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لبنان –تونس او/ و جديدة الشوف  –االردن او/ و المونستير  -الكركالموقع:   

فترة تصل إلى أربعة أشهر من تاريخ توقيع العقد: المدة  

2018تشرين االول  18: تاريخ البدء  

2019فبراير  18بناًء على العقد ، بحد أقصى بحلول تاريخ االنتهاء:   

 الخلفية

 ما هو المشروع؟

 

، هو مشروع )ميناريت( "لتكنولوجيات الطاقة المتجددة نيكسوس األوسط وشمال أفريقيا كنموذج لنهج نطقة الشرقإن مبادرة م"

هو  هذا. مختلفة: تونس ولبنان واألردن دولمع البلديات في ثالثة  تم تصميمه ليتم تنفيذه على مدى أربع سنوات بالشراكة

تحديات االستدامة الفريدة والفرص التي تواجه كل بلد من  شترًكا للتعامل معالذي يستخدم منهًجا م المشروع األول في المنطقة

 .المحلي فيما يتعلق بالمياه والطاقة واألمن الغذائي مستوى البلديات

والخاص في  القطاعين العام من والمستفيدينالمشروع األول في المنطقة الذي يسهل الحوار بين الخبراء  المشروع هو أيضا

من  العالقةأصحاب  يناقش. ، والعديد من القطاعات األخرىوالمياه، وتغير المناخ ،ة المتجددة، والتنمية المستدامةمجال الطاق

المتزايدة التي تواجهها بلدانهم والمنطقة من خالل إعادة التفكير بشكل  جميع أنحاء المنطقة ويخططون معاً للتغلب على القيود

 .الكها فيما يتعلق بقطاعي المياه والغذاءفي كيفية إنتاج الطاقة واسته أساسي

 الخبراء وأصحاب المصلحة وصانعي ويلفت انتباه مميزعلى المستوى الدولي، فإن المشروع في الوقت المناسب وووأخيراً، 

ن أهداف التحديات ذات األولوية العالمية )المشروع يتناول خمسة م هذا ألنه يعالج العديد منو .القرار في جميع أنحاء العالم

من اهداف الهدف السادس ، المساواة بين الجنسين -من اهداف التنمية المستدامة الهدف الخامس  :المستدامة لألمم المتحدة التنمية

الطاقة بأسعار معقولة ونظيفة، الهدف الحادي  –من اهداف التنمية المستدامة الهدف السابع  المياه ،المياه،  –التنمية المستدامة 

العمل   -مستدامة، الهدف الثالث عشر من اهداف التنمية المستدامة محلية مجتمعات مدن و –هداف التنمية المستدامة عشر من أ

، وكفاءة : الطاقة المتجددةوهي  .في العالم وأكثر أطر العمل مالءمةيعود السبب أيًضا إلى أن المشروع يستخدم أحدث المناخي. 

، وسد لينا االستفادة من التضافر الحالي، يجب ع لذلك. وقطاعات األمن الغذائي مترابطة الطاقة ، وإدارة المياه وكفاءتها ،

القطاعات في  المصلحة الرئيسيين من جميع هذه القطاعات لتحقيق مكاسب متزامنة في جميع الفجوة ، والجمع بين أصحاب

 .وقت واحد

 

 مهم؟ WEF لماذا نهج نيكسوس

علق الشرق األوسط وشمال أفريقيا فيما يت ستخدامه في مواجهة التحديات التي تواجه منطقةهو نهج فعال للغاية يجب ا نيكسوس

االستقرار  ، والمساهمة في، وتوفير فرص عمل إضافيةاألمن المعيشي للبشريةوتحسين  بالتغلب على تحديات الموارد،

 .ر من التقدم في اعتماد وتنفيذ هذا النهجلم تحرز بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا الكثيومع ذلك،  السياسي.

 

 ؟ WEF نيكسوس ما هي العقبات الرئيسية في طريقة تنفيذ نهج

 الوطنيالمستوى 

هذه العقبات  وتشمل. نيكسوس هناك العديد من العقبات والقيود المسؤولة عن تحقيق التقدم الملحوظ في اعتماد وتنفيذ نهج

، ومحدودية المتكاملةعمال األاالقتصادية لتطوير حلول  ، ونقص الحوافزمل للسياساتكافية للتخطيط المتكاالحوافز غير ال

ال يفعل  العالقة، لفوائد نهج الدليل التجريبيومن ثم  وفي المقابل، فإن افتقار التنفيذ،. نهج نيكسوسفي  الرؤية والمعرفة والخبرة
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كما تنتظر الشركات والمستثمرون دليالً مرئيًا على القيمة المضافة . سياسية لتطوير الهياكل واإلجراءاتتعزيز اإلرادة الالكثير ل

بالتالي ال يوجد تنفيذ لنهج ، ياسية وعندما ال تتحقق فرص العملوبدون هذه اإلرادة الس تطبيق نهج نيكسوس. من خالل 

 نيكسوس. 

