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وصف البرنامج

 .1الغرض
سواء في المغرب أو عبر العالم ،يفقد التالميذ جزءا من معارفهم ومهاراتهم المكتسبة طيلة السنة الدراسية ،بشكل جزئي أو كلي خالل عطلة الصيف.
وفي الغالب ،يحدث هذا ،لدى التالميذ غير المتفوقين في دراستهم ،والذين يعيشون في بيئة ال تشجع على القراءة خارج المدرسة .وقد أظهرت الدراسات،
أن ظاهرة "فقدان مهارات التعلم خالل الصيف" ،ال تؤثر فقط على التالميذ ضعيفي المستوى ،وتجعلهم متخلفين عن أقرانهم .بل تضاعف مشاكل الفهم
والتعبير واللغة والقراءة لدى هؤالء التالميذ خالل فترة العطلة الصيفية .نتيجة لذلك ،فإن فترات العطلة الصيفية ،تغذي هذا النقص في المهارات بين
التالميذ الذين يمكنهم القراءة ،والذين يواجهون مشاكل معها.
ويرمي برنامج إثراء القراءة الصيفي ،إلى مساعدة تالميذ الصفين األول والثاني (اإلبتدائيين) ،على الحفاظ على مهارات التعلم لديهم ،ومستوى إلمامهم
بالقراءة والكتابة ،الذي يطورونه في المدرسة طوال فصل الصيف واألشهر األولى من الخريف .والغاية من هذا البرنامج ،هي إكساب أكبر عدد من
تالميذ التعليم االبتدائي ،المهارات الالزمة للنجاح في القراءة والكتابة في الصفوف الموالية.

 .2معلومات أساسية
البرنامج الوطني للقراءة ،برنامج لخمس سنوات ،ممول من طرف الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ،يهدف الى تحسين مهارات القراءة والكتابة لدى
تالميذ الصفوف من األول إلى الرابع بالمدارس االبتدائية العمومية .وقد أتى هذا البرنامج لدعم وتكريس الرؤية اإلستراتيجية إلصالح التعليم بالمغرب
 ،2030-2015من خالل مساعدة وزارة التربية الوطنية ،على إصالح تعليم القراءة والكتابة ،في منهاج اللغة العربية .في الوقت ذاته ،يعتبر البرنامج
بمثابة دليل لتوجيه الوزارة في خصائص الكنب المدرسية وأدلة المدرسين ،إلدراج مهارات القراءة والكتابة فيهما .كما يعمل المشرفون عليه بالتعاون مع
المديريات اإلقليمية التابعة للوزارة لتكوين وتدريب مدرسي الصفوف من األول إلى الرابع ،على ممارسات تعليم القراءة و الكتابة الفعالة.
يتمثل التغيير األساسي الذي جرى إدخاله على مستوى المقاربة المتبعة في تعليم القراءة والكتابة ،في التلقين الواضح ألصوات الحروف (الصوتيات)
واألحرف المطابقة لها (الوحدات الكتابية) .تُلقن األصوات والرموز أو األحرف بشكل تعاقبي ،حيث يقوم التالميذ الذين يتعلمون اللغة العربية بتجميع
المقاطع اللفظية (الحروف الساكنة والحروف المتحركة (التشكيل) لتشكيل الكلمات من األصوات والحروف التي درسوها مسبقا .بالموازاة مع تعلم تشكيل
المقاطع اللفظية ،وبناء الكلمات وتركيب الجمل ،يتدرب التالميذ على الكتابة والسماع ومناقشة ما يقرؤونه .وداخل قاعة الدرس ،يقوم المدرسون بتعزيز
مستوى إتقان اللغة الشفوية والفهم ،بحث التالميذ على قراءة القصص والنصوص بصوت مرتفع ،كما يعرفون التالميذ على الكلمات البصرية ،والتي
يتعين عليهم تمييزها من الوهلة األولى .ويساعد التعلم التالميذ على ربط أحداث القصص والنصوص بتجاربهم اليومية في الحياة ،وبالنصوص األخرى
التي قاموا بقراءتها وما يعرفونه عن العالم .و بهذا ،يتمكن التالميذ من اكتساب أساسيات وقواعد القراءة والكتابة وبناء مفاهيمهم وأهدافهم الخاصة ،من
خالل القراءة والفهم والكتابة .وترتبط عملية القراءة ،بعملية التفكير النقدي في القصص والمعلومات ،حيث يقوم المدرسون بتوجيه التالميذ ليصبحوا قُراء
أكثر استقاللية ،بحيث يمكنهم التركيز على التعلم وحل المشاكل التي تواجههم ،والتوصل إلى استنتاجات وأفكار بخصوص القصص ،دون اللجوء الى
مساعدة اآلخرين .وتشكل أساسيات القراءة والكتابة ،الحجر األساس بالنسبة للتالميذ كقراء وكتاب ومفكرين مستقلين ،لتحقيق أكبر عدد من أهداف المنهاج
الدراسي الوطني لفنون اللغة العربية في مجال الفصحى المعاصرة .هذه المقاربة ،التي يصطلح عليها في بعض األحيان ب "القراءة والكتابة المتوازنة"،
تستعمل على الصعيد العالمي ،وتدعمها المؤسسة الدولية للقراءة ،وهي منظمة تضم كبار األخصائيين والعلماء والباحثين من أرجاء العالم في مجال تلقين
القراءة والكتابة.
إن تعلم القراءة والكتابة ال ينحصر داخل قاعة الدراسة فقط ،حيث يساهم اآلباء والمحيط الذي يعيش فيه التالميذ (اإلعالم ،الصحافة ،الالفتات التي تضعها
الحكومة والمواد اإلشهارية المقروءة) كذلك في تعزيز رحلة تعلم األطفال ،السيما خارج أبواب المدرسة ،مثل العطلة الصيفية .وتقر وزارة التربية ،بدور
اآلباء واألمهات المغاربة في تطوير القدرات اإلدراكية ألطفالهم ومهاراتهم االجتماعية والعاطفية منذ نعومة أظافرهم .وتدرك الوزارة أيضا ،أن التالميذ
يمضون أغلب أوقاتهم مع أسرهم وأقرانهم داخل محيطهم االجتماعي .وبالتالي ،فإن البرنامج الوطني للقراءة ،الذي هو ثمرة شراكة وطنية ،يشكل إطارا
للتقريب بين تجارب التالميذ في حياتهم اليومية ،وتعلم القراءة والكتابة ووسائل تسهيل الفهم.
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منذ سنتين ،دعا المشروع التجريبي "القراءة من أجل النجاح" ،الممول من قبل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ،والذي أطلق على نطاق صغير ،هم 90
مدرسة تجريبية داخل أربع جهات وثمانية أقاليم ،منظمات المجتمع المدني المغربية ،لوضع برامج قراءة صيفية لفائدة تالميذ الصفين األول والثاني
اإلبتدائييين .وقد زود البرنامج المنظمات المشاركة بنماذج لبرامج إثراء القراءة ،والتي من شأنها المساعدة على الحد من "فقدان مهارات التعلم خالل
فصل الصيف" .وقد شاركت عشر جمعيات في البرنامج الصيفي لسنة  .2016وبالموازاة مع ذلك ،عملت الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ،بالتعاون مع
شركائها التابعين لوزارة التربية الوطنية ،على مبادرات ترمي إلى تسهيل حصول التالميذ ذوي اإلعاقة على تعليم ذي جودة عالية .وفي هذا السياق،
قامت العديد من الجمعيات في المغرب ،بتوسيع نطاق خدماتها ،ليشمل التالميذ ذوي اإلعاقة .وأحدثت شراكات مع المدارس العمومية المحلية لتعزيز
تعلم التالميذ ،وتقديم مساعدات مكثفة إضافية ،موجهة على وجه التحديد لتلبية احتياجاتهم.

 .3األهداف
إن الغاية من البرنامج الصيفي ،هي خلق فرصة أمام تالميذ الصفين األول والثاني من التعليم االبتدائي ،تمكنهم من الحفاظ على مهاراتهم المكتسبة في
القراءة الكتابة بل وتطويرها .وقد حدد هذا البرنامج مجموعة من األهداف يتوخى تحقيقها ،وهي:
• تحسين وتطوير برامج تعلم القراءة والكتابة ا لصيفية التي يمكنها إعادة تنظيمها من قبل الجمعيات والمدارس المحلية دون الحاجة لوضع
برامج باهظة التكلفة؛
• هيكلة البرامج بشكل يسمح باالستفادة من فترة العطلة الصيفية بأكبر قدر ممكن ،وذلك بإتاحة الفرصة للتالميذ للقراءة والكتابة داخل
"المخيمات" ،وفي المنزل ،وحتى خالل الزيارات العائلية والرحالت.
• إتاحة فرص أكبر ،لتعزيز مهارات القراءة والكتابة وتطوير الذكاء االجتماعي والعاطفي لألطفال
• تسهيل عملية التعلم ،من خالل تنظيم أنشطة ممتعة ومواتية لألطفال؛
• تقويم نجاعة وأثر البرنامج الصيفي ،من خالل تقويم مستوى األطفال قبل وبعد برنامج اإلثراء.
إلى جانب األهداف التي تركز على تطوير قدرات التالميذ ،يرمي البرنامج الصيفي ،الى بناء وتعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني في بلورة وإعداد
البرامج التعليمية المخصصة لألطفال.
[المقصود باألهداف النتائج المتوخاة من البرنامج وسبل تحقيقها .في أغلب األحيان ،قد يتطلب منكم تحقيق غاية واحدة وضع عدة أهداف]

 .4األنشطة األساسية والتوضيحية:
تدعو مؤسسة  ،Creativeالمنظمات التي ستحصل على المنح ،الى تقديم خدمات للمدارس التسعين التجريبية ،المستفيدة من البرنامج الوطني للقراءة.
ويتوقع من المنظمات الممنوحة أن تضطلع ب:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

تصميم برنامج اإلثراء الصيفي بتنسيق مع البرنامج الوطني للقراءة والمنظمات الشقيقة األخرى؛
دعوة التالميذ الى اإلنخراط وحث آبائهم على تسجيلهم في برنامج اإلثراء الصيفي؛
تدريب أعضائها على تلقين القراءة والكتابة بشكل جيد ،من خالل أنشطة اللعب والتفاعل؛
العمل بالتعاون مع المدارس المحلية على توفير مرافق مالئمة لتقديم البرنامج.
التواصل مع اآلباء واألطفال بحلول نهاية السنة الدراسية ،لمناقشة الطريقة التي سيجرى بها البرنامج ،والمركز الذي سيقام به وبرنامج األنشطة.
إقامة مخيمات بمدرستين أو ثالث مدارس على األقل خالل الصيف ،وتنظيم ثالثة أيام في هذه المخيمات كل أسبوع (حوالي  4ساعات في
اليوم) ،مع تنظيم امتدادات لألنشطة القرائية في البيوت  /األسر بشكل منتظم خالل شهر غشت ،وتنظيم حفل ختام في بداية السنة الدراسية
باإلشتراك مع إحدى المدارس المحلية.
إعداد أنشطة امتدادية كالرياضة واأللعاب مع االستفادة من الموارد والمواهب المحلية.
المساعدة في عملية التقويم ،واإلنماء المهني ،والتدبر وتنظيم االحتفاالت.
تزويد التالميذ قدر المستطاع ،بمواد القراءة التي ستلزمهم داخل قاعة الدرس وخارجها.

تتراوح مدة برنامج إثراء القراءة الصيفي ،الذي سيتخذ شكل مخيم ،بين  5-4أسابيع خالل شهر يوليوز .2019
سيتم إعداد ووضع أنشطة تلقين القراءة والكتابة التي ستشملها تجربة المخيم األساسية في صيغتها النهائية بتنسيق مع المنظمات الممنوحة .ومن المنتظر
أن تتضمن ،على سبيل المثال ال الحصر:
• أنشطة القراءة المشتركة بإشراف المنشط.
• أنشطة التعبير والفهم الموجهة ،التي تشمل التعلم بين األقران والعمل في مجموعات.
• أنشطة امتدادية ممتعة لتعلم وتوظيف المفردات والمفاهيم والمجاالت ،وتعزيزها من خالل األنشطة التعبيرية ،بما في ذلك الكتابة والتواصل،
واأللعاب ،والفن والرياضة واألنشطة الترفيهية وتعلم الخدمة المجتمعية ،إلخ؛
• دعم تعلم األطفال الذين يواجهون صعوبات في القراءة والكتابة من خالل التدريب الفردي أو في مجموعات صغيرة
• تنظيم أنشطة القراءة والكتابة المستقلة بعد نهاية المخيم وفي البيت.
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 .5القانون المؤطر
تقدم المنح طبقا للعقد المبرم بين مؤسسة  Creative Associates Internationalوالوكالة األمريكية للتنمية الدولية.

