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المشروعاتدعمتمويلصندوق
استمارة التقديم لبرنامج تبادل األقران

 اللركهز الموضوعي

 

من الزواج القسري والعنف الجنسي ضد المرأة إلى اغتصاب الذكور والتعذيب، والعنف الجنسي والتمييز القائم على أساس النوع 
اإلجتماعي سمات مؤسفة للصراعات في الماضي والحاضر على حد سواء. وعلى الرغم من هذه الحقيقة، فإن الوصمات الثقافية 

اعي والجنس تؤدي في الغالب إلى عدم االعتراف بهذه الجرائم، مما يجعل الضحايا يعانيون وحدهم واالجتماعية المحيطة بالنوع اإلجتم

 .وفي صمت

  

ولمواجهة هذا التوجه، لن تقبل هذه الجولة من صندوق دعم المشاريع إال مقترحات المشاريع التي تعزز الحوار واألنشطة المتعلقة 
بالعنف الجنسي والمساواة بين الجنسين. ويهتم االئتالف بصفة خاصة بالمقترحات التي تسعى إلى زيادة الوعي بالعنف والتمييز الجنسي 

على النوع اإلجتماعي وتضخيم أصوات الضحايا وتمكين النساء والفئات المهمشة األخرى من المشاركة الكاملة في والتمييز القائم 

 .العمليات السياسية وحمالت المناصرة بشأن هذا الموضوع

اإلرشادات

والتجربةلإلبداعمساحةإلنشاءيسعىفهو.  بوصفهالخدمةلتقديماالئتالفأعضاءمواقعأعضاءقدرةتحسينإلىالمشروعاتدعمتمويلصندوقيهدف

لـالرئيسيةاألهدافتلبيالتيالمبادراتالتمويلصندوقدعمي. المعاصرةللمشكالتواإلجراءالحوارتلهمأنالذاكرةلمناطقبهايمكنالتيالطريقةعن

 :وهي

o موقعالخاللمنالتاريختفسير،

o الملحةاالجتماعيةقضاياالحولالحوارتشجعالتيالبرامجفيالعامةراكاش،

o الموقععلىتثارالتيقضاياالحيالاإليجابيالعملوالعامةللمشاركةالفرصنشر،

o .نشر العدالة و الثقافات العالمية لحقوق اإلنسان

 :التاليةاألقرانتبادلبرامجأنواعالصدوقويدعم

o محددبرنامجأومشروععلىللتعرفآخرموقًعاالمواقعأحدممثليزورفيها: الموظفينتبادلبرامج.
o محددلمشروعميدانيًاتوجيهًاأمانته،موظفيأحدأوأمينهأوالمواقعأحدممثليُقدموفيها: االستشاراتبرامج.
o الدوليةخبرتهمومشاركةلمناصرته،الموقعإلىجميعهم،أوأحدهمأمانته،موظفيأحدأوأمينه،أوالموقع،أحدمديريسافروفيها:  التوعيةبعثاتبرامج

.لهعامدعموحشدمشروع،أوموقععلىالشرعيةإضفاءيفالمساعدةبهدفالمحليةاإلعالموسائلأوالسلطاتأوالمجتمعاتمع
o خاللالفنيةوالمساعدةاإلداريوالدعماالستراتيجيالتوجيهلهموفًراأحدث،لموقع" موجهًا"بوصفهخدماتهالمواقعأحديقدموفيها: األقرانتوجيهبرامج

.التبادلبرنامجمدة

 :األقرانتبادلبرامجإطارفياالستشاراتوخدماتالموظفينتبادلطلباتفيوينبغي

 أوالميدانفيأثيرتالتيالمعاصرةالقضايافيالجمهوربفعاليةيشركمالمشروعتصميم( )إلىإمايؤدياالستشارة/التبادلأنتوضحأن( )
المستقبل،فياألنشطةهذهمثلتنفيذإليهايستندممارسةأوإستراتيجية

 استشارة،/تبادلبدونأدائهيمكنالقسبماأنتظهرأن

 موظفويتولى)المشروعلتصميموالضروريةالتبادلشريكبهايحظىأنيجبالتيالمحددةالخبرةهيوما -التبادلشريكاختيارتملماذاتوضحأن

،(المالئمينالتبادلشركاءتحديدفيالمتقدمينمساعدةالعامةاألمانة
 التبادلبعدالبرنامجنفيذلتنوعيةخطةتشملأن.

