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وط المنحة*   ملخص �ش
 

ن الشباب برنامج  القطاع المستهدف   التنم�ة المجتمع�ة/مكون تمكني

 غا�ة المنحة
خالل   من  الشباب  ن  المزارعني الزراع�ة دعم  العمل�ة  ي 

�ن الحديثة  التكنولوج�ا    ادخال 
ي و 

 لهم ا�شاء مشار�ــــع مدرة للدخلالمساهمة �ن
وع ة تنف�ذ الم�ش  شهر  15 ف�ت

 الفئة المستهدفة
ن  الشباب و   مجموعات شباب�ة لها مبادرات زراع�ة ي مجال الزراعة أو المهتمني

ن �ن العاملني
 والمبادر�ن لتنف�ذ مشار�ــــع ومبادرات زراع�ة 

 شاملة لمحافظة القدسالضفة الغ���ة  المناطق المستهدفة

 $ 452,100 ق�مة المنحة بالدوالر 

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

 الطلبات
 الساعة الرابعة مساءً  2021/ 02/ 07

 مكونات طلب المنحة 

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

وئن  الطلب االل��ت
ح  .2 وع المق�ت وع –الخطة التنف�ذ�ة   –نموذج فكرة الم�ش مصفوفة   - موازنة الم�ش

ي  
: اإلطار المنط�ت وع  ع�ب الرابط التا�ي  نموذج طلب م�ش

ا�ات المطروحة إن وجدتم .3  . ذكرات تفاهم توضع ال�ش

طلب معلومات  ل 
 إضاف�ة أو لالستفسار 

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

وال يتم التعامل مع االستفسارات ع�ب الهاتف،   2021/ 02/ 02الثالثاء الموافق  يوم
  عمل من يوم اإلرسال بحد ا�ام  3وسوف يتم الرد ع� األسئلة واالستفسارات خالل  

 أق�. 
عنوان تقد�م طلب  

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

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

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

 الطلب 
 

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

وع وللمؤسسة المتقدمة.   جم�عها مستوفاة للم�ش
 

https://www.smartsurvey.co.uk/s/SD5FQD
https://www.dropbox.com/s/zassj0qn2b5wnhx/unsolicited_application_form_0.docx?dl=0
mailto:rfaa@taawon.org
https://www.smartsurvey.co.uk/s/SD5FQD/
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ف  وع تع��ز القطاع الزرا�ي والتمكني  االقتصادي للشبابم�ش

 مقدمة  .1

عام   بتأس�سها  قام  ي جن�ف، 
مستقلة مسجلة �ن تنم��ة  �ة  األعمال    1983التعاون �ي مؤسسة خ�ي رجال  من  مجموعة 

التنم��ة   األهل�ة  الفلسطين�ة  المؤسسة  تكون  أن  التعاون  مؤسسة  �س�  البارز�ن.  والعرب  ن  الفلسطينيني والمفك��ن 
ي  

ن �ن ي �ساهم بتم�ي ي بناء  الرائدة اليت
ي والحفاظ ع� تراثه وه��ته ودعم ثقافته الح�ة و�ن تط��ر قدرات اإل�سان الفلسطيين

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. 

ن  استحداث مهارات جد�دة    يهدف برنامج تمكني اقتصاد�ا واجتماع�ا عن ط��ق  ي  الفلسطيين الشباب  ن  ا� تمكني الشباب 
ا�   باإلضافة  والعال�ي  المح�ي  السوق  احت�اجات  مع  متماش�ة  لهم لهم  ال��اد�ة  البيئة  خلق  تع��ز  شأنه  من  الذي   ،

الدخول بما �مكنهم من  المدرة للدخل  المستدامة  الذات�ة  العمل  ات    الوظائف وفرص  الخ�ب العمل وا�تساب  إ� سوق 
القطاع   دعم  ع�  السابقة،  سنوات  الع�ش  وخالل  جاهدة  التعاون  مؤسسة  وعملت  الذات.  واثبات  الالزمة  والمهارات 
ي  

ي تحقيق انجازات ملموسة �ن
التعاون نجحت �ن . وع� الرغم من محدود�ة الدعم المقدم للقطاع الزرا�ي اال أن  الزرا�ي

الزراعة   مجاالت  (ج)بعض  ومناطق  الشباب  ومشار�ــــع  قطاع غزة  ي 
لوسيتم  .  �ن الحال�ة  المنحة  الشباب استخدام    دعم 

