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 .السياق العام1

"كن جزءا من القرار! تمكين منظمات المجتمع المدني في الشرق األوسط وشمال افريقيا من أجل مشاركة 
وحتى  1/3/2015سنوات بدءًا من  3" ىي مبادرة إقميمية لمدة فعالة في مسار السياسات العموميةفعمية و 

 والتي يقود عممية تنفيذىاالتحاد األوروبي، التابعة لمدني المجتمع لم آليات الجوار ، بدعم من28/2/2018
 (.GVCمجموعة المتطوعون المدنيون) –منظمة مجتمع مدني ايطالية 

في أربعة بمدان عربية، وىي: األردن، ليبيا، فمسطين و تونس، وينفذ بالشراكة مع  ىذا العمل انجازيتم 
 المنظمات التالية:

 (، األردن ACHRSمركز عمان لدراسات حقوق اإلنسان) -
 (، فمسطينHAIىيئة األعمال الخيرية) -

 (MAANمركز معًا التنموؼ)
 (، تونسACCUNجمعية أكون) -
 بادوفا، ايطالياجمعية ياباستا،  -

عمى أن "الحكم الرشيد في  2011وتنص أجندة االتحاد األوروبي من أجل التغيير لعام 
تعبيراتو السياسية، االقتصادية، االجتماعية والبيئية ىو حيوؼ لمتنمية الشاممة والمستدامة في 

تركز عمى منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا". أضف إلى ذلك فإن أجندة االتحاد األوروبي 
يكفي الحوار مع  دعم " ظيور المجتمع المحمي المنظم القادر عمى العمل كرقيب وكشر

(.1الحكومات الوطنية" )  

في ىذا اإلطار و متابعًة التصاالت االتحاد األوروبي "االنخراط األوروبي مع المجتمع المدني 
جزءا من القرار! ىو (، فإن اليدف العام لمشروع كن 2)2012في العالقات الخارجية لعام 
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المساىمة في بناء فضاء مالئم لحوكمة ديمقراطية ومدمجة مستدامة يحفز المشاركة الوطنية 
 في كل من األردن، ليبيا، فمسطين وتونس. وعمى الخصوص يستيدف ىذا المشروع:

 اإلصالح واثبات دورىم سياسات ع المدني كراصد ومراقب في دعم مشاركة منظمات المجتم
 ن طريق رفع مشاركتيم من خالل برنامج متكامل لبناء القدرات.كمراقب ع

  دعم دور منظمات المجتمع المدني كرقيب في أجندة اإلصالح والعممية السياسية من خالل تحسين
الحكم ، تعزيز قدراتيا وبناء الشبكات والتحالفات بين منظمات المجتمع المدني و أصحاب 

 .واإلقميميمحمي المصمحة العاممين عمى المستويين ال

ويأتي في صميم ىذا المشروع إطالق دعوة دولية لتقديم مقترحات مشاريع صغيرة ونموذجية يتم تنفيذىا من 
قبل منظمات المجتمع المدني عمى المستوػ الوطني في كل بمد. والغرض من مثل ىذه الدعوة لتقديم 

 فرصة لـ: مقترحات وآلية منح فرعية ىو اعطاء منظمات المجتمع المدني ال

 ومبادغ الحكم الرشيد. المجتمعيةممارسة تجربة محمية في مجال المسؤولية  -
 تعزيز عمميات صنع القرار والحوارات بين منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية. -
تقوية التشبيك اإلقميمي وتبادل المعمومات في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا عبر التعامل  -

 المشتركة في بمدانيم.  مع القضايا
 بناء تنمية قدراتيا خالل تنفيذىم المشاريع التجريبية كيما لتحسين جودة أدائيا. -

 .تقديم2

الممول من االتحاد األوروبي المبادرات ذات الصمة بالحكم في تونس  يشجع مشروع "كن جزءا من القرار"!
 وليبيا وفمسطين واالردن، وسوف تقدم مساىمة مالية لمنظمات المجتمع المدني لألنشطة ذات الصمة. 

( ألف يورو ومدة تنفيذ المشروع 200إن المبمغ المرصود لممشروع في البمدان األربعة المذكورة أعاله ىو )
 .31/12/2017إلى  1/1/2017ن ستبدأ م
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سيتم منح المشاريع ذات الصمة بالحوكمة من خالل آلية منح فرعية، شفافة وخاضعة لممساءلة، وىذا 
 وسيتم تقييم المشاريع المقدمة محميًا في كل بمد عبر لجنة تحكيم. موضح بشكل دقيق في ىذه الوثيقة.

