
 

 صندوق دعم المشاریع للعام 2019
 تركیز خاص على الــهــجــرة

 
 الموعد النهائي للتقدیم:1 یولیو 2019

 
 التركیز الموضوعي

 
العالمي الهجرة تقریر في ورد كما و بالهجرة. المتعلقة بالمخاوف وثیًقا ارتباًطا الضمیر، مواقع من متزاید لعدد بالنسبة اإلنسان، حقوق و العدالة قضایا                         ترتبط

  الصادر عن المنظمة الدولیة للهجرة في 2018:
 

 تعتبر الهجرة الدولیة ظاهرة معقدة تمس العدید من الجوانب االقتصادیة و االجتماعیة و األمنیة التي تؤثر على حیاتنا الیومیة في عالم مترابط بشكل متزاید...
 كما تختلط الهجرة بالجغرافیا السیاسیة و التبادل التجاري و الثقافي و توفر الفرص للدول و الشركات و المجتمعات لالستفادة بشكل كبیر. فقد ساعدت الهجرة في

 تحسین حیاة الناس في البلدان التي تتم الهجرة منها و إلیها على حد سواء، كما أتاحت فرًصا لمالیین األشخاص حول العالم لتكوین حیاة آمنة و ذات مغزى في
 الخارج. إال أن الهجرة ال تحدث دائًما في ظروف إیجابیة، حیث شهدنا في السنوات األخیرة زیادة في الهجرة و النزوح نتیجة للصراعات و االضطهاد و

 التدهور البیئي و التغییر، و االفتقار الشدید إلى األمن البشري و الفرص.
 

الهجرة حركات تمثل أخرى، مدینة إلى مدینة أو بلد من استقبالهم طرق تختلف و المهاجرین أعداد تختلف فبینما قبل؛ من العالم یشهدها لم تنقل حركة في                            الناس
أو مفقودة القانون سیادة و المشاركة و اإلنسان حقوق و الدیمقراطیة مبادئ تزال ال حیث قَیم، بأزمة تمر المستضیفة البلدان فبعض مكان. كل في تحدیات                           هذه
مع و الطبیعیة. الكوارث أو الفقر أو الحرب من الفارین الجدد المواطنین إدماج و استضافة مع التعامل الدول من للعدید ینبغي الوقت، نفس في و ناشئة.                            ربما
ال اآلخرین عادات و ثقافات فهم أن حیث الثقافات، بین االندماج و الحوار استدامة و تطویر على قدرتها على الدیمقراطي مستقبلها یعتمد المجتمعات، تنوع                          تزاید

 یعتبر مسألة "صواب سیاسي"، بل هو جهد ینبغي القیام به إذا ما أرادت البلدان تعزیز الرفاه االقتصادي و االجتماعي لشعوبها.
 

و تركیا في السوریین الالجئین من المتزایدة باألعداد أو المتحدة، للوالیات الجنوبیة الحدود على حدث كما عائالتهم عن األطفال بفصل متعلًقا األمر أكان سواء                          و
من الروهینغا شعب بطرد أو األوروبیة، بالقومیة الشعور تنامي عززوا الذین األوروبي االتحاد إلى الشرقیة أوروبا من االقتصادیین بالمهاجرین أو                      لبنان،
العمل و العیش على المجتمعات قدرة على ضغًطا تشكل األحداث هذه كل فإن – األفریقیة الدول تستوعبهم الذین العالم في الالجئین من %80 بالـ أو                           بورما،

 مًعا.
 
 

أشكال من ذلك غیر و األجانب كراهیة و العنصریة مكافحة إلى الرامیة النظر وجهات و باألدوات المجتمعات بتزوید لها یسمح فرید بوضع الضمیر مواقع                          تتمتع
إلشراك المبتكرة النهج ستدعم المشاریع مقترحات لتلّقي (PSF) المشاریع دعم صندوق من الخاصة الدعوة هذه فإن لذا بالهجرة . المرتبطة                     التعصب
المتعلقة القضایا في المجتمعیین الشركاء و/أو الزوار إلشراك الحوار تستخدم جبارة و رائدة مشاریع عن نبحث إننا القضایا. هذه حول المحلیة                       المجتمعات
و الموقع داخل أو ، المؤقتة و الدائمة المعارض في أو المدرسیة، أو العامة البرامج خالل من سواء طرق: بعدة الحوار یحدث أن یمكن و الهجرة.                            بأشكال

