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 مالحظة

ا مع جميع فقط ليتم تقييمه اريع المختصرةمقترحات المشهذه دعوة محددة لتقديم المقترحات. في المرحلة األولى يجب تقديم 
مستندات داعمة من . أثناء التحقق من أهلية الطلب، قد تُطلب وثائق والطلبالمعلومات الالزمة للتحقق اإلداري والتحقق من أهلية 

  .ا باسم الجهة المتعاقدة(إليه قبل منظمة الخبرة الفرنسية، الوكالة العامة الفرنسية لتصميم وتنفيذ مشاريع التعاون الدولي )والتي يشار

مقترحات المشاريع ا ، وبعد ذلك سيتم دعوة المتقدمين الرئيسيين الذين تّم اختيارهم ليقدمومقترحات المشاريع المختصرةسيتم تقييم 
 .الكاملة

ليم النسخة األصلية كامل بتسال مقترح المشروع يرجى العلم بأن يجب على المتقدمين الرئيسين والمتقدمين المشاركين المدعوين لتقديم
 على شكل نسخة إلكترونية. مختصرالمشروع المقترح الذي تّم تقديمه مع ومن "اإلقرار" الموقع من قبلهم 

توضيحه سيتم  والتي تتماشى مع التوزيع الموضوعي الذي لمقترحات المشروع الكاملةسيتم تقديم المنح من خالل التحليل النهائي 
 يل التوجيهي.الحقاً في هذا الدل

 

)سيتم اإلعالن عن أماكن الجلسات على  سيتم عقد جلسات تعريفية وجلسات تدريبية لكتابة المقترحات في المواعيد األولية التالية
 : EGREG المنصة اإللكترونية لنظام المنح

 

 ردن( مساًء )بالتوقيت المحلي لأل٢:٠٠صباحاً إلى  ١٠:٠٠، الساعة ٢٠٢٠شباط/فبراير  ١٧الكرك:  -

 مساًء )بالتوقيت المحلي لألردن( ٢:٠٠صباحاً إلى  ١٠:٠٠، الساعة ٢٠٢٠شباط/فبراير  ١٩عّمان:  -

 مساًء )بالتوقيت المحلي لألردن( ٢:٠٠صباحاً إلى  ١٠:٠٠، الساعة ٢٠٢٠شباط/فبراير  ٢٤الكرك:  -

 

بريد إلكتروني قبل أسبوع واحد من الجلسة إذا كنت مهتّما/كانت مؤسستك مهتمة بحضور إحدى هذه الجلسات، فيرجى إرسال 
موضحاً: االسم الكامل وعنوان البريد االلكتروني   SocialProtectionGrant@expertisefrance.frالتعريفية إلى 

تمون إليها )مشاركين اثنين لكل مؤسسة كحد أقصى( والتاريخ المناسب. لألشخاص الذين سيشاركون باإلضافة إلى المؤسسة التي ين
 لحضور الجلسات التعريفية.  مقترحاتستكون أولوية الحضور لمن يسّجل أوالً. لن يتم تغطية أية تكاليف يتحّملها مقدمو ال

نية لنظام المنح: يمكن للجهات المهتمة الحصول على المزيد من المعلومات من خالل زيارة المنصة اإللكترو
 jo-https://www.egregsystem.info/socialprotection األسئلة المتكررة ومالحظات هامة  يتوفر عليهاحيث س

كرر لتكونوا على اضطالع على األسئلة أخرى تخص المتقّدمين. وبالتالي، ننصحكم بأن تزوروا هذه المنصة بانتظام وبشكل مت
 واألجوبة المنشورة والمحّدثة.
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  مقدمة

ي إطار برنامج فاإليوائية" الذي تنفذه منظمة الخبرة الفرنسية  يأتي مكّون "دعم مؤسسات المجتمع المدني واستبدال الرعاية
رة التنمية "دعم قطاع الحماية االجتماعية في األردن" الممّول من االتحاد األوروبي والذي تم إطالقه بالشراكة مع وزا

ردن من ل وشامل في األالهدف العام للمشروع هو دعم اإلصالحات في القطاع االجتماعي وإيجاد مجتمع عاد  .االجتماعية
 خالل تحسين وتحديث جودة وأداء نظام الحماية االجتماعية. األهداف المحددة للمشروع هي:

 ومتابعتها  تعزيز قدرات ودور مؤسسات المجتمع المدني بصفتها جهات فاعلة في تطوير الحماية االجتماعية وتقديمها
يدة المدني لتقدم خدمات ذات جودة للمجموعات المستفوتقييمها، باإلضافة إلى دعم مشاركة مؤسسات المجتمع 

 المستهدفة.

  دعم مشروع اإلصالح الذي يُعنى باألشخاص ذوي اإلعاقة والقائم على استبدال الرعاية اإليوائية بالرعاية البديلة
 وذلك بالتشارك مع مؤسسات المجتمع المدني.

مدني ووزارة التنمية االجتماعية باإلضافة إلى الجهات الحكومية والهدف من ذلك هو تعزيز العالقة بين مؤسسات المجتمع ال
األخرى وأصحاب المصلحة اآلخرين من أجل تعزيز المساهمة التي تقدمها مؤسسات المجتمع المدني من خدمات للمجموعات 

تعّرف على الصعوبات المستضعفة، بشكل يتّصف بمزيد من الشفافية والجودة. كما أّن دور مؤسسات المجتمع المدني ضروري لل
وتحديدها واحتضان االبتكار والسماح لصانعي القرار بإصالح وتصميم السياسات بطريقة تستجيب بشكل أفضل للقضايا المعلقة 

 والتحديات الجديدة.

ان باإلضافة إلى إحدى المناطق التي تديرها أمانة عمّ  الكرك وجرش، حافظتيم على مرحلتين في كل منالمشروع  تنفيذسيتم 
الُكبرى، بالتحديد منطقة شرق عّمان، وستكون الكرك هي نقطة االنطالق كونها المحافظة التي تم اختيارها للبدء بتنفيذ الخطة 

 الوطنية الستبدال الرعاية اإليوائية لألشخاص ذوي اإلعاقة بالرعاية البديلة. 

المنظمات الكبيرة الرسمية وتكوين شراكات جديدة وسيولى المكّون اهتمام خاص لدعم مؤسسات المجتمع المحلي، إلى جانب 
بينها. سيعزز وجود هذه الشراكات ترسيخ مبدأ االستدامة والمساهمة في إيجاد مفهوم أكثر عدالة للمجتمع تجاه الفئات المستهدفة 

 ستراتيجيات الوطنية.مع ضمان التطرق إلى األولويات المحلية الموجودة على أرض الواقع أثناء التنفيذ الفعلي والمالئم لال

وضمن إطار هذا المشروع، سيعطي نظام المنح األداة الالزمة لوزارة التنمية االجتماعية لتساعدها في تحقيق التزاماتها وتنفيذ 
ت االستراتيجية الوطنية للحماية االجتماعية. بالتوافق مع أهداف المشروع، فإّن نظام المنح سيعزز العالقة بين الوزارة والمؤسسا

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

  تعزيز ثقافة الشراكات بين مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات المجتمع المحلي والمؤسسات غير الّربحية األخرى
 .الفئات المستضعفة وذلك لتطوير نهج ونموذج جديد في تقديم الخدمات ودمج

 االسترشاد بنماذج وأمثلة للممارسات الفضلى. 

 تطوير الممارسات التشاركية المبتكرة. 

 .تحسين عملية المتابعة والتقييم وتعزيز استدامة الخدمات المقدمة واألنشطة المنفذة 

لمستضعفة والنساء والشباب، عن من خالل نظام المنح، ستقوم مؤسسات المجتمع المدني بدعم  التمكين االقتصادي للفئات ا
يهدف نظام  .١طريق اإلرشاد وبناء شبكات ريادة األعمال وتعزيز الشراكات بين أعضاءها بما في ذلك المؤسسات االجتماعية

                                                      
1

ال يوجد )...( فيها و المساهمين المؤسسة أ ي بدالً من جني األرباح ألصحاب"المؤسسة االجتماعية هي مشغل )...( هدفه الرئيسي هو إحداث تأثير اجتماع 

 https://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy/enterprises_en ،انوني واحد للمؤسسات االجتماعية"شكل ق

https://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy/enterprises_en
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للمشاكل المتعددة المتعلقة بالتماسك االجتماعي )مثل إمكانية الوصول للخدمات والدعم والمشاركة الفعالة في المنح لالستجابة 
. كما سيستهدف نظام المنح األنظمة الحالية للرعاية المؤسسية لألشخاص المجتمع والتطوع والوقاية والتضامن بين األجيال(

ذوي اإلعاقة وتحويلها إلى أنظمة قائمة على الدعم األسري والمجتمعي من خالل تسهيل الدور الرئيسي لمؤسسات المجتمع 
 المدني في هذه العملية.

بالتشارك مع وزارة التنمية االجتماعية إلى  ،المحلي مؤسسات المجتمعخاصة  ،٢ور مؤسسات المجتمع المدنيسيؤدي تعزيز د
 تقديم خدمات الحماية االجتماعية بطريقة أكثر شموالً وابتكاراً.

لدعوة األولى، ذه اهإاّل أن في  .يمكن أن تتواجد منظمات المجتمع المدني المهتمة للتقديم لهذه الدعوة في أي مكان في المملكة
خاصة المناطق )يجب تنفيذ المقترحات المقدمة والمشاريع الممنوحة في محافظة الكرك بما في ذلك المناطق الريفية والحضرية 

 .شة(المهمّ 

  

                                                      
2

 يق للمؤسسات المؤهلة للتقدم للمنحةمن هذا الدليل لمعرفة التعريف الدق 2.1الرجاء االطالع على قسم  
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 نقطة – المدني المجتمع مؤسسات مساهمة خالل من االجتماعية الحماية دعم المقترحات: تقديم دعوة 1

 الكرك االنطالق:

 المشروع انطالق نقطة عن مةعا لمحة 1.1

كم مربع وبعدد سكان يصل  ٣٤٩5 تصنّف الكرك على أنّها سادس محافظة أردنية من حيث المساحة والسكان إذ تتربع على مساحة
  ٣من إجمالي سكان األردن.%  ٣ لكل كيلومتر مربع ويمثّل هذا الرقم ٩٧.٨نسمة؛ ويبلغ معّدل الكثافة السكانية  ٣٤١.٩٠٠إلى 

ثلث سكان  ي المناطق الريفية. تتميز مدينة الكرك، والتي يتمركز فيهاف %٤٠من السكان في المناطق الحضرية، و %6٠كز يتمر
 المحافظة، بتنوعها الديني ومزيجها المجتمعي إلى جانب التباين الحضري والريفي.

لصناعات الخفيفة، حيث تواجه الزراعة تحديات هائلة تشّكل الزراعة جزءاً كبيراً من اقتصاد المنطقة إلى جانب الموارد المعدنية وا
 وأبرزها تقلّب هطول األمطار، أما بالنسبة للسياحة فمساهمتها في االقتصاد بتزايد ولكن ما زال أمامها الكثير لتحقيقه.

جيوب فقر  ٣الكرك والكرك لها نصيبها من الصعوبات والتحديات االقتصادية واالجتماعية التي يواجهها األردن ككل. إذ تضّم 
تعتبر أكثر المناطق حرماناً في البالد وهي: غور الصافي، وغور المزرعة والموجب. وتضم أيًضا أحد المراكز اإليوائية الرئيسية 

 لألشخاص ذوي اإلعاقة في جنوب األردن.