ب -معلومات متعلقة بالمنح
 .1المبلغ التقديري المتاح وعدد المنح المزمع منحها
رهنا بتوفر األموال ،تعتزم مؤسسة Creative ،تقديم منحة واحدة أو عدة منح بموجب الدعوة لتقديم طلبات الترشح.
يقدر إجمالي المبلغ التقديري المتاح بموجب هذه الدعوة ب  150ألف دوالر أمريكي ،وستتراوح قيم المنح بين  10آالف و 15ألف دوالر أمريكي .تخضع
مبالغ المنح للتفاوض ،حيث قد ال تندرج جميع المنح ضمن القيم المحددة سابقا .باإلضافة إلى ذلك ،فإن مؤسسة  Creativeليست ملزمة بتقديم المنح
حسب المبلغ اإلجمالي المتاح.
تحتفظ مؤسسة  Creativeبحق تمويل إحدى أو بعض المنظمات المرشحة التي تم انتقاؤها أو عدم تمويل أي منها.

 .2فترة التنفيذ
يبدأ تنفيذ المشروع عند توقيع عقد المنحة ،أو بحلول الخامس عشر من فبراير  .2019وستقدم مؤسسة  Creativeدعمها للجمعيات الممنوحة لمدة 10
أشهر.

 .3آليات تقديم المنح
سيستند القرار النهائي الذي سوف تتخذه مؤسسة  Creativeبخصوص آلية تقديم المنحة على التقويم القبلي للمخاطر قبل تقديم المنحة .إذا أبان هذا التقويم
عن نقاط ضعف أو أوجه قصور لدى المنظمة المرشحة ،والتي تضع قدرتها على تدبير المنحة بشكل فعال موضع شك ،فإن مؤسسة  Creativeتحتفظ
بحق إقصاء المنظمة المترشحة من المنافسة على فرصة التمويل أو اللجوء إلى آلية انتقاء تتناسب مع قدرتها الحالية.
اآلليتان األكثر استعماال من قبل مؤسسة  Creativeلتقديم المنح ،هما المنح محددة المبلغ والمنح العينية .بالنسبة للمنح المحددة المبلغ ،تستند الدفعات على
اإلنجاز الفعلي لألنشطة ،وتؤدى للجهة الممنوحة بعد االستكمال الناجح لمحاور البرنامج المحددة سلفا .أما في ما يخص المنح العينية ،فتقوم مؤسسة
 Creativeإما ب :أ) تسديد الدفعات نيابة عن الجهة الممنوحة و /أو ب) شراء السلع و/أو تقديم الخدمات نيابة عن الجهة الممنوحة.
كما يمكن لمؤسسة Creative ،أن تقرر تقديم تعويضات السترداد التكاليف (منح مبسطة أو عادية) للممنوحين في حالة إذا :أ) أبانت المنظمة المترشحة
أن لديها قدرة اإلدارة المالية الكافية لتفعيل هذه اآلليات و ب) أو اعتبار هذه المنح بمثابة آليات مناسبة لتنفيذ محتوى البرنامج.

ج -شروط األهلية
 .1المترشحون المؤهلون
لتكون المنظمة المترشحة مؤهلة لنيل منحة التمويل ،يجب أن تتوفر فيها الشروط التالية:
أ) أن تكون منظمة غير حكومية مغربية (المشار إليها بالمنظمات غير الحكومية غير األمريكية أو المسجلة بالمغرب) :أية منظمة غير
ربحية أو منظمة ربحية ينطبق عليها التعريف الوارد في القسم الثاني من مدونة القوانين الفيدرالية ،المادة  200.47والمسجلة قانونيا
في المغرب.
ب) أن تكون إحدى المنظمات التي سبق لها أن وقعت عقد منحة مع شركة كي مونيكس ،المتعاقدة مع الوكالة األمريكية للتنمية الدولية حول
المشروع التجريبي "القراءة من أجل النجاح" محدود النطاق ،و/أو لديها تجربة مسبقة في تقديم الخدمات التعليمية في مجاالت القراءة
والكتابة واإلعاقات ،في المدارس التابعة ألكاديمية الرباط.
األفراد والحكومات غير مؤهلين للترشح.
باإلضافة إلى ذلك ،يجب أن تكون المنظمة المترشحة ،مسجلة قانونيا وتعمل وفقا للقوانين المدنية والمالية الجاري بها العمل ،بما في ذلك ،على سبيل
المثال ال الحصر ،القوانين واألنظمة األساسية المحلية ذات الصلة .في حال ما تعذر على المنظمة المترشحة إثبات أنها مسجلة رسميا ،يمكن لها تقديم
وثيقة تثبت أنها تعمل على مسطرة التسجيل أو أنها معفاة من التسجيل أو أن تثبت طبيعة التسجيل غير االختيارية أو غير العملية.
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 .2اقتسام ومطابقة التكاليف
اقتسام التكاليف ليس مشترطا في إطار فرصة التمويل هذه.

 .3الحد األقصى المسموح به لطلبات الترشح
ال يسمح للمنظمات المؤهلة تقديم أكثر من طلب ترشح واحد .وتجدر اإلشارة أن إصدار دعوة تقديم طلبات الترشح ال تشكل التزاما أو تعهدا من جانب
مؤسسة  Creativeبدفع التكاليف التي يتحملها المترشحون المحتملون خالل إعداد وتقديم طلبات الترشح.

د -معلومات حول تقديم طلبات الترشح
 .1إرسال ملفات الترشح
ترسل طلبات الترشح:
إلى :السيد سعيد شرغاوي ،المدير المالي واإلداري لبرنامج القراءة من أجل النجاح ،البرنامج الوطني للقراءة ،الرباط السويسي.
البريد اإللكترونيsaidc@crea-morocco.com :
العنوان ،29 :زنقة والد سعيد ،السويسي -الرباط ،المغرب

 .2محتوى وشكل طلبات الترشح
تقدم طلبات الترشح في جزئين مستقلين :أ) الترشح التقني ،و (ب) تكاليف الترشح .يجب على المترشحين استعمال النماذج الواردة في
الملحق  2و 3الستكمال أجزاء الترشح .يقدم الملحقان توجيهات للمترشحين بخصوص شكل ومحتوى طلبات الترشح .يعتبر المترشحون الذين لم يتبعوا
هذه التوجيهات غير مستوفين لمتطلبات وشروط تقديم طلبات الترشح ،ولن تؤخذ ملفاتهم بعين االعتبار .يجب أن تقدم جميع المعلومات باللغة العربية.
جميع الطلبات المرسلة بلغة غير اللغة العربية ،لن تؤخذ بعين االعتبار.
يجب على المترشحين االحتفاظ بنسخة من طلبات ترشحهم والمرفقات الملحقة بها.
وبناء على قانون التقليل من األعمال الورقية ،تفضل مؤسسة  Creativeتلقي طلبات الترشح عن طريق البريد اإللكتروني ،إال أنها تدرك أن بعض
القيود المفروضة على االتصال بشبكة االنترنت والحصول على المعلومات و/أو تكنولوجيا االتصاالت ،قد تمنع بعض المترشحين من إرسال طلبات
ترشحهم عن طريق البريد اإللكتروني ،ولهذا توافق مؤسسة  Creativeعلى استالم النسخ الورقية لطلبات الترشح.

 .3رقم نظام ترقيم البيانات العالمي ونظام تدبير المنح
[ألغراض هذه المادة ،يمكن أن تكون هناك استثناءات بالنسبة لهذه الشروط .ولتحديد ما إذا كانت هذه االستثناءات تنطبق على المترشح ،يجب على
مؤسسة  Creativeالتحقق من ذلك مع الجهة المتعاقد معها].
تجدر اإلشارة إلى أنه يجب على كل منظمة مترشحة:
أ)

إدراج رقم نظام ترقيم البيانات العالمي ورقم براد ستريت في ترشحه (ينطبق هذا على المنظمات التي يوجد مقرها في الواليات المتحدة
األمريكية وخارجها(

ب) أن تكون المنظمة مسجلة في نظام تدبير المنح ،قبل تقديم طلب الترشح (ينطبق هذا على المنظمات التي يوجد مقرها في الواليات المتحدة
األمريكية فقط)
ت) أن يكون حسابها في نظام تدبير المنح مفعال ،وأن يتم تحيينه باستمرار ،حيث تكون متوفرة على (أ) منحة فعلية من الحكومة األمريكية أو
(ب) يكون الترشح أو المشروع قيد النظر من طرف الحكومة األمريكية ،أو شريك منفذ تابع لها كمؤسسة ( Creativeينطبق هذا على
المنظمات التي يوجد مقرها في الواليات المتحدة األمريكية فقط)
للمزيد من المعلومات حول التسجيل ،المرجو االطالع على المواقع اإللكترونية التالية:
http://www.dnb.com/get-a-duns-number.html
http://www.sam.gov
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لن تقدم مؤسسة  Creativeالمنحة ألية منظمة مرشحة لم تستوف جميع شروط ومتطلبات نظام تدبير المنح ،ونظام ترقيم البيانات العالمي .وندعو
المنظمات للتسجيل باكرا ،لتكون مؤهلة لتقديم طلبات الترشح ،وذلك ألن استكمال إجراءات التسجيل ،يمكن أن تستغرق بضعة أسابيع .وتجدر اإلشارة
إلى أن التسجيل المبكر ال يشكل أي التزام من جانب مؤسسة  Creativeبتقديم المنح.
يرجى االنتباه إلى أنه يجب على كل مترشح إدراج رقم نظام ترقيم البيانات العالمي وبرادستريت في ترشحه .وللمزيد من المعلومات حول التسجيل
المرجو زيارة الموقع اإللكتروني التالي:
http://www.dnb.com/get-a-duns-number.html

 .4الموعد النهائي لتقديم طلبات الترشح
يجب على المترشحين تقديم طلبات الترشح التقني وبيان التكاليف قبل الموعد النهائي المحدد الوارد في الصفحة األولى .وتعتبر طلبات الترشح التي
تقدم بعد الموعد المحدد ملغية وال تتم دراستها .تتم اإلشارة للطلبات المرسلة بعد الموعد النهائي ب "متأخرة" .وتحتفظ مؤسسة  Creativeبحق قبول
ودراسة طلبات الترشح المتأخرة فقط إذا (أ) اعتبرتها المؤسسة في مصلحتها العليا و(ب) إن لم يتم فتح ودراسة طلبات الترشح المستلمة قبل الموعد
النهائي في الوقت المحدد.

 .5القيود المفروضة على التمويل
تعتبر أنشطة البناء المقترحة غير مسموح بها بموجب دعوة تقديم طلبات الترشح .عالوة على هذا ،تطبق القيود المفروضة على التمويل على أنواع
المنح التالية :
أ) اتفاقية المنح محددة المبلغ ): (1ال يجوز أن تتعدى مدة المنحة محددة المبلغ أكثر من ثالث سنوات ،و ) (2ال يجب أن تتضمن شراء عقار ما.
يجب أن تكون التكاليف المقترحة في طلبات الترشح مسموح بها وقابلة للتوزيع وعقالنية.
لن تعوض مؤسسة  Creativeالمصاريف المتحققة قبل توقيع اتفاقية المنح.

 .6شروط أخرى لتقديم طلبات الترشح
أ.

صيغة تقديم طلبات الترشح :يجب تقديم طلبات الترشح التقني وبيان التكاليف على نحو منفصل إن تم إرسالها إلكترونيا ،وينطبق نفس
األمر على النسخة الورقية.

ب .تقديم طلبات الترشح :يجب تقديم طلبات الترشح التقني وبيان التكاليف عبر البريد اإللكتروني ،أو إرسال نسخة ورقية الى العنوان
المشار إليه في المادة ) (1أعاله .إن واجه المترشح أية مشكلة في إرسال ترشحه ،يمكنه التواصل مع الدكتور عبد القادر الزاكي.
ت .االستفسارات :ترسل االستفسارات حول تقديم طلبات الترشح إلكترونيا أو عبر البريد إلى البريد اإللكتروني والعنوان المذكورين أعاله،
شرط أال يتجاوزا الموعد النهائي المحدد في الصفحة األولى .
ترسل كل المعلومات الموجهة ألحد المترشحين المحتملين إجابة على استفساره بخصوص تقديم طلب الترشح إلى كافة المترشحين المحتملين كتعديل
لدعوة تقديم طلبات الترشح إن كانت هذه المعلومات ضرورية لتقديم طلبات الترشح أو إن كان انعدامها سيضر بباقي المترشحين المحتملين.