 وباختصار، فإن الدول عالقة في دائرة مفرغة:

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

لدياتمستوى الب  

 .، فإن البلديات عالقة أيضا في حلقة مفرغة مماثلةوبصورة مشابهة

 :هناك العديد من الدورات المفرغة التي تلتصق بها البلديات
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 مستوى المواطن

 :الشحيحةاإلدارة وفقدان الموارد  المواطنون أنفسهم عالقون في حلقة مفرغة تسهم في استمرار سوء

 

   

 

 

 

 مشروع ميناريت يوفر البديل

أنها غير  غير .هناك حاجة لمشاريع تجريبية تبين الفوائد والقيمة المضافة لنهج نيكسوس، من أجل كسر الحلقة المفرغة

حيث يتم نيكسوس  علميالمنهج الالمجتمع إذا لم يتم استخدام  / أو على مستوىعلى مستوى البلدية وشاريع رائدة كافية لتنفيذ م

، يجب ان للتكرار بشكل صحيح قابل للتطوير وقابليكون المشروع التجريبي  حتى، أيضا والمنافع المشتركة. تقدير الفوائد

ان يتواصل عموديا لغرض إجراء كما يجب  كراره.أفقياً مع اآلخرين لغرض تان يتواصل يجب  يتواصل بشكل صحيح.

 / الحوافز السياسية الالزمة لتوسيع نطاقه وتوسيع نطاقهالتغييرات

 

   

 

 

 

 سلطة التعاقد

دولي لصون الطبيعة واالتحاد ال القيمة سلسلة تخطيط)آفاق ل سيتم تقسيم المهمة المذكورة أعاله بين السلطتين المتعاقدتين أدناه

من خالل "المهمة"(وصف المهمة المفصلة  –اصحاب العالقة لدمج   
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 سلطة التعاقد هي: 

 آفاق للتنمية الخضراء

متخصصة في أنشطة التنمية الخضراء والمياه والطاقة  2014فاق للتنمية الخضراء هي مؤسسة أردنية غير ربحية مسجلة عام آ

س.آفاق لديها مكتب واحد في األردن وفرعه في تون المتجددة.  

والطاقة وتحديات  الذي يعزز القدرات والتوعية بشأن االتصاالت والتعاون في مجاالت المياهوتبنت مؤسسة آفاق نهج نيكسوس 

 المجتمعية، تهدف المنظمة إلى تطوير المشاركة . منذ تأسيسها2030لعام األمن الغذائي وأهدافه ضمن خطة التنمية المستدامة 

 ، ومبادرات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية مناخالبيئة وتغير المن مشاريع ؛صاديةالمشاريع االجتماعية واالقتو

 .بالقضايا البيئية ، وزيادة المعرفة والتوعيةخالل بناء القدرات، وتطوير البنية التحتية

 

 االتحاد الدولي لصون الطبيعة

الحلول  ، ونشرن إدارة فعالة ومنصفة الستخدامهاالل ضماالطبيعة من خ وصونتقييم  على االتحاد الدولي لصون الطبيعة يركز

الميدانية في جميع  ، ويدير المشاريعيدعم البحث العلمي والتنمية. و المستندة إلى الطبيعة للتحديات العالمية في المناخ والغذاء

وير السياسات والقوانين وأفضل واألمم المتحدة والشركات معا لتط ، ويجلب الحكومات والمنظمات غير الحكوميةأنحاء العالم

 .الممارسات

عضو حكومي  1300مع ما يقارب من  (  أقدم وأكبر منظمة بيئية عالمية في العالم،IUCNالدولي لحفظ الطبيعة ) ويعد االتحاد

 45عامل في  1000 يعمل ما يقارب من بلداً. 185الخبراء المتطوعين في  من 15000ومنظمات غير حكومية وأكثر من 

 الحكومية، لدعم أعمالنا وقطاعاتنا الخاصة حول العالم. تبًا ومئات الشركاء في المؤسسات العامة والمنظمات غيرمك

 

 

 المهمة

 الخلفية

 

 

 اقتصادية -دراسات اجتماعية والزراعة و دراسات حول الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة والمياه ميناريتفريق  أجرى

 الظرفي والحالي توفر هذه الدراسات التحليل .ميناريتبلدان مشروع  في كل من الجندريوالتقييم  اصحاب العالقةوخرائط 

 االقتصادية. -التجريبية والمشاريع االجتماعية  نيكسوس فريق المشروع بتصميم وتنفيذ مشاريع على قياموالتي تستند  الالزم

