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 مقدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــة  . 1
 

لحاجة لوجود آلية فلسطينية ثابتة تعمل مركز تطوير المؤسسات األهلية الفلسطينية، مؤسسة أهلية غير ربحية، أنشئت استجابة ل
على توفير الدعم للقطاع األهلي الفلسطيني. يعمل المركز على تطوير قدرات المؤسسات األهلية الفلسطينية في تقديم الخدمات 

توفير الدعم النوعية وخاصة للفئات الفقيرة والمهمشة، وتعزيز اعتمادها على ذاتها وتمكينها من دعم استدامتها، وذلك من خالل 
المالي والفني. وفي ذات الوقت يعمل المركز على المساهمة في تطوير القطاع األهلي ككل من خالل تشجيع تبادل الخبرات 

 والمعلومات، ومن خالل دعم األبحاث وتطوير السياسات وتقوية العالقة مع شركاء التنمية.
 

قطاع المؤسسات األهلية، وبناء القدرات. تتركز رؤية المركز على يعمل مركز تطوير على ثالث مسارات: تقديم المنح، تطوير 
الوصول الى قطاع أهلي فلسطيني فعال يساهم في بناء المجتمع المدني الفلسطيني من خالل تمكين المؤسسات لتقوم بدورها 

األهلية لتكون أكثر كفاءة بتقديم خدمات نوعية تستجيب ألولويات المجتمع الفلسطيني باإلضافة إلى مساعدة قطاع المؤسسات 
 ية.نر في صياغة السياسات والخطط الوطوقدرة على التأثي

مع وزارة المالية  وبالتنسيقمن البنك الدولي  بتمويل ودعم العمل الحرالعمل  مقابلال الم –الطارئ غزة تم تصميم مشروع 
 استجابة لألوضاع ي للتشغيل والحماية االجتماعيةوالتخطيط، ووزارة التنمية االجتماعية، ووزارة العمل والصندوق الفلسطين

قطاع غزة الذي يشهد حالة جمود كبري التي يعيشها  االستقرار السياسي واألمنيعدم حالة  عن المتدهورة الناتجةاالقتصادية 
 األعوامباقتصاديًا على قطاع غزة مقارنة  األسوأ هو 2017حيث اعتبر العام د غير مسبوق شمل كافة القطاعات، وكسا

غزة يعيشون في فقر مدقع  سكان قطاعمن  ٪33.8أن  غزة حيثازدياد نسبة الفقر والبطالة في قطاع الماضية وذلك بسبب 
خاصة بين فئة الشباب  %46.6وحده  2017نسبة البطالة في العام  وبلغت .وغير قادرين على تغطية احتياجاتهم األساسية

 .عالميا األعلىت البطالة بغزة بأنها والخريجين لذا صنف البنك الدولي معدال

 :التنموي  هدف المشروع
 يهدف المشروع إلى تزويد الشباب المستهدفين في قطاع غزة بدخل مالي مؤقت وزيادة فرص العمل الذاتي من خالل االنترنت. 

 
 

 مقابل العمل ودعم العمل الحرالمال  –الطارئ  غزةمكونات مشروع   .2
 

 :مكونات الثالثة التاليةيتكون المشروع من ال
 (C4W) مقابل العمل المالالمكون األول:  
 ((E-Work – عبر اإلنترنت )العمل اإللكترونيدعم العمل الحر )العمل المكون الثاني:  
 المكون الثالث: إدارة المشاريع والمراقبة والتقييم 
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 مليون دوالر أمريكي 12,500,000.00التكلفة المقدرة:  (C4W) مقابل العمل المالالمكون األول:   2.1

 
 األهليةالمؤسسات  الخدمات التي تقدمها من خالل المستهدفللشباب  العمل مقابلالمال  سوف يدعم هذا المكون تمويل فرص

الخدمات االجتماعية مثل )الصحة والتعليم، دعم المعوقين والمسنين والدعم النفسي تشمل  والتي الفقيرةالمهمشة و للمجتمعات 
باإلضافة  (.تحسينات على األنشطة الزراعية وصيد األسماك) وتحسين سبل العيش االقتصادية مثل دعموخدمات  واالجتماعي(

في أنظمة الصحة والتعليم  للعملللشباب المستهدفين  العمل مقابلالمال  إلى ذلك، يمكن للمؤسسات األهلية توفير فرص
 كوادر البشرية.حاليًا من نقص في ال تعانيالحكومية والتي 

 
مع تحديد فترة زمنية كافية  العمل مقابلالمال  سيقوم مركز تطوير المؤسسات األهلية بإعالن استقباله لمقترحات مشاريع

الستقبال الطلبات حتي تتمكن المؤسسات األهلية المهتمة من إعداد وتقديم المقترحات على أساس الدليل االرشادي للمشروع 
كما البد  اصيل والمعايير المطلوبة بما في ذلك الشباب المستهدف ومعايير اختيار المشاريع الفرعية.الذي يوضح كافة التف

بناًء على خبرتها ونطاق ومجاالت عملها ذات الصلة. كما البد من التأكد من أن هذه المقترحات  للمؤسسات من اعداد مقترحاتها
 لصلة قبل تسليمها.تم فحصها من قبل المجتمعات والكيانات العامة ذات ا

 
وستمنح األولوية للمشاريع  .سيقوم مركز تطوير باختيار المؤسسات األهلية والمشاريع الفرعية بناًء على معايير محددة مسبًقا

كما سيعمل المركز . سيتم النظر في اقتراح واحد فقط لكل مؤسسة أهلية .الفرعية التي تقدم الخدمات االجتماعية للفئات الضعيفة
 .عبر قطاع غزة موزعةضمان اختيار مشاريع فرعية على 

