برنامج المعونات المباشرة  :2018-2017إرشادات للمتقدمين

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


الحد من الفقر.



تعزيز الصحة المجتمعية والتعليم.



تطوير البنية التحتية على نطاق ضيق.



دعم التنمية الريفية.



رفععع موععتوم المعيشععةم ال سععيما للفئععات المحرومععةم وتحوععين فرمععيم فععي األنشععطة االوتصععادية ومععنع
القرار والمشاركة والدمج االجتماعي والثقافي.

تتيح هذه الصفحة معلومات ميمعة للمتقعدمين معن ججعا الحصعو علعى تمويعا معن برنعامج المعونعات المباشعرة معن
خال الوفارة األسترالية بالقاهرة.
ما الجهة التي تدير برنامج المعونات المباشرة في مصر والسودان وإريتريا؟
تدير سفارة جستراليا بالقاهرة برنامج المعونات المباشرة في مصر .وتدير الوعفارة كعذلت تمويعا برنعامج المعونعات
المباشرة لصالح المشروعات التي تنفذ في الوودان وإريتريا.
سنجري تقيي ًما لطلبات تمويا المشروعات التنموية الصغيرة التي تصلنا من جماعات خدمة المجتمععم والمنظمعات
غير الحكومية جو الييئات الحكومية التي تشارك في األنشطة المذكورة سلفًا على جساس غير هادف للربح.
يقدم برنامج المعونات المباشرة تمويال يصل إلى  60ألف دوالر أسترالي لصالح مشروعات يستغرق تنفيذها مدة
 12شه ًرا .وفي حاالت استثنائية يمكن جن ندرس المشروعات التي توتمر لمدة  24شي ًرا.
وفيما يخص المشعروعات فعي مصعرم فلعن تعدرس الوعفارة سعوم الطلبعات التعي تتلقاهعا معن المنظمعات التيي ليديها
ترخيص ساري بمزاولة العمل في مصر.
يمكن الحصو على اسعتمارة إبعدا الرغبعة فعي التقعدم معن خعال المووعع انلكترونعي للوعفارة وتقعديميا معن خعال
البريد انلكتروني DAPcairo@dfat.gov.au :وذلت حتى الخميس 10جغوطس  .2017وبعد ذلت سيتم دعوة
الموفقين لتقديم استمارات كاملة.
المشروعات التي نبحث عنها هي:


المشروعات ذات الطبيعة التشاركيةم جي التي شارك الموتفيدون في اختيارها وتصميميا وإدارتيا.



المشروعات التي تلبي احتياجات الفئات الضعيفة جو المحرومة ومن بينيا النوا واألطفا والمعاوين.



المشروعات التي توتيدف الحد من الفقرم وتعزيز الصحة المجتمعيةم والبيئة والتعليمم وحقوق اننوانم
ضا عمليات انغاثة من الكوارث.
والتنمية الريفيةم والمواواة بين الجنوين .وود ندرس جي ً



المشععروعات التععي ليععا نتععائج تنمويععة موععتمرةم سععوا إنشععا البنيععة التحتيععة جو بنععا وععدرات المنظمععات
واألفراد.



المشروعات التي يمكن االنتيا منيا خال عام واحدم جو عامين بحد جوصى.

لن نقدم دع ًما للمشروعات التالية:


شرا المركبات.



المشروعات التي ال تحقق تنمية مباشرة مثا المذكورة سلفًا.



مشععروعات التمويععا المتنععاهي الصععغر جو بععرامج القععروه المتناهيععة الصععغر التععي تشععما عوائععد علععى
األموا .



المشععروعات التععي تشععما مصععاريج جاريععةم مثععا رواتععم المععوأفينم جو إيجععارات المكاتععم جو تكلفععة
المرافقم جو وطع الغيارم جو المشترياتم جو الصيانة جو انمالح االعتيادي.

إن جستراليا لدييا التزامات بموجم ورارات مجلس األمن باألمم المتحدة بشأن منع تمويا انرهاب وتجميد جمعو
انرهابيين .ولن تدعم الوفارة جي مشعرو دون التأكعد معن جنعه ال يعدعم انرهعابم سعوا بصعورة مباشعرة جو غيعر
مباشرة.
صياغة الرغبة في التقدم
ستعتمد الوفارة في ورار التمويا على الطلبات التي تتلقاهعا .ويجعم جن توضعح معن خعال الطلعمم بإيجعا ال يخعا
بالتفاميام مزايا المشرو الذي ترغم في تمويله من خال برنامج المعونات المباشرة.
سيتم دعوة الموفقين لتقديم استمارات كاملة تشما ما يلي:
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o