ي   ي مشار�ــــع    تنف�ذ   عن ط��قالفلسطيين
ي    �ن

ن االقتصادي للشباب �ن ي سب�ل التمكني
ي الزراعة �ن

ي �ن التحول الرق�ي والتكنولو�ب
  .  مجال مشار�ــــع اإلنتاج الزرا�ي

ن ع� حال�ة مخصصة لالالمنحة  ك�ي ن هما:  ل�ت ن اساسيني  محور�ني

ي الزراعة المحور االول:   •
ي �ن  التحول الرق�ي والتكنولو�ب

•   : ي
ي مجال مشار�ــــع اإلنتاج الزرا�ي  المحور الثائن

ن االقتصادي للشباب �ن  التمكني

 : وسيتم من خالل هذين المحور�ن العمل ع�

ا  • التكنولوج�ا  ع�  المبن�ة  الزراعة  قطاع  ي 
�ن جد�دة  الزراع�ة تط��ر كفاءات  العمل�ة  وتط��ر  ن  وتحسني   لحديثة 

ومن ثم التكنولوج�ا  ي مجال    مبن�ة ع� هذە 
العامل �ن االقتصادي للشباب  ن  التمكني إ�  تهدف  تدخالت  دعم 

ي مبادرات ر�اد�ة  . تعزز توف�ي فرص عمل للشباب مدرة للدخل اإلنتاج الزرا�ي من خالل تبين
ي  تع��ز   •

العامل �ن االقتصادي للشباب  ن  ي مبادرات ر�اد�ةالتمكني الزرا�ي من خالل تبين اإلنتاج  او تقل�د�ة    مجال 
 . تعزز توف�ي فرص عمل للشباب مدرة للدخل

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

ات  النتائج المتوقعة  محور التدخل   مؤ�ش

ي الضفة الغ��
ي الزراعة �ن

ي �ن  ة �التحول الرق�ي والتكنولو�ب
كفاءات جد�دة مدر�ة ع� تطبيق التكنولوج�ا  

ي الزراعة ومبادرات
مبن�ة ع�   مدرة للدخل الحديثة �ن

 التكنولوج�ة الحديثة والزراعة 

 شاب/ة  20
 مبادرة 20

ي مجال مشار�ــــع اإلنتاج  
ن االقتصادي للشباب �ن التمكني

ي الضفة الغ���ة 
 الزرا�ي �ن

ي  تدر�بات و 
ها للشباب �ن فرص عمل تم توف�ي

مشار�ــــع ومبادرات  و  المجاالت الزراع�ة اإلنتاج�ة
ي مجال التنم�ة  مدرة للدخل شباب�ة ر�اد�ة 

تم تبنيها �ن
 وال��ادة الزراع�ة

 شاب/ة 200
 مبادرة 50
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ي    "التعاون"لذا تتوجه  
والقادرة ع� تنف�ذ هكذا مشار�ــــع    القدسلمحافظة  الضفة الغ���ة شاملة  للمؤسسات العاملة �ن

ي هذە االفكار ودعمها لتحقيق االهداف المنشودة.  ي هذە المجاالت حيت يتم تبين
 للتقدم بأفكارها �ن

وع  .2  وصف الم�ش

 العام هدفال  1.2
حات  �س� المنحة المخصصة ي العمل�ة الزراع�ة" ا�    بهذە الدعوة لتقد�م المق�ت

  وتع��ز ،  ادخال التكنولوج�ا الحديثة �ن
الزرا�ي  اإلنتاج  ي مشار�ــــع 

الشباب من خالل وذلك من خالل  "،  مشاركة الشباب ال��ادي �ن ن  ي    دعم المزارعني
المساهمة �ن

 .ا�شاء مشار�ــــع مدرة للدخل لهم تركز ع� الزراعة القائمة ع� التكنولوج�ا والزراعة التقل�د�ة
 

 الفئة المستهدفة 2.2
ي  : المحاور/ بناء ع� سيتم استهداف الشباب الفلسطيين  التدخالت المعلن عنها كالتا�ي

 المرحلة االو� •

o  ن  20تدر�ب اوح أعمارهم بني ا من ذوي الخلف�ة    35و 22من رواد األعمال الشباب الذين ت�ت عام�
التكنولوج�ا مع إمكان�ة  الزراع�ة، والذين لديهم أفكار لتأس�س أعمال تركز ع� الزراعة القائمة ع� 

ي المجال المح�ي وف�ما بعد األسواق اإلقل�م�ة / الدول�ة. مع اعطاء 
منهم منح   20التطور والتنافس �ن

