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 مقدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــة  . 1
 

مر�ز تطو�ر المؤسسات األهل�ة الفلسطین�ة، مؤسسة أهل�ة غیر ر�ح�ة، أنشئت استجا�ة للحاجة لوجود آل�ة فلسطین�ة ثابتة تعمل على 
النوع�ة وخاصة  طین�ة في تقد�م الخدماتتوفیر الدعم للقطاع األهلي الفلسطیني. �عمل المر�ز على تطو�ر قدرات المؤسسات األهل�ة الفلس

 للفئات الفقیرة والمهمشة، وتعز�ز اعتمادها على ذاتها وتمكینها من دعم استدامتها، وذلك من خالل توفیر الدعم المالي والفني. وفي ذات
�حاث مات، ومن خالل دعم األالوقت �عمل المر�ز على المساهمة في تطو�ر القطاع األهلي �كل من خالل تشج�ع ت�ادل الخبرات والمعلو 

 وتطو�ر الس�اسات وتقو�ة العالقة مع شر�اء التنم�ة.
 

�عمل مر�ز تطو�ر على ثالث مسارات: تقد�م المنح، تطو�ر قطاع المؤسسات األهل�ة، و�ناء القدرات. تتر�ز رؤ�ة المر�ز على الوصول 
وع�ة طیني من خالل تمكین المؤسسات لتقوم بدورها بتقد�م خدمات نالى قطاع أهلي فلسطیني فعال �ساهم في بناء المجتمع المدني الفلس

تستجیب ألولو�ات المجتمع الفلسطیني �اإلضافة إلى مساعدة قطاع المؤسسات األهل�ة لتكون أكثر �فاءة وقدرة على التأثیر في ص�اغة 
 الس�اسات والخطط الوطن�ة.

 
بتمو�ل من البنك الدولي �عد أن اتضح أن للعدوان االسرائیلي في قطاع غزة  للخدمات االجتماع�ة المساندة الطارئةتم تصم�م مشروع 
على قطاع غزة تأثیًرا �بیًرا على القطاعات االجتماع�ة �اإلضافة إلى تدهور التعل�م والصحة وتوفیر الخدمات  2021األخیر في مایو 

حصة إن القطاعات االجتماع�ة هي األكثر تضرًرا حیث تكبدت الف ،األساس�ة في غزة. وفًقا لنتائج التقی�م السر�ع للضرر واالحت�اجات
 أدى إلى تفاقم الحاجة لتقد�م خدمات الصحة النفس�ة 2021األكبر من الخسائر االقتصاد�ة. �ما أظهر التقی�م أن العدوان في مایو 

ان االسرائیلي العدو  بمرافقها �سب والدعم النفسي االجتماعي من قبل المؤسسات األهل�ة المتخصصة بها والتي تضررت التخصص�ة
و�سبب تفشي فیروس �ورونا فأص�حت هناك حاجة ماسة لدعم قطاع الخدمات االجتماع�ة ومؤسساته وتحسین خدماته وتوفیر فرص 

  .2021العام  في أواخر %27.3العمل للعاملین ف�ه و�التالي خفض نس�ة ال�طالة التي زادت نسبتها �عد تفشي فیروس �ورونا الي 
 

كما أن القیود االجتماع�ة التي فرضها تفشي فیروس �ورونا أدت الى ز�ادة الطلب على العمل عبر االنترنت (العمل الحر) الذي أص�ح 

فرص التوظ�ف  قلةو �شكل أحد السبل الواعدة في التغلب على مشكلة ال�طالة في قطاع غزة، والتغلب على التحد�ات المتمثلة في الحصار 

 وز�ادة عدد الخر�جیین السنو�ة. والخاصعام في القطاع ال

وتوفیر مصدر  دراتهمقللخر�جیین وخاصة للنساء هو الحل في توفیر بدیل مستدام لتنم�ة  )الحر عبر االنترنت (العمل لذلك �عتبر العمل
ن مكون تم تحق�قه ضما �عد النجاح الكبیر الذي دخل �مكن االعتماد عل�ه في الظروف االقتصاد�ة الصع�ة في قطاع غزة خصوًص 

 .العمل الحر في مشروع غزة الطارئ السابق
 

 :التنموي  هدف المشروع
توفیر خدمات اجتماع�ة مختارة، والمال في األجل القصیر مقابل الخدمات (فرص عمل مؤقتة)، وفرص عمل یهدف المشروع إلى 

 .لألشخاص األكثر احت�اجًا من السكان في قطاع غزة الحر)اإلنترنت (العمل  �استخدام
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 للخدمات االجتماع�ة المساندة الطارئةمكونات مشروع   .2
 

 للخدمات االجتماع�ة المساندة الطارئة مكونات مشروع 
 :التال�ة الثالثة یتكون المشروع من المكونات

 (C4S)  المال مقابل الخدمة المكون األول:
 )Freelancing الحر/ العمل E-Work  العمل الحر (العمل عبر اإلنترنت دعم لثاني:المكون ا
 والمراق�ة والتقی�م المشروعاتإدارة  لثالث:المكون ا

 
 

 دوالر أمر�كي 4,775,000: التقدیر�ةالتكلفة  (C4S)المكون األول: المال مقابل الخدمة  2.1
 

) بهدف تقد�م C4Sفرع�ة للمال مقابل الخدمة ( مشروعاتومنًحا فرع�ة لمؤسسات أهل�ة مختارة لتنفیذ  اً صسیوفر هذا المكون تدر�ً�ا مخص
ع المتضررة من اندال للمجتمعات والخدمات الصح�ة ذات العالقة الدعم النفسي االجتماعي/أو والتخصص�ة خدمات الصحة النفس�ة 

 الصحة النفس�ة التخصص�ةوتشمل هذه الخدمات  . 2021األخیر في مایو العدوان اإلسرائیلي  العنف المتكرر في غزة، �ما في ذلك
 اء واألطفال.النسالغالب لفئتي والدعم النفسي واالجتماعي من خالل التدخالت الم�اشرة أو أنشطة الوقا�ة. ستوجه الخدمات المقدمة في 

 
�ال المال مقابل الخدمة مع تحدید فترة زمن�ة �اف�ة الستق مشروعاته لمقترحات س�قوم مر�ز تطو�ر المؤسسات األهل�ة �إعالن استق�ال

الطل�ات حتى تتمكن المؤسسات األهل�ة المهتمة من إعداد وتقد�م المقترحات على أساس الدلیل االرشادي للمشروع الذي یوضح �افة 
كما البد للمؤسسات  الفرع�ة. مشروعاتومعاییر اخت�ار ال الجنسینین من �ال المستهدف األفرادالتفاصیل والمعاییر المطلو�ة �ما في ذلك 

ذات الصلة. �ما البد من التأكد من أن هذه المقترحات تم فحصها من قبل  نطاق خبرتها ومجاالت عملهابناًء على  من اعداد مقترحاتها
 العامة ذات الصلة قبل تسل�مها. جهاتالمجتمعات وال

 
الفرع�ة  مشروعاتوستمنح األولو�ة لل الفرع�ة بناًء على معاییر محددة مس�ًقا. المشروعاتلمؤسسات األهل�ة و ا �اخت�ارس�قوم مر�ز تطو�ر 

سیتم النظر في اقتراح واحد فقط لكل مؤسسة أهل�ة. �ما س�عمل المر�ز على ضمان  التي تقدم الخدمات االجتماع�ة للفئات الضع�فة.
 .غزة قطاع على �لفرع�ة موزعة  مشروعاتاخت�ار 

 
فرعیتین  دورتین/خالل فترة ستة عشر شهرًا تشمل فترة تشغیل�ة للمستفیدین مدتها سنة سیتم تقس�مها إلى فترتین المشروعاتسیتم تنفیذ 

 مستفید 40( مستفید 80في �ل مشروع فرعي هو  من �ال الجنسین المستهدفین األفرادس�كون الحد األدنى لعدد  أشهر. 6مدة �ل منهما 

أشهر) �حد أقصى و�ستهدف الفئات العمر�ة ما بین  6لكل  مستفید 60في �ل مشروع فرعي ( مستفید 120أشهر) �حد أدني و 6لكل 

�حد أقصى من إجمالي مبلغ منحة المشروع الفرعي للمصار�ف اإلدار�ة  ٪25�مكن استخدام  عامًا.  من الجدیر �الذ�ر أنه 40 -20

ما ف�ه من مختصین، تأمین طاقم العمل والعاملین ضد أخطار اصا�ات العمل، مواصالت الطاقم للمیدان التي تشمل تكلفة طاقم العمل �

على األقل من إجمالي مبلغ منحة المشروع الفرعي لتغط�ة  %70بینما یتم استخدام  .لتنفیذ المشروع المواد والمعدات الالزمةو�ذلك 

 مكافئات المستفیدین. 
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 التدر�ب واإلرشاد ونقل المعرفة من الموظفین الفنیین ذوي الخبرة (األط�اء واألط�اءستفیدة من المشروع توفیر على المؤسسات األهل�ة الم

