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 Encompass LLC الجهة المانحة

للتمكين ا��قتصـــــادي   ي مكانت  USAIDم�ـــــ�وع   فرصة التمويل  اسم الم��وع
ادي للمرأة الممول من   �مريكيـة  والقـي ة اـ� الوكـاـل

 للتنمية الدولية

 

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

 02/2022بيان البرنامج السنوي   رقم فرصة التمويل

 2023  آذار 09 ا��صدار:تاريخ  

 2023آذار   15 تاريخ ا��صدار المعدل:

 2024  آذار 08 :التاريخ النهائي 

بـيان   حولـ��ســـــئـلة  �ســـــتقـبال االموـعد النـهائي �ـ 
 البرنامج السنوي

على   (أنظر ل�ــ�ط�ــ�ع  التواريخ/المواعيـــد    أدنــاه 
 ا��ربعة)  المواعيد  حسب  تقديملالنهائية ل

 

 مقدمي الطلبات الكرام:السادة والسيدات  

حصــول المرأة  فرص   تعزيزفي    مكانتي للتمكين ا��قتصــادي والقيادي للمرأة USAID  م�ــ�وع  يســهم
  حيث يتم   ،ا��ردن  القطاعين العام والخاص في   في ة  يالقياد  المناصــب وتولي على عمل مدفوع ا��جر  

ــول 1أهداف مترابطة وعلى نفس القدر من ا��همية، وهي: (  العمل على تحقيق ث��ثة ــين حصــ ) تحســ
قـيادـية في القطـاعين الـعام    وتولي مـناصــــــبفي القطـاع الـخاص    مـناســــــبة  المرأة على فرص عـمل

حم��ت  الممارســات و  التصــورات والمفاهيم المجتمعية حول عمل المرأة ودعم) تحســين  2والخاص، (
 .وم��ئمةبيئات عمل أكثر إنصاًفا وأمًنا    توفير) تشجيع  3، (ذات الصلة  المنا��ة

 

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،  
ة، تتولى �ـــــ�كـة    في أنحـاء العـالم؛  دوـلة  70أكثر من    المجـاـ��ت في    EnCompassوبصـــــورة رئيســــــي

 مكانتي.  م��وع  تنفيذ  المسؤولية الكاملة عن

 

)  FAAالسـنوي هذا وفًقا لقانون المسـاعدة الخارجية (مكانتي بيان البرنامج    USAID  م�ـ�وع  يطرح

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

ومبـادئ  والمتطلبـات ا�ـ�داريـة الموحـدة،  )،  CFRمن قـانون اللوائح الفيـدراليـة (  2بـاب  المن    700و
ــاليف، ــات  التك و  ومتطلب 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
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ذه المنحة (الذي  هل  الخاص  بيان البرنامج الســنوي إصــدار  مكانتي أن يعلن عن  م�ــ�وعهذا. وي�ــ�  
 مكانتي".م��وع  ل  ان البرنامج السنويبيفيما بعد باسم "  يشار إليه هنا

 

، بما  ع��قات �ــــ�اكة متنوعة مع العديد من الجهات  بناءمكانتي عن رغبته في    USAID  م�ــــ�وعيعلن  
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  

 

ــ�وع   ــلطة    USAIDيدعم م�ــ ــ�اكة مع ســ ــادي والقيادي للمرأة بال�ــ منطقة   مكانتي للتمكين ا��قتصــ
ــة الجهود الرامية لجعل العقبة   ــادية الخاصـــ ــديقة لعمل المرأةالعقبة ا��قتصـــ ، العقبة هي مدينة صـــ

 مدينة الفرص ا��قتصادية مع إمكانية خلق فرص عمل مناسبة ل��ردنيين، وخاصة للنساء والشباب.

Translation is too long to be saved. 

بالحصـول على منح التقدم بمفاهيم مبتكرة وخ��قة من مكانتي الراغبين    USAIDوعليه، يدعو م�ـ�وع  
شـأنها بناء أوا�ـ� التعاون بين القطاع الخاص والحكومة المحلية والمجتمع المدني في مدينة العقبة،  

والوصـول إلى المناصـب القيادية. وبناءا على   وخلق بيئة مناسـبة تدعم تشـغيل المرأة وتطورها مهنيا
هيل خلق بيئات عمل آمنة ومجزية  يُحُث الم�ـ�وع التقدم ب ذلك  اقتراحات ل��نشـطة التي من شـأنها ُتسـّ

ــياحة والنقل والخدمات   ــيما في قطاعات الســـ ــاء، �� ســـ ــاهم في بناء التطور المهني للنســـ مالياً تســـ
 و ا��ع��م.   الصحافة اللوجستية والصناعة، با��ضافة إلى الصناعات ا��بداعية مثل

 ا��نشطة التالية:  لى المقترحات ع   أن تركزومن الممكن  

 ا��نشطة التي تبني مهارات المرأة وتدعم تقدمها المهني  •

بالرعاية على مسـتوى ا���ـ�ة    والتي تتعلقالمرأة    ا��عباء التي تواجها��نشـطة التي تخفف من   •
 والمجتمع

ا��نشـطة التي توفر خدمات على مسـتوى المجتمع أو المدينة بحيث ُتسـّهل وصـول المرأة إلى   •
 العمل

ــول إلى    النســاءا��نشــطة التي تزيد من قدرة   • ــة فيما يتعلق بالوص على اتخاذ القرارات، وخاص
 العمل وا��ستمرار فيه

مكانتي دعوة لتقديم الطلبات أو دعوة لتقديم المقترحات،  م�ــــ�وع  �� ُيعد بيان البرنامج الســــنوي ل
، حيث ســيتولى فريق  نامج الســنويبيان البر محتوى  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  
، حـيث يـجب على الطـلب اســـــتيـفاء  طـلب ـكاـمل  ـ��ختـيار الطلـبات المقبوـلة من أـجل دعوتهم لتـقديم

  في إطار بيان البرنامج الســــنوي جميع المتطلبات وا��لتزام بجميع ا��رشــــادات والتوجيهات الواردة  

 .للتمكن من التنافس على المنحة
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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  ذات الصـلة  ومراحلهالـسنوي  المقدمة بموجب بيان البرنامج   . كما يحتفظ أيضـً

 .بات كاملةلوصلوا لمرحلة تقديم الط والطلب ممن    ة للطلبات الكاملةالمشترك  كتابةالمرحلة  

ا للفترات الزمنـية الـتالـية  مراـحلفي بـيان البرـنامج الســـــنوي على أربع    اســـــتـ��م الطلـبات  يتم (تم    وفقـً
جميع المواعـيد النـهائـية    :  )تـحدـيد التواريخ بـناءا على الـجدول الزمني المتبع ـحالـيا وهي ـقابـلة للتـعدـيل

 لي��) 11:59بتوقيت عمان منتصف الليل (الساعة  

 

