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صغيرةةطلب تقديم منحة   

.جو ٣مشرووعع   
 
 

من خاللل  ددووالرر أأمريكي ٣،٠٠٠قدررها  منافسة للحصولل على مجموعة من االمنح االصغيرةة TechTribes تك تراايبزتجريي 
Community3.jo.جو" ٣"مجتمعيبعنواانن  MEPIمباددررةة االشرااكة ااألمريكية االشرقق أأووسطية برنامج تموله   

 
بتوفير مجموعة من االمنح االصغيرةة للمنظماتت/االمجموعاتت غير االحكومية االتي تستهدفف االشبابب لحل  االمنظمةستقومم 

عن طريق حمالتت كسب  قضايا مجتمعّية باستخداامم ووسائط ااإلعالمم االجديد ووتكتيكاتت االحشد االجماهيريي االمختلفة
تأييد إلحدااثث تغيير مجتمعي مطلوبب. حيث تنص االشرووطط أأنن ُتستخدمم االمنح حسب االتصنيفاتت االجغراافية االتالية اال

:باستخداامم االتكنلوجيا االمقترحة لتحقيق ووااحدةة أأوو أأكثر من ااألهداافف االمبينة أأددناه  
 

إإرربد وومحافظاتت االشمالل:  
● مة على االصعيد االمحلي ووااإلقليمي وواالوطني وواالتحفيز على ددمجها توسيع نطاقق مشارركة االمرأأةة في االحياةة االعا 

كعنصر أأساسي في عملّية صنع االقراارر ووضمانن حقوقها من خاللل بناءء االشرااكاتت وواالتحالفاتت االتي من شأنها 
مساندةة قضاياها.  

 
● إإلى تعزيز ووأأنشطة االدعوةة االراامية ن بما في ذذلك االتثقيف حولل االحقوقق تعزيز سياددةة االقانونن ووتفعيل االقوااني 

االحقوقق االمدنية ووضمانن حماية ااألنظمة االقانونية لحقوقق كافة ااألفراادد.  
 

: االخراائط االتفاعلّية وواالرسائل االنصّية االقصيرةة.االتكنلوجيا االمقترحح ااستخداامها  
 

االتفاعلّية  طاالخراائط االتفاعلّية ووكيفّية عملها يرجى ااإلطالعع على ددليل أأنا دديجيتالل لتهيئة االخراائ عنمزيد من االمعلوماتت لل
www.anadigital.orgوواالفيديو االمراافق له على موقع أأنا دديجيتالل   

 
عّمانن وومحافظاتت االوسط:  

● حشد االدعم من قبل االمجتمع االمدني وواالمنظماتت غير االحكومية ووااالتحاددااتت االمهنية بما فيها االمنظماتت  
االعامم بالقيم االمجتمعّية وواالعملياتت ااألهلية وواالشعبية لتعزيز ااإلصالحاتت االقانونية أأوو االسياسية ووررفع االوعي 

االديمقرااطية وواالعداالة ااالنتقالّية.  
 

● تطوير االشبكاتت وواالشرااكاتت وواالتحالفاتت االتي قد تشمل االمنظماتت االمحلية غير االحكومية وومنظماتت االمجتمع  
االمدني وومسؤوولي االحكومة وو/أأوو ددوواائر ااألعمالل لتعزيز ااإلصالحح االمؤسسي ووااإلدداارريي، تغيير االموااقف 

لوكّياتت أأوو تغيير عالقاتت االقوةة.وواالس  
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● تعزيز االوعي االعامم بالقضايا وواالعملياتت االسياسية االرااهنة فضًال عن ااألنشطة االتثقيفية االمدنية االتي تشجع على  
قبولل ووجهاتت االنظر االمختلفة ووااحتراامم االقيم وواالهيئاتت االديمقرااطية ووحماية االتنوعع االعرقي وواالديني ووتطوير 

.االقاددةة وواالخدمة االمجتمعية  
 

االنشر ااإللكترووني باستخداامم االموااقع اااللكتروونّية وواالمدوّوناتت وو تطبيق  االمقترحح ااستخداامها:االتكنلوجيا 
االهاتف االنقالل  

 
علي ددليل  يرجى ااإلطالعع  االتدووين وو تطبيقاتت االهاتف االنقالل لخدمة االقضايا االمجتمعّية  عنمزيد من االمعلوماتت لل

www.anadigital.orgعلى موقع أأنا دديجيتالل االتدووين وواالمقاالتت االمتعّلقة بالموضوعع وواالمنشوررةة   
 

االعقبة وومحافظاتت االجنوبب:   
● تعزيز سياددةة االقانونن ووتفعيل االقواانين بما في ذذلك االتثقيف حولل االحقوقق وواالقانونين ووأأنشطة االدعوةة االراامية  

حماية ااألنظمة االقانونية لحقوقق كافة ااألفراادد.إإلى تعزيز االحقوقق االمدنية ووضمانن   
 

● 18توسيع نطاقق االفرصص أأمامم االشبابب (أأعمارر   ) خاصة تلك االفرصص االتي توفر خبرةة عملية في مجاالتت 29-
االمشارركة ااإلقتصاددّية وواالمدنية وواالخدمة االعامة ووااألعمالل االتطوعية وواالتي تساعد في تطوير االمجتمعاتت 

بالفئاتت االمهمّشة. االمحلية ووخصوصا تلك االتي تعنى  
 

● تعزيز ااإلصالحح ااالقتصادديي االذيي من شأنه توسيع نطاقق االفرصص ااالقتصاددية أأمامم االشبابب وو االفئاتت االمهمّشة  
االعاملة. فضًال عن االتدرريب على تطوير االقوىىتحديًداا بما في ذذلك تشجيع ااإلصالحاتت االقانونية االداامجة   

 
االميدااني باستخداامم االكاميرااتت ااإلحتراافّية ووكاميرااتت االهاتف االنقالل االتصوير االمقترحح ااستخداامها: االتكنلوجيا 

ووتوظيف موااقع مشارركة االفيديوهاتت وواالمدوّوناتت للنشر االمتباددلل  
 

يرجى  االتصوير ااإلحتراافي ووااستخداامم كاميراا االهاتف االنقالل ووموااقع مشارركة االفيديوهاتت عنمزيد من االمعلوماتت لل
www.anadigital.orgعلى موقع أأنا دديجيتالل لموضوعع وواالمنشوررةة االمقاالتت االمتعّلقة باعلى  ااإلطالعع   

 
 

"عملية سياسية تعتمد على مشارركة ااألفراادد للتأثير في صانعي عملّية  االمناصرةة /كسب االتأييد على أأنها  تعّرفف تك تراايبز
لتكتيكاتت ااجموعة من ماالقراارر بهدفف ددعم قضية معينة ووااحدااثث تغيير مبني على االعداالة وواالمساووااةة من خاللل 

.رفة ووتحليل كافة االعواامل االمحيطة"ااالسترااتيجية االتي يتم تحديدها بناءء على مع  
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وولذلك على االمقترحح االمقّدمم تبّني ووااحدةة أأوو أأكثر من نقاطط االتغيير االمبّينة أأددناه على ااختالفف منهجّياتت تنفيذها:  

● إإصالحح االمؤسساتت   
● تغيير االموااقف وواالسلوكّياتت   
● وواالمماررساتتتغيير االسياساتت    
● تغيير عالقاتت االقّوةة   

 
ووخصوصا  ال تهدفف لتغيير ووااحدةة أأوو أأكثر من االنقاطط االمبّينة أأعالهحملة كسب تأييد مالحظة: لن يتم االنظر في أأيي مقترحح 

.االحمالتت االتوعوّية  
 

http://goo.gl/vEkCRb االمعتمد من قبل منظمة تيك تراايبز يرجى ززياررةة االراابط االتالي:  ددليل االمناصرةةلإلطالعع علي   
 

للحصولل على االتمويل على االمنظماتت/االمجموعاتت تقديم طلب من ثالثة أأجزااءء يتكونن من االتالي:  
● عنه مفّصلةمفهومم االمقترحح وونظرةة    
●   إإستبانة إإستخداامم ووسائل ااإلعالمم وو االتكنولوجيا 
● بيانن مفصل للميزاانية   

 
االتأييد باستخداامم ووسائل ااإلعالمم االمقترحة ووماهّية ينبغي على مفهومم االمقترحح إإعطاءء نظرةة مفصلة عن حملة كسب 

تنفيذ االنشاطاتت ووصرفف االمواارردد االمالّية.  ووقد يطلب من االمرشحين االنهائيين معلوماتت ااضافية للتأكد من ااهليتهم 
ى أأسابيع) تبدأأ من تارريخ االمواافقة عل 9للحصولل على تمويل االمنح. مع االعلم أأنن مدةة تطبيق االمشارريع هي ثالثة أأشهر( 

طلب االمنحة.  
 