الل الدورة . �ما على المؤسسات المستفیدة تقد�م تدر�ب رسمي للمستفیدین في خإلخ) إلى المستفیدین االجتماعیین،النفسیین واألخصائیین 

ساعة تدر�ب�ة (لكل دورة تشغیل�ة)، �ما �مكن تجزئة  42أ�ام تدر�ب�ة و�معدل ال یز�د عن  6لتدر�ب عن التشغیل�ة على أال تز�د مدة ا

التدر�ب �حیث یتم تنفیذه على أكثر من مرحلة: مع بدا�ة التشغیل خالل فترة التشغیل، ومع نها�ة فترة التشغیل. �ما �مكن تخص�ص 

 من المشروع. ني والصحة العامة للمستفیدی�عض من هذه األ�ام ألنشطة خاصة �التفر�غ النفس

 
الحدیثة، یهدف المشروع أ�ضًا إلى تزو�د المؤسسات األهل�ة المختارة  طرق لمعالجة الفجوات القائمة في القدرات من حیث الممارسات وال

ة خدمات بناء القدرات تضمین تكلفبرنامج بناء القدرات المصمم حسب الطلب. سیتم تشج�ع المؤسسات األهل�ة على بلتنفیذ المنح الفرع�ة 
من إجمالي مبلغ المنحة. �ما س�سمح ذلك للمؤسسات األهل�ة المتخصصة بتحدید احت�اجاتها  %5كجزء من مقترح على أال تتجاوز التكلفة 

 لمؤسسة.مة لطاقم التنفیذ نشاطات تتعلق �التفر�غ النفسي والصحة العا %5�ما �مكن تخص�ص جزء من مبلغ  والحلول التي تناسبها بدقة.
 

معاییر  لىععلى أساس عمل�ة تنافس�ة وشفافة و�ناًء  األفراد المستهدفین من �ال الجنسینستقوم المؤسسات االهل�ة المختارة بتوظ�ف 
 االستهداف التي حددها المشروع، �ما و�مكن أن تطلب المؤسسات األهل�ة مؤهالت تعل�م�ة محددة اعتماًدا على طب�عة العمل. سیتم

�إجراء  المرشحین المختار�ن من قبل المؤسسات األهل�ة. في حین س�قوم مر�ز تطو�رو ث�اتات أهل�ة ومؤهالت المتقدمین إالتحقق من 
التحقق النهائي من المرشحین المختار�ن، �ما ستحتفظ المؤسسات األهل�ة �قائمة انتظار من المرشحین لالستفادة منها في حالة انسحاب 

 .خالل تنفیذ المشروع الفرعي أي مستفید مختار
 

قد�م الدعم من إذا تم ت داخل مؤسسات أهل�ة مستض�فة أخري  من �ال الجنسین المستفیدین توز�ع عملالمختارة  �مكن للمؤسسات األهل�ة
صول على رسوم الح حتى یتمكنوا منإلى تخص�ص غرفة واحدة على األقل للمستفیدین المؤسسات األهل�ة المستض�فة تحتاج . خاللها

 .رمز�ة لتغط�ة النفقات
 

 من �لدوالًرا أمر�كً�ا �ما سیتم السماح لمستفید واحد فقط  550ة مال�ة شهر�ة تعادل أأشهر و�تقاضى مكاف 6س�عمل �ل مستفید لمدة 
تطاع.  س�ستفید من هذا المكون عبر األسر قدر المس الخدمة المال مقابل لنشر فوائد وذلك الخدمةأسرة �االستفادة من فرص المال مقابل 

 للنساء. %50 و�معدل مستفید 1000حوالي 
 

 دوالر أمر�كي 1,500,000التكلفة التقدیر�ة:  )E-Workالمكون الثاني: دعم العمل الحر (  2.2
 

لمكون س�قوم هذا ا . حیثالسابق المال مقابل العمل ودعم العمل الحر -سیتم تكرار النهج الذي تم استخدامه في مشروع غزة الطارئ 
ل�مارسوا أعماال الكترون�ة ومستقلة من خالل اإلنترنت و�ضمن الوصول إلى عدد �بیر من من �ال الجنسین  للمستفیدینبتقد�م الدعم 

 على النساء. المستفیدات لمعالجة الفجوات القائمة بین الجنسین في سوق العمل والتأثیر غیر المتناسب لألزمة
البرمج�ات وتصم�م الجراف�ك واإلنتاج اإلعالمي وتطو�ر  (تطو�ر مهام معقدةوالذي سیدعمه المشروع  الحرالعمل و�شمل هذا النوع من 

المحتوى وتصم�م مواقع الو�ب والرسوم المتحر�ة والتسو�ق اإللكتروني والترجمة)، �اإلضافة إلى مهام أكثر �ساطة (مثل وضع عالمات 
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رت�ط ت منتجات، ونسخ المستندات الممسوحة ضوئً�ا، وجمع الب�انات، والرد على المكالمات.على الصور أو مقاطع الفیدیو، ووصف ال
أكبر من خالل ش�كات ومنصات عبر اإلنترنت على المستو�ین اإلقل�مي والعالمي. �مكن للعاملین لحسابهم  مشروعاتهذه المهام �

 المستقلة. أو الخارج�ة الخاص عبر اإلنترنت العمل �مفردهم أو �جزء من الشر�ات المحل�ة
 

وتقد�م  لحرا التدر�ب في مجال العملستكون هناك دعوة واحدة لتقد�م مقترحات للمؤسسات غیر الر�ح�ة المتخصصة وذلك لتوفیر خدمات 
ب في وال�س�طة، اعتماًدا على ما هو مطلو  المعقدة الحر�مكن أن تغطي المقترحات أشكال العمل  .للمستفیدین أماكن استضافة مجهزة

السوق وخبرة ومجاالت وعمل المؤسسة. �جب أن تشیر المقترحات أ�ًضا إلى الك�ف�ة التي تخطط بها المؤسسات غیر الر�ح�ة للوصول 
حتى �ص�حن �عملن �شكل مستقل عبر اإلنترنت. �ما سیتم تشج�ع  الحرإلى العدد المتوقع من اإلناث المستفیدات من دعم العمل 

 لى توض�ح ��ف�ة دمج ذوي اإلعاقة بین المستفیدینالمؤسسات غیر الر�ح�ة ع
 
اس�ة الذین لدیهم مهارات فن�ة من األفرادوتشمل رزمة الدعم تدر��ات على مهارات العمل الحر والمستقل لمدة ثالث شهور الستهداف  

تمین المه المستفیدینالمختارة بتحدید أشهر أخرى. ثم ستقوم �عدها المؤسسات  5�اإلضافة إلى تقد�م الدعم والمساعدة أثناء العمل لمدة 
ثم سیتم تقی�م المؤسسات والمقترحات على أساس المعاییر التي حددها المشروع اخذین  ممن لد�ه المهارات التقن�ة المناس�ة للبرنامج.

 �االعت�ار مع�اري الجودة والتكلفة. 
 

للنساء من مكون دعم العمل  %50�معدل و  مستفید 400من المتوقع أن �ستفید حوالي  لكل أسرة.مستفید واحد سوف �قتصر الدعم على 
 عامًا. 34-18الحر. و�شمل الفئات العمر�ة ما بین 

 
 

 إدارة ومراق�ة المشروع: 2.3
 

إدارة المشروع ومراقبته وتقی�مه من خالل تمو�ل المعدات  على) NDC(س�عزز هذا المكون قدرة مر�ز تطو�ر المؤسسات األهل�ة 
اق�ة و�عداد . س�خضع المشروع للعدید من متطل�ات المر المتزاید�ما في ذلك التدقیق والتدر�ب والتشغیل  االستشار�ین،المكتب�ة وخدمات 

�ر المؤسسات وتقار�ر التدقیق السنو�ة. س�ضع مر�ز تطو  المدققة،غیر  الر�ع�ةوالتقار�ر المال�ة  ،المرحلي الر�عيالتدقیق مثل  التقار�ر،
 األهل�ة نظام إدارة مال�ة (نظام محاس�ة محوسب) لمراق�ة عمل�ة الصرف ولضمان دقة المعامالت وسرعة الدفع.
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  الحر:دعم العمل لمكون  األداء الرئ�س رمؤش. 3
 

على األقل مدفوع األجر خالل فترة االستفادة أو في الذین تمكنوا من الحصول على عقد عمل حر واحد عدد المستفیدین  •
 .حسب الجنس)مفصلین ( خالل فترة األشهر الستة التال�ة

 
    

 :)عبر اإلنترنت(العمل دعم العمل الحر لمكون  معاییر االستحقاق .4
 

 االستحقاق للمؤسسات: معاییر 4.1

 .واحد فقطمشروع مقترح  �حق للمؤسسة تقد�م .1
 مشروعها �شكل فردي (دون شراكة مع مؤسسات اخرى).لمؤسسات مقترح ُتقدم ا .2
 ، غیر حكوم�ة، وغیر ر�ح�ة وغیر متحیزة.أن تكون المؤسسة .3
 وقادرة على تقد�م دلیل التسجیل القانوني. سنوات 3لفترة ال تقل عن  أن تكون المؤسسة مسجلة رسم�ا .4
 على األقل.أن �كون للمؤسسة مقر/مكتب فاعل في قطاع غزة لمدة سنة  .5
 االنترنت. عبرأن �كون للمؤسسة خبرة موثقة في مجال دعم العمل الحر  .6
 أن تكون أنظمة المؤسسة المتعلقة �اإلدارة المال�ة واإلدار�ة مالئمة لغرض تنفیذ المنحة واالشراف على التنفیذ. .7
دوالر  600,000عن  )2021-2019( �قل معدل الصرف السنوي للمؤسسة خالل السنوات الثالث الماض�ة أال .8

 أمر�كي. 
 

