
 

 صندوق دعم المشار�ع للعام  
 المبادئ الّتوجیهّیة الخاصة �الّطلبات 

 َما ُمهّمُة صندوق دعم المشار�ع؟  

یرمي صندوُق دعم المشار�ع إلى تمتیِن قدرة المواقع األعضاء في الّتحالف ِلتقوَم مقاِم مواقع ضمیٍر فعلّیة.  

ُل أماكن الّذاكرة  و�سعى الّصندوق هذا إلى إ�جاِد مساحٍة لالبتكاِر  ُبل اّلتي ُتخوِّ والتجر�ة في مجاِل السُّ

وُمبادرتها أن ُتلِهَم الحواَر والعمَل في شأِن القضا�ا الُمعاصرة. و�دعُم الّصندوُق المبادرات اّلتي تصبُّ في  

 خدمِة أهداف مواقع الّضمیر الجوهرّ�ة وهي:  

o   ،تفسیر التار�خ عبَر الموقع 

o  َتحثُّ على الحواِر حوَل القضا�ا االجتماعّیة الّضاغطة،  إشراك العاّمة في برامج  

o   ،إتاحة الفرص أماَم الُمشار�ة العاّمة والعمل اإل�جابي في القضا�ا الُمثارة في الموقع 

o   .نشر العدالة وتعمیم الّثقافة العالمّیة لحقوق اإلنسان 

ُم صندوق دعم المشار�ع منًحا ُمخّصصة لبناِء القدرات �صلُ  دوالر أمر�كي، �ما   10,000قدرها إلى  وُ�قدِّ

ُم، إلى جانبها، مشاوراٍت فردّ�ًة مع موظفي الّتحالف وأعضاء آخر�َن، وذلَك �غیَة الُمؤازرِة في إعداِد وتنفیِذ   ُ�قدِّ

َبِر  برامج مواقع الّضمیر ومبادرتها الجدیدة اّلتي تتعّدى �ونها ُمجّرَد تجر�ٍة تثقیفّیٍة غیر َنِشَطة إلى توظیِف عِ 

 الّتار�ِخ في إطالِق شرارِة العمل على القضا�ا الُمعاصرة.  

 أّما نطاُق الّدعم المالي اّلذي ُ�قّدمه صندوق دعم المشار�ع فمحدوٌد نسبی�ا، ذلَك أّنه �سعى إلى:  

o  ّظر فیها أو  تمكین المواقع من َتْیِسیِر مبادرة تجر�بّیة أّولّیة أو ُمصّغرة ُ�مكُن، في وقٍت الحٍق، إعادة الن

 توسیعها لتغدَو أكبر نطاًقا وأكثر استدامًة،  

o   منِح فكرٍة شرعیًة وعرضها على أصحاب الّشأِن أو الّسلطات أو الُممّولیَن الُمترّددیَن من أجِل تأمیِن

 دعٍم لها في الُمستقبل،  

o   .تعز�ز الّتبادل والتعاون والّدعم بیَن أعضاء الّتحالف 



 

إجراَء توثیٍق وتقییٍم دقیَقْین، وهو، بذلك، إّنما �سَعى إلى مؤازرة الّتحالف،   �شترُط صندوق دعم المشار�ع

ُل المواقع التار�خّیة وُمبادرات الّذاكرة إلهاَم   بل اّلتي ُتَخوِّ برّمته، على انتهاِج تفكیٍر نقدّي و�بداعّي في السُّ

حقوق اإلنسان والقضا�ا االجتماعّیة  ُمختلف شرائح العاّمة على الّتحّرِك الناِشط من أجِل ُمعالجة قضا�ا 

 الُملّحة.  

 َما أنواع الُمبادرات اّلتي یدعمها صندوق دعم المشار�ع؟  

 �ستطیع ُمقّدمو الّطلبات اختیار واحدٍة من الفئات اآلتي تعدادها:  

في شأِن القضا�ا  : وهي البرامج العاّمة الجدیدة والُمبتكرة اّلتي ُتلِهُم التفكَُّر والعمَل المشار�ع المیدانّیة ●

الُملّحة، وتستخدُم تقنیاٍت أو وسائَل حدیثة أو تستهدُف شرائح جدیدة من الجمهور لم ُ�شر�ها الموقع  

في أي برنامٍج من قبُل. ومن األمثلة على هذه المشار�ع، نذ�ر: برامج التثقیف حوَل حقوق اإلنسان،  

الُمبتكرة أو الجوالت في الموقع والبرامج اّلتي  والحوارات العاّمة حوَل القضا�ا الُمستجّدة، والمعارُض 

 ترمي إلى ابتكاِر أو استخداِم أدواٍت جدیدة من شأنها تقییم أثر برامج مواقع الّضمیر.  