المشاريع ، وكذلك والزراعة المقترحة ، ومشاريع المياهيلسات جميع البيانات التي تم جمعها، والتحلالدرا وتشمل هذه

 .للبناء عليها للمهمة القادمة ، التي تتوفراالقتصادية -االجتماعية 

نهج  نطاق المشاريع التجريبية حول تطبيق يتمحور بالشراكة مع البلديات ؛ مشاريع المياه والزراعة )المشاريع الرائدة(تنفيذ 

تفويضها األساسية  ، من أجل تقديم خدماتلحد من استهالكها للطاقة والمياهالبلديات على ا سين قدرةفي التفكير لتح نيكسوس 

 .على نحو أفضل وتوسيع دورها التنموي

 ماذا تم انجازه:

  قام فريق  للقيام بجمع البيانات وتحليلها. دولة، تم تعيين مستشارين محليين من كل الرئيسية الثالثلدراسات لبالنسبة

 بتوفير هيكل الدراسات لضمان اتساق المعلومات المقدمة.اريت مين

 باإلضافة إلى وجودة المحتوى الثالثة لضمان دقةاالساسية دراسات التعيين مستشار من األردن لمراجعة جميع  تم ،

 التدخالت المقترحة وإجراء التغييرات. مدى ثقة



                                                                                      

 الشروط المرجعية

عوتحديد حجم متطلبات بناء القدرات للمشروعات الخاصة بالمشاري لمشروع ميناريت  القيمة سلسلة إجراء تخطيط  
 

5 
 

 معهد   تم تعيين طرف ثالث(WANA )حول على المعلومات التي تم مراجعتها بناءً ، ، لوضع قائمة التوصيات ،

ووضع ونهائية. أكثر دقة  والمعلومات المرتبطة بها للحصول على تقرير نهائي االساسية دراساتالتعديل  كيفية

 .الثالثة للدولةاالساسية  دراساتالاللمسات األخيرة على 

  ول عليها من المصادر اإللكترونيةسات التي تم الحصالتقارير والدرااالدبية؛   مراجعةالتم جمع البيانات من خالل ،

التي مراجعة السياسات والقوانين واللوائح الوطنية  ؛لمؤسسات الحكومية، والمنظمات غير الحكومية، والبلدياتوا

 المعنيين بقطاعات العالقةخالل المسوحات الميدانية والتشاور مع جميع أصحاب  ومن ؛تحكم قطاعي المياه والزراعة

/ منظمات من المنظمات غير الحكومية ، بما في ذلك السلطات المحلية ورؤساء البلديات وممثلينالمياه/ الزراعة

 .المجتمع المدني المحلية والمزارعين

 ملخصات المشروع التجريبي في كل من البلديات. 

مراكزها  تركز ؛المنظمات غير الحكوميةالمحلية و بالشراكة مع المنظمات المجتمعية المشاريع االجتماعية االقتصاديةتنفيذ 

/ وتحسين القدرة التنافسية للخدماتاستهالكهم للطاقة والمياه  أفراد المجتمع في الحد من بإفادةللتفكير  نهج نيكسوس على تطبيق

 .المدرة للدخل المنتجات

 

 ما تم انجازه:

 تعيين مستشار محلي إلجراء الدراسات االساسية الثالثة مع فريقه 

 لتعزيز الوضع الحالي للبلديات المدروسة يستعراض المكتبجعة واالمرا 

 .مراجعة الكتب والمراجع والمقاالت سواء كانت منشورة او غير منشورة 

  ى مستوى األسرة والمستوى المؤسسيعل استبيانين منظمين للحصول على المعلومات المطلوبة وتطويرتصميم ،

وقد تم ذلك لعدم وجود بيانات مسبقة  الحكومية وغير الحكومية. لمؤسساتل مجموعة من االسئلةحيث تضمنت الحقاً 

 عن الوضع االجتماعي االقتصادي في مناطق الدراسة.

  وعقدت ما مجموعه ثالث مناقشات لمجموعات التركيز داخل كل بلدية ، واستهدفت النساء والرجال والشباب

 .والمسؤولين

 على قبولها باستثناء  وتم الحصول توضيحها لكل بلدية ومنظمات المجتمع المحليالبيانات وتم تبادل النتائج و تم تحليل

 العمل التجريبي للبلدية وتحت مظلتهم )وهو ما ال يتماشى مع بلدية الكرك حيث فضلوا المبادرة الصغيرة كجزء من

 .لذلك سيتم إجراء المزيد من المناقشات للحصول على قبولهاأهداف مشروع ميناريت( 

 ت المشروع االجتماعية واالقتصادية في كل بلدية من البلديات المستهدفةملخصا. 

