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 �حة سريعة حول الفرصة التمو�لية
�عز�ز االستقرار واالزدهار �� منطقة الشرق األوسط وشمال افر�قيا أمر ضروري لنجاح السياسة األم��كية 

الكث�� من التحديات ال�ي �عيق ا�جهود املبذولة لتعز�ز ا�حوكمة الشفافية وتأم�ن الفرص ا�خارجية ولكن يقف دونھ 

االقتصادية الشمولية و��جيع اشراك فئات عناصر ا�جتمع �� الشؤون العامة. حوا�� ثل�ي س�ان هذه املنطقة من 

الثقة با�جتمع املد�ي منذ العام العالم يتحّدثون عن تف��ي الصعو�ات االقتصادية والفساد  �� بالدهم وعن تراجع 

2015. 
 

هو  )MEPI�ي" (يالشراكة الشرق أوسطية "مبرنامج املنح ا�حلية ملكتب مبادرة املطلوب من  الدور األسا��ي

ا�حافظة ع�� ال��ام الواليات املتحدة بتعز�ز الشرا�ات املباشرة مع ا�جهات ا�حلية الفاعلة بما �ساعد ع��  دعم 

) بلورة 1االزدهار االقتصادي وا�حوكمة التشاركية. أهداف ال��نامج �� مساعدة مؤسسات ا�جتمع املد�ي ع��: 

الجتماعية ال�ي يحّددها ا�جتمع ا�ح�� بنفسھ ودعمها واملساعدة ا�حلول ا�حلية للمشا�ل البيئية واالقتصادية وا

) �عز�ز 3) دعم النمو االقتصادي الشامل الذي يصل إ�� ا�جتمعات املهّمشة والشباب والنساء، 2ع�� تطبيقها، 

ا�حوكمة التشاركية من خالل �عز�ز اشراك املواطن�ن و�عز�ز استعداد صناع القرار للعمل مع ا�جموعات 

) تحس�ن تمثيل ا�جتمع املد�ي الحتياجات املواطن�ن �� العمل ا�جما�� 4املدنية ومؤسسات ا�جتمع املد�ي، 

) �عز�ز اشراك 6) العمل باتجاه تحقيق املساواة ب�ن ا�جنس�ن �� االقتصاد والسياسة، و5ع��  املستوى ا�ح��، 

ة املقار�ات وا�حلول املبتكرة للمسائل االجتماعية ) رعاي7الشباب �� اال�شطة االقصادية والسياسية املفيدة، و

 واالقتصادية والسياسية.
 

  املؤهلة للمشاركة بال��نامج الدول واألرا��ي
املناطق ا�جغرافية و  باستثناء الدول شاريع بمنطقة الشرق األوسط وشمال افر�قيا دعم مهذا االعالن  نتو�� من

لن ننظر ��  مالحظة:  التالية: مصر، ليبيا، الضفة الغر�ية، قطاع غّزة، اإلمارات العر�ية املتحدة، وعمان. 

 املذ�ورة أعاله. للدول واملناطق ا�جغرافية املستثناة موّجهة تتمحور حول أ�شطةالطلبات ال�ي 
 

 
ُ
. تجدون فقط ال غ�� ن تقّدم طلب واحدأجهة �ل االن�ل��ية. يجوز لم �افة الطلبات باللغة قدَّ ت

 أدناه 6املعلومات ال�املة حول كيفية تقديمات العروض �� الفصل رقم 

 

  :بوزارة ا�خارجية األم��كية �حة سريعة حول مكتب تنسيق املساعدات �� مكتب شؤون الشرق األد�ى

الدعم املا��  �ى �� وزارة ا�خارجية األم��كيةالتا�ع ملكتب شؤون الشرق األد مكتب تنسيق املساعدات يقّدم 

إ�� إحداث التغي�� اإليجا�ي �� منطقة الشرق األوسط وشمال  ذين �سعون االقتصادي إ�� ا�جموعات واألفراد ال

مات  ،شرا�ات مع ا�ح�ومات�عقد حيث  دولة ومنطقة 20ق املساعدات مع افر�قيا. يتعاون مكتب تنسي
ّ
ومنظ

دعم ا�جهود �� سبيل القطاع ا�خاص و ، من شبان وشاباتنشاط�ن ال، و والقيادات ا�جتمعيةتمع املد�ي، ا�ج

ال�ي يبذلها هؤالء. يختار املكتب املشاريع ال�ي �س�� إ�� �عز�ز ا�حوكمة التشاركية واالصالح ا�جتمعية 

 �ح ا�حلية.م ال��بوي بما يل�ي االحتياجات واملصااالقتصادي والتقّد 
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�� رعاية الشرا�ات الفعالة ب�ن املواطن�ن وا�جتمع  )MEPI�ي" (يمبادرة الشراكة الشرق أوسطية "مرسالة 

املد�ي والقطاع ا�خاص وا�ح�ومات بما �ساعد ع�� ّحل التحديات ا�حلية ودعم املصا�ح املش��كة �� موضوع 

ز 
ّ

ع�� �عز�ز  مبادرة الشراكة الشرق أوسطيةا�حوكمة التشاركية، والفرص االقتصادية، واالصالح. ترك

ز ع�� االحتياجات االستقرار واالزده
ّ

ار �� املنطقة و�� تدعم الشرا�ات من خالل دعم املشاريع ال�ي ترك

القائمة ع�� أرض الواقع و ال�ي تقّدم حلول للمشا�ل القائمة. يمكن ا�حصول ع�� املز�د من املعلومات حول 

 . /https://mepi.state.gov:من خالل ز�ارة الرابط التا�� مبادرة الشراكة الشرق أوسطيةبرنامج 
 

 جدول ا�حتو�ات

 4 ............................................................................................................................................. وصف الفرصة التم��ل�ة 

 5 .................................................................................................................................................................. المشكلة  ب�ان
ي  األهداف  5 ............................................................................................................................................... تحق�قها  �مكن  اليت

 5 .................................................................................................................................................................. حلّ ال تصم�م

 19 ......................................................................................................................................................... ق�اس النتائج
 19 ....................................................................................................................................................... ب�انات المنحة 

 19 ...................................................................................................................................................... حجم المشاركة 
 20 ......................................................................................................................................................... التأّهل للمنح

وط  �ستوفون الذين الطلبات مقّد�ي   20 ....................................................................................................................... التأّهل  �ش
اطات  21 ....................................................................................................................................................... التسج�ل   اش�ت
 23 ............................................................................................................................................................. أخرى  اعتبارات

 23 ..............................................................................................................................................ب�انات الطلب والملف 

 23 .................................................................................................................................................................. المستندات 
اطات  25 ............................................................................................................................................ الطلب  شكل حول  اش�ت

 25 ............................................................................................................................................................... الطلب  تقد�م
 26 ......................................................................................................................................... الطلبات  تقد�م ومواع�د توار�ــــخ

 26 ................................................................................ حدود التم��ل، والقيود ع� التم��ل، واعتباراٍت أخرى لها عالقة بالتم��ل 
 27 ........................................................................................................................ عمل�ة مراجعة الطلبات واخت�ار الفائ��ن 

 28 ..................................................................................................................................................... الطلبات تقي�م معاي�ي 
 29 ................................................................................................................................................ واالخت�ار المراجعة عمل�ة

 30 ..................................................................................................................................................... إدار�ة معلومات 

 30 .................................................................................................................................................................. ات   االشعار
 31 ........................................................................................................................................................... المطل��ة  التقار�ر
 31 ........................................................................................................................................................... السفر  ات إشعار

ي  التدقيق ط الطلب بمقّدم االمين  32 ...............................................................................................................  المنحة إلصدار  ك�ش
اطات  32 ....................................................................... بالمنحة الفائزة  الجهات ع� المفروضة المؤسسة اله��ة شعارات استخدام  اش�ت

ط  UEI ( ........................................................................................ 33( المعّرف الف��د الرقم ع� الباطن من المتلق�ة الجهات ح�ازة �ش
 33 ................................................................................................................... الباطن  من المتلق�ة  الجهات من المطل��ة التقار�ر

X  33 ................................................................................................................................................... جهات التواصل 
 34 .................................................................................................................................................... إخالء المسؤول�ة 
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 امل�حقات

مبادرة الشراكة الشرق من برنامج منحة محلية   طلب –وصف املشروع موضوع الطلباستمارة  -1امل�حق رقم 

 "مي�ي" أوسطية

 دات حول كيفية إعداد نّص شرح امل��انيةاإرشب) 2و ( امل��انيةأ) استمارة 2( – 2امل�حق رقم 

 )  SF424a) واالستمارة (SF-424توج��ية حول كيفية �عبئة االستمارة (ات د اإرش – 3امل�حق رقم 

 
   

 
 
 
 
 

 وصف الفرصة التمو�لية
 

إ�� االستفادة من الفرص   )MEPI�ي" (يبادرة الشراكة الشرق أوسطية "مبرنامج املنح ا�حلية التا�ع مل توّجھي

من أجل بناء الروابط ب�ن  بمنطقة الشرق األوسط وشمال افر�قيا واملشاريع الناشئة ع�� املستوى ا�ح��

نطقة بحيث يقّدم ال��نامج الدعم إ�� املشاريع هذه املاملواطن�ن وا�جتمع املد�ي وا�ح�ومة والقطاع ا�خاص �� 

�كية ا�خارجية وتدعم املصا�ح األم��كية و�عّزز االستقرار واالزدهار �� ال�ي تتوافق مع غايات السياسة األم�

 .منطقة الشرق األوسط وشمال افر�قيا
 

الشراكة الشرق املنح ال�ي يقّدمها ال��نامج تتمحور حول مجال�ن أساسي�ن يندرجان ضمن إطار عمل مبادرة 

 : )MEPI�ي" (يأوسطية "م

ا�جتمع املد�ي من التفاعل بفعالية أك�� مع املسؤول�ن ا�ح�ومي�ن �� سبيل : تمك�ن ا�حوكمة التشاركية •

�عز�ز استجابة هؤالء املسؤول�ن الحتياجات املواطن. �عز�ز قدرة املواطن ع�� االطالع وع�� 

املشاركة الناشطة مع ا�ح�ومة. تمك�ن املسؤول�ن ا�ح�ومي�ن من التفاعل مع املواطن�ن واالستجابة  

 ش��كة.للمخاوف امل

: �سليح املواطن�ن وصناع السياسات واملؤسسات غ�� ا�ح�ومية والقطاع ا�خاص االصالح االقتصادي •

باملهارات واملوارد الالزمة لتوف�� الفرص االقتصادية ودعم النمو االقتصادي وخلق بيئة مؤاتية 

 لالعمال.
 
 

يقع ع�� مقّدمي الطلبات االطالع ع�� هذا االعالن بال�امل قبل صياغة اق��اح املشروع، و�قع عل��م  مالحظة:

 عند صياغة اق��اح املشروع. 7الفصل رقم املدرجة ��  معاي�� التقييم مراجعةأيًضا 
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 بيان املش�لة
 

�شهد منطقة الشرق األوسط وشمال افر�قيا عّدة تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية ع�� املستو��ن الوط�ي 

% من س�ان هذه املنطقة أّن تدهور األوضاع االقتصادية هو التحّدي األهم �� بالدهم، 75وا�ح��. �عتِ�� حوا�� 

�عض ا�جتمعات، وحجم القطاع العام، وقلة  إ�� جانب الفساد املا�� واالداري، وحرمان املواطن، و��ميش

 فرص االبداع، وارتفاع معّدالت البطالة ال سيما �� صفوف الفئات الشابة.
% من س�ان هذه املنطقة يتحّدثون أيًضا عن تراجع الثقة باملؤسسات ا�ح�ومية واملسؤول�ن املنتخب�ن 75حوا�� 

 د�ي �� ع�� تراجع �� األخرى.ويشعر عدٌد متناٍم م��م  بأّن مصداقية ا�جتمع امل

 

التفاوتات ب�ن ا�جنس�ن ما زالت قائمة ع�� الرغم من امل�اسب ال�ي تحّققت �� ع�� مستوى املشاركة السياسية 

للمرأة وقوان�ن م�افحة العنف ا�جندري. لقد تقّدمت �ساٌء كث��ات  ع�� الرجال �� شّق التحصيل العل�ي �� املنطقة 

�� القوة العاملة ما زالت أقّل بمرت�ن إ�� أر�ع مرات من الرجل؛ مشاركة املرأة �� العملية  إال أّن مشاركة املرأة

 السياسية �� عند أد�ى املستو�ات عاملًيا.
 
 

 األهداف ال�ي يمكن تحقيقها
 

مات ا�جتمع املد�ي ا�حلية ع�� إدارة 
ّ
��دف برنامج املنح ا�حلية �ش�ل رئي��ي إ�� تطو�ر قدرات منظ

دات الفدرالية االم��كية بفعالية وكفاءة، و�ذلك يجب أن تبّ�ن الطلبات ال�ي سيتم موافاتنا ��ا بموجب هذا املساع

كيف تصّب األهداف واأل�شطة املقّررة للمشاريع املق��حة �� خدمة أهداف برنامج املنح ا�حلية ال�ي  االعالن 

يركّز ع�� يجب أن ي�ون املشروع موّجھ للمستوى  ا�ح�� وأن �عتمد أفضل املمارسات وأن  �عّددها �� ما ي��.

 :من األهداف ا�حّددة أدناه تحقيق واحد ع�� االقل
 ) بلورة ومساندة ا�حلول ا�حلية للمشا�ل البيئية واالقتصادية واالجتماعية.1

 ملهّمشة والشباب والنساء.) دعم النمو االقتصادي الشامل الذي يصل إ�� ا�جتمعات ا2

) �عز�ز اشراك املواطن�ن �� ا�حوكمة التشاركية و�عز�ز استعداد صناع القرار للعمل مع ا�جموعات املدنية 3 

 ومؤسسات ا�جتمع املد�ي.

