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 المشروعات دعم تمویل صندوق
 األقران تبادل لبرنامج التقدیم استمارة

 اإلرشادات
 لإلبداع مساحة إلنشاء یسعى فهو. Sites of Conscience بوصفه الخدمة لتقدیم االئتالف أعضاء مواقع أعضاء قدرة تحسین إلى المشروعات دعم تمویل صندوق هدفي

 Sites of لـ الرئیسیة األهداف تلبي التي المبادرات التمویل صندوق یدعم. المعاصرة للمشكالت واإلجراء الحوار تلهم أن الذاكرة لمناطق بها یمكن التي الطریقة عن والتجربة
Conscience وهي: 

 

o موقعال خالل من التاریخ تفسیر، 
o الملحة االجتماعیة قضایاال حول الحوار تشجع التي البرامج في العامة راكاش، 
o الموقع على تثار التي قضایاال حیال اإلیجابي العمل و العامة للمشاركة الفرص رنش، 

o .نشر العدالة و الثقافات العالمیة لحقوق اإلنسان 
 

 :التالیة األقران تبادل برامج أنواع الصدوق ویدعم
o محدد برنامج أو مشروع على للتعرف آخر موقًعا المواقع أحد ممثل یزور فیها:  الموظفین تبادل برامج. 
o محدد لمشروع میدانًیا توجیًها أمانته، موظفي أحد أو أمینه أو المواقع أحد ممثل ُیقدم وفیها: االستشارات برامج. 
o ولیةلدا خبرتهم ومشاركة لمناصرته، الموقع إلى جمیعهم، أو أحدهم أمانته، موظفي أحد أو أمینه، أو الموقع، أحد مدیر یسافر وفیها:  التوعیة بعثات برامج 

 .له عام دعم وحشد مشروع، أو موقع على الشرعیة إضفاء في المساعدة بهدف المحلیة اإلعالم وسائل أو السلطات أو المجتمعات مع
o خالل ةالفنی والمساعدة اإلداري والدعم االستراتیجي التوجیه له موفًرا أحدث، لموقع" موجًها" بوصفه خدماته المواقع أحد یقدم وفیها: األقران توجیه برامج 

 .التبادل برنامج مدة
 

 :األقران تبادل برامج إطار في االستشارات وخدمات الموظفین تبادل طلبات في وینبغي

) 2( أو المیدان في أثیرت التي المعاصرة القضایا في الجمهور بفعالیة یشرك ما لمشروع تصمیم) 1( إلى إما یؤدي االستشارة/التبادل أن توضح أن •
 المستقبل، في األنشطة هذه مثل تنفیذ إلیها یستند ممارسة أو إستراتیجیة

 استشارة،/تبادل بدون أدائه یمكن ال سبق ما أن تظهر أن •
 موظفو یتولى( المشروع لتصمیم والضروریة التبادل شریك بها یحظى أن یجب التي المحددة الخبرة هي وما - التبادل شریك اختیار تم لماذا توضح أن •

 ،)المالئمین التبادل شركاء تحدید في المتقدمین مساعدة العامة األمانة
 .التبادل بعد البرنامج لتنفیذ نوعیة خطة تشمل أن •

 
 :األقران توجیه برامج إطار في األقران تبادل طلبات في وینبغي

 الزمني، واإلطار والمسؤولیات األنشطة تشمل واضحة عمل بخطة وتتقدم تضع أن •
 ساعدةم األمانة موظفو یتولى( للمتقدم الموجه موقع یقدمها أن یمكن التي المحددة والخصائص الخبرة هي وما -" الموجه" موقع اختیار وراء السبب توضح •

 ).المالئمین الموجه شركاء تحدید في المتقدمین
 

 :أن التوعیة بعثات برامج إطار في األقران تبادل طلبات في وینبغي

 ك،ذل إلى وما االقتصادیة والعقوبات السیاسیة واألحزاب القوانین في التغییرات مثل عاجلة تجداتمس أي ووصف التوعیة جهد إلى الحاجة توضح •
 ;اإللكترونیة التعبئة وفرص اإلعالمیة والتغطیة واالجتماعات العامة األحداث تتضمن نوعیة واضحة عمل خطة تشمل أن •
 للمشروع، وبناءه الجمهور دعم على الشرعیة إضفاء عنه سینتج التبادل أن تظهر •
 وأ السلطات أو اإلعالم وسائل مع تبادلها یمكنهم التي المحددة الخبرة هي وما - األمانة موظف أو األمین أو االئتالف عضو اختیار وراء السبب توضح •

