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 مالحظة

ط ليتم تقييمها هذه دعوة محددة لتقديم المقترحات. في المرحلة األولى يجب تقديم مقترحات المشاريع المختصرة فق
طلب قد تُطلب التحقق من أهلية ال مع جميع المعلومات الالزمة للتحقق اإلداري والتحقق من أهلية الطلب. أثناء

شاريع التعاون موثائق ومستندات داعمة من قبل منظمة الخبرة الفرنسية، الوكالة العامة الفرنسية لتصميم وتنفيذ 
 .الدولي )والتي يُشار إليها باسم الجهة المتعاقدة(

يارهم ليقّدموا اخت يسيين الذين تمّ وة المتقدمين الرئسيتم دعسيتم تقييم مقترحات المشاريع المختصرة، وبعد ذلك 
 مقترحات المشاريع الكاملة.

شروع الكامل يجب على المتقدمين الرئيسين والمتقدمين المشاركين المدعوين لتقديم مقترح الم هيرجى العلم بأن
المشروع  قترحممع للجهة المتعاقدة النسخة االصلية من "اإلقرار" الموقع من قِبَِلهم والذي تّم تقديمه  بتقديم

 إلكترونية. المختصر على شكل نسخة

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

 األولية التالية:والتواريخ سيتم عقد جلسات تعريفية في المواعيد 

 

 (:EGREGعلى المنصة اإللكترونية لنظام المنح  الترتيبات التقنية في الوقت المناسبسيتم اإلعالن عن )

 كتابة المقترحات:ل بتقنية المرئي والمسموع عبر االنترنت: جلسات تعريفية

 

 مساًء )بالتوقيت المحلّي لألردن(. ٢:٠٠صباحاً إلى  ١٠:٠٠، الساعة ٢٠٢٠أيلول/ سبتمبر  ٢

 مساًء )بالتوقيت المحلّي لألردن(. ٢:٠٠صباحاً إلى  ١٠:٠٠، الساعة سبتمبر أيلول/ ٣

 مساًء )بالتوقيت المحلّي لألردن(. ٢:٠٠صباحاً إلى  ١٠:٠٠، الساعة أيلول/ سبتمبر ٦

 مساًء )بالتوقيت المحلّي لألردن(. ٢:٠٠صباحاً إلى  ١٠:٠٠، الساعة أيلول/سبتمبر ٧

 

واحد م ى إرسال بريد إلكتروني قبل يومهتمة بحضور إحدى هذه الجلسات، فيرجإذا كنت مهتّما/كانت مؤسستك 

إلى  من تاريخ الجلسة التعريفية التي ترغب بحضورها

socialprotectiongrant@expertisefrance.fr) ) موضحاً: االسم الكامل وعنوان البريد

كل مؤسسة ينتمون إليها )مشاركين اثنين لاإللكتروني لألشخاص الذين سيشاركون باإلضافة إلى المؤسسة التي 

تحّملها مقدمو يكحد أقصى( والتاريخ المناسب. ستكون أولوية الحضور لمن يسّجل أوالً. لن يتم تغطية أية تكاليف 

 المقترحات لحضور الجلسات التعريفية.

  لمنح:اونية لنظام يمكن للجهات المهتمة الحصول على المزيد من المعلومات من خالل زيارة المنصة اإللكتر

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

وبشكل  المتكررة ومالحظات هامة أخرى تخّص المتقدمين. وبالتالي ننصحكم بأن تزوروا هذه المنصة بانتظام

  والمحّدثة.متكرر لتكونوا على اضطالع على األسئلة واألجوبة المنشورة 
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 مقدمة

ة الفرنسية في المجتمع المدني واستبدال الرعاية اإليوائية" الذي تنفّذه منظمة الخبريأتي مكّون "دعم مؤسسات 

طالقه بالشراكة إإطار برنامج "دعم قطاع الحماية االجتماعية في األردن" الممول من االتحاد األوروبي والذي تمّ 

جاد مجتمع قطاع االجتماعي وإيمع وزارة التنمية االجتماعية. الهدف العام للمشروع هو دعم اإلصالحات في ال

حددة عادل وشامل في األردن من خالل تحسين وتحديث جودة وأداء نظام الحماية االجتماعية. األهداف الم

 للمشروع هي:

  تعزيز قدرات ودور مؤسسات المجتمع المدني بصفتها جهات فاعلة في تطوير الحماية االجتماعية

إلى دعم مشاركة مؤسسات المجتمع المدني لتقدم خدمات ذات  وتقديمها ومتابعتها وتقييمها، باإلضافة

 جودة للمجموعات المستفيدة والمستهدفة.

 اإلصالح الذي يُعنى باألشخاص ذوي اإلعاقة والقائم على استبدال الرعاية اإليوائية بالرعاية  دعم مشروع

 البديلة وذلك بالتشارك مع مؤسسات المجتمع المدني.

يز العالقة بين مؤسسات المجتمع المدني ووزارة التنمية االجتماعية باإلضافة إلى الجهات زوالهدف من ذلك هو تع

الحكومية األخرى وأصحاب المصلحة اآلخرين من أجل تعزيز المساهمة التي تقّدمها مؤسسات المجتمع المدني 

سسات المجتمع مؤ رمن خدمات للمجموعات المستضعفة، بشكل يتّصف بمزيد من الشفافية والجودة. كما أن دو

 طريقة المدني ضروري للتعّرف على الصعوبات وتحديدها واحتضان االبتكار والسماح لصانعي القرار بإصالح

تستجيب بشكل أفضل للقضايا المعلّقة والتحديات الجديدة. والسعي خلف هذه األهداف  بحيثتصميم السياسات 

 والغايات سيساعد في تعزيز وتطوير التماسك االجتماعي.

سيتم تنفيذ المشروع في محافظتين )الكرك، والتي تمّ اختيارها كنقطة انطالق لتنفيذ االستراتيجية الوطنية الستبدال 

والذي يشمل التقسيمات اإلدارية ان شخاص ذوي اإلعاقة، وجرش( باإلضافة إلى جزء من عمّ الرعاية اإليوائية لأل

 .التالية: )قصبة عمان، ماركا، القويسمة، الجيزة، الموقر، وسحاب(

تكوين وسيولي المكّون اهتمام خاص لدعم مؤسسات المجتمع المحلي، إلى جانب المؤسسات الكبيرة الرسمية و

اد مفهوم ترسيخ مبدأ االستدامة والمساهمة في إيجعلى هذه الشراكات مثل وجود مل . سيعشراكات جديدة بينها

لى أرض الواقع تطّرق إلى األولويات المحلية الموجودة عجاه الفئات المستهدفة مع ضمان الأكثر عدالة للمجتمع ت

 أثناء التنفيذ الفعلي والمالئم لالستراتيجيات الوطنية.

، سيعطي نظام المنح لوزارة التنمية االجتماعية األداة الالزمة لتساعدها في الوفاء وكجزء من هذا المشروع

بالتزاماتها وتنفيذ االستراتيجية الوطنية للحماية االجتماعية. بالتوافق مع أهداف المشروع، فإّن نظام المنح سيعزز 
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ني؛ وذلك من خالل توفير أداة العالقة بين الوزارة والمؤسسات الحكومية األخرى مع مؤسسات المجتمع المد

 شاملة لتعزيز تطبيق نهج جديد يرّكز على:

 سسات تعزيز ثقافة الشراكة بين مؤسسات المجتمع المدني بما في ذلك مؤسسات المجتمع المحلي والمؤ

لمجتمع الحكومية ومؤسسات ا الشراكة بين المؤسساتثقافة تعزيز  غير الّربحية األخرى باإلضافة إلى

 تطوير نهج ونموذج جديد في تقديم الخدمات ودمج الفئات المستضعفة.و يجادوذلك إلالمدني 

 .االسترشاد بنماذج وأمثلة للممارسات الفضلى 

 .تطوير الممارسات التشاركية المبتكرة 

 .تحسين عملية المتابعة والتقييم وتعزيز استدامة الخدمات المقدمة واألنشطة المنفّذة 

م مؤسسات المجتمع المدني بدعم التمكين االقتصادي للفئات المستضعفة والنساء من خالل نظام المنح ستقو

وتعزيز الشراكات بين أعضائها بما في ذلك المؤسسات والشباب، عن طريق اإلرشاد وبناء شبكات ريادة األعمال 

)مثل إمكانية الوصول . يهدف نظام المنح لالستجابة للمشاكل المتعددة المتعلّقة بالتماسك االجتماعي 1االجتماعية

والمشاركة الفعالة في المجتمع  (،١٩كوفيد فيروس كورونا المستجّد )للخدمات والدعم أثناء األزمات مثل جائحة 

ية والتطوع والوقاية والتضامن بين األجيال(. كما سيستهدف نظام المنح األنظمة الحالية للرعاية المؤسس

قائمة على الدعم األسري والمجتمعي من خالل تسهيل الدور الرئيسي  ها إلى أنظمةلألشخاص ذوي اإلعاقة وتحويل

 لمؤسسات المجتمع المدني في هذه العملية.

ة مؤسسات المجتمع المحلي، بالتشارك مع وزارة التنمية ، خاصّ 2سيؤدي تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني

 والً وابتكاراً.االجتماعية إلى تقديم خدمات الحماية االجتماعية بطريقة أكثر شم

بموجب اّل أن إيمكن أن تتواجد مؤسسات المجتمع المدني المهتّمة للتقديم لهذه الدعوة في أي مكان في المملكة. 

لمنح في كل من هذه الدعوة الثانية لتقديم المقترحات، يجب تنفيذ المقترحات المقدمة والمشاريع التي ستتلقّى ا

لى إناطق الريفية والحضرية )خاصة المناطق المهّمشة( باإلضافة محافظة الكرك أو جرش بما في ذلك الم

تنفّذ في أكثر  ذكرها. وترّحب منظمة الخبرة الفرنسية بالمشاريع التي قد التي سبقالتقسيمات اإلدارية في عمان 

 المناطق المذكورة.المحافظات ومن  محافظة أو تقسيم إداريمن 

  

                                                      
1

..( ال يوجد شكل قانوني واحد "المؤسسة االجتماعية هي مشغل)...( هدفه الرئيسي هو إحداث تأثير اجتماعي بدالُ من جني األرباح ألصحاب المؤسسة أو المساهمين فيها ). 

  https://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy/enterprises_enللمؤسسات االجتماعية"، 

2
 من هذا الدليل لمعرفة التعريف الدقيق للمؤسسات المؤهلة للمنحة. ٢,١الرجاء االطالع على قسم  

https://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy/enterprises_en
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من خالل مساهمة مؤسسات المجتمع المدني  ةالحماية االجتماعيدعوة تقديم المقترحات: دعم قطاع  .1

 نجرش وعّماو الكرك –

 

 المقترحات لتقديم الثانية الدعوة سياق .1.1

 

ردن؛ وهي: في جنوب، وشمال، ووسط األ لتنفيذ المشروعتستهدف الدعوة الثانية لتقديم المقترحات ثالث مناطق 

يسمة، الجيزة، الموقر، عمان )وهي: قصبة عّمان، ماركا، القوست تقسيمات إدارية في محافظتا الكرك وجرش و

ختيرت هذه المناطق لشمولها مجموعة من الخصائص والسياقات االجتماعية، بحيث يُستفاد من وسحاب(. ا

وتُطبق في مناطق المملكة بأكملها. وتضم هذه المناطق أكبر المجموعات  األولىالدروس المستفادة من المراحل 

 .وأكبر المناطق الحضرية، والمجموعات المتوسطة من حيث التوازن الحضري / الريفيالريفية، 

   
 

هي تلك المتوافرة  دائرة االحصاءات العامة مصدرها)أي بيانات  إحصائيات مقارنة - مناطق تنفيذ المشروع
 (2020تموز  حتى
 

منطقة تنفيذ  محافظة جرش محافظة الكرك الخصائص
 المشروع في عمان

 

 عمان محافظة

 2المساحة، كم

 

3,495 410 7,140 7,579 

 956,714 637,745 51,741 70,182 عدد األسر

 4,430,700  262,100 350,000 السكان

  تعداد
 اإلناث

167,100 125,800 1,411,230 2,051,900 

  تعداد
 الذكور

182,900 136,300 1,647,430 2,378,800 

 %36.3 %44.6 %48.0 %47.7 نسبة اإلناث

 %53.7 %55.4 %52.0 %52.3 نسبة الذكور
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حجم  متوسط
 األسرة

4.99 5.07 4.80 4.63 

الكثافة السكانية/  
  2كم

100.2 639.6 429 584.6 

نسبة الحضر/  
  الريف

59.1%/40.9% 76.9%/23.1% 91.9%/8.1% 97.2%/2.8% 

     

 *النشاط االقتصادي
 للذكور

63.5% 63.9%  50.6% 

النشاط  
 *االقتصادي

  لإلناث

18.6% 18.2%  12.9% 

     

 %18.5  %18.0 %12.0  البطالة ** 

البطالة بين 
  -الذكور

10.7% 15.3%  17.1% 

 %24.2  %28.1 %16.4  -البطالة بين اإلناث

     

 %48.3  %57.4 %52.5 25نسبة تحت سن 

      

 الجمعيات المسجلة
تحت مظلة وزارة 
التنمية االجتماعية 

لمصدر: وزارة ا –
 التمية االجتماعية

238 40 474 1327 

 10،000لكل 
  نسمة

9.60 6.86 1.62  

 * يعملون، أو يبحثون عن عمل، أو يرغبون بالعمل
 ** نسبة النشيطون اقتصاديا وهم عاطلون عن العمل

 %14.4*** المتوسط الوطني 
 0.25**** المتوسط الوطني 
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 محافظة الكرك

 

ويبلغ  ،2كم 3,494.7تُعد الكرك سادس أكبر محافظة في األردن من حيث المساحة والسكان، وتغطي مساحة 

 100,2٪ من إجمالي سكان المملكة، وتبلغ الكثافة السكانية  3،3نسمة ويمثلون ما نسبته  350.000عدد السكان 

يقطن ثلث سكان  4٪.40.9٪  وفي الريف 1.59. وتبلغ نسبة السكان في المناطق الحضرية 3 2نسمة /كم

 المحافظة في مدينة الكرك والتي تتميز بتنوعها الديني ومزيجها المجتمعي إلى جانب التباين الحضري / الريفي.

 

. تُعتبر السياحة في منحنى الصناعات الرئيسية في المحافظة هي الزراعة واستخراج المعادن والصناعات الخفيفة

كورونا المستجد فيروس جائحة تصاعدي ولكن هناك إمكانات كبيرة غير مستغلة في هذا القطاع، كما وكان ألزمة 

 الحالية تأثير عليه.  (19كوفيد )

 

"جيوب الفقر" حيث تتراوح مستويات  -يوجد في المحافظة ثالث مناطق من أكثر المناطق حرماناً في األردن 

ً في شرق المحافظة على الطريق  -٪ 44٪ و 33الفقر بين  وتقع حول الشاطئ الجنوبي للبحر الميت وأيضا

٪ 52.5جرة الشباب الذين يمثلون الصحراوي السريع. نستنتج من مستوى بطالة الشباب أنَّ هناك خطر السخط وه

 من سكان المحافظة نحو المدن الكبرى.