 المرحلة ا��ولى

تاريخ استقبال  
 الطلبات 

  2023آذار  08

أخر موعد ��ستقبال  
 ا��سئلة 

  2023آذار  25

الجلسة التعريفية  
 وجاهيا 

 علي بن الحسين شارع عمان – مارك  ��ند  فندق 2023آذار  20

 ظهرا 01:00 -صباحا 11:00

الجلسة التعريفية  
افتراضيا (من خ��ل  

 ا��نترنت) 

 Join Zoom Meeting 2023آذار  21

 https://encompassworld.zoom.us/j/87527892696 

Meeting ID: 875 2789 2696 

Passcode: 695849 

 ظهرا 01:00 -صباحا 11:00

  2023آذار  30 موعد إجابة ا��سئلة 

��ست��م  آخر موعد 
 الطلبات 

  2023نيسان  08

الموعد المتوقع  
 ��صدار المنح 

أيار/ حزيران  
2023 

 

 

 

 المرحلة الثانية 

 2023حزيران  01 تاريخ استقبال الطلبات 

 2023حزيران  20 خر موعد ��ستقبال ا��سئلةآ

 2023حزيران  05 الجلسة التعريفية وجاهيا 

 2023حزيران  07 خ��ل ا��نترنت) الجلسة التعريفية افتراضيا (من  

 2023حزيران  30 موعد إجابة ا��سئلة 

 2023تموز  10 آخر موعد ��ست��م الطلبات

 2023آب/ أيلول  الموعد المتوقع ��صدار المنح 

https://encompassworld.zoom.us/j/87527892696
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 المرحلة الثالثة 

 2023أيلول  01 تاريخ استقبال الطلبات 

 2023أيلول  20 خر موعد ��ستقبال ا��سئلةآ

 2023أيلول  05 الجلسة التعريفية وجاهيا 

 2023أيلول  07 الجلسة التعريفية افتراضيا (من خ��ل ا��نترنت) 

 2023أيلول  30 موعد إجابة ا��سئلة 

 2023ت��ين أول  10 آخر موعد ��ست��م الطلبات

 2023كانون أول ت��ين ثاني/  الموعد المتوقع ��صدار المنح 

 

 

 

 الرابعة المرحلة 

 2024كانون ثاني  10 تاريخ استقبال الطلبات 

 2024كانون ثاني  30 خر موعد ��ستقبال ا��سئلةآ

 2024كانون ثاني  15 الجلسة التعريفية وجاهيا 

 2024كانون ثاني  17 الجلسة التعريفية افتراضيا (من خ��ل ا��نترنت) 

 2024شباط  10 موعد إجابة ا��سئلة 

 2024شباط  25 ��ست��م الطلباتآخر موعد 

 2024آذار/ نيسان  الموعد المتوقع ��صدار المنح 

 

ة  ل�ـ  اهال�ســـــئـل ــل معوللتقـديم  عـامـة حول المعلومـات الواردة أدـن المنح في    فريق  ، يرجى التواصــــ
  makanatigrants@encompassworld.com  عن طريق البريد ا��لكتروني مكانتي   USAID  م�ـــ�وع

ورقم المرحلة في   02/2022، يجب كتابة (بيان البرنامج الســـــنوي  قـبل الموعد النهائي المحدد أع��ه
 عنوان البريد ا��لكتروني 

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

 

 مع خالص تقديري

 ارليكجنرمين مراد  

 الم��وع مديرة 

mailto:makanatigrants@encompassworld.com
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مكانتي للتمكين ا��قتصادي والقيادي للمرأة الممول من الوكالة ا��مريكية للتنمية   USAID م��وع
الدولية 
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 قائمة ا��ختصارات
 

ADS ةالتلقائي  اتنظم التوجيه 
APS بيان البرنامج السنوي 

ASEZA سلطة إقليم العقبة ا��قتصادية الخاصة 

CFR قانون اللوائح الفيدرالية 

COP مدير الم��وع 

FAA منحة بمبلغ ثابت 

GBV   النوع ا��جتماعي العنف القائم على 

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   لتقديم الطلباتدعوة 

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 



8 

 

 البرنامجالبند أ: وصف  

مـكانتي للتمكين اـ��قتصــــــادي والقـيادي للمرأة الممول من الوـكاـلة اـ��مريكـية   USAID  م�ـــــ�وع  يطرح
ــعام  FAAللتنمية الدولية بيان البرنامج السنوي هذا وفًقا لقانون المساعدة ا��جنبية ( 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  

يدرالية، وا��حكام القياـسية  المنح الف  تدقيقمتطلبات  ومبادئ التكاليف،  والمتطلبات ا��دارية الموحدة،  
ا لنظــام التوجيهــات   ا�ــ�مريكيــة وغير ا�ــ�مريكيــة وفقــً الــدوليــة للمنظمــات  للوكــالــة ا�ــ�مريكيــة للتنميــة 

 .(ADS 303( 303التلقائية  

 لمحة عامة عن الم��وع .1
في  المرأة    تواجدمكانتي للتمكين ا��قتصـادي والقيادي للمرأة في تعزيز فرص  USAID  يسـهم م�ـ�وع

في القطاعين    مناصــــب قياديةا��جر وتولي    ةمدفوع   وظائف  لحصــــول على من خ��ل االعمل    ســــوق
 ذاتث��ثة أهداف أداء مترابطة وعلى    التركيز على   . يســــعى الم�ــــ�وع إلى العام والخاص في ا��ردن

 القدر من ا��همية، وهي:  

تحســـين حصـــول المرأة على فرص عمل مناســـبة في القطاع الخاص وتولي مناصـــب قيادية   .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
 .التشغيلوالعدالة والمساواة في  

 

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

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

ــنةتعزيز البيئة   ــار   الحاضـــ ــابك أهداف ا��داء   تقاطع العاملة. إنّ   ىالقو  المرأة في   كةلزيادة مشـــ وتشـــ
) والتصـاعدية  والسـياسـات  النظمإصـ��ح  لم�ـ�وع مكانتي تتطلب النظر في المسـتويات التنازلية (مثل  

يعترف  (مكان العمل، الفرد، المجتمع، والحكومة).    ســـــوق العملفي  وتغيير الســـــلوك)    المتابعة(مثل  
ائـية اـ��تجـاه بين التغيير اـ��قتصــــــادي و �ـقة ثـن يمكن للتغيير    ، حـيثاـ��جتمـاعي التغيير  هـذا اـ��طـار ـبالعـ�

ــادي تحفيز إحداث   ــادي في  ا��جتماعية، ويمكن أن  ا��عراففي    يرتغيالا��قتصـ ــبب التغيير ا��قتصـ   يتسـ

في تحقيق    تي تدخ��ت م�ـــــ�وع مكان  لتمكين  التوجهأدناه   1  جدولعرض ال. يا��جتماعي تغيير  ال  إحداث
 لتحقيق أهداف ا��داء.  حددالنظام الفرعي الم  من خ��ل  المرجوة  نتائجال
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 . نظرية التغيير التوضيحية1 الجدول
 

 

