
 

 والتمكین االقتصادي للش�ابلدعم التمكین االقتصادي للفئات المهمشة تعز�ز القطاع الزراعي 
POD-OM-F-01 Issue Date: 16-02-2016 Issue Number: 1/1 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

حات تع��ز القطاع   تدخالت ضمن   مشار�ــــع  دعوة لتقد�م مق�ت
ف االقتصادي للفئات المهمشة الزرا�ي   ف  لدعم التمكني والتمكني

 االقتصادي للشباب 
 
 
 

 قطاع غزة 
 
 
 
 
 

حات المشار�ــــع):  ي لتقد�م طلبات المنح (مق�ت
 2021/ 7/02الموعد النهائئ



 
 
POD-OM-F-01 Issue Date: 16-02-2016 Issue Number: 1/1 
 

2 

 المحت��ات 
 

رقم 
 الصفحة  البند  البند 

وط المنحة    3 ملخص �ش
 4 مقدمة  1

2 

وع وصف   الم�ش
 الهدف العام 2.1
 األهداف الفرع�ة 2.2
 محاور التدخل  2.3
 الفئة المستهدفة 2.4
وع 2.5  مخرجات الم�ش
نامج 2.6 وط خاصة بتصم�م ال�ب  �ش
وع  2.7  مدة الم�ش
 المناطق المستهدفة 2.8
 ق�مة المنحة 2.9

 ق�م المنح  2.9.1
 المساهمة المجتمع�ة  2.9.2

5 

3 
وط الحصول ع� المنحة   معاي�ي األهل�ة و�ش

 الجهات المؤهلة للتقدم للمنح .31
 المشار�ــــع المؤهلة للتقي�م .32

6 

4 

 إجراءات تقد�م طلب الحصول ع� المنحة 
وع   .41  نموذج فكرة الم�ش
حات المشار�ــــع  .42  ط��قة ومكان تقد�م مق�ت
وع  .43 حات الم�ش ي لتقد�م مق�ت

 الموعد النهائئ
 طلب معلومات إضاف�ة أو لالستفسار .44

7 

5 

حات المشار�ــــع   التقي�م واخت�ار مق�ت
 الفحص اإلداري-المرحلة األو�: التقي�م األو�ي  .51
وع  .52  المرحلة الثان�ة: تقي�م فكرة الم�ش
ي  3. 5

 المرحلة الرابعة: التقي�م النهائئ

8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
POD-OM-F-01 Issue Date: 16-02-2016 Issue Number: 1/1 
 

3 

وط المنحة*   ملخص �ش
ن الشباب التنم�ة المجتمع�ة/مكون برنامج القطاع المستهدف     تمكني

 غا�ة المنحة
ن وضع األمن  را، وتحسني ي المناطق األ��� ت�ن

/ات �ن ن ي دعم صمود المزارعني
المساهمة �ن

الزراع�ة العمل�ة  ي 
�ن الحديثة  التكنولوج�ا  وادخال  ة  الفق�ي الزراع�ة  للعائالت  ي 

إ�    الغذائئ
 . ي القطاع الزرا�ي

   جانب تع��ز فرص مشاركة و�شغ�ل الشباب �ن

 محاور التدخل 

واستخدامات   .1 اإلنتاج  تعزز  للشباب  ر�اد�ة  ومبادرات  أفكار  واحتضان  دعم 
الزرا�ي  المجال  ي 

�ن الحديثة  والتقن�ات  ي    التكنولوج�ا  الفين التدر�ب  �شمل  بما 
 . والتوج�ه

ي خلق   .2
من    فرص عمل للشباب وتمكينهم اقتصاد�ا تع��ز مساهمة القطاع الزرا�ي �ن

   خالل تدخالت ومشار�ــــع ر�اد�ة ومتطورة. 
وع ة تنف�ذ الم�ش  شهر  16 ف�ت

 الفئة المستهدفة
ي مجال العمل واإلنتاج الزرا�ي  -

ي    الشباب ال��ادي ذوي االهتمام �ن بما �شمل خ���ب
 ال�ل�ات الزراع�ة الجامع�ة والمهن�ة 

ي دعم وتط��ر المبادرات الزراع�ة -
 المؤسسات والحاضنات الفاعلة �ن

 قطاع غزة  المناطق المستهدفة
مساهمة التعاون من ق�مة 
 $)   250,000المرحلة األو� ( المنحة بالدوالر ق�مة 

ي أو نقدي) 10 المساهمة المجتمع�ة  % (عيين
آخر موعد لتسل�م 

 الساعة الرابعة مساءً   2021/ 2/ 7 الطلبات

 مكونات طلب المنحة 

ي من خالل الرابط التا�ي   .1
وئن ي التعبئة الطلب االل��ت

وئن  طلب االل��ت
ح  وع المق�ت وعموازنة  –الخطة التنف�ذ�ة   –نموذج فكرة الم�ش مصفوفة اإلطار  -الم�ش