٪ للذكور ١٤.٤) ٪١5.٤في المحافظة ويبلغ معّدل البطالة الكلّي  ٪٢٣.6٪ ولإلناث 56.٤تمثل معّدل المشاركة االقتصادية للذكور 
من  ٪6٠٪ لإلناث(، بينما ال تتوفر أرقام التوظيف التفصيلية لألشخاص ذوي اإلعاقة بسهولة. يعتبر الشباب والذين يمثلون ١٨.٠و

، إذ بلغت الثانويةمن المدارس  السكان أهم أولويات المحافظة، وتواجه هذه الفئة العديد من المخاطر أّولها النسب العالية من التسّرب
، يلي ذلك فرص العمل المنخفضة إذ تبلغ نسبة البطالة بين الشباب في )٪٠.٢5٪ مقارنة بالمتوسط الوطني والبالغ ٠.٤١(النسبة 
٪. وال ننسى أنّه هناك مخاطر أخرى مرتبطة باالستياء أو االنجراف نحو المدن الكبرى مما يؤدي إلى تهديد مستقبل ٣٩.٢األردن 
 المحلّي.الرفاه 

إذ تتعدى الحاجة لوجود شبكة أمان اجتماعية أفضل فقط إلى الحاجة لدعم األشخاص الذين يواجهون صعوبات كبيرة، فهم بحاجة 
إلى توافر فرص أكبر لهم مثل التوظيف واألمان االجتماعي، باإلضافة إلى دمج وشمول المجموعات المحرومة والمهّمشة، وستؤدي 

 إلى تشكيل التماسك االجتماعي المنشود.هذه الجهود إن تظافرت 

في  ٤معية مسجلةج ٣٣6يوجد سجل حافل بالمبادرات المجودة سواء الحكومية أو التي يدعمها أو ينفذها المجتمع المدني، إذ يوجد 
 خرى.معية منها ناشطة وفاعلة، باإلضافة لبعض المؤسسات غير الربحية األج 5٠ ٪ من المجموع الوطني، وتعد5الكرك، أي 

بناًء على ذلك وفي سياق تمديد برنامج صندوق المعونة الوطنية، تم اختيار الكرك من قبل وزارة التنمية االجتماعية كنقطة جيّدة 
للشروع في تنفيذ المبادرات الرامية إلى تحسين الحماية االجتماعية والتماسك االجتماعي من خالل مؤسسات المجتمع المدني 

باإلضافة إلى التمهيد الستبدال الرعاية اإليوائية لألشخاص ذوي اإلعاقة بدءاً بمركز الكرك. إذ تضفي الطبيعة  بالتعاون مع الحكومة،
المستقلة نسبياً لهذه المحافظة المتنوعة وحجمها على قابليتها للتعلم واالستفادة من األنشطة التجريبية والتي يمكن توظيف نجاحها 

 وتطبيقها الحقاً في مناطق أخرى.

حماية بالمجمل، يتمثل الهدف في تشجيع مؤسسات المجتمع المدني والشراكات في الكرك لتقديم خبراتها في تطوير قطاع ال
لمحافظة قدر ااالجتماعية، مع مراعاة األولويات المحلية، باإلضافة إلى تعزيز الشراكات مع مؤسسات المجتمع المدني من خارج 

رات" وبناء شراكات موضح أدناه، يمكن للمتقدمين األساسيين والمتقدمين المشاركين تبني "المباداإلمكان. من هذا المنطلق وكما هو 
 مع أصحاب المصلحة المعنيين حرًصا على تنفيذ االستراتيجيات الوطنية ذات الصلة.

 

 

                                                      
3

 المصدر: دائرة اإلحصاءات العامة  

4
 المصدر: سجل الجمعيات 
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 األولوية ذات والمسائل البرنامج أهداف 1.2

حماية االجتماعية. ن تحقيق التزاماتها وتنفيذ االستراتيجية الوطنية للسيدعم نظام المنح وزارة التنمية االجتماعية لتتمكن م
ة ومؤسسات بالتوافق مع أهداف المشروع فإّن نظام المنح سيعزز العالقة بين الوزارة والمؤسسات الحكومية األخرى من جه

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

 ربحية تعزيز ثقافة الشراكات بين مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات المجتمع المحلي والمؤسسات األخرى غير ال
 وذلك لتطوير نهج ونموذج جديد في تقديم الخدمات 

 االسترشاد بنماذج وأمثلة للممارسات الفضلى 

 تطوير ممارسات تشاركية مبتكرة 

 تعزيز استدامة الخدمات واألنشطة.تطوير آلية المتابعة والتقييم و 

و التالي )كما موضوعات موضحة على النح 5تنقسم القضايا ذات األولوية التي تندرج ضمن الدعوة لتقديم االقتراحات هذه إلى 
 حسب الموضوعات(: - ٢.١.٢.هو موّضح في القسم 

 دعم مشروع استبدال الرعاية اإليوائية بالرعاية البديلة. .١

 .ن االقتصاديالشباب والتمكي .٢

 .تعزيز االستقالل المالي للمرأة والدمج االجتماعي لها .٣

 .التمكين االقتصادي للفئات المستضعفة .٤

القضايا متعددة الجوانب والمتعلقة بالتماسك االجتماعي )مثل إمكانية الوصول للخدمات والدعم والمشاركة والوقاية  .5
 .والتضامن بين األجيال(

ة مضافة للمشاريع أثناء تقييم المقترحات )وهذه القائمة ليست حصرية أو شاملة لجميع البنود ونرّحب تعتبر العناصر التالية كقيم
 بوجود اقتراحات مبتكرة(:

 .االستفادة من التجارب السابقة والبناء عليها واقتراح تمديد وتوسيع األنشطة و/أو وتعميمها على نطاق أوسع 

 تماعي.الستجابة للتحديات في مجال التماسك االجتماعي والدمج االجبناء أشكال جديدة من الشراكات المحلية ل 

 ات تحسين العالقات والحوار بين مطوري المشروع والسلطات المحلية/الوطنية من أجل تحديد أولويات السياس
 واإلجراءات المستقبلية.

 .إرساء نماذج تنظيمية تشمل المستفيدين وأصحاب المصلحة 

 وصول والرضا لخدمات والبنية التحتية لتتناسب مع المتطلبات من حيث العدالة وإمكانية الالتكيف التدريجي لجودة ا
 والرفاهية للمستفيدين.
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 لهم لخدمات  دعم مقدمي الرعاية المنزلية / مقدمي الرعاية األسرية، من خالل تزويدهم بخدمات جيدة وإتاحة الوصول
 مثل الرياضة والثقافة والترفيه.

  األشخاص ذوي اإلعاقة ورفع مستوى ثقتهم في أنفسهم.زيادة استقاللية 

 رص إشراك الشباب في األنشطة المتشابكة، مما يؤدي إلى إيجاد فرص عمل وممارستهم للرياضة والحصول على ف
 ثقافية جديدة بما في ذلك إنشاء المؤسسات االجتماعية.

 لتسويق، التصميم وتسهيل وصولهم إلى تقنيات تحسين جودة السلع التي تنتجها النساء عن طريق تعريفهم بتقنيات ا
 على سبيل المثال: عن طريق استخدام التقنيات الرقمية.

  إدراك المعرفة الموجودة لدى األشخاص المستضعفين ودمجها في تصميم الحلول ووضع اقتراحات لتحسين
 اإلجراءات والسياسات.

 .دعم كسب التأييد في مجال الحماية االجتماعية 

 نية التحتية العامة الموجودة والمخصصة لألطفال بما في ذلك األطفال ذوي اإلعاقة. وزيادة إمكانية الوصول تحسين الب
 واستخدام )متعدد الوظائف( إلى البنية التحتية العامة لممارسة الرياضة أو األنشطة الثقافية.

 ى تحسين المظهر العام للمنطقة. تحسين جودة األماكن العامة وإشراك المواطنين خصوصاً الشباب، باإلضافة إل 

 .تعزيز واستخدام المهارات والمعرفة التقليدية أو المهملة والموروثات/المصادر الثقافية 

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

  والحد من اآلثار السلبية الناتجة عن المسافة بينها.تحسين الصالت والروابط بين المناطق الريفية والحضرية 

 .تقديم حلول مبتكرة لرعاية الطفل 

 .المساهمة في جمع البيانات وتطوير طرق رسم السياسات االجتماعية 

 الفرنسية( الخبرة )منظمة المتعاقدة الجهة من المقّدمة المالية المخصصات  1.3

ً  ٤,٠٠٠,٠٠٠شروع حوالي تبلغ المساهمة اإلجمالية لهذا المكّون من الم من هذه ضمشروع  ٢5/٤٠يورو. وسيتم تمويل تقريبا
 موال المتاحة.يورو. تحتفظ الجهة المتعاقدة بالحق في عدم منح جميع األ ١,٠٠٠,٠٠٠الدعوة لتقديم المقترحات وبحد أقصى يبلغ 

 المواضيع، وتضّم احتياجات المناطق الريفية والحضرية

 تهدفة رعاية اإليوائية بالرعاية البديلة  التنمية االقتصادية للمجموعات المسدعم مشروع استبدال ال 1

 الشباب والتمكين االقتصادي 2

 تعزيز االستقالل المالي للمرأة والدمج االجتماعي لها 3

 التنمية االقتصادية للمجموعات المستهدفة ٤
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انية الوصول، مكين المجموعات المستضعفة )مثل إمكالمشاريع المتقاطعة والتي تساهم في التماسك االجتماعي وت ٥
 المشاركة، الوقاية، التضامن بين األجيال المختلفة(

 

 حجم المنح 

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

  :يورو ٢5,٠٠٠الحد األدنى للمبلغ 

 يورو ٤٠,٠٠٠ى للمبلغ: الحد األعل 

ن مجموع موية أي منحة مطلوبة بموجب هذه الدعوة لتقديم المقترحات يجب أن تقع بين الحد األدنى والحد األقصى للنسب المئ
 لتكاليف الكلية المؤهلة للمشروع: ا

  :من إجمالي التكاليف المؤهلة للعمل6٠الحد األدنى للنسبة المئوية ٪ 

 (٢.١.5٪ من إجمالي التكاليف المؤهلة للعمل )انظر إلى قسم ٩5وية: الحد األعلى للنسبة المئ 

يجب تغذية الرصيد )أي الفرق بين اجمالي التكلفة للمشروع والمبلغ المطلوب من الجهة المتعاقدة( من مصادر أخرى غير 
 أو صندوق التنمية األوروبي. األوروبي الميزانية العامة لالتحاد

 قترحاتالم لتقديم الدعوة قواعد  2

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

 األهلية معايير  2.1

 مجموعات لمعايير األهلية والمرتبطة بـ: ٣هناك 

 القائمون على المشروع .١

 ( ٢.١.١المقدم الرئيسي: وهو يمقل الجهة التي تقدم نموذج الطلب) 

 المقدم المشارك 

 اريعالمش .٢

 ( ٢.١.٢المشاريع المتقدمة للمنحة.) 

 التكاليف .٣

 ( ٢.١.٣أنواع التكاليف التي يمكن أن تؤخذ في االعتبار عند تحديد مبلغ المنحة.) 

 

 أهلية المتقدمين )الرئيسين والمشاركين( 2.1.1

 

لحزبية وغير القائمة ير الربحية وغير ايَْعتَبِر االتحاد األوروبي أن مؤسسات المجتمع المدني تشمل جميع الهياكل غير الحكومية وغ
فية أو اجتماعية أو على العنف؛ والتي من خاللها يعمل الناس لتحقيق األهداف المشتركة والُمثُل العليا، سواء كانت سياسية أو ثقا

م منظمات قد تضاقتصادية. وتعمل مؤسسات المجتمع المدني على المستوى المحلي أو على المستوى الوطني واإلقليمي والدولي و
 حضرية وريفية، رسمية وغير رسمية. وذلك كما هو مذكور في 
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 )society_en-governance/civil-and-rights-https://ec.europa.eu/europeaid/sectors/human) 

 

 المتقدم الرئيسي 

 ن مؤهالً للحصول على المنحة، يجب على المتقّدم الرئيسي:لكي يك

 .أن يكون مؤسسة أردنية ومسجلة بموجب التشريعات النافذة 

  ات.بموجب قانون الشركأو أن يكون شركة غير ربحية مسجلة  جمعية مسجلة بموجب قانون الجمعياتأن يكون 

 والنفع العام لعامةتم تأسيسه لتحقيق أهداف المصلحة ا. 

