
 :السؤال
 xxمرحبا انا اسمي 
 xxبحكي معكم من 

  سنة ١٥وجمعيتنا هي خيرية يتمحور فيها العمل التعليمي والتدريبي من 
  معيتناجامرأة يتلقون خدمات  ٦٠وطالب وطالبة  ١٥٠طبعا الجمعية قائمة بكافة أنشطتها ولدينا ما يزيد عن 

  والجمعيةعمنا ايضا على التنمية المستدامة بين المجتمع 
 .عليهويوجد هنالك برنامج متفق داخل الجمعية والعمل 

 
  ي وهوسؤال

بس قرأت الفورم عشان اعبيه كان في مشكله في تحميل السيرة الذاتية الي وليس للمدير طبعا مدير الجمعية ليس له ايميل وال 
  عشان هيك حابب الجمعيةلمسؤولة العالقات داخل 

  عشان نقدر نقدم وما يروح علينا االشتراك في هذا التدريبانه يكون في طريقة معينة 
 

  شكرا الكم
 

 : الجواب
 الرجاء توضيح المشكلة. لألسف التقديم متاح فقط عن طريق طلب التقديم االلكتروني

 
 :السؤال

 :االمرلمن يهمه 
  البيئة نود المشاركة في الدور التدريبية، التدريب من أجل التغيير المقدم من قبلكم، ولكم جزيل الشكر xxنحن جمعية 

 
 : الجواب

الرجاء تقديم الطلب عبر الرابط المذكور في االعالن علماً بأن المشروع يستهدف مؤسسات المجتمع المدني في محافظات 
 .الشمال والجنوب

 
 :السؤال

  غرب آسيا وشمال أفريقيااالعزاء في معهد 
بخصوص إقامة برنامج تدريبي وتقديم منح بتمويل من االتحاد األوروبي في مجال تعزيز مشاركة مؤسسات المجتمع المدني 

  .في رسم وتأييد السياسات
  من التدريب والمنحة؟ لالستفادةهل يجوز للشركات غير الربحية التقدم 

 كل االحترام
 

 :الجواب
 ً  للبرنامج: المتقدمة المؤسسات في توفرها الواجب الشروط هي هذه المنشور لإلعالن وفقا

 .الجنوب أو الشمال محافظات إحدى في مقرها محلية مؤسسة
 .االجتماعية التنمية االقتصاد، التعليم، البيئة، اآلتية: القطاعات في المحلي للمجتمع خدمات عدة المؤسسة تقدم
 .فرد ١٠٠ عن عددهم يقل ال المجتمع من منتفعين تخدم
 .األقل على دائمين موظفين لثالثة عمل فرص المؤسسة توفر
ً  المؤسسة تحقق  .  والشباب النساء توظيف نسبة في تنوعا
ً  المؤسسة نفذت  . المستدامة البيئة أو المناخي التغير مواضيع في األقل على واحدةً  بيئية مبادرةً  أو مشروعا
 الممولة المشاريع إدارة في خبرة

 
 :السؤال

 السالم عليكم



 الخاص بالمحافظة على البيئة والموارد المستدامة التدريب البرنامجأرجو قبولي في 
 الجنوب لكن عندي اهتمام في هذا الموضوع انا لست من سكان محافظات الشمال او

 xxاالسم 
 xxالعمر 
079x 

 المؤهالت:
   يةمهن وصحة سالمة كضابط األردنية العمل وزارة من اعتماد 

  هندسة كهربائية سبكالوريو
 والبيئة لإلنسانماجستير في السالمة االشعاعية 

 خبرة سنة
 مع أطيب التحيات,,,,,,,

 
 : الجواب

 لألفرادالمشروع مخصص لمؤسسات المجتمع المدني في محافظات الشمال والجنوب وليس 

 
 :السؤال

 ( المحترمين wanaالسادة معهد ) 
 تحية طيبة وبعد

 منظمة غير ربحية تعمل في جنوب االردن وبالتحديد في محافظة العقبةنحن 
  نوع التسجيل شركة ال تهدف الى الربح

  المعلن عنها من قبلكم للمنحةهل يحق لنا التقدم 
 مع خالص الشكر والتقدير

 
 :الجواب

 ً  للبرنامج: المتقدمة المؤسسات في توفرها الواجب الشروط هي هذه المنشور لإلعالن وفقا
 .الجنوب أو الشمال محافظات إحدى في مقرها محلية مؤسسة

 .االجتماعية التنمية االقتصاد، التعليم، البيئة، اآلتية: القطاعات في المحلي للمجتمع خدمات عدة المؤسسة تقدم
 .فرد ١٠٠ عن عددهم يقل ال المجتمع من منتفعين تخدم
 .األقل على دائمين موظفين لثالثة عمل فرص المؤسسة توفر
ً  المؤسسة تحقق  .  والشباب النساء توظيف نسبة في تنوعا
ً  المؤسسة نفذت  . المستدامة البيئة أو المناخي التغير مواضيع في األقل على واحدةً  بيئية مبادرةً  أو مشروعا
 .الممولة المشاريع إدارة في خبرة

 
 :السؤال

Please send me the link of the program 
Grateful 
 

 الجواب
Please refer to the newspaper advertisement and WANA Institute Facebook page. 