 : ي و�حسب النموذج ع�ب الرابط التا�ي
وع  المنط�ت  نموذج طلب م�ش

ا�ات المطروحة إن وجدت .2  مذكرات تفاهم توضع ال�ش

لطلب معلومات إضاف�ة  
 أو لالستفسار 

ي  
وئن االل��ت �د  المكت��ة ع� ال�ب االستفسارات  ارسال    RFAGaza@taawon.org�مكن 

الهاتف،    2021/ 01/ 31الموافق    األحد  حيت يوم االستفسارات ع�ب  التعامل مع  وال يتم 
ع�   الرد  يتم  بحد  وسوف  اإلرسال  يوم  من  عمل  يو�ي  خالل  واالستفسارات  األسئلة 

 أق�. 
عنوان تقد�م طلب  

 المنحة 
بصورة   حات  المق�ت استقبال  فقط    Ms-Wordيتم  ون�ا  طلب  ال��ت نموذج  تحم�ل  مع 

ي   
وئن وع وأي مرفقات أخرى من خالل الرابط االل��ت ي الم�ش

وئن ورة  ، النموذج اإلل��ت مع �ن
ارسال   بعد  مبا�ش  �شكل  االستالم  بتأ��د  رسالة  استالم  من  المرسلة  الجمع�ة  تأ�د 

 الطلب 
 

وط  *مالحظة:   ال�ش أن  من  للتأ�د  المنحة  تقد�م  قواعد  ي 
�ف المكت��ة  المادة  وفحص كامل  قراءة  من  التأ�د  الرجاء 

وع وللمؤسسة المتقدمة.   جم�عها مستوفاة للم�ش

https://www.smartsurvey.co.uk/s/4FE41F/
https://www.smartsurvey.co.uk/s/4FE41F/
https://www.smartsurvey.co.uk/s/4FE41F/
https://www.dropbox.com/s/zassj0qn2b5wnhx/unsolicited_application_form_0.docx?dl=0
mailto:RFAGaza@taawon.org
https://www.smartsurvey.co.uk/s/4FE41F/
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وع  ف االقتصادي للشباب م�ش ف االقتصادي للفئات المهمشة والتمكني  تع��ز القطاع الزرا�ي لدعم التمكني

 مقدمة  .1
تن  �ة  عام  التعاون �ي مؤسسة خ�ي بتأس�سها  قام  ي جن�ف، 

مستقلة مسجلة �ن األعمال    1983م��ة  رجال  من  مجموعة 
التنم��ة   األهل�ة  الفلسطين�ة  المؤسسة  تكون  أن  التعاون  مؤسسة  �س�  البارز�ن.  والعرب  ن  الفلسطينيني والمفك��ن 

ي والحفاظ ع� تراثه وه��ته ي تط��ر قدرات اإل�سان الفلسطيين
ن �ن ي �ساهم بتم�ي ي بناء    الرائدة اليت

ودعم ثقافته الح�ة و�ن
ي وأول��اته والعمل ع� إ�جاد اآلل�ات   ي الحت�اجات الشعب الفلسطيين ، وذلك من خالل التحد�د المنه�ب ي

المجتمع المدئن
 السل�مة لالستفادة القصوى من مصادر التم��ل المتاحة. 

 

ي برنضمن  
ي  دعم  ا�    هذە الدعوة  تهدف  امج التنم�ة المجتمع�ةمكون دعم قطاع الزراعة �ن

مبادرات تح��ل�ة وتط����ة �ن
ي ستعمل ع�    العملمجال   ي قطاع غزة، واليت

اقتصاد�ا واجتماع�ا  الزرا�ي �ن ي  الفلسطيين الشباب  ن  من خالل تع��ز  تمكني
اإلنتاج�ة الفلسطين�ة واستثمار وتط��ر مهاراتهم بما يتناسب مع سوق العمل   ي �شغ�ل وتط��ر القطاعات 

مشاركتهم �ن
والعال�ي   االقتصادي  و المح�ي  ن  التمكني جانب  إ�  له  الرافدة  اإلنتاج�ة  والقطاعات  المح�ي  االقتصاد  تط��ر  ي 

�ن �ساهم 
ال��اد�ة الحديثة وتع��ز استخدام ي األفكار  ي ذلك تبين

التعاون �ن   التكنولوج�ا   اتللشباب وتوف�ي مصدر دخل لهم، وترا�ي 
 . ار�ــــع االنتاج�ةل��ادة كفاءة وفاعل�ة أنظمة العمل ضمن المش

، تهدف المرحلة األو� منها   ن وع موض�ع هذە الدعوة ع� مرحلتني التعاون بدعم تنف�ذ الم�ش ومن المخطط له أن تقوم 
   -إ�: و�ي الموضحة ضمن هذە الوث�قة 

والتقن�ات   - التكنولوج�ا  واستخدامات  اإلنتاج  تعزز  للشباب  ر�اد�ة  ومبادرات  أفكار  واحتضان  ي  دعم 
�ن الحديثة 

ي والتوج�ه.   المجال الزرا�ي بما �شمل التدر�ب الفين
اقتصاد�ا  - ي خلق فرص عمل للشباب وتمكينهم 

الزرا�ي �ن من خالل تدخالت ومشار�ــــع    تع��ز مساهمة القطاع 
   ر�اد�ة ومتطورة. 