 ) تحس�ن تمثيل ا�جتمع املد�ي الحتياجات املواطن�ن من خالل العمل ا�جما�� ع��  املستوى ا�ح��.4 

 تجاه تحقيق املساواة ب�ن ا�جنس�ن �� االقتصاد و/أو السياسة.) العمل با5 

 ) �عز�ز اشراك الشباب �� اال�شطة االقصادية والسياسية املفيدة.6

 )  رعاية املقار�ات وا�حلول املبتكرة للمسائل االجتماعية واالقتصادية والسياسية.7

 تصميم ا�حّل 
 

ز فرصة الفوز باملنحة، يحب أن �شتمل الطلب ع�� اس��اتيجية وا�حة ومافّصلة للمشروع تو�ح املنطق لتعز�

مع توضيح األثر املتو�� من �ل من األ�شطة املق��حة خلف التصميم الك�� والهي�لية ال�لية للمشروع 

 .للمشروع
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الشراكة الشرق أوسطية، ن�حظ أولو�ات خاصة ملبادرة أعاله  ةد ألهداف واالش��اطات ال�لية ا�حّد باإلضافة إ�� ا

 ب�ل بلد كما هو مو�ح أدناه:
 

 

ائر:  ا�جز

 
 اتفاقية �عاون، منحة، أو عطاء بمبلغ ثابت  نوع آلية التمو�ل

 )5� إ� 3ثالثة إ�� خمسة ( يري)عدد تقدعدد املنح (

 $ 500,000 (مبلغ تقديري)قيمة التمو�لإجما�� 

 $ 150,000 (مبلغ تقديري)الواحدة  سقف املنحة

 $ 50,000 (مبلغ تقديري)الواحدة ا�حد األد�ى للمنحة 

 شهر 36 -12 )مّدة املشروع (مّدة تقدر�ر�ة

 
 

مات ا�جتمع املد�ي   :بيان مش�لة دولة ا�جزائر
ّ
تمّر دولة ا�جزائر بتغي��ات سياسية واجتماعية، وسفو تطلع منظ

بدور أسا��ي �� بناء الروابج ما ب�ن املواطن والسلطات خالل املراحل االنتقالية، وم��ا مرحلة االنتخابات ولك��ا 

لتنسيق الفعال. عليھ، فإّن ما زالت تواجھ صعو�ات �� الوصول إ�� املوارد أو ا�خ��ات الالزمة وممارسة ا

مساعدة منظمات ا�جتمع املد�ي ع�� بناء القدرات الالزمة �حسن التواصل و�دارة أعمال الوساطى والتمثيل 

 .2020و�سليم ا�خدمات إ�� املواطن�ن �� املناطق ا�حرومة سي�ون أمًرا أساسًيا �� العام 
 

ت معّدالت البطالة الرسمية �� صفوف 
ّ
ع أن 2019% �� العام  29الشباب �� ا�جزائر �سبة الـتخط

ّ
، ومن املتوق

(يمثلون  30ترتفع هذه النسبة �� حال عدم امل��ي باإلصالحات االقتصادية مع ارتفاع عدد من هم دون سن الـ 

% من مجموع الس�ان اليوم). رواد األعمال �� ا�جزائر يواجهون تحديات �خمة م��ا الضوابط ع�� 70حوا�� 

لعمالت، والقيود ع�� االست��اد، باإلضافة إ�� املعّوقات الب��وقراطية، والتنظيمات التشريعية وما ينشأ ع��ا من ا

�عقديات، وكذلك الضوابط ا�ح�ومية الشديدة ع�� �عض القطاعات الرئيسية. املؤسسات الصغ��ة واملتوسطة 

) وكذلك النقص �� ا�حجم �� ا�جزائر تواجھ �� األخرى تحّديات متنوعة م��ا الن
ً
قص �� املهارات (اإلدار�ة مثال

التدر�ب، و�� تواجھ صعو�ات �� تحديد األسواق املناسبة لها أو �� التواصل مع هذه األسواق. نادًرا ما تصل 

 الشر�ات الناشئة إ�� توسيع نطاق أعمالها أو بلوغ درجة االستدامة.

 
  :األولو�ات لدولة ا�جزائر

مات ا�جتمع املد�ي من التواصل مع الناخب�ن ومع املسؤول�ن  :دعم ا�جتمع املد�ي )1(
ّ
تمك�ن منظ

صنع القرار  عمليةا�ح�ومي�ن ع�� املستو��ن ا�ح�� والوط�ي من أجل �عز�ز مشاركة املواطن �� 

 تندرج تحت هذه األولو�ة �شمل ع�� سبيل املثال ال ا�حصر:وا�حوكمة. اال�شطة ال�ي يمكن أن 
مات مساعدة  .أ

ّ
 ع�� �عز�ز قدرا��ا اإلدار�ة واملالية وقدر��ا ع�� إدارة ال��امج. ا�جتمع الدو�� منظ
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توف�� مساحات تفاعلية للمواطن�ن يمكن استغاللها ملناقشة االحتياجات ا�حلية وتحديد األولو�ات من  .ب

 بي��ا.
فعال والشفاف خلق قنوات تواصل ب�ن املواطن�ن والسلطات ا�حلية لتعز�ز أواصر التواصل ال .ت

 واملوثوق ب�ن الطرف�ن.
تنفيذ أ�شطة املناصرة دعًما ألهداف سياسية معينة تنتج ع��ا مخرجات مثبتة وأثر ملموس خالل مدة   .ث

 حياة املشروع.
: �عز�ز فرص توظيف الشباب من خالل مساعدة الشباب ع��  إيجاد فرص العمل النمو االقتصادي )2(

فعالة ومستدامة. يجب ع�� مقّدمي الطلبات أن يضعوا خطط تؤمن  شر�ات ءاملناسبة و/أو من خالل إ�شا

استدامة هذه الشر�ات أو املشاريع االقتصادية وأن ي�ون لهم عالقات متينة من أ�حاب العمل ت�ون 

مثبتة ع�� كتاب نوايا أو شراكة رسمية. اال�شطة ال�ي يمكن أن تندرج تحت هذه األولو�ة �شمل ع�� سبيل 

 ر:املثال ال ا�حص
هارات ملاالت البطالة، ب�ي ترتفع ف��ا معّد �سليح الشباب، ال سيما �� املناطق الر�فية و�� املناطق ال .أ

 ال�خصية والتقنية ومساعد��م ع�� إيجاد فرص عمل مستدامة.
ناد إ�� العمل باالست ق مع احتياجات سو بية التدر� النشاطات ملواءمةبلورة سياسات و�جراءات  .ب

 جات مسا�� البحث عن فرص عمل للباحث�ن عن عمل.العمل ومخر مدخالت أر�اب 
إيجاد فرص لتأم�ن االرشاد وخلق آليات الحتضان الشر�ات الناشئة، الصغرى، أو املتوسطة ا�حجم  .ت

 ملساعد��ا ع�� توسيع نطاق أعمالها و�لوغ درجة االستدامة.
 س شر�ات جديدة .تأم�ن الفرص املناسبة ال�ي �ساعد رواد األعمال الشباب ع�� تأسي .ث

 
ھ وااألساسية ناطقاملوضوعات / امل

ّ
، أو املرأة ، أوحدة من الفئات التالية: الشباب: يجب أن �س��دف املشاريع أقل

��� و��� خرّ  ةلمناطق ا�جغرافية ال�ي تقع خارج املدن الرئيسيل. سيتم إعطاء األولو�ة ذوي االحتياجات ا�خاصة

عن وجود آلية لقياس مفاعيل  �� سردهم لطرق تنفيذ وتقييم املشروع مقّدمو الطلباتبرنامج "مي�ي". يجب أن يثبت 

 رة ملشاريعهم ع�� املرأة، الرجل، أو أي فئة أخرى من الناحية االجتماعية والسياسية واالقتصاديةاأل�شطة املقرّ 

 . املس��دفة

 

 اش��اطات خاصة:

ماتا�جهات املؤهلة:  •
ّ
ا�جموعات ا�حلية، و املؤسسات ال�ي ال تتو�� الر�ح، و ا�جتمع املد�ي ،  منظ

ماتاملو 
ّ
املؤسسات ا�خاصة، وا�جامعات القائمة �� ا�جزائر، و النقابات املهنية، و  غ�� ا�ح�ومية، نظ

 لة وفًقا لألصول.وال�ي يجب أن ت�ون م�ّج 

 50،000الطلبات الذين سبق لهم أن طّبقوا أو أداروا منحة دولية ال تقّل قيم��ا عن  ياألولو�ة ملقّدمست�ون  •

 دوالر أم���ي.

 
 البحر�ن:

 اتفاقية �عاون، منحة، أو عطاء بمبلغ ثابت  نوع آلية التمو�ل
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 )3 إ�� 2( اثنان إ�� ثالثة يري)عدد تقدعدد املنح (

 $ 200,000 (مبلغ تقديري)قيمة التمو�لإجما�� 

 $ 100,000 (مبلغ تقديري)الواحدة  سقف املنحة

 $ 50,000 (مبلغ تقديري)الواحدة ا�حد األد�ى للمنحة 

 شهر 36 -12 )مّدة املشروع (مّدة تقدر�ر�ة

 
 
 

مات  :بيان مش�لة دولة البحر�ن
ّ
ا�جتمع ا�جلس الوط�ي البحر��ي وا�جتمع املد�ي البحر��ي حديثا العهد. منظ

املد�ي البحر�نية �� �� مرحلة بناء ا�خ��ات واملصداقية وما زالت بحاجة إ�� املساعدة للوصول إ�� �عز�ز 

دورها �� معا�جة املسائل البيئية واالجتماعية واالقتصادية. التحديات االقتصادية واملالية القائمة حالًيا �� دولة 

فرص النمو االقتصادية، ال سيما �� أوساط الفئات الشابة، و�التا�� قد البحر�ن قد تحّد نطاق ال��امج االجتماعية و 

مان النمو املستدام �عيق سوق العمل املستقب��. تواجھ دولة البحر�ن مش�لة �� مواجهة امللوثات البيئية و��  ض

مؤخًرا بضرورة مواجهة حمد بن عي��ى آل خليفة ة النمو الس�ا�ي، هذا وقد اع��ف ملك البحر�ن الالزم ملواكب

من  عليھ، ا�خاوف البيئية وقد بدأ ا�جلس الوط�ي البحر��ي بمناقشة السياسات املمكنة ملعا�جة هذه املش�لة. 

دة �� هذا ا�جال ب�ن ا�جتمع املد�ي املهم بم�ان أن يتم تطو�ر القدرات الالزمة لبناء و�دارة الشرا�ات املفي

واملؤسسات األ�اديمية والشر�ات ا�خاصة وا�ح�ومة ، و�مكن أن يتحقق ذلك من خالل بلورة ا�حلول ال�ي �سمح 

  بتشكيل و�عز�ز األواصر والروابط ب�ن مختلف هذه ا�جهات.

و��،  ونظًرا لضيق سوق العمل الشباب البحر�ن�ن �عتمد �ش�ل كب�� ع�� القطاع العام لتأم�ن الوظيفة األ 

البحر�ننية وغياب االرشاد امل�ي االح��ا��، وغياب األطر التنظيمية املرنة وا�حكمة، نرى أّن فرص التقّدم 

امل�ي �� ضّيقة. لقد بدأت ا�ح�ومة بتطبيق �عض السياسات ال�ي ��دف إ�� �عز�ز التنافسية و�عز�ز فرص العمل 

، ولكن نرى أّن الشباب الذين تخرجوا مؤخًرا من ا�جامعات، و�بلغ عددهم حوا�� 2030بموجب الرؤ�ة االقتصادية 

ثمانية آالف خر�ج سنوً�ا غالبي��م من املناطق ا�حرومة، إنما يواجهون صعو�ة �� إيجاد الفرص الوظيفية �� 

و�إيجاد املز�د من مجاالت اختصاصا��م. با�حافظة ع�� استقرار الوضع االقتصادية و�يئة مؤاتية لألعمال، 

الفرص الوظيفية و�عز�ز اشراك الشباب بأ�شطة اقتصادية ذات مغذى، يمكن أن يتعّزز الدمج واالستقرار 

 االقتصادي واالجتما��.
 

ملواكبة مس��ة ا�جتمع املد�ي البحر��ي إ�� مرحلة النمو، ستحتاج منظمات ا�جتمع  :األولو�ات لدولة البحر�ن

املساعدة �� بلورة املن�جيات وا�حلول ا�جديدة الالزمة �ح�حلة تحديات النمو ال�ي تواجهها البحر�ن. �� املد�ي إ

منظمات ا�جتمع املد�ي البحر�نية �� فاعلة �� ا�جاالت الثالثة (املشا�ل البيئية واالجتماعية واالقتصادية) 

العالقات ب�ن ا�ح�ومة واملؤسسات األ�اديمية ولكن يمكن أن �ستفيد من �عض الدعم اإلضا��. االبداع �� تطو�ر 

والشر�ات وا�جتمع املد�ي إنما من شأنھ أن �ساعد ع�� توسيع نطاق دور املؤسسات ا�حلية �� مساندة ا�حلول 
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السياسية واالقتصادية املنصفة. تمك�ن األصوات الشابة، ال سيما لتحر�ن النمو االقتصادي وانضاج ا�جتمع 

 أمر أسا��ي للمحافظة ع�� تمّسك الكفاءات الشابة بالبقاء �� البحر�ن واملساهمة �� نمو الدولة.املد�ي، إنما هو 

 
�افة ا�جموعات الس�انية واملواضيع. ��جّع ع�� ال��ك�� ع�� الفئات الشابة : األساسية ناطقاملوضوعات / امل

 ا�حرومة �ش�ل خاص.

 

مة ، نقابة مهنية، مؤسسة خاصة، أو مؤسسة ست�ون الشراكة جهات  اش��اطات خاصة:
ّ
م�ّجلة بصفة منظ

 أ�اديمية.

 
 
 
 
 

ائيل:  إسر

 اتفاقية �عاون، منحة، أو عطاء بمبلغ ثابت  نوع آلية التمو�ل
 لم يحّدد �عد عدد املنح (عدد تقديري)

 لم يحّدد �عد إجما�� قيمة التمو�ل(مبلغ تقديري)

 $ 200,000 تقديري)سقف املنحة الواحدة (مبلغ 

 $ 100,000 ا�حد األد�ى للمنحة الواحدة (مبلغ تقديري)

 شهر 36 -12 مّدة املشروع (مّدة تقدر�ر�ة)

 
اسرائيل رائدة �� تطو�ر ور�ادة األعمال وهذا أمر �ستشرفھ من قطاع التكنولوجيا املزدهر  :بيان مش�لة اسرائيل

ا�جمتع اإلسرائي�� ما زالت مهّمشة األمر الذي حدا ا�ح�ومة االسرائيلية إ�� ف��ا، ولكن نالحظ أّن �عض فئات 

مات غ�� ح�ومية من أجل شمل ا�جتمعات ا�حرومة اقتصادية (بما �� ذلك ال��ود 
ّ
العمل عن كثب مع عّدة منظ

امل االقتصاد. األرثوذكسي�ن والعرب) ضمن القوة العاملة من أجل  ردم الفجوة االقتصادية والوصول وتنمية �

�عز�ز سياسات ر�اة األعمال ودعم �شاطات رواد األعمال أمر ضروري ملساعدة املؤسسات ع�� بلوغ الن�ج 

 وتوف�� ا�حلول املبتكرة للمشا�ل االقتصادية واالجتماعية �� املنطقة وتأم�ن فرص العمل الالزمة.
 

�ة، ولكن السلطات ا�حلية لم تحّقق استفادة ا�ح�ومة االسرائيلية تخّصص املال لدعم تنمية 
ّ
ا�جتمعات املتع�

�املة من هذا الدعم  ملعا�جة احتياجا��ا االمنية واالجتماعية واالقتصادية و�� بحاجة إ�� تحس�ن التنسيق مع 

 ا�ح�ومة وغ��ها من القطاعات املعنية من أجل الوصول إ�� تحس�ن حياة الس�ان ف��ا.
 

