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 Encompass LLC الجهة المانحة 

للتمكين ا��قتصادي   USAIDم��وع  |  ي مكانت  فرصة التمويل  اسم الم��وع
الوكالة ا��مريكية  والقيادي للمرأة الممول من 

 للتنمية الدولية 

 

 )APSبيان البرنامج السنوي ( نوع ا��ع��ن 

 2022/ 01بيان البرنامج السنوي  رقم فرصة التمويل 

 2022ديسمبر  11 ا��صدار: تاريخ 

 2023شباط  07 تاريخ ا��صدار المعدل: 

 2023نوفمبر  29 :التاريخ النهائي 

بيان   حول��سئلة �ستقبال االموعد النهائي �
 البرنامج السنوي 

التواريخ/المواعيد    أدناه ل��ط��ع على  (أنظر
 ا��ربعة)  المواعيد  حسب تقديمل النهائية ل

 

 مقدمي الطلبات الكرام:السادة والسيدات  

ــادي والقيادي للمرأة الممول USAID  يســــهم من الوكالة ا��مريكية    م�ــــ�وع مكانتي للتمكين ا��قتصــ
  المناصــــب    وتولي حصــــول المرأة على عمل مدفوع ا��جر  فرص    تعزيز) في  USAIDللتنمية الدولية (

أـهداف مترابـطة    العـمل على تحقيق ثـ��ـثة  حـيث يتم  ،اـ��ردن  في القـطاعين الـعام والـخاص    في ة  يـ القـياد
في القطاع    مناسـبة  ) تحسـين حصـول المرأة على فرص عمل1وعلى نفس القدر من ا��همية، وهي: (

التصـــــورات والمـفاهيم  ) تحســـــين  2قـيادـية في القـطاعين الـعام والـخاص، (  وتولي مـناصـــــبالـخاص  
  توفير ) تشـــجيع  3، (ذات الصـــلة  المنا�ـــ�ةحم��ت  الممارســـات و  ودعم  ل المرأة  المجتمعية حول عم

 .وم��ئمةبيئات عمل أكثر إنصاًفا وأمًنا  

 

مملوكة    ذات مسـؤولية غير ربحية�ـ�كة  وهي    EnCompass LLC  هي   مكانتي   م�ـ�وعل  الجهة المنفذة
  �ت في مجا�  ال�ـ�كاءالمصـممة حسـب متطلبات  مبتكرة والحلول  ال�ـ�كة التقدم  حيث    بالكامل للنسـاء،

هذه   في   طويلة  خبرة  ال�ــ�كةلك  تتم  .والتقييم  والمتابعةالمســاعدة الفنية،  وتعزيز القدرات،  والقيادة،  
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ة، تتولى �ـــــ�كـة    في أنحـاء العـالم؛  دوـلة  70أكثر من    المجـاـ��ت في    EnCompassوبصـــــورة رئيســــــي

 مكانتي.  م��وع  تنفيذ  المسؤولية الكاملة عن

 

)  FAAمكانتي بيان البرنامج السـنوي هذا وفًقا لقانون المسـاعدة الخارجية (USAID   م�ـ�وع  طرحي

 200  للبنود رقمتنشأ وفًقا   قد  أي منح  سيتولى الم��وع إدارة  ، حيثبصيغته المعدلة 1961لــعام  

ومبـادئ  والمتطلبـات ا�ـ�داريـة الموحـدة،  )،  CFRمن قـانون اللوائح الفيـدراليـة (  2من البـاب    700و
ــات   ومتطلب ــاليف،  والتك ــدقيق  ــات ت للمنظم ــة  ــاســـــي القي ــام  ــ�حك وا� ــة،  ــدرالي الفي المنح  ــة    مراجع

في بيان البرنامج السـنوي  الواردة  �ضـافية  ا�متطلبات  الغير ا��مريكية، و  ا��مريكية/  والمؤسـسـات
ذه المنحة (الذي  هل  الخاص  بيان البرنامج الســنوي إصــدار  مكانتي أن يعلن عن  م�ــ�وعهذا. وي�ــ�  

 مكانتي").م��وع  ل  بيان البرنامج السنويفيما بعد باسم "  يشار إليه هنا

 

ــ�وعيعلن   ــ�اكة متنوعة مع العديد من    بناءمكانتي عن رغبته في     USAIDم�ــ ، بما  الجهاتع��قات �ــ
المنظمات المحلية    ويشــمل ذلك (  وغير المســتغلة بالكاملفي ذلك الجهات الفاعلة ا��نمائية الجديدة  

ا)  المنظـمات المســـــجـلة  و )  USAIDعـمل الوـكاـلة اـ��مريكـية للتنمـية اـلدولي (  نطـاق  زـيادة  لـغاـياتمحليـً

 في قطاع التمكين ا��قتصادي والقيادي للمرأة.وتعزيز جهودها  

 

 ُصمم بيان البرنامج السنوي لدعم أولويات محددة تندرج تحت النقاط التالية:

ــل  من خ��لالمجتمعية    نظرةالتغيير   - ــال  و  حم��ت التواصـ ــ�ة لتعزيز  وا��تصـ المجتمع    نظرةالمنا�ـ
 المرأة على الصعيدين المحلي و/أو الوطني.  عملوموقفه تجاه  

 في القطاع الخاص.وعملها    المشاركة ا��قتصادية للمرأة  بزيادةأفكار مبتكرة تتعلق  تقديم   -

  ، العمل الكريم للمرأة ومشــاركتها ا��قتصــادية   تدعم  حاضــنةبيئة    ��نشــاءمنا�ــ�ة  الو  توفير الدعم -
العوائق التي تحول دون المشـــــاركة ا��قتصـــــادية للمرأة على النحو الذي ُيحدده    مواجهةوبالتالي  

 والبحث المتعمقين.  التقييمصاحب الطلب من خ��ل التجربة أو  

 

مكانتي دعوة لتقديم الطلبات أو دعوة لتقديم المقترحات،  م�ــــ�وع  �� ُيعد بيان البرنامج الســــنوي ل
، حيث ســيتولى فريق  بيان البرنامج الســنويمحتوى  بل هو دعوة لتقديم أوراق مفاهيمية اســتجابًة ل

هذه ا��وراق المفاهيمية،  المنح في م�ـــــ�وع مكانتي ا���ـــــ�اف على عملية مراجعة واســـــتعراض  
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، حـيث يـجب على الطـلب اســـــتيـفاء  طـلب ـكاـمل  ـ��ختـيار الطلـبات المقبوـلة من أـجل دعوتهم لتـقديم
  رنامج الســــنوي في إطار بيان البجميع المتطلبات وا��لتزام بجميع ا��رشــــادات والتوجيهات الواردة  

 .للتمكن من التنافس على المنحة

ات    م�ـــــ�وعيحتفظ   ة والطلـب �وراق المفـاهيمـي ل أي من اـ� ل أو عـدم تموـي الحق في تموـي مكـانتي ـب
ا بالحق في عدم إجراء  ودوراته ذات الصـلةالمقدمة بموجب بيان البرنامج السـنوي   . كما يحتفظ أيضـً

ـقدمي الطلـبات المقبولين في مرحـلة الورـقة  مرحـلة اـ��ـبداع المشـــــترك وطـلب طلـبات ـكامـلة من م 
 المفاهيمية.

 وفًقا للفترات الزمنية التالية:  مراحلفي بيان البرنامج السنوي على أربع    است��م الطلبات  يتم

 2023  شباط   28  إلى  2022  كانون ا��ول 11ا��ولى ��ست��م الطلبات من   المرحلة .1

  بحلول وســوف نقوم بإجابتها   2023  شــباط  31في موعد أقصــاه  نســتقبل ا��ســئلة وا��ســتفســارات  

  2023شباط   32

ظهرا بتوقيت عمان   12:00الســاعة   2023شــباط   16ســيتم عقد جلســة تعريفية ببرنامج المنح يوم  
 عبر الرابط التالي لمنصة زووم:  

Zoom Meeting  

  https://encompassworld.zoom.us/j/88585731695 

Meeting ID :885 8573 1695  

Passcode :097694 

 2023  حزيران 1  إلى  2023  نيسان 15الثانية ��ست��م الطلبات من  المرحلة   .2

 22  بحلولوسـوف نقوم بإجابتها   2023  أيار 10نسـتقبل ا��سـئلة وا��سـتفسـارات في موعد أقصـاه  

  2023  أيار

 2023  أيلول  15  إلى  آب 1الثالثة ��ست��م الطلبات من  المرحلة   .3

 31  بحلولنقوم بإجابتها    فوسـو 2023 آب 02نسـتقبل ا��سـئلة وا��سـتفسـارات في موعد أقصـاه  

  2023 آب

 2023  ت��ين ثاني  29  إلى  2023  ت��ين ا��ول 01الرابعة ��ست��م الطلبات من  المرحلة   .4

وســوف نقوم بإجابتها   2023  ت�ــ�ين ثاني  01نســتقبل ا��ســئلة وا��ســتفســارات في موعد أقصــاه  
  2023  ت��ين ثاني  15  بحلول

https://encompassworld.zoom.us/j/88585731695
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التواصـل مع جهة ا��تصـال المعنية عبر البريد    خ��ل منالعملية  ب  المتعلقة  يـسعدنا اـستقبال ا��ـسئلة
ــال  ا��لكتروني المخصـــص ــئلة  ل�الورقة المفاهيمية.    ��رسـ ،  عامة حول المعلومات الواردة أدناهال�سـ

مـع واصــــــــل  ـت اـل رجـى  ــ�وع  فـرـيق  ـي م�ــــ فـي  ح  مــن ـتي    اـل ــاـن رونـيمـكـ كــت ــ�ـل ا�ـ ــد  ريـ ـب اـل طـرـيق    عـن 

makanatigrants@encompassworld.com .قبل الموعد النهائي المحدد أع��ه 

في تـقديم الورـقة المـفاهيمـية لبـيان البرـنامج  يســــــعدـنا وكلـنا أـمل أن تتمكن منظمتكم من المشــــــارـكة  
 السنوي.