 

 الغرض من التنازل
 

ً المنفذة يمكن أ االقتصادية -أجل ضمان أن المشروعات التجريبية والمشروعات االجتماعية  من ، ن توفر تأثيراً حقيقياً وملموسا

 :رئيسيين يتضمن هذا الواجب مكونين

االقتصادية الناتجة عن  -لتجريبية والمشروعات االجتماعية للمشروعات ا وتعريف المنتجات القيمة سلسلة تخطيط .1

 .، تركز بالتحديد على تعريف وتطوير المنتج )المنتجات(مفصلة للمشروع وثائق
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لمصالح ب اصحاأمع  القيمة تخطيط سلسلة: خطة إشراك أصحاب المصلحة وخطة بناء القدرات الخاصة بالمشروع .2

ي لذميناريت ا وعمشرل ها من خالؤلتي سيتم بناالمطلوبة ا راتلقدوالحالية رات القدوالياتهم ومسؤو مدوارهبأ

 ح.م بنجادوره أداءسيمكنهم من 

 

  القيمة سلسلة تخطيط

 .القيمة لةسلس تخطيطالمشروع جزًءا كبيًرا من  دولتمثل البيانات التي تم جمعها من التقييمات التي أجريت في كل من 

دعمهم ، وأصحاب المصلحة الرئيسيين ودورهم وط مدخالت الطاقة والمياهفة إلى ذلك ، قام فريق المشروع بتخطيباإلضا

سية، وموقع والغايات الرئي ، قام فريق المشروع بتطوير المفاهيم )بما في ذلك وصف المشروع، واألهداف وأخيًرا للمشاريع.

في  يسيين بما، واألدوار والسلطات( بالتشاور مع أصحاب المصلحة الرئدفةالمسته ، والمجموعاتالتنفيذ، وتكاليف المشروعات

والمنظمات غير الحكومية. ذلك على سبيل المثال ال الحصر البلديات والمنظمات المجتمعية الرئيسية  

 

مشروعات المقترحة وال ، فإن الهدف العام لهذه المهمة هو وضع خريطة للمشاريع التجريبيةاالعتبار ومع وضع هذا في

 ، مع التركيز على تعريف وتطويرملء الثغرات التي لم يتم تقييمها/ دراستهاو ،ية، من البداية إلى النهايةاالقتصاد- االجتماعية 

 .المنتج )المنتجات(

، يةاالقتصاد - لتعزيز القدرة التنافسية للمشاريع التجريبية والمشروعات االجتماعية رسم تفصيلي سيقوم االستشاري بإجراء

سيقدم االستشاري خطط مشاريع المشروع. التي اقترحها فريق  وتحديد المنتجات النهائية واألسواق الناتجة عن المشاريع

 .تقديم أقصى قيمة ضمن ميزانيات المشروع المقترحة ؛ة التنفيذ تضمن أن تكون المشاريع، عند تنفيذها، تنافسيةمفصلة وجاهز

سينفذ المشااريع التجريبياة و/ أو المشااريع  شامل الذي من شأنه أن يسمح لفريق المشروع الذيأن توفر هذه المهمة الفهم ال يجب

يمكان تحقياق التاأثير الرئيساي  األثر القصير واألكثر أهمية على المادى الطويال لهاذه المشااريع. االقتصادية لتعظيم -االجتماعية 

 من خالل قدرة المشاريع على:

 زيادة اإليردات .أ

 إلنتاجتقليل كلفة ا .ب

 ومقدار الكسب(.زيادة إمكانية توليد الدخل )عدد األشخاص  .ت

 تقليل البصمة البيئية .ث

 .القدرة على االستمرار في تقديم الفائدة وتعزيز التأثير خالل مدة المشروع وما بعده .ج

 

 .السوق والبيع الدورة الكاملة للمدخالت واإلنتاج والتعبئة والتوزيع والدخول إلى القيمة سلسلة تخطيطيجب أن تغطي 

 

 مشاركة أصحاب المصلحة

إجراؤه خالل السنة األولى ألغراض تفصيل  العام لهذه المهمة هو التوسع في تقييم مشاركة أصحاب المصلحة الذي تم الهدف

 االقتصادية.- االجتماعية بتخطيط وتنفيذ ومراقبة المشروعات التجريبية والمشروعات القدرات واالحتياجات ذات الصلة

 

 ن خالل هذه المهمة، يكون االستشاري مسؤوالً عن إشراك أصحاب المصلحة بطريقة تشاركية وضمان ما يلي:م

، وفرص التدريب العملي ذات األولوية وفرص توافق حول مشاريع مختارة، ونطاق تدخلهم يتم الحصول على .1

 ؛التدريب



                                                                                      

 الشروط المرجعية

عوتحديد حجم متطلبات بناء القدرات للمشروعات الخاصة بالمشاري لمشروع ميناريت  القيمة سلسلة إجراء تخطيط  
 