، طالما إنيا تستجيب لألىداف األنشطةاالستراتيجيات و يمكن لممشاريع المقترحة أن تقدم أنواع مختمفة من 
 العامة لمدعوة لتقديم المقترحات والمعايير المحددة الواردة في كل بمد مستيدف.

وسيتم منح الدعم المالي ألنشطة رائدة ومشاريع تحسين منظمات المجتمع المدني والمشاركة العامة في 
 الحكم المحمي/الوطني. وآلية المجتمعيةتحسين أو انشاء المساءلة 

 نشجع مقدمي طمبات المنح عمى تقديم المقترحات التي تعزز أىداف المشروع وقيمو. 

 . األهداف3

 األىداف العامة لمشروع "كن جزءا من القرار!لمدعوة لتقديم المقترحات ىي:

 دعم منظمات المجتمع المدني، ممارسة المساءلة االجتماعية ومبادغ الحكم الرشيد. -
المشاركة في عممية صنع القرار والحوارات بين منظمات المجتمع المدني والمؤسسات  بناء -

 الحكومية.
التي  المساىماتالمجتمع المدني وزيادة الديمقراطية في العمل من خالل مشاركة توسيع مساحة  -

 تجمع بين منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية في البمدان األربعة المستيدفة من قبل
 الدعوة لتقديم مقترحات.

ينية من خالل ضمان كفي بناء البيئة التم لإلسيامتعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني  -
 الشفافية والمسائمة.و لحوكمة الداخمية و  االستقاللية

تسميط الضوء عمى البعد اإلقميمي لسياسة االتحاد األوروبي حيال منطقة الجوار الجنوبي وبخاصة  -
 في بمدان الشركاء األربعة المستيدفة من قبل مشروع نحن جزءا من القرار!   
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ر وستتبع المشاريع التجريبية معايير متتابعة من حيث مستوػ الحوكمة المنشودة، واالنتقال من البيئة األكث
وستنفذ تبعًا ألولويات األجندة الوطنية. تعقيدًا وتطورًا إلى البيئة األكثر تيميشا ًً 

 فإن الدعوة لتقديم المقترحات تشجع عمى نوع المشاريع التالية:  وأكثر من ذلك،

 :اإلقليميعلى المستوى 

شروع كن المشاريع التي يشترك فييا عمى األقل دولتين من الدول األربعة المستيدفة من قبل م -
جزءا من القرار! بيدف زيادة التفاعل بين منظمات المجتمع المدني والسمطات عمى المستوػ 

 اإلقميمي، الوطني والمحمي.
مشاريع داعمة لمتعاون القريب اثناء انشغال منظمات المجتمع المدني في الميادين المتشابية  -

من خالل التشبيك والمبادرات  لمتدخل والتي يمكنيا أن تنمي قدراتيا الالحقة في المناصرة
 اإلقميمية.

 عمى المستوػ الوطني ومتابعة لموضوعات محددة:    

 في األردن 

 حقوق اإلنسان -
 االنتخاباتمراقبة  -
 المرأة ومشاركةقضايا اجتماعية من مثل الشباب  -
 تعزيز الدور الرقابي لمنظمات المجتمع المدني في ىيئات صنع القرار لإلصالحات السياسية. -

 

 في تونس وليبيا

 حقوق اإلنسان، -
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 تعميم مراعات المنظور الجنساني، -
 التعميم،  -
 المحافظة عمى التراث الثقافي، -
دماج أو - مشاركة النساء، عندما يساعد ىذا عمى وجو  قضايا اجتماعية من مثل الشباب وا 

 التخطيط االستراتيجي،و ين المكونين في السياسات العامة الخصوص في ادماج ىذ
يات تعاون لمراقبة االنتخابات بين منظمات المجتمع المدني والسمطات الوطنية عبر تأسيس آل -

 مبادرات "عممية"، واتخاذالحمالت االلكترونية 
أو أؼ طريقة أخرػ مبتكرة  لتعزيز الحكم الرشيد ومشاركة منظمات المجتمع المدني في الحياة  -

 العامة.     
أساس واجب اإلتباع من قبل جميع منظمات اقرار ميثاق شرف مشترك يمكن أن يستخدم ك -

 المجتمع المدني في عموم البمد. 