 
 :السؤال

 .....السالم عليكم 
  معان ه.. محافظ... xxنحن جمعيه 

 ....  فائدةبنحاول نسجل في البرنامج لكن دون 
 .....الفاكس بسبب رقم

 ممكن تساعدوني في التسجيل



 :الجواب
 تم اخذ المالحظة بعين االعتبار، الرجاء المحاولة مرة اخرى 

 
 :السؤال

  لألسف لم يتم الرد على استفساري
  السؤال

 نحن شركة غير ربحية مسجلة تحت مظلة وزارة الصناعة والتجارة فهل هذا يمنع من التقدم؟؟؟؟
 الخيرية والتعاونية فقط؟وهل التقدم للجمعيات 

 مع خالص الشكر والتقدير
 

 :الجواب
 التقديم مفتوح لمؤسسات المجتمع المدني وليس فقط للجمعيات

 
 :السؤال

 جمعيه من كال الطرفين ام كل محافظه حسب ما ذكر 12هل االختيار 
 

 :الجواب
محافظات الجنوب وثالث مؤسسات من محافظات مؤسسات من  ٤مؤسسات مجتمع مدني بشكل اجمالي: بواقع  ٧سيتم اختيار 

 الشمال كما ذكر في اإلعالن

 
 :السؤال

 السادة المحترمين، 
من  لالستفادةمسجلين في محافظة العاصمة لكن مجال عملنا في جميع مناطق المملكة، هل يحق لنا التقدم  xxxنحن جمعية 

 هذه المشاريع مع أن الشروط تنطبق علينا؟
 بة السريعة على استفسارنانشكر لكم االستجا

 
 :الجواب

 الجنوب أو الشمال محافظات إحدى في مقرها مدني مجتمع مؤسسة توفرها: الواجب الشروط من

 
 :السؤال

 السالم عليكم ورحمه هللا وبركاته
 البرنامجبقدر اتدرب بهذا  إذاحاب استفسر 

 
 :الجواب

 المشروع يستهدف مؤسسات المجتمع المدني وليس االفراد

 
 :السؤال

 ( ... WANA)االعزاء في معهد غرب اسيا وشمال افريقيا  
في دعم المجتمع المحلي وتطويره   ومقرها اربد اطيب االمنيات ونشكر لكم دوما جهودكم المستمرة xxنهديكم في جمعية  

 والسعي المستمر للتنمية والنهوض بالمجتمع .
لكم جهودكم االستفسار عن بعض النقاط بخصوص التدريب المعلن عنه ضمن مشروع تعزيز مشاركة المجتمع  شاكريننود  

 به:نتطلع بشغف للمشاركة  الذي السياساتالمدني في رسم وتأييد 
 
 ارفاقها؟هل نرفق خالل النموذج المشاريع والمبادرات البيئية فقط ام المشاريع االخرى يمكن    -
 



مع التقديم لهذا  تعارض هناكهل  الرمادية، المياهحاليا مشروع ممول من منظمة حول اعادة تدوير  تنفذ لجمعيةاكانت  إذا  -
  المشروع؟

 مثال؟او اسبوعي او شهري  يومي( )التزامهل سيكون هناء التزام تام للمشاركين في التدريب  -
 ونتطلع للشراكة والتعاون دوما ولجهودكمالشكر الجزيل لكم  
 

 :الجواب
 اجابة السؤال االول: يركز المشروع على المبادرات البيئية ولكن يحبذ ارفاق نبذة عن المشاريع االخرى لالطالع

الثاني: ال يوجد تعارض السؤالاجابة   
 : قسم التدريبات حيث سينفذ في السنة االولى من المشروعرئيسينالثالث: تنقسم انشطة المشروع الى قسميين  السؤالاجابة 

  بواقع يومين تدريبين كل شهر ونصف
  تقريبا، يجب على المشاركين االلتزام بالتدريب وبتسليم المهام المطلوبة من المدرب

