
 
 

 2021صندوق دعم المشاریع 
 

 2021أیار / مایو  19آخر موعد لتقدیم الطلبات: 
 

. كما یسعى لخلق  كمواقع للضمیرلتضطلع بدورھا    التحالفإلى االرتقاء بقدرة المواقع األعضاء في    (PSFصندوق دعم المشاریع ( یھدف  
الذاكرة من خاللھا أن تلھم الحوار و تحفز العمل حول القضایا المعاصرة. یقوم  مساحة لإلبداع و التجریب حول الطریقة التي تستطیع أماكن  

 صندوق دعم المشاریع بدعم المبادرات التي تلبي األھداف الجوھریة لمواقع الضمیر، و التي تتمثل في: 
 

o .تفسیر التاریخ من خالل الموقع 
o  االجتماعیة الملّحة. إشراك العامة في البرامج التي تحفز الحوار حول القضایا 
o .تبادل الفرص من أجل المشاركة العامة و العمل اإلیجابي حول القضایا المثارة في الموقع 
o  .تعزیز العدالة و الثقافات الكونیة لحقوق اإلنسان 

 
القدرات تصل إلى   لبناء  موظفي التحالف و   دوالر أمریكي إضافة إلى المشاورات الفردیة مع  10.000یقدم صندوق دعم المشاریع ِمنًَحا 

األعضاء اآلخرین لدعم تصمیم و تنفیذ برامج و مبادرات إبداعیة و جدیدة خاصة بمواقع الضمیر تستخدم دروس التاریخ لتحفیز العمل على  
 القضایا المعاصرة. و رغم أن نطاق الدعم المالي لصندوق دعم المشاریع محدود، إال أنھ یسعى إلى:

   
o   القیام بمبادرة تجریبیة أولیة أو مبادرة مصغرة یمكن مراجعتھا أو توسعتھا الحقًا إلى مشروع أكبر و أكثر استدامة. تمكین المواقع من 
o .عرض األفكار و تأكید شرعیتھا على أصحاب المصلحة أو السلطات أو الممولین المشككین لضمان الحصول على الدعم مستقبًال 
o  أعضاء التحالف. تعزیز التبادل و التعاون و الدعم بین 

 
ت  و نظًرا لحجم و شدة الجائحة، سیركز صندوق دعم المشاریع التابع للتحالف ھذا العام على دعم البرامج التي من شأنھا أن تمّكن المجتمعا 

لى معالجة بشكل أقوى. و تحدیدًا، نشجع األعضاء على تطویر مشاریع مبتكرة تبدأ بالعمل ع  19-المحلیة من الخروج من محنة فیروس كوفید
و ذلك من خالل دراسة مواضیع مثل زیادة العنف المنزلي ضد المرأة، و   –الغیر متناسبة على الفئات المھمشة    19-و تخفیف آثار كوفید

ارتفاع معدل جرائم الكراھیة ضد اآلسیویین، و الطرق التي تتقاطع من خاللھا العنصریة مع الصحة العامة، و تأثیر الجائحة على حقوق 
المجتمعات و  اإل احتیاجات  التي تركز على  التي یمكن نسخھا و تكرارھا و  للمشاریع  إلى أمور أخرى. ستعطى األولویة  نسان، باإلضافة 

العنف  حقوقھا و تطلعاتھا، و تعزز التفكیر الجاد في األسباب الجذریة لغیاب المساواة االجتماعیة، و تساعد على كسر دورة اإلقصاء و الفقر و  
 ز. و التمیی

 
 ما ھي أنواع المبادرات التي یدعمھا صندوق دعم المشاریع للدورة الحالیة؟ 

 
سیدعم صندوق دعم المشاریع المبادرات التي تساعد في الحد من اآلثار غیر المتناسبة للجائحة العالمیة على الفئات الضعیفة عبر تطویر  

 ، مثل:19-مت بسبب أزمة كوفیدمشاریع تعمل على معالجة المخاوف الحقوقیة الرئیسیة التي تفاق
 

 حریة التعبیر / و اإلعالم / و تكوین الجمعیات و التجمع السلمي  ●
 حریة الحركة / و الحریة الشخصیة ●
 الوصول إلى الغذاء و الماء و الرعایة الصحیة و دعم تقدیم الرعایة ●
 الوصول إلى التعلیم ●



 

 الكراھیة التمییز و العنصریة و رھاب األجانب و خطاب  ●
 العنف القائم على النوع االجتماعي / عدم المساواة بین الجنسین ●
 الوصول إلى المساعدة اإلغاثیة االقتصادیة ●

 
 یمكن للمتقدمین تقدیم طلباتھم ضمن إحدى الفئات التالیة: 

 
ا الملحة، و التي تستخدم تقنیات أو طرقًا البرامج العامة الجدیدة و المبتكرة التي تلھم التفكیر و العمل بشأن القضای  المشاریع المیدانیة: ●

جدیدة، أو تستھدف فئات سكانیة جدیدة لم یتواصل معھا الموقع من قبل. على سبیل المثال: برامج التثقیف في مجال حقوق اإلنسان، 
ج التي تھدف إلى خلق أو  و الحوارات العامة حول القضایا الجدیدة، و المعارض المبتكرة أو الجوالت المیدانیة في المواقع و البرام

 استخدام أدوات جدیدة لتقییم أثر برامج مواقع الضمیر. 
 