 في فلسطين

 تعزيز دور منظمات المجتمع المدني كجية رقابية السياسات ومراكز صنع القرار وبخاصة:

حاالت  -EWASH (3)ستعطى األولويات لألعمال التي تستيدف تمكين قدرات وموارد ال  -
لصحي والنظافة، وعمى وجو الخصوص لتعزيز اإلصالح وزيادة ، المياه، الصرف االطوارغ 

المساءلة العامة، إلى مناصرة ومراقبة الوكالة الدولية لمطاقة في قطاع الصحة والمياه والصرف 
الصحي ، لممساىمة في تحميل قطاع المياه والصرف الصحي والمشاركة الفعالة في تعريف 

دعم انتاج االدلة المحمية بشأن القضايا الرئيسية لتقديم معايير األداء ونظم الرصد ذات الصمة، ل
الخدمات العامة المتصمة بالمياه والصرف الصحي عمى المستويين المحمي والوطني وصياغة 

 التوصيات بناء عمى النتائج.
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ستعطى األولوية لشبكات من منظمات مجتمع مدني صغيرة ولمنظمات شعبية عاممة في مستوػ  -
مدعوة ولتعزيز حل يحسن من فرص الحصول عمى الخدمات والموارد الطبيعية المجتمع المحمي ل

خاص إلى المبادرات  اىتماموسيعطى  من خالل مشاركة وحوار حقيقيين مع السمطة الفمسطينية.
التي تعزز دور ومسؤولية السمطة الفمسطينية في كل أنحاء الضفة الغربية من خالل الحوار 
والمشاركة مع المجتمع المدني لمعالجة القضايا ذات الصمة بما فييا : النساء، االطفال، الشباب 

ستعطى  االثقافي. كم واألشخاص ذوؼ اإلعاقة، الحفاظ عمى البيئة والموارد الطبيعية، والتراث
من مستوػ المجتمع المحمي إلى  االنتقالاألولوية لممشاريع التي تستشرف السمطات العامة ، 

 المستوػ اإلقميمي و/أو الوطني.  

 المرغوبة )الجديرة باالختيار( االنشطة .4

 ينبغي عمى المشاريع المقترحة أن تتوافق مع األنشطة التالية: 

فجوة التواصل والتعاون بين منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية تركيز المبادرات عمى  -
 وصناع القرار )المسؤولين(.

 أنشطة تسيل التفاعل والتعاون بين منظمات المجتمع المدني ومسؤولي المؤسسات الحكومية. -
مبادرات متوقعة لخمق مساحات رسمية لمنظمات المجتمع المدني في رسم السياسات وتسييل  -

 وار بشأن ىذه السياسات.الح
األنشطة التي تروج لتحول منظمات المجتمع المدني من تقديم الخدمات إلى المشاركة في القرار،  -

وخاصة في حالة األردن وفمسطين، وكذلك بشكل غير مباشر التحول لممشاركة المدنية في صنع 
 القرار السياسي.

مشاركتيا في عمميات صنع السياسات بين أنشطة اإلدماج لدور منظمات المجتمع المدني وأىمية  -
 المؤسسات الحكومية والجميور العام.
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مبادرات لزيادة وتبادل الثقة المتبادلتين بين مسؤولي المؤسسات الحكومية وممثمي منظمات  -
 المجتمع المدني. 

 أنشطة التوعية وبناء الثقة. -
الجميور،  الىتمام، وجمبيا أنشطة كسب التأييد لتحديد وتأكيد قضايا السياسات غير المعالجة -

يصال صوت مجموعة واسعة من أصحاب المصالح  السياسية والبيئية واالجتماعية  واالىتماماتوا 
 والمجتمعية المحمية. 

مبادرات لمنظمات المجتمع المدني لتحديد المشاكل ووضع خطط لكسب التأييد من أجل تحقيق  -
 نتائج ممموسة وواقعية.

لمشاريع التي تيدف إلى تعزيز التبشير، خطاب الكراىية أو أؼ شكل آخر ستستبعد من ىذه المنحة ا
 (.4من أشكال التطرف)

  شروط اختيار منظمات المجتمع المدني .5

المجموعة األولى المستيدفة من ىذه الدعوة لتقديم مقترحات ىي منظمات المجتمع المدني، أؼ ىي "كل 
رج األسرة والتي تنظم فييا الناس أنفسيم لتحقيق مصمحة غير التجارية وغير الحكومية خا المنظماتتمك 

 مشتركة في الحياة العامة وفي القيام بدور جية تنموية مستقمة.

