلبات المساهمة في التكلفة
يتعين على المنظمات المدرجة في القائمة النهائية تقديم مساهمة في التكلفة ال تقل عن ( )%5من الموازنة اإلجمالية
سواء من الجهة المتقدمة أو مصادر أخرى .يجب احتساب نسبة المساهمة في التكلفة بناء على المبلغ الكلي المطلوب من
برنامج  USAIDلدعم مبادرات المجتمع المدني (على سبيل المثال ،إذا كان المبلغ المطلوب من برنامج  USAIDلدعم
مبادرات المجتمع المدني هو  35000دينار أردني ،فستكون النسبة المطلوبة للمساهمة في التكلفة هي  1750دينار
أردني).
يمكن أن تمثل نسبة المساهمة في التكلفة أموال أو موارد مقدمة من جهات مانحة أخرى أو القطاع الخاص لدفعها
ألنشطة البرنامج ذات الصلة ،أو دفعات من األموال الخاصة للجهة المتقدمة أو قيمة عادلة من المساهمات العينية مثل
المباني أو المعدات أو قيمة وقت المتطوعين أو الموظفين وغير ذلك .ومن المفضل أن تعمل الجهات المتقدمة على زيادة
نسبة الشراكة مع القطاع الخاص و/أو غيره من مصادر الدعم ،حسب الحاجة .وال يجوز تسديد مبلغ المساهمة في
التكاليف من خالل حكومة الواليات المتحدة األمريكية بموجب منحة أو اتفاقية تعاونية أو عقد آخر.
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كم يجب على الجهات المتقدمة شرح مصدر األموال التي ستشكل مساهمة المنظمة في التكاليف .ويتعين على متلقي
المنح بموجب االلتزامات التعاقدية المساهمة في التكلفة من مصادر منصوص عليها في طلب التقديم والموازنة كما هو
مذكور في اتفاقية المنحة.
.4

مالحظات إضافية

يطبق ما يلي على جميع الدعوات التنافسية للمشاريع لبرنامج ( )USAIDلدعم مبادرات المجتمع المدني:
.4أ .إدماج الجندر (النوع اإلجتماعي) واالشخاص ذوي اإلعاقة :يجب على الجهات المتقدمة إعطاء أولوية وإهتمام
خاص للنوع األجتماعي وتضمينها كسمات شاملة وجزء ال يتجزأ من العرض التجريبي ،إلى جانب التأكد من إمكانية
المشاركة الفعالة للشباب في جميع عمليات وأنشطة المشروع باإلضافة لتحقيق االستفادة من نتائج التنمية على نحو
عادل ،بغض النظر عن العمر أو نوع الجنس أو اإلعاقة أو الحالة الصحية أو األصل العرقي أو أية صفات أخرى .كما
يجب أن تضمن الجهات المتقدمة إمكانية الوصول وتوفير االتسهيالت المعقولة لألشخاص ذوي اإلعاقة ،على سبيل
المثال توفير طريقة بريل لألشخاص ذوي اإلعاقة البصرية وترجمة لغة اإلشارة لألشخاص ذوي األشخاص ذوي
اإلعاقة السمعية وغيرها وذلك من أجل تسهيل المشاركة الكاملة للجميع.
.4ب .خطة المتابعة والتقييم :سيشارك برنامج  USAIDلدعم مبادرات المجتمع المدني بالمؤشرات ذات الصلة
الخاصة بخطة مراقبة األداء حيث يجب على متلقي المنحة تقديم تقارير حيالها (أي المؤشرات اإللزامية للوكالة
األمريكية للتنمية الدولية المتعلقة بالنوع اإلجتماعي وبناء القدرات وغير ذلك).
.4ج .بناء قدرات متلقي المنح والتنسيق بينهم :سيكون على جميع متلقي المنح المشاركة في عدد من ورشات بناء
القدرات واالجتماعات التعريفية مع جميع متلقي المنح لبرنامج  USAIDلدعم مبادرات المجتمع المدني والذي يهدف
إلى تحسين التواصل والتعاون بينهم ،باإلضافة لدعم الحوار والتوافق بين مبادرات المجتمع المدني المختلفة .وعالوة
على ذلك ،سوف يوفر برنامج  USAIDلدعم مبادرات المجتمع المدني برنامج لبناء القدرات في مجاالت إدارة المنح
من أجل ضمان اإلمتثال ألحكام الوكالة األمريكية للتنمية الدولية  USAIDباالضافة الى المتابعة والتقييم والمدافعة.
.5