ــ�   ــ�وع  تتما�ــ ــتراتيجية التعاون ا��نمائي    ا��ول  هدفالالمقترحة مع  مكانتي    USAIDتدخ��ت م�ــ ��ســ
ــامـل بقيـادة القطـاع  تحقيق  "ا�ـ�ردن:    التـابع للوكـالـة ا�ـ�مريكيـة للتنميـة الـدوليـة  2020-2025 نمو شــــ

ادة المرأة  تمثـيل وتحســـــين  "  :5)، والهـدف  1.3الخـاص" (النتيجـة الوســـــيطـة   الشــــــباب" (النتيجـة  وقـي
ــيطة   ــات الوكالة ا��مريكية لل5.2و 5.1الوســ ــياســ نحو ا��عتماد على    وخطتهاتنمية الدولية  )؛ وإطار ســ

ــعام  والذات؛   سـياسـات الوكالة  و؛ 2018قانون ريادة ا��عمال النسـائية والتمكين ا��قتصـادي للمرأة لـــــ
النوع ا��جتماعي، ومشــــاركة القطاع الخاص؛  وا��مريكية للتنمية الدولية المتعلقة بالنمو ا��قتصــــادي،  

ــياســــ   ودليل ــين؛  حكومة الو��يات المتحد  اتســ ــاواة بين الجنســ ــأن تعزيز المســ ة ووزير الخارجية بشــ
 ).3و 1الركيزتين  ) (W-GDPوالمبادرة العالمية ��زدهار وتنمية المرأة (
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 الهدف .2
ــ�وع عقود أداة بالغة ا��همية لدعم أهداف البرنامج،  الوجب  ممكانتي الممنوحة ب USAID  ُتعد منح م�ـ

سـتعزز  حيث  سـنوات،    خمسم�ـ�وع البالغة  الوبناء قدرات ال�ـ�كاء، وضـمان ا��سـتدامة بعد فترة تنفيذ  
ــول إلى مرحلةا��ردن    خطط عقود  الالمنح بموجب   ــل   للوصـ ا��عتماد على الذات من خ��ل تحديد أفضـ

مشاركة المرأة    من شأنها تعزيز  حاضنةبيئة    لدعم وجود  مفيهالمحلية وا��ستثمار   والكفاءات  مواهبال
ــوق العمل.   ــتفيد من المنحة في إن  في ســـ ــ�وع    عملية اختيار المســـ تعتمد على    مكانتي   USAIDم�ـــ

ــفافية من خ��ل تقييم الطلبات بناًء على مجموعة من المعايير   ا��ولويات التي يتم تحديدها أثناء و  الشـ

الجهود المبذولة على    يدعم برنامج المنح  ســوفإعادة النظر فيها بصــورة منتظمة.  يتم  البدء و   مرحلة
ــعيد أ ــ�وعدعم أهدامن أجل  ماكن العمل وا��فراد والمجتمعات والحكومة  صــ   ، مكانتي  USAID  ف م�ــ

هذا التمويل لدعم المبادرات غير التقليدية التي ســــتســــاعد م�ــــ�وع مكانتي في    تم تخصــــيصحيث  
 ا��جر في ا��ردن.  ةمدفوع ظائف  ووفرص قيادية  إلى  المرأة    وصول  زيادةلتحقيق أهدافه الرئيسية  

على التنــافس والمشــــــاركــة في تقــديم المقترحــات والعروض    الجميع  EnCompass  �ـــــ�كــة  وتحــث
 وتمويلها من أجل  لضـــمان الشـــفافية وتحديد أفضـــل المشـــاريع الممكنةل��ســـتفادة من هذه المنح  

تقديم جميع المنح على أســـــاس تناف�ـــــ�  على   EnCompass  تحرص  حيث  تحقيق أهداف الم�ـــــ�وع،
ــاهم    مقترحات مبتكرةبعروض    تالمؤهلة التي تقدم   جهاتلل ــأنها تحفيز العملية على نحو يســ من شــ

 .المرجوة  تحقيق ا��هداففي  

 

 والجغرافي   البرامجي التركيز   .3
د م�ـــــ�وع مكـانتي من �قـة  يســـــتفـي لخروج  الترابط بين مكـان العمـل والفرد والمجتمع والحكومـة ل  عـ�

ا��قتصـــــادية وتخطي  الجهود المبذولة لزيادة مشـــــاركة المرأة  تدعم  وطنية  ال�جراءات  ا�  بمنظومة من
وصــ��تها بمكان العمل وبيئة العمل من أجل   ،التحديات الثقافية وا��جتماعية المرتبطة بهذا الموضــوع

من اســـــتبـعاد    يعـمل على اـ��نتـقال  تؤدي إلى إـحداث تحول ممنهجيمكن من خـ��لـها أن  مســــــارات    بـناء
 . تشمل هذه التحو��ت ما يلي:يهف  شمولهاإلى    من سوق العمل  المرأة

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

  المرأة فيوجود  واســتبقاء وتعزيز    المرأة  ســياســات �ــ�كات القطاع الخاص لتوظيفشــمولية   •

 .سوق العمل

  ) والمهارات التقنية الحياتيةالشـخصـية (المهارات    تدريب على المهاراتللفرص الحصـول على   •

  لتمكين المرأة من التنـافس علىالمطلوبـة في ســـــوق العمـل  لبنـاء الثقـة وتعزيز المهـارات  

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

 

إلى    وبالنظرأولوية  مناطق ذات ك  وتصــــنيفهامناطق مســــتهدفة مختلفة    على تحديد  الم�ــــ�وع  عمل
ــاديةأهمية مدينة العقبة   ــ�وع    ا��قتصـ ــمن   مكانتي بتحديد USAIDفقد قام م�ـ ــطة هذا البيان ضـ أنشـ

  USAID  م�ــــ�وعكما اختار  .  وذلك لجعل العقبة مدينة صــــديقة لعمل المرأة  فقط   مدينة العقبةنطاق  
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مجال الـسياحة،  وتـشمل  ،  فيها  ا��قتصـاديةالمرأة    مـشاركة  قطاعات رئيـسية محتملة لزيادةأربع  مكانتي  
النـقل والمواصــــــ��ت، اـ��ـمداد والتموين (اللوجســـــتـيات)، اـ��عـ��م والصــــــناـعات اـ��ـبداعـية، والقـطاـعات  

 الصناعية.

 

 العقبة: مدينة صديقة لعمل المرأة)(  مجال التمويل

نها مســاعدة المتقدمين  أتتضــمن القائمة التالية النتائج المرجوة وا��نشــطة التوضــيحية والتي من شــ 
من أجل تطوير المقترحات المناســـبة. علما بأنه ليس من ال�ـــ�وري أن ُتعالج المقترحات جميع النتائج  

نه من الجيد العمل على تصـميم ا��نـشطة التي  أ��  إالمرجوة و�� أن تـشمل جميع ا��نـشطة التوضـيحية.  
تلفــة، على ســـــبيــل المثــال، من خ�ــ�ل  تظهر أوا�ـــــ� التعــاون والتعزيز المتبــادل بين المجــا�ـ�ت المخ

 ال��اكات أو التحالفات أو التعاون المشترك.

