
 

 توجیھات قبل تقدیم الطلبونحن نحث بقوة المواقع المرشحة االتصال بأمانة سر االئتالف ل 
 
 

 

 المشاریعصندوق دعم  حولنظرة عامة 
 التركیز الموضوعي

 
 عالنو أساس على القائم والتمییز الجنسي والعنف ،والتعذيب الذكور اغتصاب إلى المرأة ضد الجنسي والعنف القسري الزواج من
 الثقافیة الوصمات فإن ،الحقیقة ھذه من الرغم وعلى .سواء حد على لحاضروا الماضي في للصراعات مؤسفة سمات اإلجتماعي

 دھموح يعانیون الضحايا يجعل مما ،الجرائم بھذه االعتراف عدم إلى الغالب في تؤدي والجنس اإلجتماعي بالنوع المحیطة واالجتماعیة
 .صمت وفي

  
 العنفب المتعلقة واألنشطة الحوار تعزز التي المشاريع مقترحات إال المشاريع دعم صندوق من الجولة ھذه تقبل لن ،التوجه ھذا ولمواجھة

 الجنسي زوالتمیی بالعنف الوعي زيادة إلى تسعى التي بالمقترحات خاصة بصفة االئتالف ويھتم .الجنسین بین والمساواة الجنسي
 في الكاملة المشاركة من األخرى المھمشة والفئات اءالنس وتمكین الضحايا أصوات وتضخیم اإلجتماعي النوع على القائم والتمییز

 .العملیات السیاسیة وحمالت المناصرة بشأن ھذا الموضوع
 

 ما مهمة صندوق تمویل دعم المشروعات؟
 

فهو یسعى إلنشاء مساحة لإلبداع  .Sites of Conscience یهدف صندوق تمویل دعم المشروعات إلى تحسین قدرة أعضاء مواقع أعضاء االئتالف لتقدیم الخدمة بوصفه
 Sites of. یدعم صندوق التمویل المبادرات التي تلبي األهداف الرئیسیة لـ لمناطق الذاكرة أن تلهم الحوار واإلجراء للقضایا المعاصرةوالتجربة عن الطریقة التي یمكن بها 

Conscience :وهي 

o  موقعمن خالل التفسیر التاریخ، 
o  الملحة االجتماعیة قضایاالحول في البرامج التي تشجع الحوار العامة اشراك، 
o  التي تثار على الموقع قضایاالو العمل اإلیجابي حیال نشر الفرص للمشاركة العامة، 

o .نشر العدالة و الثقافات العالمیة لحقوق اإلنسان 
 

شارات الفردیة مع أمانة آالف دوالر أمریكي, واالست 10لتصمیم وتنفیذ برامج أو مبادرات جدیدة بدمج منحة تصل إلى دعم شامل یعنى صندوق تمویل دعم المشروعات بتقدیم 
 دود، ولكنه موجه إلى:  وأعضاء االئتالف، والوصول إلى الموارد المنهجیة، والتطور المستمر للتقییم وخطط التسویق. ویعد نطاق الدعم المالي لصندوق التمویل مح

 
 الحًقا إلى مشروع أكبر وأدوم،  استرشادیة أولیة ذات نطاق صغیر یمكن مراجعتها أو توسعتها مبادرةتمكین المواقع من إجراء  •
 عرض الفكرة، وبیان مشروعیتها، على أصحاب المصلحة أو السلطات أو الممولین ممن یساورهم الشك لضمان دعم مستقبلي،  •
 تعزیز التبادل، والتآزر والدعم بین أعضاء االئتالف •

 
االئتالف ككل في التفكیر النقدي واإلبداعي حول كیف یمكن أن تلهم المواقع الجماهیر المتنوعة للمشاركة باشتراط التوثیق والتقییم الدقیقین، یسعى صندوق التمویل إلى مساعدة 

 مع الضغط على قضایا حقوق اإلنسان والعدالة االجتماعیة.
 