 
سيتم تقسيمها إلى فترتين فرعيتين مدة  تشمل فترة تشغيلية للمستفيدين مدتها سنة اً ستة عشر شهر خالل فترة المشاريع سيتم تنفيذ 
 6 لكل وشابة ابش 50شاب ) 100هو  باب المستهدفين في كل مشروع فرعيسيكون الحد األدنى لعدد الش .أشهر 6كل منهما 

اإلدارية والمواد  مصاريفكحد أقصى من منحة المشروع الفرعي لل ٪18يمكن استخدام  من الجدير بالذكر أنه (. أشهر
في حال توفر موارد مالية إضافية قد يكون من الممكن دعم بعض المؤسسات المستفيدة بدورة تشغيلية فرعية  .والمعدات الالزمة

 ء على جودة األداء في تنفيذ المنحة.إضافية )ثالثة( وذلك بنا
 

معايير االستهداف التي حددها علي  بناءً ستقوم المؤسسات االهلية المختارة بتوظيف الشباب على أساس عملية تنافسية وشفافة و 
اثباتات  سيتم التحقق من .تطلب المؤسسات األهلية مؤهالت تعليمية محددة اعتماًدا على طبيعة العملكما ويمكن أن المشروع، 

 سيقوم مركز تطويرفي حين المختارين من قبل المؤسسات األهلية.  والشابات المرشحينمن الشباب  المتقدمينأهلية ومؤهالت 
بقائمة انتظار من المرشحين لالستفادة منها في  ، كما ستحتفظ المؤسسات األهليةبإجراء التحقق النهائي من المرشحين المختارين

 .خالل تنفيذ المشروع الفرعي مختاريد حالة انسحاب أي مستف
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واحد فقط  لمستفيدسيتم السماح  كمادوالًرا أمريكًيا  380عادل ت ةشهري مكافئة ماليةأشهر ويتقاضى  6سيعمل كل مستفيد لمدة 
سيستفيد من عبر األسر قدر المستطاع.   العمل مقابلالمال  لنشر فوائد وذلك العمل مقابل المالفرص  لكل أسرة باالستفادة من

 شاب وشابة. 4400هذا المكون حوالي 
  3,000,000.00العمل اإللكتروني( )التكلفة التقديرية:  -ترنت عبر اإلن العملالمكون الثاني: دعم العمل الحر )  2.2

 مليون دوالر أمريكي(
 

 النوع من ويشمل هذا. اإلنترنت خالل ومستقلة منليمارسوا أعماال الكترونية الدعم للشباب المستهدف  قديمسيقوم هذا المكون بت
واإلنتاج اإلعالمي وتطوير  الجرافيكالذي سيدعمه المشروع مهام معقدة )مثل تطوير البرمجيات وتصميم و العمل اإللكتروني 

ضع باإلضافة إلى مهام أكثر بساطة )مثل و  (،المحتوى وتصميم مواقع الويب والرسوم المتحركة والتسويق اإللكتروني والترجمة
والرد على  البيانات،وجمع  ضوئًيا،ونسخ المستندات الممسوحة  المنتجات،ووصف  الفيديو،عالمات على الصور أو مقاطع 

 .المكالمات
 

قديم لتوفير خدمات مستقلة عبر اإلنترنت وت ؤسسات غير الربحية المتخصصة وذلكستكون هناك دعوة واحدة لتقديم مقترحات للم
اعتماًدا على  والبسيطة،أشكال العمل اإللكتروني المعقدة  المقترحاتيمكن أن تغطي  .لشباب المستهدفدعم للعمل اإللكتروني ل

 العمل الحر والمستقلتشمل رزمة الدعم تدريبات على مهارات . و وخبرة ومجاالت وعمل المؤسسةما هو مطلوب في السوق 
 6أثناء العمل لمدة  والمساعدة الدعمتقديم ة مناسبة باإلضافة إلى )لمدة شهرين تقريبا( الستهداف الشباب الذين لديهم مهارات فني

. ثم ستقوم بعدها المؤسسات المختارة بتحديد الشباب المستهدفين المهتمين ممن لديه المهارات التقنية المناسبة ى أخر  أشهر
الجودة  اخذين باالعتبار معياري  والمقترحات على أساس المعايير التي حددها المشروع المؤسساتسيتم تقييم ثم  .للبرنامج
 . والتكلفة

امرأة( من مكون  375منهم ) مستفيد 750من المتوقع أن يستفيد حوالي  لكل أسرة. شاب/شابة واحد/ةسوف يقتصر الدعم على 
 .الحرالعمل دعم 

 
 

  لمكون المال مقابل العمل مؤشرات األداء الرئيسية  .3
 

 (التي يقدمها المشروع )حسب الجنس العمل مقابل المال عدد الشباب المستفيدين من فرص. 
 عن طريق برنامج التحويالت  ،التي يقدمها المشروع العمل مقابلالمال  عدد أفراد األسر المستفيدة من فرص

  ااألونرو أو على قوائم انتظار   (CTP)النقدية
 العمل مقابلالمال  مشاريع اللمن خ تقدملتي ا خدماتال نم مباشرة األكثر هشاشة والمستفيدين األفراد عدد. 