الون األك�� حرماًنا ال سيما س�ان منطقة النجف م��م. ا�خطط ا�ح�ومية ومشاريع ا�جتمع البدو العرب ما يز 

زت ع�� التنمية االقتصادية واالجتماعية للمجتمع البدوي العر�ي، لكن املرأة البدو�ة ما زالت تحتاج 
ّ

املد�ي قد رك

 ية واالقتصادية.إ�� مهارات خاصة لتحقيق املساواة �� ا�حقوق والفرص االجتماعية والسياس
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  :األولو�ات لدولة اسرائيل

التمك�ن االقتصادي للمجموعات ا�حرومة، من خالل املناصرة، والتدر�ب ع�� املهارات ال�ي تؤدي  )1(

إ�� التوظيف، وكذلك من خالل تحقيق الت�امل ما ب�ن منظومة التكنولوجيا املتقّدمة ومنظومة ر�ادة 

 ملناطقي، ومن خالل املناطق الصناعية/التقنية.األعمال، وأيًضا من خالل التعاون ا
�عز�ز الشرا�ات الشرطية مع السلطات ا�حلية وا�جهات األساسية املعنية، ال سيما �� ا�جتمعات ال�ي  )2(

 اع��ضت ع�� تف��ي العنف وغياب الدعم الشرطي.
ن واجتماعي�ن من بناء املهارات القيادية والقدرات املهنية من خالل مشاريع محايدة لناشط�ن سياسي� )3(

 خلفيات متنّوعة.
 �عز�ز التوعية با�حقوق وال��بية املدنية ضمن مجتمع البدو، مع ترك�� خاص ع�� املرأة. )4(

العمل ع�� تحقيق املساواة ا�جندري و�عز�ز مشاركة املرأة واألقليات �� ا�حياة السياسية و�� مسا��  )5(

 ية.ا�جتمع املد�ي لتعز�ز السلم ومعا�جة املواضيع األمن
 

ا�جتمعات الواقعة �� أطراف املدن، وا�جموعات ا�حرومة، وا�جهات : األساسية ناطقاملوضوعات / امل

 الرئيسية املعنية ببلورة السياسات.

 

  اش��اطات خاصة:

مات غ�� ح�ومية أو مؤسسات ال تتو�� الر�ح، بما �� ذلك املؤسسات األ�اديمية، ال�ي يقع مقّرها  •
ّ
منظ

 اسرائيل.الرئي��ي �� 

 أن ت�ون ا�جهة م�ّجلة لدى وزارة العدل االسرائيلية. •

ضمن  "مي�ي" وسطيةممنوحة بموجب مبادرة الشراكة الشرق أا�جهات املشاركة �� تطبيق منحة محلية  •

من الفرصة التمو�لية  ليست مخّولة لالستفادة 2020آب / أغسطس  1إطار مشروع ما زال قد التطبيق ح�ى 

 هذه.

ھ سنت�ن من ا�خ��ة •
ّ
 .ست�ون االولو�ة ملقّدمي الطلبات الذين لد��م أقل

 .األولو�ة ست�ون ملقّدمي الطلبات الذين لد��م سنت�ن من ا�خ��ة •

 

 ��ّجع مقّدمي الطلبات ع��  أن ي�ون لد��م شرا�ات مع القطاع ا�خاص أو ا�ح�ومة، حيث ينطبق.

 
  :األردن

 

 اتفاقية �عاون، منحة، أو عطاء بمبلغ ثابت  آلية التمو�لنوع 
 )5إ��  2اثنتان إ�� خمسة ( عدد املنح (عدد تقديري)

 $ 500,000 إجما�� قيمة التمو�ل(مبلغ تقديري)

 $ 200,000 سقف املنحة الواحدة (مبلغ تقديري)
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 $ 100,000 ا�حد األد�ى للمنحة الواحدة (مبلغ تقديري)

 شهر 36 -12 املشروع (مّدة تقدر�ر�ة)مّدة 

 

�ستمّر عدم رضا املواطن األرد�ي عن األوضاع االقتصادية بما �� ذلك موضوع رفع  :بيان مش�لة دولة األردن

مستوى الضرائب وارتقاع �سب البطالة ال سيما �� صفوف الفئات الشابة حملة الشهادات، وكذلك ارتفاع األسعار 

، أ��ت نقابة املعمل�ن اضراًبا امتّد ملّدة 2019ود فساد �� اإلدارة العامة. �� شهر أكتو�ر عموًما، واالنطباع بوج

ل  هذا االضراب االضراب األطول بتار�خ القطاع 
ّ
م�ن وقد ش�

ّ
شهر �عد االتفاق مع ا�ح�ومة ع�� رفع رواتب املعل

، أّدى 2018و�� شهر حز�ران من العام ميذ. مليون تل 1.5العام األرد�ي وقد أدى إ�� �عطيل التعليم ع�� ما يز�د عن 

املق��ح برفع الضرائب إ�� خروج الشباب الباطل�ن عن العمل إ�� الشوارع للمطالبة بالفرض الوظيفية 

واالصالحات االقتصادية حيت توّجھ اآلالف من العاطل�ن عن العمل الشباب �� مس��ات باتجاه عمان لالع��اض 

 ع�� تف��ي البطالة. 
ال توجد �� الوقت ا�حاضر منصات كث��ة لتنظيم التواصل البناء حول احتياجات املواطن والتحديات ال�ي تواجھ 

األردن ما ب�ن املواطن�ن واملسؤول�ن ا�ح�ومي�ن. إن �عز�ز التواصل ما ب�ن ا�ح�ومة األردن�ن واملواطن�ن 

ضبط أوضاع املالية العامة من جهة وتمّسك األردن�ن ما زال حاة ماسة، ال سيما �� ظل املسا�� ا�ح�ومية ل

بما يفوق القدرات املالية للدولة ع�� تأم�ن العدد ال�ا�� من الوظائف ا�ح�ومية.  املواطن األرد�ي بالوظيفة العامة 

القطاع ا�خاص يطلع بدور أك�� فأك�� �� تأم�ن الفرص الوظيفةي ودعم النمو، و�التا�� ال بّد من بذر ا�حلول ال�ي 

ي إ�� توسيع نطاق فرص العمل املتاحة �� القطاع ا�خاص بما يتيح الفرص الوظيفية للباطل�ن عن العمل اليوم تؤد 

 وللمستجدين ع�� سوق العمل غًدا.
 

إّن النجاح �� �� إقامة التواصبل من ب�ن ا�ح�ومة واملواطن بالتجاه�ن و��جيع املواطن�ن والشباب ع�� 

ناصرة االس��اتيجية سي�ون أسا��ي ل��سيخ الثقة وكذلك املساءلة وا�حاسبة االنخراط �� حواٍر بناء و�� امل

 ا�ح�ومية.
 

إّن غياب التفاعل الفعال ما ب�ن ا�ح�ومة واملوطن، واعتماد ن�ج التظاهر �أداة للتحاور   :األولو�ات لدولة األردن 

ل ا�حوار ما ب�ن ا�ح�ومة والشعب. إليجاد تواصٍل أفضل ب�ن الطرف�ن، ال بّد من أن 
ّ
مع ا�ح�ومة إنما يبّينان عن �عط

ستو�ات و�ناء الثقة، كما و�جب تقديم الدعم تبذل ا�ح�ومة جهوًدا مفيدة للتواثل مع ا�جتمع املد�ي ع�� مختلف امل

ا�� ا�جتمع املد�ي ح�ى ي�ون قادًرا ع�� املدافعة �ش�ل فعال عن احتياجاتھ ا�حلية والوصول إ�� ترسيخ 

إيجاد الفرص االقتصادية للفئات الشابة والعاطل�ن عن املواطنة الفاعلة �� سائر أرجاء الدولة. و�التوازي مع ذلك، 

حاجة وجودية للشبان وأسرهم، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، الفجوة ب�ن ا�جنس�ن ما زالت قائمة �� العمل تبقى 

سوق العمل و�� �عض القوان�ن واملمارسات ال�ي تمّ�� ب�ن ا�جنس�ن و�عيق قدرة املرأة ع�� كسب العيش 

ح�ومة والشعب و�عز�ز املشاركة والوصول إ�� مراكز القيادة والصنع القرار. إّن تحس�ن التواصل املتبادل ب�ن ا�

املدنية املسؤولة والفاعلة هان خطوتان أساسيتان، وكذلك توسيع نطاق الفرص االقتصادية املتاحة للشباب من 

أجل �عز�ز الثقة با�ح�ومة وتبديد االنزعاج الشع�ي من السياسات االقتصادية ا�حلية والنظرة ا�حالية إ�� الفساد 

  .وتراجع األوضاع املعيشية
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ز ع�� املناطق ا�حرومة وم��ا ع�� : األساسية ناطقاملوضوعات / امل
ّ

سوف ت�ون االولو�ة للمشاريع ال�ي ترك

 سبيل املثال ال ا�حصر:

 ا�حافظات ا�جنو�ية: العقبة، معان، طفيلة، وكرك •

 ا�حافظات الشمالية: إر�د، �جلون، وجرش •

 الوسط: الزرقاء، شر�� عمان، ووسط البادية •

 .ملوضوع التواصلسيتم اختيار املواضيع بحسب توافر ندرة املوارد وا�خدمات املتاحة، وست�ون األولو�ة 

 
 ال يوجد  اش��اطات خاصة:

 
 

 

 

 

 :الكو�ت

 اتفاقية �عاون، منحة، أو عطاء بمبلغ ثابت  نوع آلية التمو�ل
 )3إ�� 2اثنتان إ�� ثالثة ( عدد املنح (عدد تقديري)

 $ 200,000 قيمة التمو�ل(مبلغ تقديري)إجما�� 

 $ 100,000 سقف املنحة الواحدة (مبلغ تقديري)

 $ 50,000 ا�حد األد�ى للمنحة الواحدة (مبلغ تقديري)

 شهر 36 -12 مّدة املشروع (مّدة تقدر�ر�ة)

 
املرأة ال�و�تية �� امرأة متعلمة وتتمتع إ�� حّدد كب�� بمختلف ا�حقوق الدستور�ة  :بيان مش�لة دولة ال�و�ت

القانون ال�و��ي ما واملدنية ولك��ا ما زالت غ�� ممثلة �ش�ل كب�� �� املراكز القيادية �� القطاع�ن العام وا�خاص. 

لَغ �عد أح�ام القانون ا�جنائي ال�ي ت��ئ امل
ُ
غتصب �� حال تزوج �حيتھ. دولة زال يح�ي جرائم الشرف ولم ت

ال�و�ت ال تجمع احصائات حول العنف املن��� ال يوجد �� الدولة مأوى ل�حايا العنف املن��� �� ظل عدم 

مات ا�جتمع املد�ي وا�جموعات املعنية واملؤسسات ال�ي ال 
ّ
وجود قانون يح�ي من العنف ا�جندري.  ال بّد ملنظ

مع ا�ح�ومة ال�و�تية للمطالبة بإقامة حمالت عماة حول هذه املواضبع  تتو�� الر�ح من الدخول �� حوار

 وللتوعية واملطالبة باملساواة ب�ن ا�جنس�ن واملطالبة بحقوق املرأة.
 

منظمة مجتمع مد�ي وتجھ تحديات صعبة م��ا عدم فهم ا�جتمع ا�ح�� لدور ا�جتمع  120توجد �� دولة ال�و�ت 

بأ�شطة ا�جتمع املد�ي، وكذلك محدودية الدعم ا�ح�ومية ومحدودية البيانات  املد�ي وعدم انخراط ا�جتمع

املفيدة حول املسائل ال�ي تحتاج إ�� معا�جة. إّن هذه التحديات وغ��ها قد فّوضت دور منظمات ا�جتمع املد�ي 
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ات ا�جتمع املد�ي ع�� �� ال��و�ج ل�حوكمة والديمقراطية. السفارة ��ّجع الطلبات ال�ي ��دف إ�� بناء قدرة منظم

 التفاعل �ش�ل فعال مع املسؤول�ن ا�ح�ومي�ن من أجل �عز�ز استجابة هؤالء الحتياجات املواطن. 

 

القسط األك�� من ا�جموعة الس�انية بدولة ال�و�ت هو عبارة عن عمالة وافدة يتعرض عدد كب�� م��ا ملمارسات 

ف��ا ان��اك لقوان�ن العمل مثل االمتناع عن �سدبد الراتب، اختالف ظروف العمل �ش�ل كب�� عما ورد �� عقد 

نسية وغ��ها من أش�ال العنف ا�جندري، باإلضافة  العمل، تقييد حر�ة الكرمة، املضايقات، وكذلك االعتداءات ا�ج

إ�� العنف ا�جسدي أو ال��ديد بالعنف ا�جسدي. يتحّدث املوظفون عن مصادرة أر�اب العمل �جوازات سفرهم  

(أمر غ�� قانو�ي ولكن شائع جًدا). �� �عض ا�حاالت األخرى، سّدد �عض األ�خاص رسم مع�ن لقاء فرصة العمل 

وصولهم إ��  دولة ال�و�ت أّن ال وجود لفرصة العمل املعروضة عل��م و�ضطرون للبحث عن ولك��م وجدوا لدى 

مات ا�جتمع املد�ي 
ّ
العمل �� سوق رمادية بصفة غ�� قانونية ي�ونون بموج��ا محروم�ن من ا�حقوق. ال بّد ملنظ

ن التشريعات القائمة بما يؤدي من أن تتواصل مع ا�ح�ومة ال�و�تية من أجل تطبيق التغي�� وحماية ال�حايا وتحس�

  إ�� تحس�ن حقوق وحركة العمال. 

ل البدو (حوا�� 
ّ
�سمة) مجتمًعا محروًما �عا�ي �� الوصول إ�� حقوق اإل�سان  100،000من جهة أخرى، �ش�

التعليم، الفرص  –األساسية. ا�ح�ومة ال تقّدم ا�خدمات واملعونات ا�ح�ومية �ش�ل منتظم إ�� مجتمع البدو 

مات ا�جتمع الو 
ّ
ظيفية، الرعاية ال�حية، املستندات الثبوتية املدنية كشهادات الوالدة والزواج والوفاة. عدد منظ

مات ا�جتمع املد�ي 
ّ
املد�ي واألفراد الذين �عملون ع�� موضوع البدو هو قليل جًدا. ال بّد من دعوة منظ

 ش�لة االجتماعية.واملؤسسات ا�خاصة إ�� املشاركة �� بلورة حّلٍ مح�� لهذه امل

  
   :األولو�ات لدولة ال�و�ت

السفارة ��ّجع الطلبات ال�ي ��دف إ�� بناء قدرة منظمات ا�جتمع املد�ي ع�� التفاعل �ش�ل فعال مع املسؤول�ن 

 مساندة الغايات التالية" ا�ح�ومي�ن من أجل 
�ح�ومية و�عز�ز الثقة �عز�ز مشاركة املواطن ال�و��ي، و�ش�ل خاص املرأة ال�و�تية، بالشرون ا -

 باملؤسسات السياسية.
أن �ساعد منظمات ا�جتمع املد�ي و/أو الشر�ات ا�خاصة �� بلورة ا�حلول ا�حلية لقضايا ان��ا�ات  -

 قوان�ن واالتجار بالبشر، و/أو قضايا ا�جموعات الس�انية املهمشة، و/أو املساواة ا�جندر�ة.

