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االختصارات والمصطلحات المتعلقة بمحتوى الدعوة بتقديم الطلب
االختصارات
- USAID CIS
SEF
CSOs
CDCS
ICAT
CDP
IDA
RFA

برنامج  USAIDلدعم مبادرات المجتمع المدني
منح تمكين منظمات المجتمع المدني
منظمات المجتمع المدني
االستراتيجية التنموية الخاصة بالوكالة األمريكية للتنمية الدولية ( )USAIDفي االردن
أداة تقييم القدرات المؤسسية
تخطة تطوير القدرات المؤسسية
أداة تقييم التطور المؤسسي
اعالن تقديم طلبات المنح

التعريفات


االستدامة  -تشير إلى قدرة أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة والموظفين في المنظمة على الحفاظ على استمرارية
المنظمة على المدى الطويل .



التغيير التنظيمي  -هي العملية التي تتحرك المنظمة فيها من الوضع الحالي إلى الوضع المستقبلي المنشود لزيادة
الفعالية.



النهج القائم على حقوق اإلنسان – ( )HRBAهو نهج يتم تخالله تناول القضايا والدفاع عنها من منظور حقوقي
تخاصة فيما يتعلق بإلتزامات الدولة في مجال حقوق اإلنسان واالتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان .ويبين استخدام
هذا النهج في الدفاع عن أحد الحقوق األساسية (أو عدة حقوق) كيفية استخدام قانون حقوق اإلنسان المحلي
والدولي لتمكين الناس والمجتمعات ووتغييرمواقعهم كأصحاب حقوق ،وكذلك يحدد الجهات المسئولة عن أو
الكافلة لهذه الحقوق وباإلضافة إلى ذلك فإنه يهدف إلى معالجة وتاحيح أي اتختالل في توازن القوى بين الجانبين
(أصحاب الحق والمسئولين عنه  /كافلي الحق( .



أداة تقييم القدرات المؤسسية – ( )ICATأداة تقييم القدرات المؤسسية هي عبارة عن أداة تقييم ذاتي للمنظمة
تتضمن استطالعات ألتخذ آراء الموظفين العاملين فيها وأعضاء مجلس اإلدارة (الهيئة اإلدارية) للمنظمة حول
مواضيع التقييم ،باإلضافة إلى إجراء تقييم من قبل طرف تخارجي ألنظمة وقدرات المنظمة ،وهذه األداة تناسب
منظمات المجتمع المدني المتوسطة وكبيرة الحجم ،وتتضمن األداة تقييما للمنظمة في سبعة مجاالت رئيسية هي:
الحاكمية الرشيدة والهيكل القانوني  -اإلدارة المالية وأنظمة الرقابة الداتخلية  -األنظمة اإلدارية والمشتريات -
أّنظمة الموارد البشرية  -إدارة البرامج  -إدارة األداء والتقييم للمشاريع  -اإلدارة التنظيمية واالستدامة .باإلضافة
إلى ذلك ،تم توسيع األداة لتشمل تقييما لقدرات المنظمة على دمج األشخاص ذوي اإلعاقة في مختلف مستويات
عملها.



البرنامج  -هو مجموعة المشاريع التي يتم إدارتها وتنسيقها كوحدة واحدة بهدف تحقيق نتائج تخدم أهداف
المنظمة الرئيسية والتي تساهم في تحقيق رسالة المنظمة.



المشروع  -هو تدتخل مؤقت يتم تاميمه لتحقيق مخرجات ونتائج محددة (غالبا ملموسة) ضمن إطار زمني
محدد وكلف محددة وضمن معايير جودة محددة ،وينبغي دائما أن تحدد المشاريع وتنفذ وتقيم بالنسبة لخطة
المشروع المعتمدة التي توازن بين التكاليف والمنافع والمخاطر للمشروع .ومن أجل أن تكون المشاريع فعالة
وتترك أثرا على المدى الطويل من المهم أن تكون جزءا من برنامج له أهداف ونتائج واضحة.
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ا .لمحة عامة عن منح تمكين منظمات المجتمع المدني
يهدف برنامج  USAIDلدعم مبادرات المجتمع المدني إلى بناء مجتمع مدني قوي وحيوي في األردن من تخالل دعم
مجموعة واسعة من المبادرات المدنية .مدة هذا البرنامج تخمس سنوات ( )5101-5102وتقوم على تنفيذه منظمة صحة
األسرة الدولية  ، FHI 360وهي منظمة غير ربحية تهدف لتحقيق التنمية البشرية واستدامة طرق تحسين الحياة من تخالل
تطوير حلول متكاملة ومنطلقة من دوافع محلية .قدم البرنامج حتى اآلن حزمة متنوعة من التدتخالت والبرامج الهادفة إلى
بناء القدرات لمنظمات المجتمع المدني األردنية والتي تم تاميمها وتنفيذها استجابة الحتياجات وأولويات هذه المنظمات،
حيث استفادت حتى اآلن  0011منظمة من برامج التدريب والتوجيه الفردي حول مواضيع مختلفة.
تستمر معظم منظمات المجتمع المدني في عملها على أساس تنفيذ مشروع تلو اآلتخر ،وفي بعض األحيان تحيد عن مهمتها
أو رسالتها الرئيسية من أجل الحاول على التمويل من المانحين لضمان استمراريتها ،إال ان هنالك عدد قليل من
المنظمات لديها الوقت الكافي والقدرة للعمل على تطوير البناء الداتخلي للمنظمة ،وتطوير القدرات الفنية ،وتقييم أثر
برامجها ومشاريعها أو وضع االستراتيجيات للمستقبل ،كما أن هنالك عدد محدود جدا من الجهات المانحة والممولة التي
تهتم بتقديم الدعم األساسي والضروري الالزم لبناء القدرات المؤسسية لهذه المنظمات.
توفر هذه الدعوة لتقديم طلبات المنح تدتخل فني يجمع ما بين بناء القدرات والدعم المالي لمنظمات المجتمع المدني ،والذي
يسمح لها بأن تقوم بالمراجعة والتطوير ووضع االستراتيجيات بهدف تعزيز الفاعلية التنظيمية ،وكذلك تسمح لها بالنمو
والقدرة على إدامة برامجها الرئيسية .ولذلك تعد هذه المنح (منح تمكين منظمات المجتمع المدني) فرصة ألعضاء الهيئات
اإلدارية ،وإدارات المنظمات ،والموظفين فيها للعمل معا لتحقيق تغيير داتخلي وتطوير لقدرات المنظمة والعاملين فيها يسهم
في استدامة منظماتهم.
أ .0.الغايات واألهداف والمبادئ التوجيهية للدعوة لتقديم الطلبات ()RFA
تهدف هذه الدعوة لتقديم الطلبات ( )RFAلمنح تمكين منظمات المجتمع المدني (يشار إليها فيما بعد  )RFA SEFالى:


المساهمة في تحقيق الفعالية التنظيمية واالستدامة لمنظمات المجتمع المدني من خالل نهج شمولي لتحقيق
تغيير مؤسسي والذي تقوم من خالله المنظمات التي تحصل على المنح بالعمل على تقييم قدراتها والتخطيط من
أجل تطوير قدراتها المؤسسية ،إضافة الى إدماج النهج القائم على حقوق اإلنسان في برامجها من أجل النجاح
في تحقيق رسالتها الرئيسية.

أهداف منح تمكين منظمات المجتمع المدني هي:





تعزيز الحاكمية الرشيدة ،واألنظمة اإلدارية والمالية .
تحديد العامل الرئيسي أ و التخاص الرئيسي الذي يميز المنظمة عن غيرها وتعزيز جودة البرامج والمشاريع
والخدمات التي تقدمها.
ادماج مثل المساواة بين الجنسين ،إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة والنهج القائم على حقوق اإلنسان في رسالة
المنظمة وسياساتها التنظيمية وبرامجها.
المساهمة في االستدامة التنظيمية من تخالل التخطيط ووضع االستراتيجيات المستقبلية للمنظمة.

تستهدف هذه الدعوة بناء قدرات منظمات المجتمع المدني األردنية التي حالت على تمويل سابقا من  USAIDأو تنفذ حاليا
مشروع/مشاريع بتمويل من  USAIDأو حالت على منح أتخرى ممولة من قبل الحكومة األمريكية في األردن ،بهدف
المساهمة في استدامة منظمات مجتمع مدني شريكة وملتزمة بتطوير وتقدم اجندة التنمية في األردن .
ا .5.سقف المنحة
تتوقع  FHI360ضمن برنامج "تمكين منظمات المجتمع المدني" إصدار تخمس منح كح ٍد أقاى تتراوح قيمة كل منها
 051ألف دينار أردني توزع على مرحلتين وفقا لمعايير التقييم وعملية المنافسة المحددتين على النحو المبين أدناه.
مالحظة :جميع المنح يجب أن تنتهي قبل  01حزيران .5102
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ا .0.األهلية
يشترط للتقدم إلى هذه المنحة أن تكون الجهة المتقدمة بالطلب مسجلة ككيان قانوني في األردن كمنظمة غير ربحية (ال
تهدف إلى الربح) وأن يكون مقرها في األردن وتلبي جميع متطلبات األهلية التالية:






أن يكون قد مضى على تسجيل المنظمة على األقل ثالث سنوات.
توظف المنظمة بدوام كامل ما ال يقل عن  2موظفين وال يزيد عن  51موظف.
الميزانية التشغيلية السنوية للمنظمة ال تقل عن  52ألف دينار وال تزيد عن  211ألف دينار تخالل آتخر ثالث
سنوات.
أن تكون من المستفيدين الحاليين أو السابقين لتمويل من الحكومة األمريكية (مباشرة من  USAIDأو من تخالل
منحة من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية عبر الشركاء المنفذين و/أو من ممولين اتخرين من الحكومة االمريكية
) منذ عام .5112
1
تنفذ البرامج التي تساهم في االستراتيجية التنموية للوكالة األمريكية للتنمية الدولية (  )USAIDفي األردن مثل
الديمقراطية والحقوق والحوكمة ،التنمية االقتاادية والطاقة التعليم والشباب ،الموارد المائية والبيئة ،السكان
وصحة األسرة والنوع االجتماعي والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

باإلضافة إلى عوامل األهلية السابقة ،يستهدف هذا الطلب منظمات المجتمع المدني ذات الخاائص التالية:
 لديها مجموعة من المشاريع التي ترتبط ارتباطا واضحا برسالتها (مهمتها) الرئيسية.
 لديها قاعدة واسعة من المستفيدين وأصحاب المالحة.
 يمكن ان تظهر وتوضح أثر برامجها الحالية .
 المنظمة عند "نقطة التحول" للتغيير و /أو النمو (أي بدأت بالفعل او تنوي القيام بعملية التغيير من أجل التطوير
على المستوى الداتخلي كمنظمة ،أو من على مستوى جودة عملها الفني لتحقيق االثر او التأثير الذي تسعى
لتحقيقه).
إ ن المنظمات التي قامت في وقت سابق بإجراء تقييم القدرات المؤسسية مع ( FHI 360سواء من تخالل تنفيذ اداة تقييم
القدرات المؤسسية  ،ICATأو أداة التطور المؤسسي  IDAأو أي أدوات أتخرى) ،أو المنظمات التي لديها بالفعل تخطة
إستراتيجية تعتبر أيضا مؤهلة لهذه المنح ويمكن في حال فوزها بالمنحة النظر في العمل معها على " مسار سريع" في
إطار المرحلة األولى (أي تخطي بعض أجزاء العملية إذا كانت المعلومات المتاحة مناسبة ومفيدة لعملية التغيير).
مالحظة :الجهات الحكومية والهيئات شبه الحكومية غير مؤهلة لتقديم طلبات لهذه المنحة (وهذا يشمل الجهات التي
تمتلك الحكومة األردنية فيها حصة ال تقل عن .)٪21
التزام المنظمة
إن العامل الرئيسي لنجاح هذا البرنامج يستند بشكل رئيس على قناعة المنظمة بملكيتها لعملية التغيير والتزامها الكامل بها،
وكذلك توفير الوقت الالزم للقيام ب تحقيق هذا التغيير الى جانب المشاركة الفعالة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة ،واإلدارة،
وكذلك الموظفين على جميع المستويات .وبناء على ذلك ،على الجهة المقدمة للطلب تقديم وصف الهيكل المؤسسي
واالداري ،ودور مجلس إدارته ،والهيكلية اإلدارية وباإلضافة إلى ذلك ،وكجزء من عملية االتختيار النهائي وبعد تحديد
قائمة المنظمات المرشحة للمرحلة النهائية من بين الجهات المتقدمة ،سيقوم البرنامج بزيارة هذه المنظمات في مقراتها من
اجل االجتماع مع أعضاء الهيئات اإلدارية وادارات المنظمات لضمان توفر هذا العامل المهم من المشروع.
تتطلب كلتا المرحلتين قدرا كبيرا من االلتزام بالوقت من الهيئة اإلدارية أو مجلس إدارة المنظمة ووموظفيها على جميع
المستويات  ،لذلك فان عدم القدرة على االلتزام بمتطلبات المنحة المتفق عليها ضمن اإلطار الزمني المتفق عليه يمكن ان
يؤدي الى اتخاذ قرار بإنهاء المنحة .ويوضح الجدول التالي مثال على أدوار ومسؤوليات المستفيد من البرنامج:

)USAID/Jordan’s Country Development Cooperation Strategy 2013-17 (updated March 2015) (https://www.usaid.gov/jordan/cdcs
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1

األدوار والمسؤوليات  -منحة تمكين منظمات المجتمع المدني
برنامج  USAIDلدعم مبادرات المجتمع المدني
 المشاركة في قيادة العملية مع المنظمة المتلقية للمنحة
 إدارة وتيسير عملية تقييم القدرات المؤسسية للمنظمة
وتقديم تقرير موجز عن نتائجها
 مساعدة المنظمة في تطوير سياساتها وإجراءاتها
 توفير الخبرة الفنية الالزمة لتوجيه التطوير المؤسسي
وكيفية ادماج المحاور المتقاطعة
 التوجيه والتدريب لضمان قدرة المنظمة المتلقية للمنحة
على تحقيق اهدافها في إدارة التغيير
مالحظة :انظر أدناه للحاول على توضيحات بشأن الدعم
العيني.

المنظمة المتلقية للمنحة





االلتزام التنظيمي واالنفتاح على التغيير
االستثمار في تطوير الموظفين ،وتطوير السياسات،
واالمتثال للمعايير
التزام أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا في
حضور جلسات التقييم والدورات التدريبية ،والتوجيه
الفردي على النحو المطلوب
إعداد المواد الالزمة لتحسين السياسات واإلجراءات،
ووضع تخطة إستراتيجية ،الخ

مالحظة :تتضمن المنحة تمويل لتغطية وقت الموظفين
العاملين في المنظمة الذين لهم دور في تنفيذ المشروع.

ب .هيكلية المنحة
تتوقع  FHI 360أن المنح ستادر على مرحلتين في إطار منحة واحدة وذلك على النحو التالي:
هيكل المنحة
األولى:
المرحلة
البنية الهيكلية

المرحلة
تنفيذ
وتطوير
المؤسسية*

الثانية:
البرنامج
القدرات

اإلطار الزمني
تنفذ ضمن فترة قد
تال الى  1شهور
وذلك وفق التقدم الذي
تحققه المنظمة

النشاطات /المخرجات
سوف تقوم المنظمة المتلقية للمنحة بـ:
 إجراء تقييم مؤسسي
 المشاركة في تقييم أثر برامجها
 إعداد تخطة إستراتيجية للمنظمة
 تحديد تخطة بناء القدرات المؤسسية للمنطمة والبدء في تنفيذ
الخطة
 بناء القدرات وتطوير األنظمة والسياسات لضمان ادماج المحاور
المتقاطعة في سياساتها وبرامجها
جميع أنشطة المنحة
سوف تقوم المنظمة المتلقية للمنحة بـ:
يجب ان تنتهي قبل
 تنفيذ البرامج وفقا للخطة اإلستراتيجية
 استمرار تنفيذ تخطة بناء القدرات المؤسسية والفنية وادماج  21حزيران 5101
المحاور المتقاطعة
*(يعتمد قرار استكمال المرحلة الثانية على مدى نجاح تنفيذ المرحلة األولى
والموافقة على مقترح تخطة المرحلة الثانية الذي ستقدمه المنظمة)

وتتمثل المرحلة األولى من المنحة فيما يلي:


المنحة العينية للمساعدة الفنية المتخااة :سيقدم برنامج  USAIDلدعم مبادرات المجتمع المدني للمنظمة متلقية
المنحة مساعدة فنية متخااة إما مباشرة أو عن طريق مؤسسات/شركات منفّذة ومستشارين .وسوف يشمل هذا
الدعم تقييم القدرات المؤسسية للمنظمة ،دراسة تقييم أثر مشاريع وبرامج المنظمة وعملية التخطيط االستراتيجي .



المنحة النموذجية لتغطية تكاليف التشغيل :هذه المنحة سوف توفر تغطية مالية للوقت المخاص من قبل
الموظف/ة او الموظفين في المنظمة الذين تم تحديدهم الدارة العمليات الداتخلية للتغيير تخالل هذه المرحلة
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باإلضافة لتكاليف التشغيل ذات الالة التي تتيح للمنظمة المشاركة بشكل كامل في تنفيذ المنحة.
يشترط للتأهل الى المرحلة الثانية أن تقوم المنظمة متلقية المنحة مع نهاية المرحلة األولى بتقديم مقترح مشروع يبين
نجاحها في إنجاز أنشطة المرحلة األولى ،وتوضيح كيف ستقوم بالبناء على هذه النتائج في المرحلة الثانية وبالتوافق مع
المعايير المحددة أدناه .وفي حال الموافقة على المقترح يتوقع أن يقوم برنامج  USAIDلدعم مبادرات المجتمع المدني
بإصدار تمديد للمنحة مع زيادة الكلف وذلك بهدف دعم تنفيذ أنشطة المرحلة الثانية وبحيث ال يزيد مجموع قيمة المنحة
للمرحلتين األولى والثانية عن  051ألف دينار ( هذا المبلغ ال يشمل قيمة المنحة العينية الذي سيتم تغطيته بشكل إضافي من
برنامج  USAIDلدعم مبادرات المجتمع المدني بشكل مباشر).
ب .0.المرحلة األولى :الهيكل األساسي
لتحقيق " التطوير المؤسسي للوصول إلى االستدامة" ،فإن على المنظمات المشاركة تنفيذ األنشطة كما هو مبين أدناه
ضمن إطار زمني متوقع أن يمتد الى ثمانية أشهر:

التقييم المؤسسي
تقييم القدرات المؤسسية
يقوم برنامج  USAID CISبتقييم القدرات
المؤسسية بمشاركة من الهيئة االدارية /مجلس
االدارة و موظفي المنظمة

خطة التطوير المؤسسي
تقوم المنظمة بوضع خطة تطوير لقدراتها
المؤسسية بناء على نتائج التقييم وتحدد فيها
اولوياتها التي ستبدأ بالعمل على تنفيذها من
اجل الموافقة عليها من قبل برنامج USAID
CIS

•

االثر واالستراتيجية

التطوير المؤسسي

تقييم االثر

تعزيز القدرات الفنية

يصمم برنامج  USAID CISبالتنسيق مع
المنظمة خطة لتقييم اثر برامج ومشاريع
المنظمة

يقدم برنامج  USAID CISللمنظمة فرص
التدريب والتوجيه الفردي في مكان العمل

يقوم برنامج  USAID CISبتنفيذ خطة التقييم
ويسلم النتائج للمنظمة

لالدارة وكوادر المنظمة خاصة في مجاالت:
النهج القائم على الحقوق،النوع االجتماعي،
كسب التأييد والمدافعة ،الدمج ،تغيير السلوك
(حسب الحاجة)

تخطيط إستراتيجي
استنادا الى نتائج تقييم االثر وتقييم القدرات
المؤسسية ،يقوم برنامج  USAID CISبمساعدة
المنظمة في تطوير خطة استراتيجية تتضمن
خطة االستدامة

التطوير المؤسسي
يقدم برنامج  USAID CISللمنظمة فرص
التدريب والتوجيه الفردي في مكان العمل لالدارة
وكوادر المنظمة في مجاالت الحكم الرشيد.
اإلدارة المالية؛ اإلجراءات االدارية
؛ إلخ

تقييم القدرات المؤسسية – من تخالل استخدام أداة تقييم القدرات المؤسسية  ICATيمكن للمنظمة متلقية المنحة
تحديد أولويات التطوير المؤسسي التي تحتاجها المنظمة .يشار إلى أن  FHI 360قد أجرت على مدى السنوات
القليلة الماضية أكثر من  511تقييم في األردن باستخدام أداتين مختلفتين ،وكالهما أثبت أنه مفيد جدا لمنظمات
المجتمع المدني لتحديد الثغرات في قدرات ها المؤسسية وبناء تخطط لمعالجتها .ستقوم  FHI 360من تخالل فريق
من المستشارين تخالل المرحلة األولى بتنفيذ هذا التقييم بالتعاون مع المنظمات الحاصلة على المنحة (بما يضمن
مشاركة أعضاء الهيئات اإلدارية او مجالس اإلدارة وإدارة المنظمة والموظفين والمتطوعين) ،وبعد ذلك ستعمل
المنظمة الحاصلة على المنحة على تطوير تخطة التطوير المؤسسي التي ستكون األساس الذي تستند عليه تخطة
تعزيز القدرات الفنية والمؤسسية والتي سيبدأ تنفيذها في المرحلة األولى وتستمر في المرحلة الثانية كجزء من
مرحلة تنفيذ المشروع.
يمكن للمنظمات التي قامت في وقت سابق وتخالل األشهر الـ  05الماضية بإجراء تقييم القدرات المؤسسية
باستخدام أداة التقييم  ICATمع  FHI 360تخطي هذه المرحلة ،أو تحديث التقييم ،أو تكراره عند الحاجة .وسيتم
تحديد هذا بالتعاون مع الجهة مقدمة طلب المنحة في القائمة النهائية تخالل مفاوضات المنحة.
مالحظة :سيتم إعادة إجراء التقييم للقدرات المؤسسية مع المنظمة الحاصلة على المنحة بعد انتهاء المشروع
لقياس أية تغييرات قد تحققت.



تقييم األثر  -من تخالل تخبراء متعاقدين مع برنامج  USAID CISستقوم المنظمة متلقية المنحة بتنفيذ تقييم ألثر
برامجها ومشاريعها والذي من شأنه أن يظهر ويحدد مدى التأثير الذي احدثته برامج ومشاريع وأنشطة وتخدمات
المنظمة على قضايا المجتمع التي تعمل عليها ومدى تحقيق المنظمة لرؤيتها ورسالتها .هذا التقييم القائم على
النتائج يقدم تقييما مستقال ألثر البرامج والمشاريع التي نفذتها المنظمة تخالل السنوات الثالث الماضية (-5102
 )5102يستند على مشاورات مع المنظمة ،وجمع البيانات المباشرة ،واستعراض الوثائق ،وسيقوم فريق من
المقيمين المستقلين بتاميم وتنفيذ التقييم من تخالل استخدام منهجيات متعددة .وسيتم تقديم نتائج التقييم للمنظمة
منح تمكين منظمات المجتمع المدني  1022ضمن برنامج  USAIDلدعم مبادرات المجتمع المدني ،كانون أول  – 1022صفحة 7

ليتم استخدامها والبناء عليها كمدتخل أساسي تخالل
عملية التخطيط االستراتيجي للمنظمة ،والتي من
المقرر أن تبدأ فور االنتهاء من إنجاز هذا التقييم.

التطوير المؤسسي يؤتي ثماره
يعزو مركز العدل للمساعدة القانونية  JCLAالى الدعم
الذي قدمته  FHI 360للمركز في إطار برنامج تعزيز
وتطوير المجتمع المدني  USAID CSPباعتباره أحد
األسباب التي مكنته من الحاول على منحة كبيرة من
الاندوق الياباني للتنمية االجتماعية بقيمة  2.6مليون دوالر
امريكي لتمويل مشروع مدته ثالث سنوات بعنوان "تعزيز
تخدمات المساعدة القانونية للفقراء عبر المجتمع المحلي ".
وتقول المديرة التنفيذية لمركز العدل  JCLAهديل عبد
العزيز " :إن الدعم الذي تلقيناه لوضع الخطة اإلستراتيجية
والسياسات واللوائح المالية من تخالل المنحة التي قدمها
برنامج  CSPمكننا من التقدم والمنافسة والفوز بهذا التمويل
الذي كان موجها فقط للمنظمات التي لديها معايير جيدة في
الحوكمة ولديها استراتيجيات واهداف واضحة" .التمويل
الجديد لمركز العدل سمح له بتوسيع عملياته الحالية إلى
المستوى الوطني لضمان االستمرار في تقديم المساعدة
القانونية المجانية للفقراء.
(الملحق السادس يوفر المزيد من التفاصيل حول قاة
النجاح هذه).

 التخطيط االستراتيجي – مع األتخذ بعين
االعتبار نتائج دراسة تقييم األثر ستقوم المنظمة
متلقية المنحة بإعداد تخطة استراتيجية للمنظمة مدتها
 2-2سنوات .وتوفرعملية التخطيط االستراتيجي
تخارطة طريق للمنظمات لتحقيق رسالتها وأهدافها
اإلستراتيجية ومعالجة موضوع االستدامة إلى حد
كبير من تخالل النظر بتمعن نحو تنفيذ البرامج مقابل
تنفيذ المشاريع فضال عن مناقشة آليات التمويل؛ إلى
جانب المشاركة الفاعلة للهيئات اإلدارية أو مجالس
اإلدارة ،واإلدارة ،والموظفين ،وأصحاب المالحة
على جميع المستويات في تقييم وضعهم ،ونقاط
القوة ،والضعف لديهم وتحديد االستراتيجيات األكثر
كفاءة وفعالية للمنظمة في المستقبل.
وستتم مساعدة المنظمات التي يوجد لديها تخطة
استراتيجية على مراجعة الخطة وما تم انجازه
مقارنة بما تم التخطيط له ،وكذلك تحديثها بناء على
نتائج تقييم األثر وعمليات تقييم القدرات المؤسسية.
وفي بعض الحاالت ،سيتم مراجعتها من أجل
تضمين موضوع آليات االستدامة والتمويل.

 بناء القدرات :سيتم تقديم دعم فني مباشر للمنظمات الحاصلة على المنحة وذلك في ثالثة مستويات هي )0( :بناء
القدرات المؤسسية )5( ،إدماج المحاور المتقاطعة في السياسات والبرامج ،و ( )2بناء القدرات الفنية  /البرامجية.
استنادا إلى نتائج تقييم القدرة المؤسسية ونتائج تقييم األثر ،ستقوم المنظمة متلقية المنحة بتحديد المواضيع ذات
األولوية لها والتي ترغب في الحاول على مساعدة فنية لتطويرها وذلك من بين قائمة محددة من المواضيع التي
يوفر برنامج  USAID CISدعم فني لها .وسيتم تاميم برامج التدريب والتوجيه الفردي لكل منظمة حسب احتياجات
موظفيها ،باإلضافة إلى المتابعة والتوجيه لتطويراألنظمة والسياسات واإلجراءات للمنظمة ،إلى جانب مساعدة فنية
إلدماج المحاور المتقاطعة في أهداف المنظمة وبرامجها.
وباإلضافة إلى ذلك ،يمكن للمنظمة متلقية المنحة استخدام التمويل المخاص لبناء قدراتها في مجاالت فنية متخااة
حسب الحاجة (على سبيل المثال إذا كانت المنظمة تعمل على تمكين الشباب وبين تقييم األثر أنها تحتاج لتحسين نهجها
في تمكين الشباب على وجه التحديد) سيتم تعيين مرشدين /موجهين لكل منظمة لتوجيهها تخالل عملية بناء القدرات.
إن عالقة اإلرشاد والتوجيه هذه يمكن أن تبدأ فور االنتهاء من مرحلة التقييم والتخطيط ،وسوف تستمر طوال المرحلة
الثانية من المشروع لضمان ما يكفي من الوقت للتطوير واتختبار ما تم تطويره ثم التعديل والتطبيق.
قائمة مواضيع بناء القدرات
التمكين المؤسسي
الحاكمية الرشيدة (الحوكمة)
اإلدارة المالية
إدارة الموارد البشرية
المتابعة والتقييم
االتاال االستراتيجي