زيادة مشـــاركة المرأة في آليات صـــنع القرار بهدف تغيير الســـياســـات التي تحســـن المشـــاركة   .1
 :  ا��قتصادية للمرأة

مبادرات لمتابعة نشـاطات المؤسـسـات الحكومية صـانعة القرار والمشـاركة في عملية صـناعة   •
 القرار.  

 مبادرات لدعم المرأة في مجلس المحافظة وتشكيل "اللجان النسوية". •

مبادرات ���ــ�اك الخبراء المتخصــصــين في الدمج ا��جتماعي في إعداد الخطط أو الميزانيات   •
 المحلية.ا��ستراتيجية  

 مبادرات لتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية المحلية. •

 نصاف.�مبادرات لدعم الفرص المتكافئة وا� •

 مبادرات لتعزيز الحوار ا��قتصادي بين الجهات المعنية. •

 مبادرات لتنفيذ السياسات المالية المراعية والداعمة للدمج ا��جتماعي. •

 

 ادة المشاركة ا��قتصادية للمرأةتعزيز الخدمات في مدنية العقبة لزي. 2

 تقديم توصيات تتعلق بالخدمات المقدمة على مستوى مدينة العقبة. •

 حم��ت لدعم الخدمات المجتمعية المساندة لعمل المرأة. •

 مبادرات لدعم خدمات الرعاية المقدمة للمرأة. •

 والتوجيه المهني.دعم المراكز المجتمعية لتوفير مساحات آمنة وتشجيع التشبيك   •

 دعم تطبيق السياسات الخاصة بقطاع النقل من حيث الكلفة والس��مة. •
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 دعم تنفيذ إجراءات التشغيل المعيارية الخاصة بوزارة النقل. •

 مبادرات لتهيئة بيئات عامة أكثر أماًنا للنساء وخدمات لذوي ا��حتياجات الخاصة وكبار السن. •

 الخاص.فرص ال��اكات بين القطاعين العام و •

 تدريب مسؤولي القطاع العام على الميزانيات المراعية لسياسات الدمج ا��جتماعي  •

 

 .الحد من أشكال التهميش وا��قصاء في بيئة العمل كونها عائقاً أمام المشاركة ا��قتصادية للمرأة. 3

 قصاء في بيئة العمل.�بناء قدرات المراكز المجتمعية للحد التهميش وا� •

 خدمات لضحايا العنف القائم على النوع ا��جتماعي ل��نضمام إلى سوق العمل.توفير   •

 تحديد الثغرات في ا��ب��غ عن العنف القائم على النوع ا��جتماعي. •

 زيادة فعالية نظام ا��ب��غ لشكاوى العنف المبني على النوع ا��جتماعي في أقسام ال��طة. •

ا�ـ�جتمــاعي أو تقــديم  تـدريـب موظفي الحكومـة على الوقـايـة من   • العنف المبني على النوع 
 خدمة أفضل للناجين منه.

بنـاء الوعي حول مفهوم العنف المبني على النوع ا�ـ�جتمـاعي بين أربـاب العمـل في القطـاع   •
 الخاص.

تـقديم ـندوات ـتدريبـية للموظفين وأ�ـــــ�هم حول العنف اـ���ـــــ�ي والعنف الـقائم على النوع   •
 ا��جتماعي .. إلخ.

 .فرص التمكين ا��قتصادي والقيادي للمرأةتحسين . 4

 تعزيز آليات جمع البيانات ونظام التوثيق. •

 تعزيز سياسات الموارد الب��ية المتعلقة بتمكين المرأة. •

 تنويع وزيادة عدد برامج بناء القدرات التوجيه المهني في القطاع الخاص. •

 تنمية قدرات المرأة وريادتها في القطاعات المستهدفة. •

 ثر م��ئمة لعمل النساء.أكة القطاعات التي يهيمن عليها الذكور لتصبح  موائم •

 دراسة العوامل التي تحول من وصول المرأة إلى مكان العمل في القطاع الخاص.   •

 آليات التطوير المهني للمرأة وفرص التشبيك بين الموظفات في القطاعين العام والخاص. •
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 .والخدمات المتاحةرفع الوعي حول الوظائف  . 5

 التوعية المهنية للشابات في القطاعات غير التقليدية. •

 إنشاء منصات حوارية للتواصل والتشبيك بين الشابات. •

 دعم القطاع الخاص للتواصل مع الشابات. •

 عقد محا��ات أو جلسات حوارية مع المؤثرين من القطاع الخاص والقطاع الشبابي. •

الموارد الب�ــ�ية ل�ــ�كات التوظيف لتســهيل تشــبيك النســاء الناشــطات  ا��نخراط مع إدارات   •
 اقتصاديًا الباحثات عن عمل مع الفرص المتاحة في القطاع الخاص.

 تعزيز التنوع والدمج ا��جتماعي في القوى العاملة.. 6

مبادرات توعوية للموظفات العام��ت خارج مناطق ســـــكنهن حول المناطق ا��منة والخدمات   •
 .ةالمتوفر 

 مبادرات تركز على فرص العمل والتقدم المهني للمرأة. •

 تنوع القوى العاملة. حم��ت توعوية وأنشطة مجتمعية تركز على عوائد •

ــادية للمرأة في   • ــاركة ا��قتصـ ــات التعليمية ��دراج مفاهيم المشـ ــسـ مبادرات للعمل مع المؤسـ
 المناهج الدراسية.

 الفرص المتكافئة والمشاركة ا��قتصادية للمرأة.تدريب الموظفين الحكوميين على مفاهيم   •

 .تحسين مبادرات حشد وكسب التأييد ورفع درجة الوعي حول عمل المرأة.. 7

ــات التعليميـة حول مفـاهيم تكـافؤ الفرص   • مبـادرات لبنـاء القـدرات بـالتعـاون مع المؤســـــســــ
 والمساواة.  

 لمرأة.  تنفيذ مبادرات للتوعية  حول بيئة العمل الداعمة والحاضنة ل •

 دعم المبادرات الُمنا��ة التي ُتعزز من التمكين ا��قتصادي للمرأة.   •

 ا��ع��مي حول المشاركة ا��قتصادية للمرأة.    النمط إنشاء آليات لرصد   •

إنشـــــاء آلـيات لتعزيز التواصـــــل بين الجـهات الحكومـية وأصــــــحاب العـمل في القـطاع الخاص   •
 مية لدعم المشاركة ا��قتصادية للمرأةومنظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكو

 

 
المتمثـلة في اـ��دراك، والـتأيـيد، واـ��داء،    مـكانتيقيم م�ـــــ�وع  يـجب أن تتـما�ـــــ� جميع المقترـحات مع  

وا��لهام دعًما لمشــاركة المرأة ا��قتصــادية والعمل في القطاع الخاص على نحو يكفل حصــولها على  
ــول   ــ�ً� عن توفير فرص الوصـ ــب القيادية في القطاعين  إوظيفة كريمة ومجدية ماليًا، فضـ لى المناصـ