 له، العام الدعم وحشد المشروع على الشرعیة إضفاء في للمساعدة المحلیة المجتمعات
 .انتهائها بعد التوعیة ةبعث من لالستفادة خطة تتضمن •

 
 راجعتهامطلبات التقدیم التي تتم  مسوداتو مبكرة، حیث أن  ةبفترة مناسب للتقدیم النهائي الموعداتهم قبل طلب قدیملت التحالف أمانةب التصالمدعوون ل نوالمتقدم
 لرؤیةا التحالف وموظفیناقش  ،ةالمقترح التنمیة عملیة خالل الدعم هذا من كجزء و. التمویل على للحصولاألغلب في التي ترشح  هي األمانة قبل من تقدیمها قبل
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 ةالمحادث بعدو . المواردم بهیزودو أن یمكن نیآخر خبراء و مواقعب المتقدمینبقومون بتوصیل  كما أنهم قد ،تنفیذه و له التخطیطمن حیث  عومشرلل الشاملة
 قبل الموعد النهائي للتقدیم. ) في أوpsf@sitesofconscience.orgإلى (الكترونًیا  نهائي طلب تقدیم تحالفال عضاءمكن ألی األولیة،
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 نماذج االستمارات
 

 ::التالیة األسئلة جمیع على ونالمتقدم یجیب أن یجب
 
 

 :)بإیجاز مشروعك بوصف قم رجاء( المشروع وصف .1
 .أهمیته و لمشروعك األساسیة العناصر بإیجاز لتصف المرفق المشروع ملخص نموذج استخدام الرجاء •

 
 ):صفحة عن یزید ال ما في( بطلب المتقدم الموقع وصف .2

 والرؤیة الرسالة •
 معالجتها في الموقع یرغب التي المعاصرة المحلیة القضایا •
 الموظفین عدد •
 )ذلك غیر إلى حكومیة، حكومیة؛ غیر( المؤسسة نوع •
 االئتالف مع الموقع تاریخ •

o لالئتالف الموقع انضمام تاریخ 
o لالئتالف الموقع انضمام سبب 

 
 :ویتضمن) صفحتین عن یزید ال ما في) (المهمة أو التبادل هذا ضرورة سبب شرح یرجى( الحاجة بیان .3

 للمشروع العامة األهداف •
 )لجنیها منظمتك تسعى والتي سیقدمها التي والخبرات الشریك، هذا اختیارك أسباب توضیح یرجى: (التبادل) شركاء( شریك •
 لتناولها التبادل عبر تصمیمه تنوي الذي المشروع یسعى التي المعاصرة) القضایا( القضیة •

o تتناولها؟ التي القضیة ما 
o القضیة؟ هذه أهمیة ما 

 فلماذا؟ اإلجابة، تكن لم إذا الماضي؟ في القضیة هذه تناول تم هل المناسب؟ وقتها في القضیة هل §
 تعمل التي األخرى الجهات هي ما ؟)القضایا( القضیة بتلك بالفعل مهتمین القرار صانعو كان ما إذا حول دلیل هناك هل §

 كافًیا؟ قدموه ما یكن لم ولماذا لها، قدموا وماذا القضیة، هذه على أیضا
 .مواجهتها على التبادل برنامج سیساعدك وكیف المشروع وتنفیذ تطویر في تواجهها التي الحالیة التحدیات •
 األحزابو والحكومات القوانین في الوشیكة التغیرات مثل الحسبان، في اللجنة تضعها نأ ینبغي توقیت اعتبارات أي ذلك في بما الملحة، الظروف •

 ذلك، غیر إلى االقتصادیة، والعقوبات السیاسیة
 

 ):أقصى كحد صفحتین في) (التبادل برنامج تنفیذ كیفیة توضیح یرجى( التبادل برنامج وصف .4
 ).توعیة بعثات – األقران توجیه – استشارات – الموظفین تبادل( التبادل برنامج نوع •
 النوعیة األهداف •
 اشتراكهم؛ المتوقع المصلحة أصحاب •

 أو ونالمحلی المعلمون أو األمناء أو الموظفون المثال، سبیل على( التوعیة بعثة أو التبادل برنامج في مشروعك أو موقعك من سیشترك من حّدد •
 :یلي ما وّضح). الزوار أو الممولون أو المدني المجتمع أو اإلنسان حقوق جماعات أو المدارس مدیرو
o مجموعة أو شخص كل أهمیة 
o البرنامج بشأن نظرهم وجهات 
o وتنفیذه المشروع تنمیة في یؤدوه أن یمكن الذي الدور. 

