
 (مبيالشرق أوسطية ) األميركية مبادرة الشراكةفي  برنامج المنح المحلية

 بــــــــــلـــــــــــــطــــــــــــــوع الـــــــــــــــوضـــــــــــــروع مــــــــــــــــــشــــــــــمــــف الـــــــــــوص
 

مونها على المقترح. إّن اإلجابات التي ستقدّ يقدّم ملف "وصف المشروع" معلومات مفّصلة عن المشروع 

 مبادرة الشراكةاألسئلة أدناه هي المنطلق الذي سيتم على أساسه النظر في منحكم منحة محلية بموجب 

. وعليه، يجب أن تقدّموا في أجوبتكم هذه وصفًا واضًحا ومقتضبًا للمشروع (مبيالشرق أوسطية ) األميركية

المنح في واحد  وظفيم( صفحات كحد أقصى. وفي حال تم اختياركم للمنحة، ستتواصلون مع 10ضمن )

القائمة تحت مظلة وزارة  (مبيالشرق أوسطية ) األميركية الشراكةمن المكاتب اإلقليمية التابعة لمبادرة 

 تفصيلي.تحديد "بيان العمل" بشكل العمل على رجية األميركية من أجل االخ
 

 اسم المؤسسة:
 

 

 

 حدّد االسم، المسّمى الوظيفي، البريد اإللكتروني، ورقم الهاتف سة:جهة االتصال في المؤس  

 

 

 

 

 البلد:
 

 

 اسم المشروع:
 

 

 

 حد د المدن التي يستهدفها المشروع:
 

 

لى كافة الخيارات إ رأش   .المشروع هايدعمالتي  (مبيالشرق أوسطية ) األميركيةاألهداف الرئيسية لمبادرة  ر إلىأش  

 التي تنطبق

 بلورة حلول للمشاكل البيئية، االقتصادية، أو االجتماعية محليًا ونشر هذه الحلول. .1

 والفئات الشابة، والمرأة.تعزيز النمو االقتصادي التشاركي الذي يطال المجتمعات المهّمشة،  .2

تشجيع انخراط المواطن في الحوكمة التشاركية، وتشجيع صناع القرار على العمل مع المجموعات المدنيّة  .3

 ومنظمات المجتمع المدني.

 السعي لتعزيز المساواة بين الجنسين كهدف أول أو هدف ثانوي. .4

 فيدة.تعزيز انخراط الفئات الشابة في أنشطة اقتصادية ومدنية م .5

 رعاية المنهجيات والحلول االبداعيّة. .6

 تعزيز تمثيل المجتمع المدني الحتياجات المواطنين من خالل العمل الجماعي على المستوى المحلي .7

صفحة "تعليمات تقديم العروض الخاصة )من بين األولويات المحدّدة في  ؟ما هي األولوية التي يخدمها المشروع

 (بكل دولة"
 

 



 

 

 :)ما هي األمور الفعلية التي ستقومون بها بموجب المشروع( التي يرك ز عليها المشروعالنقطة 
 ما هي وجهات استخدام المنحة؟

 (صىقكحد أ كلمة 350القيام بها )التي تعتزم  األمور صف بشكل أولي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "(بالتحديد المشروع هذا "بيان المشكلة" )"لماذا
. من المهم (أبحاث أو أية أدلة أخرى متوافرة) معلومات تشرح خلفية المشكلةما هي المسألة التي يعالجها المشروع؟ قدّم 

بمكان أن تحدّد ما إذا كان المشروع يعالج جوانب لمشكلة أكبر. فإن كان المشروع يرّكز على حقوق المرأة مثالً، يمكن أن 

( 400ركة المرأة في السياسة، أو مكافحة العنف المنزلي، وغيره. ال تتجاوز عدد )ز في هذه الفقرة على موضوع مشاتركّ 

 كلمة.

 

 

 أهمي ة المشروع:
( كلمة 300اشرح بعدد ) ؟، ما هي تداعيات عدم حّل المسألةم حّل هذه المشكلة، أو بعباراٍت أخرىاألسباب التي تلز   يما ه

 كحدّ أقصى.