ف ز�ادة  إ�  وع  الم�ش ح�اة  خالل  بها  العمل  يتم  أن  والمتوقع  منها  الثان�ة  المرحلة  ستهدف  ن  حني ي 
ي �ن

�ن الشباب  رص 
ال��اد�ة أو تخصصات أخرى واحتضان مشار�ــــع ومبادرات شباب�ة الزراع�ة  المشار�ــــع    الحصول ع� فرص عمل ضمن 

   سيتم تط��ر أفكارها وتوجهاتها خالل العمل. 

ات الرئ�س�ة التال�ة ع� اقل تقدير:   و�س� المنحة ا� تحقيق المؤ�ش

ات النتائج المتوقعة محور التدخل  مؤ�ش
تح��ل�ة   مبادرات  دعم 
القطاء   مجال  ي 

�ن وتط����ة 
ي قطاع غزة 

 الزرا�ي �ن

ي 
�ن الشباب  فرص  ز�ادة 

عمل   فرص  ع�  الحصول 
الزراع�ة  المشار�ــــع  ضمن 

 ال��اد�ة أو تخصصات

 مبادرات تط����ة وتح��ل�ة 7

مجاالت   50 ي 
�ن ن  المختصني أو  ن  العاملني من  شاب/ة 

 تخصصاتها. العمل الزرا�ي ع� اختالف 
 

ي    "التعاون"لذا تتوجه  
العاملة �ن و   والقادرة ع�قطاع غزة  للمؤسسات  اح  حة    تنف�ذ اق�ت المق�ت المكونات  مشار�ــــع ضمن 

ي والمستهدفة  
حات مشار�ــــع تتناسب مع  ب   هذە الدعوة للتقدم  �ن وط    االهداف المنشودةمق�ت و�حسب المتطلبات وال�ش

 . الموضحة
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وع .2  وصف الم�ش

 العام  هدفال 2.1
 

ة  ي للعائالت الزراع�ة الفق�ي
ن وضع األمن الغذائئ را، وتحسني ي المناطق األ��� ت�ن

/ات �ن ن ي دعم صمود المزارعني
المساهمة �ن

 . ي القطاع الزرا�ي
ي العمل�ة الزراع�ة إ� جانب تع��ز فرص مشاركة و�شغ�ل الشباب �ن

 وادخال التكنولوج�ا الحديثة �ن

   -األهداف الفرع�ة:  2.2
 

الشباب   - ن  الزرا�ي تمكني واإلنتاج  ال��ادة  مجاالت  ي 
�ن لهم  عمل  فرص  توف�ي  خالل  من  مبادرات    اقتصاد�ا  ي  وتبين

ي الزراعة 
ي تنم�ة القطاع الزرا�ي  و ومشار�ــــع ر�اد�ة شباب�ة مبن�ة ع� التكنولوج�ا الحديثة �ن

 �ساهم �ن

ي تنف�ذ و�دارة مشار�ــــع زراع�ة إنتاج�ة.  -
 �شجيع مشاركة الشباب ال��ادي والمبادر �ن

 

 محاور التدخل  2.3
ي  .1

دعم واحتضان أفكار ومبادرات ر�اد�ة للشباب تعزز اإلنتاج الزرا�ي واستخدامات التكنولوج�ا والتقن�ات الحديثة �ن
ي والتوج�ه.   المجال الزرا�ي بما �شمل التدر�ب الفين

ي خلق فرص عمل للشباب وتمكينهم اقتصاد�ا  .2
ـ  تع��ز مساهمة القطاع الزرا�ي �ن ع ر�اد�ة  من خالل تدخالت ومشار�ـــ

 ومتطورة. 

 الفئة المستهدفة  2.1
الزرا�ي  - واإلنتاج  العمل  مجال  ي 

�ن االهتمام  ذوي  ال��ادي  الجامع�ة    الشباب  الزراع�ة  ال�ل�ات  ي  خ���ب �شمل  بما 
 والمهن�ة

ي دعم وتط��ر المبادرات الزراع�ة -
  المؤسسات والحاضنات الفاعلة �ن

 
وع ال مخرجات  2.2  م�ش

عدد   .1 وتط��ر  زراع�ة  مبادرات    7دعم  تقن�ات  استخدامات  وتطبيق  دعم  تنتهج  زراع�ة  لمشار�ــــع  ر�اد�ة 
 حديثة. 