 

في الكرك أيًضا أحد مركزي التأهيل الرئيسيين لألشخاص ذوي اإلعاقة في جنوب األردن، ويُنفذ فيها أول يوجد 

 االستراتيجية الوطنية الستبدال الرعاية اإليوائية لألشخاص ذوي اإلعاقة. لتنفيذمشروع 

 

، اُعتبرت االحتياجات (19كوفيد كورونا المستجد )فيروس جائحة بفي هذا السياق وفي ظل االستجابة المتعلقة 

الرئيسية هي توفير فرص عمل، ورفع األمن االقتصادي، وضم وإدماج األشخاص األقل حظاً والمهمشين، ويشمل 

الوعي واالهتمام الكبير الذي حصل مؤخرا ذلك الشراكة مع القطاع الزراعي الذي لديه الكثير ليقدمه في ضوء 

 عليه لدوره وأهميته.

 

                                                      
3

 حصاءات العامة، ما لم يُذكر خالفه.المصدر: دائرة اال 

4
 . المرجع:2018 -2004( والكثافة السكانية حسب المحافظة 2دائرة االحصاءات العامة: عدد سكان المملكة الُمقدر، المساحة )كم 

//Table3.px/table/tableViewLayout2-http://jorinfo.dos.gov.jo/Databank/pxweb/en/Demographi_Statistics/ 

http://jorinfo.dos.gov.jo/Databank/pxweb/en/Demographi_Statistics/-/Table3.px/table/tableViewLayout2/
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 336هناك ففي الكرك سجل حافل للمبادرات الحكومية والمدنية التي تسعى من قبل إلى تلبية هذه االحتياجات. 

ً بعض  50٪ من اإلجمالي الوطني، حوالي 5جمعية مسجلة، تُشكل  منها نشطة بشكل خاص، وهناك أيضا

  خرى غير الربحية والتي لديها نطاق واسع لمزيد من العمل.المؤسسات األ

 

 محافظة جرش

 

من المنطقة الشمالية الغربية من  2كم 409.8تغطي مساحة الصغيرة في األردن، إذ محافظات الجرش  تمثّل

الغالبية . وتتركز 5% من مجموع السكان األردنيين(2.5)حوالي  262,100البالد. يبلغ عدد سكان المحافظة 

%  فقط في المناطق 123.، ويعيش )تقريباً ُخمس السكان في مدينة جرش( %( في المناطق الحضرية76.9)

. تتسم جرش بأنها ثاني أعلى كثافة سكانية في األردن، حيث 6الريفية )حوالي خمس السكان في مدينة جرش(

 .7  2نسمة/كم 624.7بلغت 

 

، مهرجان جرش( لفنون والثقافة )على سبيل المثالالتجارة والزراعة وايتمحور النشاط االقتصاد المحلي حول 

 والسياحة، ويُعزى ذلك لكثرة المواقع التاريخية والغابات.

 

ً نقص في فرص العمل الفقر في المحافظة مرتفع بين كلّ مستوى يعتبر   من األردنيين والالجئين وهناك أيضا

 ، خاصة للنساء. المتوفرة

  

ارتفاع معدل البطالة بين اإلناث مرتبط بمعدل المشاركة في القوى العاملة والمعّوقات والمخاطر التي ويظهر أنَّ 

 .تتعرض لها النساء عند استخدام وسائل النقل العام

 

في  لألشخاص ذوي اإلعاقة في األردن، والمشمولفي جرش أيًضا أحد مركزي التأهيل الرئيسيين كما يوجد 

 لتنفيذ االستراتيجية الوطنية الستبدال الرعاية اإليوائية لألشخاص ذوي اإلعاقة. التحضير

                                                      
5

 . المرجع:2018 -2004( والكثافة السكانية حسب المحافظة 2دائرة االحصاءات العامة: عدد سكان المملكة الُمقدر، المساحة )كم 

-aspx?layout=tableViewLayout2&px_tableid=Table%204.px&px_path=http://jorinfo.dos.gov.jo/PXWeb2014R2/Table.
f629d95a188e-8c29-4b4c-5faf-px_language=en&px_db=Demographic%20Statistics&rxid=d8467649& 

 

6
 . المرجع:2018 -2004دائرة االحصاءات العامة: عدد سكان المملكة الُمقدر حسب المحافظة حضر/ ريف  

-ut=tableViewLayout2&px_tableid=Table%203.px&px_path=http://jorinfo.dos.gov.jo/PXWeb2014R2/Table.aspx?layo
f629d95a188e-8c29-4b4c-5faf-px_language=en&px_db=Demographic%20Statistics&rxid=d8467649& 

7
 ع:. المرج2018 -2004( والكثافة السكانية حسب المحافظة 2دائرة االحصاءات العامة: عدد سكان المملكة الُمقدر، المساحة )كم 

-able.aspx?layout=tableViewLayout2&px_tableid=Table%204.px&px_path=http://jorinfo.dos.gov.jo/PXWeb2014R2/T
f629d95a188e-8c29-4b4c-5faf-px_language=en&px_db=Demographic%20Statistics&rxid=d8467649& 

http://jorinfo.dos.gov.jo/PXWeb2014R2/Table.aspx?layout=tableViewLayout2&px_tableid=Table%204.px&px_path=-&px_language=en&px_db=Demographic%20Statistics&rxid=d8467649-5faf-4b4c-8c29-f629d95a188e
http://jorinfo.dos.gov.jo/PXWeb2014R2/Table.aspx?layout=tableViewLayout2&px_tableid=Table%204.px&px_path=-&px_language=en&px_db=Demographic%20Statistics&rxid=d8467649-5faf-4b4c-8c29-f629d95a188e
http://jorinfo.dos.gov.jo/PXWeb2014R2/Table.aspx?layout=tableViewLayout2&px_tableid=Table%203.px&px_path=-&px_language=en&px_db=Demographic%20Statistics&rxid=d8467649-5faf-4b4c-8c29-f629d95a188e
http://jorinfo.dos.gov.jo/PXWeb2014R2/Table.aspx?layout=tableViewLayout2&px_tableid=Table%203.px&px_path=-&px_language=en&px_db=Demographic%20Statistics&rxid=d8467649-5faf-4b4c-8c29-f629d95a188e
http://jorinfo.dos.gov.jo/PXWeb2014R2/Table.aspx?layout=tableViewLayout2&px_tableid=Table%204.px&px_path=-&px_language=en&px_db=Demographic%20Statistics&rxid=d8467649-5faf-4b4c-8c29-f629d95a188e
http://jorinfo.dos.gov.jo/PXWeb2014R2/Table.aspx?layout=tableViewLayout2&px_tableid=Table%204.px&px_path=-&px_language=en&px_db=Demographic%20Statistics&rxid=d8467649-5faf-4b4c-8c29-f629d95a188e
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جد نصف اتوللثقافة والقضايا االجتماعية. كما ت نابض بالحياة َوفِيّ المدني ال هامجتمعتتميز محافظة جرش 

مكين لثقافية وتفي مدينة جرش وُسوف. وتُركز العديد من المؤسسات على األنشطة االمؤسسات في المحافظة 

 .المرأة وتحسين خدمات األشخاص ذوي اإلعاقة

 

 جزء من محافظة عمان

 

% من 42نسمة )يمثلون  4,430,700سيكون التنفيذ في جزء من محافظة عمان، والتي يبلغ مجموع سكانها 

%( أقل 48.3، حيث ما يقرب من نصف السكان )8 2كم 7،579مجموع السكان في األردن( وتغطي مساحة 

 9%(.51.2سنة )المتوسط الوطني  25من 

 

التقسيمات اإلدارية الستة التالية في محافظة عمان من أصل تسعة تقسيمات إدارية،  منطقة تنفيذ المشروعتضم 

 :٪ من مساحة أراضيها94٪ من سكان المحافظة في 69بنسبة 

 

o قصبة عمان 

o ماركا 

o القويسمة 

o  الجيزة 

o  الموقر 

o  سحاب 

 

 لسير وناعور.اهي: الجامعة ووادي في عّمان  التي سيتم تنفيذ المشروع فيهاالتقسيمات التي لم تشملها المنطقة 

 هي كما يلي: ية المتاحة للتقسيمات الستة في منطقة تنفيذ المشروعاإلحصاءات الرئيس

 

                                                      
8

 . المرجع:2018 -2004( والكثافة السكانية حسب المحافظة 2دائرة االحصاءات العامة: عدد سكان المملكة الُمقدر، المساحة )كم 

http://jorinfo.dos.gov.jo/PXWeb2014R2/Table.aspx?layout=tableViewLayout2&px_tableid=Table%204.px&px_path=-

&px_language=en&px_db=Demographic%20Statistics&rxid=d8467649-5faf-4b4c-8c29-f629d95a188e 
 

9
 . المرجع:0192 -فئة العمرية )توزيع النسبة( دائرة اإلحصاءات العامة: عدد السكان األردنيين حسب المحافظة، والنوع االجتماعي & ال 

user/owa/emp_unemp_y.show_tables1_y?lang=E&year1=2019&t_no=14-www.dos.gov.jo/owa : 

 

http://jorinfo.dos.gov.jo/PXWeb2014R2/Table.aspx?layout=tableViewLayout2&px_tableid=Table%204.px&px_path=-&px_language=en&px_db=Demographic%20Statistics&rxid=d8467649-5faf-4b4c-8c29-f629d95a188e
http://jorinfo.dos.gov.jo/PXWeb2014R2/Table.aspx?layout=tableViewLayout2&px_tableid=Table%204.px&px_path=-&px_language=en&px_db=Demographic%20Statistics&rxid=d8467649-5faf-4b4c-8c29-f629d95a188e
http://www.dos.gov.jo/owa-user/owa/emp_unemp_y.show_tables1_y?lang=E&year1=2019&t_no=14
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 حسب التقسيمات االدارية -شرق عمان  منطقة تنفيذ المشروع في
 حيثما توفرتإحصائيات مقارنة 

 
قصبة  الخصائص

 عمان
 المجموع سحاب القويسمة الموقر ماركا الجيزة

 2المساحة، كم

 

45 5,479 262 751 120 483 7,140 

 637,745 35,625 130,015 17,409 223,793 22,837 208,066 عدد األسر

 3,058,660 187,330 644,180 93,280 1,057,070 130,460 946,340 السكان

 تعداد 
 اإلناث

438,150 52,820 502,340 42,990 297,580 77,350 1,411,230 

  تعداد
 الذكور

508,190 77,640 554,730 50,290 346,600 109,980 1,647,430 

 %44.6 %43.1 %46.2 %46.1 %47.5 %40.5 %46.3 نسبة اإلناث

 %55.4 %58.7 %53.8 %53.9 %52.5 %59.5 %53.7 نسبة الذكور

        

حجم  متوسط
 العائلة

4.55 5.71 4.72 5.36 4.95 5.26 4.80 

الكثافة  
  2السكانية/ كم

21,030 24 4,035 124 5,368 388 428 

 %92 %100 %100 %71 %100 %81 %100  نسبة الحضر 

        

عيات الجم
تحت  سجلة الم

مظلة وزارة 
التنمية 

  - االجتماعية
المصدر: 

وزارة التنمية 
 االجتماعية

)مع   197
 القويسمة(

39 136 49 - 53 474 

 10،000لكل 
 ** نسمة

1.35 1.76 1.67 0.75 1.78 2.56 1.62 

 
(: األردن: التقسيم اإلداري وتم االطالع عليها من خالل: ٢٠١٧سكان المدينة )؛ ارجع إلى ٢٠١٥من  ةمتوفر بيانات*  آخر 

admin.php-https://www.citypopulation.de/php/jordan 
 للسكان/ ١٠,٠٠٠** الحسابات: الجمعيات المسجلة *

 

https://www.citypopulation.de/php/jordan-admin.php
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منخفضة؛ ية إلى مناطق واسعة وذات كثافة سكانمكتظ بالسكان والالست من الصغير  تنفيذ المشروع مناطقوتتنوع 

كثافة نسمة ب 946.340التي يبلغ عدد سكانها و قصبة عمان هي الصغيرة والمكتظةمن األمثلة على المناطق 

إذ  يزةذات كثافة سكانية منخفضة منطقة الج مناطق األمثلة علىبينما ، 2نسمة/كم 21.030سكانية تصل إلى 

ف مساحة غ مساحة منطقة الجيزة مرة ونصف ضع. وللمقارنة، تبل2نسمة/ كم 24تصل الكثافة السكانية فيها لـ 

السكان  مرة، ويبلغ تعداد 13محافظة الكرك، بحوالي ثلث سكانها، بينما تبلغ مساحتها ضعف محافظة جرش بـ 

 فيها نصف تعداد السكان في جرش.

 

، 5.71)الجيزة  5الستة أكبر من  حجم األسرة في المناطق الثالثة األقل كثافة سكانية من بين التقسيماتمتوسط 

)القويسمة ( في حين أنَّ المناطق األكثر كثافة سكانية لديها أسر أصغر في المتوسط 5.26، سحاب  5.36الموقر 

 (.4.55عمان قصبة و،  4.72، ماركا  4.95

 

مقارنة بمناطق عمان األخرى كما ترتفع فيها معدالت البطالة  "ّمان الشرقيةع"الفقر في مناطق  نسبترتفع 

 ً . ومع ذلك، فإن 11سوق العمل الصعب أصالً بنية تحتية أضعف مما يُعقد وضع وتتسم هذه المناطق ب ،10أيضا

. 12الفئات الضعيفة اقتصاديًا والالجئين انجذبت إلى هذه المناطق بسبب انخفاض تكاليف المعيشة ونفقات اإليجار

 .هناك تناقض واضح وحاضر مع الظروف االقتصادية واالجتماعية في عمان الغربية على وجه الخصوص

 

غالبًا  ، لكنهاتنفيذ المشروع مناطقًما للغاية في االقتصاد المحلي لتلعب الشركات الصغيرة والمتوسطة دوراً مه

  عّمان الشرقية.في مناطق تمويل  مصادروجود بالرغم من  ما تعاني من نقص التمويل

 

دة وهناك قدر كبير من العمل غير الرسمي بأجور غير مستقرة وهناك نقص في غالبًا ما تكون فرص العمل مقيّ 

الحماية وتأثر شديد باألزمات مثل األزمة الحالية. يُحبط العديد من العمال بسبب األجور والظروف في القطاع 

لرجال فقط، وينطبق الشيء نفسه على صيانة المركبات الصناعي، وظائف قطاع البناء هي في الغالب ل

وإصالحها. يخلو العمل في قطاع السياحة بشكل رئيسي من القيود وفي القطاع التجاري، يُوظف العديد من 

 .أصحاب األعمال المواطنين األردنيين فقط
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 98، هنا، صفحة 99-93(: إدارة النمو الحضري في مدتنة عمان، األردن: المدن، الصفحات: 2016جمال أحمد النسور ) 

11
 (: تقييم سبل العيش المبني على المنطقة. شرق عمام. المرجع:2017راجع المركز النرويجي لالجئين )  

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/reach_jor_profile_area_based_livelihoods_assessment_june_2017.pdf 

12
 (: مواطنون مكان ما. دراسة حالة لالجئين في ضواحي عمان، األردن. المرجع: 1920هاوكينج، أليسون، روبي أسعد ودينيس سوليفان ) 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/RIT%2BReport%2BAmman%2BJordan.pdf  
 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/reach_jor_profile_area_based_livelihoods_assessment_june_2017.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/RIT%2BReport%2BAmman%2BJordan.pdf
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عاطالً عن العمل من إجمالي  121،502٪(، أي ما يعادل 37ُسجلت ثلث البطالة في األردن في محافظة عمان )

، بلغ معدل البطالة اإلجمالي في عمان 2019. في الربع الرابع من عام 13في جميع أنحاء المملكة 324،282

. على الرغم من عدم وجود 14%(17.1%( مقارنة بالرجال )24.2%، وهو أعلى بالنسبة للنساء ) 18.5

ن بشكل عام، يمكن افتراض أن البطالة في المنطقة إحصائيات متاحة عن توزيع البطالة بين غرب وشرق عما

 الشرقية أعلى بناًء على العوامل المذكورة أعاله.