وهي المشار�ع اّلتي تصبُّ ُجّل تر�یزها على تعّلم األعضاء �عضهم من �عضهم  تبادل األقران:  ●

عم بیَن أعضاء الّتحالف وموّظفیه وأمنائه. ومن األمثلة  اآلخر، وعلى تعز�ز الّتبادل والّتعاون والدّ 

 على هذه المشار�ع، نذ�ر:  

o  فقد �قوم ممثُل موقٍع ما بز�ارة موقع آخر لالستفادة من �یفّیة تنفیذِه مشروٍع  تبادل الموظفین :

 ُمعّین؛ 

o  مشورًة في شأِن  : فقد ُ�سِدي ُممثُل موقٍع أو أحد األمناء أو أحد موّظفي الّتحالف الُمشاورات

 مشروٍع ُمعّین؛  

o فقد �حتاج أحُد المواقع إلى إرشاِد موقٍع آخر في شأِن قضیٍة أو حاجٍة ُمعّینة. فیدعُم  اإلرشاد :

على غراِر التمو�ِل   -الموِقُع الُمرِشُد الموقَع طالَب اإلرشاِد في الّشؤون اإلدارّ�ة والتنظیمّیة

ون التواصل ووضِع البرامج، وغیر ذلَك من أشكاِل  �ما في شؤ  -والّتسو�ق واإلدارة المالّیة

 التوجیه االستراتیجّي.  

o  مكُن مدیر موقٍع أو أحد األمناء أو أحد موظفي الّتحالف أن  برامج الُمناصرة أو �عثاتها�ُ :

�قصَد موقًعا ما �غیَة مناصرتِه وتزو�ده �الّتجر�ة الّدولیة الُمكتسبة في الّتعامل مع الجماعات  



 

أو الّسلطات أو الوسائل اإلعالمّیة، وذلَك بهدِف الُمؤازرة على إكساِب دعم الموقع  المحلّیة 

 أو مشروعه طا�ًعا عمومی�ا وشرعی�ا.  

) تصمیَم مشروٍع قادٍر على أن ُ�شِرَك العاّمة في القضا�ا  1ومن شأِن أشكال الّتبادل آنفة الّذكر أن تُثمَر إّما ( 

) استراتیجّیًة أو ُممارسًة ُترِسي الّدعائَم الّراسخة من  2راًكا ناِشًطا وفاعًال، و�ّما (الُمعاصرة الُمثارة في الموقع إش

 أجِل تنفیِذ أنشطٍة ُمماثلة في الُمستقبل.  

 أّما الطلباُت الُمقّدمة ضمَن فئة تبادل األقران، فینبغي:  

o روٍة أو �عثِة مناصرة؛  أن تُبیَِّن أّن المشروَع �ستحیل تنفیذه ما لم �حَظ بتبادِل خبراٍت أو مش 

o  أي أن   – أن ُتسوَِّغ اختیار الّشر�ك في الّتبادل أو الموقع الُمرِشد أو موّظف الّتحالف أو أحد أمنائه

َد الخبرُة اّلتي ُ�مكن أن ُ�قّدمها الّشر�ك في الّتبادل أو الموقع الُمرِشد أو موّظف الّتحالف أو أحد   ُتحدَّ

م الّطلب؛    أمنائه لُمقدِّ

o  َح خّطَة  أن تتضّمَن خّطًة خاّصة �كیفّیة تنفیذ البرنامج �عَد انتهاء مشروع تبادل الخبرات، وأن ُتوضِّ

عمٍل تُبیُِّن األنشطة والمسؤولیات والجداول الّزمنیة في حاِل ُنفَِّذ تبادل الُمرشدین، وأن تضمَّ خّطًة  

ُد األحداث العاّمة واالجتماعات وطرق االتصال بوسا ئل اإلعالم و�مكانیات الّتعبئة على  خاّصة ُتعدِّ

 االنترنت في حاِل ُنفَِّذت �عثة الُمناصرة.  

