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وط   ال�ش أن  من  للتأ�د  المنحة  تقد�م  قواعد  ي 
�ف المكت��ة  للمادة  وفحص كامل  قراءة  من  التأ�د  الرجاء  *مالحظة: 

وع وللمؤسسة المتقدمة.   جم�عها مستوفاة للم�ش
 ** الروابط والفرق بينها: 

وع وعنموذج فكرة الم�ش ح : والذي �شمل تفاص�ل الم�ش  المق�ت
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وئف وع  ت: الطلب الذي �جب تعبئته من أجل النموذج اإلل��ت  حم�ل نموذج فكرة الم�ش
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وط المنحة  * ملخص �ش
وع إنتاج مواد إعالم�ة عن المواقع األث��ة الفلسطين�ة والحكاوي والقصص الفول�لور�ة المتوارثة   هذە المنحة ضمن م�ث

ي و المرتبطة بها (ال�د�ة الفول�لور�ة الفلسطين�ة)   ي من خالل برنامج دعم الشعب الفلسطييف - �دعم من الصندوق العرئب
 المرحلة الثامنة ع�ث 

  الثقافة برنامج  القطاع المستهدف 

 غا�ة المنحة
لبناء   الفلسطين�ة  األث��ة  بالمواقع  المرتبطة  الفول�لور�ة  القصص والحكاوي  ي توثيق 

المساهمة �ف
ها  وسائط متعددة جذابة  ب�د�ة فلسطين�ة قائمة ع� جمع الروا�ات الموروثة عن األجداد و��ث

 . ف  لألطفال وال�افعني
وع ة تنف�ذ الم�ش  ) بحد أق� شهر أ  10(  ف�ت

 المستهدفةالفئة 

اث المادي وغ�ي المادي   .1 المؤسسات الثقاف�ة الفلسطين�ة والع���ة والمتخصصة بحفظ ال�ت
 ( ي  (المعماري والفول�لوري والشعيب

ي  .2 ي الفلسطييف
ي القطاع الثقا�ف

ف �ف ف المستقلني  الفنانني
ي  .3 اث الفول�لوري والشعيب  بمكوناته مجموعات شباب�ة تعيف بحفظ ال�ت

 المناطق المستهدفة

 الغ���ة بما فيها القدسالضفة 
 1948مناطق 

 غزة قطاع 
ي الشتات �ع� أول��ة) 

ف �ف  (التشب�ك مع الفلسطينيني

 ق�مة المنحة بالدوالر 

ح الحد األدئف   دوالر  70,000:  للمق�ت
ح الحد األق�   دوالر   100,000:  للمق�ت

ة  ة والغ�ي مبا�ش ع�  ، %5�سبة مالحظة: �جب أال تتجاوز ق�مة المصار�ف اإلدار�ة المبا�ش
وع ول�س المصار�ف اإلدار�ة.  وع ع� مصار�ف أ�شطة الم�ش  أن يتم احتساب منسق الم�ش

ي أو نقدي) 10 المساهمة المجتمع�ة  % (عييف
   2021/ 7/ 29الخم�س الموافق  آخر موعد لتسل�م الطلبات 

 مكونات طلب المنحة 

ي من خالل الرابط التا�ي  .1
وئف ورة تعبئة جميع  . النموذج اإللكتروني تعبئة الطلب االل��ت مع �ف

   :  الب�انات المطل��ة وارفاق جميع الملفات المطل��ة و�ي
ي تحتوي ع�   نموذج فكرة المشروع المقترح •  اليت

 الخطة التنف�ذ�ة 
  وع  موازنة الم�ث
  ي

   مصفوفة اإلطار المنط�ت
• � ا�ات المطروحة مع توضيح المسؤول�ات ل�ل �ث  كمذكرات تفاهم توضح ال�ث
ف إن وجد  •  . نماذج عمل شبيهة من إنتاج المتقدمني

طلب معلومات إضاف�ة أو ل 
 لالستفسار 

، وسيتم الرد ع� األسئلة 2021/ 7/ 15الموافق الخم�س يوم  حيت رسال االستفسارات إ �مكن 
و�جب أن تكون جميع   أ�ام عمل من يوم اإلرسال بحد أق� 3واالستفسارات خالل  

  . مكت��ة، وال تقبل االستفسارات ع�ب الهاتفاالستفسارات 

 : �د التا�ي   crfa@taawon.org يتم استقبال االستفسارات ع� ال�ب

 عنوان تقد�م طلب المنحة

المشروع  فقط مع تحم�ل نموذج فكرة النموذج اإللكتروني يتم استقبال الطلبات من خالل
   وأي مرفقات أخرى.   Word-Msبصورة  المقترح الكامل

ورة تأ�د المؤسسة مقدمة الطلب من استالم الطلب ح�ث س�صلها اشعار �شكل مبا�ث �ف�د   �ف
ي حال لم يتم االستالم نرجو االتصال مع المؤسسة للتأ�د من وصول الطلب. 