 
كبر عدد ممكن أتضمن ت وضع واستخدام مؤشرات قياس الى السعيعند تصميم مشروعاتها،  على المؤسسات األهلية

 أعاله.داء الرئيسية المذكورة ألمن مؤشرات ا
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 لمكون المال مقابل العمل معايير االستحقاق .4
 

 معايير االستحقاق للمؤسسات األهلية:  4.1

 .فقط واحدمشروع مقترح  للمؤسسة األهلية تقديم يحق .1
 مشروعها بشكل فردي )دون شراكة مع مؤسسات أهلية اخرى(.لمؤسسات األهلية مقترح ُتقدم ا .2
 أن تكون المؤسسة األهلية فلسطينية، غير حكومية، وغير ربحية وغير متحيزة. .3
 وقادرة على تقديم دليل التسجيل القانوني. سنوات 5لفترة ال تقل عن  أن تكون المؤسسة األهلية مسجلة رسميا .4
 فاعل في قطاع غزة لمدة سنة على األقل. /مكتبأن يكون للمؤسسة األهلية مقر .5
 .أن يكون للمؤسسة خبرة موثقة في العمل مع الفئات الفقيرة والمهمشة .6
ذ المنحة واالشراف على أن تكون أنظمة المؤسسة األهلية المتعلقة باإلدارة المالية واإلدارية مالئمة لغرض تنفي .7

 التنفيذ.
  .لدى المؤسسة تقارير تدقيق سنوية .8
دوالر  200,000عن  (2017-2015) يقل معدل الصرف السنوي للمؤسسة خالل السنوات الثالث الماضية أال .9

 أمريكي. 
 

  مشروعللستحقاق المعايير ا  4.2
 

الخدمات االجتماعية باألهلية ذات الصلة  المؤسساتيسعى مركز تطوير المؤسسات األهلية إلى الحصول على مقترحات من 
سبل العيش  وبدعم وتحسينن والمسنين والدعم النفسي واالجتماعي( )على سبيل المثال الصحة والتعليم والدعم للمعوقي

مشاريع  . كما يمكن للمؤسسات األهلية أن تقدم مقترحات(االقتصادية )مثل التحسينات على األنشطة الزراعية وصيد األسماك
يع محاليًا من نقص في الكوادر البشرية. على ج تعانيتعمل على توفير فرص عمل في أنظمة الصحة والتعليم الحكومية والتي 

 مقترحات المشاريع أن تلبي الشروط التالية:
 تراوح أعمارهم والتي ت للشباب األقل مهارة وذوي المهارات العالية )أي الخريجين الشباب( العمل مقابلالمال  توفر فرص

 ( سنة، مع االلتزام بكافة معاير اختيار المستفيدين المفصلة "بدليل االرشادات".34-18بين )
  شهًرا 16تجاوز إجمالي مدة المشروع تال 

o  المستفيدينشهرين الختيار 
o  12 العمل مقابلالمال  شهرا ألنشطة  
o  مركز تطوير تم من قبلتالمراجعة المالية الذي سو  من قبل المؤسسة المستفيدة شهرين لتقديم التقارير النهائية 

 وإغالق المشروع
 من المشروع على مدى سنة واحدة مقسمة إلى فترتين فرعيتين مدة كل  العمل مقابلالمال تم تنفيذ الجزء الخاص بي

 أشهر 6منهما 
  أشهر 6كل فرصة عمل تستمر لمدة. 
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  روع.فرصة عمل خالل فترة المش 100يجب توفير ما ال يقل عن 
 العمل مقابلالمال  دوالر شهرًيا لكل فرصة 380 يه ةالمخصص المكافأة المالية الشهرية. 
 من مبلغ المنحة للمواد واألدوات ومواصالت طاقم المشروع والمصاريف االدارية  كحد أقصى ٪18 تم تخصيصسي

ين عند شركات التأمين من مبلغ المنحة لتامين المستفيدكحد أقصى  %1.0للمؤسسة األهلية، كم يتم تخصيص 
 المعتمدة في قطاع غزة.

  يعكس المشروع حاجة واضحة في المجتمعأن. 
  داخل المجتمعات  /المهمشةأو أنشطة المعيشة االقتصادية للفئات الضعيفة يوفر المشروع الخدمات االجتماعيةأن

  .الفقيرة
   المقترح. في مجال المشروع لمؤسسة األهليةا خبرةتم تصميم المشروع على أساس 
  العامة ذات الصلةالهيئات فكرة المشروع ومكوناته من قبل المجتمعات و  مناقشةتم. 
  تعطى األفضلية للمشاريع ذات الصلة بالخدمات االجتماعية )على سبيل المثال الصحة والتعليم والدعم للمعوقين

 ل العيش االقتصاديةم وتحسين سبعوالمسنين والدعم النفسي واالجتماعي( على المشاريع الخاصة بد
 
 :معايير اختيار الشباب المستفيد  4.3

 :العمل مقابلالمال  سيتم استخدام المعايير التالية الختيار الشباب لمكون 
 /عاماً  34و 18بين  الشابة ماأن يتراوح عمر الشاب 
  عن العمل لمدة سنة على األقل عاطالً  أن يكون 
  أسرة من كليمكن أن يستفيد شاب واحد فقط 
 قائمة االنتظار  علىأو  الذين تستفيد عائالتهم من برنامج التحويالت النقدية /الشاباتيتم منح األفضلية للشبابس

ويليهم الشباب/الشابات المتزوجون ولديهم أطفال ومن بعدهم  (UNRWA) الألونرو الخاصة بالتشغيل التابعة 
 المتزوجون بدون أطفال

   بات التأهيل لهذا العملالحد األدنى من متطلأن يتوافر لديه 
 من الشباب المختار من النساء ٪50أن يكون   - وألقصى حد ممكن  – يفضل 

 
، سيقوم مركز تطوير المؤسسات األهلية بالتنسيق المطلوب مع الجهات الحكومية ذات اختيار المستفيدين خالل عملية

التنسيق ايضًا مع و  لتشغيل والحماية االجتماعيةفلسطيني لالصندوق الوزارة العمل و  االجتماعية،مثل وزارة التنمية  العالقة،
  .العاطلين عن العمل لضمان االستهداف الصحيح للشباب/الشابات ااألونرو 
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 لمكون المال مقابل العملاستراتيجية االستهداف   .5
 