في ىذا اإلطار، يشار إلى مفيوم منظمات المجتمع المدني كما ذكر من قبل االتحاد األوروبي في 
المشاركة األوروبية مع المجتمع المدني في منشوراتو المعتمدة "جذور الديمقراطية والتنمية السياسية: 

 (.5)2012العالقات الخارجية" لعام 

 عمى وجو الخصوص، يشترط في من يتمكن من الحصول عمى المنحة أن يكون مقدم الطمب: 

 مسجل قانونيًا، و -
 ، وربحيغير  -
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 و منظمات المجتمع المدني من الدول المستيدفة االربعة )األردن، ليبيا، فمسطين وتونس( -

دارة العمل. يمكن لمنظمات المجتمع المدني أن تعمل بشكل  يكون مسؤوال بشكل مباشر عن إعداد وا 
 مع اآلخرين. تحالففردؼ أو في 

ويتم تشجيع الشراكات في إطار ىذه الدعوة لتقديم المقترحات. ويجب أن يتضمن الطمب ما ال يقل عن 
المخصصة  التحالفاتكة أنشئت بالفعل أو في التقديم( جزءًا من شب شركاءاثنين من الشركاء )

في التقديم( تمبية معايير األىمية التي تنطبق  شركاءلمنظمات المجتمع المدني. ويجب عمى الشركاء )
 عمى مقدم الطمب نفسو.

يرجى مالحظة أن معايير األىمية محددة يمكن أن تنطبق عمى جمعيات في ليبيا والتي المشاريع 
 جتمع المدني الميبية ومقرىا في تونس يمكن أن تكون مقبولة. المقدمة من منظمات الم

 . تصميم مقترحات المشاريع 6

 نشجع المتقدمين لتقديم مقترحات المشاريع التي: 

ن مشارك في التركيز عمى الحكم الرشيد والمشاركة، والمساىمة في تحقيق اليدف العام لمشروع "ك -
لنمو شامل وديمقراطي ومستدام في األردن، ليبيا، فمسطين وتونس من خالل القرار": لبناء بيئة 

 تعزيز مشاركة المجتمع المدني. 
وضوح المعرفة والفيم، والميارات، والشروط و/أو المواضيعية التي سيتم تناوليا من خالل تنفيذ  -

 مشاريعيم. 
جمة/ متالئمة مع االحتياجات تقديم مجموعة واسعة من االنشطة "الحكم الرشيد"، طالما أنيا منس -

 المحمية/ الوطنية ومع سياق محدد. 
اثبات وجود تركيز واضح لمحوكمة من مثل: آلية الحوار، رفع الوعي، كسب التأييد/المناصرة  -

 والتشبيك، وما الى ذلك. 
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روع فمسطين وتونس( ويمكن أن يكون لممش أن ينفذ المشروع في احدػ البمدان المختارة )األردن، ليبيا،
 البعد المحمي أو اإلقميمي والوطني. 

تشكل ىذه اآللية لممنح الفرعية حافزًا لتطوير نشاط أوسع وأوسع، وبالتالي، فإنو من الميم أن تذكر بوضع 
( من ىذا الدعم outcomes( والنتائج التي سيتم تحقيقيا )expected resultsالنتائج المتوقعة )

 المؤسسي والمالي الممموس. 

تعظيم ومضاعفة الفرص التي تتيحيا ىذه المنح الفرعية، ينبغي أن يكون تنفيذ ىذه المقترحات  من أجل
موثقًا بشكل كامل، وأن تكون جزءًا من منصة الكترونية لمشروع "كن جزءا من القرار"!، وكذلك جزءًا من 

 كامل سياسة الوضوح لمشروع "كن جزءا من القرار"!.

 قديم مقترح واحد فقط.كل منظمة مجتمع مدني يمكنيا ت 
 :مدة المشروع 

 ( شير كحد أقصى.12( و)8مدة المشروع تترواح بين )

 :تصميم الموازنة وحجم المنحة 

 سيتم تمويل المقترحات وفقًا لمميزانية المتوقعة في المقترح. 

 كون: ي يمكن أنالمبمغ الكمي لحجم المنحة الفرعية 

مبادرات  مدني التي تنفذ مشاريع صغيرة أويورو لمنظمات المجتمع ال 10،000 –4000بين  -
 اختبارية.

يورو لمنظمات المجتمع المدني القادرة عمى العمل في شبكات أو في  35،000 – 20000بين  -
 أكثر من بعد اقميمي.  
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)التونسية/األردنية/ الدينار الميبي/الشيكل في فمسطين(    الميزانيات يجب ان تكون مبينة بالعممة المحمية
 دام الجدول المرفقة بيذه الدعوة. باستخ

 المساىمة العينية أو النقدية لن يكون مقبواًل .