نبذة عامة حول التقييم

سيقوم برنامج  USAIDلدعم مبادرات المجتمع المدني ) (USAID CISبإعطاء المنحة الناتجة عن هذه المنافسة
للمتقدمين التي تستجيب طلباتهم بشكل أفضل مع متطلبات المنافسة بعد التقييم وفقا للمعايير الواردة أعاله .وبعد استالم
الطلبات ،سيقوم موظفي برنامج  USAIDلدعم مبادرات المجتمع المدني ) (USAID CISبمراجعة كل الطلبات للتأكد
من استكمالها والتحقق من أهليتها .ويمكن تصنيف الطلب المقدم على أنه "غير مستوفي للشروط" إذا كان الطلب غير
مكتمل ،أو غير متوافق مع بيان العمل ،أو ال يتوافق مع شروط الصيغة أو تم تقديمه بعد انتهاء الموعد المحدد للتقديم.
ستتم مراجعة الطلبات المستوفية الشروط والفيديو وتقييمها من قبل لجنة تقييم المنح الخاصة ببرنامج  USAIDلدعم
مبادرات المجتمع المدني )(GEC#1على مستوى كل محافظة على حدى .سيتم الطلب من القائمة األولية المؤهلة لتقديم
عرض شفوي الى لجنة التقييم  (GEC#2) 2#والتي ستقوم بتقييم الطلبات حسب المعايير الواردة أعاله.
ستقوم اللجنة ) (GEC#2بتقييم الطلبات وتحديد القائمة النهائية المؤهلة .سيتم تقييم الطلبات ايضا على مستوى المحافظة.
وفي حال عدم تأهل أي طلب في محافظة ما ،لن يتم تمويل أي مشروع فيها.

وكما ذكر أعاله ،سيتم دعوة المنظمات التي تأهلت في القائمة النهائية لتسليم وثائق تبين قدرة المنظمة التقنية على ادارة
المنحة .وأيضا توفر األنظمة المالية واإلدارية كما هي موضحة في دليل المنح .في حال االنتهاء ،يتم تقديم القائمة
النهائية المؤهلة الى الوكالة األمريكية للتنمية الدولية للموافقة ومن ثم اصدارها.
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التقييم الفني
من المهم لمقدمي الطلبات معرفة أنه سيتم تقييم كل طلب (نموذج الطلب التحضيري والفيديو) وفقا لمعايير التقييم
المحددة .سيتنافس مقدمي الطلبات من كل محافظة مع منظمات المجتمع المدني ضمن تلك المحافظة فقط .ثم سيقوم
المتأهليين االوليين بتقديم العرض الشفوي أمام لجنة تقييم المنح وسيتم التقييم بناءا على المعايير المحددة لذلك وعلى
مستوى كل محافظة .على حدى.
ويمكن تصنيف الطلب المقدم بأنه غير مقبول عندما يفتقد إلى العناصر والوثائق األساسية المطلوبة وبالتالي )1( :عدم
توضيح العديد من نقاط نطاق العمل الالزمة ألداء المهام المطلوبة )2( ،الفشل في توفير نهج منطقي معقول لتحقيق
معظم المتطلبات .هذا وقد يؤدي ظهور عامل واحد غير مقبول في التقييم الفني إلى رفض الطلب بالكامل.
المعايير الفنية المذكورة أعاله مقدمة حسب الفئات الرئيسية ،وبترتيب نسبي لألهمية ،وذلك ليتسنى للمتقدمين معرفة
المجاالت التي تتطلب التركيز عليها أثناء إعداد طلبات التقديم .كما تعكس المعايير أعاله المتطلبات الخاصة بهذه الدعوة
ومراحلها تحديدا .ينبغي على المرشحين مالحظة أن هذه المعايير )1( :هي بمثابة المقياس الذي سيتم على أساسه تقييم
جميع الطلبات المقدمة )2( ،وأنها تحدد األمور الهامة التي ينبغي أن تعالج في طلبات المرشحين .
سيقوم المرشحون من المنظمات المتأهلة بحضور ورشة اعداد خطة المدافعة لمدة ثالثة أيام والتي من خاللها سيقوم
المرشحون بتطوير خطة عمل المدافعة لمشروعهم والتي سيتبعها جلسات التوجيه الفردي الكمال خطة العمل والموازنة.
سيتم تقديم نموذج خطة العمل خالل ورشة العمل.
نتيجة لهذه العملية ،تشمل النتائج المحتملة من لجنة تقييم المنح ما يلي(*):