 :األقرانتوجيهبرامجإطارفياألقرانتبادلطلباتفيوينبغي

 الزمني،واإلطاروالمسؤولياتاألنشطةتشملواضحةعملبخطةوتتقدمتضعأن
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 األمانةموظفويتولى)للمتقدمجهالموموقعيقدمهاأنيمكنالتيالمحددةوالخصائصالخبرةهيوما -" الموجه"موقعاختياروراءالسببتوضح

(.المالئمينالموجهشركاءتحديدفيالمتقدمينمساعدة

 :أنالتوعيةبعثاتبرامجإطارفياألقرانتبادلطلباتفيوينبغي

 ذلك،إلىومااديةاالقتصوالعقوباتالسياسيةواألحزابالقوانينفيالتغييراتمثلعاجلةمستجداتأيووصفالتوعيةجهدإلىالحاجةتوضح

 اإللكترونيةالتعبئةوفرصاإلعالميةوالتغطيةواالجتماعاتالعامةاألحداثتتضمننوعيةواضحةعملخطةتشملأن;
 للمشروع،وبناءهالجمهوردعمعلىالشرعيةإضفاءعنهسينتجالتبادلأنتظهر

 أوالسلطاتأواإلعالموسائلمعتبادلهايمكنهمالتيالمحددةالخبرةهيوما -ةاألمانموظفأواألمينأواالئتالفعضواختياروراءالسببتوضح

له،العامالدعموحشدالمشروععلىالشرعيةإضفاءفيللمساعدةالمحليةالمجتمعات

 انتهائهابعدالتوعيةبعثةمنلالستفادةخطةتتضمن.

طلبات التقديم التي تتم  مسوداتو مبكرة، حيث أن  ةبفترة مناسب للتقديم النهائي الموعدتهم قبل اطلب قديملت التحالف أمانةب التصالمدعوون ل نوالمتقدم

 وموظفيناقش  ،ةالمقترح التنمية عملية خالل الدعم هذا من كجزء و. التمويل على للحصولاألغلب في التي ترشح  هي األمانة قبل من تقديمها قبل مراجعتها

و . المواردم بهيزودو أن يمكن نيآخر خبراء و مواقعب المتقدمينبقومون بتوصيل  كما أنهم قد ،تنفيذه و له التخطيطمن حيث  عوشرملل الشاملة الرؤية التحالف

 قبل الموعد النهائي للتقديم. ( في أوإلى )الكترونيًا  نهائي طلب تقديم تحالفال عااءمكن ألي األولية، المحادثة بعد
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 اللركهز الموضوعي

 

النوع  من الزواج القسري والعنف الجنسي ضد المرأة إلى اغتصاب الذكور والتعذيب، والعنف الجنسي والتمييز القائم على أساس
اإلجتماعي سمات مؤسفة للصراعات في الماضي والحاضر على حد سواء. وعلى الرغم من هذه الحقيقة، فإن الوصمات الثقافية 
واالجتماعية المحيطة بالنوع اإلجتماعي والجنس تؤدي في الغالب إلى عدم االعتراف بهذه الجرائم، مما يجعل الضحايا يعانيون 

 .وحدهم وفي صمت

  

هذا التوجه، لن تقبل هذه الجولة من صندوق دعم المشاريع إال مقترحات المشاريع التي تعزز الحوار واألنشطة المتعلقة  ولمواجهة
بالعنف الجنسي والمساواة بين الجنسين. ويهتم االئتالف بصفة خاصة بالمقترحات التي تسعى إلى زيادة الوعي بالعنف والتمييز 

ع اإلجتماعي وتضخيم أصوات الضحايا وتمكين النساء والفئات المهمشة األخرى من المشاركة الجنسي والتمييز القائم على النو

 .الكاملة في العمليات السياسية وحمالت المناصرة بشأن هذا الموضوع

اتنماذج االستمار

 ::التاليةاألسئلةجميععلىونالمتقدميجيبأنيجب

:بإيجازمشروعكبوصفقمرجاءالمشروعوصف 
 أهميتهولمشروعكاألساسيةالعناصربإيجازلتصفالمرفقالمشروعملخصنموذجاستخدامالرجاء