. كما ينبغي تقديم 2014يناير/ كانونن االثاني  ٢٠يجب أأنن تسلم طلباتت االمشارركة للحصولل على منحة في موعد أأقصاه 
اير/ كانونن ين ١٠في موعد أأقصاه   info@techtribes.orgهذاا االطلب وو أأية تساؤؤالتت بشأنن االمنحة للبريد ااإللكترووني

  لمزيد من االمعلوماتت  أأوو في حالل أأيي ااستفساررااتت يرجى  االتوااصل معنا عبر االعناووين االمبّينة أأددناه. 2014االثاني 
 

  متطلباتت لتقييم طلب االمنحة:
● ااختيارر أأعضاءء االلجنة مبني على تقييم مدىى مالءءمة ووفعالية ووجدووىى االمشرووعع. يجب سيكونن  مقترحح االفكرةة : 

 على االمشرووععاالتمويل سيعالج هذه االمشكلة. ووينبغي ديد االمشكلة أأوو االحاجة ووشرحح كيف أأنن تح االمقترححعلى 
ااستخداامم االتكنولوجيا بطريقة هاددفة ووإإبدااعية تنسجم مع ووااحدةة أأوو أأكثر من االفئاتت االمذكوررةة أأعاله كتكتيكاتت 

عمل نشاطين على ااألقل من لما سبق فعلى االجهة االمتقدمة بالطلب  باإلضافة  ضمن حملة مناصرةة ررقمية.
.تعريفّية بالحملةحلقاتت نقاشية أأوو ااجتماعاتت   
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● ستعطى ااالوولوية للمنظماتت/االمجموعاتت االتي لديها ااهتمامم ووااضح ووثابت فيما يتعلق  االقدررةة االبراامجية: 
بالبراامج االتي تستهدفف االشبابب ووتظهر بوضوحح كيف أأنن فعالياتت االمشرووعع االمقترحح سوفف تكمل ااوو تعززز االخطط 

االقائمة للبراامج االشبابية االحالية ضمن االمؤسسة.  
 

لى االمنحة:االمتطلباتت االمتوقعة في حالل تمت االمواافقة ع  
● االعمل على بلوررةة ااسترااتيجّية توااصل ووإإعالمم فّعالة للحملة تأخذ شكل مشارركاتت يومّية على قنوااتت االتوااصل  

ااإلجتماعي لإلعالنن عن أأنشطة االحملة وواالتوااصل مع االفئاتت االمستهدفة من حلفاءء وومؤييدين وومعاررضين.  
● االفكرةة.تقاررير أأسبوعية وو شهرية لمجرياتت االمشرووعع ووتطورر كتابة    
● في إإحدىى ووسائل ااالعالمم االتقليدية. نشاطاتت االحملة ووق صحفي/مقالل تعريفي بالمشرووعع نشر سب   
● كل ماينشر عن االحملة/االمشرووعع ووإإررفاقه مع االتقاررير االشهرية. أأررشفة   
● تكنولوجيا ووااإلعالمم ااإلجتماعي في تحقيق نجاززااتت االحملة وومدىى أأهمّية ااستخداامم االيلّخص فكرةة ووإإمقالل كتابة  

داافف االمرجوةة. على االمقالل االتطرقق ألهم االدررووسس االمستفاددةة ووكيفّية االتخطيط االسليم لتطبيق حمالتت ااأله
مماثلة من قبل جهاتت/مجموعاتت أأخرىى.  

● للمشرووعع للحديث عن االحملة إإذذاا ووقع ااإلختيارر عليها.بالمشارركة بالمؤتمر االنهائي  ووعدمم االممانعة إإبدااءء االرغبة   
 

ااإلعالمّية وواالتروويج للمشرووعع:امة تتعّلق بالتغطية أأمورر ه  
● مباددررةة االشرااكة ااألمريكّية االشرقق ووضع شعاررااتت تك تراايبز وو منع االفائزين بالمنح االصغيرةة االتأكد على جمي 

االتصريح االتالي مع أأية ماددةة إإعالمّية (مقالل، سبق صحفي، مدوّونة، ... االخ)  ررفاققإإأأووسطّية على كل ما ينشر وو
ز وومباددررةة االشرااكة ااألمريكّية االشرقق أأووسطّية من أأّية مساءءالتت قانونّية.ووذذلك إلخالءء مسؤوولّية تيك تراايب  

 
) من خاللل منحة Tech Tribesك تراايبز (تبدعم من منظمة  (إإسم االجهة) من قبل منظمة االمشرووعع"تم تنفيذ هذاا 

)، مكتب شؤوونن االشرقق ااألددنى، االتابع لوززااررةة االخاررجية MEPIمقدمة من مباددررةة االشرااكة ااألمريكية االشرقق أأووسطية (
ال تعبر بالضرووررةة عن ررأأيي ووززااررةة االخاررجية ااألمريكية. ووتعد  االمشرووععااألمريكية. إإنن ااآلررااءء وواالنتائج وواالتوصياتت االمبينة في هذاا 

عليمية في منطقة مباددررةة االشرااكة االشرقق أأووسطية مباددررةة ررئاسية ااطلقت لدعم ااالصالحاتت االسياسية ووااالقتصاددية وواالت
االشرقق ااألووسط، ووتحسين االفرصص لجميع شعوبب االمنطقة، ووباألخص للشبابب وواالنساءء. يمكن االحصولل على معلوماتت 

"www.mepi.state.govأأكثر حولل مباددررةة االشرااكة ااألمريكية االشرقق أأووسطية على االموقع   
 

● االمتعّلقة بالمشرووعع من قبل منظمة تك تراايبز قبل  ةمواادد ااإلعالنّية ووااإلعالمييجب االمواافقة على جميع اال 
نشرها بما في ذذلك جميع تصاميم االجراافيكس ووأأية تصميم يحمل شعارر االممّولل.  
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غير ملزما لتك تراايبز لدفع أأيي تكاليف تتعلق بإعداادد طلب االمنحة ووال تمولل تك تراايبز أأيي  ةيعتبر االتقدمم لطلب هذه االمنح
كما تحتفظ تك تراايبز لنفسها بالحق في ررفض أأيي من االطلباتت االوااررددةة.  عقد للخدماتت االموصوفة هنا.  