 
 عدي�ي ا�جنسية، العنف املن���، املساواة ا�جندر�ة، منظمات ا�جتمع املد�ي. : األساسية ناطقاملوضوعات / امل

 

   اش��اطات خاصة:

هذه الفرصة �� متاحة للشر�ات ال�ي ال تتو�� الر�ح امل�جلة، منظمات ا�جتمع املد�ي امل�جلة وغ��  •

 املسبحة، وا�جتمعات.

 تفّضل الطلبات ال�ي لد��ا •
 بالشرا�ات القائمة ب�ن ا�ح�ومة أو القطاع ا�خاص (مذكرات تفاهم، شرا�ات قائمة).نرّحب  •
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 :لبنان

 اتفاقية �عاون، منحة، أو عطاء بمبلغ ثابت  نوع آلية التمو�ل
 )5إ�� 2( خمسةاثنتان إ��  عدد املنح (عدد تقديري)

 $ 500,000 إجما�� قيمة التمو�ل(مبلغ تقديري)

 $ 300,000 �� حال �انت مّدة العطاء سنة واحدة؛  $ 150,000 الواحدة (مبلغ تقديري)سقف املنحة 

 �� حال �انت مّدة العطاء سنت�ن
��   $ 100,000�� حال �انت مّدة العطاء سنة واحدة؛  $50,000 ا�حد األد�ى للمنحة الواحدة (مبلغ تقديري)

 حال �انت مّدة العطاء سنت�ن
 شهر 24 -12 در�ر�ة)مّدة املشروع (مّدة تق

 

 
 كث��ة �� املعّوقات ال�ي تقف �� وجھ النمو االقتصادي واملشاركة السياسية. :دولة اللبنانيةالبيان مش�لة 

االقتصاد اللبنا�ي ما زال يتدهور، وقد تنامت القيود حول مناخ األعمال خالل العقد املا��ي بحيث بات �عض 

ا�حلل�ن يتحدثون بأن االقتصاد اللبنا�ي أصبح ع�� مشارف اال��يار. و�حسب مؤشر "سهولة األعمال" الذي 

 2008دولة �� العام  192من أصل  101ملرتبة يصدر عن البنك الدو��، فلقد تراجع تصنيغف الدولة اللبنانية إ�� ا

 .2018دولة �� العام  192من أصل  143إ�� املرتبة 

 

% �� أوساط الفئات الشابة. �خلق الفرص الوظيفية 40%، أي حوا�� 35% و25معّدالت البطالة �� مقّدرة ما ب�ن 

 القائمة �� الوقت ا�حاضر. وتحر�ك النمو االقتصادي، ال بّد من إقامة شر�ات جديدة وتوسيع نطاق تلك

 

الذي تنشره منظمة الشفافية الدولية أّن  2018الفساد لھ أثره ع�� االقتصاد ولقد أظهر مؤشر مدر�ات الفساد  لعام 

 13دولة، وهو �� املرتبة رقم  175ع�� ترتيب الدول األك�� فساًدا من ب�ن   138الدولة اللبنانية �� �� املرتبة رقم 

 دولة). 18منطقة الشرق األوسط وشمال افر�قيا (ب�ن دول 

 

، أصبح املواطن اللبنان�ن يتطلع إ�� مجموعة من 2019مع بداية االتظاهرات �� شهر �شر�ن األول/أكتو�ر 

االصالحات السياسية واالقتصادية، و�التا�� من املهم بم�ان أن تنكّب ا�ح�ومة اللبنانية  مع املواطن�ن ع�� فهم ما 

 حات الالزمة وتحديد األولو�ات بي��ا وتطبيقها �� االصال 
  

 
   :األولو�ات للدولة اللبنانية

إزالة أو تخفيف العوائق ال�ي تقف �� وجھ النمو االقتصادي من خالل تحس�ن مناخ األعمال واالستثمار  )1(

ة ع�� ". املساعدممارسة أ�شطة األعمالوخفض العوائص ال�ي وردت بتقر�ر البنط الدو�� حول "سهولة 
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تأسيس شر�ات ناشئة صغرى وصغ��ة ا�حجم وتوسيع تلك الفاتئمة و/أو تحس�ن الكفائة االقصتصادية 

 لدى ا�جموعات املهمشة مثل ذوي االحتياجات ا�خاصة.

املشاركة السياسية السلمية وا�حراك املد�ي ضمن إطار الدستور اللبنا�ي  خلق مواطن واٍع ألش�ال  )2(

 ا�ح�ومة اللبنانية للمطالبة باالصالحات والس�� بتطبيقها.مستعّد للتواصل مع و 
 

األولو�ة �� للطلبات ال�ي �شمل مناطق تقع خارج منطقة ب��وت الك��ى.  : األساسية ناطقاملوضوعات / امل

 ��جع ع�� ال��ك�� ع�� واحدة أو أك�� من األولو�ات التالية:

 
التشاركية و��جيع صناع القرار ع�� العمل مع ا�جموعات ��جيع املواطن ع�� االنخراط با�حوكمة  )1(

 املدنية ومنظمات ا�جتمعات املد�ي. أمثلة، ع�� سبيل املثال ال ا�حصر:
إقامة روابط مع منظمات املناصرة الدولية من أجل تثقيف قيادات املتجمع املد�ي لت�ون قادرة  •

د�ي �ن صناع القرار وا�جتمع املما ب ع�� الدفع قدًما باالصالحات. رعاية خطوط التواصل

قابلة للتطبيق  وطرح حلول  ��دف معا�جة موضوع االصالحات االقتصادية والسياسية ا�حرجة،

 واستعادة ثقة ا�جتمع با�حوكمة.
إقامة روابط مع منظمات املناصرة الدولية من أجل تثقيف قيادات املتجمع املد�ي حول أش�ال  •

والقانو�ي بما �ساعد ع�� الدفع قدًما باالصالحات الالزمة ضمن إطار ا�حراك املد�ي السل�ي 

 الدستور اللبنا�ي.
تداب�� مب��كة لتحس�ن ا�خدمات ا�ح�ومية وخفض فرص الفساد (من خالل ا�حوكمة االلك��ونية  •

.(
ً
 مثال

ابرام شرا�ات مع املؤسسات ا�ح�ومية املعنية لتقر�ب السياسات واالجراءات ا�ح�ومية من  •

 عاير وأفضل املمارسات الدولية.امل
 

 رعاية النمو االقتصادي الشامل. أمثلة، ع�� سبيل املثال ال ا�حصر: )2(

مراكز الحتضان الشر�ات أو غ��ها من أش�ال املساعدة املباشرة للشر�ات الناشئة الصغرة  •

 والصغ��ة ا�حجم، توسيع أعمال الشر�ات القائمة؛ 
؛ مثل تأم�ن التدر�ب والتوجيھ امل�ي إ�� ا�جموعات برامج لرعاية النمو االقتضادي الشامل •

ليصبحوا منتج�ن اقتصادًيا وقادر�ن  –ذوي االحتياجات ا�خاصة ع�� سبيل املثال  –املهمشة 

 ع�� تأم�ن احتياجا��م ا�خاصة �ش�ل مستدام ؛
 عن ا •

ً
ملنتجات رعاية الصادرات اللبنانية و/أو التأسيس النتاج منتجات محلية جديًدا ت�ون بديال

 ال�ي �ستوردها الدولة اللبنانية؛

ابرام شرا�ات مع ا�جهات ا�ح�ومية املعنية بتحس�ن املناخ االستثماري والتجاري �� لبنان من  •

خالل مثال تخفيف ا�حواجز التنظيمية ال�ي جاء ا�حديث ع��ا بتقر�ر " ممارسة أ�شطة األعمال" 

 الذي يصدر عن البنك الدو��.
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   خاصة:اش��اطات 

مات غ�� ا�ح�ومية/ مجموعات ا�جتمع املد�ي/ مؤسسات مهنية أو  •
ّ
مات ا�جتمع املد�ي، واملنظ

ّ
منظ

تر�و�ة، وغ��ها من ام�جموعات ال�ي تتو�� أو ال تتو�� الر�ح. االولو�ة ست�ون للمؤسسات ال�ي لها 

�شطة املق��حة �� ملف سبق أن أثبتت جدار��ا �� ا�جاالت ذات األولو�ة ال�ي س��كز عل��ا �� األ

 الطلب.

نرّحب بالشرا�ات ب�ن القطاع�ن العام وا�خاص حيث ت�ون هذه الشرا�ات مفيدة.  و�� مثل هذه ا�حالة،  •

كتاب نية أو مذكرة تفاهم مع ا�جهة ا�ح�ومية املعنية (وزارة أو  ��جع املؤسسة / املنظمة ع�� ابرام 

 تنفيذ املشروع املق��ح. هيئة) ال�ي سيتم الدخول �� شراكة معها لغرض

 
 :املغرب

 اتفاقية �عاون، منحة، أو عطاء بمبلغ ثابت  نوع آلية التمو�ل
 )5إ�� 32( خمسةإ��  ثالثة عدد املنح (عدد تقديري)

 $ 500,000 إجما�� قيمة التمو�ل(مبلغ تقديري)

   $ 150,000 سقف املنحة الواحدة (مبلغ تقديري)

    $ 50,000 الواحدة (مبلغ تقديري)ا�حد األد�ى للمنحة 

 شهر 36 -12 مّدة املشروع (مّدة تقدر�ر�ة)

 

اعتمدت دولة املغرب ع�� مّر التار�خ ع�� قّوة القطاع الزرا�� وع�� شر�ا��ا التجار��ن  :املغرببيان مش�لة 

املنتجات املغر�ية و�عمل ع�� الرئيسي�ن �� أورو�ا، و�� اليوم بصدد تنويع قاعد��ا الصناعية ومستوردي 

تحو�ل نفسها إ�� البوابة املالية والتحار�ة ب�ن افرقيا والغرب. �عت�� دولة املغرب بحسل معاي�� البنك الدولية 

ل بتمت�ن مخزو��ا من القوة العاملة، وتنويع 
ّ
اقتصاًدا متوسط الدخل، و�التا�� فإّن أهدافها االقتصادية األساسية تتمث

ستقطاب االستثمارات األجنبية من حول العالم. ا�ح�ومة املغر�ية تتعاون بمجمل أطيافها من أجل صادرا��ا، وا

تحس�ن تصنيف دولة املغرب ع�� مؤشر "سهولة ممارسة أ�شطة األعمال" الذي يصدره البنك الدو��، وقد نجحت 

ثة شرق أوسطًيا (�عد دول�ي وأصبحت الدولة الثال 2020عاملًيا للعام  53�� القفز سبعة درجات من املرتبة 

اإلمارات والبحر�ن) والصالثة افر�قًيا (�عد  جمهور��ي مريشيوس والسيشل). أهّم التحديات ال�ي �ع��ض مس��ة 

دولة املعري �� ضعف النظام ال��بو�ة، وتراجع انتاجية اليد العاملة، وعدم املواءمة ما ب�ن ما تملكھ اليد العاملة 

 لشر�ات واملؤسسات.واحتياجات ا من مهارات
 

ز ع�� تأسيس نظم تحّقق الكفاءة  الصناعية التنمية لتسريع ا شامالا وطنيً ً◌ مخططأطلق املغرب  2014�� العام 
ّ

يرك

والت�امل ما ب�ن ا�حلقات الصناعية وما ب�ن الشر�ات الك��ى والشر�ات الصغ��ة واملتوسطة ا�حجم. يطمح 

من خالل استقطاب رأس املال  2020وظيفة صناعية جديدة بحلول العام  500،000ا�خطط الوط�ي إ�� خلق 

ز املغرب أيًضا األجن�ي املباشر و�عز�ز الروابط ما 
ّ

ب�ن الشر�ات الصغرى وكبار الصناعي�ن �� املغرب. رك

ب �� القطع�� أن ت�ون الدولة املركز املا�� ألفر�قيا وهو يقّدم محّفزات للشر�ات ال�ي تن��ئ مقرا��ا الرئيسية 
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بيئة األعمال، إال أّن ع�� الرغم من �ل هذه التحسينات ع�� و ). Casablanca Finance Cityاملا�� للداء البيضاء (

املغرب ما زال يواجھ تحديات من حيث النقص �� القوة العاملة املاهرة، والضعف �� حماية امللكية الفكر�ة، 

 .والبيئة التنظيمية الصعبة
 

مبادرة "املناطقية املتقّدمة" ال�ي اعتمدها املغرب أعطت سلطة مالية و�دار�ة أك�� ل�جهات ا�حلية املنتخبة 

ا�جهات املناطقية والبلدية، ولكن يبدو أّن ا�جتمع املد�ي  معتعاطي الع��اض املباشر  والاملواطن حق اومنحت 

وهذه ا�جهات املناطقية والبلدية ينقصها الكفاءات وا�خ��ة الالزمة لالستفادة من هذه االصالحات �ش�ل �امل. 

فوف الشباب الذين يجب توعي��م �شأن هذه الالمباالة �شؤون السياسية أمر شائع �� املغرب، ال سيما �� ص

 االصالحات و�سليحهم باملعرفة واملهارات الالزمة ليطلعوا بالدور الذي يجب أن يؤديھ الشباب.
 