 باستالم الطلب و�ف

https://www.smartsurvey.co.uk/s/3Q2ASX/
https://www.smartsurvey.co.uk/s/3Q2ASX/
https://www.smartsurvey.co.uk/s/3Q2ASX/
https://www.dropbox.com/s/4bop1mvitv111fi/unsolicited_application_form_0.docx?dl=0
mailto:crfa@taawon.org
https://www.smartsurvey.co.uk/s/3Q2ASX/
https://www.dropbox.com/s/4bop1mvitv111fi/unsolicited_application_form_0.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4bop1mvitv111fi/unsolicited_application_form_0.docx?dl=0
https://www.smartsurvey.co.uk/s/QKWZC4/
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وفحص كامل   قراءة  من  التأ�د  الرجاء  وط  لل*مالحظة:  ال�ش أن  من  للتأ�د  المنحة  تقد�م  قواعد  ي 
�ف المكت��ة  مادة 

وع وللمؤسسة المتقدمة.    جم�عها مستوفاة للم�ش
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إنتاج مواد إعالم�ة عن المواقع األث��ة الفلسطين�ة والحكاوي والقصص الفول�لور�ة المتوارثة  
 (ال�د�ة الفول�لور�ة الفلسطين�ة) المرتبطة فيها 

 

 مقدمة 
 

عام   بتأس�سها  قام  ي جن�ف، 
مستقلة مسجلة �ف تنم��ة  �ة  األعمال    1983التعاون �ي مؤسسة خ�ي رجال  من  مجموعة 

ف والعرب البارز�ن. �س� مؤسسة التعاون أن تكون المؤسسة الفلسطين�ة األهل�ة التنم��ة الرائدة   والمفك��ن الفلسطينيني
ي �سا ي بناء المجتمع  اليت

ي والحفاظ ع� تراثه وه��ته ودعم ثقافته الح�ة و�ف ي تط��ر قدرات اإل�سان الفلسطييف
ف �ف هم بتم�ي

ي وأول��اته والعمل ع� إ�جاد اآلل�ات السل�مة  ي الحت�اجات الشعب الفلسطييف ، وذلك من خالل التحد�د المنه�ب ي
المدئف

 لالستفادة القصوى من مصادر التم��ل المتاحة. 
 

ي  
اث،  و�ف ال�ت ع�  الحفاظ  التعاون  إطار  مبادرة  ي 

الفلسطين�ة  تأئت األث��ة  المواقع  عن  إعالم�ة  مواد  إنتاج  وع  م�ث ضمن 
ي   الصندوق العرئب الفلسطين�ة) و�دعم من  المرتبطة بها (ال�د�ة الفول�لور�ة  المتوارثة  والحكاوي والقصص الفول�لور�ة 

ي  الفلسطييف الشعب  ال-من خالل برنامج دعم  المنحة  المرحلة  . �ساهم  ي سد ثامنة ع�ث
الوسائل  ال  �ف حاجة لتعدد وتن�ع 

ي تع�ب عن اله��ة الثقاف�ة الفلسطين�ة،  ترابط    وامتداد    والمواد اليت
�
ي مع األرض تار�خ�ا    اإل�سان الفلسطييف

�
حاجة الو ،  وجغراف�ا

 ل��ادة الو�ي وتع��ز االنتماء باألرض ومكوناتها.  �شكل �حا�ي األج�ال الصاعدة المواد  إلنتاج
 

ي هذە المنحة  
منها الف�لم لتحا�ي انعكاس  من خالل وسائط وأدوات متنوعة سمع�ة و/أو ب��ةلدعم خمس إنتاجات تأئت

األج�ال الفلسطين�ة ع�ب  للقض�ة  ي 
والجغرا�ف ي 

التار��ف ي   ، االمتداد  الفلسطييف اإل�سان  ە ع�  وذلك  وتأث�ي دمج  من خالل  ، 
ي إمكان�ة تعاون  عنا� ال�د�ة األساس�ة ور�طها مع المكان.  