•التمويل الكامل للمشروع
•التمويل للمشروع بشروط محددة
•عدم تمويل المشروع
تقييم التكلفة
كما تم ذكره سابقا ،سيطلب من المرشحين/المؤهلين للمنح فقط تقديم موازنة للمشروع بناءا على تطور خطة عمل
المدافعة .سيتم شرح تعليمات الموازنة خالل ورشة اعداد خطة المدافعة وسيتبعها اجتماعات فردية مع موظفي البرنامج
المختصين والذين سيقومون بمراجعة الموازنة المقترحة مع خطة العمل المقترحة.
وينبغي على المتقدمين األخذ بعين األعتبار أن تكون الطلبات واضحة ومفصلة بما يكفي لتوضيح معقولية وشمولية
التكاليف/األسعار ،وسيتم النظر إلى الطلبات التي تشمل معلومات التكاليف أو األسعار التي تعد غير معقولة أو ناقصة
أو تستند إلى منهجية غير مدعومة جيدا على أنها غير مقبولة .
ال بد أن يضم طلب التقديم األولى أفضل بنود خاصة بالجهة المتقدمة من ناحية التكلفة/األسعار والموقف والقدرات
الفنية .
•يرجى مالحظة أنه يجب أن تستند موازنة الموظفين ذوي الدوام الكامل على معدل رواتب األفراد المقترح وليس على
معدل استشاري .
•كما يرجى مالحظة أنه غير مقبول لدى برنامج  USAIDلدعم مبادرات المجتمع المدني ان يتعدى معدل دخل
المستشار اليومي عن  182دينار أردني ،وينبغي أن تتناسب كل وظيفة مقترحة مع الخبرة والرواتب السابقة.
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)(1معقولية التكلفة ،سوف يحدد برنامج  USAIDلدعم مبادرات المجتمع المدني مدى معقولية التكاليف أو األسعار
استنادا إلى خبرته في حساب تكاليف العناصر أو الخدمات المشابهة ،أو ما هو متوفر في السوق و/أو غيرها من
العروض التنافسية .
)(2شمولية التكلفة ،ال بد من تقديم بنود موازنة مفصلة ،ومالحظات على الموازنة ،وافتراضات ،وجداول تفسر
بوضوح كيفية احتساب المبالغ التقديرية ،وذلك لدعم العرض المقترح للتكلفة الخاص بالجهة المتقدمة .وقد يطلب
البرنامج معلومات داعمة إضافية إلى الحد الالزم لتحديد ما إذا كانت األسعار عادلة ومعقولة .
)(3التكاليف/األنشطة غير المقبولة
•البنية التحتية ،والتعديالت و/أو صيانة المرافق.
•تأسيس منظمات جديدة

•تقديم الخدمات
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تعليمات لمقدمي الطلبات

.6أ .عام
لن يُدفع للجهات المتقدمة تعويضا لما تتحمله الجهة المتقدمة من تكاليف جرّاء إعداد تقديم الطلب .حيث أن جميع تكاليف
اإلعداد والتقديم تتم على نفقة الجهة المتقدمة.
وال يشكل إصدار دعوة لتقديم الطلبات التزاما من قبل برنامج  USAIDلدعم مبادرات المجتمع المدني بتقديم منحة .

كما يحتفظ برنامج  USAIDلدعم مبادرات المجتمع المدني بحقه في التفاوض بشكل مستقل مع أي من الجهات المتقدمة،
أو تقديم المنحة وفق طلبات التقديم الخطية وحدها دون إجراء أي نقاش أو مفاوضات ،وذلك إذا قرر البرنامج أنه في
صالحه القيام بذلك .
ويحتفظ برنامج  USAIDلدعم مبادرات المجتمع المدني بحق تمويل أي من العروض المقدمة أو رفضها جميعا.