المحاور المتقاطعة
النهج القائم على حقوق اإلنسان
دمج النوع االجتماعي  /الجندر
كسب التأييد (المدافعة)
تغيير السلوك
حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

المساعدة الفنية المرتبطة
بموضوع محدد
يتم تحديده بناء على تخاص
أو مجال عمل المنظمة متلقية
المنحة

الموارد والخبرة الفنية المقدمة
سيتم في المرحلة األولى توفير المساعدة الفنية المباشرة على شكل منحة عينية ،باإلضافة إلى الدعم المالي لتغطية وقت
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الموظفين والنفقات التشغيلية ذات الالة ،باإلضافة إلى المساعدة الفنية الالزمة المحددة وفقا لمجال عمل المنظمة متلقية
المنحة ،سيوفر البرنامج العديد من الموارد لتغطية معظم المساعدات الفنية الالزمة إلنجاز هذه المرحلة وسوف يشمل ذلك:
 التدريب والتوجيه في المجاالت ذات األولوية التي تدعم المنظمة متلقية المنحة في تطوير األنظمة الالزمة التي
تسهم في تطبيق الحاكمية الرشيدة ،واألنظمة اإلدارية والمالية الفعاله والمتوافقه مع المعايير الفضلى ،وغيرها.
 توفير تخبراء لتاميم وتنفيذ "دراسة تقييم األثر".
 توفير تخبراء لتنفيذ " تقييم القدرات المؤسسية" ومساعدة المنظمة في وضع" تخطة تطوير القدرات المؤسسية"
للمنظمة.
 توفير تخبراء لتوجيه ودعم المنظمة في تطوير تخطتها اإلستراتيجية.
 التدريب والتوجيه لتعميم مراعاة حقوق اإلنسان والمساواة بين الجنسين ،واإلدماج ،وتغيير السلوك في سياسات
وبرامج المنظمة.
ب .5.مرحلة التنفيذ
عند االنتهاء من أنشطة المرحلة األولى على المنظمة متلقية المنحة ان تقدم مقترح مشروع للمرحلة الثانية يتضمن تخطة
عمل تفايلية تستند على الخطة االستراتيجية الجديدة التي تم تطويرها في المرحلة األولى ،وعلى المنظمة أن تقوم بتطوير
المقترح وموازنته بناء على ما تم العمل به مع المنظمة تخالل المرحلة األولى ( التقييم والتخطيط االستراتيجي) .وبعد
الموافقة على المقترح سيقوم برنامج  USAID CISبإصدار عقد تمديد لتكلفة المشروع لمتلقي المنحة لدعم تنفيذ برنامجا
(برامج) لمدة  01شهرا مستندا إلى رسالة المنظمة الرئيسية ويتماشى مع األ هداف التي تم تحديدها في الخطة االستراتيجية،
.يمكن لهذه المرحلة من المنحة أن تقدم دعما يركز على تمويل موجه للمنظمة وكلفها التشغيلية ،أو مزيج من الدعم يشمل
التمويل الموجه للمنظمة وكلفها التشغيلية إلى جانب كلف ونفقات تنفيذ مشروع أو برنامج للمنظمة ،و/أو نفقات بناء
القدرات من أجل التطوير المؤسسي أو بناء القدرات الفنية (مثل تعزيز نظم ومبادرات الرصد والتقييم ،وما إلى ذلك).
إلى جانب ذلك ستستمر تخالل المرحلة الثانية وحسب الحاجة تنفيذ برنامج القدرات المؤسسية لتطوير نظم وسياسات
المنظمة في الحوكمة (الحاكمية الرشيدة)  ،واإلدارة المالية ،والموارد البشرية ،وما إلى ذلك من تخالل التوجيه الفردي
المخاص لكل منظمة .وسيستمر العمل أيضا على تعميم المحاور المتقاطعة بما في ذلك النهج القائم على حقوق اإلنسان
والمساواة بين الجنسين وكسب التأييد والمدافعة ،ودمج األشخاص ذوي اإلعاقة ،وتغيير السلوك ،وما إلى ذلك من تخالل
التوجيه الفردي المخاص لكل منظمة.
ويمكن لمتلقي المنحة أيضا تخايص جزءا من موازنة المنحة لتعزيز المعرفة التقنية في مجال تخااهم (أي الاحة،
الشباب ،المياه ،ألخ) من تخالل توظيف استشاريين أو تنفيذ دورات تدريبية ،أوتطوير مواد جديدة لبرامجهم ،أوبناء قدرات
الموظفين في مجاالت معينة ،ألخ.
ب .0.اإلطار الزمني (توضيحي)
الجدول التالي يوضح المكونات األساسية للمنحة ومراحلها (التقييم المؤسسي ،وتقييم األثر ،والتخطيط االستراتيجي ،وبناء
القدرات ،وتنفيذ برامج) مع جدول زمني متوقع لكل مرحلة .ويمكن للمنطمة متلقية المنحة أن تختار الفترة الزمنية لتنفيذ
المرحلة األولى ،تخاصة إذا كان لدى المنظمة تخطة إستراتيجية قائمة و/أو قد أجري تقييم القدرة المؤسسية في غضون
األشهر ال  05الماضية.
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األطار الزمني التوضيحي لمنح تمكين منظمات المجتمع المدني ( جميع المنح يجب أن تنتهي بحلول حزيران ) 2018
النشاط
ما قبل المنح

2016
شباط

أذار نيسان

أيار

حزيران تموز

آب

2017
أيلول تشرين أول تشرين ثاني كانون أول

2018
كانون أثاني شباط

أذار نيسان

أيار

حزيران

العناية الضرورية وتقيييم ما قبل المنخة
ورشة وضع خطط العمل
ورشة عمل تعريفية عن المنحة وأدارة المنح
( يوم واحد )
تقييم القدرات المؤسسية
(  6 - 4أسابيع )
تقييم األثر

المرحلة األولى
للمنحة

التخطيط األستراتيجي
بناء القدرات
( المؤسسية والشاملة )
مقترحات وعرض المنح للموافقة على
المرحلة الثانية

المرحلة الثانية
للمنحة

تطبيق البرامج
بناء القدارات ( متابعة )
أنهاء المنحة

ج.التقييم واإلختيار
يتوقع برنامج  USAIDلدعم مبادرات المجتمع المدني ( )USAID CISإصدار تخمس منح كح ٍد أقاى من الطلبات التي
تقدم استجابة لهذه الدعوة وفقا للمعايير المحددة أدناه ،حيث ينوي برنامج  USAID CISتقديم منح تمكين المجتمع المدني
إلى المنظمات التي يظهر التقييم أن طلباتهم تتوافق على أفضل وجه مع معايير التقييم المحددة للمنحة .الخطوة األولى
تتضمن قيام موظفي برنامج  USAID CISعند استالم المقترحات بدراستها بشكل أولي للتأكد من اكتمال الطلب وإنطباق
معايير األ هلية على المنظمات مقدمة الطلب ،حيث سيتم تانيف الطلبات المقدمة على أنها غير مؤهلة إذا لم يلبي
المتقدمون معايير األهلية و/أو كان الطلب غير مكتمل و/أو ال يستجيب لبيان العمل ،و/أو لم يتم تقديمه وفق النماذج
المعتمدة ،و/أو تم تقديم الطلب بعد الموعد النهائي المحدد لتقديم الطلبات.
وسيتم عرض الطلبات المؤهلة على أعضاء لجنة تقييم المنح الستعراضها وتقييمها ووضع عالمات تقييم لكل منها استنادا
لمعايير التقييم ،من ثم سيجتمع أعضاء لجنة التقييم لمناقشة الطلبات ووضع اللمسات األتخيرة على نتائجهم ووضع قائمة
مختارة بالطلبات المؤهلة للمرحلة النهائية ،وتشمل النتائج المحتملة للجنة:
 تمويل المشروع بالكامل
 تمويل المشروع جزئيا
 تمويل للمشروع بالكامل وفق شروط
 تمويل لجزء من المشروع وفق شروط
 عدم تمويل المشروع
معايير التقييم المبينة أدناه مانفة وفق فئات رئيسية.
ج .0.معايير التقييم (مجموعها  011نقاط)
ويبين الجدول التالي عملية االتختيار والمعايير التي سيتم تقييم الطلبات (المقترحات) من تخاللها.
المرحلة  :0استعراض لجنة تقييم المنحة
تقوم لجنة تقييم المنحة بمراجعة وتسجيل جميع الطلبات المؤهلة باستخدام المعايير التالية:
المعيار
تستجيب "رسالة اإلهتمام" بالتحديد والمقترح بشكل عام ألهداف منحة تمكين منظمات المجتمع المدني
تخبرة مثبته في مجال التدتخالت الفنية التي تتوافق مع رسالة المنظمة وأولويات االستراتيجية التنموية الخاصة
بالوكالة األمريكية للتنمية الدولية (  )USAIDفي األردن ،باإلضافة إلى بيان فعالية البرامج وقدرتها على
الوصول للمستفيدين
القدرة على إدارة متطلبات برنامج تمكين منظمات المجتمع المدني ،على سبيل المثال االلتزام بإدارة التغيير،
والقدرة على تنفيذ المشاريع وإدارة المنح
المجموع