 قبل التوقيع عمى المنحة يمكن اعادة مناقشة الميزانية مع المتقدمين لممنحة. 

عند توقيع العقد سيتم اإلشارة إلى اجمالي الميزانية أيضًا باليورو وفقا لسعر الصرف الموجود عمى الموقع 
 االلكتروني لالتحاد األوروبي في الشير الجارؼ. 

 تصميم الجودة واألثر 

مجموعة المتطوعون المدنيون وشركاءىم يوصون جميع المتقدمين الميتمين لوضع مقترحات ليا مدػ 
 وتأثير مستدام. لذلك، يجب ان تكون المقترحات قادرة عمى إثبات ما يمي: طويل 

ينبغي عمى مقدمي الطمبات تقديم فكرة المشروع اعتمادًا عمى السياق العام، وذلك تماشيًا مع قطاع  .1
 في كل من البمدان المؤىمة األربعة.  الراىنالحكم والوضع السياسي 

المقترحات ينبغي أن تدمج المشاركة، اقامة صالت جديدة بين منظمات المجتمع المدني والسمطات  .2
 المحمية والوطنية والقطاعات أو المجاالت األخرػ. 

 يجب أن تتضمن المقترحات منيجية تشاركية في التخطيط والتنفيذ .3
 ات األكثر ضعفًا. والدعوة لتمبية احتياجات المجتمع اىتماماتينبغي أن تعكس المقترحات  .4

 
 
 
 



ENPI/2014/354-499  

WE GOV! Empowering MENA CSOs participation policy making 

Co-financé par l’Union Européenne à travers la Facilité de Voisinage pour la Société Civile

14 

 . عملية التقييم واالطار الزمني 7

وخبراء محميين   GVCعممية اختيار المشاريع ستتم من طرف لجنة اختيار تتركب من ممثمين عن منظمة 
 خارجيين وباإلضافة الي ممثمين عن الشركاء 

 سيتم اختيار أكثر من مشروع في كل بمد 

فقط المقترحات المقدمة عبر اإليميل )باستخدام النماذج المرفقة وورد واكسل( سيتم قبوليا لمتقييم، قد تكون 
 ىناك حاجة لمطمب من المتقدمين بتزويدنا بوثائق وتوضيحات اضافية اذا لزم األمر. 

ييدؼ، كل في بمده، سيتم اخطار المتقدمين الناجحين عبر البريد االلكتروني وكذلك دعوتيم الى اجتماع تم
 وذلك من قبل مجموعة المتطوعون المدنيون وشركاء مشروع "كن مشارك في القرار". 

 اإلطار الزمني المتوقع لعممية التقييم ىو التالي: 

 11/11/2016 تدشين دعوة لتقديم مقترحات
 11/12/2016 آخر موعد لتقديم الطمبات
 20/12/2016 –12 مراحل االختيار في كل بمد

 20/12/2016 إعالم النتائج لممتقدمين بالطمبات

 مدة التنفيذ والمتابعة
كانون األول/ديسمبر  – جانفيكانون الثاني/

2017 
 2018 جانفي/كانون الثانينياية  آخر موعد لتقدير التقرير النيائي

 

والعربية. لكن  من فضمك الحع في ىذه المرحمة يمكن أن تقدم المقترحات بالمغات االنجميزية، الفرنسية
 كافة النماذج المعتمدة في ىذه الدعوة لتقديم المقترحات ستكون متوفرة  فقط بالمغتين االنجميزية والفرنسية.
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من فضمك الحع بعد قبول المقترح وأثناء تنفيذ المشروع، فإن التقارير اإلدارية والمالية ستكون مقبولة فقط 
 بإحدػ المغتين االنجميزية أو الفرنسية. 

سوف تتم مشاركة سكرتارية ال تتمتع بحق التصويت في عممية اختيار المقترحات وذلك لضمان الشفافية 
 والنزاىة. 

