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 المقدمة 

لحوض البحر األبيض المتوسط، التي  ENI CBCالخاصة ببرنامج  "المقترحاتحزمة تقديم "تعتبر هذه الوثيقة جزءًا ال يتجزأ  من 
 المتكونة من: ركة، و ها لجنة المتابعة المشتووافقت علي االدارة سلطةتم إعدادها من قبل 

 ؛  المتاحةاألولويات والميزانية ضوعية، ا هداف المو األ بينتي  تاريع، الرحات المشتقديم مقتالدعوة ل •
 تصميم وتطوير المشاريع  في هم لدعم  وذلك، المنح توجيهية لمقدمي طلبات إرشادات  •
 الشروط المرجعية وملحقاتها ذات العالقة  •
 التالية:   جباريةإلافة الى الوثائق اطار المنطقي باالضلية، واإلالخطة الما الميزانية، المتضمنالتقديم،  طلب  •

a.  تصريح مقدم الطلب 
b. يكالشر  بيان 
c.  الدولية المنظماتتصريح 
d.  المرتبطتصريح الشريك  
e. حساب التكاليف االدارية 
f. كتروني(في نموذج التقديم اإلل مباشرةً  هتم تعبئتسي) نموذج القدرة المالية 
g. مساعدات الدولة للذاتي التقييم ا جدول 

 حة نموذج عقد المن •
 تفاقية الشراكة إلنموذج مقترح  •
 عن مساعدات الدولة  نشرة •
   لتكاليف المؤهلةنشرة عن ا •
 ، حسب الحالة خاصةبنود وطنية  •
كما ذكر في الفقرة ( المختصرةالطلبات ئق الداعمة )سيتم تقديمها عند طلب سلطة االدارة فقط لقائمة الوثابقائمة  •

 .  من هذا الدليل 5.4.2
، المتوسط والتشريعات المطبقةلحوض  ENI CBC لبرنامج التشغيلي المشتركطبقا ألحكام البرنامج  داترشا إلتمت صياغة هذه ا

حكام تنفيذ وا ( 236/2014 م ( رقECنظام المفوضية )العامة ) ENIقواعد تنفيذ ، 232/2014( رقم EC)  ENIقانون خاصة 
 (. 897/2014 م ( رقEC)نظام ) دودامج التعاون عبر الح نبر 
  

عتماد  إإعالن تقديم مقترحات المشاريع، فإنه يتم  لمقدمي الطلبات ونص هذه اإلرشادات التوجيهية بين إختالفات لة وجود اح في
 .اإلعالن في الواردة المعلومات 
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   ENI CBC MED  وروبياألالجوار  أداةلحوض المتوسط ضمن  التعاون عبر الحدود برنامج .1
 CBCالتعاون عبر الحدود و  ENI وروبي الجوار األ أداة نبذة عن .1.1

( ENPاألوروبية )سياسة الجوار  تهدفوروبي. جزء اساسي للسياسة الخارجيه لإلتحاد األ (ENPاألوروبية )الجوار  تعتبر سياسة
نسان، حترام حقوق اإلإالقوانين، طية، موقرايعلى الد مبنية، معها  ةتحاد االوروبي والدول الشريكاإل بين ةتطوير عالقه خاصالى 

 . قتصادي الفعالوالتكامل اإل ةالسياسي العالقات عالي من مستوى ،خصباأل هذه السياسه، دعمتجتماعي. اإل-قتصاديتماسك اإلالو 
الغرض،  ( وجيرانه. لهذاEUتحاد األوروبي الموسع" )ب ظهور خطوط تقسيم جديدة بين "اإل، بهدف تجن2004في عام  قها طالإتم 

حتياجات عتبار اإلج موجهة خصيصا، والتي تأخذ في اإلصميم برامع شركاءه المتوسطيين لتتحاد األوروبي عن كثب معمل اإل
بلدان المتوسطية على مدى التغييرات جذرية في نتيجة حدوث الجديدة. المتوافقة مع سياسة الجوار األوروبية و المحددة لكل بلد 

ضرورة زيادة الحاجة  على تكدوأ,، 2015عام ية وار األوروبلسياسة الج  ةشاملمراجعة إنجاز فقد تمت الماضية،  12السنوات ال 
 منتحاد األوروبي وشركائه لتمكين اإلن المرونة م مزيدالو ؛ وربطه بالحاجةالى الملكية؛ ينبغي تعزيز التعاون بتركيز أكثر 

 . بإستمراروالظروف المتغيرة  حتياجاتستجابة لإلاإل
خالل  .2013-2007 للفترة ENPIه بيو ور الجوار والشراكة األ اة دأمن خالل  نحشكل معلى يورو  بليون  12تقريبا خصيص ت تم
 األداه  وفرتليون يورو، سب 15.4ميزانية . من خالل ENPIمكان  ENIوروبي داه جديده للجوار األأستحل ، 2020-2014لفترة ا

ENI  وار األوروبية.سياسة الج ومشمولة ب شريك بلد 16ا لتمويل كبير 
تفاهم  لتعزيز بدور أساسي وفريد (CBC) الجوار األوروبية، سيقوم برنامج التعاون عبر الحدود وأداة  سياسةلق العام في إطار السيا

خبرة ستنادًا إلى ال، ودعم بناء القدرات المؤسسية. إالمدى ةمتوسطحتياجات تلبية اإلالتوجه معا للتحديات المشتركة، لمتبادل 
 هتمويل في يعتمد 2020-2014لبرنامج الحالي للفترة فإن ا ،2013-2007لفترة ن عبر الحدود لبرنامج التعاو  من سابقا،المكتسبة 

عام في تشرين األول المعتمدة " البرنامج"وثيقة ستوفر اد األوروبي. تحإلميزانية امن  مصادر مختلفه )داخلية وخارجية( على
التعاون عبر كما تحدد أنواع وقوائم برامج  .2020-2014فترة جميع أشكال التعاون عبر الحدود لليجي لستراتاإلطار اإل، 2014
 المالية. لحصصوا األهلية الجغرافية والتي تتضمنتحاد األوروبي، اإلالتي سيتم تمويلها من الحدود 

 التشغيليلبرنامج ا 2020-2014ط لمتوسحوض ابرنامج  ضمن، أعد الشركاء البرنامجضمن السياق العام المحدد في وثيقة 
 التعاون. منطقةمتطلبات حتياجات المحددة و عكس اإلالذي ي(، JOP) ركمشتال

 األساسية المستندات  .2.1
 اإللكتروني البرنامج موقععلى  المتاحة طالع على المستندات التاليةاريع اإلمقدمي طلبات المشعلى إلعداد وتنفيذ المشاريع، 

(uwww.enicbcmed.e  .) 
 وروبية. األ لجوارأداة انشاء إل 2014ذار آ 11األوروبي بتاريخ والمجلس لمان رللب 2014\232 ( رقمEC)  ENIتعليمات •
 خاصةحكام أوالتي وضعت  2014ب آ 18( بتاريخ 2014\897( رقم EC)تعليمات ) ENI CBC ل التشغيلية اتالتعليم •

 . وروبيلبرلمان األالمجلس و ل 2014/ 232( رقم ECشريع )ج التعاون عبر الحدود والممولة ضمن تامبر  لتنفيذ
 C(2015) 9133 رقمقرار ب 17/12/2015بتاريخ الصادر  ومالحقه ENI CBC MED ل البرنامج التشغيلي المشترك •

  . ذات العالقة ومالحقة

http://www.enicbcmed.eu/
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   ENI CBC MED .1ل  شتركالتشغيلي الم ستراتيجي للبرنامجالبيئي اإل التقييم •

 تنفيذ. الو  عداداإلخالل مراحل  والشركاءالمشروع مقترح مقدم من قبل    األحكام القانونية عتبارإه يجب يرجى مالحظة أن
 

 األولويات  هداف و األ .3.1
 ةمنصفلا، ةالعادل جتماعية واإلقليميةاإلقتصادية، اإلتنمية التشجيع هو  ENI CBC MED 2014-2020برنامج لالهدف العام 

تياجات" متوسطة ح ستنادًا إلى تحليل "اإلإ .وقيمتها  أقاليم البلدان المشاركة الحدود وتثمين ل عبرلتكاملدفع تسالتي و ، ةوالمستدام
 حددت البلدان المشاركة في البرنامج األهداف العامة التالية:. األجل في منطقة التعاون 

 .  معالجة التحديات المشتركة في البيئة-ب    جتماعية؛ قتصادية واإلالنهوض بالتنمية اإلأ. 
 موضوعية:( أهداف 4ربع )أهداف في هذه األ تقسيمتم 

 الصغيرة والمتوسطة تطوير األعمال والشركات  1أ.

 بتكار. ، البحث، التطوير التكنولوجي واإلدعم التعليم 2أ.

 جتماعي ومكافحة الفقر تعزيز اإلندماج اإل 3أ.
 والتخفيف من آثاره.  يتغير المناخالمع حماية البيئة، والتكيف  4ب.

 
 ذات الصلة. 11ال واألولويات ألربعة اهداف الموضوعية األيبين الجدول التالي ا

 األولويات لهدف الموضوعيا

الشركات  و  تطوير األعمال 1أ.
 الصغيرة والمتوسطة 

  والنساء ل الشبابرجال األعما التركيز بشكل خاص على  معالناشئة،  عوالمشاري دعم الشركات 1.1ا.
 عند اإلمكانية  وتسويقها الفكرية لهم يةملكال حقوق تيسير حماية و 
التقليدية   في القطاعاتسالسل القيمة و  االتحاداتمعات، لتجالشبكات األورومتوسطيه، ادعم و تعزيز  2.1أ.
للتنمية   مبتكرةل حلو )األفكار ل وغير التقليدية( الخ، السياحة، المنسوجات/المالبساألغذية الزراعية، )

، الصناعات  المتجددة، الطاقة نظيفة توتكنولوجيا ةمستدام  ةمائي يئي، تقنياتاإلسكان الب، الحضرية
 ( ايرهغ و اإلبداعية، 

 . هدف الى التنوعت تشجيع مبادرات وإجراءات السياحة المستدامة 3.1أ.

  دعم التعليم، البحث، التطوير   2أ.
 بتكار. التكنولوجي واإل

الصناعة وكذلك  بين البحوث،   الروابط، تعزيز  نتائج البحوث  وتسويق  نقل التكنولوجيام دع  1.2أ.
 العاملين في القطاع الخاص. 

من خالل التجميع  و  بتكار،البحوث واإلالوصول الى سطة في  المشاريع الصغيرة والمتو دعم  2.2أ.
 . أيضاً 

  جتماعياإلدماج  ناإل  تعزيز  3أ.
 مكافحة الفقر و 

)شباب بدون تعليم تدريب أو   NEETSفئة ال  أولئك الذين ينتمون إلى ، وخاصة  الشبابتزويد   1.3أ.
 بمهارات تساعد على الحصول على عمل.  والنساء، عمل(

، وأيضا بما يتعلق بتحسين التعاون مع  التضامنيو جتماعية اإلفي اإلقتصاد فاعلة ات جهدعم  2.3أ.
 

 . zipment.cbcmed.eu/sites/default/files/strategic_environmental_assesshttp://www.enpiفي.  متوفر 1
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 في مجال تقديم الخدمات.  ةالعام اإلدارات 

التكيف مع  حماية البيئة، و  4.ب
 والتخفيف من آثارهمناخي التغير ال

تشجيع  ستخدام المياه و إكفاءة    لزيادة  وتكنولوجية  حلول مبتكرة تستهدف مستدامة مبادرات دعم   1.4ب.
 غير التقليدية  المياه مصادر   ستخدام إ

  لها األمثل  ستغاللواإلالمفصول   المصدر   جمع، وتشجيع ت البلديةالنفايا الحد من توليد   2.4ب.
 وي العض المكون وبخاصة 

ذات  الطاقة المبتكرة  و  التكلفةيث من ح ةفعال إعادة تأهيل دعم   - تها وكفاء  المتجددة  الطاقة  3.4ب.
 المباني العامة مع التركيز على المناطق المناخية، بنية و األأنواع ب الصلة

ارة  د لإل البيئيةج اإلدارة القائم على النظم  إدماج نه -اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية   4.4ب.
 اإلقليمين ب العالقة  من خالل تحسين التعاون بين مختلف أصحا  المتكاملة في تخطيط التنمية المحلية

 
 موازنة البرنامج  .4.1

 ا همنمليون يورو  209.057.812 حوالي 2020-2014فترة للبرنامج الكلية لل تحاد األوروبياإل تبلغ مساهمة 
من % 90 الحد األقصىبمساهمة االتحاد األوروبي  من خاللبرنامج ال . يمولمشاريعيورو لتمويل مليون  188.152.030,80

يحدد  % على مستوى المشروع. ال 10األدنى  هحدبتكاليف المشاريع، في حين يجب توفير تمويل مشترك لمجموع الميزانية المؤهلة 
 . محددةعلى معايير ختيار المشاريع بناء إسيتم دولة،  ة أوالبرنامج أية مخصصات مسبقة أو تمويل لكل منطق

 
   للبرنامج  ةاإلداريالهياكل  .5.1

 : 2تتولى الهيآت المشتركة التالية مهمة إدارة وتنسيق البرنامج
نحو  اصلالحتتابع اللجنة التنفيذ الفعلي للبرنامج والتقدم تخاذ القرار للبرنامج. إهيئة هي  :(JMC) المشتركة المتابعةلجنة  •

المستهدفة ذات الصلة المحددة في البرنامج، بدعم من السلطة اإلدارية.  وقيمها للتحقق مؤشرات قابلة ستخدام إ ولويات باأل
 . المنح توزيعتتألف اللجنة من ممثلي البلدان المشاركة في البرنامج وتأخذ القرار النهائي بشأن 

 دعوة كل إعالن نشرعند  المشاريع. يتم تشكيل هذه اللجنة ترحاتقمم هي مسؤولة عن تقيي :(PSC) ختيار المشاريعإلجنة  •
 دولة مشاركة في البرنامج.  14عضوا يتمتعون بحق التصويت ويمثلون  14مشاريع، وتتكون من  لتقديم مقترحات

منطقة الحكم  هي طةالسلهذه تتولى مسؤولية اإلدارة والتنفيذ. و تعاقدية التنفيذية و اللبرنامج اهيئة هي  :(MA) دارةاإل سلطة •
 كالياري )إيطاليا(. نة مديفي  الذاتي بسردينيا 

 ( في كل دولة مشاركة MA) ةاإلدار  لسلطةالنظير  ةالوطني ةالمؤسس هي  - :(NAالهيئة الوطنية ) •
هي هيئه مستقلة مسؤولة عن تنفيذ عمليات  و ( GoAs) مجموعة مدققي الحسابات مدعومة من قبل  ( AAهيئة التدقيق )  •

 .على المشاريعالمراقبة، و علی الحسابات السنوية للبرنامج، نظم اإلدارة و  التدقيق
صيل المعلومات بتو  والهيئة الوطنية وطنية تدعم سلطة اإلدارة في كل بلد، هنالك نقطة إتصال : NCPنقاط اإلتصال الوطنية  •

 المشاريع الممولة. ومتابعةللمستفيدين المحتمليين، نشر البرنامج 

 
 (.  JOPمن البرنامج التشغيلي المشترك ) 3.2الفقرة  3صل أنظر الف  2
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( من 2) 32متثال للمعايير التي يحددها البند لد مشارك، مسؤول عن التحقق من اإلفي كل ب (:CCPتحكم )تصال ال إنقاط  •
الل التحققات خ  من دارةتدعم سلطة اإل. عالوه على ذلك، اريعمشالدققي بخصوص م 897/2014فيذية رقم القواعد التن

 نفاق والزيارة الميدانية للمشاريع.المتعلقة بأهلية اإل
في اإلدارة اليومية للبرنامج. تتكون من طاقم موظفين دوليين دارة اإل سلطةتساعد  :(JTS) لفنية المشتركةارية االسكرت •

 . )إيطاليا( كالياري  في وتتواجد
 في فالنسيا )إسبانيا( والعقبة )األردن( ويهدفان إلى تحقيق تقارب أفضل مع الجهات المنتفعة المحتملة. ن ا يقع رعيان:ان فمكتب •

 
   اإلستراتيجية لمشاريعل لدعوة ا صائخص .2
 المختارة والميزانية  األولويات  .2.1

في الجدول كما  11 الالمواضيعية ولويات األ الرسملةهذه الدعوة لمشاريع  هدفتستتعطفا على قرار "لجنة المراقبة المشتركة"، 
 . بوضوح إلى أولوية واحدة فقطمقترح المشروع يجب ان يشير أدناه. 
بين  تقريبا  موزعة يورو 11,000,000.00 الرسلمةتحاد األوروبي المتاحة لهذه الدعوة لمشاريع همة اإلمجموع مسا تبلغ 

 ى النحو التالي:عل 11 األولويات
 

الهدف  
مساهمة اإلتحاد   األولويات  ضوعيا المو 

 األوروبي اإلرشادية

التمويل المشترك  
% على األقل  10)

 من مجموع التمويل( 
 المجموع 

تطوير  1أ.
  عمالاأل

الشركات و 
الصغيرة  
 والمتوسطة 

حديثة  ومشاريعمبتكرة ئة ناش شركات دعم 1.1ا.
 € 1.111.111,11 €  111.111,11  €1.000.000,00 .اإلنشاء

متوسطيه، -شبكات أورودعم و  تعزيز 2.1أ.
  في قطاعاتسالسل قيمة و  تحاداتإتجمعات، 

 .تقليدية تقليدية وغير
1.000.000,00€  111.111,11  € 1.111.111,11 € 

 € 1.111.111,11 €  111.111,11  €1.000.000,00 تشجيع مبادرات وإجراءات لسياحة مستدامة.  3.1أ.
دعم  2أ.

التعليم، 
البحث، 
  التطوير

جي  نولو التك
 واإلبتكار. 

 € 1.111.111,11 €  111.111,11  €1.000.000,00 نتائج البحوث. وتسويق نقل التكنولوجيادعم  1.2أ.

المشاريع الصغيرة والمتوسطة في  دعم  2.2أ.
الوصول الى البحوث واإلبتكار، ومن خالل التجميع  

 € 1.111.111,11 €  111.111,11  €1.000.000,00 أيضًا. 

 تعزيز 3أ.
دماج  ناإل

  اإلجتماعي
 مكافحة الفقر و 

فئة ال   من، وخاصة تزويد الشباب 1.3أ.
NEETS ،1.111.111,11 €  111.111,11  €1.000.000,00 .للسوق بمهارات  والنساء € 

  إجتماعيفي إقتصاد دعم جهات فاعلة  2.3أ.
 € 1.111.111,11 €  111.111,11  €1.000.000,00 تضامني و 

حماية   4ب.
البيئة، 

  مستدامة مبادراتدعم -المياهدارة إ 1.4ب.
 € 1.111.111,11 €  111.111,11  €1.000.000,00كفاءة   ةلزياد  وتكنولوجية حلول مبتكرة تستهدف
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تكيف مع  لاو 
التغير 

المناخي  
والتخفيف من  

 آثاره

 ستخدام اإل
الحد من  -إدارة النفايات وإعادة التدوير 2.4ب.

  درمصال  جمع، وتشجيع نفايات بلدية توليد
 ها وإستغاللالمفصول 

1.000.000,00€  111.111,11  € 1.111.111,11 € 

إعادة  دعم -تهاوكفاء المتجددة الطاقة 3.4ب.
ذات  لطاقة ل  هومبتكر  من حيث التكلفة عالف تأهيل
مع التركيز المناطق المناخية، أنواع األبنية و ب صلة
 مباني عامة  على

1.000.000,00€  111.111,11  € 1.111.111,11 € 

  -اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية  4.4ب.
لإلدارة   البيئيةإدماج نهج اإلدارة القائم على النظم 

 تخطيط التنمية المحلية المتكاملة في 
1.000.000,00€  111.111,11  € 1.111.111,11 € 

    €11.000.000,00  المجموع 

 
تغيير رئيسي لمراجعة تخصيص األموال المتبقية ضمن األهداف المواضيعية، لقد بدأ إجراء  ENI CBC MEDوحيث أن برنامج 

مليون يورو  15.245.441,12وفي حالة الموافقة على هذا التغيير الرئيسي، ستكون المخصصات المالية المحتملة لهذه الدعوة 
 أولوية كما يلي: 11موزعة إرشاديا بين ال 

 

الهدف  
 األولويات  ضوعيا المو 

مساهمة اإلتحاد  
  األوروبي اإلرشادية

 المتوقعة

التمويل المشترك  
% على األقل  10)

 من مجموع التمويل( 
 المجموع 

تطوير  1أ.
  األعمال

الشركات و 
الصغيرة  
 والمتوسطة 

دعم شركات ناشئة مبتكرة ومشاريع حديثة   1.1ا.
 € 1.700.755,71 €  170.075,57  €1.530.680,14 اإلنشاء.

متوسطيه، -شبكات أورودعم و تعزيز  2.1أ.
  في قطاعاتسالسل قيمة و  تحاداتتجمعات، إ

 تقليدية وغير تقليدية.
1.530.680,14€  170.075,57  € 1.700.755,71 € 

 € 1.111.111,11 €  111.111,11  €1.000.000,00 تشجيع مبادرات وإجراءات لسياحة مستدامة.  3.1أ.
دعم  2.أ

التعليم، 
البحث، 
  التطوير

التكنولوجي  
 واإلبتكار. 