 العام والخاص.
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ــ�ولى: ا� ــ�دراك، تشـــــخي  القيمــة  ــة  ا� ــافي والثق ــة  ــ�جتمــاعي ا� ــدوافع والعوائق  الفرص وال ص وفهم 
ــوق العمل و  ــاركة في ســـ ــادية التي تواجه المرأة العاملة أو تلك التي ترغب في المشـــ وا��قتصـــ

 الوصول الى المناصب القيادية في كل من القطاعين الخاص والعام

المشــــــارـكة في ســـــوق العـمل    الـتأيـيد ودعم المرأة الـعامـلة أو تـلك التي ترـغب في   القيـمة الـثانـية:
لى المناصـب القيادية  إضـافة لدعم وصـول النسـاء  إ  النسـاء العام��توخاصـة في القطاع الخاص  

 في كل من القطاعين العام والخاص

ا��داء، اتخاذ خطوات عملية لدعم البيئة الحاضــنة والداعمة التي تســاهم في توفير    :القيمة الثالثة
لى المناصـــب القيادية في كل من القطاعين العام  إفرص عمل مدفوعة ا��جر للنســـاء والوصـــول  

 والخاص

ا��لهام، إع��ء شـأن النسـاء من خ��ل التركيز على دور الشـخصـيات القيادية الملهمة    القيمة الرابعة:
ــ�ة   ــبكة دعم من المجتمع وا���ـ ــباب لبناء شـ ــة فئات الشـ ــاء وخاصـ ــاندة من الرجال والنسـ والمسـ
وأصـــــحاب العمل لترســـــيخ المفاهيم ا��يجابية حول مشـــــاركة المرأة ا��قتصـــــاديةووصـــــولها الى  

 المناصب القيادية في كل من القطاعين العام والخاص

 

 يجب على المتقدمين تقديم مقترحات تشمل ما يلي:

 أن تتضمن المقترحات وصفاً شام��ً ومبرراً للنشاط أو المقترح.  يجب •

 يجب تحديد مدة كل نشاط أو مقترح من ستة إلى اثني ع�� شهراً من تاريخ بدءالتنفيذ. •

 أن تشير المقترحات إلى مصادر البحث أو المقاب��ت ذات الصلة التي تم استخدامها.يجب   •

أن توفر المقترحات إطاراً منطقياً مع أنشـــطة ومخرجات ونتائج متوقعة للمقترح. ويجب  يجب   •
 با��ضافة إلى الفرضيات.  لنظرية التغييرأن تحدد ا��طر المنطقية  

إذا اقتضـت الحاجة، يجب أن تتضـمن المقترحات اسـتراتيجية تواصـل واتصـال ورسـائل رئيسـية   •
 ذات صلة با��هداف والجماهير المستهدفين.

إذا اقتضـــت الحاجة ، يجب أن تتضـــمن المقترحات خطة مفصـــلة لضـــمان تحقيق التنوع بين   •
 المستفيدين، سواء كانوا أفراداً أو مجموعات أو منظمات.

 يجب أن تتضمن المقترحات إجراًء لجمع البيانات وإدارتها وتخزينها. •

إلى التكيف مع    يجب أن توضــح المقترحات كيف ســيتتبع النشــاط المخاطر ويديرها با��ضــافة •
 التغييرات في السياق التشغيلي.

يـجب أن ت�ـــــ�ح المقترـحات منهجـية للتوثيق، بـما في ذـلك نوع البـياـنات التي ســـــيتم تـقديمـها   •
 والتحليل الذي سُيقدم بناًء عليها.

 يجب أن تتضمن المقترحات ميزانية و��داً لها ي��ح ويبرر التكاليف المقدرة. •

 المقترحات خطة استدامة.يجب أن تتضمن   •
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 البنود المقرر إنجازها

 بعد توقيع المنحة من المتوقع أن يقدم المستفيد ما يلي:

 خطة عمل للتنفيذ النهائي على شكل وصف ��دي أو خطة عمل ضمن جدول. •

مســودات لتصــاميم المواد التي ســتســتخدم في البرنامج المنفذ. على ســبيل المثال، ا��دوات،   •
 التدريبية، الرسائل ا��ع��مية، إلخ.المواد  

إذا اقتضـت الحاجة، يجب إجراء اختبار للرـسائل مع الجماهير المـستهدفة وتوضـيحها، والتخطيط   •
 لها، وترتيبها.  

خطة نهائية للعدد المتوقع للجماهير المســـتهدفة مصـــنفة حســـب المنطقة والجنس والفئات   •
ج أثـناء التنفـيذ لضــــــمان تحقيق اـ��هـداف العمرـية المختلـفة وخطـة للتكيف بـهدف تـعدـيل النه

للمواد   الموافقــة المطلوبــة  ــار عمليــة  ــ�عتب ا� النهــائيــة في  ــأخــذ الخطــة  ت المرجوة. (يجــب أن 
 وا��صدارات التي يوفرها البرنامج.)

خطة واضــحة للُمتابعة والتقييم تســمح بتتبع التقدم وقياس أثر التدخل. يجب أن تحدد الخطة   •
 بعة التنفيذ، وإجراء جمع البيانات ال��زمة، وتقييم ا��ثر.العمليات والموارد لُمتا

 استراتيجية تعاون توضح كيف سيتفاعل التدخل مع أصحاب المصلحة ا��خرين. •

مكانتي والتأكد من ا��متثال لســـياســـة الع��مات    م�ـــ�وع  تنفيذ ا��نشـــطة بالتنســـيق مع فريق •
ة للتنمية الدولية في جميع تصـميمات  التجارية واللوائح والتعليمات الخاصـة بالوكالة ا��مريكي

 المواد.

ــمل ذلك تقريراً نهائياً في   • ــيشــ ــاط. وســ تقديم تقارير دورية عن التقدم المحرز في تنفيذ النشــ
 نهاية فترة تنفيذ النشاط.

بنسخ من أي مواد تم تطويرها للنشاط    مكانتي    USAIDم��وع    يجب على ُمتلقي المنحة أيضاً تزويد  
 مكانتي بناء القدرات حسب هذه المتطلبات إذا طلبها المستفيد.�وع  م�المنفذ. سُيوفر  

 ال��وط ا��ساسية للطلبات:

ــُيطلب من ُمتلقي المنحة حضـــور تدريب على تكافؤ   ــبة ��ي منحة ُتمنح بموجب هذا ا��ع��ن، سـ بالنسـ
ــ�ية   ــيات الموارد الب�ــ ــاســ ــال والتواصــــل وأســ ــادي، وا��تصــ ومبادئ  الفرص للمرأة وتمكينها ا��قتصــ

 دبلوماسية ال��كات با��ضافة إلى نهج التأثير ا��يجابي لتنمية منا��ي المجتمع والمؤثرين.

