إرشادات حول تقديم طلبات الحصول على منح التفعيل  2022من شبكة المشاركة الدولية
()Share- Net International
 .1عن برنامج المنح التمويلية من شبكة المشاركة الدولية ()Share- Net International ,SNl
منذ عام  ،2014قامت شبكة المشاركة الدولية ( )SNlبتقديم  59منحة تمويلة ألعضائها .تساهم منح شبكة المشاركة الدولية في دعم أنشطة
إدارة المعارف بين أعضائها .كما توفر هذه المنح التمويل التقليدي للبحوث التطبيقية وتوثيق الممارسات والمنتجات المعرفية لتحسين السياسات
والممارسات المتعلقة بالصحة والحقوق الجنسية واإلنجابية ) (Sexual and Reproductive Heath and Rights,SRHRكما أنها توفر ايضا
الفرصة لتعزيز عمل أعضاء الشبكة وتسهيل تطوير المنتجات المعرفية التي يصعب إيجاد تمويل لها.
و يجب أن تساهم األنشطة المقترحة من األعضاء في تحقيق النتائج المعرفية المتعلقة بشبكة المشاركة الدولية ( ، )SNlو التي هي كالتالي:
•
•
•
•

تمكين صانعي السياسات والممارسين والباحثين من الوصول األفضل إلى المعلومات و المعارف المتعلقة بالصحة الجنسية
واإلنجابية.
تمكين الباحثين من إيجاد الفجوات المعرفية المتعلقة علميا وسياسيا وعمليا بمجال الصحة الجنسية واإلنجابية.
تحقيق التعلم الواقعي والفعال بين البلدان فيما بينها و بين صانعي السياسات والممارسين والباحثين.
تطبيق المعلومات و المعارف المبنية على األدلة المتعلقة بالصحة الجنسية واإلنجابية على البرامج والسياسات والممارسات.

لهذا فإن برنامج المنح التمويلة الخاص بنا يعزز الروابط بين البحث والسياسة والممارسة من خالل مشاركة و إنتاج وترجمة المعلومات
والمعارف وتعزيز إستخدامها لتطوير سياسات وممارسات أفضل في مجال الصحة الجنسية واإلنجابية.