 

الخيرية والثقافة واألشخاص ذوي  فئاتالناشطة بشكل رئيسي في  مسجلة اتجمعي فهناك ينشط المجتمع المدني

في عمان تحتاج إلى تحالفات  المشروع فيهاالتي سيتم تنفيذ اإلعاقة. يُقترح أن التحديات التي تواجه المناطق 

 كبيرة باإلضافة إلى شراكات فعالة.

 

 األولوية ذات والمسائل البرنامج أهداف 

سيدعم نظام المنح وزارة التنمية االجتماعية لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها وتنفيذ االستراتيجية الوطنية للحماية 

إن نظام المنح سيعزز العالقة بين الوزارة والمؤسسات الحكومية االجتماعية. بالتوافق مع أهداف المشروع ف

األخرى من جهة ومؤسسات المجتمع المدني من جهة أخرى؛ وذلك من خالل توفير أداة شاملة لتعزيز تطبيق 

 نهج جديد يرتكز على:

  تعزيز ثقافة الشراكات بين مؤسسات المجتمع المدني بما في ذلك مؤسسات المجتمع المحلّي والمؤسسات

األخرى غير الربحية، باإلضافة إلى تعزيز ثقافة الشراكة بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع 

 منهجيات جديدة في تقديم الخدمات.المدني وذلك لتطوير 

 للممارسات الفضلى. االسترشاد بنماذج وأمثلة 

 .تطوير ممارسات تشاركية مبتكرة 

 .تطوير آلية المتابعة والتقييم وتعزيز استدامة الخدمات واألنشطة 
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 . المرجع:0192 -فأكثر حسب النوع االجتماعي& المحافظة 15دائرة اإلحصاءات العامة: البطالة األردنية من عمر  

user/owa/emp_unemp_number.show_tables_y?lang=E&year1=2019&t_no=26-www.dos.gov.jo/owa 

14
. 0192 -ظة والنوع االجتماعي)نسبة التوزيع( الجولة الرابعةريف، المحاف -فأكثر حسب حالة النشاط، حضر 15دائرة اإلحصاءات العامة: عدد السكان األردنين من عمر   

 المرجع: 

: www.dos.gov.jo/owa-user/owa/emp_unemp.show_tables1?lang=E&year1=2019&ROUND=4&t_no=17  
 

http://www.dos.gov.jo/owa-user/owa/emp_unemp_number.show_tables_y?lang=E&year1=2019&t_no=26
http://www.dos.gov.jo/owa-user/owa/emp_unemp.show_tables1?lang=E&year1=2019&ROUND=4&t_no=17
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تنقسم القضايا ذات األولوية التي تندرج ضمن هذه الدعوة لتقديم المقترحات إلى خمسة موضوعات موّضحة على 

 :(ضوعاتالمو -٢.١.٢النحو التالي )كما هو موضح في القسم 

 دعم مشروع استبدال الرعاية اإليوائية بالرعاية البديلة. (1

 الشباب والتمكين االقتصادي. (2

 .للمرأة االجتماعيةاالقتصادية و تعزيز المشاركة (3

 التمكين االقتصادي للفئات المستضعفة. (4

والدعم والمشاركة القضايا متعددة الجوانب والمتعلقة بالتماسك االجتماعي )مثل إمكانية الوصول للخدمات  (5

 .((١٩كوفيد كورونا المستجد )يروس واالستجابة للكوارث مثل جائحة ف والوقاية والتضامن بين األجيال

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

 :(ونرّحب بوجود اقتراحات مبتكرة البنود

 تفادة من التجارب السابقة بما في ذلك توسيع األنشطة و/أو تعميمها على نطاق أوسع.االس 

  بناء أشكال جديدة من الشراكات المحلية لالستجابة للتحديات في مجال التماسك االجتماعي والدمج

 االجتماعي.

  اهمة في وضع المستحسين العالقات والحوار بين مطّوري المشروع والسلطات المحلية/الوطنية من أجل

 أولويات السياسات واإلجراءات المستقبلية.

 .إرساء نماذج تنظيمية تشمل المستفيدين وأصحاب المصلحة 

  التكيف التدريجي لجودة الخدمات والبنية التحتية لتتناسب مع المتطلّبات من حيث العدالة وإمكانية الوصول

 والرضا ورفاه المستفيدين.

  احة الوصول توفير خدمات جيدة لهم وإتدعم مقّدمي الرعاية المنزلية/ مقدمي الرعاية األسرية، من خالل

 لخدمات مثل الرياضة والثقافة والترفيه.

 .زيادة استقاللية األشخاص ذوي اإلعاقة ورفع مستوى ثقتهم في أنفسهم 

 لمشاركة يجاد فرص عمل جديدة وفرص اوالتعاونية مما يؤدي إلى إ إشراك الشباب في األنشطة المتقاطعة

 المؤسسات االجتماعية. بما في ذلك بأنشطة رياضية وثقافية جديدة

 ى تقنيات تحسين جودة السلع التي تنتجها النساء من خالل تعريفهم بتقنيات التصميم وتسهيل وصولهم إل

 ، على سبيل المثال: استخدام التقنيات الرقمية.التعاوني التسويق
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  المعرفة الموجودة لدى األشخاص المستضعفين ودمجها في تصميم الحلول ووضع اقتراحات إدراك

 لتحسين اإلجراءات والسياسات.

 .دعم كسب التأييد في مجال الحماية االجتماعية 

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

نشطة الثقافية واستخدام )متعدد الوظائف( للبنية التحتية العامة لممارسة الرياضة أو األ إمكانية الوصول

 وبالتالي إيجاد التماسك االجتماعي.

 منطقة.تحسين جودة األماكن العامة وإشراك المواطنين خصوصاً الشباب وذلك لتحسين المظهر العام لل 

 ت/ المصادر الثقافية وتعزيزها.استخدام المهارات والمعرفة التقليدية أو الموروثا 

 ضعفة(.دعم األعمال الصغيرة والمؤسسات االجتماعية )بما في ذلك الشباب والنساء والمجموعات المست 

  تحسين الصالت والرابط بين المناطق الريفية والحضرية والحد من اآلثار السلبية الناتجة عن المسافة

 بينها.

 تقديم حلول مبتكرة لرعاية األطفال 

 مساهمة في جمع البيانات وتطوير طرق رسم السياسات االجتماعية.ال 

 

 (الفرنسية الخبرة منظمة) المتعاقدة الجهة من المقّدمة المالية المخصصات 

ً  ٤,٠٠٠,٠٠٠ذا المكون من المشروع حوالي هل قيمة التمويل اإلجماليتبلغ   ٨٥ يورو. وسيتم تمويل تقريبا

يورو. والهدف من ذلك توزيع  ٣,٥٠٠,٠٠٠مشروع ضمن الدعوة الثانية لتقديم المقترحات، وبحد أقصى يبلغ 

التمويل المتوفر بالتساوي بين مناطق تنفيذ المشروع الثالثة. ولكن وباالعتماد على جودة مقترحات المشاريع 

توجيهية إلعادة توزيع التمويل جزئياً بين المناطق المقدمة قد تقوم لجنة المنح الفنية بإرسال توصية للجنة المنح ال

 الثالثة. 

 وتحتفظ الجهة المتعاقدة بالحق في عدم منح جميع األموال المتاحة.

 

 الموضوعات وتشمل احتياجات المناطق الريفية والحضرية

 بالرعاية البديلةدعم مشروع استبدال الرعاية اإليوائية  1

 الشباب والتمكين االقتصادي 2

 المشاركة االقتصادية واالجتماعية للمرأةتعزيز  3
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 التمكين االقتصادي للفئات المستضعفة 4

لخدمات والدعم القضايا متعددة الجوانب والمتعلقة بالتماسك االجتماعي )مثل إمكانية الوصول ل 5

كورونا  يروسواالستجابة للكوارث مثل جائحة ف والمشاركة والوقاية والتضامن بين األجيال

 (.(١٩كوفيد المستجد )

 

 حجم المنح 

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

 التالية:

  :يورو ٢٥,٠٠٠الحد األدنى 

  :يورو ٤٠,٠٠٠الحد األعلى 

بين الحد األدنى والحد األقصى للنسب المئوية  ديم المقترحات يجب أن تقعقأي منحة مطلوبة بموجب هذه الدعوة لت

 من مجموع التكاليف الكلية المؤهلة للمشروع:

  :من إجمالي التكاليف المؤهلة للعمل.٦٠الحد األدنى للنسبة المئوية ٪ 

  :(. ٢.١.٥٪ من إجمالي التكاليف المؤهلة للعمل )انظر إلى قسم ٩٥الحد األعلى للنسبة المئوية 

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

 .وروبي أو صندوق التنمية األوروبيأخرى غير الميزانية العامة لالتحاد األ
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 قواعد الدعوة الحالية لتقديم المقترحات .2

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

 األهلية معايير   2.1

 مجموعات لمعايير األهلية والمرتبطة بـ: ثالثهناك 

 القائمون على المشروع  .1

 ( ٢.١.١المتقّدم الرئيسي: وهو يمثل الجهة التي تقّدم نموذج الطلب) 

 المتقّدم المشارك/ المتقدمين المشاركين 

 المشاريع .2

 ( ٢.١.٢المشاريع المتقدمة للمنحة) 

 التكاليف .3

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

 أهلية المتقدمين )الرئيسيين والمشاركين(  2.1.1

يعتبر االتحاد األوروبي "أن مؤسسات المجتمع المدني تشمل جميع الهياكل غير الحكومية وغير الربحية وغير 

عنف؛ والتي من خاللها يعمل الناس لتحقيق األهداف المشتركة والمثل العليا، سواء الحزبية وغير القائمة على ال

كانت سياسية أو ثقافية أو اجتماعية أو اقتصادية. وتعمل مؤسسات المجتمع المدني على المستوى المحلي أو على 

، )وذلك كما هو المستوى الوطني واإلقليمي والدولي وقد تضم مؤسسات حضرية وريفية، رسمية وغير رسمية"

and-rights-https://ec.europa.eu/europeaid/sectors/human-مذكور في 

society_en-governance/civil) 

 المتقدم الرئيسي 

  المنحة يتوجب على المتقدم الرئيسي:لكي يكون مؤهالً للحصول على 

 .أن يكون مؤسسة أردنية مسّجلة بموجب التشريعات النافذة 

 لة بموجب أن يكون جمعية مسّجلة بموجب قانون الجمعيات وأن يكون شركة غير ربحية مسجّ و

 قانون الشركات األردني

https://ec.europa.eu/europeaid/sectors/human-rights-and-governance/civil-society_en
https://ec.europa.eu/europeaid/sectors/human-rights-and-governance/civil-society_en
https://ec.europa.eu/europeaid/sectors/human-rights-and-governance/civil-society_en
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 تم تأسيسه لتحقيق أهداف المصلحة العامة والنفع العام.و 

 لى تسجيله سنتين من تاريخ تقديم مقترح المشروع المختصروأن يكون مضى ع. 

 و بشكل مباشر عن إعداد المشروع وإدارته بالتعاون مع المتقدم المشارك )أأن يكون مسؤول و

 المتقدمين المشاركين( وأاّل يقتصر دوره على دور الوساطة بين األطراف.

 في محافظة الكرك أو محافظة  –الرئيسي أو المشارك  –أن تكون منطقة أعمال أحد المتقدمين و

ن ( )ويجب أن يكون أحد المتقّدَمي  في النظام األساسيجرش أو محافظة عّمان )كما هو موّضح 

ع ذ المشروالمذكورة مسبقاً والتي اختار المتقدمون تنفي المحافظاتفي  ُمسّجالَ )رئيسي أم مشارك( 

 فيها(.

 

 والمؤسسات شبه الحكومية ولذلك هذه الدعوة ال تستهدف الجهات التالية: الجامعات والمدارس والبلديات

 واألحزاب السياسة والمؤسسات الدينية )المجموعات الدينية( و/أو الجمعيات العشائرية.

 

  الحصول على المنح إن كانوا مذكورين ال يمكن للمتقدمين المحتملين أن يشاركوا في دعوة تقديم المقترحات أو

 .15(PRAGمن الدليل العملي ) ٢.٦.١٠.١ضمن أي حالة منصوص عليها في قسم 

 

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

ن كانوا ضمن أحد حاالت التقّصي المبّكر أو االستبعاد سلطات للتمثيل أو اتخاذ القرار أو التحكم بالمتقدم الرئيس إ

(، بتسجيل البيانات الشخصية )مثل االسم الكامل في حال كونه PRAGمن الدليل العملي )٢.٦.١٠.١وفقاُ للقسم 

شخص، العنوان، الصفة القانونية والسم الكامل لألشخاص الذين لديهم السلطة للتمثيل واتخاذ القرار والتحكم في 

كونه شخصية اعتبارية( في نظام التقصي المبّكر أو االستبعاد ويتم إعالم األشخاص والجهات ذات العالقة  حال

 عقد المنحة.بالمنحة أو بتنفيذ 

 

ئيسي أن يقّر من نموذج طلب المنحة )إقرار )أو إقرارات( المتقدم الرئيسي( يتوجب على المتقدم الر ٤في القسم 

 والمتقدم المشارك ليس ضمن هذه الحاالت. (نفسههو بأن المتقّدم الرئيسي )

 

 ما يلي:اركين بالطريقة الموضحة فييجب أن يتعامل المتقدم الرئيسي مع المتقدم المشارك/ المتقدمين المش

                                                      
15

 
15

/http://ec.europa.eu/europeaid/prag  
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روط في حالة الحصول على عقد المنحة سيصبح المتقّدم الرئيسي هو المستفيد المحدد كـ "منسق" في "الش

صرف باسم جهة المحاورة الرئيسية للجهة المتعاقدة. حيث أنه له الحق بالتمثيل والتالخاصة". المنسق هو ال

 المتقدمين المشاركين والتنسيق والتصميم والتنفيذ فيما يخص المشروع.