 ما أنواع المبادرات التي یدعمها صندوق التمویل الدعم؟  
 

الذي یشجعه صندوق تمویل  التجدیدتجریبیة أو الحاضنة بحیث یمكن لألعضاء التجربة واالبتكار. ویشمل نوع ُصمم صندوق دعم تمویل المشروعات من أجل المشروعات ال
 دعم المشروعات:

 
 البرامج الجدیدة على موضوع ما لم یتناوله الموقع سابًقا •
 البرامج التي تستخدم التكنولوجیات أو المنهجیات الجدیدة •
 الموقعالبرامج التي تجلب جماهیر جدیدة إلى  •
 البرامج التي تستخدم أسالیب تقییم جدیدة أو التي تستخدم التقییم ألول مرة.  •

 صندوق التمویل الدعم المباشر للمبادرات التالیة: یقدم
 

أو التكنولوجیات الجدیدة أو التي  : البرامج العامة الجدیدة والمبتكرة التي تلهم التفكیر في والعمل على القضایا الملحة، والتي تستخدم األسالیبالمشروعات المیدانیة •
یا الجدیدة، والبرامج التي تستهدف السكان الجدد الذین لم یشارك معهم الموقع سابًقا. فعلى سبیل المثال، برامج تعلیم حقوق اإلنسان، والحوارات العامة حول القضا

 تهدف إلى إنشاء أو استخدام أدوات جدیدة تقیم تأثیر مواقع برمجة الضمیر.



 

 ونحن نحث بقوة المواقع المرشحة االتصال بأمانة سر االئتالف ل توجیھات قبل تقدیم الطلب
 

ذه المشروعات التي تركز على تعلم األعضاء من بعضهم البعض. فعلى سبیل المثال، قد یزور ممثل من موقع واحد ممثًلأ آخر لمعرفة كیفیة تنفی  تبادالت اٌألقران •
ن موقع آخر حول قضیة أو حاجة لمشروع ما، قد یقدم ممثل موقع ما أو أمین أو موظف أمانة النصیحة بشأن مشروع معین، قد یسعى موقع واحد إلى التوجیه م

   محددة.
:  هي مشروعات یساعد فیها مدیر موقع ائتالف وأمین وموظف األمانة أو أي منهم في إضفاء الشرعیة على دعم الجمهور وبناءه من بعثات أو مشروعات التوعیة •

 ائل اإلعالم والسلطات والمجتمعات المحلیة.أجل حقوق إنسان معینة أو قضیة عدالة اجتماعیة عن طریق تبادل خبراتهم الدولیة مع وس

 من یمكنه التقدم؟
 

 یحق لجمیع أعضاء االئتالف من ذوي السمعة الجیدة (دفع المستحقات بالكامل) التقدم بطلب. •
 

إرسال سرد نهائي وتقاریر مالیة من تبادالت أو مشروعات سابقة قبل التقدم بطلب للحصول على منح جدیدة. ویجب على متلقي صندوق  ًیرجى العلم بأن المتقدمین یجب علیهم 
 تمویل دعم المشروعات السابقین االنتظار لفترة ال تقل عن اثنى عشر شهًرا بعد غلق مشروعهم األخیر إلعادة التقدم بطلب. 

 
 المتاحة؟ما أنواع ومستویات الدعم 

 
 آالف دوالر أمریكي لكل مشروع میداني أو تبادل األقران. 10الدعم المالي:  بما یصل إلى  •
 
ظفین الذین یمكنهم تلبیة هذه الدعم المنهجي:  تعمل األمانة بشكل وثیق مع المتقدمین لتحدید االحتیاجات وربط المتقدمین بمواقع األعضاء األخرى أو األمناء أو المو •

 ت.  یمكن أن یشمل الدعم:االحتیاجا
o  تقدیم نماذج مكتوبة لتصمیمات البرامج وأدوات التقییم 
o التعاون عن طریق الهاتف أو البرید اإللكتروني بشأن إعداد تصمیم المشروع 
o التشاور المیداني 
o .المشورة اإلستراتیجیة بشأن االتصاالت والتوعیة 

   
أموال تبادل األقران لدعوة أعضاء االئتالف أو األمناء أو الموظفین لتبادل خبراتهم الدولیة مع وسائل اإلعالم أو التوعیة والترویج:  یجوز أن یستخدم المتقدمین  •

ات من خالل نشرة السلطات أو المجتمعات المحلیة من أجل المساعدة في إضفاء الشرعیة على دعم الجمهور وبناءه لموقع أو مشروع ما.  كما یمكن نشر المشروع
یوفرون  والموقع اإللكتروني ومنصات وسائل التواصل االجتماعي. ویكون لدى االئتالف لجنة توعیة تتألف من أعضاء مجلس إدارة ومدیري مواقع الذین االئتالف

بالنیابة عن المواقع واالجتماع اإلشراف ویشاركون في جهود التوعیة مثل تقدیم البیانات المكتوبة في دعم المواقع والتوقیع على العرائض والتحدث علًنا في األحداث 
ضاء لجنة التوعیة، مع صانعي القرار الرئیسیین (مثل المسؤولین الحكومیین والممولین وما إلى ذلك). ومع ذلك، ال تقتصر المشاركة في بعثات التوعیة على أع