   :غرباألولو�ات لدولة امل

ز املشاريع املق��حة ع�� خلق الفرص الوظيفية، ومساندة : املالنمو االقتصادي الش رعاية )1(
ّ

يجب أن ترك

التقّدم االقتصادي،  وع�� ردم ا�جفوة ما ب�ن النظام التعلي�ي وسوق العمل. األولو�ة ست�ون للمشاريع ال�ي 

ز ع�� الشباب والنساء املقيم�ن خارج املدن الرئيسية. األ�شطة يمكن أن �شمل، ع�� سبيل املثال ال 
ّ

ترك

 ا�حصر:

خالل تأم�ن املساعدة التقنية ال�ي الت�جيع ع�� تأسيس الشر�ات الصغ��ة واملتوسطة ا�حجم من  .أ

اإلجراءات القانونية، الصعو�ات   -�ساعد ع�� مواجهة التحديات ال�ي تواجھ نمو القطاع ا�خاص 

 ال�ي تقف �� وجھ الوصول إ�� التمو�ل.
تحس�ن مهارات الباحث�ن عن العمل من خالل التدر�ب التق�ي والتدر�ب ع�� املهارات ال�ي تؤدي إ��   .ب

 تدّرج أو توظيف.فرص 
اد صناع القرار  دواطن �� العملية االنتخابية و�� ا�حوكمة التشاركية و�عز�ز استع��جيع مشاركة امل )2(

ماتا�جموعات املدنية و  مع لعملل
ّ
: يجب أن تطرح املشاريع املق��حة أف�اًرا ا�جتمع املد�ي منظ

ا�ح�ومة ا�حلية ��دف معا�جة احتياجات مبتكرة مستدامة �عّزز ا�حوار ب�ن املواطن وا�جتمع املد�ي و 

 ا�جتمعات بفعالية أك��. األ�شطة يمكن أن �شمل، ع�� سبيل املثال ال ا�حصر:
ا �� العملية االنتخابية  .أ

ً
ا ناشط

ً
تحض�� املواطن ليصبح أك�� اطالًعا ع�� الواقع السيا��ي ومشار�

 .2021خالل الف��ة التمهيدية النتخابات 
املبذولة لتحس�ن ال��بية املدنية محلًيا ��دف �عز�ز الشفافية والسالمة العامة واملساواة �عز�ز ا�جهود  .ب

 ب�ن ا�جنس�ن والوصول إ�� فهم حقوق املواطن بطرق مبتكرة، قابلة للقياس، ومستدامة.
�عز�ز و��  املواطن، ال سيما الشباب والنساء،  و�عز�ز مشارك��م �� التواصل والتفاعل مع  .ت

مثال الو�� ��و�ة ا�جهة ال�ي يمكن التواصل معها ل�حصول ع�� مختلف  --�حلية ا�ح�ومة ا

املعلومات ال��بو�ة أو ا�خدمات. نتوقع من املؤسسات الشبابية أن ترسم طرق مبتكرة للتواصل مع 

الشباب حول املسائل ال�ي ��ّمهم وأن تطرح طرق مبتكرة لتنظيم تفاعل الشباب مع نظرائم ومع 

 �ومية ا�حلية.ا�جهات ا�ح
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ال��ك�� ع�� املناطق ال�ي تقع خارج املدن الرئيسية مثل الر�اط، والدار  : األساسية ناطقاملوضوعات / امل

 و��ي مالل.البيضاء، ومراكش 

 

   اش��اطات خاصة:

 .يجب أن ت�ون ا�جهة املتقّدمة بالطلب م�ّجلة  لدى ا�ح�ومة املغر�ية

 

 راجع امل�حق الذي سيتتم اضافتھ ع�� هذا االعالن �� مرحلٍة الحقة.  : تو�س
 

 :  ال �سمح باأل�شطة والت�اليف التالية ضمن هذا االعالن

 تدر�ب وظيفي ال يؤدي إ�� تدّرج أو فرص وظيفية؛ •
 منج دراسية ومشاريع تبادل طال�ي؛ •
 تطو�ر تطبيقات ل�جوال؛ •
 منح/جوائز نقدية؛  •

 �شاطات بدأت بتمو�ٍل آخر؛�سديد ت�اليف  •
 السفر إ�� ا�خارج؛ ما لم يتم تحديده صراحة ضمن خطة املشروع؛ •
 مشاريع الرعاية االجتماعية أو الرعاية ال�حية؛ •
األ�شطة ال�ي تبدو غ�� محايدة �� ظاهرها أو ال�ي تصّب �� دعم حمالت انتخابية لفرد أو حزب (أ�شطة  •

...)؛محّددة �حزب سيا��ي محّدد 
ً
 مثال

 الزراعة؛  •
 استطالعات الرأي؛ •
 الصناعات اليدو�ة؛ •
ا)؛ •

ً
 البحث األ�ادي�ي أو التحلي�� (ما لم يكن ضروري ضمن مشروع أوسع نطاق

 حدث فردي كمؤتمر أوحد أو طاولة حوار�ة واحدة؛ •
 بحث ط�ي أو نف��ي ودراسات سر ير�ة؛ •
 مشاريع تجار�ة أو مشاريع تتو�� الر�ح؛ •
 ثقافية، مهرجانات، إ�خ.... عروض ثقافية، نوادي •

نفقات مرتبطة يتجديد املبا�ي و �غي�� الدي�ور، أو شراء أو استئجار عقارات غ�� اإليجار املكت�ي  •

 النموذ��؛
 شراء دي�ور مكت�ي؛ •
 دوالر للوحدة)؛ 5،000شراء معدات (ملكية خاصة ملموسة تتعدى مّدة حيا��ا السنة و�ز�د سعرها عن  •

 دورات تدر�ب لغوي؛ و •
ت�اليف �شاطات ترف��ية (حفالت استقبال، �شاطات اجتماعية، مشرو�ات كحولية، حفالت �وكتيل،  •

 جوالت سياحية).
 

الطلبات ال�ي �شتمل ع�� أي من النشاطات  أو الت�اليف التالية قد �ستبعد �� مرحلة مراجعة األهلية الفنية ولن تتقّدم 
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 إ�� �جنة مراجعة االستحقاق.

 
 

 قياس النتائج 
مكتب تنسيق املساعدات �� مكتب شؤون الشرق بوفر�ق االشراف والتقييم   ��نامج ال قالفائزون مع فر�سيعمل 

باالستناد إ�� مق��ح املشروع (الطرح) املقّدم خالل  ع�� وضع خطة  لقياس املؤشرات النوعية والكمية األد�ى

البيانات الالزمة لقياس ورفع هذه املؤشرات ال�ي سيتم عملية التفاوض ع�� املنحة. سيتوّجب ع�� الفائز�ن جمع 

االشراف عل��ا خالل ف��ة املنحة من أجل تحديد التعديالت الالزمة ع�� تصميم املشروع وتقييم نجاح املشروع 

 �� تحقيق النواتج وا�خرجات املتوقعة منھ.
 

 بيانات املنحة
 بمبلغ ثابت اتفاقية �عاون، منحة، أو منحة نوع آلية التمو�ل

 )35-10عشرة إ�� خمسة وثالث�ن ( عدد املنح التقر��ي

 $ 4,000,000 ال��نامج  بالقيمة ال�لية للتمو�ل الذي سيتم منحھ بموج

 راجع املعلومات ا�حّددة ل�ل دولة أعاله السقف األع�� املقّدر للمنحة الواحدة
 املعلومات ا�حّددة ل�ل دولة أعالهراجع  ا�حد األد�ى املقّدر للمنحة الواحدة
 يو��ى بھ ولكن غ�� ملزم مشاركة �� تحّمل ال�لفة أو مطابقة

 شهر 36 -12 املّدة املقّدرة للمشاريع

 
دوالر أم���ي للدعم االقتصادي سيتم منحھ من خالل هذا   4,000,000،مبلغ  بناًء ع�� توافر األموال، سيخّصص

نوات، لكن هذا باملنحة تمو�ل يصل إ�� ثالث س ح الفائزمنَ منحة. من املمكن أن يُ  35 ع�� ش�ل حوا�� االعالن 

ر لبدء هذا املشروع هو األول من �شر�ن األول / أكتو�ر نوع النشاط املق��ح والدولة. التار�خ املقّد  �عتمد ع��

�ل أقل أو أع�� من مو با�حق بأن ي�ون الت يحتفظ مكتب تنسيق املساعدات �� مكتب شؤون الشرق األد�ى . 2020

ة عام�ن من تار�خ د لل��نامج كما يحتفظ لنفسھ با�حق بأن يمنح التمو�ل بموجب هذا االعالن ملدمبلغ التمو�ل ا�حّد 

يتم تحديد امل��انية ال��ائية للمشروع خالل مرحلة . �� حال صدور توصية بتمو�ل املشروع، سان��اء االعالن

  املفاوضات.
 

كما وال يلزمها بتسديد ت�اليف يضع ع�� عاتق ا�ح�ومة االم��كية ال��اًما بتقديم املنحة  الطلب تقديم الطلبات 

 . اتإعداد وتقديم الطلب
 

 حجم املشاركة
�� ال��امج و�� إدارة أداء أية اتفاقية  شؤون الشرق األد�ىمكتب تنسيق املساعدات �� مكتب يجوز أن �شارك 

 �عاون من خالل االستشارات والتعاون الف�ي �� أ�شطة محّددة ضمن املشروع.
 

ع�� سبيل  –أمثلة عن مسؤوليات مكتب تنسيق املساعدات �� مكتب شؤون الشرق األد�ى �� اتفاقيات التعاون 

 املثال ال ا�حصر:
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  �بية؛ر املواد التدالتعاون �� إعداد  •
 التعاون �� وضع ا�خطة ال��ائبة للمشروع وهذا �شمل خطط االشراف والتقييم؛ •
 املشاركة �� تقييم التقّدم ا�حرز و�� تحديد املسائل ال�ي من شا��ا أن تؤثر ع�� نجاح املشروع؛ و •
 املشاركة �� عملية اختيار املر�ح�ن. •

 
 
 

 للمنح التأّهل

 جميع �افة الطلبات ليحّدد ما إذا �انت �ستو�� تنسيق املساعدات �� مكتب شؤون الشرق األد�ىمكتب س��اجع 

 شروط التأّهل ا�حّددة أدناه.
 

أدناه لن تتقّدم إ�� مرحلة مراجعة  الفقرت�ن أ و بمالحظة: الطلبات ال�ي ال �ستو�� شروط التأهل ا�حدّدة �� 

 
ُ
 األهلية الفنية وست

َ
لفوز بالتمو�ل املمنوح بموجب هذا االعالن. ال يمكن إدخال أية إضافات ع�� � غ�� مؤهلة ل�َ عت

 ية للمنافسة.ئالطلب �عد مرور املهلة ال��ا

 
 
 
 

 مقّدمي الطلبات الذين �ستوفون شروط التأّهل
مات :هم شرط الكيان القانو�يمقّدمو الطلبات الذين �ستوفون 

ّ
ا�جتمع املد�ي ، املؤسسات ال�ي ال تتو��  منظ

ماتالر�ح، ا�جموعات ا�حلية، امل
ّ
ا�حلية غ�� ا�ح�ومية، النقابات املهنية، املؤسسات ا�خاصة، وا�جامعات  نظ

منطقة الشرق االوسط وشمال افر�قيا ما عد مصر، والضفة الغر�ية، وقطاع غّزة، واإلمارات العر�ية القائمة �� 

 مان.املتحدة، وع
 

�� وزارة ا�خارجية االم��كية مل��م �سياسة عدم  مكتب تنسيق املساعدات �� مكتب شؤون الشرق األد�ىإّن 

التمي�� �� �افة برامجھ وأ�شطتھ و�رّحب بالطلبات �غّض النظر عن عرق مقّدم الطلب أو أصلھ أو لونھ أو جنسيتھ 

أو جنسھ أو توّجهھ ا�جن��ي أو أية إعاقة لديھ. نرحب بالطلبات ال�ي تردنا من املؤسسات ال�ي �عمل �� خدمة 

 ت ا�حرومة وم��ا النساء واملعوق�ن والشباب.ا�جتمعا
 

�افة الطلبات شروط التأهل التالية باإلضافة إ�� شروط التأهل ا�خاصة ا�حّددة ل�ل دولة ��  يجب أن �ستو��

 الفصل األول من امللف:
�عت�� : وحدها املؤسسات ال�ي لد��ا مكتب مح�� �� الدولة ال�ي تق��ح تنفيذ مشروعها ف��ا شرط امل�ان .1

مؤهلة لتقديم الطلب. ستصدر املنحة إ�� املكتب ا�ح�� وليس إ�� أي مكتب شر�ك أو مكتب تا�ع يقع 

 خارج دولة التنفيذ.
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ال�ي تق��ح تنفيذ مشروعها ف��ا �عت�� �� الدولة  امل�ّجلة رسمًيا: وحدها املؤسسات الت�جيل الرس�ي .2

 مؤهلة لتقديم الطلب.

 أن يثبت مقّدم الطلب قدرتھ ع�� استيفاء املعاي�� التالية: يجب :القدرات املؤسسية .3

ھ سنة •
ّ
 ؛ وواحدة  املؤسسة قائمة رسمًيا منذ أقل

ھ مشروع واحد / مبادرة واحدة بتمو�ل من جهة مانحة (ح�ومية،  •
ّ
ت إدارة أقل

ّ
املؤسسة تول

 خاصة، إ�خ...).

 
باالعتبارات ا�خاصة التالية عند مراجعة  األد�ىمكتب تنسيق املساعدات �� مكتب شؤون الشرق سينظر 

 الطلبات:

اكة الشرق أوسطية "مي�ي"براو�ط ساوجود  .1 نحن نثّمن قدامى املشاريع : قة مع برنامج مبادرة الشر

وال��امج ال�ي قامت تحت رعاية مبادرة الشراكة الشرق أوسطية "مي�ي" و نتو�� تحس�ن الروابط ما ب�ن 

إقامة الروابط ما ب�ن الشر�اء ا�حالي�ن والقدامى. عليھ، سوف �عطي األولو�ة املبادرات من خالل 

للمشاريع ال�ي �شارك القدامى �� م�ّونا��ا وأ�شط��ا. بالنسبة ملعاي�� التقييم، قدامى مبادرة الشراكة 

ل��امج الشرق أوسطية "مي�ي" هم املشار�ون السابقون �� مشاريع التبادل أو املستفيدون السابقون من ا

التدر�بية ال�ي تز�د مّد��ا عن خمسة أسابيع وال�ي تقوم تحت مظلة مبادرة "مي�ي"، أو املستفيديون 

السابقون من منح محلية تحت مظلة مبادرة "مي�ي". قدامى برامج التبادل األم��كية العامة األخرى 

 سُيعَتَ��ون من ب�ن القدامى.

 اش��اطات الت�جيل 
ي تقع داخل أو خارج الواليات املتحدة أن ي�ون لها رقم فر�د معّرف �شار إليھ �� الوقت يقع ع�� املؤسسات ال�

) ل�ي تتأهل لتقديم طلب ل�حصول ع�� SAM) وأن ي�ون لها حساب �شط �� نظام إدارة املنح (DUNSا�حاضر برقم (

م��كية. ينطبق هذا الشرط تمو�ل من مكتب تنسيق املساعدات �� مكتب شؤون الشرق األد�ى بوزارة ا�خارجية اال 

ع�� مقّدم الطلب األسا��ي وع�� شر�ائھ ا�حلي�ن الذين يتلقون منح فدرالية من الباطن. مقّدموا الطلبات الذين ال 

 �ستوفون �افة اش��اطات الت�جيل ال يتأهلون للتمو�ل املمنوح بموجب هذا االعالن.
 

 الرقم الفر�د املعّرف
  رقم فر�د ل�ل مؤسسة.بواقع للتعر�ف عن املؤسسات  Dun & Bradstreet Incهو رقم من �سعة أرقام تصدره شركة 

 

. يمكن االستحصال ع�� الرقم الفر�د املعّرف من خالل يجب ع�� �ل مقّدم الطلب أن يكون لھ رقم فر�د معّرف

 ا�خطوات التالية: 

 http://fedgov.dnb.com/webform/pages/CCRSearch.jspأوال ز�ارة الرابط التا��:  •

http://fedgov.dnb.com/webform/pages/CCRSearch.jsp
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 املنطقة ال�ي تقع ف��ا املؤسسة ومن ثم اختيار الدولة أو •
ومن ثم �عبئة وتقديم االستمارة. سيتوّجب ع�� املؤسسات أن تقّدم معلومات أساسية مثل عنوان املكتب  •

 واإليرادات السنو�ة. )SICال�ود الصنا�� املعياري (و اسم املسؤول التنفيذي، و وعنوان املراسلة، 

 
 Dun & Bradstreetركة ، يمكن التواصل مع شهة صعو�ات فنية �� استخراج الرقم الفر�د املّعرف�� حال مواج

Inc  :��ع�� عنوان ال��يد اإللك��و�ي التاgovt@dnb.com . 

 

 ):SAMنظام إدارة املنح (

 
األم��كية ب�افة املوّردين الذين يتعاملون مع ا�ح�ومة الفدرالية، ) هو �جّل لدى ا�ح�ومة SAMنظام إدارة املنح (

كما هو �جّل مركزي ب�افة مقّدمي الطلبات ع�� املنح والفائز�ن باملنح، وهو نقطة مركز�ة �ستطيع من خاللها 

  مقّدمو الطلبات ع�� املنح والفائزون باملنح �عديل بيانا��م املؤسسية.
 