 
ااكة ااألمريكية االشرقق أأووسطية ، كما لن فيما يتعلق بإصداارر إإتفاقية االمنحة ال تعتبر تك تراايبز ووكيال أأوو نائبًا عن مباددررةة االشر

هذاا االبرنامج.  عنتكونن مباددررةة االشرااكة ااألمريكية االشرقق أأووسطية طرفا في أأيي من إإتفاقياتت االمنح االناتجة   
 

 
تك تراايبز إإلى ااستفساررااتت عن االمنحةيرجى تقديم طلباتت االمنح وو أأية   

: االسيد خالد حجابباالمسؤوولل االمعني  
info@techtribes.org  

كافة االطلباتت بوااسطة االبريد ااإللكترووني على االعنواانن أأعاله باللغة االعربية تقدمم  
لن يتم االنظر في أأيي طلب تم تقديمه بعد االتواارريخ االمبّينة أأعاله.   
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من نحن  
 

االتنمية االمستداامة عن طريق توظيف كل ما هو جديد في عالم  مطامح لتلبيةتيك تراايبز منظمة غير رربحّية أأررددنّية تهدفف 
مجتمعي مطلوبب. ترّكز االمنظمة جهوددها لخدمة االمجتمع االمدني ووتحقيق تغيير تكنلوجيا ااإلتصاالتت ووااإلعالمم االحديث 

مم االتطّوعع في االعمل مع االطاقاتت االشبابّية في االوطن االعربي لتحديد أأوولوّياتت االعمل االمجتمعي ووإإعاددةة االنظر في مفهو
يبدأأ بتوعية االمجتمع بأهمّية االمنهجي. للتكنولوجيا أأووجه إإنسانّية ووتنموّية عديدةة، يعلمها االبعض وويجهلها االكثيروونن. ددووررنا 

أأددووااتت هذه االتكنولوجيا االمتعدددةة ووسبل توظيفها لخدمة االقضايا االمجتمّية.   
 

أأيي ااإلستعانة بالجماهير بغية تحقيق هدفف يي االعامم، تشكيل االرأأترتكز فكرةة عمل االمنظمة على مبدأأ االحشد االجماهيريي ل
ستورريي معّين أأوو لحشد دد بمشرووعع تعديلجمع توااقيع على عريضة االكتروونّية ترصد ررأأيي االشاررعع عن طريق  ذذلك إإنن كاننووما 

ااإلستجابة لها  االجهاتت االمعنّيةمن ووااجب ووباتت  ةمعّين مشكلةتسليط االضوءء على قضّية باتت تشّكل جهودد االناسس بهدفف 
أأوو ااررتفاعع عددد  على سبيل االمثالل كزياددةة عددد االوفّياتت من ااألطفالل أأمامم مدررسة ما بسبب عدمم ووجودد جسر مشاةة

االحوااددثث على تقاطع فرعي بسبب عدمم ووجودد إإشاررةة ضوئية.  
 

بدعم من مباددررةة االشرااكة ااألمريكية االشرقق   Tech Tribe من قبل منظمة تيك تراايبز وواالمنفذ  .جو)٣مشرووعع مجتمعي (
أأووسطية هو أأحد براامج االمنظمة االذيي عن طريقه تدعم االناشطين االمجتمعّيين االرقمّيين في االعمل على تغييرااتت 
مجتمعّية ذذااتت نطاقق ووااسع باستخداامم االتكنولوجيا االرقمية بهدفف تطوير معرفتهم بالتقنياتت االرقمية من منظورر برمجياتت 

ضافة إإلى االتطرقق لمهاررتت االتيسير وواالتوااصل من خاللل أأنشطة تفاعلية تعززز ااإلبدااعع االشخصي إلفتوحة ، بااالمصاددرر االم
وواالعمل االتشارركي.  

  
االمنظماتت غير االحكومية وواالجمعياتت  االعاملين وواالمتطّوعين فيلبناءء قدررااتت االنشطاءء االمجتمعّيين وو  يهدفف االمشرووعع

يم االمجتمعي ووعمل منظماتت االمجتمع االمدني بما فيها قواانين عمل ااألهلية في مجاالتت االحاكمية االرشيدةة وواالتنظ
االجمعياتت ااألهلية وواالمنظماتت االغير رربحية باإلضافة إإلى أأفضل االمماررساتت في توظيف ااإلعالمم ااإلجتماعي لخدمة 

لبصرية االمجتمع االمدني وواالقضايا ااالنسانية عن طريق االتخطيط لحمالتت كسب تأييد ررقمية ووتصميم االهوية االرقمية وواا
بما يتالئم مع أأهداافف االحمالتت.  

  
االعرضض لفتح تدرريب االمشارركين على مهاررااتت االتيسير وو االوررشش االتفاعلّية االتي تعمل على على عددد من االمشرووعع مبني 

خرين وونشر ووتوسيع إإبدااعهم االشخصي وواالتشارركي عن طريق جلساتت عمل جماعية تمكن من آآفاقق تتيح لهم تدرريب آآ
االهاتف االمحمولل إلشرااكك  االمعرفة، ووتعززز سبل االتعاوونن وو االتشبيك في مجاالتت االتكنولوجيا وو تطبيقاتتتباددلل االخبرااتت وو 

االشبابب في االمسؤوولية ااإلجتماعّية وو ااإلنخرااطط كصوتت فاعل في االمجتمع االمدني مما سيمدهم بطرقق ووووسائل اابتكارر 
لحمالتت تغيير ررقمية ووطرقق تعبيرية مختلفة.  

  
قط في االتعريف بأددووااتت ااإلعالمم االجديد وواالشبكاتت ااإلجتماعّية بل بالعمل مع االطاقاتت قيمة االمشرووعع ال تكمن ف

االشبابّية لتحديد أأوولوّياتت االعمل االتنمويي في االممكلة وواايجادد آآلّية لتوظيف هكذاا طاقاتت بشكل فاعل عن طريق 
مي" إلحدااثث تغيير مجتمعي تكنولوجيا تنموّية تطمح لبناءء قاعدةة شعبّية تعتمد على فكرةة "االحشد االجماهيريي االرق
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ووفكريي مطلوبب.  "شبكة االناشطين االرقمّيين" تعد أأوّولل مباددررةة عربّية حاضنة لخبرااءء االتكنولوجيا االتنموّية من كاّفة االدوولل 
.االعربية على منّصة االكتروونّية لتشارُركك أأهم االدررووسس االمستفاددةة ووتباددلل االخبرااتت في مجالل االتنظيم االمجتمعي  

 
إإال أأنه لعددد من االجهاتت االمانحة ااستماررةة مقترحاتت االمشرووعاتت نفس "نسق" لمقتبسة عن أأيفيكس ووااتتبع هذه االوثيقة 

مقاررنة باالستماررااتت ااألكثر  أأكثر بمجردد االبدءء في االكتابة ستجد أأنها االطريقة ااألسهل ووااألكثر صالبة ووتضم تفاصيل
عمومية، على سبيل االمثالل:  

 
− أأنشطة االمشرووعع   
− خطة االتطبيق   
− االمرجوةةاالنتائج    
− ااألهداافف   
− االهدفف االرئيسي   
− ووغيرها   

 
ليست بالضرووررةة عملية صعبة، فيمكنك االبدءء باألقسامم ااألكثر ووضوحا بالنسبة لك، ووبعدها يمكنك هذاا االمقترحح كتابة 

االعوددةة لألجزااءء ااألخرىى.  
 

تأكد من أأنن لديك ووقت لجمع االمعلوماتت االمفصلة عن خطة مشرووعك، ووكلما كنت محددداا وومتماسك  نصيحة:
، ووكلما ززااددتت ااحتماالتت االحصولل على تمويل.كلما كانن عرضك أأقوىى ووعقالني،  

 

 مشرووععاالم من ااستماررةة مقترحح ددليل إإررشادديي لكل قس
 

االغالفف:صفحة   
● هي ووصف "نتيجة" أأوو  تيارر إإسمالخ ااألمثلمشرووعك، االطريقة حملتك/ل : ستحتاجج إإسماً االحملة/عنواانن االمشرووعع 

"تأثير" االمشرووعع، ووبعدها ااسم االنشاطط. وومن خاللل ااتباعع هذه االطريقة ستعطي جمهورركك على االفورر بعض 
االمعلوماتت عن "االمهمة" االتي يقومم بها االمشرووعع.  