(:صفحةعنيزيدالمافي)بطلبالمتقدمالموقعوصف 
 والرؤيةالرسالة

 معالجتهافيالموقعيرغبالتيالمعاصرةالمحليةياالقضا

 الموظفينعدد

 (ذلكغيرإلىحكومية،حكومية؛غير)المؤسسةنوع
 االئتالفمعالموقعتاريخ

o لالئتالفالموقعانضمامتاريخ
o لالئتالفالموقعانضمامسبب

:ويتضمن( صفحتينعنزيديالمافي( )المهمةأوالتبادلهذاضرورةسببشرحيرجى)الحاجةبيان 
 للمشروعالعامةاألهداف

 (لجنيهامنظمتكتسعىوالتيسيقدمهاالتيوالخبراتالشريك،هذااختياركأسبابتوضيحيرجى: )التبادل( شركاء)شريك
 لتناولهاالتبادلعبرتصميمهتنويالذيالمشروعيسعىالتيالمعاصرة( القضايا)القضية

o لها؟تتناوالتيالقضيةما
o القضية؟هذهأهميةما

 فلماذا؟اإلجابة،تكنلمإذاالماضي؟فيالقضيةهذهتناولتمهلالمناسب؟وقتهافيالقضيةهل
 تعملالتياألخرىالجهاتهيما؟(القضايا)القضيةبتلكبالفعلمهتمينالقرارصانعوكانماإذاحولدليلهناكهل

كافيًا؟قدموهمايكنلمولماذالها،قدمواوماذاالقضية،هذهعلىأيضا

 مواجهتهاعلىالتبادلبرنامجسيساعدكوكيفالمشروعوتنفيذتطويرفيتواجههاالتيالحاليةالتحديات.
 ألحزابواوالحكوماتالقوانينفيالوشيكةالتغيراتمثلالحسبان،فياللجنةتضعهاأنينبغيتوقيتاعتباراتأيذلكفيبماالملحة،الظروف

ذلك،غيرإلىاالقتصادية،والعقوباتالسياسية

(:أقصىكحدصفحتينفي( )التبادلبرنامجتنفيذكيفيةتوضيحيرجى)التبادلبرنامجوصف 
 (.توعيةبعثات –األقرانتوجيه –استشارات –الموظفينتبادل)التبادلبرنامجنوع
 النوعيةاألهداف

 م؛اشتراكهالمتوقعالمصلحةأصحاب
 أوالمحليونالمعلمونأواألمناءأوالموظفونالمثال،سبيلعلى)التوعيةبعثةأوالتبادلبرنامجفيمشروعكأوموقعكمنسيشتركمنحّدد

:يليماوّضح(. الزوارأوالممولونأوالمدنيالمجتمعأواإلنسانحقوقجماعاتأوالمدارسمديرو
o مجموعةأوشخصكلأهمية
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o البرنامجبشأنرهمنظوجهات
o وتنفيذهالمشروعتنميةفييؤدوهأنيمكنالذيالدور.

 بهالمتضمنةلألنشطةزمنيجدول:
 التوعيةبعثات/ التبادلبرنامجمواعيد

 اآلتيتصففعاليةأواجتماعلكلمفصلةخطط:
o الفعالية،أوباالجتماعسيشاركمن
o تناولها،سيتمالتياألسئلةما
o احتياجاتك،تلبيةفيالفعاليةأوتماعاالجسيسهمكيف
o الفعالية،أواالجتماعتسجيلسيتمكيف

 يليلماخططوضعمثلالتوعية،جهو/حملةتفاصيل –التوعيةبعثاتيخصوفيما:
o العامة،الفعاليات
o الرئيسيين،المصلحةأصحابمعالخاصةاالجتماعات
o العام،والجمهورالمحليينالمصالحألصحابوالميدانيةاإللكترونيةوالتعبئةاإلعالم،بوسائلاالتصال
o التوعيةلقضيةالدعموحشد/ الدوليالوعيتنبيهفرص.
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:به( واحدةصفحةعلىيزيدالفيما)التبادللبرنامجنتيجةنشأتهالمتوقعالنشاطأواإلستراتيجيةأوالمشروعوصف 
 المعاصرة،القضايافيالعامالرأيإشراكفيموقعكمناالستفادةللمشروعيمكنكيفتوضحالتياألوليةوالرؤيةاألهداف