 € 1.700.755,71 €  170.075,57  €1.530.680,14 نتائج البحوث. وتسويق نقل التكنولوجيادعم  1.2أ.

المشاريع الصغيرة والمتوسطة في  دعم  2.2أ.
الوصول الى البحوث واإلبتكار، ومن خالل التجميع  

 أيضًا. 
1.530.680,14€  170.075,57  € 1.700.755,71 € 

 تعزيز 3أ.
دماج  ناإل

  اإلجتماعي
 مكافحة الفقر و 

فئة ال   من، وخاصة تزويد الشباب 1.3أ.
NEETS ،1.700.755,71 €  170.075,57  €1.530.680,14 بمهارات للسوق. والنساء € 

دعم جهات فاعلة في إقتصاد إجتماعي   2.3أ.
 € 1.111.111,11 €  111.111,11  €1.000.000,00 وتضامني 

حماية   4ب.
البيئة، 

  تستهدف مستدامة مبادراتدعم -دارة المياهإ 1.4ب.
 € 1.111.111,11 €  111.111,11  €1.000.000,00 ستخدام اإلكفاءة   لزيادة وتكنولوجية حلول مبتكرة
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التكيف مع  و 
التغير 

المناخي  
والتخفيف من  

 آثاره

  ن توليدالحد م-إدارة النفايات وإعادة التدوير 2.4ب.
المفصول   المصدر جمع، وتشجيع نفايات بلدية

 ها وإستغالل 
1.530.680,14€  170.075,57  € 1.700.755,71 € 

إعادة  دعم -تهاوكفاء المتجددة الطاقة 3.4ب.
ذات  للطاقة   هومبتكر  من حيث التكلفة فعالتأهيل 

مع التركيز المناطق المناخية، أنواع األبنية و ب صلة
 مباني عامة  على

1.530.680,14€  170.075,57  € 1.700.755,71 € 

  -اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية  4.4ب.
إدماج نهج اإلدارة القائم على النظم البيئية لإلدارة  

 المتكاملة في تخطيط التنمية المحلية 
1.530.680,14€  170.075,57  € 1.700.755,71 € 

    €15.245.441,12  لمجموعا

 
   الرسملةمشاريع وهدف  تركيز  .2.2

ستغالل و/أو  إ"تعزز أن " الرسملةاريع ، ينبغي لمش(133صفحة  4.4الفقرة  امج التشغيلي المشترك )انظركما هو موضح في البرن
 نشر الممارسات الناجحة ونتائج المشاريع الممولة سابقًا على أوسع نطاق".

  INTERACT، يقدم دليل Interregو  ENI CBCللرسملة بين برامج تعريف متفق عليه وموحد على الرغم من عدم وجود 
( لمحة عامة عن نهج وممارسات الرسملة 2017" )كانون األول Capitalisation approaches and practicesخصص "تالم

ر باإلطالع على الدليل المذكو . يوصى المتقدمين 2020-2014و  2013-2007خالل الفترتين  Interregة في سياق الرئيسي
 أعاله. 

مفهوم الرسملة بوصفه العملية التي تسمح  توضيح، يمكن أن INTERACTستنادًا إلى التعاريف المختلفة الواردة في دليل إ
المصلحة  صحابألفعالة، وضمان ترويجها ونشرها ناجحة و ممارسات يد طريق تحد مختلفة عنمشاريع نتائج سلسلة من  بإستغالل

 ستخدامها وتعميمها على مستوى السياسات.  إة وإعادة قدر ممكن من الممارسات الجيدة المحدد المعنيين، وتعزيز تكرار أكبر
 على نحو متسق مع:   يجب أن يكون  مقترحات المشاريع إعداد
 ENPI CBCتارة، مشاريع ما يتعلق بكل أولوية مخ بلحالة ا(، التي تحتوي على وصف ToRsوة )الشروط المرجعية للدع -

Med  صانعي القرارونقاط أساسية لمستفادة دروس صلة، رئيسية ذات تحديات تحققة، منتائج ، سملةة للر مناسبسابقة، 
 الشروط المرجعية. أخيرا، تشمل ENI CBC MED لبرنامج متوقعة( من المشاريع القياسيةرئيسية ) نتائجواإلشارة إلى 

 المتوسط.برامج أخرى تنفذ في منطقة و ختارة ممولة في إطار مبادرات مشاريع م
النتائج المتوقعة والمؤشرات ذات ، ، الذي يصف األهداف المحددةJOP من البرنامج التشغيلي المشترك 2.4 الفصل -

 ت البرنامج؛ الصلة التي ستعالجها المشاريع لكل أولوية من أولويا 
وقيمها  والمخرجاتتائج ( تقدم مزيدا من المعلومات عن مؤشرات النJOPمن  II ملحقوالتقييم ) للمتابعةخطة إرشادية  -

 مقترحات المشاريع.يجب أن تحققها  المستهدفة التي
 

http://www.interact-eu.net/download/file/fid/13062
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النتائج الطويلة و  (outputs 3النواتجالنتائج القصيرة األجل الواعدة ) تستفيد منأن رسملة المشاريع ل متوقع، في سياق هذه الدعوة
أو أكثر من  واحد خيار)في اهم تس وأن الشروط المرجعيةلمشاريع والمبادرات المحددة في ل(  4outcomesالمخرجاتاألجل )

 :  األهداف التالية (به موصىال
 ستغاللها إنقل النتائج و  .1

وخبرتها ونتائجها وتعزز أثرها  الشروط المرجعيةفي محددة مشاريع وضع ُنهج/منهجيات مبتكرة تجمع بين معارف  •
 ؛وقيمتها متدادها إو 
 .، وكذلك تشجيع تكرارها رها ونطاقها الجغرافيأثمشاريع، وتوسيع و نقل معارف ونتائج ستخدام و/أإع إعادة جيتش •

 التشبيك تعزيز  .2
المشاركة في ربط المنظمات ل الوطني واإلقليمي الصعيدينعلى  وموجودة مجموعات جديدة/تشابكات وتعزيز بناء •

 القطاعات؛و من أجل تعزيز التعاون عبر الحدود  لمرجعيةالشروط افي  مختلف المبادرات على النحو المبين
 من أصحاب المصلحة المستهدفين وإشراكهم. أنواع جدد الوصول إلى فئات/ •

 واضعي السياسات وؤسسات العامة و للم ةوعيالتو  ستراتيجياإلالنشر  .3
 ؛  معرفةالبيانات إلى  تحويلالي وفق اللوائح الوطنية، وبالت ،اً يسر كثر نتائج التي تولدها المشاريع أجعل المعارف وال •
، أكاديمية –الخبرة  تنوعة الرئيسيين في القطاع )مع مراعاة صحاب المصلح توصيل النتائج ألزيادة الوعي وتحسين  •

 (؛متوسطية، حسب الحالة-أورو، و ةوطني، ةإقليمي ،ةمحلي –والمستويات الجغرافية  - الخ، يةسياساتة و ظيميتن، تقنية
 الموجهة نحو السياسات من خالل تعزيز إدماج الممارسات الجيدة في السياسات العامة والتنميةبتكارات دعم اإل •

 .الة، حسب الحمتوسطية-وأورو الوطنية، اإلقليمية، المحلية
قتصادي العالمي، ُيشجَّع مقدمو الطلبات نكماش اإل، وبالنظر إلى اإلCOVID-19الحالي الذي يتسم بجائحة  الوضعبالنظر إلى 

على وجه الخصوص، التعاون.  منطقةقتصادي في اإل-جتماعيز التجديد اإلى دعم وضع نماذج جديدة للتدخل يمكن أن تعز عل
 تركز على ما يلي:بتكارية إجراءات إريع ينبغي أن تدمج مقترحات المشا 

 جتماعية؛إمؤسسات ناشئة و شركات ، تجارية أعمال ،عملخلق فرص  •
 ؛ضراءخ ستثمارات إتجارية و أعمال ، عملزيادة خلق فرص الكربون من أجل  قتصادات خالية منإنتقال إلى اإل •
بتكار والبحث في مجاالت ستفادة القصوى من نقل التكنولوجيا واإلاإلبجتماعية بكفاءة و تقديم خدمات الرعاية اال •

 تصاالت؛تكنولوجيا المعلومات واإل
العاطلون عن العمل ياجات الخاصة، ، ذوي اإلحت، بمن فيهم الشباباألشخاص المعرضون للخطرتقديم الدعم إلى  •

 والمعالون المسنون.
مشاريع الرسملة، مع التركيز على األهداف في يعتزمون تنفيذها ، يصف مقدمو الطلبات المنهجية التي نموذج التقديمفي 

 المذكورة أعاله. 
لدعوة القسم المخصص ( تحت www.enicbcmed.euجميع الوثائق المذكورة أعاله متاحة على الموقع اإللكتروني للبرنامج )

   .الرسملةمشاريع 

 
 هي منتجات وخدمات جديدة تنتج عن أنشطة المشروع. وتسهم النواتج بشكل مباشر في تحقيق نتائج المشروع.  outputs النواتج   3
 شكال التأثير. أإلى أن تكون أكثر فورية من معظم تميل ، و إلى المعرفة المنقولة و/أو التغييرات التي تحدث نتيجة لمشروع ما outcomes تشير النتائج   4
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 ستراتيجية البرنامج المشاريع في إ مساهمة .2.3
منطقة التعاون، على الرغم من ة في شاملة ومستدام تنميةلتحقيق  مضافةجلب قيمة هو سواء  ريع على حدامج والمشا نهدف البر 

كما ويجب تصميم المشاريع وتنفيذها في إطار الحدود . لى التواليع يقدقو  كلي: مختلفين ومتوازيينيين على مستوي يعمالنا مأنه
 والتاثيرهذه الجوانب، باإلضافة الى التنفيذ المنطقي  .والتأثيرستدامة اإل، الترابط ،ستراتيجية البرنامج، لضمان الملكيةإالتي حددتها 

  :عتباربعين اإل التالية اجابة األسئلةخذ أ . ينبغيختيارة اإلليوأمرحلة التخطيط في أخذها بعين اإلعتبار  ينبغيالمتوقع للمشروع، 
 ؟فعالة لتحقيق اإلحتياجات اإلقليمية ةمنهجية عبر الحدود وسيل ذا؟ ولما لتعاون عبر الحدودقيمة مضافة لهل يقدم المشروع  •
 ؟   المستهدفة تحقيقه فيما يتعلق باألولوية الشراكة ريدتما الذي  •
 المعنية والمجموعات المستهدفة؟  للمناطقحضاره إ الشراكة ريدتر الذي ما نوع األثر/التغيي •
؟ ما هو نوع  توفيرها المالية( والتي يمكننا ، الطبيعية، د )البشرية؟ ما هي الموار أهدافه إلى الوصولينوي المشروع كيف  •

 المخرجات واإلجراءات الالزمة لتحقيق النتيجة المتوقعة؟
بنود التالية: األهداف؛ األولويه، تحديد الو النتيجة المبني على نهج لاد وبوضوح يعلى تحد قادرين ينبغي على الشركاء ان يكونوا

وسائل برنامج؛ مؤشرات المع  متمشيةالالمؤشرات لتحقيق النتائج؛ )مجموعة(  المنفذة جات؛ األنشطةلمخر (؛ ا)المتوقعة نتائجال
   (. IIوالملحق  JOPمن  2.5 لانظر فصالتخفيف )وتدابير  المخاطرتحليل تقييم مراقبة//تحقق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  تأثير عبر 

 دودالح

 التازر
تهدف الى  االفعال التي 

امج  تعزيز التكامل مع البر
 ى والمبادرات االخر

 
 االهداف

 كيف تساهم الشراكة باالولوية؟ 

 )المتوقعة( النتائج 
ائدة  الس  كيف سيحسن المشروع الحالة 

 دفة؟  وتعالج احتياجات المجموعة المسته

 االنشطة
ماذا يمكن للشراكة ان تضيف لالعمال  

 التي ستحقق النتائج المشتركة؟  

 الغايات
 االهداف العامة/الشاملة 

 

 االهداف الموضوعية 

 

 االولويات 

 

 مؤشرات النتائج

 

 المخرجات 

 

 التنفيذ

 لتاثيرا
 نتائج متوسطة وطويلة االجل 

 المجموعات الموضوعية
 الرسملة 

 تشابك المشاريع 
 ات لتبادل الممارسات الجيدة منص

مشاريع الموافق  ال

 عليها 

 

 االستراتيجية

 

 البرنامج

 مقترحات المشاريع 
 عه بالطلب وموجهة بالتاثير مدفو
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نفس تساهم بجمع مشاريع ممولة أخرى واسعة تجزءا من منصة  سيكونون  أنهمالشركاء  أن يدرك ، يجبالمشروعتصميم خالل 
هو   -السلطات الوطنية"االدارة بالتعاون الوثيق مع " ةالتي تنسقها سلط- . الهدف من هذه المجموعاتعيةا الموضو المجموعة 

شاريع. متوقع لهذه المتعزيز األثر الصلة من أجل تجميع المعارف والخبرات و أخرى ذات مشاريع مبادرات و يق مع التعاون الوث
 السئلة التالية:النظر الى ا الشركاء علىلذلك، ينبغي 

 ؛دامة(تس؟ )األثر واإلسط والطويلو على المدى المتلنتائج مستدامة إلى أي حد ستكون ا •
مكن ما هي جوانب المشروع التي يالتعاون؟  منطقةأخرى في إقليمية سياقات و مشاريع ان تتكامل مع ا نكيف يمكن لممارسات •

 ؛(والتناقل )التآزر تكرارها وأين؟
تاثير لا) وضع أو تنفيذ سياسات القطاع العام في المنطقة المستهدفة؟التحسين واإلبداع في كيف يمكن لنتائجنا ان تسهم في  •

 ؛(التوسع/اإليجابي
 قيمة؟  جيدة ذات ممارساتوتقديم المعارف القائمة  وبناء إلى أي مدى يمكن لمشروعنا زيادة تطوير •

لى المستوى الوطني ًا عأوسع نطاقعمل خطط و  ستراتيجياتإ، نتائج المشروع في سياسات تداولرسملة إلى ال مشاريعتهدف 
 .هموزيادة وعي أصحاب المصلحة/لمستهدفةا مجموعاتور/الالجمه توسعةواإلقليمي، والتركيز على 

 
 عناصر مشتركة  .2.4

 بناء القدرات المؤسسية. يز تعز و التعاون بين األفراد تشجيع يهدف البرنامج إلى 
الملكية وتشجيع المشاركة النشطة  تقوية في عتبارها ضروريةإب "بين األفرادفي جهود "المشاركة  المشاريعمقترحات يجب أن تنظر 

يع تعزيز التعاون بين األفراد جانب مهم يجب اإلعتماد عليه في جمالمتوسط.  لحوضخمة المتا للمجتمع المدني في أنحاء البلدان 
 أولويات هذه الدعوة.

قتصادات المحلية وكحافز للتنمية ور المؤسسات المحلية في تشكيل اإلكطريقة لتعزيز د بناء القدرات المؤسسيةينبغي تعزيز 
 ، وضمان رفاه المجتمعات.والشاملةالعادلة 

 هتمام بما يلي: مقترحات المشاريع اإلعلى 
حتياجات اإلقليمية ية للتعاون عبر الحدود وتلبية اإلجة الفعلمشاريع الحامقترحات ال تثبت : ENI CBCلالقيمة المضافة  •

ا من ستدامتهوإلنتائج المتوقعة تحقيق ا ليةالمشتركة من خالل توفير فوائد ملموسة للفئات المستهدفة التي تم تحديدها؛ وقاب
 خالل العمل المشترك فقط؛

 ل تحقيق النتائج ذات الصلة؛تلتزم المقترحات باألولوية المختارة من خال تركيز:  •
لبرنامج، والتي يمكن قياسها بالمؤشرات ذات الصلة. بمجرد لتساهم المقترحات بالنتائج والمخرجات المتوقعة  :ليةئو المس •

ستخدام إ شهر عن التقدم التقني والمالي للمشروع من قبل سلطة االدارة، بقة عليه، سوف يتم طلب تقارير كل ستة أالمواف
 األمر؛ إذا إقتضى لمشروع األثر وإعادة تنظيم األنشطة، اوتقييم  متابعةنظام  سيقيس .5موحدةالنماذج ال

 ونتائج ؤدي إلى حلولت والتيارسات الدولية تقنيات وأفضل الممأحدث األساليب، العتبار بعين اإل المقترحاتتاخذ  بتكار: اإل •
 سابقة؛تجارب التي تستند إلى نتائج متابعة المشاريع على  هذا خصوصا ينطبق مبتكرة في األقاليم المعنية. 

 
 .  شهر  12سيطلب تقرير تأكيد المصاريف على االقل مره كل  5
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نتائج المتوقعة لاتحديد ؛ ةمرغوبتغييرات  حداثإللفئات المستهدفة،  الحقيقيةحتياجات اإلنشطة إلى تحليل تستند األ :التناسق •
وارد البشرية المة الشراكتتضمن و المرجوة الميزانية مع تماشى األنشطة المتوقعة ؛ تلقياسواقابلة للتحقيق اقعية و و بوضوح، و 

 لتحقيق النتائج المتوقعة؛ الالزمة والمالية
مشتركة  عنيين وتقديم منافع فعالة من جميع أصحاب المصلحة المالمشاركة اللتشجيع معا المقترحات صميم يتم ت لتزام:اإل •

 دوار والحلول؛ف واألاألهداللتشارك بمسبق  طلبمتوقت مبكر  منفي الشراكة  األعضاء. إشراك جميع ق المستهدفةلمناطل
التعاون وغيرها من المبادرات والبرامج في منطقة المقترحات السياسات الدولية والوطنية و/أو اإلقليمية  تراعي التكامل: •

 ؛ ات وتكامالت محتملةقافتو ستغالل إل
 روع( يستند إلى مؤشراتمتوسط وطويل األجل )ما بعد مدة المشالمنظور على الالمقترحات  منوقع اآلثار المترتبة ت ألثر:ا •

 فوائد األقاليم المعنية بالمشروع المقترح؛ الينبغي أن تتجاوز لنتائج. كمية ل
المدى.  طويلةوالفوائد  يثر اإلقليماأل( اُ مؤسسيو أو/ اً ماليعلى األقل )المشروع ومخرجات ستدامة نتائج إستكفل  ستدامة:اإل •

 في خطة العمل؛جها إدما و ستدامة عند تصميم المشروع اإلعتبار إ يجب 
، وأن ننضمن أنشطة (2.3.1)انظر الفقرة  ضوعيةمو كون جزءا من مجموعة يسوف  موافق عليه مشروعكل  :التشبيك •

لبرنامج من خالل من قبل اات دعم هذه التآزر م يست .مبادرات أخرى /والتكامل مع مشاريع إلى المساهمة في التآزر تهدف
 مخصصة. انشطة

 EC/2001/42لة على البيئة ووفقا للتوجيه رقم اثاره المحتمبتاكيد  ENI CBC MEDمج البرنا يهتم  البيئي:  التحقق •
 الفرعمتوفرة في  تفاصيل إضافية بشأن اإلجراء(. www.enicbcmed.eu) والمتاح على موقع البرنامج االلكتروني الرسمي

 ية. من هذه المبادئ التوجيه 5.5
- JOPالبرنامج التنفيذي المشترك لعدة قطاعات )انظر  المشتركة القضايا الشاملةمقترحات أيضا في ، يجب ان تنظر الأخيراً 
 (.2.8فصل رقم  - JOPالبرنامج التشغيلي المشترك  )انظر والجوانب البيئية( 2.6 فصل

 
 والشركاء: أدوار ومسؤوليات  الطلب مقدم  .2.5

مقدم الطلب   .المعنيين األنشطة بين الشركاء تنسيقإدارة، تنفيذ و  ويتحمل هو مسؤولية الطلبقدم م من قبل ميجب ان يقد أي طلب مشروع 
 ".  الرئيسي"القائد   هو مقدم الطلبمشروع، يصبح الطلب قة على المواف  إذا تمتمسؤول مباشر عن تحضير وإدارة المشروع. 