 مع خالص تقديري                                                 

 ارليكجنرمين مراد                                               

 الم��وع مديرة                                              

مكانتي للتمكين ا��قتصادي والقيادي للمرأة الممول من الوكالة ا��مريكية للتنمية   USAID م��وع
الدولية 

mailto:makanatigrants@encompassworld.com
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 قائمة ا��ختصارات

 

ADS ةالتلقائي  اتنظم التوجيه 
APS بيان البرنامج السنوي 

CFR قانون اللوائح الفيدرالية 

COP مدير الم��وع 

FAA منحة بمبلغ ثابت 

GBV  العنف القائم على النوع ا��جتماعي 

GUC   برنامج المنح 

JOD  دينار أردني 

Makanati   م�ــ�وعUSAID   مكانتي للتمكين ا��قتصــادي والقيادي للمرأة الممول من
 الوكالة ا��مريكية للتنمية الدولية

NCAGE الكيان التجاري والحكومي للناتو 

NGOs المنظمات غير الحكومية 

POC ا��تصال  جهة 

RFA دعوة لتقديم الطلبات 

RFP   العروض المقترحةدعوة لتقديم 

TOC نظرية التغيير 

USAID الوكالة ا��مريكية للتنمية الدولية 

USD  دو��ر أمريكي 

USG حكومة الو��يات المتحدة 

WEE التمكين ا��قتصادي للمرأة  

W-GDP التنمية وا��زدهار العالمي للمرأة 
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 البند أ: وصف البرنامج 

مـكانتي للتمكين ا��قتصـــــادي والقـيادي للمرأة الممول من الوكالة ا��مريكـية  USAID م�ـــــ�وع    يطرح
ــعام  FAAا��جنبية (للتنمية الدولية بيان البرنامج السنوي هذا وفًقا لقانون المساعدة   بصيغته   1961) لـ

تخضــــع  و.  72027822C00001المعدلة وبموجب عقد الوكالة ا��مريكية للتنمية الدولية الرئي�ــــ� رقم  
من قانون اللوائح الفيدرالية   2من الباب   700و  200  للبنود رقمأي منحة (منح) محتملة تنشـــأ عن ذلك  

ا�ــ�داريــة الموحــدة،    – المنح الفيــدراليــة، وا�ــ�حكــام    تــدقيقمتطلبــات  ومبــادئ التكــاليف،  والمتطلبــات 
ا لنظـام   القيـاســـــيـة للوكـالـة ا�ـ�مريكيـة للتنميـة الـدوليـة للمنظمـات ا�ـ�مريكيـة وغير ا�ـ�مريكيـة وفقـً

 ).ADS 303( 303التوجيهات التلقائية  

 لمحة عامة عن الم��وع .1

في  المرأة    تواجدمكانتي للتمكين ا��قتصـادي والقيادي للمرأة في تعزيز فرص  USAID  يسـهم م�ـ�وع
القطاعين  في    مناصــــب قياديةا��جر وتولي    ةمدفوع   وظائف  لحصــــول على من خ��ل االعمل    ســــوق

 ذاتلى  ث��ثة أهداف أداء مترابطة وع   التركيز على   . يســــعى الم�ــــ�وع إلى العام والخاص في ا��ردن

 القدر من ا��همية، وهي:  

في القطاع الخاص وتولي مناصـــب قيادية  عمل مناســـبة  تحســـين حصـــول المرأة على فرص   .1
 .في القطاعين العام والخاص

 حول عمل المرأة ودعم الممارسات وحم��ت المنا��ة ذات الصلة  نظرة المجتمعتحسين   .2

ا    عمـل  ـئةتوفير بي  الحـث على  .3 أكثر مـ��ئمـة للمرأة من حـيث اـ��ـمان وســـــهوـلة الحصـــــول عليـه
 .والعدالة والمساواة في التوظيف

 

تحقيق هـذه   مكـانتي أنّ   في م�ـــــ�وع  تغييرالأدنـاه، تفترض نظريـة    1  الجـدولفي    موضـــــحكمـا هو  
 تحول دونـتدخـ��ت من شــــــانـها تغيير المـعايير اـ��جتـماعـية الثـقافـية التي    اللجوء إلى   اـ��ـهداف يتطـلب

ــادي للمرأةو،  التطور في عملهادخول المرأة إلى ســـوق العمل و والحفاظ على    تعزيز التمكين ا��قتصـ
  ذلك من خ��ل   قيقتح  يســعى الم�ــ�وع إلى الســياســات والممارســات المتبعة.  فضــ�ً� عن  ،  اســتدامته

ــنةتعزيز البيئة   ــاركة  الحاضـــ ــابك أهداف ا��داء   تقاطع العاملة. إنّ   ىالقو  المرأة في   لزيادة مشـــ وتشـــ
)  ات والســـــياســـــات إصـــــ��ح التنظيملم�ـــــ�وع مكانتي تتطلب النظر في المســـــتويات التنازلية (مثل  

ــاعـديـة (مثـل   رد، المجتمع،  (مكـان العمـل، الف  ســـــوق العمـلفي  وتغيير الســـــلوك)    المتـابعـةوالتصــــ
  ، حيث ا��جتماعي التغيير  يعترف هذا ا��طار بالع��قة ثنائية ا��تجاه بين التغيير ا��قتصـادي ووالحكومة).  
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يتســــــبب التغيير    اـ��جتـماعـية، ويمكن أن  اـ��عراففي    يرتغياليمكن للتغيير اـ��قتصــــــادي تحفيز إـحداث  
تدخ��ت م�ـــــ�وع    لتمكين  الطريقةأدناه   1  جدول. يعرض الا��جتماعي تغيير  ال  إحداث  ا��قتصـــــادي في 

 لتحقيق أهداف ا��داء.  حددالنظام الفرعي الم  من خ��ل  المرجوة  نتائجفي تحقيق ال  تي مكان
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 . نظرية التغيير التوضيحية1 الجدول

 

 

   2025-2020��ـستراتيجية التعاون ا��نمائي    ا��ول  هدفالالمقترحة مع  تدخ��ت مـ��وع مكانتي  تتماـ��  

نمو شـــــامل بقـيادة القـطاع الـخاص" (النتيـجة  تحقيق  "الـتابع للوكالة ا��مريكـية للتنمـية الدولـية/ا��ردن : 
)؛ 5.2و 5.1الشــــباب" (النتيجة الوســــيطة  وقيادة المرأة  تمثيل وتحســــين  " :5)، والهدف  1.3الوســــيطة  

قانون ريادة  ونحو ا��عتماد على الذات؛    وخطتها,للتنمية الدولية  وإطار ســـــياســـــات الوكالة ا��مريكية  
ــادي للمرأة لـــــــــعام   ــائية والتمكين ا��قتصـ ــات الوكالة ا��مريكية للتنمية  و؛ 2018ا��عمال النسـ ــياسـ سـ

ــادي،   ــاركة القطاع الخاص؛  والدولية المتعلقة بالنمو ا��قتصـ ــياســـ   ودليلالنوع ا��جتماعي، ومشـ   ات سـ
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حكومة الو��يات المتحدة ووزير الخارجية بشـــــأن تعزيز المســـــاواة بين الجنســـــين؛ والمبادرة العالمية  
 ).3و 1الركيزتين  ) (W-GDP��زدهار وتنمية المرأة (

 

 الهدف .2

ــ�وع عقود أداة بالغة ا��همية لدعم أهداف البرنامج،  الوجب  ممكانتي الممنوحة ب USAID  ُتعد منح م�ـ
حيث  ســـنوات،    5وبناء قدرات ال�ـــ�كاء، وضـــمان ا��ســـتدامة بعد فترة تنفيذ م�ـــ�وع مكانتي البالغة  

ــتعزز المنح الممنوحة بموجب   ا��عتماد على الذات من   للوصـــــول إلى مرحلةا��ردن    خطط عقود  الســـ
من شــأنها    حاضــنةبيئة    لدعم وجود  موا��ســتثمار فيه  المحلية  والكفاءات  مواهبالخ��ل تحديد أفضــل 

تعتمد    م�ـ�وع مكانتي   عملية اختيار المسـتفيد من المنحة في مشـاركة المرأة في سـوق العمل.    تعزيز
ا��ولويات التي يتم تحديدها  و  على الشــفافية من خ��ل تقييم الطلبات بناًء على مجموعة من المعايير

الجهود المبذولة    يدعم برنامج المنح  ســـوفالنظر فيها بصـــورة منتظمة.  إعادة  يتم  البدء و   مرحلة  أثناء
  USAID  دعم أهـداف م�ـــــ�وعمن أجـل  مـاكن العمـل واـ��فراد والمجتمعـات والحكومـة  على صـــــعـيد أ

هذا التمويل لدعم المبادرات غير التقليدية التي سـتسـاعد م�ـ�وع مكانتي    تم تخصـيصحيث    ،مكانتي 
اـ��جر في    ةـمدفوعـ ظـائف  ووفرص قـيادـية  إلى  المرأة    وصـــــول  زـيادةلفي تحقيق أهـداـفه الرئيســــــية  

 ا��ردن.