 .2ما الذي نقوم بتفعيله؟
تعمل منح التفعيل التي نقدمها على تسهيل توليد واستيعاب المعارف و األبحاث و توثيق الممارسات التي تؤثر و تعمل على تمكين الممارسين
وصانعي السياسات في مجال الصحة الجنسية واإلنجابية .كما تقوم هذه المنح بتفعيل قدرة أصحاب المصلحة على فهم األهمية و التعقيدات
المتعلقة بمجموعة واسعة من مواضيع الصحة الجنسية واإلنجابية .كما نقوم بتنشيط و تفعيل المعارف حتى يتحقق األثر المرجو منها و
تكوين أجندة شاملة للصحة والحقوق الجنسية واإلنجابية .فنحن نعمل على تنشيط عقول و نفوس األشخاص الذين يكرسون حياتهم لتقديم
خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية .كما نقوم بتنشيط المجتمعات التي في كثير من األحيان ال يتم منحها األولوية أو التي تعاني من الوصول
المحدود إلى تمويل برامج الصحة والحقوق الجنسية واإلنجابية ،بما في ذلك الشباب واألشخاص ذوي اإلعاقة والمثليين جنسيا )(LGBTI+
والعاملون في مجال الجنس واألشخاص الملونين .نحن نؤمن بأن تنشيط و تفعيل المعارف هي أداة قوية لتفكيك األنظمة القهرية و لدعم
الحقوق الجنسية واإلنجابية المضمنة في أطُر حقوق اإلنسان المعتمدة في معظم السياقات.
تدرك شبكة المشاركة الدولية ( )SNlأن المجتمعات المضطهدة تاريخيا واألشخاص المهمشين في المجتمع هم أبطال حياتهم الخاصة ويعرفون
بشكل أفضل كيفية التعامل ومعالجة القضايا التي تهمهم .لهذا السبب ،فإن هذه الدعوة لتقديم طلبات الحصول على منح التفعيل هي ألجل
تمويل المنظمات التي تقودها المجتمعات المستهدفة أو التي تنخرط بشكل هادف مع المجتمعات التي تستهدفها و يجب أن تتوافق الطلبات
الناجحة مع مبادئ المشاركة والتنوع واإلندماج على مستوى المشروع المقترح والمنظمة ذاتها ".عدم إغفال أي أحد" يعني إتاحة منح التمويل
للمنظمات والمجتمعات التي ال تتلقى التمويل في كثير من األحيان ،و لذا فإننا نشجع المتقدمين على مراعاة هذه المبادئ بشكل كبير قبل
تقديم طلباتهم.
كعملية تشاركية حقيقية ،نهدف إلى توفير تمويل غير ُمقَيَّد للمنظمات و الجماعات .علما بأن شبكة المشاركة الدولية ( )SNlال ترتب أولويات
المواضيع لجولة تقديم المنح هذه ،ألن الزمالء المراجعين يرتبون أولويات المواضيع على المستويين الوطني والدولي .على سبيل المثال،
فإن المراكز القُطرية لشبكة المشاركة الدولية ( )SNlفي بنغالديش وبوركينا فاسو وبوروندي وكولومبيا وإثيوبيا وهولندا باإلضافة إلى
أعضاءنا في شبكة المشاركة الدولية ( )SNlيقومون بتحديد المواضيع األنسب للتمويل بناء على إحتياجاتهم و رؤيتهم .و مِنح التمويل غير
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المقيد هذه لتوليد المعارف وأنشطة الترجمة يتماشى مع جهودنا للعمل نحو شبكة أكثر عدال و إنصافا .كما نهدف إلى أن نكون مرنين بما
يكفي للسماح لمجتمع الخبراء لدينا بتحديد ما هو مناسب لتغيير السياسات والممارسات في مجال الصحة الجنسية واإلنجابية ).(SRHR
•
•
•
•

نشجع طلبات التقديم التي تحدد األساليب المبتكرة في مجال الصحة الجنسية واإلنجابية ،و التي يمكن أن تصل بنجاح إلى
مجموعة معنية من أصحاب المصلحة و تعمل على توعيتهم.
نشجع التفكير في مواضيع المساواة بين الجنسين ،و التفرقة و التمييز ،و وصمات العار بإعتبارها المحركات األساسية لإلقصاء
والقمع المنهجي للمجتمعات المهمشة ،مما يحد من وصولهم و يحرمهم من التمتع بالصحة الجنسية واإلنجابية.
نشجع الترابط الواضح و التوافق مع أهداف التنمية المستدامة ) (Sustainable Development Goals ,SDGsوأطُر حقوق
اإلنسان.
نشجع على إستخدام البحوث والمنهجيات السليمة و المناسبة .علما بأننا ال نطالب بأي منهج محدد ،على أن يكون تحليل البيانات
أخالقيا ويمكن التحقق منه و ُمراجع بشكل كاف.

 .3التمويل المتاح :
إجمالي المبلغ األقصى و المتاح لمنح التمويل هو  250.000يورو ( مائتان و خمسون ألف يورو)  .الحد األعلى لكل منحة تمويل هي
 25.000يورو ( خمسة و عشرون الف يورو)  .سيعتمد العدد النهائي لمنح التمويل الممنوحة على أنواع المواضيع ذات األولوية للتمويل
و المقدمة من لجنة المنح  .منحة التمويل عبارة عن مبلغ مقطوع باليورو وسيتم إعطاء و تنفيذ منح التمويل وفقا للقانون الهولندي (ضريبة
القيمة المضافة  VATوااللتزامات القانونية األخرى).