 قد مضى على تسجيله سنتين من تاريخ تقديم الطلب. أن يكون 

  (النظام األساسي)المحددة في  الكرك محافظة في  - رئيسي أو المشاركال - المتقدمين أعمال أحدتكون منطقة أن. 

 يشترط وجود "متقّدم مشارك" واحد على األقل. 

 شروع وإدارته بالتعاون مع المتقدم المشارك وأاّل يقتصر دوره علىأن يكون مسؤول بشكل مباشر عن إعداد الم 
 دور الوساطة بين األطراف.

 ولذلك هذه الدعوة ال تستهدف الجهات التالية: 

والجمعيات العشائرية المؤسسات الدينية )المجموعات الدينية( ووالبلديات واألحزاب السياسية الجامعات والمدارس  
 )روابط األسر(. 

 أن يشاركوا في دعوة تقديم المقترحات أو الحصول على المنح إن كانوا مذكورين ضمن  المحتملين  مكن للمتقدمينال ي
  .5(PRAGمن الدليل العملي ) ٢.6.١٠.١منصوص عليها في قسم  أي حالة

لديهم سلطات للتمثيل يجب على المتقدمين الرئيسيين والمتقدمين المشاركين وفي حاالت الهيئات القانونية واألشخاص الذين 
من  ٢.6.١٠.١أو اتخاذ القرار أو التحكم بالمتقّدم الرئيس إن كانوا ضمن أحد الحاالت التقّصي المبّكر أو االستبعاد وفقاً للقسم 

، بتسجيل البيانات الشخصية )مثل: االسم الكامل في حال كونه شخص، العنوان، الصفة القانونية (PRAG) الدليل العملي
لكامل لألشخاص الذين لديهم السلطة للتمثيل واتخاذ القرار والتحكم في حال كونه شخصية اعتبارية( في نظام التقّصي واالسم ا

 المبّكر أو االستبعاد ويتم إعالم األشخاص والجهات ذات العالقة بالمنحة أو بتنفيذ عقد المنحة.

المتقدم الرئيسي  ئيسي( يتوجب على المتقدم الرئيسي أن يقّر بأنمن نموذج طلب المنحة )إقرار )إقرارات( المتقدم الر ٤في القسم 
 )هو نفسه( والمتقدم المشارك ليس ضمن هذه الحاالت.

 يجب أن يتعامل المتقدم الرئيسي مع المتقدم المشارك/ المتقدمين المشاركين بالطريقة الموضحة فيما يلي.

 
نسق هو في "الشروط الخاصة". الم ”منسق”ي هو المستفيد المحدد كفي حالة الحصول على عقد المنحة سيصبح المتقدم الرئيس

تنسيق والتصميم الجهة المحاورة الرئيسية للجهة المتعاقدة. حيث أنه له الحق بالتمثيل والتصرف باسم المتقدمين المشاركين وال
 والتنفيذ فيما يخص المشروع.

 
 
 

                                                      
5

/http://ec.europa.eu/europeaid/prag  

https://ec.europa.eu/europeaid/sectors/human-rights-and-governance/civil-society_en)
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 نون المشاركوالمتقدم المشارك/ المتقدم 

 ناك متقدم مشارك واحد على األقل.يجب أن يكون ه

لة بنفس درجة التكاليف التي يتحّملها المتقدم  يشارك المتقدم المشارك في تصميم وتنفيذ المشروع وتعتبر التكاليف التي يتحّملها مؤّهِ
 الرئيسي.

 
 ال ينبغي أن يقتصر دور المتقدم المشارك على توفير الخدمات اللوجستية المحلية.

 
 لمشارك أن يستوفي معايير األهلية كما تُطبق على المتقدم الرئيسي نفسه.على المتقدم ا

 
 من نموذج طلب المنحة. ٤الموجود في القسم  تعهديتوجب على المتقدم المشارك توقيع على ال

 
 المنسق سوياً(. معوفي حال أن حصل المتقدم المشارك على المنحة، سيُعتبر حينها كمستفيد في المشاريع )

 

(( PRAGمن الدليل العملي ) ٢.٤مون المذكورون في لوائح التدابير التقييدية الصادرة عن االتحاد األوروبي )انظر إلى قسم المتقد
 6خالل فترة اتخاذ القرار المتعلق بتقديم المنح، سيتم استقصائهم من الحصول على المنحة.

 

 المشاريع المؤهلة: المشاريع المؤهلة ألن تُعرض في الطلب 2.1.2

 التعريف 

  المشاريع من مجموعة مترابطة من األنشطة.تتكون 

 المّدة 

شهر كحد أقصى. وقد يتم تمديد  ١٢أشهر كحد أدنى وال تتجاوز  ٨مدة المشاريع األولية وكما هو مخطط له أالّ تكون أقل من 
 كحد أقصى. ٢٨/٢/٢٠٢٢هذه الفترة إن كان هناك حاجة لذلك مع إثبات الدليل ويجب أن ينتهي تنفيذ المشروع في 

 المواضيع 

 
 دعم استبدال الرعاية اإليوائية .1

ثّل جوهر والذي يميتمثّل أحد أهداف المشروع في المساهمة في استبدال الرعاية اإليوائية لألشخاص ذوي اإلعاقة 
جتماعية الا. ومنذ صدور القانون، عملّت وزارة التنمية ٢٠١٧القانون المتعلق باألشخاص ذوي اإلعاقة الصادر عام 

طنية والمجلس األعلى لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والمؤسسات ذات العالقة بجّد الستكمال االستراتيجية الو
اإلصالح  الستبدال الرعاية اإليوائية لألشخاص ذوي اإلعاقة، بما في ذلك وضع خارطة مستقبلية توضح مسير أنظمة

 حلية.عاقة المدعومين من قبل عائالتهم ومجتمعاتهم الموتحويلها لتصبح خدمات شاملة مقدمة لألشخاص ذوي اإل

مع أّن توفير الخدمات المجتمعية لألشخاص الذين هم بحاجة إليها أمر يقع على عاتق الدولة إاّل أننا نشجع مؤسسات 
الت من المجتمع المدني أن تساهم في تقديم خدمات دعم ذات جودة عالية. وتمكن مثل هذه الخدمات المستفيدين والعائ

المشاركة في المجتمع على قدم المساواة مع اآلخرين. كما يمكن أن تسهم مؤسسات المجتمع المدني في تقديم مجموعة 
متنوعة وكبيرة من خدمات الدعم والتي تقوم بدورها بإزالة الحواجز أمام المشاركة وبناء الثقة بالنفس وضمان 

مة في الدمج المجتمعي. فعلى سبيل المثال: تمكين األطفال من الوصول إلى الخدمات الرئيسية، وبالتالي المساه

                                                      
6

  www.sanctionsmap.eu.النسخة المحدثة من العقوبات متوفرة على الرابط التالي: 

ي المجلة الدورية الئحة العقوبات هي أداة معلوماتية للتعرف على أنظمة العقوبات. مصدر جذور العقوبات من التشريعات القانونية المنشورة فمالحظة: 

ودة في المجلة ة الموجالرسمية. وفي حال وجود اختالف بين بين التشريعات القانونية المنشورة والتحديثات على الموقع االلكتروني فإن سيتم اعتماد النسخ

 الدورية الرسمية. 

http://www.sanctionsmap.eu/
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االلتحاق برياض األطفال والمدارس األساسية والمشاركة في الفعاليات الرياضية والترفيهية وما إلى ذلك... أما 
ادفة بالنسبة لألشخاص الراشدين تشمل األمثلة إتاحة الفرصة أمامهم الستكمال تعليمهم والحصول على فرص عمل ه

أكثر شموالً  عملهم)يمكن لمؤسسات المجتمع المدني إشراك وتقديم الدعم للمؤسسات التي ترغب في جعل مكان 
 لألشخاص ذوي اإلعاقة(.

 

 لشباب والتمكين االقتصاديا .2

تضع محافظة الكرك توفير المزيد من الفرص للشباب على رأس أولوياتها ونظراً الرتفاع معدل التسرب من المدارس 
وفرص العمل المنخفضة وعدم كفاية  انوية )مع إيالء اهتمام خاص للشباب خارج نطاق التعليم والعمالة والتدريب(،الث

أو االنجراف نحو المدن الكبرى مما يؤدي إلى تهديد مستقبل الرفاه  االستياءمرتبطة فيها مثل منشآت الشباب واألخطار ال
ت الوطنية ذات الصلة )االستراتيجية الوطنية للحماية االجتماعية، واالستراتيجية المحلّي. وبالتالي وتماشياً مع االستراتيجيا

تشتمل هذه الدعوة لتقديم المقترحات على موضوع محدد ومخصص لدعم  الوطنية للشباب( واالحتياجات المحددة محلياً.
 الشباب ومبادراتهم بما في ذلك العمل التطوعي.

 

 الدمج االجتماعي لهاتعزيز االستقالل المالي للمرأة و .3

ال تزال المرأة تعاني من نقص في التمثيل في سوق العمل وفي اإلدارة. وذلك يُثير تساؤالت عن العدالة والنمو االقتصادي 
والرفاه االجتماعي بسبب فقدان الموارد المالية المحتملة وغير الكافية. تواجه المرأة تحديات كبيرة عند إنشاء األعمال 

ارتها، مثل الفجوة الرقمية بين الجنسين، وإمكانية الوصول إلى التمويل والمعلومات والتدريب والشبكات التجارية وإد
والتوفيق بين الحياة العملية والحياة األسرية. غالباً ما يؤدي عدم وجود خيارات بالنسبة ألماكن رعاية األطفال وعدم وجود 

ول إلى خدمات الدعم التي من شأنها مساعدتهم على تطوير أعمالهم. مساحة مناسبة في أماكن العمل وعدم إمكانية الوص
أما في المناطق الريفية، وعلى الرغم من إسهامها الكبير والجوهري ودورها في المحافظة على المجتمع نابض بالحياة 

لنقل وضعف التمثيل في واألعمال الزراعية المستمرة قد تواجه النساء تحديات متزايدة ال سيما فيما يتعلق بنقص وسائل ا
 أماكن صنع القرار.

سوق العمل والوصول االنخراط في غالباً ما تواجه النساء ذوات اإلعاقة مشاكل أكبر فيما يتعلّق بالحصول على التعليم و
ً نظراً  إلى السلع والخدمات. كما أنهم أكثر عرضة للفقر والتهميش المجتمعي أو العنف. قد ال يكون صوتهم مسموعا

 عهم القانوني أو حالة اإلعاقة وغالباً ما يكون وضع عائالتهم سيء.لوض

 

 التمكين االقتصادي للفئات المستضعفة .٤
 

يمثّل التمكين االقتصادي للفئات المستضعفة أولوية رئيسية. وجاء سبب استبعادهم من سوق العمل نتيجة لظروف معقدة 
مل )مثل المهارات التعليمية، الخبرة العملية، المشاكل الصحية في كثير من األحيان، بما في ذلك ظروف القدرة على الع

مسؤوليات الرعاية والوصم االجتماعي...( وقلة توفّر الفرص مع محدودية التوظيف. يمكن لمؤسسات المجتمع المدني أن 
قة بالنفس، باإلضافة إلى تلعب دوراً مهماً وأساسياً في دعم الفئات المستضعفة إليجاد حلول تشاركية والمساهمة في بناء الث

 زيادة الوعي بالفرص المتاحة سواء كانت اجتماعية واقتصادية وثقافية. كما يمكنهم لعب دور أساسي في التوظيف.

