
 

 2020للعام صندوق دعم المشاریع 
 
 

 2020 تموز / یولیو 1الموعد النھائي للتقدیم: 
 

. و ھو یسعى إلى خلق مساحة لالبتكار و التجریب ضمیرلل كمواقع یھدف صندوق دعم المشاریع إلى تعزیز قدرة مواقع أعضاء التحالف على العمل 
لمواقع یدعم الصندوق المبادرات التي تحقق األھداف األساسیة و حول كیفیة قدرة أماكن الذاكرة على إلھام الحوار و العمل على القضایا المعاصرة. 

 ، و ھي: الضمیر
 

 تفسیر التاریخ من خالل الموقع •
 تحث على الحوار بشأن القضایا االجتماعیة الملحة إشراك العامة في البرامج التي  •
 في الموقع.   طروحةالقضایا المفیما یتعلق ب  عمل اإلیجابيال ونخراط العام االمن أجل فرص المشاركة  •
 الثقافات العالمیة لحقوق اإلنسان.  تعزیز العدالة و •

 
أعضاء   تقترن بمشاورات فردیة مع موظفي التحالف وو  ،أمریكيدوالر  5.000 تصل إلى  ،نًحا لبناء القدراتیقدم صندوق دعم المشاریع مِ 

 . العمل على القضایا المعاصرةاتجاه لتدفع بمبتكرة تستخدم دروس التاریخ  و مبادرات مواقع ضمیر جدیدة   تنفیذ برامج و آخرین لدعم تصمیم و
 

 ما ھي أنواع المبادرات التي یدعمھا "الصندوق"؟  
 

ع انوأما أ االبتكار.  وارب التجالقیام ب حتى یتمكن األعضاء من  ،لمشروعات التجریبیة أو الحاضنةاریع من أجل اتم تصمیم صندوق دعم المش
 ما یلي:  ، فھي تشملصندوق دعم المشاریععلیھا  ي یشجعو اإلبداع الت االبتكار 
 حول موضوع لم یعالجھ الموقع من قبل  برامج جدیدة •
 البرامج التي تستخدم منھجیات أو تقنیات جدیدة  •
 إلى الموقع ة جدیداھیر جمو تجلب ستقطب البرامج التي ت  •
 التي تستخدم التقییم ألول مرة. ، أو جدیدةطرائق تقییم البرامج التي تستخدم  •

 
 التالیة: لمبادرات إلى ا امباشرً  اعمً دیقدم الصندوق كما 

 
طرائق  التي تستخدم تقنیات أو   ، وحةالقضایا المل على معالجة العمل  تلھم التفكیر والتي مبتكرة ال جدیدة وو العامة  البرامج ال المیدانیة: یعرا المش

مج التثقیف في مجال حقوق  المثال: برامن قبل. على سبیل  بإشركاھاالموقع  قم لم ی  ة التيدی الجد یةسكان مجموعات ال، أو التي تستھدف الجدیدة
استخدام أدوات خلق أو البرامج التي تھدف إلى  والمیدانیة المعارض المبتكرة أو الجوالت  ، وارات العامة حول القضایا الجدیدةالحو ، واإلنسان

 .مواقع الضمیربرمجة أثرجدیدة لتقییم 
 

أحد المواقع  ن على سبیل المثال ، قد یزور ممثل عمن بعضھم البعض. األعضاء الذین یتعلمون التي تركز على اریع المش تبادل األقران:مشاریع 
حول  األمانة بتقدیم المشورة  ي موظفأحد أعضاء و أحد األمناء أقع أو االموعن أحد  ممثل قد یقوم  و ؛ لمعرفة كیفیة تنفیذه لمشروع معینموقعًا آخر 
 أو حاجة محددة. قضیة من موقع آخر حول  اع توجیھً أحد المواقطلب قد ی أو ؛ حددمشروع م

 
بالمساعدة على األمانة  يموظفأعضاء مواقع التحالف، و/أو أحد راء أو أمناء مدأحد المشاریع التي یقوم فیھا  مشاریع المناصرة أو مھماتھا:

الدولیة مع المجتمعات   مشاركة خبراتھ حقوق اإلنسان أو العدالة االجتماعیة من خالل قضایا قضیة معینة من و بناء الدعم العام ل إضفاء الشرعیة 
 وسائل اإلعالم.  السلطات و المحلیة و

 



 

 ؟ منحالعلى   میمن یمكنھ التقد
 

على المتقدمین تقدیم التقاریر أنھ یجب ، علًما منحالعلى  می یمكنھم التقد بالكاملالمترتبة علیھم مستحقات قاموا بتسدید الالذین تحالف جمیع أعضاء ال
صندوق دعم منح المستفیدین السابقین من أما للحصول على منح جدیدة. بطلب م ی السابقة قبل التقدأو التبادالت مشاریع للالمالیة النھائیة  السردیة و
 . قاموا بتنفیذه حتى یمكنھم التقدم بطلب جدیدآخر مشروع نھاء و إغالق إمن تاریخ مدة ال تقل عن اثني عشر شھًرا لاالنتظار فعلیھم المشروع  

 
 ما ھي أنواع و مستویات الدعم المتاحة؟ 

 
 الدعم المالي: 

 . "تبادل األقران "مشاریع لأو  یدانیة"الم"مشاریع لمقترحات الوالر أمریكي د 5.000 في ھذه الجولة ھوللمشروع الواحد المبلغ األقصى المتاح 
 

 المنھجي: الدعم 
الموظفین ب األمناء أو ب أو  ىتعمل األمانة مع مقدمي الطلبات عن كثب من أجل تحدید االحتیاجات و ربط مقدمي الطلبات بالمواقع األعضاء اآلخر 

 الذین یمكنھم تلبیة االحتیاجات المنھجیة أو التقنیة. و یمكن أن یشمل الدعم:
 أدوات التقییم توفیر نماذج مكتوبة لتصامیم البرنامج و •
 تطویر تصمیم المشروع من أجل التعاون عن طریق الھاتف أو البرید اإللكتروني  •
  مناصرةال االتصاالت وحول المشورة االستراتیجیة تقدیم  •

 
 أنواع األنشطة الُممّولة 

 
  لىمركز الموارد عقم بزیارة لمزید من المعلومات حول ھذا النوع من األنشطة، و یجب أن تكون جمیع األنشطة قائمة على أساس الحوار.  

 : فھي قد تشمل   األنشطة المدعومةأما . موظفي البرامج العالمیةراجع اإلنترنت أو 
 

 المشروع لب صفي  یةمشاركة المجتمعضع الت المعارض التي  •
 البرامج العامة أو المدرسیة القائمة على الحوار  •
 ة معاصرالجمع عملیات ال  شفوي والتاریخ قصص ال •
 تبادل األقران مع مواقع الضمیر األخرى  •
 أي من األنشطة المذكورة أعالهحول  التعاون مع مواقع الضمیر األخرى   •

 
 تحقق ھذه المشروعات األھداف األساسیة لمواقع الضمیر، و ھي:یجب أن و 
 

 تفسیر التاریخ من خالل الموقع؛ •
 ؛ ر حول القضایا االجتماعیة الملحةالحوادفع باتجاه في البرامج التي ت عامة إشراك ال •
 ؛ و طروحة في الموقعبشأن القضایا الم العمل اإلیجابي العامة ومن أجل إشراك فرص المشاركة  •
 الثقافات العالمیة لحقوق اإلنسان.  تعزیز العدالة و •

 
 من یقوم بمراجعة طلبات التقدیم إلى صندوق دعم المشاریع؟ 

 
عدم وجود  اكتمالھا و ) إلى األمانة. ثم تقوم األمانة بمراجعة الطلبات للتأكد من PSFتقوم المواقع بتقدیم الطلبات الخاصة بصندوق دعم المشاریع (