 : من اجل  دارةاإليعمل كحلقة وصل بين شركاء المشروع وسلطة و سلطة اإلدارة،    امام شراكةلليتحمل المسؤولية القانونية  الرئيسيالقائد 
 الشراكة؛   بالنيابة عنالطلب نموذج  تقديم  .أ

 طلب"؛شراكة ومحتويات "نموذج ال بالتام  التأكد من أن كل شريك على وعي  .ب
 سلطة االدارة للمبلغ المخصص؛   توقيع عقد المنحة مع  .ج
 ؛عليها في عقد المنحة منصوصات اللتزامالوفاء بجميع اإل .د

 ؛المشروعشركاء  جميع  لتوقيعها من شراكة"  ية التفاقإعن إعداد " يكون مسؤوال  .ه
 ؛ تفاق الشراكةإوفقا لعقد المنحة و و لمشروع  اشركاء  والوفاء بالمهام بين  توزيعضمان  .و

http://www.enicbcmed.eu/
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تفاق الشراكة"  إإليها في "  المشار لمنحة، في أسرع وقت ممكن ووفقا للترتيبات ل ضمان حصول الشركاء على المبلغ اإلجمالي  .ز
من   المبالغ  الخاصة بالشركاء  ؤثر على تقليلتوال يجوز أن تجبى أي عمولة أي مبلغ  أو حجبالنقطة )د(. ال يجوز خصم بو 
 الشركاء؛   معالفعلي للنفقات والشروط المتفق عليها  للواقعودفعة التسوية وفقا    الالحقة دفعات ال ة االولى المسبقة. يتم تحويل  لدفعا

 ؛ هموبينالشركاء  مع  مناسبةتصال إقنوات إقامة  .ح
 لمتابعة والتقييم؛ ل مالية للمشروع، فضال نظام كفاءه و  ه فعالة إدار لضمان   سيطرهنظام  وضغ .ط
،  ()الوكالة األوروبية لمكافحة اإلحتيال  صال, سلطة المحاسبة, المفوضية األوروبية، أوالفاالدارة, نقطة مراقبة االت  ق سلطةضمان ح .ي

على الحسابات   محكمة مراجعي الحسابات وأي مراجعين للحسابات المرخصين والذين لهم ارتباط بأي من هذه الهيئات، باالطالع
 ها في عقد المنحة؛ ل الفترة الزمنية المشار إلي، خالداعمةوما يتعلق بها من وثائق 

 ؛ 6فتح حساب مصرفي مخصص باليورو  .ك
 ؛  األوروبي   تحاداإل من  التي يتلقاها  الماليةة  نشطة التي يقوم بتنفيذها وعن الحصيكون مسؤواًل قانونيا وماليا عن األ .ل
المشروع، وفقا  شركاء يع جممن "سلطة إدارة"  الىتي ستسدد لاسترداد األموال غير المستخدمة أو أموال البرنامج إيكون مسؤواًل عن  .م

دارة" اإلجراء المحدد  ستطبق "سلطة اإل  "،الرئيسي من "المستفيد األموالسترداد  إستحالة  إألحكام عقد المنحة واتفاق الشراكة. في حالة 
لبرنامج   اإللكتروني ل  موقعالعلى والمتاح ( "ENI 897/2014رقم ) من"االحكام التنفيذية للبرنامج 75و  74بالمادتين 

www.enicbcmed.eu . 
 

 الشركاء )المستفيدين(: 

 شتراك مع مقدم الطلب في تصميم وإعداد وتقديم طلب المشروع؛اإل .أ

 ؛ داريةالسلطة اإل مع عقد المنحة شراكة" مع مقدم الطلب كشرط مسبق إلبرام التفاق إتوقيع " .ب

 "؛  الرئيسي المتسفيدتفاق الشراكة الموقع مع "إو  يتهم ووفقا للمشروعروع تحت مسؤولضمان تنفيذ أنشطة المش .ج

 ؛ والمتابعةإعداد التقارير و   " وغيرهم من المستفيدين في تنفيذ المشروعالرئيسي تفيدمسالالتعاون مع " .د

خالل  النفقات من لتحقق لوالمراقبين اعمة، لمراجعي الحسابات/، بما في ذلك جميع الوثائق الد نجازاتواإل التقارير الماليةوفير ت .ه
 ؛ أوقاته المحددةوفي للتحقق اء دقيق جل أد من أ والدعم المحددة للمشروع وضمان التعاون الكامل  الفترات 

،  لمكافحة اإلحتيال()الوكالة األوروبية   المفوضية األوروبية، أوالف  تصال, سلطة المحاسبة,مراقبة اإل دارة, نقطةسلطة اإل حق  ضمان .و
طالع على الحسابات  ، باإلبأي من هذه الهيئاتارتباط لهم ين والذين لحسابات المرخصل  ينحسابات وأي مراجعمحكمة مراجعي ال

 عقد المنحة؛  ، خالل الفترة الزمنية المشار إليها فيبها من وثائق داعمة يتعلقوما 

كافحة الغش، والمحكمة األوروبية لمراجعي الحسابات،  ة، والمكتب األوروبي لمالسماح للمفوضية األوروبيوفقا للقوانين الوطنية،  .ز
ومكتب مراجعة الحسابات، وهيئة مراجعة الحسابات، ومكتب مراقبة األصول، ووكالئهم المأذون لهم الذين يقومون بعمليات التحقق  

تمويل. قد تتم عمليات التفتيش  تفاق الإالممولة بموجب المطلوبة بموجب عقد المنحة، وذلك بفحص الوثائق التي تنفذ فيها العمليات 
 الشروط الخاصة.   -تفاقية التمويل الموقعة إلمادة التدقيق في هذه خالل الفترة الزمنية المشار إليها في عقد المنحة، وفقاً  

 
  المعنية. تشريعات الوطنيةها الفي حالة عدم التمكن من فتح حسابات جديدة بسبب القيود التي تحددي مقيد باليورو على الهيئات العامة  ينطبق االلتزام بفتح حساب مصرفال 6

قة باألموال المحولة من  إليرادات وجميع المدفوعات المتعل جميع استخدام حساب مصرفي غير موجود مسبقا باليورو شريطة أن تضمن تتبع إفي هذه الحالة يمكن للهيئة العامة 
 غ الفوائد المستحقة. قبل ما ومبل 

http://www.enicbcmed.eu/
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تحمل المسؤولية  ي، وبالتالي اها يتلق التي  ياألوروب تحادمن أموال اإل ه حصوعن  ها تنفيذ يتم األنشطة التي قانونيا وماليا عن ل و مسؤ  .ح
أنفقت دون مبرر، فضال عن   التي دون مبرر أو ب" المبالغ المتلقاة الرئيسي لمستفيد ل"سدد ، ويحالة حدوث أي مخالفات في اإلنفاق في 

 . نفاقهإالذي لم يتم و  اهتلق الذي   سداد التمويل المسبق

 
 : المشروعتنسيق وإدارة  .2.5.1

تحت تصرف  وا وضع قد  الشركاءالوقت المناسب. لذلك، يتأكد أن بو كفاءة ب( يضمن تنفيذ األنشطة المخطط لها يالرئيس دالمستفيمقدم الطلب )
 لضمان:  ةيوالمعرف والماليةالالزمة من حيث الموارد البشرية  المصادر المشروع جميع  

 والتقييم المتابعة ، بما في ذلك  ، التقارير ، التنسيقالشاملة اإلدارة ترتيبات  •

 ة المالي اإلدارة •

 تصاالت، وإبراز ونشر النتائج اإل •

 لمشروع: دارية التالية لاصب اإلبالمن مقدم الطلبتكفل يكحد أدنى، 
ضمن هذا الشخص أيضا إدارة مالية سليمة للمشروع، وعليه يفضل  يتنفيذ. نجاح الو التنظيم الشامل مسؤواًل عن يكون  مشروعالمنسق  •

لمشروع  الجوانب الشاملة ل متابعة. يجب أن يكون هذا الشخص قادرًا على الرئيسي فيدستلمل ئمين جزءا من الموظفين الدا أن يكون 
لتحقيق أهداف المشروع وتقديم   هو المفتاح، محدد  منظور زمنيوب  شراكةالعلى نهج  وبالتركيز المنسق، . تصال( إمالية ، ةيإدار قضايا )

ي  التشغيل لبرنامج ا من  2دارة المبنية على النتائج المفصلة في الملحق نهج اال  ناءا على كة بدارة ولسكرتاريه الفنية المشتر لسلطة اإلتقرير 
خبرة عدة سنوات  يوصى بالمشروع.  باالضافة الى ذلك، يجب ان يضمن التبادل المنتظم للمعلومات بين مستفيدي .( JOP) ك المشتر 

قد تكون  اللغة العربية بمعرفة الكليزية أو الفرنسية(. ع )االنالمشرو  بلغة جيدة معرفة عن  فضال لمنسق المشروع،  في إدارة مشاريع تعاونيه 
 لشراكة. لنجاح ا محفزا 
 عتمادا على المهام التي سيؤديها مباشرة: إالتالين،  الفنيينلموظفين بادعم منسق المشروع ان يتم ينبغي 

المشتريات  ، الرقابة الداخليةعداد التقارير، إ ، ذلك المحاسبةللمشروع، بما في مسؤول عن إدارة المهام المالية واإلدارية ، مالي مدير •
وأن يكون لديه معرفة   ةوالمالي ة في قواعد البرنامج اإلداريمناسب، على نحو  ،ي أن يكون هذا الشخص مؤهال والعالقة مع المدققين. ينبغ

 ؛ ةالماليتقارير  للالالزمة واألدوات لمشاريع المالية لدارة  برمجيات اإلبجيدة 
يقوم  المشروع. في هذا الصدد، جدت بو  ان، رسلمة النتائجؤواًل عن الدعاية الشاملة ونشر أنشطة المشروع، فضال عن مس، إتصال مدير •

وطنية،  إقليمية، محلية،  تنفيذها على جميع المستويات ) يعا وير ، المشروع  بالتعاون الوثيق مع مستفيديو المشروع ب تصال خطة اإل بإعداد
 و/أو اإلعالم.  يةمعلوماتال، العالقات العامة،  اإلتصالخبرة في مجال   ذو ن  ينبغي أن يكو (. الحدودوعبر 

 ". الرئيسي لمستفيدل "من الموظفين الدائمين  اجزء نهؤالء الموظفين الرئيسي واأن يكون ضليف
 

 شهار واإل اإلتصال .2.6
  وإتصالمعلومات أنشطة  ENI CBC Medلحوض المتوسط التعاون عبر الحدود  ر برنامج يجب أن تشمل جميع المشاريع الممولة في إطا

لد أو المنطقة المعنية، فضال  البرنامج في الب/تحاد األوروبي من قبل اإلدعم ال، بأهداف المشروع( عامالمحدد أو ال) جمهور المصممة لزيادة وعي 
 نتائج وتأثير هذا الدعم. عن 

المشروع". باإلضافة إلى   تواصل" 2سية لتصميم حزمة العمل ر الرئيوالعناص شهار اإلت القانونية الرئيسية ألنشطة يحدد هذا القسم المتطلبا
لبرنامج  ا هويات الذي يقوم على مفهوم "المجتمع": يهدف هذا النهج إلى تقريب  2020-2014لفترة ل برنامج لاورد بالتفصيل نهج ذلك، فإنه ي 
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الفنية المشتركة، السلطات الوطنية/ نقاط   السكرتارية/ اإلدارةطة لجهات الفاعلة المعنية )سلالروابط والتعاون بين جميع ا والمشاريع، وتعزيز 
 (. طنيةالو   تصالاإل

 . شهار واإل اإلتصالبمجرد الموافقة على المشاريع من أجل توجيه أنشطتها في مجال   د المشروعالى قائ  مبادئ توجيهية محددة  سيتم إرسال 
 إلتصاالتن أن تكون بمثابة مرجعية وإطار يمك التيخاصة به، و  إتصاليجية ستراتإأيضا    لديه  ENI CBC Medيرجى مالحظة أن برنامج 

ستراتيجية هو المساهمة في  الهدف النهائي لإلمن البرنامج التشغيلي المشترك.  4.7 ستراتيجية في القسماإل المشروع. يمكن االطالع على هذه
ادلة واألهداف الطويلة  حجم المصالح المتب حققة، من أجل تعزيز تئج المالوعي بالفرص المتاحة والنتا توسيع ، وتعزيز البرنامجنشر أهداف 

 المتوسط.   حوض الشريكة في منطقة  بي والبلدانتحاد األورو ين اإلاألجل للتعاون ب
 

 المتطلبات القانونية .2.6.1
  النشرة  ة فيمفصلالو  2014/ 897رقم  (EU) من الالئحة التنفيذية 79دة الما  هيشهار  واإل اإلتصالالقانوني الرئيسي ألنشطة  المرجع  

. Communication and Visibility Requirements for EU External Actions أيضا، لقد طور البرنامج دليله الخاص .

Communication and Visibility guidelines  يذ المشروع.  تنفكتيب كجزء من 

  تحادلمساهمة اإلشهار وافي إع توفير شروع، م المناسبة عن الم بالغ الجمهور بالمعلومات إألساسية في ضمان تتمثل المتطلبات ا
تحاد  اإلدعم سقة عن نالبرنامج وإنشاء صورة ماالوروبي/  تحاد مهور بعمل اإلمن أجل تعزيز وعي الجلبرنامج في المشاريع ا /االوروبي 
 كة. البرامج في جميع البلدان المشار /االوروبي 

مواد الدعاية واألنشطة  البارزة ومرئية في ، ات( يجب أن تكون واضحة)الشعار برنامج الوروبي و تحاد األ عالمات اإل أن عناصر  هذا يعني
ائل  وسالموقع اإللكتروني،  -الرقمية التواصل مواد ، المواد السمعية والبصرية،  ك، على سبيل المثال، المطبوعات مخصصة للجمهور )بما في ذلال

 وعلى المعدات والبنى التحتية والمواد المكتبية(.  -توا أدألعمال، جدول افتات، ال- االنشطةخالل ، جتماعيةاإل التواصل 
 تحاد األوروبي للمشروع. عترف بالدعم المالي المقدم من اإلتتشكر/يجب ان ات ي مطبوععالوة على ذلك، فإن أ 

 مؤهلة. قات غير الوتجنب النفالتواصل لضمان تمويل البرنامج ألنشطة أمر بالغ األهمية    شهار اإلمتثال لقواعد  إن اإل
 

 التقديم  طلب تصميم أنشطة التواصل في  .2.6.2

 . لإلتصالمخصصة  يتضمن نموذج الطلب حزمة عمل إلزامية 
  الإتص بمدير لبشرية )يوصى ا/ الموارد الماليةو  الوقت ، يطلب من المتقدمين والشركاء تخصيص ما يكفي من 2في تصميم حزمة العمل 

 . الاإلتص ألنشطة  ( 2.5 لمشروع، انظر القسم ل
  بسيطليس مجرد نشاط  اإلتصالروع: داف المشتحقيق أهب ،في نهاية المطاف، سهموالتي ستأداة أساسية لنجاح المشروع   إلتصالا عتبار إ يجب 

 ولكنه جزء أساسي من أي مشروع.  بين األنشطة
  نشطة في حالةالتي ستوجه األل و لإلتصاخطة  نرى رشادية، من المستحسن أن إ 2العمل  المدرجة في حزمة المخرجات على الرغم من أن 

، مع  2لمحتويات الواردة في حزمة العمل ، ل ينمناسبوبفعالية وقت  ب ،لتنفيذخارطة طريق   اإلتصالالموافقة على المشروع: يجب أن تعتبر خطة 
 والتقييم. ، يزانيةلما  ،الخطة الزمنية،  طةاألنش، الرسائل الرئيسية، المجموعات المستهدفة، فتفصيل العناصر الرئيسية التالية على األقل: األهدا

، يتوقع من المشاريع أن تطور  لإلتصالالمخصصة  البشريةع الموارد المالية/ يا م تماشالفعال.  لإلتصالألدوات المتاحة ك العديد من ال هنا
ل سبي على ،يشمل ذلكمحددة. إلى الفئات المستهدفة ال والوصول شهار اإلاسب من مزيجا من اإلجراءات التي يمكن أن تضمن مستوى من

عامة  عالقات إعالمية، عالقات يقات الهواتف الذكية(، ة، تطبجتماعيلشبكات اإلا، لكترونياإل عبر اإلنترنت )الموقع اإلتصال المثال: 
 بصرية(. -سمعيةرقمية و ه،  مطبوعمواد )(، وإنتاج فعاليات)

https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/communication-visibility-requirements-2018_en.pdf
http://www.enicbcmed.eu/sites/default/files/Project%20implementation%20manual/10.%20Communication%20and%20visibility_v.1.0_30072019.pdf
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 لكتروني اإل شعار المشروع والموقع .2.6.3

بعض   لجديدا النهج ا الخاصة به. لهذ  التواصلستراتيجية إلى مج تغييرات جوهرية عل البرناككل، أدخلبرنامج جتمع ا شهار مإمن أجل زيادة 
 اآلثار العملية على المشاريع كما هو مفصل أدناه: 

لية أن  الناحية العميعني ذلك من هوية البرنامج. ستنادا إلى إسيتم تطوير هوية مرئية منسقة لجميع المشاريع الممولة،  : ةمشترك عالمه •
، ولن  خاص للمشروع  ضع شعارشاريع عدم و يطلب من المسبناء على ذلك، عليه شعاره الخاص.  ر لكل مشروع موافقرنامج سيوفالب

بينما تكاليف دعم تطوير وسائل إتصال المشروع   ،ال تدرج في الميزانيةو تكون هناك أية تكاليف لتصميم شعارات المشروع مؤهلة 
)إنشاء عالمة  ا م  لمخرجنتيجة/لقد يتم النظر في شعار معين لة. ايضا، العمل، الخ( تعتبر مؤه  مروسة، نماذج العرض، بطاقاتأوراق )

ينبغي أن يكون ذلك مبررا على النحو الواجب في الطلب، وأن  بعد المشروع. ستخدامه إسيتم  الذي ( الخ سياحي،  ، منتجملصقجديدة، 
 البرنامج.   تكون هناك موافقة مسبقة من

وني للبرنامج. لذلك، ستقوم  الموقع اإللكتر وإدماجها على  لمشاريعاإللكترونية ل مواقعاليد جميع : سيتم توحللمشاريع نيةلكترو المواقع اإل •
(.  ubcmed.ecwww.eniللبرنامج ) لكتروني إلاعلى الموقع  المشاريع ستضافة صفحات إامج بتصميم وتطوير و ن سلطة إدارة البر 

للمشاريع ليست  طوير المواقع اإللكترونية ن تكاليف ت هذا يعني أالصفحات اإللكترونية إلزاميا لكل مشروع.  ستخدام هذهإسيكون 
ذلك مبررا   نتيجة محددة عندما يكون لمخرج/تطوير موقع إلكتروني منفصل  تتبنىستثنائية فقط، يمكن للمشاريع أن إ في حاالت . مؤهلة

  حة( ويوافق عليهيز السيانصات تعز معلومات جغرافية، وم، نظم محدد إلكتروني علم تة أنشطة المشروع )طبيعحسب و حسب األصول 
للبرنامج تحتوي على المعلومات   لكترونيإلاجميع المشاريع بمساحة موحدة على الموقع  سيتم تزويدالبرنامج. من الناحية العملية، 

ز  وجم ،اإلختصار  ،والشركاء، عنوان المشروعاسم المستفيد  :897/2014األوروبي رقم من الئحة االتحاد  44للمادة التالية، وفقا 
،  مجموع النفقات المؤهلة، فترة تنفيذ المشروع، الفئات المستهدفة والمستفيدون النهائيون(النتائج المتوقعة ، األهداف، المشروع )السياق

کون شراکة المشروع مسؤولة عن تحرير وتحديث  ست .اإلنجازات مكتبة داث، ، أخبار وأحتصال جهات اإل، دتحا التمويل المشترك لإل نسبة
لى صفحاتها على شبكة  إ  ذن للولوج اإل المشاريع منح سيتم بالتالي،. واالنجازات  واألحداث األخبار ب اإلنترنت شبکة علی صفحاتها

 .بشكل مستمر تحديثه  اإلنترنت ويطلب منه

 
 مستخدمة اللغات ال .2.7

 العربية.  اإلنكليزية والفرنسية و   :لغات البرنامج هي  
تستخدم اإلنكليزية أو  س -صياغة التقارير النهائية للمشروعالى  المقترحمن تقديم  - المشاريع ق بعل تتالوثائق التي و مع ذلك، جميع اإلجراءات 

موجهة إلى سلطة  اللتحكيم. طلبات المعلومات تخدم للمسائل القانونية واستسالفرنسية فقط. عالوة على ذلك، فقط اللغة اإلنجليزية و/أو الفرنسية 
يجب أن تصاغ في واحدة من لغات المشروع )اإلنكليزية أو   المتعلقة بهاتب الفرعية واإلجابات تركة والمكاالفنية المش، السكرتاريه دارةاإل

 الفرنسية(.  
 

 

 

 

 

 

 

http://www.enicbcmed.eu/
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 تقديم ات الإجراء .3

 الطلب  تقديم كيفية  .3.1
التسجيل  . http://eform.enicbcmed.eu ونيتر لكموذج اإللكتروني المتوفر على الموقع اإل النسطة بوا فقط  المشاريع تقديم مقترحات  يجب

   لكتروني. ج اإللب مسبق ضروري لتعبئة النموذ نترنت هو متط اإل عبر  المسبق لمقدم مقترح المشروع
 : على  ويتفقط ويجب ان تح ة حدوا ةحلر م في تم تس المشاريع  مقترحات طلبات تقديم
 نترنت(  )يتم تعبئتها عبر اإل  لية، والقدرة الماطار المنطقياإلانية، الخطة المالية، ، جداول الميزنموذج التقديم •

 :نترنت()يتم تحميلها عبر اإل جبارية الوثائق اإل •

  تصريح مقدم الطلب -

  يكالشر  اتبيان -

 تصريح الشريك المرتبط، ان وجد -

 ان وجد، الدولية منظماتلاتصريح  -

 )لمقدم الطلب والشركاء(ساب التكاليف االدارية ح  -

 )لمقدم الطلب والشركاء( درجات التقييم الذاتي لمساعدات الدولة -

 الوثائق المتعلقة بالتحقق البيئي، حسب الحاله.  -

 
 الطلبات المعباة باليدال تقبل )مثال، ملة او غير مكتالمقترح  لنموذجلمخالفة ستخدام نماذج إ مقدمة بالمشاريع ال طلبات سيتم رفض

word and pdf  .) 
 . اإلنجليزية أو الفرنسيةإحدى اللغتين التاليتين: كتروني بلتعبئة النموذج اإل يجب

جبارية ضافة الى نماذج الوثائق اإلمج، باإلللبرنا  لكترونيالموقع اإل خالل من كترونيلللنموذج اإل شبيهة نموذجيمكن تحميل 
 ، ان وجد(. المرتبطتصريح الشريك و ، ريك، تصريح الهيئات الدوليةالشالطلب، بيان مقدم  )تصريح
 لكتروني للبرنامج. على الموقع اإللدعم مقدم الطلب في تعبئة النموذج ستكون متوفرة ايضا  عملية تعليمات

 
 مقترحات المشاريع  لموعد النهائي لتقديما .3.2

 شعارإلتزام بالموعد النهائي سيثبت في . اإلمبين في نص إعالن تقديم مقترحات المشاريع يع المشار مقترحات لتقديم النهائي  لموعدا

جعي هذا اإلشعار سيتضمن الرقم المر .بعد إنتهاء الموعد النهائي   من نظام التقديم االلكترونيالمرسل أتوماتيكيا ستالم اإل إيميل

  للمقترح.