 َمن ُ�مكنه تقد�َم طلب منحة؟  

ُ�مكن أعضاء الّتحالف �افة ِمّمن هم في وضٍع جّید (أي أّن ُمستحقاتهم المالیة مدفوعة �امًال، ومعلومات  

 عضوّ�تهم ُمحّدثة) الّتقّدم �طلب منحة.  

ة إلى أنَّه على الّراغبین بتقد�م الطلبات تسلیم الّسرد�ات والتقار�ر المالیة النهائیة العائدة إلى  تجدُر اإلشار 

 مشار�ع أو ُمبادالٍت سا�قة قبَل التقّدم �طلِب منحة جدیدة.

شهًرا على األقل،   12ُیرَجى من األعضاء اّلذین سبَق أن نالوا منحًة من صندوق دعم المشار�ع، الّتر�ث مّدة 

 حتسُب ابتداًء من تار�خ إغالق مشروعهم األخیر، حّتى یتمّكنوا من إعادة الّتقّدم �طلب منحة.  تُ 

 َما أنواع الّدعم ومستو�اته الُمتاحة؟  



 

 الّدعم المالي:  

دوالر أمر�كي للمشروع الواحد ِمن ِفئَتي المشار�ع   10,000و�صُل حّده األقصى في هذه الّدورة إلى مبلٍغ قدره 

 ومشار�ع تبادل األقران.   المیدانّیة

 الّدعم في وضع البرامج:  

�عمُل فر�ق الّشبكات العالمیة عن �ثٍب مع ُمقّدمي الّطلبات، وذلَك �غیَة تحدید الحاجاِت وتطو�ر نواة أفكاِر  

  المشار�ع، وفتح قنوات االّتصال بین ُمقّدمي الّطلبات ومواقَع أخرى ِمن الّتحالف أو أمنائه أو موّظفیه ِمّمن

 ُ�مكنهم تلبیَة الحاجات الّتقنیة والمنهجّیة.  

 الّدعم الترو�جي:  

 سُترّوُج المشار�ع في نشرِة الّتحالف وعلى موقعه اإللكترونّي.  

 وقد �شمُل الّدعم هذا أ�ًضا:  

o  الّتزو�د بنماذَج خطّیة عن تصامیم المشار�ع وأدوات الّتقییم؛ 

o لهاتف و�ّما عبَر البر�د اإللكتروني، حوَل �یفیة إعداِد تصمیم  الُمشاورات الفرد�ة اّلتي ُتسَدى إّما عبَر ا

 المشروع؛  

o   .الّنصائح االستراتیجّیة في مجاَلْي الّتواصل والُمناَصرة 

 َمن ینظُر في الّطلبات الُمقّدمة؟  

حالف الّدولي  ُ�سلُِّم األعضاء طلباتهم لَنیِل منح صندوق دعم المشار�ع إلى فر�ق الّشبكات العالمّیة في التّ 

. فینظُر  psf@sitesofconscience.orgلمواقع الّضمیر، وذلَك عبر إرسالها إلى البر�د اإللكتروني الّتالي: 

المعلوماِت اإلضافیة، حیُث  الفر�ُق في الّطلباِت الُمقّدمة، للّتحّقق من اكتمالها. و�عَد أن �ستعلَم الفر�ق عن 

تقتضي الحاجُة ذلك، ُتحاُل الطلبات الّنهائّیة إلى لجنة ُمراجعة المنح لدراستها واّتخاذ القرارات الّنهائّیة في شأِن  

تمو�لها. وتتأّلُف لجنُة مراجعة المنح من ُممّثلین عن مواقع الّضمیر �ستوفوَن معاییَر صاِرَمة ُتخّولهم الُمشار�ة  

جنة، �اإلضافة إلى امتالكهم الخبرة العر�قة في إعداِد مشار�ع نموذجّیة خاّصة �مواقع الضمیر وفي  في اللّ 

 تنفیذها على حّد سواء.  

mailto:psf@sitesofconscience.org


 