عن   .2 �قل  ال  لما  عمل  فرصة  ع�    50توف�ي  الزرا�ي  العمل  مجاالت  ي 
�ن ن  المختصني أو  ن  العاملني من  شاب 

 اختالف تخصصاتها. 
ي ع� .3 والتقين ي  الفين التدر�ب والدعم  وع من خالل  الم�ش المستف�دين من خدمات  مهارات    تط��ر مهارات 

ي الزراعة.  حديثة
ي مجاالت ال��ادة ومتعلقة بالتكنولوج�ا الحديثة وك�ف�ة استخدامها �ن

 �ن
 . أ�شطة منفذة حسب الخطة المتفق عليها  .4
 . تقار�ر بأثر كل �شاط ع� الفئة المستهدفة .5
ي تنف�ذ األ�شطة .6

 . توثيق المواد التدر�ب�ة والتعل�م�ة المستخدمة �ن
 . �ة الفن�ة والتعل�م�ةعرض لمنتجات األ�شطة التدر�ب .7
وع  وف�لم   مجموعة من الصور والشهادات وقصص النجاح .8  . للم�ش
هم وك�ف�ة رعايتهم  .9 ن �ن ومجاالت تم�ي ن وع مع االشارة ا� المتم�ي  . قائمة بالمستف�دين من الم�ش

وط خاصة بتصم�م  2.3 وع �ش  الم�ش
وع األهداف الفرع�ة المذكورة أعالە.  -  أن �خدم الم�ش
لدى   - حة  أن تكون  المق�ت األ�شطة  ي تنف�ذ 

ة �ن ا�ة خ�ب ال�ش ي 
المتقدمات �ن المؤسسات  إحدى  أو  المتقدمة  المؤسسة 

ح المقدم.  ي المق�ت
 يتم عرضها �ن

ا�ات مع مؤسسات متخصصة إذا لم تتوافر كافة التخصصات لدى المؤسسة.  -  �فضل أن �كون �ش
ح و�ال لن ينظر  - ا�ات مذكرة تفاهم تقدم مع المق�ت ح. أن تتوفر لدى ال�ش ي المق�ت

 �ن
ي االستفادة.  -

ي نفس المجال واألجسام التنس�ق�ة بهدف التكامل وتجنب االزدواج�ة �ن
 التنسيق مع الجهات العاملة �ن
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ح من جهات االختصاص  - وع المق�ت  ضمن وثائق الطلب المقدم.  إن أمكنادراج رسالة تزك�ة للم�ش
�ي المنت�ي مدقق حسب األصول من مكتب تدقيق  ارفاق التق��ر الما�ي الخاص بالمؤسسة المتقدمة عن العام الما  -

ي معتمد     خار�ب
 تقد�م رسالة توص�ة بخصوص المؤسسة المتقدمة من جهة مانحة دول�ة معروفة.  -
�بة - اط الجهة المانحة لإلعفاء من ال�ف وع و�حسب اش�ت وع� الجهات المتقدمة التأ�د من قدرتها    �خضع الم�ش

ال قبل  من  ي  �يب �ن إعفاء  ع�  الحصول  تؤكد  ع�  وعل�ه  وع  الم�ش بخصوص  التنف�ذ  منطقة  ي 
�ن الحكوم�ة  جهات 

ي خاص بالمنحة من قبل   �يب م بالحصول ع� إعفاء �ن ن المؤسسة مقدمة الطلب ع� سالمة أوضاعها القانون�ة وتل�ت
ي حال عدم تمكنها من ذلك. 

�بة من ق�مة الفوات�ي �ن  وزارة المال�ة ح�ث سيتم خصم ق�مة ال�ن
ح�لزم أن تظهر المشار  - ار بالبيئة. �ــــع المق�ت ي االستدامة البيئ�ة وعدم اإل�ن

 ة ضمن بعض مكوناتها إسهامها �ن
 �شجع هذە الدعوة التقدم بأفكار ر�اد�ة و�بداع�ة.  -

 
وع 2.4  مدة الم�ش

 شهر  16
 

 المناطق المستهدفة  2.5
 قطاع غزة 

 لمنحة اق�مة  2.6
مع   .1 الطلب  هذا  لموض�ع  التعاون  ستخصصها  ي  اليت المنحة  ق�مة  تنف�ذها  تتناسب  وآل�ة  المطل��ة  المخرجات 

التعاون مساهمة  ق�مة  تتجاوز  ال  بح�ث  التدخل  لهذا  المتوفرة  وع   والموازنات  الم�ش من  األو�  المرحلة    ضمن 
 دوالر سيتم منحها لمؤسسة واحدة.  250,000

2.   
�
وفقا بال�امل،  المنحة  إلغاء  أو  منه  أو جزء  المبلغ  منح كامل  ي 

�ن بحقها  التعاون  لدى  تحتفظ  المتبعة  لإلجراءات 
 التعاون. 