كما يحتفظ برنامج  USAIDلدعم مبادرات المجتمع المدني أيضا بحق التحقق مع الجهات المانحة األخرى (استنادا الى
كشف المعرفين) بخصوص الجهة المتقدمة .
لن تشكل هذه التعليمات للجهات المتقدمة جزءا من طلب التقديم أو اتفاقية المنحة .حيث أن الهدف الوحيد منها هو
مساعدة الجهات المتقدمة في إعداد طلبات التقديم الخاصة بها.
.6ب .معلومات االتصال الخاصة بالدعوة لتقديم الطلبات
برنامج  USAIDلدعم مبادرات المجتمع المدني
صندوق بريد  1252عمان 11821 ،األردن.
هاتف ,0096265933116 :فاكس  ,0096265934554البريد اإلليكتروني :
jordanusaidcis@fhi360.org
www.cisjordan.org
www.facebook.com/CISJordan
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.6ج .ورش العمل التعريفية الخاصة بالدعوة لتقديم طلبات المشاريع
مواعيد الورش التعريفية :سيتم عقد ورش تعريفية خاصة بهذه المنحة وفقا للجدول المبين أدناه .حيث نوصي بضرورة
حضور الجهات المتقدمة ورش العمل.
الرقم

المحافظة

اليوم و التاريخ و الساعة

الموقع

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

البلقاء
مادبا
عجلون
الطفيلة
جرش
العقبة
المفرق
معان
اربد
عمان*
الكرك
الزرقاء

 5أيار  2016من الساعة  10:30صباحا وحتى الساعة  02:30ظهرا
 5أيار  2016من الساعة  10:30صباحا وحتى الساعة  02:30ظهرا
 7أيار  2016من الساعة  10:30صباحا وحتى الساعة  02:30ظهرا
 7أيار  2016من الساعة  10:30صباحا وحتى الساعة  02:30ظهرا
 8أيار  2016من الساعة  10:30صباحا وحتى الساعة  02:30ظهرا
 8أيار  2016من الساعة  10:30صباحا وحتى الساعة  02:30ظهرا
 9أيار  2016من الساعة  10:30صباحا وحتى الساعة  02:30ظهرا
 9أيار  2016من الساعة  11:00صباحا وحتى الساعة  03:00ظهرا
 10أيار  2016من الساعة  10:30صباحا وحتى الساعة  02:30ظهرا
 11أيار  2016من الساعة  10:30صباحا وحتى الساعة  02:30ظهرا
 12أيار  2016من الساعة  10:30صباحا وحتى الساعة  02:30ظهرا
 12أيار  2016من الساعة  10:30صباحا وحتى الساعة  02:30ظهرا

مركز موسى الساكت
مركز البلدية
نادي المعلمين
مركز الملكة علياء -جهد
هيئة شباب كلنا األردن
اسيزا العقبة
نادي المعلمين
مركز معان الثقافي
نادي الضباط
فندق الرويال
مركز االميرة بسمة للتنمية
غرفة تجارة الزرقاء

*بناءا على الطلبات المقدمة لحضور الورشة ،يمكن لبرنامج  USAIDلدعم مبادرات المجتمع المدني عقد ورشة عمل
ثانية في عمان خالل أسبوع ايار  .15الرجاء متابعة الموقع االلكتروني وصفحة الفيسبوك للتأكد.
تأكيد :يجب إرسال رسالة لتأكيد الحضور عبر البريد إلكتروني إلى العنوان التالي jordanusaidcis@fhi360.org :قبل
 48ساعة من موعد انعقاد الورشة في كل محافظة .تواريخ ومكان انعقاد الورشات قد تخضع للتغيير .على المهتمين
متابعة صفحة الفيسبوك والموقع االلكتروني الخاص بالبرنامج الية مستجدات.
اللغة :سيتم عقد الورش التعريفية باللغة العربية.
.6د .اإليضاحات
الطريقة :سيتم الرد على طلبات اإليضاح المرسلة خطيأ فقط .ويجب إرسال الطلبات عبر البريد اإللكتروني على
العنوان التاليjordanusaidcis@fhi360.org :
موعد االستالم :ال بد من استالم جميع طلبات اإليضاح قبل الساعة  4:00مساء يوم  15ايار  2016على عنوان البريد
اإللكتروني الموضح أعاله .وسي ُنظر في األسئلة التي تم تقديمها قبل هذا الموعد فقط.
االجابات :بحلول يوم  18ايار  ،2016يتوقع برنامج  USAIDلدعم مبادرات المجتمع المدني تقديم اجابات مجمعة
لطلبات اإليضاح  ،سيتم تحميلها على الموقع اإللكتروني . www.cisjordan.org
.6ه .متطلبات تقديم الطلب :الموعد النهائي لتسليم الطلب األولي:
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يتكون الطلب األولي من مكونين اثنين :نموذج الطلب التحضيري األولي والفيديو .يقدم كالهما الى برنامج USAID