 :به المتضمنة لألنشطة زمني جدول •
 التوعیة بعثات/ التبادل برنامج مواعید •
 :اآلتي تصف فعالیة أو اجتماع لكل مفصلة خطط •

o الفعالیة، أو باالجتماع سیشارك من 
o تناولها، سیتم التي األسئلة ما 
o احتیاجاتك، تلبیة في الفعالیة أو االجتماع سیسهم كیف 
o الفعالیة، أو االجتماع تسجیل سیتم كیف 

 :یلي لما خطط وضع مثل التوعیة،  جهو/حملة تفاصیل – التوعیة بعثات یخص وفیما •
o العامة، الفعالیات 
o الرئیسیین، المصلحة أصحاب مع الخاصة االجتماعات 
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o العام، والجمهور المحلیین المصالح ألصحاب والمیدانیة اإللكترونیة والتعبئة اإلعالم، بوسائل االتصال 
o التوعیة لقضیة الدعم وحشد/ الدولي الوعي تنبیه فرص. 
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 :به) واحدة صفحة على یزید ال فیما( التبادل لبرنامج نتیجة نشأته المتوقع النشاط أو اإلستراتیجیة أو المشروع وصف .5
 المعاصرة، القضایا في العام الرأي إشراك في موقعك من االستفادة للمشروع یمكن كیف توضح التي األولیة والرؤیة األهداف •
 التبادل، برنامج عبر تناوله لیتم المشروع تصمیم كیفیة عن أسئلة •
 .التبادل برنامج فترة خالل وضعها یتم التي المشروع خطة سینفذ ومن ومتى كیف وّضح •

 وأصحاب نالموظفی مع التبادل برنامج في تجربتك مشاركة تنوي كیف: آخر موقع إلى سینتقلون الذین للمشاركین وبالنسبة •
 إلیه؟ تعود عندما موقعك في المصلحة

 محلًیا؟ التبادل ببرنامج الخاص النهائي التقریر نشر مسیت كیف صف •
 

 ):المشروع تقییم طریقة توضیح یرجى( التقییم وخطة اآلثار .6
 .وقیمهم مواقفهم وسلوكهم ومهاراتهم المشاركین معرفة على التبادل برنامج تأثیر لتقییم المرفق والمتابعة التقییم نموذج استخدام یرجى •

 
 مع النتائج مشاركة وسیتم.  للمشروعات والشامل المتأني والتوثیق للتقییم كبیًرا اهتماًما یولي) Sites of Conscience( مشروعات دعم تمویل صندوق أن مالحظة یرجى
 .التقییم تقاریر في االئتالف أعضاء جمیع

 
 ):المشروع ومشاركة نشر بها سیتم التي الكیفیة توضیح یرجى: (والتواصل الترویج .7

 .الخارجي الجمهور بین له والترویج التبادل برنامج مشاركة كیفیة بوضوح لتشرح المرفقة التواصل خطة نموذج استخدام یرجى •
 .البعثة ستتضمنها التي العامة والمشاركة الترویجیة األنشطة بنوع مفصلة خطة إرفاق یرجى التوعیة، بعثات یخص وفیما •

 
 :للمشروع المستقبلیة اإلمكانیات وصف .8

 االستدامة فرص خلق إلى تؤدي التي التبادل ببرامج كبیًرا اهتماًما یولى) Sites of Conscience( مشاریع دعم تمویل صندوق أن مالحظة یرجى •
 .المشروع أو للموقع االستدامة من التبادل برنامج سیفّعل كیف توضیح یرجى. المشروع أو للموقع

 
 المیزانیة .9

 مع مالحظة:) المرفق المیزانیة نموذج استخدام عبر( المشروع بمیزانیة مذكرة تقدیم یرجى •
o وغیرها واألغذیة، واإلقامة والخبرة الوقت مثل( للموقع والعینیة المالیة اإلسهامات.( 
o المتوقعة أو بالفعل تلقیها تم التي األخرى اإلضافیة التمویل مصادر. 
o تقبًالمس المشروع تمویل كیفیة توضیح. 

 
 مالدع بأن العلم ُیرجى. االئتالف سیدعمها التي المشروع جوانب أي إلى بوضوح اإلشارة یرجى أكبر، مشروع میزانیة من جزًءا التبادل برنامج كان إذا: مالحظة
 .المیزانیة إجمالي من %60 عن یقل أال ینبغي باالئتالف الخاص

 
 

 االئتالف دعم على الحصول .10
 إلى واإلحالة الترویج، المثال، سبیل على( التبادل لبرنامج االئتالف یوفرها أن یمكن التي األخرى الدعم أشكال هي ما التمویل؛ إلى إضافة •