 

 أصحاب المصلحة الُمحتملين

ــيين الذين   ــاسـ ــلحة ا��سـ ــحاب المصـ ــتفيدين المحتملين وكذلك أصـ يجب على المتقدمين تحديد المسـ
  ينوون العمل معهم، بما في ذلك:
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 ا��قتصادية الخاصةسلطة منطقة العقبة   •

 ��كات القطاع الخاص وجمعيات ا��عمال •

  والجمعيات  المنظمات المجتمعية   •

  مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات المجتمعية ا��خرى •

 المنظمات ا��ع��مية ومقدمي الخدمات •

 الهيئات الحكومية على المستويين المحلي والوطني   •

 المؤسسات ا��كاديمية وُمقدمي التدريب •

 

 البند ب: معلومات المنحة
    USAID  م�ــ�وع منالتزام    أي  �� يشــكل إصــدار بيان البرنامج الســنوي هذا و/أو ا��ضــافات ذات الصــلة

إعداد أو مرحلة  أثناء    قد تتكبد، كما أنه �� ُيلزم م�ـــ�وع مكانتي بدفع أي تكاليف  لتقديم المنحة  مكانتي 
وتجدر ا��شــارة إلى  المفاهيمية، و/أو الطلب الكامل.    تقديم ا��ســئلة، التعليقات، ا��قتراحات، المذكرات

يتحمـل ـكل التـكاليف  ، و ة مـقدم الطـلبعلى مســـــؤوليـ   يتم  المـذكرات المـفاهيمـيةالطـلب و  تـقديم  نأ
 ا��عداد والتقديم.الناجمة عن  

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

 دو��ر أمريكي. 250,000إلى دو��ر أمريكي  25,000مبلغ  كل منحة من  

 تاريخ البدء وفترة ا��داء .2
يـجب أن تكون و   على ا��قل. 2023  نيســـــانخـ��ل شـــــهر  تـبدأ  على أن  الطلـبات فترة أداء    تـحدديـجب أن  

 شهر أو أقل. 12منحة  فترة ا��داء ا��ولية ��ي  

 نوع المنحة .3
ضــمن ا��نواع التالية: منح مبســطة    ســيكونبيان البرنامج الســنوي 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  لباتالمتط البند 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



17 

 

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
وســيتم اعتبار المتقدمين    تقديم الطلبات  ل��فراد  . �� يمكنهاة في الدولة المســجل فيالســاري  القوانين

المحظورة غير مؤهلين ا�ــ�وراق المفــاهيميــة    .الــذين يظهرون في القــائمــة  المقــدمــة  يجــب أن تكون 
 مصممة لكي تنفذ في مدينة العقبة.

 الفئات التالية:إضافًة إلى ذلك، تنطبق المعايير أدناه أيًضا على  

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  

 ج السنوي هذا.بيان البرنام 

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

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

ـــ . وب�ـــــ�ط أن �� يشـــــتمل المقترح على بنود ربحيةالبرنامج الســـــنوي هذا  احتياجات    ما تحدده  بحســ
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    ، حيثقديم على التمويل في إطار بيان البرنامج الســنوي هذاالتالمســتوفية 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    ق ذات اـ��مر على ـ�� ينطب
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  
الرجاء كتابة العبارة التالية في    على صــفحة غ��ف بيان البرنامج الســنوي.  المحددا��ســئلة قبل الموعد  

  02/2022خانة الموضـوع عند إرسـال الطلب من خ��ل البريد ا��لكتروني (بيان البرنامج السـنوي العقبة  

 أسئلة)
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بأي معلومات حول بيان البرنامج  مبا�ـــــ�ة    جميع مقدمي الطلبات،  نتي بتزويدســـــيقوم م�ـــــ�وع مكا
إذا كانت هذه   بها  مقدم طلب محتمل  عند تزويد أيالسـنوي هذا، كتعديل على بيان البرنامج السـنوي،  

ــلبًا على المعلومات �ـــ�ورية لتقديم الطلبات أو  ــتؤثر سـ في حال عدم   أي مقدم طلب محتمل أخر  سـ
 .توفرها له

قـبل الموـعد النـهائي للتـقديم    من خـ��ل البرـيد اـ��لكتروني المبين أعـ��ه  الورـقة المـفاهيمـية  تـقديم  يـجب
. يرجى العلم أّن إصدار بيان البرنامج السنوي هذا و/أو صفحة غ��ف بيان البرنامج السنوي  في   المحدد

مكانتي بدفع أي   USAID  ا��ضـافات ذات الصـلة �� يشـكل بأي شـكل من ا��شـكال أي التزام من م�ـ�وع
مـقدم الطـلب أثـناء مرحـلة إـعداد أو تـقديم الطـلب أو المـذكرة المـفاهيمـية. كمـا ينبغي    تحملـهاتـكاليف  

  جميع   يتحمل لوحدهالخاصـة، و   ة مقدم الطلبعلى مسـؤولييتم    الورقة المفاهيمية  التنويه بأّن تقديم

في إغ��ق أو تعديل بيان البرنامج السـنوي  يحتفظ م�ـ�وع مكانتي بالحق  . كما  تكاليف ا��عداد والتقديم
مـقدمي الطلـبات  وبـناء علـيه، ـفإنـنا نـحث    ؛أو قبـله  1رقم  ـهذا في ـتاريخ اـ��غـ��ق المـحدد في الصـــــفـحة  

 بيان البرنامج السنوي.  ط��عهم على إتقديم ا��وراق المفاهيمية في أقرب وقت ممكن بعد    على 

 محتوى وصيغة تقديم الطلب .2
التمويل اتباع    حصــــول على لل  الفرصــــة  ا��ســــتفادة من هذهعلى مقدمي الطلبات الراغبين في    يجب

المذكرات    اســتقباليرحب م�ــ�وع مكانتي ب  .التعليمات والتوجيهات الواردة في بيان البرنامج الســنوي
التي لم تحصــل على مســاعدة مالية من الوكالة ا��مريكية    والمؤســســات  المفاهيمية من المنظمات

وتقييم،    متابعةوعمليات    ،إدارة مالية  امت��ك على مقدم الطلب  يجب  و   ؛أيضــا تنمية الدولية من قبللل
حكوـمة  ل  واللوائح التنظيمـيةمع مـعايير وقوانين    متوافـقةونظم رـقاـبة داخلـية، وســــــياســـــات وإجراءات  

 الو��يات 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

عليمات  وفًقا للت  ســــواءا باللغة العربية أو ا��نجليزية  اا��وراق المفاهيمية إلكتروني  تقديم  . يشــــترط البند
إلى ا��سـماء وا��رقام المذكورة في بيان البرنامج السـنوي.    وإرسـالها  الواردة في بيان البرنامج السـنوي

ــة   ــاهيمي المف ــ�وراق  ا� النظر في  يتم  ــةلن  ــدم على   المق ــك  ذل ــا في  (بم أخرى  ــة  ــأي وســـــيل   موقع   ب

www.grants.gov  .(ا�ــ�وراق المفــاهيميــة اســـــتنــادً و إلى المعــايير وا�ــ�عتبــارات    اســـــيتم تقييم جميع 
 هـ.  القسمالمنصوص عليها في  