 وكذلك سيتم تطبيق معايير التقديم نفسيا في جميع البمدان المؤىمة األربعة، وفقًا لمجدول المرفق: 

مجموع   درجات التقييم
 النقاط

معايير األىمية ونوع 
 المتقدمين

 دد أعضاء منظمات المجتمع المدني/كم عتحالف ىل المقترح مقدم من 
و مناسب لألنشطة ىل ى التحالف؟ىذا منظمات غير الحكومية ضمن 

 ؟ولمقطاع المقترح
0-5 

المقترح  يطور؟ ىل ات العموميةيم المقترح في جدول أعمال السياسىل يس
 5-0 آلية لمتنسيق وتمكين دور المجتمع المدني تجاه صناع القرار؟

في أنشطة سابقة لمشروع "كن جزء من منظمة المجتمع المدني  شاركتىل 
 5-0 القرار"! ؟

مع  ىل المقترح ينسجم؟ رات منظمات المجتمع المدنيىل سيحسن المقترح قد
ترح يدعم منظمات المجتمع وىل المق؟ قدرات منظمات المجتمع المدني

 عادة يتم استبعادىا من الفرص المالية الكبيرة نظرا لحجميا/ خبرتيا؟  ؟المدني
0-5 

 مالئمة

إلى أؼ مدػ يتالئم المقترح مع األىداف المبينة في المبادغ التوجييية 
 لمدعوة؟

0-5 

 5-0 كم ىو المقترح ذات صمة بالمعايير واألولويات الوطنية؟
 5-0 يستجيب المقترح لمحاجة المقدرة)المخمنة(؟ىل 

 5-0 إلى أؼ حد يدمج المقترح آليات الحكم الرشيد والممارسات اإلجابية؟
 5-0 إلى أؼ مدػ يرفع المقترح من وعي الجميور؟
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إلى أؼ مدػ تتالئم السمطات المحمية/الوطنية وعامة الجميور مع أىداف 
 المقترح؟

0-5 

 5-0 ىل لممقترح إطار زمني معقول وسينفذ في المكان المناسب؟ التاريخ والمكان
 5-0 ىل األنشطة مؤىمة ومناسبة لموصول إلى النتائج واألىداف المرجوة؟ األنشطة

 تجربة مقدم الطمب
ىل لدػ مقدم المقترح كمنظمة أو شبكةخبرة في أعمال ماثمة؟ ىل لدػ مقدم 

 المشروع؟ شبكة القدرة عمى تنفيذ المقترح كمنظمة أو
0-5 

 المستفيدين

ىل يستيدف المشروع انواع  ىل أعداد المستفيدين واقعية ومترابطة منطقيًا؟
 مختمفة من المستفيدين والفاعمين وأصحاب المصمحة؟

0-5 

لمفئات  االىتمامإلى أؼ مدػ يتضمن المقترح نيج حقوق اإلنسان ويعطي 
 الضعيفة؟

0-5 

المخرجات 
/القابمية لمنقل 

 والتعميم

ىل يتوقع المقترح إنتاج مخرجات أو نتائج قابمة لمتعميم بشكل واضح؟ وىل 
عمى االنترنت عمى المنصة  سيتم تقاسم ىذه النتائج بين الشركاء ونشرىا

 االلكترونية "كن جزءا من القرار"!؟
0-5 

 االبداع واالبتكار
ت ذات الصمة ىل سيستخدم المقترح مقاربة خالقة لمعالجة القضايا والقطاعا

 5-0 من ىذا التدخل؟

دراسة 
الجدوػ/قابمية 

 التنفيذ

ىل المقترح جزءًا من مسار أوسع لعمل المنظمة؟  ىل والمقترح قابل لمتنفيذ؟
 5-0 وىل أخذ المقترح الفوائد من التجارب السابقة لتكرارىا في المستقبل؟

 5-0 ىل لدػ المقترح رؤية واضحة إلستدامتو؟ االستدامة

 الميزانية
ىل التكاليف واقعية؟ ىل يوجد توازن بين التكاليف  ىل الميزانية واضحة؟

 5-0 والمنافع الواقعية؟

 100 الحد األقصى لممشروع
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 . كن جزءا من القرار!  الدعم المالي 8

 يورو لمبمدان األربعة المستيدفة. 200.000المبمغ اإلجمالي لمدعم المالي المخصص ىو 

 النهائي والطلبات. الموعد 9

 . 2016ديسمبر/كانون األول  11الموعد النيائي الرسمي لتقديم الطمبات ىو في

 يجب أن ترسل الطمبات عن طريق البريد اإللكتروني عمى العناوين التالية: 

italia.org-wegov.subgranting@gvcTo:  

 بئة الطمبات عمى نماذج "كن جزاء من القرار"!  التالية: يجب تع

 : ورقة معمومات مقدم الطمب1الممحق  -
 : مقترح المشروع2الممحق  -
 : الميزانية 3الممحق  -

يمكن عقد يوم لممعمومات في كل بمد لمقدمي الطمبات المحتممين لتقديم النصح ليم ولمنظمات المجتمع 
لمزيد من المعمومات عمى  والدعوة الدولية لتقديم المقترحات. رار"!المدني في مشروع "كن جزءا من الق
 مستوػ كل بمد يرجى االتصال عمى:

 األردن -  achrs@achrs.orgمركز عمان لدراسات حقوق اإلنسان:  -

ليبيا، تونس والمقترحات  – ester.zappata@gvc-italia.orgمجموعة المتطوعون المدنيون : 
 متعددة البمدان.