القسم الثاني وهو قسم التمويل وتنفيذ المشاريع: على المشاركين االلتزام بالوقت المقترح من قبلهم لضمان تنفيذ المشاريع  
 الممولة بشكل المطلوب

 
  السؤال:

 الكرام السادة
 والسالم التحية بعد

  بخير وأحبتكم وأنتم رسالتنا تصلكم ان نتمنى
 التغيير: أجل من التدريب مشروع بخصوص االستفسار نود
 التدريبات؟ تكون أن المتوقع من أين الجنوب محافظات بخصوص .1
 ثواإلنا الذكور بين توزيع هناك يكون أن يجب هل الثالثة الموظفين بخصوص .2
  المشاركين للموظفين محدد خاص خبرات مستوى هناك هل .3
 التدريبات هذه على ستحصل التي الجمعيات بين تحالف أو شراكات تشكيل سيتم هل .4

 ردكم بانتظار
 

 الجواب:
 العقبة محافظة في التدريبات ستعقد. ١
 يحبذ .٢
 يفضل وجود خبرة في ادارة المشاريع البيئية واستخدام الحاسوب .٣ 
 تحالف ممكن ان يفيد المجتمع المدني/المحلي أليليس بالضرورة ولكن المجال مفتوح  .٤

 
 :السؤال
 الكرام السادة

 بعد التحية والسالم
  شكراً على ردكم

  الفرصة لهذه المقترحين الموظفين تحديد من لنتمكن آخر استفسار لدينا
  عقدها سيتم التي للتدريبات واضح جدول هناك هل
  للتدريبات الواحد بالشهر محدد أيام كعدد هناك هل أو

 متفرغ؟ المقترح الموظف يكون أن يجب وهل

 :الجواب
: قسم التدريبات حيث سينفذ في السنة االولى من المشروع بواقع يومين تدريبين رئيسينتنقسم انشطة المشروع الى قسميين 

  المدرب من المطلوبة المهام وبتسليم بالتدريب االلتزام المشاركين على يجب تقريبا، كل شهر ونصف



 المشاريع تنفيذ لضمان قبلهم من المقترح بالوقت االلتزام المشاركين على المشاريع: وتنفيذ التمويل قسم وهو الثاني القسم
  المطلوب بشكل الممولة

 
 السؤال:

  المحترمين أفريقيا وشمال آسيا غرب معهد السادة األعزاء
  وبعد طيبة تحية
 التغير: أجل من التدريب ببرنامج يتعلق فيما النقاط بعض بتوضيح التكرم أرجو

 
  المحافظات؟ في ستتم أم , الين أون التدريبات تقديم سيتم هل .1
 الذي المشروع خالل من بوظيفة اليها ينتمون التي المؤسسة لهم توفر ثم ومن , تدريبهم سيتم هل بالمتدربين يتعلق فيما .2

 خاللكم. من لهتموي سيتم
 التدريب؟ مرحلة من االنتهاء بعد أم , التقديم مرحلة في مشروع مقترح كتابة يتطلب .هل3
 

 الجواب:
من محافظات  للمستفيدينمن محافظات الشمال بمحافظة عجلون وسيتم تقديم التدريبات  للمستفيدينسيتم تقديم التدريبات  .١

 الجنوب في محافظة العقبة
 لثالثة موظفين دائمين من مؤسسة المجتمع المدني المتقدمة وليس المتطوعين التدريب مخصص .٢ 
   خالل فترة التدريب ومتتابعةكتابة المشروع ستكون عملية متكاملة  .٣

 
 :السؤال

 أفريقيا المحترمين وشمالمعهد غرب آسيا  
في رابط. هل  الموجودة مبهمةليس واضح لي مجاالت كما هي  ألنهاوال ما هي مجاالت التي يجب تقديم مقترحات المشاريع  

  .هي للمتدربين ام هي
 مطلوبةمجاالت 

  تدريب الموظفين هل هو لكل يوم ام حسب تفرغ وهل هنالك لهم ايا تغطيه لتدريبهم
 كان هنالك مقترح جاهز كمثال على ما تطلبوه هل يمكن تزويدي به إذا
 

 الجواب:
المجاالت المذكورة في االعالن تمثل العناوين الرئيسية للتدريبات التي سيتم تقديمها للمستفيدين لمساعدتهم في كتابة مقترحات 

 المشاريع التي سيتم تمويلها بعد التقييم في بداية السنة الثانية من المشروع
 للتنويه كتابة مقترحات المشاريع ستتم بطريقة متتابعة ومتكاملة خالل فترة التدريب

 البيئية والمبادرات المشاريع يركز المشروع معا بشكل
 تدريبين يومين بواقع المشروع من االولى السنة في سينفذ حيث التدريبات قسم :رئيسين قسميين الى المشروع انشطة تنقسم 