7 
 

ت المختارة لضمان مشاركة المجالس البلدية يتم تدريب أصحاب المصلحة المختارين على تقديم المشاريع والتدخال .2

 ؛والمشاركة فيها

والمخرجات واآلثار ومؤشرات النجاح  والنتائجيقوم أصحاب المصلحة معاً بالتخطيط واالتفاق على أنشطة المشروع  .3

 ؛ووسائل التحقق

المشاريع التجريبية المقترحة  أصحاب المصلحة معاً بتخصيص األدوار والمسؤوليات والسلطات الالزمة لتنفيذ يقوم .4

 ؛والمشروعات االجتماعية واالقتصادية فيما بينها

الحالية والقدرات التي يجب  ، يتم تحديد قدراتهامسؤوليات كل صاحب مصلحة ودورها/ تفويضها العام استناداً إلى .5

 ؛ح للمشروع بالتفصيل الكاملالناج وبالتالي يتم تحديد التنفيذ تطويرها لضمان التنفيذ الناجح ألنشطتها المقترحة

 .يتم إعداد الوثائق التفصيلية للمشروع وخطط بناء القدرات وإعدادها والموافقة عليها .6

 

 النطاق الجغرافي

( بلدياة جديادة 3( بلدياة المونساتير فاي تاونس، و2( بلدياة الكارك فاي االردن، 1بلاديات:  3من المتوقع أن يغطي المستشاار 

 الشوف في لبنان.

 -ماع التركياز علاى المشاروعات التجريبياة المقترحاة والمشاروعات االجتماعياة  تفصايلي للقيماةء رسام خارائط يجب إجارا

والمبيعاات حياث قاد يمتاد  ، باساتثناء التوزياع والادخول إلاى الساوقإجاراء المساح داخال حادود المحافظاة يجاب االقتصادية.

 / اإلقليمي.طنيالنطاق على المستوى الو

 

 نطاق المهمة

 

 اإلنجازات المهمة

 التخطيط

بناء قدرات أصاحاب   احتياجات وتحديد تخطيط سلسلة القيمةلتحديد  بناء معايير

 .المصلحة الخاصة بالمشروع

 اعتماد معايير المهمة

وتحدياد  تخطايط سلسالة القيماةمراجعة واعتماد المنهجية المستخدمة فاي لتحدياد 

 روعاحتياجات بناء قدرات أصحاب المصلحة الخاصة بالمش

 المنهجية المعتمدة

وعقااد اجتماعااات/ مجموعااات تركيااز/ مقااابالت مااع  مكتباايإجااراء اسااتعراض 

ونقااط االتصاال والبلاديات لتحقياق فهام  ميناريت الشركاء الرئيسيين في مشروع

أعمق لمشروع ميناريت وأهدافها، نظرية التغيير ونتائج التقييمات التاي أجريات 

 .اقتصادية في كل بلدية-مشاريع اجتماعية  و والمشروعات الرائدة المقترحة

منهجيااااة معتماااادة وخطااااة عماااال مهمااااة 

 مفصلة

 

لكل من المشاريع في كل بلدية  القيمة سلسلة لتخطيطتصميم خطة عمل مفصلة 

 .من البلديات

 القوالب واألدوات المعتمدة تطوير جميع القوالب واألدوات التي سيتم استخدامها للمهمة
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يااااار وعمليااااة لتحسااااين المشاااااريع التجريبيااااة والمشاااااريع وضااااع معااااايير االخت