لدعم مبادرات المجتمع المدني بحلول الساعة  11:59ليال بتوقيت عمان بتاريخ  5حزيران  .2016يرسل الطلب األولي
والفيديو عبر البريد االلكتروني jordanusaidcis@fhi360.org
لن يقبل اي طلب ال يحتوي على:
-1نموذج الطلب التحضيري األولي
-2الفيديو
.6و .متطلبات تقديم الطلب
اللغة :يمكن تقديم الطلبات باللغتين العربية أو اإلنجليزية .
الصيغة :ال بد أن تقوم الجهات المتقدمة بتقديم العروض في الصيغة المحددة في نموذج الدعوة هذا.

الشخص المخول بالتوقيع (الموقع) :يجب أن يكون نموذج الطلب األولي (المرفق ب) موقعا من قبل الشخص المفوض
تفويضا كامال لتقديم الطلب نيابة عن مقدم الطلب وليجعل مقدم الطلب ملزما به .ويجب أن يتضمن الطلب االسم
والعنوان والبريد اإللكتروني ورقم هاتف الشخص أو األشخاص في المنظمة والمفوضون بمناقشة وقبول المنحة في
حال تأهلهم النهائي .
يقر المتقدم بالتوقيع على نموذج الطلب بأنه قام بمراجعة دليل منح برنامج  USAIDلدعم مبادرات المجتمع المدني
المحمل على الموقع اإللكتروني ,)www.cisjordan.org :وأن إدارة الجهة المتقدمة قد قامت بقراءة وفهم محتوياته.
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دليل المنح الصغيرة الخاصة ببرنامج  USAIDلدعم مبادرات المجتمع المدني

دليل المنح الصغيرة الخاص ببرنامج  USAIDلدعم مبادرات المجتمع المدني ،والذي ال بد من قراءته وفهمه جيدا من
قبل الجهة المتقدمة ،متاح على الموقع اإللكتروني للمشروع (.)www.cisjordan.org
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إخالء المسؤولية

• يحق لمنظمة صحة األسرة الدولية  FHI 360إلغاء الدعوة وعدم تقديم منح؛
• يحق لمنظمة صحة األسرة الدولية  FHI 360رفض بعض أو جميع الطلبات المقدمة؛
• إصدار دعوة ال يشكل التزاما من قبل منظمة صحة األسرة الدولية  FHI 360بتقديم منحة؛
• تحتفظ منظمة صحة األسرة الدولية  FHI 360بحق استبعاد أي عرض بناء على امتناع الجهة المتقدمة عن اتباع
تعليمات الدعوة؛
• لن تدفع منظمة صحة األسرة الدولية  FHI 360تعويضا لما تتكبده الجهة المتقدمة من تكاليف جرّاء تقديم الطلب؛
•تحتفظ منظمة صحة األسرة الدولية  FHI 360بحقها في تقديم المنحة وفق التقييم األولي للعروض دون إجراء أي
المزيد من المناقشات أو المفاوضات؛
• يحق لمنظمة صحة األسرة الدولية  FHI 360اختيار تقديم منحة لجزء من األنشطة الواردة في الدعوة أو تقديم عدة
منح وفقا ألنشطة الدعوة؛
• تحتفظ منظمة صحة األسرة الدولية  FHI 360بحقها في التنازل عن أوجه القصور في العرض المقدم والتي يمكن
تصويبها قبل إقرار المنحة لتعزيز المنافسة؛
•ستتواصل منظمة صحة األسرة الدولية  FHI 360مع جميع مقدمي الطلبات لتأكيد اسم ممثل الجهة المتقدمة في
االتصال والعنوان والتثبت من ّ
أن العرض مقدم لهذه الدعوة؛
• تحتفظ منظمة صحة األسرة الدولية  FHI 360بحق تقديم دعم إضافي (مالي و عيني) يصل حتى سقف المنحة الكلية
أما بتعديل المنحة أو من خالل دعم تابع للمنحة.
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