 المدرب من المطلوبة المهام وبتسليم بالتدريب االلتزام المشاركين على يجب تقريبا، ونصف شهر كل
 المشاريع تنفيذ لضمان قبلهم من المقترح بالوقت االلتزام المشاركين على المشاريع: وتنفيذ التمويل قسم وهو يالثان القسم 

  المطلوب بشكل الممولة
 تكاليف التدريبات مغطية من قبل المشروع

 
 السؤال:

  إفريقيا، وشمال آسيا غرب معهد السادة
   طيبة، تحية
 التغيير. أجل من التدريب برنامج طرح على وشكركم المبارك، رمضان شهر بحلول بالتهنئة xx الجمعية باسم لكم التقدم نود

 التدريب: بشأن التالية االستفسارات حول اإليضاحات تقديم منكم راجيين 
  



 الجمعية xx المسجل الجمعية مقر ولكن التشغيلي، المكتب وهو العقبة في واآلخر عمان في أحدهما فرعان لديها 
ً  العقبة؟ مكتب عن التقدم نستطيع فهل المحافظات، جميع عملها ونطاق عمان، هو رسميا  موظفي عدد بأن علما

 العقبة(. مكتب في منهم 6) موظف 11 كامل بدوام الجمعية
 تطبيق على الشمال محافظات مع بالمتابعة والمختص عمان مكتب من الزمالء ألحد اشتراك لبط تقديم نستطيع هل 

 البيئية؟ والمشاريع البرامج من عدد
 مدته أنه حيث متقدم(، أم مبتدئ، تدريب سيكون فهل ) التدريب مستوى عن أكثر معلومات على بالحصول نرغب 

 المستويات؟ والمتدرجة العالقة تذا المتنوعة الخبرات من ولدينا شهر، 18 ل تمتد
 هناك سيكون وهل منفصلة، ستكون أم واحد، موقع وفي الشمال تدريبات مع مشتركة الجنوب تدريبات ستكون هل 

 والمواصالـت؟ واإلقامة السفر لنفقات تغطية
 ؟التدريبي البرنامج من الثانية السنة في مشروع لتنفيذ دعم على المشاركة المؤسسات كل ستحصل هل 
 اإلنجليزية؟ اللغة في كانت حال في الترجمة تتوفر وهل المستخدمة؟ التدريب برنامج لغة هي ما 

  
 :الجواب
 التقديم العقبة مكتب يستطيع نعم والجنوب، الشمال محافظات في المدني المجتمع مؤسسات يستهدف المشروع 
 الفرع نفس من الموظفين اختيار يتم ان فيجب العقبة فرع بأسم التقديم حال في 
 التالية المواضيع في المتعلقة التدريبات من سلسلة عقد سيتم: 

 الملف أهمية وادوارها: بحقوقها المدني المجتمع مؤسسات وتعريف والدولية المحلية البيئية وااللتزامات القوانين•    
 على الضوء تسليط الدولية. وااللتزامات البيئية المحلية والقوانين الرئيسية البيئية التحديدات باألخص األردن، في البيئي

 .المملكة في المناخي التغير لتأثيرات التصدي في المنفذة المبادرات من البعض
 هذه تحديد في المشاركين ومساعدة البيئية، بالمشاكل التعريف التأييد: وكسب المناصرة خطط رسم منهجيات•    

 النساء مع والعمل البيئية للمشاكل حلول أجل من الحشد في المحلي المجتمع دور وتقوية لمعالجتها والخطط مشاكلال
 .المجتمع فئات جميع تخدم حلول لتبني المجتمع في والشباب

 كميال البحث طرق على المشاركين تدريب  البيئية: المشكالت وعرض تحليل في العلمي البحث ومنهجيات مهارات•    
 .والنوعي

 على قدرتهم لتقوية والعملية العلمية التحليل بأسس المشاركين قدرات صقل والمعلومات: البيانات تحليل منهجيات•    
 .وموضوعية شاملة بطريقة البيئية المشكلة وحل عرض

 البيئية للمشكالت ديالتص في المحلي للمجتمع حلول تقديم من المشاركين تمكين المشاريع: مقترحات وتصميم كتابة•    
 .المشاكل يعالج مشروع تنفيذ طريق عن المحلية

 محافظات تدريبات ستعقد بينما عجلون محافظة في الشمال محافظات تدريبات ستعقد منفصلة، تدريبات عقد سيتم 
 كامل بشكل مغطية والتدريبات العقبة. محافظة في الجنوب