المشاریع التي تركز على األعضاء الذین یتعلمون من بعضھم البعض. فمثًال، قد یقوم ممثل عن أحد المواقع بزیارة   تبادل األقران: ●
موقع أو أحد األمناء أو موظفي التحالف المشورة بشأن  موقع آخر للتعرف على كیفیة تنفیذ مشروع معین، و قد یقدم ممثل عن  

 مشروع محدد، أو قد یسعى أحد المواقع للحصول على اإلرشاد و التوجیھ من موقع آخر حول مسألة أو حاجة معینة. 
 

ن لدى التحالف  المشاریع التي یساعد فیھا مدیر أحد مواقع التحالف و/أو أحد األمناء و/أو الموظفی  مشاریع أو مھمات المناصرة: ●
و   المجتمعات  مع  الدولیة  تجربتھ  عبر مشاركة  معینة  اجتماعیة  عدالة  قضیة  أو  لقضیة حقوقیة  العام  الدعم  و حشد  على شرعنة 

 السلطات و وسائل اإلعالم المحلیة. 
 

 من یمكنھ التقدیم؟
 

المستحقات و تحدیث بیانات العضویة) التقدیم، علًما أنھ یجب یمكن لجمیع أعضاء التحالف الذین یتمتعون بوضع جید (من حیث دفع كامل  
 على المتقدمین تسلیم تقاریرھم السردیة و المالیة النھائیة للمشاریع أو التبادالت السابقة قبل تقدیم طلبات للحصول على منح جدیدة. 

شھًرا على األقل بعد إغالق آخر مشروع قام بتنفیذه    12دة  أما بالنسبة لمن تلقى منحة سابقة من صندوق دعم المشاریع فیجب علیھ أن ینتظر لم
 قبل أن یتمكن من تقدیم طلب للحصول على منحة جدیدة. 

  
 ما ھي أنواع و مستویات الدعم المتاحة؟

 
لتبادل   دوالر أمریكي للمشاریع المیدانیة أو   10.000الحد األعلى للمنح المتاحة للمشروع الواحد في ھذه الدورة ھو    الدعم المالي: ●

 األقران. 
 

المنھجي: ● بالمواقع األعضاء   الدعم  المتقدمین  االحتیاجات و ربط  لتحدید  المتقدمین  العالمیة بشكل وثیق مع  الشبكات  فریق  یعمل 
 األخرى أو باألمناء أو بالموظفین الذین یمكنھم تلبیة االحتیاجات المنھجیة أو الفنیة. 

 
 و یمكن أن یشمل الدعم: 

o   مكتوبة لتصمیمات البرامج و أدوات التقییم.تقدیم نماذج 
o .التعاون عن طریق الھاتف أو االیمیل حول إعداد تصمیم المشروع 
o  .تقدیم النصائح اإلستراتیجیة حول االتصاالت و المناصرة 

 
 من یراجع الطلبات المقدمة؟ 

 



 

ریق بمراجعة الطلبات للتحقق من اكتمالھا. و بعد أن یطلب یقدم األعضاء طلباتھم إلى فریق الشبكات العالمیة التابع للتحالف، حیث یقوم الف
النھائی النھائیة إلى لجنة مراجعة المنح لدراستھا و اتخاذ القرارات  ة بشأن الفریق المزید من المعلومات، إذا لزم األمر، یتم تسلیم الطلبات 

میر ممن تتطلب مشاركتھم اإلیفاء بمعاییر صارمة و امتالك  الموافقة على تمویلھا. و تتكون لجنة مراجعة المنح من ممثلین عن مواقع الض
 خبرات واسعة في تطویر و تنفیذ برامج نموذجیة خاصة بمواقع الضمیر. 

 
و من أجل ضمان أن تكون عملیة المراجعة و االختیار فعالة و عادلة و منصفة، و تأخذ بعین االعتبار المستویات المتنوعة للتنمیة (سواء  

 البرامجیة) للمواقع المتقدمة، ستقوم لجنة مراجعة المنح بـما یلي:المؤسسیة و  
منح األفضلیة للمشاریع التي تسعى للتعاون مع مواقع الضمیر األخرى (أخبرنا إذا كنت تبحث عن شریك، سیسعدنا أن نساعدك في  ●

 التواصل مع أحد الشركاء).
التكرار أو التطویر و التي یمكن أن تنھض بعمل مواقع الضمیر في جمیع منح األفضلیة للمشاریع التي تنتج أدوات قابلة للنسخ و   ●

 أنحاء العالم.
قد تؤثر سلبًا على   ● التي  أو االجتماعیة  السیاسیة  أو  الظروف االقتصادیة  للتھدید بسبب  التي تتعرض  للمواقع  اعتبار خاص  إیالء 

 مستقبل الموقع.