ه -معلومات حول دراسة طلبات الترشح
 .1المعايير
تتم دراسة طلبات الترشح التي تم تقديمها قبل الموعد النهائي ،بناء على شروط األهلية المذكورة في (القسم (ج) شروط األهلية) .ال يمكن تقديم المنح
للمترشحين الذين ال تستوفي طلباتهم شروط األهلية .و ينطبق نفس األمر على طلبات الترشح غير الكاملة .إذ تعتبر غير مستوفية للشروط والمتطلبات.
تدرس طلبات الترشح المؤهلة والمستوفية للشروط طبقا للمعايير التقنية وبيان التكاليف المنصوص عليها .وبناء على هذه الدراسة ،يجوز لمؤسسة
 Creativeأن تطلب من المترشحين المحتمل فوزهم تقديم ترشحهم المنقح و/أو توضيحات في موعد محدد .يحق لمؤسسة  Creativeتقديم المنح
دون طلب تفسير أو معلومات إضافية في الترشح .
معايير التقويم التقني:
يتم تقويم الترشح التقني بناء على المعايير التالية:
•

المقاربة التقنية ( 35نقطة) :وسوف تشمل المعايير ما يلي:
أ .مقاربة تشرك التالميذ واألسر والمجتمعات المحلية منذ نهاية العام الدراسي حتى بداية العام الدراسي التالي ( 10نقاط)؛
ب .توفير مجموعة كاملة من الخدمات بدءا من التواصل بشأن البرنامج مع المدارس المحلية ثم انتقاء المواقع المقترحة إلقامة المشاريع ( 10نقاط)؛
ت .عدد التالميذ المعنيين (على األقل  10( )75نقاط)؛
ث .شمول تنفيذ البرنامج (التنظيم ،األسرة والمدرسة) خالل مراحل إنجاز األنشطة :قبل وأثناء وبعد تجربة المخيم الصيفي ( 5نقاط)؛
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•

منهجية التدبير وخطة التوظيف ( 30نقطة):

•

أ .جودة  /خبرة منشط (ي) برنامج اإلثراء (أن يكون من خريجي المدارس الثانوية على األقل ،مع خبرة سابقة في التنشيط أو التدريس  -عام واحد) (20
نقطة)؛
ب .جودة المسؤول  /المشرف على من يقومون بتدبير برامج اإلثراء الصيفية (على األقل عام واحد من الخبرة السابقة في تدبير ومراقبة موظفي البرنامج،
وتتبع األداء أثناء التنفيذ) 10( .نقاط)؛
الخبرة السابقة ( 10نقاط):
أ.

•

•

تجارب سابقة مؤكدة ،وذات صلة بإنجاز برامج اإلثراء الصيفية ،و /أو البرامج والخدمات التعليمية التي تلبي احتياجات التالميذ /الشباب ذوي اإلعاقة
(سنة واحدة على األقل من الخبرة التنظيمية) ( 10نقاط).

التوافق االستراتيجي :الخدمات المقترحة ( 15نقطة).
أ .تتوافق مباشرة مع أهداف برنامج المنح للبرنامج الوطني للقراءة ( 5نقاط)؛
ب .تخدم مجموعات محددة من  90مؤسسة تجريبية ( 5نقاط)؛
ت .تضمن أن يتم انتقاء التالميذ المحتاجين في تلك المدارس هم من يتم انتقاؤهم وخدمتهم ( 5نقاط).
معقولية التكلفة  /المخاطر ( 10نقاط):
أ .اعتبار التكلفة المقدمة معقولة ،نظرا لمعلومات  Creativeحول األسعار في السوق المحلية للخدمات المماثلة ( 5نقاط)؛
ب .حصر المخاطر في الحد األدنى عندما تبرهن المنظمات على قدرتها على إدارة المنح ذات الحجم والتعقيد المألوفين ولديها أشخاص وأنظمة قائمة لمراقبة
االلتزام والتقدم نحو تحقيق أهداف المشروع المذكورة 5( .نقاط).

معايير تقويم التكاليف:

حال إنهاء الدراسة التقنية لطلبات الترشح ،تقوم مؤسسة  Creativeبتقويم تكاليف طلب ترشح المترشح القابل لالنتقاء ،من أجل التحقق من معقولية
التكاليف وقابليتها للتطبيق وقانونيتها .يجب على المنظمة التي يمثلها المترشح المتفوق ،أن تبرهن على أهليتها للتدبير المالي الالزم خالل تقويم
المخاطر الذي تجريه مؤسسة  Creativeقبل تقديم المنح.

 .2عملية الدراسة واالنتقاء
من أجل تقويم طلبات الترشح ،ستحدث مؤسسة  Creativeلجنة االنتقاء التي ستتألف من ثالثة أعضاء من ذوي الخبرة المتعلقة بمتطلبات البرنامج
المذكورة في دعوة تقديم طلبات الترشح .طوال عملية التقويم ،تتخذ مؤسسة  Creativeكل الخطوات لتضمن أن أعضاء لجنة االنتقاء لن يكون لهم
أي تضارب مصالح مع أي منظمة تقدم ترشحا ،استجابة لدعوة تقديم طلبات الترشح .ويعتبر الفرد في وضعية تضارب المصالح ،إن كان هذا الفرد أو
زوج/ة الفرد أو شريكه أو طفله أو صديقه المقرب أو قريبه يعمل أو يتفاوض للعمل و/أو لديه اهتمام مالي (بما في ذلك أعضاء مجلس اإلدارة الذين ال
يتلقون أجرا) بأي منظمة تكون قد قدمت ترشحها من أجل دراسته من طرف لجنة االنتقاء .ال يجوز ألعضاء لجنة االنتقاء طلب أو تقبل اإلكراميات
والخدمات أو قيم مالية من المرشحين.
يقوم مدير البرنامج (البرنامج الوطني للقراءة) ،باتخاذ القرار األخير بالنسبة لكل المنح المقدمة بموجب دعوة تقديم طلبات الترشح.

و -معلومات حول تدبير المنح
 .1إشعارات تقديم المنح
يرسل إشعار بنية تقديم المنح إلى جهة االتصال المدرجة في طلب المترشح أو المترشحين الناجحين .وتجدر اإلشارة الى أن هذا اإلشعار ال يضمن
تقديم المنحة .يجب على المترشح المتفوق ،أن يبرهن أوال ،أنه يملك أو يمكنه الحصول على كفاءات التدبير لتطبيق أساليب المحاسبة المتفق عليها من
أجل التمويل واألصول األخرى المقدمة .وتحقيقا لهذه الغاية .وسيطلب من المترشح أن يقدم معلومات إضافية حول منظمته أو أي وثيقة تثبت الطابع
القانوني للمترشح أو األفراد الرئيسيين ف ي المنظمة وذلك للتحقق من صحتها .يتوقف اإلصدار النهائي للمنح على تلقي المعلومات الالزمة في الوقت
المحدد ،وإنهاء عملية التدقيق وتقويم المخاطر قبل تقديم المنح من طرف مؤسسة . Creative

 .2صرف المنح
يتم تدبير المنح كالتالي ( :اتبع الرابطين أدناه)
-

https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1868/303mab.pdf

-

https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1868/303saj.pdf
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 .3إعداد وتسليم التقارير
سوف تدرج شروط إعداد التقارير (بما في ذلك مواعد تسليم التقارير) في ملف المنح.
تعتمد التقارير المحددة الالزمة على نوع المنح ومدة المشروع ،بيد أنه يمكن أن تشمل أيضا األمثلة التالية:
ـ تقرير حول التسجيل في برنامج التواصل مع المجتمع المحلي حول برنامج اإلثراء (أبريل ـ يونيو) 2019
ـ تقرير حول اإلنماء الداخلي للكفاءات وحول المواد  /الموارد (ماي ـ يونيو ) 2019
ـ تقرير حول جاهزية البرنامج والمعدات والموارد (بداية شهر يوليوز ) 2019
 تقرير ختامي عن البرنامج ،بما في ذلك الدروس المستفادة ،قصص النجاح ،شرح تأثير البرنامج في عالقة مع أهدافه وغاياته إلخ (شتنبر) 2019ـ التقارير المالية الشهرية التي تصاحب تقديم التقارير المرحلية الهامة المذكورة أعاله ،والتي ستشمل االلتزامات المخطط لها ،والنفقات الفعلية،
واألموال المتبقية ،وما إلى ذلك ،باإلضافة إلى تقرير مالي ختامي مفصل.
ـ تقارير مالية شهرية تصاحب تقديم التقارير المشار إليها أعاله ،والتي ستشمل االلتزامات المقررة والمصاريف الفعلية واألموال المتبقية إلخ ،فضال
عن تقرير مالي نهائي مفصل.
يرجى االنتباه إلى أن اإلصدار النهائي لألداءات ،يتوقف على استالم مؤسسة  Creativeللتقرير المالي النهائي و/أو تقرير المشروع النهائي والموافقة
عليه .تجدر اإلشارة إلى أن األداءات النهائية للمنح الثابتة المبلغ ،تتوقف على إكمال المرحلة األخيرة والموافقة على المستلمات  /اإلنتاجات.
 .4عائدات البرنامج (إن كان ساريا)
 .5التوسيم ووضع العالمة التجارية
يتعين على المترشحين الذين تم انتقاؤهم من أجل المنحة ،احترام متطلبات وشروط التوسيم التالية ووضع العالمة التجارية:
تخضع جميع المواد الصادرة بموجب البرنامج ،لمخطط التوسيم ووضع العالمة التجارية من طرف البرنامج الوطني للقراءة ،وموافقة المسؤول على
العقود .يتوقع البرنامج الوطني للقراءة إصدار توجيهات لمنظمات المجتمع المدني المتلقية للمنح ،وتوفير أنشطة القراءة والكتابة المنظمة كبرامج دعم.
وخالفا لذلك ،ال يتوقع البرنامج الوطني للقراءة إلزام الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ،بتوسيم ووضع العالمات التجارية على وسائل تواصل منظمات
المجتمع المدني الموجهة للجمهور الذي تتعامل معه .تجدر اإلشارة إلى أن التوسيم ،ليس إجباريا بالنسبة للمواد المعتمدة لتنظيم وتدبير العقود كاألدوات
المكتبية والمعدات والمكاتب .والهدف من ذلك ،هو توسيم البرامج والمشاريع وليس الشركاء المنفذين .وبالتالي ال يخضع اسم منظمات المجتمع المدني
وبطاقة اال سم وبطاقات األعمال وأماكن العمل والمعدات والتجهيزات للتوسيم المشترك.
 .6االمتثال للمعايير البيئية
ال يدعم البرنامج الوطني للقراءة تحسين البنيات التحتية للمدارس ومرافق المجتمع المحلي .وبالتالي كل تحسين للبنيات التحتية ،بما في ذلك التحسينات
الصغيرة كطالء الجدران أو إصالح األبواب والنوافذ ...ليست مرخصة من طرف مؤسسة  Creativeأو الوكالة األمريكية للتنمية الدولية.
 .7عناوين االتصال
يمكن للمترشح(ين) التواصل مع مؤسسة  Creativeعن طريق البريد اإللكتروني ،أو إرسال رسالة خطية بخصوص فرصة التمويل الى العنوان
التالي :
اإلسم :المصطفى الشطبي
البريد اإللكترونيelmostafae@crea-morocco.com :
العنوان 29 :زنقة أوالد سعيد السويسي ،الرباط المغرب
 .8معلومات إضافية:

يحق لمؤسسة  Creativeتمويل ترشح واحد أو بعض الترشحات ،أو رفض تمويل أي منها.
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مرفق  :2استمارة الترشح التقني لمشروع القراءة من أجل النجاح -البرنامج الوطني للقراءة

استمارة الترشح التقني لمشروع القراءة
من أجل النجاح -البرنامج الوطني للقراءة
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بيانات المنظمة المترشحة
اسم المنظمة المترشحة
العنوان
الممثل القانوني
نقطة االتصال الرئيسية
رقم نظام ترقيم البيانات العالمي ( إذا كان يسري عليكم)
رقم التعريف الضريبي (الضريبة المضافة)
رقم الهاتف
رقم الفاكس
الموقع اإللكتروني
معلومات متعلقة بالمشروع
اسم المشروع
اإلقليم (األقاليم)
اسم المدارس المقترحة (حسب اإلقليم)
مدة التنفيذ

Name of Applicant
Address
Legal Representative
Primary Point of Contact
DUNS Number
VAT Number
Phone Number
FAX Number
Website

Project Title
)Location Province(s
)Names of Proposed Schools (per province
 1فبراير  30-2019شتنبر 2019

الموظفون (المرجو إدراج جميع الموظفين الرئيسيين وغير الرئيسين ،مع إرفاق السير الذاتية لجميع الموظفين الرئيسيين)
االسم والوظيفة
Scope of Work / Job Description
موظف رئيسي (مسير)
موظف رئيسي (منسق التواصل)
موظف غير رئيسي (مثال ،المالية)

الكفاءة/القدرة التنظيمية
2016
2017
2018

الدخل السنوي

Name & Title

المساهمون الماليون

سجل المشاريع المنجزة سابقا
المشروع :1
اسم المشروع
الموقع
دور المؤسسة
أهداف المشروع
نتائج المشروع
الميزانية اإلجمالية

PAST PERFORMANCE

 ،29زنقة أوالد سعيد ـــ السويسي ـــ الرباط
Tel: +212 537 65 71 73 --- Fax: +212 537 65 97 46
www.creativeassociatesinternational.com

البرنامج الوطني للقراءة

Grants-01/2019

مصدر التمويل والمعلومات المتعلقة بالعقد
المشروع :2
اسم المشروع
الموقع
دور المؤسسة
أهداف المشروع
نتائج المشروع
الميزانية اإلجمالية
مصدر التمويل والمعلومات المتعلقة بالعقد
المشروع :3
اسم المشروع
الموقع
دور المؤسسة
أهداف المشروع
نتائج المشروع
الميزانية اإلجمالية
مصدر التمويل والمعلومات المتعلقة
بالعقد/التعاقدية

إبراء الذمة
أنا ،الموقع أسفله ،بصفتي ممثل المنظمة المترشحة لهذا المشروع ،أشهد بصحة ومصداقية المعلومات الواردة في هذه االستمارة
االسم والصفة
التوقيع والختم