 عثة التوعیة المقترحة.ویجوز للمواقع طلب أو دعوة أعضاء مجلس إدارة أو مدیري مواقع من اختیارهم للمشاركة في ب

 
 طلبات التقدیم التي تتم مراجعتها للتقدیم بفترة مناسبة و مبكرة، حیث أن مسودات النهائي طلباتهم قبل الموعد لتقدیم التحالف بأمانة مدعوون لالتصال المتقدمون

 التحالف یناقش موظفو المقترحة، التنمیة عملیة خالل الدعم هذا من و كجزء. التمویل على التي ترشح في األغلب للحصول هي األمانة قبل من تقدیمها قبل
 و بعد. یزودوهم بالموارد أن یمكن آخرین و خبراء كما أنهم قد بقومون بتوصیل المتقدمین بمواقع و تنفیذه، له من حیث التخطیط للمشروع الشاملة الرؤیة

 ) في أو قبل الموعد النهائي للتقدیم.psf@sitesofconscience.orgالكترونًیا إلى ( نهائي طلب تقدیم التحالف یمكن ألعضاء المحادثة األولیة،
 
 

 ما المطلوب لطلبات المشروع المیداني وتبادل األقران؟
 

 األقران.أقسام المشروع المیداني أو نماذج طلب تبادل جمیع ینبغي على المتقدمین إكمال 
 

 المشروع المیداني ما یلي: یجب أن توضح طلبات
 كیف یستغل المشروع التاریخ لمساعدة المساهمین على استیعاب أو ربط القضایا المعاصرة بطرق ال غنى عنها، •
 عنها، كیف یستغل المشروع الخبرة المادیة للموقع لمساعدة المساهمین على استیعاب أو ربط القضایا المعاصرة بطرق ال غنى •
 كیف یوفر المشروع نمًطا من المشاركة الفّعالة بین المشاركین لمناقشة القضایا المعاصرة أو االشتراك بها،  •
 كیف یثیر المشروع وجهات النظر المتعددة بشأن قضیة ما بدًال من تعزیز حًال فردًیا لمشكلة ما،  •
 ة في القضیة (القضایا) التي ُتثار في الموقع،كیف یوفر المشروع المعلومات للمشاركین من أحل المشاركة العام •
 كیف یمكن للمشروع أن یحقق األثر على المدى الفوري، والمتوسط، وطویل األجل. •

 
 یجب أن: االستشارات وتبادل الموظفین لـ  تبادل األقرانطلبات 
) إستراتیجیة أو 2في القضایا المعاصرة التي أثیرت في المیدان أو () تصمیم لمشروع ما یشرك بفعالیة الجمهور 1یوضح أن التبادل/االستشارة یؤدي إما إلى ( •

 ممارسة یستند إلیها تنفیذ مثل هذه األنشطة في المستقبل،
 یظهر أن ما سبق ال یمكن أدائه بدون تبادل/استشارة، •



 

 ونحن نحث بقوة المواقع المرشحة االتصال بأمانة سر االئتالف ل توجیھات قبل تقدیم الطلب
 

ل والضروریة لتصمیم المشروع (یتوفر موظفو األمانة العامة وما هي الخبرة المحددة التي یجب أن یحظى بها شریك التباد -یوضح لماذا تم اختیار شریك التبادل  •
 لمساعدة المتقدمین في تحدید شركاء التبادل المالئمین)،

 لتنفیذ البرنامج بعد التبادل.نوعیة یشمل خطة  •
 

 یجب أن: لمراقبة الند للند   تبادل األقرانطلبات 
 تضع وتقدم خطة عمل لألنشطة واضحة ومسؤولیات وإطار زمني، •
وما هي الخبرة والخصائص المحددة التي یمكن أن یقدمها موقع المراقب للمتقدم (یتوفر موظفو األمانة لمساعدة  -توضح السبب وراء اختیار موقع "المراقب"  •

 المتقدمین في تحدید شركاء المراقب المالئمین).
 