 
مثالل:  

تفعيل االمواادد االقانونّية في قانونن االعمل ااألررددني لضمانن حقوقق جميع االفئاتت ووباألخص ااألشخاصص ذذوويي ااإلعاقة *   
 

●   االمشرووعع:مدةة  
● إإلى:مقدمم    
● معلوماتت ااالتصالل:   
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● أأضف منظمتك عن تطوير ووإإددااررةة االمشرووعع.  ووهو االشخص االذيي سيكونن مسؤووال فياالمسئولل عن ااالتصالل:  
وواالبريد ااإللكترووني لكل مسووولل ااتصالل.ااالسم وواالوظيفة ووررقم االهاتف   

● االبريديي االكامل لمرااسالتك االعنواانناالعنواانن االبريديي: ضع    
● تارريخ تقديم االمقترحح   

 
. مقدمة تنفيذية (من نصف صفحة إإلى صفحة بحد أأقصى)١  

هو االجزءء ااألكثر أأهمية من مقترحك. عاددةة ما يعتمد االمانحونن عليه للقيامم بعملهم فيما يتعلق بعرضض االمشرووعع على  هذاا
ززمالئهم.   

 
ووصفا موجزاا عن أأهمية هذاا  مفهومم االمشرووعع، بما في ذذلك لمحة موجزةة عنفي االعاددةة تقدمم االمقدمة االتنفيذية 

لمتوقع إإنجاززه من طة االمنظمة/االمجموعة ااألخرىى االبراامجية، وو ما هو اااالمشرووعع وو ضرووررااته ووكيفية إإررتباطط االمشرووعع بأنش
"محطة ووااحدةة" يمكن أأنن يجد فيها االممولل أأوو االشريك ما يلي: تكوننووينبغي أأنن . /االحملة االمقترحةخاللل االبرنامج  

 
− : االمشكالتت االتي سيتم االتطرقق لها/االحملةية االمشرووععشرحح ملخص لسبب أأهم   
− االحملةهدفف    
− االحملةررؤؤية عامة السترااتيجية    
− االفئة االمستهدفة وو موجز عن أأصحابب االمصلحة   
− بنجاحح. اإإذذاا ما تم تطبيقه االحملةاالنتائج االمتوقعة أأوو االتغييرااتت االتي يمكن أأنن تنتج عن    

 
باقي قم بإعداادد االمقدمة االتنفيذية بعد كتابة باقي االمشرووعع، حيث أأنها تعتمد على االمعلوماتت االموجوددةة في نصيحة: 
ااألقسامم.  

 
خلفية للمشرووعع/ االسياقق االعامم للمشرووعع (صفحة ووااحدةة بحد أأقصى)ددررااسة االحالة/  .٢  

منطقي ووضروورريي كاستجابة لبعض االظرووفف، ووما هي االمشكلة  /حملتكفي هذاا االجزءء تشرحح لماذذاا تعتقد أأنن مشرووعك
االتي سيتم االتطرقق لها.  

 
قمت باستشاررته، ماذذاا قالواامن هذاا االمقترحح، يجب أأنن تشرحح االخلفية كيف ووصلت ل اذذاا تعتقد أأنن مشرووعك حال وولم -

. أأين ووكيف نشأ مشرووعك؟ إإذذاا كنت قد قمت بأبحاثث لها أأية أأددلة كمية تثبت أأنن هناكك طلب لهذاا االمشرووعع، للمشكلة
ااإلشاررةة إإليها (ووااددررسس إإمكانية إإضافة أأية ووثائق كمالحق، كنتائج االدررااسة أأوو ملخصها)االرجاءء   

 
وصف االسياقق االخاصص في االدوولة أأوو االمنطقة، كجزءء من االخلفية.أأحيانا تحتاجج ل  

تلك ااألقسامم (سوااءء مجتمعة سويا أأوو منفصلة) ينبغي أأال تزيد على صفحة.  
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هدفف االمشرووعع وواالنتائج االمرجوةة (ما بين صفحة ووصفحتين). ٣  

جملة ووااحدةة ااإلجابة على  ينبغي أأنن يصف "هدفف االمشرووعع" االتأثير االعامم االذيي ترغب للمشرووعع أأنن يحققه، ووحاوولل في
سؤاالل: أأيي نوعع من االتغيير ذذوو ااألهمية االذيي سينتج كسبب للمشرووعع؟ مثال: جسد "ررؤؤية" االمشرووعع.  

 

:١مثالل   
هذاا االمشرووعع يهدفف لدعم منظماتت حرية االتعبير في آآسيا االوسطى، االتي توااجه اانتهاكاتت خطيرةة لحرية االتعبير ووحقوقق 

يك لمساعدتهم في تطوير إإعالمم مستقل وومسؤوولل يمكنه لعب ددوورر رراائد في ااإلنسانن، من خاللل تقديم آآلية للتشب
تطوير االديمقرااطية.  

 
:٢مثالل  

هذاا االمشرووعع يهدفف إإلى االتأثير ووتحقيق مشارركة نشطة في قضايا حرية االتعبير من االدوولة وواالوكاالتت االحكومية 
ة أأددووااتت مرااقبة ووااإلبالغغ عن االتطوررااتت، ووخلق االمختلفة وواالمجتمع االمدني في أأمريكا االالتينية وواالكارريبي من خاللل تقوي

آآلياتت لحواارر فعالل بين االدوولة وواالحكوماتت االمختلفة لتقوية شبكاتت حرية االتعبير على االمستويين االمحلي وواالدوولي.  
 

: ١االناتج  
آآلية مثالية للربالغغ عن اانتهاكاتت حرية االتعبير وواالتطوررااتت في أأمريكا االالتينية وواالكارريبي  

 
: ٢االناتج  

د االدعم في مختلف مناطق االكارريبي وواالتعاوونن في تطبيقها على االمستويين تطبيق مباددررااتت لرفع االوعي ووحش
االقومي ووااإلقليمي.  

 
نن جملة عامة عن االتغير أأوو ااإلنجازز االذيي عاددةة ما يطرحح ستعرفف إإذذاا ما كانن هدفك تمت صياغته بشكل جيد ألنه سيكّو 

سؤاالل "كيف"؟  
 

تعريفاتت هامة:  
ما بين خمس إإلى سبع سنوااتت إلنجازز ووااحدةة من  مدةةهي االمناطق االكبيرةة من االعمل االذيي يتم على  ااألهداافف: •

مهامم االمنظمة.  
هي االنتائج متوسطة االمدىى االتي يفترضض تحقيقها عاددةة خاللل فترةة ما بين عامم إإلى ثالثة أأعواامم االنتائج: • مثل  -

ووتقوية ووتجنب تكراارر االجهودد""تحديد طرقق للعمل بشكل ااسترااتيجي ددااخل االمناطق من أأجل ررفع   
:  هي إإنجاززااتت تتم على مدىى ززمني أأقصر ووتكونن أأكثر تماسكا ووووااقعية وومن شأنها االتمكين من تحقيق االمخرجاتت •

االنتائج على االمدىى االبعيد مثل االتقاررير وواالتدرريباتت وواالكتيباتت.. إإلخ. -  
 