، یتم تقدیم الطلبات النھائیة إلى لجنة مراجعة المنح للنظر  إذا ما دعت الحاجة إلى ذلكنقص فیھا، و بعد طلب الحصول على مزید من المعلومات 
و یكون لدیھم ، یتم اختیارھم وفق معاییر صارمةمواقع الضمیر عن لجنة مراجعة المنح من ممثلین . تتكون تمویلھاشان اتخاذ القرار النھائي ب  فیھا و

 . لمواقع الضمیریحتذى بھا تنفیذ برامج  ووضع خبرة واسعة في  
 

و أالمؤسسیة  سواء االعتبار مستویات التنمیة المختلفة ( بعین أن تكون عملیة المراجعة و االختیار فعالة و عادلة و منصفة، و تأخذ ب ضمن ت و لكي 
 للمواقع المتقدمة بطلبات، فإن لجنة مراجعة المنح سوف:  امجیة)البر

 

mailto:psf@sitesofconscience.org


 

أن یسعدنا فس -- معنایرجى التواصل ، عن شریك یر األخرى (إذا كنت تبحثألفضلیة للمشاریع التي تتعاون مع مواقع الضمتمنح ا •
 ). یكةالشرالمواقع حد ساعدك على التواصل مع أن 

اقع الضمیر في جمیع أنحاء  م عمل موقدّ سھم في ت التي یمكن أن ت  و ،أدوات قابلة للتكرار أو للتطویرنتج األفضلیة للمشاریع التي ت تمنح  •
 ؛العالم

للمواقع التي تتعرض للتھدید بسبب الظروف االقتصادیة أو السیاسیة أو االجتماعیة التي قد تؤثر سلبًا على مستقبل   اخاصً ھتماًما اتولي  •
 الموقع. 

 
 ما ھي المصروفات التي یمكن تغطیتھا؟ 

 
 التوظیف.: الرسوم و التكالیف المتعلقة بتصمیم و تنفیذ المشروع المقترح، بما في ذلك المیدانیةبالنسبة للمشاریع  •
  الرسوم وبتغطیة ا الصندوق أیضً  ھ بالنسبة للتبادالت التوجیھیة سیقومعلًما أن  ،تبادل األقران: نفقات السفر و االجتماعبالنسبة لمشاریع  •

 ، بما في ذلك التوظیف. التوجیھعملیة یذ تنف التكالیف المتعلقة بتصمیم و
 

  الخبرة و ، مثل الوقت والتي یجب تحدیدھا في المیزانیة ، والمالیة أو العینیة للمشروعسھامات بعض اإلالقیام ب من جمیع المتقدمین كما نتوقع من 
 من إجمالي المیزانیة.% 60غطي ما ال یقل عن مالحظة أن دعم التحالف یجب أن ی أو الطعام، مع السكن و/

 
 ما ھي المصروفات التي ال یمكن تغطیتھا؟ 

 
 قبل تاریخ تقدیم المنحة.دفوعة المو المصروفات لن یتم النظر في طلبات التعویض عن التكالیف  •

 
 كیف سیتم صرف األموال للمشاریع المعتمدة؟ 

 
 % من التمویل المقدم من التحالف للمشروع بعد الموافقة على المشروع. 80سیتم صرف  •
 دناه). الفقرة أراجع (المزمع تنفیذه  "تبادل األقران "مشروع  أو  "المیداني" مشروع التقریر التھائي لل% عند استالم 20سیتم صرف  •

 
 ؟ كتابة التقاریرما ھي متطلبات 

 
قدمھ إلى  ثم ت تقییمھ  نتائجھ و المشروع ولمواقع تقریًرا نھائیًا حول أنشطة تكمل افي غضون شھر واحد من انتھاء المشروع أو التبادل،  •

صندوق دعم المشاریع بعض المستفیدین من منح قد یُطلب من و تقریر تبادل األقران.  نموذج تقریر المشروع أو وفق نموذج األمانة 
التقاریر ومجموعة األدوات  تلك تتضمن تنفیذ مشاریع مماثلة في مواقعھم، على أن  كتابة مجموعة أدوات لمساعدة أعضاء التحالف في