 

 

  المتقّدم المشارك/ المتقدمون المشاركون 

 يجب أن يكون هناك متقّدم مشارك واحد على األقل.

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

 التي يتحّملها المتقدم الرئيسي.

 16ال ينبغي أن يقتصر دور المتقدم المشارك على توفير الخدمات اللوجستية المحلية.

  على المتقدم تنطبق  األهلية التيعلى المتقدم المشارك )المتقدمون المشاركون( أن يستوفي معايير

أن يكون مضى على تسجيله سنتين من تاريخ تقديم مقترح  " :معيارباستثناء الرئيسي نفسه، 

متقدم المشارك )المتقدمين إذ يجب أن يكون قد مضى على تسجيل ال". المشروع المختصر

 سنة واحدة من تاريخ تقديم مقترح المشروع المختصر.ركين( المشا

 من نموذج طلب المنحة. ٤المشارك التوقيع على التعهد الموجود في القسم تقّدم لميتوّجب على ا

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

 المشاريع )مع المنّسق سوياً(.

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

(( خالل فترة اتخاذ القرار المتعلّق بتقديم المنح سيتم اقصائهم من الحصول PRAGمن الدليل العملي )

 17على المنحة.

 

                                                      
16

 من هذه اإلرشادات. ٢.١قيق للجهات المؤهلة يرجى الرجوع إلى القسم للحصول على تعريف د 

17
 www.sanctionsmap.euالنسخة المحدّثة من العقوبات متوفرة على الرابط التالي:  

لدورية الرسمية. وفي حال وجذور العقوبات من التشريعات القانونية المنشورة في المجلة اي أداة معلوماتية للتعّرف على أنظمة العقوبات. مصدر مالحظة: الئحة العقوبات ه

 سمية.رية الروجود اختالف بين التشريعات القانونية المنشورة والتحديثات على الموقع االلكتروني فإنه سيتم اعتماد النسخة الموجودة في المجلة الدو

http://www.sanctionsmap.eu/
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 المشاريع المؤهلة: المشاريع المؤهلة ألن تُعرض في الطلب 2.1.2

 التعريف 

 األنشطة.يتكون المشروع من مجموعة مترابطة من 

 المّدة 

ي اثنتجاوز وال ت كحد أدنىأشهر  ثمانيةالمدة األولية للمشاريع وكما هو مخطط له يجب أاّل تكون أقل من 

برير تكحد أقصى. وقد يتم الموافقة على تمديد هذه الفترة إن كان هناك حاجة لذلك مع وجود  شهرعشر 

 كحد أقصى. ٢٠٢٢شباط/فبراير  ٢٨لذلك، وفي جميع األحوال يجب أن ينتهي تنفيذ المشروع في 

 المواضيع 

مواضيع ذات أولوية لمقترحات المشاريع الُمقّدمة من قبل مؤسسات المجتمع  خمسةيحدد هذا الدليل التوجيهي 

هي مسائل مشتركة )بمستويات متفاوتة( في  ذات األولويةالمدني. بعض المسائل المتعلّقة بهذه المواضيع 

 مناطق تنفيذ المشروع الثالثة وتم تسليط الضوء عليها فيما يلي:

 لرعاية البديلةبا دعم استبدال الرعاية اإليوائية .1

يتمثّل أحد أهداف المشروع في المساهمة في استبدال الرعاية اإليوائية لألشخاص ذوي اإلعاقة والذي 

. ومنذ صدور القانون، عملت ٢٠١٧يمثّل جوهر القانون المتعلّق باألشخاص ذوي اإلعاقة والصادر عام 

ات ذات العالقة بجّد والمؤسسوزارة التنمية االجتماعية والمجلس األعلى لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 

ك وضع ذلالستكمال االستراتيجية الوطنية الستبدال الرعاية اإليوائية لألشخاص ذوي اإلعاقة، بما في 

توّضح مسير أنظمة اإلصالح وتحويلها لتصبح خدمات شاملة مقّدمة لألشخاص ذوي  خارطة مستقبلية

 اإلعاقة المدعومين من قبل عائالتهم ومجتمعاتهم المحلّية.

الخدمات المجتمعية لألشخاص الذين هم بحاجة إليها أمر يقع على عاتق الدولة إاّل أننا نشّجع  أّن توفير مع

تقديم خدمات دعم ذات جودة عالية. وتُمّكن مثل هذه الخدمات  مؤسسات المجتمع المدني أن تساهم في

رين. كما يمكن أن تسهم المستفيدين والعائالت من المشاركة في المجتمع على قدم المساواة مع اآلخ

مؤسسات المجتمع المدني في تقديم مجموعة متنوعة وكبيرة من خدمات الدعم والتي تقوم بدورها بإزالة 

الحواجز أمام المشاركة وبناء الثقة بالنفس وضمان الوصول إلى الخدمات الرئيسية، وبالتالي المساهمة 

والمدارس األساسية االلتحاق برياض األطفال  ال منفي الدمج المجتمعي. فعلى سبيل المثال: تمكين األطف

األمثلة مل الراشدين تش. أما بالنسبة لألشخاص لرياضية والترفيهية وما إلى ذلكوالمشاركة في الفعاليات ا
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)يمكن لمؤسسات المجتمع إتاحة الفرصة أمامهم الستكمال تعليمهم والحصول على فرص عمل هادفة 

للمؤسسات التي ترغب في جعل مكان عملهم أكثر شموالً فيما يخص المدني إشراك وتقديم الدعم 

 األشخاص ذوي اإلعاقة(.

 ص كبير في المبادرات الممّولة والتي تعمل على المستوى المحلي في مجالنقوبشكل عام، هناك 

ل األشخاص ذوي اإلعاقة: مثل وجود بنية تحتية مالئمة لألشخاص ذوي اإلعاقة تمّكنهم من الوصو

ت المتعلّقة بتوظيف حاجة كبيرة للمعلوماكن العامة والفعاليات واألماكن السياحية إلخ... كما أنّه يوجد لألما

 األشخاص ذوي اإلعاقة.

 الشباب والتمكين االقتصادي .2

يعتبر توفير المزيد من الفرص للشباب على رأس أولويات مناطق تنفيذ المشروع الثالثة، ونظراً الرتفاع 

مع إيالء اهتمام خاص للشباب خارج نطاق التعليم والعمالة المدارس الثانوية )التسّرب من معدل 

األخطار  وعدم مالئمتها باإلضافة إلى اب، وفرص العمل المنخفضة وعدم كفاية منشآت الشب(والتدريب

ي، المحلّ إلى تهديد مستقبل الرفاه  نحو المدن الكبرى مما يؤدينجراف لمرتبطة فيها مثل االستياء أو االا

عيق قدرة وهذا يُ البرامج التي تستهدف الشباب العاطل عن العمل. العديد من  وعلى الرغم من وجود

الشباب على دخول سوق العمل والذي بدوره يهدد تنمية ُسبُل العيش المستدامة. وبالتأكيد ستؤدي العواقب 

 تفاقم هذا األمر.إلى ( ١٩كورونا المستجد )كوفيد يروس االجتماعية واالقتصادية لجائحة ف

ً مع االستراتيجيات الوطنية ذات الصلة )االستراتيجية الوطنية للحماية االجتماع ية، وبالتالي وتماشيا

واالحتياجات المحددة محلياً. تشمل هذه الدعوة لتقديم المقترحات على  (واالستراتيجية الوطنية للشباب

يُفّضل أن تكون  كولذل ك العمل التطوعي.موضوع محدد ومخصص لدعم الشباب ومبادراتهم بما في ذل

، سواًء في إعطاء الشباب األدوات والحافز إلحداث تغيير دائم في حياتهم وآفاقهم ومن المشاريع مستدامة

 خالل إنشاء إطار عمل سيبقى ويفيد أطفال اليوم عندما يتخّطوا سن المدرسة.

 للمرأة ةاالجتماعيو االقتصادية المشاركةتعزيز  .3

ال تزال المرأة تعاني من نقص في التمثيل في سوق العمل وفي اإلدارة. وذلك يُثير تساؤالت عن العدالة 

كما  الموارد المالية المحتملة وغير الكافية. عدم استغاللوالنمو االقتصادي والرفاه االجتماعي بسبب 

. إذ تواجه المرأة ٢٠٢٥-٢٠٢٠الوطنية ستراتيجية المرأة االوبالمسائل واألولويات الواردة في  مرتبطأنه 

تحديات كبيرة عند إنشاء األعمال التجارية وإدارتها، مثل الفجوة الرقمية بين الجنسين، وإمكانية الوصول 

إلى التمويل والمعلومات والتدريب والشبكات والتوفيق بين الحياة العملية واألسرية. غالباً ما يؤدي عدم 

ن رعاية األطفال وعدم وجود مناسبة في أماكن العمل وعدم إمكانية الوصول وجود خيارات بالنسبة ألماك
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إلى خدمات الدعم التي من شأنها مساعدتهم على تطوير أعمالهم. أما في المناطق الريفية، وعلى الرغم 

من إسهامها الكبير والجوهري ودورها في المحافظة على المجتمع نابض بالحياة واألعمال الزراعية 

ّرة قد تواجه النساء تحديات متزايدة ال سيما فيما يتعلّق بنقص وضعف التمثيل في أماكن صنع المستم

 القرار.

خراط في سوق اإلعاقة مشاكل أكبر فيما يتعلّق بالحصول على التعليم واالنوات ما تواجه النساء ذغالياً 

ف. قد ال ش المجتمعي أو العنالعمل والوصول إلى السلع والخدمات. كما أنهم أكثر عرضة للفقر والتهمي

 م سيء.يكون صوتهم مسموعاً نظراً لوضعهم القانوني أو حالة اإلعاقة وغالباً ما يكون وضع عائالته

هناك بعض الجهود لزيادة مهارات اإلنتاج واألعمال التجارية من المنزل، ولكن ال تزال  بالمجمل،

المالية ضرورة ُملّحة وال تزال أوجه القصور في المهارات والقدرات األكبر في زيادة الوعي والمعرفة 

 د الوصول إلى سوق العمل.قيّ وسائل النقل العام تُ 

 التمكين االقتصادي للفئات المستضعفة .4

الفقر المرتفعة ترتبط وتتزامن مع عدم توفر فرص عمل ومستويات متدنية جداً من  نسبيتّضح أن 

سلبي الكبير باألزمات الضمان االجتماعي والتي تؤدي إلى محدودية في الدخل والعرضة للتأثر ال

ت نسبة سجلإذ ، يجية الوطنية للحماية االجتماعيةستراتالواردة في اال البياناتبحسب ، وذلك االقتصادية

 (.2018٪ )15.7( إلى 2010٪ )14.4من  زيادة إجماليةالفقر في األردن 

التمكين االقتصادي للفئات المستضعفة أولوية رئيسية. وجاء سبب استبعادهم من سوق العمل نتيجة يمثّل 

ر من األحيان، بما في ذلك ظروف القدرة على العمل )مثل المهارات التعليمية، يفي كثلظروف معقدة 

وقلة توفر الفرص مع  (، مسؤوليات الرعاية والوصم االجتماعي...لخبرة العملية، المشاكل الصحيةا

ً في دعم الفئات  ً وأساسيا محدودية التوظيف. يمكن لمؤسسات المجتمع المدني أن تلعب دوراً مهما

يادة الوعي بالفرص زالمستضعفة إليجاد الحلول التشاركية والمساهمة في بناء الثقة بالنفس، باإلضافة إلى 

المتاحة سواء كانت اجتماعية واقتصادية وثقافية. كما يمكنهم لعب دور أساسي في التوظيف. إذ يتوجب 

تطوير مشاريع لتوفير عمل الئق بما في ذلك الزراعة والحراجة. وتعزيز التثقيف ورفع الوعي المالي 

لمتوسطة. ونكرر مّرة أخرى أنه يمكن إلى وذلك للمساعدة في التمكين وإيجاد الشراكات الصغيرة وا

 لحلول النقل المبتكرة أن تساعد في الوصول إلى أسواق العمل.

هناك حاجة لتطوير مشاريع التي توفر فرص عمل كريمة تشمل الزراعة بجميع أشكالها. ويجب تعزيز 

والمتوسطة. ونكرر مرة وفي إنشاء األعمال الصغيرة التثقيف المالي وذلك للمساعدة في عملية التمكين 

 أخرى أن توفير حلول مبتكرة في التنقل قد تساعد في زيادة إمكانية الوصول لسوق العمل.
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ات والدعم القضايا متعددة الجوانب والمتعلقة بالتماسك االجتماعي )مثل إمكانية الوصول للخدم .5

ونا المستجد كوريروس ة فواالستجابة للكوارث مثل جائح والمشاركة والوقاية والتضامن بين األجيال

 ((١٩كوفيد )

يؤدي ضعف الوصول إلى الخدمات االجتماعية إلى خلق حواجز ضخمة ومخطر نشوب صراع اجتماعي 

 يهدد التماسك االجتماعي. وتغذي الفجوات االجتماعية واالقتصادية المتزايدة هذه التوترات.

عنى تحسين نوعية الحياة ورفاهية جميع يُفترض من تعزيز الدمج االجتماعي/ التماسك االجتماعي )بم

المواطنين( القدرة على االستجابة لالحتياجات المتعددة وحشد جميع الموارد المحلية المتاحة. يتطلب 

التمكين االجتماعي والثقافي واالقتصادي سلسة من الشروط التمكينية بما في ذلك إمكانية الوصول 

تكيّفية إلخ... والجانب اإليجابي لسلوك نهج واسع النطاق للخدمات والفرص للمشاركة في تصميم حلول 

هو أن بعض التدابير أو المبادرات قد تفيد أكثر من مجموعة مستهدفة )مثل األطفال والشباب إلى جانب 

كبار السن في حالة مشاريع التضامن بين األجيال(، باإلضافة إلى أنه في بعض الحاالت تقليل المخاطر 

ي المستقبل لألفراد وعائالتهم والتي تؤدي إلى ضرورة عمل تدخالت اجتماعية مكلفة. للتعّرض للمشقة ف

وبالتالي التوعية بأنشطة لتقديم اإلرشاد االجتماعي للفئات المستهدفة من منظور يسمح لصنّاع القرار 

 بتصميم أساليب أكثر مالئمة.