بتاريخ
تفاصيل المشروع:
اإلشكالية (يرجى توضيح المشاكل أو القضايا التي يعتزم المشروع معالجتها في المدارس والمناطق المقترحة)

الغايات واألهداف (المرجو تحديد غايات وأهداف المشروع المتعلقة بمعالجة المشاكل والمحددة أعاله)

ملخص المشروع (المرجو وصف المشروع بإيجاز بتوضيح ما يرمي إلى تحقيقه وفي أية مدارس)

المقاربة التقنية/االستراتيجية (المرجو توضيح االستراتيجية الشاملة التي سيتم اتباعها لتحقيق أهداف المشروع)
المقاربة التقنية (المرجو االطالع على وثيقة التوجيه)

األنشطة المقترحة (المرجو تفصيل النشاطات التي سيتم تنفيذها لتحقيق كل هدف من أهداف المشروع)
األنشطة
• النشاط 1
• النشاط 2
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النشاط 3

اإلنجازات المنتظرة (كم عدد التالميذ الذين يدرسون بالصفين األول و الثاني الذين سيستفيدون من المشروع في المدارس/المناطق المقترحة؟)
اإلنجازات (المرجو االطالع على ورقة التوجيه)
• اإلنجاز 1
• اإلنجاز 2
• اإلنجاز 3
عدد المستفيدين المباشرين المتوقع
مستوى وعدد التالميذ
الصف 1
الصف 2
عدد وفئة المدرسين /المنشطين
عدد وفئة المدراء
عدد المستفيدين غير المباشرين المتوقع
مستوى وعدد التالميذ
الصف 1
الصف 2
عدد وفئة المدرسين /المسيرين
عدد وفئة المدراء
خطة عمل المشروع والجدول الزمني للتنفيذ

أنشطة التواصل والتوعية العامة (يرجى وصف نوع األنشطة التي ترمي إلشراك اآلباء وأولياء األمور)

خطة التسيير (المرجو وصف خطة ومقاربة ونظم التسيير التي من شأنها إنجاح تنفيذ األنشطة وضمان نجاعة البرنامج)

التحديات والحلول (يرجى ذكر التحديات و العوائق التي قد تعترضكم خالل التنفيذ وسبل تجاوزها)

االستمرارية (المرجو توضيح التدابير التي سيتم اتخاذها لضمان استدامة المشروع بعد استكمال األنشطة)
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مرفق  -3بيان التكاليف

الصيغة النموذجية للميزانية المخصصة
للمنح
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الصيغة النموذجية للميزانية املخصصة للمنح
اسم مقدم (ة) الطلب:
اسم املشروع:
فترة األداء:
التاريخ:
سعرالصرف
الفئة:
العمالة املباشرة
الوظيفة
الوظيفة
الوظيفة
الوظيفة
الوظيفة
الوظيفة
الوظيفة
الوظيفة
الوظيفة
اإلجمالي الفرعي للموظفين

الكمية

الوحدة

سعرالوحدة
بالعملة
املحلية

اإلجمالي
بالعملة املحلية
-

الوسائل/اللوازم/املعدات

اإلجمالي الفرعي للوسائل واللوازم

-

السفروالنقل
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-

اإلجمالي الفرعي للسفروالنقل
تكلفة األنشطة

-

اإلجمالي الفرعي لألنشطة
التكاليف املباشرة األخرى
400

نسخة

1

400

اإلجمالي الفرعي للتكاليف املباشرة األخرى

400

إجمالي التكاليف املباشرة األخرى

إجمالي ميزانية املنحة
ملخص امليزانية
العمالة املباشرة
الوسائل/اللوازم/املعدات
السفروالنقل
األنشطة
التكاليف املباشرة األخرى

400

إجمالي امليزانية بالعملة املحلية
إجمالي امليزانية بالدوالراألمريكي
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املبادئ التوجيهية للميزانية:
ً
املوظفون :يدرج كل منصب  -إذا أمكن – حسب اسم املوظف ،ومسمى الوظيفة التي سيشغلها ،مرفوقا بمعدل الراتب السنوي ومستوى الجهد املبذول
ً
متسقا مع املرتبات املدفوعة مقابل األعمال املماثلة داخل املنظمات األخرى.
لفائدة املشروع .كما يجب أن يكون التعويض
الوسائل /اللوازم  /املعدات :تدرج عناصر القائمة حسب النوع (اللوازم املكتبية ،والرسوم البريدية ،ووسائل التكوين ،وورق النسخ ،واملعدات املستهلكة
مثل الكتب وآالت التسجيل املحمولة ،إلخ ).وكذلك العدد .وبشكل عام ،يجب أن تتضمن قوائم اللوازم املتوفرة أثناء سير املشروع.
السفر :تصنف تكاليف السفر الخاصة بموظفي املشروع حسب الغرض (مثل الدورات التكوينية ،املقابالت امليدانية واجتماعات الفريق االستشاري،
إلخ ،).وكذلك العدد .أمثلة :عدد األشخاص ،وعدد األيام وسعر الوحدة .وفي ما يخص الدورات التكوينية ،تدرج تكاليف سفر ووجبات املتدربين بشكل
منفصل ،كما يحدد عدد املتدربين وسعر الوحدة الخاص بالوجبات أو السكن .وبالنسبة للسفر ،تحدد مدن وبلدان الوجهة والعودة.
األنشطة :تدرج التكاليف املرتبطة مباشرة بتنفيذ النشاط مثل التكاليف املتعلقة بالتكوين وغير ذلك.
التكاليف املباشرة األخرى :تصنف العناصر مثل اإليجار أو إعادة إنتاج املواد أو الهاتف أو خدمات الحراسة أو األمن حسب النوع الرئيس ي ،مصحوبة
باألرقام .على سبيل املثال ،تقدم صور املساحة املربعة وتكلفة اإليجار للمتر املربع الواحد ،أو تكلفة اإليجار الشهري ومدة اإليجار باألشهر.
مالحظات امليزانية:
يجب استكمال مالحظات امليزانية بالنسبة لكل بند من بنود امليزانية ،وال يجوز تكرار املعلومات الواردة في امليزانية في الخانة املخصصة للمالحظات .ويجب
بدال من ذلك أن توفر املالحظات معلومات أكثر تفصيال حول كيفية تحديد التكلفة .على سبيل املثال :شراء الوسائل واللوازم على أساس استبيان موجه
للباعة أو عروض األثمان التي يضعها البائع؛ وتبرر تكاليف السفر على أساس سياسة سفر املنظمات ،والوقود املستعمل لعربات نقل املتدربين/املوظفين
إلى مقر التكوين على أساس املعدل املتوسط للوقود؛ وبالنسبة ألثمنة التنقل من وإلى املدينة والبلد الوجهة ،فتبرر على أساس عروض أثمان وكاالت
األسفار أو شركات الطيران.
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الملحق  - 4الشهادات والضمانات وبيانات أخرى للمستفيد من المنحة:

الشهادات والضمانات وبيانات أخرى
خاصة بالمستفيد ونموذج المعايير
الموحدة لتقديم الطلب
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تقديم
قبل تقديم المنحة ،يجب أن يتأكد فريق برنامج " "Creativeمن توفر الشهادات ،والضمانات ،وغيرها من البيانات الصادرة
عن المنظمات األمريكية وغير األمريكية (باستثناء ما هو محدد في كل شهادة ،أو ضمان ،أو بيان) وذلك قبل إصدار المنحة،
أو على النحو المنصوص عليه في قائمة القواعد واألحكام المدرجة.

املبادئ التوجيهية
يجوز أن يطلب فريق برنامج " "Creativeمن مقدم الطلب ،الشهادات إما كجزء من الطلب أو أثناء المفاوضات .كما يجب
على فريق البرنامج األخذ باالعتبار العبء اإلداري الذي يمكن أن يترتب عن طلب الشهادات خالل فترة تقديم الطلب وذلك في
ظل حاالت التأخير المحتملة في إصدار المنحة جراء انتظار التوصل بالشهادات.
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الشهادات والضمانات وبيانات أخرى خاصة باملستفيد
الجزء األول  -الشهادات والضمانات
 .1ضمان االمتثال للقوانين واللوائح التي تنص على عدم التمييزفي البرامج املدعومة فدراليا
مالحظة :تنطبق هذه الشهادة على المنظمات غير األمريكية في حالة تم تنفيذ أي جزء من البرنامج في الواليات المتحدة.
(أ) يؤكد المستفيد بموجبه ،أنه ال يجوز استبعاد أي شخص في الواليات المتحدة ،على األسس الموضحة أدناه ،من المشاركة أو
الحرمان من المنافع ،أو التعرض بأي شكل من األشكال للتمييز في أي برنامج أو نشاط يتلقى مساعدة مالية من الوكالة األمريكية
للتنمية الدولية ( ،)USAIDكما يضمن توافق ملفات الطلب التي ترسل في إطار اتفاق التعاون مع متطلبات ما يلي:
( )1الباب السادس من قانون الحقوق المدنية لسنة ( 1964قانون عام  42 ،88-352قانون الواليات المتحدة
-2000د) ،الذي يحظر التمييز على أساس العرق أو اللون أو األصل القومي ،في إطار البرامج واألنشطة التي تتلقى المساعدة
المالية الفدرالية؛
( )2القسم  504من قانون إعادة التأهيل لسنة  29( 1973قانون الواليات المتحدة  ،)794الذي يحظر التمييز على أساس
اإلعاقة في إطار البرامج واألنشطة التي تتلقى المساعدة المالية الفدرالية؛
( )3قانون التمييز على أساس السن لسنة  ،1975بصيغته المعدلة (قانون عام  ،)95-478الذي يحظر التمييز على أساس
السن في تقديم الخدمات والمزايا المدعومة باألموال الفدرالية؛
( )4الباب التاسع من تعديالت التعليم لسنة ( 1972قانون  20الواليات المتحدة  ،1681وما يليه) ،الذي يحظر التمييز على
أساس الجنس في البرامج واألنشطة التعليمية التي تتلقى مساعدة مالية فدرالية (سواء كانت البرامج أو األنشطة تقدمها أو ترعاها
مؤسسة تعليمية أم ال)؛ و
( ) 5لوائح الوكالة األمريكية للتنمية الدولية التي تنفذ قوانين عدم التمييز المذكورة أعاله ،المنصوص عليها في الفصل الثاني
من الباب  22من قانون اللوائح الفدرالية.
(ب) إذا كان المستفيد مؤسسة للتعليم العالي ،فإن الضمانات المقدمة في هذا الطلب تمتد إلى إجراءات القبول وجميع اإلجراءات
األخرى المتعلقة بمعاملة الطالب أو عمالء المؤسسة ،أو المتعلقة بفرصة المشاركة في تقديم الخدمات أو المزايا األخرى لهؤالء
األفراد ،ويجب أن ينطبق على المؤسسة بأكملها ما لم يثبت المستفيد ما يقنع مدير الوكالة األمريكية للتنمية الدولية أن ممارسات
المؤسسة في أجزاء أو برامج معينة للمؤسسة لن تؤثر بأي شكل من األشكال على ممارساتها في برنامج المؤسسة موضوع
طلب المساعدة المالية أو المستفيدين أو المشاركين في مثل هذه البرامج.

 .2شهادات بشأن مجموعات الضغط
يصرح الموقع أدناه ،على حد علمه ويقينه ،بما يلي:
( )1لم ولن يتم دفع أي أموال تم تخصيصها من قبل الحكومة الفدرالية ،بالنيابة عن الموقع أدناه أو بالنيابة عنها ،إلى أي
شخص للتأثير أو محاولة التأثير على موظف أو مستخدم في أي وكالة ،أو عضو في الكونغرس ،أو موظف أو مستخدم في
الكونغرس ،أو موظف لدى عضو في الكونغرس في ما يتعلق بمنح أي عقد فدرالي ،أو إجراء أي اتفاقية تعاون فدرالية ،أو
تقديم أي قرض فدرالي ،أو الدخول في أي اتفاق تعاون ،أو تمديد ،أو استمرار ،أو تجديد ،أو تعديل ،أو تغيير أي عقد فدرالي
أو منحة أو قرض أو اتفاق تعاون.
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( )2إذا تم دفع أي أموال أخرى غير األموال الفدرالية المخصصة أو تقرر دفعها مستقبال ألي شخص للتأثير أو
محاولة التأثير على موظف أو مستخدم في أي وكالة ،أو عضو في الكونغرس ،أو موظف أو مستخدم في الكونغرس ،أو موظف
لدى أحد األعضاء في الكونغرس فيما يتعلق بهذا العقد الفدرالي أو المنحة أو القرض أو اتفاق التعاون ،يجب على الموقع أدناه
إكمال وتقديم النموذج القياسي "للتصريح بأنشطة مجموعة الضغط" وفقا لتعليماته.
( )3يطلب الموقع أدناه إدراج لغة هذه الشهادة في مستندات المنحة ،بالنسبة لجميع المنح الفرعية على جميع
المستويات (بما في ذلك العقود عن طريق المناولة ،والمنح الفرعية ،والعقود بموجب المنح والقروض واتفاقيات التعاون) ،وعلى
جميع المستفيدين الفرعيين القيام بالتصديق والكشف عنها وفقا لذلك.
هذه الشهادة تمثيل مادي للواقع الذي تم االعتماد عليه عند إجراء هذه المعاملة أو الدخول فيها ،وتقديمها شرط أساسي إلجراء
هذه المعاملة أو الدخول فيها ،وهي مفروضة بموجب القسم  ،1352الباب  ،31من قانون الواليات المتحدة .يخضع أي شخص
يتخلف عن تقديم الشهادة المطلوبة لعقوبة مدنية ال تقل عن  10.000دوالر وال تزيد عن  100.000دوالر لكل حالة تخلف.