ئق المطلوبة ميع المعلومات والوثا من المهم جدا تجهيز ج اإللكتروني للبرنامج. لموقع على ا دليل شامل لدعم طريقة التقديم ستنشر
 . ةوخاصة تلك المتعلقة بالمؤسسات الشريكمسبقا، 

 

 معلومات إضافية:  .3.3
 ني للبرنامجو لكتر ع اإلالموقسيعلن عنها في الدعوة لمقترحات المشاريع  لهذه دريب عبر االنترنتلتورش االعملية ل األنماط

www.enicbcmed.eu  .    

http://eform.enicbcmed.eu/
http://www.enicbcmed.eu/
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من المقترح نقضاء الموعد النهائي لتقديم إأقصى قبل  بحد يوم 15 حتى نجليزية أو الفرنسية وذلكيه األسئلة باللغة اإلتوج يمكن 
خرين، أين ان تهم مقدم ةيمكن لهذه االسئل اإللكتروني.رنامج قع البعلى مو المخصص  (FAQs)" كررةاألسئلة المتل قسم "خال
فقط اإلجابات المقدمة من خالل قسم جوبة في القسم المخصص على الموقع االلكتروني. تعتبر سئلة واألك سيتم وضع األلذل

 ة اإلجابات الرسمية للبرنامج.اإللكتروني بمثاب على موقع البرنامج" األسئلة المتكررة"
 فإن األولى ستسود. الشائعة،قضات بين وثائق الدعوة الرسمية واألسئلة وجود تنافي حالة 

 .المقترحاتنقضاء الموعد النهائي لتقديم إقبل  أيام 10 وعد ال يتجاوزستقدم األجوبة في م
 ور أعاله.  بعد التاريخ المذك بة واإليضاحات بخصوص األسئلة التي ترددارة ليست ملزمة بتقديم مزيد من األجو اإل طةسل

رأيا مسبقا ة قنية والمكاتب الفرعيدارة، السكرتاريه التسلطة اإلهات المقدمة للطلبات، لن تعطي لتحقيق المساواة في المعاملة بين الج 
 ختيار والتأهل. بقة مقترحات المشاريع لمعايير اإلحول مطا 

، في اي مرحلة  ختيارعلى مستوى إجراءات اإلاصل الح قدمستفسارات المتعلقة بمعرفة التبخصوص اإلديم أجوبة ال يمكن تق
 .   قدم الطلب وقبل اإلنتهاء من عملية التقييم إخطار م
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 متطلبات المشاركة  .4

 لي: بما ي ةوذات الصل ق المتطلبات التاليةي، يجب على مقترحات المشاريع تحق ENI CBC Medضمن برنامج  ةلتكون مؤهل
 لة المؤهق المناط •
 البعد المالي •
  ةخاص متطلبات •
   والشركاءمقدم الطلب مؤسسات هلية أ  •
 هلية تكاليف الموازنةأ  •

 

 لة مؤهالمناطق ال .4.1
 دناه. أ، حسب الجدول المرفق ENI CBC Medفي المناطق المؤهلة في الدول المشاركة في برنامج نشطة المشاريع جب تنفيذ أي

 في هذه المناطق. أنشطة ، يمكن تنفيذ ةالمجاور ق لمناط اشركاء من  في حالة مشاركة فقط
قة المؤهلة ضمن لمنطل مضافة قيمةب مبررة ث تكون بحيهلة، نشطة معينة خارج المناطق المؤ أ تضمينستثنائية، يمكن إ بصورة

 على حدا.  يمها والموافقة عليها حسب كل حالةنشطة يتم تقي. أهلية هذه األالبرنامج
 لجدول التالي: حسب اة، اطق المؤهللقائمة التفصيلية للمنا

 المناطق المجاورة  المناطق المؤهلة  البلد

، بوميرداس،  تغانم ، الشلف، تيبازة، الجزائر مس تلمسان، عين تموشنت، وهران ،  الجزائر
 ستحدد الحقا  تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عّنابة، الطارف 

 ال يوجد البلد كله  قبرص

ية، دمياط، الشرقية،  بحيرة، كفر الشيخ، الدقهلكندرية، السى مطروح، األسمر  مصر
 اإلسماعلية، بور سعيد 

 ويس الغربيه، المنوفيه، القليوبيه، الس

 بيرينيز -الب، اوفيرن، ميدي-راين كورس، النغدوك روسيون، بروفانس آلب كوت دازور  7سافرن 

 اليونان
، إيونيا  ا، ايبايرس يدونيا ، تساليثراكي ، كنتريكي مق -أناتوليكي مقيدونيا

بيلوبونيزوس ، أتيكي، فورايو ايجايو ،نوتيو ايجايو,   دا، ستيريا االدانيزيا،ديتيكي اال
 كريتي

 مقدونيا ي تيكداي

البلد كله  إسرائيل
8

 ال يوجد 

 بازيليكاتا، كاالبريا، كامبانيا، التسيو، ليغوريا، بوجليا، ساردينيا، صقلية، توسكانا  ايطاليا
ايميليا  بريا، مارشا، ام مولس، ابروزو،

 رومانجا، بيمينتي.

 البلقاء، اربد، مادبا، الكرك الطفيلة، العقبة األردن 
لون، جرش،  ن، عجعماالمفرق، معان، 

 الزرقاء. 
 

 . 2013-2007مؤهلة والمجاورة مقارنة بالبرنامج للفترة اطق الفرنسية ال المن على الرغم من اإلصالح اإلداري، لم تتغير 7
ة الكيانات  التي وضعت مبادئ توجيهية بشأن أهلي of 19.07.2013 -05 (OJEU C205/ -2013/C  ) 205معايير األهلية المنصوص عليها في المالحظة رقم )  8

وما بعدها تطبق على جميع اإلجراءات   2014ت المالية الممولة من االتحاد األوروبي من عام  للمنح واألدوا   1967ن اإلسرائيلية وأنشطتها في األراضي المحتلة منذ حزيرا
  ن قبلت التي يتضمن فيها اإلجراء المعني الدعم المالي ألطراف ثالثة مالتي تتلقى الدعم المالي في الحاال ذلك فيما يتعلق باألطراف الثالثةما في بموجب هذا البرنامج، ب

 من الالئحة المالية لالتحاد األوروبي.  137المنح وفقا للمادة المستفيدين من 
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 ال يوجد البلد كله  لبنان
 ال يوجد البلد كله  مالطا 

 ال يوجد البلد كله  فلسطين

الغارف، لشبونه  البرتغال 
9

 يوالينت 

 , جزر الباليار، سبتة ومليليةياسمور سيانا, الونيا، فالندلس، كاتناأل اسبانيا
،  اكستريمادور، كاستيال المانشا

 اراغون. 

اقس، المهدية، المنستير، سوسة، نابل، بن عروس، تونس،  قابس، صف، ين مدن تونس
 بنزرت، باجة وجندوبة.  أريانة، 

تاتونيا، كيبيلي، جاسفا، سيدي بوزيد،  
ي كيف،  مانوبا، ل روان، زاقهونا،قي

 سيليانا. 

 
يمكن للشركاء الموجودين في  .يقبند التعلمالحظة أن مشاركة الجزائر في هذه الدعوة لتقديم المقترحات تندرج تحت يرجى 

 مويلإتفاقية تالتقدم لهذه الدعوة ولكن سيحصلون على أموال البرنامج فقط في حالة توقيع الجزائر على المناطق الجزائرية المؤهلة 
 .10ن الموعد النهائي للدعوةمفوضية األوروبية في غضو مع ال

 

 البعد المالي للمشاريع  .4.2
 . يورومليون   1.0 مساهمهصى قأيورو بينما مليون  0.5 شروع هيفي المبي ورو ى مساهمة لإلتحاد األادن

 . يورو مليون   1.1 هي للمشروع  المؤهلة جمالية اإل الميزانية
 التمويللمساهمة الشركاء ) ةدنى نسبن موازنة المشروع المؤهلة بينما أم %90وروبي إلتحاد األال يمكن ان تتجاوز مساهمة ا

تحاد االوروبي، ال يمكن أن تتجاوز هذه المساهمة بغض النظر عن مساهمة اإل .ة المشروع المؤهلةازن% من مو 10( هي المشترك
  رو.مليون يو  1.0بأي حال 

مصادر عامة أو خاصة )وطنية/إقليمية/محلية( بخالف  من، أو والشركاء الخاصة طلبمقدم الموارد  منالتمويل المشترك المقدم 
يجب اإلشارة إلى مصدر التمويل تكاليف الميزانية المتبقية. يغطي  يجب أن ق التنمية األوروبي،ندو تحاد األوروبي وصميزانية اإل

 شترك في الميزانية. الم
" وبالتالي يمكن عينيةبر نفقات الموظفين )الموارد البشرية( مساهمات "تعتال . 11هلمؤ  غير kind-in العينيالمشترك التمويل 

    يقدمها المشروع كتمويل مشترك.% التي  10 المساهمة العتبارها جزءا من إ 

 
 ب والشركاء أهلية مقدم الطل .4.3

 موقع مؤسسات مقدم الطلب والشركاء .4.3.1
 (. 4.1رة في الفقالجدول أنظر مج )ؤهلة للبرنا المناطق الممن  مقدمي الطلب والشركاءيجب ان يكون 

 
 . 1ر الهدف الشامل حق لهم تقديم مقترحات إال في إطا ال ي  مقدمي المقترحات والشركاء المقيمين في لشبونة  9

 ومات يرجى مراجعة وثيقة الدعوة لمشاريع الرسملة. لمزيد من المعل  10
 جتماعات في الميزانية التي يستخدمها المستفيد/الشريك مجانًا. ة )غير المؤهلة( إدراج تكلفة غرفة اإلمن األمثلة على المساهمة العيني  11
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ن يكون هذا المكتب  هلة المشاركة شريطة أمؤ لمناطق المسجل في االمركزي  مكتب  لديهم اللذين المشاريع وشركاء مقدمي عيستطي
نية نو قاالتزامات لباإل عإلضطالالقدرة على ا ولديهالمقترحات الموعد النهائي المحدد لتقديم  قبل ينسنت  قد أنشئ منذ ما ال يقل عن

عنهم )على سبيل المثال من ل بالنيابة ن للمتقدمين والشركاء التقديم من خالل أطراف ثالثة تعمال يمك. 12وتحمل المسؤولية المالية
 لك(.لى ذوكاالت ، وما إتفاقيات وعقود إخالل 

فائدة األنشطة ل تنفيذ يتم أن بشرط ممكنة هلةالمؤ  قالمناط خارج الواقعة الوطنية العامة اإلدارات من وغيرها  الوزارات مشاركة
فيذ المؤهلة، ينبغي تن المناطقستوى المحلي في ثلة على المعامة مم رة وطنية. في حالة وجود وزارة أو إداللبرنامج لمؤهلةالمناطق ا

 . المحلية الجهة أنشطة المشروع من طرف

 للطلب في هذه الدعوة.  كمقدمؤهلة المؤسسات المنشاءة في المناطق المجاورة غير م
د دراسة كل حاله على حدا، وبإثبات بع، كشريك اورةالمناطق المج من بمشاركة المؤسسات المشتركة  المتابعةلجنة  ان تسمحيمكن 

ن % م20. في جميع الحاالت، ميزانية الشركاء من المناطق المجاورة يجب ان ال تتجاوز ترح المشروعالفوائد الحقيقية لمق
 المباشرة للمشروع.  صاريفالم

 .  1الشامل  التقديم فقط للهدف  هميمكن 13ه منطقة لشبون  المقيمين فيطلب والشركاء مقدمي ال
 اية حال، ال قط اذا كان لها مكتب عامل في المناطق المؤهلة. علىلمؤسسات الدولية المشاركة كمقدم للطلب او شريك فيمكن ل

    (.   4.4.2القسم لجغرافية )سب المناطق الشراكة ح االدنى لينطبق عليهم تحقيق شرط الحد 
 

 اء الحالة القانونية لمؤسسات مقدمي الطلب والشرك .4.3.2

يمكن ، وروبي والوطنية االخرى واألطر القانونية لإلتحاد األ (هعال)المذكورة ا  ENI-CBCوقواعد تنفيذ  ENIنامج ر ببحسب أحكام 
 ضافة الى المؤسسات الدوليه، تقديم مقترحات للمشاريع. مشاركة، باالالمنشاءة في الدول ال 14خاصةللهيئات العامة وال

 مات الوطنية. نظمة والقوانين والتعليحسب األ ونيةالصفة القانية ان تحمل ؤسسات المعنيجب على الم
بند " وحسب العامالمحكومة بالقانون ال ات ؤسسالمايضا "تتضمن نظمة والقوانين والتعليمات الوطنية، ، حسب األالعامة ات المؤسس

 قق الشروط التالية: حكمها القوانين العامة وتح تهي التي . EU/2014/24( للتوجيه 4)2

 
إذا لم تكن   ل و / أو الوثائق الرسمية األخرى( التي ستطلب أثناء عملية التقييم.لتسجيشروط من خالل تقديم الوثائق الداعمة )مثل القوانين، وأوراق ات هذه اليجب إثبا 12

ثائق، تثبت أهلية المقدم أو الشريك، إلى اللغة  ة من الو ى بشدة، من أجل تسهيل التقييم، بتقديم ترجمة لألجزاء ذات الصلة رسمية في االتحاد األوروبي، يوصيقة مكتوبة بلغالوث
 القتراح. ل رها التي تم اختيا

 صادية الرئيسيةعن المراكز االقت 1.2.2الفصل  -(  JOPانظر البرنامج االتشغيلي المشترك )  13
  شتركة الهيئات الم ية مثل المناطق واإلدارات والمقاطعات والبلديات؛الالمركز الهيئات   يئات المؤهلة المحتملة: اإلدارات والمؤسسات الوطنية؛فيما يلي قائمة غير حصرية باله 14

اإلقليمية وهيئات األمم المتحدة   مات الدولية، بما في ذلك المنظمات( المنظEGTC - التي أنشأتها البلدان والمنظمات المشاركة )أي المجموعة األوروبية للتعاون اإلقليمي
وكاالت االتحاد األوروبي التي تستوفي الشروط التي حددتها   .ENI الئحة ة الدولية والمصارف اإلنمائية، بقدر ما تسهم في تحقيق أهدافت الماليواإلدارات والبعثات والمؤسسا

EC  للمشاركة؛  (i )السلطات المحلية أو اإلدارات واالتحادات منها؛ أو ما يعادلها أو شبه الحكومية أولهيئات العامة ا  (ii )  ت والمنظمات التجارية والخاصة  والمؤسسا الشركات
الحكومية على النحو المحدد في  ت الفاعلة غير الجها( vi) ي تقوم بمنح وتشجيع وتمويل االستثمار خاصة في البلدان والمناطق الشريكة؛ة التالمؤسسات المالي( iii)  األخرى؛

جماعات المواطنين  ( 3) ة؛لعرقيالمنظمات التي تمثل األقليات القومية و / أو ا( 2) الحكومية؛مات غير ( المنظ1الجهات الفاعلة غير الحكومية التالية: ) قطة التالية؛الن
المنظمات المحلية )بما في ذلك الشبكات( المشاركة في  ( 5) ؛ل المصالح االقتصادية واالجتماعيةنظمات التي تمثالتعاونيات، والنقابات، والم( 4المحليين ورابطات التجار؛ )

معاهد   الجامعات ومراكز /( 7) سائية والشبابية والتعليم والبحث الثقافي والمنظمات العلمية؛ ت النمنظمات المستهلكين والمنظما( 6) تكامل اإلقليميين الالمركزي؛ عاون والالت
 ير الحكومية والمؤسسات المستقلة. رابطات غالرابطات عبر الحدود وال( 10) وسائل اإلعالم؛( 9) ات الدينية؛الكنائس والجمعيات والمجتمع (  8')  البحوث؛
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 تجارية؛صناعية او  صفهها ، ليست لعام ذات إهتمام حتياجاتإلتحقيق  محددةهداف أنشئت أل •
 ذات صفة قانونية •
كومة بالقانون العام؛ او تخضع ح مهيئات أخرى  او والمحلية، ةقليميات االالسلط، ةيتم تمويلها، بشكل اساسي، من الدول •

لطات او الس ةاءه معينيين من الدولمن نصف اعضشراف اكثر إداره او إلها مجلس شراف االداري لهذه السلطات؛ او لإل
 عام. قانون ب ة اخرى محكومةمحلية؛ او هيئال

تباع قوانين الشراء العامة، حسب عليها إ لتي يجبلهيئات الك اهي تدول المتوسطية الشريكة الهيئات المحكومة بالقانون العام في ال
    .ةات العالقالقوانين العامه ذ

 سنه 2ولكن يجب ان تكون منشأه قبل  15ENI CBC MEDنامج في بر  للمشاركة مؤهله بشكل كامل اصةالمؤسسات الختعتبر 
 الدعوه. من موعد إطالق 

تحاد األوروبي )الئحة المجلس األوروبي رقم ية للميزانية العامة لإلئحة المالالتنفيذية لال التعليماتمن  43لمادة طبقا ل
تفاقات الحكومية الدولية، والوكاالت المتخصصة ها اإلأنشأتة دوليعام قطاع منظمات  16المنظمة الدولية (، تعني 2681/2012

المنظمات التي أنشئت بموجب قانون وطني ليست  .عالمي أو إقليمين لهذه المنظمات نطاق قد يكو  -هذه المنظمات  التي أنشأتها 
من أجل التأكد و حاالت الشك،  يف اتب إقليمية/قطرية(.نظمات غير الحكومية الوطنية التي لديها عدة مكمنظمات دولية )مثل الم

القانونية للمنظمة  ساالسعلى  بناءاي تقييم طبيعة المنظمة مما إذا كانت المنظمة مشمولة بالتعريف المذكور أعاله، من الضرور 
 الدولي الذي ينشئ المنظمة(.-الحكومياالتفاق  أو/)على سبيل المثال نظامها األساسي و

 على موافقتها الصريحة، بما يتماشى مع ما ابناء فقط لبرنامجالتقديم ليمكنها  القانون الدوليجب بمو تعمل التي  الدوليةالمنظمات 
إطار  ة فيواألحكام األخرى المطبق ENI CBC جميع المتطلبات المستمدة من لوائحل المؤهلة،لبرنامج اهو مطلوب من هيئات 

ستخدام القواعد الخاصة إات أخرى مع المفوضية األوروبية على يتفاقاق إبول على عدم إنطينطوي هذا القبالمتوسط. برنامج حوض 
 ما يلي: على -ولكن ال يقتصر- لكذ يشمل بالمنظمة الدولية.

في عقد المنحة ومرفقاته في إطار  م البرنامج، بما في ذلك جميع المتطلبات المنصوص عليها ل بأحكا ل الكامالقبو  •
 ارة والرقابة؛البرنامج ونظم اإلد

ج، بما في البرنام في إطار العملياتول عمليات التدقيق والفحص التي تجريها جميع الهيئات التي يحق لها تنفيذ هذه بق •
 والوكالةراجعي الحسابات إلدارية وهيئة مراجعة الحسابات والمحكمة األوروبية لملسلطة اوبية واذلك المفوضية األور 

تحاد الصلة إذا كانت المنظمة تقع في دولة عضو في اإلالوطنية ذات  وكذلك السلطات ،اإلحتياللمكافحة  ةاألوروبي
 طقة الجغرافية التي يغطيها البرنامج؛في المنأدائها بيجب أن يسمح  التدقيقق الالزمة لهذه تخزين جميع الوثائ األوروبي.

