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 . 1مقدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــة
مركز تطوير المؤسسات األىمية الفمسطينية ،مؤسسة أىمية غير ربحية ،أنشئت استجابة لمحاجة لوجود آلية فمسطينية ثابتة تعمؿ
عمى توفير الدعـ لمقطاع األىمي الفمسطيني .يعمؿ المركز عمى تطوير قدرات المؤسسات األىمية الفمسطينية في تقديـ الخدمات
النوعية وخاصة لمفئات الفقيرة والميمشة ،وتعزيز اعتمادىا عمى ذاتيا وتمكينيا مف دعـ استدامتيا ،وذلؾ مف خالؿ توفير الدعـ
المالي والفني .وفي ذات الوقت يعمؿ المركز عمى المساىمة في تطوير القطاع األىمي ككؿ مف خالؿ تشجيع تبادؿ الخبرات

والمعمومات ،ومف خالؿ دعـ األبحاث وتطوير السياسات وتقوية العالقة مع شركاء التنمية.
يعمؿ مركز تطوير عمى ثالثة مسا ارت :تقديـ المنح ،تطوير قطاع المؤسسات األىمية ،وبناء القدرات .تتركز رؤية المركز عمى
الوصوؿ الى قطاع أىمي فمسطيني فعاؿ يساىـ في بناء المجتمع المدني الفمسطيني مف خالؿ تمكيف المؤسسات لتقوـ بدورىا

بتقديـ خدمات نوعية تستجيب ألولويات المجتمع الفمسطيني باإلضافة إلى مساعدة قطاع المؤسسات األىمية لتكوف أكثر كفاءة
وقدرة عمى التأثير في صياغة السياسات والخطط الوطنية.
تـ تصميـ مشروع غزة الطارئ – الماؿ مقابؿ العمؿ ودعـ العمؿ الحر بتمويؿ مف البنؾ الدولي وبالتنسيؽ مع و ازرة المالية

والتخطيط ،وو ازرة التنمية االجتماعية ،وو ازرة العمؿ والصندوؽ الفمسطيني لمتشغيؿ والحماية االجتماعية استجابة لألوضاع
االقتصادية المتدىورة الناتجة عف حالة عدـ االستقرار السياسي واألمني التي يعيشيا قطاع غزة الذي يشيد حالة جمود كبري

وكساد غير مسبوؽ شمؿ كافة القطاعات ،حيث اعتبر العاـ  2017ىو األسوأ اقتصادياً عمى قطاع غزة مقارنة باألعواـ

الماضية وذلؾ بسبب ازدياد نسبة الفقر والبطالة في قطاع غزة حيث أف  ٪33.8مف سكاف قطاع غزة يعيشوف في فقر مدقع
وغير قادريف عمى تغطية احتياجاتيـ األساسية .وبمغت نسبة البطالة في العاـ  2017وحده  %46.6خاصة بيف فئة الشباب

والخريجيف لذا صنؼ البنؾ الدولي معدالت البطالة بغزة بأنيا األعمى عالميا.
هدف المشروع التنموي:

ييدؼ المشروع إلى تزويد الشباب المستيدفيف في قطاع غزة بدخؿ مالي مؤقت وزيادة فرص العمؿ الذاتي مف خالؿ االنترنت.

 .2مكونات مشروع غزة الطارئ – المال مقابل العمل ودعم العمل الحر
يتكوف المشروع مف المكونات الثالثة التالية:
المكوف األوؿ :الماؿ مقابؿ العمؿ)(C4W
المكوف الثاني :دعـ العمؿ الحر (العمؿ مف خالؿ اإلنترنت – )E-Work
المكوف الثالث :إدارة المشاريع والمراقبة والتقييـ
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 2.1المكون األول :المال مقابل العمل ) (C4Wالتكمفة التقديرية 12,5 :مميون دوالر أمريكي
يدعـ ىذا المكوف تمويؿ فرص الماؿ مقابؿ العمؿ لمشباب المستيدؼ (ذكور واناث) مف خالؿ الخدمات التي تقدميا المؤسسات
األىمية لممجتمعات الميمشة والفقيرة والتي تشمؿ الخدمات االجتماعية مثؿ (الصحة والتعميـ ،دعـ المعوقيف والمسنيف والدعـ
النفسي واالجتماعي) وخدمات دعـ وتحسيف سبؿ العيش االقتصادية مثؿ (تحسينات عمى األنشطة الزراعية وصيد األسماؾ).
باإلضافة إلى ذلؾ ،يمكف ىذا المكوف المؤسسات األىمية مف توفير فرص الماؿ مقابؿ العمؿ لمشباب المستيدفيف لمعمؿ في
أنظمة الصحة والتعميـ الحكومية والتي تعاني حالياً مف نقص في الكوادر البشرية.