رربطها مباشرةة بأنشطة االمشرووعع االذيي تخطط له. مثال:  جدااً  فيما تعمل على صياغة نتائج مشرووعك، من االمهم :نصيحة
: ت إإحدىى نتائج االمشرووعع االمتوقعة هي تحسن ااإلبالغغ عن ااالنتهاكاتت، إإذذنن ستكونن ااألنشطة ذذااتت االصلة شيئا مثلنإإذذاا كا
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مرااسلين، ووررشش عمل تدرريبية للمرااسلين، ووتباددلل االمهاررااتت بين االمنظماتت، ووتطوير نماذذجج االتقاررير، ووبناءء شبكة أأووسع من اال
.ووززياددةة االقدررةة على االترجمة ، االخ   

 
االمشرووعع ( في حدوودد صفحتين) . أأنشطة وومخرجاتت٤  

ستستخدمها  ) االتيااألنشطة وواالجدوولل االزمني(هذاا االقسم هو االمكانن االذيي تحددد فيه االخطوطط االعريضة السترااتيجيتك 
لتحقيق نتائج االمشرووعع االخاصص بك جابة مباشرةة للنتائج االمتوقعة االتي حدددتها مع مرااعاةة أأنن تكونن ااألنشطة بمثابة ااست -

.٣في االقسم ررقم   
 

ما هي االتكتيكاتت االتي تنويي ااستخداامها لتنفيذ نشاطاتت االحملة ووكيف ستوّظف كل منها للوصولل فّكر باآلتي: 
ةة (االتكتيك وواالهدفف من ااستخداامه).لألهداافف االمرجّو   

 
:االممكنة وواالتكتيكاتت ااألنشطة علىبعض ااألمثلة : ااألنشطة   

ليكونواا بمثابة االقنوااتت ااإلعالمّية اانشاءء مدوونة، صفحة على االفيسبوكك، حسابب على تويتر ووقناةة على االيوتيوبب  •
للحملة.  

ااستخداامم صفحة االفيسبوكك إلطالقق مسابقة ما •  
اانشاءء عريضة االكتروونية تربط بالمدوّونة لجمع االتوااقيع على ااقترااحح تعديل ددستورريي معّين •  
حقوقّيةنتهاكاتت برمجة خريطة تفاعلّية لرصد اا •  
/االتخطيطّيةووررشش االعمل االتدرريبية •  
أأوو مجموعة من االمستخدمين أأوو مهاررةة محدددةة، أأوو لجماعة معينة تدرريباتت على موضوعع •  
للتعريف بأهداافف االحملة وونتائجها االمرجّوةة براامج إإذذااعية/ مقابالتت متلفزةة •  
مناقشة ميسرةة عبر االقائمة االبريدية ووتقرير الحق لها أأوو نشرةة صحفية •  
حولل قضية معينة حوااررّية مع عددد من ااألطراافف االمعنّيةجلسة  •  
من االخبرااءء للنهوضض بعددد من االخطط ااإلسترااتيجّيةندووةة لمجموعة  •  
االكترووني للرأأيي ااستطالعع •  
ووقفة ااحتجاجّية •  
عرضض مسرحي ددرراامي •  

 
ووضح متى ووأأين سيتم كل نشاطط، وومن سيشارركونن فيه. ووكن ووااقعيا حين ووضع  /االتكتيكاتتعند قيامك بوصف ااألنشطة

االجدااوولل االزمنية فال فائدةة من تعريض نفسك للفشل - تعد بنتائج أأقل مما تتوقعه من ااإلفرااطط في  أأننوومن ااألفضل  -
توقعاتك لإلنجاززااتت.  

 
االتي ستنفذها، على سبيل االمثالل، موقع  هي "االمنتجاتت االتي من شأنها أأنن تتوااجد كنتيجة لألنشطة االنتائج االمتوقعة:

على شبكة ااإلنترنت، مناهج تدرريبية، تقرير بحثي، أأوو خطة لألنشطة االمستقبلية، أأوو كتيب لتوضيح طريقة االقيامم بنشاطط ما 
لى ذذلك. حاوولل االوصف قدرر أأوو إإعالنن أأوو عددد معين من ااألشخاصص االمدرربين أأوو تدخل بشكل ما في االسياسة ووما إإ

ااإلمكانن:  
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.٥٠هو ة / االكتيب االذيي سيتم إإعداادده ووعددد االنسخ من االوثيق متدرربب ٢٠مثالل:  •  
 

. االميزاانية (صفحة ووااحدةة)٥  
نن ووفقا لنتائج ووقم بترتيبها قدرر ااإلمكامت بعرضها في االمقترحح، قتأكد من أأنن االميزاانية مرتبطة باألنشطة وواالنتائج االتي 

هذاا االمشرووعع بإعداادد نموذذجج  تيك تراايبزتقديرااتت االتكاليف لكل نشاطط مع كتابته تحت االنتيجة االمحتملة له. قامت  ووااضعاً  -
لميزاانية بها أأنشطة مختلفة، مرفقة في نهاية هذه االوثيقة.  

 
تأكد من إإعداادد االميزاانية بالدينارر ااألررددني. مالحظة:   

 
ي ميزاانية االمشرووعع في ميزاانية االمؤسسة : تأكد من أأنك تعرفف كيف سيتم ددمج االمعلوماتت االموجوددةة فنصيحة

االسنوية.  
 

، ااحرصص على ووضع بعض أأخرىى (كشركاتت ددااعمة)  االتمويل من جهاتت مانحة جزءء من إإذذاا كنت تتوقع أأنن تحصل على
االمؤشرااتت في قسم "االميزاانية" ضمن مقترحح مشرووعك، ووكذلك إإشاررةة إإلى االجهاتت االتي ستحاوولل طلب االتمويل منه.   

 
ألسئلة للتفكير بشأنها:فيما يلي بعض اا  

هل هناكك أأيي شيءء في االميزاانية االتي يمكن أأنن تساهم االمؤسسة به؟ على سبيل االمثالل، قائمة بريدية ، ووررشة  •
ا كجزءء عمل/ مكانن للتدرريب، مسؤوولل عن االمواارردد، ووما إإلى ذذلك، تأكد من إإظهارر قيمة أأيي مساهماتت تقومونن به

من عرضض االدخل/ وواالتكاليف.  
، أأوو لدىى أأيي من االشركاءء في مشرووعك، يمكن ااالستعانة به من أأجل تنفيذ هذاا االمشرووعع؟ هل لديك أأيي تمويل •

على سبيل االمثالل، إإذذاا كنت ستستخدمم مواادد تدرريبية تم تطويرها في مشرووعع آآخر ألهداافك االخاصة (بدال من 
ح فقط في إإنتاجها من االصفر)، يمكنك عرضض هذه االمواادد كمساهمة في توضيح ااإليرااددااتت في االميزاانية، ووووض

االجزءء االمتعلق بالتكاليف االنفقاتت االتي ستحتاجها للقيامم بتعديالتت على االماددةة االجاهزةة مسبقا.  
 

مالحظاتت هامة تتعّلق بالميزاانية وواالنفقاتت االمسموحح بها:  
 

بتنفيذ لن يتم توفير أأيي أأمواالل لشرااءء أأجهزةة االكمبيوتر أأوو أأيي معدااتت أأخرىى، فمن االمتوقع أأنن تقومم االمنظمة/االمجموعة 
جميع ااألنشطة على نطاقق ووااسع من خاللل االمعدااتت االمملوكة حاليًا من قبل االمنظماتت غيراالحكومية ووموظفيها 

أأوواالمتطوعين. إإذذااكانن هناكك حاجة إإلى خدماتت ااستضافة لموقع إإلكترووني، يجب على االمطورر تخصيص االتمويل االالززمم 
لذلك ضمن ميزاانيته.  