ومن أجِل ضماِن عملیة ُمراجعٍة وانتقاٍء تكوُن ُمجِد�ة وعادلة وُمنصفة، وتأخُذ في الُحسبان ُمختلف مستو�ات  

 سسة والبرنامج نفسه)، فإنَّ لجنة ُمراجعة الِمَنح:  المواقع في اإلعداِد (على صِعیَدي الُمؤ 

سُتعِطي األفضلّیة للمشار�ع اّلتي تقوُم على الّتعاون مع مواقع ضمیٍر أخرى (ففي حاِل ُ�نت تبحث   ●

عن شر�ٍك، ُ�مكنك الّتواصل معنا في هذا الّشأن، وسیكوُن من مدعاِة سرورنا أن َنِصلَك �أحِد  

 الّشر�اء)؛

ة للمشار�ع اّلتي تُثمُر أدواٍت قابلة للّنسخ والّتطو�ر وقادرة على دفِع عمِل مواقع  سُتعطي األفضلیّ  ●

 الّضمیر في ُمختلِف أنحاِء العالم قدًما؛

وَن برامَج خاصة �مواقع الّضمیر للمّرة األولى على   ● سُتوِلي أهمّیًة خاّصة لُمقّدمي الّطلبات اّلذیَن ُ�عدِّ

 اإلطالق؛  

مواقع اّلتي ترزُح تحَت الّتهدیِد �سبِب األوضاع االقتصادّ�ة أو الّسیاسّیة أو  ستولي أهمّیًة خاّصة لل ●

 االجتماعّیة اّلتي قد ُتوثِّر سلًبا في ُمستقبلها.  

 َما الّنفقات اّلتي یدعمها صندوق دعم المشار�ع؟  

المشروع الُمقترح وتنفیذه، �ما  : الّرسوُم والتكالیف الُمترّتبة عن تصمیم المشار�ع المیدانّیة �الّنسبة إلى   ●

 في ذلَك رواتب الموّظفین.  

: تكالیف األسفاِر واالجتماعات. وُ�رجى التنو�ه �أّن صندوق دعم  مشار�ع تبادل األقران�الّنسبة إلى  ●

المشار�ع سیدعُم، في حالِة مشار�ع تبادل الُمرشدین، الّرسوَم والتكالیف الُمترّتبة عن تصمیم مشروع  

فیذها، �ما في ذلَك رواتب الُموّظفین. أّما في حالِة مشار�ع الُمناصرة و�عثاتها، فسیدعُم اإلرشاد وتن

الّصندوق الّرسوم والّتكالیف الُمترّتبة عن تنفیذ األحداث العاّمة و�نتاِج مواّد الُمناصرة، على غراِر  

  في موازاِة أداوٍت أخرى.  العر�ضات والمقاطع الُمصّورة والّرسائل البر�دّ�ة وغیرها ِمن مواّد تستخدمُ 

تجدُر اإلشارة إلى أّنُه ُیتوّقُع ِمن ُمقّدمي طلبات المنح أن ُ�قّدموا مساهمًة مالّیة أو عینّیة ُ�شترُط إدراجها في  

وال بّد من اإلشارة إلى أنَّ الّدعَم اّلذي  المیزانّیة، على غراِر الوقِت و/أو الخبراِت و/ أو اإلقامة و/أو الّطعام. 

ي �ُ   في المئة على األقل من مجموع المیزانّیة.   60قّدمه الّتحالف ُ�غطِّ

 َما الّنفقات اّلتي ال یدعمها صندوق دعم المشار�ع؟  



 

 ال ُینظُر في أّي طلٍب لتغطیة تكالیٍف ُمكّبَدة قبَل تار�خ صرِف المنحِة.   ●

 َكیَف ُتصرُف المنح على المشار�ع المقبولة؟  

 ِمن ُمجمل تمو�ل الّتحالف ِللمشروع فوَر الُموافقة علیه.  في المئة  80ُتصرُف نسبة  ●

في المئة من المنحة عنَد استالِم الّتقر�ر الّنهائي الخاص �المشروع المیداني أو   20ُتصرُف نسبة  ●

 مشروع تبادل األقران أو �عثة الُمناصرة. (ُیرجى الّنظُر أدناه)  