 
ستقدم السلطة اإلدارية  لتزامات.إلها تضطلع بهذه انص صراحة على أنن تقدم إعالنا صريحا ينظمة الدولية أسيتعين على الم 

 هذا اإلعالن.نموذج ل 
 

 
الطبيعيين لم يرد ذكرهم في  ما أن األشخاص ب (.134صفحة   JOPلعامة والخاصة المنشأة في البلدان المشاركة، والمنظمات الدولية" )ئات ا البرنامج مفتوح أمام الهي 15

 وض كمقدم طلب أو شريك. ديم العر ، فال يسمح لهم بالمشاركة في طلبات تقJOPمج التنفيذي المشترك البرنا
،   ICRCيب األحمر ة الدولية للصلواللجن الدولية التي أنشأتها اتفاقات حكومية دولية فضال عن وكاالت متخصصة أنشأتها؛ العامالمنظمات الدولية هي منظمات القطاع  16

 ية.( تعتبر مؤسسات دولEIF، وصندوق االستثمار األوروبي )EIBروبي مار األو لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر الوطنية، ومصرف االستث واالتحاد الدولي 
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 " على النحو التالي:نآخريين مشاركي"مقترح المشروع قد يتضمن  ركاء،باإلضافة إلى فئات مقدمي الطلبات والش
عوتهم تم دقد ت .نحة من المتمويل  تحصل علیال يمکن أن  ولكنها  المشروع في تشارك قد التيمساندة و  منظمات هي .المساندين

ليس  الشركاء/مقدم الطلب.قبل من ة، لتكاليف ذات الصلة بالسفر واإلقاما المشاريع ويتم تغطية وفعالياتكة في الشراكة للمشار 
 بوضوح فيالشركاء المساندين ب أن يتم ذكر ج ي ا.سابقالمذكوره معايير األهلية الجغرافية  يستوفواأن المساندين  ركاءالش ىعل

اركة المش المساندين ال يمكنهممع دور المتعاقد من الباطن، مما يعني أن  ب ان يتوافق دور المساندينج يال  اإللكتروني. النموذج
 لمشروع.ا يطلقها في إجراءات الشراء التي 

ستعانة بمصادر إلنجاز نشاط محدد للمشروع، يمكن الرئيسي من إإذا لم يتمكن شركاء المشروع أو المستفيد ا .الفرعيالتعاقد 
ظرف من  تحت أي ،الفرعينع ذلك، لن تشمل األنشطة المخصصة للمقاولين م .نفرعيمقاولين من خالل  هذا النشاطخارجية ل

سي والشركاء أن يعملوا كمقاولين من عالوة على ذلك، ال يمكن للمستفيد الرئي من المهام األساسية للمشروع. الظروف، الجزء األكبر
 آخرين. اطن لشركاءالب

عتباريين إ  أو ينقد يكونون أشخاصا طبيعي هم المستفيدون من برامج المنح الفرعية التي ينفذها المشروع. .الفرعيون  الممنوحون 
 . لشركاءمقدم الطلب والفي منطقة البرنامج في البلدان المشاركة  منشأيينأو  مينمقيويتعين عليهم أن 

 
 متطلبات محددة .4.4

 المشاركة  .4.4.1

 مع أولويات أخرى.تقاطع ك لحتى لو كان هنامن األولويات المحددة لهذه الدعوة، و  (1)واحده  أولويةرح فقط المقت يتناوليجب ان 
في  .كشركاءلمشاركة ل للمؤسساتمحددات أي  يوجدال  .ضوعيادف مو هكل لطلب  دممرة واحدة فقط كمق 17منظمة نفسها ك التشار 

ع المشاريع المعنية سيتم رفض جمي ،الموضوعيالهدف نفس لطلب للقدم في أكثر من مشروع واحد كم مؤسسةحالة مشاركة 
 .لذلك الهدف الموضوعيالمقدمة 

في  .المقترحاتب هذه الدعوة لتقديم كمستفيد رئيسي بموج  تين(حمن) 2أكثر من  مقدم الطلب نفس يمكن منحيرجى مالحظة أنه ال 
 ثنينأفضل مقترحين إقط فر إختيا وفقا لقواعد هذه الدعوة، سيتم  من نفس مقدم الطلب (2مقترحين )ر من كثي ألأول ختيارإحالة 

 .أدناه التقييم 5، كما هو مبين في قسم في القائمة التي سيتم تمويلها على العالمات( أ )
 تكوين الشراكات  .4.4.2

وروبي المتوسطي  ألا تحاد اإل من دول قلاألعلى  واحد بلدتتضمن بلدان مؤهلة،  5ن يقل ع الشراكة المشروع ما  يجب أن تمثل 
(EUMC و )من البلدان المتوسطية الشريكة واحد بلد (MPC ). 

 لمذكورة أعاله.بات الشراكة االوفاء بمتطل ال تسهم في، 4.3.2، على النحو المحدد في القسم يةت الدولالمنظما
 من نفس البلد.  سسات ؤم ( 3يجب أال تشمل الشراكة أكثر من ) 

 
درات القانونية واالقتصادية والتقنية سطية الشريكة، التي تتوفر لها الق للبلدان المتو  الشركاء المؤهلين ووفقا للتشريعات الوطنية أي كيان قانوني، مشار إليه في مرجع فقره  17

ن وأوراق التسجيل و/أو الوثائق الرسمية األخرى( التي تثبت القدرة  قوانييجب أن تنجم هذه الشروط عن وثائق داعمة )مثل ال عتباري ككل.الشخص االوالبشرية والتي يتعهدها 
دارات العامة أو الجامعات منظمة واحدة  تعتبر اإلة المالية، وإدارة الموارد الالزمة لتحقيق األغراض المعلنة )سة )توقيع العقود(، وتحمل المسؤوليزامات القانونيعلى الوفاء بااللت

)المالئمة وجودة   1إطار الخطوة ة كل منظمة في سيتم التحقق من مشارك قط على الرغم من استقالليتها الوظيفية لوحداتها أو ودوائرها(.احد فممثلة بشخص اعتباري و 
  ، وما إلى ذلك(، واسمتماعيطني )مثل ضريبة القيمة المضافة، والرمز الوطني، والضمان االجسجيل الو تصميم( على أساس معلومات من بينها المعلومات التالية: رقم التال

 المنظمة واسم الممثل القانوني. 
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على الموقع  )قائمة بنقاط اإلتصال الوطنية متوفرة عنيةتصال الوطنية الماإل بنقاط اإلتصالكة، يوصى بشدة بسير إقامة الشرالتي
 .اإللكتروني(

 ازن.يوصى أيضا بتوزيع جغرافي متو .روعكفاءة إدارة وتنفيذ المشير يسلت في الشراكة مؤسسات ( 10) ب يوصىكحد أقصى، 

 

 محددة مالية متطلبات  .4.4.3

م البلدان من إجمالي التكاليف المباشرة ألنشطة سيتم تنفيذها في أقالي ٪50ال يقل عن ما  انية، يجب تخصيصعند إعداد الميز 
 لية:الحاالت التا  حسبهذا المعيار  يتحقق (.4.1المتوسطية الشريكة )انظر القسم 

 ةالمتوسطية الشريك لشركاء من البلدان رة المدرجة في الميزانيةمن التكاليف المباش ٪50ال يقل عن ما تخصيص  (أ)
 أو

المذكورة، يبرر الفرق إلى الحد قل من ت المخصصات المالية للشركاء من البلدان المتوسطية الشريكة أفي حال كان (ب)
أو المنظمات /تحاد األوروبي وإلا منالشركاء /لشريكينفذها مقدم الطلب و/أو اسل أنشطة ٪ من خال50البالغ و األدنى 
جدول الميزانية ي ف وتبريرها يف المباشرة المدرجة في الميزانية التكال هذه يجب بيان لدان المتوسطية الشريكة.في الب الدولية

لمتوسطية بلدان ااإلنجاز الفعلي لمستوى اإلنفاق في ال تابعةبم دارةسلطة اإلأثناء تنفيذ المشروع، ستقوم  المخصص.
 ة.متثال لهذه القاعدكة من أجل ضمان اإلالشري

اإلستثناء الوحيد عندما يكون هتالك شريك واحد  . لكل شريكف المباشرة ٪ من إجمالي التكالي 35يمكن تخصيص ما ال يزيد عن 
 % من الميزانية الكلية.  50ة ، حيث يمكن إدار من البلدان المتوسطية الشريكة

ع التكاليف المباشرة من مجمو % 20جاورة لمشاركة الشركاء من المناطق المالمالية المخصصة  ز الموارد ال تتجاو ن يجب أ
 لمعيار األهلية الجغرافية. 4.1ى القسم يرجى الرجوع إل .لمشروعا يزانية مالمدرجة في 

 
 مدة المشروع  .4.4.4

 .18شهرا 24جاوز تتوال  شهرا 21ما بين مدة المشروع  تتراوح
 

 ير األهلية متثال لمعاي اإل .4.4.5

 . نيلكترو اإلجة في الجدول أدناه تلقائيا بواسطة النظام متثال لمعايير األهلية المدر اإلسيتم التحقق من 

 علىالحد األ ىدنالحد األ متطلبات المشروع 

  €1,000,000  €500,000 وروبي مساهمة اإلتحاد األ

 % 90 %50 وروبي  مشترك األنسبة التمويل ال

 %50 % 10 ك من الشركاء تر نسبة التمويل المش

 
عبر الحدود    التعاون  التي تحدد أحكاما محددة لتنفيذ برامج  2014 آب 18المؤرخة  2014/ 897وضية )االتحاد األوروبي( رقم ئحة تنفيذ المف من "ال   318. وفقا للمادة   18

البرنامج    ريع الممولة منألوروبي"، تنتهي جميع أنشطة المشاللبرلمان األوروبي والمجلس المنشئ لصك الجوار ا   2014/ 232الممولة بموجب الالئحة )االتحاد األوروبي( رقم  
 على أبعد تقدير.  2022  كانون األول 31في 



 فقط الرسملةتنطبق على مشاريع  –لباتاإلرشادات التوجيهية لمقدمي الط  

 28 

  1,111,111  €555,555 التكاليف االجمالية للمشروع 

  5 عدد الدول المشاركة 

  1 المتوسطية الشريكة المشاركة سسات من الدول عدد المؤ 

  1 وروبي الشريكة المشاركة عدد المؤسسات من دول اإلتحاد األ

 3  المؤسسات من نفس الدوله عدد 

 24  12 19  (المده )شهر

 
 الميزانية   وهيكليةالمؤهلة   التكاليف .4.5

عتبار تعليمات أهلية األخذ بعين اإليجب  عداد الموازنة،إ عند  وعليه، .وفعالة واقعية ميزانية تكلفةتقديم  روعالمشمن مصلحة مقدم 
 المصاريف كما يلي:

 اليف المؤهلة كت ال .4.5.1
  على يجب مؤهلة، تعتبر لكيو  المنحة عقد من 14والبند  897/2014وروبي من تعليمات اإلتحاد األ 48أحكام المادة شاره الى إ

 : التالية بالمعايير تفي أن المشروع اتنفق

 وال سيما ، اقها أثناء تنفيذ المشروعإنف يتم .أ

i.  خالل فترة  ها وتركيبتم تسليمها تكاليف لوازم  .مشروعال تنفيذ فترةأنشطة منفذة خالل متعلقة بتكاليف خدمات وأشغال

لتقديم خدمات أو  المشروع تنفيذل فترة لتزام بنفقات خالإأي ضع أمر أو الدخول في توقيع عقد أو و .مشروعال تنفيذ

دية بين لتحويالت النقال تعتبر ا .الشرطالمشروع ال تحقق هذا  تنفيذنتهاء فترة إوبعد في المستقبل  لوازمو أعمال أ

 ليف متكبدة؛المستفيد الرئيسي و/أو الشريك )الشركاء( اآلخرين تكا 

ii. التقرير النهائي مع   يجوز دفعها بعد ذلك، شريطة إدراجها في لنهائية.بل تقديم التقارير اينبغي دفع التكاليف المتكبدة ق

 للدفع؛ المتوقعالتاريخ 

iii. صلة ، والتكاليف المتالمقترحالدعوة لتقديم المقترحات وقبل تقديم كبدة بعد نشر يستثنى من ذلك التكاليف التحضيرية المت

 تنفيذ المشروع؛ فترة م النهائي للمشروع، والتي يمكن تكبدها بعدمن النفقات والتقيي بالتقارير النهائية، بما في ذلك التحقق

iv.  قبل بدء فترة تنفيذ تبدأ  يمكن انركاء( من قبل المستفيد الرئيسي والشريك )الشها برامإوإجراءات منح العقود

 .20المشروع

 يزانية اإلجمالية المقدرة للمشروع؛إليها في المشارة اإل تم .ب
  .ورية لتنفيذ المشروعأنها ضر  .ج

 
 شهر.  24أو   18او   12 :عتبار المدهإ يمكن لكل مشروع  19
( فضال عن  EU 897/2014)  ENIمن قواعد تنفيذ  56إلى  52المستفيد، ستطبق المواد من  إذا كان تنفيذ المشروع يتطلب شراء سلع أو أعمال أو خدمات من قبل 20

يورو، تطبق القواعد واإلجراءات الوطنية،   60 000عن  ا هفيما يتعلق بإجراءات الشراء التي تقل قيمت شريعات المشتريات العامة المعمول بها في أوروبا والمستوى الوطني.ت
في جميع الحاالت، تنطبق قواعد الجنسية واألصل المنصوص   ة.اتفاقية التمويل المعنيالمتوسطية الشريكة، مع محتويات  لمستفيدين، وبالنسبة للبلدانوفقا للوضع القانوني ل 

،   يرها، مبادئ الشفافيةوغ ,ENI CBC IRمن  52.2، فضال عن األحكام المنصوص عليها في المادة 236/2014 من الالئحة التنفيذية رقم 9و  8عليها في المادتين 
 ي تضارب في المصالح. ين، والحاجة إلى تجنب أنافسة العادلة للمقاولين المحتملوالم
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وفقا  وتحديدا الشركاء  أو المستفيدة للجهة المحاسبية السجالت في سجيلها ت يجري  سيما  وال منها، والتحقق تحديدها  يمكن .د
 تكاليف  لحساباتالمعتادة  ءاتلإلجرابها في البلد الذي يوجد فيه المستفيد أو الشريك ووفقا اسبة المعمول لمعايير المح

 ؛لشريكاو أ المستفيد

 معمول بها؛جتماعية المتطلبات التشريعات الضريبية واإل مع أنها تتوافق .ه
 قتصاد والكفاءة؛باإل المتعلقلسليمة، وال سيما أنها معقولة ومبررة وتلبي متطلبات اإلدارة المالية ا .و
 (.، الخوإثباتات وثائق الدفع ،رالفواتي، أنها مدعومة بوثائق اإلنفاق والدفع )مثل العقود .ز

 مؤهلة الر تكاليف غي ال .4.5.2
 :مؤهلةتعتبر  ال والمتعلقة بتنفيذ المشروع التالية التكاليف

 الديون )الفائدة( خدمة وتكاليف الديون  •

 ؛لتزاماتاإللخسائر أو المخصصات المتعلقة با  •

 وروبياأل من ميزانية اإلتحاد ةوممولالمستفيد قبل المعلنة من  التكاليف •

 .  ةاالمصاريف المؤهلة للمشروع صاحب العالق % من10يمه تزيد عن بق مبانيو أراضي أشراء  •

 العمالت صرفسعار أ عن ناجمة خسائر •

سترداد بموجب التشريعات الضريبية قابلة لإلإذا كانت غير  ضافة، إالضرائب، بما في ذلك ضريبة القيمة المرسوم و  •
ض بشأنها مع البلدان الشريكة في سبة التي تم التفاو نص على خالف ذلك في األحكام المنا الوطنية ذات الصلة، ما لم ي

 ؛21تفاقية التمويل ذات الصلةإألحكام  التعاون عبر الحدود، وفقا 

 . ثالثة ألطراف قروض •

 ونفقات التقاضي؛زاءات المالية والج المخالفات •

 . CBC-ENI 22من قواعد التنفيذ  (1) 14المساهمات العينية على النحو المحدد في المادة  •

 .(لمزيد من المعلومات شهار"اإلتصال واإل" 2.6نظر الجزء أروني للمشروع والشعار )لكتاليف الموقع اإلتك •

 هيكلية الموازنة .4.5.3

 . كاليف غير مباشرةاليف مباشرة وتتكتقسم موازنة مقترح المشروع الى 
 : يتم تنظيمها حسب الفئات التالية التكاليف المباشرة

 ية:تيفاء الشروط التالمؤهلة شريطة اس تكاليف التحضير .أ
i. ؛ المقترحيم يتم تكبدها بعد نشر الدعوة لتقديم المقترحات وقبل تقد 
ii. أو الشرکاء؛ /مقدم المشروع وذين يستخدمھم لال لألشخاص تکاليف السفر واإلقامة على تقتصر 
iii.  يورو على مستوى المشروع. 10.000ال تتجاوز مبلغ 
iv. ثائق الداعمة.الو  إرفاق 

 
ل، يمكن ان يشير مقدمو الطلبات والشركاء المحتملون إلى المذكرة  يو للحصول على تفاصيل حول ضريبة القيمة المضافة والضرائب المنصوص عليها في اتفاقات التم  21

 أحكام وطنية محددة. المتعلقة ب
 عتبر تكلفة الموظفين المعينين في مشروع أو برنامج مساهمة عينية وتعتبر نفقات مؤهلة. ال ت غير مالية مجانية.لمساهمة العينية بأنها أي موارد تعرف ا  22
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في من تنفيذها إال ركاء المستفيد الرئيسي والشيتمكن  متصلة بتكاليف األنشطة التي لن تكاليف الموظفين(الموارد البشرية ) .ب
 ،لضمان اإلجتماعي والتكاليف المعيشية االخرى من لالمتض، ب اإلجمالياتالر تقابل هي بتغطيتها و  المشروعقيام حالة 

المستفيد  بالعادهالتي يتحملها  القيمخرى اتب والتكاليف األالرو  هذه ال تتجاوزن يجب أ .شروعالمب للموظفين المعينين
 على ضرورية لتنفيذ أنشطة المشروع. كاء، ما لم يثبت أن المبالغ األالرئيسي و/أو الشر 

ينبغي  المشروع. أن تغطي نفقات سفر الموظفين وغيرهم من األشخاص المشاركين فيالمتوقع  ،ةوالمعيش السفر تكاليف .ج
وال المعدالت التي  موأنظمته مهالمستفيد الرئيسي أو شركاؤه وفقا لقواعد بالعادهالتي يتحملها  القيمالتكاليف  أال تتجاوز هذه

 unit) وحدةتكاليف ، (lump sum) على أساس مبالغ مقطوعةتم تسديدها ا إذ المهمةوقت  وروبيةالمفوضية األتنشرها 

costs) لمعدل الثابتأو تمويل ا (flat rate). ط التالي: على الرابوروبية المفوضية األطالع على معدالت يمكن اإل 
_diems/index_en.hid/work/procedures/implementation/peruropa.eu/europeahttp://ec.e

tm_en ؛ 

يجب أن  (.الخات العضوية، لشمسية، محطات معالجة النفايل محطات الطاقة ا)مثيمكن أن تكون مؤهلة  البنية التحتية  .د
جه الخصوص، من على و  تقييمها.ل ج من أ، وذلك نموذج الطلب فيتوصف بعناية وتبرر في األقسام ذات الصلة 

 (؛طلب التقديممن  3قاليم المعنية )انظر القسم تمل في األالضروري إبراز أثرها البيئي المح 
 ؛23ات المستهلكو مستعملة( جديدة أو عدات واللوازم )تشمل تكاليف الشراء أو اإليجار للم مواللواز المعدات  .ه
 ،أنشطة المعلومات والنشر، التقييمات ،24النفقات الخارجية )التحقق من ةلمنح بسبب متطلبات عقد ا تكاليف الخدمات  .و

 متوافقة يجب أن تكون  يف التحويالت المصرفية والضمانات المالية(.ة )وال سيما تكال( وتكاليف الخدمات الماليالخالترجمة، 
بالموازنة أصال تكاليف مرصودة عدم تكرار  شروع. يجبوال تؤثر سلبيا على الميزانية الشاملة للم مع أسعار السوق الحالية

 (. مثالً  تحت بنود أخرى )الموارد البشرية
رة على هذا النحو مع ذلك، فإن التكاليف المذكو ال تقع في نطاق فئات التكلفة السابقة. أي تكلفة تشمل لتكاليف األخرى: ا .ز

ب مخصص حصرًيا لتنفيذ المشروع إيجار مكتفرعية، منح عتبارها مؤهلة )مثل إ يمكن  فقط في نموذج الطلب المعتمد
في إطار بند أو التكاليف المعلنة  4.5.2 في الباب ا المشار إليهلتكاليف غير المؤهلة ال يجوز أن تشمل ا(. الخ، هتكاليفو 

امج تكنولوجيا المعلومات ال يمكن إدراج شراء المعدات المكتبية وأجهزة وبر زانية المشروع. ميفة في آخر من بنود التكل
 واألثاث والتجهيزات ضمن فئة التكلفة هذه.