 في مهم جزء المشاركين والتزام التدريبات من الناتجة المشاريع يعجم تقييم من البد ولكن الرئيسية الخطة هي هذه 
 التقييم عملية

 عربية 

 
  السؤال:

  اعلمكم انني الى االن وبعد عده محاوالت للتسجيل لم اتمكن ...كل المحاوالت فاشله ...برأيكم ما هو الحل
 الجواب:

  الرجاء توضيح سبب المشكلة

 
 السؤال:

 
 

         األعزاء المحترمين السادة
  ،وبعد، طيبة، تحية

 خدمة الالمحدود وعطائكم لعملكم وتقديرها اعتزازها تقدم أن ويسرها التحيات وأرق أطيب المفرق، محافظة في xx تهديكم
 المجتمعات. وتطور تنمية في وجهودكم الغالي لوطنا

  



 للبرنامج بالتقديم نتشرف أن المفرق، محافظة الهاشمية األردنية المملكة في xx جمعية نحن ويشرفنا يسعدنا فأنه تقدم ولما
 -يلي: عما باالستفسار التكرم نرجو لذلك واألصول، المعايير حسب البرنامج ومنحة التدريبي

 
 عالية ومستويات لجوء ومناطق خاصة لظروف تعرض التي والمناطق لألماكن افضلية اعطاء ومع المشاريع اختيار آلية -1

 المفرق. محافظة ذلك مثال ومعرفية وثقافية بيئية مشاكل من تعاني والتي والبطالة الفقر في
 
 المهارات من االستفادة بهدف وذلك منحة اعطاء وعدم التدريبي، البرنامج في المؤسسات بعض قبول الممكن من هل -2

 األخرى. لمجتمعاتا ابناء من للغير بها واإلفادة بالبرنامج المتعلقة والمعلومات
 
 / )االنتشار ذلك مثال األفضلية لها المؤسسة منح أو عليها التركيز يتم أن الممكن من التي القوة نقاط أو المعززات ماهي-3

 .وغيرها( / والتحديات الصعوبات تجاوز / النجاح قصص / المجتمعي األثر / المستفيدين عدد / المجتمعي الوصول
  

 الجواب:

 تدريبين يومين بواقع المشروع من االولى السنة في سينفذ حيث التدريبات قسم لقسمين: تنقسم المشروع نشاطات للتنويه، .١
  المدرب من المطلوبة المهام وبتسليم بالتدريب االلتزام المشاركين على يجب تقريبا، ونصف شهر كل

 المشاريع تنفيذ لضمان قبلهم من المقترح بالوقت تزاماالل المشاركين على المشاريع: وتنفيذ التمويل قسم وهو الثاني القسم 
 االولى. السنة في المعطاة التدريبات خالل كتابتها تمت التي هي تمويلها سيتم التي المشاريع المطلوب. بشكل الممولة

 الثاني الجزء مع مباشر وبشكل مرتبط المشروع من االول الجزء لألسف .٢
  التقييم عند عتباراال بعين ويؤخذ مهم ذكر ما كل .٣

 
 السؤال:

  المحترمين السادة
  وبعد طيبة تحية

  خطا يعطي كان submit وعمد مرة من اكتر النموذج تعبئة حاولنا
  بالمشاركة حقنا نفقد ال حتى االيميل حالل من بالتقديم تقبلي ارجو ولذلك
 المحافظات جميع بين تعاون ويوجد

 
 الجواب:

وليست هنالك اي مشكلة، الرجاء المحاولة مرة اخرىلقد تم التأكد من الرابط    

 
 السؤال:

 .... يسعد اوقاتكم
 أضع الرقم الصحيح أنىعلى التسجيل لدى برنامجكم ...وذلك بسبب رقم الفاكس ...مع  القدرةعدم  المشكلة

 الجواب:
 ان صفر() ٠الفاكس او ادخال رقم رقم الفاكس ليس متطلب اساسي في طلب التقديم يمكن تقديم الطلب من دون ادخال رقم 

 اقتضى االمر
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 :السؤال
 السادة إدارة المشروع

 ..تموظفا ٣نحن جمعيات صغيرة في غور الصافي محافظة الكرك. ال يوجد لدينا 
جمعيات تعمل تالف ونقدم لهذا البرنامج بحيث كل جمعية تشارك بموظفة. نحن نعمل في بيئة زراعية وأهدافنا  ٣هل يمكن 

 .متقاربة



 
 الجواب: 

نشجع االئتالف والتعاون المشترك ولكن من شروط المشروع كما هو موضح في االعالن: توفر المؤسسة فرص عمل لثالثة 
 االقلموظفين دائمين على 

  

 

 

 

 

  
 
 

 
 