المنح.  أ  حات  ق�م  ط    : للمق�ت حة  �ش�ت التعاون أن تكون �سبة المساهمة المطل��ة منها لتم��ل المشار�ــــع المق�ت مؤسسة 
ن  اوح بني  . % من الق�مة اإلجمال�ة للمشار�ــــع المقدمة90-%50بما ي�ت

المجتمع�ةب.   المتقدمة    : المساهمة  المؤسسات  نامج  ع�  ال�ب منحة  من  (نقد�ة لالستفادة  مجتمع�ة  توف�ي مساهمة 
 . "التعاون"ق�مة المنحة المطل��ة من  من% 10و/أو عين�ة) ال تقل عن 

وط الحصول ع� المنحة 3  . معاي�ي األهل�ة و�ش
منحة   ع�  الحصول  لطلب  التقدم  عند  مراعاتها  الواجب  وط  وال�ش المعاي�ي  الجزء  هذا  نامجيتضمن  مؤ   ال�ب سسة  من 

 التعاون. 

 الجهات المؤهلة للتقدم للمنحة  .31
وط التال�ة:  نامج �جب أن تتوفر فيها ال�ش ي التقدم لمنح ال�ب

ي ترغب �ن  المؤسسات المحل�ة الفلسطين�ة اليت
1.  . ن  أن تكون المؤسسة مسجلة قانون�ا لدى الجهات المختصة، لمدة ال تقل عن سنتني
ة ال تقل عن  .2 ي المجال المستهدف موثقة بتقار�ر إدار�ة ومال�ة. أن �كون لدى المؤسسة خ�ب

ن �ن  عامني
الدعوة من جهات مانحة   .3 ارتباط بموض�ع  المؤسسة قد حصلت ع� منح خارج�ة لتنف�ذ مشار�ــــع ذات  أن تكون 

ذلك �عزز  ما  وتقد�م  السابقة  الثالثة  السنوات  خالل  معروفة  توفر    .دول�ة  ال  ي  اليت حات  المق�ت إ�  النظر  يتم  ولن 
 ت المطل��ة. المعززا 

الفلسطين�ة وتقد�م   .4 النقد  المعتمدة لدى سلطة  الرسم�ة  البنوك  المؤسسة حساب بن�ي لدى أحد  أن �كون لدى 
 رسالة من البنك تف�د بفعال�ة الحساب. 

ام   مع  تتناقض   ال  وس�اسات  مبادئ   تتبين   أنأن ال تخدم برامج وأ�شطة المؤسسة أ�ة مصالح فئ��ة أو ح���ة و .5   اح�ت
ن   عدم  تضمن  س�اسات   وتتبين   االجتما�ي   العدل  مبادئ   وتتبع  اإل�سان  حقوق  الجنس،  اللون،  خلف�ة   ع�  التمي�ي

.  االنتماء و/أو الفكر االجتماع�ة، الحالة  الصح�ة، الحالة  الدين�ة، المعتقدات  الس�ا�ي
ح.  .6 ي مجال العمل المق�ت

ات�ج�ة عمل واضحة �ن  أن �كون لدى المؤسسة رؤ�ة و�س�ت
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(أفراد  .7 للمؤسسات  والمال�ة  �مكن  اإلدار�ة  المعاي�ي  عليها  تنطبق  ال  ي  اليت المجتمع�ة  والمؤسسات  ومجموعات)  ا� 
وط السابقة بح�ث تتو� المؤسسة   �كة تنطبق عليها ال�ش السابقة أن تتقدم لطلب المنحة من خالل مؤسسات �ش

�كة مسؤول�ة المهام اإلدار�ة والمال�ة، وتقوم المجموعة أو المؤسسة غ�ي المؤهلة   بتنف�ذ األ�شطة. ال�ش

 المشار�ــــع المؤهلة للتقي�م  2.3
 : نامج �شكل رئ��ي ومبا�ش �ي ي سيتم اخت�ارها لالستفادة من منحة ال�ب  المشار�ــــع اليت

ي الجزء رقم (  .1
ي تهدف إ� تحقيق واحد أو أ��� من محاور التدخل �ن ي  2المشار�ــــع اليت ) سابقا، ومقدمة من الجهات اليت

ي الجزء (
 ) 3تنطبق عليها المعاي�ي الواردة �ن

ح تندرج ضمن أهداف و�شاطات ومجال عمل المؤسسة المتقدمة للمنحة.   .2 وع المق�ت  أهداف و�شاطات الم�ش
ي المستدام.  .3 وع يتضمن آل�ة لضبط نوع�ة وجودة التنف�ذ والنتائج و�ضمن التأث�ي اإل�جائب  الم�ش
وع .4 الم�ش ي 

�ن المستهدفة  الجغراف�ة  (   المنطقة  رقم  الجزء  ي 
�ن محدد  هو  ما  ي  2حسب  اليت المشار�ــــع  تلك  وخاصة   (

 �ستهدف الفئات المهمشة والمناطق المحرومة. 
ح ال ت��د عن   .5 وع المق�ت ة الزمن�ة الالزمة لتنف�ذ الم�ش .   16الف�ت  شهرا�
6. ) رقم  الجزء  ي 

�ن المتبعة  اإلجراءات  وع حسب  الم�ش ح  مق�ت المحددة  4تقد�م  واآلل�ة  الزمن�ة  ة  الف�ت أدناە، وضمن   (
 لذلك، متضمنا كافة الب�انات والمعلومات المطل��ة. 