ي بالفل�لور والتار�ــــخ  ومن هنا تأئت ي تعيف المؤسسات الثقاف�ة اليت
اث المعماريالشفوي والحكاوي الشعب�ة مع   ي نبعت منه أو ترتبط  من أجل    مرا�ز حفظ ال�ت ر�ط المكان مع القصص اليت

الروا�ة  . من هنا،  ف�ه �شكل مبا�ث  الزائر    مع�كون ر�ط  أو يتم ترم�مه لخلق تج��ة �ع�شها  الذي تم  أو  المكان  المح�ي 
ي المواقع التار�خ�ة من خالل  تاألث��ة    للمواقعالسائح عند ز�ارته  

ف البناء، المكان، وال  ا�تمالبث الروح �ف قصص  الصورة ما بني
 حكاوي. التار�ــــخ و ال ساط�ي و األ و 
 

اح وتنف�ذ مشار�ــــع ضمن  لذا تتوجه "التعاون" إ� ا لمؤسسات المستهدفة ضمن هذە الدعوة ممن لديها القدرة ع� اق�ت
حاتها بحسب اآلل�ات الموضحة ضمن هذە الدعوة.  حة لتقد�م مق�ت  غا�ة المنحة ومحاور التدخل المق�ت

 

وع .1    وصف الم�ش
   العام  هدف ال 1.1

ي توثيق القصص والحكاوي الفول�لور�ة  
المرتبطة بالمواقع األث��ة الفلسطين�ة لبناء �د�ة فلسطين�ة قائمة  المساهمة �ف

 . ف ها بواسطة وسائط متعددة جذابة لألطفال وال�افعني  ع� جمع الروا�ات الموروثة عن األجداد و��ث
 

 األهداف الفرع�ة 1.2
   وتوث�قها بالروا�ة  الحجر  ت��ط  ي  واليت الفلسطين�ة  ال�د�ة  شمول�ة  ي 

�ف الجغراف�ة  المساهمة  ف  بني ما  (التكامل 
  والتار�ــــخ وروا�ة األج�ال)

  .ي ولتور�ثه لألج�ال القادمة
ي الوطن والمنا�ف

ي بناء ذا�رة الحا�ف كما �ع�شه الفلسطينيون �ف
 المساهمة �ف

 خل محاور التد 1.3
 سمع�ة و���ة باستخدام وسائط فن�ة و�عالم�ة متعددة   توث�ق�ة  منح إنتاج�ة
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 الفئة المستهدفة  1.4
   المعماري  المؤسسات) المادي  وغ�ي  المادي  اث  ال�ت بحفظ  والمتخصصة  والع���ة  الفلسطين�ة  الثقاف�ة 

 ( ي  والفول�لوري والشعيب
  ي ي الفلسطييف

ي القطاع الثقا�ف
ف �ف ف المستقلني  الفنانني

 اث الفول�لوري  مجموعات شباب�ة تعيف بحفظ ال�ت
 

ح المتوقعة م المخرجات   1.5  ق�ت
 )5 ي ي الحد األدئف  ) فنان فلسطييف

 استفاد من المنح المتقدمة   �ف
 )2  ي الحد األدئف  ) مؤسسات ثقاف�ة فن�ة

ي تتخصص  �ف واألول��ة تع� للمؤسسات الفلسطين�ة والع���ة اليت
 بصناعة األفالم 

 )2-4 
�
 وعالم�ا

�
 و�قل�م�ا

�
و�ــــج لها وعرضها محل�ا  )  إنتاجات مرئ�ة يتم تنف�ذها، وال�ت

 )4 ي والعال�ي  )  عروض لإلنتاجات للجمهور ، العرئب ي ي الحد األدئف  الفلسطييف
 �ف

 

وط خاصة  .2  بالمنحة �ش
   ي واحدة أو أ��� من المناطق التال�ة: غزة، الضفة الغ���ة شاملة للقدس، أو مناطق

وع �ف أن يتم تنف�ذ الم�ث
وتدخالتها  1948 المنحة  لتنف�ذ  واحدة  التعاقد مع مؤسسة  أنه سيتم  االعتبار  ف  بعني األخذ  الموضحة  ، مع 

 ضمن الدعوة. 
   ثقاف�ة مؤسسة  الرئ��ي  المتقدم  �كون  أن  ع�  األقل،  ع�  ف  �كني �ث من  مكّونة  ا�ة  �ث للمنحة  يتقدم  أن 

 فلسطين�ة
  وع األهداف الفرع�ة المذكورة ي البند رقم أن �خدم الم�ث

 . 1�ف
   تنف�ذ ي 

�ف ة  الخ�ب �كة  ال�ث المؤسسات  من  وكل  المتقدمة  المؤسسة  لدى  تكون  تقع ضمن  أن  ي  اليت األ�شطة 
ح المقدم.  حة و�تم عرض توز�ــــع المسؤول�ات ضمن نموذج المق�ت  مسؤوليتها وفق الخطة التنف�ذ�ة المق�ت