 

 

 المشروع؟(ذ منهجي ة العمل )كيف ستنف  
ف خطة العمل التي ستعتمدها لتنفيذ المشروع. من هي الجهات التي تعتزم التعامل معها )كجهات شريكة أو مكاتب حكومية ص  

واحدة أو سيتم التنفيذ في عدد من  ةالتركيز على منطقة جغرافي .(؟ نرجو تحديد هوية هذه الجهات. هل سينصبّ ...محلية

 ( كلمة كحدّ أقصى.400المواقع؟ اشرح بعدد )



 

 

 معالم النجاح
المشروع بالنجاح، ما هي األمور التي يجب أن تكلّل تحقيقها من المشروع؟ في حال  ىما هي النتيجة أو النتائج التي تتوخ

وكيف ستضمن توافر األدلة على ذلك؟ حدّد ، ةإلى النتيجة أو النتائج المرجوّ  تكون قد تحققت؟ كيف ستعرف أنك وصلت

 ( كلمة كحدّ أقصى.400عدد )نرجو االكتفاء ب،....(. 3، 2، 1قائمة بغايات المشروع )

 

 

 كيفية العمل
كافة األنشطة المخّطط لها للمشروع مع الخط الزمني الرديف. نحن ندرك جيدًا أّن  وتحديديرجى منك تعبئة الجدول أدناه 

التواريخ هي تقديرات ويمكن أن تتغيّر على أرض الواقع ولكننا نرجو منك أن تحدّد تاريخ االنتهاء المقّرر لكل نشاط. يمكنك 

حدّد لكل نشاط الغاية أو الغايات المتوخاة من المشروع  ،باسم "الغاية" ىإضافة أسطر إلى الجدول إن لزم. في الخانة األول

م األسبق( التي يخدمها هذا النشاط. يمكنك االستعانة بالمثال الذي أوردناه في السطر األول سدت في الق)بناًء على ما حدّ 

 لالستدالل.

 

 الزمني للمشروع ارطاإل

)بحسب الغاية رقم كذا 

الغايات التي حدّدتموها في 

األسبق، أذكر كافة القسم 

 الغايات المعنية(

 مكان التنفيذ مسمى / وصف النشاط

تاريخ االنتهاء 

المقرر )بالشهر 

 والسنة(

 مثال:

تحضير المواطنين  .1

 للوظائف المتاحة 

رفع عدد النساء العامالت  .2

 في قطاع صناعة األنسجة

 مثال:

دورات  3: تدريب فني حول صناعة األنسجة. 1النشاط رقم 

شخص في كل  100مواقع مختلفة لتدريب  3في تدريبية 

 30دورة. سيكون عدد المتدربات النساء في كل دورة تدريبية 

 متدّربة كحدّد أدنى

 مثال:

 : المدينة كذا1الدورة التدريبية رقم 

 : المدينة كذا2الدورة التدريبية رقم 

 : المدينة كذا3الدورة التدريبية رقم 

 مثال:

 :1الدورة التدريبية رقم 

03/2018 

: 2الدورة التدريبية رقم 

06/2018 

: 3الدورة التدريبية رقم 

11/2018 

    

    

    

 

 

 

 معلومات عامة:
 

 ن من المشروع؟ون المباشرومن هم المستفيد .1

 

 

 ما هو عدد األشهر التي سيمتد  عليها المشروع؟ .2



 

 

 كلمة كحد أقصى( 200) ما هي رسالة مؤسستكم؟ .3

 

 

 

 

 

 المؤسسة؟متى تأس ست  .4

 

 

لة أصوالً وفقً  .5  ا للقوانين المرعي ة اإلجراء في دولتكم؟هل المؤس سة مسج 

  كال☐   نعم☐ 

 

 هل تتعاونون في هذا المشروع مع مؤسسة شريكة؟ .6

 كال☐   نعم☐

 

a)  ،"أسماء هذه المؤسسات الشريكة ودورها في المشروع حد دفي حال كان الجواب "نعم 

 