 كلية.  % من التكاليف المباشرة ال20تزيد عن ال  أن يجب "اإلدارة"   1حزمة العمل مرصودة ليرجى مالحظة ان الموازنة ال 

 تشمل:  التكاليف غير المباشرة

-flate تمويل ثابتك تكون مؤهلةقد  ه.ئها المستفيد الرئيسي وشراكهي التكاليف غير المباشرة التي يتكبد التكاليف اإلدارية .أ
rate،  شريطة أن يحسب  ،البنى التحتيةتكاليف ستثناء المقدرة بإ و المباشرة المؤهلة تكاليف ٪ من إجمالي ال7بحد أقصى و

ها تعتبر بما أن جدول لدعم طريقة الحساب. دارةلطة اإلس سوف توفر .ويمكن التحقق منه ةومنصف ةعادل سسأالمعدل على 
كتكاليف محددة مرتبطة مباشرة بتنفيذ المشروع  التي قد ال يتم تحديدها التكاليف المؤهلة لمشروع، تلك لتكاليف غير مباشرة 

لة المشار إليها في وز أن تشمل التكاليف غير المؤهال يج   يجوز حجزها مباشرة وفقا لشروط األهلية الموصوفة سابقا.وال
 

مع   (.ENI, IPA & EEAEU ,اة ذات منشأ من بلد مؤهل )(، جميع اإلمدادات المشتر 236/2014( EC)الالئحة )   ENIالتنفيذ المشتركة ل  دعقوا  من 8وفقا للمادة  23
  24و  23مادتين لاألغراض هذه الالئحة، يعرف مصطلح "المنشأ" في  يورو. 100.000دما تكون كمية اللوازم التي سيتم شراؤها أقل من ا قد تنشأ من أي بلد عنذلك، فإنه

 م المنشأ غير التفضيلي. التشريعية لالتحاد التي تحك ( وغيرها من القوانين1) 2913/92( رقم EECمن الئحة المجلس )
 ٪ من إجمالي تكاليف الميزانية المؤهلة. 3من النفقات الخارجية    تكاليف التحقق  تتجاوزيجب أال 24

http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/per_diems/index_en.htm_en؛
http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/per_diems/index_en.htm_en؛
http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/per_diems/index_en.htm_en؛
http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/per_diems/index_en.htm_en؛
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 هالموحد ةالنسبستتم اإلشارة إلى  ميزانية المشروع. فيبند تكلفة آخر  أي ليف معلنة بالفعل تحتتكا  ةيأ أو .4.5.2القسم 
flat-rate إعداد التقارير لن يطلب أي وثائق داعمة إضافية لتبرير هذه التكاليف أثناء  منحة.في عقد ال ا الموافق عليه

 ن طريقة الحساب الفعلية خالل فترة تنفيذ المشروع.دارة معلومات للتحقق مسلطة اإل ذلك، قد تطلبمع  الدورية.
مباشرة المدرجة في ميزانية من التكاليف المؤهلة ال% 3ي طوارئ ال يتجاوز حتياطإإدراج يجوز  .لطوارئ حتياطي اإ .ب

 دارية.يح كتابي مسبق من السلطة اإلإال بتصر  ا ستخدامهإال يمكن  .25المشروع

 سعر الصرف  .4.5.4

 تشغيلي المشترك ال برنامجالمن  4.8.3 رعيةستخدام اليورو على النحو المحدد في الفقرة الفإلتنفيذ بشأن من قواعد ا 67وفقا للمادة 

(JOP)ستخدام سعر الصرف رو بإ تفيدين من المشروع، إلى اليو تكبدة بعملة غير اليورو، من قبل المس، يتم تحويل النفقات الم
تتوفر  .يةمالكل مطالبة  منالتحقق منها و لفحصها  الحسابات لمدققنفقات للشهر الذي قدمت فيه ال للمفوضيةسبي الشهري المحا 

 على الرابط التالي: وروبيةفوضية األالصرف للمأسعار 
 ts/info_contracts/inforeuro/index_en.cfmhttp://ec.europa.eu/budget/contracts_gran 

 مصادر التمويل  .4.5.5

 ي ذلك:ادر التمويل المتوقعة لتنفيذ المشروع، بما فينبغي أن تحدد الميزانية مص
 ي تكاليف المشروع المؤهلة.٪ من إجمال90التي ال يمكن أن تتجاوز ، ENIمساهمة البرنامج  -
ر عامة أو أو من مصادها مواردمن التكاليف المؤهلة( التي يتم توفيرها ٪ من مجموع 10ال يقل عن لتمويل المشترك )ا -

عتبار إ يمكن  التمويل المشترك العيني غير مؤهل. ي.تحاد األوروبي وصندوق التنمية األوروباإلخاصة بخالف ميزانية 
 رك.على أنها تمويل مشت "الموارد البشرية"كاليف مبلغ عنها في إطار فئة تتكاليف الموظفين ال

 .26حةيرادات أخرى تولدها أنشطة المشروع من المنإسيتم خصم أي  -

 المنحة الفرعية  .4.5.6

ية كومألحكام المعونة الح ها لمتثا إ، وينبغي تبريرها و المقترحمشاركة في ثالثة ألطراف مالي دعم لتقديم  منح فرعية  يمكن توقع
يفية إدارة إجراءات . يجب على مقدم الطلب تقديم معلومات حول ك5.6 ( على النحو المشار إليه في الفصلالحد األدنى)نظام 

يتعين  . 27المتوقع ها تأثير ن و عدد اإلرشادي للمنح الفرعية التي سيتم منحها، والمستفيدين النهائييختيار، والالمنح الفرعية، ومعايير اإل
 فرعية في عنوان الميزانية "التكاليف األخرى" مع القيود التالية: الإدراج المنح 

a)  تكاليف المباشرة كمنح فرعية؛ كحد أقصى من مجموع ال%  30يمكن منح 
b) يورو.  60.000ة لكل طرف ثالث هو لحد األقصى للمنحة الفرعيا 

 مبدأ عدم الربح  .4.5.7

في إطار  يربح(، ال يجوز أن يكون للمنح غرض أو تأثير 966/2012ية التنفيذ( من الالئحة المالية )الالئحة 3) 125وفقا للمادة 
 ة أمور منها:ال ينطبق ذلك على جمل المشروع.

 
تي يحتاج  لع أو األعمال أو الخدمات الثال، في حالة التقلبات االستثنائية في أسعار الصرف التي تحول دون شراء السملحتياطي الطوارئ، على سبيل ا إيسمح باستخدام  25

 إليها المشروع. 
 4.10.1فقره  JOPمشترك ة البرنامج التشغيلي المراجع 26
ين الخدمات الخارجية التي يتعين  عدم الخلط بينه وبيجب المشروع.  خرجاتممؤسسة من أجل تحقيق نتائج/ شركة/لشخص/مالي دعم تهدف المنح الفرعية إلى تقديم   27

 عليها من خالل إجراءات الشراء.  فرعيالالتعاقد  

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm
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 ؛و بحثية أو تدريبية تدفع ألشخاص طبيعيينمنح دراسية أ .أ
 ألشخاص طبيعيين محتاجين، مثل العاطلين عن العمل والالجئين؛الدعم المباشر اآلخر المدفوع  .ب

 .)النقطة أعاله( المنح الفرعية مثليورو(،  60 000يمة )أقل من لمنخفضة القالمنح ا .ج

وروبي في التكاليف المؤهلة التي تحاد األمساهمة اإلمن ح ألربا لسترداد النسبة المئوية إدارة طة اإللسلعندما يتم تحقيق ربح، يحق 
على التكاليف المؤهلة التي وافقت عليها السلطة  التن المتحصيعرف الربح بأنه "فائض م يتكبدها المستفيد بالفعل لتنفيذ المشروع.

 اإلدارية عند تقديم طلب دفع الرصيد".
 

 رحات غير المؤهلة المقت .4.6
 غير مؤهلة:تعتبر التالية  قة فقط أو أساسا باألنشطةالمتعل المشاريعمقترحات 

 ؛ومحاضرات مؤتمرات، ملعورشات في الفردية لمشاركات اتمويل  •
 لدورات التدريبية؛أو ا لدراساتمنح فردية ل •
 ؛والموجهةالبحتة والبحثية األنشطة األكاديمية  •
 دراسات؛ •
نشطة التي سيتم إلمن ا واسعةانت جزءا من مجموعة ا كإذ يمكن تمويل المشاركة بالمؤتمرات: دةمؤتمرات لمرة واح  •

عمال المؤتمر ال تشكل في ر أ مر ما ونشلهذه األغراض، فإن األنشطة التحضيرية لمؤت .في فترة تنفيذ المشروعتنفيذها 
 حد ذاتها "أنشطة أوسع نطاقا".

أخرى غير  نحة ماجهات وروبي األخرى أو تحاد األمبادرات اإلمن خالل  الممولةشاريع تعتبر المسلتجنب أي "تمويل مزدوج"، 
 إجراء أي مشاورات تراها مناسبة.  دارةلسلطة اإللتحقيق هذه الغاية يجوز   مؤهلة.

 
 ستبعادإلحاالت ا .4.7

منح إذا كانوا في أي من من المشاركة في هذه الدعوة لتقديم مقترحات أو من الالمتقدمين والشركاء  مؤسسات  ستبعادإيتم س
 :28الحاالت التالية

أو محكمة، أو هم في  نموجوداتهم من قبل مصفي إدارةأو تصفية، أو  تعسرأنهم مفلسون، أو يخضعون إلجراءات  .أ
، أو أنهم في أي حالة مماثلة ناشئة عن إجراء مماثل منصوص عليه في معلقة أنشطتهم التجاريةترتيب مع الدائنين، أو 

 تحاد أو القانون الوطني؛قانون اإل
جتماعي وفقا مان اإلشتراكات الضإلتزاماتها المتعلقة بدفع الضرائب أو إثبت بحكم نهائي أو قرار إداري نهائي أنها تنتهك  .ب

 للقانون المعمول به؛
نتهاك القوانين أو اللوائح إثبت بحكم نهائي أو قرار إداري نهائي أنهم مذنبون بسوء سلوك مهني خطير من خالل  .ج

، أو من خالل المشاركة في أي سلوك المؤسسةالمعمول بها أو المعايير األخالقية للمهنة التي ينتمي إليها الشخص أو 

 
 . 2018/ 1046( من الالئحة المالية لالتحاد األوروبي رقم 1النقطة ) 141(، والمادة 4( و)1النقطة ) 136ستبعاد المدرجة في المادة انظر حاالت اإل   28
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روع له تأثير على مصداقيته المهنية عندما يدل هذا السلوك على نية غير مشروعة أو إهمال جسيم، بما في غير مش
 على وجه الخصوص، أي مما يلي:و ذلك، 
i. ختيار أو ستبعاد أو استيفاء معايير األهلية أو اإلتحريف المعلومات الالزمة للتحقق من عدم وجود أسباب لإل

 حتيال أو اإلهمال؛وني عن طريق اإللتزام القانفي تنفيذ اإل
ii.  أخرى بهدف تشويه المنافسة؛ مؤسساتتفاق مع أشخاص أو إالدخول في 
iii. نتهاك حقوق الملكية الفكرية؛إ 
iv.  ؛29منحالمحاولة التأثير على عملية صنع القرار أثناء إجراء 
v.  ؛منحالمحاولة الحصول على معلومات سرية قد تمنحها مزايا ال مبرر لها في إجراء 

 ثبت بحكم نهائي أنهم مذنبون بأي مما يلي: .د
i. الصادر عن البرلمان  2017/1371التحاد األوروبي( من التوجيه )ا 3حتيال، بالمعنى المقصود في المادة اإل

األوروبية، التي وضعها قانون  للمجتمعاتتفاقية حماية المصالح المالية إمن  1( والمادة 1األوروبي والمجلس )
 (؛2) 1995 تموز 26 بتاريخالمجلس 

ii.  أو الفساد النشط   2017/1371ي( ( من التوجيه )االتحاد األوروب2)4الفساد، على النحو المحدد في المادة
األوروبية  المجتمعاتتفاقية مكافحة الفساد التي يشارك فيها مسؤولون من إمن  3بالمعنى المقصود في المادة 

 1997 أيار 26 بتاريخبموجب قانون المجلس  تحاد األوروبي، وضعأو مسؤولون من الدول األعضاء في اإل
(، أو الفساد 4) JHA/2003/568( من القرار اإلطاري للمجلس 1)2مادة (، أو السلوك المشار إليه في ال3)

 على النحو المحدد في القوانين األخرى السارية؛
iii.  من القرار اإلطاري للمجلس  2متعلق بمنظمة إجرامية على النحو المشار إليه في المادة سلوك

2008/841/JHA (5؛) 
iv. ( من التوجيه )االتحاد 5( و)4( و)3) 1ل األموال أو تمويل اإلرهاب بالمعنى المقصود في المادة يغس

 (؛1الصادر عن البرلمان األوروبي والمجلس ) 2015/849األوروبي( 
v. من القرار  3و  1 الجرائم أو الجرائم اإلرهابية المرتبطة باألنشطة اإلرهابية، على النحو المحدد في المادتين

رتكاب هذه الجرائم أو التحريض إ(، على التوالي، أو التحريض على 2) JHA/2002/475اإلطاري للمجلس 
 من ذلك القرار؛ 4أو الشروع فيها، على النحو المشار إليه في المادة عليها 

vi. من التوجيه  2ى النحو المشار إليه في المادة تجار بالبشر علعمل األطفال أو الجرائم األخرى المتعلقة باإل
2011/36/EU ( ؛3الصادر عن البرلمان األوروبي والمجلس) 

 لتزام قانوني ممول من الميزانية يتضمن ما يلي:إلتزامات الرئيسية في تنفيذ متثال لإلأظهرت أوجه قصور كبيرة في اإل .ه
i. لتزام قانوني؛أدى إلى اإلنهاء المبكر إل 
ii. أو عقوبات تعاقدية أخرى؛ او تصفيهدى إلى تطبيق تعويضات أ 

 
 . ENI CBC MEDالحالية أو السابقة لتقديم المقترحات المنشورة في إطار برنامج   يشير إلى جميع المواضيع المشاركة في عملية تقييم الدعوات   29
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iii.  أو مكتب الشؤون القانونيةسلطة اإلدارة، اكتشفها OLAF  أو ديوان المحاسبة بعد عمليات فحص أو مراجعة
 حسابات أو تحقيقات؛

 ,ECمن الئحة المجلس )( 2)1رتكبوا مخالفة بالمعنى المقصود في المادة إثبت بحكم نهائي أو قرار إداري نهائي أنهم  .و

Euratom (؛ 4) 2988/95( رقم 
لتزامات المالية أو ثبت بحكم نهائي أو قرار إداري نهائي أنهم أنشأوا كيانا في والية قضائية مختلفة بقصد التحايل على اإل .ز

 عملها الرئيسي؛ختصاص مكتبها المسجل أو إدارتها المركزية أو مكان إلتزامات قانونية أخرى في إجتماعية أو أي اإل
 ثبت بحكم نهائي أو قرار إداري نهائي أن المنظمة قد أنشئت بالنية المشار إليها في النقطة )ز(. .ح
 ؛30هناك حالة من تضارب المصالح .ط
أو أي برنامج /و ENPIأو المفوضية األوروبية عن أي مبلغ مستحق فيما يتعلق /و MAالى سلطة اإلدارة  أنها لم تسدد .ي

 حاد األوروبي؛من االت ممولآخر 
 أنها قد أساءت المعلومات المطلوبة كشرط للمشاركة في اإلجراء أو فشلت في تقديم تلك المعلومات؛ .ك
قد سبق لهم أن شاركوا في إعداد الوثائق المستخدمة في إجراء منح المنحة عندما يستتبع ذلك خرقا لمبدأ المساواة في  .ل

 المعاملة، بما في ذلك تشويه المنافسة التي ال يمكن عالجها بطريقة أخرى.

 

 أو الشريك حيث: /ستبعاد مقدم الطلب وإارة سلطة اإلدباإلضافة إلى ذلك، يجب على 
اإلشرافية لمقدم الطلب أو المنظمة الشريكة، أو عتباري الذي هو عضو في الهيئة اإلدارية أو الشخص الطبيعي أو اإل .أ

الذي لديه صالحيات التمثيل أو القرار أو السيطرة فيما يتعلق بتلك المنظمة، هو في واحدة أو أكثر من الحاالت المشار 
 أعاله )ج( إلى )ح(؛إليها في النقاط المذكورة 

عتباري الذي يتحمل مسؤولية غير محدودة عن ديون المنظمة هو في حالة أو أكثر من الحاالت الشخص الطبيعي أو اإل .ب
 المشار إليها في النقطة )أ( أو )ب( من هذه الفقرة؛

أكثر من الحاالت المشار إليها في لتزام القانوني هو في واحدة أو أو لتنفيذ اإل للمنحالشخص الطبيعي الذي هو ضروري  .ج
 النقاط المذكورة أعاله )ج( إلى )ح( من هذه الفقرة.

، سيتم تطبيق أحكام الالئحة ستبعادالقضايا غير المفصلة صراحة في هذه المبادئ التوجيهية فيما يتعلق بحاالت اإلبالنسبة لجميع 
 .141إلى  136واد من الم، (EU Reg. 1046/2018المالية لالتحاد األوروبي )

المذكورة  اإلستبعاداالت حالة واحدة أو أكثر من ح الطلب أو شريك في مقدمأي وقت خالل عملية التقييم على  ا تم العثور فيإذ
 المشروع بأكمله على هذا األساس فقط.، فسيتم رفض أعاله
 أعاله لفئات المذكورةي أي من ايجب على المتقدمين أن يعلنوا أنهم ال يقعون ف" يكبيان الشر و "" مقدم الطلب إعالن في "

 

 
(: "يوجد تضارب في المصالح عندما تتعرض الممارسة المحايدة والموضوعية  1046/2018( من التنظيم المالي لالتحاد األوروبي )االتحاد األوروبي ريج 4) 61المادة   30

ر للخطر ألسباب تتعلق باألسرة أو الحياة العاطفية أو التقارب السياسي أو الوطني أو المصلحة االقتصادية أو أي مصلحة شخصية  لوظائف جهة فاعلة مالية أو شخص آخ 
 مباشرة أو غير مباشرة أخرى". 
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 التقييم  .5

 ختياراإل ات إجراء .5.1
 في مرحلة واحدة. الرسملةمقترحات تقدم 

 في الشروط المسبقة التالية:لمقترحات التي تستو اختيار إال لن ينظر في اإل
 ستخدام النظام اإللكتروني.ل وبجميع أجزائه بإ تقديمه بالكام تم .1
 دعوة لتقديم المقترحات.لمحدد في التم الوفاء بالموعد النهائي ا .2
 نكليزية أو بالفرنسية.اإلتم تقديمه باللغة  .3

 .ةمختلفات ر بخطو ختياعملية اإلتم ت
 (4متثال للمعايير المعلن عنها في القسم اإلي )التحقق اإلدار  .أ

 :النوعيالتقييم  .ب 
 لصلةا •
 جودة التصميم •
 يلية والمالية،القدرة التشغ •
 لفعاليةا •
 الديمومة •
 عالية التكلفة.ف •

 مي الطلبات والشركاءنظمات مقدالتحقق من أهلية م  .ج

 والنقاط المنهجية  .5.2
 قترحمكل  فيه يستوفيالذي  حدلاتقييم سيتم  .منحالمعايير حسب للمقترحات بإجراء التقييم النوعي  خارجيون  ن سيقوم خبراء مستقلو 

فقط  يقيمون راء سوف الخبلذلك، فإن  النموذج اإللكتروني فقط.سيستند هذا التقييم إلى المعلومات الواردة في  يير المحددة.المعا 
معلومات ذات  إلىكما سيتم النظر  التقييم أدناه. جدول، كما هو مبين في النموذجفي في األقسام ذات الصلة  المعلومات الواردة

 معلومات للتقييم.العطي المزيد من تم أخرى بشرط أن ر في أقسا تظهقد صلة التي 
 تقييم مع المعايير التالية:يتوافق إطار الس .مشترك تعالما  ومدى ستخدام منهجإالتقييم، سيتم عند إجراء 
 

 التقييم  النقاط  

 جيد جدا 5
 جيد 4
 مقبول 3
 رديء 2
 ضعيف  1
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 .ثانوية تعتبرجوانب ذات الصلة بالمعيار. أية أوجه القصور بنجاح جميع ال يعالج المقترح : جيد جدا
 جد عدد قليل من أوجه القصور.يو  جيد للغاية، ولكنتناول المقترح المعيار بشكل  : جيد

 العديد من أوجه القصور. هنالكترح المعيار بشکل جيد، ولکن يتناول المق : مقبول 
 .کبيرة ضعف نقاط هنالك، ولکن التفصيلعام وليس بناول المقترح المعيار بشکل يت : رديء

 . وهامهة لر بشكل كاف، أو هناك نقاط ضعف متأصال يعالج المعيا : ضعيف 
 
 

 عالمه أعلى  ايير المنح مع

 نقطة 20 الصلة  .1

 نقطة 20 جودة التصميم  .2

 نقطة 20 قدرة التشغيلية والمالية ال .3

 نقطة 20 الفعالية  .4

 نقطة 15 امةستداإل .5

 قطةن 15 فعالية التكلفة  .6
 

  نقاط. 5لى إ 1من  ها تقيميتم  التقييم أقسام فرعية محددةشمل ي، المنحبالنسبة لكل معيار من معايير 
 .فرعيةاألقسام العالمات هي مجموع  لتقييملالكلية  مةالعال
 .نقاط 110أقصاها  عالمة، يحصل المقترح على تقييم النوعيالبعد 

   .JMC لجنة المتابعة المشتركة من قبل للمشروع لنظر في منح المنحة طة من أجل انق 80 ب تم تعيين الحد األدنى 
من ممثل واحد وبديل واحد لكل بلد مشارك   -(JMC)  المشتركة المتابعةلجنة ها ئنشتالتي - ( PSC)ختيار المشروع إلجنة  تتكون 

مقيمين الي تم إنجازه من قبل ل الذنتائج العم ستعراضإو ختيار المشاريع، كذلك اإلشراف إتتحمل بشكل جماعي مسؤولية و 
 .الخارجيين والمستقليينداخليين ال

يين إلجراء الفحص اإلداري، في حين فرعية كمقيمين داخلتركة والمكاتب الالمش ةنيالف والسكرتاريةالسلطة اإلدارية  اسيعمل موظفو 
 (. JMC) المشتركة المتابعةعتها لجنة ي وضلمكلفين بالتقييمات النوعية وفقا للمعايير التا المستقليينيجري تعيين المقيمين 

 ستقدموالتي  المختصرةمقترحات المشاريع ة ائمققرر تو التقييم  تقريرعلى  PSC لجنة إختيار المشروع وافقتعلى وجه الخصوص، 
يجب  ظيفي.ينه على أساس و حقوق تصويت متساوية ويتم تعي اءعضاأللكل  .المنحتتخذ قرار سالمشتركة التي  المتابعةجنة إلى ل