  مشروعللستحقاق الا معاییر 4.2 
 ودعم العمل الحر التدر�بلخبرة في مجال اذات  المؤسسات�سعى مر�ز تطو�ر المؤسسات األهل�ة إلى الحصول على مقترحات من 

.عبر االنترنت  
تلبي الشروط التال�ة: أن المشروعاتعلى جم�ع مقترحات   

) سنة، مع االلتزام �كافة معایر 34-18أعمارهم بین ( تتراوح والذینالخر�جین  والشا�ات للش�اب الحردعم العمل  توفر فرص •
 "ینالمستفیدفي "معاییر اخت�ار اخت�ار المستفیدین المفصلة 

 .االنترنت عبرمهارات العمل الحر أ�ضا والذي �شمل خاص بتطو�ر المهارات  شهور 8لمدة للمستهدفین واحتضان توفیر تدر�ب  •
 .(استضافة/إرشاد)أشهر من المساندة خالل العمل  5ومن ثم  شهور 3تشمل تدر�ب لمدة  دورة واحدةعلى �شمل المقترح ن أ •
 شهر �ما یلي: 12 تز�د عن أالالفترة اإلجمال�ة لتنفیذ المشروع �جب  •

o شهر�ن الخت�ار المستفیدین. 
o 8 لمساعدة الفن�ةللتدر�ب وار �حد أقصى و شه. 
o  و�غالق  مر�ز تطو�ر لتقد�م التقار�ر النهائ�ة من قبل المؤسسة المستفیدة والمراجعة المال�ة الذي ستتم من قبلشهر�ن

 .المشروع
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 هر)(خالل الثمان�ة أش للمستفیدین خالل فترة التدر�ب وفترة المساندة خالل العمل بدل مواصالت على المؤسسة توفیر •
 دوالر أمر�كي. $1,000,000و  $500,000ح ما بین أن تتراوح موازنة المشروع الفرعي المقتر  •
 .تم تصم�م المشروع على أساس خبرة المؤسسة في مجال المشروع المقترحأن ی •
 .المستهدفةتم مناقشة فكرة المشروع ومكوناته من قبل المجتمعات أن ی •

 

 :ینمعاییر اخت�ار المستفید 4.3
 :دعم العمل الحر مكون من  المستفیدینسیتم استخدام المعاییر التال�ة الخت�ار 

 .عاماً  34و 18ما بین  ة/ المستفیدأن یتراوح عمر  •
 عن العمل.  / ـة أن �كون عاطالً  •
 واحد فقط من �ل أسرة. فرد�مكن أن �ستفید  •
 .شهادة جامع�ة/ـة حاصل/ـة على المستفیدأن �كون  •
 سا�قة في مجال العمل الحر. مشروعاتلم �ستفد من  •
 الذي یود االنضمام له.  التدر�بمجال ��جتاز بنجاح االمتحان والمقابلة أن  •
 .من النساء �نالمختار  المستفیدینمن  ٪50أن �كون  •

 

خالل عمل�ة اخت�ار المستفیدین، س�قوم مر�ز تطو�ر المؤسسات األهل�ة �التنسیق المطلوب مع الجهات الحكوم�ة ذات العالقة، 
 . الذین تنطبق علیهم الشروط لألفرادلضمان االستهداف الصح�ح ، مثل وزارة العمل

 

 :)E-Work(دعم العمل الحر لمكون . استرات�ج�ة االستهداف 5
 

) سنة 34و 18بین ما أعمارهم  تتراوحاللذین  (الخر�جیین  /الشا�اتالش�ابالمستفیدون الم�اشرون من المشروع هم من  •
 .ولم �حصلوا على فرص سا�قة في برامج العمل الحر الذین هم عاطلون عن العملو 

 

 مستوى التمو�ل .  6
 

مخصصة �الكامل لقطاع غزة بتمو�ل من البنك الدولي.  أمر�كيملیون دوالر  7 لمكونات المشروعجمالي المتوفرة تبلغ ق�مة التمو�ل اإل
  أمر�كي.ملیون دوالر  1.5دعم العمل الحر تبلغ ق�مة التمو�ل المخصصة لمكون 

 

 مقترحات المشروعات واخت�ار المؤسسات المستفیدة طل�اتعمل�ة تقد�م   .7
  

ي ر�ع مراحل �ما هي ملخصة فأمن المنحة تقد�م طل�ات مقترحات المشروعات واخت�ار المؤسسات المستفیدة تتضمن عمل�ة 
 ) أدناه: 1الشكل (
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 مقترحات المشروعات واخت�ار المؤسسات المستفیدة طل�اتتقد�م  ) مراحل1الشكل (

المرحلة األولى: 
الدعوة لتقدیم 

 المقترحات

والدعوة لتقدیم المقترحات اإلعالن  
رحات مقتالتقدیم  نإعال یقوم مركز تطویر المؤسسات األھلیة الفلسطینیة بنشر

لمركز تطویر  ةلكترونیإلفي المواقع ا دعم العمل الحر حللحصول على من
 والصحف المحلیة

 سیتم عقد ورشات عمل تعریفیة من قبل مركز تطویر
 

المرحلة الثانیة: تقدیم 
 المقترحات

 تقدیم المقترحات من قبل المؤسسات 
من أجل تحضیر طلبات التمویل  أسابیع ةست فترةیتم منح المؤسسات األھلیة 

 الخاصة بھا وتقدیم رزمة المقترح الكامل

المرحلة الثالثة: التقییم 
 والموافقة

 تقییم مبدئي 
من قبل مسؤولي 

البرامج لدى مركز 
 تطویر

 تقییم كامل
قبل مسؤولي  من 

البرنامج لدى مركز 
 تطویر

 مراجعة وتقییم
وتوصیات لجنة التقییم 
 الفنیة لدى مركز تطویر

 مراجعة وتوصیات
من قبل اللجنة  

 االستشاریة

 موافقة مجلس إدارة مركز تطویر

 عدم ممانعة البنك الدولي

 المرحلة الرابعة:
المؤسسة  اشعار

 األھلیة بنتائج التقییم

للمؤسسات خطابات اشعار یُرسل مركز تطویر 
 التي تم الموافقة علیھا او رفضھا على حد سواء

 التفاوض والتوقیع
 على اتفاقیة المنحة
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 والدعوة الى تقد�م المقترحات  اإلعالن األولى:المرحلة  7.1
في الصحف المحل�ة وعبر المواقع  دعم العمل الحر�قوم مر�ز تطو�ر بنشر "الدعوة لتقد�م مقترحات" للحصول على منح س

 .األهل�ة اإللكترون�ة لمر�ز تطو�ر، وتشمل الدعوة لتقد�م المقترحات معاییر االستحقاق للمؤسسات
 

 تقد�م المقترحات من قبل المؤسساتالمرحلة الثان�ة:  7.2
ستحدد  .لذلك من قبل مر�ز تطو�ر المُّعدأجل تقد�م مقترح المشروع حسب النموذج من  أساب�ع خمسةفترة المؤسسات یتم منح س

لمقترحات �جب أن تستند ا .والموازنات وخطط العمل، ، والنتائج المتوقعة،، والتدخالت المقترحةالمقترحات المقدمة أهداف المشروعات
 دینةمتقد�م المقترحات وتسل�مها �الید في مكتب مر�ز تطو�ر المؤسسات األهل�ة في  یتم .المؤسسات خبرات ومجاالت عملعلى 
  غزة.