على التنافس والمشـاركة في تقديم المقترحات والعروض ل��سـتفادة من   الجميع EnCompass  وتحث
ــاريع الممكنةهذه المنح   ــل المشــ ــفافية وتحديد أفضــ ــمان الشــ تحقيق أهداف   وتمويلها من أجل  لضــ
ــ�وع، ــ� للعلى   EnCompass  تحرص  حيث  الم�ـ ــاس تناف�ـ المؤهلة    جهاتتقديم جميع المنح على أسـ
  تحقيق ا��هداف من شأنها تحفيز العملية على نحو يساهم في مقترحات مبتكرة  بعروض  تالتي تقدم 

 .المرجوة

 

 والجغرافي   البرامجي التركيز   .3

د م�ـــــ�وع مكـانتي من �قـة  يســـــتفـي لخروج  الترابط بين مكـان العمـل والفرد والمجتمع والحكومـة ل  عـ�
الجهود المبذولة لزيادة مشـــــاركة المرأة ا��قتصـــــادية وتخطي  تدعم  وطنية  ال�جراءات  ا�  بمنظومة من

وصــ��تها بمكان العمل وبيئة العمل من أجل   ،التحديات الثقافية وا��جتماعية المرتبطة بهذا الموضــوع
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من اســـــتبـعاد    يعـمل على اـ��نتـقال  تؤدي إلى إـحداث تحول ممنهجيمكن من خـ��لـها أن  مســــــارات    بـناء
 . تشمل هذه التحو��ت ما يلي:العمل  في سوق  شمولهاإلى    من سوق العمل  المرأة

المرأة    في مشـاركة  والعدالةالمسـاواة  دعم  ل  المسـتهدفة  ةيالحكوم   اتسـياسـ ال  تعديل وتحديث •
 العاملة.  ىالقو  في 

سـوق    واسـتبقاء وتعزيز المرأة في   المرأة  سـياسـات �ـ�كات القطاع الخاص لتوظيفشـمولية   •
 .العمل

  والمهارات التقنية   )الحياتيةالمهارات  الشـخصـية (  تدريب على المهاراتللفرص الحصـول على   •

  لتمكين المرأة من التنـافس علىفي ســـــوق العمـل  المطلوبـة  لبنـاء الثقـة وتعزيز المهـارات  

 فرص للقيادة والعمل مدفوع ا��جر.ال  المزيد من  العمل وخلق  فرص

 

وذلك    مناطق ذات أولويةك  وتصــــنيفهامناطق مســــتهدفة مختلفة    على تحديد  م�ــــ�وع مكانتي   عمل
، وهي: العقبة، البتراء، وادي رم، عّمان، منطقة البحر  لزيادة التغطية الجغرافية ��ماكن عمل الم�ـــ�وع

  قـطاـعات رئيســــــية محتمـلة لزـيادة   4م�ـــــ�وع مـكانتي  كـما اخـتار  المـيت، الزرـقاء، إرـبد، جرش، وعجلون.  

لنقل والمواصــ��ت،  بصــورة رئيســية مجال الســياحة، اوتشــمل  ،  فيها  عملالمرأة في ســوق ال  مشــاركة
 ا��مداد والتموين (اللوجستيات)، ا��ع��م والصناعات ا��بداعية، والقطاعات الصناعية.

 

 مجال التمويل

ا��قتصــادية متعددة  -تواجه مســيرة المرأة المهنية العديد من العوائق والتحديات الثقافية وا��جتماعية
اـ��بـعاد، وتشــــــمل ـعدم توفر فرص العـمل، واـ��فتـقار إلى وســــــاـئل النـقل المـ��ئـمة واـ��مـنة، وـعدم توفر 

عديل، والمضايقات  خدمات رعاية ا��طفال بأسعار معقولة، والتنظيمات والت��يعات التي تحتاج إلى ت
في ا��ماكن العامة، والفجوات في سـلم الرواتب وا��جور، وعدم إمكانية الحصـول على فرص التدريب  

  تشـــكل كذلك ا��عراف ا��جتماعية عائًقا رئيســـيًا يحول دون المشـــاركة ا��قتصـــادية للمرأة. وا��رشـــاد.  

ي تواـجه المرأة في مـكان العـمل،  مختلف العوائق الت  مواجـهةتركز الجهود على  وـلذـلك، فمن المهم أن 
ا��جتماعية"    التحدياتوفي أثناء طريقها من وإلى العمل، وداخل المجتمعات المحلية با��ضــــافة إلى "

المرأة اـ��قتصــــــادـية أو العـمل في القطـاع الـخاص، ـخاصــــــًة في مـجال   مشــــــارـكة  تزـيد من أعـباءالتي  
 وا��مداد والتموين (اللوجستيات)، والتصنيع.  السياحة، ووسائل ا��ع��م والصناعات ا��بداعية، والنقل
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مـكانتي بإصـــــدار بـيان البرنامج الســـــنوي ��ســـــتقـبال أفـكار  USAIDومن هذا المنطلق، قام م�ـــــ�وع  
 ومقترحات مبتكرة تدعم المبادرات الوطنية والمحلية، كما يلي:

باســتخدام وســائل التواصــل الرقمية وغير الرقمية، كالدراما والفنون  أنشــطة ا��تصــال والتواصــل   .1
إعداد  والتدريب والقصـص ال�ـ�دية  والمشـاريع التراثية، حيث سـيمكن ذلك مقدمي الطلبات من 

وتنفيذ رسـائل وحم��ت إع��مية، وتواصـل مجتمعي، وأنشـطة زيادة الوعي من أجل تحسـين نظرة  
كما يمكن لمحتوى هذه الحم��ت والرـسائل أيضـًا تـسليط الضـوء   المجتمع وموقفه إزاء عمل المرأة.

على التحديات والفرص التي ظهرت بعد جائحة فيروس كورونا في مجال التوظيف، خاصة للمرأة.  
 .يمكن تنفيذ مبادرات على الصعيدين المحلي والوطني 

ــب تأييد لتعزيز دور المرأة من مختلف الخلفيات في المناصـــــ  .2 ــ�ة وكســـ ب القيادية  حم��ت منا�ـــ
النماذج الملهمة من الرجال للنســـــاء، وتســـــليط الضـــــوء على  يحتذى به   ملهمكنموذج  وتـقديمها  
وعوامل التغيير، واسـتعراض فرص التوظيف والسـبل المؤدية لشـغل المناصـب القيادية  والنسـاء  

دف  التي يمكن للمرأة المشـاركة فيها ضـمن القطاعات التي يركز عليها م�ـ�وع مكانتي. كما تسـته
مشـاركة المرأة    تخطي عوائقا��فراد والمجتمعات المحلية والمؤسـسـات للتحرك من أجل    الحم��ت

في سـوق العمل ذات الصـلة بالقطاعات المحددة والمناطق الجغرافية وا��عراف ا��جتماعية، بدًءا 
من لحظة قرارها الحصـــول على وظيفة أو مهنة وصـــو�ً� إلى التحديات ا��خرى مثل ضـــمان تقبل  

ــ�ة لقرارها في العمل بما يكفل لها ظروف عمل آمنة وكريمة، وا   ة المفروضـــ   ا��عباءلمجتمع وا���ـ
على النـساء الذي يحرم المرأة من الحصـول على الدعم اللوجيـستي والمالي ال��زم لتحقيق التوازن  

 بين دورها في المنزل وفي مكان العمل.  

في مـكان العـمل وخـ��ل تنـقل المرأة من   التـحدـيات التي تواـجه المرأة  المقترـحاتكـما يـجب أن تتـناول   
ظيف، بما في ذلك الوظائف المتاحة للمبتدئين والوظائف  وإلى مكان العمل، والتمييز في عملية التو

ذات اـ��جور اـ��ـقل والوظـائف ذات القيمـة اـ��ـقل حـيث ـعادًة ـما يتم توظيف المرأة في هـذه الوظـائف  
قرار المرأة ـبالعـمل أو   تـحد مناـ��جتـماعـية التي كثيرًا ـما    التـحدـياتوتـظل فيـها لـمدة أطول من الرـجل، و

ادـية ممـا   اصــــــب قـي يحرم المرأة من حقهـا في "تحقيق" ذاتهـا وإظهـار قـدراتهـا. كمـا يمكن أن تولي مـن
تســـــتهـدف ا�ـ�نشـــــطـة زيـادة الوعي بـالمعوقـات التي تحول دون النهوض بـالمرأة وتعزيز تطورهـا  

 الوظيفي.
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قنوات ا��تصـــال والتواصـــل المختلفة، بما في ذلك على ســـبيل  يجب أن تســـتخدم الحم��ت الترويجية  
ـ��عـ��ـنات، منصـــــات وســـــاـئل اـ��عـ��م الرقمـية، المواقع اـ��لكترونـية، التلـفاز، اـ��ذاـعة،  اـلذكر ـ�� الح�ـــــ�، ا

الصحافة، الفنون ا��بداعية مثل الدراما والم��ح، وأي أنشطة أخرى ل��تصال والتواصل وزيادة الوعي  
لتحقيق أق�ـــــ� قدر ممكن من التغطية والوصـــــول إلى الفئة المســـــتهدفة في    تســـــتهدف المجتمع
 مختلف أنحاء ا��ردن.

الـباحـثات  في التوظيف واســـــتقـطاب    للقـطاع الـخاص  المهم  الدورمن إبراز  ات  يـجب أن تتمكن المقترحـ 
وتقديمه للمجتمع ك�ـــ�يك وداعم للموظفات وتســـليط الضـــوء على أفضـــل الممارســـات    عن العمل

فضــ�ً� عن تعزيز آليات الحماية التي تســهم    التحديات ا��جتماعيةفي القطاع الخاص للحد من  المتبعة  
 وم��ئمة للمرأة.  حاضنةفي خلق بيئة عمل  

المتمثلة    الرئيسية ا��ربعة التي تندرج تحت قيم م��وع مكانتي  القيممع تتما�� ات مقترح  تقديم .3
ا لمشــــــارـكة المرأة اـ��قتصــــــادـية والعـمل في القطـاع  واـ��داء،  والـتأيـيدفي اـ��دراك،   ، واـ��لـهام دعمـً

، فضـــ�ً� عن توفير فرص العمل  كريمة ومجدية ماليًاالخاص على نحو يكفل حصـــولها على وظيفة  
 القيادية في القطاعين العام والخاص.