بيان ضمانات القروض وتأمين القروض

"يبين الموقع أدناه ،حسب علمه ويقينه ،أنه :إذا تم دفع أي أموال حاضرا أو مستقبال ألي شخص للتأثير أو محاولة التأثير على
موظف أو مستخدم في أي وكالة ،عضو في الكونغرس ،موظف أو مستخدم في الكونغرس ،أو موظف لدى عضو في الكونغرس
فيما يتعلق بهذا االلتزام الذي ينص على أن الواليات المتحدة تضمن أو تؤمن قرضا ،يجب على الموقعين أدناه إكمال وتقديم
نموذج قياسي "للتصريح بأنشطة مجموعة الضغط" وفقا لتعليماته .تقديم هذا البيان شرط أساسي إلجراء هذه الصفقة أو الدخول
فيها ،وهو مفروض بموجب المادة  ،1352الباب  ،31من قانون الواليات المتحدة .يخضع أي شخص يتخلف عن تقديم البيان
المطلوب لعقوبة مدنية ال تقل عن  10.000دوالر وال تزيد عن  100.000دوالر لكل حالة تخلف".

 -3حظرتقديم املساعدة للمتاجرين باملخدرات في البلدان واألفراد املعنيين ()ADS 206
تحتفظ الوكالة األمريكية للتنمية الدولية لنفسها بالحق في إنهاء هذه االتفاقية أو المطالبة بإعادة األموال أو اتخاذ تدابير أخرى
مالئمة إذا ثبت أن الشخص المستفيد قد أ ُدين بارتكاب جريمة مخدرات أو أنه كان متورطا في تجارة المخدرات كما هو محدد
في الفقرة  22من قانون األحكام الفدرالية ،قسم  .140كما يجب على الموقع أدناه ،مراجعة نظام التوجيه اآللي للوكالة األمريكية
للتنمية الدولية  206لتحديد ما إذا كانت هناك أية شهادات مطلوبة لألفراد الرئيسيين أو المشاركين المعنيين.
في حالة المشاركين المعنيين بالبرنامج :تحتفظ الوكالة األمريكية للتنمية الدولية بالحق في إنهاء المساعدة أو اتخاذ التدابير
المناسبة األخرى فيما يتعلق بأي مشارك وافقت عليه الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ووجد أنه أ ُدين بارتكاب جريمة مخدرات
أو كان متورطا في تهريب المخدرات كما هو محدد في الفقرة  22من قانون األحكام الفدرالية ،القسم .140

 .4شهادة بشأن تمويل اإلرهاب ،تطبيقا لألمرالتنفيذي رقم 13224
من خالل توقيع هذا الطلب وتقديمه ،يقدم المستفيد المحتمل الشهادة المبينة أدناه:
لم يقدم المستفيد ،على حد علمه الحالي ،في غضون السنوات العشر الماضية -وسيتخذ جميع الخطوات المعقولة لضمان -أنه
ال يقدم ولن يقدم عن علم ،الدعم المادي أو الموارد ألي فرد أو كيان يرتكب أو يحاول ارتكاب أعمال إرهابية أو الدعوة لها أو
تسهيلها أو المشاركة فيها أو ارتكاب أو محاولة ارتكاب أو تسهيل أو المشاركة في أعمال إرهابية ،كما هو محدد في الفقرة .3
ولن تعتبر الشهادة في الجملة السابقة واجبة التطبيق على الدعم المادي أو الموارد التي يقدمها المستفيد بموجب ترخيص وارد
في ترخيص واحد أو أكثر من التراخيص المعمول بها الصادرة عن مكتب مراقبة األصول األجنبية التابع لوزارة الخزينة
األمريكية (.)OFAC
قد تمكن الخطوات التالية المستفيد من االمتثال اللتزاماته بموجب الفقرة :1
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أ .قبل تقديم أي دعم مادي أو موارد إلى فرد أو كيان ،يتحقق المستفيد من أن الفرد أو الكيان ال ( )1يظهر في القائمة الرئيسية
للمواطنين واألشخاص املحظورين ،والتي يتم االحتفاظ بها من قبل مكتب مراقبة األصول األجنبية التابع لوزارة الخزانة
األمريكية ( )OFACأو ( )2غير مذكور في أي معلومات تكميلية تتعلق باألفراد أو الكيانات المحظورة التي قد تقدمها الوكالة
األمريكية للتنمية الدولية إلى المستفيد.
ب .قبل تقديم أي دعم مادي أو موارد لفرد أو كيان ما ،يتحقق المستفيد أيضا من أن الفرد أو الكيان غير مذكور لدى لجنة
الجزاءات الخاصة باألمن التابع لألمم المتحدة التي تم إنشاؤها بموجب قرار مجلس األمن "( )1999( 1267اللجنة )"1267
[األفراد والكيانات المرتبطة بطالبان أو بأسامة بن الدن أو بتنظيم القاعدة) .لتحديد ما إذا كان قد تم نشر تسمية فرد أو كيان من
قبل لجنة  ،1267ينبغي على المستفيد الرجوع إلى القائمة الموحدة المتاحة على اإلنترنت على موقع اإللكتروني للجنة:
.http://www.un.org/Docs/sc/committees/1267/1267ListEng.htm
ج .قبل تقديم أي دعم مادي أو موارد إلى فرد أو كيان ،يأخذ المستفيد بعين االعتبار جميع المعلومات عن ذلك الشخص أو الكيان
الذي يعرفه وجميع المعلومات العامة المتاحة عنه أو التي يجب أن يكون على دراية بها.
د .كما يقوم المستفيد بتنفيذ إجراءات مراقبة وإشراف معقولة لضمان عدم تحويل المساعدات لدعم النشاط اإلرهابي.
ألغراض هذه الشهادة -
يقصد ب “الدعم المادي والموارد" العملة أو األدوات النقدية أو األوراق المالية أو الخدمات المالية أو السكن أو التكوين أو
مشورة الخبراء أو المساعدة أو المنازل اآلمنة أو الوثائق أو الهوية الزائفة أو معدات االتصاالت أو المرافق أو األسلحة أو
المواد المميتة أو المتفجرات أو األفراد أو وسائل النقل واألصول المادية األخرى ،باستثناء األدوية أو المواد الدينية" .

يعني "التكوين" التعليم أو التدريس المصمم إلضفاء مهارة معينة ،في مقابل المعرفة العامة.
تعني "نصيحة أو مساعدة الخبراء" المشورة أو المساعدة المستمدة من المعرفة العلمية أو التقنية أو غيرها من المعارف
المتخصصة.

يقصد ب “الفعل اإلرهابي" -

أي فعل محظور بموجب إحدى اتفاقيات وبروتوكوالت األمم المتحدة الـ  12المتعلقة باإلرهاب (انظر معاهدات األمم المتحدة
بشأن اإلرهاب على الموقع)http://untreaty.un.org/English/Terrorism.asp :؛ أو

أي فعل مع سبق اإلصرار والعنف بدوافع سياسية يستهدف أهدافا غير محاربة من قبل أقليات أو عمالء سريين ؛ أو

أي فعل آخر يرتكب بقصد التسبب في وفاة أو إصابة بدنية خطيرة لمدني ،أو ألي شخص آخر ال يقوم بدور نشط في األعمال
العدائية في حالة نزاع مسلح ،وعندما يكون الغرض من هذا الفعل ،بطبيعته أو سياقه ،ترهيب السكان ،أو إجبار حكومة أو
منظمة دولية للقيام بأي فعل أو االمتناع عن القيام به.
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يقصد ب"الكيان" أي شراكة أو رابطة أو مؤسسة أو منظمة أخرى أو مجموعة أو مجموعة فرعية.
ال تشمل اإلشارات في هذه الشهادة إلى تقديم الدعم المادي والموارد توفير أموال الوكالة األمريكية للتنمية الدولية أو السلع التي
تمولها الوكالة للمستفيدين النهائيين من مساعدات الوكالة ،مثل المستفيدين من الغذاء والرعاية الطبية وقروض المشروعات
الصغيرة ،ما لم يكن لدى المستفيد سبب لالعتقاد بأن واحدا أو أكثر من هؤالء المستفيدين يرتكبون أعماال إرهابية أو يحاولون
ارتكابها أو يناصرونها أو يسهلونها أو يشاركون فيها أو ارتكبوا أو حاولوا ارتكاب أو تسهيل أعمال إرهابية أو شاركوا فيها.
ال تنطبق التزامات المستفيد بموجب الفقرة  1على شراء السلع و/أو االستفادة من الخدمات من قبل المستفيد التي تم الحصول
عليها في سياق العمل العادي من خالل عقد أو شراء ،من قبيل المرافق ،واإليجارات ،واللوازم المكتبية ،والبنزين ،وما إلى
ذلك ،ما لم يكن لدى المستفيد سبب لالعتقاد بأن البائع أو المورد لهذه السلع والخدمات يرتكب ،أو يحاول ارتكاب ،أو يدعو
ألعمال إرهابية أو يسهلها أو يشارك فيها ،أو ارتكب أو حاول ارتكاب أو تسهيل أعمال إرهابية أو المشاركة فيها.
تعد هذه الشهادة حكما صريحا وشرطا أساسيا ألي اتفاق يتم إصداره كنتيجة لهذا الطلب ،وأي انتهاك له يكون سببا إلنهاء
االتفاقية من جانب واحد من قبل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية قبل انتهاء مدتها * .يشير وجود نجمة إلى أن المعلومات
المجاورة جديدة أو منقحة تنقيحا جوهريا.

شهادة بشأن االتجار باألشخاص ،تطبيقا للباب السابع عشر من قانون تخصيص اعتمادات ألغراض الدفاع
.5
الوطني للسنة املالية 2013

مالحظة :يجب أن تستكمل هذه الشهادة قبل استالم املنحة إذا كانت القيمة املقدرة للخدمات املطلوب إجراؤها بموجب املنحة
خارج الواليات املتحدة تتجاوز  500,000دوالر .كما يجب ً
أيضا تقديم هذه الشهادة ً
سنويا إلى املسؤول عن االتفاق خالل فترة
تقديم املنح.
من خالل التوقيع أدناه ،يقر مقدم الطلب أو المستفيد ،حسب االقتضاء ،من خالل ممثله المعين حسب األصول ،بعد إجرائه ،بما
يلي:

أن مقدم الطلب/المستفيد قد نفذ خطة امتثال لمنع األنشطة المحظورة المحددة في القسم (أ) من الحكم اإللزامي الخاص ب
"االتجار باألشخاص" وهو ممتثل لهذه الخطة؛
أن مقدم الطلب/المستفيد قد نفذ إجراءات لمنع أي أنشطة مذكورة في الفقرة (أ) من الحكم اإللزامي الخاص ب "االتجار
باألشخاص" ولرصد وكشف وإنهاء أي متعاقد ،حائز على المنحة بالنيابة ،موظف ،أو وكيل لمقدم الطلب/المستفيد مشارك في
أي أنشطة موصوفة في هذا القسم؛ و
وعلى حد علم الممثلين ،ال يقوم أي من مقدمي الطلب/المستفيدين أو أي موظف أو متعاقد أو متابع لمقدم الطلب/المستفيد ،أو أي
وكيل لمقدم الطلب/المستفيد أو أي من المتعاقدين أو المتعهدين ،بأي من األنشطة الموصوفة في القسم (أ) من الحكم اإللزامي
الخاص ب"االتجار باألشخاص".

.6

شهادة املستفيد

من خالل التوقيع أدناه ،يقدم المستفيد الشهادات والضمانات لـ ( )1ضمان االمتثال للقوانين واللوائح التي تحكم عدم التمييز في
البرامج المدعومة فدراليا )2( ،الشهادة المتعلقة بمجموعات الضغط )3( ،حظر مساعدة متجري المخدرات للدول واألفراد
المعنيين (نظام التوجيه اآللي  )4( ،)206شهادة بشأن تطبيق األمر التنفيذي للتمويل اإلرهابي  ،13224و( )5شهادة بشأن
االتجار باألشخاص أعاله.
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يتم منح هذه الشهادات والضمانات في مقابل الحصول على أي منحة فدرالية أو جميعها ،أو القروض ،أو العقود ،أو الممتلكات،
أو الخصومات ،أو أي مساعدة مالية فدرالية أخرى تم تمديدها بعد تاريخ استالمها من قبل الوكالة ،بما في ذلك مدفوعات القسط
بعد هذا التاريخ على حساب طلبات المساعدة المالية الفدرالية التي تمت الموافقة عليها قبل هذا التاريخ .يقر المستفيد ويوافق
على أن مثل هذه المساعدات المالية الفدرالية سيتم تمديدها اعتمادا على العروض واالتفاقيات التي تم إبرامها في هذه الضمانات،
وأن الواليات المتحدة سيكون لها الحق في التماس اإلنفاذ القضائي لهذه الضمانات .هذه الضمانات ملزمة للمستفيد ،وورثته،
والمحال إليهم ،والمعينين ،والشخص أو األشخاص الذين تظهر توقيعاتهم أدناه المؤهلون لتوقيع هذه الضمانات نيابة عن المستفيد.