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

من خـ��ل  (  1: لتعبـئة الورقة المـفاهيمـية يرجى طـلب المرفق  المـفاهيمـيةتـقديم الورقة (ا��وراق)   .1
  )makanatigrants@encompassworld.com البريد ا��لكتروني  

من خ��ل البريد ا��لكتروني  ( 2نموذج الميزانية المرفق    تقديم موجز عن الميزانية وذلك حســـب .2
 ).  الوارد أع��ه

 02/2022بيان البرنامج السنوي  رقم   ويجب تحديد اسم المؤسسة المقدمة   .3

 مكانتي  USAID  م��وع  فريق المذكرة (المذكرات) المفاهيمية من قبل  مراجعة واستعراض .4

http://www.grants.gov/
mailto:makanatigrants@encompassworld.com
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) العمل،  ورشــات(  ورشــةو/أو    عبر ا��نترنت وبشــكل وجاهي   المشــترك ا��عداد  مناقشــات  إجراء   .5
 والتعاون

 كاملالطلب  الدعوة لتقديم  إرسال   .6

 استكمال عملية التقييم ا��ولي (تقييم ما قبل إعطاء المنحة) .7

 ا��قرارات والشهادات الموقعة. .8

ــ�وع   ــيتولى م�ـ ــتعراض المذكرات المفاهيمية والطلبات الكاملة  مراجعة    مهمةمكانتي    USAIDسـ اسـ
  على  التالية  ا��قســام  تحتويإطار بيان البرنامج الســنوي هذا.   تحتوإدارة أي منح ��حقة يتم إصــدارها  

 معلومات إضافية حول كل مرحلة من مراحل تقديم الطلب.

بـاســـــتخـدام النموذج    أو العربيـة  جـب إعـداد وتقـديم جميع المـذكرات المفـاهيميـة بـاللغـة ا�ـ�نجليزيـةي
بتـباـعد مفرد   ،صـــــفـحات أو أـقل  خنس  عنالمـفاهيمـية    اـ��وراقـ�� تزـيد  يـجب أو .  )1المـحدد (أنظر المرفق  
بوصــــة على الصــــيغة    1هوامش بحجم  بنقطة و 12بحجم    Times New Romanبين الســــطور وبخط  
. صـــــفـحاـته خمسـعدد    . لن يتم اســـــتعراض المحتوى اـلذي يتـجاوزA4  حجم  ورـقةلاـ��لكترونـية المـكافـئة  

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

  إضـافية معلومات  أي  بالحق في طلب  مكانتي   USAIDالمفاهيمية، يحتفظ مـ��وع    الورقةبعد اـست��م  

  مـقدم الطـلب   دعوةيترتب على ذلك  ��  قد  و  ،غيره  دون  ة توضـــــيحـية على مـقدم طـلبأو طرح أســـــئلـ 

 كامل.الطلب  التقديم  ل

 والمعلومات  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  

ووفق معايير ا��هلية الموضـحة فإذا كانت الورقة المفاهيمية مؤهلة سـيتم تقييمها من خ��ل    السـنوي
ــيتم اســـتخدامنموذج التقييم،   " من بيان  التقييماعتبارات ومعايير  "  قســـمالمعايير الواردة في    حيث سـ

 البرنامج السنوي.

مزـيد من ال  طـلبذا ـكان م�ـــــ�وع مـكانتي يرـغب في  في تـحدـيد ـما إاـ��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    للمشــاركة  اتالطلب  ي مكانتي مقدم   USAID  يدعوا م�ــ�وعقد  .  مزيد من الوضــوحاليلزم    •
 .المعلوماتمزيد من  المشترك أو تقديم    ا��عدادمرحلة  
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 المسؤولية المشتركة، التعاون، والتواصلالتفاوض،  المشترك،    ا��عداد .2
ــاركـة في  ل  نـاجحـةالمفـاهيميـة  ال�وراق  ا�ـ   مقـدمي دعوة  يمكن   حيـث  المشـــــترك    ا�ـ�عـدادمرحلـة  لمشــــ

المـشترك إ�� على    ا��عدادمكانتي. �� تعتمد عملية    USAIDمـ��وع  في    الفني الفريق    ـسيتواصـل معهم
مفـاهيم    وليس الهـدف من ذلـك تطويرمواطن القوة وا�ـ�مكـانيـات،  ب  تمتـازالورقـة المفـاهيميـة التي  

مـ��وع مكانتي    الفني في   فريقالمقدم الطلب مع    ـسيتعاونهذه المرحلة،    خ��لفجديدة من الصـفر.  
�وراق  ��صـحاب ا�عمل    ورـشةإعداد  هو المـشترك    ا��عدادلمرحلة    ا��خر المتاح  خيارال  لمعالجة المـشاكل.

ســـــتـحدث المـناقشـــــات    ،وفي هذه الـحالة  ؛في جولة واحدة  من مـقدمي الطلـبات  ناجـحةالمـفاهيمـية  ال
��جراء مناقشات مكثفة  مساحة واسعة  يفتح هذه ا��طار    .في إطار المعلومات المتاحة للجمهور  هممع

  أفضــــل الممارســــات ا��هداف والقضــــايا التي ســــتتم معالجتها وتناولها با��ضــــافة إلى  وقوية حول 

 الصلة. ذاتوالتقييمات والبحوث  والدروس المستفادة في القطاعات الفنية ذات الصلة،  

ومحددة    بعد تقديم ا��وراق المفاهيمية، يمكن لموظفي م�ـــــ�وع مكانتي إجراء مناقشـــــات مفصـــــلة
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.  

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

حلول  الحقق من المشـــك��ت والتحديات الرئيســـية وإيجاد  الت  إلى المشـــترك    ا��عدادعمل    ورشـــة  تهدف
يتم مناقشــــة ا��فكار   كما قدواعدة بشــــكل مشــــترك أو التكيف مع الحلول القائمة والتوســــع فيها. ال

ــحة في ا��وراق المفاهيمية وزي ــةادة تطويرها في  الموضـ ــ�  ت دون أن  العمل  ورشـ ــةقت�ـ العمل    ورشـ
�فكـار ة على هـذه اـ� ة النهـائـي ات الكـامـل ــة    .والطلـب د  تهـدف ورشــــ ــاعـدة في تحـدـي العمـل كـذـلك للمســــ

 ا��تحادات وال��اكات المحتملة لدعم هذه ا��نشطة والحلول الجديدة أو القائمة.

   التقييماعتبارات ومعايير   .3
  مـكانتي المـعايير الـتالـية لتقييم الـمذكرات المـفاهيمـية والطلـبات الـكامـلة يســـــتـخدم م�ـــــ�وع  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  

 ا��ستراتيجي:التوافق   .1

 مكانتي    أهدافتحقيق  المساهمة في   •

 استدامة نتائج الم��وع •

 ة للمستفيدينالفوائد المتوقع •

 النهج الفني: .2

 بيان المشكلة بوضوح •

 ا��هداف المحددة بوضوح •
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 النهج الفني المبتكر •

 والحلول المحتملة    التحديات •

 القدرات التنظيمية: .3

 ا��داء السابق في مشاريع مماثلة •

 المقترح  للبرنامجمهارات الموظفين    أهميةمدى   •

 الخبرة في المنطقة الجغرافية •

 المشتريات  النظام المحاسبي وإجراءاتس��مة   •

 القدرة على ا��متثال للمبادئ التوجيهية المالية للوكالة ا��مريكية للتنمية الدولية •

 

 اعتبارات النوع ا��جتماعي والمساواة: .4

سـتراتيجية واضـحة لتحقيق نتائج أفضـل من  ا  رؤية  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  التمثيـل ــاهمـة والمشــــ ، للمســــ

 ا��نشطة، والتنفيذ.