 

 ؟DUNsهل للمؤسسة رقم  .7

 ال أفهم ماذا تقصدون☐   كال☐   نعم☐ 

 

a) ن الرقم ههنا  في حال كان الجواب "نعم"، دو 

 

 

 ؟NCAGEهل للمؤسسة رقم  .8

 ال أفهم ماذا تقصدون☐   كال☐   نعم☒

 

b) ن الرقم ههنا  في حال كان الجواب "نعم"، دو 

 

 

 

لة في نظام  .9  ؟SAM.govهل المؤسسة مسج 

 ال أفهم ماذا تقصدون☐   كال☐   نعم☐ 

 

 هل سبق أن تلق ت المؤسسة مساعدة مالية من الحكومة األميركية و/أو جهات مانحة أخرى في السابق؟ .10

 كال  نعم 

 

a) د الجهات المانحة مع كافة المعلومات المطلوبة في الجدول التالي )أضف  في حال كان الجواب "نعم"، حد 

 أسطر عن لزم(



المبلغ )بالدوالر  الجهة المانحة 

 األميركي(

سنة 

صدور 

 المنحة

مدة المشروع )عدد 

 األشهر(

وصف مختصر للمشروع )جملة أو 

 جملتين(

1.      

2.      

3.      

4.      

 

 مساعدة مالية في المستقبل القريب من جهات مانحة أخرى؟ متتوق ع المؤس سة استالهل  .11

 

 كال  نعم 

 

a) أضف  حال كان الجواب "نعم"، حد د الجهات المانحة مع كافة المعلومات المطلوبة في الجدول التالي(

 أسطر عن لزم(

المبلغ المتوقع  الجهة المانحة 

)بالدوالر 

 األميركي(

سنة صدور 

المنحة 

المتوقعة 

 )الشهر/السنة(

وصف مختصر للمشروع )جملة  مدة المشروع التقريبية

جملتين(أو   

1.      

2.      

 

 األخيرة؟ 24هل صدر بحق  مؤسستك حكم بجناية بموجب القوانين الفدرالية األميركية خالل األشهر الـ  .12

 

 كال  نعم 

 

 معلومات لمقد م الطلب: الشعارات
الشرق أوسطية، وتشمل  األميركية مبادرة الشراكةيجب أن تحمل كافة المواد الموضوعة بموجب المنحة الصادرة عن 

للجهات المتلقية، المواد المعدّة لإلعالن عن برنامج أو فعالية أو مشروع أو أي نشاط آخر المعدّة مواد الالمواد التدريبية، 

يقوم بموجب هذه المنحة أمام الجماهير األجنبية، يجب أن تحمل العلم األميركي في مكان وضمن حجم يوازي )أو يزيد 

هذا  (.مبيالشرق أوسطية ) األميركية الشراكةتعريفية أخرى، باإلضافة إلى شعار  أو عالمةعن( أي شعار  أهمية/حجًما

 وتكون الجهات المتلقية أو الفائزة الفرعية ملزمة بهذا الشرط.

 

 

 االستثناءات المحتملة:

 على الحكومة  حيث يمكن أن يؤدي العلم األميركي وربط المشروع بالحكومة األميركية إلى تهديد أمني

و المكان حيث يتم تنفيذ ألمستفيدين من البرنامج، البرنامج، األميركية، موظفيها، شركائها، المشاركين أو ا

 النشاط.

 .يمكن ان يؤدي العلم األميركي وربط المشروع بالحكومة األميركية إلى تقويض الهدف من النشاط 

 

شروع لو استلمتم منحة من برنامج المنح المحلية القائمة بموجب هل سيكون بإمكانكم االلتزام بشرط الشعارات في الم

 (؟مبيالشرق أوسطية ) األميركية الشراكةمبادرة 
 كال  نعم 

 

ر منحكم االستثناء؟ في  حال كان الجواب "كال"، ما هو السبب أو األسباب التي يمكن أن تبر 

 

 

 