 
 المرحلة الثالثة: التقی�م والموافقة   7.3

 
 المشروع معاییر تقی�م مقترحأ) 

�حصولها ى الموص المؤسساتواخت�ار المشروعات  مراجعة مقترحاتلتال�ة من قبل مر�ز تطو�ر في استخدام معاییر التقی�م اسیتم 
 : على المنحة

 .صف عام واضح للمشروعو یوجد  •
 ومؤشرات تحق�قه واضحة. اً أن �كون هدف المشروع محدد •
 .في مجال دعم العمل الحرواضحة  خبرة المؤسسةأن تكون  •
 الخاصة �العمل الحر.) واإلرشادخبرة قو�ة في مجال التدر�ب والمساندة خالل العمل (االستضافة أن �كون للمؤسسة  •
 .وذوي العالقة الفئات المستهدفةمع �كون تمت مناقشة فكرة المشروع ومكوناته أن  •
 .وتتماشى مع متطل�ات المشروع ومنطق�ةواضحة  التدخلأن تكون منهج�ة  •
 .والمساندة خالل العمل (االستضافة واإلرشاد)التدر�ب مناس�ة ومجهزة خاصة � أماكن توفر  •
 في التدر�ب وفي مجال العمل الحر. مواض�ع التدر�ب المختارة وخبرة المدر�ین واالستشار�ینوضوح وأهم�ة  •
 .)واإلرشادوضوح وفعال�ة منهج�ة المساندة خالل العمل (االستضافة  •
 د مجاالت التدخل وعدد المستفیدین وأماكن التدر�ب واالستضافة بوضوح.یدتحم تأن �كون  •
 . العمل الحر مشروعاتوفي متا�عة  المقترحة ائففي مجال الوظجیدة أن �كون طاقم المشروع مؤهل وذو خبرة  •
ما إلى و  الزمنيوالجدول  ع التفاصیل المطلو�ة مثل األنشطة والمدةواضحة وتحتوي على جم�الخطة التنفیذ�ة أن تكون  •

 ذلك.
 .التكلفة ومتماش�ة مع الشروط الخاصة �الموازنةأن تكون موازنة المشروع مفصلة وواقع�ة من حیث  •
 وأنظمة إلكترون�ة لمتا�عة المستفیدین و االستشار�ین خالل المشروع. المراق�ة والتقی�ممتا�عة و للتوفر أنظمة  •
 .ف المناس�ةلتخفیذ اجراءات اتخال�ة احتماالمحتملة مع طر المخاد ایدتحم تأن �كون  •
 .شكاوى معتمد موثق و�جراءات واضحة للتعامل مع الشكاوى أن یتوفر لدي المؤسسة نظام  •
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 مالحظة مهمة:
 سوف یتم تقی�م المؤسسات والمقترحات على أساس المعاییر أعاله، اخذین �االعت�ار مع�اري الجودة والتكلفة. 

 
  البرامج لدى مر�ز تطو�ر  التقی�م: على مستوى مسؤولي) ب
 

أساس الفحص  الذین یتحققون من تفاصیل مقترحات المنح المطلو�ة. وعلى من قبل مسؤولي برامج مر�ز تطو�ر المشروعاتیتم تقی�م 
قائمة  من خالل المشروعات�إقصاء المقترح أو تأهیله للتقی�م الكامل. ثم یتم فحص مقترحات  األولي، �قدم مسؤولي البرامج توص�اتهم
 ي بناء علیها یتم إقصاء المقترحات غیر المستوف�ة لجم�ع العناصر في قائمة التحقق.تدقیق/تحقق للمعاییر المحددة مس�ًقا والت

وفي حال الموافقة على المشروع الموصي �ه، یتم إجراء تقی�م �امل للمشروع من  یتم مراجعة هذه التوص�ات من قبل مدیر برنامج غزة،
�شمل التقی�م الكامل تقی�مًا مكتب�ًا  ومؤسس�ًا وتقی�مًا آخرًا میدان�ًا  ألمر.قبل موظفي البرنامج و/أو من قبل استشار�ین خارجیین إذا لزم ا
لجم�ع المقترحات    (PSS)الفرع�ة المشروعاتیتم إعداد قائمة موجزة � إذا لزم األمر للتحقق من المعلومات المقدمة في مقترح المشروع.

هدف و  المشروع،�س�ة للمقترح مثل اسم المؤسسة، واسم المشروع، وموقع المكونات الرئ PSS تلخص قائمة الموصي بها للموافقة علیها. 
 دعم العمل الحر.  والموازنة المطلو�ة، وعدد فرص ،المشروع

 
 : على مستوى لجنة التقی�م الفن�ة لدى مر�ز تطو�ر  ) التقی�مج
 

لجنة  تطلب مدیر برنامج المنح، مدیر الشؤون المال�ة واإلدار�ة، مدیر برنامج غزة.  ،مر�ز تطو�ر من مدیر تتكون لجنة التقی�م الفني
یتم دعوة االستشار�ین لالنضمام إلى  التقی�م الفني وجود مسؤولي البرنامج والموظفین اآلخر�ن إذا �انوا �مثلون مصدرا مناسً�ا للمعلومات.

�قوموا �قبول ما م، و�لتقییر ایرجعة تقارابم اللجنة ءعضاوم أیق شأن قضا�ا معینة.التشاور � اللجنة إذا احتاج األمر من أجل اجتماعات
 . PSSفي قائمة  اللجنة ثم یتم دمج توص�ات رامج.لبت مسؤولي اصیاوتم وتقییض فأو ر

 
 التنسیق مع السلطة الفلسطینیة: اللجنة االستشاریة: )ه
 

بعد طو�ر. ومر�ز ت وزارة الر�ادة والتمكینو تتكون اللجنة االستشار�ة من �ل من وزارة المال�ة ، ووزارة التنم�ة االجتماع�ة، ووزارة العمل 

ج التقی�م ة �مناقشة نتائحیث ستقوم اللجن یتم الدعوة الجتماع اللجنة االستشار�ة ،الفن�ة عمل�ة التقی�م الفني من قبل لجنة التقی�ماالنتھاء من 
برفضها.   يالموصالمؤسسات و�ذلك  المعلن عنها االستحقاقبها �الموافقة وفقًا لمعاییر  الموصيعمل�ة اخت�ار المؤسسات  تحقق منوال

قة المراجعة والمواف�قوم مر�ز تطو�ر المؤسسات �إعداد محضر االجتماع الذي سیتم تقد�مه إلى مجلس إدارة المر�ز من أجل ومن ثم 
 .توص�اتالعلى 

 
 موافقة مجلس ادارة مر�ز تطو�ر المؤسسات األهل�ة ) و 
 

ت�ارات الفن�ة التي تستند على االع واللجنة االستشار�ة جنة التقی�م الفن�ةمن ل �الً �عمل مجلس إدارة مر�ز تطو�ر على مراجعة توص�ات 
. اللجنة االستشار�ةو  قبول أو رفض توص�ات لجنة التقی�م الفن�ة والمعاییر المحددة، و�قوم �اتخاذ القرار �موافقة غالب�ة أعضاء المجلس على

�جوز لمسؤولي البرنامج حضور اجتماعات مجلس اإلدارة من اجل تزو�د اعضاء المجلس �التوض�حات الالزمة عند طلبها. و�قع على 
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ة ع اإلجراءات الصح�حة من قبل موظفي وادار عاتق مجلس إدارة مر�ز تطو�ر مسؤول�ة مراجعة اجراءات تقی�م المقترحات، والتأكد من ات�ا
 التأكد من أن عمل�ة التقی�م قد تمت �مهن�ة وعدم تحیز أو أي عامل آخر غیر مقبول.   الى �اإلضافةمر�ز تطو�ر 

 
  :) عدم ممانعة البنك الدوليز
 

وافقة التي تمت الم الفرع�ة مقترحات المشروعات �كافة یتضمن قائمةیتم ارسال نسخة من محضر اجتماع مجلس ادارة مر�ز تطو�ر 
البنك الدولي  وم�ق البنك الدولي. ىقبول تمو�لها ال لم یتماألخرى التي  علیها من قبل مجلس اإلدارة �اإلضافة الى مقترحات المشروعات

�النس�ة لمشروعات محددة. و�عتبر خطاب البنك الدولي  أو قد �طلب توض�حاً مقترحات المشروعات إصدار قرار "عدم ممانعة" لتمو�ل �
 ،منهاكل لالمشروعات الموافق علیها والموازنات المحددة مقترحات المقدم خالل فترة أقصاها أسبوعین على قائمة  ،�قرار "عدم الممانعة"

 الموافقة النهائ�ة.  �مثا�ة
 

 اشعار المؤسسات وتقد�م المنح المرحلة الرا�عة:  7.4
 

قرار البنك الدولي "�عدم الممانعة"، �عمل مر�ز تطو�ر على إصدار خطا�ات إشعار مكتو�ة وموقعة مر�ز تطو�ر على  �عد حصول
 نتائجب المؤسسات إلبالغ سواء وذلكتمت الموافقة علیهم أو رفضهم على حد ، للمقترحات المقدمة التي من قبل مدیر عام المر�ز

. وفي حال وجود أي بنود أو فقرات مشروطة ف�ما �خص المقترحات التي تم رفعها موا بتسل�مهاالتي قا عمل�ة تقی�م المقترحات
 ذلك للمؤسسات. من جهة أخرى، یتم تضمین أس�اب رفض المقترحات المقدمة لكل طلب تم رفضه. والموافقة علیها، فإنه یتم تقد�م

 استكمال عدد من المهام قبیل الشروع بتوق�ع اتفاق�ات المنح. تمت الموافقة على مقترحات مشروعاتها  التيمن المؤسسات طلب �
 