��  ال�حيحة �شط ضمن النظام وأن يدرجوا فيھ بيانا��م ا�حالية مقّدمو الطلبات ع��  حساٍب يجب أن يحافظ 

للمحافظة ع�� حساٍب �شط ضمن النظام يجب ع�� مقّدمي الطلبات الف��ة ال�ي تكون ف��ا طلبا��م قيد املراجعة. 

ھ مّرة �� السنة. 
ّ
تقديم طلب ا�حساب املؤسسة ال يحّق للمؤسسة  �� حال ان��ت مّدةتجديد الت�جيل بالنظام أقل

 ملنحة قبل تجديد الت�جيل.
 

 ير�� اتباع ا�خطوات التالية:إل�شاء حساٍب جديٍد ع�� النظام، 

  http://www.sam.govالتا��:  ز�ارة املوقع •

 ة التأكد من الهو�ة و�ناء ا�حساب��جيل الدخول و�تمام عملي •
" ثم ع�� زر ��جيل مؤسسة جديدة  Registrations Entity لت�جيل املؤسسة انقر ع�� زر الت�جيل "  •

"Entity New Register ." 

 

للمؤسسات ا�حلية  )  CAGEرقم (رقم فردي معّرف باإلضافة إ�� يجب أن ي�ون للمؤسسة إل�شاء ا�حساب، 

 .للمؤسسات االجنبية )  NCAGEقم (أو ر  االم��كية

 
�عبئة االستمارة اإللك��ونية وتقديمها. �� حال �انت املؤسسة لد��ا بمتناول اليد �افة املعلومات املطلو�ة (راجع 

جة �عقيد املؤسسة. ونظًرا لعدد ا�خطوات )، ستحتاج إ�� حوا�� ساعة لتعبئة االستمارة، بحسب حجم ودر الدليل

 .يوم عمل 15-12الالزمة ال��اء عملية الت�جيل، قد تحتاج عملية �شكيل ا�حساب ع�� النظام إ�� حوا�� 

 

866-) أو التواصل مع النظام ع�� الرقم التا��: https://www.fsd.govيمكن ز�ارة صفحة املساعدة ع�� موقع (
 (دو��).   7828-206-334-1+(الواليات املتحدة) أو:   606-8220

 

http://www.osha.gov/pls/imis/sic_manual.html
mailto:govt@dnb.com
http://www.sam.gov/
https://sam.gov/SAM/transcript/Quick_Guide_for_Grants_Registrations.pdf
https://www.fsd.gov/
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 اعتبارات أخرى 
 ل ال�لفة أو املطابقة�� تحّم  ةشاركامل 1ث.

حّدد �سبة مئو�ة عليا أو �سبة 
ُ
إال أّن مكتب تنسيق املساعدات �� مكتب شؤون الشرق  ة،مئو�ة دنيا لهذه املنافسلم ت

  األد�ى ��ّجع املشارك�ن ع�� تأم�ن أع�� �سبة مشاركة �� تحّمل ال�لفة وتمو�ل ال��امج.
 

 
   IS.  NOTis سةمعاي�� التقييم �� هذه املناف ن ضمنم ليسة أو املطالبة ف �� تحّمل ال�لاملشاركة 

 
امل��انية و�� شرح امل��انية.  ضمنل�ل بند  للتفاصي�� حال املشاركة �� تحّمل ال�لفة أو املطابقة، يجب وضع ا

ال�ي تتحّدث عن مشاركة �� تحّمل ال�لفة ولكن لم تحّدد ا�جهة ال�ي ست�ون الشر�ك �� تحّمل  مق��حات املشاريع

 مق��ح�� مؤهلة. عندما ت�ون املشاركة �� تحّمل ال�لفة مؤكدة �� و�عت�� غ رط�لفة ال �عت�� مستوفية لهذا الشال

و�� ما �عد  اق��اح املشروعلها الطرف اآلخر ضمن ، ي�ون مقّدم الطلب ملزًما بتحديد القيمة ال�ي سيتحّم املشروع

باشرة. املباشرة أو غ�� املسموح ��ا املت�اليف ال لتغطيةضمن االتفاقية. املشاركة �� تحّمل ال�لفة يمكن أن ت�ون 

ألغراض ا�حاسبة، يجب ع��  ا�جهة املتلقية أن تمسك �جالت خطية ب�افة الت�اليف ال�ي تتحملها وأيًضا 

الت�اليف ال�ي ستتحّملها ا�ح�ومة الفدرالية. تخضع مثل هذه ال�جالت إ�� التدقيق. يتم تحديد قيمة املساهمات النقدية 

 .)OMB 2 CFR 200.306والعينية وفًقا آللية (
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  الطلب وامللف
 

 مكّونات الطلب
 

 الطلبات امل�ّونات ا�حّددة أدناه.  �افةيجب أن �شمل 
ُ
م �افة املستندات باللغة اإلن�ل��ية و�جب التعب�� عن قدَّ ت

. ير�� مراجعة الفقرة "ب" أدناه للمز�د من االم���ي. يجوز ل�ل جهة تقديم طلب واحد فقط �افة الت�اليف بالدوالر 

 التوج��ات حول تقديم الطلب واش��اطات تقديم الطلب.

 
معاي�� تقييم ا�حّددة أدناه، ��ّجع مقّدمي الطلبات مراجعة  باإلضافة إ�� �افة التوج��ات حول كيفية تقديم الطلب

املعاي�� ال�ي ع�� أساسها سيتم وضع  �ونھ يحّدد من هذا االعالن خالل تحض�� الطلب  8الطلبات �� الفصل رقم 

 الدرجات ل�ل طلب.
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أدناه لن تتقّدم إ�� مرحلة مراجعة  "ب"الفقرة  �ل ع�� �افة املستندات ا�حّددة � الطلبات ال�ي ال �شتممالحظة: 

ال يجوز ملقّدمي .  �جنة املراجعة لن تنظر �� الطلبات ال�ي يز�د عدد صفحا��ا عن العدد املسموح. األهلية الفنية

ان��اء مهلة املنافسة.ضالطلبات إ  افة أية مواد ع�� الطلب �عد تقديمھ و

 
 

 املستندات املطلو�ة 1 . أ

 
 طلب ع�� مساعدة فدراليةاالستمارة الالزمة لتقديم  .1

 

 يجب ع�� مقّدمي الطلبات �عبئة االستمارات الثالثة التالية ع�� االن��نت.، للدخول �� املنافسة

o SF-424 

o SF-424a 

o SF-424b  حيث ينطبق)*( 

 
-SF). االستمارة ( SF424aو   SF-424إرشادات توج��ية حول كيفية �عبئة االستمارت�ن ( 3امل�حق رقم تجدون �� 

 ) �ستلزم توقيًعا.424

 

) أو الذين لم ي�ّححوا SAM.gov) مطلو�ة فقط ملقّدمي الطلبات غ�� امل�جل�ن �� موقع (  SF-424b*االستمارة (

 ّدموا التعّهدات والشهادات املطلو�ة ع�� االن��نت.ولم يق 2019شباط / ف��اير  2��جيلهم بالنظام منذ تار�خ 

 
 

 2. استمارة شرح (سرد مراهية) املشروع:  
 خاة من املنحة.و ملتسبيل تحقيق األهداف والغايات ا يصف مقّدم الطلب �� هذه االستمارة ا�جهود ال�ي سيبذلها ��

  .1امل�حق رقم تجدون  االستمارة �� 

 
 

انية وشرح .3 انيةامل��  امل��
 يجب ع�� مقّدمي الطلبات أن يقّدموا العناصر التالية:

انية -1 ص امل��
ّ

 م�خ
انية) -2 انية تفصيلية (عرض بنود امل��  م��

انية -3  شرح امل��
 

قبل  2مقّدمي الطلبات بمراجعة امل�حق رقم  حنن� .2امل�حق رقم ��  وشرح امل��انية تجدون استمارة امل��انية

 .) صفحات3يتألف من عدد ( 2امل�حق رقم إعداد شرحهم للم��انية. 
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انية�� إرشادات توج��ية خطية حول كيفية إعداد عالصفحة األو�� �شتمل  .1 . نن�ح مقّدمي شرح امل��

. PDFأو صيغة  Wordوتقديمھ ع�� صيغة  Wordغة ينية ع�� ملف بصالطلبات بوضع نص شرح امل��ا

 األ�خاص الرئيسي�ن باملشروع. ��و�ةإشارة إ�� ضرورة إفادتنا �� نص شرح امل��انية 

انيةال�حفة الثانية مخّصصة  .2 ص امل��
ّ

قاء نفسها لدى �عبئة الصفحة �عبأ أوتوماتيكًيا من تل . هذهمل�خ

انية التفصيلية  ال�ي تجدو��ا ع�� الصفحة الثالثة.  امل��

انية التفصيليةالصفحة الثالثة مخّصصة  .3 . مالحظة: نن�ح مقّدمي الطلبات باستخدام نفس الش�ل للم��

ص امل��انية وامل��انية التفضيلية ع�� ملف بصيغة 
ّ

أما نص شرح  excelالوارد �� االستمارة وتقديم م�خ

. �� حال فّضل مقّدم الطلب عدم استخدام PDFأو صيغة  Wordة امل��انية فنن�ح بتقديمھ ع�� ملف بصيغ

االستمارة، فيجب ع�� مقّدم الطلب ا�حرص ع�� أن �شتمل استمارتھ ا�خاصة ع�� �افة العناصر الواردة 

 ضمن استمارتنا.

  
ثون �� امل��انية يقع ع�� مقّدمي الطلبات الذين يتحّد : اتفاقّية معّدل الت�اليف غ�� املباشرة املتفق عل��ا .4

��  املباشرة ة عن اتفاقية معّدل الت�اليف غخأن يوافونا بن�% 10تز�د قيم��ا عن  ةعن ت�اليف غ�� مباشر 

 ]ct Cost Rate Agreement (NICRA)Negotiated Indire. [طبقيناملتفق عل��ا حيث 

 
 اش��اطات حول ش�ل الطلب

لها �خط واحد فاصل ب�ن السطور. الهوامش ت�ون �)، و 12رومانز" حجم ا�خط (ير�� االل��ام بخط "تايمز نيو 

 (شمال، 
ّ
. يجب ع�� مقّدمي الطلبات أن يحرصوا ع�� ترقيم �افة صفحات واحد ا�ش ھيم�ن، أع��، أسفل) أقل

 أعاله.  1د �� الفقرة أ.الطلب بالتتا�� وأن يل��موا با�حد األق��ى ا�حّد 
ُ
 ,SF-424ذجية  (ستث�ى االستمارات النمو �

SF-424a, SF-424b.من شرط ترقيم الصفحات ( 

 

 . PDF، و�� خالفھ يمكن تقديم الطلب ع�� صيغة نن�ح مقّدمي الطلبات باستخدام مايكروسفت أوفيس

 
 تقديم الطلب

 
) أو ع�� ال��يد Grants.govتقديم �افة مستندات الطلب إلك��ونيا من خالل موقع ( تيجب ع�� مقّدمي الطلبا

من ا�خامس والعشر�ن من شهر ) قبل الساعة ا�خامسة من �عد الظهر Grants@state.gov-NEAاإللك��و�ي (

 عن اكتمال ر الطلب وحده مسؤو  . ي�ون مقّدم2020شباط/ف��اير 
ً
 مز ال

ّ
��ا وسر�ا��ا. مبادرة ة مستندات الطلب ودق

 ضمان استالم واكتمال الطلب.من أجل تقديم الطلب قبل املوعد ال��ائي ة مقّدمي الطلبات بف"مي�ي" تن�ح �ا

 

حيث ب يوم من إقفال االعالن 30تتقّدم إ�� مرحلة املراجعة الفنية خالل  مت ال�ي لسيتم تبليغ أ�حاب الطلبا

يل ا�جهة املتقّدمة بالطلب وجهة التواصل مع ال��نامج مثا�خّول بت سيصل إشعار بذلك ع�� ال��يد اإللك��و�ي إ��

�ع�ي أّن الطلب تقّدم ��  ). �� حال عدم استالم مقّدم طلب إشعاًرا من هذا النوع، فهذاSF-424املدرج ع�� استمارة (

 مرحلة املراجعات.

mailto:NEA-Grants@state.gov
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ُ
ھ تّم التثبت من �ّحة الطلب وتحو�لھ إ��  عدُّ ال �

ّ
دم الطلب إشعاًرا بأن

ّ
عملية تقديم الطلب مكتملة إال �عد استالم مق

ل ا�جهة املانحة (مكتب تنسيق املساعدات �� مكتب شؤون الشرق األد�ى). ير�� تخصيص الوقت ال�ا�� إلدخا

 كد من استالمھ والتثبت من �ّحتھ.أوالتول عن متا�عة الطلب ؤ هو املس بمقّدم الطل  ؛الطلب ع�� النظام
 

 )Grants.gov( موقع 1ج.

 
) عبارة عن بوابة موّحدة لتقديم الطلبات للمنح الفدرالية. يمكن �شكيل حساب ع�� النظام من Grants.govموقع (

) بناء 3، ع�� النظام ) �شكيل حساب إلدارة املنح2) ا�حصول ع�� الرقم الفر�د املعّرف، 1خالل خمس خطوات: 

) املتا�عة 5خّول للمؤسسة، ا�لممثل لتصر�ح  ع�� ) ا�حصول 4مع اسم مستخدم و�لمة مرور،  يامللف ال�خ��

أيام عمل او أك�� ح�ى �� حال تم تنفيذ ا�خطوات  10خّول للمؤسسة. تحتاج هذه اآللية إ�� ا�ع�� وضع املمثل 

) واضغط ع�� زر www.grants.gov�حساب، قم بز�ارة املوقع (للبدء بفتح اضمن األطر الزمنية ال�حيحة. 

 الت�جيل املوجود ع�� أع�� الصفحة �جهة اليم�ن.