 یجب أن:لبعثات التوعیة  تبادل األقرانطلبات 
 ة ووصف أي حاجة ملحة مثل التغییرات في القوانین واألحزاب السیاسیة والعقوبات االقتصادیة وما إلى ذلك،توضح الحاجة إلى جهد التوعی •
 بما في ذلك األحداث العامة واالجتماعات والتوعیة اإلعالمیة وإمكانیات التعبئة على اإلنترنت،نوعیة تشمل خطة  •
 ر وبناءه لمشروع ما،یظهر أن التبادل سینتج عنه إضفاء الشرعیة على دعم الجمهو •
وما هي الخبرة المحددة التي یمكنهم تبادلها مع وسائل اإلعالم أو السلطات أو المجتمعات  -یوضح السبب وراء اختیار عضو االئتالف أو األمین أو موظف األمانة  •

 المحلیة للمساعدة في إضفاء الشرعیة على دعم الجمهور وبناءه لمشروع ما،
 ة من بعثة التوعیة بعد انتهائها.أن تتضمن خطة لالستفاد •

 
 من الذي یراجع طلبات المشروعات  

 
النهائیة إلى  م الطلباتیقدیتم تإذا لزم األمر،  ،بعد أن تطلب الحصول على معلومات إضافیة حیث تراجع األمانة الطلبات للتحقق من اكتمالها و دم المواقع الطلبات إلى األمانةتق

من مدراء مواقع الضمیر، و الذین تتطلب مشاركتهم شكل تتفهي  لجنة مراجعة المنحأما . بشأنها قرارات النهائیةالأخذها بعین االعتبار و اتخاذ  من أجل لجنة مراجعة المنح
  إضافة إلى امتالكهم خبرات واسعة في تطویر و تنفیذ برامج تحتذى لمواقع الّضمیر. معاییر صارمة 

مین، سوف تقوم لجنة البرنامجیة) لمواقع المتقد منصفة تأخذ بعین االعتبار المستویات المتنوعة للتنمیة (سواء المؤسسیة و عادلة و فعالة وعملیة اختیار  لضمان مراجعة و و
 :مراجعة المنح

 بإعطاء االهتمام الخاص للمتقدمین الذین یطورون مواقع برامج الضمیر ألول مرة. •
هجیات والتكنولوجیات الجدیدة إلشراك الزائرین في الحوار حول القضایا المعاصرة المهمة وتحدید الطرق التي یمكن أن بإعطاء التفضیل للبرامج التي تستخدم المن •

 یشكل بها الزائرون تلك القضایا في المستقبل.
 بإعطاء االهتمام الخاص للمواقع في المناطق التي لیس بها شبكات مواقع ضمیر منشأة و   •
 التي تحتاج إلى تنفیذ ملح/حساس للوقت بإعطاء التفضیل للمشروعات •
 م بإعطاء التفضیل للمشروعات التي تؤدي إلى أدوات قابلة للتكرار أو قابلة للتطویر التي یمكن أن تحسن العمل في مواقع الضمیر حول العال •
 تماعیة التي قد تؤثر سلًبا على مستقبل الموقع.بإعطاء االهتمام الخاص للمواقع التي تقع تحت تهدید بسبب الظروف االقتصادیة أو السیاسیة أو االج •

 
 ما النفقات التي تدعمها صنادیق صندوق تمویل دعم المشروعات؟ 

 
 بالنسبة للمشروعات المیدانیة:  الرسوم والتكالیف المتعلقة بتصمیم وتنفیذ المشروع المقترح، بما في ذلك التوظیف. •
سوم والتكالیف المتعلقة بالنسبة لتبادالت األقران:  نفقات السفر واالجتماعات. یرجى المالحظة أنه بالنسبة لتبادالت التوجیه، سیدعم صندوق التمویل أیًضا الر •

عامة وإنتاج مواد التوعیة مثل العرائض بتصمیم وتنفیذ اإلرشاد بما في ذلك التوظیف. كما یمكن أن تتضمن تبادالت بعثة التوعیة التكالیف الخاصة باألحداث ال
 وأشرطة الفیدیو واإلعالنات البریدیة وما إلى ذلك المستخدمة باالقتران مع األدوات األخرى.  

 
ة و/أو اإلقامة و/أو , مثل الوقت و/أو الخبرالتي یجب اقرارها في المیزانیةبعض المساهمة المالیة أو العینیة  ُیرجى العلم بأنه یتوقع أن یقدم جمیع المتقدمین 

 من إجمالي المیزانیة.  %60ُیرجى العلم بأن الدعم الخاص باالئتالف ینبغي أال یقل عن الطعام. 
 