 

 
مثل إمكانية المشاريع المتقاطعة والتي تساهم في التماسك االجتماعي وتمكين المجموعات المستضعفة ) .٥

 ين األجيال المختلفة(الوصول، المشاركة، الوقاية، التضامن ب
 

يُفترض من تعزيز الدمج االجتماعي/التماسك االجتماعي )بمعنى تحسين نوعية الحياة ورفاهية جميع المواطنين( القدرة 
على االستجابة لالحتياجات المتعددة وحشد جميع الموارد المحلية المتاحة. يتطلب التمكين االجتماعي والثقافي واالقتصادي 

ط التمكينية بما في ذلك إمكانية الوصول للخدمات والفرص للمشاركة في تصميم حلول تكيّفية إلخ.... سلسلة من الشرو
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والجانب اإليجابي لسلوك نهج واسع النطاق هو أن بعض التدابير أو المبادرات قد تفيد أكثر من مجموعة مستهدفة )مثل 
ن بين األجيال(، باإلضافة أنّه في بعض الحاالت تقليل األطفال والشباب، إلى جانب كبار السن في حالة مشاريع التضام

المخاطر للتعرض للمشقة في المستقبل لألفراد وعائالتهم والتي تؤدي إلى ضرورة اتخاذ تدخالت اجتماعية مكلفة. وبالتالي 
  اليب أكثر مالئمة.التوعية بأنشطة لتقديم اإلرشاد االجتماعي للفئات المستهدفة من منظور يسمح لصنّاع القرار بتصميم أس

 

 الموقع 

األردن، بحيث تشمل المناطق الريفية والحضرية للمحافظة. ويتوقّع من  –يجب أن تكون المشاريع المنفّذة في محافظة الكرك 
بيك ك اجتماعات التشالمشاريع أن تشارك في بناء القدرات المحلية واإلقليمية من خالل األنشطة و/أو ورشات العمل إلخ... بما في ذل

 .التي ستنفذها الجهة المتعاقدة واجتماعات المجموعات

 

 أنواع المشاريع 

 أنواع المشاريع التي يمكن تمويلها بموجب هذه الدعوة: 

  المشاريع المؤهلة للحصول على تمويل من خالل دعوة تقديم المقترحات هذه هي تلك التي تندرج تحت الموضوعات ذات
 .وجيهي والتي تساهم في الوصول إلى التماسك االجتماعياألولوية والموضحة في الدليل الت

  المشاريع من عمليات قائمة بذاتها ممثلة بمجموعة مترابطة من األنشطة وواضحة األهداف ومحددةً للفئات يجب أن تتكون
 المستهدفة ولديها مخرجات محددة وملموسة ضمن إطار زمني. 

 لخاصة للفئات المستهدفة.يجب أن تصمم األنشطة بحيث تراعي االحتياجات ا 
 تبنى المشاريع بحيث تضمن تحقيق التكامل وتشكيل الشراكات وتجنب االزدواجية مع التدّخالت الموجودة على  يشجع على

 .)أرض الواقع وفي نفس المكان )سواء كانت حكومية أو ممولة من جهات مانحة
 قة.يشجع على تقديم مقترحات مشاريع مبنية على مبادرات ناجحة ساب 
 .يجب أن تكون المشاريع مستدامة وأن تلبي احتياجات المجتمع وأن تكون مبتكرة قدر اإلمكان 
   .يجب أن تكون مؤسسات المجتمع المدني مستعدة لترويج القيم المشتركة وتشجيع التطوع المجتمعي في مشاريعهم المقترحة 
 بين الجنسين ومراعاة األشخاص ذوي اإلعاقة.  يجب أن تقوم المشاريع على أساس ضمان الحقوق العامة والمساواة 
  يمكن أن تقوم المشاريع بدعم قدرات مؤسسات المجتمع المدني، بما في ذلك كسب التأييد المبني على األدلة وتشجيع الحوار

 والمشاركة، وتعزيز مهارات النقاش واالتصال والتنسيق والتواصل.
 

 وأمثلة إضافية متعلقة بالمشاريع. خالل الجلسات التعريفية ، سيتم تقديم أفكار
 

 سيتم توفير مثل هذه األمثلة على المنصة اإللكترونية، كقائمة أفكار غير شاملة.
 
 :ال تتأهل المشاريع التالية 

 المشاريع المتعلقة بالدعم الفردي، لحضور الورش والمؤتمرات والندوات والمجالس. 

 لدراسية او التدريبات الفردية.المنح ا المشاريع التي تتمحور فقط أو تركز على 

 .المشاريع التي تقدم دعم مادي لجهة ثالثة 

 كانت تشكل المشاريع التي تتمحور بشكل كامل على تنظيم المؤتمرات والندوات، فال يمكن تمويل هذه المشاريع إال إذا 
 جزًءا من مجموعة واسعة من األنشطة التي سيتم تنفيذها في وقت العمل. 

 تدعم األحزاب والجماعات والحركات السياسية.  المشاريع التي 

  .العمليات العامة للمؤسسات 
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 الدعم المالي للطرف الثالث 

تقديم المقترحات هذه الدعوة لال يجوز للمتقدمين اقتراح دعم مالي ألي طرف ثالث، وعليه فال يُسمح بتقديم المنح الفرعية بموجب 
 (.ة للمشاركة في األنشطة على النحو المبيّن أدناهحتياجات الخاصلال الدعم المقّدم )باستثناء

 الشفافية 

تتضمن  يجب على المتقدمين اتخاذ جميع الخطوات الالزمة لالعتراف بتمويل االتحاد األوروبي ألي من المشاريع، ويجب أن
عى إلى زيادة وعي الجمهور جموعة من المعلومات التي تسم -واء بشكل كلي أو جزئيس -المشاريع التي يمولها االتحاد األوروبي 

وتأثيره على  الخاص أو العام عن أهداف المشروع والسبب وراء دعمهم لمثل المشروع المقترح، باإلضافة إلى توضيح نتائج الدعم
 البلد أو المنطقة.

والشفافية  تواصليجب على المتقدمين االمتثال باألهداف واألولويات واالعتراف بتمويل االتحاد األوروبي )ارجع إلى دليل ال
 :للمشاريع الخارجية التي يمولها االتحاد األوروبي حسب ما نشرته المفوضية األوروبية في الموقع أدناه(

-external-eu-manual-visibility-and-unding/communicationhttp://ec.europa.eu/europeaid/f
actions_en 

ووزارة التنمية االجتماعية واالتحاد  يجب على المتقدمين إرفاق شعارات من برنامج دعم االتحاد األوروبي لقطاع الحماية االجتماعية
 دم الرئيسي أثناء توقيع العقد وبدء تنفيذ المشروع.األوروبي ومنظمة الخبرة الفرنسية، سيتم تقديم معلومات محددة إلى المتق

 عدد المنح والطلبات للمتقدمين: 

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

  ال يجوز منح المتقدم الرئيسي أكثر من منحة واحدة خالل هذا المشروع(ENPI/2018/402-607). 

 يكون المتقدم الرئيسي متقدما مشاركا في طلب آخر في نفس الوقت بموجب هذه الدعوة لتقديم المقترحات ال يجوز أن. 

 .ال يجوز أن يقدم المتقدم المشارك على طلب آخر في نفس الوقت بموجب هذه الدعوة لتقديم المقترحات 

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

 من ٢٠كمتقدم رئيسي أكثر من  والتموين ال يجوز أن تقود الشركات غير الربحية والمسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة ٪
 المشاريع المختارة.

 تكاليف المؤهلة: التكاليف المشمولةال 2.1.3

ميزانية ف المؤهلة وغير المؤهلة موضحة فيما يلي.ط. تصنيفات التكاليف كاليف المؤهلة" بمنحة واحدة فقيمكن تغطية "الت      
 ."صى العام لـ "التكاليف المؤهلةالحد األقالمقترح الذي تّمت الموافقة عليه هي تقدير للتكلفة باإلضافة إلى 

 سيتم سداد التكاليف المؤهلة على أساس:

 التكاليف الفعلية التي يتحّملها المستفيد )أو المستفيدون(، و/أو 

  أكثر من خيارات التكلفة المبسطةخيار أو 

اسم ب ارعروض األسعوالفواتير و/أو يجب تبرير المصاريف عند إدراجها في الميزانية كتكاليف تشغيلية من خالل اإليصاالت 
 لة.مشروع ذي الصروابط محددة لتنفيذ الوإيصاالت الدفع باإلضافة إلى  ،الموضوع باإلضافة إلى ذكر المستفيدين/المستفيدة الجهة

 لية:ضمن هذه الدعوة، يمكن للمستفيدين استخدام خيار التكلفة المبسطة والموضحة أدناه والتي قد تأخذ األشكال التا

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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 :تكاليف الوحدة  ً بالرجوع إلى  تغطي جميع أو بعض الفئات المحددة من التكاليف المؤهلة والتي قد تّم توضيحها سابقا
 تحديد مبلغ معين لكل وحدة.

 الي:المبلغ اإلجم  ً  .وتغطي جميع المصطلحات أو فئات معينة من التكاليف المؤهلة والتي تم تحديدها سابقا

  طبيق نسبة طريق ت نع مقدماً  مؤهلة التي يتم توضيحهاوالذي يغّطي فئات محددة من التكاليف ال الثابت:تمويل معدل
 مئوية ثابتة مسبقاً.

ى أساس الميزانية المؤقتة كانت ستقبل المبلغ المقترح أو المعدالت المقترحة بناًء عل المتعاقدة، في مرحلة التعاقد، ما إذا الجهةتقرر 
 يع مماثلة.الحقيقية للمنح التي نفذها مقدمي الطلبات أو مشارتحليل البيانات المقترحة من قبل المتقدمين، وذلك من خالل 

ً ما تخضع توصيات تقديم المنح لشرط  ت تتطلب مشكال بهدف عدم الوقوع فيتوقيع عقد المنحة التحقق المسبق وذلك قبل دائما
قد تؤدي عملية التحقق  .(وعدم الدقة والتكاليف غير الواقعية والتكاليف غير المؤهلةتغييرات في الميزانية )مثل األخطاء الحسابية 

لك بهدف معالجة األخطاء وعدم دقة إلى قيام الجهة المتعاقدة بطلب توضيح لبعض النقاط أو تعديل أو تقليل األرقام المذكورة وذ
 األرقام المقدمة. كما أنه ال يمكن زيادة حجم المنحة.

 .تكون مجدية من حيث التكلفةواقعية وتقديم ميزانية لذلك من مصلحة المتقدمين 

شروط العامة لعقد من ال ١٤لتكون مؤهالً بموجب هذه الدعوة لتقديم المقترحات، يجب أن تمتثل وتتطابق التكاليف ألحكام المادة 
 المنحة القياسي. 

التكلفة المستخدم وفقاً لخيار التكلفة المبسطة. يعتمد خيار  ( وحدة متوقعة و/ أو مبلغ إجماليالتكاليفيتم عرض التكاليف كتكلفة )قد 
ضيح وتبرير ذلك حسب الت قد يكون كال الخيارين مناسبين ويمكن تطبيقهما إذ تم توابند الميزانية المحدد، لكن في بعض الحعلى 

 األصول. 