   ا�ات مذكرة تفاهم كاء  أن تتوفر لدى ال�ث ف ال�ث ح  موقعة ومختومة تفصل توز�ــــع المهام بني و�ال    تقدم مع المق�ت
ح. يتم تقي�م  لن  المق�ت
 العا الجهات  مع  ي التنسيق 

�ف االزدواج�ة  وتجنب  التكامل  بهدف  التنس�ق�ة  واألجسام  المجال  نفس  ي 
�ف ملة 

التدخل.    االستفادة  مناطق  نفس  ي 
�ف العامل  ي  الفلسطييف ي 

الثقا�ف القطاع  ضمن  ع�  وذلك  نؤكد  ورة  كما  �ف
ي حال وجدت.   اختالف  �ةتوضيح ك�ف

ي التدخالت الشبيهة �ف
ح عن با�ت  التدخل المق�ت

 ي صناعة األفالم ةخصصالمت مؤسسات لتع� األول��ة ل
 . �ف

   والمواد والف�ديوهات  الصور  استخدام  بخصوص  المستف�دة  و  المشاركة  الجهات  موافقة  ع�  الحصول 
ح.  ي حال تم قبول المق�ت

 اإلعالم�ة بما �حفظ كرامتها وال �مس بحقوقها �ف

  وع واحد ح م�ث ي التقدم بمق�ت
ح    ، �كون للمؤسسة الحق �ف �كة ضمن مق�ت و�مكن أن يتم إدراجها كمؤسسة �ث

وع مقدم من مؤسسة أخرى واحدة فقط ي حال تجاوز ذلك ،م�ث
ي االستفادة من المنحة �ف

 .و�سقط حقها �ف

 حة يوضح �كة المق�ت ح المقدم ورقة معلومات حول المؤسسات ال�ث �سج�لها و�رامج    �لزم أن يتضمن المق�ت
تها السابقة ما أمكن.    عملها والتغط�ة الجغراف�ة وخ�ب

   ف قوانني فيها  ي ��ي  اليت المناطق  ي 
�ف �بة  ال�ف من  لإلعفاء  المانحة  الجهة  اط  اش�ت و�حسب  وع  الم�ث �خضع 

م   ف القانون�ة وتل�ت الطلب ع� سالمة أوضاعها  المؤسسة مقدمة  الفلسطين�ة وعل�ه تؤكد  بالحصول  السلطة 
ي  

�بة من ق�مة الفوات�ي �ف ي خاص بالمنحة من قبل وزارة المال�ة ح�ث سيتم خصم ق�مة ال�ف �يب ع� إعفاء �ف
 حال عدم تمكنها من ذلك. 
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وع  2.1  مدة الم�ش
ة الزمن�ة الالزمة لتنف�ذ أ�شطة  وع  ال تتجاوز الف�ت  شهرأ 10الم�ش

 

 المناطق المستهدفة  2.2
الشتات    ،1948ومناطق    ، غزةالضفة الغ���ة شاملة للقدس ي  ي �شبك مع فلسطينيي حات اليت مع  إعطاء األول��ة للمق�ت

ي لبنان. 
ف �ف  و�األخص مخ�مات الالجئني

 

 لمنحة ا ق�مة  2.3
   تنف�ذها وآل�ة  المطل��ة  المخرجات  مع  الطلب  هذا  لموض�ع  التعاون  ستخصصها  ي  اليت المنحة  ق�مة  تتناسب 

ي الحد األدئف (  ق�مة مساهمة التعاونتكون  والموازنات المتوفرة لهذا التدخل بح�ث  
ألف دوالر) و�الحد األق�    70�ف

ح الواحد سيتم منحها   )دوالر  ألف  100(  . للمق�ت
  ي منح كامل المبلغ أو جزء من

 لإلجراءات المتبعة لدى التعاون.   ه،تحتفظ التعاون بحقها �ف
�
 أو إلغاء المنحة بال�امل، وفقا

حات  ق�م المنح • ط    : للمق�ت المشار�ــــع  �ش�ت المطل��ة منها لتم��ل  المساهمة  أن تكون �سبة  التعاون  مؤسسة 
ف  اوح بني حة بما ي�ت  . % من الق�مة اإلجمال�ة للمشار�ــــع المقدمة90-%50المق�ت

المجتمع�ة • المتقدمة    : المساهمة  المؤسسات  نامج  ع�  ال�ب منحة  من  مجتمع�ة لالستفادة  مساهمة  توف�ي 
 . "التعاون"ق�مة المنحة المطل��ة من  من% 10(نقد�ة و/أو عين�ة) ال تقل عن 

 

وط الحصول ع� المنحة  .3  معاي�ي األهل�ة و�ش
منحة   ع�  الحصول  لطلب  التقدم  عند  مراعاتها  الواجب  وط  وال�ث المعاي�ي  الجزء  هذا  نامجيتضمن  مؤسسة    ال�ب من 

 التعاون. 