 2.2المكون الثاني :دعم العمل الحر (العمل من خالل اإلنترنت –  )E-Workالتكمفة التقديرية 3 :مميون دوالر أمريكي
(ذكور واناثاً) ليمارسوا العمؿ الحر مف خالؿ اإلنترنت .ويشمؿ ىذا النوع مف
سيقوـ ىذا المكوف بتقديـ الدعـ لمشباب المستيدؼ
اً
العمؿ الحر والذي سيدعمو المشروع مياماً معقدة (مثؿ تطوير البرمجيات وتصميـ الجرافيكس واإلنتاج اإلعالمي وتطوير
المحتوى وتصميـ مواقع الويب والرسوـ المتحركة والتسويؽ اإللكتروني والترجمة) ،باإلضافة إلى مياـ أكثر بساطة (مثؿ وضع

ضوئيا ،وجمع البيانات ،والرد عمى
عالمات عمى الصور أو مقاطع الفيديو ،ووصؼ المنتجات ،ونسخ المستندات الممسوحة
ً
المكالمات.
سيقوـ مركز تطوير المؤسسات بدعوة المؤسسات (المؤسسات األهمية المحمية والدولية غير الربحية والشركات غير الربحية

المحمية والدولية) المتخصصة لتقديـ مقترحات مشاريع وذلؾ لتوفير خدمات تدريب وتطوير الميارات في مجاؿ العمؿ الحر
لمشباب المستيدؼ وكذلؾ تقديـ االستضافة واإلرشاد ليـ.

اعتمادا عمى ما ىو مطموب في السوؽ وخبرة
يمكف أف تغطي المقترحات أشكاؿ العمؿ الحر المعقدة والبسيطة المذكورة أعاله
ً

ومجاالت وعمؿ المؤسسة .وتشمؿ رزمة الدعـ تدريب عمى الميارات ( )Skills Trainingلمدة شيريف (التدريب يجب أف يشمؿ
تدريب عمى ميارات العمؿ الحر ( )Freelancingومف الممكف أف يشمؿ عمى تدريب فني ( )Technical Skillsوذلؾ لمشباب
المستيدؼ والذيف لدييـ ميارات فنية مناسبة ،باإلضافة إلى تقديـ الدعـ والمساعدة واالستضافة واإلرشاد ليـ أثناء العمؿ لمدة
ستة أشير أخرى.
سوؼ يتـ تقييـ المؤسسات والمقترحات عمى أساس المعايير التي حددىا المشروع مسبقاً اخذيف بعيف االعتبار معياري الجودة
والتكمفة.
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 .3مؤشرات األداء الرئيسية لمكون دعم العمل الحر:


عدد الشباب المستفيديف مف فرص المساعدة الخاصة بدعـ العمؿ الحر ،يفضؿ – وألقصى حد ممكف  -أف يكوف
 ٪50مف الشباب المختار مف النساء.



عدد الشباب المستفيديف مف فرص المساعدة الخاصة بدعـ العمؿ الحر والذيف تمكنوا مف الحصوؿ عمى عقد

عمؿ حر واحد عمى األقؿ مدفوع األجر خالؿ فترة االستفادة أو في خالؿ األشير الستة التالية ،يفضؿ – وألقصى
حد ممكف  -أف يكوف  ٪50مف الشباب المختار مف النساء.
عمى المؤسسات عند تصميـ مشروعاتيا ،السعي إلى وضع واستخداـ مؤشرات قياس تتضمف أكبر عدد ممكف مف مؤشرات

األداء الرئيسية المذكورة أعاله.

سوؼ تكوف الدفعة المالية األخيرة لممؤسسة والتي تبمغ قمتيا  %20مف موازنة المشروع مشروطة بأف يتـ التأكد مف قبؿ
مركز تطوير عمى أف ما ال يقؿ عف  %30مف المستفيديف الشباب قد حصموا عمى عقد استشاري حر واحد عمى األقؿ
خالؿ فترة المساندة (االستضافة واإلرشاد) التي تقدميا المؤسسة الحاصمة عمى المنحة.

 .4معايير االستحقاق لمكون دعم العمل الحر (العمل عبر اإلنترنت):
 4.1معايير االستحقاق لممؤسسات:
 .1يحؽ لممؤسسة تقديـ مقترح مشروع واحد فقط.
 .2تُقدـ المؤسسات مقترح مشروعيا بشكؿ فردي (دوف شراكة مع مؤسسات اخرى).
 .3أف تكوف المؤسسة ،غير حكومية ،وغير ربحية وغير متحيزة.
 .4أف تكوف المؤسسة مسجمة رسميا لفترة ال تقؿ عف  3سنوات وقادرة عمى تقديـ دليؿ التسجيؿ القانوني.
 .5أف يكوف لممؤسسة مقر/مكتب فاعؿ في قطاع غزة لمدة سنة عمى األقؿ.

 .6أف يكوف لممؤسسة خبرة موثقة في مجاؿ دعـ العمؿ الحر مف خالؿ االنترنت.
 .7أف تكوف أنظمة المؤسسة المتعمقة باإلدارة المالية واإلدارية مالئمة لغرض تنفيذ المنحة واالشراؼ عمى التنفيذ.
 .8لدى المؤسسة تقارير تدقيؽ سنوية.
 .9أال يقؿ معدؿ الصرؼ السنوي لممؤسسة خالؿ السنوات الثالث الماضية ( )2018-2016عف  200,000دوالر
أمريكي.