 الفئة المستهدفة المباشرة:
 في ( سنة 34و  18بين ما )الذين تتراوح أعمارهم  /الشاباتلمستفيدون المباشرون من المشروع هم من الشبابا

  .الذين كانوا عاطلين عن العمل لمدة عام على األقلو غزة 
 ن المتوقع أن تكون نسبة النساء كما م /ةبشا 4400لي واح العمل مقابلالمال  ون مکمن د يستفيأن قع ولمتن ام

  .في المائة على األقل 50المستفيدات هي 
 

 :ر المباشرة الفئة المستهدفة غي
   .العمل مقابلالمال  أفراد العائالت في األسر التي يستفيد الشباب فيها من فرصة . 1
مثل  العمل مقابل المالمشاريع من  مباشر يستفيدون بشكل المستهدفة والذينفي المجتمعات  األكثر هشاشةاألشخاص . 2

 نساء.ها يلالمعاقين والمسنين واألطفال واألسر التي تع
 

 مستوى التمويل  . 6
 

مخصصة  أمريكي مليون دوالر 15.5 دعم العمل الحرو  العمل مقابلالمال  كونيمتبلغ قيمة التمويل االجمالي المتوفرة لـ
 . مليون دوالر أمريكي 12.5 العمل مقابلالمال يبلغ المبلغ المخصص لمكون  بالكامل لقطاع غزة بتمويل من البنك الدولي.

  
 

 واختيار المؤسسات المستفيدةمقترحات المشروعات  طلباتعملية تقديم   .7
  

مراحل كما هي  ربعأ منحة التمكين تقديم طلبات مقترحات المشروعات واختيار المؤسسات المستفيدة منعملية تتضمن 
 ( أدناه: 1ملخصة في الشكل )
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دةمقترحات المشروعات واختيار المؤسسات المستفي طلباتتقديم  ( مراحل1الشكل )  

 المرحلة األولى: الدعوة لتقديم المقترحات 
 
 
 
 
 
  المرحلة الثانية: تقديم المقترحات 
 
 
 
 

 المرحلة الثالثة: التقييم والموافقة 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 

الرابعة: اشعار المؤسسة األهلية بنتائج التقييم  المرحلة  
 

 تقديم المقترحات من قبل المؤسسات األهلية 

لخاصة بها من أجل تحضير طلبات التمويل ا أسابيع اربعة م منح المؤسسات األهلية فترةيت
 وتقديم رزمة المقترح الكاملة.

 اإلعالن والدعوة لتقديم المقترحات 

 

في   المال مقابل العملللحصول على منح " لتقديم مقترحات اعالن"نشر يقوم مركز تطوير المؤسسات األهلية ب

 .لمركز تطوير ةاإللكتروني عاقووعبر الملية المح الصحف

 من قبل مركز تطويرتعريفية  عملات ورشسيتم عقد 

مج البرنا يتقييم مبدئي من قبل مسؤول

 لدى مركز تطوير

   مسح اولي للمقترحات 

تقييم كامل من قبل مسؤولي  

 البرنامج لدى مركز تطوير 

وصيات لجنة مراجعة وتقييم وت

ر التقييم الفنية لدى مركز تطوي  

نك الدولي عدم ممانعة الب  

افقة يرسل مركز تطوير خطابات اشعار للمؤسسات التي تم المو

   عليها او رفضها على حد سواء 

 التفاوض والتوقيع على اتفاقية تنفيذ المنحة 

 موافقة مجلس إدارة مركز تطوير

توصيات من قبل مراجعة و   

 اللجنة االستشارية 
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 ة الى تقديم المقترحات اإلعالن والدعو   المرحلة األولى: 7.1
المحلية وعبر الصحف في  العمل مقابلالمال " للحصول على منح يقوم مركز تطوير بنشر "الدعوة لتقديم مقترحاتس

 مقترحات معايير االستحقاق للمؤسسات األهلية. ال وتشمل الدعوة لتقديم ،لمركز تطوير ةقع اإللكترونياالمو 
 

 ترحات من قبل المؤسسات األهلية تقديم المق المرحلة الثانية:  7.2
لذلك من قبل مركز  المُّعدأجل تقديم مقترح المشروع حسب النموذج من أسابيع  أربعةيتم منح المؤسسات األهلية فترة س

 .، والمخرجات والنتائج المتوقعة، والموازنات، والتدخالت المقترحة. ستحدد المقترحات المقدمة أهداف المشروعاتتطوير
من قبل مسبق  فحصها بشكل المؤسسات األهلية ويكون تم خبرات ومجاالت عملستند المقترحات على يجب أن ت

وتسليمها باليد في مكتب مركز تطوير المؤسسات األهلية تقديم المقترحات  يتم. المجتمعات والكيانات العامة ذات الصلة
 . غزة مدينةفي 

 
 التقييم والموافقة   المرحلة الثالثة:  7.3

 المشروع معايير تقييم مقترحأ( 
 المؤسساتواختيار المشروعات  مراجعة مقترحاتلتالية من قبل مركز تطوير في استخدام معايير التقييم اسيتم 

 : بحصولها على المنحةالموصى 
  صف عام واضح للمشروعو يوجد 
  مواصفات واضحة للمناطق الجغرافية المستهدفةيوجد 
  المستهدفة الفئةمواصفات تحديد 
  تم تصميم المشروع وفقا لخبرة المؤسسة ونطاق عملهاأن يكون 
  فكرة المشروع ومكوناته من قبل المجتمعات والكيانات العامة ذات الصلة مناقشة تتمأن يكون 
 عالج المشاكل التي يواجهها المستفيدون تو  أن تكون مبررات المشروع قوية 
  الغير مباشرة المستهدفة للمشروع تأثير إيجابي واضح على المجموعاتأن يكون 
 أن تكون الخطة التنفيذية للمشروع تتوافق مع الخطة التنفيذية المعدة من قبل مركز تطوير 
  خطة التنفيذ واضحة وتحتوي على جميع التفاصيل المطلوبة مثل األنشطة والمدة والجدول الزمني أن تكون