نبذة عن األنشةة واألهدا الحالية للمتقدم – من جنت وماذا تعما؟
نبذة عن مصادر التمويل الحالية للمتقدم – ما مصادر تمويلت في الووت الحالي؟
اثنان على األقل يمكن الرجوع إليهما لضمان سالمة نية المتقدم .والمقصود بذلت المنظمات التي
يمكن للوفارة االتصا بيا للحصو على معلومات عن المشرو  .لن يتم النظر في االستمارات
التي ال تشما ضامنين.
وائمة بمصادر التمويل األخرى التي يسعى المتقدم للحصول على دعم من خاللها لمشروعه.
نبذة مختصرة عن المشروع :ما الذي يوعى المشرو لتحقيقه وكيج سيتم ذلت.
تفاميا عن المستفيدين من المشروع .ينبغي جن تكون التفاميا محددة ودر انمكانم وال يجو
القو بأن المشرو يخدم "جميع الناس".
شرح كيفية مساعدة المشروع لهؤالء المستفيدينم وكيج سيتحقق ذلت بصفة مستمرة .وكيج
يضمن المشرو استمرار الفائدة حتى بعد انتيا تمويا برنامج المعونات المباشرة.
ميزانية مفصلة للمشروع توضح التكاليج الدويقة لبنود محددةم وإن جمكن تحديد المراحا التي
سيتم خالليا تمويا تلت البنود.
نبذة عن كيفية قياس نجاح المشروع :كيج ستعرف جن األهداف تحققت؟
كيج سيقر المشرو بالدعم الذي حصل عليه من الحكومة األسترالية.

تشيد مرحلة االختيار منافوة شديدةم وسعيتم تقيعيم الطلبعات بنعا علعى المعلومعات المتعوفرة .وتيعدف الوعفارة لعدعم
مجموعة من المشروعات في الدو المعتمدة لدييا وذلت لضمان ومو الدعم للمجتمعات وتحقيق جهدافه.

االلتزامات المةلوبة منك
إذا حصلت على موافقةم سيطلم منت ما يلي:


التوويع على وثيقة اتفاق تمويا تقر من خالليا باستالم التمويا وتتعيد بإنفاوه في األغعراه المخصصعة
له دون غيرهام حوبما جا في موافقة الوفارة األسترالية على التمويا.

وإذا طرج تغيير على المشرو بععد التوويعع علعى هعذا االتفعاقم فينبغعي جن تخطعر الوعفارة بعالتغييرات التعي طعرجت
وكيج سيتم إعادة تخصيص تمويا برنامج المعونات المباشرة بالمشرو .
تحتفظ السفارة بالحق في طلب إعادة ما تبقى من التمويل وذلك في حالية عيدم اقتناعهيا بينن التموييل ينفيق طبقًيا
ألهدا اتفاق التمويل األصلي.
ضا بالحق فيي طليب إعيادة ميا تبقيى مين التموييل أو إلغياء اتفياق التموييلإ إذا علميح بحيدو
وتحتفظ السفارة أي ً
نصب أو احتيال أو إذا نشنت ظرو تجعل من المستحيل علينا متابعة تنفيذ المشروع.
ضا ما يلي:
وخال المشرو م سيطلم منت جي ً




تقديم موتندات مكتوبة تفيد بأن تمويا برنامج المعونات المباشعرة جعرم إنفاوعه وفقًعا للطلعم العذي ودمتعه.
ويجم جن تقوم بذلت بعد مرور ستة شيور على استالم تمويعا برنعامج المعونعات المباشعرةم وكعذلت عنعد
االنتيا من تنفيذ المشرو م حتى تتمكن الوفارة من متابعة ما جحر من تقدم.
الوماح بزيارة موؤولين بوفارة جستراليا للمشرو الستعراه ما جحعر معن تقعدم والتععرف علعى تعأثير
المشرو والتأكد من إنفاق تمويا برنامج المعونات المباشرة بشكا مناسمم وانورار بالعدعم المقعدم معن
الحكومة األسترالية للمشرو .

وبنياية المشرو م سيطلم منت ما يلي:


تقديم موتندات مكتوبة تفيد بتووية إنفاق تمويعا برنعامج المعونعات المباشعرةم موضع ًحا بيعا بنعود اننفعاق.
وستفحص الوفارة هذه الموتندات وستزور المووع للتحقق من تنفيذ المشرو .

إطار زمني توضيحي
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سبتمبر 2018

فتح الباب إلبداء الرغبة في التقدم .يوتمر إبدا الرغبات في الحصو على تمويا برنامج
المعونات المباشرة لمدة شير واحد.
تجععري الوععفارة تقيي ًمععا للرغبععات .ووععد يشععما التقيععيم يععارة مواوععع المشععروعات المقترحععة
والتشاور مع المتقدمين .وسيطلم من الموفقين تقديم استمارات كاملة.
إخطععار المتقععدمين بالموافقععة جو عععدم الموافقععة علععى طلبععاتيم .ترسععا خطابععات االتفععاق إلععى
الموفقين .يتم توويع تلت الخطابات وإعادتيا إلى الوفارة بأسر ووت ممكن من ججا استالم
التمويا.
يقدم من حصلوا على تمويام موتندات مكتوبة موض ًحا بيا المصروفاتم وإفادة بميا أحيرز
من تقدم خالل الشهور الستة األولى من تنفيذ المشروعم تشما موعتندات ماليعة .وعد يعزور
موؤولو الوفارة مووع المشرو لالطال على ما جحر من تقدم.
يقدم من حصلوا على تمويام موعتندات مكتوبعة موضعحً ا بيعا المصعروفاتم وتقريير نهيا ي
عن تنفيذ المشروعم يشما موتندات مالية .ويجب تقديم تلك المستندات خالل شيهرين مين
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 .