 4.2معايير االستحقاق لممشروع

يسعى مركز تطوير المؤسسات األىمية إلى الحصوؿ عمى مقترحات مف المؤسسات ذات الخبرة في مجاؿ التدريب ودعـ العمؿ
الحر عبر االنترنت والتي تمبي الشروط التالية:
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توفر فرص دعـ العمؿ الحر لمشباب والشابات الخريجيف والتي تتراوح أعمارىـ بيف ( )34-18سنة ،مع االلتزاـ بكافة
معاير اختيار المستفيديف المفصمة "بدليؿ االرشادات".



توفير تدريب لممستيدفيف لمدة شيريف خاص بتطوير الميارات والذي يشمؿ ميارات العمؿ الحر عبر االنترنت ( Free



مف المتوقع أف يستفيد مف كؿ مشروع حوالي  200شاب وشابة مقسميف عمى دورتيف بحد أقصى .كؿ دورة تشمؿ

.)Lancing

تدريب لمدة شيريف ومف ثـ  6أشير مف المساندة خالؿ العمؿ (استضافة/إرشاد).


الفترة اإلجمالية لتنفيذ المشروع يجب أال تزيد عف  20شير كما يمي:
 oشيريف الختيار المستفيديف

 16 oشير بحد أقصى لممساعدة الفنية (دورتيف مف التدريب والمساندة خالؿ العمؿ 8 ،أشير لكؿ دورة)
 oشيريف لتقديـ التقارير النيائية مف قبؿ المؤسسة المستفيدة والمراجعة المالية الذي ستتـ مف قبؿ مركز تطوير
واغالؽ المشروع.



عمى المؤسسة توفير بدؿ مواصالت لممستفيديف خالؿ فترة التدريب وفترة المساندة خالؿ العمؿ (خالؿ الثمانية أشير)



أف يتـ تصميـ المشروع عمى أساس خبرة المؤسسة في مجاؿ المشروع المقترح.

ب) معايير اختيار الشباب المستفيد:

سيتـ استخداـ المعايير التالية الختيار الشباب لمكوف دعـ العمؿ الحر :
 أف يتراوح عمر الشاب /الشابة ما بيف  18و 34عاماً.
 أف يكوف عاطالً عف العمؿ.

 يمكف أف يستفيد شاب واحد فقط مف كؿ أسرة.
 أف يتوافر لديو الحد األدنى مف متطمبات التأىيؿ ليذا العمؿ.
 يفضؿ – وألقصى حد ممكف  -أف يكوف  ٪50مف الشباب المختار مف النساء.
خالؿ عممية اختيار المستفيديف ،سيقوـ مركز تطوير المؤسسات األىمية بالتنسيؽ المطموب مع الجيات الحكومية ذات
العالقة ،مثؿ و ازرة التنمية االجتماعية ،و ازرة العمؿ والصندوؽ الفمسطيني لمتشغيؿ والحماية االجتماعية والتنسيؽ ايضاً مع

األونروا لضماف االستيداؼ الصحيح لمشباب/الشابات العاطميف عف العمؿ.

 .5استراتيجية االستهداف لمكون دعم العمل الحر (العمل عبر اإلنترنت):


المستفيدوف المباشروف مف المشروع ىـ مف الشباب/الشابات (الذيف تتراوح أعمارىـ ما بيف  18و 34سنة) والذيف



مف المتوقع أف يستفيد مف مكوف دعـ العمؿ الحر حوالي  750شاب/ة .في حيف مف المتوقع أف تكوف نسبة

ىـ عاطموف عف العمؿ.

النساء المستفيدات ىي  50في المائة عمى األقؿ .
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 . 6مستوى التمويل
تبمغ قيمة التمويؿ المخصصة لمكوف دعـ العمؿ الحر  3مميوف دوالر أمريكي.

 .7عممية تقديم طمبات مقترحات المشروعات واختيار المؤسسات المستفيدة
تتضمف عممية تقديـ طمبات مقترحات المشروعات واختيار المؤسسات المستفيدة عمى أربع مراحؿ كما ىي ممخصة في
الشكؿ ( )1أدناه:
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الشكؿ ( )1مراحؿ تقديـ طمبات مقترحات المشروعات واختيار المؤسسات المستفيدة
المرحمة األولى :الدعوة لتقديـ المقترحات
اإلعالى والدعىة لتقدين الوقتزحاث
يقىو يركز تطىير انًؤسسات بُشر "اعالٌ نتقديى يقترحات" نهحصىل عهى يُح دعى انعًم انحر في انصحف
انًحهية وعبر انًىاقع اإلنكتروَية نًركز تطىير.
سيتى عقد ورشات عًم تعريفية يٍ قبم يركز تطىير

المرحمة الثانية :تقديـ المقترحات
تقدين الوقتزحاث هي قبل الوؤسساث
يتـ منح المؤسسات فترة اربعة أسابيع مف أجؿ تحضير طمبات التمويؿ الخاصة بيا وتقديـ رزمة
المقترح الكاممة.