ةة االمنظماتت غيراالحكومية لتسهيل تنفيذ نشاطاتها االجاررية أأوواالمخطط لها، ووحيث أأنن االتمويل سيتم توجيهه لمساعد
لذلك لن يتم تقديم أأيي تمويل لتغطية أأجر رراايط ااررتباطط للحملة. إإال أأنه يجب أأنن تشمل ميزاانيتك على تدرريب هؤالءء  

غير االحكومية. االموظفين الستخداامم تطبيق االهاتف االنقالل االمقترحح، بحيث يتم تطويراالقدررةة االمؤسسية للمنظماتت  
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)٨وو  ٧وو  ٦االمشرووعع (صفحة ووااحدةة تقريبا لكل ااألقسامم  في . االمشارركونن٦  
ااعطي لمحة عامة عن كل من سيشارركونن في نشاطاتت االمشرووعع إإما كشركاءء في االتنفيذ أأوو  من أأصحابب االمصلحة-

كمشارركين مباشرين في أأنشطة االمشرووعع (على سبيل االمثالل، االصحفيين في ووررشش االعمل، ووما إإلى ذذلك). كيف يرتبط 
بيقها في االمجتمع أأوو في نفس االمجالل؟ هل هناكك شركاءء ااسترااتيجيين تط االمشرووعع بغيره من ااألنشطة االمفترضض الحقاً 

  تتعامل معهم بأيي طريقة؟
 

)٨وو  ٧وو  ٦االمستفيدين (صفحة ووااحدةة تقريبا لكل ااألقسامم . ٧  
سيتأثروونن بأنشطة االمشرووعع.أأنهم ر االمباشروونن من االمشرووعع، ووكيف صف من سيكونن االمستفيدوونن االمباشروونن ووغي  

 
)٨وو  ٧وو  ٦. إإددااررةة االمشرووعع (صفحة ووااحدةة تقريبا لكل ااألقسامم ٨  

ذاا االمشرووعع كـ"منسق للمشرووعع" يتابعه يوميا، ووكذلك من هذاا هو االمكانن االذيي تحددد فيه من سيكونن مسؤووال عن ه
ووااإلددااررةة االمالية. هل سيكونن لديك أأيي مجموعة ااستشاررية ستشارركك في االتنفيذ؟ إإذذاا كانن  االعامم ااإلشرااففاالمسؤوولل عن 

ااألمر كذلك، حدددهم ووااشرحح ددووررهم.  
 

(ااختيارريي)وواالتحّدياتت . االمخاطر ٩  
تصورر قدررتك على تنفيذ االمشرووعع بنجاحح. في حين أأنه قد يبدوو غير بديهي أأنن حددد االمخاطر االتي يمكن أأنن تتدااخل مع 

تتحدثث مع االمانحين االمحتملين أأنن هناكك إإمكانية لعدمم نجاحح للمشرووعع، لكنه من ااألفضل لتحديد االمشاكل االمحتملة قبل 
أأنن تبدأأ، بحيث يكونن االجميع على نفس ددررجة االوعي بالمشاكل االمحتملة هاتت االمانحة ااقترااحاتت ووغالبا ما تقدمم االج -

لتقليل االمخاطر.  
 

على سبيل االمثالل، رربما تكونن غير متأكد من مدىى سرعة االعثورر على أأفضل شخص مؤهل لتنفيذ االمشرووعع. أأوو رربما هناكك 
ااضطرااباتت أأهلية ووشيكة حولل إإجرااءء ااالنتخاباتت في بلد ما من شأنها أأنن تمنع إإتمامم بعض ااألنشطة. وورربما تستخدمم نظامم 

ال يمكن ااالعتمادد عليه للمضي قدما في االعمل، ووبالتالي تتوقع بعض االتأخير في االتنفيذ.ااتصاالتت   
 

االتفكير في االمخاطر االتي قد توااجه االمشرووعع خاللل االكتابة على االوررقق يساعدكك على ووضع خطط للطوااررئئ، ووهو ما 
يمكن أأنن تقدمه أأيضا في هذاا االقسم.  

 
. ااستداامة االمشرووعع (ااختيارريي)١٠  

رفة ماذذاا سيحدثث لهذاا االمشرووعع بعد اانتهاءء االتمويل. ما هي آآلياتت االبناءء على االمشرووعع، أأوو االتي تنتج عنه في معنرغب 
على تلك االتساؤؤالتت فكر فيما يلي:لضمانن ووجودد نتائج دداائمة له؟ وولإلجابة   

 
هل هذاا االمقترحح جزءء من مشرووعع أأكبر مستمر، أأمم هو نشاطط قائم بذااته؟ هل هناكك مرااحل  سياقق االمشرووعع: •

الحقة متوقعة؟  
براامج ستستفيد من نتائج هذاا االمشرووعع؟هل هناكك أأيي أأنشطة متابعة أأوو  االمتابعة: •  
تحظى هذه االمباددررةة بدعم حالي (بما في ذذلك االدعم االمالي) من أأصحابب االمصلحة  مدىى إإلى أأيي االدعم: •
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ما هو معرووضض على االجهاتت االمانحة؟رئيسيين االمحليين أأوو االدووليين بعد تارريخ نهاية االمشرووعع ووفقا لاال  
 

. ااعتباررااتت االتوااززنن في االنوعع ااالجتماعي (ااختيارريي)١١  
كي تحقق االتوااززنن في االنوعع ااالجتماعي، عليك أأنن تقولل ما هي االتداابير االتي سيتم ااتخاذذها لضمانن أأنن يتم االتصديي 

ووااالحتياجاتت للنساءء وواالفتياتت وواالرجالل وواالفتيانن، وومن أأجل ذذلك ينبغي االنظر في ما يلي:للمصالح   
 

ما هي جواانب عدمم االمساووااةة بين االجنسين االتي سيتم االتعامل معها في سياقق االمشرووعع ووما هي  االتخطيط: •
للتصديي لها ضمن تصميم االمشرووعع؟ ااالسترااتيجياتت االموضوعة  

ما هي ااإلجرااءءااتت االملموسة االتي سيجريي ااتخاذذها لضمانن تلبية ااحتياجاتت/ مصالح االرجالل وواالنساءء  تنفيذ:اال •
وواالفتياتت وواالفتيانن ووددمجها في أأنشطة االمشرووعع؟  

اللل لمستهدفف تحقيقها من خكيف سيستفيد االرجالل وواالنساءء وواالفتياتت وواالفتيانن من االمزاايا أأوو االمكاسب اا تقييم: •
ياسس هذاا؟أأنشطة االمشرووعع، ووكيف يمكن ق  

 
. االتقييم وواالرصد (ااختيارريي)١٢  

ااألهم هو تحديد لة تحديد بعض االطرقق لقياسس االنجاحح. كيف تعرفف إإذذاا كنت قد حققت أأهداافك؟ من االمهم محاوو
مؤشرااتت للنجاحح في بدااية االمشرووعع، يمكنك مرااجعتها في منتصف االطريق وو/أأوو في نهاية االمشرووعع.  

 
غيرها):إإليك بعض ااألفكارر (ووسيكونن لديك كثير   

 
مم بدووررةة تدرريبية، ااطلب من االمشارركين تدووين "توقعاتهم" في بدااية االدووررةة، ثم في االنهاية، ااطلب إإذذاا كنت تقو •

فيها كيف سيستخدمونن االمهاررااتت االتي ااكتسبوها، يمكنك االمتابعة بضعة  يوضحوننتقييم  ةةمنهم ملءء ااستمارر
دمواا تلك االمهاررااتت، ووددوونن ذذلك. أأسابيع أأوو أأشهر في ووقت الحق لمعرفة ما إإذذاا كانواا قد ااستخ  

إإذذاا كنت تنشئ موقعا على شبكة ااإلنترنت، أأووضح ما إإذذاا كانن هناكك مشارركة من أأصحابب االمصلحة في بناءء  •
مستخدميناالموقع، ووأأيضا يمكنك قياسس كيفية ااستخداامم االموقع، ووكم عددد اال  

وواالمسوددااتت وواالتعليق عليها.يضة يمكنك ددعوةة االناسس الستعرااضض االخطوطط االعر تقارريرإإذذاا كنت تنتج مواادد أأوو  •  
ووتقديم تقرير عن االنتائج.يمكنك االقيامم بمسح للمستخدمين لمواارردد االمشرووعع،  •  

 
تأكد من إإددررااجج بند في بنودد االميزاانية عن أأيي أأنشطة تقييم تخطط إلجراائها، ألنن تلك ااألمواالل االتي ستدفعها جزءء  نصيحة:

من تكاليف االمشرووعع.  
 