 فمسطين. – development.coord@gvc-italia.orgمجموعة المتطوعون المدنيون:  -

 

mailto:wegov.subgranting@gvc-italia.org
mailto:achrs@achrs.org
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 . العقود والدفع 11

 عمى النحو التالي: ! ضمن آلية المنح الفرعية،القرارسيتم منح المشاريع الناجحة تحت "كن مشارك في 

 % من الميزانية عند توقيع العقد.50الدفعة األولى: الدفع المسبق  -
 % من الدفعة األولى 80% بعد صرف 40الدفعة الثانية:   -
 %10الدفعة الثالثة واألخيرة  -

التقرير المالي  وسوف تشمل جميع التقارير المالية الفواتير األصمية وجميع الوثائق الداعمة ذات الصمة.
 يجب أن يرسل مع التقرير اإلدارؼ.

 

  توجيهية لتظهير الداعمين.المبادىء ال11

يتوجب عمى الحاصمين عمى المنح الفرعية من منظمات مجتمع مدني أو شبكات احترام قواعد تظيير 
الداعمين المعتمدة من قبل االتحاد االوروبي و"التواصل ودليل الرؤية ألداء االتحاد األوروبي الخارجية" لعام 

2010. 

تصاالت مع المعايير االجتماعية والثقافية، وكل االتصاالت بشكل خاص، يجب أن تتوافق الرسائل واال
تجيا المقترحات الفرعية الممنوحة تنمية، ورقة الحضور ....الخ( التي الخارجية )تقرير، مواد تعمي

 من قبل االتحاد االوروبي".  مموليوضع عمييا عمم االتحاد األوروبي  وذكر "ىذا المشروع 

عية وأدوات كسب التأييد يجب أن تتضمن بيان عدم المسؤوليات التالية: مواد االتصال، مثل مواد التو 
"تم انتاج ىذا المنشور بمساعدة من االتحاد األوروبي. محتويات ىذه المواد ىي مسؤولية )اسم منظمة 

 المجتمع المدني/شبكة(، وال تعكس بأؼ حال من األحوال وجيات نظر االتحاد األوروبي". 
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يبية/ورش عمل والمناسبات العامة ينبغي لألنشطة الممولة أن تضمن االعتراف وخالل الدورات التدر 
بتمويل االتحاد االوروبي ووضع عمم االتحاد األوروبي عمى كل المواد التي تنتجيا وتنشرىا المشاريع 

 الممولة غير المنح الفرعية. 

تنسيق وثيق مع تضمن مجموعة المتطوعون المدنيون وضوح أؼ نشاط ذؼ صمة أو حدث ميم في 
ىذه المنح الفرعية، وا عالم بعثة االتحاد األوروبي عمى وجو السرعة في كل من األردن، ليبيا، فمسطين 

 وتونس.  

 

 معلومات االتصال -12

مستعد فريق "كن جزءا من القرار" تقديم معمومات أكثر بخصوص عممية تقديم مقترحات وكذلك تقديم الدعم 
يرجى عدم التحرج من االتصال عمى العناوين  محددةحول ىذه الدعوة لتقديم مقترح.في حال وجود أسئمة 

   italia.org-wegov.subgranting@gvcالتالية: 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:wegov.subgranting@gvc-italia.org
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 اىهىاٍػ:

 637COM(201(1-13.102011شَبدة أثس ظُبظبث اىخَُْت فٍ االححبد األوزوبٍ: خطت ىيخغُُس،  -(1) 

 )2(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0492:FIN:en:PDF   
 

للتصدي لحالت  2102( فً حاالت الطوارىء، المٌاه والصرف الصحً ومجموعة النظافة )( وهً هٌئة تأسست فً عام 3) 
. وهً تهدف إلى تنسٌق العمل فً المٌاه والصرف الصحً وقطاع الطوارىء التً نتجت عن الغزو اإلسرائٌلً فً الضفة وغزة

  النظافة لتفادي االزدواجٌة والمساعدة فً ضمان أفضل النتائج.   