 اتفاق�ة تنفیذ المنحة  .8
 

 الموافقة على مقترحات مشروعاتها: تمهام ما قبل التوق�ع مع المؤسسات التي تمأ) 
مشروعاتها  حاتعلى مقتر  التي تمت الموافقة، �قوم مر�ز تطو�ر �الطلب خط�ًا من المؤسسات دعم العمل الحر ُقبیل توق�ع اتفاق�ة

 استكمال المهام التال�ة: 
 المشروع.فتح حساب بنكي خاص ومنفصل إلدارة م�الغ  •
  تحضیر خطة تنفیذ شاملة وموازنة مفصلة للمشروع المعتمد. •
 .دعم العمل الحرمكون  متطل�ات على بناءالمستفیدین المستهدفین  أعدادتحدید �شكل نهائي  •
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 ـ) توق�ع اتفاق�ات تنفیذ المنحة: ب 
والمنح  مر�ز تطو�ر الشروط القانون�ة التفاق�ة التمو�ل بین االتفاق�ة االتفاق�ات للمنح المعتمدة، تشمل �قوم موظفو المر�ز بتحضیر

المقدمة من الجهة المتلق�ة ، بنود الموازنة، جدول الدفعات وخطط العمل األول�ة المعتمدون الموقعون  للمؤسسات األهل�ة، �ما تشمل
وستقوم المؤسسة األهل�ة المتلق�ة  المال مقابل الخدمة ن�ا�ة عن مر�ز تطو�ر للمنحة. س�قوم مدیر إدارة مر�ز تطو�ر بتوق�ع اتفاق�ات

ان صحفي سیتم إصدار ب� .بناًء على خطاب تكل�ف رسمي من مجلس إدارة المؤسسة االتفاق�ة للمنحة بتكل�ف شخص واحد للتوق�ع على
تبدأ عمل�ة تنفیذ المشروعات �عد توق�ع اتفاق�ات تنفیذ المنح وتتسلم المؤسسات المستفیدة الدفعات  .�غطي الحدث في الصحافة المحل�ة

 المال�ة استنادًا إلى بنود اتفاق�ة تنفیذ المنحة. 
 

  . تنفیذ المشروع9
                          

 ورش العملأ) 
 
نظام و  والتقی�م، المتا�عةل�ات اّ و  التقار�ر، لعرض نماذج متلقي المنحلجم�ع �عقد ورش عمل  مر�ز تطو�ر برامج مسؤوليس�قوم 

المؤسسات النماذج الالزمة وتدر�ب سیتم توفیر  .االتفاق�ة لشروط و�دارة شؤون الموظفین و�جراءات اإلدارة المال�ة وفقاً  المشتر�ات،
 .وتطب�قها ااستخدامه ��ف�ة على المستفیدة

 

 ت المؤسسابواسطة  یناخت�ار المستفید )ب
هذه  شملوت دعم العمل الحرمكون لالستفادة من  المستفیدین من �ال الجنسینخت�ار الخطوات معینة المؤسسات سوف تت�ع 

 :الخطوات
 .واالرشادالتدر�ب االعالن عن وجود فرص  .1
 بتقد�م الطل�ات على الموقع االلكتروني المخصص لذلك من خالل مر�ز تطو�ر. األفراد من �ال الجنسین�قوم  .2
 .عن العمل /ـةعاطالً أن مقدم/ـة الطلب �قوم مر�ز تطو�ر �التحقق من  .3
 .االستفادة السا�قة من مشار�ع مشابهه في مجال العمل الحرعدم �قوم مر�ز تطو�ر �التحقق من  .4
 تطو�ر �شكل الكتروني �استثناء الطل�ات الغیر مستوف�ه للشروط التال�ة وهي:�عد انتهاء عمل�ة التحقق �قوم مر�ز  .5

 سنة. 34و 18 نما بی العمر •
 .3التحقق من النقطة رقم ئج انتحسب  ال �عمل حال�ا •
 .4حسب نتائج التحقق من النقطة رقم  سا�قة في مجال العمل الحر برامجلم �ستفد من  •

قائمة  رتب �لثم ت خاصة �الذ�ور والثان�ة خاصة �اإلناث ىفي قائمتین األول للتدر�بترتیب المتقدمین تقوم المؤسسة ب .6
 .وعشوائ�اُ  منهما �شكل الكتروني

 لمن �ل قائمة (ذ�ور واناث) �حیث �كون هذا الرقم ما �عاد األولىعدد (س) من األسماء  اخت�ار� المؤسسة تقوم .7
 (ص). من الرقم المستهدف 150%
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جاوز االمتحان بنجاح حسب مقابلة �ل من تمتحان الكتروني و ال 7المتقدمین من القائمة �النقطة رقم  بدعوةتقوم المؤسسة  .8
التحقق من أسمائهم والتحقق من المعلومات الخاصة بهم والتأكد من أنهم �ستوفون الدرجة المتفق علیها مع مر�ز تطو�ر و 

�تم التأكد من ذلك من خالل �طاقات اث�ات الشخص�ة . و للتدر�ب حسب االعالنمن المؤهالت المطلو�ة  األدنىالحد 
 . في هذه المرحلة �مكن للمؤسسات أن تقصي أي متقدم ال یلبي هذا المع�ار. وغیره من الوثائق الجامع�ةوالشهادات 

األسماء األولي الموجودة في �ل قائمة (ذ�ور واناث) والذي تم  من )ص(عدد  �التواصل معالمستفیدة تقوم المؤسسة  .9
من خر ا، یتم استبداله �شخص شخصاي  أو اعتذار االنتظار. إذا تم إقصاء قائمة علىاخت�ارهم في حین �ظل ال�اقون 

 .لنفس المجموعة او في مجموعات أخرى  - ان أمكن - قائمة االنتظار
 8یتم ارسال القائمة الى مر�ز تطو�ر للتأكد ممن تم است�عادهم في النقطة رقم  ر�بللتدفي حال اكتمال العدد المطلوب  .10

 �أنهم مخالفین للشروط.
 

 من قبل المؤسسات: مكون دعم العمل الحرتنفیذ ج) 
 

 8مر لمدة التي ستستاألنشطة و والحصول على موافقة مر�ز تطو�ر، ستبدأ المؤسسات  المستفیدین من �ال الجنسیند اخت�ار نع
 . أشهر

 
 أثناء تنفیذ المنحة الفرع�ة، وتوفیر خدمات بناء القدرات والتدر�بالمؤسسات �متا�عة وتوج�ه  مسئولي برامج مر�ز تطو�ر قوم�

 .ف الماليالتقار�ر وطل�ات الصر  المشروع و�تا�ة تخط�ط أنشطةلتقد�م العون والتوج�ه في المؤسسات �شكل وثیق مع  وس�عملون 
 

ز�ارات اإلبالغ عن نتائجها وتوص�اتها في تقار�ر الو ز�ارات میدان�ة منتظمة  �إجراءلي البرامج ؤو س�قوم مس روع،المشأثناء تنفیذ 
سسة تطور عمل المؤ  االشرافي �متا�عةمن عملهم  تطو�ر �جزءً وس�قوم مسؤولي برامج مر�ز . الخاصة �مر�ز تطو�رالمیدان�ة 

   .البنك الدولي ىوالتأكد من تحق�قه لمؤشرات المخرجات وتوثیق ذلك في تقار�رهم الدور�ة التي �سلمونها ال
 

 متطل�ات المنحة اإلجرائ�ة  .10
 

 إجراءات الصرف 10.1
 یوضح مر�ز تطو�ر للمؤسسات المستفیدة آل�ة صرف م�الغ المنحة واإلجراءات المال�ة التي �جب ات�اعها من قبل المؤسسات. سوف

من موازنة المشروع مشروطة �أن یتم التأكد من قبل مر�ز تطو�ر  %20المال�ة األخیرة للمؤسسة والتي تبلغ قمتها الدفعة سوف تكون 
المستفیدین قد حصلوا على عقد استشاري حر واحد على األقل خالل فترة المساندة خالل العمل  من %30على أن ما ال �قل عن 

 التي تقدمها المؤسسة الحاصلة على المنحة. الرجاء التوض�ح ��ف سوف تقوم المؤسسة بتحقیق هذا الشرط.
 