 
 

 توار�خ ومواعيد تقديم الطلبات
مهلة لن يتم منح  2/25/2020  يجب تقديم الطلبات قبل الساعة ا�خامسة من �عد الظهر بالتوقيت الغر�ي من تار�خ

��ّجع م إ�� مرحلة املراجعات. ّ◌ ولن تتقد لن تتأهل لبات ال�ي ال ترد قبل املهلة ال��ائيةطلافإّن إضافية و�التا�� 

مقّدمي الطلبات ع�� تقديمات طلبا��م قبل املهلة ال��ائية لتقديم الطلبات ح�ى يتمكنوا من اعالم فر�ق مكتب 

�تاحة الوقت grants@state.gov-neaاملساعدات �� مكتب شؤون الشرق األد�ى (تنسيق  ) بأية مشا�ل فنية و

 
ّ
 سيتعاون فر�ق مكتب تنسيق املساعدات �� مكتب شؤون الشرق األد�ى نقضاء املهلة الزمنية.اها قبل الالزم  �حل

ليس مخوال بمنح أي استثناء ع�� شروط تقديم الطلبات  الفر�ق حّل املسائل الفنية ولكنبات ع�� مع مقّدمي الطل

  .املو�حة �� هذا االعالن
 
 

 حدود التمو�ل، والقيود ع�� التمو�ل، واعتباراٍت أخرى لها عالقة بالتمو�ل 
 

 املنح إ�� املؤسسات التجار�ة واملؤسسات ال�ي تتو�� الر�حتقديم  .1
ِ وزارة 

ّ
أموال أية من منح املساعدة. لن �سّدد تحقيق املؤسسات التجار�ة للم�اسب ر ا�خارجية االم��كية تحظ

هو أي ي�ون الر�ح  ألغراض تفس�� مع�ى الر�ح بموجب هذا االعالن، .متلقية للمنح شركة تجار�ة أية �أر�اح إ�� 

دها د الت�اليف املسموح ��ا وال�ي تتكبّ مبلغ يز�د عن الت�اليف املباشرة وغ�� املباشرة املسموح ��ا. تحّد 

قھ ا�جهة تحّق  يمكن أن ). املدخول الذيCFR Part 31 48املؤسسات التجار�ة وفًقا ألح�ام تنظيم الشراء الفدرا�� (

 ن أن �شمل:كاملتلقية يم

طابقة ت�اليف املنحة أو امل املبالغ ال�ي تضاف إ�� إجما�� مبلغ املنحة، ومنھ قيمة املشاركة �� تحّمل •

 ؛ شروعةستخدم لتمو�ل أهداف املشروع امل�ُ ي ذوال

http://www.grants.gov/
mailto:nea-grants@state.gov
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 املبالغ ال�ي  •
ُ
 ستخدم لتلبية شرط املشاركة �� تحّمل ت�اليف املنحة أو املطابقة؛ أو�

  يال� غاملبال •
ُ
قتطع من إجما�� �لفة املشروع أو ال��نامج املسموح ��ا عند تحديد صا�� الت�اليف ت

ناملسموح ��ا وال�ي يُ 
َ

 احتساب ا�حصة الفدرالية من التمو�ل. �� إل��ا  رتك
 

 اش��اطات التدقيق .2
 دوالر أم���ي وما فوق من املساعدات الفدرالية 750،000يقع ع�� املؤسسات ا�حلية واألجنبية ال�ي تنفق مبلغ 

للمنحة ك�ل أو ع�� خالل السنة املالية أن تخضع لتدقيٍق واحٍدع�� يد جهة مستقل ي�ون ع��  ا�جهة املتلقية 

 ال��نامج بحد ذاتھ:

 ُيقصد بھ التدقيق ع�� برنامج  واحد �ستفيد من منحة فدرالية ؛ : التدقيق ع�� ال��نامج  •

التدقيق ع�� ا�جهة املتلقية للمنحة: ُيقصد بھ التدقيق ع�� البيانات املالية ل�جهة املتلقية للمنحة وع�� ة 

 ).GAGAS�ومية (الفدرالية وفًقا ملعاي�� التدقيق ا�ح

 
نّفذ أعمال التدقيق ع�� يد جهة مهنية مستقلة وفًقا ملعاي�� التدقيق ا�ح�ومية (

ُ
ال�ي تصدر عن املؤسسة  )GAGASت

ا�ح�ومية العليا للتدقيق و�وافق عل��ا املراقب العام للواليات املتحدة، أو وفًقا ملعاي�� التدقيق بالدولة املضيفة أو 

العامون أو نقابات ا�حاسب�ن بالدولة املضيفة، إ�� جانب معاي�� التدقيق الدولية. يتم قبول  ال�ي �عتمدها ا�حاسبون 

اعمال التدقيق ال�ي تتم ع�� ا�جهات االجنبية وفًقا ملعاي�� التدقيق الدولية أو غ�� ها من معاي�� التدقيق شرط موافقة 

الرابط التا��:   مسؤول املنح. يمكن ا�حصول ع�� املز�د من املعلومات من خالل

http://gao.gov/assets/590/587281.pd. 
 

دوالر أم���ي وما فوق من املساعدات  750،000بالنسبة إ�� ا�جهات الفرعية غ�� الفدرالية ال�ي تنفق مبلغ 

التدقيق النموذجية لوزارة ا�خارجية تنّص ع�� أن �شهد ا�جهات الفدرالية خالل السنة املالية،  فإّن أح�ام  الفدرالية

ل �لفة أعمال  حمَّ
ُ
األم ع�� أعمال التدقيق السنو�ة ع�� ا�جهات الفرعية غ�� الفدرالية وفًقا للمعاي�� ا�حددة أعاله. ت

ع�� الت�اليف غ�� املباشرة  التدقيق املنصوص عل��ا بموجب هذه السياسة إما ع�� الت�اليف املباشرة للمنحة أو

 املعتمدة للمؤسسة ضمن امل��انية التفصيلية للمنحة.
 

 

 
 االمتثال بتنظيمات التمو�ل الفدرا�� وشروط وأح�ام وزارة ا�خارجية .3

لن يتم سداد املبالغ املمنوحة بموجب هذا االعالن ح�ى اطمئنان وزارة ا�خارجية األم��كية بأّن نظام اإلدارة 

ا�جهة املتلقية للمنحة سيؤمن الضبط الفعال واملساءلة وا�حاسبة ع�� �افة األموال الفدرالية وفًقا املالية لدى 

) حسب ما ينطبق. املنح الصادرة بموجب هذا االعالن تخضع لشروط CFR 600 2) و(CFR 200 2لنظامي (

 .) حسب ما ينطبقCFR 600 2) و(CFR 200 2وأح�ام وزارة ا�خارجية األم��كية و نظامي (
 

 عملية مراجعة الطلبات واختيار الفائز�ن
ن �ستو�� الطلبات معاي�� التقييم املو�حة أدناه. �جنة مراجعة االستحقاق ستقّيم �ل طلب فردًيا وفًقا يجب أ

 للمعاي�� التالية ولن �عتمد أسلو املقارنة ب�ن الطلبات.

http://gao.gov/assets/590/587281.pd
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=69f0738c44f722bba1c963a29d0087ba&mc=true&tpl=/ecfrbrowse/Title02/2tab_02.tpl
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=69f0738c44f722bba1c963a29d0087ba&mc=true&tpl=/ecfrbrowse/Title02/2cfrv1_02.tpl#600
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=69f0738c44f722bba1c963a29d0087ba&mc=true&tpl=/ecfrbrowse/Title02/2tab_02.tpl
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=69f0738c44f722bba1c963a29d0087ba&mc=true&tpl=/ecfrbrowse/Title02/2cfrv1_02.tpl#600
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 معاي�� تقييم الطلبات

 نقطة) 25تجابة (سواال املن�جية 

 املق��حة لواحد من الغايات املدرجة ضمن هذا االعالن.�شرح مقّدم الطلب كيف �ستجيب األ�شطة  •

 األ�شطة املق��حة للمشروع �س��دف املناطق ا�جغرافية / املواضيع األساسية ا�حّددة للدولة املعنية. •

 الطلب �شرح كيف سيتم التواصل مع ا�جهات املعنية لنيل تأييدها ودعمها. •
 

 نقطة) 45تصميم ال��نامج والقدرة ع�� تحقيق األهداف (

�شرح مقّدم الطلب �ش�ل وا�ح كيف ستسهم األ�شطة املق��حة �� تحقيق الهدف أو األهداف املق��حة  •

 للمشروع.

 �شرح مقّدم الطلب األهداف الواقعية ال�ي سوف تتحّقق ضمن اإلطار الزم�ي للمنحة. •

ستنعكس أهداف املشروع �ش�ل يحّدد مقّدم الطلب �ش�ل وا�ح ا�جهات املستفيدة املتوقعة ويشرح كيف  •

 إيجا�ي ع�� هؤالء، كما �شرح آلية اختيار املشارك�ن.

 األ�شطة ال�ي يق��حها مقّدم الطلب �� معقولة و/أو تجر�بية بطبيع��ا �ساعد ع�� ��جيع االبداع. •

�جديدة طبق) ويشرح كيف ست�ون اال�شطة اطة مشا��ة سابقة أو حالية (حيث ينأ�ش همقّدم الطلب بتنفيذ يقّر  •

 أك�� من مجرد تكرار أو إضافة �سيطة ع�� األ�شطة السابقة أو ا�حالية. 

 يحّدد مقّدم الطلب االف��اضات والتحديات ا�حتملة أمام املشروع و�ق��ح خطط احتوا��ا. •

 حيث ينطبق، يحّدد مقّدم الطلب كيفية توزيع العمل بينھ و��ن شر�ائھ. •

 

 نقطة) 25القدرات املؤسسية (

بما يثبت بأّنھ  -موظف، شر�ك، استشاري، متطّوع  –وصف ألدوار �ل �خص أو موقع ضمن املشروع  •

 سيتم �سك�ن املشروع بالعناصر املناسبة وتجّنب تكرار أو ازدواجية ا�جهود.

وصف وظيفي  ل�ل موقع وظيفي رئي��ي شاغر مع املعاي�� ال�ي سيتم اعتمداها الختيار  ال�خص  •

 املناسب للموقع.

يثبت وجود ا�خ��ة  –بما �� ذلك املتطّوع�ن  –ديد مسبق لأل�خاص الرئيسي�ن ضمن املشروع تح •

 واملعرفة �� ا�جال املق��ح.

 يق��ح مقّدم الطلب ال�ادر البشري املناسب و�ثبت وجود القدرة ع�� إدارة املشروع املق��ح. •

املناحة (إدارة ناجحة ملنحة أو منح يثبت مقّدم الطلب وجود القدرات الالزمة �حسن إدارة أموال ا�جهة  •

 فرعية سابقة).

 �ستو�� مقّدم الطلب اش��اطات التأهل ا�خاصة بدولتھ، حيث ينطبق. •

 

ابط مع قدا  طبق)حيث ين ،نقاط  5مى مبادرة "مي�ي" (الرو
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 يثبت مقّدم الطلب أي من األمور التالية: •

o  ،"أواألفراد املشار�ون هم مشار�ون سابقون �� برامج تبادل قائم تحت مظلة "مي�ي 

o  ��املؤسسة أو األفراد املشار�ون هم مستفيدون من برامج تدر�بية سابقة ملي�ي امتدت ع�� أك

  أو من خمسة أسابيع،
o ."املؤسسة �� مستفيدة سابقة من منحة محلية من برنامج "مي�ي 

 

انية وشرح امل انية (مقامل��  بول أو غ�� مقبول)��

الت�اليف املق��حة �� معقولة بالنسبة إ�� اال�شطة املق��حة والنتائج املتوخاة، و�� مشروحة �ش�ل  •

 وا�ح �� شرح امل��انية.

مع األساليب، والكميات، وسعر الوحدة، وغ��ها من التفاصيل  –امل��انية �ستعرض التفاصيل ا�حسابية  •

 لعملية ا�حسابية.تنفيذ اال�لية ال�افية ل

ت�اليف السفر  القسط األك�� من امل��انية مخّصص لدعم املشارك�ن / أ�شطة املشروع �� الدولة. •

 املق��حة �� مناسبة.

 �لفة املشارك الواحد �� معقولة. •

 
 

 ختيارعملية املراجعة واال 
إّن مكتب تنسيق املساعدات �� مكتب شؤون الشرق األد�ى هو مل��م بآلية موّحدة وتنافسية لتوزيع املنح. ستمّر 

 الفصلالطلبات بداية بمرحلة مراجعة األهلية الفنية لتحديد ما إذا �انت الطلبات �ستو�� الشروط ا�حّددة �� 

. الطلبات ال�ي ال �ستو�� هذه السادس الفصلوما إذا �انت مكتملة ب�افة املستندات ا�حّددة ��  ا�خامس

عَتَ�� غ�� مؤهلة لالستفادة من املنح املقّدمة 
ُ
االش��اطات لن تتقّدم إ�� ما �عد مرحلة مراجعة األهلية الفنية و�

 بموجب هذا االعالن.
 

األد�ى يحتفظ لنف�ح ا�حق بوضع �افة الطلبات املؤهلة قيد  مكتب تنسيق املساعدات �� مكتب شؤون الشرق 

املراجعة ع�� يد خب�ٍ� مختص قبل تمر�رها إ�� �جنة مراجعة االستحقاق. الطلبات ال�ي ال تجتاز مراجعة ا�خب�� 

 ا�ختّص لن تتقّدم إ�� �جنة مراجعة االستحقاق.
 

ن من فر�ق "مي�ي" �� العاصمة واشنطن ومن �جنة مراجعة االستحقاق �� برنامج "مي�ي" تتألف من موظف�

موظف�ن من املكتب االقلي�ي ملكتب تنسيق املساعدات �� مكتب شؤون الشرق األد�ى، وموظف�ن �� السفارة أو 

ب  ِ
ّ
القنصلية االم��كية �� �ل دولة معنية. تراجع �جنة مراجعة االستحقاق �افة الطلبات ع�� املنح ا�حلية، وترت

 ع بحسب معّدل الدرجات ال�ي يحصل عل��ا �ل اق��اح مشروع.مق��حات املشاري

 

بناًء ع�� توافر األموال، ستمر املشاريع املو��ى باملوافقة عل��ا وال�ي ف��ا تخطي �حدود التمو�ل املتوافر 

ختلف ب�ن املشاريع املق��حة �للدولة/املنطقة، ستمّر هذه املشاريع بجولة ثانية من املراجعة حيث ستتم املقارنة 
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يمكن أن تضم �� عدادها موظف�ن املناطق لالختيار �� ما بي��ا. ستتم هذه ا�جولة الثانية من املراجعة ع�� يد �جنة 

من فر�ق "مي�ي" �� العاصمة واشنطن وموظف�ن من املكتب االقلي�ي ملكتب تنسيق املساعدات �� مكتب شؤون 

، و�تعذر ال�جنة لظروف التمو�ل والتنافس ب�ن املناطق هذهالشرق األد�ى، وغ��هم من املعني�ن. تخضع أعمال 

 ستستفيد من أعمال هذه ال�جنة. من اليوم تحديد عدد املنح واألولو�ات ال�ي

 

سيتم تبليغ مقّدمي الطلبات بالنتيجة (الوصول إ�� القائمة ا�ختصرة من عدمھ). وحدها العروض األك�� تنافسية 

املكتب االقلي�ي ملكتب تنسيق املساعدات  االستحقاق �� برنامج "مي�ي" تمّر إ��ال�ي وصلت إ�� �جنة مراجعة 

�� مكتب شؤون الشرق األد�ى للتفاوض ع�� املنحة. إّن صدور املنحة من املكتب االقلي�ي ملكتب تنسيق 

صيغة املساعدات �� مكتب شؤون الشرق األد�ى سي�ون رهًنا بتوافر األموال و�املفاوضات والوصول وضع ال

 ال��ائية للم��انية املعتمدة ورزمة املنحة.

 
� إدارة برنامج املنح ا�حلية. 

ّ
امل�اتب االقليمية ل��نامج "مي�ي" �� الشرق األوسط وشمال افر�قيا �� ال�ي تتو�

 املكتب االقلي�ي �� املغرب أو ال�و�ث يصدر ودير منح املساعدات الفدرالية.