 المشاریع؟ ما ھي النفقات التي یدعمھا صندوق دعم 
 

 الرسوم و التكالیف المتعلقة بتصمیم و تنفیذ المشروع المقترح، و توظیف األشخاص و العاملین... بالنسبة للمشاریع المیدانیة: ●
نفقات السفر و االجتماعات. و بالنسبة للتبادالت من أجل الحصول على التوجیھ و اإلرشاد، فإن صندوق   بالنسبة لتبادل األقران: ●

المشاریع سیغطي أیًضا الرسوم و التكالیف المتعلقة بتصمیم و تنفیذ ھذه التبادالت، بما في ذلك التوظیف. كما یمكن أن تشمل دعم  
الفیدیو و   مقاطع  العریضات و  المناصرة، مثل  إنتاج مواد  العامة و  األحداث  إقامة  تكالیف  المناصرة  بمھمات  المتعلقة  التبادالت 

 ى ذلك مما یستخدم مع أدوات أخرى. الرسائل البریدیة و ما إل

إتاحة  تجدر اإلشارة ھنا إلى أننا نتوقع من جمیع المتقدمین تقدیم بعض المساھمات المالیة أو العینیة، و التي یجب ذكرھا في المیزانیة، مثل  
 مالي المیزانیة كحد أدنى.% من إج60الوقت و الخبرة و اإلقامة و/أو الطعام، علًما أن الدعم المقدم من التحالف یجب أن یشكل 

 
 ما ھي النفقات التي ال تدعمھا تبرعات صندوق دعم المشاریع؟ 

 
 أیة تكالیف سابقة لتاریخ تقدیم المنحة لن یتم أخذھا في االعتبار.   ●

 
 كیف سیتم صرف التمویل بالنسبة للمشاریع التي تتم الموافقة علیھا؟

 
 الموافقة على المشروع.  % من منحة التحالف فور 80سیتم صرف  ●
 % عند استالم التقریر النھائي للمشروع المیداني أو لتبادل األقران (یرجى النظر أدناه) 20سیتم صرف  ●

 
 ما ھي متطلبات كتابة التقریر؟

 
صلتھا حول األنشطة المتعلقة بالمشروع (بما في ذلك االقتباسات أو المقابالت أو األوصاف، حسب تحدیث فصلي یجب تقدیم  ●

 psf@sitesofconscience.org.(بالبرنامج) إلى فریق الشبكات العالمیة التابع للتحالف إلى (
 

إلى فریق الشبكات  تقریر سردي نھائي و تقریر مالي مفصلالمشروع أو التبادل، یجب تقدیم  یوًما من انتھاء 30في غضون  ●
 المیة التابع للتحالف. الع

 

mailto:psf@sitesofconscience.org


 

 أما المواقع التي ال تقدم تقاریر كاملة فلن تتلقى الدفعة النھائیة و ستصبح غیر مؤھلة للحصول على تمویل في المستقبل. ●

 كیف أقوم بالتقدیم؟ 
  

العالمیة على االیمیل نشجع المتقدمین بشدة على التواصل مع فریق الشبكات في إطار الدعم البرامجي الذي یقدمھ التحالف، 
)psf@sitesofconscience.org 2021نیسان/ أبریل  21آذار/ مارس و  29) و تحدید موعد اتصال بین. 
 

ي  نشیر إلى أن مسودات الطلبات التي تتم مراجعتھا من قبل فریق الشبكات العالمیة قبل تقدیمھا ھي أوفر حًظا في الحصول على التمویل. و ف
أثناء عملیة تطویر المقترحات، سیناقش موظفو التحالف رؤیتك العامة حول المشروع و تخطیطھ و تنفیذه، و قد یربطوك  إطار الدعم المقدم  

 بالمواقع و الخبراء اآلخرین الذین یمكنھم توفیر الموارد.
 

أیار/   19قبل الموعد النھائي للتقدیم في  تقدیم طلب نھائي عبر اإلنترنت من خالل رابط الویب  بعد المحادثة األولیة، یمكن للمتقدمین المھتمین  
 علًما أنھ یمكن للمتقدمین تقدیم الطلب النھائي باللغة اإلنجلیزیة أو اإلسبانیة أو الفرنسیة أو العربیة. ، 2021مایو 

 
 بعض الصفات و الخصائص التي تمیز الطلب الجید المقدم للحصول على منحة: 

 حددة. احرص على أن تكون إجاباتك على األسئلة م ●
 ال مانع من تقدیم وصف جید، لكن تذكر أن خیر الكالم ما قّل و دّل. ●
 تذكر أن الذین یراجعون طلبك قد ال یعرفون شیئًا عن منظمتك أو عملھا. قم بذكر التفاصیل ذات الصلة كلما أمكن ذلك.  ●
 دّعم خططك بالبیانات أو االقتباسات المباشرة.  ●
 و الكلمات المحدد.  التزم بالمساحة المتاحة و عدد األحرف ●
 تحقق من دقة الحسابات الخاصة بالمیزانیة.  ●