المرحمة الثالثة :التقييـ والموافقة

هزاجعت وتقيين وتىصياث لجٌت
التقيين الفٌيت لدي هزكز تطىيز

تقيين كاهل هي قبل هسؤولي
البزًاهج لدي هزكز تطىيز

تقيين هبدئي هي قبل هسؤولي البزًاهج
لدي هزكز تطىيز
هسح أولي للوقتزحاث

هزاجعت وتىصياث هي قبل
اللجٌت االستشاريت

هىافقت هجلس إدارة هزكز تطىيز

عدم هواًعت البٌك الدولي

المرحمة الرابعة :اشعار المؤسسة بنتائج التقييـ

التفاوض والتىقيع علً اتفاقيت تٌفيذ الوٌحت

يزسل هزكز تطىيز خطاباث اشعار للوؤسساث التي تن الوىافقت
عليها او رفضها علً حد سىاء
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 7.1المرحمة األولى :اإلعالن والدعوة الى تقديم المقترحات

سيقوـ مركز تطوير بنشر "الدعوة لتقديـ مقترحات" لمحصوؿ عمى منح دعـ العمؿ الحر في الصحؼ المحمية وعبر المواقع
اإللكترونية لمركز تطوير ،وتشمؿ الدعوة لتقديـ المقترحات معايير االستحقاؽ لممؤسسات.

 7.2المرحمة الثانية :تقديم المقترحات من قبل المؤسسات

المعد لذلؾ مف قبؿ مركز تطوير.
سيتـ منح المؤسسات فترة أربعة أسابيع مف أجؿ تقديـ مقترح المشروع حسب النموذج ُّ

ستحدد المقترحات المقدمة أىداؼ المشروعات ،والتدخالت المقترحة ،والنتائج المتوقعة ،وخطط العمؿ ،والموازنات .يجب
أف تستند المقترحات عمى خبرات ومجاالت عمؿ المؤسسات .يتـ تقديـ المقترحات وتسميميا باليد في مكتب مركز تطوير
المؤسسات األىمية في مدينة غزة.

 7.3المرحمة الثالثة :التقييم والموافقة
أ) معايير تقييم مقترح المشروع

سيتـ استخداـ معايير التقييـ التالية مف قبؿ مركز تطوير في مراجعة مقترحات المشروعات واختيار المؤسسات
الموصى بحصوليا عمى المنحة:


يوجد وصؼ عاـ واضح لممشروع.



أف يكوف ىدؼ المشروع محدداً ومؤشرات تحقيقو واضحة.



خبرة المؤسسة واضحة في مجاؿ دعـ العمؿ الحر.



أف يكوف لممؤسسة خبرة قوية في مجاؿ التدريب والمساندة خالؿ العمؿ (االستضافة واإلرشاد) الخاصة



أف تكوف منيجية التدخؿ واضحة ومنطقية وتتماشى مع متطمبات المشروع

بالعمؿ الحر.



توفر أماكف مناسبة ومجيزة خاصة بالتدريب واالستضافة
وضوح وأىمية مواضيع التدريب المختارة وخبرة المدربيف واالستشارييف.



وضوح وفعالية منيجية المساندة خالؿ العمؿ (االستضافة واإلرشاد)



توفر أماكف مناسبة ومجيزة خاصة بالمساندة خالؿ العمؿ (االستضافة واإلرشاد)



أف يكوف تـ تحديد مجاالت التدخؿ وعدد المستفيديف وأماكف التدريب واالستضافة بوضوح.



أف يكوف طاقـ المشروع مؤىؿ وذو خبرة جيدة في مجاؿ الوظائؼ المقترحة.



أف تكوف الخطة التنفيذية واضحة وتحتوي عمى جميع التفاصيؿ المطموبة مثؿ األنشطة والمدة الزمنية.



أف تكوف موازنة المشروع مفصمة وواقعية مف حيث التكمفة ومتماشية مع الشروط الخاصة بالموازنة



توفر أنظمة متابعة ومراقبة وتقييـ واضحة.



أف يكوف تـ تحديد المخاطر المحتملة وتحديد اجراءات التعامؿ معيا ومعالجتيا

مالحظة مهمة:
سوف يتم تقييم المؤسسات والمقترحات عمى أساس المعايير أعاله ،اخذين باالعتبار معياري الجودة والتكمفة.
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ب) التقييم :عمى مستوى مسؤولي البرامج لدى مركز تطوير

يتـ تقييـ المشاريع مف قبؿ مسؤولي برامج مركز تطوير الذيف يتحققوف مف تفاصيؿ مقترحات المنح المطموبة .وعمى أساس
الفحص األولي ،يقدـ مسؤولي البرامج توصياتيـ بإقصاء المقترح أو تأىيمو لمتقييـ الكامؿ .ثـ يتـ فحص مقترحات المشاريع

مف خالؿ قائمة تدقيؽ/تحقؽ لممعايير المحددة مسبقًا والتي بناء عمييا يتـ إقصاء المقترحات غير المستوفية لجميع العناصر
في قائمة التحقؽ.
يتـ مراجعة ىذه التوصيات مف قبؿ مدير برنامج غزة ،وفي حاؿ الموافقة عمى المشروع الموصي بو ،يتـ إجراء تقييـ كامؿ
لممشروع مف قبؿ موظفي البرنامج و/أو مف قبؿ استشارييف خارجييف إذا لزـ األمر .يشمؿ التقييـ الكامؿ تقييماً مكتبياً

ومؤسسياً وتقييماً آخ اًر ميدانياً إذا لزـ األمر لمتحقؽ مف المعمومات المقدمة في مقترح المشروع .يتـ إعداد قائمة موجزة
بالمشاريع الفرعية ) (PSSلجميع المقترحات الموصي بيا لمموافقة عمييا .تمخص قائمة  PSSالمكونات الرئيسية لممقترح
مثؿ اسـ المؤسسة ،واسـ المشروع ،وموقع المشروع ،وىدؼ المشروع ،والموازنة المطموبة ،وعدد فرص دعـ العمؿ الحر.