في حالة خيارات التكلفة المبسطة يتم الدفع/السداد على أساس الجداول القياسية المحددة مسبقاً لتكاليف الوحدة التي اقترحتها الجهة 
 المتعاقدة لهذه الدعوة كما هو موضح أدناه: 

 

 تكاليف الموارد البشرية/ الموظفين/ اإلدارة والتنسيق:

 يورو مستحقة الدفع لمقّدم الطلب الرئيسي من أجل تنفيذ المشروع. ١٠٠٠هو  ةالشهري التكاليفلى للمجمل الحد األع

المبلغ  جماليالحد األعلى إلعندما يكون الدعم اإلضافي للموارد البشرية مرتبط بأنشطة المتقدم المشارك/المتقدمين المشاركين يكون 
يورو شهرياً إن تّم تبريره من خالل التوضيحات المطلوبة من طرف المتقدم المشارك. يجب أن يشمل التبرير أيضاً المدة  6٠٠

 التي يكون هناك فيها حاجة للموارد البشرية هذه.

ذا تّم تبريره مع إيورو شهرياً  ٣٠٠عندما يتعلّق الدعم اإلضافي للموارد البشرية بالمتطوعين، يمكن تطبيق أقصى مبلغ إجمالي هو 
 اإليضاحات الالزمة. كما يجب أن يشمل التبرير مدة أنشطة المتطوعين. 

تطبيق التكاليف يتم عندما ال يتم اختيار المبالغ اإلجمالية لخيار التكلفة المبسطة من قبل مقّدم الطلب الرئيسي و/أو المشارك فس
الذي تّم تخصيصه  لموافقة عليها. يجب أن يشير التبرير إلى النسبة المئوية )٪( للوقتالحقيقية والمبررات ذات الصلة إذا تّمت ا

 ، جداول زمنية ذات صلة، كشوف المرتبات، إلخ...٪ إلخ..(5٠٪ أو ٣٠للمشروع )دوام كامل، 

ل يوم من يورو لك ٣٠٠فإن الحد األعلى لهذه التكلفة هو  مدّرب( :إلى توفير دعم خبرات خارجية )مثلفي حال تطلب المشروع 
 أيام تقديم الخدمة لهذه الخبرة ويكون قابل للتطبيق مع إثبات تقديم الخدمة كدليل داعم.

 وبحسب نوعية األنشطة المتوقعة في المشاريع يمكن تطبيق الحد األعلى للعناصر الواردة فيما يلي:
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 ت الالزمة: في الكرك نشاط المشروع وعند تقديم المبرراالبدل اليومي: في حالة اإلقامة ليلة واحدة بعيداً عن مكان اإلقامة ل
ب يورو. ويعني ذلك: إذا جاء شخص مقيم في الكرك ليحضر نشاط يعقد في عّمان ويتطلّ  ١٢٠يورو، في عمان  ١٠٠

 يورو في الليلة. ١٢٠اإلقامة ليلة واحدة فإنّه سيتلقّى 

 عقدة، مثل:في حال كان اإلجراء يشمل خدمات إضافية خالل الجلسات المن 

أّما توفير  يورو لكل مشارك في اليوم الواحد في النشاط. ١5تقديم الطعام: حيث يتم تقديم القهوة والغداء بمعدل  -
 يورو لكل مشارك في اليوم الواحد من النشاط. 5استراحة القهوة فقط بمعدل 

يوم لواحد من يورو لكل مشارك في ال ١5مواد تدريب: بما في ذلك القرطاسية واألوراق، إلخ... بتكلفة مؤهلة بمعّدل  -
 النشاط.

  يورو لكل  ٢٠أما في حالة وجود الحاجة لتوفير دعم لذوي االحتياجات الخاصة يتم تطبيق مبدأ المبلغ اإلجمالي وقدره
 في اليوم الواحد من النشاط.بحاجة لهذا النوع من الدعم  مشارك

  يورو للسفر داخل المحافظة )شريطة  ٢٠اإلجمالي للسفر ذهاباً وإياباً: لتسهيل سفر المشاركين، يمكن تطبيق معدالت المبلغ
 يورو للسفر خارج محافظة الكرك. ٧5كم( و ٢٠أن تكون المسافة بين مكان تقديم الخدمة واإلقامة أكثر من 

ا تكاليف حقيقية مع توفير الوثائق ستعتبر البنود التالية، حيث يقتضي القيام بها عند تنفيذ أنشطة المشروع، ويتم التعامل معها على أنه
 الداعمة:

 )استئجار مكان لعقد النشاط )األنشطة 

 .تكاليف إضافية محددة لتنسيق الفعالية إن تّم تبريرها بالطريقة المحددة 

 تبريرها بالطريقة المناسبة. يورو إن تمّ  ١5٠٠اسوبية بحد أعلى معدات مكتبية ح 

 رية للتدريب أو للقيام بأنشطة محددة ويحث ذلك فقط إن تًم تبريرها بشكل باإلضافة إلى أي معدات أخرى تعتبر ضرو
 مناسب مع تطبيق إجراءات الشراء الضرورية.

  من ١٠البنود المشار إليها ألغراض المعلومات والتواصل وتتطابق مع خطة التواصل المشار إليها )يوصى تقريباً بـ ٪
 قيمة العقد(

والمخصص لتغطية تكاليف على األقل، يورو  ٢١٠٠قدره  د بند ميزانية إلزاميضوء على وجومن الضروري تسليط ال
اجتماعات أثناء فترة التنفيذ(  ٤المشاركة في اجتماعات التشبيك واجتماعات المجموعة سواء كانت إقليمية أو محلية )تقريباً 

 والتي سوف تغطي العناصر التالية:

 يورو لكل مشارك في النشاط يومياً. ١٠٠المتقدمين المشاركين وذلك بمعّدل المشاركة في اجتماع المتقدمين الرئيسيين و 

 .تطبق نفس التكاليف كما هو مذكور أعاله للسفر داخل وخارج المحافظة ويتم صرف بدل يومي 

 

 غير مباشرة تكاليف مؤهلة 

 يتجاوز معدل ثابت، ولكن يجب أالقد تكون التكاليف غير المباشرة المستخدمة في تنفيذ المشروع مؤهلة للحصول على تمويل 
عنية لميزانية م٪ من إجمالي التكاليف المباشرة المقدرة. تعد التكاليف غير المباشرة مؤهلة بشرط أال تتضمن تكاليف ٧المجموع 

ة غير انه المنح لمطلوبة قبل توقيع عقدتبرير النسبة المئوية ا يوقد يُطلب من مقدم الطلب الرئيس خرى مذكورة في عقد المنحة،أ
 ال يلزم تقديم مستندات داعمة.ففي الشروط الخاصة لعقد المنحة  ةثابتنسبة بمجرد تحديد و
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 :التكاليف غير المؤهلة 

 التكاليف التالية غير مؤهلة:

 .القروض والديون ورسوم الفائدة 
 .تعويضات عن الخسائر الواقعة أو المحتملة 
  لة من انحة أخرى أو تحت برامج عمل أخرى مموممولة من قبل جهات مالالمعلن عنها من قبل المستفيدين والمصاريف

 لنفس المشروع.قبل االتحاد األوروبي أو جهة مانحة أخرى 
 .شراء األرض أو مباني أو مكاتب أو سيارات 
 .خسائر فرق تحويل العملة 
  .قروض لطرف ثالث 
 .رواتب وأجور موظفين الحكومة الوطنية 

 

 لسلوك المهنيمدونة األخالقيات وقواعد ا: 

 

 أ( عدم وجود تضارب المصالح

تؤثر على من شأنها أن المتقدم في مصالح شخصية أو مالية أو أي مصالح أخرى مع األطراف المشاركة  يتدخلال يجب أ
فسين أي محاولة من جانب المتقدم للحصول على معلومات سرية أو إبرام اتفاقيات غير قانونية مع المناف اتخاذ القرارات، نزاهة

لجنة التقييم أو الجهة المتعاقدة أثناء عملية فرز الطلبات أو تقصيها أو تقييمها ستؤدي إلى رفض طلبه،  قرار أو التأثير على
ً  قد تؤدي إلى عقوبات إدارية وفقًا لالئحة المالية الساريةوبل   .أيضا

 ب( احترام حقوق اإلنسان والتشريعات البيئية ومعايير العمل األساسية

ووفقاً على مقدم الطلب وموظفيه االمتثال لحقوق االنسان. يتوجب على المتقدمين الذين حصلوا على العقود خصوصاً  يجب
، باإلضافة إلى االمتثال لمعايير للقانون المعمول به، االمتثال للتشريعات البيئية بما في ذلك االتفاقات البيئية متعددة األطراف

اقيات منظمة العمل الدولية )مثل اتفاقيات حرية تشكيل الجمعيات أو المفاوضة الجماعية أو العمل األساسية الموضحة في اتف
 القضاء على العمل القسري والقضاء على عمالة األطفال(.

 

 :شعار "عدم التسامح مطلقًا" مع االستغالل واالعتداء الجنسي

بجميع السلوكيات غير المشروعة التي لها تأثير على تطبق المفوضية األوروبية سياسة "عدم التسامح مطلقًا" فيما يتعلق 
 .المصداقية المهنية لمقدم الطلب

أي فضالً عن  التحرش واالعتداء اللفظي أو االعتداء واالستغالل الجنسي أو ظر االعتداء الجسدي أو التهديد بممارستهيح
 .مظاهر عدائية أخرى

 

 ج( مكافحة الفساد والرشوة

ظ المفوضية األوروبية تحتفو المتعلقة بمكافحة الفساد والرشوة،ال لجميع القوانين واللوائح المعمول بها يجب على المتقدم االمتث
، أو إذا فشلت نوع في أي مرحلة من مراحل نفاذ العقد من أي المشروع إذا تم اكتشاف فسادبالحق في تعليق أو إلغاء تمويل 

لفاسدة" على عدة "الممارسات ا ة للتعامل مع هذه الممارسات، كما قد تظهربالجهة المتعاقدة في اتخاذ جميع التدابير المناس
ه عالقة مل لعأشكال منها: تقديم رشوة أو هدية أو مكافأة أو عمولة ألي شخص كحافز أو مكافأة ألداء أو االمتناع عن أي 

 بالحصول على عقد المنحة أو تنفيذ عقد مبرم مع السلطة المتعاقدة.

 يهةنفقات غير نزد( 

، بما في ذلك غامضةسيتم رفض الطلبات أو إنهاء العقود إذا تبين أن منحها أو تنفيذها قد كشف عموالت أو نفقات تجارية 
عموالت غير مدفوعة  ، أوريقة مخالفة ألحكام العقد الرئيسعموالت غير مذكورة في العقد الرئيس أو نشأت عن عقد مبرم بط
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أو عموالت  الت مدفوعة إلى مستفيد غير معروفعمو أوعموالت تلجأ إلى مالذ ضريبي  أو شرعية مقابل أي خدمة فعلية أو
 مدفوعة لشركة تُستخدم كواجهة. 

وروبي، وذلك مشاريع يمولها االتحاد األعلى  دفعوا مصاريف تجارية غامضةقد يتحمل المستفيدون من المنح الذين تبين أنهم 
الصندوق  استبعادهم بشكل دائم من االنتفاع من تمويل االتحاد األوروبي / عواقب إنهاء عقودهم أو حسب خطورة الموقف،

 األوروبي للتنمية.