  المشروعات تدقیق 10.2
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إلى تدقیق مالي من قبل شر�ة تدقیق  مكون دعم العمل الحر برنامجإطار في  التي تنفذها المؤسسات المشروعاتستخضع جم�ع 
ل االتفاق�ة �ما في ذلك النفقات واالمتثا إجراءات التدقیق على جم�ع أنشطة سیتم تنفیذ .خارج�ة �عینها مر�ز تطو�ر المؤسسات األهل�ة

�ة للمؤسسات ز�ارات میدانوس�كون جزء من عمل المدققین اجراء ، الفرع�ة ذات الصلة المشروعاتلمخصصات بنود المیزان�ة و�افة وثائق 
سوف �قوم مر�ز تطو�ر المؤسسات �إصدار دفعات نهائ�ة لمنح المستفیدین عند استالم تقر�ر . �عض عمل�ات التدقیق إلجراء المنفذة

 .مؤسسةللالتدقیق المعتمد 

 ول�ات و�جراءات التور�د ؤ مسو  س�اسات 10.3

 الذي أعده مر�ز تطو�ر.  دلیل التور�داتفي موضحة �التفصیل الاالجراءات والس�اسات سوف �كون التور�د بناًء على 

  ضر��ة الق�مة المضافة 10.4

أموال  مشروع منالمتعلقة بنفقات ال تسدید ضر��ة الق�مة المضافةبهذا المشروع غیر معفي من ضر��ة الق�مة المضافة وعل�ه ُ�سمح 
 .ةاء الالزماإلعف برسالة. في حال تم الحصول على اإلعفاء في وقت الحق، س�قوم مر�ز تطو�ر بتزو�د الجهة المستفیدة نحةالم

  المتا�عة والتقی�م 10.5 

 :المتا�عة على مستوى المنح الفرع�ة للمؤسسات 10.5.1

 المؤسسات المستفیدة من المنح الفرع�ة التقار�ر التال�ة إلى مر�ز تطو�ر: ستقدم 

 (التقر�ر األول �عد ثالثة أشهر من بدء المشروع الفرعي) مرحل�ة فصل�ة تقار�ر. 

 مال�ة قار�رت. 

 مشروعلل نهائيقر�ر ت. 

 مر�ز تطو�ر:ى مستو  علىالمتا�عة  10.5.2

 نتائجالحقیق عمل على تتسوف مؤسسة �ل  للتأكد من أن ،�شكل مستمر المستفیدةموظفو برنامج مر�ز تطو�ر المؤسسات  سیتا�ع
 :البرامج �إجراء ما یلي يس�قوم مسؤول مشروع.لمن االمطلو�ة 

  األقل ىعل اً شهر�مرة واحدة  المنحة / موقع المشروع من المستفیدةللمؤسسات إجراء ز�ارات میدان�ة منتظمة. 

  لتقی�م ردود الفعل والرضا والتعلم المستفیدینمع  لقاءاتعقد. 

 إعداد تقار�ر الز�ارات المیدان�ة التي تعكس جم�ع المعلومات المطلو�ة أعاله. 

  خط�ط له في �ما تم الت المستفیدة المؤسسةمستو�ات النتائج المحققة من قبل لمقارنة  م عمل�ةتست مشروع،�النس�ة لكل
 .�صفة مستمرةوذلك  بدا�ة المشروع المعني

 م و�نود وفقا لمعالقدم غیر المرضي أي نوع من التلتوص�ة واإلشراف على تنفیذ التدابیر التصح�ح�ة إذا تم مالحظة ا
 .المشروع
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 التقی�م  10.5.3 

 المستشار�ن المعینین من قبله حسب ما تمل�ه الحاجة.یتم التقی�م �شكل رئ�سي من قبل مر�ز تطو�ر المؤسسات األهل�ة أو 

 

 نظام تلقي ومتا�عة الشكاوى  10.5.4

، المستفیدینها، موظفی على جم�ع المؤسسات األهل�ة المستفیدة أن تقوم بتطو�ر نظام خاص بتلقي ومتا�عة الشكاوى المقدمة من قبل
والبد أن �شمل هذا النظام إجراءات واضحة ومعتمدة للتعامل مع الشكاوى منذ استالم الشكوى وحتى معالجتها وحلها. . والمجتمع المحلي

 و�شترط وجود موظف خاص لمتا�عة الشكاوى وتوث�قها �الطر�قة المناس�ة. 

 

 إجراءات إدارة العمل: 10.6

العاملین والمرتبطة بعلي جم�ع المؤسسات األهل�ة المستفیدة االلتزام �إجراءات مر�ز تطو�ر المؤسسات األهل�ة الخاصة �إدارة العمل 

لة وتوفیر المحتم(المباشرون والمتعاقدون) مثل عقود العاملین، توقیت متطلبات العمل، ظروف العمل باإلضافة إلى تقییم مخاطر العمل 
 :وذلك �ما هو موضح من خالل الرا�ط أدناه زمة لتخف�ف تلك المخاطرالتدابیر الال

U22Tاضغط هنا 

 

 منع االستغالل الجنسيإدارة الشكاوى و إجراءات  10.7

نسي �منع ورفض االستغالل الج الخاصة األهل�ة المؤسسات تطو�ر مر�ز �إجراءاتعلي جم�ع المؤسسات األهل�ة المستفیدة االلتزام 
ذلك و  والعنف على أساس النوع االجتماعي �كافة أشكاله والمساعدة في تقی�م المخاطر المحتملة ووضع اإلجراءات المناس�ة لمنع حدوثه

 اضغط هنا :الرا�ط كما هو موضح من خالل
 

 إجراءات االلتزام �المعاییر البیئ�ة واالجتماع�ة 10.8

وذلك  ةالخاصة �المعاییر البیئ�ة واالجتماع�ة الخاصة بهذه المنح البنك الدولي علي جم�ع المؤسسات األهل�ة المستفیدة االلتزام �إجراءات
 ا�ط التال�ة أدناه:و كما هو موضح من خالل المعاییر البیئ�ة واالجتماع�ة في الر 

 علیھا المترتبة واألثار واالجتماعیة البیئیة المخاطر وإدارة تقییم ):1( رقم واالجتماعي البیئي المع�ار 
 ھنا اضغط :الرابط

 
 العمل وظروف العمالة ):2( رقم واالجتماعي البیئي المع�ار 

 ھنا اضغط :الرابط
 
 
 
 

https://www.ndc.ps/sites/default/files/LMP-Gaza-Emergency-Support-for-Social-Services-Project.pdf
https://www.ndc.ps/sites/default/files/LMP-Gaza-Emergency-Support-for-Social-Services-Project.pdf
https://www.ndc.ps/sites/default/files/SEP-Stakeholder-Engagement-Plan.pdf
https://www.ndc.ps/sites/default/files/SEP-Stakeholder-Engagement-Plan.pdf
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/219641522681669025-0290022019/original/EnvironmentalSocialFrameworkarabic.pdf#page=29&zoom=80
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/219641522681669025-0290022019/original/EnvironmentalSocialFrameworkarabic.pdf#page=45&zoom=80
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 المجتمعیة والسالمة الصحة ):4( رقم واالجتماعي البیئي المع�ار

  هنا اضغط : الرابط
 

 المعلومات عن واإلفصاح المصلحة أصحاب مشاركة ):10( رقم واالجتماعي البیئي المع�ار

 هنا اضغط: الرابط
 

 طل�ات مقترحات المشروعات تقد�م   .11

 

 ، و�شمل ذلك ما یلي: اتهاوضع مقترح المؤسسات فية لمساعدمشروع رزمة مقترح لقد عمل مر�ز تطو�ر على تحضیر 

 هذه اإلرشادات •

  الحر. مكون دعم العمل مقترح المشروع الكامل لمنحةنموذج  •

 نموذج مقترح الثالثالجزء ، نبذة عن المؤسسة الثاني الجزء عامة،معلومات  األول الجزءثالث أجزاء: �شتمل نموذج الطلب على و 
    المشروع.

  طلب، وارفاق �ل ما هو مطلوب مع ال جم�ع أجزاء مقترح المشروع لتمكین مر�ز تطو�ر من الق�ام �عمل�ة تقی�م شاملة�جب تعبئة 
ع العلم مي معلومات ضرور�ة إذا ما ارتأت ذلك �ما �مكن أضافة أوراق إضاف�ة لألجزاء المختلفة للمقترح. أ�مكن للمؤسسات إضافة 

 . تحرم مقترح المؤسسة من التأهلمعلومات أو أجزاء ناقصة قد  �أن أي

  مكن الحصول على نموذج مقترح المشروع ودلیل االرشادات والمالحق من الصفحات االلكترون�ة لمر�ز تطو�ر�www.ndc.ps  
 www.masader.psأو 

 
 تسل�م مقترح المشروع: 

) �الید فـقط، في مكاتـب مر�ز تطو�ر المؤسسات USB Flashم نسخة مطبوعة من مقترح المشروع ونسخة أخرى الكترون�ة (ُتسل
 األهل�ة حسب العنوان التالي:

 مكتب غـــــــــــــــــــزة
 مر�ز تطو�ر المؤسسات األهل�ة الفلسطین�ة 
 مقابل فندق فلسطین –شارع الرشید  –الرمال  –غزة 

  2شقة  –الطابق األرضي  – 3الهیثم عمارة 
 2828999هاتف: 

 
 2023 /3/1الموافق الثالثاء من یومالثان�ة ظهرًا مقترح المشروع الساعة اخر موعد لتسل�م 