ت) التقييم :عمى مستوى لجنة التقييم الفنية لدى مركز تطوير

تتكوف لجنة التقييـ الفني مف مدير مركز تطوير ،مدير برنامج المنح ،مدير الشؤوف المالية واإلدارية ،مدير برنامج غزة .تطمب

مناسبا لممعمومات .يتـ دعوة االستشارييف
لجنة التقييـ الفني وجود مسؤولي البرنامج والموظفيف اآلخريف إذا كانوا يمثموف مصد ار
ً
لالنضماـ إلى اجتماعات المجنة إذا احتاج األمر مف أجؿ التشاور بشأف قضايا معينة .يقوـ أعضاء المجنة بم ارجعة تقارير

التقييـ ،واما يقوموا بقبوؿ أو رفض تقييـ وتوصيات مسؤولي البرامج .ثـ يتـ دمج توصيات المجنة في قائمة .PSS
ث) التٌسيق هع السلطت الفلسطيٌيت :اللجٌت االستشاريت:
تتكوف المجنة االستشارية مف كؿ مف و ازرة المالية والتخطيط ،وو ازرة التنمية االجتماعية ،وو ازرة العمؿ والصندوؽ الفمسطيني
لمتشغيؿ والحماية االجتماعية ومركز تطوير .بعد االَتهاء يٍ عممية التقييـ الفني مف قبؿ لجنة التقييـ الفنية ،يتـ الدعوة الجتماع
المجنة االستشارية حيث ستقوـ المجنة بمناقشة نتائج التقييـ والتحقؽ مف عممية اختيار المؤسسات الموصي بيا بالموافقة وفقاً

لمعايير االستحقاؽ المعمف عنيا وكذلؾ المؤسسات الموصي برفضيا .ومف ثـ يقوـ مركز تطوير المؤسسات بإعداد محضر
االجتماع الذي سيتـ تقديمو إلى مجمس إدارة المركز مف أجؿ المراجعة والموافقة عمى التوصيات.
ج) موافقة مجمس ادارة مركز تطوير المؤسسات األهمية

يعمؿ مجمس إدارة مركز تطوير عمى مراجعة توصيات كالً مف لجنة التقييـ الفنية والمجنة االستشارية التي تستند عمى االعتبارات
الفنية والمعايير المحددة ،ويقوـ باتخاذ القرار بموافقة غالبية أعضاء المجمس عمى قبوؿ أو رفض توصيات لجنة التقييـ الفنية

والمجنة االستشارية .يجوز لمسؤولي البرنامج حضور اجتماعات مجمس اإلدارة مف اجؿ تزويد اعضاء المجمس بالتوضيحات
الالزمة عند طمبيا .ويقع عمى عاتؽ مجمس إدارة مركز تطوير مسؤولية مراجعة اجراءات تقييـ المقترحات ،والتأكد مف اتباع
اإلجراءات الصحيحة مف قبؿ موظفي وادارة مركز تطوير باإلضافة الى التأكد مف أف عممية التقييـ قد تمت بمينية وعدـ تحيز

أو أي عامؿ آخر غير مقبوؿ.

ث) عدم ممانعة البنك الدولي:
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يتـ ارساؿ نسخة مف محضر اجتماع مجمس ادارة مركز تطوير يتضمف قائمة بكافة مقترحات المشروعات الفرعية التي تمت
الموافقة عمييا مف قبؿ مجمس اإلدارة باإلضافة الى مقترحات المشروعات األخرى التي لـ يتـ قبوؿ تمويميا الى البنؾ الدولي.
يقوـ البنؾ الدولي بإصدار قرار "عدـ ممانعة" لتمويؿ مقترحات المشروعات أو قد يطمب توضيحاً بالنسبة لمشروعات محددة.
ويعتبر خطاب البنؾ الدولي بقرار "عدـ الممانعة" ،المقدـ خالؿ فترة أقصاىا أسبوعيف عمى قائمة مقترحات المشروعات الموافؽ
عمييا والموازنات المحددة لكؿ منيا ،بمثابة الموافقة النيائية.
 7.4المرحمة الرابعة :اشعار المؤسسات وتقديم المنح

بعد حصوؿ مركز تطوير عمى قرار البنؾ الدولي "بعدـ الممانعة" ،يعمؿ مركز تطوير عمى إصدار خطابات إشعار مكتوبة
وموقعة مف قبؿ مدير عاـ المركز ،لممقترحات المقدمة التي تمت الموافقة عمييـ أو رفضيـ عمى حد سواء وذلؾ إلبالغ

المؤسسات بنتائج عممية تقييـ المقترحات التي قاموا بتسميميا .وفي حاؿ وجود أي بنود أو فقرات مشروطة فيما يخص
المقترحات التي تـ رفعيا والموافقة عمييا ،فإنو يتـ تقديـ ذلؾ لممؤسسات .مف جية أخرى ،يتـ تضميف أسباب رفض
المقترحات المقدمة لكؿ طمب تـ رفضو.