النقاط
21
50
20
100
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المرحلة  :5العروض الشفهية
سيتم دعوة مقدمي الطلبات الذين يحالون على أعلى الدرجات في عملية التقييم وتم اتختيارهم ضمن الطلبات المؤهلة
للمرحلة النهائية لالجتماع مع فريق برنامج  USAID CISلتقديم عرض شفوي يتضمن استعراض ووصف حول منظمتهم
ورؤيتهم لطبيعة التغيير الذي ينون تحقيقه في منظمتهم والنهج الذي يعتقدون انه يناسب ذلك .ويتم عقد االجتماع في مقر
المنظمة مقدمة الطلب .إضافة الى ذلك سيقوم فريق برنامج  USAID CISكجزء من عملية االتختيار النهائية باجراء
مقابالت مباشرة ومعمقة مع أعضاء مجلس اإلدارة او الهيئات اإلدارية للمنظمة ومع اإلدارة العليا للمنظمة ،وبعض
الموظفين المختارين للمنظمة المقدمة للطلب من أجل التحقق من قدرة المنظمة على تنفيذ هذه المنحة بنجاح .وسيتم اطالع
لجنة التقييم وممثلي الوكالة االمريكية للتنمية الدولية  USAIDعلى نتائج هذه المراجعة الفنية كجزء من عملية االتختيار
النهائي للمنظمات التي سيتم تقديم المنح لها ،والتي سيعقبها البدء بمرحلة إجراءات ما قبل المنحة .
ج .5.التقييم الفني
سوف يقوم برنامج  USAID CISبتقييم كل طلب مقترح على أساس معايير التقييم المبينة أعاله ،وتانف
الطلبات/المقترحات على أنها غير مقبولة عندما تتضمن العديد من أوجه القاور أو النقص أو كليهما ،وبالتالي )0( :تدل
على ضعف استيعاب الكثير من نطاق العمل الالزم ألداء المهام المطلوبة؛ ( )5لم تنجح في توضيح نهج منطقي ومعقول
لتحقيق االعديد من المتطلبات؛ أو ( )2تفشل في تلبية المتطلبات المتعلقة بالموظفين واالحتياجات الوظيفية.
معايير التقييم أعاله تم عرضها حسب الفئات الرئيسية بالترتيب وحسب األهمية ،لتتمكن المنظمات التي تنوي التقدم بطلبات
من معرفة أي المجاالت تتطلب تركيزا أكبر في إعداد الطلبات .وتعكس المعايير المذكورة أعاله متطلبات هذه المنحة
بشكل تخاص وينبغي على مقدمي الطلبات مالحظة أن هذه المعايير هي )0( :بمثابة المقياس الذي سيتم تقييم جميع الطلبات
وفقا له ،و ( )5تعمل على تحديد األمور الهامة التي ينبغي للمتقدمين أن يعالجوها في طلباتهم.
د .إرشادات تقنية للمتقدمين
د. .0.المساواة بين الجنسين وإدماج األشخاص ذوي اإلعاقة
يلتزم البرنامج في جميع مبادراته بدعم دمج الفئات المهمشة بما فيها األشخاص ذوي اإلعاقة والنساء والشباب ،وينبغي
على مقدمي الطلبات أن يولوا اهتماما تخاصا للمساواة بين الجنسين ودمج األشخاص ذوي اإلعاقة .في إطار منحة تمكين
المجتمع المدني وتخالل المرحلتين األولى والثانية سيتم تناول والتركيز على موضعي دمج النوع االجتماعي ودمج
األشخاص ذوي اإلعاقة بشكل كبير في إطار عملية التغيير والتطوير المؤسسي :فخالل المرحلة األولى سيتم توفير
تدريبات وتوجيه فردي للمنظمات على هذين ال موضوعين الدماج هذه المفاهيم ضمن رؤية ورسالة واهداف المؤسسة
الرئيسية ،وتخالل المرحلة الثانية سيتم دعم المؤسسة بالتدريب والدعم التقني لدماج هذه المفاهيم في برامج ومشاريع
المنظمة وضمن سياساتها.
مما يعني ضمان ضمان أن الرجال والنساء ،بما في ذلك الشباب ،يمكن أن يشاركوا بفاعلية في جميع عمليات المشروع
وأنشطته ،واالستفادة بالتساوي من البرنامج  /المشروع المقترح تنفيذه في المرحلة الثانية بغض النظر عن العمر أو الجنس
أو اإلعاقة أو الحالة الاحية أو األصل العرقي أو أية تخاصية أتخرى.
إن ادماج األشخاص ذوي اإلعاقة أمر أساسي لضمان أن يكونوا جزءا من جدول أعمال التنمية ،وعلى متلقي المنحة على
األقل ضمان إمكانية الوصول لألشخاص ذوي اإلعاقة وتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة لهم لتيسير إشراكهم ودمجهم
بشكل فاعل وحقيقي في برامج المنظمة ،ويشمل ذلك على سبيل المثال توفير لغة إشارة وطريقة بريل وغيرها من
الترتيبات التيسيرية.
د .5.المتابعة والتقييم
أهم النتائج المتوقعة من توفير منح تمكين المجتمع المدني أن يابح لدينا مجموعة من المنظمات باعتبارها نموذج وقدوة
في القطاعات التي تعمل فيها ،بحيث تمتلك هذه المنظمات:
 األنظمة التي تعكس معايير الحاكمية الرشيدة (الحوكمة) وتوفر مبادئ الشفافية والمساءلة لدى المنظمة امام
اصحاب المالحة والعالقة.
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رسالة وأهداف إستراتيجية واضحة تنسجم مع أولويات وأهداف االستراتيجية التنموية للوكالة األمريكية للتنمية
الدولية الخاصة باألردن.
أنظمة مناسبة وموظفين مؤهلين قادرين مما يسمح بتنفيذ البرامج مستندة إلى النهج الحقوقي وتسمح بدمج النوع
اإلجتماعي وحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
أنظمة وآليات تسمح بالقيام بالمتابعة والتقييم المستمر لنتائج وأثر البرامج والمشاريع التي تنفذها المنظمة على
مجتمعاتها ومراجعتها من أجل التطوير.