 وما إلى ذلك
  واضحة آليات الرصد والتقييم وآليات اإلبالغأن تكون 
  ومتماشية مع الشروط الخاصة بالموازنة المشروع مفصلة وواقعية وفعالة من حيث التكلفة وازنةمأن تكون 
  المناسبةف لتخفيا اجراءاتذ تخاا يةلحتماالمحتملة مع طر المخاد ايدتحم تأن يكون  

 
  البرامج لدى مركز تطوير  على مستوى مسؤولي ( التقييم: ب

 وعلىالذين يتحققون من تفاصيل مقترحات المنح المطلوبة.  مركز تطوير مسؤولي برامجاريع من قبل يتم تنفيذ تقييم المش
يتم فحص مقترحات أو تأهيله للتقييم الكامل. ثم  المقترحبإقصاء  توصياتهم البرامج يقدم مسؤولي األولي،الفحص  أساس
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جميع ل غير المستوفية ء المقترحاتإقصا والتي بناء عليها يتمللمعايير المحددة مسبًقا  تدقيق/تحقققائمة  من خاللالمشاريع 
 .العناصر في قائمة التحقق

يتم إجراء تقييم كامل  به، الموصيالموافقة على المشروع  وفي حال ،غزةمن قبل مدير برنامج  اته التوصييتم مراجعة هذ
  اً يمكتب ماً التقييم الكامل تقيي يشمل .زم األمرمن قبل موظفي البرنامج و/أو من قبل استشاريين خارجيين إذا لللمشروع 
 موجزة قائمةيتم إعداد  .المشروع مقترحلزم األمر للتحقق من المعلومات المقدمة في  إذا اً ميداني خراً آًا وتقييمومؤسسيًا 

 للمقترحرئيسية لالمكونات ا PSS قائمةلخص ت بها للموافقة عليها.  الموصيقترحات لجميع الم   (PSS)ع الفرعيةمشاريبال
، وعدد المطلوبة وازنةوالموموقع المشروع، وهدف المشروع والمخرجات الرئيسية،  المشروع،واسم  األهلية،مثل اسم المؤسسة 

  .العمل مقابلالمال  فرص
 

  لدى مركز تطوير  ة(  التقييم: على مستوى لجنة التقييم الفنيت
 تطلب مدير برنامج غزة.  واإلدارية،مدير الشؤون المالية  المنح،مدير برنامج  ،تطويرمركز  من مدير تتكون لجنة التقييم الفني

يتم دعوة االستشاريين  للمعلومات. مناسًبا مصدراالبرنامج والموظفين اآلخرين إذا كانوا يمثلون  مسؤوليالفني وجود  ملجنة التقيي
ر يرتقا جعةرابم اللجنة ءعضاوم أيق .معينةبشأن قضايا لتشاور ا إذا احتاج األمر من أجل اللجنة لالنضمام إلى اجتماعات

 . PSS قائمةفي  اللجنة ثم يتم دمج توصيات .امجر لبا مسؤوليت صياوتم وتقييض فيقوموا بقبول أو رما م، وإييلتقا
 

 التنسيق مع السلطة الفلسطينية: اللجنة االستشارية: (ث

 

والتخطيط، ووزارة التنمية االجتماعية، ووزارة العمل والصندوق الفلسطيني تتكون اللجنة االستشارية من كل من وزارة المالية 
يتم الدعوة الجتماع  ،الفنية عملية التقييم الفني من قبل لجنة التقييمبعد االنتهاء من  للتشغيل والحماية االجتماعية ومركز تطوير.

عملية اختيار المؤسسات األهلية الموصى بها بالموافقة  ق منتحقاللجنة بمناقشة نتائج التقييم وال حيث ستقوم اللجنة االستشارية
يقوم مركز تطوير المؤسسات بإعداد الموصى برفضها.  ومن ثم المؤسسات األهلية وكذلك  وفقًا لمعايير اإلستحقاق المعلن عنها

 .وصياتتالعلى المراجعة والموافقة محضر االجتماع الذي سيتم تقديمه إلى مجلس إدارة المركز من أجل 
 
 موافقة مجلس ادارة مركز تطوير المؤسسات األهلية ج(  

االعتبارات التي تستند على  واللجنة االستشارية جنة التقييم الفنيةكال من ليعمل مجلس إدارة مركز تطوير على مراجعة توصيات 
 ول أو رفض توصيات لجنة التقييم الفنيةموافقة غالبية أعضاء المجلس على قبالفنية والمعايير المحددة، ويقوم باتخاذ القرار ب

البرنامج حضور اجتماعات مجلس اإلدارة من اجل تزويد اعضاء المجلس بالتوضيحات  ييجوز لمسؤول .واللجنة االستشارية
اتباع من اءات تقييم المقترحات، والتأكد ر ية مراجعة اجولؤ مركز تطوير مسإدارة ويقع على عاتق مجلس الالزمة عند طلبها. 

وعدم تحيز  مهنيةالتأكد من أن عملية التقييم قد تمت ب الى باإلضافة إلجراءات الصحيحة من قبل موظفي وادارة مركز تطويرا
 أو أي عامل آخر غير مقبول.  