 ا مفصالً.تقریًرا مالًی 
ستتم ، في سیاق عملیة تقدیم الطلباتستتم مشاركة نتائج المشاریع مع جمیع أعضاء التحالف لتعزیز التعلم الجماعي و التطویر لدینا. و   •

 . ر المشروع المقترح في مجتمعاتھمییم أث تقمن أجل محددة  مفصلة وأثر  تقییم و  ةقدیم خطة بت مواقع المتقدمالمطالبة 
 

 : ما یلي بوضوحطلبات التقدیم  بیّنیجب أن ت 
 

 ؛ استخدام الحوار في المشروع یةكیف •
ال یمكنھم القیام بذلك طرق ب القضایا المعاصرة فھم و استیعاب موقعھ لمساعدة المشاركین على لرب المادیة اتجلاستخدم المشروع ی  كیف •

 ؛إال من خاللھا
 ؛متنوعة من المشاركین مجموعة جدیدة وكیف یقدم المشروع طریقة للمشاركة النشطة بین  •
 ؛ واحد للمشكلةكیف یثیر المشروع وجھات نظر متعددة حول قضیة ما بدالً من الترویج لحل   •
 ؛ و القضایا التي أثیرت في الموقع/في القضیة عامة كیف یوفر المشروع المعلومات للمشاركین إلشراك ال •
 الطویل األجل.  المتوسط و ره الفوري وأث م المشروع كیف یقّی  •

 
 



 

  كاف بوقت النھائي قبل موعد التقدیم  ، و ذلكات للحصول على منحطلب القیام بتقدیم على التشاور مع أمانة التحالف قبل  ع المتقدمین بشدةنشج
في  و . أكبر التمویلفي الحصول على  دیمالتق األمانة قبل تتم مراجعتھا من قبل مسودات الطلبات التي ، حیث أنھ من المرجح أن تكون فرص تماًما

  ن قوموقد ی ، وتنفیذه تخطیطھ و و  كالعامة لمشروع  التحالف الرؤیة، سیناقش موظفو كتابة مقترح المشروعأثناء عملیة المقدم الدعم سیاق 
  ھم تقدیم طلبالتحالف ، یمكن ألعضاء األولیةو بعد ھذه المحادثة یمكنھم توفیر الموارد. آخرین ممن خبراء أخرى و مواقع تأمین تواصلك مع ب
في أو قبل الموعد النھائي للتقدیم،  ) psf@sitesofconscience.org(عن طریق البرید اإللكتروني  عبر اإلنترنت أومن خالل وصلة نھائي ال

 .  2020  تموز/یولیو 1و ھو  
 

  .2020یونیو / حزیران 24أیار/مایو و لغایة  1 ات اعتباًرا من طلب المناقشة لستعدون  ماألمانة  وموظف سیكون 
 

قبل تقدیم الطلبات من  ) psf@sitesofconscience.orgعبر االیمیل (ق "صندوق دعم المشاریع" نسّ مع مصل توا النشجع المتقدمین على 
 . 2020 لیویو تموز/ 1الموعد النھائي للتقدیم ھو ، علًما أن مكالمةأجل تحدید موعد إلجراء 

 
 إتمام عملیة تقدیم الطلب 

 
و في حال  باللغة اإلنكلیزیة أو اإلسبانیة أو الفرنسیة أو العربیة. (عبر االنترنت)  Google وثائق  النھائي كنموذج التقدیم طلب یمكنك إرسال 

  ) psf@sitesofconscience.org( بالبرید اإللكتروني مباشرة إلى الموقع الخاص بالمنحة، یمكنك إرسالھعبر  مشاكل في إرسالھ أيواجھتك 
 . عدد األحرف)المحددة (وفقًا ل التقید بالمساحةیرجى كما . 2020  یولیوتموز/ 1، و ھو  تقدیمل الموعد النھائي ل أو قبلفي 

  
 نصائح حول التقدیم 

 
 :جیدًا و ناجًحا منحاللتقدیم على اطلب التي تجعل من  خصائص البعض 

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

mailto:psf@sitesofconscience.org