 
افا��م اإلشعار املعلومات اإلضافية ال�ي سيتوّجب ع�� مقّدمي الطلبات الفائز�ن تقديمها �عد تبليغهم  بالنية بمو

 بمنحة فدرالية، قبل إصدار هذه املنحة، قد �شمل:
الردود ا�خطية وأي مستندات الزمة ملعا�جة أية شروط أو توصيات تضعها �جنة مراجعة االستحقاق ��  .1

 "مي�ي"؛
ملستندات الالزمة للت�جيل �� نظم منح ا�ح�ومة االم��كية، �� حال تلقي تمو�ل من برنامج "مي�ي" تقديم ا .2

 للمرة األو��؛
 معلومات أو مستندات أخرى يتم طل��ا �� اإلشعار أو أية مخاطبات الحقة قبل إصدار املنحة؛ و/أو .3

 العمل �� دول معّينة. يق��ح حيث ينطبق، �� حال �ان مقّدم الطلبخطة األمن و/أو الطوارئ،  .4

 
م ع�� مقياس من  م �افة الطلبات ال�ي تصل إ�� �جنة مراجعة االستحقاق سُتقيَّ فصل النقطة. شرحنا ��  100سُتقيَّ

 النقاط ل�ل عنصر من عناصر التقييم. النقاط ال�ي �عط��ا أعضاء ال�جنة والتوصيات �� استشار�ة بطبيع��ا. الثامن

 

القرار ال��ائي بتقديم املنحة يتأثر بمدى تلبية الطلب لغايات وأهداف برنامج "مي�ي"، ومدى دعمھ ألولو�ات 

 السياسة العامة ال�لية لوزارة ا�خارجية األم��كية، والتوزيع ا�جغرا�� ألهّم الطلبات. 

 
 

 معلومات إدار�ة
   

 شعار اتاإل 
حيث ب يوم من إقفال االعالن 30تتقّدم إ�� مرحلة املراجعة الفنية خالل سيتم تبليغ أ�حاب الطلبات ال�ي لن 

يل ا�جهة املتقّدمة بالطلب وجهة التواصل مع ال��نامج مثا�خّول بت سيصل إشعار بذلك ع�� ال��يد اإللك��و�ي إ��
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فهذا �ع�ي أّن الطلب تقّدم �� ). �� حال عدم استالم مقّدم طلب إشعاًرا من هذا النوع، SF-424املدرج ع�� استمارة (

 مرحلة املراجعات.

 
الطلبات الذين تجاوزوا  يتوقع مكتب تنسيق املساعدات �� مكتب شؤون الشرق األد�ى أن يتم تبليغ مقّدمي

  أيلول /  سبتم��. 30عة األهلية الفنية حول وضع طل��م بحلول جامرحلة مر 
ُ
م قبل اعتماد دَّ َق املنح ال��ائية لن ت

ست�ون منحة املساعدة الفدرالية واق��اح  نغرس وتوزيعها من خالل االجراءات الداخلية للمكتب.لكمن ا��انية ملا

املشروع األص�� والتعديالت التالية عليھ (حيث ينطبق) املستند امللزم الوحيد ب�ن ا�جهة املتلقية وا�ح�ومة 

ؤول املنح ا�خّول بالتوقيع وتحو�لها إ�� املسؤول لدى االم��كية. سيتم توقيع منحة املساعدة الفدرالية من قبل مس

ا�جهة املتلقية املذ�ور �� الطلب. يحتفظ مكتب تنسيق املساعدات �� مكتب شؤون الشرق األد�ى بحق تقديم املنح 

 .إ�� مقّدمي الطلبات بموجب هذا االعالن ح�ى مدى عام�ن من تار�خ ان��اء االعالن
 

 التقار�ر املطلو�ة
 

تقار�ر أمر أسا��ي إلدارة ال��امج واالشراف عل��ا بفعالية. التقار�ر �� أداة لتقييم مدى تقّدم ا�جهة املستفيدة ال

 واستخدامها للموارد. التقار�ر �� تقار�ر أداء وتقار�ر مالية.

 

الفص�� سيقارن يطلب من ا�جهة املتلقية أن تقّدم، كحد أد�ى، تقر�ر أداء فص�� وتقر�ر ما�� فص��. تقر�ر األداء 

ط لھ و�حّدد مدى التقّدم ا�حرز �� تنفيذ املهام / الغايات املتوخاة من املنحة واملذ�ورة 
ّ
األداء الفع�� باألداء ا�خط

�� اتفاقية املنحة، ويعرض تحليًل م�خًصا بالنتائج واملالحظات ل�ل مؤشر رئي��ي ك�ي ونو��. التقر�ر املا�� 

 النفقات ومقارنة الت�اليف بمستوى التقّدم. الفص�� �ساعد ع�� االشراف ع��

 

�� حال واجھ ال��نامج أي تأخ�� �� التنفيذ، أو �� حال فشل ال��نامج ��  فوًرايجب ع�� ا�جهة املتلقية التبليغ 

افقة استيفاء املس��دفات أو املعالم، أو �� حال ارتفاع ال�لفة. إّن �عديل أو مراجعة امل��انية املتفق عل��ا �ستلزم مو 

 مسبقة من مسؤول املنح �� مكتب تنسيق املساعدات �� مكتب شؤون الشرق األد�ى.
 

يجب ع�� ا�جهة املتلقية التبليغ بإنجازات ال��نامج وا�جهة املستفيدة �ش�ل فص�� (أو تقديم تأكيد خطي �عدم وجود 

 ال��نامج.أخبار من هذا النوع خالل الفصل) ابتداًء من تقر�ر الفصل الثا�ي من 

 
 

 إشعار ات السفر
يجب تقديم إشعارات ب�افة األسفار الدولية، وهذا ينطبق ع�� األسفار املدرجة ضمن امل��انية املعتمدة ونطاق 

العمل املعتمد. الهدف من هذه االشعارات هو تمك�ن مكتب تنسيق املساعدات �� مكتب شؤون الشرق األد�ى من 

عنية بنية ا�جهة املتلقية بالسفر. يجب ع��  ا�جهة املتلقية تبليغ مسؤول املنح قبل أي تبليغ السفارة االم��كية امل
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سفر بثالثة أيام عمل ع��  األقل. يحتفظ مسؤول املنح لنفسھ ا�حق بالتوصية �عدم امل��ي قدًما ب��تيبات السفر 

 لدواٍع أمنية.

 
   التدقيق االم�ي بمقّدم الطلب كشرط إلصدار املنحة

عِلم مقّدمي الطلبات الذين يق��حون أ�شطة  للبنان واليمن بأّن اجتياز التدقيق األم�ي املطلوب لتقييم خطر استفادة 
ُ
�

ب من مقّدمي 
َ
االرهابي�ن وداعم��م من األموال هو شرط من شروط املنحة. ضمن هذا اإلطار، من املمكن أن ُيطل

(استمارة تحليل ا�خاطر) وال�ي تتناول املؤسسة وأهّم  4184مارة الطلبات موافاتنا باملعلومات املطلو�ة �� االست

العامل�ن ف��ا. التدقيق األم�ي مطلوب أيًضا للمستفيدين الفرعي�ن الذين يحّددهم مسؤول املنح. يمكن تقديم هذه 

) أو ع�� ال��يد اإللك��و�ي ramportal.state.govhttps//:املعلومات ع�� البوابة االلك��ونية اآلمنة (

)RAM@state.gov ��أو بتقديم الن�خة الورقية إ�� مسؤول املنح. يمكن إرسال األسئلة الواردة ع�� االستمارة إ (

). يمكن أن يتم رفض الطلب �� حال عدم تقديم هذه املعلومات لدى @state.govRAMال��يد اإللك��و�ي التا�� (

 طل��ا أو �� حال عدم اجتياز التدقيق األم�ي.

 
 اش��اطات استخدام شعارات الهو�ة املؤسسة املفروضة ع�� ا�جهات الفائزة باملنحة

العلم األم���ي ع�� �افة املواد املنتجة بموجب ت�ون ا�جهات الفائزة باملنح بموجب هذا االعالن ملزمة بوضع 

هذه املنحة با�حجم وامل�انة املواز�ة (أو ح�ى األع��) من أي شعار، أو هو�ة أو شعار "مي�ي". املواد ��، ع�� 

 سبيل املثال ال ا�حصر،  املواد التدر�بية، املواد ال�ي سيتم توزيعها ع�� ا�جهات املتلقية، و أو املواد ال�ي سيتم

استخدامها للتواصل مع ا�جمهور األجن�ي وال��و�ج ألي برنامج، فعالية، او �شاط تحت راية املنحة، وهذا �شمل 

الدعوات إ�� الفعاليات، البيانات ال�حفية، لوحات املسرح، إ�خ... تخضع ا�جهات املتلقية من الباطن لنفس هذا 

�ا مع ا�جهة املتلقية من الباطن �ش�� إ�� إلزامية وضع الشرط وسوف تضع ا�جهة الفائزة باملنحة مادة �� اتفاقي�

العلم األم���ي املستطيل ع�� �افة املواد. يمكن مناقشة االعفاءات مع مكتب تنسيق املساعدات �� مكتب شؤون 

 الشرق األد�ى عند التفاوض ع�� املنحة.
 

برنامج "مي�ي" حول التواجد ع�� ت�ون ا�جهات الفائزة باملنح بموجب هذا االعالن ملزمة باتباع إرشادات 

ع من ا�جهات الفائزة باملنحة 
َّ
منصات التواصل االجتما�� �� أي تواجد ع�� االن��نت لھ عالقة باملشروع. ُيتوق

) �� �افة املواد ال�ي تضعها ع�� منصات التواصل االجتما�� وأن �ستخدم رابط USMEPI@اإلشارة إ�� (

)#MEPI باللغت�ن العر�ية أو االن�ل��ية ع�� منصات التواصل االجتما��، كما يتوقع �سليط ) �� أي مودة تضعها

الضوء ع�� تواجد برنامج "مي�ي" ع�� االن��نت من خالل مشاركة أك�� عدد من القصص املتعلقة بال��نامج ع�� 

ادي. عند �سليط االن��نت وتظه�� كيف �ساعد برامج "مي�ي" �� تحقيق ا�حوكمة التشاركية واالصالح االقتص

الضوء ع�� ا�جهات املستفيدة واأل�شطة وقصص النجاح ع�� منّصات التواصل االجتما�� واملواقع 

اإللك��ونية، ع�� ا�جهات الفائزة باملنح أن �ش�� إ�� فضل برنامج "مي�ي" و��ون ذلك بتدو�ن العبارة التالية 

 ية �� �افة الفقرات املرافقة للصور وغ��ها.) �� ا�جمل االس��اللfunded by #MEPI"بتمو�ل من مي�ي" (

 

https://ramportal.state.gov/
mailto:RAM@state.gov
mailto:RAM@state.gov
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 )UEIشرط حيازة ا�جهات املتلقية من الباطن ع�� الرقم الفر�د املعّرف (

تلزم �افة ا�جهات املتلقية من الباطن أن ي�ون لها رقم فر�د معّرف. ل�حصول ع�� معلومات حول كيفية ا�حصول 

ا�جهات املتلقية من الباطن املق��حة ليست الث  (الفقرة ب.ا). ع�� رقم فر�د معّرف، ير�� ز�ارة الفصل الث

ف قيل تقديم الطلب ولكن يجب أن تكون حازت ع�� مثل هذا الرقم قبل إصدار ملزمة بأن يكون لها رقم فر�د معرّ 

 .املنحة من الباطن
 

 التقار�ر املطلو�ة من ا�جهات املتلقية من الباطن
الفائزة باملنح بموجب هذا االعالن أن ترفع تقر�ر ب�افة ا�جهات املتلقية من الباطن ال�ي تتلقى ُيطلب من ا�جهات 

) يمكن ا�حصول ع�� املز�د عن املعلومات حول هذا http://www.fsrs.govدوالر أم���ي وما فوق ( 25،000مبلغ 

 الشرط من خالل املوقع.
 

 واصلالت جهات

�عبئة الطلب، إدارة املنح واالمور املالية، أو أمور فنية ، يمكن  --�� حال وجود أسئلة حول هذه الفرصة التمو�لية 

 grants@state.gov-neaالتواصل مع: 

 
 

م �افة األسئلة خطًيا إ�� (
ّ
الغر�ي من  تعة ا�خامسة من �عد الظهر بالتوقي) قبل الساgrants@state.gov-nea�سل

 01/24/2020تار�خ (
ّ
ل مكتب تنسيق املساعدات �� مكتب شؤون الشرق األد�ى ملًفا ب�افة األسئلة الواردة ). سيش�

   تتم اإلجابة ع�� األسئلة ال�ي ترد �عد هذا التار�خ.). لن Grants.govمع األجو�ة و�ضعها ع�� (
 

ق بتشكيل حساب ع�� (
ّ
) أو استخدام املوقع لتقديم الطلب، يمكن التواصل مع مركز grants.govلألسئلة ال�ي تتعل

باستثناء أيام ) واملوجود �� ا�خدمة ع�� مدار الساعة سبعة أيام �� األسبوع grants.govاالتصال التا�ع ملوقع (

 العطل الفدرالية.

 
 ) grants.govمركز االتصال التا�ع ملوقع (

(800) 518-4726 
support@Grants.gov 

 
 

ق بتشكيل حساب حساب ع�� (
ّ
) أو استخدام املوقع لتقديم الطلب،  يمكن icSAMS Domestلألسئلة ال�ي تتعل

) املوجود �� ا�خدمة ع�� مدار الساعة سبعة أيام �� األسبوع باستثناء أيام ILMSالتواصل مع مركز االتصال (

العطل الفدرالية. �ستخِدم مركز االتصال نظام تذاكر �سمح للمستخدم باالشراف ع��  مسار االستفسار الذي قّدمھ. 

 https://afsitsm.service-ل إ�� البوابة اإللك��و�ي ملركز االتصال من خالل الرابد التا��:يمكن الوصو 
now.com/ilms/home 

 
 ) ILMSمركز االتصال (

http://www.fsrs.gov/
mailto:nea-grants@state.gov
mailto:nea-grants@state.gov
mailto:support@Grants.gov
http://mygrants.service-now.com/
https://afsitsm.service-now.com/ilms/home
https://afsitsm.service-now.com/ilms/home
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(888) 313-ILMS (4567) 

 بوابة مركز االتصال
 

 إخالء املسؤولية
الشروط واألح�ام الواردة �� هذا االعالن �� ملزمة وال يجوز ألي مكتب تمثي�� أن ُيدِخل أية �عديالت عل��ا. 

وال�ي تتعارض مع االعالن العام لن ت�ون ملزمة. إّن إصدار املعلومات التوضيحية ال�ي يقّدمها املكتب التمثي�� 

هذا االعالن ال يضع ال��اًما ع�� عاتق ا�ح�ومة األم��كية. املكتب يحتفظ لنفسھ ا�حق بخفض أو مراجعة أو رفع 

يم موازنات املشاريع بحسب احتياجات ال��نامج وتوافر األموال. املنح تخضع للتقار�ر الدور�ة واش��اطات التقي

 املدرجة �� هذا اإلعالن.

https://afsitsm.service-now.com/ilms/home
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