 
 ( عدم ممانعة البنك الدولي ه
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التي تمت الموافقة  مقترحات المشروعات بكافة يتضمن قائمةيتم ارسال نسخة من محضر اجتماع مجلس ادارة مركز تطوير 
البنك  يقوم البنك الدولي. ىتمويلها القبول  لم يتماألخرى التي  عليها من قبل مجلس اإلدارة باإلضافة الى مقترحات المشروعات

أو قد يطلب توضيحا بالنسبة لمشروعات محددة. ويعتبر خطاب مقترحات المشروعات إصدار قرار "عدم ممانعة" لتمويل بالدولي 
المشروعات الموافق عليها مقترحات المقدم خالل فترة أقصاها أسبوعين على قائمة  ،دولي بقرار "عدم الممانعة"البنك ال

 الموافقة النهائية.  بمثابة ،منهاكل لوالموازنات المحددة 
 

 اشعار المؤسسات األهلية وتقديم المنح المرحلة الرابعة:  7.4
ي "بعدم الممانعة"، يعمل مركز تطوير على إصدار خطابات إشعار مكتوبة قرار البنك الدولمركز تطوير على  بعد حصول

 إلبالغ سواء وذلكتمت الموافقة عليهم أو رفضهم على حد ، للمقترحات المقدمة التي وموقعة من قبل مدير عام المركز
رات مشروطة فيما يخص المقترحات حال وجود أي بنود أو فق . وفيالتي قاموا بتسليمها عملية تقييم المقترحات نتائجب المؤسسات

التي تم رفعها والموافقة عليها، فإنه يتم تقديم ذلك للمؤسسات األهلية. من جهة أخرى، يتم تضمين أسباب رفض المقترحات 
 المقدمة لكل طلب تم رفضه. 

يل الشروع بتوقيع اتفاقيات استكمال عدد من المهام قبتمت الموافقة على مقترحات مشروعاتها  األهلية التيطلب من المؤسسات ي
 المنح. 

 
 اتفاقية تنفيذ المنحة .  8

 
 الموافقة على مقترحات مشروعاتها: تمهام ما قبل التوقيع مع المؤسسات األهلية التي تمأ( 

 حاتمقتر  هلية التي تمت الموافقة علىيقوم مركز تطوير بالطلب خطيًا من المؤسسات األ ،العمل مقابلالمال ُقبيل توقيع اتفاقية 
 استكمال المهام التالية: مشروعاتها 

  المشروع.فتح حساب بنكي خاص ومنفصل إلدارة مبالغ 
 .تحضير خطة تنفيذ شاملة وموازنة مفصلة للمشروع المعتمد  
  العمل مقابلالمال متطلبات  على بناءالمحلي تحديد بشكل نهائي المستفيدين المستهدفين على الصعيد. 

 
 ات تنفيذ المنحة: ـ( توقيع اتفاقيب 

 مركز تطوير الشروط القانونية التفاقية التمويل بين االتفاقية شمل، تالمعتمدة االتفاقيات للمنح حضيرتيقوم موظفو المركز ب
جدول الدفعات وخطط العمل األولية المقدمة من  ،وازنةالمبنود  ،القانونيون الموقعون  كما تشمل ،األهليةللمؤسسات والمنح 

وستقوم  مركز تطوير نيابة عن العمل مقابلالمال  تلقية للمنحة. سيقوم مدير إدارة مركز تطوير بتوقيع اتفاقياتالجهة الم
رسمي من مجلس إدارة  تكليفبناًء على خطاب  االتفاقية شخص واحد للتوقيع على ة األهلية المتلقية للمنحة بتكليفالمؤسس

للتشغيل  ية المالية، وزارة التنمية االجتماعية ووزارة العمل والصندوق الفلسطينووزار  سيدعى ممثلو البنك الدوليما ك .المؤسسة
تبدأ عملية تنفيذ  .سيتم إصدار بيان صحفي يغطي الحدث في الصحافة المحلية .لحضور مراسم التوقيع والحماية االجتماعية

 اتفاقية تنفيذ المنحة. إلى بنود  اً استناد فعات الماليةالد المؤسسات المستفيدةتسلم تبعد توقيع اتفاقيات تنفيذ المنح و  المشروعات
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  تنفيذ المشروع  .9

                          
 ورش العملأ( 

 والتقييم، المتابعةو  الرصدأليات و  التقارير، لعرض نماذج متلقي المنحلجميع بعقد ورش عمل  مركز تطوير برامج مسؤوليسيقوم 
النماذج الالزمة وتدريب سيتم توفير  .االتفاقية شؤون الموظفين وإجراءات اإلدارة المالية وفقا لشروطوإدارة  المشتريات،ونظام 

 .وتطبيقها ااستخدامه كيفية على متلقي المنحة
 

 المؤسسات األهليةمن الشباب بواسطة  ينالمستفيد ب( اختيار
هذه  وتشمل المال مقابل العمل مكون الستفادة من /الشابات لختيار الشبابالخطوات معينة  المؤسسات االهليةسوف تتبع 

 :الخطوات
 االعالن عن وجود فرص عمل .1
 يقوم الشباب/الشابات بتقديم وتسليم الطلبات .2
 :تقوم المؤسسة األهلية باختيار المتقدمين الذي تنطبق عليهم المعايير وهي .3

  سنة. 34و 18 نما بيعمرهم  يتراوحشباب/شابات 
  قل لمدة عامعلى األعاطل/ة عن العمل. 