 الموقع 

التقسيمات اإلدارية الستة يجب أن تكون المشاريع المنفذة تقع ضمن محافظتي الكرك وجرش باإلضافة إلى 

 . في محافظة عمان )قصبة عمان، ماركا، القويسمة، الجيزة، الموقر وسحاب(

 أنواع المشاريع

 أنواع المشاريع التي يمكن تمويلها بموجب هذه الدعوة: 

  ندرج تمويل من خالل دعوة تقديم المقترحات هذه هي تلك التي ت للحصول علىالمشاريع المؤهلة

ماسك تحت الموضوعات ذات األولوية والموّضحة في الدليل التوجيهي والتي تساهم في تحقيق الت

 االجتماعي.

 اضحة يجب أن تتكون المشاريع من عمليات قائمة بذاتها ممثلة بمجموعة مترابطة من األنشطة وو

 من إطار زمني.حددة وملموسة ضفئات المستهدفة ولديها مخرجات ماألهداف ومحددة لل

 .يجب أن تصمم األنشطة بحيث تراعي االحتياجات الخاصة للفئات المستهدفة 
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 ة مع يشّجع أن تُبنى المشاريع بحيث تضمن تحقيق التكامل وتشكيل الشراكات وتجنّب االزدواجي

هات ان )سواء كانت حكومية أو ممولة من جالتدّخالت الموجودة على أرض الواقع وفي نفس المك

 مانحة(.

 .يشجع على تقديم مقترحات مشاريع مبينة على مبادرات ناجحة سابقة 

 ان.يجب أن تكون المشاريع مستدامة وأن تلبي احتياجات المجتمع وأن تكون مبتكرة قدر اإلمك 

 مجتمعي تشجيع التطوع اليجب أن تكون مؤسسات المجتمع المدني مستعّدة لترويج القيم المشتركة و

 في مشاريعهم المقترحة.

  يجب أن تقوم المشاريع على أساس ضمان الحقوق العامة والمساواة بين الجنسين ومراعاة

 األشخاص ذوي اإلعاقة.

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

 والمشاركة وتعزيز مهارات النقاش واالتصال والتنسيق والتواصل.على األدلة وتشجيع الحوار 

وسيتم توفير مثل هذه األمثلة على  خالل الجلسات التعريفية، سيتم تقديم أفكار وأمثلة إضافية متعلقة بالمشاريع.

 المنصة اإللكترونية كقائمة أفكار غير شاملة.

 

 لن تتأهل المشاريع التالية 

 والمؤتمرات والندوات والمجالس. شبالدعم الفردي لحضور الورمتعلقة لالمشاريع ا 

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

 .)المشاريع التي تقّدم دعم مادي لجهة ثالثة )ويشمل ذلك التعاقد الفرعي 

  معيّنة دمة شراء واستخدام أدوات أو مواد غير تلك المستخدمة لتقديم الخ تقتصر علىالمشاريع التي

 .أساسي في المشروع المؤّهلنشاط أو 

  ذه هالمشاريع التي تتمحور بشكل كامل على تنظيم المؤتمرات و/أو الندوات، فال يمكن تمويل

 المشروع. من األنشطة التي سيتم تنفيذها فيالمشاريع إاّل إذا كانت جزءاً من مجموعة 

 .المشاريع التي تدعم األحزاب والجماعات والحركات السياسية 
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 العمليات العامة للمؤسسات 

 الدعم المالي لطرف ثالث 

موجب هذه وعليه فال يُسمح بتقديم المنح الفرعية بال يجوز للمتقدمين اقتراح دعم مالي ألي طرف ثالث، 

على النحو المبيّن  )باستثناء الدعم المقّدم لالحتياجات الخاصة للمشاركة في األنشطة ؛الدعوة لتقديم المقترحات

 أدناه(.

 اإليضاح 

يتوجب على المتقدمين اتخاذ جميع الخطوات الالزمة إلظهار أن المشروع بكامل أنشطته ممول من االتحاد 

أن توفر  -سواء بشكل كل أو جزئي–. كما يترتب على المشاريع الممولة من االتحاد األوروبي األوروبي

معلومات ونشاطات اتصال تسعى إلى زيادة وعي الجمهور، بشكل خاص أو عام، عن أهداف المشروع 

أو  والسبب وراء دعمهم لمثل المشروع المقترح، باإلضافة إلى توضيح نتائج الدعم وتأثيره على البلد

 المنطقة.

يتوجب على المتقّدمين االمتثال باألهداف واألولويات وضمان إظهار تمويل االتحاد األوروبي للمشاريع 

وذلك وفقاً لما ورد في دليل التواصل والشفافية للمشاريع الخارجية التي يمّولها االتحاد األوروبي حسب ما 

 نشرته المفّوضية األوروبية في الموقع أدناه:

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

.actions_en-external-eu-manual 

تحاد األوروبي لقطاع الحماية االجتماعية ووزارة يتوّجب على المتقّدمين إرفاق شعارات من برنامج دعم اال

التنمية االجتماعية واالتحاد األوروبي ومنظمة الخبرة الفرنسية/ سيتم تقديم معلومات محددة إلى المتقّدم 

 الرئيسي أثناء توقيع العقد وخالل مرحلة تنفيذ المشروع.

 عدد المنح والطلبات للمتقدمين 

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

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

 لدعوة ال يجوز أن يكون المتقدم الرئيسي متقدماً مشاركاً في طلب آخر في نفس الوقت بموجب هذه ا

 لتقديم المقترحات.

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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 لدعوة في نفس الوقت بموجب هذه امتقدم مشارك في أكثر من طلب المتقدم المشارك  أن يكونوز ال يج

 لتقديم المقترحات.

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

  ُية مسجلة ختارة أن يكون المتقدم الرئيسي فيها هو شركات غير ربح٪ من المشاريع المُ ٢٠سمح بنسبة ي

لمنح الفنية وباالعتماد على جودة المقترحات المقّدمة، بإمكان لجنة ا. )بموجب قانون الشركات األردني

 .(٪ وتقّدمها للجنة المنح التوجيهية٢٥أن تتقدم بتوصية لزيادة النسبة لتصبح 

 

 كاليف المشمولةالتكاليف المؤهلة: الت 2.1.3

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

ً تّم بنائها على "تكاليف حقيقية"   ، ويجب تبريرها جميعاً من خالل مستندات داعمةومقاييس موّحدة ومحددة مسبقا

 .أثناء فترة تنفيذ المشروع

 

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

عروض األسعار باسم الجهة المستفيدة/ المستفيدين باإلضافة إلى ذكر الموضوع، وإيصاالت الدفع باإلضافة إلى 

 روابط محددة لتنفيذ المشروع ذي الصلة. 

 

المطلوبة الئحة بالمستندات الداعمة  على المنصةالجهة المتعاقدة  ستوفّرح المشروع الكامل في مرحلة تقديم مقتر

 المتقدمين المتأهلين وذلك لتبرير مصروفاتهم. جميع من

 

رحة على أساس الميزانية الت المقتتقرر الجهة المتعاقدة، أثناء فترة التعاقد، ما إذا كان سيتم قبول المبالغ أو المعدّ س

نح أخرى والتي ممن خالل الممولة  للمشاريعالمؤقتة التي قّدمها المتقّدمين، ومن خالل تحليل البيانات الواقعية 

 .مشابهةمشاريع ن أو م تّم تنفيذها مسبقاً من قبل المتقّدمين )والتي قّدمها المتقّدمون أنفسهم للجهة المتعاقدة(

 

سبق توقيع عقد المنحة ال تكشف عن المشاكل التحقق الذي يأن تخضع توصيات إعطاء المنح إلى شرط دائماً ما 

واقعية والتكاليف غير لالتي تتطلب تغييرات في الميزانية )مثل األخطاء الحسابية وعدم الدقة والتكاليف غير ا

المتعاقدة تعديالت أو تقليل  الجهةطلب توضيح وقد تفرض قيام الجهة المتعاقدة بيؤدي التحقق إلى قد  .المؤهلة(

 المصروفات لمعالجة مثل هذه األخطاء أو عدم الدقّة. إذ أنّه من غير الممكن زيادة حجم المنحة.
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 .حيث التكلفة من وُمجديةميزانية واقعية وبالتالي، من مصلحة المتقدمين تقديم 

 

 لمباشرة وغير المباشرة والموّضحة أدناه.تم تصميم الميزانية بناًء على التكاليف ا

 

 كما قد تّم توضيح فئات التكاليف المؤهلة وغير المؤهلة فيما يلي.

 

 تكاليف مؤّهلة مباشرة 

تمتثل وتتطابق ألحكام لتكون التكاليف مؤهلة ويتم تسديدها بموجب هذه الدعوة لتقديم المقترحات يجب أن 

 المنحة القياسي.لعقد من الشروط العامة  ١٤المادة 

تّم بنائها على اساس "تكاليف حقيقية" وهذا  التكاليف المباشرة والتي تّم تقديمها في الميزانيةبالنسبة لجميع 

 .يعني أنه يجب تبريرها جميعاً من خالل مستندات داعمة

 هذه:يندرج تحت التكاليف المباشرة 

  ًجداول قياسية محددة مسبقا 

  وتكاليف متوقعة 

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

 المواد المسترّدة األخرى واألنشطة )مثل السفر والبدل اليومي، ودعم االحتياجات الخاصة(، تكاليف

 والخدمات؛ وميزانية إلزامية بعنوان أنشطة بناء القدرات.

 

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

 المذكور.

 

 الغ إجمالية:مبالمتوقعة، يمكن تقديم المصروفات بناًء على سعر الوحدة )الوحدات( و/أو  التكاليف خيار ضمن

 :ضوح مسبقاً ويغطي جميع أو بعض الفئات المحددة للتكاليف المؤهلة والتي تّم تحديدها بو سعر الوحدة

 وضع كمية للوحدة.من خالل 

  :لتكاليف المؤهلةات محددة اوقد تكون جميع أو بعض فئ -مجمل الكلفة والتي تغّطي المبالغ اإلجمالية، 

 والتي تّم تحديدها بوضوح مسبقاً.
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بق أكثر من على بند الميزانية المحدد ولكن في حاالت محددة قد ينطالتكلفة المستخدمة  خيارات سوف تعتمد

 مناسب له.خيار في نفس الوقت ويمكن اتخاذ الخيار األنسب مع تقديم التبرير ال

 

 ظفين/ اإلدارة:ة/ الموتكاليف الموارد البشري .1

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

 

خصصة يورو مستحقة الدفع لمقّدم الطلب الرئيسي وم ١٠٠٠الحد األعلى لمجمل التكاليف الشهرية هو 

وسيتم  لمشروع.االخاص بهم ولغرض تنفيذ  تكاليف الموارد البشرية/ الموظفين/ اإلدارة والتنسيقلبند 

 توضيح الملغ الذي سيتم دفعه من خالل الفواتير.

 

المتقّدم المشارك/ فيما يتعلّق بأنشطة  دعم إضافي في الموارد البشريب المشروع توفير في حال تطلّ 

يورو وذلك في حال  ٦٠٠يمكن تطبيق خيار مبلغ شهري إجمالي شامل قدره المتقدمين المشاركين، 

الزمنية تبريره بالطريقة المناسبة من خالل المتقدم المشارك. ويجب أن تشتمل التبريرات على المدة 

 لحاجة هذه الموارد البشرية.

 

في حالة كان الدعم اإلضافي للموارد البشرية مرتبط بالتطّوع، يمكن تطبيق خيار مبلغ شهري إجمالي 

يورو وذلك في حال تبريره بالطريقة المناسبة. ويجب أن يشتمل التبرير أيضاً على  ٣٠٠شامل قدره 

 الفترة الزمنية ألنشطة المتطّوعين.

 

لمشاركين أو المتطّوعين تبريرات الدعم اإلضافي للموارد البشرية والمتعلّق بالمتقدم المشارك/ المتقدمين ا

٪، إلخ...( والمتعلّق ٥٠٪، ٣٠هر النسبة المئوية للوقت المخصص للمشروع )دوام كامل، يجب أن يظ

 ، إلخ...(.بكشوفات ساعات العمل وكشوفات الرواتب

 

 بالمبالغ المسترّدة األخرى واألنشطة:متعلّقة التكاليف المباشرة وال .2

ً مُ  ةُمحّددة قياسي تضع الجهة المتعاقدة مجموعات مقاييسفي هذه الفئة   .سبقا

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

 

 امة وعند تقديم نشاط في المشروع بعيداً عن مكان اإلق: في حالة اإلقامة ليلة واحدة لتنفيذ يوميالبدل ال

 ذهبإذا يورو في عمان. ويعني ذلك  ١٢٠يورو في محافظتي الكرك وجرش،  ١٠٠المبررات الالزمة: 
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شخص مقيم في الكرك أو في جرش ليحضر نشاط يُعقد في عمان ويتطلّب اإلقامة ليلة واحدة فإنّه سيتلقّى 

ذهب ليحضر نشاط في الكرك أو جرش ان هناك شخص مقيم في عمان في الليلة؛ وإذا ك يورو ١٢٠

 يورو. ١٠٠ويتطلّب اإلقامة ليلة واحدة فإنّه سيتلقّى 

  المشاركين يمكن تطبيق معدالت المبلغ اإلجمالي للسفر ذهاباً وإياباً:  سفرلتسهيل 

o كم(. ١٠إلى  ١يورو للسفر داخل المحافظة )يجب أن تكون المسافة بين  ٥ 

o كم(. ٢٠إلى  ١٠محافظة )يجب أن تكون المسافة بين رو للسفر داخل اليو ١٠ 

o كم(. ٢٠يورو للسفر داخل المحافظة )إذا كانت المسافة المقطوعة أكبر من  ٢٠ 

o يورو للسفر خارج المحافظة سواء كانت عمان أو جرش أو الكرك. ٧٥ 

 

 لكل مشارك في يورو  ١٥: بما في ذلك القرطاسية واألوراق إلخ... بتكلفة مؤهلة ثابتة تبلغ مواد التدريب

 اليوم الواحد من النشاط.