 لجهات المؤهلة للتقدم للمنحة ا 3.1
وط التال�ة: المحل�ة الثقاف�ة المؤسسات  نامج �جب أن تتوفر فيها ال�ث ي التقدم لمنح ال�ب

ي ترغب �ف  الفلسطين�ة اليت
 ثقاف�ةأهل�ة  أن تكون المؤسسة  

�
.   مسجلة قانون�ا ف  لدى الجهات المختصة، لمدة ال تقل عن سنتني

  .ي المجال المستهدف موثقة بتقار�ر إدار�ة ومال�ة
ف �ف ة ال تقل عن عامني  أن �كون لدى المؤسسة خ�ب

 ام   مع  تتناقض   ال  وس�اسات  مبادئ   تتبيف   أنال تخدم برامج وأ�شطة المؤسسة أ�ة مصالح فئ��ة أو ح���ة و  أن   اح�ت

ف   عدم  تضمن  س�اسات   وتتبيف   االجتما�ي   العدل  مبادئ   وتتبع  اإل�سان  حقوق  الجنس،  اللون،  خلف�ة   ع�  التمي�ي

.  االنتماء أوو/  الفكر االجتماع�ة، الحالة  الصح�ة، الحالة  الدين�ة، المعتقدات  الس�ا�ي
   ات�ج�ةرؤ�ة و أن �كون لدى المؤسسة ي مجال العملواضحة    عمل  �س�ت

ح  �ف مع توف�ي ما �دعم ذلك من إنتاجات   المق�ت
 سابقة. 

 وا  �مكن السابقة أن  فرادا� ومجموعات)  ألمؤسسات (للجهات  والمال�ة  اإلدار�ة  المعاي�ي  ي ال تنطبق عليها  تقدم  ت اليت
وط السابقة بح�ث تتو�   �كة تنطبق عليها ال�ث �كة مسؤول�ة  لطلب المنحة من خالل مؤسسات �ث المؤسسة ال�ث

 بتنف�ذ األ�شطة. غ�ي المؤهلة المهام اإلدار�ة والمال�ة، وتقوم المجموعة أو المؤسسة 
 

 المؤهلة للتقي�م المشار�ــــع  3.2
ي سيتم اخت�ارها لالستفادة نامج �شكل رئ��ي ومبا�ث �ي منحة من  المشار�ــــع اليت  : ال�ب

  . ي ي والفيف
ي المجال الثقا�ف

ا�ة متكاملة من ح�ث التخصصات �ف ي تضم �ث  المشار�ــــع اليت
   تهدف ي  اليت (   محور تحقيق  إ�  المشار�ــــع  الجزء رقم  ي 

عليها  1التدخل �ف ي تنطبق  اليت الجهات  ) سابقا، ومقدمة من 
وط  المعاي�ي   ي الجزء وال�ث

ي الجزء ( أعالە، )3( الواردة �ف
وط المنحة الواردة �ف  ). 2وضمن �ث
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   .ح تندرج ضمن أهداف و�شاطات ومجال عمل المؤسسة المتقدمة للمنحة وع المق�ت  أهداف و�شاطات الم�ث
  وع الذيا ف والشتات.  لم�ث ي فلسطني

ف الذين ت��طهم عالقة بالموقع المستهدف �ف  �شبك مع الفلسطينيني
  

�
  أن يتوفر توض�حا

�
و�ــــج والن�ث للمنتج تفص�ل�ا ي  حول خطة ال�ت  الفيف

�
 و�قل�م�ا

�
 إن تمكن ذلك.  محل�ا

   ي    والتوث�ق�ةأن تتوفر مرجع�ة واضحة وآل�ة يتم من خاللها التدقيق ع� المعلومات التار�خ�ة
ي يتم ذكرها �ف اليت

 المنتجات. 
  وع ي المستدام. والنتائج و�ضمن التأث�ي اإل التنف�ذ  يتضمن آل�ة لضبط نوع�ة وجودةالم�ث  �جائب
  ) رقم  الجزء  ي 

�ف محدد  هو  ما  حسب  وع  الم�ث ي 
�ف المستهدفة  الجغراف�ة  وخاصة  2المنطقة  ي  )  اليت المشار�ــــع  تلك 

