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 برنامج المعونات المباشرة التابع للحكومة األسترالية المشروعات التي تركز على المجاالت اآلتية:يدعم 

 .الحد من الفقر 

 .تعزيز الصحة المجتمعية والتعليم 

 .تطوير البنية التحتية على نطاق ضيق 

 .دعم التنمية الريفية 

  تحوععين فرمععيم فععي األنشععطة االوتصععادية ومععنع المحرومععةم و لفئععاتلرفععع موععتوم المعيشععةم ال سععيما

 القرار والمشاركة والدمج االجتماعي والثقافي.

لحصعو  علعى تمويعا معن برنعامج المعونعات المباشعرة معن معن ججعا اهذه الصفحة معلومات ميمعة للمتقعدمين  تتيح

 خال  الوفارة األسترالية بالقاهرة.

 دير برنامج المعونات المباشرة في مصر والسودان وإريتريا؟ا الجهة التي تم

الوعفارة كعذلت تمويعا برنعامج المعونعات وتدير سفارة جستراليا بالقاهرة برنامج المعونات المباشرة في مصر. تدير 

 المباشرة لصالح المشروعات التي تنفذ في الوودان وإريتريا.

م والمنظمعات جماعات خدمة المجتمععمن  تصلناالتي ية الصغيرة ومشروعات التنمال لطلبات تموياسنجري تقييًما 

 .على جساس غير هادف للربح غير الحكومية جو الييئات الحكومية التي تشارك في األنشطة المذكورة سلفًا

مدة  فيذهايستغرق تنألف دوالر أسترالي لصالح مشروعات  60يصل إلى  برنامج المعونات المباشرة تموياليقدم 

 شيًرا. 24 مدةالمشروعات التي توتمر ل ندرسن ج يمكنوفي حاالت استثنائية . شهًرا 12

 التيي ليديهاسعوم الطلبعات التعي تتلقاهعا معن المنظمعات الوعفارة  تعدرسلعن فمصعرم وفيما يخص المشعروعات فعي 

 .العمل في مصرمزاولة ب ساريص يرخت

خعال   يا معنميقعدتوالرغبعة فعي التقعدم معن خعال  المووعع انلكترونعي للوعفارة إبعدا  يمكن الحصو  على اسعتمارة 

بعد ذلت سيتم دعوة . و7201جغوطس  10خميسوذلت حتى ال  DAPcairo@dfat.gov.au :البريد انلكتروني

 .كاملة اتتقديم استمارالموفقين ل

 :عنها هيالتي نبحث لمشروعات ا

  وتصميميا وإدارتيا. في اختيارهان والموتفيد شاركالتي جي المشروعات ذات الطبيعة التشاركيةم 

  ومن بينيا النوا  واألطفا  والمعاوين. المحرومةالضعيفة جو  الفئاتاحتياجات  تلبيالمشروعات التي 

  الصحة المجتمعيةم والبيئة والتعليمم وحقوق اننوانم تعزيز لحد من الفقرم وا توتيدفالمشروعات التي

 جيًضا عمليات انغاثة من الكوارث. ندرسوالتنمية الريفيةم والمواواة بين الجنوين. وود 

  لمنظمععات اوععدرات البنيععة التحتيععة جو بنععا   إنشععا م سععوا  موععتمرةالمشععروعات التععي ليععا نتععائج تنمويععة

 واألفراد.

 جوصى.بحد تيا  منيا خال  عام واحدم جو عامين المشروعات التي يمكن االن 
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 قدم دعًما للمشروعات التالية:ن نل

 .شرا  المركبات 

  سلفًاالمشروعات التي ال تحقق تنمية مباشرة مثا المذكورة. 

  علععى متنععاهي الصععغر جو بععرامج القععروه المتناهيععة الصععغر التععي تشععما عوائععد المشععروعات التمويععا

 ألموا .ا

  تكلفععة  وجتععم االمك اتمثععا رواتععم المععوأفينم جو إيجععار ممصععاريج جاريععةالمشععروعات التععي تشععما

 الصيانة جو انمالح االعتيادي.جو المشترياتم جو وطع الغيارم جو المرافقم 

منع تمويا انرهاب وتجميد جمعو  بشأن ورارات مجلس األمن باألمم المتحدة  لدييا التزامات بموجمجستراليا إن 

ر جو غيع ةمباشعر سعوا  بصعورة مانرهعاب دعميع ال هأكعد معن جنعالتجي مشعرو  دون الوفارة  تدعملن وانرهابيين. 

 .ةمباشر

 الرغبة في التقدم صياغة

يخعا ال م بإيجعا  معن خعال  الطلعم وضعحجن تجعم التي تتلقاهعا. وي الطلباتالوفارة في ورار التمويا على ستعتمد 

 من خال  برنامج المعونات المباشرة.تمويله ي ترغم في ذالتفاميام مزايا المشرو  الب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المعلومعات المتعوفرة. وتيعدف الوعفارة لعدعم سعيتم تقيعيم الطلبعات بنعا  علعى م وشديدةمرحلة االختيار منافوة تشيد 

 المعتمدة لدييا وذلت لضمان ومو  الدعم للمجتمعات وتحقيق جهدافه.مجموعة من المشروعات في الدو  

 

 

 كاملة تشما ما يلي: اتلتقديم استمارالموفقين سيتم دعوة 

o  من جنت وماذا تعما؟ – لمتقدمل الحالية هدا األنشةة واألنبذة عن 

o  تمويلت في الووت الحالي؟در اما مص – لمتقدمل ةالحاليتمويل المصادر نبذة عن 

o  التي  تانظمالمقصود بذلت الملمتقدم. واسالمة نية يمكن الرجوع إليهما لضمان اثنان على األقل

 االستماراتلن يتم النظر في يمكن للوفارة االتصا  بيا للحصو  على معلومات عن المشرو . 