  يتم تطبيق مبدأ المبلغ اإلجمالي وقدره  لتوفير دعم لذوي االحتياجات الخاصةأما في حالة وجود الحاجة

 يورو لكل مشارك بحاجة لهذا النوع من الدعم في اليوم الواحد من النشاط. ٢٠

 

 دعم الخبرات الخارجية: .3

 سعر الوحدة.استخدام المتقّدم  يتوّجب علىضمن هذه الفئة من الميزانية 

فإن الحد األعلى لهذه التكلفة الشاملة )مثل: مدّرب(،  دعم خبرات خارجيةفي حال تطلب المشروع توفير 

 يورو لكل يوم من أيام تقديم الخدمة ويجب االلتزام بذلك في جميع األحوال. ٢٠٠هي 

 

 والخدمات  اللوازمتكاليف  .4

تقدم االختيار تعتبر بنود الميزانية التالية، حيث يقتضي القيام بها عند تنفيذ أنشطة المشروع، يمكن للم

ً )كما هو . في بعض الحاالت يتم استخدام مقاييس محّددة ُمسبقأو المبلغ اإلجماليلتنفيذ سعر الوحدة  ا

 :موّضح فيما يلي(

 مكان لعقد النشاط )األنشطة(جار استئ 

 نفيذ المشروع.تإن تمّ تبريرها بالطريقة المناسبة وبغرض ق الفعالية تكاليف إضافية محددة لتنسي 

  ض تنفيذ يورو إن تم تبريرها بالطريقة المناسبة وبغر ١٥٠٠بحد أعلى معدات حاسوبية مكتبية

 .المشروع

  يحدث ذلك وباإلضافة إلى أي معدات أخرى تعتبر ضرورية للتدريب أو للقيام بأنشطة محددة

 رية.فقط إن تمّ تبريرها بشكل مناسب وبغرض تنفيذ المشروع مع تطبيق إجراءات الشراء الضرو
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 اليوم  يورو لكل مشارك في ١٥معدل ثابت وهو  غداء، يوجدث يتم تقديم القهوة وال: حيالضيافة

الواحد  يورو لكل مشارك في اليوم ٥الواحد في النشاط. أّما توفير استراحة القهوة فقط بمعدل 

 من النشاط.

 

دها الجهة خاصة وإجبارية: تكاليف المشاركة في برامج واجتماعات بناء القدرات والتي ستعقفئة  .5

 المتعاقدة.

 

يورو كحد أدنى وهو مخصص لتغطية  ٢١٠٠يُرجى العلم بأنّه يوجد بند إلزامي في الميزانية وقدره 

الجهة المتعاقدة، باإلضافة إلى اجتماعات  ستعقدهتكاليف المشاركة في: برنامج بناء القدرات والذي 

 وستغطي البنود التالية: المجموعات والتشبيك، االجتماعات المحلية واإلقليمية

  يورو للمشارك الواحد في كل  ١٠٠المشاركة موظفين المتقدم الرئيسي والمتقدم المشارك بمعدل

 يوم من أيام النشاط.

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

 

 

 المعلومات والتواصل .6

يجب أن يتطابق مع المعلومات الواردة في خطة التواصل البنود المشار إليها تحت هذا البند في الميزانية 

 ٪ من التكاليف المباشرة إجبارية(.١٠المشار إليها )

 

 

 تكاليف مؤّهلة غير مباشرة 

، ولكن تمويل معدل ثابتقد تكون التكاليف غير المباشرة المستخدمة في تنفيذ المشروع مؤهلة للحصول على 

مؤهلة بشرط  لي التكاليف المباشرة المقدرة. تعد التكاليف غير المباشرةمن إجما٪ ٧يجب أاّل يتجاوز المجموع 

ي تبرير أاّل تتضمن تكاليف معينة لميزانية أخرى مذكورة في عقد المنحة، وقد يطلب من مقدم الطلب الرئيس

خاصة لعقد المنحة التحديد نسبة ثابتة في الشروط غير أنه وبمجّرد عقد المنحة المئوية المطلوبة قبل توقيع  النسبة

 فال يلزم تقديم مستندات داعمة.
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 :التكاليف غير المؤهلة 

 التكاليف التالية غير مؤهلة:

 .القروض والديون ورسوم الفائدة 

 .تعويضات عن الخسائر الواقعة أو المحتملة 

 مل عستفيدين والممولة من قبل جهات مانحة أخرى أو تحت برامج المصاريف المعلن عنها من قبل الم

 أخرى ممولة من قبل االتحاد األوروبي أو جهة مانحة أخرى لنفس المشروع.

 .شراء األرض أو مباني أو مكاتب أو سيارات 

 خسائر فرق تحويل العملة 

 قروض لطرف ثالث 

 .رواتب وأجور موظفين الحكومة الوطنية 

 

 

 مدونة األخالقيات وقواعد السلوك المهني: 

 عدم وجود تضارب مصالح (أ

يتدخل المتقدم في مصالح شخصية أو مالية أو أي مصالح أخرى مع األطراف المشاركة من شأنها يجب أاّل 

فأي محاولة من جانب المتقدم للحصول على معلومات سرية أو إبرام  ن تؤثر على نزاهة اتخاذ القرارات.أ

متعاقدة أثناء عملية فرز اتفاقيات غير قانونية مع المنافسين أو التأثير على قرار لجنة التقييم أو الجهة ال

بل وقد تؤدي إلى عقوبات إدارية وفقاً لالئحة المالية الطلبات أو تقّصيها أو تقييمها ستؤدي إلى رفض طلبه 

 ً  .السارية أيضا

 احترام حقوق اإلنسان والتشريعات البيئية ومعايير العمل األساسية (ب

يجب على مقّدم الطلب وموظفيه االمتثال لحقوق اإلنسان. يتوجب على المتقدمين الذين حصلوا على 

العقود، على وجه الخصوص ووفقاً للقانون المعمول به، االمتثال للتشريعات البيئية بما في ذلك االتفاقيات 

الموضحة في اتفاقيات منظمة البيئية متعددة األطراف، باإلضافة إلى االمتثال لمعايير العمل األساسية 
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العمل الدولية )مثل اتفاقيات حرية تشكيل الجمعيات أو المفاوضات الجماعية أو القضاء على العمل 

 القسري والقضاء على عمالة األطفال(.

 شعار "عدم التسامح مطلقاً" مع االستغالل واالعتداء الجنسي:

المشروعة  مطلقاً" فيما يتعلق بجميع السلوكيات غيرتطبق المفوضية األوروبية سياسة "عدم التسامح 

 التي لها تأثير على المصداقية المهنية لمقّدم الطلب.

واالعتداء  الجنسي أو التحرشيُحظر االعتداء الجسدي أو التهديد بممارسته أو االعتداء واالستغالل 

 اللفظي عن أي مظهر من مظاهر العدائية األخرى.

 

 وةمكافحة الفساد والرش (ج

على المتقدم االمتثال لجميع القوانين واللوائح المعمول بها المتعلقة بمكافحة الفساد والرشوة، وتحتفظ يجب 

المفوضية األوروبية بالحق في تعليق أو إلغاء تمويل المشروع إذا تّم اكتشاف فساد من أي نوع في أي 

المناسبة للتعامل مع  اتخاذ جميع التدابيرمرحلة من مراحل تنفيذ العقد، أو إذا فشلت الجهة المتعاقدة في 

هذه الممارسات، كما قد تظهر "الممارسات الفاسدة" على أشكال منها: تقديم رشوة أو هدية أو مكافأة أو 

عمولة ألي شخص كحافز أو مكافأة ألداء أو االمتناع عن أي عمل له عالقة بالحصول على عقد المنحة 

 عاقدة.المت جهةأو تنفيذ عقد مبرم مع ال

 نفقات غير نزيهة (د

سيتم رفض الطلبات أو إنهاء العقود إذا تبين أن منحها أو تنفيذها قد كشف عموالت أو نفقات تجارية 

غامضة، بما في ذلك عموالت غير مذكورة في العقد الرئيسي أو نشأت عن عقد مبرم بطريقة مخالفة 
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خدمة فعلية أو شرعية أو عموالت تلجأ إلى ألحكام العقد الرئيسي، أو عموالت غير مدفوعة مقابل أي 

 مالذ ضريبي أو عموالت مدفوعة إلى مستفيد غير معروف أو عموالت مدفوعة لشركة تستخدم كواجهة.

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

ن م، عواقب إنهاء عقودهم أو استبعادهم بشكل دائم االتحاد األوروبي، وذلك حسب خطورة الموقف

 االنتفاع من تمويل االتحاد األوروبي/ الصندوق األوروبي للتنمية.

 اإلخالل بااللتزامات أو المخالفات أو االحتيالهـ(  

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

ختراق للقوانين وفي حال ثبوت التهمة قبل الحصول على عقد المنحة، فيحق للجهة المتعاقدة االمتناع ا

 عن إبرام العقد.
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 المتبعة اإلجراءات وجميع الطلب تقديم كيفية 2.2

 هذه دعوة تقديم مقترحات مقيدة. بدايةً، يجب تسليم مقترحات المشاريع المختصرة ليتم تقييمها مع جميع المعلومات

ة ومدى األهلية. أثناء التحقق اإلداري قد تطلب منظمة الخبرة الفرنسية الالزمة وذلك للتحقق من المعلومات اإلداري

ً من قبل المتقدم الرئيسي والمتقدم المشارك  بعض المستندات الداعمة، ويجب تقديم "اإلقرار األصلي" موقعا

 افة إلى نسخة ورقية للجهة المتعاقدة.شكل نسخة إلكترونية مع طلب المنحة باإلضوتقديمه على 

ختيارهم لتقديم د ذلك سيتم دعوة المتقدمين الرئيسيين الذين تّم اسيتم تقييم مقترح المشروع المختصر أوالً وبع

 مقترح المشروع الكامل.

 

 محتوى مقترح المشروع المختصر 2.2.1

ردة في نموذج الطلب والمتاح على منصة نظام يجب تقديم الطلبات وفقاً لتعليمات مقترح المشروع المختصر الوا

  jo-https://www.egregsystem.info/socialprotection المنح المذكور أدناه:

اللغة اإلنجليزية اللغة الرسمية لهذا البرنامج هي اإلنجليزية، مع ذلك وبموجب هذه الدعوة يمكن للمتقدمين استخدام 

جمة للغة من خالل توفير ترللتقدم )ستقوم الجهة المتعاقدة بتقديم الدعم للمتقدمين اللذين تم اختيارهم  و/أو العربية

وفر الجهة المتعاقدة جميع الوثائق الرسمية باللغة اإلنجليزية مصحوبة اإلنجليزية للحد األدنى من الوثائق. وست

 .(ية لبعض المقتطفات الرئيسية منهابترجمة غير رسمية باللغة العرب

 يرجى مالحظة أن: 

يتوجب على المتقدمين الرئيسيين، في مقترح المشروع المختصر، تقديم تقدير للمساهمة األوروبية  .1

المرجوة فقط. وال يًطلب من المتقدمين الرئيسيين تقديم الميزانية المفصلة إاّل في الخطوة الثانية وهي 

 مقترح المشروع الكامل للمنحة.مرحلة تقديم 

رح المشروع تقديمها في مقترح المشروع المختصر أثناء تعبئة نموذج مقتال يمكن تعديل البنود التي يتم  .2

٪ ، ٢٠ن ثر مأن تختلف مساهمة االتحاد األوروبي عن التقدير األولي بأككما ال يجوز  الكامل للمنحة.

 في حالة إدراج متقّدم مشارك إضافي )مشاركين إضافيين(. إال

ميع ، لذلك من المهم أن تحتوي هذه الوثيقة على جسيتم تقييم نماذج مقترح المشروع المختصر فقط .3

 المعلومات ذات الصلة بالمشروع. ال ينبغي إرسال مرفقات إضافية.

 

https://www.egregsystem.info/mosd/#call_for_proposals
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 في حال وجود أي تفاوت أو تناقض كبير في مقترح المشروع المختصر قد يؤدي إلى رفضه. 

قييم موضوعي تالمقّدمة غير كافية إلجراء ولن يتم طلب تقديم توضيحات عن المشروع إاّل عندما تكون المعلومات 

 للمشروع.

 سليممكان وكيفية تقديم مقترح المشروع المختصر باإلضافة إلى الموعد النهائي للت 2.2.2

ً )فقط( وذلك عبر المنّصة   الخاصة بنظام المنح وهييجب تقديم مقترح المشروع المختصر إلكترونيا

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

 لمساعدتك في المشاركة في هذه الدعوة. 

في تمام الساعة  ٢٠٢٠ تشرين أول/أكتوبر ٨الخميس الموعد النهائي لتقديم مقترحات المشاريع المختصرة هو 

)حسب التاريخ والتوقيت المحلّي لألردن(. ال يُسمح بتعديل مقترح المشروع المختصر بمجّرد انقضاء  ١٢:٠٠

 الموعد النهائي للتقديم.

ال يمكن إدخال أي تعديالت على مقترح المشروع المختصر بمجّرد انقضاء الموعد النهائي للتقديم. وسيقتصر 

 على عرض مقترح المشروع المختصر الذي تّم تقديمه. الوصول إلى المنصة

إلعداد وتقديم مقترح المشروع المختصر، يتعين على المتقدمين المهتمين بالتسجيل في منصة نظام المنح 

. يتوجب تسجيل المتقدم الرئيسي والمتقدم المشارك/ المتقدمين المشاركين. يوفر التسجيل (EGREGوالمسمى )

فوري إلى حساب مخصص ويتم تحقيق ذلك باتباع التعليمات الواردة في منصة نظام المنح. إمكانية الوصول ال

 سيحصل كل مسّجل تلقائياً على رقم تعريف خاص بمنصة نظام المنح.

سيحصل المتقّدمون الرئيسيون فقط على تأكيد تلقائي عند تقديم مقترح المشروع المختصر عبر االنترنت. يُرجى 

مرحلة اإلعداد واالختيار سيتم اعتبار جميع اإلشعارات المرسلة عبر البريد اإللكتروني من قبل العلم أنّه أثناء 

  منظمة الخبرة الفرنسية إلى الشخص الذي يتم االتصال به لدى مقّدم الطلب تتمتع بوضع قانوني.

 ال توجد وسائل أخرى للتقديم يمكن استخدامها.

 

 

 

 

https://www.egregsystem.info/socialprotection-jo)
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 المختصرة غير الكاملةقد يتم رفض مقترحات المشاريع 

 مالحظة:

ضغط الذي قد يحدث ، وذلك لتجنب الينصح المتقّدم الرئيسي بعدم االنتظار حتى اليوم األخير لتقديم الطلب

يار على شبكة األنترنت أو أي صعوبات في التقديم أو حدوث خلل في االتصال )بما في ذلك انقطاع الت

 ورة أعاله.تعاقدة أي مسؤولية عن أي تأخير بسبب األعذار المذكالكهربائي، إلخ...(، فلن تتحمل الجهة الم

لمفترض في االشركاء التسجيل في المنصة الخاصة بنظام المنح بغض النظر عن دورهم  جميعيتوجب على 

تسجيل كل جهة  المشروع )المتقدم الرئيسي أو المشارك( وذلك قبل تقديم مقترح المشروع المختصر. يمكن

 احدة فقط ومع ذكر بيانات االتصال لشخص واحد.أو مؤسسة مرة و

سيتم ، وظهراً  12:00حتى الساعة  ٢٠٢٠ تشرين أول/أكتوبر ٦ الثالثاءسيبقى التسجيل مفتوحاً حتى يوم 

 إيقاف نشاط الجزء المخصص للتسجيل بعد هذا الوقت.