ا��دراك، تشخيص وفهم الفرص والدوافع والعوائق ا��جتماعية والثقافية   القيمة ا��ولى:
 تلك التي ترغب في المشاركة في سوق العمل.  وا��قتصادية التي تواجه المرأة العاملة أو

التأييد ودعم المرأة العاملة أو تلك التي ترغب في المشاركة في سوق العمل   القيمة الثانية:
 خاصة في القطاع الخاص.

ا��داء، اتخاذ خطوات عملية لدعم البيئة الحاضنة والداعمة التي تساهم في توفير   القيمة الثالثة
 فرص عمل مدفوعة ا��جر للنساء.

ا��لهام، إع��ء شأن النساء من خ��ل التركيز على دور الشخصيات القيادية الملهمة    القيمة الرابعة:
لبناء شبكة دعم من المجتمع وا����ة   والمساندة من الرجال والنساء وخاصة فئات الشباب 

 وأصحاب العمل لترسيخ المفاهيم ا��يجابية حول مشاركة المرأة ا��قتصادية.

 

 أشهر إلى سنة واحدة. 6هي من    المقترحاتالمدة المحددة لكل من  

 

 يجب على مقدم الطلب تقديم عرض مقترح يشمل النقاط التالية:

 وأي مشاورات نفذت أدت إلى تصميم ا��نشطة.  المقترحشاملة لتبرير    مبررات •
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ه على مســـــتوى التصـــــورات   • �هـداف المبـا�ـــــ�ة للحملـة المقترحـة والتغيير المتوقع حـدوـث اـ�
 والمفاهيم.

 النهج المقترح للتدخ��ت. •

الرســـائل الرئيســـية المقترحة المســـتهدفة والوســـم (الهاشـــتاغ) الرئي�ـــ� للحملة والمتصـــل   •
 المستهدفة.با��هداف والفئات  

النهج والخـطة المقترحين لضــــــمان تنوع الوصـــــول للمزـيد من المجتمـعات المحلـية المختلـفة   •
 .ا��جتماعية المختلفةوشمول ا��شخاص ذوي ا��عاقة والفئات  

ــتراتيجية إدارة البيانات   • ــائل التكيف    والمتابعة والتقييماســ وخطة جمع البيانات التي توفر وســ
 .في مختلف المناطقحقيق أهداف المقترح  تطوال عملية التنفيذ لضمان  

وتحلـيل البـياـنات اـلذي   اـ��شــــــارة لـهاآلـيات إـعداد التـقارير، بـما في ذـلك نوع البـياـنات التي يـجب   •
   يجب تقديمه.

 التكاليف والنفقات.  ومبرراتالموازنة المقترحة   •

 خطة مستدامة للخدمات لضمان استمرارها بعد فترة المنحة. •

 

عليـها اـ��ختـيار ـبالبـياـنات والمعلوـمات    ســـــوف يقعســـــيزود م�ـــــ�وع مـكانتي المنظـمة أو الجـهة التي  
المطلوبة حول واقع عمل المرأة والعوامل التي من شــأنها إعاقة أو تعزيز مشــاركة المرأة في ســوق  

 العمل أجل استخدامها في إعداد محتوى الحملة.

 

 :المتوقعة  النتائج

 المنحة، يتوقع من الجهة المستفيدة من المنحة تحقيق ما يلي:بعد الحصول على  

 .ةلتنفيذ النهائياخطة   .1
 .ىالمحتو  اميمتصوالرسائل الرئيسية النهائية،  والحملة،    مفهوم .2
ــتهدفة   .3 ــائل مع كل فئة من الفئات المســ ــمان تنوعتخطيط وترتيب واختبار الرســ التمثيل    وضــ

 اء العملية.ل��شخاص من مختلف الخلفيات ا��جتماعية أثن

وا��سـتفادة    المجتمع  في الذكور وا��ناث)  من  (  وا��سـتفادة منهم  النماذج الملهمةخطة لتحديد   .4
 من خبراتهم في دعم مشاركة المرأة ا��قتصادية.
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 خطة ����اك النشطاء والمؤثرين على مواقع التواصل ا��جتماعي في الحملة. .5

بحـيث يكون لمختلف مواد الحمـلة    اـ��ـبداعي   محتوىال: إـعداد  اـ��ـبداعي   إنشــــــاء وكـتاـبة المحتوى .6
 ويشمل المحتوى ما يلي:لكل ��يحة مستهدفة،    المحتوى جذابًا

 محتوى الفيديو ل��ع��نات التليفزيونية ووسائل التواصل ا��جتماعي  •

 نصوص ا��ع��نات ا��ذاعية ونصوص ا��شارة إلى الحملة في ا��ذاعة •

 محتوى لوسائل ا��ع��م الرقمية •

 ت إع��نية على ا��نترنت��فتا •

 وسائل التواصل ا��جتماعي المراد ن��ه على    ىمحتوتنظيم التوجيهي وتقويم    دليل •

 الوسوم (الهاشتاغ) •

 ومحتوى إع��مي   بيانات صحفية •

 غير ا��ع��مية  الفعاليات وا��حداثمحتوى   •

 تصميمات ا��ع��نات الخارجية الرقمية والمطبوعة •

ــائ • ــال رسـ ــية ��رسـ ــائل النصـ ــوص الرسـ ــيرة (نصـ ــية قصـ ــائل عبر تطبيق  SMSل نصـ ) ورسـ
 وغيرها من التطبيقات المماثلة وا��دوات الرقميةأو/) WhatsAppالواتساب (

 تسويقية.المواد  الإعداد وإنشاء   .7

 وسائل التواصل ا��جتماعي.ولتصوير فيديو ل��ع��نات التليفزيونية   .8

 عالية.إجراء جلسة تصوير فوتوغرافي وتوفير صور ُمعدلة بجودة   .9

متصــــــلة ـباـ��نترـنت إلى ـجاـنب  الغير  تـلك  والقنوات عبر اـ��نترـنت و  �ـماكنإعـ��مـية ل�ـ   ن�ـــــ�  خـطة .10
 وسائل التواصل ا��جتماعي.ل  المخصص  محتوىالخطة بدء التسويق وتقويم  

مصـنفة حـسب  على أن تكون لفئات المـستهدفة  ا  إليه من  خطة نهائية للعدد المتوقع الوصـول .11
أثنـاء    نهجالخطـة تكيف لتعـديـل  وي، والفئـات العمريـة المختلفـة،  المحـافظـة، النوع ا�ـ�جتمـاع 

ة   �هـداف المرجوة. (ينبغي أن تراعي الخطـة النهـائـي ذ من أجـل ضـــــمـان تحقيق اـ� ة التنفـي عملـي
 ).عملية الموافقة المطلوبة للمواد والمنتجات التي يقدمها البرنامج

مـ��وع مكانتي وضـمان ا��متثال لـسياـسة الع��مة    عمل  فريق  بالتنـسيق معتنفيذ خطة الحملة   .12
 التجارية الخاصة بالوكالة ا��مريكية للتنمية الدولية في جميع تصميمات المواد.

حـسب المحافظة،    الوصـول التي تم جمعها وتصـنيفها  دورية إلى جانب بياناتالتقارير  التقديم   .13
 والنوع ا��جتماعي، والفئات العمرية.



   

 

16 

 

،  ونطاق الوصـولا��نشـطة،    تنفيذ  الوثائق التي تثبتئي عن الحملة وتقديم  نهاالتقرير  التقديم   .14
با��ضـــــافة إلى تحليل البيانات، والتغذية الراجعة حول   محتوى الحمـ��ت،وإطـ��ع الجمهور على  

 الحملة، والدروس المستفادة.

ملفات جميع   أصـلالجهة المسـتفيدة من المنحة تزويد م�ـ�وع مكانتي بنسـخة من    يجب على  .15
 لمواد التي تم إعدادها للحملة.ا

 

 تعريفات هامة

وهم    القوى الـعامـلة  المرأة في  �ـناث ـيدعمون مشــــــارـكةا�ـ ذكور والـ   من  هم أفراد  النـماذج الملهـمة
ـ��ن دعمهم لعـمل    الصــــــامتينن  ي مـنا�ــــــ� ال   منهم  في اـ��ردن، ولكن   على أرض الواقع موجودون  

  القطاع الخاص أو   منالمرأة لم يتم ا��سـتفادة منه بعد، وقد يكون هؤ��ء المنا�ـ�ون جهات فاعلة  

 العام.   القطاع

ــلوكياتهم الناجحة    المتغلبون على القيود ا��جتماعية ــتراتيجيتهم وسـ هم أفراد أو فئات تمكنهم اسـ
  القدر والفرص   أفضــــــل من أقرانهم الذين يتمتعون بنفس  على نحو  حلول للمشــــــاكلال من إيجاد  

 لحصول على الموارد ويواجهون نفس التحديات والعوائق. ل 

تـحدـيد العوائق المتعلـقة  من خـ��ل  تحســـــين فرص توظيف المرأة    الـجاـنب المتعلق ـبالنوع اـ��جتـماعي:
ــأن  المتعلق  19-المرأة وأثار جائحة كوفيد  عملبالنوع ا��جتماعي والتي تحد من  ة بالنوع ا��جتماعي بشـ

 التوظيف/البيئة ا��قتصادية في القطاعات الرسمية وغير الرسمية.