 خارجه؛ أو من خالل مشاریع الفن و اإلعالم أو عبر شبكة اإلنترنت.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2018_ar.pdf


 

 من یمكنه التقدیم على المنح؟
 
 

 جمیع أعضاء التحالف الذین قاموا بتسدید المستحقات المترتبة علیهم بالكامل یمكنهم التقدیم على المنح، علًما أنه یجب على المتقدمین تقدیم التقاریر السردیة و
 المالیة النهائیة للمشاریع أو التبادالت السابقة قبل التقدیم بطلب للحصول على منح جدیدة. أما المستفیدین السابقین من منح صندوق دعم المشروع فعلیهم االنتظار

 لمدة ال تقل عن اثني عشر شهًرا من تاریخ إنهاء و إغالق آخر مشروع قاموا بتنفیذه حتى یمكنهم التقدم بطلب جدید.
 
 

 ما هي أنواع و مستویات الدعم المتاحة؟
 
 

 الدعم المالي:
 المبلغ األقصى المتاح للمشروع الواحد في هذه الجولة هو 7.000 دوالر أمریكي لمقترحات المشاریع المنفذة "في الموقع" أو لمشاریع "تبادل األقران".

 
 

 الدعم المنهجي:
 تعمل األمانة مع مقدمي الطلبات عن كثب من أجل تحدید االحتیاجات و ربط مقدمي الطلبات بالمواقع األعضاء اآلخرى أو باألمناء أو بالموظفین الذین یمكنهم

 تلبیة االحتیاجات المنهجیة أو التقنیة. و یمكن أن یشمل الدعم:
 توفیر نماذج مكتوبة لتصامیم البرنامج و أدوات التقییم●
 التعاون عن طریق الهاتف أو البرید اإللكتروني من أجل تطویر تصمیم المشروع●
  تقدیم المشورة االستراتیجیة حول االتصاالت و المناصرة●

 
 

 أهداف هذه الدعوة الخاصة من صندوق دعم المشاریع
 

 دعم المشاریع المبتكرة التي تكافح العنصریة و كراهیة األجانب و ما إلى ذلك من أشكال التعصب المرتبطة بالهجرة●
 تقدیم نماذج برامج یمكن تكرارها و تقلیدها لتستفید منها مواقع الضمیر األخرى●
 ربط مواقع الضمیر حول فكرة الهجرة●
 إثارة الحوار المجتمعي حول فكرة الهجرة●

 
 

 أنواع األنشطة الُممّولة
 

 یجب أن تكون جمیع األنشطة قائمة على أساس الحوار. و لمزید من المعلومات حول هذا النوع من األنشطة، قم بزیارة مركز الموارد على اإلنترنت أو راجع
 موظفي البرامج العالمیة . أما األنشطة المدعومة فهي قد تشمل:

 
 المعارض التي تضع المشاركة المجتمعیة في صلب المشروع●
 البرامج العامة أو المدرسیة القائمة على الحوار●
 قصص التاریخ الشفوي و عملیات الجمع المعاصرة●
 تبادل األقران مع مواقع الضمیر األخرى●
 التعاون مع مواقع الضمیر األخرى حول أي من األنشطة المذكورة أعاله●

 
الجماهیر جذب للمواقع بها یمكن التي الطرق حول التجریب و لالبتكار مساحة توفیر إلى (PSF) المشاریع دعم صندوق من الخاصة الدعوة هذه تسعى                         و

 المتنوعة و الدفع باتجاه الحوار و العمل على قضایا الهجرة. و تدعم المنحة المبادرات التي تحقق األهداف األساسیة لمواقع الضمیر، و هي:
 

 تفسیر التاریخ من خالل الموقع؛●
 إشراك العامة في البرامج التي تدفع باتجاه الحوار حول القضایا االجتماعیة الملحة؛●
 مشاركة الفرص من أجل إشراك العامة و العمل اإلیجابي بشأن القضایا المطروحة في الموقع؛ و●

mailto:psf@sitesofconscience.org


 

 تعزیز العدالة و الثقافات العالمیة لحقوق اإلنسان.●
 
 
 