 والمناطق المحرومة. الفئات المهمشة �ستهدف  
   ح ال ت��د عن وع المق�ت ة الزمن�ة الالزمة لتنف�ذ الم�ث  . ا� شهر   10الف�ت
 ) ي الجزء رقم

وع حسب اإلجراءات المتبعة �ف ح الم�ث ة الزمن�ة واآلل�ة المحددة لذلك،  4تقد�م مق�ت ) أدناە، وضمن الف�ت
 
�
 كافة الب�انات والمعلومات المطل��ة.   متضمنا

  هة إن وجد. تقد�م نماذج عمل شبي 
 ) ي جزء رقم

 ). 2ق�مة المنحة المطل��ة من مؤسسة التعاون حسب الق�م المحددة لمبالغ المنح الموفرة الواردة �ف

  ة. أما باللغة الع���ة إ ضاف�ة  إ و أرسال أي مستندات داعمة  إ �جب� ف  و اإلنجل�ي
 

 إجراءات تقد�م طلب الحصول ع� المنحة  .4
ي  

حات المشار�ــــع يتوجب ع� الجهات المؤهلة إتباع إجراءات التقد�م المحددة �ف من أجل �سه�ل عمل�ة تقد�م مق�ت
ح المقدم. تباع هذە اإلجراءات يؤدي إ� عدم ا هذا الجزء، ح�ث أن عدم    تقي�م المق�ت

 

وع  فكرة نموذج  4.1  الم�ش
 وعمالنموذج فكرة   الرابط التا�ي ع�   ذجو النم  تقدم طلبات الحصـــــــــول ع� منحة باســـــــــتعمال ولن يتم قبول أي   ،ـ�ــــــــث

 خرى. أنماذج  
 ي من خالل الرابط التا�ي  تعبئة الطلب اإل

وئف ي ل��ت
وئف  مع تحم�ل النموذج السابق من خالله. النموذج اإلل��ت

  ع� الجهات المتقدمة استعمال النموذج و�تباع إرشاداته وعدم تغي�ي ص�غته أو إعادة ترت�ب بنودە، وتوف�ي كافة
 التفاص�ل والمعلومات المطل��ة. 

   ي حال حصــــــول المؤســــــســــــة
ي ضــــــمن المرحلة �ف ي   18المتقدمة ع� منحة من الصــــــندوق العرئب

�لزم اإلشــــــارة إ� ذلك �ف
وع مع توضيح طب�عة المنحة وتدخالتها   . وث�قة الم�ث

  .ة� ف  �مكن تعبئة النموذج باللغة الع���ة أو اإلنجل�ي
  وع بصورة واضحة ح الم�ث لمتقدم أن �كون  حيت يتم تقي�مه بالشكل المالئم. ع� ا ومفصلة  �جب تقد�م نموذج مق�ت

بالنشاطات،  الق�ام  خالل  من  األهداف  تحقيق  بك�ف�ة  يتعلق  ف�ما  خاصة   
�
واضحا الطلب  من كون  و�تأ�د   

�
دق�قا

نامج.   والنتائج الناجمة عنها وترابطها وعالقتها مع غا�ات ال�ب
   و/أو غ�ي صح�حة، أو    غ�ي دق�قة  قدمةالمعلومات المإذا كانت  المعلومات المطل��ة و/أو    ينقصها جزءا� منالطلبات

 متعارضة ومتناقضة سيتم رفضهقدمة أن المعلومات الم
�
 . ا

 

حات المشار�ــــع 4.2  ط��قة ومكان تقد�م مق�ت
   حات المشار�ــــع ع�ب ي من خالل الرابط التا�ي  تعبئة الطلب اإل يتم �سل�م مق�ت

وئف ي ا ل��ت
وئف ومن خالله    لنموذج اإلل��ت

ح    يتم �سل�م  وع المق�ت وع   –الخطة التنف�ذ�ة    –نموذج فكرة الم�ث ي و�حسب  -موازنة الم�ث
مصفوفة اإلطار المنط�ت