 وفقاً ثم ترتب كل قائمة منهما  خاصة بالذكور والثانية خاصة باإلناث ىاألولترتيب المتقدمين للوظائف في قائمتين  .4
 رقم بطاقة اثبات الشخصية. لالسم األول أو

 تطبيق نظام النقاط التالي: .5
 3  برنامج التحويالت النقدي المستفيدة منكان الشاب/ة من األسر  إذانقاط (CTP)  أو قائمة انتظار

 لألونرواالتابع  برنامج التشغيل
  ة ولديه أطفالكان متزوجاً ذا إنقطتان/ 
  وليس لديه أطفال متزوجاً نقطة إذا كان الشاب/ة 
 يتم ترتيب القائمة حسب عدد النقاط 

 من المؤهالت المطلوبة للوظيفة األدنىللحد  وفقاً إعادة تريب كل قائمة  .6
من  %150 لما يعاديكون هذا الرقم  بحيث)ذكور واناث(  من كل قائمة ىاء األولاألسم من (س)عدد  اختيار .7

 الرقم المستهدف
 من خالل بياناتمنها  ليقوم بالتحققتقوم المؤسسة األهلية بإرسال القائمتين )الذكور واالناث( إلى مركز تطوير  .8

. بعد انتهاء التنمية االجتماعية واالونروا وزارة العمل ووزارة الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية االجتماعية،
 التي تم التحقق منها الي المؤسسة.  باألسماءائمة يرسل مركز تطوير قعملية التحقق، 
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مقابلة كل من تم التحقق من أسمائهم وذلك بهدف التحقق من المعلومات الخاصة بهم والتأكد من تقوم المؤسسة ب .9
ت المطلوبة للوظيفة. ويتم التأكد من ذلك من خالل بطاقات اثبات الشخصية من المؤهال األدنىأنهم يستوفون الحد 

 والشهادات الجامعية. في هذه المرحلة يمكن للمؤسسات األهلية أن تقصي أي متقدم ال يلبي هذا المعيار. 
والذي تم  الموجودة في كل قائمة )ذكور واناث( ىاألسماء األول من (س) عدد تقوم المؤسسة األهلية بالتواصل مع .10

. األسماء الالحقة في كل قائمة يتم ابالغهم بأنه تم اختيارهم للدورة الثانية من التشغيل ىاختيارهم في الدورة األول
، يتم استبداله بشخص اخر ىقائمة االنتظار. إذا تم إقصاء اي شاب/ة من الدورة األول على الباقون  في حين يظل

 .الموجود في الدورة الثانية بشاب/ة من قائمة االنتظار من الدورة الثانية ويتم تغطية الشاغر
 

 قبل المؤسسات األهلية من المال مقابل العمل تشغيل تنفيذ دوراتج(  
المال  من ىاألول التشغيلية مركز تطوير، ستبدأ المؤسسات األهلية الدورة د اختيار الشباب والحصول على موافقة مننع

 العمل مقابلالمال  اإلعداد لدورة المؤسسة األهليةستبدأ  الدورة،قبل اختتام هذه .  أشهر 6التي ستستمر لمدة  العمل مقابل
 .األولى التشغيلية الثانية على الفور بإغالق الدورة التشغيلية لثانية حيث أن الهدف هو أن تبدأ الدورةالتشغيلية ا

 
وتوفير خدمات بناء القدرات  الفرعية،أثناء تنفيذ المنحة  المؤسسات األهليةبمتابعة وتوجيه  مسئولي برامج مركز تطوير قومي

التقارير  المشروع وكتابة تخطيط أنشطةلتقديم العون والتوجيه في  المؤسسات األهليةبشكل وثيق مع  وسيعملون  والتدريب
 .وطلبات الصرف المالي

 
اإلبالغ عن نتائجها وتوصياتها في تقارير و زيارات ميدانية منتظمة  بإجراءلي البرامج ؤو سيقوم مس المشروع،أثناء تنفيذ 

تقدم تطور  االشرافي بمتابعةمن عملهم  تطوير كجزءً وسيقوم مسؤولي برامج مركز . الخاصة بمركز تطويرالزيارات الميدانية 
 .دوليوالتأكد من تحقيقه لمؤشرات المخرجات وتوثيق ذلك في تقاريرهم الدورية التي يسلمونها الي البنك ال سير المشروع

  
 

  متطلبات المنحة اإلجرائية.  10
 

 إجراءات الصرف 10.1
للمؤسسات المستفيدة آلية صرف مبالغ المنحة واإلجراءات المالية التي يجب اتباعها من قبل  مركز تطوير يوضح سوف

  المؤسسات.
 

 تدقيق المشاريع   10.2

إلى تدقيق مالي من قبل شركة  العمل مقابلالمال  مكون في إطار  األهليةستخضع جميع المشاريع التي تنفذها المؤسسات 
االتفاقية بما في ذلك  إجراءات التدقيق على جميع أنشطة سيتم تنفيذ.  تدقيق خارجية يعينها مركز تطوير المؤسسات األهلية
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تطوير المؤسسات  سوف يقوم مركز .وكافة وثائق المشاريع الفرعية ذات الصلة وازنةالنفقات واالمتثال لمخصصات بنود الم
 .مؤسسةللبإصدار دفعات نهائية لمنح المستفيدين عند استالم تقرير التدقيق المعتمد 

 

 وليات وإجراءات التوريد ؤ مسو  سياسات 10.3

 توريدات الذي أعده مركز تطوير. الموضحة بالتفصيل في دليل الاالجراءات والسياسات سوف يكون التوريد بناًء على 

 

  مضافةضريبة القيمة ال 10.4

هذا المشروع غير معفي من ضريبة القيمة المضافة وعليه ُيسمح باستخدام أرصدة المشروع لتسديد ضريبة القيمة المضافة. في 
 حال تم الحصول على اإلعفاء في وقت الحق، سيقوم مركز تطوير بتزويد الجهة المستفيدة باإلعفاء الالزم.