ي جزء رقم ( .7
 ). 2ق�مة المنحة المطل��ة من مؤسسة التعاون حسب الق�م المحددة لمبالغ المنح الموفرة الواردة �ن

�ة. �جب ارسال أي مستندات داعمة او اضاف�ة  .8 ن  اما باللغة الع���ة او اإلنجل�ي
 

 : المشار�ع المنفردة والمشتر�ة 3.3
فانه   نامج،  ال�ب منحة  من  لالستفادة  المؤسسات  من  ممكن  عدد  أل��ب  الفرصة  إتاحة  ع�  التعاون  مؤسسة  من  حرصا 

 :  �جب ع� المؤسسات المتقدمة مراعاة ما ��ي
ي الجزء رقم ( .1

وع واحد �شكل  2ضمن محاور التدخل الواحدة المذكورة �ن ح م�ش )، �سمح للجهة المؤهلة تقد�م مق�ت
ك مع جهة أخرى.   منفرد أو �شكل مش�ت

ا�ة .2 كة (ال�ش ) هي التي تتضمن جهتین أو أكثر وتوفر وثائق تثبت بوضوح على عالقة الشراكة في  المشار�ــــع المش�ت
 كافة مراحل المشروع.

 
 الحصول ع� المنحة . إجراءات تقد�م طلب 4

ي هذا 
حات المشار�ــــع يتوجب ع� الجهات المؤهلة إتباع إجراءات التقد�م المحددة �ن من أجل �سه�ل عمل�ة تقد�م مق�ت

وع.  ح الم�ش  الجزء، ح�ث أن عدم اتباع هذە اإلجراءات يؤدي إ� عدم قبول مق�ت

وع 1.4  نموذج فكرة الم�ش
التا�ي   .1 الرابط  ع�ب  المتوفرة  النماذج  باستعمال  منحة  الحصول ع�  وعتقدم طلبات  بما �شمل      نموذج طلب م�ش

ي وخطة 
ان�ة مفصلة، مصفوفة اإلطار المنط�ت ن وع، م�ي  العمل التفص�ل�ة)، ولن يتم قبول أي نماذج اخرى. (فكرة م�ش

ون�ا   الطلب   ب�انات  تعبئةيتم   .2 ال��ت المطل��ة  ح  المق�ت وملفات  نماذج  التا�ي   وتحم�ل  الرابط  خالل  الطلب    من 
ي 
وئن  .  االل��ت

ال .3 منحة من  المتقدمة على  المؤسسة  المرحلة  في حال حصول  العر�ي ضمن  ذلك في    18صندوق  إلى  یلزم اإلشارة 
 وث�قة المشروع مع توض�ح طب�عة المنحة وتدخالتها  

وتوف�ي كافة  .4 بنودە،  ترت�ب  إعادة  أو  تغي�ي ص�غته  وعدم  إرشاداته  و�تباع  النموذج  استعمال  المتقدمة  الجهات  ع� 
 التفاص�ل والمعلومات المطل��ة. 

ي حالـــة تقـــد�م الطلـــب  .5
ا�ة وأل�ـــة �ن كاء وتـــوف�ي مـــذكرة تفـــاهم توضـــح الـ�ــش ا�ـــة، الرجـــاء التأ�ـــد مـــن ذكـــر الـ�ــش ن�ابـــة عـــن �ش

 تنف�ذ المنحة من خاللها. 
أن   .6 المتقدم  المالئم. ع�  بالشكل  تقي�مه  يتم  ومفصلة حيت  واضحة  وع بصورة  الم�ش ح  مق�ت نموذج  تقد�م  �جب 

يتعلق ف�ما  خاصة   
�
واضحا الطلب  كون  من  و�تأ�د   

�
دق�قا الق�ام    �كون  خالل  من  األهداف  تحقيق  بك�ف�ة 

نامج.    بالنشاطات، والنتائج الناجمة عنها وترابطها وعالقتها مع غا�ات ال�ب

https://www.dropbox.com/s/zassj0qn2b5wnhx/unsolicited_application_form_0.docx?dl=0
https://www.smartsurvey.co.uk/s/4FE41F/
https://www.smartsurvey.co.uk/s/4FE41F/
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ي المعلومـــــات المطل��ـــــة و/أو إذا كانـــــت المعلومـــــات المقدمـــــة غـــــ�ي دق�قـــــة و/أو غـــــ�ي  .7
ي يوجـــــد بهـــــا نقـــــص �ن الطلبـــــات الـــــيت