:(االزاامي) ااإلعالمم وو االتكنولوجياإإستبانة إإستخداامم ووسائل . ١٣  
االمنظمة/االمجموعة االمتقدمة في مجالل إإستخداامم ووسائل االتوااصل  قدررةةتوفر هذه ااإلستبانة معلوماتت حولل خبرةة وو 

ااإلجتماعي وو االتكنولوجيا وو كيف سيقومم االمشرووعع االمقترحح بالمساهمة في تعزيز هذه االخبرااتت وو االجهودد.   
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إإلكترووني على ااإلنترنت؟ يرجى كتابة االعنواانن ااإللكترووني االخاصص موقع هل لدىى منظمتك/مجموعتك  •
بالمنظمة/االمجموعة.  

هل تقومم االمنظمة/االمجموعة بإستخداامم ووسائل االتوااصل ااإلجتماعي أأوو منصاتت ااإلعالمم ااإلجتماعي للتوااصل  •
اامم هذه االوسائل مع االشركاءء وو االجهاتت االمعنية وو االمنتفعين؟ إإذذاا كانت ااإلجابة بنعم يرجى تحديد كيفية إإستخد

عداادد االمتتبعين لهذه االمنصاتت؟ مع ذذكر أأ  
) للتوااصل مع SMSهل تقومم االمنظمة/االمجموعة بإستخداامم االرسائل االقصيرةة عبر ااجهزةة االهاتف االنقالل ( •

االمنتفعين؟ إإذذاا كانت ااإلجابة بنعم يرجى  ووصف االكيفية؟   
) مثل االمدووناتت، 2.0ة من االجيل االثاني (هل تقومم االمنظمة/االمجموعة بإستخداامم أأددووااتت ااإلنترنت االديناميكي •

)  وو غيرها للتوااصل مع االشبابب بفعالية؟ إإذذاا كانت ااإلجابة بنعم يرجى  ووصف االكيفية؟ RSSاالخراائط، وو(  
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االملحق ااألوولل  
نصائح إإضافية لكتابة مقترحح االمشرووعع  

 
− شديد. وولخص طلبك بإيجاززؤسستك ااحرصص على أأنن تضيف صفحة غالفف "ووددية وومهنية" على ووررقة م   
− .ااحرصص على أأنن تجد شخص ما لتصحيح االمقترحح لغويا   
− تأكد من أأنن ااقترااحك يوضح خبرتك في هذاا االمجالل، فضال عن إإشرااكك أأصحابب االمصلحة االرئيسيين في عملية  

االتخطيط.  
− تتبع االمالل. من مانحمكن االتتأكد من ووجودد صلة مباشرةة بين نتائج االمشرووعع ووبين ااألنشطة وواالميزاانية، كي ي   
− عطاءء أأمثلة من ووااقع االحياةة حيثما كانن ذذلك مناسبا.بإووقم قدرر ااإلمكانن، وومحدددااً  متماسكاً كن    
− ضع ااقتباساتت من أأصحابب االمصلحة االرئيسيين توضح قيمة االمشرووعع االخاصص بك.   
− ذذلك، مع  ثلة لمشرووعك االذيي تقترحه، أأشر إإلىمما /حمالتتإإذذاا كانت هناكك أأمثلة على تطبيقاتت ناجحة لمشارريع 

ذذاا كانت هناكك صلة مباشرةة بينك ووبين هذه االمشارريع كجزءء من عمليتك للتعلم.توضيح ما إإ  
− تأكد من إإظهارر أأنن منظمتك يمكن أأنن تسهم في االتكلفة ااإلجمالية للمشرووعع  سوااءء من خاللل االتطوعع أأوو خالفف  -

ذذلك، وولكن كن ووااقعيا شياءء االتي ال تستطيع أأنن تفعلها.ال تعد باأل -  
− صفحاتت ما لم ينص على خالفف ذذلك. ١٠إإلي  ٥ينبغي أأنن تكونن محددداا في إإطارر ما بين    
− ااجعل مقترحح مشرووعك سهل االقرااءءةة باستخداامم االخط االكبير بما فيه االكفاية، ووتركك مساحاتت بيضاءء كافية،  

ووااستخدمم االترقيم حيثما أأمكن.  
− منظمتك وومع من تتعاوونن حاليا وومن قدمم االمعلوماتت ااألساسية وواالخلفية (في االمالحق) حولل كيفية عمل  

االعاملين بها ووتمويلها ووكيفية إإددااررتها.  
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االملحق االثاني  
االميزاانية  

يوفر هذاا االقسم نماذذجج ألنوااعع مختلفة من االميزاانياتت االتي يمكنك أأنن تقدمها للممولل. االنموذذجج ااألوولل هو ميزاانية 
م ميزاانيتك مع االتركيز على أأنشطة محدددةة في ألنشطة االمنظمة بناءء على "االمدخالتت"، لكن قد تحتاجج إإلى تقدي
االمشرووعع. وويمكن أأنن يحددد االممولونن أأيي نوعع من االميزاانياتت يفضلونن.  

 
. ميزاانية عامة للمنظمة:١  

 
رردد االميزاانية بتصنيفاتت ووااسعة، يمكنك أأنن تدررجج تحتها أأنشطة مشرووعك ووفقا للمدخالتت، مثل االمو نموذذججفيما يلي 

االمستخدمة في االمشرووعع:  
 

االفئة ووصف مفصل بما في ذذلك ااألعداادد  
وواالكمّياتت  

دينارر ااألررددني)االميزاانية (بال  

أأحدااثث/ ووررشش عمل/ تدرريب    

ددعم االتطوير االتنظيمي    

سفر    

مستشاررين/ تعاقدااتت    

ترجمة/ ترجمة فوررية    

إإيجارر أأوو تكاليف االمقر    

معدااتت    

صيانة االمكتب    

إإددااررةة االموقع    

ااتصاالتت    

ووموااررددمواادد     

ررسومم بنكية    

ااالستهالكك    

االتقييم وواالمتابعة    

االرووااتب/ االفواائد    

إإجمالي    
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. نموذذجج ميزاانية ألنشطة محدددةة:٢  

 
ميزاانية ألنوااعع عامة من ااألنشطة. االعديد من هذه ااألنشطة يمكن االفيما يلي نماذذجج للمدخالتت االتي يمكن تضمينها في 

جزءءاا من مشرووعع ووااحد. يمكنك االجمع وواالتوفيق بين ااألنوااعع االمختلفة من ااألنشطة. تكوننأأنن   
 

٢ أأ: لقاءءااتت/ أأحدااثث/ ووررشش عمل:-  
 

بنودد محتملة في االميزاانية:أأمثلة   
− ريّس مدرربب/ مواارردد بشرية/ ُم   ووقت ااإلعداادد: االوقت في االموقع، كتابة االتقاررير بعد ووررشش االعمل، إإنتاجج االمواادد  -