 ترحات.شأن المقبأن يكون محايدا وخاليا من تضارب المصالح وأن يمتلك القدرات التقنية واإلدارية الالزمة إلبداء رأي 
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 الفحص اإلداري  .5.3
 . 4في القسم متثالها للمتطلبات المفصلة المقدمة أوال فيما يتعلق بإيع المقترحات سيتم تقييم جم

 على هذا األساس. الطلبيرفض سلية، إذا لم يستوف المقترح معايير األه
قائمة المراجعة  عايير المدرجة في "جميع الممتثال لل اإلتجتاز الفحص اإلداري من خال المقترحات التي الىسيتم النظر فقط 

 :خطوات التقييم التالية )انظر الجدول أدناه(ل" إلداريةا
 

  المعايير التالية تستوفيو  ة كامل هي لتاليةا كل نقطة من النقاط  من أن  لتحققا الرجاء ،لبكط قبل إرسال 
 م: لنموذج التقدي

  قبلمن  مألت
 الطلب  مقدم

 نعم ال 
  داري حص اإلالف

   فاه. مستو  4الموجوده في الفصل  المتطلباتجميع  .1

و/او   على ورقة مروسة ،لكترونيم اإلتقدينظام ال في مقدم الطلبلتصريح لكترونية اإل ةتم تحميل النسخ  .2
 ومترخة وموقعة.  ومختومه 

  

    . تصريح مقدم الطلب جبارية والمطلوبة مذكوره في ميع المعلومات اإلج  .3

 النظام وهي:  فيمن الشركاء تم تحميلها لكل  الشريك لبيان لكترونيةالنسخة اإل .4

 او مختومو/ق مروس على ور  •
 مترخة •
                                                                                                                                موقعة.              •

  

   . بيان الشريكفي  ةموجود جباريةبة واإلجميع المعلومات المطلو  .5

 النظامفي  تم تحميله لدوليةة البيان المنظملكترونية النسخة اإل، ة مشاركةدولي هنالك منظمةاذا كان  .6
 وهي:  لكترونياإل

 او مختومو/على ورق مروس  •
 مترخة •
 موقعة. •

  

   . ية المنظمة العالم بيانفي  دةجبارية موجو جميع المعلومات المطلوبة واإل .7

ام النظفي  ساندين تم تحميلهلكترونية لبيان الشركاء المالنسخة اإل، ركاء مساندينكان هنالك شإذا  .8
 تروني وهي: لكاإل

 او مختومةو/ق مروس على ور  •
 مترخة •
 ة.موقع •

  

   .ةفي بيان الشركاء المساندين موجود ريةجبا جميع المعلومات المطلوبة واإل .9
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لكتروني تحميلها مع النموذج اإلو البرنامج  تعبئتها حسب النموذج المزود من متة جباريالوثائق التالية اإل .10
 للطلب:

 )لمقدم الطلب والشركاء(دارية إلات التكاليف احساب •

 كوميللدعم الح التقييم الذاتي  •

  

؛ 1.1مج من النموذج اإللكتروني )فقط للمقترحات في إطار أولويات البرنا  3القسم  البيئي: يمأل التقييم .11
 ( 4.4؛ 4.3؛ 4.2؛ 4.1؛ 1.3؛ 1.2

  

 
مع ذلك، في حالة وجود أخطاء طفيفة أو  .المقترحدي إلى رفض ل يتم تحديده أثناء الفحص اإلداري سيؤ متثا أي تناقض أو عدم إ

قديم لت يوم 14السلطة اإلدارية، سيتم منح مقدمي الطلبات  إعالم، وبعد المقدمةوثائق اللكتروني و/أو اإل الطلبات في تناقض
 التوضيحات.

يام السلطة اإلدارية بإجراء تقييم علومات المقدمة غير واضحة، مما يحول دون قعندما تكون الم فقطوضيحات تطلب التس
 .رحالمقترفض وعليه سيتم  وصهمنقلن يتم طلب وثائق  موضوعي.

تقييم بناء على  في الواقع، البيئي. لتقييملمتثال إللمحددة علومات ممقدم الطلب من دارية طلب السلطه اإلفي حالة  أيضا ينطبق 
القسم ملء الطلب  النظر عن األولوية التي يتم تناولها، قد يطلب من أي مقدمبغض و ، ستدامة البيئيةاإل 1.6.2لقسم لارة دسلطة اإل

 .ئيالبي التقييم 3
دم تقديم سيؤدي ع مارة اإللکترونية.ستاإلفي  اليهمقدم الطلب المشار  منسيتم طلب التوضيح فقط عبر البريد اإللکتروني 

 اس.على هذا األس المقترحهلة المحددة إلى رفض توضيحات خالل الم
 

ستنشر متثال اإلداري. من المقيّ مين الداخليين، مسؤولية التحقق من اإل بدعمو ، لسلطة اإلدارةالتابعة  والتفويضتتولى وحدة التشغيل 
 للبرنامج.  اإللكترونيعلى الموقع  ،والتفويضئيس وحدة التشغيل ق عليه ر نتائج الفحص اإلداري، الذي واف

 

في  سلطة اإلدارهإلى مدير ، ، نيابة عن الشراكة بأكملها اإلداري من قبل مقدم الطلب الفحصئج يجب توجيه أي شكوى تتعلق بنتا 
 وع على حدة. الشركاء في المشر  يرسلها عتبار الشكاوى التي ال تؤخذ في اإلمن النشر. يوًما  30غضون 

 

من نشر يوًما  60اإليطالي في غضون ًقا للتشريع ، يمكن بدء إجراء التقاضي الرسمي وفسلطة اإلدارةقرار النهائي لمدير ضد ال
للشؤون اإلقليمية ، ستجري اإلجراءات القانونية في إيطاليا )المحكمة اإلدارية لكالياري/المحكمة العامة في هذه الحالةالنتائج. 

 ًا من اإلخطار بالنتائج.يوم 120ون ستثنائي إلى رئيس الجمهورية اإليطالية في غضإ إعتراضيرًا، يمكن تقديم أخا(. ردينيسل
 

 النوعيالتقييم  .5.4
ايير تم تعريف كل معيار من مع .المحددة أعالهير المنح معايعلى  اً بناء ت الفحص اإلداري تاز ج إسيتم تقييم المقترحات التي 

عتبار من قبل ، والتي يجب أن تؤخذ بعين اإلأدناه والمعروضةيم، التقي جداولو محدد في سئلة كما همن خالل عدة أ المنح
 . الطلب ييمتقعند المستقليين مقيمين ال
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 الصلة .  1الجدول 

 في الطلب  المرجعالقسم   ةالصل .1
 أعلى عالمة

 20 فرعية

دى يؤخذ ملى أي ا لحدود؟عابرة لمضافة حقيقية قيمة منهجية و  هل للمقترح .1.1
 ؟ الناس بار بناء القدرات المؤسسية والتعاون بين عتاإلب

 لخص المشروع ما. 
 إستراتيجية البرنامج موائمة  1.1

 التاثير عبر الحدود . 1.2
 قعة و . التغييرات المت1.3
 التوجهات الرئيسية . 1.4

5 

 

  المقترح دد هل يح ؟لمجموعات المستهدفة اختيار إ ةتراتيجيإسو تحديد  وضوحما مدى  .1.2
 ؟والبعد العابر للحدودملة مناسب مع مراعاة القضايا الشا  بشكلويستهدفها حتياجاتهم إ

 المجموعات المستهدفة . 1.5
 المشتركة  ايا الشاملةالقض. 1.6

5  

ز  للمستفيدين النهائيين تتجاو مبتکرة و/أو جديدة  ،ترح حلوال قيمةالمق رھيظ لھ .1.3
الى أي مدى سيؤثر إيجابيا  المعنية؟ في المنطقة القائمة في القطاع و/أو الممارسات

 ائيين؟ على المستفيدين النه 

 المستفيدين النهائيين. 1.7
 بتكار اإل. 1.8

5 
 

 /دولية مثال ؛توياتالمس كل علىأخرى مبادرات تآزر مع وجه أ هنالكهل  .1.4
غاللها بآثار وفوائد بعيدة المدى في ستإطنية ومحلية ومن المحتمل أن يتم و /أوروبية
ستثمارات  وع قيمة من خالل البناء على اإلشر يضيف المسشركاء؟ كيف ال مناطق

 لمستمرة؟ ا /والمبادرات السابقة

 5 التآزر . 1.9

 

 
 

 . جودة التصميم 2الجدول 

 في الطلب  المرجعالقسم  جودة التصميم .2
 ةعالمأعلى 

 فرعية
20 

، أهداف ةحتياجات الفئات المستهدفإمع متسقة  هل مخرجات المشروع  1.2
 ؟ هأداء نامج وإطارالبر 

 المجموعات المستهدفة  1.5
 إلطار المنطقي ا 2.1

5  

أن تسهم المخرجات المتوقعة في تحقيق النتائج المتوقعة واالثار   ممكنهل  2.2
ومخطط ات المقترحة مرتبط مخرجإلطار الزمني لتقديم ال هل ا ؟ة مرغوبال

 ؟ منطقيبشكل 

 نتائج المشروع والمخرجات  2.1.3
 لمتوقع التغيير ا  1.3
 نظرة عامة على األنشطة  2.5

 
 

هل ممكن قياس مؤشرات النتائج كميا وقابلة للتحقيق مع الموارد المالية  3.2
 المخطط لها؟ 

 اإلطار المنطقي   2.1
 ج والمؤشرات المتوقعة ائالنت 2.1.2
 والمخرجات نتائج المشروع  2.1.3

 خارجية ظروف محتملة و مخاطر  2.2
 ل كل مجموعة عمميزانية  2.4

5 

 

يصال إلهم اتمع إسهام  متسقة ختصاصات الشركاء وخبراتهم وكفاءتهمإهل  4.2
 المخرجات وتحقيق النتائج المتوقعة؟ 

 عة المتوقالنتائج والمؤشرات  2.1.2
 رجات ج المشروع والمخنتائ 2.1.3
النتاااااااااائج المتوقعاااااااااة والمؤشااااااااارات  2.1.2

 )على مستوى المشروع(
 لكفاءات والخبرات ا 2.3.3
 لمساندون. شركاء اال 2.3.4

5 
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 . القدرة التشغيلية والمالية 3الجدول 

 في الطلب  المرجعالقسم  القدرة التشغيلية والمالية )الشراكة( .3
 ةعالم أعلى 

 20 فرعية

هم جميع هل يسا  د أدوار ومهام مقدم الطلب والشركاء بوضوح؟تم تحديهل  3.1
 ٪؟50 ال متسق مع قاعدةبشكل  و المتوقعة  الشركاء بشكل فعال في تحقيق النتائج

 اإلطار المنطقي  2.1
 كل حزمة عمل ميزانية  2.4
 الشراكة   - 2.3

5 
 

ائج ت والخبرات لتحقيق جميع النتمن حيث الكفاءاالشركاء بعضهم هل يكمل  3.2
كافيًا وهل تم النظر في جميع الجهات   االً مجهل تظهر الشراكة  المتوقعة؟

هم  تشاركماالتصال بهم، وهل من المتوقع أن  تمالفاعلة/أصحاب المصلحة المعنيين/
 في جميع مراحل المشروع المقترح؟ 

 والخبرات.الكفاءات  2.3.3

5 

 

 والمالية  القدرة التشغيلية 4   لتنفيذ المشروع؟كافية إدارية قدرات ب والشركاء هل لدى مقدم الطل  3.3
مقدم الطلب  تفاصيل  4.1

 شركاء. الو 
5 

 

ة مالية مستقرة وكافية لضمان التدفق النقدي والشركاء بقدر هل يتمتع مقدم الطلب  3.4
 الواردة لوماتالمع تظهر لھالقطاع الخاص، رکاء شفي حالة  أثناء تنفيذ المشروع؟

 ؟31ستدار  التي المنحة بمبلغ قيتعل فيما سيما وال ،كافية اليةم قدرة التقديم طلب في

خطة المالية التفصيليه  ال 4.1
 5 ء. لمقدم الطلب والشركا

 

 

 . الفعالية 4الجدول 

 أعلى عالمة في الطلب  المرجعالقسم  الفعالية  .4
 فرعية

20 

 ة فعاليال  5 لمشروع؟ قترحة واضحة وفعالة فيما يتعلق بأنشطة االتنسيق الم هل منهجية اإلدارة و  4.1
وصف المشروع التفصيلي:   5.1

 1حزمة العمل  
5 

 

مشروع بشكل واقعي فيما يتعلق بأنشطة لمتوقعة للهل تم تحديد مؤشرات النتائج ا  4.2
 ة والمجموعات المستهدفة المحددة؟ المشروع المخطط لها، األقاليم المعني

 لمتوقع التغيير ا 1.3
هدفة،  لمجموعات المستا 1.5
 حتياجات اإلستفيدين النهائيين و والم

 النتائج والمؤشرات المتوقعة   2.1.2

5 

 

طة الزمنية واقعية وهل تتضمن أنشطة  هل الخ ة؟ هل خطة العمل واضحة وممكن 4.3
 ومخرجات في تسلسل زمني منطقي؟ 

عامة على المخرجات   نظرة 2.5
 المخطط تحقيقها 

 فعالية لا 5
نظرة عامة على تخطيط   5.2

 توقعة  األنشطة الم

5 

 

هل األنشطة المتوقعة كافية وفعالة من   مصممة بشكل جيد؟ ستراتيجية اإلتصالإهل  4.4
، اإلعالم، المؤسسات مستوى الوعي لدى الفئات المستهدفة كلفة لرفعحيث الت

مبتكرة للوصول أدوات طة و أنش هنالكهل  مهور العام؟والج  حاب المصلحةأص
 دة؟ المجموعات المستهدفة المحد وإشراك

 فعالية ال 5
  -وصف المشروع التفصيلي  5.1

 5 2حزمة العمل  

 

 
 

 
 لدعوة لتقديم مقترحات. ا المالية والتشغيلية" المنشورة مع هذه على تفاصيل تقييم القدرة المالية والتشغيلية، يرجى الرجوع إلى "مذكرة بشأن القدرات للحصول  31
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 . ةموم. الدي5جدول 

 طلب في ال المرجعالقسم  الديمومة .5
 أعلى عالمة

 15 فرعية

وطني و/أو حوض  مي،إقليي، محل ) مستوىعلى أي  آثار مضاعفة؟ ترحللمقهل  5.1
تراتيجيات فعالة  سشروع إجراءات وإذلك، هل يتوقع المباإلضافة إلى  المتوسط(؟

 نتائجه؟ لضمان نقل ورسملة 

 ستدامة اإل - 6
 التاثير  - 6.1
 تأثيرات مضاعفة  - 6.2

5 
 

 مشروع:النتائج المتوقعة لل امة إستدية كافية لضمان المقترح إستراتيج يظهر هل 5.2
 ا )كيف سيتم تمويل النتائج بعد انتهاء المشروع؟( مالي  -
 دولال في المشروع نتائجستخدام لوإ "ملکية" كلناھ سيکون كيف مؤسسيا ) -

 ؟ (المتوسطية  الشريكة والدول االوروبية
 (32بيئية؟ خارجية آثار للمشروع سيکون  لھبيئيا )حيثما ينطبق( ) -

 امة البيئيةاالستد - 1.6.2
 البيئي التقييم - 3

االثار طويلة األجل  - 6.3
 للنتائج المتوقعة 

 التأثيرات البيئية  - 6.4

5  

 

 تحقيق تغيير ، السياسات نعيأي مدى سيضمن المشروع صلته بصاكيف وإلى  5.3
 ؟ اتلسياس لبتكار إأو ، أو تعلم تيسياسا

طويلة األجل ثار األ - 6.3
 للنتائج المتوقعة 

5  

 
 

 

 فعالية التكلفة  - 6الجدول 

 في الطلب  المرجعالقسم  فعالية التكلفة .6
 ةعالم أعلى 

 فرعية
15 

يتفق مع األنشطة والمخرجات   عملزيع المالي لكل حزمة هل التو  6.1
 هل التكاليف واقعية وضرورية ومبررة؟  المتوقعة؟

 والتكلفة  الموازنةفعالية  - 7
عمل  ال  التوزيع بين حزم 2جدول  - 7.2

 والمؤسسات 
 فعالية ال - 5

 صف المشروع التفصيلي  و   - 5.1

5 

 

قعة  و دير الكمي للنتائج المتهل النسبة بين التكاليف المقدرة والتق 6.2
 مرضية؟ 

 النتائج المتوقعة والمؤشرات    - 2.1.2
 كلفةتوال  الموازنةفعالية   7

 مؤسسة /تكاليف المخرجات 1جدول  - 7.1
زيع بين حزم العمل  لتو ا 2جدول  - 7.2

 والمؤسسات 
 مؤسسة  /توزيع فئات التكلفة 3جدول  - 7.3

5 

 

بشكل  ةوموزعمصممة  -في ذلك الخطة المالية  بما -هل الميزانية  6.3
هل تم توزيعها منطقيا على طول مدة المشروع   جيد بين الشركاء؟

ت  لوقي للمشروع في اوإدارة التدفق النقد المخرجاتلضمان تسليم 
 المناسب؟ 

  المرادخرجات نظرة عامة على الم - 2.5
 تحقيقها  

 وصف المشروع التفصيلي   - 5.1
 والتكلفة  ةالموازنفعالية  7

 مؤسسة /رجاتتكاليف المخ 1 جدول - 7.1
التوزيع بين حزم العمل   2جدول  - 7.2

 والمؤسسه 

5 

 

 

 
ي ال تنعكس في األسعار المفروضة على  خرين التع وخدمات تكاليف أو فوائد على اآلفيها تأثير إنتاج أو استهالك سل الخارجية إلى الحاالت التي يفرض تشير الحاالت"  32

 .org/glossary/detail.asp?ID=3215https://stats.oecd ن والتنمية االقتصاديه السلع والخدمات المقدمة". المصدر: منظمة التعاو 
 

https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=3215
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 . للموافقة عليها  ختيار المشاريعإجنة إلى لرجات المقدمة( تبرير الد تقييمهم )مع جداولسيقدم المقيّ مون الخارجيون 
أي الفرق بين مجموع ؛ المقيّ مون ي بين درجت كبير فختالإ، في حالة وجود المقترح إعادة تقييم ختيار المشاريعإلجنة سيتعين على 

 ل.على األق فوق الحد األدنى مقيّ مين هيالاحد جة تكون در ، شريطة أن 110نقطة من أصل  20درجاتهما يساوي أو يزيد على 
ت نقطة وحققت أعلى الدرجا  80التي تجاوزت الحد األدنى البالغ لتمويل هي ل ختيار المشاريعإلجنة المشاريع التي ستوصي بها 

قتراحين أو إفي حالة حصول  .(2.1الجزء حة )انظر سيتوقف عدد المشاريع التي سيتم تمويلها على الميزانية المتا لكل أولوية. 
قتراح الذي حصل على أعلى درجة في إطار اإل على نفس درجة التقييم النهائية، ُيختتار المواضيعي الهدفان ضمن نفس أكثر يقع
ية"، سيتم "الفعال لمعياريجة بالنسبة قتراحين أو أكثر إلى نفس درجة التقييم النهائي والنتإفي حالة وصول  " للتمويل.الفعاليةمعيار "

خدام المعيار التالي في شبكة ستإ سيطبق النهج نفسه، ب" للتمويل. الصلةعلى أعلى الدرجات في إطار " قتراح الذي حصلار اإلختيإ
 ". الفعالية" و "ألصلةإلى نفس النتيجة اإلجمالية النهائية ودرجات فردية لمعايير " قتراحين أو أكثرإالتقييم، في حالة وصول 

 
 كة لبات والمنظمات الشريهلية مقدمي الطالتحقق من أ .5.5

، كما هو معلن 4.3 بالفقرةالمتطلبات المدرجة تحقق ء ات مقدمي الطلبات والشركا كانت منظم ما  إذادارة سلطة اإل تفحصسوف 
 يل الوثائق الداعمة.اإللزامية، من خالل تحل التصاريحفي في نموذج الطلب و 
 .على أعلى الدرجات في التقييم النوعيمقترحاتهم  حصلتذين لالشركاء الللمتقدمين و  إالدارية هذه الوثائق اإللن تطلب السلطة 
 لبات تقديم الوثائق التالية:الط هذه سيطلب من مقدمي

مع النموذج  التي تم تقديمها  لدوليةالمنظمات او الشركاء،  وتصاريح قدم الطلب، قبل م من)نسخ ورقية(  األصلي  التصريح  .1
 .اإللكتروني

لى المنظمات ع ال ينطبق هذا الطلب ي.التي تثبت مركزها القانون 34الشريكةو  33لمقدمةالمنظمة ا ودبنأو النظام األساسي  .2
 دعواتاألهلية بموجب  جتازوا عمليةإلمتقدمين الذين يمكن ل .35تفاقا إطاريا مع المفوضية األوروبيةإالدولية التي وقعت 

هم وضععدم تغيير تي تم تقديمها بالفعل، شريطة مية الالوثائق الرس/البنودوع إلى الرج  ENI CBC MEDسابقة لبرنامج 
لب وثيقة باإلضافة إلى ذلك، يمكن أيضا ط ن هذا الخيار إال بناء على قرار من السلطة اإلدارية.لن يتم تمكي القانوني.