 .االجتماعية واالقتصادية

 معايير االختيار المعتمدة

 جمع البيانات وتحليلها

 :جمع بيانات إضافية ذات صلة من خالل

 مكتبياستعراض  .1

مقابالت / اجتماعات مع أصحاب المصلحة وصناع القرار ذوي  .2

 الصلة

 مجموعات التركيز .3

ت التي تم جمعها ما يلي: أ( هيكل السلسلة التي تشمل البيانا تشمل

، الروابط الرأسية واألفقية النهائية، البيئة التمكينية لألعمال األسواق

 القيمة سلسلة تخطيطإلى دعم األسواق ، ب( ديناميكيات  باإلضافة

ديناميات   الرسمية/ غير الرسمية/ التي تشمل العالقات والسلطة

دمي الخدمات والمؤسسات ن والبائعين ومقالمشتري السلطة بين

التفاعالت بين أصحاب المصلحة في  ، وطبيعة ونوعيةالتنظيمية

مختلف أصحاب  والتحسينات المقترحة من قبل القيمة سلسلة تخطيط

 .المصلحة

 خطة جمع البيانات معتمدة 

  نسااخ الكترونيااة مؤرشاافة ماان

جميع التقاارير المساتخدمة فاي 

 التقارير

 اعااااااااااااات محاضاااااااااااار االجتم

للمقااااااااااابالت ومجموعااااااااااات 

 التركيز

 .القيمة سلسلة تخطيطتحليل البيانات باستخدام إطار 

األساسية ، التي يمكن للمشروع االستفادة منها وتقديم  تحديد الفرص .1

أقصى قدر من النجاح في تحقيق اآلثار  الدعم من أجل تحقيق

ع التجريبية / المشاري المذكورة أعاله من خالل تنفيذ المشاريع

 .االجتماعية واالقتصادية

الفاعلة الرئيسية، التي تدعم دورة توفير السلع  تحديد الجهات .2

المشاريع الرائدة و/ أو المشاريع  والخدمات المقدمة من خالل

 االقتصادية -االجتماعية 

مؤسسية و/ أو هيكلية ونكبات ذات صلة بالقدرات،  تحديد أية تحديات .3

يع االجتماعية االقتصادية و/ أو المشار والتي من شأنها أن تمنع

 .في تحقيق األهداف المبينة أعاله المشاريع الرائدة من تحقيق النجاح

 

 

  المعتمد القيمة سلسلةتقرير 

  القيمااة سلساالة تخطاايطتصااميم 

 المعتمد

تقااديم تقااارير ساارديسة عاان سلساالة القيمااة ووضااع مخططااات بيانيااة مرئيااة ت ظهاار 

 خام إلى األسواق النهائيةهيكل سلسلة القيمة من المواد ال

 اختيار المشروعات ذات األولوية وتصميمها لتحسين القدرة التنافسية

إلاااى الفااارص والتحاااديات، نقااادم سااايناريوهات مختلفاااة لتصاااميم وتنفياااذ  اساااتناداً 

، التااي تأخااذ فااي لمشااروعات االجتماعيااة واالقتصاااديةالتجريبيااة وا المشاروعات

 .سيناريوهات المشروع المعتمدة
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 اطر والفوائد والتأثير المحتمل.الفرص والتحديات والمخ االعتبار

جلساة لتحدياد أولوياات أصاحاب المصالحة مان أجال بنااء توافاق فاي اآلراء  عقد

االقتصااادية وفاارص  -المشااروعات التجريبيااة والمشااروعات االجتماعيااة  حااول

التاادريب العملااي، واالتفاااق علااى المشااروعات فااي كاال ماان بلااديات  التوظيااف/

 لمشروعا

 

 اجندة االجتماعات معتمدة 

 محاضر االجتماعات 

  مالحظاااات مقتااارح المشاااروع

التااااي وافااااق عليهااااا أصااااحاب 

 المصلحة في االجتماع

 

 عقد ورشة عمل مع أصحاب المصلحة لألنتهاء من كل مشروع:

 األنشطة .1

 التسليمات والمنجزات .2

 المخرجات .3

 النتائج .4

 التأثير .5

 مؤشرات النجاح .6

 وسائل التحقق .7

 المسؤوليات والسلطاتاألدوار و .8

 القدرات الحالية كما هي مؤكدة على الدور .9

 تطوير القدرات الالزمة .10

  اعتمااااااااد خطاااااااط المشااااااااريع

التفصااااااايلية وفقاااااااا للنمااااااااذج 

 المعتمدة

  اعتماد خطة مشاركة أصاحاب

 المصلحة / الشركاء

  تقرياار معتمااد تقياايم قاادرة كاال

 شريك

  الهيكاااال التنظيمااااي للمشااااروع

 المعتمد، مصفوفة القرار

 وافقااااة علااااى خطااااة تنميااااة الم

 القدرات لشركاء المشروع

 

تدريب واإلشراف على أصاحاب المصالحة الاذين تام اختياارهم لتقاديم المشااريع 

 والتدخالت المختارة لضمان إقناع وتشجيع المجالس البلدية.

االجتماعيااة  -تجميااع وتقااديم المشاااريع النهائيااة المفصاالة والمشاااريع االقتصااادية 

 سيتم تنفيذها، وخطط بناء القدرات.للمشاريع التي 

 خالل فترة المشروع:

 إلى فريق المشروع نصف شهريةتقديم تحديثات البريد اإللكتروني  .1

 توفير التدريب العملي لفريق المشروع واختيار الجهات المعنية .2

ترتيب وتنسيق كل نشاط للمشروع وتوصيل المعالم الرئيسية في وقت  .3

 .نقاط االتصال مبكر إلى فريق المشروع ومع

  تقديم رسائل البريد االلكتروني

 نصف شهريةالمرحلي كل 

   كشااااوفات تسااااجيل اصااااحاب

 المصلحة المدربين
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 مدة المهمة

2019 الثاني كانون 31 – 2018ايلول  30  

 

 العطاءات

 متطلبات القبول:

 

 :التالية القبوليجب أن يستوفي المرشحون شروط 

 

 أحدهما  ،تفصيلي للقيمة ذات الصلة مع مشروعين على األقلرة في رسم خرائط المرشحين خب يجب أن يكون لدى

 .دينار أردني 100،000بقيمة ال تقل عن 

  سنوات من الخبرة في العمل داخل القطاع االجتماعي  7 - 5يجب أن يكون لدى المرشحين ما ال يقل عن- 

 .االقتصادي

  المجتمع المحلي وأصحاب المصلحة المعنيين وجمع البيانات يجب أن يكون لدى المرشحين خبرة مثبتة في مشاركة

 .)النوعية والكمية(

 

 معلومات العطاءات:

ظفون ( المو2، السردي ( العرض1الموضحة أعاله:  ب أن تأخذ بعين االعتبار المعاييرأربعة أجزاء يج يتألف العطاء من

 .( العرض المالي4، ( األداء السابق3الرئيسيون 

 

 قدم للعطاء ان يقدم:يجب على المت

 االقتراح السردي وفقا للنموذج المرفق .1

 االقتراح المالي وفقا للنموذج المرفق. .2

 خبرات الشركة والمراجع ذات الصلة .3

 الذاتية للخبراء الرئيسيين المراد ذكرهم في العرض الفني السيرة .4

 

 سيتم تقييم العروض بناء على ما يلي:

 

 %35 المقترح السردي

 %15 يالموظف الرئيس

 %20 الخبرة السابقة

 %30 الكلفة
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 مواعيد نهائية مهمة

 

 2018ايلول  9 تاريخ االعالن

 2018ايلول  15 التاريخ النهائي الستالم االستفسارات

 2018ايلول  18 اإلجابة على الرد على جميع األسئلة

 2018ايلول  26 تاريخ تقديم الطلب

 2018ن االول تشري 2 اعالن الشركات المختارة

العروض التقديمية لمقدمي العروض 

 المختارين

 2018تشرين االول  8

 2018تشرين االول  11 تاريخ التقديم النهائي للمراجعات

 2018تشرين االول  18 تاريخ التقديم

 2019شباط  18 تاريخ الموافقة النهائية على العرض

 

 مالحظات مهمة:

 / أو تونس.مسجلة في األردن و/ أو لبنان ووركة في وضع جيد ش المتقدم للعرضيجب أن يكون  أ.

رات أصحاب المصلحة في لقيم ذات الصلة ورسم خرائط لبناء قدتفصيلية لينفذ عملية وضع خرائط أحد األطراف  ب.

ز ، يجوة إذا حقق نتائج مماثلة. ومع ذلكهو أمر مفضل وسيتم منحه األولويو/ بلديات المشروع الثالثة دولجميع 

( وسيتم قبول طلبهما ومراجعتهما على بلديات) لبلديتين( أو دول) دولتينأو  لدولةلمقدم العطاء أن يختار التقدم بطلب 

 .المطلوبالنحو 

/ ق بين األطراف المنفذة لضمان وضعلتنسيل، سيتم ترتيب اجتماعات واحد متقدمإذا تضمنت المهمة أكثر من  ج.

 .فقة عليها لتوحيد العمل بين الدولتنقيح المنهجية واألدوات والموا

 : من أجل تنفيذ المهام المذكورة أعاله بنجاح ، يجب على المرشحين د.

، يجب على ولذلك إشراك أصحاب المصلحة المعنيين في نهج تشاركي قائم على الحقوق كشركاء أساسيين في المشروع. -أ

وستكون المنهجية القائمة على المشاركة  ق في االقتراح المقدم.مقدم العرض إثبات المنهجية القائمة على المشاركة والحقو

 :على وجه التحديد ، سوف ينظر الفريق في والقائمة على الحقوق جزًءا من النتيجة اإلجمالية لمقدم العطاء.

 ؛نهج تشاركي مقترح ضمن منهجية قائمة على الحقوق .1

 قوق اإلنسانخبرة سابقة في توظيف نهج قائم على المشاركة قائم على ح .2

على مقدم العرض  ، يجبذلكتهميش دور اي منهم. ولتطبيق استراتيجية شاملة ومتساوية بين الجنسين والتي تضمن عدم ب.  

على الحقوق جزًءا الطرق القائمة القائم على أساس  وسيكون النهج الشامل  المقدم. / اإلستراتيجية في االقتراح إظهار هذا النهج

 :، سوف ينظر الفريق فيعلى وجه التحديد العطاء. لية لمقدم من النتيجة اإلجما

 االستراتيجية الشاملة المقترحة في إطار نهج قائم على الحقوق؛ .1

 خبرة سابقة في تنفيذ إجراءات شاملة .2

 في فريق المشروع الفئات المهمشة/ وجود النساء .3

  

 ةدعم النتائج من خالل استخدام البيانات النوعية والكميج. 