دعوة لتقديم الطلبات/بيانات البرنامج السنوي عدد__________________________________ :
__________________________________

رقم الطلب:
تاريخ الطلب:

__________________________________

اسم المستفيد:

___________________________________

الصفة/الوظيفة__________________________________:
__________________________________

التوقيع:

__________________________________

التاريخ:

الجزء الثاني  -الشهادة الفردية األساسية بشأن جرائم املخدرات واالتجارباملخدرات
أقر بموجبه أنه خالل العشر سنوات الماضية:
لم تتم إدانتي بانتهاك أو المشاركة بمؤامرة تنتهك أي قانون أو نظام للواليات المتحدة ،أو أي بلد آخر ،يتعلق بالعقاقير المخدرة
أو المؤثرات العقلية أو غيرها من المواد الخاضعة للرقابة.
أنا لست ،ولم أكن تاجرا ألي مخدر محظور ،أو مادة خاضعة للرقابة.
أنا لست ،ولم أكن مؤيدا بعلم مني ،أو محرضا ،أو متآمرا ،أو متواطئا مع اآلخرين في االتجار غير المشروع بأي من هذه
المخدرات أو المواد.
التوقيع:

__________________________________________

التاريخ:

__________________________________________

االسم:

__________________________________________

الصفة/الوظيفة:

__________________________________________

المنظمة:

__________________________________________

العنوان:

__________________________________________
__________________________________________

تاريخ االزدياد:

__________________________________________
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تنويه:
يجب توقيع هذه الشهادة بموجب أحكام الفقرة  22من قانون األحكام الفدرالية ،القسم  ،140المتعلقة بحظر تقديم المساعدة إلى
المتاجرين بالمخدرات .تم إصدار هذه اللوائح التي تتطلب توقيع بعض األفراد األساسيين في المنظمات لهذه الشهادة من قبل
وزارة الخارجية.
إذا قمت بتقديم شهادة مزورة ،ستكون عرضة للمالحقة الجنائية األمريكية بموجب القانون رقم  10من قانون الواليات المتحدة
.1001

الجزء الثالث  -شهادة املشارك بشأن جرائم املخدرات واالتجارباملخدرات
أقر بموجبه أنه خالل العشر سنوات الماضية:
لم تتم إدانتي بانتهاك أو بالمشاركة في أي مؤامرة تنتهك أي قانون أو نظام للواليات المتحدة أو أي بلد آخر يتعلق بالعقاقير
المخدرة أو المؤثرات العقلية أو غيرها من المواد الخاضعة للرقابة.
أنا لست ،ولم أكن تاجرا محظورا ألي مخدر أو مادة خاضعة للرقابة.
أنا لست ،ولم أكن مؤيدا للمعرفة ،أو محرضا ،أو متآمرا ،أو متواطئا مع اآلخرين في االتجار غير المشروع بأي من هذه
المخدرات أو المواد.
أتفهم أن الوكالة األمريكية للتنمية الدولية قد تنهي تكويني إذا ما تم التأكد من انخراطي في السلوك المذكور أعاله خالل السنوات
العشر الماضية أو أثناء فترة تكوين الوكالة األمريكية للتنمية الدولية.
التوقيع:

__________________________________________

االسم:

__________________________________________

التاريخ:

__________________________________________

العنوان:

__________________________________________
__________________________________________

تاريخ االزدياد:

__________________________________________

تنويه:
يجب توقيع هذه الشهادة بموجب أحكام الفقرة  22من قانون األحكام الفدرالية ،القسم  ،140المتعلق بحظر تقديم المساعدة
إلى المتاجرين بالمخدرات .تم إصدار هذه اللوائح التي تتطلب توقيع بعض المشاركين لهذه الشهادة من قبل وزارة الخارجية.
إذا قدمت شهادة مزورة ،ستكون عرضة للمالحقة الجنائية األمريكية بموجب القانون رقم  10قانون الواليات المتحدة .1001
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الجزء الرابع  -التمثيل من قبل املنظمة فيما يتعلق باملسؤولية الضريبية املتأخرة أو اإلدانة الجنائية
(أ) كما هو منصوص عليه في المادتين  744و  745من القسم هـ من قانون االعتمادات الموحدة والمستمرة لسنة 2015
(قانون سنة  ،)113-235واألحكام المماثلة ،إذا كانت واردة في أفعال االعتمادات الالحقة ،فإن أيا من األموال التي أتاحها هذا
القانون قد تستخدم للدخول في منحة مساعدة مع أي من المنظمات التي -
(" )1أدينت بارتكاب مخالفة جنائية بموجب أي قانون فدرالي خالل األشهر الـ  24السابقة ،حيث يكون لدى الوكالة المانحة
معرفة مبا شرة باإلدانة ،ما لم تعتبر الوكالة ،وفقا إلجراءاتها ،أن هذا اإلجراء اإلضافي غير ضروري لحماية مصالح الحكومة
"؛ أو
(" )2لديها التزام ضريبي فدرالي غير مدفوع تم تقو يمه والذي استنفدت فيه جميع سبل االنتصاف القضائية واإلدارية أو
انقضى ،ولم يتم دفعه في الوقت المناسب بموجب اتفاق مع السلطة المسؤولة عن تحصيل االلتزام الضريبي ،حيث لدى الوكالة
المانحة معرفة مباشرة بااللتزامات الضريبية غير المسددة ،ما لم تعتبر الوكالة الفدرالية هذا اإلجراء اإلضافي ضروريا لحماية
مصالح الحكومة ،وفقا إلجراءاتها".
تتمثل سياسة الوكالة األمريكية للتنمية الدولية في عدم إمكانية تقديم أي منحة ألي منظمة معنية بالرقم ( )1أو ( )2أعاله ،ما لم
تكن شعبة االمتثال التابعة لمكتب االستحواذ والمساعدة قد قررت أن التعليق أو الحجب غير ضروري لحماية مصالح الحكومة.

(ب) تمثيل مقدم الطلب:
( )1يبين مقدم الطلب أنه [ ] ليس [ ] منظمة أدينت بجريمة جنائية بموجب قانون فدرالي خالل الـ  24شهرا السابقة.

( )2يبين مقدم الطلب أنه [ ] ليس [ ] منظمة غير مدينة بالتزام ضريبي فدرالي غير مدفوع تم تقويمه والذي استنفدت فيه
جميع سبل االنتصاف القضائية واإلد ارية أو لم يتم سداده في الوقت المناسب بموجب اتفاق مع السلطة المسؤولة عن تحصيل
االلتزام الضريبي.

الجزء الخامس  -بيانات أخرى خاصة باملستفيد
األفراد املفوضون
.1
يبين المستفيد أن األشخاص التالية أسماؤهم مصرح لهم بالتفاوض نيابة عنه مع الحكومة وبإلزام المستفيد فيما يتعلق بهذا الطلب
أو المنحة:
االسم

العنوان

رقم الهاتف

رقم الفاكس

____________________________________________________________________
_____________________________
____________________________________________________________________
_____________________________
____________________________________________________________________
_____________________________
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رقم التعريف الضريبي

إذا كان المستفيد منظمة أميركية ،أو منظمة أجنبية لها دخل فعال يرتبط بسلوك األنشطة في الواليات المتحدة أو لديها مكتب أو
مكان عمل أو وكيل دفع مالي في الواليات المتحدة ،يرجى اإلشارة إلى رقم تعريف الضريبة الخاص بالمستفيد:

رقم التعريف الضريبي________________________________ :

.3

رقم النظام العاملي لترقيم البيانات ()DUNS

(أ) ما لم ينص على خالف ذلك في االلتماس وباستخدام إعفاء ساري المفعول ،كما هو مدرج في نهاية هذه الفقرة ،يجب على
المستفيد توفير رقم النظام العالمي لترقيم البيانات ( )DUNSالمطبق على هذا االسم والعنوان .يجب على المستفيدين أيضا
االهتمام باإلبالغ عن الرقم الذي يحدد اسم المستفيد وعنوانه تماما كما هو مذكور في االقتراح.

(ب) رقم النظام العالمي لترقيم البيانات ( )DUNSهو رقم مكون من  9أرقام يتم تعيينه بواسطة خدمات المعلومات Dun
و .Bradstreetإذا لم يكن لدى المستفيد رقم النظام العالمي لترقيم البيانات ( ،)DUNSفيجب عليه االتصال بـ  Dunو
 Bradstreetمباشرة على الرقم  .1-800-333-0505يتم توفير رقم النظام العالمي لترقيم البيانات ( )DUNSعلى الفور
عبر الهاتف دون أي رسوم على المستفيد .وعلى المستفيد أن يكون مستعدا لتقديم المعلومات التالية:

( )1اسم المستفيد.
( )2عنوان المستفيد.
( )3رقم هاتف المستفيد.
( )4مجال عمل المنظمة.
( )5الرئيس التنفيذي/المدير الرئيسي.
( )6تاريخ بداية أعمال المنظمة.
( )7عدد األشخاص العاملين لدى المستفيد.
( )8انتماء الشركة.

(ج) يمكن للمستفيدين الموجودين خارج الواليات المتحدة إرسال بريد إلكتروني إلى  Dunو Bradstreetعلى العنوان التالي
 globalinfo@dbisma.comللحصول على الموقع ورقم هاتف مكتب خدمات  Dunو  Bradstreetالمحلي.

النظام العالمي لترقيم البيانات ( )DUNSمتميز عن نظام رقم التعريف الضريبي الفدرالي (.)TIN
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النظام العالمي لترقيم البيانات (________________________________________ :)DUNS

 .5رقم ورقة االعتماد ()LOC
إذا كان لدى المستفيد ورقة اعتماد قائم ( )LOCمع الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ( ،)USAIDفيرجى بيان رقم ورقة
االعتماد :LOC

ورقة االعتماد _________________________________________ :LOC

.6

معلومات بشأن املشتريات

(أ) القابلية للتطبيق .وينطبق هذا على شراء السلع والخدمات المخطط لها من قبل المستفيد من مورد للسلع أو الخدمات (مثل
العقود وطلبات الشراء ،وما إلى ذلك) لالستعمال المباشر أو لفائدة المستفيد في تنفيذ البرنامج المدعوم ،وليس كتعويض على
المساعدة المقدمة من المستفيد (أي المنحة الفرعية أو االتفاق الفرعي) إلى ممنوح فرعي أو مستفيد فرعي لدعم برنامج الممنوح
الفرعي أو المستفيد الفرعي .ال يمثل توفير المستفيد للمعلومات المطلوبة ،في حد ذاته ،موافقة للوكالة األمريكية للتنمية الدولية.
(ب) كمية المشتريات ،يرجى اإلشارة إلى المبلغ اإلجمالي المقدر بالدوالر للسلع والخدمات التي يعتزم المستفيد شراءها بموجب
المنحة:
__________________________ دوالر

(ج) ممتلكات غير قابلة لالستهالك ،بمعنى أنه إذا كان المستفيد يخطط لشراء معدات غير قابلة لالستهالك والتي تتطلب موافقة
المسؤول المشرف على العقد ،فيرجى ذكر أنواع وكميات كل منها وتكاليف الوحدة المقدرة أدناه (باستخدام صفحة جديدة ،عند
الضرورة) .تتمثل المعدات غير القابلة لالستهالك التي تتطلب موافقة المسؤول المشرف على العقد على الشراء في أي مادة من
الممتلكات الشخصية الملموسة التي ال يمكن استهالكها والتي يتم تضمينها مباشرة في المنحة ،وتكون لها فترة استخدام أكثر من
سنة واحدة وتكلفة اقتناء تبلغ  5.000دوالر أو أكثر لكل وحدة.

النوع/الوصف (سنة)

__________________________________________

الكمية

__________________________________________

تقدير تكلفة الوحدة

__________________________________________

(د) المصدر .إذا كان المستفيد يخطط لشراء أي سلع/بضائع ال تتوافق مع المعايير المعتمدة "قواعد أهلية الوكالة األمريكية
للتنمية الدولية لشراء السلع والخدمات" ،يرجى اإلشارة أدناه (باستخدام صفحة جديدة ،عند الضرورة) ،إلى أنواع وكميات كل
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منها ،و تكاليف الوحدة المقدرة لكل منها والمصدر المحتمل" .المصدر" يعني البلد الذي تشحن منه السلعة إلى البلد المتعاون أو
البلد المتعاون نفسه إذا كانت السلعة موجودة في البلد المتعاون وقت الشراء .ومع ذلك ،عندما يتم شحن سلعة ما من ميناء حر
أو مستودع جمركي بالشكل الذي وردت به ،يعني "المصدر" البلد الذي تم شحن السلعة منه إلى الميناء الحر أو المستودع.
باإلضافة إلى ذلك ،تعتبر السلعة "متاحة للشراء" أي "عرضت للبيع في وقت الشراء" إذا كانت السلعة مدرجة في كتالوج البائع
أو قوائم الجرد األخرى وتم االحتفاظ بها كجزء من الممارسات التجارية االعتيادية للمورد وتم عرضها للبيع بانتظام ،حتى لو
تكن السلع على رفوف البائعين أو في بالبلد المصدر في وقت الطلب .في مثل هذه الحاالت ،يجب على المستفيد أن يوثق أن
السلعة قد أدرجت في كتالوج البائع أو في قوائم الجرد األخرى وأن البائع لديه ممارسة تجارية اعتيادية ومنتظمة لبيع السلعة
من خالل ما يسمى ب "في الوقت المناسب" أو أي ممارسات تخزين مماثلة أخرى؛ وأنه لم يقم بتحريض البائع على إدراج
السلعة في كتالوجه أو قائمة الجرد لمجرد تلبية طلب المستفيد للسلعة.