 . اشهر   6-5بذر�ة إل�شاء اعمالهم. و�تم تنف�ذ هذە المرحلة خالل 

 المرحلة الثان�ة •

o  ن  200تدر�ب اوح أعمارهم بني ا  35و  22من الشباب المهمش الذين ت�ت ، �متل�ون و/أو �ديرون  عام�
ة قائمة، أو �خططون إل�شاء أعمال تجار�ة جد�دة داخل   مشار�ــــع زراع�ة متناه�ة الصغر وصغ�ي

ي المجال المح�ي وف�ما بعد األسواق اإلقل�م�ة / الدول�ة.  
قطاع الزراعة مع إمكان�ة التطور والتنافس �ن

 . اشهر   7-6ذە المرحلة خالل منهم منح بذر�ة إل�شاء اعمالهم. و�تم تنف�ذ ه 50مع اعطاء 

 % من النساء ضمن الفئة المستهدفة. 50يتم استهداف مع اهم�ة االشارة الة انه س

وع ال مخرجات  3.2  م�ش
 جات التال�ة: المخر ع� االقل  س�كون للتدخالت الخاصة بالمنحة

 
 فعال�ات التوع�ة وتول�د األفكار  .1
ي الزراعة ضمن المرحلة االو�: التحول الرق�ي  .2

ي �ن  والتكنولو�ب
ي الزراعة ل  •

ي ال��ادة ومتعلقة بالتكنولوج�ا الحديثة وك�ف�ة استخدامها �ن
  عمل تدر�بات اساس�ة �ن

 لشباب المزارع. من ا 20
ي الزراعة   20 ا�شاء •

مشار�ــــع زراع�ة ر�اد�ة شباب�ة مدرة للدخل مبن�ة ع� التكنولوج�ا الحديثة �ن
ي تنم�ة القطاع 

. �ساهم �ن  الزرا�ي
 ضمن المرحلة الثان�ة: الزراعة التقل�د�ة .3

ي ال��ادة واالعمال المدرة للدخل ضمن مجال الزراعة التقل�د�ة •
 . 200ل   عمل تدر�بات اساس�ة �ن

ي تنم�ة القطاع   50  ا�شاء/دعم  •
مشار�ــــع زراع�ة ر�اد�ة شباب�ة تقل�د�ة مدرة للدخل �ساهم �ن

 .  الزرا�ي
ي التس��ق  تقد�م الخدمات االستشار�ة المتخص .4

ن الذين أ�شئوا مشار�عهم مثل المساعدة �ن صة لل��اديني
ن (  ي المكثف من قبل المختصني اف المهين  ). post-accelerationللمنتجات واال�ش

 أ�شطة منفذة حسب الخطة المتفق عليها.  .5
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 تقار�ر بأثر كل �شاط ع� الفئة المستهدفة.  .6
ي تنف� .7

 ذ األ�شطة. توثيق المواد التدر�ب�ة والتعل�م�ة المستخدمة �ن
 عرض لمنتجات األ�شطة التدر�ب�ة الفن�ة والتعل�م�ة.  .8
وع.  .9  مجموعة من الصور والشهادات وقصص النجاح وف�لم للم�ش

هم وك�ف�ة رعايتهم.  .10 ن �ن ومجاالت تم�ي ن وع مع االشارة ا� المتم�ي  قائمة بالمستف�دين من الم�ش

ي المرحلة االو�، يتم 
تخص�ص جزء أ��ب لها ضمن الموازنة من ح�ث التدر�ب  مالحظة: نظرا لطب�عة المشار�ــــع �ن

 والمنح البذر�ة. 

وط خاصة بتصم�م   4.2 وع �ش  الم�ش

وع األهداف الفرع�ة المذكورة أعالە.  -  أن �خدم الم�ش

حة   - المق�ت األ�شطة  ي تنف�ذ 
ة �ن ا�ة خ�ب ال�ش ي 

المتقدمات �ن المؤسسات  إحدى  أو  المتقدمة  المؤسسة  لدى  أن تكون 
ي  

ح المقدم. يتم عرضها �ن  المق�ت

ا�ات مع مؤسسات متخصصة إذا لم تتوافر كافة التخصصات لدى المؤسسة.  -  �فضل أن �كون �ش

ح.  - ي المق�ت
ح و�ال لن ينظر �ن ا�ات مذكرة تفاهم تقدم مع المق�ت  أن تتوفر لدى ال�ش