 لن ُتقبل المقترحات المرسلة بواسطة الفاكس او البر�د االلكتروني

https://thedocs.worldbank.org/en/doc/219641522681669025-0290022019/original/EnvironmentalSocialFrameworkarabic.pdf#page=59&zoom=80
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/219641522681669025-0290022019/original/EnvironmentalSocialFrameworkarabic.pdf#page=111&zoom=80
http://www.ndc.ps/
http://www.masader.ps/
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  ورشات عمل تعر�ف�ة:

الجدول سب ظهرًا ح الثالثة والنصفولغا�ة الساعة  ظهراً  الثان�ة عشرة ونصفالمشروع من الساعة حول  ف�ةعمل تعر�ة سیتم عقد ورش
 التالي:

  
 الیوم التار�خ مكان انعقاد الورشة

 اإلثنین 5/12/2022 شارع الرشید (ال�حر) –غزة  –فندق الروتس 
 

 مالحظات:
  .االلكترونيقبل المقترحات المرسلة من خالل الفاكس او البر�د تلن ُ  .1
 �عد الموعد النهائي. ةالُمقدم اتلن یتم النظر في المقترح .2
) إلى المكتب المخصص من مكاتب مر�ز تطو�ر USB Flashتقع مسؤول�ة تسل�م المقترح �النسختین المطبوعة وااللكترون�ة ( .3

 على عاتق المؤسسة المتقدمة �طلب التمو�ل. یرجى التأكد من عنونة المغلف بوضوح و�غالقه �إحكام.  
 لمؤسسةا �عمل مر�ز تطو�ر على حفظ نسخة الكترون�ة من ب�انات المؤسسات الراغ�ة في االستفادة من برامجه، لذا یرجى من .4

  www.masader.ps"عبر الموقع االلكتروني للبوا�ة الفلسطین�ة للمؤسسات األهل�ة "مصادر هاتسجیل و�دخال ب�انات