 ال��وط المطلوبة:

ــتفيدة من المنحة   ــُيطلب من الجهة/الجهات المسـ ــبة ��ي منحة ُتقدم في إطار هذا ا��ع��ن-سـ   - بالنسـ

(التصـــــميم،    4Dsنموذج  اـ��جتـماعـية ـباســـــتـخدام    العـمل على مواجـهة التـحدـيات  حولحضـــــور ـتدرـيب  
ن على القيود  نماذج المتغلبي  ا��سـتفادة منقدرتهم على    لتحسـين  )والتغذية الراجعةالتطوير، التنفيذ،  

 في عملهم.السلبية  ا��جتماعية  

 

التنفيــذ، واســـــتخ�ــ�ص  هو أســـــلوب تــدريبي يعتمــد على نموذج    4Dsنموذج   التصـــــميم، التطوير، 
هذه   التعرف على ن المســتفيدين من  حيث يمكّ   ةالمجتمعي  المنهجيةالمســتخدم في إطار    المعلومات
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على بعضـــها    4Ds. تعتمد عنا�ـــ� نموذج  لتعزيز اعتمادهموإعداد خطة عمل    ،ا��ســـتراتيجيات الناجحة
 البعض للحصول على برنامج تدريبي شامل على النحو التالي:

 التدريب.  بتقديمتصميم البرنامج التدريبي بعد التعهد    مرحلةتبدأ    . (التصميم):1الخطوة  

  التـدريبيــة   موادالو  التـدريـب  التطوير مع بـدايـة إعـداد أســــــاليـب  مرحلـةتبـدأ    . (التطوير):2الخطوة  

 ومحتوى التدريب.

تنفـيذ الـتدرـيب عـند ـبدء الجلســــــة الـتدريبـية بمـقدـمة موجزة من ـكل   تـبدأ مرحـلة  . (التنفـيذ):3الخطوة  
 مشارك.

ة الراجعـة. (4الخطوة   دأ    ):التغـذـي ة للتفكر فيمـا تعلمـه    مرحـلةهـذه التـب دريبـي ــة الـت بعـد انتهـاء الجلســــ
 المستفيدين خ��ل الجلسة.

 

 المنظمات المستهدفة وا��طراف المعنية المحتملة:

 على سبيل المثال �� الح��:  ،المستهدفة لهذه المنحة ما يلي   والجهات  تشمل المنظمات

 الربحية  غير    الجهاتمنظمات المجتمع المدني الوطنية أو  -1

 تطوير المحتوىووسائل ا��ع��م،  وا��بداعي،    العاملة في المجال  ال��كاتالمؤسسات و -2

 القطاع الخاص -3

 مراكز ا��بحاث والدراسات والجامعات الخاصة -4

المشاركة ا��قتصادية  عملت في مشاريع تتعلق ب  ليها خبرة سابقة أو التي  والجهات  المنظمات -5
 للمرأة في ا��ردن

 حم��ت التواصل والوعي الوطنية  خبرة فعلية في تنظيمالتي لديها    المنظمات والجهات -6

 

 البند ب: معلومات المنحة

  م�ــ�وع مكانتي  منالتزام    أي  �� يشــكل إصــدار بيان البرنامج الســنوي هذا و/أو ا��ضــافات ذات الصــلة

إعداد أو تـقديم  مرحـلة  أثـناء    قد تتكـبد، كـما أنه �� ُيلزم م�ـــــ�وع مـكانتي بدفع أي تـكاليف  لتـقديم المنـحة
المذكرات  الطلب و  تقديما��ســئلة، التعليقات، ا��قتراحات، المذكرات المفاهيمية، و/أو الطلب الكامل.  

 لتقديم.ا��عداد وايتحمل كل التكاليف الناجمة عن  ، و ة مقدم الطلبعلى مسؤولي  يتم  المفاهيمية
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   التمويل وعدد المنح .1

بيان البرنامج الســــنوي هذا، ويخضــــع العدد الفعلي    بموجبيتوقع م�ــــ�وع مكانتي تقديم عدة منح  
توافر التمويل ومصــالح  مدى  إطار بيان البرنامج الســنوي هذا ل  ضــمنمنح)    أي  للمنح (في حالة وجود

ائية. �� يوجد حد أدنى أو أقـ�� مسبق  النه  الطلبات  تقييم  نتيجة  ومتطلبات مـ��وع مكانتي، فضـ�ً� عن
لعدد المنح التي ســيقوم م�ــ�وع مكانتي بدعمها من خ��ل بيان البرنامج الســنوي حيث يتراوح ســقف  

 دو��ر أمريكي. 200,000إلى دو��ر أمريكي  10,000مبلغ  كل منحة من  

 تاريخ البدء وفترة ا��داء .2

يجـب أن تكون فترة  و .  2023تـبدأ في موـعد ـ�� يتجـاوز فبراير  على أن  الطلـبات فترة أداء    تحـدديجـب أن  
 شهر أو أقل. 12ا��داء ا��ولية ��ي منحة  

 نوع المنحة .3

ضـمن ا��نواع التالية: منح مبسـطة    سـيكونبيان البرنامج السـنوي هذا    المحددة بناء على تقديم المنح  
ــياســـات ولوائح الوكالة   ومنح ا��لتزامات الثابتة والمنح النموذجية والمنح العينية، والمحددة ضـــمن سـ

 ا��ميركية للتنمية الدولية.  

 ا��هليةو  المتطلباتالبند ج: 

 ةالطلبات المؤهل .1
الذين يمكنهم تقديم الطلب ل��ســتفادة من هذه مقدمي الطلبات  مجموعة من القائمة التالية    توضــح

يرحب مـ��وع مكانتي  المنح حيث صـممت هذه القائمة لغايات التوضـيح فقط و�� تعتبر قائمة ـشاملة.  
المؤســســات العاملة  المنظمات، بما في ذلك  العديد من أنواع المؤســســات و الطلبات من  باســتقبال

المنظمات غير الحكومية  والمؤســســات،  و،    جمعياتوالا��مريكي وغير ا��مريكي،  في القطاع الخاص  
الجـامعـات والكليـات ا�ـ�مريكيـة وغير ا�ـ�مريكيـة،  والمنظمـات الـدوليـة،  وا�ـ�مريكيـة وغير ا�ـ�مريكيـة،  

بموجب  أن يكون له صــفة قانونية معترف بها    مقدم الطلب  على المنظمات ا��قليمية، وغيرها. يجب  و
 تقديم الطلبات.  ل��فراد  . �� يمكنهاة في الدولة المسجل فيالساري  القوانين

 الفئات التالية:إضافًة إلى ذلك، تنطبق المعايير أدناه أيًضا على  
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ة    المنظمـات اـ��مريكـية وغير اـ��مريكـية غير الـهادـفة للربح: يمكن للمنظمـات اـ��مريكـية وغير اـ��مريكـي
إطار   ضــمنعلى تمويل الوكالة ا��مريكية للتنمية الدولية    الربحية تقديم طلب للحصــولالخاصــة غير  

 بيان البرنامج السنوي هذا.

ا للجزء    :يـةلربحاالمنظمـات ا�ـ�مريكيـة وغير ا�ـ�مريكيـة   من قـانون اللوائح    2من البـاب    200.400وفقـً
ــة ا الطلب أنّ الراغبة في تقديم    غير الربحية  )، ينبغي أن تعلم الجهاتCFRالفيدرالية ( ــياســـ لوكالة  ســـ

ات  المساعد نظاما��مريكية للتنمية الدولية تحظر دفع رسوم أو أرباح إلى المستفيد الرئي�� في إطار  
ل المنحـةوالمنح ة الهـادفـة للربح التقـديم على تموـي ان    ضـــــمن  . قـد ترغـب المنظمـات المحلـي إطـار بـي

ـــ ب�ـــــ�ط أن �� يشـــــتمل المقترح على بنود ربحيةالبرنامج الســـــنوي هذا  احتياجات    تحددهما    ب. وحســ
الم�ــــ�وع وا��هداف ا��نمائية، قد ُتســــتخدم أموال المنحة لبناء قدرات المنظمة المحلية ســــواء كانت 

 هادفة للربح أو غير هادفة للربح.

ة: �مريكـي ة وغير اـ� �مريكـي ات اـ� �مريكيـة    الجـامعـات والكلـي ة وغير اـ� �مريكـي ات اـ� يجوز للجـامعـات والكلـي
تتعامل حكومة    ، حيثى التمويل في إطار بيان البرنامج الســنوي هذاالتقديم علالمســتوفية لل�ــ�وط  

الوـ��ـيات المتـحدة والوـكاـلة اـ��مريكـية للتنمـية اـلدولـية بصــــــفة ـعاـمة مع الـجامـعات والكلـيات ـباعتـبارـها  
.  للتقديم على طلب المنحة   الجامعات والكليات العامة والخاصة مؤهلة  مما يجعلغير حكومية    جهات

مؤهـلة للحصـــــول على  الالـجامـعات والكلـيات غير اـ��مريكـية في اـلدول غير    ـ��مر على ـ�� ينطبق ذات ا
حيث تعتبر  ) أو قوانين ا��عتمادات ذات الصــلة  FAAمســاعدات في إطار قانون المســاعدة الخارجية (ال

 مؤهلة.  في هذا الحال غير

 البند د: معلومات الطلب والتقديم

 ا��تصال جهة .1

  في  منحالأي أســـــئـلة تتعلق ببـيان البرـنامج الســـــنوي ـهذا، ُيرجى التواصـــــل مع فريق    في ـحال وجود

. يجــب تقــديم  makanatigrants@encompassworld.com  عبر البريــد ا�ــ�لكتروني:م�ـــــ�وع مكــانتي  
 على صفحة غ��ف بيان البرنامج السنوي.  المحددالموعد    ا��سئلة قبل

بأي معلومات حول بيان البرنامج  مبا�ـــــ�ة    جميع مقدمي الطلبات،  ســـــيقوم م�ـــــ�وع مكانتي بتزويد
إذا كانت هذه   بها  مقدم طلب محتمل  عند تزويد أيالسـنوي هذا، كتعديل على بيان البرنامج السـنوي،  

mailto:makanatigrants@encompassworld.com
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ــلبًا على أو المعلومات �ـــ�ورية لتقديم الطلبات   ــتؤثر سـ في حال عدم   أي مقدم طلب محتمل أخر  سـ
 .توفرها له

  makanatigrants@encompassworld.com  إلى البرـيد اـ��لكتروني   يـجب إرســــــال الورـقة المـفاهيمـية