 

 االحتيالاالخالل بااللتزامات أو المخالفات أو ه( 

راق للقوانين وفي بعملية احتيال أو اختحال ثبت عليه أنه قام  مشروع فيتحتفظ الجهة المتعاقدة بالحق في تعليق أو إلغاء أي 
 يحق للجهة المتعاقدة االمتناع عن إبرام العقد.ف ،التهمة قبل الحصول على عقد المنحة ثبوتحال 
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 المتبعة اإلجراءات وجميع الطلب تقديم كيفية   2.2

مات الالزمة وذلك ليتم تقييمها مع جميع المعلو مقترحات المشاريع المختصرةيجب تسليم بدايةً، هذه دعوة تقديم مقترحات مقيّدة. 
 لمستندات الداعمة،الفرنسية بعض ا من المعلومات اإلدارية ومدى األهلية. أثناء التحقق من األهلية قد تطلب منظمة الخبرة للتحقق

مع طلب المنحة نية موقعاً من قبل المتقدم الرئيسي والمتقدم المشارك وتقديمه على شكل نسخة إلكترو "األصلي ويجب تقديم "اإلقرار
 ة للجهة المتعاقدة.باإلضافة إلى نسخة ورقي

ترح المشروع مقين تم اختيارهم لتقديم ١أوالً وبعد ذلك سيتم دعوة المتقدمين الرئيسيين ال مقترح المشروع مختصرسيتم تقييم 
 الكامل. الكامل

  مقترح المشروع المختصرمحتوى   2.2.1

 

ذج الطلب والمتاح على منصة نظام المنح المذكور الواردة في نمو مقترح المشروع المختصريجب تقديم الطلبات وفقاً لتعليمات 
 أدناه:

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

 

مين استخدام اللغة اإلنجليزية و/أو العربية اللغة الرسمية لهذا البرنامج هي اإلنجليزية، مع ذلك وبموجب هذه الدعوة يمكن للمتقد
للحد األدنى من للغة اإلنجليزية اللذين تّم اختيارهم من خالل توفير ترجمة  للمتقدمينستقوم الجهة المتعاقدة بتقديم الدعم للتقدم )
بعض للغة العربية بالسمية غير ر. وستوفر الجهة المتعاقدة جميع الوثائق الرسمية باللغة اإلنجليزية مصحوبة بترجمة الوثائق

 .(المقتطفات الرئيسية منها

 يرجى مالحظة أن:

، تقديم تقدير للمساهمة األوروبية المرجوة فقط. وال مقترح المشروع المختصريتوجب على المتقدمين الرئيسيين، في  .１
 مقترح المشروع الكاملتقديم  يطلب من المتقدمين الرئيسيين تقديم الميزانية المفصلة إاّل في الخطوة الثانية وهي مرحلة

 للمنحة.

الكامل للمنحة.  مقترح المشروعأثناء تعبئة نموذج  مقترح المشروع المختصرال يمكن تعديل البنود التي تم تقديمها في  .１
٪ ما لم ينص على خالف ذلك في حالة ٢٠كما ال يجوز أن تختلف مساهمة االتحاد األوروبي عن التقدير األولي بأكثر من 

 مشاركين إضافيين(.إضافي )متقدم مشارك  إدراجافقة على المو

أن تحتوي هذ الوثيقة على جميع المعلومات ذات الصلة  المهمفقط، لذلك من  مقترح المشروع المختصرسيتم تقييم نماذج  .１
 بالمشروع. ال ينبغي إرسال مرفقات إضافية.

لى رفضها. ولن يتم تقديم التوضيحات إاّل عندما تكون المعلومات قد يؤدي إ مقترح المشروع المختصرأي تفاوت أو تناقض كبير في 
 غير كافية إلجراء تقييم موضوعي للمشروع.المقّدمة 

 

 باإلضافة إلى الموعد النهائي للتسليم مقترح المشروع المختصرمكان وكيفية تقديم  2.2.2

 

ً ) مقترح المشروع المختصريجب تقديم  وهي: ة الخاص بنظام المنح ( وذلك عبر المنصفقطإلكترونيا
(jo-https://www.egregsystem.info/socialprotection)  وفّرتها منظمة الخبرة الفرنسية لمساعدتك في والتي

 المشاركة في هذه الدعوة.

 ١٢:٠٠، في تمام الساعة ٢٠٢٠آذار/مارس  ١٨هو يوم األربعاء الموافق لـ ختصرةمقترحات المشاريع المالموعد النهائي لتقديم 
 بمجّرد انقضاء الموعد النهائي للتقديم. مقترح المشروع المختصر)حسب التاريخ والتوقيت المحلي األردني(. ال يسمح بتعديل 

https://www.egregsystem.info/mosd/#call_for_proposals
https://www.egregsystem.info/socialprotection-jo)
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لى المنصة وسيقتصر الوصول إ لنهائي للتقديم.بعد انقضاء الموعد ا مقترح المشروع المختصرإدخال أي تعديالت على ال يمكن 
 المقّدمة. مقترح المشروع المختصرعلى عرض 

(. EGREG ، يتعين على المتقدمين المهتمين بالتسجيل في منصة نظام المنح )والمسمىمقترح المشروع المختصرإلعداد وتقديم 
لى حساب إين. يوفر التسجيل إمكانية الوصول الفوري يتجوب تسجيل المتقدم الرئيسي والمتقدم المشارك/ المتقدمين المشارك

خاص بمنصة  . سيحصل كل مسّجل تلقائياً على رقم تعريفنظام المنحمنصة مخصص ويم تحقيق ذلك باتبّاع التعليمات الواردة في 
 نظام المنح.

م أنه أثناء إلنترنت. يُرجى العلعبر  مقترح المشروع المختصرسيحصل المتقدمون الرئيسيون فقط على تأكيد تلقائي عند تقديم 
إلى الشخص لفرنسية منظمة الخبرة اقبل مرحلة اإلعداد واالختيار سيتم اعتبار جميع اإلشعارات المرسلة عبر البريد اإللكتروني من 

 الذي تم االتصال به لدى مقّدم الطلب تتمتع بوضع قانوني.

 ال توجد وسائل أخرى للتقديم يمكن استخدامها.

 غير الكاملة. مقترحات المشاريع المختصرةفض قد يتم ر

 مالحظة:

حدث على شبكة االنترنت يوذلك لتجنب الضغط الذي قد  يُنصح المتقدم الرئيسي بعدم االنتظار حتى اليوم األخير لتقديم الطلب،
جهة االتصال  فلن تتحمل أي صعوبات في التقديم أو حدوث خلل في االتصال )بما في ذلك انقطاع التيار الكهربائي، إلخ..(، أو

 .أي مسؤولة عن أي تأخير بسبب األعذار المذكورة أعاله

 

لمشروع )المتقدم يتوجب على جميع الشركاء التسجيل في المنصة الخاصة بنظام المنح بغض النظر عن دورهم المفترض في ا
حدة فقط ومع ذكر مؤسسة مرة وا ة أوجه. يمكن تسجيل كل مقترح المشروع المختصرالرئيسي أو المشارك( وذلك قبل تقديم 

 بيانات االتصال لشخص واحد.

لجزء المخصص إيقاف نشاط االوقت سيتم  هذاوبعد  ٢٠٢٠آذار/ مارس  ١6سيبقى التسجيل مفتوحاً حتى نهاية العمل يوم اإلثنين 
 سجيل.للت

 

  مقترح المشروع المختصرمعلومات إضافية عن  2.2.3

 

يوًما قبل  ٢١قة باإليضاحات مباشرةً عبر قسم األسئلة واألجوبة على منصة نظام المنحة، في موعد أقصاه يجب تقديم األسئلة المتعل
 .مقترح المشروع المختصرالموعد النهائي لتقديم 

 (.٢٠٢٠شباط/ فبراير ٢6السلطة المتعاقدة غير ملزمة بتقديم إيضاحات لألسئلة الواردة بعد هذا التاريخ )األربعاء 

 (٢٠٢٠س آذار/مار ٧)السبت  مقترح المشروع المختصروًما قبل الموعد النهائي للتقديم ي ١١دود في موعد أقصاه ستقدم الر

 المتعاقدة ضمان الردود على األسئلة / طلبات اإليضاحات المقدمة بعد الموعد النهائي المحدد. للجهةال يمكن 

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

سم مكتب المساعدة المشاكل المتعلقة بدعم تكنولوجيا المعلومات واستخدام النظام اإللكتروني لنظام المنح من خالل ق سيتم معالجة
 .٢٠٢٠آذار/ مارس  ١6لمسجلين حتى نهاية العمل يوم اإلثنين سيبقى متاحاً لمقّدمي الطلبات افي المنصة. و

 يرجى العلم بأنّه وقت االستجابة القياسي والمحدد لمكت المساعدة لنظام المنح هو يومين عمل كحد أقصى.
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كن الجلسات على ا)سيتم اإلعالن عن أم سيتم عقد جلسات تعريفية وجلسات تدريبية لكتابة المقترحات في المواعيد األولية التالية
 :(EGREG المنصة اإللكترونية لنظام المنح

 

 مساًء )بالتوقيت المحلي لألردن( ٢:٠٠صباحاً إلى  ١٠:٠٠، الساعة ٢٠٢٠شباط/فبراير  ١٧الكرك:  -

 مساًء )بالتوقيت المحلي لألردن( ٢:٠٠صباحاً إلى  ١٠:٠٠، الساعة ٢٠٢٠شباط/فبراير  ١٩عّمان:  -

 محلي لألردن( مساًء )بالتوقيت ال٢:٠٠صباحاً إلى  ١٠:٠٠، الساعة ٢٠٢٠ير شباط/فبرا ٢٤الكرك:  -

 

إذا كنت مهتّما/كانت مؤسستك مهتمة بحضور إحدى هذه الجلسات، فيرجى إرسال بريد إلكتروني قبل أسبوع واحد من الجلسة 
موضحاً: االسم الكامل وعنوان البريد االلكتروني   ocialProtectionGrant@expertisefrance.frSالتعريفية إلى 

لألشخاص الذين سيشاركون باإلضافة إلى المؤسسة التي ينتمون إليها )مشاركين اثنين لكل مؤسسة كحد أقصى( والتاريخ المناسب. 
 تكاليف يتحّملها مقدمو المقترحات لحضور الجلسات التعريفية.  ستكون أولوية الحضور لمن يسّجل أوالً. لن يتم تغطية أية

يمكن للجهات المهتمة الحصول على المزيد من المعلومات من خالل زيارة المنصة اإللكترونية لنظام المنح: 
 jo-rotectionhttps://www.egregsystem.info/socialp األسئلة المتكررة ومالحظات هامة  يتوفر عليهاحيث س

أخرى تخص المتقّدمين. وبالتالي، ننصحكم بأن تزوروا هذه المنصة بانتظام وبشكل متكرر لتكونوا على اضطالع على األسئلة 
 واألجوبة المنشورة والمحّدثة.

 

 الكامل مقترح المشروعنموذج  ٤.2.2

 

مقترح المشروع ناًء على بالكامل بعد اختيارهم  مقترح المشروعين الرئيسيين والذين تّمت دعوتهم لتقديم يتوجب على المتقدم
نصة نظام المنح الخاصة بالمشروع: الكامل باستخدام م مقترح المشروعأن يقوموا بتقديم  المختصر

.jo-www.egregsystem.info/socialprotection/https:/  كما يتوجب على المتقدمين الرئيسيين التقيّد الصارم بصيغة
 نموذج طلب المنحة وملء األقسام المطلوبة.

ام باستخد مقترح المشروع الكاملوطريقة تقديم  مقترح المشروع الكاملسيتم عقد جلسات لبناء القدرات حول كتابة المقترحات وتقديم 
 منصة نظام المنح وستكون متاحة لمقدمي الطلبات الذين تم اختيارهم وسيتم اإلعالن عنها في رسالة الدعوة.

 .مقترح المشروع المختصرالكاملة بنفس اللغة التي قّدموا بها  مقترحات المشروعيجب على المتقّدمين الرئيسيين تقديم نماذج 

 الكامل بعناية فائقة وبدقة ووضوح حتى يتم تقييمه بالشكل الصحيح. ترحالمقعلى المتقّدم الرئيسي أن يملئ نموذج  

)مثل وجد عدم اتّساق في المبالغ المتعلقة بأوراق  الكامل مقترح المشروعأي خطأ ينتج عنه تعارض كبير في االتساق في نموذج 
 الميزانية( قد يؤدي إلى رفض الطلب.