 اء.الشركلمقدم الطلب/في حالة الشك فيما يتعلق بالمكان المحدد تسجيل وطنية 
إلعالنات أن الشخص الذي وقع على ا أخرى ذات صلة )حيثما كان ذلك مالئما( تثبت وثيقة أو أي تكوين مجلس اإلدارة .3

 ا للتوقيع على هذه الوثائق.يكان مخوَّال قانون
 لى الدعم. (. الوثيقة األصلية ستطلب في حالة الموافقة عإلكترونية خة نسقدم الطلب والشركاء )موقعة من م الشراكة إتفاقية  .4

 
 يك هيئة عامة أنشأها قانون، يجب تقديم نسخة من القانون المذكور. )أ( الشر  إذا كان مقدم الطلب و / أو 33
رة  ة على أساس األدلة الرسمية الصادف بالشخصية القانونية للمنظمات الدولية غير الحكومية، يتم تحديد الجنسيا بشأن االعتر ( 124رقم )ية مجلس أوروبا ندما تكون اتفاقع 34

 ورة. قية المذكعن البلد المعني بموجب االتفا
 7/03/2011&CL=ENGconventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=124&CM=8&DF=0/http:/ 

 لة على العنوان التالي: ة ذات الص على قائمة باالتفاقات اإلطاري  عيمكن االطال 35
_international_organisations/index_en.htons/otherancing/international_organisatiu/europeaid/work/procedures/finhttp://ec.europa.e

m 

http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=124&CM=8&DF=07/03/2011&CL=ENG
http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/financing/international_organisations/other_international_organisations/index_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/financing/international_organisations/other_international_organisations/index_en.htm
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في  .متاحة ألخر سنتين ماليتين لمقدم الطلب نونيين الصادر عن المدققين القا السنوية للحسابات  36خارجية تقرير المراجعة ال .5
دخل للشركات، مجموع الدخل السنوي، وصافي ال المالية )مثالبالقدرة نات المتعلقة التقرير، يجب اإلشارة إلى و/ أو إبراز البيا 

 .لتزامات(اإلة، ومجموع (، واألموال الخاصربح او خسارة)
ألخر سنتين ، الذي أدلى به مدققون قانونيون 37جميع المنظمات الشريكةالسنوية لللحسابات  لمراجعة الخارجيةارير تق .6

 تقارير السنوية الرسمية أن تقدمالقانون الوطني إصدار هذه ال يتطلبالتي ال لمؤسساتاك . يتعين على تلمتاحة إن، ماليتين
نات أو إبراز البيا/في التقرير، يجب اإلشارة إلى ومثل القانوني. المموقعة من  سنتين ماليتينألخر الحسابات السنوية  كشف

ل الخاصة، ومجموع (، واألمواربح او خسارةفي الدخل )الدخل السنوي، وصا للشركات، مجموع  المتعلقة بالقدرة المالية )مثال
 .اإللتزامات(

  لألجزاء ذات الصلة. غير رسمية اق ترجمة، يجب إرفالفرنسيةليزية أو باللغتين االنكا ال تكون الوثيقة مكتوبة عندم
ى  عل ، سيتم رفض المقترحة االدارةسلطلمحددة من قبل خالل المهلة ا )المذكوره اعاله( الوثائق الداعمة ي منإ  إذا لم يتم تقديم

 هذا األساس.
 ة.الترجم المسؤولية الكاملة عن محتوى المستندات ودقةالشريك /قدميتحمل الم

 . مكمالتلتقديم توضيحات أو يوم  14 مقدم الطلبدمة، سيتم منح في الوثائق المق توافقعدم /خطاء طفيفةفي حالة وجود أ
 في كل بلد مشارك. السلطات الوطنية المعنية من قبل مهمشركاء الموجودين في أقاليالمركز القانوني لل كد منأ سيتم الت

 .المشروع على هذا االساس او شريك، سيتم رفض اذا ثتبت عدم أهلية مقدم الطلب 
 

 البيئي  التقييم .5.6
، وبالتشاور مع EC/2001/42فقا للتوجيه األوروبي للتحقق من آثاره المحتملة على البيئة و  ENI CBC MED برنامج تقييمتم 

 لكترونياإلالموقع  على التقييمئج هذا ا طالع على نتيمكن اإل شارت إليها البلدان المشاركة.ع السلطات البيئية المتوسطية التي أجمي
 . (www.enicbcmed.eu) للبرنامج

تأثير بيئي  مخرجات )نتائج( للمشروع ذات ةحات أيجميع المقتر أن تدرج جة إلى ك حا ل، ستكون هنا التقييما ستنادا إلى نتائج هذإ
ستدامة البيئية" اإللزامية هذه المعلومات جزء من أقسام "اإل مباشرة.شرة أو غير مبا سلبية أو /و موجبة محتمل، وتأثيراتها المحتملة

 .التقديم طلب في
و   4.3و  4.2 و 4.1و  1.3و  1.2و  1.1 مثال ) محددةإطار أولويات المقترحات المقدمة في سيطلب من  عالوة على ذلك،

على  (.A المرجعيةقائمة اللها أثر بيئي )انظر  التي يمكن أن يكون  بين تلك حديدها منتقديم معلومات إضافية، حيث تم ت (4.4
مقدم في إطار  طلب أيضا أليو ( Aة معلومات )بما في ذلك القائمة المرجعيمزيد من الدارة سلطة اإلأية حال، يمكن أن تطلب 

 أولويات أخرى.

قائمة -أن يطلب من المتقدمين فورا ملء "اآلثار البيئية" يمكن  - Aقائمة  –البيئي"  التقييم"تنادا إلى المعلومات الواردة في سإ
(B)-  مقدمي  ارة مندسلطة اإلتطلب ، قد بمجرد تقييم هاتين القائمتين (.للبنية التحتيةمكون )على سبيل المثال في حالة وجود

 
 ا القانون العام( والمنظمات الدولية. هالعامة )بما في ذلك الهيئات التي يحكمال ينطبق هذا على اإلدارات والهيئات  36
 31انظر المالحظة   37

http://www.enicbcmed.eu/
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في  Cالقائمة -"التقرير البيئي" د فيالنحو المحد، على مزيدا من التفاصيل مع الوثيقة الداعمة أولياً يارهم ختإتم سيذين لالطلبات ال
 نموذج التقديم. 

 ي:يجب ان تقدم ما يل تفصيال  أكثرتقييما بيئيا في الواقع، تلك المقترحات التي تحتاج إلى 
 في البنية التحتية وموقعه؛ستثمار تفصيلي لإلوصف  .أ

 ول؛صبررة حسب األستثناء الحاالت الممكون بناء القدرات في المشروع، بإ لي لوصف تفصي .ب
 .يةللنوع، النتائج، ومراجعة مستقلة البدائلتضمنت تحليل و  تم تنفيذها دراسة جدوى كاملة أو ما يعادلها  .ج
وبالنسبة للبلدان برلمان األوروبي والمجلس األوروبي، الصادر عن ال  EU/2011/92متثاال للتوجيه إتقييم أثرها البيئي  .د

 لحدوداالخاصة بتقييم األثر البيئي في إطار عابر  UM/ECE Espooن اتفاقية المشاركة والتي هي أطراف فيها، فإ 
 ؛1991شباط  25بتاريخ 

 ؛الوصول إليها  إمكانية أوألرض لإثبات ملكية المستفيدين  .ه
 البناء.تصريح  .و

لطة يجوز للس (.5.4.2بيئي أكثر تفصيال مع الوثائق الداعمة )انظر الفقرة وثائق المذكورة أعاله إلجراء تقييم ينبغي تقديم ال
 ستثنائية ومبررة حسب األصول، أن تقبل تقديم الوثائق المشار إليها في الفقرة )و( الحقا.إة، في حاالت اإلداري

لتخفيف أو لتحدد تدابير ة المعنية، سلطات البيئية الوطنيستشارة الإارة دتطلب سلطة اإل يمكن أنه الوثائق، بعد تلقي جميع هذ
 ضا.ترفض المشروع أي

 البيئي على النحو التالي: للتقييمة مستويات تحديد أربع بوجه عام، تم

المستوى  
 األول

 ي على البيئة. أثر إيجابي/سلب  يكون لهاالتي قد   المخرجاتجميع المقترحات مطلوب منها تحديد   • االستدامة البيئية
 ب الحالة. الوثائق، حس/ طلب المزيد من المعلوماتتالمحتوى وقد دارة  راجع سلطة اإلتس •

ى  المستو 
 الثاني

– البيئي  تقييمال
 Aقائمة التحقق 

  4.4، 4.3 ، 4.2 ،4.1 ، 1.3 ،1.2 ، 1.1يات التالية: لو األو المقترحات المقدمة في إطار إحدى  •
 . Aالتحقق ء قائمة أيضا مل مطلوب منها 

 مقدم ضمن أولويات أخرى.  طلب التحقق هذه ألي  ملء قائمة  دارة سلطة اإلقد تطلب  •

وى  المست 
 الثالث 

  -البيئية اآلثار 
 B التحقق ائمة ق

 . B  التحقققائمة صياغة مطلوب منها تحتاج إلى مستوى أكبر من التقييم التي   مقترحاتال •
 . Cالتحقق  قائمة   دارة ملءلطة اإل سطلب ت د بناء على المعلومات المقدمة، ق •

المستوى  
 الرابع

  -لتقرير البيئي ا
 Cقائمة التحقق 

 . Cقائمة التحقق  تقديم يجب ر تفصيال تاج إلى تقييم أكثالمقترحات التي تح •

 
 ،لطلباتقدمي اقبل م تتم معالجتها وحلها من قد ال، رئيسية، مسائل بيئية البيئي التقييمجميع مراحل بعد  ،تسجلالتي  الطلبات

 .للتمويل يوصى بها سوف لن 
، إذا كان موصى بها ةتوقيع على عقد المنح الجتها قبل المعب بسيطةبيئية قضايا التي تسجل سيطلب من المتقدمين للمقترحات 

 للتمويل.
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 متثال ألحكام المعونة الحكومية اإل .5.7
على النحو المنصوص عليه في الئحة الحكوميه ونة م المعألحكا متثال تحاد األوروبي اإلإلن اء ميجب على المتقدمين والشركا 

 .38تحاد األوروبي فقط(اإلالدول األعضاء في منظمات ى )ينطبق عل 39و  31و  12البنود  EC 897/2014تنفيذ ال
ال ، مثالً وبي )األور  دتحا ن المتوسطية الشريكة واإلن البلداتفاقيات ثنائية بيإعتبار أحكام أي اإلب، ينبغي أن تؤخذ عالوة على ذلك

 .39المحددة(الشريكة ية المتوسطالدول تحاد األوروبي و لمنافسة والتجارة بين اإلبتشويه اأو تهدد أن تشوه المساعدات على ينبغي 
 الية:، للقيود التقتصاديينإالتي تعمل كمشغلين ، على وجه الخصوص، تخضع الهيئات الخاصة والعامة

لتي حددتها الئحة ا الحدودالعام الممنوح ألنشطة الدولة ذات الصلة المدرجة في المشروع ل تموييجب أال يتجاوز مبلغ ال •
 .(EC) 1407/2013الحد األدنى 

تحاد األوروبي ومن مصر واألردن وتونس تقديم معلومات كاء من جميع الدول األعضاء في اإلالطلبات والشر مطلوب من مقدمي 
 كتروني.إللالموقع ا على يتم تحميلهس تقييم ذاتي محدد جدولستخدام إ وذلك بمية، كو الح  يالمساعدةألنشطة ذات الصلة ا عن

 
 تقييم القدرات المالية  .5.8

لقدرات المالية عند تقييم مقترحات المشاريع على أساس لختبار إتنفيذ المشروع، يتم إجراء صعوبات ل تقليل مخاطر من أج 
 .من القطاع الخاصالشركاء /الطلبات مقدمي لواردة في الوثائق المقدمة منالمعلومات ا

ى األنشطة طوال فترة تنفيذ تة وكافية للحفاظ علمقدم الطلب/الشركاء لديهم مصادر تمويل ثاب إلى تقييم ما إذا كان الفحصيهدف 
 في تمويله. والمساهمةالمشروع 

 الشريك الخاص:/أن مقدم الطلبالقدرة المالية  تقييمكمبدأ عام، يجب أن يثبت 
 قصيرة األجل. لتزاماتهإعلى تغطية  قادر -يولة كافية س لديه •
 ؛ماليا  مستقل •
 لة األجل.المتوسطة والطوي لتزاماتهإتغطية ل ذو قدرة •
 جزًءا من حزمة الطلب.الذي هو  ذاتيالتقييم ال نموذج نموذجشريك خاص أن يمأل طلب/على كل مقدم يجب 

 ية:ر التالالمعايي يجب تحقيق، الشركات الخاصة في حالة
 1"حقوق المساهمين" أقل من /دد سنوات المشروع"على ع هة مقسوممعدل المنحة: نسبة "إجمالي المنحة المطلوب •
 1"المطلوبات المتداولة" أعلى من /المتداولة" األصولة: نسبة "ولل السيمعد •
 0.8األصول" أقل من "إجمالي /معدل الدين: نسبة "مجموع الديون" •
 ح تشغيلي إيجابيل: يوجد ربربح التشغي معدل •

 
ذه الدعوة لتقديم  تفاصيل الشروط التي يتعين الوفاء بها بشأن المعونة الحكومية، يرجى الرجوع إلى "المذكرة المتعلقة بالمعونة الحكومية" المنشورة مع ه لالطالع على 38

 ت. المقترحا
ستدرج قائمة  للبرنامج.  اإللكترونيالموقع  علىوطنية  معلوماتيةلمتوسط، ستنشر مذكرة حوض ا د في منطقة أحكام المعونة الحكومية على بلد شريك محد إنطباقفي حالة   39

 هذه الدعوة. مع   المنشورة بشأن المعونة الحكومية"  المعلوماتيةالتي ينطبق عليها الحد األدنى في "المذكرة   ية الشريكةالمتوسطالبلدان 
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عاله لكي يتم تمويلها؛ ورة أ من المعايير األربعة المذك ثالثةالطلبات أن تستوفي  يجب على الشركات الخاصة التي تعمل كمقدمي
 قتراح على هذا األساس.ستيفاء هذا الشرط، سيتم رفض اإلإفي حالة عدم 

  ةتدابير مضاد :رضة للخطرستعتبر عر األربعة المذكورة أعاله من المعايي ثالثةتوفي ال تسو التي تعمل كشركاء الشركات الخاصة 
 الطلب قبل التوقيع على عقد المنحة.مقدم مالية لصالح الضمانة لاإلقرار اإلجباري لقد تشمل 
 ية:ايير التالحترام المعإ، يجب مات غير الحكومية(نظ)على سبيل المثال: الم  ت الخاصة التي ال تستهدف الربحالمؤسسافي حالة 

 1ات المتداولة" أعلى من المتداولة" / "المطلوب األصولمعدل السيولة: نسبة " •
 0.8/ "إجمالي األصول" أقل من  ن"ن: نسبة "مجموع الديو يمعدل الد •
 1"الدعم" أقل من  /على عدد سنوات المشروع"  هة "إجمالي المنحة المطلوبة مقسومنسبة المنحة: نسب •
من أصل المعايير  معيارين والتي تعمل كمقدمي الطلبات أن تستوفي ال تستهدف الربح ت الخاصة التيالمؤسساعلى يجب 

 على هذا األساس. المقترحستيفاء هذا الشرط، سيتم رفض إتمويلها؛ في حالة عدم  تمالثالثة المذكورة أعاله حتى ي
الثالثة المذكورة أعاله سوف تعتبر عرضة  ين من المعاييرستوفي معيار تال و  التي تعمل كشركاء المنظمات غير الربحية الخاصة

 الح مقدم الطلب قبل التوقيع على عقد المنحة.صمالية لاللضمانة لمل التدابير المضادة اإلقرار اإلجباري للخطر؛ قد تش
مستندات خاصين تسليم الالشركاء ال/ُيطلب من مقدمي الطلبات فقرات السابقة،خطوات التقييم الموضحة في ال المقترحجتاز إإذا 

القدرة  نموذجخدمت لملء تسإيزانيات العمومية وتقارير المراجعة وما إلى ذلك( التي : الممثال) 5.4.2 البندالداعمة المذكورة تحت 
قييم الت نموذجفي ة الحسابات المبلغ عنها من صح  المشتركة الفنية السكرتاريةوسلطة اإلدارة  تحققتالمالية للتقييم الذاتي. سوف 

 لفنيةا  ةالسكرتاريو سلطة اإلدارة  رسلتغير المتسقة، قد /متطابقةفي حالة البيانات غير ال لوثائق المقدمة.وتطابقها مع ا ،الذاتي

 توضيًحا لمقدم الطلب. المشتركة
ع تباإمن خالل ييم المالي نتهاء من التق، سيتم اإلة في غضون الموعد النهائي المحددفي حالة عدم تقديم التوضيحات المطلوب

 ".مستوفاةغير عتبار المعايير المعنية "إ أي  ؛النهج األكثر حكمة

 
 المشتركة  المتابعةاإلخطار بقرار لجنة  .5.9

 عالمشاريختيار ، تعد لجنة إالمرتبة الترشيحاتادارية ووفقا لقائمة اإلإلى التحقق من الوثائق الداعمة من قبل السلطة  اداستنإ
 ةالمتاح  ةالمالي انيةالميز وضمن  عالماتها فيها المقترحات حسب  مرتبهجدول لكل أولوية  نالذي يتضمقييم، توصياتها في تقرير الت

 وفقا لنفس المعايير. حتياطيةإئمة لكل أولوية، فضال عن قا 
لنهائية ب اائمة الترتيدارة تقرير التقييم مع قسترسل سلطة اال المشتركة من قبل سلطة االدارة. المتابعةتقرير التقييم إلى لجنة  يرفع

 المشتركة. المتابعةعلى لجنة  ي ستعرض نتائجهالداخلي، والتللمشروعات إلى المفوضية األوروبية للتشاور 
وضية بالغ المفإسيتم  ختيار المشاريع.إقترحتها لجنة التي إ المشتركة القرار النهائي بشأن قائمة المشاريع المتابعةتتخذ لجنة 

، فإنها تبرر ار المشروعختيكل أو جزء من توصيات لجنة إاألخذ بالمشتركة عدم  المتابعةلجنة رر عندما تق األوروبية وفقا لذلك.
  .كتابيا قرارها 

لمشتركة النهائي ا المتابعةخطيا بقرار لجنة مقدمو الطلبات خطار ي للبرنامج، سيتم إنضافة الى النشر على الموقع اإللكترو باإل
 لنتيجة. اأسباب و عدم الموافقة على المشروع، ستتضمن المعلومات أ . في حالة عدم األهليةالمخرجاتبشأن 
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 عتراض اإلاءات جرإ .6

إلى السلطة من قبل مقدم المشروع  )بالنيابة عن الشراكة(  خطيتقديم طعن ، يمكن ر المشاريعالتقييم وإختيا عتراض على لإل
من عتبار أية شكوى ترسل إلى السلطة اإلدارية إلذ في الن تؤخ  .النهائية بالنتائجمن تاريخ اإلخطار  يوم 30اإلدارية في غضون 
 .لالشركاء بشكل منفص

ذكر المرجع في ص المفترض حدوثها و بحيث يبين الخطاء او النواق على النحو الواجب يجب على مقدمي الطلبات تبرير شكواهم
 .وثائق البرنامج بشكل واضح

 :علىكون فقط تاإلعتراض مرجعية 
 فحص األهليةنتائج  (أ)
  التقييم ءاتاحترام إجر إ (ب)

  و معلومات ال تعتبر إعتراض.توضيحات اطلب 

دارية شكوى مقدم الطلب مبررة، أو لم تتمكن من إذا وجدت السلطة إالاحية الرسمية. من الن الطلب تبريرة مسؤولة عن سلطة اإلدار 
 . عتراضشان اإلسيدرسها ويعطي قراره ب، الذي ركةالمشت ةالمتابعإلى لجنة  ، ينبغي أن تحيل القضيةمقدم المشروعتسوية النزاع مع 

ستكون القرارات المتخذة بعد كل إجراءات . سلطة اإلدارة كتابيا  بواسطة المشتركة المتابعةلجنة  قرارمقدم المشروع ب عالمإ سيتم 
كانت الشكوى تستند  رنامج إذا لتقديم الشكاوى داخل الب تقديم الشكاوى نهائية وملزمة لجميع األطراف وال تخضع ألي إجراءات أخرى 

 سباب. إلى نفس األ

في هذه من اإلخطار بالنتائج. يوما  60ع اإليطالي في غضون راء التقاضي الرسمي وفقا للتشريضد القرار النهائي يمكن بدء إج 
 أخيرًا، يمكن تقديمقليمي(. إلكالياري/المحكمة العامة للتحكيم االحالة، ستجري اإلجراءات القانونية في إيطاليا )المحكمة اإلدارية ل

 ائج.يومًا من اإلخطار بالنت 120الية في غضون ستثنائي إلى رئيس الجمهورية اإليطإ طلب
 

 ر ختيات اإلالجدول الزمني اإلرشادي إلجراءا .7
 

 إلرشادي )أيام( ا الجدول الزمني اإلجراء
 30 داري الفحص اإل .1
 5 فحص اإلداري نشر نتائج ال .2
 60 قييم النوعيالت .3
 30 ، الدعم الحكوميالتقييم البيئي .4
 30 التحقق من الوثائق الداعمة .5
 20 تقييم وقرار لجنة إختيار المشاريع .6
 JMC 25تركة مشال متابعةاللجنة  وقرارشارة المفوضية االوروبية ستإ .7
 10 بالنتائجي الطلبات مقدمإعالم  .8

 210 يام األإجمالي 
  