 

  المتابعة والتقييم 10.5 

 :األهليةعلى مستوى المنح الفرعية للمؤسسات  المتابعة 10.5.1

 المؤسسات االهلية المستفيدة من المنح الفرعية التقارير التالية إلى مركز تطوير: ستقدم 

 )تقارير مرحلية فصلية ) التقرير األول بعد ثالثة أشهر من بدء المشروع الفرعي 

 تقارير مالية 

 تقرير نهائي للمشروع 
 

 مركز تطوير: ى ستو م علىالمتابعة  10.5.2

 تعمل علىسوف كل مؤسسة  للتأكد من أنبشكل مستمر،  المستفيدةموظفو برنامج مركز تطوير المؤسسات  سيتابع
 :. سيقوم مسؤولي البرامج بإجراء ما يليمن المشروعحقيق النتائج المطلوبة ت

 
موقع المشروع مرة واحدة شهريا علي المنحة / االهلية المستفيدة من إجراء زيارات ميدانية منتظمة للمؤسسات *  

 .األقل
 .مع الشباب العاملين في المشاريع لتقييم ردود الفعل والرضا والتعلم اتلقاء عقد * 
 .إعداد تقارير الزيارات الميدانية التي تعكس جميع المعلومات المطلوبة أعاله* 
بما تم التخطيط له  ستفيدةالم المؤسسةة من قبل مستويات النتائج المحققلمقارنة  عملية ستتم ،مشروعبالنسبة لكل * 

 بصفة مستمرةوذلك  في بداية المشروع المعني
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وفقا لمعالم وبنود قدم غير المرضي أي نوع من التالتوصية واإلشراف على تنفيذ التدابير التصحيحية إذا تم مالحظة * 
 المشروع

 

 التقييم  10.5.3 

 طوير المؤسسات األهلية أو المستشارين المعينين من قبله حسب ما تمليه الحاجة.يتم التقييم بشكل رئيسي من قبل مركز ت

 

 نظام تلقي ومتابعة الشكاوى  10.5.4

على جميع المؤسسات األهلية المستفيدة أن تقوم بتطوير نظام خاص بتلقي ومتابعة الشكاوى المقدمة من قبل المستفيدين أو 
 مساعدة المؤسسات المستفيدة على تطوير هذا النظام.المجتمع المحلي. سوف يقوم مركز تطوير ب

 

 طلبات مقترحات المشروعات تقديم   .11
 ، ويشمل ذلك ما يلي: اتهاوضع مقترح المؤسسات فية لمساعدمشروع رزمة مقترح لقد عمل مركز تطوير على تحضير 

 هذه اإلرشادات 

  العمل مقابلالمال  مكون  مقترح المشروع الكامل لمنحةنموذج   

   .موذج مقترح المشروعن ب(ة، والجزء مؤسسعن البذة ن (; الجزء أنجزئييويشتمل نموذج الطلب على 

ضافة إ يمكن للمؤسساتمركز تطوير من القيام بعملية تقييم شاملة.  المشروع لتمكينجزاء مقترح أيجب تعبئة جميع  -
لألجزاء المختلفة للمقترح. إن أي معلومات أو  ما ارتأت ذلك كما يمكن أضافة أوراق إضافية إذااي معلومات ضرورية 
 من التأهل.  ةالمؤسسمقترح أجزاء ناقصة قد تحرم 

االرشادات والمالحق من الصفحات االلكترونية لمركز تطوير  المشروع ودليليمكن الحصول على نموذج مقترح  -
www.ndc.ps   أوwww.masader.ps 

 
 تسليم مقترح المشروع: 

في مكاتـب مركز تطوير المؤسسات  فـقط، ( باليدCDُتسلم نسخة مطبوعة من مقترح المشروع ونسخة أخرى الكترونية )
 :التالي العنوانحسب األهلية 

 مكتب غـــــــــــــــــــزة
 مركز تطوير المؤسسات األهلية الفلسطينية

مقابل فندق فلسطين –شارع الرشيد  –الرمال  –ة غز   
2شقة  –الطابق األرضي  – 3عمارة الهيثم   

http://www.ndc.ps/
http://www.masader.ps/
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2828999هاتف:   
 

 2019مارس  1 4الموافق الخميس من يوم الساعة الثانية ظهرا  مقترح المشروع خر موعد لتسليم ا
 المرسلة بواسطة الفاكس او البريد االلكتروني المقترحاتلن ت قبل 

 
  عمل تعريفية:ورشات 

 من الساعة العاشرة صباحًا ولغاية الساعة الواحدة ظهرًا حسب الجدول التالي:  المشروعحول  فيةعمل تعرية سيتم عقد ورش
 اليوم التاريخ مكان انعقاد الورشة

 الثالثاء 19/2/2019 ( الروتس القديم -مطعم سيدار، تل الهوى، شارع القاهرة )سابقًا 
 

 
 مالحظات:

  .بل المقترحات المرسلة من خالل الفاكس او البريد االلكترونيقت لن .1
 بعد الموعد النهائي. ةالُمقدم اتلن يتم النظر في المقترح .2
( إلى المكتب المخصص من مكاتب مركز تطوير CDتقع مسؤولية تسليم المقترح بالنسختين المطبوعة وااللكترونية ) .3

 تمويل. يرجى التأكد من عنونة المغلف بوضوح وإغالقه بإحكام.  على عاتق المؤسسة األهلية المتقدمة بطلب ال
ستفادة من برامجه، لذا يعمل مركز تطوير على حفظ نسخة الكترونية من بيانات المؤسسات األهلية الراغبة في اال .4

 ""مصادر عبر الموقع االلكتروني للبوابة الفلسطينية للمؤسسات األهلية هاتسجيل وإدخال بيانات المؤسسة يرجى من
www.masader.ps 

 