. صح�حة، أو أن المعلومات المقدمة متعارضة ومتناقضة س
�
 يتم رفضها

�ة.  .8 ن  �مكن تعبئة النموذج باللغة الع���ة أو اإلنجل�ي
 

حات المشار�ــــع   2.4  ط��قة ومكان تقد�م مق�ت
حات    يتم تقد�م .1 ون�ا    Word-Msبصورة    المشار�ــــع مق�ت ي   من خالل الرابط فقط  ال��ت

وئن مع تحم�ل    الطلب االل��ت
ورة تأ�د الجمع�ة المرسلة من استالم رسالة بتأ��د االستالم بعد  نمو  وع وأي مرفقات أخرى مع �ن ذج طلب الم�ش

 ارسال الطلب. 
المؤسسة واسم   .2 اسم  وع، والتحقق من صحة  الم�ش ح  ا�تمال طلب مق�ت التحقق من  المتقدمة  الجهة  �جب ع� 

ن  وع وعناو�ن وأرقام هواتف األشخاص المخولني  بالمتابعةالم�ش

حات المشار�ــــع   4.3 ي لتقد�م مق�ت
 الموعد النهائئ

حات المشار�ــــع هو يوم األحد الموافق  .1 ي لتقد�م مق�ت
 مساء.  4الساعة  2021/ 02/ 7الموعد النهائئ

حات المشار�ــــع بعد هذا الموعد المحدد.  .2  لن يتم قبول مق�ت

 طلب معلومات إضاف�ة أو لالستفسار   4.4
نامج طلب معلومات إضاف�ة، أو االستفسار عن أ�ة أمور غ�ي واضحة أو   .1 ي التقدم لمنحة ال�ب

�مكن للجهات الراغبة �ن
�د   ال�ب خالل  من  إضاف�ة  معلومات  طلب  أو  استفسار  طلب  بتقد�م  وذلك  التعل�مات،  هذە  ضمن  مدرجة  غ�ي 

 : ي التا�ي
وئن    AGaza@taawon.orgRFاالل��ت

الموافق   .2 األحد  يوم  حيت  االستفسار  أو  اإلضاف�ة  المعلومات  طلب  ع�  2021/ 01/ 31�مكن  الرد  يتم  وسوف   ،
 األسئلة واالستفسارات خالل يو�ي عمل من يوم اإلرسال بحد أق�. 

 الهاتف. �جب أن تكون جميع االستفسارات مكت��ة، حسب ما هو موضح أعالە، وال تقبل االستفسارات ع�ب   .3

حات المشار�ــــع 5  . التقي�م واخت�ار مق�ت
حات المشار�ــــع المقدمة "للتعاون" من قبل اللجان المختصة فيها، وتحتفظ المؤسسة بحقها   تتم مراجعة وتقي�م مق�ت
المشار�ــــع المستلمة وفقا  حات  التقي�م. و�شكل عام يتم تقي�م مق�ت ي عمل�ة 

ن لمساعدتها �ن اء خارجيني ي االستعانة بخ�ب
�ن

 لآلل�ة التال�ة: 

 المرحلة األو�: الفحص اإلداري   5.1
 يتضمن التقي�م األو�ي التحقق من األمور التال�ة:  .1

   وعالرابط    من خاللاستكمال النموذج كامال ي توضع  وتقد�م  نموذج طلب م�ش ه مع مذكرات التفاهم اليت
ا�ات المطروحة إن وجدت.   ال�ش

   الموعد بعد  وع  الم�ش ح  مق�ت تقد�م  تم  حال  ي 
و�ن للتقد�م،  ي 

النهائئ الموعد  قبل  وع  الم�ش ح  مق�ت تقد�م 
ي سيتم رفضه. 

 النهائئ
  ي

ي أي بند أو معلومة، و�ن
وع ع� جميع المعلومات المطل��ة بدقة و�دون نقصان �ن ح الم�ش احتواء مق�ت

ي  
الطلب �ن المطل��ة، سيتم رفض  المعلومات  ي 

تواجد نقص �ن أو  الصح�حة  المعلومات  حال لم تتوفر 
 الحال ولن يتم النظر ف�ه ع� اإلطالق.   