 : وعال فكرة نموذج النموذج ع�ب الرابط التا�ي  . م�ث
  ا�ات المطروحة إن وجدترفاق أي إ يتم  . مذكرات تفاهم توضع ال�ث
  .يتم تحم�ل نماذج العمل الشبيهة إن وجدت ع�ب الرابط 

https://www.dropbox.com/s/4bop1mvitv111fi/unsolicited_application_form_0.docx?dl=0
https://www.smartsurvey.co.uk/s/3Q2ASX/
https://www.smartsurvey.co.uk/s/3Q2ASX/
https://www.smartsurvey.co.uk/s/3Q2ASX/
https://www.smartsurvey.co.uk/s/3Q2ASX/
https://www.smartsurvey.co.uk/s/3Q2ASX/
https://www.smartsurvey.co.uk/s/3Q2ASX/
https://www.smartsurvey.co.uk/s/3Q2ASX/
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   وعكافة أجزاء نموذج  ا�تمال  �جب ع� الجهة المتقدمة التحقق من ح الم�ث والتحقق من صحة اسم المؤسسة  ،  مق�ت
ف بالمتابعة.  وع وعناو�ن وأرقام هواتف األشخاص المخولني  واسم الم�ث

 

حات المشار�ــــع 4.3 ي لتقد�م مق�ت
 الموعد النهائئ

  حات المشار�ــــع هو يوم ي لتقد�م مق�ت
 . مساء  4الساعة   2021/ 7/ 29الخم�س الموافق  الموعد النهائئ

  .حات المشار�ــــع بعد هذا الموعد المحدد  لن يتم قبول مق�ت
 

 طلب معلومات إضاف�ة أو لالستفسار  4.4
 نامج طلب معلومات إضاف�ة ي التقدم لمنحة ال�ب

أو االستفسار عن أ�ة أمور غ�ي واضحة أو    ،�مكن للجهات الراغبة �ف
�د  طلب  تقد�م طلب استفسار أو  وذلك ب   غ�ي مدرجة ضمن هذە التعل�مات، ي معلومات إضاف�ة من خالل ال�ب

وئف  اإلل��ت
 :     crfa@taawon.org التا�ي

  االستفسار أو  اإلضاف�ة  المعلومات  طلب  األسئلة  سو ،  2021/ 7/ 15  الخم�سيوم    حيت   �مكن  ع�  الرد  يتم 
 عمل من يوم اإلرسال بحد أق�. أ�ام  3واالستفسارات خالل  

   ع�ب الهاتف.  االستفسارات�جب أن تكون جميع االستفسارات مكت��ة، حسب ما هو موضح أعالە، وال تقبل 
 

حات المشار�ــــع ا .5  لتقي�م واخت�ار مق�ت
المقدمة   المشار�ــــع  حات  مق�ت وتقي�م  مراجعة  المؤسسة    " لتعاون"لتتم  وتحتفظ  فيها،  المختصة  اللجان  قبل  من 

المشار�ــــع   حات  مق�ت تقي�م  يتم  عام  و�شكل  التقي�م.  عمل�ة  ي 
�ف لمساعدتها  ف  خارجيني اء  بخ�ب االستعانة  ي 

�ف بحقها 
 المستلمة وفقا لآلل�ة التال�ة: 

 

 اإلداري فحص ال المرحلة األو�:  5.1
  التال�ة: يتضمن التقي�م األو�ي التحقق من األمور 

  ً�ون�ة ع� رابط    استكمال النموذج كام وعال  فكرةنموذج  ع� الصفحة اإلل��ت وتقد�مه مع مذكرات    م�ث
ا�ات المطروحة ي توضع ال�ث  . التفاهم اليت

   ح مق�ت الموعد  تقد�م  بعد  وع  الم�ث ح  مق�ت تقد�م  تم  حال  ي 
و�ف للتقد�م،  ي 

النهائئ الموعد  قبل  وع  الم�ث
ي سيتم رفضه. 

 النهائئ
  ي

ي أي بند أو معلومة، و�ف
وع ع� جميع المعلومات المطل��ة بدقة و�دون نقصان �ف ح الم�ث احتواء مق�ت

المطل��ة، س المعلومات  ي 
تواجد نقص �ف أو  الصح�حة  المعلومات  ي  حال لم تتوفر 

الطلب �ف يتم رفض 
    تقي�مه. الحال ولن يتم 

  ًالمشار�ــــع   بناء حات  لمق�ت اإلداري  الفحص  الجهات    ،ع�  لجميع  رسالة  التعاون  مؤسسة  ترسل  سوف 
وع.  ح الم�ش  المتقدمة إلعالمهم باستالم مق�ت

 

 التقي�م األو�ي  المرحلة الثان�ة:  5.2
  ي اجتازت مرحلة التقي�م األو�ي حات المشار�ــــع اليت وع وا�سجامه، مق�ت سوف يتم تقي�مها بناء ع� تناسق الم�ث

�كة ات المؤسسة أو المؤسسات المتقّدمة/ال�ث وع، قدرات وخ�ب ومدى ا�سجامه مع   منهج�ة التنف�ذ واستدامة الم�ث
 أهداف المنحة. 