•

•
•

 .4معايير التقييم و التأهيل :
يجب أن يكون مقدم الطلب (الرئيسي) منظمة أو جماعة عضو رسمي في شبكة المشاركة الدولية ( .)SNlلمزيد من المعلومات
حول إجراءات األشتراك و إتفاقية العضوية  ،يرجى االطالع على صفحة معلومات اإلشتراك our membership
. information page
يجب أن يكون مقدم الطلب (الرئيسي) منظمة مسجلة لها حساب مصرفي .و في حاالت إ ستثنائية سيتم النظر في المنظمات التي
ليس لديها تسجيل أو حساب مصرفي و إذا كان السياق أو الموقف ال يسمح فسيتم طلب التبرير وفقا لذلك.
يجب أن يلتزم مقدم الطلب (الرئيسي) بمبادئ القيادة الذاتية والمشاركة و  /أو إستعراض المشاركات المستهدفة للمجموعات
المضطهدة والمحرومة تاريخيا.

 .5نحن ال نقوم بتمويل:
•

األفراد :
بشكل عام ال يمكن لألفراد و األعضاء الفرديين التقديم.

•

غير األعضاء:

ال يمكن لغير األعضاء أن يكونوا مقدمين طلب رئيسي ولكن يمكن أن يكونوا شركاء في منح التمويل من النوع رقم
 , 1و لذا فإننا نشجع جميع المتقدمين على التقدم بطلب للحصول على العضوية.
•

الجماعات و المنظمات غير المسجلة رسميا :
يمكن للمنظمات و الجماعات غير المسجلة المشاركة مع مقدم طلب رئيسي يحمل تسجيل رسمي للمنظمة أو الجماعة.
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•

منظمات مقراتها في كوبا وإيران وكوريا الشمالية والسودان وسوريا:
نحن نُقِر بأن المعارف والمعلومات بشأن الصحة الجنسية واإلنجابية و تبادلها هو أمر ضروري في جميع السياقات .و
لكن لألسف  ،تمويل المانحين لدينا ُمقيد  ،وال يمكننا تمويل المنظمات الموجودة في هذه الدول.

•

المهام و األنشطة اإلعتيادية للمنظمات:
يرجى عدم تقديم مقترحات لتنفيذ مشاريع و أنشطة وخدمات المنظمات غير الحكومية اإلعتيادية التي ال تخدم الغرض
من برنامج منح التمويل هذه ،و ذلك ألننا ال نقدم التمويل األساسي لألعمال اإلعتيادية للمنظمات غير الحكومية ،ففي
المقابل فإن برنامج مِ نح التمويل الخاصة بنا هو لخدمة و تحقيق أهداف و أغراض معينة ولن يتم إختيار الطلبات التي
ال تتطابق مع أهدافنا.

•

طلبات بميزانيات زائدة :
يجب على جميع المتقدمين تحديد الحد األقصى لمبلغ التمويل المتاح لكل نوع منحة يتم طلبها .و نظرا لوقتنا المحدود
لعملية الفرز و اإلختيار ،فأننا لن ننظر في الطلبات التي تتجاوز الحد األقصى لكل منحة.
 .6نوع المنح التمويلية:
شبكة المشاركة الدولية ( )SNlلديها ثالثة أنواع من منح التمويل .و يمكن للمتقدمين إختيار نوع واحد فقط .و ال نقبل طلبين من
نفس المنظمة .و لكن يمكن إلي منظمة مشاركة (غير رئيسية) في منحة من النوع رقم  1من تقديم طلبات للمنح من النوعين  2و
.3

•

نوع  : 1منحة التفعيل  -التعاون المعرفي

قيمة المنحة السنوية :تصل إلى  25.000يورو ( خمسة و عشرون الف يورو)
الغرض :المساهمة في إنشاء منتج أو منتجات معرفية لتحسين السياسات والممارسات في مجال الصحة الجنسية واإلنجابية.
حيث تقوم هذه المنحة بذلك من خالل تمكين أكثر من عضو واحد في شبكة المشاركة الدولية ( )SNlمن صياغة مقترحات
سليمة و استراتيجية لحركة الصحة والحقوق الجنسية واإلنجابية ) (SRHRو ألعضاء الشبكة اآلخرين .يجب أن يتم تقديم كل
طلب عبر مقدم رئيسي ،و هو الذي يكون مسؤوال أمام شبكة المشاركة الدولية (. )SNlعمليا يجب أن ال يكون الطلب ألكثر
من أربع منظمات مشاركة مع بعض ما لم يكن هناك مبرر قوي.