األو�ي   .2 التقي�م  اإلداري    -بناًء ع�  لجميع  الفحص  رسالة  التعاون  ترسل مؤسسة  المشار�ــــع سوف  حات  لمق�ت
وع.  ح الم�ش  الجهات المتقدمة إلعالمهم باستالم مق�ت

 المرحلة الثان�ة: التقي�م األو�ي    2.5
وع وا�ســــجامه،  .1 ي اجتــــازت مرحلــــة التقيــــ�م األو�ي ســــوف يــــتم تقي�مهــــا بنــــاء عــــ� تناســــق المـ�ـــش حــــات المشــــار�ــــع الــــيت مق�ت

�كة. منهج�ة التنف�ذ واست  ات المؤسسة أو المؤسسات المتقّدمة/ال�ش وع، قدرات وخ�ب  دامة الم�ش
ي حــال لـــم  .2

حــات المشــار�ــــع، و�ن ي تقيــ�م مق�ت
�مكــن طلــب معلومــات إضــاف�ة مــن بعــض الجهــات المتقدمــة للمســاعدة �ن

ح.   10يتم �سل�م المعلومات المطل��ة خالل   أ�ام من يوم �سلم الرسالة فإنه سيتم رفض المق�ت
وع،  المعلومات ا  .3 وع، الخطة التنف�ذ�ة للم�ش لمطل��ة قد �شمل: معلومات حول الطاقم اإلداري والتنف�ذي للم�ش

�كة.   خطة المتابعة والتقي�م والمعلومات ال�املة حول المؤسسة والمؤسسة/ات ال�ش

https://www.smartsurvey.co.uk/s/4FE41F/
mailto:RFAGaza@taawon.org
https://www.dropbox.com/s/zassj0qn2b5wnhx/unsolicited_application_form_0.docx?dl=0
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ي   3.5
 المرحلة الثالثة: التقي�م النهائئ

ــة الثان�ـــة مـــن .1 ي اجتـــازت المرحلـ ــار�ــــع الـــيت حـــات المشـ ــتم  يـــتم تقيـــ�م مق�ت ــ�م مـــن قبـــل لجنـــة فن�ـــة مختصـــة، بح�ـــث يـ التقيـ
ت�ب  %)70%) و (30(  وفن�ا بوزن ا تقي�مها مال�  ي يتضمنها التقي�م: ع� ال�ت  . ومن النقاط اليت

ي والمساهمة المجتمع�ة •
وع وتوزعها المنط�ت  منطق�ة التكلفة االجمال�ة للم�ش

 الم�وفات اإلدار�ة والتشغ�ل�ة •
حموائمة الموازنة مع الخطة التنف •  �ذ�ة للمق�ت
 نظام الحوكمة للمؤسسة •
ي للمؤسسة •

 االنتشار الجغرا�ن
ي المؤسسة •

 الف��ق المنفذ �ن
ة المؤسسة بتنف�ذ مشار�ــــع مشابهة •  خ�ب
 ة خالل السنوات السابقةحصول المؤسسة ع� منح من مؤسسات دول�ة معروف •
 توفر رسالة تزك�ة من مؤسسات دول�ة تم الحصول ع� دعم منها سابقا •
 توفر حساب بن�ي لدى أحد البنود الرسم�ة ورسالة تف�د بفعال�ة الحساب  •
 الخطة التنف�ذ�ة وموائمتها مع األهداف المطل��ة •
ي  •

 منهج�ة العمل ومنطق�ة مصفوفة اإلطار المنط�ت
وع •  إبداع�ة فكرة الم�ش
ي  • ح  األثر البييئ وع المق�ت  لتدخالت الم�ش
حون • كاء المق�ت  ال�ش

 
ي اج .2 ي بنجـــــاح وتـــــم إدراجهـــــا ضـــــمن قائمـــــة الجهـــــات ســـــوف تـــــتل�ت الجهـــــات الـــــيت

تـــــازت مشـــــار�عها مرحلـــــة التقيـــــ�م النهـــــائئ
ح  المرشـحة لن�ــل الــدعم مــن مؤسســة التعـاون ضــمن هــذە المنحــة، رســالة تعلمهـا بالموافقــة المبدئ�ــة عــ� تم��ــل مقــ�ت

وع المقدم، والطلب منها توف�ي المعلومات التال�ة:   الم�ش
 ـــ ــام الــــداخ�ي وشـــهادة �سـ ــة مــــن المؤسســــات �ســـخة عــــن النظـ ــة المتقدمــــة للمنحـــة وكــــل مؤسسـ ج�ل المؤسسـ

�كة.   ال�ش
  .( ي

ي المؤسسة (تق��ر مدقق حسابات قانوئن
ان�ة مدققة �ن ن  �سخة عن آخر م�ي

  .أسماء الهيئة اإلدار�ة الحال�ة مع المناصب وتار�ــــخ آخر انتخابات أج��ت 
  ن الموافقة ع� قبول ا ي المؤسسة تبني

 لمنحة. �سخة من قرار الهيئة المسئولة �ن
  .ان�ة بما يتالءم ومبلغ المنحة المقرر ن وع والم�ي   �سخة معتمدة نهائ�ا لخطة تنف�ذ الم�ش

 -انت�  -
 
 