 التبادل،برنامجعبرتناولهليتمالمشروعتصميمكيفيةعنأسئلة

 التبادلبرنامجفترةخاللوضعهايتمالتيالمشروعخطةسينفذومنومتىكيفوّضح.
 وأصحابالموظفينمعالتبادلبرنامجفيتجربتكمشاركةتنويكيف: آخرموقعإلىسينتقلونالذينللمشاركيننسبةوبال

إليه؟تعودعندماموقعكفيالمصلحة

 محليًا؟التبادلببرنامجالخاصالنهائيالتقريرنشرسيتمكيفصف

(:المشروعتقييمطريقةتوضيحيرجى)التقييموخطةاآلثار 
 وقيمهممواقفهموسلوكهمومهاراتهمالمشاركينمعرفةعلىالتبادلبرنامجتأثيرلتقييمالمرفقوالمتابعةالتقييمنموذجاستخدامرجىي.

معالنتائجمشاركةتموسي.  للمشروعاتوالشاملالمتأنيوالتوثيقللتقييمكبيًرااهتماًمايولي( )مشروعاتدعمتمويلصندوقأنمالحظةيرجى

.التقييمتقاريرفياالئتالفأعضاءجميع

(:المشروعومشاركةنشربهاسيتمالتيالكيفيةتوضيحيرجى: )والتواصلالترويج 
 الخارجيالجمهوربينلهوالترويجالتبادلبرنامجمشاركةكيفيةبوضوحلتشرحالمرفقةالتواصلخطةنموذجاستخداميرجى.
 البعثةستتضمنهاالتيالعامةوالمشاركةالترويجيةاألنشطةبنوعمفصلةخطةإرفاقيرجىالتوعية،بعثاتيخصوفيما.

:للمشروعالمستقبليةاإلمكانياتوصف 
 ستدامةاالفرصخلقإلىتؤديالتيالتبادلببرامجكبيًرااهتماًمايولى( )مشاريعدعمتمويلصندوقأنمالحظةيرجى

.المشروعأوللموقعاالستدامةمنالتبادلبرنامجسيفّعلكيفتوضيحيرجى. المشروعأوللموقع

الميزانية 

 مع مالحظة:( المرفقالميزانيةنموذجاستخدامعبر)المشروعبميزانيةمذكرةتقديميرجى
o (.وغيرهاية،واألغذواإلقامةوالخبرةالوقتمثل)للموقعوالعينيةالماليةاإلسهامات
o المتوقعةأوبالفعلتلقيهاتمالتياألخرىاإلضافيةالتمويلمصادر.
o مستقبالً المشروعتمويلكيفيةتوضيح.

دعمالبأنالعلميُرجى. االئتالفسيدعمهاالتيالمشروعجوانبأيإلىبوضوحاإلشارةيرجىأكبر،مشروعميزانيةمنجزًءاالتبادلبرنامجكانإذا: مالحظة

.الميزانيةإجماليمن% عنيقلأالينبغيباالئتالفالخاص

االئتالفدعمعلىالحصول 

 إلىواإلحالةالترويج،المثال،سبيلعلى)التبادللبرنامجاالئتالفيوفرهاأنيمكنالتياألخرىالدعمأشكالهيماالتمويل؛إلىإضافة

؟(مستشارين

 () :إلىللمشروعكامالاًقديمالتطلبإرساليرجىالتقديم .
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 (FSPصندوق دعم المشاريع )

 نموذج ملخص المشروع
 اللركهز الموضوعي

وع من الزواج القسري والعنف الجنسي ضد المرأة إلى اغتصاب الذكور والتعذيب، والعنف الجنسي والتمييز القائم على أساس الن
اإلجتماعي سمات مؤسفة للصراعات في الماضي والحاضر على حد سواء. وعلى الرغم من هذه الحقيقة، فإن الوصمات الثقافية 