ي نفس المجال واألجسام التنس�ق�ة بهدف التكامل وتجنب االزدواج�  -
ي االستفادة. التنسيق مع الجهات العاملة �ن

 ة �ن

�بة - اط الجهة المانحة لإلعفاء من ال�ف وع و�حسب اش�ت وع� الجهات المتقدمة التأ�د من قدرتها    �خضع الم�ش
تؤكد   وعل�ه  وع  الم�ش بخصوص  التنف�ذ  منطقة  ي 

�ن الحكوم�ة  الجهات  قبل  من  ي  �يب �ن إعفاء  ع�  الحصول  ع� 
ي خاص بالمنحة من قبل  المؤسسة مقدمة الطلب ع� سالمة أوضاعها القانون�ة وتل �يب م بالحصول ع� إعفاء �ن ن �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

ار بالبيئة.  - ي االستدامة البيئ�ة وعدم اإل�ن
حة ضمن بعض مكوناتها إسهامها �ن  �لزم أن تظهر المشار�ــــع المق�ت

 ار ر�اد�ة و�بداع�ة. �شجع هذە الدعوة التقدم بأفك -

وع  5.2  مدة الم�ش
 شهر  15

 المناطق المستهدفة  6.2
 لقدسا  محافظة الضفة الغ���ة شاملة

 لمنحةاق�مة  7.2
ال�ل�ة   ي  )دوالر أم���ي   $ (ار�عمائة واثنان وخمسون الف ومائة452,100تبلغ ق�مة المنحة  . سيتم منحها للمؤسسة اليت

األهداف   تحقيق  ي 
�ن الوث�قة.  �ساهم  هذە  ي 

�ن المذكورة  والقواعد  وط  لل�ش ووفقا  سابقا،  المذكورة  وط  وال�ش والنتائج 
لدى   المتبعة  لإلجراءات   

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

�ن بحقها  "التعاون"  وتحتفظ 
 "التعاون". 

المنحأ.   حات  ق�م  ال  : للمق�ت التعاون أن تكون �سبة  ط مؤسسة  حة  �ش�ت مساهمة المطل��ة منها لتم��ل المشار�ــــع المق�ت
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 
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وط الحصول ع� المنحة3  . معاي�ي األهل�ة و�ش
منحة   ع�  الحصول  لطلب  التقدم  عند  مراعاتها  الواجب  وط  وال�ش المعاي�ي  الجزء  هذا  نامجيتضمن  مؤسسة    ال�ب من 

 التعاون. 

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

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

ن �ن ة ال تقل عن عامني  أن �كون لدى المؤسسة خ�ب
ام   مع  تتناقض   ال  وس�اسات  مبادئ   تتبين   أنوأ�شطة المؤسسة أ�ة مصالح فئ��ة أو ح���ة و  أن ال تخدم برامج .3   اح�ت

ن   عدم  تضمن  س�اسات   وتتبين   االجتما�ي   العدل  مبادئ   وتتبع  اإل�سان  حقوق  الجنس،  اللون،  خلف�ة   ع�  التمي�ي

. ال االنتماء و/أو الفكر االجتماع�ة، الحالة  الصح�ة، الحالة  الدين�ة، المعتقدات  س�ا�ي
ات�ج�ةرؤ�ة و أن �كون لدى المؤسسة  .4 ي مجال العملواضحة  عمل �س�ت

ح  �ن  . المق�ت
(  �مكن .5 المجتمع�ةأللمؤسسات  والمؤسسات  ومجموعات)  والمال�ة    فرادا�  اإلدار�ة  المعاي�ي  عليها  تنطبق  ال  ي  اليت

وط السابقة بح�ث تتو�  تالسابقة أن   �كة تنطبق عليها ال�ش المؤسسة  تقدم لطلب المنحة من خالل مؤسسات �ش
�كة مسؤول�ة   بتنف�ذ األ�شطة. غ�ي المؤهلة المهام اإلدار�ة والمال�ة، وتقوم المجموعة أو المؤسسة ال�ش

 المشار�ــــع المؤهلة للتقي�م  .32
ي سيتم اخت�ارها لالستفادة نامج �شكل رئ��ي ومبا�ش �ي ا منحة من  المشار�ــــع اليت  : ل�ب