   ي حال
حات المشار�ــــع، و�ف ي تقي�م مق�ت

�مكن طلب معلومات إضاف�ة من بعض الجهات المتقدمة للمساعدة �ف
ح.  10يتم �سل�م المعلومات المطل��ة خالل  لم   أ�ام من يوم �سلم الرسالة فإنه سيتم رفض المق�ت
   ،وع وع، الخطة التنف�ذ�ة للم�ث المعلومات المطل��ة قد �شمل: معلومات حول الطاقم اإلداري والتنف�ذي للم�ث

�ك  ة. خطة المتابعة والتقي�م والمعلومات ال�املة حول المؤسسة والمؤسسة/ات ال�ث

mailto:crfa@taawon.org
https://www.dropbox.com/s/4bop1mvitv111fi/unsolicited_application_form_0.docx?dl=0
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ي المرحلة الثالثة: التقي�م   5.3
 النهائئ

   يتم بح�ث  فن�ة مختصة،  لجنة  قبل  من  التقي�م  من  الثان�ة  المرحلة  اجتازت  ي  اليت المشار�ــــع  حات  مق�ت تقي�م  يتم 
ي (30التقي�م الما�ي واإلداري (   تقي�مها من ح�ث ي %). و 70%) والفيف  التقي�م:  ها يتضمنمن النقاط اليت

  وع وتوز منطق�ة التكلفة اإل ي و �جمال�ة للم�ث
 المساهمة المجتمع�ة�سبة  عها المنط�ت

 ــ ـــ ـــ ـــ ة  وفـات اإلدار�ـة  المـ�ـــ ة والغ�ي مـبا�ث ــبتهـا من المنحـة المطل��ـةالمـبا�ث ـــــــــ ـــ من   %5ع� أن ال ت��ـد عن  و�سـ
وع ول�س  ،  ق�مة المنحة المطل��ة وع ع� مصــــار�ف أ�شــــطة المـ�ـــش ع�  أن يتم احتســــاب منســــق المـ�ـــش

 . المصار�ف اإلدار�ة
 ح  وتناغمها مع أهداف المنحة المعلنة هنا.  موائمة الموازنة مع الخطة التنف�ذ�ة للمق�ت
 للمؤسسة  نظام الحوكمة 
 ي للمؤسس

ح المقدماالنتشار الجغرا�ف كاء وفق تدخالت المق�ت  ة وال�ث
 ي المؤسسة

ح المقدم  الف��ق المنفذ �ف  ومؤهالته وتخصصاته وفق المق�ت
 ة المؤسسة بتنف�ذ مشار�ــــع مشاب  ونماذج العمل المقدمة مع الطلب هةخ�ب
 وع ي   فكرة الم�ث

 وما تم �ف
�
ي حال�ا ي الفلسطييف

ي القطاع الثقا�ف
و�شابهها واختالفها بالمقارنة مع ما يتم تنف�ذە �ف

 السابق. 
 حون كاء المق�ت  وتخصصاتهم ومسؤول�اتهم.   ال�ث

 
   ي

النهــائئ ـــــــــار�عهــا مرحلــة التقي�م  ـــ ـــ ي اجتــازت مشـ ـــــــــــوف تتل�ت الجهــات اليت ـــ ـــــــــــمن قــائمــة الجهــات  سـ ـــ بنجــاح وتم إدراجهــا ضـ
ح  ــالة تعلمها بالموافقة المبدئ�ة ع� تم��ل مق�ت ــة التعاون ضـــمن هذە المنحة، رسـ المرشـــحة لن�ل الدعم من مؤســـسـ

وع المقدم، والطلب منها توف�ي المعلومات التال�ة:   الم�ث
   مؤســــســــة من المؤســــســــات  �ســــخة عن النظام الداخ�ي وشــــهادة �ســــج�ل المؤســــســــة المتقدمة للمنحة وكل

�كة.   ال�ث
 ( ي

ــابات قانوئف ي المؤســـــــــســـــــــة (تق��ر مدقق حســـــــ
ان�ة مدققة �ف ف ة   �ســـــــــخة عن آخر م�ي ع� أن تكون خالل الف�ت

 . 2020-2018الواقعة ب�م  
  .أسماء الهيئة اإلدار�ة الحال�ة مع المناصب وتار�ــــخ آخر انتخابات أج��ت 
  ف الموا ي المؤسسة تبني

 فقة ع� قبول المنحة. �سخة من قرار الهيئة المسئولة �ف
  .ان�ة بما يتالءم ومبلغ المنحة المقرر ف وع والم�ي   �سخة معتمدة نهائ�ا لخطة تنف�ذ الم�ث

 - انت�  -
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