يطمب مف المؤسسات التي تمت الموافقة عمى مقترحات مشروعاتيا استكماؿ عدد مف المياـ قبيؿ الشروع بتوقيع اتفاقيات
المنح.
 .8اتفاقية تنفيذ المنحة
أ) مهام ما قبل التوقيع مع المؤسسات التي تمت الموافقة عمى مقترحات مشروعاتها:

قُبيؿ توقيع اتفاقية دعـ العمؿ الحر ،يقوـ مركز تطوير بالطمب خطياً مف المؤسسات التي تمت الموافقة عمى مقترحات
مشروعاتيا استكماؿ المياـ التالية:


فتح حساب بنكي خاص ومنفصؿ إلدارة مبالغ المشروع.



تحضير خطة تنفيذ شاممة وموازنة مفصمة لممشروع المعتمد.



تحديد بشكؿ نيائي المستفيديف المستيدفيف عمى الصعيد المحمي بناء عمى متطمبات مكوف دعـ العمؿ الحر.

بـ) توقيع اتفاقيات تنفيذ المنحة:

يقوـ موظفو مركز تطوير بتحضير االتفاقيات لممنح المعتمدة ،تشمؿ االتفاقية الشروط القانونية التفاقية التمويؿ بيف مركز تطوير
و المؤسسات المستفيدة ،كما تشمؿ الموقعوف القانونيوف ،بنود الميزانية ،جدوؿ الدفعات وخطط العمؿ األولية المقدمة مف الجية
المستفيدة .سيقوـ مدير إدارة مركز تطوير بتوقيع اتفاقيات دعـ العمؿ الحر نيابة عف مركز تطوير وستقوـ المؤسسة المستفيدة

بناء عمى خطاب تكميؼ رسمي مف مجمس إدارة المؤسسة .كما سيدعى ممثمو البنؾ
بتكميؼ شخص واحد لمتوقيع عمى االتفاقية ً
الدولي وو ازرة المالية والتخطيط ،و ازرة التنمية االجتماعية وو ازرة العمؿ والصندوؽ الفمسطيني لمتشغيؿ والحماية االجتماعية
لحضور مراسـ التوقيع .سيتـ إصدار بياف صحفي يغطي الحدث في الصحافة المحمية .تبدأ عممية تنفيذ المشروعات بعد توقيع
اتفاقيات تنفيذ المنح وتتسمـ المؤسسات المستفيدة الدفعات المالية استناداً إلى بنود اتفاقية تنفيذ المنحة.
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 .9تنفيذ المشروع
أ) ورش العمل

سيقوـ مسؤولي برامج مركز تطوير بعقد ورش عمؿ لجميع متمقي المنح لعرض نماذج التقارير ،واليات المتابعة والتقييـ،
ونظاـ المشتريات ،وادارة شؤوف الموظفيف واجراءات اإلدارة المالية وفقاً لشروط االتفاقية .سيتـ توفير النماذج الالزمة
وتدريب المؤسسات المستفيدة عمى كيفية استخداميا وتطبيقيا.
ب) اختيار المستفيدين من الشباب بواسطة المؤسسات

سوؼ تتبع المؤسسات خطوات معينة الختيار الشباب/الشابات لالستفادة مف مكوف دعـ العمؿ الحر وتشمؿ ىذه
الخطوات:
 .1االعالف عف وجود فرص التدريب والمساندة خالؿ العمؿ (االستضافة/اإلرشاد)
 .2يقوـ الشباب/الشابات بتقديـ وتسميـ الطمبات
 .3تقوـ المؤسسة باختيار المتقدميف الذي تنطبؽ عمييـ المعايير وىي


شباب/شابات يتراوح عمرىـ ما بيف  18و 34سنة.



عاطؿ/ة عف العمؿ.

 .4ترتيب المتقدميف لموظائؼ في قائمتيف األولى خاصة بالذكور والثانية خاصة باإلناث ثـ ترتب كؿ قائمة منيما وفقاً
لالسـ األوؿ أو رقـ بطاقة اثبات الشخصية.

 .5إعادة ترتيب كؿ قائمة وفقاً لمحد األدنى مف المؤىالت المطموبة لموظيفة.