•

نوع  :2منحة التفعيل  -ترجمة المعارف

مبلغ المنحة السنوية :حتى  10.000يورو ( عشرة الف يورو)
الغرض :المساهمة في إنشاء منتج أو منتجات معرفية لتحسين السياسات والممارسات في مجال الصحة الجنسية واإلنجابية.
حيث تقوم هذه المنحة بذلك من خالل تمكين أكثر من عضو واحد في شبكة المشاركة الدولية ( )SNlمن صياغة مقترحات
سليمة و استراتيجية لحركة الصحة والحقوق الجنسية واإلنجابية ) (SRHRو ألعضاء الشبكة اآلخرين  .باإلضافة إلى ذلك ،
فمن خالل هذه المنحة التمويلية تريد شبكة المشاركة الدولية ( )SNlمن أعضائها توعية أصحاب المصلحة بشأن قضية الصحة
الجنسية واإلنجابية التي تهمهم وتقديم إستراتيجيات واضحة لتحقيق هذا الهدف.

•

نوع  :3منحة التفعيل  -توليد و إبتكار المعارف

مبلغ المنحة السنوية :حتى  5000يورو ( خمسة الف يورو)
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الغرض :المساهمة في تمويل البحوث وتوثيق الممارسات في مجال الصحة الجنسية واإلنجابية ،ال سيما في السياقات التي توجد
فيها فجوات معرفية و معلومات محدودة حول قضايا معينة أو مجتمعات متأثرة .إذا كانت الموافقة األخالقية مطلوبة  ،فيجب طلب
هذا المبلغ اإلضافي في الطلب مع ذكر الحد األقصى للمبلغ إذا لزم األمر .فإذا سمح التمويل بذلك يمكن منح زيادة إضافية خاصة
بأغراض الموافقة األخالقية.

 .7الميزانية :
بالنسبة لمرحلة االختيار ،ال تتطلب شبكة المشاركة الدولية ( )SNlميزانية كاملة للطلب المقدم  .إذ أننا نهدف إلى تقليل عبء تقديم
الطلبات ،و في المقابل فإننا بحاجة إلى تقدير المبالغ الالزمة لتنفيذ نوع المنحة المختارة و بحيث يكون المبلغ المطلوب معقوال و
مناسبا بحسب ما تراه لجنة المنح.
سوف تطلب شبكة المشاركة الدولية ( )SNlميزانية كاملة ومفصلة توضح خطة إنفاق الميزانية المعتمدة و ذلك خالل مرحلة التعاقد.
كما يرجى مالحظة أن المبالغ التي تمنحها لجنة المنح قد تختلف عن طلبك و سيوفر فريق متخصص نموذج ميزانية لمرة واحدة
ويدعو منظمتك للحصول على المنحة.

 .8عملية الفرز و اإلختيار:
كما هو الحال في كل عملية من عمليات شبكة المشاركة الدولية ( ، )SNlفإن تقديم المنح  -أو فن تقديم المنح  -هو أيضا عملية
تشاركية .فكما هو الحال في جوالت تقديم طلبات المنح السابقة  ،ستقوم شبكة المشاركة الدولية ( )SNlبإشراك أعضائها ومراكزها
القُطرية في عملية فرز و إختيار طلبات المنح المقدمة .
و علما بأننا نشير اآلن لهذه العملية بأسم "التشاركية في تقديم المنح " لتسليط الضوء على المشاركة باعتبارها ضرورية في عملية
تقديم المنح التمويلية .حيث يتخذ أعضاء و المراكز القطرية لشبكة المشاركة الدولية ( )SNlقرارات منح التمويل بما يتماشى مع
تعاون الشبكة ومبادئ القيادة الرشيدة .تقدر شبكة المشاركة الدولية ( )SNlالخبرة والمعرفة التي يجلبها أعضاؤها الى هذه العملية
وتهدف إلى تعزيز التعلم بين األعضاء ،وتثقيف األمانة العامة حول وجهات نظر واحتياجات األعضاء.
تعزز شبكة المشاركة الدولية ( )SNlالمشاركة المجتمعية لفهم أعمق للعمل الخيري  ،و تعزيز الهيكلية و التسلسل الهرمي  ،واتخاذ
القرارات كما تعمل على توفير منصة للتعلم و مشاركة المعارف و المعلومات المشتركة.