. يرجى العلم أّن إصــدار صــفحة غ��ف بيان البرنامج الســنوي في   المحددقبل الموعد النهائي للتقديم  
بيان البرنامج الســنوي هذا و/أو ا��ضــافات ذات الصــلة �� يشــكل بأي شــكل من ا��شــكال أي التزام من 

مقدم الطلب أثناء مرحلة إعداد أو تقديم الطلب أو   تحملهامـكانتي بدفع أي تكاليف   USAID  م�ـــــ�وع
ة مقـدم  على مســـــؤوليـ يتم    الورقـة المفـاهيميـة  المـذكرة المفـاهيميـة. كمـا ينبغي التنويـه بـأّن تقـديم

ــة، و   الطلب ــ�وع مكانتي بالحق  . كما  تكاليف ا��عداد والتقديم  جميع  يتحمل لوحدهالخاصـــ يحتفظ م�ـــ
  ؛ أو قبله 1رقم  في إغ��ق أو تعديل بيان البرنامج الســنوي هذا في تاريخ ا��غ��ق المحدد في الصــفحة  

ا نحـث   إنـن ه، ـف اء علـي ات  وبـن تقـديم اـ��وراق المفـاهيمـية في أقرب وـقت ممكن بعـد    على مقـدمي الطلـب
 بيان البرنامج السنوي.  اط��عهم على 

 لطلبمحتوى وصيغة تقديم ا .2

ــتفادة من هذهعلى مقدمي الطلبات الراغبين في    يجب ــة  ا��سـ ــول على   الفرصـ التمويل اتباع    والحصـ
المذكرات    اســتقباليرحب م�ــ�وع مكانتي ب  .التعليمات والتوجيهات الواردة في بيان البرنامج الســنوي

مريكية  التي لم تحصــل على مســاعدة مالية من الوكالة ا��  والمؤســســات  المفاهيمية من المنظمات
وعمليات رصــــد وتقييم، ونظم    ،إدارة مالية  امت��ك على مقدم الطلب  يجب  و  ؛للتنمية الدولية من قبل

ــات وإجراءات   ــياسـ حكومة الو��يات  ل  واللوائح التنظيميةمع معايير وقوانين    متوافقةرقابة داخلية، وسـ
 المتحدة القائمة والمخصصة لنوع المنحة.

لن يتم    حيث  عن الورقة المفاهيمية  ةبديل  أو وثيقة  مســتندأي    عدم تقديم  مقدمي الطلبات  يجب على 
ــيغة   ــيغة    في حال كانت خ��فقبول أو مراجعة أوراق الطلب المقدمة بأي صـــ في هذا   المحددةالصـــ

ــترط البند الواردة    وفًقا للتعليمات  إلكترونيا باللغة ا��نجليزية أو العربيةا��وراق المفاهيمية    تقديم  . يشــ
إلى ا��ســماء وا��رقام المذكورة في بيان البرنامج الســنوي. لن يتم    وإرســالها  في بيان البرنامج الســنوي

).  www.grants.gov  موقع  بأي وسيلة أخرى (بما في ذلك على   المقدمةالنظر في ا��وراق المفاهيمية  

  القـسم إلى المعايير وا��عتبارات المنصـوص عليها في    اـسيتم تقييم جميع ا��وراق المفاهيمية اـستنادً و

 هـ.

 المراحل المتتالية التالية:  على إطار بيان البرنامج السنوي    تحت  عملية تقديم طلب المنح  تشتمل

mailto:makanatigrants@encompassworld.com
http://www.grants.gov/
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 ل��ط��ع على نموذج المذكرة المفاهيمية)تقديم الورقة (ا��وراق) المفاهيمية (أنظر المرفق أ  .1

 تقديم موجز عن الميزانية وذلك حسب (المرفق ب).   .2

 م��وع مكانتي   فريق المذكرة (المذكرات) المفاهيمية من قبل  مراجعة واستعراض .3

) العمل،  ورشــات(  ورشــةو/أو    عبر ا��نترنت وبشــكل وجاهي   المشــترك ا��عداد  مناقشــات  إجراء   .4
ســـــيتم عـقد جلســــــات تعريفـية وـجاهـيا أو من خـ��ل اـ��نترـنت خـ��ل ـكل مرحـلة  ، حـيث  والتـعاون

 وسيعلن عن كل جلسة في حينه

 كاملالطلب  الدعوة لتقديم  إرسال   .5

اسـتعراض المذكرات المفاهيمية والطلبات الكاملة وإدارة أي مراجعة    مهمةسـيتولى م�ـ�وع مكانتي  
معلومات    على   التالية  ا��قســام  تحتويإطار بيان البرنامج الســنوي هذا.   تحتمنح ��حقة يتم إصــدارها 

 إضافية حول كل مرحلة من مراحل عملية تقديم الطلب.

بـاســـــتخـدام النموذج    العربيـة  أو  يجـب إعـداد وتقـديم جميع المـذكرات المفـاهيميـة بـاللغـة ا�ـ�نجليزيـة
بتباعد مفرد بين    ،صــــفحات أو أقل 5المفاهيمية من    ا��وراقيجب أن تتألف  و المحدد (أنظر المرفق أ). 

ــة على الصـــــيغـة    1هوامش بحجم  بنقطـة و  12بحجم    Times New Romanالســـــطور وبخط   بوصــــ
صـفحات.  5  عدد صـفحاته  اوز. لن يتم اـستعراض المحتوى الذي يتجA4  حجم  ورقةلا��لكترونية المكافئة  

تـقديم الـمذكرات المـفاهيمـية بحلول الموـعد النـهائي الـمذكور على صـــــفـحة غـ��ف بـيان البرـنامج    يـجب
 بعد الموعد النهائي.  المقدمةالمذكرات المفاهيمية  النظر في    لن يتم  حيث  السنوي

أو طرح    إضافيةمعلومات  أي المفاهيمية، يحتفظ م��وع مكانتي بالحق في طلب    الورقةبعد اـست��م  
  دون أن يترتب على ذلك طلب المعلومات أو طرح ا��سـئلة على  طلبالأسـئلة توضـيحية على مقدم  

 كامل.الطلب  التقديم  ل  مقدم الطلب  دعوةيترتب على ذلك  و��    ا��خرين،  مقدمي الطلبات

 المعلوماتو  اتالطلب  تقييمالبند هـ: 

 ا��وراق المفاهيمية والطلب الكامل  تقييم .1

بـيان البرـنامج    بـناء على فور تـقديمـها    المـفاهيمـية�ولي للـمذكرة  ا�ـ   التقييم  عملـية  م�ـــــ�وع مـكانتي يـبدأ  
" من بيان البرنامج  التقييماعتبارات ومعايير  "  قسـمالمعايير الواردة في    حيث سـيتم اسـتخدام  ،السـنوي
 السنوي.
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مزـيد من ال  طـلبفي تـحدـيد ـما إذا ـكان م�ـــــ�وع مـكانتي يرـغب في  اـ��ولي    التقييميتمـثل الغرض من  
ــطةو  المعلومات ــول على منحة والمتمثلة    ا��نشــ وانتقال المتقدم للمرحلة الثانية من خطوات الحصــ

 في تقديم طلب مقترح كامل

 :  مكانتي بالرد على كل طلب من خ��ل الرسائل التالية USAIDسيوف يقوم م��وع  

 .ا��ولي   المفاهيمي الطلب  قرار با��متناع عن مواصلة النظر في  رفض التمويل:   •

على  وتحصـــــل  تلبي الورقة المفاهيمية ا��هداف بشـــــكل عام    :عملية التقديمفي   ا��ســـــتمرار •
 التقييممعايير    على   بناءً تقييمها    بعدفي الدورة"    �ستمرار"ا�

في مرحلة    للمشــاركة  اتالطلب  ي يدعوا م�ــ�وع مكانتي مقدم قد   .  مزيد من الوضــوحاليلزم    •
 مزيد من المعولمات.المشترك أو تقديم    ا��عداد

 المشترك، المسؤولية المشتركة، التعاون، والتواصل  ا��عداد .2

  ا��عداد مرحلة  لمشــــاركة في  ل  من مقدمي الطلبات  ناجحةالمفاهيمية  ال�وراق  دعوة أصــــحاب ا�يمكن  

من م��وع مكانتي و/أو مقدمي الطلبات ا��خرين  في    الفريق الفني   حيث سيتواصل معهمالمشترك  
المشـــــترك إـ�� على الورـقة المـفاهيمـية    اـ��ـعدادـناجـحة. ـ�� تعتـمد عملـية  المـفاهيمـية  ال�وراق  ا�ـ   أصــــــحاب

  خ��ل مفاهيم جديدة من الصفر.   وليس الهدف من ذلك تطويرمواطن القوة وا��مكانيات،  ب  تمتازالتي  

  خيار الم�ـ�وع مكانتي لمعالجة المشـاكل.    الفني في   فريقالع  مقدم الطلب م   سـيتعاونهذه المرحلة،  

من   ناجحةالمفاهيمية  ال�وراق  ��صــحاب ا�عمل    ورشــةإعداد  هو المشــترك    ا��عدادلمرحلة    ا��خر المتاح
في إطار المعلومات    همسـتحدث المناقشـات مع  ،وفي هذه الحالة  ؛في جولة واحدة  مقدمي الطلبات
��جراء مناقشـات مكثفة وقوية حول مشـكلة/هدف  مسـاحة واسـعة  يفتح هذه ا��طار    .المتاحة للجمهور

التنمية محل النظر، وأفضـــل الممارســـات، والدروس المســـتفادة في القطاعات الفنية ذات الصـــلة،  
 الصلة، ومسائل مختلفة أخرى.  ذاتوالتقييمات والبحوث  

المفاهيمية، يمكن لموظفي م�ـــــ�وع مكانتي إجراء مناقشـــــات مفصـــــلة ومحددة    بعد تقديم ا��وراق
الفترة المتبقية من العملية، مثل أثناء وخ��ل    خ��لللغاية حول تصـميم ا��نشـطة مع مقدمي الطلبات  

  ا��وراق المفاهيمية يجب أ�� تحتوي  أي منحة قد يتم إصدارها في إطار جولة من بيان البرنامج السنوي.  