 

 معلومات إضافية عن مقترح المشروع المختصر 2.2.3

المتعلقة باإليضاحات مباشرة عبر قسم األسئلة واألجوبة على منصة نظام المنحة، في موعد يجب تقديم األسئلة 

 يوماُ قبل الموعد النهائي لتقديم مقترح المشروع المختصر. ٢١ أقصاه

 (.٢٠٢٠أيلول/ سبتمبر  ١٧ الخميسالمتعاقدة غير ملزمة بتقديم إيضاحات لألسئلة الواردة بعد هذا التاريخ ) الجهة

 أيلول/ ٢٧ داألحائي لتقديم مقترح المشروع المختصر )يوماً قبل الموعد النه ١١ستقّدم الردود في موعد أقصاه 

 (.٢٠٢٠سبتمبر 

 المحدد. يضاح المقدمة بعد الموعد النهائيالمتعاقدة ضمان الردود على األسئلة/ طلبات اإلللجهة  يمكنال 

ة المتعاقدة إعطاء تقديم ردود فردية على األسئلة، كما ال يمكن للجه لضمان المعاملة المتساوية للمتقدمين، لن يتم

 رأي مسبق عن وصف المشروع و/أو أنشطة محددة.
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منح من خالل قسم سيتم معالجة المشاكل المتعلقة بدعم تكنولوجيا المعلومات واستخدام النظام اإللكتروني لنظام ال

تشرين  7اء األربعي الطلبات المسّجلين حتى نهاية العمل يوم مكتب المساعدة في المنصة. وسيبقى متاحاً لمقدم

  .مساءً  5، الساعة ٢٠٢٠ أول/أكتوبر

 ى.يرجى العلم بأنّه وقت االستجابة القياسي والمحدد لوقت المساعدة لنظام المنح هو يومين كحد أقص

 سيتم عقد جلسات تعريفية في المواعيد والتواريخ األولية التالية:

منح سيتم اإلعالن عن الترتيبات التقنية في الوقت المناسب على المنصة اإللكترونية لنظام ال

(EGREG) : 

 بتقنية المرئي والمسموع عبر االنترنت: جلسات تعريفية:

 ألردن(.لمساًء )بالتوقيت المحلّي  ٢:٠٠صباحاً إلى  ١٠:٠٠، الساعة ٢٠٢٠أيلول/ سبتمبر  ٢

 ن(.مساًء )بالتوقيت المحلّي لألرد ٢:٠٠صباحاً إلى  ١٠:٠٠أيلول/ سبتمبر، الساعة  ٣

 ن(.مساًء )بالتوقيت المحلّي لألرد ٢:٠٠صباحاً إلى  ١٠:٠٠أيلول/ سبتمبر، الساعة  ٦

 (.مساًء )بالتوقيت المحلّي لألردن ٢:٠٠صباحاً إلى  ١٠:٠٠أيلول/سبتمبر، الساعة  ٧

قبل  هذه الجلسات، فيرجى إرسال بريد إلكترونيإذا كنت مهتّما/كانت مؤسستك مهتمة بحضور إحدى 

 يوم واحد من تاريخ الجلسة التعريفية التي ترغب بحضورها

موضحاً: االسم الكامل وعنوان البريد ( (socialprotectiongrant@expertisefrance.frإلى

ثنين لكل )مشاركين ااإللكتروني لألشخاص الذين سيشاركون باإلضافة إلى المؤسسة التي ينتمون إليها 

ة أية مؤسسة كحد أقصى( والتاريخ المناسب. ستكون أولوية الحضور لمن يسّجل أوالً. لن يتم تغطي

 .مقترحات لحضور الجلسات التعريفيةتكاليف يتحّملها مقدمو ال

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

عليها حيث سيتوفر  (jo-https://www.egregsystem.info/socialprotectionمنح: )ال

األسئلة المتكررة ومالحظات هامة أخرى تخّص المتقدمين. وبالتالي ننصحكم بأن تزوروا هذه المنصة 

  على اضطالع على األسئلة واألجوبة المنشورة والمحّدثة. بانتظام وبشكل متكرر لتكونوا

https://www.egregsystem.info/socialprotection-jo)
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قترحات أو الدعوة لتقديم الميتم توفير األسئلة واألجوبة ألغراض توضيحية وهي ال تُشكل تعديل على 

 نموذج مقترح المشروع المختصر.

ن للجهة مكلضمان المعاملة المتساوية للمتقدمين، لن يتم تقديم ردود فردية على األسئلة، كما ال ي

 المتعاقدة إعطاء رأي مسبق عن وصف المشروع و/أو أنشطة محددة.

البريد  يرجى العلم بأنه خالل المرحلة التحضير ومرحلة االختيار سيتم إرسال جميع اإلشعارات عبر

تبر هذه وتعن مولمتقدّ معلومات االتصال التي وثّقها من خالل منظمة الخبرة الفرنسية ل االلكتروني

 ات ذات صفة قانونية.اإلشعار

 

 مقترح المشروع الكاملنموذج   2.2.4

يتوجب على المتقدمين الرئيسيين والذين تّمت دعوتهم لتقديم مقترح المشروع الكامل بعد اختيارهم بناًء على 

مقترح المشروع المختصر أن يقوموا بتقديم مقترح المشروع الكامل باستخدام منصة نظام المنح الخاصة 

. كما يتوّجب على المتقّدين (jo-https://www.egregsystem.info/socialprotectionبالمشروع: )

 الرئيسيين التقيّد الصارم بصيغة نموذج طلب المنحة وملء األقسام المطلوبة.

نظام المنح وستكون متاحة تقديم مقترح المشروع الكامل باستخدام منصة طريقة تعريفية عن  سيتم عقد جلسات

 لمقدمي الطلبات الذين تّم اختيارهم وسيتم اإلعالن عنها في رسالة دعوة.

يتوجب على المتقدمين الرئيسين تقديم نماذج مقترحات المشروع الكاملة بنفس اللغة التي قّدموا بها مقترح 

 المشروع المختصر.

 بالشكل الصحيح. ئيسي أن يملئ نموذج المقترح الكامل بعناية فائقة وبدقة ووضوح حتى يتم تقييمهالمتقّدم الرعلى 

بالغ نموذج مقترح المشروع الكامل )مثل وجد عدم اتّساق في الم تطابقأي خطأ ينتج عنه تعارض كبير في 

 قد يؤدي إلى رفض الطلب. (الميزانيةالمتعلّقة بأوراق 

منع الجهة تديم توضيحات من مقدم الطلب إاّل عندما تكون المعلومات المقدمة غير واضحة وبالتالي لن بيتم تق

 المتعاقدة من إجراء تقييم موضوعي.

يرجى مالحظة أن نموذج مقترح المشروع الكامل والواجب تعبئته هو الذي سيتم إرساله إلى المقيّمين لذلك من 

 ع المعلومات ذات الصلة والمتعلقة بالمشروع.المهم أن تحتوي هذه الوثيقة على جمي

https://www.egregsystem.info/socialprotection-jo)
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 ال ينبغي إرسال مرفقات إضافية.

 

 

 مكان وكيفية تقديم نموذج مقترح المشروع الكامل  2.2.5

 :وهي حالمن بنظام الخاصة المنصة عبر وذلك  )فقط (إلكترونياً  الكامل المشروع مقترح نموذج تقديم يجب

)jo-https://www.egregsystem.info/socialprotection( في الواردة اإلرشادات وذلك باتباع 

  .المنصة

 الكامل الطلب على بريدهم اإللكتروني عند ارسال نموذج تلقائي تأكيد رسالة طفق الرئيسيون المتقدمون سيستلم

 .استخدامها يمكن للتقديم أخرى وسائل توجد الإذ أنه  .إلنترنت عبر

 .الكاملة غير الطلبات رفض يتم قد

 الكامل المشروع مقترح نموذج لتسليم النهائي الموعد 2.2.6

 للقائمة سيتم إرسالها والتي اإللكترونية المراسالت في الكاملة الطلبات لتقديم النهائي الموعد يحددسُ 

 يوما ٣٠ بعد الكاملة الطلبات لتقديم النهائي الموعد وسيكون .اختيارهم تم المتقدمين الذين من المختصرة

 .الدعوة رسالة في الدقيق سيُحدد التاريخ كما اإلخطار تاريخ من األقل على

 

 الكامل المشروع مقترح نموذج عن إضافية معلومات 2.2.7

 ٢١ اوزيتج ال موعد في المنح نظام منصة على واألجوبة األسئلة قسم عبر مباشرة التوضيح طلبات تقديم يجب

  .الكامل المشروع مقترح نموذج لتقديم الموعد النهائي من يوما

 

 .التاريخ هذا بعد الواردة لألسئلة إيضاحات بتقديم ملزمة غير المتعاقدة الجهة

 

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

 

 .المحدد الموعد بعد المقدمة اإليضاح طلبات /األسئلة على الردغيرة ملزمة ب المتعاقدة لجهةا

 

https://www.egregsystem.info/socialprotection-jo)
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 رأي إعطاء تعاقدةالم للجهة يمكن ال كما األسئلة، على فردية ردود تُقدم لن للمتقدمين، المتساوية المعاملة لضمان

 .محددة أنشطة أو/و المشروع حول وصف مسبق

 

 

ً  ستنشر  يُنصح ذلك،ل الطلبات، لمقدمي األخرى المهمة اإلشعارات وكذلكالمنصة  علىشيوًعا األكثر األسئلة أيضا

 بانتظام https://www.egregsystem.info/socialprotectionh-jo :المنح نظام منصة إلى بالرجوع

 الغرض ليسو التوضيح ألغراض واإلجابات األسئلة هذه وتقدم .المنشورة واألجوبة األسئلة على مطلعا تبقى لكي

 .الكامل مقترح المشروع نموذج أو المقترحات لتقديم للدعوة تصويبًا تشكل أن منها

 

 .المنح اإللكتروني نظام باستخدام المتعلقة الفنية المشكالت مع المساعدة مكتب سيتعامل

  



  

Page 41 of 50 
 

 اختيارها وأسس الطلبات تقييم  .3

 

طلبات وفقًا الطلبات وتقييمها بمساعدة مقيّمين خارجيين، وسيكون تقييم جميع الستقوم الجهة المتعاقدة بفحص 

 للخطوات والمعايير التالية:

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

م للجهة المتعاقدة في عملية اتخاذ القرار النهائي ستقوم لجنة المنح الفنية متبوعة بلجنة المنح التوجيهية بتقديم الدع

بتحديد قائمة مختصرة من مقدمي الطلبات المدعوين للتقدم للخطوة الثانية، وأخيراً للحصول على المنحة. سيكون 

 هناك ممثل عن بعثة االتحاد األوروبي لدى األردن بصفة مراقب خالل عملية التقييم واالختيار.

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

ويجب تقديم النسخة األصلية من  ،PRAG)ن الدليل العملي م ٢.٦.١٠.١)انظر القسم  من الحاالت المستثنية

 الكامل. النموذج بمجرد دعوة مقدمي الطلب لتقديم مقترح المشروع

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

 

 :يلي ما تقييم سيتم

 

 اإلداري التحقق يشمل: 

 المطلوب الحد ضمن المشروع مدة تكون أن .1

 به المسموح األقصى والحد األدنى الحد بين المطلوبة المساهمة .2

 إليه المشار الحد ضمن المنحة معدل يكون .3

 للتعهد  ن(المتقدمي( المشارك  الطلب مقدم تعبئة وتحميله؛ وتوقيعه لإلقرار يالرئيس الطلب مقدم تعبئة .4

 .وتحميله وتوقيعه

 الموضحة رللمعايي وفقًا )المتقدمين(المشارك  الطلب ومقدم الرئيسي الطلب مقدم أهلية من التحقق سيتم 

 .2.1.3و  2.1,2و  2.1.1 األقسام في

 دهوح األساس هذا على الطلب يرفض فقد صحيحة، غير أو غير موجودة المطلوبة المعلومات من أي كانت إذا

 .ذلك التقييم بعد عملية تستكمل ولن

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

 .المشروع المقترح في الشراكات
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 المختصر المشروع مقترح تقييم :الثانية الخطوة (2)

 :التالية التقييم مؤشرات على بناءً  التقييم سيجري

 التقييم مؤشرات

الحد األعلى  المؤشر

 للنقاط

 )الكامل المشروع مقترح تقييم خالل النقاط تغيير يتم لن( . الصلة ١

 عليها المتفق األولوية ذات الموضوعات لتنفيذ المشروع سعي مدى المعيار هذا يقيّم

 األهداف تحقيق في مساهمته ومدى التوجيهي، الدليل هذا من ٢.١.٢ قسم في والموّضحة

ين ع للمشروع في "المضافة القيمة" عناصر ستُؤخذ .الدليل من ١.٢ القسم في لها المشار

 ناصرع إلى أي باإلضافة الدليل من ١.٢ القسم في المذكورة العناصر ذلك في ماباالعتبار، 

 .أخرى مبتكرة

 إلى ةالمساهم الحصر، سبيل على ليس االعتبار، عين التقييم فيسيأخذ  ،المعيار هذا بحسب 

 :التالية النقاط

 

 ونوعية فاهر تحسين بمعنى  (االجتماعي التماسك لتحسين محلية شراكات إنشاء أو تعزيز - 

 والمعنيين؛ المستفيدين تشمل تنظيمية نماذج وضع وربما أيًضا ،)الجميع حياة

 

 ، صخا الفقر بشكل جيوب على التركيز مع االجتماعية، الخدمات وتحسين تكييف كيفية  -

 الحلول؛ إيجاد عملية في األسرية الرعاية ومقدمي الضعيفة الفئات إشراك خالل من

 العقبات؛ تجاوز في المحرومة الفئات دعم  -

 البعيدة؛ افاتللمس السلبية اآلثار من والحد والحضرية، الريفية المناطق بين الروابط تحسين  -

 اإلضافة إلىبة، الثقافي والموارد تحسينها، واستغالل والدرايةو المنسية المهارات استخدام  -

 التقنية؛ الموارد من وغيرها والتصميم الرقمية الموارد إلى الوصول وتيسير استخدام

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

 ؛)المستضعفة والفئات والنساء الشباب

30  
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 اساتوالسي التدخل لتأثير أفضل فهم إلى والتوصل البحث في والمساهمة البيانات جمع  -

 المستفيدين على االجتماعية

 تقييم لخال نقطة 35إلى يمكن أن ترتفع النقاط( واألنشطة  واألساليب المحتوى جودة .2

 )الكامل المشروع مقترح

 

تقييم   سابقة،ال التجارب علىكيفية التحسين  مراعاة مع للطلب، العملي التنفيذ المعيار هذا يقيم

 :في بشكل رئيسي، ال حصري، المساهمة المتوقعةهذا المعيار سيأخذ باالعتبار 

 

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

 يف سيما ال للمستفيدين، والرفاهية والرضا والوصول اإلنصاف من حيث تدريجيا الخدمات

 الفقر؛   جيوب

 

 تشجيع كذلكو المتعددة، ووظائفها إليها الوصول وإمكانية العامة األماكن جودة تحسين - 

 للمنطقة؛ البيئية المعايير وتطوير العامة الصورة المجتمع، وصقل في المتطوعين

 