متعاقدة من إجراء عندما تكون المعلومات المقدمة غير واضحة وبالتالي تمنع الجهة اللن يتم تقديم توضيحات من مقّدم الطلب إاّل 
 تقييم موضوعي.

حتوي تأن  همالمالكامل والواجب تعبئته هو الذي سيتم إرساله إلى المقيّميين لذلك من  مقترح المشروعيرجى مالحظة أن نموذج 
 بالمشروع. على جميع المعلومات ذات الصلة المتعلقة هذه الوثيقة

 ال ينبغي إرسال مرفقات إضافية.

 

 

mailto:SocialProtectionGrant@expertisefrance.fr
https://www.egregsystem.info/socialprotection-jo
https://www.egregsystem.info/socialprotection-jo
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 مقترح المشروع الكاملمكان وكيفية تقديم نموذج  ٥.2.2   

 

ً ) مقترح المشروع الكامليجب تقديم نموذج  ( وذلك عبر المنصة الخاص بنظام المنح وهي: فقطإلكترونيا
jo-https://www.egregsystem.info/socialprotection( .واتباع اإلرشادات الواردة في المنصة 

 . عبر إلنترنتنموذج الطلب الكامل سيحصل المتقدمون الرئيسيون فقط على تأكيد تلقائي عند 

 ال توجد وسائل أخرى للتقديم يمكن استخدامها.

 قد يتم رفض الطلبات غير الكاملة.

 

 مقترح المشروع الكاملالموعد النهائي لتسليم نموذج  2.2.6 

 

والتي سيتم إرسالها للقائمة المختصرة من المتقدمين سيتم تحديد الموعد النهائي لتقديم الطلبات الكاملة في المراسالت اإللكترونية 
اً على األقل من تاريخ اإلخطار كما سيتم تحديد يوم ٣٠الذين تم اختيارهم. وسيكون الموعد النهائي لتقديم الطلبات الكاملة بعد 

 التاريخ الدقيق في رسالة الدعوة.

 سيتم التنسيق لعقد جلسة تعريفية جديدة للمتقدمين الذين تّم اختيارهم )المتقدمين الرئيسيين والمشاركين(. سيتم تحديد الزمان والمكان
 في رسالة الدعوة لتقديم الطلب الكامل.

 نموذج مقترح المشروع الكاملافية عن معلومات إض 2.2.7

 

يوماً من الموعد  ٢١يجب تقديم طلبات التوضيح مباشرة عبر قسم األسئلة واألجوبة على منصة نظام المنح في موعد ال يتجاوز 
 الكامل. مقترح المشروعالنهائي لتقديم نموذج 

 ا التاريخ.الجهة المتعاقدة غير ملزمة بتقديم إيضاحات لألسئلة الواردة بعد هذ

 يوم قبل الموعد لنهائي للتقديم. ١١سيتم الرد على األسئلة في موعد ال يتجاوز 

 ال يمكن للجهة المتعاقدة ضمان الرد على األسئلة/ طلبات اإليضاح المقدمة بعد الموعد المحدد.

المتعاقدة إعطاء رأي مسبق عن  للجهةن لضمان المعاملة المتساوية للمتقدمين، لن يتم تقديم ردود فردية على األسئلة، كما ال يمك
 وصف المشروع و/أو أنشطة محددة.

ستنشر األسئلة األكثر شيوًعا وكذلك اإلشعارات المهمة األخرى لمقدمي الطلبات، لذلك، يُنصح بالرجوع إلى منصة نظام المنح: 
jo-ttps://www.egregsystem.info/socialprotectionh لكي تبقى مطلعا على األسئلة واألجوبة المنشورة.  بانتظام

مقترح وتقدم هذه األسئلة واإلجابات ألغراض التوضيح وليس الغرض منها أن تشكل تصويبًا للدعوة لتقديم المقترحات أو نموذج 
 الكامل. المشروع

 اعدة.جيا المعلومات المتعلقة باستخدام النظام اإللكتروني لنظام المنح عبر قسم مكتب المستعالج مشكالت دعم تكنولو

 

 

 

https://www.egregsystem.info/mosd/#call_for_proposals
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 اختيارها وأسس الطلبات تقييم   3

ا للخطوات والمعايير ستقوم الجهة المتعاقدة بفحص الطلبات وتقييمها بمساعدة من مقيّمين خارجيين، وسيكون تقييم جميع الطلبات وفقً 
 التالية.

 .٢.١المنصوص عليها في القسم رقم  معايير األهليةالمقترح  المشروعلطلب في حال لم يحقق سيرفض ا

قائمة  بتحديد يالنهائ القرارالمتعاقدة في عملية اتخاذ  للجهةستقوم لجنة المنح الفنية متبوعة بلجنة المنح التوجيهية بتقديم الدعم 
واالختيار، سيكون  وخالل عملية التقييم  لثانية وأخيراً للحصول على المنحة.مختصرة من مقدمي الطلبات المدعوين للتقدم للخطوة ا

 هناك ممثل عن بعثة االتحاد األوروبي لدى األردن بصفة مراقب.

ت المستثنية أنهم ليسوا من الحاالب لإلقراريجب على مقدم الطلب الرئيس وكذلك جميع المتقدمين المشاركين ملء وتوقيع نموذج 
 المشروع مقترح(، ويجب تقديم النسخة األصلية من النموذج بمجرد دعوة مقدمي الطلب لتقديم PRAGمن  ٢.6.١٠.١ )انظر القسم

 الكامل.

 ، التحقق من األهليةالتحقق اإلداري( الخطوة األولى: االفتتاح، 1)

 سيتم تقييم ما يلي:

 يشمل التحقق اإلداري: 

 أن تكون مدة المشروع ضمن الحد المطلوب .١

 ة المطلوبة بين الحد األدنى والحد األقصى المسموح بهالمساهم .٢

 يكون معدل المنحة ضمن الحد المشار إليه .٣

وتوقيعه تعهد للتعبئة مقدم الطلب الرئيس لإلقرار وتوقيعه وتحميله؛ تعبئة مقدم الطلب المشارك )المتقدمين(  .٤

 وتحميله.

 رك )المتقدمين( وفقًا للمعايير الموضحة في األقسام سيتم التحقق من أهلية مقدم الطلب الرئيسي ومقدم الطلب المشا

 .٢.١.٣و  ٢.١.٢و  ٢.١.١

ولن تستكمل عملية التقييم  وحدهإذا كانت أي من المعلومات المطلوبة مفقودة أو غير صحيحة، فقد يرفض الطلب على هذا األساس 
 بعد ذلك.

ة وجودة المحتوى واألنشطة وجودة الشراكات في المشروع سيتم تقييم الطلبات التي تجتاز عملية التحقق هذه على مدى مالءم
 المقترح.

 مقترح المشروع المختصر( الخطوة الثانية: تقييم 2)

 سيتم التقييم بناًء على مؤشرات التقييم التالية:

 مؤشرات التقييم:

 الكامل( مقترح المشروع)لن يتم تغيير النقاط خالل تقييم  الصلة. 1

 ٢.١.٢في قسم  سعي المشروع في تنفيذ الموضوعات ذات األولوية المتفق عليها والموّضحةيقيّم هذا المعيار مدى 
يؤخذ في عين سمن الدليل.  ١.٢من هذا الدليل التوجيهي ومدى مساهمته في تحقيق األهداف المشار لها في القسم 

ليل باإلضافة إلى من الد ١.٢سم االعتبار عناصر "القيمة المضافة" للمشروع، بما في ذلك العناصر المذكورة في الق
 أي عناصر مبتكرة أخرى.

 ط التالية:إن التقييم حسب هذا المعيار سيأخذ في عين االعتبار، ليس على سبيل الحصر، المساهمة إلى النقا

وربما  عزيز أو إنشاء شراكات محلية لتحسين التماسك االجتماعي )بمعنى تحسين رفاه ونوعية حياة الجميع(،ت -
 وضع نماذج تنظيمية تشمل المستفيدين والمعنيين؛ أيًضا

٣٠ 
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فئات يفية تكييف وتحسين الخدمات االجتماعية، مع التركيز بشكل خاص على جيوب الفقر، من خالل إشراك الك -
 الضعيفة ومقدمي الرعاية األسرية في عملية إيجاد الحلول؛

 دعم الفئات المحرومة في تجاوز الحواجز؛ -

 لمسافات البعيدة؛لن المناطق الريفية والحضرية، والحد من اآلثار السلبية تحسين الروابط بي -

وارد الرقمية حسين واستخدام المهارات المنسية والدراية والموارد الثقافية مع استخدام وتيسير الوصول إلى المت -
 والتصميم وغيرها من الموارد التقنية؛

لصغيرة والمؤسسات االجتماعية )إشراك الشباب والنساء والفئات ا الجهود المبذولة لرفع قيمة األعمال التجارية -
 المستضعفة(؛

 المستفيدين. مع البيانات والمساهمة في البحث والتوصل إلى فهم أفضل لتأثير التدخل والسياسات االجتماعية علىج -

 لكامل(رح المشروع امقتييم درجة خالل تق 3٥. جودة المحتوى واألساليب واألنشطة )يمكن زيادة الدرجات إلى 2

 يف يُتوقع أن يساهم في:يقيم هذا المعيار التنفيذ العملي للطلب، مع مراعاة كيفية تحسين التجارب السابقة، وبالتالي ك

ريجياً من حسين الحوار والتعاون مع السلطات المحلية / الوطنية من أجل المساعدة في تحسين جودة الخدمات تدت -
 صول والرضا والرفاهية للمستفيدين، ال سيما في جيوب الفقر؛حيث اإلنصاف والو

المجتمع،  حسين جودة األماكن العامة وإمكانية الوصول إليها ووظائفها المتعددة، وكذلك تشجيع المتطوعين فيت -
 وصقل الصورة العامة وتطوير المعايير البيئية للمنطقة؛

اعات المختلفة، مما يؤدي إلى االبتكار وإلى إنشاء شركات طتحسين مشاركة الشباب في األنشطة الشاملة للق -
 صغيرة ومؤسسات اجتماعية؛

جتماعي، يادة استقاللية األشخاص ذوي اإلعاقة والمستضعفين بشكل عام، وتعزيز اندماجهم والتصدي للوصم االز -
 وكذلك دعم مقدمي الرعاية للعائالت؛

 و المنتجات التي تقدمها من خالل تعريفهم على التصاميم والتقنيات،ة أتحسين الخدمات التي تقدمها الفئات المستهدف -
 وتعزيز الحلول التعاونية والوصول إلى السوق.

١5 

 الكامل( مقترح المشروعنقطة خالل تقييم  1٥. نوعية الشراكة )يمكن زيادة الدرجات إلى 3

 اعاة:م )المتقدمين( المشارك مع مريقيّم هذا المعيار أهمية الشراكة بين مقدم الطلب الرئيس والمتقد

 تجربة كل شريك؛بالتكامل والدعم المتبادل فيما يتعلق  -

 ات.إمكانية االنخراط في التدريب وتحسين المهار -

5 

 

 30/٥0لجودة يبلغ حًدا أدنى ل يسجل مقترح المشروع المختصرلكي يؤخذ الطلب بعين االعتبار ليتأهل للمرحلة الثانية، يجب أن 
 ٪ لكل معيار.٥0، ويجب الحصول على درجة ال تقل عن نقطة

جل تحديد ما يقارب ضعف أالمؤّهلة استناًدا إلى نتائج التقييم أعاله، ثم سيتم تصنيفها من  مقترحات المشاريع المختصرةسيقل عدد 
 يل.من هذا الدل ١.٣عدد العقود التي ستؤخذ بعين االعتبار لتنفيذ البرنامج، كما هو موّضح في قسم 

يتم أيًضا إخطار المتقدمين الكاملة. )س مقترحات المشروعسيتم بعد ذلك دعوة المتقدمين الرئيسيين الذين وقع عليهم االختيار لتقديم 
معايير بهم أو أسباب الرفض المرتبطة ب مقترح المشروع المختصر الخاصغير الناجحين واطالعهم على نقاط الضعف في 

 األهلية(.
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 الكامل مقترح المشروعالثة: تقييم ( الخطوة الث3)

ت المطلوبة غير أوالً، سيتم إجراء تحليل إداري يضمن إدراج جميع المعلومات المطلوبة وصحتها، وإذا كانت أي من المعلوما
 .وحدهمتوفرة أو غير صحيحة، فقد يتم رفض الطلب على هذا األساس 

حة وقدرة المتقدمين على ة التحليل اإلداري، بما في ذلك الميزانية المقترالكاملة التي تجتاز عملي مقترحات المشروعوستقيم جودة 
 تنفيذ المشروع. وسيتم تقييمها باستخدام المعايير في الجدول أدناه.