واالجتماعية المحيطة بالنوع اإلجتماعي والجنس تؤدي في الغالب إلى عدم االعتراف بهذه الجرائم، مما يجعل الضحايا يعانيون وحدهم 

 .وفي صمت

  

التوجه، لن تقبل هذه الجولة من صندوق دعم المشاريع إال مقترحات المشاريع التي تعزز الحوار واألنشطة المتعلقة  ولمواجهة هذا
بالعنف الجنسي والمساواة بين الجنسين. ويهتم االئتالف بصفة خاصة بالمقترحات التي تسعى إلى زيادة الوعي بالعنف والتمييز الجنسي 

جتماعي وتضخيم أصوات الضحايا وتمكين النساء والفئات المهمشة األخرى من المشاركة الكاملة في والتمييز القائم على النوع اإل

 .العمليات السياسية وحمالت المناصرة بشأن هذا الموضوع

 

 يرجى ملئ المعلومات التالية:

 

 (االسم و البلد المرتبط بمواقع الّضمير)

 

 (صل األولية من أجل تقديم الطلبوانقطة الت)

 

 ((، يرجى تحديد السنةFSPفي حال كان هناك منح مقدمة من ))

 

 (اسم المشروع)

 

 استخدم األسئلة التالية كدليل. و أهميته. لمشروع لرجاء، قم و بإيجاز بوصف العناصر األساسية 

 

 ما الحاجة التي تستدعي هذا المشروع؟ .1

 

 

 

 ما هي المنهجية )أي التاريخ الشفهي، المسح الجسدي، أو الحوار الميسر( التي يتم استخدامها خالل المشروع؟ .2

 

 



 تئلفا  ل تويهاا  قل  تقيم  اللب ونحن نحث بقوة المواقع المرشحة االتصال بأمانة سر اال

 
 

 

 

 ر المحتمل للمشروع؟ما هو األث .3

 

لمشاريعادعمصندوق
التقييموالمراقبةنموذج

 اللركهز الموضوعي

 

من الزواج القسري والعنف الجنسي ضد المرأة إلى اغتصاب الذكور والتعذيب، والعنف الجنسي والتمييز القائم على أساس النوع 
إلجتماعي سمات مؤسفة للصراعات في الماضي والحاضر على حد سواء. وعلى الرغم من هذه الحقيقة، فإن الوصمات الثقافية ا

واالجتماعية المحيطة بالنوع اإلجتماعي والجنس تؤدي في الغالب إلى عدم االعتراف بهذه الجرائم، مما يجعل الضحايا يعانيون وحدهم 

 .وفي صمت

  

وجه، لن تقبل هذه الجولة من صندوق دعم المشاريع إال مقترحات المشاريع التي تعزز الحوار واألنشطة المتعلقة ولمواجهة هذا الت
بالعنف الجنسي والمساواة بين الجنسين. ويهتم االئتالف بصفة خاصة بالمقترحات التي تسعى إلى زيادة الوعي بالعنف والتمييز الجنسي 

اعي وتضخيم أصوات الضحايا وتمكين النساء والفئات المهمشة األخرى من المشاركة الكاملة في والتمييز القائم على النوع اإلجتم

 .العمليات السياسية وحمالت المناصرة بشأن هذا الموضوع

:التاليةاألسئلةعناإلجابةيُرجى

المشروع؟هذاتنفيذخاللمنتراهأنفيتطمحالذيالتغييرما 

تنفيذخاللمنعليهاتؤثرأنتتوقعالتي( مؤسسةأومنظمةأوجماعاتأومجموعاتأوأفرادسواء)الفاعلةاالجتماعيةالجهاتهيما 

لذلك؟تستغرقهاقدالتيالزمنيةفترةالهيكموالمشروع؟هذا
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التغيير؟هذاقياسبستقومكيف 



 تئلفا  ل تويهاا  قل  تقيم  اللب ونحن نحث بقوة المواقع المرشحة االتصال بأمانة سر اال

 
 

 صندوق دعم المشاريع

التواصلخطةنموذج

نموذجخداماستيرجىلذا . خارجيجمهوربينلهالترويجوالمشروعمشاركةطرقتحددللتواصلخطةتسليمةالمتقدممواقعالمنسيطلب،الطلباتتقديمعمليةإطارفي