 .9معايير التقييم واإلختيار:
سيتم تقييم الطلبات بناء على:
•
•
•
•
•
•
•

القدرة على معالجة مشكلة أو قضية تتعلق بالصحة الجنسية واإلنجابية بشكل فعال عن طريق إنشاء منتج أو منتجات معرفية أو
إبتكار معارف مناسبة لعمل تغيير في السياسات والممارسات .
القدرة على عرض و إثبات اإللتزام بمبادئ المشاركة والتنوع واإلندماج في المشروع المقدم
القدرة على إظهار إستيعاب و إهتمام و مشاركة أصحاب المصلحة المعنيين و الذين تم توعيتهم بالمشروع المقدم  ،بما في ذلك
عرض اإلستراتيجية الواضحة لنشر منتجك .على سبيل المثال  ،شرح كيف تريد أن تقوم بتعزز التأثير من خالل توعية أصحاب
المصلحة المعنيين عن طريق منتج أو منتجات المعرفة التي تهدف إلى إنشائها.
القدرة على اإلبتكار وإنشاء استراتيجيات مناسبة و حساسة ذات صلة بالسياق.
القدرة على تحقيق تأثير من خالل إبتكار وتحسين وتعزيز إنتاج المعارف في مجال الصحة الجنسية واإلنجابية.
القدرة على التعاون و المشاركة بشكل فعال و  /أو إنتاج محتوى معرفي مفيد ألعضاء شبكة المشاركة الدولية ( )SNlومراكزها
القطرية.
القدرة على إظهار و إثبات أهمية التنظيم و  /أو التعاون و مشروعية و صالحيات العمل على القضايا المختارة والمجموعات
المستهدفة.
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 .10ندوة تعريفية عبر األنترنت:
في  8نوفمبر  ، 2021ستنظم شبكة المشاركة الدولية ( )SNlندوة تعريفية عبر اإلنترنت لتوضيح خطة وعملية تقديم منح التمويل
الجديدة وتوضيح إستفسارات المشاركين و اإلجابة عن األسئلة فيما يتعلق بالدعوة لتقديم المقترحات و الطلبات .نرحب بالمتقدمين
لالنضمام و سيتم نشر المعلومات حول الندوة عبر الصفحة اإللكترونية "قائمة األحداث" الخاصة بنا على الموقع اإللكتروني للشبكة
share-netinternational.org/eventوعلى المنصة الرقمية.

•

•
•
•
•

 .11الجدول الزمني
 1نوفمبر  :2021سنفتح دعوتنا لتقديم الطلبات بأربع لغات (العربية  ،اإلنجليزية  ،الفرنسية  ،اإلسبانية) عبر المنصة الرقمية
لشبكة المشاركة الدولية ()SNl
https://www.share-netinternational.org
 8نوفمبر  :2021سيتم تنظيم ندوة تعريفية عبر اإلنترنت لشرح المنهجية الجديدة "التشاركية في تقديم المنح "  ،وتوضيح
اإلستفسارات و اإلجابة عن األسئلة حول الدعوة و تقديم و مشاركة النصائح حول تقديم الطلبات.
 5ديسمبر  :2021الموعد النهائي لتقديم الطلبات و العروض لهذه الجولة من منح التفعيل .2022
 15يناير  :2022يتم إبالغ المتقدمين بالقرار ويطلب منهم تقديم معلومات حسن السيرة و السلوك والميزانية الكاملة.
 15فبراير  :2022يتم تقديم منح التمويل و يتبعها صرف الدفعة األولى من المنحة.
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