ي تهدف  .1 ي الجزء رقم (   محاور تحقيق واحد أو أ��� من إ� المشار�ــــع اليت
ي  2التدخل �ن ) 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
وع يتضمن آل�ة لضبط نوع�ة وجودة التنف�ذ والنتائج و�ضمن التأث�ي اإل  .3 ي المستدام. الم�ش  �جائب
4.  ) رقم  الجزء  ي 

�ن محدد  هو  ما  حسب  وع  الم�ش ي 
�ن المستهدفة  الجغراف�ة  وخاصة  2المنطقة  ي  )  اليت المشار�ــــع  تلك 

 الفئات المهمشة والمناطق المحرومة. �ستهدف  
ح ال ت��د عن   .5 وع المق�ت ة الزمن�ة الالزمة لتنف�ذ الم�ش  . ا� شهر   15الف�ت
6. ) رقم  الجزء  ي 

�ن المتبعة  اإلجراءات  وع حسب  الم�ش ح  مق�ت أدناە، وضمن  4تقد�م  المحددة  )  واآلل�ة  الزمن�ة  ة  الف�ت
 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.  .8 ن  �جب ارسال أي مستندات داعمة او اضاف�ة اما باللغة الع���ة او اإلنجل�ي

 راءات تقد�م طلب الحصول ع� المنحة. إج4
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. االجزء، ح�ث أن عدم  ح الم�ش  تباع هذە اإلجراءات يؤدي إ� عدم قبول مق�ت

وع فكرةنموذج  .41  الم�ش
ــا�ي عــــ�  النمـــاذج منحـــة باســــتعمالتقـــدم طلبــــات الحصـــول عــــ�  .1 ولـــن يــــتم قبــــول أي  ،عو نمــــوذج طلـــب مـ�ـــش الــــرابط التـ

 نماذج اخرى. 
ح المطل��ة  .2 ون�ا من خالل الرابط التا�ي يتم تعبئة ب�انات الطلب وتحم�ل نماذج وملفات المق�ت الطلب    ال��ت

ي 
وئن  االل��ت

ــة  .3 ــ�غته أو إعـــادة ترت�ـــب بنـــودە، وتـــوف�ي كافـ ــاداته وعـــدم تغيـــ�ي صـ عـــ� الجهـــات المتقدمـــة اســـتعمال النمـــوذج و�تبـــاع إرشـ
 التفاص�ل والمعلومات المطل��ة. 

https://www.dropbox.com/s/zassj0qn2b5wnhx/unsolicited_application_form_0.docx?dl=0
https://www.smartsurvey.co.uk/s/SD5FQD/
https://www.smartsurvey.co.uk/s/SD5FQD/
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�ة.   �مكن تعبئة النموذج .4 ن  باللغة الع���ة أو اإلنجل�ي
واضحة   .5 وع بصورة  الم�ش ح  مق�ت نموذج  تقد�م  أن  ومفصلة  �جب  المتقدم  المالئم. ع�  بالشكل  تقي�مه  يتم  حيت 

الق�ام   خالل  من  األهداف  تحقيق  بك�ف�ة  يتعلق  ف�ما  خاصة   
�
واضحا الطلب  كون  من  و�تأ�د   

�
دق�قا �كون 

نامج.  بالنشاطات، والنتائج الناجمة عنها وترابط  ها وعالقتها مع غا�ات ال�ب
ي .6 ي  اليت و/أو    وجد الطلبات  المطل��ة  المعلومات  ي 

�ن نقص  المإذا كانت  بها  غ�ي    قدمةالمعلومات  و/أو  دق�قة  غ�ي 
 متعارضة ومتناقضة سيتم رفضهقدمة صح�حة، أو أن المعلومات الم

�
 . ا

حات المشار�ــــع   .42  ط��قة ومكان تقد�م مق�ت
المشار�ــــع بصورة   .1 حات  ون�ا فقط من خالل الرابط   Word-Msيتم تقد�م مق�ت ي   ال��ت

وئن مع تحم�ل    الطلب االل��ت
ورة تأ�د الجمع�ة المرسلة من ا وع وأي مرفقات أخرى مع �ن ستالم رسالة بتأ��د االستالم بعد  نموذج 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 بالمتابعة وع وعناو�ن وأرقام هواتف األشخاص المخولني  الم�ش

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

حات المشار�ــــع هو يوم  .1 ي لتقد�م مق�ت
 . مساء  4الساعة   2021/ 02/ 07الموافق   االحد  الموعد النهائئ