يرغب مقدم الطلب في حمايتها ��نه قد يتم مشـــاركتها مع منظمات أخرى كجزء  ملكية فكرية   على أي
 المشترك.  ا��عدادمن عملية  



   

 

23 

 

تتحقق من المشـك��ت والتحديات  أن المشـترك و  ا��عدادعمل    ورشـةمن المرجح أن تسـتكشـف أهداف  
 كما قدئمة والتوســع فيها.  واعدة بشــكل مشــترك أو التكيف مع الحلول القاالحلول  الالرئيســية وإيجاد  

 دون أن  العمل  ورشـــــةيتم مناقشـــــة ا��فكار الموضـــــحة في ا��وراق المفاهيمية وزيادة تطويرها في  

العمل كذلك للمساعدة  تهدف ورشة   .والطلبات الكاملة النهائية على هذه ا��فكارالعمل  ورشةقت�� ت
 ا��نشطة والحلول الجديدة أو القائمة.في تحديد ا��تحادات وال��اكات المحتملة لدعم هذه 

   التقييماعتبارات ومعايير   .3

  يســـــتـخدم م�ـــــ�وع مـكانتي المـعايير الـتالـية لتقييم الـمذكرات المـفاهيمـية والطلـبات الـكامـلة وف  ســـــ 

المذكرات المفاهيمية والطلبات   هذه  حيث يجب أن تتضـمنبيان البرنامج السـنوي،    بناء على   المقدمة
 الخصائص المنصوص عليها أدناه.وهذه المعايير  ا يستوفي  مقترحً   انهجً الكاملة  

 التوافق ا��ستراتيجي: .1

 مؤ��ات مكانتي المستهدفةتحقيق  المساهمة في   •

 استدامة نتائج الم��وع •

 ة للمستفيدينالفوائد المتوقع •

 النهج الفني: .2

 بيان المشكلة المحدد بوضوح •

 ا��هداف المحددة بوضوح •

 النهج الفني المبتكر •

 المحددةوالحلول المحتملة    التحديات •

 القدرات التنظيمية: .3

 ا��داء السابق في مشاريع مماثلة •

 المقترح  للبرنامجمهارات الموظفين    مدى أهمية •

 الخبرة في المنطقة الجغرافية •

 المشتريات  النظام المحاسبي وإجراءاتس��مة   •
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 ا��مريكية للتنمية الدوليةالقدرة على ا��متثال للمبادئ التوجيهية المالية للوكالة   •

 اعتبارات النوع ا��جتماعي والمساواة: .4

رؤية/اـستراتيجية واضـحة لتحقيق نتائج أفضـل من    تقديم  الحل الفني المقترح على   قدرةمدى   •
خ��ل منظور متعدد الجوانب ��ي��ء ا��ولوية للمســاواة إلى جانب أبعاد المســاواة ا��كثر صــلة  

 بالسياق.

متنوعة، خاصًة الفئات السكنية المهمشة والتي لم تنل حقها من  الفئات  ال  تغطيةنطاق  مدى   •
ــاركـة في كـل مرحلـة من مراحـل تطوير المفهوم، وتصـــــميم   ــاهمـة والمشــــ التمثيـل، للمســــ

 ا��نشطة، والتنفيذ.

 الفعالية من حيث التكلفة: .5

ــيتم تقييم التكاليف من حيث   ــيص،  لقابلية  الا��كتمال والمعقولية ووالجدوى والواقعية  ســ لتخصــ
ــطة    تنفيذمن أجل    ،والفعالية من حيث التكلفة ــفوفة التخطيط. عند جمع    الواردةا��نشــ في مصــ

ــيتمالدرجات الفنية،   ــلية  سـ ــ�ة    تزيدلمقترحات التي  ل  إعطاء ا��فضـ التي  تكاليف ا��نشـــطة المبا�ـ
ــتغ��لها إلى أق�ـــ� حد ا��دارية إلى    التكاليف  من  والتي تقلل  ،يترتب عليها تقاســـم التكاليف واسـ

الفرصـة  أدنى حد. سـتتيح معايير اختيار التكلفة، الواردة في قائمة ا��سـئلة أدناه، لم�ـ�وع مكانتي  
 التكاليف الذي يقدمه مقدم الطلب.  طلبتقييم  ل

 المقترحة معقولة وفعالة من حيث التكلفة؟  الموازنةهل  .أ

إلى أدنى حد ��دارة الم�ــــ�وع من أجل   الرئي�ــــ�  المقترح تكاليف المقرالعرض  هل يقلل   .ب
 ا��موال المتاحة ل��نشطة الميدانية إلى أق�� حد؟  حجم  زيادة
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 عوامل ا��هلية ولن يتم تقييمه بشكل منفصل.أحد  التكاليف    لتقاسميشكل تمثيل مقدم الطلب  

 (قد تكون المعايير مصممة خصيًصا لتناسب نشاط المنحة) معايير التقييم  1الجدول 

  100الحد ا��ق�� من النقاط (إجمالي  المعيار 

 نقطة) 

 نقطة  15 التوافق ا��ستراتيجي .1

 نقطة  45 النهج الفني .2

 نقطة  15  القدرات التنظيمية  .3

اعتبارات النوع ا��جتماعي والمساواة   .4
 والشمولية 

 نقطة  15

 10  الفعالية من حيث التكلفة  .5

 

 نقطة. 70المقبول هو  م��حظة: الحد ا��دنى من النقاط للطلب  

 

 البند و: المنحة والمعلومات ا��دارية

 إشعارات المنحة .1

ــ�وع ــخص الوحيد الذي    تعتبر مديرة م�ـ بالدخول    Encompass LLC  يجوز له قانونيًا إلزاممكانتي الشـ
ات المنح ل   .في اتفـاقـي ات فرض أو تحمـل تكـاليف من المنحـة المقترحـة قـب ُيحظر على مقـدمي الطلـب

ــت��م   ــ�وع  ةمدير محدد من   خطي  منفذة بالكامل أو إذنالمنحة  الاســ ــيتولى مكانتي.    م�ــ ــ�وع    ســ م�ــ
ا للجزأين    إدارة  مـكانتي  ) واـ��حـكام  CFRمن ـقانون اللوائح الفـيدرالـية (  2  الجزءمن    700و  200المنح وفـقً

 القياسية للوكالة ا��مريكية للتنمية الدولية للمنظمات ا��مريكية وغير ا��مريكية.

 أنواع المنح .2

  بموـجب ـ��ختـيار من بينـها عـند تـقديم اـ��موال  ا  التي يمكـنه  لمنحمن ايمـلك م�ـــــ�وع مـكانتي ـعدة أنواع  

ــ�وط وا��حكام الواردة    بيان البرنامج الســنوي إلى مقدمي  الطلبات المقبولين. يعتمد نوع المنحة وال�
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ــتفيدة من المنحة والعوامل   وغيرها من   البرامجيةفي بيان البرنامج الســـنوي على نوع المنظمة المسـ
 العناية الواجبة (بما في ذلك قرارات المسؤولية).  العوامل التي تتطلب

 

 :ماتستخدم عادًة عند نوع المنحة

 مبسطةالمنح  ال

  ضــمننهج مبســط ��صــدار منح صــغيرة  

تســليم  إطار حد ا��ســتحواذ المبســط. يتم  
التـكاليف    ســــــدادطريق  مبلغ المنـحة عن  

دة والمحـددة في الم ة المتكـب ة الفعلـي   وازـن

لمســتفيد من  ا  �ــ�ح عنها  المعتمدة التي 
 .المنحة

 النشاط البسيط والمنفصل (عادًة أقل من عام)يكون   •

الحصـــــول على منح فرعيــة في إطـار هـذه  �ـ� يتوقع   •
 المنحة

�� يتمتع المســــتفيد من المنحة باتفاق تفاو�ــــ� على   •
 السعر غير المبا��  مع حكومة الو��يات المتحدة

 تكاليف مبا��ة  هي   جميع التكاليف في إطار المنحة •

ــ�اء مواد تبلغ تكلفتها   • دو��ر أمريكي   5000�� يمكن �ــ
 عن عام واحدأو أكثر ويزيد عمرها ا��فترا��  

 وجد سلفة ماليةت��   •

 ا��لتزامات الثابتةمنحة  

داـلدفع   مراحـل العمـل المحـددة    إكمـال  عـن
الغ   بشــــــكل جـيد. ُتســــــدد ـمدفوـعات المـب

المســـــتفيــد من    عنــد اســـــتكمــالالثــابتــة  
.  المراـحل المقررة على نحو مقبولالمنـحة  

والتكـاليف،    مراحـل العمـلســـــيتم تحـديـد  
ــث   ـتـتواـفق  ـحيـ أن  ــب  ــل  ـيجـ اـلـعمـ ــل  ـمراحـ
مع وصــف برنامج المســتفيد من    المنجزة
 المنحة.