 َما ُمقتضیاُت إعداِد الّتقار�ر؟  

حوَل األنشطة الُمتعّلقة �المشروع (�ما في ذلَك االقتباسات أو الُمقابالت أو   یٍث فصليّ تحد�جُب رفُع   ●

التوصیفات، �لٌّ �حسِب عالقته �المشروع) إلى فر�ق الّشبكات العالمّیة في الّتحالف، وذلَك عبَر  

 psf@sitesofconscience.orgني الّتالي: البر�د اإللكترو 

المشروع أو الّتبادل، �جُب تسلیم تقر�ٍر سردّي نهائّي وتقر�ٍر مالّي   یوًما ِمن إنتهاءِ  30غضون في  ●

ُمفّصٍل إلى فر�ق الّشبكات العالمّیة في الّتحالف، وذلَك عبَر البر�د اإللكتروني الّتالي:  
psf@sitesofconscience.org 

إنَّ المواقع اّلتي تتخّلُف عن تسلیم تقار�َر �املة، ُتحجُب عنها الّدفعة الّنهائیة من التمو�ل وُتنزُع عنها   ●

  صفة األهلیة لنیل أّي تمو�ٍل في الُمستقبل. 

 َكیَف ُ�مكن تقد�م طلِب منحة؟ 

وتحدید    psf@sitesofconscience.orgالعالمیة على ُ�طلب من المتقدمین االتصال �فر�ق الشبكات 

 موعد مكالمة لمناقشة مقترحات المشروع.

في إطار الّدعم في إعداِد البرامج اّلذي ُ�قّدمه الّتحالف طواَل عملّیة إعداِد الُمقترحات، �ّطلُع موظفو الّتحالف  

ُمقّدمي الّطلبات على الّتواصل �مواقع   على أهداف المشروع ووقعه، وُمخّططه وسبِل تنفیذه، وقد ُ�ساِعُدونَ 

ضمیٍر أخرى و�خبراء قادر�َن على تزو�دهم �الموارد الّالزمة. وعادًة ما تكون ُمسوّدات الطلبات اّلتي ُیراجعها  

 فر�ق الّشبكات العالمیة أوفر حظ�ا في نیِل التمو�ل من الّطلبات اّلتي ُتقّدم دونما مشورٍة ُمسبقة.  
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المحادثة األولیة ، �مكن للمتقدمین المهتمین تقد�م طلب نهائي عبر اإلنترنت من خالل را�ط الو�ب  �عد هذه 

قبل الموعد النهائي للتقد�م. �مكن للمتقدمین تقد�م الطلب النهائي �اللغة اإلنجلیز�ة أو اإلسبانیة أو الفرنسیة أو  

 العر�یة.

 َما الُممّیزات اّلتي تجعُل طلَب المنحة جّیًدا؟  

 ِمن ُجملِة الُممّیزات اّلتي یّتسم بها الّطلب الجّید:  

 أن تكوَن الحاجة إلى المشروع الُمقترح واضحًة جلّیة. فاْدَعْم خططَك �البیاناِت واالقتباسات الحرفّیة.   ●

َم توصیًفا موجًزا ودقیًقا.   ●  أن تكوَن األهداف واألنشطة واضحًة وُمفّصلًة بدّقة. فاحَرص على أن ُتقدِّ

 ُ�عالَج الُمقترُح المجاالت األساسّیة المذ�ورة في المبادئ التوجیهّیة معالجًة واضحة.  أن  ●

أن �أتَي طوُل الُمقترح �القدر الُمحّدِد في المبادئ الّتوجیهّیة الخاّصة �الّطلبات. لذا، تقّید �المساحة   ●

 (أي عدِد الّرموز) الُمحّددة.  

لفقراِت ُ�ّلما دعت الحاجة إلى ذلك. وتذّ�ر أّن َمن ینظُر في  أن ُتذ�َر الّتفاصیُل الّالزمة في ُ�لِّ ا ●

 طلبَك قد �جهُل منظمتَك وعملها.  

 أن ُیبّیَن وقع المشروع الُمقترح ومخرجاته بوضوٍح.   ●

 انّیة والّسرد�ة الُمقترحة. فتحّقق من صّحِة العملیات الحسابّیة في المیزانّیة.  أن تتطابَق المیز  ●