 من یقوم بمراجعة طلبات التقدیم إلى صندوق دعم المشاریع؟
 

 تقوم المواقع بتقدیم الطلبات الخاصة بصندوق دعم المشاریع (PSF) إلى األمانة. ثم تقوم األمانة بمراجعة الطلبات للتأكد من اكتمالها و عدم وجود نقص فیها، و
 بعد طلب الحصول على مزید من المعلومات إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك، یتم تقدیم الطلبات النهائیة إلى لجنة مراجعة المنح للنظر فیها و اتخاذ القرار النهائي
 بشان تمویلها. تتكون لجنة مراجعة المنح من ممثلین عن مواقع الضمیر یتم اختیارهم وفق معاییر صارمة، و یكون لدیهم خبرة واسعة في وضع و تنفیذ برامج

 یحتذى بها لمواقع الضمیر.
 

 و لكي تضمن أن تكون عملیة المراجعة و االختیار فعالة و عادلة و منصفة، و تأخذ بعین االعتبار مستویات التنمیة المختلفة (سواء المؤسسیة أو البرنامجیة)
 للمواقع المتقدمة بطلبات، فإن لجنة مراجعة المنح سوف:

 
 تمنح األفضلیة للمشاریع التي تتعاون مع مواقع الضمیر األخرى (إذا كنت تبحث عن شریك، یرجى التواصل معنا -- فسیسعدنا أن نساعدك على●

 التواصل مع أحد المواقع الشریكة).
 تمنح األفضلیة للمشاریع التي تنتج أدوات قابلة للتكرار أو للتطویر، و التي یمكن أن تسهم في تقّدم عمل مواقع الضمیر في جمیع أنحاء العالم؛●
 تولي اهتماًما خاًصا للمواقع التي تتعرض للتهدید بسبب الظروف االقتصادیة أو السیاسیة أو االجتماعیة التي قد تؤثر سلًبا على مستقبل الموقع.●

 
 
 

 ما هي المصروفات التي یمكن تغطیتها؟
 

 بالنسبة للمشاریع في الموقع: الرسوم و التكالیف المتعلقة بتصمیم و تنفیذ المشروع المقترح، بما في ذلك التوظیف.●
 بالنسبة لمشاریع تبادل األقران: نفقات السفر و االجتماع، علًما أنه بالنسبة للتبادالت التوجیهیة سیقوم الصندوق أیًضا بتغطیة الرسوم و التكالیف●

 المتعلقة بتصمیم و تنفیذ عملیة التوجیه، بما في ذلك التوظیف.
 

 كما نتوقع من من جمیع المتقدمین القیام ببعض اإلسهامات المالیة أو العینیة للمشروع، و التي یجب تحدیدها في المیزانیة، مثل الوقت و الخبرة و السكن و/أو
 الطعام، مع مالحظة أن دعم التحالف یجب أن یغطي ما ال یقل عن 60% من إجمالي المیزانیة.

 
 
 

 ما هي المصروفات التي ال یمكن تغطیتها؟
 

 لن یتم النظر في طلبات التعویض عن التكالیف و المصروفات المدفوعة قبل تاریخ تقدیم المنحة.●
 
 
 

 كیف سیتم صرف األموال للمشاریع المعتمدة؟
 

 سیتم صرف 80% من التمویل المقدم من التحالف للمشروع بعد الموافقة على المشروع.●
 سیتم صرف 20% عند استالم التقریر التهائي للمشروع المزمع تنفیذه "في الموقع" أو لمشروع تبادل األقران (راجع الفقرة أدناه).●

 
 
 
 
 
 



 ما هي متطلبات التبلیغ؟

 في غضون شهر واحد من انتهاء المشروع أو التبادل، تكمل المواقع تقریًرا نهائًیا حول أنشطة المشروع و نتائجه و تقییمه ثم تقدمه إلى األمانة وفق●
 نموذج تقریر المشروع أو نموذج تقریر تبادل األقران. و قد ُیطلب من بعض المستفیدین من منح صندوق دعم المشاریع كتابة مجموعة أدوات

 لمساعدة أعضاء التحالف في تنفیذ مشاریع مماثلة في مواقعهم، على أن تتضمن تلك التقاریر ومجموعة األدوات تقریًرا مالًیا مفصًال.
 و بعد سنة واحدة من انتهاء المشروع، ُیطلب من المستفیدین من المنح تقدیم تقییم لألثر مدته 12 شهًرا إلى األمانة یحددون فیه النتائج بعد سنة واحدة●

 من التنفیذ. یرجى مالحظة أن الصندوق یولي اهتماًما بالًغا بتوثیق و تقییم دقیقین و كاملین للمشروع من قبل كل موقع مشارك. كما أن نتائج
 المشاریع سیتم مشاركتها مع جمیع أعضاء التحالف لتعزیز التعلم الجماعي و التطویر. و كجزء من عملیة تقدیم الطلبات، ستتم مطالبة المواقع

  المتقدمة بتقدیم خطة تقییم و أثر مفصلة و محددة من أجل تقییم أثر المشروع المقترح في مجتمعاتهم.