 االبتكار لىإ يؤدي مما المختلفة، للقطاعات الشاملة األنشطة في الشباب مشاركة تحسين - 

 اجتماعية؛ ومؤسسات شركات صغيرة إنشاء وإلى

 

 ماندماجه وتعزيز عام، بشكل والمستضعفين اإلعاقة ذوي األشخاص استقاللية زيادة  -

 لعائالت؛من ا الرعاية مقدمي دعم االجتماعي، وكذلك للوصم والتصدي

 

 ؛(19كوفيد كورونا المستجد )فيروس جائحة تقديم حلول لألزمات، مثل أزمة  -

 

 اتعريفه خالل نم تنتجها التي المنتجات أو المستهدفة الفئات تقدمها التي الخدمات تحسين - 

 السوق إلى والوصول التعاونية الحلول والتقنيات، وتعزيز التصاميم على

 

15 

 )الكامل روعالمش مقترح تقييم خالل نقطة 15إلى  الدرجات زيادة يمكن ( الشراكة . نوعية

تقدمين( الم ( والمتقدم الرئيس الطلب مقدم بين أهمية ومدى صلة الشراكة المعيار هذا يقيّم

 :مراعاة مع المشارك

5 
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 شريك؛ كل بتجربة يتعلق فيما المتبادل والدعم التكامل - 

 .المهارات وتحسين التدريب في المشاركة إمكانية  -

لمصلحة اوفي حال كان له عالقة، يقييم هذا المؤشر الشراكات مع أصحاب  باإلضافة إلى ذلك -

 اآلخرين

 

 أدنى حًدا المختصر المشروع مقترح يسجل أن يجب الثانية، للمرحلة ويتأهل االعتبار بعين الطلب يؤخذ لكي

 .معيار في كل ٪٥٠ عن تقل ال درجة على الحصول ويجب نقطة، ٥٠من  ٣٠يبلغ  للجودة

 

 تحديد أجل من تصنيفها سيتم ثم أعاله، التقييم نتائج إلى استناًدا المؤّهلة المختصرة المشاريع مقترحات عدد سيقل

 هذا من 1.3 قسم في موّضح هو كما البرنامج، لتنفيذ االعتبار بعين ستؤخذ التي العقود عدد ضعف يقارب ما

 .الدليل

 

 أيًضا الكاملة )سيتم المشروع مقترحات لتقديم االختيار عليهم وقع الذين الرئيسيين المتقدمين دعوة ذلك بعد سيتم

 أو بهم الخاص المختصر المشروع مقترح في الضعف نقاط على واطالعهم الناجحين غير المتقدمين إخطار

  ).األهلية بمعايير المرتبطة الرفض أسباب
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  الكامل المشروع مقترح تقييم الثالثة: الخطوة (3)

 

 لمعلوماتا من أي كانت وإذا وصحتها، المطلوبة المعلومات جميع إدراج يضمن إداري تحليل إجراء سيتم أوالً،

 غير المطلوبة

 .وحده األساس هذا على الطلب رفض يتم فقد صحيحة، غير أو متوفرة

 المقترحة زانيةالمي وسيشمل التقييماإلداري،  التحليل عملية تجتاز التي الكاملة المشروع مقترحات جودة وستُقيم

ً  تنفيذ على المتقدمين وقدرة  .أدناه الجدول في للمعايير المشروع، وسيكون التقييم وفقا

الحد  المؤشر

األعلى 

 للنقاط

 الصلة .1

 نفس لتسجي وسيتم .الكامل المشروع مقترح تقييم خالل المعيار هذا تقييم إعادة يتم لن

 .المختصر مرحلة تقييم مقترح المشروعالتي حصل عليها في  النقاط

نفس نقاط 

مقترح 

المشروع 

  المختصر

 واألنشطة المحتوى جودة .2

 نفس حسب التقييم سيتم الكامل، الطلب في المقدمة اإلضافية التفصيلية المعلومات إلى استناًدا

 حتوىالم جودة (المختصرة المشاريع مقترحات تقييم من الثانية في النقطة المذكورة المعايير

 .)واألنشطة واألساليب

 حيث ابقة،وخبرة المشاركين الس وأهدافه، ،المشروع االعتبار استدامة عين في المعيار يأخذ هذا

 :في يسهم المشروع أن يمكن قد

 والسلطات؛ والمنتفعين المدني المجتمع منظمات بين أفضل حوار  -

 المدني؛ المجتمع منظمات بين أنجع تعاون  -

 الصغيرة تالشركا ذلك في بما وأصحاب المصلحة، المدني المجتمع منظمات بين أنجع تعاون - 

 االجتماعية؛ والمؤسسات

 ( ؛19يد كوفكورونا المستجد )فيروس  جائحة التأقلم مع التحديات المحتملة والناجمة عن أزمة -

35 
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 االعتبار، يف العناصر هذه وستؤخذ البيئة؛ رعاية وتحسين " بيئة خالية من النفايات "دعم ثقافة -

 اواةالمس وتعزيز قطاعات، لعدة الشاملة واألنشطة األخرى، القيمة المضافة عناصر جانب إلى

 .الفرص وتكافؤ الجنسين بين

 الشراكة جودة  .3

ةً، ويتم ذلك بتنفيذ المشروع سويللمتقدمين الراغبين  الشراكة أهمية وصلة مدى م هذا المعياريّ يق

 الطلب مقدم دمهايق التي والخبرات والمالية الفنية بالقدرات المتعلقة اإلضافية المعلومات بناًء على

لمؤسسة ل اإلداري الهيكلهذا المعيارما إذا كان  ويعاين كما) المشاركون المتقدمون (المشارك

 .فعال تنفيذ المشروع بشكليضمن 

 مع شاطالن لتنفيذ مباشرة الالزمة والقدرات المعرفة توفر التي للشراكات مضافة قيمة ستُعطى

 خبرةال ناحية من محددة يكون للمشروع حاجة قد ذلك، ومع الخارجية، من الخبرات أقل مشاركة

 ساتالسيا تحسين في والمساهمة المنتفعين، مشاركة تسهيل، كيفية المثال سبيل الفنية )على

 إلخ...( والمتطوعين، الموظفين قدرات وبناء العامة،

 

 تقديم شجعكما ويُ  الفضلى هو موضع تشجيع، بالممارسات االستشهاد أو/و المبتكرة األفكار تقديم 

 المشروع. تنفيذ فترة انتهاء بعد الشراكات كيفية استمرار حول تصّورات

 

 م هذا المعيار أيضاً جودة الشراكة بين المتقدمين وأصحاب المصلحة المحتملين.يقيّ 

15 

 والنشر التواصل .4

 من الهدفو والنتائج، والعمليات للمنهجية، والنشر صال،االت حيث من المشروع رالمعيا هذا يقيّم

 بحيث ة،والوطني واإلقليمية المحلية المستويات على نتائجه وملكية المشروع أثر هو تعظيم ذلك

 .المشروع عمر التأثير يتجاوز

10 

 الميزانية مالءمة .5

 يرى مدىو، ةالمتوقع ونتائجه واتساق أهدافه للمشروع المالية الجدوى بتقييم المعيار هذا يقوم

 المتوقعة ائجالنت  ة لتلك األنشطة، مما يضمن أنّ المقدر والتكاليف الشاملة المخططة تماسك أنشطته

 ذات تكلفة فعالة  مناسب ضمن ميزانية قُدرت تكلفتها بشكل

10 

 

 على ولالحص ويجب نقطة، ٧٥/١٠٠يبلغ للجودة أدنى حًدا المقترحات تحرز أن يجب التمويل، في يُنظر لكي

 .معيار لكل ٪ ٥٠عن  تقل ال درجة
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 المبدئي االختيار

 

 المجاالت مراعاة مع عليها، التي حصلت للدرجة وفقًا الطلبات يصنّف التقييم عملية بعد جدول سيُوضع

 المواضيعية المجاالت من مجال كل في نقاط أعلى على حصلت التي للطلبات مبدئي اختيار وسيتم المواضيعية،

 قائمة ستُوضع ذلك، إلى وباإلضافة .المقترحات لتقديم الدعوة لهذه المتاحة الميزانية إلى الوصول يتم حتى

 .صالحيتها فترة خالل األموال من المزيد توفر حالة في القائمة هذه وستُستخدم المعايير، نفس باتباع احتياطية

 المتاحة الميزانية ضمن يقع والذي االحتياط قائمة على يليه الذي ألفضلا بالطلب مرفوض طلب أي استبدال سيتم

 .المقترحات لتقديم الدعوة لهذه

 

 مبدئيًّا اختيارها تم التي للطلبات المساندة الوثائق تقديم :الرابعة الخطوة (4)

 

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

 

 على أساس الوثائق المساندة المطلوبة من الجهة المتعاقدة.  اإلداريسيُجرى التحقق 

 

 على أهليته بناءً  من بالتحقق للجنة للسماح أدناه المستندات تقديم المشارك والمتقّدم الرئيسي المتقّدم من سيُطلب

 للكشف األوروبية المفوضية نظام على المتقّدمين وجود عدم من التحقق وبعد للمخاطر، المتعاقدة الجهة تقييم

 :واالستبعاد المبّكر

 

 .العربية باللغة والمشاركين الرئيسين المتقدمين من كل تسجيل شهادة (1)

 ألجزاءا لبعض ترجمة مع العربية باللغة والمشاركين الرئيسيين المتقدمين من لكل النظام األساسي (2)

 اإلنجليزية. باللغة

 األصول عاً حسبموقّ   )المرفقات قسم – اإللكترونية المنصة على الموجود( القانوني  اإلثبات نموذج (3)

 .بةالمطلو الوثائق إلى باإلضافة ،)والمشارك الرئيسي المتقدم أي( المتقدمين  من كل قبل من

ً  الرئيسي، المتقدم يقدم هذا النموذجتحديد الهوية  نموذج (4) ذج الموجود النمو مع على أن يكون متوافقا

 يجب .هإلي المدفوعات سداد سيتم الذي البنك من داً معتم يكونفي قسم المرفقات على المنصة، وأن 

 .للمنحة منفصل مصرفي حساب إنشاء يتم وأن األردن في البنك هذا يكون أن
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 الطوابع إظهار مع(ضوئيًا  ممسوحة نسخ أو مصورة نسخ إلى باإلضافة المستندات من األصلية النسخ تقديم يجب

 . المذكورة لألصول) والتواريخ والتوقيعات

 الطلب فضر إلى يؤدي قد الداعمة والمستندات الرئيسي المتقدم إعالن بين تعارض أي أو مفقود داعم مستند أي

 .الوحيد األساس هذا على

 

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

 .المتعاقدة الجهة قبل من الرئيسي والمرسل مقدم الطلب إلى المرسلة الداعمة المستندات

 

 .  اإلعالن عن قرار الجهة المتعاقدة4

 

 محتوى القرار  4.1   

سيتم  ،. وفي حال ُرفض الطلببخصوص طلبهم المتعاقدة اللجنة بقرار كتابيًا الرئيسيين المتقدمين إبالغ سيتم

 .الرفض أسباب إرفاق

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

daj@expertisefrance.fr 

 . (PRAG) العملي الدليل من ٢.١٢.١ القسم كذلك انظر

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

 أو المبّكر التقّصي الحاالت أحد ضمن كانوا إن الرئيس بالمتقّدم التحكم أو القرار اتخاذ أو للتمثيل سلطات

 واالسم القانونية الصفة العنوان، شخص، كونه حال في الكامل االسم :مثل ( الشخصية البيانات تسجيل االستبعاد،

 نظام في  )اعتبارية شخصية كونه حال في والتحكم القرار واتخاذ للتمثيل السلطة لديهم الذين لألشخاص الكامل

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

 على: المتاح الخصوصية بيان إلى الرجوع يمكنك المعلومات، من

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

 

 

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

 المحلي األردنيالتوقيت  التاريخ 

الجلسات التعريفية )مقترحات المشاريع  .1

 المختصرة(

02\09\2020 

03\09\2020 

06\09\2020 

07\09\2020 

10:00 – 2:00 

الموعد النهائي لطلب أي إيضاحات من الجهة  .2

 المتعاقدة

17\09\2020 12:00 

الموعد النهائي لتقديم اإليضاحات من الجهة  .3

 المتعاقدة 

27\09\2020 - 

الموعد النهائي لتقديم مقترحات المشاريع  .4

 المختصرة

08\10\2020 12:00 

إخبار المتقدمين عن نتائج مراجعة الطلبات  .5

واستكمال التحقق اإلداري وتقييمها )الخطوة 

 األولى(

  

   دعوات تقديم مقترحات المشاريع الكاملة .6

   الجلسات التعريفية )مقترحات المشاريع الكاملة( .7

   النهائي لتقديم مقترحات المشاريع الكاملةالموعد  .8

إخبار المتقدمين عن نتائج مراجعة مقترحات  .9

 المشاريع الكاملة )الخطوة الثالثة(

  

 2020فبراير،  -   إشعار المنح .10

 2020فبراير،  -  توقيع العقد .11

 

 تحديثها يمكنو ( ٤ و ٣ و ٢ النقاط في التواريخ باستثناء (مبدئية تواريخ إلى اإلرشادي الزمني الجدول هذا يشير

 ظام المنحنمنصة  على المحدث الزمني الجدول نشر سيتم الحاالت، هذه مثل في .لزم إن المتعاقدة الجهة من قبل

 اإللكترونية.
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 الجهة المتعاقدة لتخصيص المنحةشروط التنفيذ بعد قرار   4.3

 مقدمو يوافق .سيالقيا المنحة عقد على بناءً  ) المنتفعين ( المنتفع إلى عقد تقديم سيتم المنحة، تخصيص قرار بعد

متوافر على الطلب ال نموذج توقيع حال القياسية المنحة لعقد التعاقدية الشروط على حالة منحهم، في الطلبات،

 المنصة.

 حماية البيانات   4.4

 االتصال وتفاصيل معلومات األسماء مثل ( الشخصية البيانات بعض ومعالجة تسجيل الطلبات تقييم عملية تشمل

 لنقلها كانيةإم وهناك تحيز، دون والعقد المنحة خطة ومراقبة إدارة ألغراض فقط وسيتم معالجتها ،)ذلك إلى وما

 .األوروبي االتحاد قوانين إنفاذ في التفتيش أو مهام المراقبة عن المسؤولة الهيئات إلى

 الفرنسية الخبرة منظمة وكون األوروبي االتحاد خارج الشريكة الدول أحد في بمشروع يتعلق العقد ألن ونظًرا

 اللتزاماتها االمتثال لغرض االجتماعية، فقط التنمية وزارة إلى الشخصية البيانات تُنقل قد كجهة متعاقدة، تعمل

 يتعلق فيما واألردن األوروبي االتحاد بين المبرمة التمويل اتفاقية بموجب المعمول به التشريعي اإلطار بموجب

 .المذكور المنح ببرنامج

 