والمنظمات  والبلديات ميناريت على نقطة اتصال تعمل كحلقة وصل بين فريق ميناريت ، يحتوي مشروعكل بلد د. في

 يجب على الطرف )األطراف( المتعاقد معها اآلخرين.  المجتمعية والمنظمات غير الحكومية وأصحاب المصلحة الرئيسيين

لحصول على الموافقات عند ، وضمان االصلة ل على البيانات ذاتالتعاون والعمل جنباً إلى جنب مع الشركاء المحليين للحصو

 .التفصيلية للقيم خرائطال، وإجراء أنشطة رسم الضرورة

 / منظمات المجتمع المحلي حسب الحاجة.البلديات والمنظمات غير الحكوميةقضاء بعض الوقت في الميدان ومع ه. 



                                                                                      

 الشروط المرجعية

عوتحديد حجم متطلبات بناء القدرات للمشروعات الخاصة بالمشاري لمشروع ميناريت  القيمة سلسلة إجراء تخطيط  
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 صفحة 15على ان ال  يتجاوز المقترح الفني  ليزية.يجب تقديم المقترح باللغة العربية و/ أو اإلنجه. 

 الفكرة، فإن أو الفرنسية // أو اإلنجليزية وتحدث مع أشخاص يتحدثون العربية وقراءة المواد وال ستتطلب المهمةنظًرا ألن و. 

واالستعراض مراجعة  في مرحلةوقراءة المواد التواصل مع أصحاب المصلحة الغاية )لهذه  ةلكل اللغات الثالث مطلوب ةالجيد

 (.المكتبي

 سيتم تقديم التقارير باللغتين اإلنجليزية والعربيةز. 

بشكل صحيح لقواعد  مدققة ويجب أن تكون جميع المستندات  يجب تقديم التقارير وفقا للنماذج التي قدمتها السلطة المتعاقدة. ح.

دقيق اللغوي من المبلغ المدفوع للتسليم على المستندات التي لم تتم سيتم خصم المعدل القياسي للت اللغة واستخدام اللغة والتنسيق.

 فيها قراءة الدليل.

سيتم خصم أي تأخير  سيكون المرشح الناجح مسؤوالً عن إكمال المهام والتسليمات التالية ضمن المخطط الزمني المقترح. ط.

 ن دفع هذا المكون.غير مصرح به نتيجة عدم قيام االستشاري بتسليمه في الوقت المحدد م

، وبالتالي فإن والجنسانية في مرحلة البداية أجريت التقييمات الشاملة المتعلقة بالمياه والطاقة واالجتماعية االقتصادية وقد ي.

 والتصورات والسلوك وما إلى ذلك( متاحة. تحديد الموقفوغير التقنية المطلوبة )مثل  غالبية المعلومات التقنية

 السعر المقدم بالدوالر األمريكي ويجب أن يكون شاماًل تماًما يجب أن يكونك. 

 .سعر السفر واإلقامة بشكل منفصل المتقدم للعرضيقدم ل. 

أيام عمل من تاريخ  10إرسال بريد إلكتروني أو االتصال أو االجتماع معنا في أي وقت خالل أول  للمتقدم للعرضيمكن م. 

 .اإلعالن عن المناقصة

 

 ية:إخالء السؤول

 

 وعدم منحهاقد تلغي طلب العروض مؤسسة رواد المستقبل/ آفاق  .أ

 ا/ آفاق أي من الردود أو جميعهترفض مؤسسة رواد المستقبلقد  .ب

 ./ آفاقمؤسسة رواد المستقبلال يمثل إصدار طلب تقديم العروض التزاًما بالجائزة من قبل  .ت

 م العروضلن تعوض مؤسسة رواد المستقبل/ آفاق المتقدمين للعرض لطلبه .ث

 بناء على التقييم األولي للعروض دون مزيد من المناقشة منح العرضبحق  مؤسسة رواد المستقبل/ آفاقتحتفظ  .ج

ددة متععدد من االحاالت ال/ آفاق منح جزء فقط من األنشطة في االلتماس أو إصدار تختار مؤسسة رواد المستقبلقد  .ح

 بناًء على أنشطة طلب العروض.

التي يمكن والثانوي  المقترحفي  لها الحق في التغاضي عن بعض حاالت القصور/ آفاق بلمؤسسة رواد المستق .خ

 تصحيحه قبل تحديد الجائزة لتعزيز المنافسة.

 

 

يؤمن مشروع ميناريت وشركاؤه بتكافؤ الفرص ويتبعون إجراءات اختيار مختصة لضمان نتائج الجودة 

 في جميع مهامه
 

 

  