النوع/الوصف

__________________________________________

الكمية

__________________________________________

السلع المقدرة

__________________________________________

البضائع المحتملة

__________________________________________

المورد المحتمل (عام) __________________________________________
تكلفة الوحدة

__________________________________________

المصدر

__________________________________________

(هـ) البضائع المقيدة بشروط .إذا كان المستفيد يخطط لشراء أي بضائع مقيدة ،فيرجى ذكر أنواع وكميات كل منها ،وتقدير
تكلفة الوحدة لكل منها ،واالستخدام المقصود ،والمصدر المحتمل (باستخدام صفحة جديدة عند الضرورة) .البضائع المقيدة
بشروط هي السلع الزراعية ،المركبات ذات المحركات ،المستحضرات الصيدالنية ،المبيدات ،المعدات المستعملة ،الممتلكات
الزائدة للحكومة األمريكية ،واألسمدة.
النوع/الوصف

__________________________________________

الكمية

__________________________________________

القدر

__________________________________________

المورد المحتمل

__________________________________________

االستخدام المقصود (عام)

__________________________________________

تكلفة الوحدة

__________________________________________

المصدر

__________________________________________

(و) جنسية المورد ،إذا كان المستفيد يخطط لشراء أي سلع أو خدمات من موردي السلع والخدمات الذين ال تتوافق جنسياتهم
مع حكم "قواعد التأهل للوكالة األمريكية للتنمية الدولية ( )USAIDلشراء السلع والخدمات" ،يرجى اإلشارة أدناه (باستخدام
صفحة جديدة ،عند الضرورة) أنواع وكميات كل سلعة أو خدمة ،وتكاليف تقديرية لكل منها ،والجنسية المحتملة لكل مورد غير
أمريكي لكل سلعة أو خدمة ،واألساس المنطقي للشراء من مورد غير أمريكي.
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النوع/الوصف

__________________________________________

الكمية

__________________________________________

القدر

__________________________________________

المورد المحتمل

__________________________________________

الجنسية

__________________________________________

األساس المنطقي (عام)

__________________________________________

تكلفة الوحدة (غير أمريكية فقط)

__________________________________________

لغير األمريكيين

__________________________________________

املراجع السابقة

في صفحة جديدة ،يرجى تقديم معلومات عن المراجع السابقة المطلوبة في دعوة تقديم الطلبات.

.7

نوع املنظمة

يبين المستفيد ،عن طريق تحديد المربع المناسب ،أن -

(أ) إذا كان المستفيد كيانا أمريكيا ،فإنه يعمل كـ [ ] شركة تم تأسيسها بموجب قوانين الدولة ] [ ،فرد ] [ ،شراكة ] [ ،منظمة
غير حكومية غير ربحية ] [ ،منظمة حكومية أو حكومية محلية ] [ ،كلية أو جامعة خاصة ] [ ،كلية عامة أو جامعة ] [ ،منظمة
دولية ،أو [ ] شركة مشتركة ؛ أو

(ب) إذا كان المستفيد كيانا غير أمريكي ،فإنه يعمل كـ [ ] شركة منظمة بموجب قوانين __________________
(البلد) ] [ ،فردا ] [ ،شراكة ] [ ،منظمة غير حكومية غير ربحية ] [ ،مؤسسة تعليمية غير حكومية ] [ ،منظمة حكومية] [ ،
منظمة دولية ،أو [ ] شركة مشتركة.

.8

التكاليف التقديرية ألدوات التواصل

فيما يلي تقدير (تقديرات) تكلفة كل أداة للتواصل على حدة (على سبيل المثال ،أي مادة مطبوعة [بخالف مادة النسخ غير
الملونة] ،أو خدمات التصوير الفوتوغرافي أو خدمات إنتاج الفيديو) التي من المتوقع حدوثها بموجب المنحة .يجب أن يتضمن
كل تقدير جميع التكاليف المرتبطة بإعداد وتنفيذ األداة .استخدم صفحة جديدة عند الضرورة.

الجزء السادس – معاييراعتماد الطلبات
.1

استراتيجية العالمة التجارية  -املساعدة (يونيو )2012
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يجب على المتقدمين الموصى بهم للحصول على منحة المساعدة تقديم "استراتيجية العالمة التجارية" التي تصف كيفية تسمية
البرنامج أو المشروع أو النشاط ووضعه ،وكيفية الترويج له وإبالغه إلى المستفيدين ومواطني الدول المضيفة والتفاوض حولها،
إن طلب إستراتيجية العالمة التجارية ،من قبل المسؤول المشرف على العقد من مقدم الطلب ،ال يمنح أي حقوق لمقدم الطلب
وال يشكل أي التزام من قبل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية.

إن عدم تقديم إستراتيجية العالمة التجارية والتفاوض عليها ضمن اإلطار الزمني المحدد من قبل المسؤول المشرف على العقد
سيجعل مقدم الطلب غير مؤهل للحصول على المنحة.

يجب على مقدم الطلب تضمين جميع التكاليف التقديرية المرتبطة بالعالمات التجارية لبرامج الوكالة األمريكية للتنمية الدولية،
مثل اللوحات ،والملصقات ،والالفتات ،واألحداث الصحفية ،والمواد ،وما إلى ذلك ،في جزء الميزانية من الطلب .تخضع هذه
التكاليف للمراجعة والتفاوض مع المسؤول المشرف على العقد وسيتم دمجها في إجمالي المبلغ المقدر للمنحة أو اتفاقية التعاون
أو أداة المساعدة األخرى.

يجب أن تتضمن استراتيجية العالمة التجارية ،كحد أدنى ،كل ما يلي:

( )1جميع التكاليف التقديرية المرتبطة بالعالمات التجارية لبرامج الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ،مثل اللوحات ،والملصقات،
والالفتات ،واألحداث الصحفية ،والمواد ،وما إلى ذلك.

( )2االسم المخصص للبرنامج أو المشروع أو النشاط.

(أ) تطلب الوكالة األمريكية للتنمية أن يستخدم مقدم الطلب "هوية الوكالة األمريكية للتنمية الدولية" ،التي تتألف من شعار الوكالة
األمريكية للتنمية الدولية والعالمة التجارية ،مع شعار "من الشعب األمريكي" كما هو موضح في موقع الوكالة األمريكية للتنمية
الدولية على الرابط  ،http://www.usaid.gov/brandingما لم ينص القسم السادس من دعوة تقديم الطلبات أو بيانات
البرنامج السنوي على أن مدير الوكالة األمريكية للتنمية الدولية قد وافق على استخدام شعار إضافي أو بديل ،أو ختم ،أو وسم.

(ب) تفضل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ترجمات اللغات المحلية لعبارة " بفضل (أو مع) الدعم السخي من الشعب األمريكي"
بجانب هوية الوكالة األمريكية للتنمية الدولية عند االعتراف بالمساهمات.

(ج) من المقبول إرفاق العالمة التجارية للوكالة األمريكية للتنمية الدولية وعالمة مقدم الطلب.
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(د) إذا كانت استخدام العالمة التجارية بالطريقة المذكورة أعاله غير مناسب أو غير ممكن ،يجب على مقدم الطلب أن يشرح
كيف سيتم عرض مشاركة الوكالة األمريكية للتنمية الدولية خالل الدعاية للبرنامج أو المشروع.

(ه) تفضل الوكالة األميركية للتنمية الدولية تمويل المشاريع التي ال تحتوي على شعار أو هوية منفصلة تتنافس مع هوية الوكالة
األمريكية للتنمية الدولية .إذا كانت هناك خطة لتطوير شعار منفصل لتحديد هذا البرنامج باستمرار ،يجب على مقدم الطلب
إرفاق نسخة من الشعارات المقترحة .سيحدد القسم السادس من دعوة تقديم الطلبات أو بيانات البرنامج السنوي ما إذا وافق مدير
البرنامج على استخدام شعار إضافي أو بديل أو ختم أو وسم.
( )3الجهات األولية والثانوية المستهدفة لهذا المشروع أو البرنامج ،بما في ذلك المستفيدين المباشرين وأي قطاعات مستهدفة
خاصة.

( )4برنامج التواصل أو األدوات المستخدمة لشرح أو تسويق البرنامج للمستفيدين.
(أ)

وصف رسالة البرنامج الرئيسية.

(ب) تقديم لوائح لوسائل التكوين ،والملصقات ،والكتيبات ،وإعالنات الخدمة العامة ،ولوحات اإلعالنات ،والمواقع اإللكترونية،
وما إلى ذلك ،حسب االقتضاء.

(ج) تقديم أي خطط لإلعالن والترويج لهذا البرنامج أو المشروع علنا لمواطني الدول المضيفة ،مثل النشرات اإلعالمية
والمؤتمرات الصحفية واألحداث العامة وما إلى ذلك .يجب على مقدم الطلب دمج هوية الوكالة األمريكية للتنمية الدولية والرسالة،
" الوكالة األمريكية للتنمية الدولية هي من الشعب األمريكي".

( )4تقديم أي أفكار إضافية لزيادة الوعي بأن الشعب األمريكي يدعم هذا المشروع أو البرنامج.

( )5معلومات عن أي مشاركة مباشرة من حكومة أو وزارة بالبلد المضيف ،بما في ذلك أي إشارة مبرمجة لحكومة البلد
المضيف.

( )6في حالة استخدام أي مجموعات أخرى لشعارها أو هويتها على أدوات البرنامج والمواد ذات الصلة ،يجب تبرير سبب
اإلعالن عن هويتهم (مشاركة في التمويل مثال) وما إذا كانوا سيحصلون على نفس الحيز البصري للوكالة األمريكية للتنمية
الدولية.

سيقوم المسؤول المشرف على العقد بمراجعة استراتيجية العالمة التجارية لضمان تضمين المعلومات الواردة أعاله بشكل كافٍ
وبما يتفق مع األهداف المعلنة للمنحة ،وبيانات تكاليف مقدم الطلب ،وخطة األداء.
 ،29زنقة أوالد سعيد ـــ السويسي ـــ الرباط
Tel: +212 537 65 71 73 --- Fax: +212 537 65 97 46
www.creativeassociatesinternational.com

البرنامج الوطني للقراءة

Grants-01/2019

إذا تلقى مقدم الطلب منحة مساعدة ،سيتم تضمين استراتيجية العالمة التجارية في جزء من المنحة أو اتفاقية التعاون الناتجة.

(نهاية نص البند)
.2

برنامج التواصل والهوية البصرية  -املساعدة (يونيو )2012

يجب على المتقدمين الموصى بهم للحصول على المنحة تقديم "برنامج التواصل والهوية البصرية " والتفاوض بشأنه ،بما في
ذلك تفاصيل األدوات اإلعالمية ،السلع ،األدوات التي ستحمل الهوية البصرية للوكالة األمريكية للتنمية الدولية ،التي تضم شعار
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية والعالمة التجارية ،مع الشعار "من الشعب األمريكي" .إن هوية الوكالة األمريكية للتنمية الدولية
هي العالمة الرسمية للوكالة ،وهي موجودة على موقع الوكالة األمريكية للتنمية الدولية على الرابط
 . http://www.usaid.gov/brandingسيحدد القسم السادس من دعوة تقديم الطلبات أو بيانات البرنامج السنوي ما إذا
وافق مدير البرنامج على استخدام شعار إضافي أو بديل أو ختم أو شعار.

إن طلب برنامج التواصل والهوية البصرية ،من قبل المسؤول المشرف على العقد من مقدم الطلب ،ال يمنح أي حقوق لمقدم
الطلب وال يشكل أي التزام من قبل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية.

إن عدم تقديم برنامج التواصل والهوية البصرية والتفاوض عليه ضمن اإلطار الزمني المحدد من قبل المسؤول المشرف على
العقد سيجعل مقدم الطلب غير مؤهل للحصول على المنحة.

يجب على مقدم الطلب تضمين جميع التكاليف التقديرية المرتبطة بالعالمات التجارية لبرامج الوكالة األمريكية للتنمية الدولية،
مثل اللوحات ،والملصقات ،والالفتات ،واألحداث الصحفية ،والمواد ،وما إلى ذلك ،في جزء الميزانية من الطلب .تخضع هذه
التكاليف للمراجعة والتفاوض مع المسؤول المشرف على العقد وسيتم دمجها في إجمالي المبلغ المقدر للمنحة أو اتفاقية التعاون
أو أداة المساعدة األخرى.