 .التي ال تشما ضامنين

o  المتقدم للحصول على دعم من خاللها لمشروعهبمصادر التمويل األخرى التي يسعى وائمة. 

o لتحقيقه وكيج سيتم ذلت.المشرو  : ما الذي يوعى نبذة مختصرة عن المشروع 

o يجو  محددة ودر انمكانم والالتفاميا ينبغي جن تكون  من المشروع.المستفيدين  عن تفاميا 

 ".الناس القو  بأن المشرو  يخدم "جميع

o  وكيج بصفة مستمرةم وكيج سيتحقق ذلت لمستفيدينهؤالء الكيفية مساعدة المشروع شرح .

 رنامج المعونات المباشرة.بتمويا  انتيا الفائدة حتى بعد يضمن المشرو  استمرار 

o  لتي لمراحا اديد اإن جمكن تحتوضح التكاليج الدويقة لبنود محددةم و للمشروع مفصلةميزانية

 تمويا تلت البنود. خاللياسيتم 

o  كيج ستعرف جن األهداف تحققت؟المشروعنجاح  قياسة كيفينبذة عن : 

o  من الحكومة األسترالية حصل عليهدعم الذي بالالمشرو   سيقركيج. 



 االلتزامات المةلوبة منك

 م سيطلم منت ما يلي:لى موافقةت عحصلإذا 

  في األغعراه المخصصعة  هتتعيد بإنفاوباستالم التمويا و من خالليا تمويا تقر اتفاق وثيقةالتوويع على

 الوفارة األسترالية على التمويا.موافقة في  حوبما جا  مون غيرهادله 

التوويعع علعى هعذا االتفعاقم فينبغعي جن تخطعر الوعفارة بعالتغييرات التعي طعرجت  بععدوإذا طرج تغيير على المشرو  

 وكيج سيتم إعادة تخصيص تمويا برنامج المعونات المباشرة بالمشرو .

طبقًيا بينن التموييل ينفيق  هياعاقتنا الية عيدموذلك في ححق في طلب إعادة ما تبقى من التمويل التحتفظ السفارة ب

 .األصلي هدا  اتفاق التمويلأل

اتفياق التموييلإ إذا علميح بحيدو   إلغياءحق فيي طليب إعيادة ميا تبقيى مين التموييل أو الوتحتفظ السفارة أيًضا ب

 جعل من المستحيل علينا متابعة تنفيذ المشروع.تأو إذا نشنت ظرو   نصب أو احتيال

 المشرو م سيطلم منت جيًضا ما يلي:وخال  

  لطلعم العذي ودمتعهل وفقًعامج المعونات المباشعرة جعرم إنفاوعه مكتوبة تفيد بأن تمويا برنا موتنداتتقديم .

ويجم جن تقوم بذلت بعد مرور ستة شيور على استالم تمويعا برنعامج المعونعات المباشعرةم وكعذلت عنعد 

 تقدم. ما جحر  من الوفارة من متابعةتنفيذ المشرو م حتى تتمكن من نتيا  اال

 التععرف علعى تعأثير ومعن تقعدم  جحعر الستعراه ما للمشرو  موؤولين بوفارة جستراليا  ةالوماح بزيار

المقعدم معن دعم العإنفاق تمويا برنامج المعونات المباشرة بشكا مناسمم وانورار بالتأكد من المشرو  و

 الحكومة األسترالية للمشرو .

 مشرو م سيطلم منت ما يلي:وبنياية ال

  موضعًحا بيعا بنعود اننفعاقإنفاق تمويعا برنعامج المعونعات المباشعرةم بتووية  تفيدمكتوبة  موتنداتتقديم .

 وستزور المووع للتحقق من تنفيذ المشرو . الموتنداتوستفحص الوفارة هذه 

 توضيحيإطار زمني 

لحصو  على تمويا برنامج في ا الرغبات إبدا يوتمر  .الرغبة في التقدم إلبداءفتح الباب 

 المعونات المباشرة لمدة شير واحد.

 10 -يوليو 10

 2017جغوطس 

. ووععد يشععما التقيععيم  يععارة مواوععع المشععروعات المقترحععة لرغبععاتتجععري الوععفارة تقييًمععا ل

 م استمارات كاملة.يتقدالموفقين وسيطلم من  والتشاور مع المتقدمين.
 2017 جغوطس

إخطععار المتقععدمين بالموافقععة جو عععدم الموافقععة علععى طلبععاتيم. ترسععا خطابععات االتفععاق إلععى 

إلى الوفارة بأسر  ووت ممكن من ججا استالم عادتيا . يتم توويع تلت الخطابات وإالموفقين

 التمويا.

 2017سبتمبر 

أحيرز  وإفادة بميام مصروفاتالموضًحا بيا مكتوبة  موتندات من حصلوا على تموياميقدم 

ماليعة. وعد يعزور  موعتندات تشمام خالل الشهور الستة األولى من تنفيذ المشروعمن تقدم 

 موؤولو الوفارة مووع المشرو  لالطال  على ما جحر  من تقدم.

 2018مارس 

وتقريير نهيا ي م مصعروفاتاليعا بموضعًحا مكتوبعة  موعتندات من حصلوا على تموياميقدم 

خالل شيهرين مين  المستنداتويجب تقديم تلك مالية.  موتندات يشمام عن تنفيذ المشروع

 إتمام المشروع.
ود يزور موؤولو الوفارة )ومن بينيم سفير جستراليا( مووع المشرو  الستعراه ما جحعر  

 من تقدم ولتقديم التينئة لمتلقي التمويا على نجاح تنفيذ المشرو .

 2018سبتمبر 

 