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

 طلب معلومات إضاف�ة أو لالستفسار   4.4
ي التقدم لمنحة   .1

نامج طلب معلومات إضاف�ة�مكن للجهات الراغبة �ن أو االستفسار عن أ�ة أمور غ�ي واضحة أو    ،ال�ب
التعل�مات،   هذە  ضمن  مدرجة  بغ�ي  أو  وذلك  استفسار  طلب  �د  طلب  تقد�م  ال�ب خالل  من  إضاف�ة  معلومات 

ي 
وئن :  اإلل��ت    rfaa@taawon.org التا�ي

اإلضا المعلومات  طلب  االستفسار �مكن  أو  األسئلة 2021/ 02/ 02  الثالثاءيوم    حيت   ف�ة  ع�  الرد  يتم  وسوف   ،
 أ�ام عمل من يوم اإلرسال بحد أق�.  3واالستفسارات خالل  

 ع�ب الهاتف.  االستفسارات�جب أن تكون جميع االستفسارات مكت��ة، حسب ما هو موضح أعالە، وال تقبل   .2

حات المشار�ــــع 5  . التقي�م واخت�ار مق�ت
حات المشار�ــــع المقدمة   من قبل اللجان المختصة فيها، وتحتفظ المؤسسة بحقها    "لتعاون"لتتم 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: 

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

   ون�ة ع� الرابط وعاستكمال النموذج كامال ع� الصفحة اإلل��ت وتقد�مه مع مذكرات   نموذج طلب م�ش
ا�ات المطروحة إن وجدت.  ي توضع ال�ش  التفاهم اليت

   الموعد  تقد�م 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
ي سيتم رفضه حاال. 

 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

المعلومات   ي 
تواجد نقص �ن أو  الصح�حة  المعلومات  ي  حال لم تتوفر 

الطلب �ن المطل��ة، سيتم رفض 
 الحال ولن يتم النظر ف�ه ع� اإلطالق.   

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

https://www.smartsurvey.co.uk/s/SD5FQD/
mailto:rfaa@taawon.org
https://www.dropbox.com/s/zassj0qn2b5wnhx/unsolicited_application_form_0.docx?dl=0
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 التقي�م األو�ي  المرحلة الثان�ة:   .52
حــــات ال .1 وع وا�ســــجامه، مق�ت ي اجتــــازت مرحلــــة التقيــــ�م األو�ي ســــوف يــــتم تقي�مهــــا بنــــاء عــــ� تناســــق المـ�ـــش مشــــار�ــــع الــــيت

�كة.  ات المؤسسة أو المؤسسات المتقّدمة/ال�ش وع، قدرات وخ�ب  منهج�ة التنف�ذ واستدامة الم�ش
حــات  .2 ي تقيــ�م مق�ت

ي حــال لـــم �مكــن طلــب معلومــات إضــاف�ة مــن بعــض الجهــات المتقدمــة للمســاعدة �ن
المشــار�ــــع، و�ن

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

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

ي المرحلة الثالثة: التقي�م   .53
 النهائئ

ــتم  .1 ــ�م مـــن قبـــل لجنـــة فن�ـــة مختصـــة، بح�ـــث يـ ــة الثان�ـــة مـــن التقيـ ي اجتـــازت المرحلـ ــار�ــــع الـــيت حـــات المشـ يـــتم تقيـــ�م مق�ت
ي (30تقي�مها من ح�ث التقي�م الما�ي واإلداري ( ي يتضمنها التقي�م: 70%) والفين  %). 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 •
ح •  موائمة 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
 تنف�ذ�ة وموائمتها مع األهداف المطل��ةالخطة ال •
ي  •

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

ي بنجـــــاح وتـــــم إدراجهـــــا ضـــــمن قائمـــــة  .2
ي اجتـــــازت مشـــــار�عها مرحلـــــة التقيـــــ�م النهـــــائئ الجهـــــات ســـــوف تـــــتل�ت الجهـــــات الـــــيت

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

  ــة مــــن المؤسســــات ــة المتقدمــــة للمنحـــة وكــــل مؤسسـ ــام الــــداخ�ي وشـــهادة �ســــج�ل المؤسسـ �ســـخة عــــن النظـ
�كة.   ال�ش

  سخة� .( ي
ي المؤسسة (تق��ر مدقق حسابات قانوئن

ان�ة مدققة �ن ن  عن آخر م�ي
  .أسماء الهيئة اإلدار�ة الحال�ة مع المناصب وتار�ــــخ آخر انتخابات أج��ت 
  .ن الموافقة ع� قبول المنحة ي المؤسسة تبني

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

 -انت�  -
 