 یجب أن تبّین طلبات التقدیم ما یلي بوضوح:

 كیف یستخدم المشروع التاریخ لمساعدة المشاركین على فهم قضایا الهجرة المعاصرة أو التعامل معها بطرق ال یمكنهم القیام بذلك إال من خاللها؛●
 كیفیة استخدام الحوار في المشروع؛●
 كیف یستخدم المشروع التجارب المادیة لموقعه لمساعدة المشاركین على فهم هذه القضایا المعاصرة و التواصل معها بطرق ال یمكنهم القیام بذلك إال●

 من خاللها؛
 كیف یقدم المشروع طریقة للمشاركة النشطة بین مجموعة جدیدة و متنوعة من المشاركین؛●
 كیف یثیر المشروع وجهات نظر متعددة حول قضیة ما بدًال من الترویج لحل واحد للمشكلة؛●
 كیف یوفر المشروع المعلومات للمشاركین إلشراك العامة في القضیة/القضایا التي أثیرت في الموقع؛ و●
 كیف یقّیم المشروع أثره الفوري و المتوسط و الطویل األجل.●

نشجع المتقدمین بشدة على التشاور مع أمانة التحالف قبل القیام بتقدیم طلبات للحصول على منح، و ذلك قبل موعد التقدیم النھائي بوقت كاف تماًما، حیث 
أنھ من المرجح أن تكون فرص مسودات الطلبات التي تتم مراجعتھا من قبل األمانة قبل التقدیم في الحصول على التمویل أكبر. و كجزء من الدعم المقدم أثناء 
عملیة كتابة مقترح المشروع، سیناقش موظفو التحالف الرؤیة العامة لمشروعك و تخطیطھ و تنفیذه، و قد یقوموا بربطك بمواقع أخرى و خبراء آخرین ممن 
یمكنھم توفیر الموارد. و بعد ھذه المحادثة األولیة، یمكن ألعضاء التحالف تقدیم طلبھم النھائي عبر اإلنترنت ]سیتم تحدید التاریخ )July 1( بعد الموافقة و 

الترجمة[ أو عن طریق البرید اإللكتروني )psf@sitesofconscience.org( في الموعد النھائي للتقدیم أو قبلھ. 

 على PSF یتوفر موظفو األمانة لمناقشة طلبك حتى أسبوعین قبل الموعد النھائي للتقدیم. یتم تشجیع مقدمي الطلبات بشدة على االتصال بمنسق
psf@sitesofconscience.org قبل التقدیم وجدولة مكالمة.

 إتمام عملیة تقدیم الطلب

في مشاكل أي واجهتك حال في و العربیة. أو الفرنسیة أو اإلسبانیة أو اإلنكلیزیة باللغة االنترنت) (عبر Google كنموذج النهائي التقدیم طلب إرسال                         یمكنك
للتقدیم النهائي الموعد قبل أو في (psf@sitesofconscience.org) إلى مباشرة اإللكتروني بالبرید إرساله یمكنك بالمنحة، الخاص الموقع عبر                   إرساله

 1 یولیو 2019). یرجى التقید بالمساحة المحددة (وفًقا لعدد األحرف).



 

 نصائح حول التقدیم
 

 بعض خصائص الطلب الجید للتقدیم على منحة:
 

 أجب على األسئلة بشكل محدد●
 استخدم لغة وصفیة و لكن مختصرة و مركزة●
 تذكر بأن الذین یقومون بمراجعة طلبات التقدیم قد ال یعرفون منظمتك أو مجال عملها.●
 قم بتقدیم التفاصیل ذات الصلة كلما أمكن ذلك●
 قم بتدعیم خططك بالبیانات أو االقتباسات المباشرة●
 تحقق من العملیات الحسابیة المتعلقة بالمیزانیة●