خطة المتابعة والتقييم – سوف تعمل  FHI 360مع المنظمة متلقية المنحة لوضع إطار للنتائج وتخطة للمتابعة والتقييم في
إطار مرحلة التنفيذ .مالحظة :سوف يقوم البرنامج بتقديم المساعدة التقنية الالزمة لدعم متلقي المنحة في دمج المتابعة
والتقييم والبحث النوعي في برامجه في مراحل التصميم والتنفيذ والتقييم.
يجب على المنظمة متلقية المنحة تقديم تقرير بعدد من المؤشرات التي من شأنها أن تسهم في قياس أثر المشروع ونجاحه،
وستقوم  FHI 360تخالل المرحلة األولى بدعم متلقي المنحة لتطوير تخطة المتابعة والتقييم ( )M&Eللمرحلة الثانية من هذا
المشروع .ان الغرض من الخطة هو اإلشارة إلى الكيفية التي سيتم بها تحديد المخرجات والنتائج واألثر المتوقع للمشروع
والمؤشرات التي تقيسها ،ومساعدة المنظمة في إدارة عملية جمع البيانات لمؤشرات األداء (قياس) التي تم تحديدها.
باإلضافة إلى ذلك ،سوف تحدد  FHI 360للمنظمة متلقية المنحة مؤشرات أداء تخاصة بها والتي يجب على متلقي المنحة
أيضا قياسها ورصدها ضمن المنحة باعتبارها مؤشرات الزامية (على سبيل المثال المؤشرات اإللزامية لـ USAID
المرتبطة بالنوع االجتماعي ،وبناء القدرات ،وغيرها) وذلك تخالل المرحلتين األولى والثانية.
د.0.إدارة المنحة
كما هو موضح في دليل المنح الخاص ببرنامج  USAIDلدعم مبادرات المجتمع المدني فانه تخالل إدارة المنحة سوف
تطبق هذه األحكام والشروط:
األمريكية
غير
الربحية
غير
للمنظمات
العامة
 األحكام
) (http://www.usaid.gov/sites/defaul/files/documents/1864/303mab.pdf
 تلتزم جميع األنشطة والمنتجات بالعالمة التجارية ومتطلبات االتاال الخاصه ببرنامج  USAIDلدعم مبادرات
المجتمع المدني والوكالة األمريكية للتنمية الدولية.
د .4.االمتثال البيئي (للمرحلة الثانية إن دعت الحاجة)
يتطلب قانون المساعدات الخارجية لعام  0690مراعاة أثر األنشطة الممولة من قبل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية
USAIDعلى البيئة .يتطلب النظام ذات الرقم ( CFR 216) 55أن يتم تحديد األثر البيئي المحتمل لألنشطة الممولة من
قبل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية  USAIDوأن يتم اعتماد الضمانات البيئية المناسبة .سيقوم برنامج  USAIDلدعم
مبادرات المجتمع المدني بإجراء قائمة تدقيق المراجعة البيئية ) (ERلفحص عروض المنح لضمان عدم نشوء أثر بيئي
سلبي عن المشاريع الممولة ،والعمل مع المستفيدين من المنح لوضع تدابير للحد من اآل ثار حسب الحاجة ،وتحديد متطلبات
مراقبة وإعداد التقارير البيئية الخاصة بالمنظمات الحائزة على المنح .ويتم طلب استخدام قائمة تدقيق المراجعة البيئية
)(ERعندما تكون طبيعة عروض المنح التي سيجري تمويلها غير مألوفة بما فيه الكفاية للبناء عليها عند إتخاذ قرار دقيق
حول آثارها البيئية المحتملة ،ولكن نظرا لنوع ونطاق األنشطة التي سيتم تمويلها ،فمن المتوقع أن يتم تخفيف أي آثار سلبية
بسهولة.
ال يمكن مواصلة تنف يذ أنشطة المنحة حتى يتم االنتهاء من قائمة تدقيق المراجعة البيئية ) (ERوالموافقة عليها من قبل
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية  USAID.سوف تقوم منظمة  FHI 360بدعم المنظمات الحائزة على المنح في وضع
وتنفيذ تدابيرمالئمة للتخفيف او الحد من االثار ،وذلك عندما يتم طلب ذلك من تخالل نموذج المراجعة البيئية )(ERF
أوعملية قائمة تدقيق المراجعة البيئية(ER).
لمزيد من التفاصيل حول االمتثال البيئي الخاص بالوكالة األمريكية للتنمية الدولية  ،USAIDيمكن االطالع على الموقع:
http://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1865/204.pdf
ه .لمحة عامة عن الموازنة والتكاليف
ه .0 .هيكلية المنحة
ينبغي على مقدمي الطلبات تقديم موازنة التكاليف المتعلقة بالمرحلة األولى فقط .وتشمل التكاليف المسموح بها ما يلي:
الموارد البشرية (الموظفين والخبراء االستشاريين ،وما إلى ذلك)؛ التكاليف التشغيلية (اإليجار ،والنقل ،الخ)؛ والتكاليف
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المباشرة األتخرى (إن وجدت) المرتبطة بأنشطة المرحلة األولى ،بما في ذلك الترتيبات التيسيرية المعقولة.
المنظمات التي يتم اتختيارها لتلقي المنحة ستتلقى في البداية منحة لتمويل أنشطة المرحلة األولى فقط ،وعند االنتهاء بنجاح
من المرحلة األولى سيتم اصدار تمديد التكلفة للمنح لتنفيذ المرحلة الثانية بما ال يزيد عن  051111دينار من المخااات
المقدرة لكلتا المرحلتين فعلى سبيل المثال ،إذا تلقى المستفيد 15000دينار للمرحلة األولى ،يمكن أن يقدم اقتراحا بـ
 012111دينار لمرحلة التنفيذ (يعتمد ذلك على االنتهاء بنجاح من المرحلة األولى والموافقة على تخطة التنفيذ المقترحة
والموازنة المرفقة بها).
ه .5.مقترح التكاليف للمرحلة األولى
يجب أن يشتمل مقترح التكلفة على موازنة مفالة وسرد للموازنة للمرحلة األولى فقط .وينبغي أن تتضمن الموازنة
التفايلية تفايال كامال لعناصر التكلفة  /السعر المرتبطة بكل بند .يجب أن تتضمن الموازنة تكاليف أو أسعار العمل أو
السفر أو النقل ،والتكاليف المباشرة األتخرى المتعلقة باالستراتيجيات المنفذة المختلفة .يمكن الرجوع إلى تعليمات الموازنة
(مرفق  )4للمزيد من التوجيهات المفالة إلعداد الموازنة ودعم متطلبات التوثيق.
ه .0.تقييم التكلفة
سيتم تحليل التكاليف أو األسعار كجزء من عملية تقييم الطلبات للمنظمات التي ستتأهل .وينبغي على الجهات المتقدمة
مالحظة أن الموازنة البد أن تكون مفالة بما يكفي لتوضيح معقولية وشمولية التكاليف أو األسعار ،وسيتم النظر إلى
الموازنات التى تشمل معلومات التكاليف أو األسعار والتي تعد غير معقولة أو ناقاة أو تستند إلى منهجية غير مدعومة
جيدا على أنها غير مقبولة.
 معقولية التكلفة :سوف يقوم البرنامج باتخاذ قرار حول معقولية التكلفة  /السعر على أساس الخبرة في تكلفة السلع
أو الخدمات المماثلة ،وما هو متوفر في السوق ،و/أو العروض التنافسية األتخرى.
 اكتمال التكلفة :ويعني أن الموازنة يجب أن تتضمن البنود المفالة بالكامل ،ومالحظات الموازنة ،واالفتراضات،
والجداول الزمنية ،والتي تشرح بوضوح كيف تم التوصل إلى المبالغ المقدرة ،أن تكون مدعومة بشكل كاف
بعرض التكلفة الخاص بالمنظمات المتأهلة .وقد يطلب البرنامج معلومات داعمة إضافية بالقدر الالزم لتحديد ما
إذا كان السعر عادال ومعقوال.
 توضيح األجور :يرجى مالحظة أن تحديد موازنة الموظفين بدوام كامل قائمة على أساس األجر الشهري المقترح
للفرد ،وليس على أساس األجور االستشارية .وسوف لن يقبل برنامج  USAIDلدعم مبادرات المجتمع المدني
األجور اليومية التي تزيد عن  015دينارا يوميا  ،ويجب أن يتناسب كل مناب وظيفي مقترح مع الخبرة وسجل
الرواتب السابقة.
ه .4.متطلبات المساهمة في التكاليف
يتعين على المنظمات الحاصلة على المنح المساهمة بالتكاليف المقدرة للمنحة بما ال يقل عن تخمسة عشرة( )02بالمائة من
التكلفة اإلجمالية للموازنة ،وأن يتم تغطيتها من المنظمة صاحبة الطلب أو من ماادر أتخرى ،وينبغي احتساب حاة
المساهمة في التكلفة على أساس المبلغ اإلجمالي المطلوب من برنامج  USAIDلدعم مبادرات المجتمع المدني (على سبيل
المثال إذا كانت الموازنة المطلوبة من برنامج  USAIDلدعم مبادرات المجتمع المدني هي  70,000دينار أردني ،يجب
تقديم مساهمة في التكاليف تال الى  01211دينار مما يجعل اجمالي الموازنة للمشروع  11211دينار) .ويتم تشجيع
المنظمات المتقدمة تخايص جزء من المساهمة في التكاليف تخالل المرحلة األولى للمنحة.
قد تشير المساهمة في التكاليف إلى األموال أو الموارد من الجهات المانحة األتخرى أو القطاع الخاص لتغطية تكاليف
األنشطة ذات الالة بالبرنامج ،أو دفعات من األموال الخاصة بمتلقي المنح أو القيمة العادلة للمساهمات العينية ،مثل
المكان والمعدات وقيمة وقت المتطوعين أوالموظفين ،وما إلى ذلك ،ويشجع برنامج  USAID CISالجهات المتقدمة على
زيادة مشاركة القطاع الخاص أو ماادر الدعم األتخرى أو كالهما حسب مقتضى الحال ،وال يمكن احتساب المساهمة من
أي مشروع آتخر تنفذه المنظمة المتقدمة ،ممول من الحك ومة األمريكية وتحت إطار منحة أو اتفاقية تعاون أو عقود أتخرى.
يجب على المنظمة الحاصلة على المنحة توضيح مادر األموال التي سوف تحتسب من المساهمة في التكاليف .ويجب
على المنظمة الحاصلة على المنحة االلتزام تعاقديا بالمساهمة بالتكاليف من الماادر المقررة في نموذج الطلب والموازنة
كما سيكون موضحا في اتفاقية المنحة .وإذا لم يتم استيفاء حاة المساهمة في التكاليف ،تقوم منظمة  FHI 360بتطبيق
الفارق في حاة التكلفة الفعلية التي يتم دفعها من المبلغ المتفق عليه لخفض مبلغ التمويل المقدم من منظمة .FHI 360
وإذا انتهت مدة المنحة أو تم فسخها ،قد تطالب منظمة  FHI 360من متلقي المنحة باسترجاع الفرق.
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ه .2.التكاليف غير المسموح بها
في ما يلي بعض األمثلة التي تستطيع المنظمات من تخاللها معرفة التكاليف غير المسموحة لهذه المنحة ،لالطالع على
الالئحة كاملة للتكاليف غير المسموحة يرجى مراجعة النموذج " "Cost Principals A-122في الرابط
 https://www.whitehouse.gov/omb/circulars_a122_2004/والذي يزود المنظمات بالئحة مفالة عن
التكاليف غير المسموحة.