 ؟)مستشارین
 

	)psf@sitesofconscience.org( :إلى للمشروع كامًال التقدیم طلب إرسال یرجى: التقدیم .11
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 )PSFصندوق دعم المشاریع (
 نموذج ملخص المشروع

 
 یرجى ملئ المعلومات التالیة:

 

 )االسم و البلد المرتبط بمواقع الّضمیر(

 

 )صل األولیة من أجل تقدیم الطلبوانقطة الت(

 

 ))، یرجى تحدید السنةPSFفي حال كان هناك منح مقدمة من ((

 

 )اسم المشروع(

 
 استخدم األسئلة التالیة كدلیل. و أهمیته. لمشروع لرجاء، قم و بإیجاز بوصف العناصر األساسیة 

 
 ما الحاجة التي تستدعي ھذا المشروع؟ .1

 
 
 

 ما ھي المنھجیة (أي التاریخ الشفھي، المسح الجسدي، أو الحوار المیسر) التي یتم استخدامھا خالل المشروع؟ .2

 
 
 
 

 األثر المحتمل للمشروع؟ما ھو  .3
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 لمشاریعا دعم صندوق
 التقییم و المراقبة نموذج

 
 :ُیرجى اإلجابة عن األسئلة التالیة

 
 المشروع؟ هذا تنفیذ خالل من تراه أن في تطمح الذي التغییر ما .1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تنفیذ خالل من علیها تؤثر أن تتوقع التي) مؤسسة أو منظمة أو جماعات أو مجموعات أو أفراد سواء( الفاعلة االجتماعیة الجهات هي ما .2
 لذلك؟ تستغرقها قد التي الزمنیة الفترة هي كم و المشروع؟ هذا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التغییر؟ هذا قیاسب ستقوم كیف .3
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 صندوق دعم المشاریع
 التواصل خطة نموذج

 نموذج استخدام یرجىلذا . خارجي جمهور بین له الترویج و المشروع مشاركة طرق تحدد للتواصل خطة تسلیم ةالمتقدم مواقعال من سیطلب ،الطلبات تقدیم عملیة إطار في
 .أدناه التواصل خطة

 

 أنشطة التواصل
 .الخارجي الجمهور مع للتفاعل اإللكترونیة كذلك و الشفهیة، و المكتوبة األنشطة كافة تشمل التواصل أنشطة أن مالحظة یرجى

 
 

 (الثانویة):ف األهدا
 

نتائج التواصل التي ترید حدد 
مثل الظهور أمام (تحقیقها 
 ).المجتمع اإلعالم و الحكومة و

 :الجمهور
 

الجماهیر التي فئات عّدد كل 
علیها أو تهدف إلى التأثیر 

 و مثل المجتمع(خدمتها 
، و الدوائر الحكومیة المدارس

 ).إلخ

 :األدوات
 

عّدد األدوات التي ستعتمد علیها 
في تحقیق األهداف المعلنة 

البیانات  و المنشورات مثًلا،(
 ).غیرها الصحفیة، و

 المشروع
 التصمیم/التخطیط

   

 تنفیذ المشروع

   

 متابعة المشروع
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 لمشاریعا دعم صندوق
 المیزانیة نموذج

 
 
 

 
 مساھمة الموقع المتقدم

 االئتالف مساهمة
 إضافیة مساهمة

* 
الشرح/  اإلجمالي

 عینیًا / مالیًا مالحظات
 المشروع في المشاركین للموظفین المهنیة األلقاب( الموظفون) 1
و األجر  العمل/ أیام / أسابیع  ساعات عددو  مسؤولیاتهم؛ و

 )بالدوالر
     

      أ.
      ب.
      ج.
      د.

      الفوائد و المزایا

      )األسماءمع ذكر ( االستشاریین أجور) 2
      أ.

      ب.
      ج.
      د.

      السكن و السفر) 3
      أ.

      ب.
      ج.
      د.

      اإلمدادات و المواد) 4
      أ.

      ب.
      ج.
      د.



 

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

      التواصل و الترویج) 5
      أ.

      ب.
      ج.
      د.

      التقییم) 6
      أ.

      ب.
      ج.
      د.

      )غیرھا و فواتیر ھاتف طباعة و و مصاریف إداریة(أخرى ) 7
      أ.

      ب.
      ج.
      د.

      إجمالي المیزانیة

 
 

 ./ مصادر ثالثة خرى من مصادر خارجیةأیرجى إدراج أي مساهمات 
 فعل أم لیس بعد.  یرجى تحدید مصادر المساهمات اإلضافیة هنا إضافة إلى المبالغ، و التنویه في عمود "الشرح/المالحظات" فیما إذا تم استالم المبالغ بال* 