 .6اختيار عدد (س) مف األسماء األولى مف كؿ قائمة (ذكور واناث) بحيث يكوف ىذا الرقـ ما يعادؿ  %150مف
الرقـ المستيدؼ
 .7تقوـ المؤسسة األىمية بإرساؿ القائمتيف (الذكور واالناث) إلى مركز تطوير ليقوـ بالتحقؽ منيا مف خالؿ بيانات
الصندوؽ الفمسطيني لمتشغيؿ والحماية االجتماعية ،و ازرة العمؿ وو ازرة التنمية االجتماعية واالونروا .بعد انتياء

عممية التحقؽ ،يرسؿ مركز تطوير قائمة باألسماء التي تـ التحقؽ منيا الي المؤسسة.
 .8تقوـ المؤسسة بمقابمة كؿ مف تـ التحقؽ مف أسمائيـ وذلؾ بيدؼ التحقؽ مف المعمومات الخاصة بيـ والتأكد مف
أنيـ يستوفوف الحد األدنى مف المؤىالت المطموبة لموظيفة .ويتـ التأكد مف ذلؾ مف خالؿ بطاقات اثبات الشخصية
والشيادات الجامعية .في ىذه المرحمة يمكف لممؤسسات أف تقصي أي متقدـ ال يمبي ىذا المعيار.

 .9تقوـ المؤسسة المستفيدة بالتواصؿ مع عدد (س) مف األسماء األولي الموجودة في كؿ قائمة (ذكور واناث) والذي
تـ اختيارىـ في الدورة األولى .األسماء الالحقة في كؿ قائمة يتـ إبالغيـ بأنو تـ اختيارىـ لمدورة الثانية مف التشغيؿ
في حيف يظؿ الباقوف عمى قائمة االنتظار .إذا تـ إقصاء اي شاب/ة مف الدورة األولى ،يتـ استبدالو بشخص اخر
مف الدورة الثانية ويتـ تغطية الشاغر الموجود في الدورة الثانية بشاب/ة مف قائمة االنتظار.
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ت) تنفيذ دورات مكون دعم العمل الحر من قبل المؤسسات:

عند اختيار الشباب والحصوؿ عمى موافقة مركز تطوير ،ستبدأ المؤسسات الدورة األولى مف دعـ العمؿ الحر التي ستستمر
لمدة  8أشير .قبيؿ اختتاـ ىذه الدورة  ،ستبدأ المؤسسة في اإلعداد والتجييز لدورة دعـ العمؿ الحر الثانية حيث أف اليدؼ
ىو أف تبدأ الدورة الثانية مباشرةً فور إغالؽ الدورة األولى.
يقوـ مسئولي برامج مركز تطوير بمتابعة وتوجيو المؤسسات أثناء تنفيذ المنحة الفرعية ،وتوفير خدمات بناء القدرات
والتدريب وسيعمموف بشكؿ وثيؽ مع المؤسسات لتقديـ العوف والتوجيو في تخطيط أنشطة المشروع وكتابة التقارير وطمبات
الصرؼ المالي.
أثناء تنفيذ المشروع  ،سيقوـ مسؤولي البرامج بإجراء زيارات ميدانية منتظمة واإلبالغ عف نتائجيا وتوصياتيا في تقارير
الزيارات الميدانية الخاصة بمركز تطوير .وسيقوـ مسؤولي برامج مركز تطوير كجزًء مف عمميـ االشرافي بمتابعة تطور
عمؿ المؤسسة والتأكد مف تحقيقو لمؤشرات المخرجات وتوثيؽ ذلؾ في تقاريرىـ الدورية التي يسممونيا الى البنؾ الدولي.

 .10متطمبات المنحة اإلجرائية
 10.1إجراءات الصرف

سوؼ يوضح مركز تطوير لممؤسسات المستفيدة آلية صرؼ مبالغ المنحة واإلجراءات المالية التي يجب اتباعيا مف قبؿ
المؤسسات.

 10.2تدقيق المشاريع
ستخضع جميع المشاريع التي تنفذىا المؤسسات في إطار برنامج مكوف دعـ العمؿ الحر إلى تدقيؽ مالي مف قبؿ شركة تدقيؽ
خارجية يعينيا مركز تطوير المؤسسات األىمية .سيتـ تنفيذ إجراءات التدقيؽ عمى جميع أنشطة االتفاقية بما في ذلؾ النفقات
واالمتثاؿ لمخصصات بنود الميزانية وكافة وثائؽ المشاريع الفرعية ذات الصمة ،وسيكوف جزء مف عمؿ المدققيف اجراء زيارات
ميدانية لممؤسسات المنفذة الجراء بعض عمميات التدقيؽ .سوؼ يقوـ مركز تطوير المؤسسات بإصدار دفعات نيائية لمنح
المستفيديف عند استالـ تقرير التدقيؽ المعتمد لممؤسسة.

 10.3سياسات ومسؤوليات واجراءات التوريد
بناء عمى االجراءات والسياسات الموضحة بالتفصيؿ في دليؿ التوريدات الذي أعده مركز تطوير.
سوؼ يكوف التوريد ً
 10.4ضريبة القيمة المضافة
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ىذا المشروع غير معفي مف ضريبة القيمة المضافة وعميو ُيسمح باستخداـ أرصدة المشروع لتسديد ضريبة القيمة المضافة.
في حاؿ تـ الحصوؿ عمى اإلعفاء في وقت الحؽ ،سيقوـ مركز تطوير بتزويد الجية المستفيدة باإلعفاء الالزـ.