تكاليف ما قبل االتفاقية
التبرعات الخيرية
المااريف المتعلقة بالمناسبات ووجبات اإلفطار والحفالت واالحتفاالت
المبالغ المدفوعة لموظفي الحكومة
الهدايا
الغرامات والعقوبات
جمع التبرعات واالستثمار
السلع أو الخدمات لالستخدام الشخاي

ه .6.الوثائق اإللزامية (بالنسبة ألولئك الذين يصلون للقائمة النهائية)
يمكن للمنظمات المتأهلة ومن تخالل موقع  www.cisjordan.orgأن يقوموا بتنزيل والتوقيع على الشهادات اإللزامية
التالية المطلوبة منهم والتي يوفرها برنامج  USAIDلدعم مبادرات المجتمع المدني:
 الشهادة المتعلقة بالقيود المفروضة على عمل كتلة حزبية أو سياسية وتشكيل جماعات ضاغطة
 الشهادة المتعلقة بتمويل اإلرهاب
 قانون الشفافية
 وثيقة عدم مساندة مهربي المخدرات
 يجب على المنظمات التي تتلقى منحة قيمتها أكثر من  25,000دوالر ( 17,700دينار) الحاول على رقم "
نظام ترقيم البيانات العالمي" ) (DUNSوتسجيل منظماتها على موقع .sam.gov
 إكمال أداة التقييم المالي لفترة ما قبل المنحة .حيث سيقوم أحد موظفي/ات برنامج  USAIDلدعم مبادرات
المجتمع المدني بتحديد موعد لعرض أداة التقييم مع المنظمات الموضوعة على القائمة النهائية.
 عمليات البحث عن الحرمان من الحقوق وتمويل اإلرهاب (يقوم بها برنامج  USAIDلدعم مبادرات المجتمع
المدني).
ه .7.إمكانية تعدد المنح
تعتبر المنظمات المستفيدة حاليا من المنح التي يقدمها برنامج  USAIDلدعم مبادرات المجتمع المدني مؤهلة للتقدم بطلب
الحاول على منحه أتخرى إذا كان بامكانهم إثبات القدرة على تنفيذها بالتوازي مع المنحه األولى.
ه .2.إدارة المنح والتشبيك بين متلقي المنح
سيطلب من جميع المنظمات المستفيدة من المنح المشاركة في اجتماعات ربع سنوية تهدف إلى تحسين التواصل والتعاون
بين المستفيدين من المنح والمساعدة في تعزيز الحوار وتوافق اآلراء بشأن مبادرات المجتمع المدني المختلفة .كما سيقوم
برنامج  USAIDلدعم مبادرات المجتمع المدني بتوفير بناء القدرات في مجال إدارة المنح لضمان االمتثال لجميع اللوائح
الخاصة بالوكالة األمريكية للتنمية الدولية (.)USAID
و .عملية تقديم الطلب
و .0.حزمة طلب المنح الكامل
سيتم النظر فقط في الطلبات/المقترحات التي قام مقدموها بارسال حزمة الطلب كاملة بكل النماذج والوثائق المطلوبة
وقدمت قبل الموعد النهائي المحدد وهو  52كانون الثاني  .5109ويشمل طلب المنحة ما يلي:
 oنموذج الطلب  /المقترح السردي الخاص بالمنحة (الملحق .)0
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o
o
o
o
o
o

موازنة المرحلة األولى وشروحات الموازنة (الملحق .)5
شهادة التسجيل أو أوراق التأسيس (نسخ أصلية عربية أو نسخ عربية ممسوحة ضوئيا وترجمة إنجليزية).
قائمة أعضاء مجلس اإلدارة مع نبذة مختارة لكل منهم.
"رسالة اهتمام" موقعة من رئيس/ة مجلس اإلدارة او الهيئة اإلدارية للمنظمة تبين لماذا يعتبر"التغيير" مهما
للمنظمة المتقدمة بالطلب وماذا يتوقع من هذا البرنامج .
تخطاب ترشيح ودعم من الوكالة االمريكية للتنمية الدولية ( ) USAIDأو احدى المؤسسات الشريكة المنفذة
لمشاريع  USAIDفي األردن وممن تقوم او قامت سابقا بتمويل المنظمة مقدمة الطلب لتنفيذ مشروع او اكثر ،
على ان تشرح الرسالة لماذا ستستفيد منظمتكم من البرنامج( .الملحق .)2
نسخة من اللوائح التنظيمية.

و .5.سير العملية
توضح الخطوات التالية سير عملية التقديم للمنحة:
 .0تسلم الجهة مقدمة الطلب حزمة الطلب الكاملة بحلول الموعد النهائي  05:11ظهرا يوم األربعاء الموافق 52
كانون ثاني . 5109
 .5يجري موظفو برنامج  USAID CISمراجعة أولية للطلبات وعمليات بحث إلزامية لضمان أهلية مقدم الطلب.
وسيتم تانيف الطلبات غير المكتملة ،و/أوالتي ال تستجيب للطلب ،و/أو ال تتوافق مع متطلبات شكل الطلب على
أنها غير مؤهلة.
 .2يشكل برنامج  USAID CISلجنة تقييم المنح ) (GECلمراجعة الطلبات المؤهلة وفقا لمعايير التقييم (القسم
ج ( 0.وبعد ذلك سيتم إبالغ جميع المتقدمين عن وضع طلباتهم عبر البريد اإللكتروني .
 .4سيتم دعوة مقدمي الطلبات الذين يحالون على أعلى الدرجات في عملية التقييم وتم اتختيارهم ضمن الطلبات
المؤهلة للمرحلة النهائية لالجتماع مع فريق برنامج  USAID CISلتقديم عرض شفوي ،وسيتم اطالع لجنة
التقييم وممثلي الوكالة االمريكية للتنمية الدولية  USAIDعلى نتائج هذه المراجعة الفنية كجزء من عملية االتختيار
النهائي للمنظمات التي سيتم تقديم المنح لها ،والتي سيعقبها البدء بمرحلة إجراءات ما قبل المنحة .
 .2سيتم البدء بمرحلة إجراءات ما قبل المنحة ،حيث سيتم دعوة المنظمات التي تم اتختيارها للمرحلة النهائية
للمشاركة في ورشة عمل لوضع تخطط العمل وبعد ذلك ينبغي على كل منظمة تقديم تخطة العمل النهائية وموازنة
معدلة .وباإلضافة إلى ذلك يطلب من المنظمات التي تأهلت الى القائمة النهائية تقديم وثائق داعمة كاملة تبين أن
المنظمة لديها القدرة الفنية لتنفيذ المنحة ،وكذلك النظم المالية واإلدارية العاملة التي ستدير أموال المنحة ،وكما
هو مفال في دليل المنح الخاص ببرنامج  USAIDلدعم مبادرات المجتمع المدني.
تتكون الوثائق الداعمة مما يلي:
 أداة التقييم المالية لفترة ما قبل المنحة .يقوم أحد موظفي/ات برنامج  USAIDلدعم مبادرات المجتمع المدني بأتخذ
موعد إلجراء أداة التقييم مع المنظمات المتأهلة على القائمة النهائية لتقييم القدرات المالية والتنظيمية إلدارة
المنحة.
 الشهادات اإللزامية.
 البيانات المالية المدققة ،إذا كانت متوفرة( .الترجمة اإلنجليزية مرغوبة لكنها غير إلزامية) .وإذا لم يتم إجراء أي
تدقيق حديث ،فيجب إرفاق بيان اإليرادات والنفقات والميزانية العمومية للعام المالي السابق)
 بيانات التكلفة الداعمة ،بما في ذلك سجالت الرواتب ،نموذج  ،USAID 1420عروض األسعار ...الخ ،وكما هو
موضح في المرفق  ،2تعليمات الموازنة.
ز .إرشادات عامة
ال تعتبر هذه التعليمات الموجهة لمقدمي الطلبات جزءا من الطلب أو من اتفاقية المنحة ،وهي تهدف فقط لمساعدة مقدمي
الطلبات في إعداد طلباتهم.


لن يتم تعويض مقدمي الطلبات عن التكاليف المتكبدة في إعداد وتقديم الطلب ،وتكون كافة تكاليف اإلعداد والتقديم
على نفقة المنظمة مقدمة الطلب.
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ال يشكل إصدار هذه الدعوة لتقديم الطلبات التزاما بالمنحة من جانب برنامج  USAIDلدعم مبادرات المجتمع
المدني.
يحتفظ برنامج  USAIDلدعم مبادرات المجتمع المدني بالحق في التفاوض بشكل مستقل مع أي جهة متقدمه
بطلب ،أو بتقديم المنحة دون إجراء مناقشات تستند فقط على الطلبات المكتوبة إذا ما قررت أنها في مالحتها
القيام بذلك.
يحتفظ برنامج  USAIDلدعم مبادرات المجتمع المدني بحق تمويل أي من الطلبات الواردة أوعدمه.
يحتفظ برنامج  USAIDلدعم مبادرات المجتمع المدني بحق التحقق مع الجهات المانحة األتخرى بخاوص الجهة
المتقدمة.