تتوافق المنـحة مع �ـــــ�وط المنح بمـبالغ ثابـتة الواردة   •
الجزء   البـــاب    200.201في  اللوائح    2من  قـــانون  من 
 ).CFRالفيدرالية (

د المحتمـل تحـدـيد وقـياس • ائج أو   يمكن للمســـــتفـي النـت
ا�ــ مر   تحــديــدفي    البرامجيــةا�ــ�نجــازات     في   �نجــازاحــل 

 يتم السداد على أساسها.التي  لمنحة  ا

 سنوات 3تقل مدتها عن   •

 �� يشترط تقاسم أو توفيق التكلفة •

على النحو المحدد في    عقارات�� تشــمل المنحة �ــ�اء  •
ــاب    200.201الــجــزء   الــبـ الــلــوائــح    2مــن  ــانــون  قـ مــن 

 ).CFRالفيدرالية (

ر  يلتغيلبطبيعـته ويخضـــــع    اُيـعد ـهذا النشــــــاط معـقدً  • نموذجيةالمنحة ال
 مدة المنحة.  خ��ل
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 :ماتستخدم عادًة عند نوع المنحة

فعة المقدمة  خيار الدتتيح المنح القياسـية  
رصــــد مفصــــل  وتتطلب    من مبلغ المنحة

للتـكاليف الفعلـية التي يتم تكـبدـها. وكجزء  
ــات  من يجــب    متطلب ــالي،  الم ــ�غ  ــ�ب� أن ا�

جميع ا��يصــا��ت والفواتير  <اســم    تحمل
ــ�وع/النشــاط> (  project/activity>الم�

name>  الي الـت ) من أجـل التحقق منهـا. وـب
  إثبات  المنحالمسـتفيدين من  يتوجب على  

ــة   المــالي ــ�دارة  ا� ــة على  الكــافي -قــدرتهم 

ــ�جراءات وا� الب�ـــــ�يــة، والنظم،    - الموارد 

 قبل استخدام هذا النوع من المنح.

 أثبت الكيان قدرته ا��دارية والمالية الكافية. •

يشــتري المســتفيد من المنحة الســلع والخدمات وفًقا    •
ــة به وا��حكام   ــ�اء الخاصــ ــات وإجراءات ال�ــ ــياســ لســ

 القياسية ا��لزامية ��تفاقية المنحة.

يجوز للمســــتفيد من المنحة طلب اســــترداد التكاليف   •
من   (f)200.414غير المـبا�ـــــ�ة بـما يتســـــق مع الجزء  

 ).CFRمن قانون اللوائح الفيدرالية ( 2الباب  

 المنحة العينية

ــ�ًة من   ــلع والخدمات مبا�ـ ــ�اء السـ يتم �ـ
يقوم  <اسم الم��وع/النشاط> حيث   قبل

عن  <اســــم الم�ــــ�وع/النشــــاط> بالعمل  
كثــب مع المســـــتفيــد من المنحــة طوال  
عملية ال�ــــ�اء لضــــمان نقل المعرفة إلى  
أق�� حد. وبمجرد ��اء السلع والخدمات،  

  بتوصيلها <اـسم المـ��وع/النشاط>    يقوم

ــاط    فورًا ــتفيد من المنحة أو نشـ إلى المسـ
جميع المشـــــترـيات    يـجب أن تممالمنـحة.  
<اســم الم�ــ�وع/النشــاط>    باســمالعينية  

وفًقا للوائح المشــتريات الخاصــة بالوكالة  
اـ��مريكـية للتنمـية اـلدولـية. يشـــــترط على  
ــلع   ــتخدام الســ ــتفيد من المنحة اســ المســ

الخــدمــات التي يحتــاجهــا المســـــتفيــد من   وأالســـــلع   •
ـــ   �تالـخدـمة والتي تتطـلب تـعام�ـ  تـجاوز ـقدرة  ت  ةـخاصـــ
 وخبرة المستفيد من الخدمة.
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 :ماتستخدم عادًة عند نوع المنحة

ــ�غـراض   �ـ ـل ــا  هـ ـي عــل ــاظ  واـلحـفـ ــة)  كـيـ (اـلمــل
ف للحكم  المحــددة  ا  وفقــً المنحــة  عقــد  ي 

 القيا��: "سند الملكية واستخدامها".

 

 معلومات إضافية حول إدارة المنحة .3

 

ــل   • ــة    201الفصـــــ ــائي التلق ــات  التوجيه ــامج:    –من نظم  البرن ــدورة  ل ــة  التشـــــغيلي ــة  ــاســـــ الســـــي
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1870/201.pdf  

ــل   • الـــتـــلـــقـــائـــيـــة    204الـــفصــــــ الـــتـــوجـــيـــهـــات  نـــظـــم  الـــبـــيـــئـــيـــة:    –مـــن  ا�ـــ�جـــراءات 
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1865/204.pdf  

إدماج المســــاواة بين الجنســــين وتمكين المرأة في   –التوجيهات التلقائية  من نظم   205الفصــــل   •
الــــــدولــــــيــــــة:   لــــــلــــــتــــــنــــــمــــــيــــــة  ا�ــــــ�مــــــريــــــكــــــيــــــة  الــــــوكــــــالــــــة  بــــــرامــــــج  دورة 

https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1870/205.pdf  

ــل   • غير ا�ـ�مريكيـة غير  أحكـام قيـاســـــيـة للمنظمـات    –من نظم التوجيهـات التلقـائيـة    303الفصــــ
  nts/1868/303mab.pdfhttps://www.usaid.gov/sites/default/files/documeالحكومية:  

التلقـــائيـــة    303الفصــــــــل   • التوجيهـــات  نظم  ا�ـــ�مريكيـــة:    –من  للمنظمـــات  قيـــاســـــيـــة  أحكـــام 
uments/1868/303maa.pdfhttps://www.usaid.gov/sites/default/files/doc  

ــة    318الــفصــــــــل   • ــائــيـ الــتــلــقـ ــات  الــتــوجــيــهـ نــظــم  ــة:    –مــن  الــفــكــريـ ــة  الــمــلــكــيـ حــقــوق 
318.pdfhttps://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1876/  

البيانات ا��نمائية للوكالة ا��مريكية للتنمية الدولية:   –من نظم التوجيهات التلقائية   579الفصــــل   •
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1868/579.pdf  

contract/grant-or-grant-usaid/get-https://www.usaid.gov/work-عمليـة العقود والمنح:   •

process-contract-and  

دليل معايير الرـسوم وتوجيه الع��مة التجارية المـشتركة للجهة الـ��يكة للوكالة ا��مريكية للتنمية   •
ـــ  يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة:  الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1870/201.pdf
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1865/204.pdf
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1870/205.pdf
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1868/303mab.pdf
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1868/303maa.pdf
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1876/318.pdf
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1868/579.pdf
https://www.usaid.gov/work-usaid/get-grant-or-contract/grant-and-contract-process
https://www.usaid.gov/work-usaid/get-grant-or-contract/grant-and-contract-process
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https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1869/USAID_GSM_03_05_2019

.pdf  

 ا��تصال جهاتالبند ز: 

 ومدير المنح.  ونائبة مديرة الم��وع  الم��وع  ةمدير   :�تصالا�  جهات

 البند ح: معلومات إضافية

يحتفظ م�ـــــ�وع مكـانتي بـالحق في تمويـل أو عـدم تمويـل أي من المـذكرات المفـاهيميـة/الطلبـات  
 الكاملة التي يتم تقديمها في إطار بيان البرنامج السنوي.

رقم تعريفي  ي) الطلبات الرئيســيين على إصــدار  مقدم (مقدم تحث الوكالة ا��مريكية للتنمية الدولية  
نظام إدارة    ")، والتســجيل على موقعDUNS فريد (ُيعرف ســابًقا باســم نظام ترقيم البيانات العالمي "

) للمنظمات غير  NCAGEالتجاري والحكومي للناتو (، والحصول على رمز الكيان  www.sam.gov  المنح
ا��مريكية، في أقرب وقت ممكن على الرغم من أن ذلك ليس مطلوبًا في مرحلة المذكرة المفاهيمية.  

و/أو  sam.govقد تســتغرق عملية التســجيل للحصــول على رقم معرف فريد أو التســجيل على موقع  
ــول على رمز الكيان التجاري والحكومي ل ــابيع، وبالتالي  NCAGEلناتو (الحصـ ــح) عدة أسـ مقدمي    ننصـ

 بدء العملية في أقرب وقت ممكن.بالطلبات  

تعريفي فريــد من خ�ــ�ل الموقع  حول الحصـــــول على رقم    المتــاحــة  مصــــــادراليمكن ا�ــ�ط�ــ�ع على  
  registration-t/entityhttps://sam.gov/conten:  ا��لكتروني 

ــجيل في   ــافية للتسـ ــادر إضـ ــتطيع مقدمي الطلبات غير ا��مريكيين ا��ط��ع على مصـ نظام    موقعيسـ
ــول على رمز الكيان  )SAM(  إدارة المنح ــ�يع وفيديو حولك كيفية الحصـــ ، بما في ذلك دليل البدء ال�ـــ

)  Internationalثم    Help. اضـــــغط على  www.sam.gov)، على  NCAGEالتجــاري والحكومي للنــاتو 

Registrants. 

ــح:  SAMمــوقــع   ــمــن ال مــن  ــديــن  ــفــيـ ــت ــلــمســـــ ل ــد  ــديـ ــجـ ال ــل  ــجــيـ ــتســـــ ــل ل ــع  ــ�ي ال�ـــــ ــدء  ــبـ ال ــل  ــيـ دل  :
https://www.sam.gov/sam/transcript/Quick_Guide_for_Grants_Registrations.pdf  

https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1869/USAID_GSM_03_05_2019.pdf
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1869/USAID_GSM_03_05_2019.pdf
http://www.sam.gov/
https://sam.gov/content/entity-registration
http://www.sam.gov/
https://www.sam.gov/sam/transcript/Quick_Guide_for_Grants_Registrations.pdf
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ــع   ــوقـــ ــن:   SAMمـــ ــيـــ ــيـــ ــدولـــ الـــ ــن  ــيـــ ــلـــ ــجـــ ــمســــــــ ــلـــ لـــ ــع  ــ�يـــ ال�ــــــــ ــدء  ــبـــ الـــ ــل  ــيـــ دلـــ  :
https://www.sam.gov/SAM/transcript/Quick_Guide_for_International_Entity_Registration.

 pdf 

https://www.sam.gov/SAM/transcript/Quick_Guide_for_International_Entity_Registration.pdf
https://www.sam.gov/SAM/transcript/Quick_Guide_for_International_Entity_Registration.pdf
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