 صلة. ال1

لخاصة بمقترح انقاط الالكامل. وسيتم تسجيل نفس  مقترح المشروعلن يتم إعادة تقييم هذا المعيار خالل تقييم 
 .صرالمشروع المخت

مقترح 
المشروع 
 المختصر

 . جودة المحتوى واألنشطة2

المعايير المذكورة في  استناًدا إلى المعلومات التفصيلية اإلضافية المقدمة في الطلب الكامل، سيتم التقييم حسب نفس
 (.جودة المحتوى واألساليب واألنشطة) مقترحات المشاريع المختصرةالنقطة الثانية من تقييم 

 لمعيار أخذ استدامة المشروع وأهدافه في عين االعتبار، حيث يمكن أن يقدم المشروع:يشمل هذا ا

 المدني والمنتفعين والسلطات؛ حوار أفضل بين منظمات المجتمع -

 تعاون أنجع بين منظمات المجتمع المدني؛ -

 اعية؛المؤسسات االجتمجع بين منظمات المجتمع المدني والمنتفعين، بما في ذلك الشركات الصغيرة وتعاون أن -

ر القيمة ثقافة عدم وجود نفايات" وتحسين رعاية البيئة؛ وستؤخذ هذه العناصر في االعتبار، إلى جانب عناص" -
 المضافة األخرى، واألنشطة الشاملة لعدة قطاعات، وتعزيز المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص

3٥ 

 . جودة الشراكة3

قدم الطلب المشارك مافية المتعلقة بالقدرات الفنية والمالية والخبرات التي يقدمها استناًدا إلى المعلومات اإلض
دى ضمان قيام )المتقدمون المشاركون(، يقوم هذا المعيار بتقييم مدى أهمية الشراكة للمشروع باإلضافة إلى م

 الهيكل اإلداري بالتنفيذ الفعال.

ع مشاركة أقل من مرفة والقدرات الالزمة مباشرة لتنفيذ النشاط سيتم إعطاء قيمة مضافة للشراكات التي توفر المع
يل المثال من الخبرات الخارجية، ومع ذلك، قد يشمل المشروع متطلبات محددة من ناحية الخبرة الفنية )على سب
إلخ لمتطوعين، أجل تسهيل مشاركة المنتفعين، والمساهمة في تحسين السياسات العامة، وبناء قدرات الموظفين وا

)... 

ات حول كيفية هناك حّث على تقديم األفكار المبتكرة و/أو االستشهاد بالممارسات الفضلى، وكذلك تقديم تصّور
 استمرار الشراكات بعد انتهاء فترة تنفيذ المشروع.

١5 

 . التواصل والنشر٤

ف من ذلك هو تائج، والهديقوم هذا المعيار بتقييم المشروع من حيث االتصال والنشر للمنهجية والعمليات والن
هذا التأثير يتجاوز  تعظيم أثر المشروع وملكية نتائجه على المستويات المحلية واإلقليمية والوطنية، وبالتالي فإن

 عمر المشروع.

١٠ 

 . مالءمة الميزانية٥

قعة ، وتحليل تماسك تويقوم هذا المعيار بتقييم الجدوى المالية للمشروع واتساقه فيما يتعلق باألهداف والنتائج الم
ل مناسب في أنشطته المخططة الشاملة والتكاليف المقدرة ذات الصلة ، مع ضمان تقدير النتائج المتوقعة بشك

 ميزانية فعالة من حيث التكلفة.

١٠ 
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 تقل ى درجة النقطة، ويجب الحصول عل ٧5/١٠٠لكي يتم النظر في التمويل، يجب أن تحرز المقترحات حًدا أدنى للجودة يبلغ 
 ٪ لكل معيار.5٠عن 

 7٥/100جودة يبلغ حًدا أدنى للالكامل  مقترح المشروعلكي يؤخذ الطلب بعين االعتبار ليتأهل للمرحلة الثانية، يجب أن يسجل 
 ٪ لكل معيار.٥0نقطة، ويجب الحصول على درجة ال تقل عن 

 االختيار المبدئي

عية، وسيتم اختيار للدرجة الحاصلة عليها، مع مراعاة المجاالت المواضي يوضع جدول بعد عملية التقييم يصنّف الطلبات وفقًاس
نية المتاحة لهذه مبدئي للطلبات التي حصلت على أعلى نقاط في كل مجال من المجاالت المواضيعية حتى يتم الوصول إلى الميزا

هذه القائمة في حالة  نفس المعايير، وستستخدمالدعوة لتقديم المقترحات. وباإلضافة إلى ذلك، سيتم وضع قائمة احتياطية باتباع 
 توفر المزيد من األموال خالل فترة صالحيتها.

سيتم استبدال أي طلب مرفوض بالطلب األفضل الذي يليه على قائمة االحتياط والذي يقع ضمن الميزانية المتاحة لهذه الدعوة 
 لتقديم المقترحات.

 للطلبات التي تم اختيارها مبدئيًّاالخطوة الرابعة: تقديم الوثائق المساندة 

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

على تقييم الجهة  للجنة بالتحقق من أهليته، وبناءً سيُطلب من المتقّدم الرئيس والمتقّدم المشارك تقديم المستندات أدناه للسماح 

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

 ل كل من المتقدمين الرئيسين والمشاركين باللغة العربية.يسجشهادة ت .١

 باللغة اإلنجليزية.لكل من المتقدمين الرئيسيين والمشاركين باللغة العربية مع ترجمة لبعض األجزاء النظام األساسي  .٢

( موقّع حسب األصول من قبل كل من قسم المرفقات –الموجود على المنصة اإللكترونية قانوني )الثبات نموذج اإل .٣

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

إثبات نموذج المتقدم الرئيسي فقط يتوافق مع  ن( مقسم المرفقات –الموجود على المنصة اإللكترونية ) ماليالنموذج ال .٤

معتمد من البنك الذي سيتم سداد المدفوعات إليه. يجب أن يكون هذا البنك في األردن وأن يتم إنشاء حساب القانوني 

 .مصرفي منفصل للمنحة

ظهار الطوابع والتوقيعات يجب تقديم النسخ األصلية من المستندات باإلضافة إلى نسخ مصورة أو نسخ ممسوحة ضوئيًا )مع إ

 .والتواريخ( لألصول المذكورة

ب على هذا األساس أي مستند داعم مفقود أو أي تعارض بين إعالن المتقدم الرئيسي والمستندات الداعمة قد يؤدي إلى رفض الطل

 الوحيد.

عمة المرسلة إلى مقدم المستندات الدا إذا لم يتم توفير المستندات الداعمة المذكورة أعاله قبل الموعد النهائي المحدد في طلب

 .الطلب الرئيسي من قبل الجهة المتعاقدة قد يتم رفض الطلب
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 المتعاقدة الجهة قرار عن االعالن ٤

 القرار محتوى   1.٤

 

 تم سيتم إبالغ المتقدمين الرئيسيين كتابيًا بقرار اللجنة المتعاقدة فيما يتعلق بطلبهم، وإذا تم رفضه، سي

 .باب الرفضإرفاق أس

يجوز لمقدم الطلب الذي يعتقد أنه قد تضرر بسبب خطأ ما أثناء عملية التحكيم تقديم شكوى على: 

daj@expertisefrance.fr 

 .(PRAG) من الدليل العملي ٢.١٢.١انظر كذلك القسم 

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

اتخاذ القرار أو التحكم بالمتقّدم الرئيس إن كانوا ضمن أحد الحاالت التقّصي المبّكر أو االستبعاد، بتسجيل البيانات الشخصية 

االسم الكامل لألشخاص الذين لديهم السلطة للتمثيل واتخاذ )مثل: االسم الكامل في حال كونه شخص، العنوان، الصفة القانونية و

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

 العالقة بالمنحة أو بتنفيذ عقد المنحة.

 http://ec.europa.eu/bلمتاح على لمزيد من المعلومات، يمكنك الرجوع إلى بيان الخصوصية ا

 budget/explained/management/protecting/protect_en.cfm 

 

 يالجدول الزمني اإلرشاد 2.٤

 

 التوقيت المحلي لألردن التاريخ 

  ١٧/٠٢/٢٠٢٠ فيةالجلسات التعري .1

١٩/٠٢/٢٠٢٠ 

٢٤/٠٢/٢٠٢٠ 

10:00 – 2:00 

الموعد النهائي لطلب أي إيضاحات من الجهة  .2

 المتعاقدة

٢6/٠٢/٢٠٢٠ 12:00 

 آخر تاريخ يتم فيه تقدي اإليضاحات من الجهة .3

 المتعاقدة

٠٧/٠٣/٢٠٢٠ - 

مقترحات المشاريع الموعد النهائي لتقديم  .٤

 المختصرة

١٨/٠٣/٢٠٢٠ 12:00 

ر المتقدمين عن نتائج مراجعة الطلبات إخبا .٥

 وتدقيقها إداريا وتقيمها )الخطوة األولى(

  

mailto:daj@expertisefrance.fr
http://ec.europa.eu/b%20budget/explained/management/protecting/protect_en.cfm
http://ec.europa.eu/b%20budget/explained/management/protecting/protect_en.cfm
http://ec.europa.eu/b%20budget/explained/management/protecting/protect_en.cfm
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   ةالكامل مقترحات المشاريعدعوات تقديم  .6

مقترحات المشاريع الموعد النهائي لتقديم  .7

 الكاملة

  

مقترحات إخبار المتقدمين عن نتائج مراجعة  .8

 الكاملة )الخطوة الثالثة( المشاريع

  

 آب ح إشعار المن .9

٢٠٢٠أيلول   

- 

٢٠٢٠أيلول  توقيع العقد .10  - 

 

في الجدول( ويمكن تحديثها من  ٤و ٣و ٢يشير هذا الجدول الزمني اإلرشادي إلى التواريخ المؤقتة )باستثناء التواريخ في النقاط 

 (EGREG).لكتروني قبل الجهة المتعاقدة إن لزم. في مثل هذه الحاالت، سيتم نشر الجدول الزمني المحدث على الموقع اإل

 التنفيذ بعد قرار الجهة المتعاقدة لتخصيص المنحة شروط 3.٤

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

 وذج الطلب.منحهم، على الشروط التعاقدية لعقد المنحة القياسية حال توقيع نم

 حماية البيانات ٤.٤ 

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

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

 اقبة أو التفتيش في إنفاذ قوانين االتحاد األوروبي.المر

ونظًرا ألن العقد يتعلق بمشروع في أحد الدول الشريكة خارج االتحاد األوروبي وكون منظمة الخبرة الفرنسية تعمل كجهة 
اإلطار التشريعي المعمول متعاقدة، قد تنقل البيانات الشخصية إلى وزارة التنمية االجتماعية، لغرض االمتثال اللتزاماتها بموجب 

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

 

 

 

 