 الفعالية من حيث التكلفة: .5

ــيتم تقييم التكاليف من حيث   ــيص،  لقابلية  الا��كتمال والمعقولية ووالجدوى والواقعية  ســ لتخصــ
. عـند جمع  الورـقة المـفاهيمـيةفي    الواردةاـ��نشـــــطـة    تنفـيذمن أـجل    ،والفـعالـية من حـيث التكلـفة

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

الفرصـة  �سـئلة أدناه، لم�ـ�وع مكانتي  أدنى حد. سـتتيح معايير اختيار التكلفة، الواردة في قائمة ا�
 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
 � حد؟ا��موال المتاحة ل��نشطة الميدانية إلى أق�  حجم  زيادة

 

 عوامل ا��هلية ولن يتم تقييمه بشكل منفصل.أحد  التكاليف    لتقاسميشكل تمثيل مقدم الطلب  
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 (قد تكون المعايير مصممة خصيًصا لتناسب نشاط المنحة)معايير التقييم   1الجدول 

  100الحد ا��ق�ـــ� من النقاط (إجمالي   المعيار
 نقطة)

 نقطة 15 التوافق ا��ستراتيجي  .1

 نقطة 45 الفني النهج   .2

 نقطة 15  القدرات التنظيمية .3

والمســــــــاواة   .4 ا�ـــ�جتمـــاعي  النوع  اعتبـــارات 
 والشمولية

 نقطة 15

 10  الفعالية من حيث التكلفة .5

 

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

 البند و: المنحة والمعلومات ا��دارية

 إشعارات المنحة .1
ــ�وع ــخص الوحيد الذي   USAID  تعتبر مديرة م�ــ   Encompass LLC  يجوز له قانونيًا إلزاممكانتي الشــ

المنح ــات  اتفــاقي ــالــدخول في  ــات فرض أو تحمــل تكــاليف من المنحــة    .ب الطلب ُيحظر على مقــدمي 
  سيتولىمكانتي.    م��وع  ةمدير محدد من    خطي  منفذة بالكامل أو إذنالمنحة  الالمقترحة قبل است��م  

من قانون اللوائح الفيدرالية   2  الجزءمن   700و 200المنح وفًقا للجزأين    إدارة  مكانتي  USAIDم�ـــــ�وع  
)CFR.وا��حكام 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�
ــتفيدة من المنحة والعوامل   وغيرها من   البرامجيةفي بيان البرنامج الســـنوي على نوع المنظمة المسـ

 (بما في ذلك قرارات المسؤولية).  العناية الواجبة  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  

المعتـمدة    وازـنةالفعلـية والمـحددة في الم
 .لمستفيد من المنحةا  ��ح عنها  التي 

 النشاط البسيط والمنفصل (عادًة أقل من عام)يكون   •

�ـ� يتوقع الحصـــــول على منح فرعيــة في إطـار هـذه   •
 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 •
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 :ماتستخدم عادًة عند نوع المنحة
ــ�اء مواد تبلغ ت • دو��ر أمريكي   5000كلفتها  �� يمكن �ــ

 أو أكثر ويزيد عمرها ا��فترا�� عن عام واحد

 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   • د المحتمـل تحـدـي ائج أو   وقـياسيمكن للمســـــتفـي النـت
ا�ــ   تحــديــدفي    البرامجيــةا�ــ�نجــازات     في   �نجــازمراحــل 

 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 (

 نموذجيةالمنحة ال
خيار الدفعة المقدمة  تتيح 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�
ــم    تحمل ــا��ت والفواتير <اسـ جميع ا��يصـ

ــ�وع/النشــاط> (  project/activity>الم�

name>  الي الـت ) من أجـل التحقق منهـا. وـب
  إثبات  المسـتفيدين من المنحيتوجب على  

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

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

 قبل استخدام هذا النوع من المنح.

ـــ  • ر  يلتغيلبطبيعـته ويخضـــــع    ااط معـقدً ُيـعد ـهذا النشـــ
 مدة المنحة.  خ��ل

 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

تــاجهــا المســـــتفيــد من الخــدمــات التي يح  وأالســـــلع   •
ـــ   �تالـخدـمة والتي تتطـلب تـعام�ـ  تـجاوز ـقدرة  ت  ةـخاصـــ
 وخبرة المستفيد من الخدمة.
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 :ماتستخدم عادًة عند نوع المنحة
ــاط    فورًا ــتفيد من المنحة أو نشـ إلى المسـ

جميع المشـــــتريـات    متيجـب أن تالمنحـة.  
<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
ــ�غـراض   �ـ ـل ــا  هـ ـي عــل ــاظ  واـلحـفـ ــة)  كـيـ (اـلمــل
للحكم   ا  وفقــً المنحــة  عقــد  المحــددة في 

 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 
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1876/318.pdf  

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-v/workhttps://www.usaid.go-عمليـة العقود والمنح:   •

process-contract-and  

دليل معايير الرـسوم وتوجيه الع��مة التجارية المـشتركة للجهة الـ��يكة للوكالة ا��مريكية للتنمية   •
الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة:  
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1869/USAID_GSM_03_05_2019

.pdf  

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
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
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 : معلومات إضافيةزالبند  

  المــذكرات المفــاهيميــة مكــانتي بــالحق في تمويــل أو عــدم تمويــل أي من    USAID  يحتفظ م�ـــــ�وع

 الطلبات الكاملة التي يتم تقديمها في إطار بيان البرنامج السنوي.و

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

) للمنظمات غير  NCAGE، والحصول على رمز الكيان التجاري والحكومي للناتو (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 للناتو ( ــابيع، وبالNCAGEالحصـ ــحتالي  ) عدة أسـ مقدمي    ننصـ

 بدء العملية في أقرب وقت ممكن.بالطلبات  

ــادراليمكن ا��ط��ع على   ــول على رقم    المتاحة  مصــ :  تعريفي من خ��ل الموقع ا��لكترونيحول الحصــ

registration-https://sam.gov/content/entity  

ــجيل في   ــافية للتسـ ــادر إضـ ــتطيع مقدمي الطلبات غير ا��مريكيين ا��ط��ع على مصـ نظام    موقعيسـ
، بـما في ذـلك دلـيل الـبدء ال�ـــــ�يع وفـيديو حول كيفـية الحصـــــول على رمز الكـيان  )SAM(  إدارة المنح

)  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  

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 

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
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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