 ما النفقات التي ال تدعمها صنادیق صندوق تمویل دعم المشروعات؟
 

 لن یتم النظر في الطلبات الخاصة بالتكالیف المتكبدة قبل تاریخ قرار المنحة. •
 

 كیف سیتم إنفاق األموال الخاصة بالمشروعات الموافق علیها؟  
 

 من تمویل االئتالف الخاصة بالمشروع فور الموافقة على المشروع.   %80سیتم إنفاق  •
 من تمویل االتئالف عند استالم المشروع المیداني أو التقریر النهائي لتبادل األقران (یرجى النظر أدناه) %20ستم إنفاق  •
 
 لبات كتابة التقاریر؟ما متط



 

 ونحن نحث بقوة المواقع المرشحة االتصال بأمانة سر االئتالف ل توجیھات قبل تقدیم الطلب
 

 
وفًقا  األمانةنتائجه و تقییمه و من ثم تقدمه إلى  عن أنشطة المشروع ونهائي تقریر بإكمال قع االموتقوم المشروع أو التبادل،  شهر واحد من انتهاءفي غضون  •

 تنفیذ في التحالف أعضاء لمساعدةأن یكتبوا أدوات المشروع قد یطلب من متلفي المنح من صندوق دعم المشاریع  تنسیق تقریر المشروع أو تبادل اٌألقران.  ول
 .  اتقریًرا مالًیا مفصًلجمیعها تضمن تیجب أن . أما التقاریر و األدوات مواقعهم في مماثلة مشاریع

یحددون من خالله نتائج المشروع  ،عشر شهًرا نيثر على مدى اثلأل اتقییًمأن یقدموا لألمانة طلب من متلقي المنح المشروع أو التبادل، ی وبعد مرور عام على انتهاء •
 .بعد مرور سنة على تنفیذه

 
ائج المشروعات مع جمیع أعضاء یرجى المالحظة أن صندوق التمویل یضع تركیًزا كبیًرا على تقییم وتوثیق المشروع الدقیق والشامل من قبل كل موقع مشارك.  یتم تبادل نت

كجزء من عملیة الطلب، یصبح مطلوًبا من مواقع المتقدمین تقدیم تقییًما مفصًال وخاًصا وخطة تأثیر لتقییم تأثیر اعي والتنمیة الجماعیة.  االئتالف من أجل تعزیز تعلمنا الجم
 المشروع المقترح في مجتمعاتهم.  

تمویل للحصول على الغیر مؤهلة لن تحصل على الدفعة األخیرة، و بالتالي هي م تقاریر كاملة یتقدتفشل في المواقع التي 
 .المستقبلفي 

 
 

 ما دور األمانة؟ 
 

 تضطلع األمانة بما یلي:
یمات البرامج وأدوات التقییم تقدیم المساعدة والنصیحة بشأن الشركاء المحتملین لتبادالت األقران و/أو اإلحاالت إلى االستشاریین المالئمین و/أو بتقدیم نماذج تصم •

 والتوعیة والحمالت اإلعالمیة.
 التأكید على أن الطلبات تامة. •
 فقة علیها. استالم وتدویر جمیع الطلبات إلى لجنة مراجعة المنحة وبتنسیق المكالمات الجماعیة ألعضاء لجنة مراجعة المنحة لمناقشة الطلبات والموا •
 تبلیغ أي أسئلة أو طلبات للحصول على معلومات إضافیة وتعلیقات من لجنة مراجعة المنحة للمتقدم. •
 نشر الطلبات المقبولة لكل أعضاء االئتالف. •
 توزیع أموال التمویل.  •
 مراجعة جمیع التقاریر لضمان تلبیتها للمعاییر الضروریة.  •
 .ةكیرشمواقع أي  وأنشر إصدار عام من تقریر المشروع/تبادل الموظفین أو تقریر التأثیر على الموقع اإللكتروني لالئتالف بعد استشارة المتقدم  •

 
 

 طلبات التقدیم التي تتم مراجعتها للتقدیم بفترة مناسبة و مبكرة، حیث أن مسودات النهائي طلباتهم قبل الموعد لتقدیم التحالف بأمانة مدعوون لالتصال المتقدمون
 التحالف یناقش موظفو المقترحة، التنمیة عملیة خالل الدعم هذا من و كجزء. التمویل على التي ترشح في األغلب للحصول هي األمانة قبل من تقدیمها قبل

 و بعد. یزودوهم بالموارد أن یمكن آخرین و خبراء كما أنهم قد بقومون بتوصیل المتقدمین بمواقع و تنفیذه، له من حیث التخطیط للمشروع الشاملة الرؤیة
 ) في أو قبل الموعد النهائي للتقدیم.psf@sitesofconscience.orgالكترونًیا إلى ( نهائي طلب تقدیم التحالف یمكن ألعضاء المحادثة األولیة،

 
 