.وواالترجمة  
− إإذذاا كانت مطلوبة) خاللل االطريق، ، االبدلل االيومي أليامم االسفر، إإقامة (تكاليف االموااصالتت االمشارركين:نفقاتت  

ااإلقامة وواالوجباتت في االموقع، االبدلل االيومي في االموقع.   
− ووررشة االعمل  في مهايتقدسيتم مواادد االتي تصوير االاالنشاطط، أأددووااتت مكتبية للمشارركين في  مواادد ووررشة االعمل:   
− االفورريةاالترجمة   لوررشة االعمل ووااألحدااثث االعامة. -  
− لبحث عن متطوعع أأوو ددفع أأتعابب شخص.اا :مدوونن االمالحظاتت   
− االشبكاتت/ ااألحدااثث االعامة/ االدعاية  مؤتمر صحفي، جلسة علنية، االمرطباتت (االضيافة)، االمواادد االخاصة بتوعية  -

. االجمهورر مثل االملصقاتت وواالكتيباتت وواالبراامج ااإلذذااعية، ووإإعالناتت االصحف.. إإلخ  
− ااالتصاالتت  .االهاتف وواالفاكس، سكايب، ذذااتت االصلة االمباشرةة بهذاا االحدثث  -  
− ووقت االكوااددرر االبشرية لتنسيق جدوولل ااألعمالل وواالمواارردد، ووتأمين مكانن للحدثث، وواالمعامالتت : تنسيق االمشرووعع 

ووكتابة االتقاررير للجهاتت االمانحة. االمالية في االموقع، ووااالتصالل  
− ووقت ااإلددااررةة االعامة وواالمالية االذيي تخصصه إلددااررةة االوقت، ووااإليجارر ووتكاليف مرااجعة االحساباتت  االرسومم ااإلددااررية: 

ووااالتصاالتت وواالمواادد االمكتبية االعامة، وواالدعم االتقني ووااستئجارر االمعدااتت بناءء على نسبة ررووااتب وومزاايا االمشرووعع  -
مقاررنة مع إإجمالي االرووااتب وواالفواائد للمنظمة.   

 
٢ بب: االمهمة:  -  

 
: من االممكن إإددررااجها في االميزاانيةبنودد   

 
مهمة االتخطيط وواالتنسيق • االوقت االذيي ستخصصه االمواارردد االبشرية لتنسيق جدوولل ااألعمالل وواالمواارردد ووتأمين  -

ااالجتماعاتت وواالمعامالتت االمالية في االموقع ووااالتصالل ووكتابة االتقاررير للجهاتت االمانحة   
مصرووفاتت االمشارركين • ثمن تذااكر االطيراانن ووتكاليف االنقل االبريي ووتأشيرااتت االدخولل االمقصد ووتأشيرااتت االعبورر  -

(تراانزيت) وواالنفقاتت االطبية وواالبدلل االيومي أليامم االسفر ووعند االلزوومم ااإلقامة االمطلوبة في االطريق، ووااإلقامة 
وواالوجباتت في االموقع وواالبدلل االيومي في االموقع.  

عاية االشبكاتت / االمناسباتت االعامة / االد • مؤتمر صحفي، جلسة علنية، االمرطباتت (االضيافة)، االمواادد االخاصة  -
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بتوعية االجمهورر مثل االملصقاتت وواالكتيباتت وواالبراامج ااإلذذااعية، ووإإعالناتت االصحف.. إإلخ.   
تقرير بنتائج االمهمة • خطوطط عريضة قبل بدءء االمهمة ووتوثيق ما يحدثث في االموقع ووإإعداادد االتقرير االنهائي بعد  -

ة وواالترجمة وواالنشر (االنسخ االمطبوعة وواالنسخة على ااالنترنت) اانتهاءء االمهم  
ااالتصاالتت • االهاتف وواالفاكس ووسكايب ووغيرها من ووسائل ااالتصالل ذذااتت االصلة االمباشرةة بالمهمة  -  
ووقت ااإلددااررةة االعامة وواالمالية االذيي تخصصه إلددااررةة االوقت، ووااإليجارر ووتكاليف مرااجعة االحساباتت  االرسومم ااإلددااررية: •

وواالمواادد االمكتبية االعامة، وواالدعم االتقني ووااستئجارر االمعدااتتووااالتصاالتت   بناءء على نسبة ررووااتب وومزاايا االمشرووعع -
مقاررنة مع إإجمالي االرووااتب وواالفواائد للمنظمة.   

 
٢ : حملة االتوعية جج-  

 
  بنودد يمكن إإددررااجها في االميزاانية:

ووشبكة االمشارركين فيها ووتنظيم االوقت االذيي سيخصص لبحث ووتطوير ووتعميم مواادد االحملة : منسق االحملة •
ااألحدااثث.  

مستشارر (أأوو مستشاررين) لتطوير االتصميم وواالوظائف بالموقع ة: تطوير موقع االحمل •  
االمواارردد االبشرية االتي ستعمل في تحميل ووإإددااررةة االموقع أأوو االمدوونة ووكذلك االقواائم  ة: إإددااررةة موقع االحمل •

االبريدية ووتكاليف ااالستضافة   
االشبكاتت / االمناسباتت االعامة / االدعاية  • مؤتمر صحفي، جلسة علنية، االمرطباتت (االضيافة)، االمواادد االخاصة  -

بتوعية االجمهورر مثل االملصقاتت وواالكتيباتت وواالبراامج ااإلذذااعية، ووإإعالناتت االصحف.. إإلخ.   
ااالتصاالتت • مهمة االهاتف وواالفاكس ووسكايب ووغيرها من ووسائل ااالتصالل ذذااتت االصلة االمباشرةة بال -  
ووقت ااإلددااررةة االعامة وواالمالية االذيي تخصصه إلددااررةة االوقت، ووااإليجارر ووتكاليف مرااجعة االحساباتت  االرسومم ااإلددااررية: •

ووااالتصاالتت وواالمواادد االمكتبية االعامة، وواالدعم االتقني ووااستئجارر االمعدااتت بناءء على نسبة ررووااتب وومزاايا االمشرووعع  -
مالي االرووااتب وواالفواائد للمنظمة. مقاررنة مع إإج  

 
٢   ـ: االنشر/ تقريردد-

 
نودد يمكن إإددررااجها في االميزاانية: ب  

جميع االمحتوىى ووتنسيق عملية االنشر.مواارردد بشرية لتنسيق ت: محررر/ االتنسيق •  
  .االكتابب/ وواالمشارركين (االفن وواالصورر وواالرسومم وواالمقاالتت وواالتحليالتت) :االلجانن •
وومحررر لمرااجعة االطبعاتت االمترجمة تحسب االتكلفة لكل كلمة أأوو صفحة في عددد من االلغاتت، ترجمة: اال •  
.ااعتباررااتت االتكلفة تحسب لكل نسخة، وويرااعى فيها ما إإذذاا كانت أأسودد ووأأبيض أأوو ملونة  ة: االطباع •  
تخطيط ووتصميم االنسخة ااإللكتروونية  :االتوززيع عبر ااإلنترنت •  
االهاتف وواالفاكس ووسكايب ووغيرها من ووسائل ااالتصالل ذذااتت االصلة االمباشرةة بالمهمة  تت:ااالتصاال •  
ااإليجارر ووتكاليف مرااجعة االحساباتتووقت ااإلددااررةة االعامة وواالمالية االذيي تخصصه إلددااررةة االوقت، وو االرسومم ااإلددااررية: •  
ووااالتصاالتت وواالمواادد االمكتبية االعامة، وواالدعم االتقني ووااستئجارر االمعدااتت • نسبة ررووااتب وومزاايا االمشرووععءء على بنا -  

مقاررنة مع إإجمالي االرووااتب وواالفواائد للمنظمة.   