ز .0.معلومات االتصال الخاصة بالدعوة لتقديم الطلبات
برنامج  USAIDلدعم مبادرات المجتمع المدني ،ص.ب  0525عمان 00150 ،األردن
هاتف ،+962 6 5933116 :فاكس،+962 6 5934554 :
البريد اإللكترونيjordanusaidcis@fhi360.org :
ز .5.ورش العمل التعريفية الخاصة بالدعوة
سيتم عقد ورش عمل تعريفية لمقدمي الطلبات المهتمين (باللغة العربية) وفقا للجدول المبين أدناه ،ويجب إرسال رسالة
بريد إلكتروني لتأكيد الحضور إلى  jordanusaidcis@fhi360.orgوذلك بحد اقاى الساعة  05:11من ظهر يوم
الخميس  02كانون أول.5102 ،
الموقع
التاريخ/الوقت
المدينة
مركز معان الثقافي
االثنين  50كانون األول 5:21 -00:11 :5102
معان
فندق سينشري بارك (عمون سابقا)
الثالثاء  55كانون االول 5:11 -01:21 :5102
عمان
Century Park
قاعة حياة إربد
األربعاء  52كانون األول 5:11-01:21 :5102
اربد
ز .0.االسئلة وطلبات االستيضاح




أ ي أسئلة او طلبات استيضاح حول المنحة يجب ان تكون تخطية ،والطلبات الخطية فقط هي التي سوف يتم الرد
عليها ،وينبغي تقديم االسئلة وطلبات االستيضاح عبر البريد اإللكتروني إلى :
jordanusaidcis@fhi360.org.
يجب أن يتم استالم جميع األسئلة وطلبات االستيضاح قبل الساعة  05:11من يوم األربعاء الموافق  21كانون
أول  5102إلى عنوان البريد اإللكتروني المشار إليه أعاله وسيتم النظر في االسئلة المرسلة حتى هذا التاريخ
فقط.
سيقوم برنامج  USAIDلدعم مبادرات المجتمع المدني بتجميع الردود على طلبات االستيضاح ونشرها على
الموقع االلكتروني  www.cisjordan.orgبحلول  2كانون الثاني .5109

ز .4.الموعد النهائي وتسليم طلبات المنح
يجب تسليم حزم الطلب الكاملة (نسخ إلكترونية فقط) الى برنامج  USAIDلدعم مبادرات المجتمع المدني قبل الساعة
 05:11من ظهر يوم األربعاء الموافق  52كانون ثاني  5109وعبر البريد اإللكتروني
.jordanusaidcis@fhi360.org
الرجاء كتابة "("SEF Applicationالطلب الخاص بمنح تمكين منظمات المجتمع المدني) واسم منظمتكم في حقل
الموضوع ) (Subjectفي رسالة البريد اإللكتروني التي ستقومون بارسال الطلب فيها.
ز .2.متطلبات تقديم طلب المنحة
 يمكن تقديم الطلبات باللغة العربية أو اللغة اإلنجليزية.
 يجب تقديم تكاليف الموازنة بالديناراألردني .
 يجب على المنظمات مقدمة الطلبات تقديم العروض /المقترحات بالايغة المحددة في نموذج تقديم الطلب
 المخول بالتوقيع (الموقع) :يجب أن يتم التوقيع على نموذج تقديم الطلب (المرفق رقم  )0من قبل الشخص
المفوض حسب األصول بتقديم الطلب نيابة عن المنظمة مقدمة الطلب بحيث يكون مقدم الطلب ملزما به .ومن
تخالل التوقيع على نموذج الطلب ،يقر مقدم الطلب القيام بمراجعة دليل منح برنامج  USAIDلدعم مبادرات
المجتمع المدني (متاح على الموقع اإللكتروني ،)http://cisjordan.org :وأن إدارة مقدم الطلب قد قامت
بقراءة وتفحص محتوياته.
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شهادة تحديد األسعار على نحو مستقل
(أ) تقر المنظمة مقدمة العرض أن:
 .0األسعار المناوص عليها في هذا الطلب قد وردت على نحو مستقل ،وكذلك  -لغرض تقييد المنافسة -بدون أية
استشارات أو اتااالت أو اتفاقيات مع أي مقدم طلب آتخر ،بما يشمل وال يقتار على الشركات التابعة أو
الهيئات األتخرى التي يوجد لمقدم الطلب أية ملكية أو ماالح فيها ،أو أي منافس فيما يتعلق بما يلي )0( :هذه
األسعار )5( ،نية تقديم عرض أو ( )2األساليب أو العوامل المستخدمة لحساب األسعار المقدمة.
 .5األسعار الواردة في هذا ا لطلب لم ولن يتم افشاؤها عن علم بواسطة مقدم الطلب ،بشكل مباشر أو غير مباشر،
إلى أي مقدم عرض آتخر ،بما يشمل وال يقتار على الشركات التابعة أو الهيئات األتخرى التي يوجد لمقدم الطلب
أية ملكية أو ماالح فيها ،أو أي منافس قبل فتح مظاريف العطاءات (في حالة الدعوات التي تعتمد على
المظاريف المغلقة) أو إرساء العقد (في حالة الدعوات التي تعتمد على المفاوضات أو المنافسة) ،ما لم ينص
القانون على غير ذلك ،و
 .2لم ولن تتم أية محاولة من قبل مقدم الطلب لتضمين أية مؤسسة او فرد لتقديم أو عدم تقديم عرض وذلك لغرض
تقييد هذه المنافسة أو التأثير على المناخ التنافسي.
(ب) كل توقيع وارد في الطلب يعد بمثابة إقرار من الموقع بأنه:
 .0الشخص المسؤول في المنظمة مقدمة الطلب عن تحديد األسعار المعروضة في هذا المقترح ،وأن الموقع لم ولن
يشارك في أي إجراء متعارض مع الفقرات الفرعية (أ) ( )0حتى (أ) ( )2أعاله ،أو
 .5قد تم تفويض هذا الشخص تخطيا للتارف كمفوض عن موكلي مقدم الطلب في اإلقرار بأن هؤالء الموكلين لم
ولن يشاركوا في أي إجراء متعارض مع الفقرات الفرعية (ا) ( )0حتى (ا) ( )2أعاله يقر ،بافته ممثال مفوضا،
بأن موكلي مقدم الطلب لم ولن يشاركوا في أي إجراء متعارض مع الفقرات الفرعية (ا) ( )0حتى (ا) ( )2أعاله.
 .2بافته مفوضا ،لم ولن يشارك/تشارك شخايا في أي إجراء متعارض مع الفقرات الفرعية (ا) ( )0حتى (ا)
( )2أعاله.
(ج) إدراك مقدم الطلب والموافقة على أن:
 .0مخالفة هذا اإلقرار ستؤدي إلى اإلستبعاد الفوري من الدعوة بدون حق الرجوع وقد تؤدي إلى اإلستبعاد من أي
دعوة في المستقبل؛ و
 .5إكتشاف أية مخالفة بعد حاول مقدم الطلب على المنحة سيؤدي إلى إنهاء المنحة تلقائيا.
ز .6.جدول زمني (يمكن للتواريخ ان تتغير)
فيما يلي جدول زمني يوضح سير عملية طلب المنحة:
الجدول الزمني












النشاط
 13كانون اول 5102
إصدار الدعوة لتقديم الطلبات
 21و 22و  23كانون اول 5102
الورش التعريفية (في الشمال والوسط والجنوب)
 30كانون أول  5102في الساعة  05ظهرا
الموعد النهائي الرسال األسئلة وطلبات التوضيح
 3كانون الثاني 5109
الرد على األسئلة وطلبات التوضيح عبر الموقع االلكتروني
الموعد النهائي لتسليم المقترحات /طلبات المنح (نموذج الطلب والمرفقات)  52يناير كانون الثاني  5109الساعة  05ظهرا
بحلول  5شباط 5109
تقييم أهلية مقترحات المشاريع /طلبات المنح
تقييم المقترحات /طلبات المنح من قبل أعضاء هيئة تقييم المنح المستوفية بحلول  00شباط 5109
للشروط
تقديم العروض الشفوية /المقابالت مع المنظمات التي حالت على أعلى تخالل اسبوع  50شباط 5109
تقييم في القائمة قبل النهائية
بحلول  0آذار 5109
الموافقة على القائمة النهائية من قبل لجنة التقييم و USAID
بعد االنتهاء من وضع الالئحة النهائية
طلب الوثائق الداعمة من المنظمات في القائمة النهائية وإجراء مقابالت
وزيارات ميدانية
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 2-9آذار 5109
ورشة عمل لوضع تخطط العمل
 04آذار 5109
تقديم تخطة عمل وموازنة نهائية
بعد إنهاء عملية مراجعة ما قبل المنحة
تاريخ اصدار المنحة
اذار  20-5102تشرين أول  5109تقريبا
الفترة المتوقعة لتنفيذ المرحلة األولى
إنهاء إجراءات اصدار تمديد التكلفة للمنحة لتنفيذ المرحلة الثانية (تقديم يتم استنادا النجاز كل منظمة في المرحلة األولى
تقرير المرحلة األولى وتخطة العمل ،والموازنة  ،وتخطة التقييم وغيرها)
يجب أن تنتهي جميع نشاطات المنحة بحلول  21حزيران
الفترة المتوقعة لتنفيذ المرحلة الثانية
5101
ح .دليل المنح الخاص ببرنامج  USAIDلدعم مبادرات المجتمع المدني
دليل المنح الخاص ببرنامج  USAIDلدعم مبادرات المجتمع المدني ،والذي يجب قراءته واإلقرار به من قبل المنظمة
مقدمة الطلب ،متاح على الموقع اإللكتروني للبرنامج (.)www.cisjordan.org
ط .اخالء المسؤولية










يحق لمنظمة صحة األسرة الدولية  FHI 360إلغاء الدعوة وعدم تقديم منح.
يحق لمنظمة صحة األسرة الدولية  FHI 360رفض بعض أو كافة 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 جراء تقديم الطلب.
تحتفظ منظمة صحة األسرة الدولية  FHI 360بحقها في تقديم المنحة وفق التقييم األولي للعروض دون إجراء
المزيد من المناقشات .
يحق لمنظمة صحة األسرة الدولية  FHI 360اتختيار 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 القاور في العرض المقدم والتي
يمكن تاويبها قبل اقرار المنحة لتعزيز المنافسة.
ستتواصل منظمة صحة األسرة الدولية  FHI 360مع جميع مقدمي الطلبات لتأكيد اسم ممثل الجهة المتقدمة الذي
يمكن االتاال به/ا والعنوان والتثبت من أن العرض مقدم لهذه الدعوة.
تمت
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