 
)4( إجساءاث أخسي غُس اىَقبىىت : اإلجساءاث اىَؼُْت فقظ أو أظبظب ٍغ اىسػبَت اىفسدَت ىيَشبزمت فٍ 

وزغ اىؼَو واىْدواث واىَؤحَساث وٍؤحَساث. اإلجساءاث اىَؼُْت فقظ أو أظبظب ٍغ اىَْح اىدزاظُت اىفسدَت 
ىيدزاظبث أو دوزاث حدزَبُت. اإلجساءاث فٍ قطبع اىخؼيٌُ اىسظٍَ؛ ٍؤحَساث ىَسة واحدة: ال ََنِ إال أُ 

َخٌ حَىَو اىَؤحَساث إذا مبّج حشنو جصءا ٍِ ٍجَىػت واظؼت ٍِ األّشطت اىخٍ ظُخٌ حْفُرهب. 
اإلجساءاث اىخٍ حخنىُ حصسا أو فٍ اىَقبً األوه فٍ اىْفقبث اىسأظَبىُت، ػيً ظبُو اىَثبه، األزاضٍ 

واىَببٍّ. إجساءاث ىدػٌ ٍشبزَغ ّقدَت ٍَبثيت اىخَىَو األصغس؛ أو األػَبه اىخٍ حْطىٌ ػيً حَُُص ضد 
أفساد أو ٍجَىػبث ٍِ اىْبض ػيً أظبض اىجْط، واىَُىه اىجْعُت أو اىَؼخقداث اىدَُْت أو ّقص ٍْهب، 

 أو أصيهٌ اىؼسقٍ. إجساءاث دػٌ األحصاة اىعُبظُت.
 

 )5(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0492:FIN:en:PDF 1.2.  

 
 ٍبذا َؼٍْ االححبد األوزوبٍ بَْظَبث اىَجخَغ اىَدٍّ، اىصفحت 3.

 وَسي االححبد األوزوبٍ بأُ ٍْظَبث اىَجخَغ اىَدٍّ حشَو جَُغ اىَْظَبث غٍ اىحنىٍُت وغُس اىسبحُت 
وغُس اىحصبُت وغُس اىؼْفُت، واىخٍ ٍِ خالىهب َْخظٌ اىْبض ٍِ أجو اهدافهٌ واىَثو اىؼيُب اىَشخسمت، 

ظىاء أمبّج ظُبظُت أو ثقبفُت أو اجخَبػُت أو اقخصبدَت. حؼَو هرٓ اىَْظَبث ٍِ اىَعخىي اىَحيٍ إىً 
 اىَعخىي اىىطٍْ واإلقيٍَُ واىدوىٍ، وَشنيىُ اىَْظَبث اىسَفُت واىحضسَت، اىسظَُت وغُس اىسظَُت. 

وَقدز االححبد األوزوبٍ اىخْىع ٍْظَبث اىَجخَغ اىَدٍّ وخصىصُبحهب. مَب حؼَو ٍغ ٍْظَبث اىَجخَغ 
اىَدٍّ ىيَعبءىت واىشفبفُت اىخٍ حشخسك اىخصاٍهب اىخقدً االجخَبػٍ واىقٌُ األظبظُت ىيعالً واىحسَت 

 واىَعبواة فٍ اىحقىق واىنساٍت اإلّعبُّت. 
وحشَو ٍْظَبث اىَجخَغ اىَدٍّ حيل اىقبئَت ػيً أظبض اىؼضىَت، وىهب ٍقس وىهب حىجهبث خدٍُت. ٍِ 

بُْهب، واىَْظَبث اىَجخَؼُت اىَحيُت، واىَْظَبث غُس اىحنىٍُت، واىَْظَبث اىدَُْت، واىَؤظعبث، 
واىَؤظعبث اىبحثُت، واىَْظَبث اىَؼُْت ببىَعبواث اىجْدزَت، ٍْظَبث اىَثيُُِ، واىخؼبوُّبث واىجَؼُبث 

اىَهُْت واىخجبزَت، ووظبئو اإلػالً  اىخٍ ال  حهدف ىيسبح. اىْقبببث اىؼَبىُت وٍْظَبث أزببة اىؼَو، 
 وَعًَ اىشسمبء االجخَبػُُِ، حشنو فئت ٍحددة ٍِ ٍْظَبث اىَجخَغ اىَدٍّ.

 