يجب أن يتضمن برنامج التواصل جميع ما يلي:

( ) 1وصف لوسائل االتصال العامة والسلع ومواد البرنامج التي يخطط مقدم الطلب إلنتاجها والتي تحمل هوية الوكالة
األمريكية للتنمية الدولية كجزء من المنحة ،بما في ذلك:
(أ) مواقع البرامج أو المشاريع أو األنشطة التي تمولها الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ( ،)USAIDبما في ذلك مشاريع البنية
التحتية المرئية أو المواقع األخرى ذات الطبيعة المادية ؛

(ب) المساعدة الفنية أو الدراسات أو التقارير أو الصحف أو المطبوعات أو المنتجات السمعية البصرية أو إعالنات الخدمة
العامة أو مواقع الويب/أنشطة اإلنترنت أو المنتجات الترويجية أو المعلوماتية أو اإلعالمية أو االتصاالت التي تمولها الوكالة
األمريكية للتنمية الدولية.
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(ج) السلع والمعدات واللوازم والمواد األخرى التي تمولها الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ( ،)USAIDبما في ذلك السلع أو
المعدات المقدمة في إطار برامج المساعدة اإلنسانية أو اإلغاثة في حاالت الكوارث؛

(د) من المقبول إرفاق اللقب وهوية مقدم الطلب مع هوية الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ؛ و

(هـ األحداث التي تمولها الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ،مثل الدورات التكوينية والمؤتمرات والندوات والمعارض وورش
العمل والمؤتمرات الصحفية وغيرها من األنشطة العامة .إذا لم يكن من الممكن عرض هوية الوكالة األمريكية للتنمية الدولية
( ،)USAIDيتم تشجيع المستفيد على االعتراف بدور الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ودعم الشعب األمريكي.

( )2جدول الوثائق التعاقدية الخاصة بالبرنامج:

(أ) .كل الوثائق التي يعتزم مقدم الطلب وضع عالمة عليها وتشمل هوية الوكالة األمريكية للتنمية الدولية؛
(ب) .قائمة باألدوات ونوع العالمة والهوية التي سيستخدمها مقدم الطلب في إنجاز وثائق البرنامج؛
(ج) .متى سيستعمل مقدم الطلب العالمة في وثائق البرنامج ومكان وضع العالمات؛
(د) .ما هي وثائق البرنامج التي ال يخطط مقدم الطلب لوضع هوية الوكالة األمريكية للتنمية الدولية عليها ،و
(هـ) .األساس المنطقي لعدم وضعها.

( )3طلبات للحصول على إعفاء من متطلبات وضع عالمة الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ،وشرح أسباب تطبيق اإلعفاء.
قد يطلب مقدم الطلب إعفاء إذا كانت متطلبات وضع العالمة التجارية الخاصة بالوكالة األمريكية للتنمية قد تؤثر سلبيا على:

االستقاللية الجوهرية أو الحياد للبرنامج أو الوسائل التي يكون فيها االستقالل أو الحياد جانبا متأصال .يجب على مقدم الطلب
تحديد الهدف اإلنمائي للوكالة األمريكية للتنمية الدولية ،أو النتيجة المؤقتة ،أو هدف البرنامج الذي يتم تعزيزه من خالل ظهور
الحيادية ،أو توضيح سبب اعتبار جانب من جوانب المنحة محايدا بشكل افتراضي .يتم التحديد حسب الفئة أو البند الذي يمكن
تسليمه ،ونماذج الوسائل التي يتم طلب اإلعفاء منها.

مصداقية عمليات المراجعة أو التقارير أو التحليالت أو الدراسات أو التوصيات المتعلقة بالسياسة والتي يجب اعتبار بياناتها أو
نتائجها مستقلة .يجب على مقدم الطلب أن يفسر لماذا.
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تقويض "ملكية" الحكومة المضيفة للدساتير أو القوانين أو اللوائح أو السياسات أو الدراسات أو التقويمات أو التقارير أو
المطبوعات أو الدراسات االستقصائية أو عمليات التدقيق أو إعالنات الخدمة العامة أو االتصاالت األخرى .يجب على مقدم
الطلب أن يشرح لماذا يعتبر مادة أو منتجا معينا في وضع أفضل كعنصر أو منتج حكومي للدولة المضيفة.

تعوق وظيفة أداة ما .يجب على مقدم الطلب أن يشرح كيف أن وضع عالمة على أداة أو سلعة قد يضعف وظيفته.

(تحمل تكاليف كبيرة أو تكون غير عملية .يجب على مقدم الطلب أن يشرح لماذا ال يكون وضع العالمات مفيدا أو عمليا.

اإلساءة إلى المعايير الثقافية أو االجتماعية المحلية ،أو اعتبارها غير مالئمة .يجب على مقدم الطلب تحديد القاعدة ذات الصلة،
وشرح السبب في أن العالمات قد تنتهك تلك القاعدة أو تكون غير مالئمة.

الصراع مع القانون الدولي .يجب على مقدم الطلب تحديد القانون الدولي المطبق الذي تنتهكه العالمة.

سوف ينظر المسؤول المشرف على العقد في مالءمة برنامج التواصل ومعقوليته ،وسيوافق أو ال يوافق على أي طلبات لإلعفاء.
ستتم مراجعة برنامج التواصل للتأكد من أن المعلومات الواردة أعاله يتم تضمينها بشكل كافٍ وبما يتفق مع األهداف المعلنة
للمنحة ،وبيانات تكاليف مقدم الطلب ،وخطة األداء.
إذا حصل مقدم الطلب على منحة مساعدة ،فسوف يتم تضمين برنامج التواصل ،بما في ذلك أي إعفاءات معتمدة ،في المنحة أو
االتفاق التعاوني الناتج ،وسيتقدم بطلب للحصول على المنحة ما لم ينص على خالف ذلك.

(نهاية نص البند)
تطبيق شرط الضمير(تقديم املساعدة)  -بند تقديم الطلب (فبراير)2012

قابلية التطبيق :يجب تضمين هذا البند في أي دعوة جديدة لتقديم الطلبات ( )RFAأو بيان البرنامج السنوي ( )APSالذي
يهدف إلى إلزام السنة املالية  4أو األموال الالحقة املتاحة ألنشطة فيروس نقص املناعة/اإليدز ،بغض النظر عن حساب
البرنامج .للمزيد من اإلرشادات انظر  ،AAPD 14-04القسم .D.2
تطبيق شرط الضمير(تقديم املساعدة) – بند تقديم الطلب (فبراير)2012
(أ) كل منظمة ،بما في ذلك المنظمات الدينية ،مؤهلة بشكل ما لتلقي األموال بموجب هذه االتفاقية للوقاية من فيروس نقص
المناعة/اإليدز ،أو العالج ،أو الرعاية -

)1

لن يكون مطلوبا منها ،كشرط لتلقي هذه المساعدة -
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(أ) تأييد أو استخدام نهج متعدد القطاعات أو شامل لمكافحة فيروس نقص المناعة/اإليدز؛ أو

(ب) التصديق أو استخدام أو إحالة أو االنضمام إلى أو المشاركة في أي برنامج أو نشاط يكون للمنظمة اعتراض ديني أو
معنوي عليه؛ و
ال يجوز التمييز ضده في التماس أو إصدار المنح أو العقود أو االتفاقات التعاونية لرفض تلبية أي شرط من البنود
)2
الواردة في الفقرة (أ) ( )1أعاله.
(ب) يجب على مقدم الطلب الذي يعتقد أن هذا االلتماس يتضمن أحكاما أو متطلبات تتطلب منه أن يؤيد أو يستخدم نهجا أو
يشارك في نشاط له اعتراض ديني أو أخالقي عليه ،إبالغ موظف االتفاق المعني بذلك وفقا لحكم المعيار اإللزامي بعنوان
"إشعارات" في أقرب وقت ممكن ،وعلى كل حال في موعد أقصاه  15يوما تقويميا قبل الموعد النهائي لتقديم الطلبات بموجبه
االلتماس .يجب على مقدم الطلب تبيان النشاط (األنشطة) التي ال يمكن تنفيذها وطبيعة االعتراض الديني أو األخالقي.
(ج) في الرد على االلتماس ،قد يتنافس مقدم الطلب ذو االعتراض الديني أو األخالقي على أي فرصة تمويل كشريك رئيسي،
أو كقائد أو عضو في تحالف يجتمع معا للتنافس للحصول على منحة .بدال من ذلك ،مقدم الطلب هذا قد يحدد طلبه في تلك
األنشطة التي يمكن أن ينفذها ويجب أن يوضح في تقريره النشاط (األنشطة) التي يستبعدها بناء على اعتراض ديني أو أخالقي.
سيتم تقييم اقتراح العارض بناء على األنشطة التي تم تقديم اقتراح بشأنها ،ولن يتم تقييمها بشكل إيجابي أو سلبي بسبب عدم
وجود اقتراح يتناول النشاط (األنشطة) التي اعترض عليها والتي حذفت .باإلضافة إلى اإلخطار الوارد في الفقرة (ب) أعاله،
يجب على مقدم الطلب احترام تاريخ التقديم المنصوص عليه في االلتماس.

(نهاية نص البند)
.4
)2017

حظر تقديم املساعدة الفدرالية إلى الكيانات التي تتطلب بعض االتفاقات السرية الداخلية  -التمثيل (ماي

قابلية التطبيق :يجب تضمين هذا الحكم السابق للمنحة في القسم الرابع من جميع طلبات املساعدة.
يحظرتقديم مساعدة فدرالية للكيانات التي تتطلب اتفاقيات سرية داخلية معينة  -التمثيل (ماي )2017
(أ) التعريفات.
يقصد ب"العقد" المعنى الوارد في الفقرة  2من قانون األحكام الفدرالية ،القسم .200
يقصد ب "المتعاقد" الكيان الذي يتلقى عقدا كما هو محدد في الفقرة  2من قانون األحكام الفدرالية ،القسم .200
يقصد ب "اتفاق أو بيان السرية الداخلية" اتفاقية السرية أو أي بيان مكتوب آخر يفرض على المستفيد أن يوقع أي من موظفيه
أو المستفيدين األساسيين عليه بشأن عدم اإلفصاح عن معلومات المستفيد ،باستثناء أنه ال يتضمن اتفاقيات السرية الناشئة عن
اتفاقيات التقاضي المدني أو اتفاقيات السرية التي يوقعها الموظفون المستفيدون أو المستفيدون الفرعيون بناء على طلب وكالة
فدرالية.
يقصد ب "المنحة الفرعية" المعنى الوارد في الفقرة  2من قانون األحكام الفدرالية ،القسم .200
يقصد ب "المستفيد الفرعي" المعنى الوارد في الفقرة  2من قانون األحكام الفدرالية ،القسم .200
(ب) وفقا للمادة  743من القسم هـ ،الباب السابع ،من قانون االعتمادات الموحدة والمواصالت المستمرة ،لسنة ( 2015قانون
عام  )113-235واألحكام التي يخلفها في أعمال االعتمادات الالحقة (وممتدة في القرارات المستمرة) ،الوكاالت الحكومية ال
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يجوز لها استخدام األموال المخصصة (أو التي تكون متاحة) لتقديم المساعدة الفدرالية إلى كيان غير فدرالي يطلب من موظفيه
أو المستفيدين األساسيين أو المتعاقدين الذين يطلبون اإلبالغ عن إهدار أو احتيال أو سوء استخدام توقيع بيانات أو اتفاقيات
السرية الداخلية تحظر أو تقيد موظفيها ،أو المستفيدين األساسيين ،أو المتعاقدين الذين يبلغون بشكل قانوني عن مثل هذه المخلفات
أو الغش أو اإلساءة لممثل معين في التحقيق أو ممثل إلنفاذ القانون في إدارة أو وكالة فدرالية مخولة بتلقي مثل هذه المعلومات.
(ج) ال يخالف الحظر الوارد في الفقرة (ب) من هذا الحكم المتطلبات المطبقة على االستمارة الموحدة ( ،312اتفاقية عدم
إفشاء المعلومات السرية) ،النموذج ( 4414اتفاقية عدم إفشاء المعلومات الحساسة) ،أو أي شكل آخر صادر عن إدارة أو وكالة
فدرالية تحكم عدم اإلفصاح عن المعلومات المصنفة.
(د) التمثيل .من خالل تقديم طلب التقديم ،يمثل المستفيد المحتمل أنه لن يطلب من موظفيه أو المستفيدين األساسيين أو
المتعاقدين توقيع أو االلتزام باتفاقيات أو بيانات السرية الداخلية التي تحظر أو تقيد موظفيها أو المستفيدين األساسيين أو المتعاقدين
من اإلبالغ بشكل قانوني عن اإلهدار أو االحتيال أو سوء استخدام مرتبط بأداء منحة فدرالية إلى ممثل تحقيق أو ممثل إنفاذ
قانوني لدائرة أو وكالة فدرالية مخولة بتلقي هذه المعلومات (على سبيل المثال ،مكتب المفتش العام للوكالة).

(نهاية نص البند)
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