 10.5المتابعة والتقييم
 10.5.1المتابعة عمى مستوى المنح الفرعية لممؤسسات:
ستقدـ المؤسسات المستفيدة مف المنح الفرعية التقارير التالية إلى مركز تطوير:
 تقارير مرحمية فصمية -تقارير مالية

-تقرير نيائي لممشروع (في خالؿ شير مف انتياء أنشطة المشروع)

 10.5.2المتابعة عمى مستوي مركز تطوير:
سيتابع موظفو برنامج مركز تطوير المؤسسات المستفيدة بشكؿ مستمر ،لمتأكد مف أف كؿ مؤسسة سوؼ تعمؿ عمى تحقيؽ
النتائج المطموبة مف المشروع .سيقوـ مسؤولي البرامج بإجراء ما يمي:
* إجراء زيارات ميدانية منتظمة لممؤسسات المستفيدة /موقع المشروع مرة واحدة شيرياً عمى األقؿ.

* عقد لقاءات مع الشباب المستفيديف لتقييـ ردود الفعؿ والرضا والتعمـ.

* إعداد تقارير الزيارات الميدانية التي تعكس جميع المعمومات المطموبة أعاله.
* بالنسبة لكؿ مشروع ،ستتـ عممية مقارنة لمستويات النتائج المحققة مف قبؿ المؤسسة المستفيدة بما تـ التخطيط لو في

بداية المشروع المعني وذلؾ بصفة مستمرة.

* التوصية واإلشراؼ عمى تنفيذ التدابير التصحيحية إذا تـ مالحظة أي نوع مف التقدـ غير المرضي وفقا لمعالـ وبنود
المشروع

 10.5.3التقييم
يتـ التقييـ بشكؿ رئيسي مف قبؿ مركز تطوير المؤسسات األىمية أو المستشاريف المعينيف مف قبمو حسب ما تمميو الحاجة.

 .11تقديم طمبات مقترحات المشروعات
لقد عمؿ مركز تطوير عمى تحضير رزمة مقترح مشروع لمساعدة المؤسسات في وضع مقترحاتيا ،ويشمؿ ذلؾ ما يمي:


ىذه اإلرشادات



نموذج مقترح المشروع الكامؿ لمنحة مكوف دعـ العمؿ الحر.
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ويشتمؿ نموذج الطمب عمى جزئييف; الجزء أ) نبذة عف المؤسسة ،والجزء ب) نموذج مقترح المشروع.
 يجب تعبئة جميع أجزاء مقترح المشروع لتمكيف مركز تطوير مف القياـ بعممية تقييـ شاممة .يمكف لممؤسسات إضافةأي معمومات ضرورية إذا ما ارتأت ذلؾ كما يمكف أضافة أوراؽ إضافية لألجزاء المختمفة لممقترح .إف أي معمومات أو
أجزاء ناقصة قد تحرـ مقترح المؤسسة مف التأىؿ.

يمكف الحصوؿ عمى نموذج مقترح المشروع ودليؿ االرشادات والمالحؽ مف الصفحات االلكترونية لمركز تطوير
 http://www.ndc.ps/ar/grants/e-workأو

http://www.masader.ps/ar/view/fundingopps

تسميم مقترح المشروع:

تُسمـ نسخة مطبوعة باليد فقط مف مقترح المشروع مع نسخة أخرى الكترونية ( )CDإلي مكاتػب مركز تطوير المؤسسات
األىمية حسب العنواف التالي:
مكتب غػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػزة
مركز تطوير المؤسسات األىمية الفمسطينية
غزة – الرماؿ – شارع الرشيد – مقابؿ فندؽ فمسطيف
عمارة الييثـ  – 3الطابؽ األرضي – شقة 2
ىاتؼ2828999 :

اخر موعد لتسميم مقترح المشروع الساعة الثانية ظه ار من يوم االثنين الموافق  1تموز/يوليو 2019

لن تقبل المقترحات المرسمة بواسطة الفاكس او البريد االلكتروني
ورشات عمل تعريفية:

سيتـ عقد ورشة عمؿ تعريفية حوؿ المشروع مف الساعة العاشرة صباحاً ولغاية الساعة الواحدة ظي اًر حسب الجدوؿ التالي:
اليوم

التاريخ

الخميس

مكان انعقاد الورشة

مركز تطوير المؤسسات األىمية

 13حزيراف/يونيو 2019

مالحظات:

 .1لفُ تقبؿ المقترحات المرسمة مف خالؿ الفاكس او البريد االلكتروني.
المقدمة بعد الموعد النيائي.
 .2لف يتـ النظر في المقترحات ُ

 .3تقع مسؤولية تسميـ المقترح بالنسختيف المطبوعة وااللكترونية ( )CDإلى المكتب المخصص مف مكاتب مركز تطوير
عمى عاتؽ المؤسسة المتقدمة بطمب التمويؿ .يرجى التأكد مف عنونة المغمؼ بوضوح واغالقو بإحكاـ.
13

 .4يعمؿ مركز تطوير عمى حفظ نسخة الكترونية مف بيانات المؤسسات الراغبة في االستفادة مف برامجو ،لذا يرجى مف
المؤسسة تسجيؿ وادخاؿ بياناتيا عبر الموقع االلكتروني لمبوابة الفمسطينية لممؤسسات األىمية "مصادر"
www.masader.ps
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