.أدناهالتواصلخطة

 اللركهز الموضوعي

من الزواج القسري والعنف الجنسي ضد المرأة إلى اغتصاب الذكور والتعذيب، والعنف الجنسي والتمييز القائم على أساس النوع 
ماعي سمات مؤسفة للصراعات في الماضي والحاضر على حد سواء. وعلى الرغم من هذه الحقيقة، فإن الوصمات الثقافية اإلجت

واالجتماعية المحيطة بالنوع اإلجتماعي والجنس تؤدي في الغالب إلى عدم االعتراف بهذه الجرائم، مما يجعل الضحايا يعانيون وحدهم 

 .وفي صمت

  

لن تقبل هذه الجولة من صندوق دعم المشاريع إال مقترحات المشاريع التي تعزز الحوار واألنشطة المتعلقة  ولمواجهة هذا التوجه،
بالعنف الجنسي والمساواة بين الجنسين. ويهتم االئتالف بصفة خاصة بالمقترحات التي تسعى إلى زيادة الوعي بالعنف والتمييز الجنسي 

وتضخيم أصوات الضحايا وتمكين النساء والفئات المهمشة األخرى من المشاركة الكاملة في والتمييز القائم على النوع اإلجتماعي 

 .العمليات السياسية وحمالت المناصرة بشأن هذا الموضوع

أنشطة التواصل
.الخارجيالجمهورمعللتفاعلاإللكترونيةكذلكوالشفهية،والمكتوبةاألنشطةكافةتشملالتواصلأنشطةأنمالحظةيرجى

 

 ف )الثانوية(:األهدا
 

نتائجًالتواصلًالتيًتريدًحدد 

مثلًالظهورًأمامً)تحقيقهاً

 (.المجتمع اإلعالمًو الحكومةًو

 :الجمهور
 

الجماهيرًالتيًفئات عّددًكلً

يها أو علتهدفًإلىًالتأثيرً

 وًمثلًالمجتمع)خدمتهاً

،ًو الدوائر الحكومية المدارس

 (.إلخ

 :األدوات
 

عّددًاألدواتًالتيًستعتمدًعليهاً

فيًتحقيقًاألهدافًالمعلنةً

البياناتًًو المنشوراتًمثاًل،)

 (.غيرها الصحفية،ًو

 المشروع

 التصميم/التخطيط
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 تنفيذًالمشروع

   

 متابعةًالمشروع
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لمشاريعادعمصندوق

الميزانيةنموذج

 مساهمة الموقع المتقدم
 اإلجمالي * إضافية مساهمة االئتالف مساهمة

الشرح/ 

 عينًيا / مالًيا مالحظات

 و المشروع في المشاركين للموظفين المهنية األلقاب) الموظفون( 

(و األجر بالدوالر العمل/ أيام / أسابيع  ساعات عددو  مسؤولياتهم؛

 أ.

 ب.

 ج.

 د.

 الفوائد و المزايا

 (األسماءمع ذكر ) االستشاريين أجور( 

 أ.

 ب.

 ج.

 د.

 السكن و السفر( 

 أ.

 ب.

 ج.

 د.

 اإلمدادات و المواد( 

 أ.

 ب.

 ج.



 تئلفا  ل تويهاا  قل  تقيم  اللب ونحن نحث بقوة المواقع المرشحة االتصال بأمانة سر اال

 
 

 د.

 التواصل و الترويج( 

 أ.

 ب.

 ج.

 د.

 التقييم( 

 أ.

 ب.

 ج.

 د.

 (غيرها و فواتير هاتف طباعة و و مصاريف إدارية)أخرى ( 

 أ.

 ب.

 ج.

 د.

 إجمالي الميزانية

 

 ./ًمصادرًثالثةًخرىًمنًمصادرًخارجيةأجًأيًمساهماتًيرجىًإدرا

 فعل أم ليس بعد.  يرجى تحديد مصادر المساهمات اإلضافية هنا إضافة إلى المبالغ، و التنويه في عمود "الشرح/المالحظات" فيما إذا تم استالم المبالغ بال* 