	1. يحق للمؤسسة تقديم مقترح مشروع واحد فقط.
	2. تُقدم المؤسسات مقترح مشروعها بشكل فردي (دون شراكة مع مؤسسات اخرى).
	3. أن تكون المؤسسة، غير حكومية، وغير ربحية وغير متحيزة.
	4. أن تكون المؤسسة مسجلة رسميا لفترة لا تقل عن 3 سنوات وقادرة على تقديم دليل التسجيل القانوني.
	5. أن يكون للمؤسسة مقر/مكتب فاعل في قطاع غزة لمدة سنة على الأقل.
	6. أن يكون للمؤسسة خبرة موثقة في مجال دعم العمل الحر عبر الانترنت.
	7. أن تكون أنظمة المؤسسة المتعلقة بالإدارة المالية والإدارية ملائمة لغرض تنفيذ المنحة والاشراف على التنفيذ.
	8. ألا يقل معدل الصرف السنوي للمؤسسة خلال السنوات الثلاث الماضية (2019-2021) عن 600,000 دولار أمريكي.
	4.2 معايير الاستحقاق للمشروع
	يسعى مركز تطوير المؤسسات الأهلية إلى الحصول على مقترحات من المؤسسات ذات الخبرة في مجال التدريب ودعم العمل الحر عبر الانترنت.
	على جميع مقترحات المشروعات أن تلبي الشروط التالية:
	 توفر فرص دعم العمل الحر للشباب والشابات الخريجين والذين تتراوح أعمارهم بين (18-34) سنة، مع الالتزام بكافة معاير اختيار المستفيدين المفصلة في "معايير اختيار المستفيدين"
	 توفير تدريب واحتضان للمستهدفين لمدة 8 شهور خاص بتطوير المهارات والذي يشمل أيضا مهارات العمل الحر عبر الانترنت.
	 أن يشمل المقترح على دورة واحدة تشمل تدريب لمدة 3 شهور ومن ثم 5 أشهر من المساندة خلال العمل (استضافة/إرشاد).
	 الفترة الإجمالية لتنفيذ المشروع يجب ألا تزيد عن 12 شهر كما يلي:
	o شهرين لاختيار المستفيدين.
	o 8 شهور بحد أقصى للتدريب والمساعدة الفنية.
	o شهرين لتقديم التقارير النهائية من قبل المؤسسة المستفيدة والمراجعة المالية الذي ستتم من قبل مركز تطوير وإغلاق المشروع.
	 على المؤسسة توفير بدل مواصلات للمستفيدين خلال فترة التدريب وفترة المساندة خلال العمل (خلال الثمانية أشهر)
	 أن تتراوح موازنة المشروع الفرعي المقترح ما بين 500,000$ و 1,000,000$ دولار أمريكي.
	 أن يتم تصميم المشروع على أساس خبرة المؤسسة في مجال المشروع المقترح.
	 أن يتم مناقشة فكرة المشروع ومكوناته من قبل المجتمعات المستهدفة.
	4.3 معايير اختيار المستفيدين: سيتم استخدام المعايير التالية لاختيار المستفيدين من مكون دعم العمل الحر:
	 أن يتراوح عمر المستفيد/ ة ما بين 18 و34 عاماً.
	 أن يكون عاطلاً / ـة عن العمل.
	 يمكن أن يستفيد فرد واحد فقط من كل أسرة.
	 أن يكون المستفيد/ـة حاصل/ـة على شهادة جامعية.
	 لم يستفد من مشروعات سابقة في مجال العمل الحر.
	 أن يجتاز بنجاح الامتحان والمقابلة بمجال التدريب الذي يود الانضمام له.
	 أن يكون 50٪ من المستفيدين المختارين من النساء.
	خلال عملية اختيار المستفيدين، سيقوم مركز تطوير المؤسسات الأهلية بالتنسيق المطلوب مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، مثل وزارة العمل، لضمان الاستهداف الصحيح للأفراد الذين تنطبق عليهم الشروط.
	تبلغ قيمة التمويل الإجمالي المتوفرة لمكونات المشروع 7 مليون دولار أمريكي مخصصة بالكامل لقطاع غزة بتمويل من البنك الدولي. تبلغ قيمة التمويل المخصصة لمكون دعم العمل الحر 1.5 مليون دولار أمريكي.
	تتضمن عملية تقديم طلبات مقترحات المشروعات واختيار المؤسسات المستفيدة من المنحة أربع مراحل كما هي ملخصة في الشكل (1) أدناه:
	الشكل (1) مراحل تقديم طلبات مقترحات المشروعات واختيار المؤسسات المستفيدة
	7.1 المرحلة الأولى: الإعلان والدعوة الى تقديم المقترحات
	سيقوم مركز تطوير بنشر "الدعوة لتقديم مقترحات" للحصول على منح دعم العمل الحر في الصحف المحلية وعبر المواقع الإلكترونية لمركز تطوير، وتشمل الدعوة لتقديم المقترحات معايير الاستحقاق للمؤسسات الأهلية.
	7.2 المرحلة الثانية: تقديم المقترحات من قبل المؤسسات
	سيتم منح المؤسسات فترة خمسة أسابيع من أجل تقديم مقترح المشروع حسب النموذج المُّعد لذلك من قبل مركز تطوير. ستحدد المقترحات المقدمة أهداف المشروعات، والتدخلات المقترحة، والنتائج المتوقعة، وخطط العمل، والموازنات. يجب أن تستند المقترحات على خبرات ومجالات ...
	7.3  المرحلة الثالثة: التقييم والموافقة
	أ) معايير تقييم مقترح المشروع
	سيتم استخدام معايير التقييم التالية من قبل مركز تطوير في مراجعة مقترحات المشروعات واختيار المؤسسات الموصى بحصولها على المنحة:
	 يوجد وصف عام واضح للمشروع.
	 أن يكون هدف المشروع محدداً ومؤشرات تحقيقه واضحة.
	 أن تكون خبرة المؤسسة واضحة في مجال دعم العمل الحر.
	 أن يكون للمؤسسة خبرة قوية في مجال التدريب والمساندة خلال العمل (الاستضافة والإرشاد) الخاصة بالعمل الحر.
	 أن يكون تمت مناقشة فكرة المشروع ومكوناته مع الفئات المستهدفة وذوي العلاقة.
	 أن تكون منهجية التدخل واضحة ومنطقية وتتماشى مع متطلبات المشروع.
	  توفر أماكن مناسبة ومجهزة خاصة بالتدريب والمساندة خلال العمل (الاستضافة والإرشاد).
	 وضوح وأهمية مواضيع التدريب المختارة وخبرة المدربين والاستشاريين في التدريب وفي مجال العمل الحر.
	 وضوح وفعالية منهجية المساندة خلال العمل (الاستضافة والإرشاد).
	 أن يكون ﺗم ﺗﺣدﯾد مجالات التدخل وعدد المستفيدين وأماكن التدريب والاستضافة بوضوح.
	 أن يكون طاقم المشروع مؤهل وذو خبرة جيدة في مجال الوظائف المقترحة وفي متابعة مشروعات العمل الحر.
	 أن تكون الخطة التنفيذية واضحة وتحتوي على جميع التفاصيل المطلوبة مثل الأنشطة والمدة والجدول الزمني وما إلى ذلك.
	 أن تكون موازنة المشروع مفصلة وواقعية من حيث التكلفة ومتماشية مع الشروط الخاصة بالموازنة.
	 توفر أنظمة للمتابعة والمراقبة والتقييم وأنظمة إلكترونية لمتابعة المستفيدين و الاستشاريين خلال المشروع.
	 أن يكون ﺗم ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺣﺗﻣﻟﺔ ﻣﻊ اﺣﺗﻣﺎلية اﺗﺧﺎذ اجراءات اﻟﺗﺧﻔﯾف المناسبة.
	 أن يتوفر لدي المؤسسة نظام شكاوى معتمد موثق وإجراءات واضحة للتعامل مع الشكاوى.
	ملاحظة مهمة:
	سوف يتم تقييم المؤسسات والمقترحات على أساس المعايير أعلاه، اخذين بالاعتبار معياري الجودة والتكلفة.
	ب) التقييم: على مستوى مسؤولي البرامج لدى مركز تطوير
	يتم تقييم المشروعات من قبل مسؤولي برامج مركز تطوير الذين يتحققون من تفاصيل مقترحات المنح المطلوبة. وعلى أساس الفحص الأولي، يقدم مسؤولي البرامج توصياتهم بإقصاء المقترح أو تأهيله للتقييم الكامل. ثم يتم فحص مقترحات المشروعات من خلال قائمة تدقيق/تحقق للمع...
	يتم مراجعة هذه التوصيات من قبل مدير برنامج غزة، وفي حال الموافقة على المشروع الموصي به، يتم إجراء تقييم كامل للمشروع من قبل موظفي البرنامج و/أو من قبل استشاريين خارجيين إذا لزم الأمر. يشمل التقييم الكامل تقييماً مكتبياً  ومؤسسياً وتقييماً آخراً ميداني...
	ج) التقييم: على مستوى لجنة التقييم الفنية لدى مركز تطوير
	تتكون لجنة التقييم الفني من مدير مركز تطوير، مدير برنامج المنح، مدير الشؤون المالية والإدارية، مدير برنامج غزة.  تطلب لجنة التقييم الفني وجود مسؤولي البرنامج والموظفين الآخرين إذا كانوا يمثلون مصدرا مناسبًا للمعلومات. يتم دعوة الاستشاريين للانضمام إلى...
	تتكون اللجنة الاستشارية من كل من وزارة المالية ، ووزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة العمل ووزارة الريادة والتمكين ومركز تطوير. بعد الانتهاء من عملية التقييم الفني من قبل لجنة التقييم الفنية، يتم الدعوة لاجتماع اللجنة الاستشارية حيث ستقوم اللجنة بمناقشة...
	و) موافقة مجلس ادارة مركز تطوير المؤسسات الأهلية
	يعمل مجلس إدارة مركز تطوير على مراجعة توصيات كلاً من لجنة التقييم الفنية واللجنة الاستشارية التي تستند على الاعتبارات الفنية والمعايير المحددة، ويقوم باتخاذ القرار بموافقة غالبية أعضاء المجلس على قبول أو رفض توصيات لجنة التقييم الفنية واللجنة الاستشار...
	ز) عدم ممانعة البنك الدولي:
	بعد حصول مركز تطوير على قرار البنك الدولي "بعدم الممانعة"، يعمل مركز تطوير على إصدار خطابات إشعار مكتوبة وموقعة من قبل مدير عام المركز، للمقترحات المقدمة التي تمت الموافقة عليهم أو رفضهم على حد سواء وذلك لإبلاغ المؤسسات بنتائج عملية تقييم المقترحات ال...
	يطلب من المؤسسات التي تمت الموافقة على مقترحات مشروعاتها استكمال عدد من المهام قبيل الشروع بتوقيع اتفاقيات المنح.
	أ) مهام ما قبل التوقيع مع المؤسسات التي تمت الموافقة على مقترحات مشروعاتها:
	قُبيل توقيع اتفاقية دعم العمل الحر، يقوم مركز تطوير بالطلب خطياً من المؤسسات التي تمت الموافقة على مقترحات مشروعاتها استكمال المهام التالية:
	 فتح حساب بنكي خاص ومنفصل لإدارة مبالغ المشروع.
	 تحضير خطة تنفيذ شاملة وموازنة مفصلة للمشروع المعتمد.
	 تحديد بشكل نهائي أعداد المستفيدين المستهدفين بناء على متطلبات مكون دعم العمل الحر.
	بـ) توقيع اتفاقيات تنفيذ المنحة:
	يقوم موظفو المركز بتحضير الاتفاقيات للمنح المعتمدة، تشمل الاتفاقية الشروط القانونية لاتفاقية التمويل بين مركز تطوير والمنح للمؤسسات الأهلية، كما تشمل الموقعون المعتمدون، بنود الموازنة، جدول الدفعات وخطط العمل الأولية المقدمة من الجهة المتلقية للمنحة. ...
	أ) ورش العمل
	سيقوم مسؤولي برامج مركز تطوير بعقد ورش عمل لجميع متلقي المنح لعرض نماذج التقارير، واّليات المتابعة والتقييم، ونظام المشتريات، وإدارة شؤون الموظفين وإجراءات الإدارة المالية وفقاً لشروط الاتفاقية. سيتم توفير النماذج اللازمة وتدريب المؤسسات المستفيدة عل...
	ب) اختيار المستفيدين بواسطة المؤسسات  سوف تتبع المؤسسات خطوات معينة لاختيار المستفيدين من كلا الجنسين للاستفادة من مكون دعم العمل الحر وتشمل هذه الخطوات:
	1. الاعلان عن وجود فرص التدريب والارشاد.
	 العمر ما بين 18 و34 سنة.
	 لا يعمل حاليا حسب نتائج التحقق من النقطة رقم 3.
	 لم يستفد من برامج سابقة في مجال العمل الحر حسب نتائج التحقق من النقطة رقم 4.
	6. تقوم المؤسسة بترتيب المتقدمين للتدريب في قائمتين الأولى خاصة بالذكور والثانية خاصة بالإناث ثم ترتب كل قائمة منهما بشكل الكتروني وعشوائياُ.
	7. تقوم المؤسسة باختيار عدد (س) من الأسماء الأولى من كل قائمة (ذكور واناث) بحيث يكون هذا الرقم ما يعادل 150% من الرقم المستهدف (ص).
	8. تقوم المؤسسة بدعوة المتقدمين من القائمة بالنقطة رقم 7 لامتحان الكتروني ومقابلة كل من تجاوز الامتحان بنجاح حسب الدرجة المتفق عليها مع مركز تطوير والتحقق من أسمائهم والتحقق من المعلومات الخاصة بهم والتأكد من أنهم يستوفون الحد الأدنى من المؤهلات المطل...
	9. تقوم المؤسسة المستفيدة بالتواصل مع عدد (ص) من الأسماء الأولي الموجودة في كل قائمة (ذكور واناث) والذي تم اختيارهم في حين يظل الباقون على قائمة الانتظار. إذا تم إقصاء أو اعتذار اي شخص، يتم استبداله بشخص اخر من قائمة الانتظار - ان أمكن - لنفس المجموعة...
	ج) تنفيذ مكون دعم العمل الحر من قبل المؤسسات:
	عند اختيار المستفيدين من كلا الجنسين والحصول على موافقة مركز تطوير، ستبدأ المؤسسات الأنشطة والتي ستستمر لمدة 8 أشهر.
	يقوم مسئولي برامج مركز تطوير بمتابعة وتوجيه المؤسسات أثناء تنفيذ المنحة الفرعية، وتوفير خدمات بناء القدرات والتدريب وسيعملون بشكل وثيق مع المؤسسات لتقديم العون والتوجيه في تخطيط أنشطة المشروع وكتابة التقارير وطلبات الصرف المالي.
	أثناء تنفيذ المشروع، سيقوم مسؤولي البرامج بإجراء زيارات ميدانية منتظمة والإبلاغ عن نتائجها وتوصياتها في تقارير الزيارات الميدانية الخاصة بمركز تطوير. وسيقوم مسؤولي برامج مركز تطوير كجزءً من عملهم الاشرافي بمتابعة تطور عمل المؤسسة والتأكد من تحقيقه لمؤ...
	10.1 إجراءات الصرف سوف يوضح مركز تطوير للمؤسسات المستفيدة آلية صرف مبالغ المنحة والإجراءات المالية التي يجب اتباعها من قبل المؤسسات. سوف تكون الدفعة المالية الأخيرة للمؤسسة والتي تبلغ قمتها 20% من موازنة المشروع مشروطة بأن يتم التأكد من قبل مركز تطوير...
	10.2 تدقيق المشروعات
	ويشتمل نموذج الطلب على ثلاث أجزاء: الجزء الأول معلومات عامة، الجزء الثاني نبذة عن المؤسسة، الجزء الثالث نموذج مقترح المشروع.

