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ق الدعم واسئلة شائعة حول صند  

about:syria  مساحات للجدل والنقاش 

 ما هي المشاريع التي يدعمها الصندوق؟  .1
إن الحوار ضروري  . يدعم الصندوق المشاريع اإلبداعية التي تصل مدتها إلى ستة أشهر والتي تنشئ مساحات مستدامة للحوار 

وال شرط أن تكون  . وقد يأتي هذا التبادل على شكل جدال حاد . المساحات متاحة للتبادل االجتماعي كلما كان هناك نقص في 
المشاريع الممولة موجهة نحو العمل الميداني، أي أن إنشاء مساحات مناسبة للحوار من المفروض أن تكون في قلب أولوية 

كونوا مبدعين فيما يخص الصيغ . لمدى على المجتمعكما أنه من نهدف الى دعم التدخالت ذات األثر طويل ا. المشروع
التي ترغبون في معالجتها من خالل هذا   المشكلةوالمواضيع ولكن يرجى ضمان التنوع الشامل في طريقة عملكم ويرجى ذكر 

 . المشروع في الطلب المقدم
كونوا  . ريبية أو لقاءات منتظمةألعاب تمثيل أدوار أو ألعاب تج  أو بشكل واقعي: يمكن إنجاز المشاريع بشكل افتراضي

 !مبدعين
 : فيما يلي بعض األفكار للموضوعات والصيغ المحتملة

في  )حوار بين سوريين وسوريات خارج سوريا أو بين سوريين وسوريات في المناطق المختلفة في داخل سوريا  •
 (.المناطق خارج سيطرة النظام

 : فتح مساحات للمناقشة •
o ،بین السكان المحلیین والسلطات السیاسیة أو سلطات األمر الواقع 
o  ،بين فاعلين محليين ونازحين
o  (الصغار والكبار )بين األجيال المختلفة ،
o  ،حول قضايا الحياة اليومية مثالً كيفية توزيع الموارد والبطالة واألسباب األخرى للتوترات االجتماعية
o  والنساء مساواة بين الجنسين
o وإعادة اإلعمار أو حتى كيفية تأثير االتفاقيات الدولية على واقعكم على األرض .
o   كيف تتخيلون التعايش المجتمعي في المستقبل؟ ما هو المطلوب من أجل تحقيق ذلك؟ وكيف يمكن أن يكون

 شكل العقد االجتماعي الجديد؟ 
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 لى منحة؟هل يجب أن يكون الحوار هو الموضوع الرئيسي للمشروع للحصول ع .2

وسهلة الولوج ومبتكرة للسوريين والسوريات في  موثوقة الهدف من التمويل هو دعم المشاريع التي تقدم صيغ حوار . نعم
 . ألمانيا ومن يعيش في شمال سوريا

 
 هل هناك أيضاً أشكال مشاريع ال تدعمونها؟  .3

 : نعم، ال ندعم 
 المنشورات أو مشاريع كتب،  -
 مشاريع التوثيق، -
العادات والتقاليد الثقافية )مشاريع فنية أو ثقافية أو رياضية بحتة ال تركز على الحوار الداخلي بين السوريين والسوريات  -

 .(إلخ
 

 ما الفرق بين أصناف الدعم الثالثة؟  .4
 

مبادرات  يورو ويمكن التقدم عليها أيضاً من قبل  9000-2000إن صندوق الدعم الصغير يدعم مشاريع في حدود  •
 .ليست لديها حتى اآلن خبرة كبيرة في تنفيذ المشاريع

 

يرجى التقدم للحصول على هذا النوع  . يورو 20000و  10000أما صندوق التمويل الكبير فهو يدعم مشاريع بين  •
 . فقط إذا كان لديكم بالفعل الخبرة والقدرات المطلوبة من أجل تنفيذ مشروع كبير 

 

الموضوع الذي تودون إنشاء مشروع عنه والفئة المستهدفة ولكنكم ما زلتم غير متأكدين من  هل لديكم فكرة أولية عن  •
السياق الدقيق واالحتياجات وما هي المخاطر التي قد ينطوي عليها ذلك؟ بهده الحالة يمكنكم تقديم طلب للحصول  

ديكم الفرصة لتحديد االحتياجات  التي من خاللها ل" التحليل التشاركي للسياق واالحتياجات" على إعانة من صنف 
والهدف من ذلك هو دعمكم في تطوير فكرة لمشروع هي ما زالت  . لمشروع حوار ما في عملية تشاركية بدعم بسيط

عامة وغير محددة حتى اآلن من خالل العمل التشاركي في عين المكان على تحديد االحتياجات التي تتوقعونها 
ومن المفترض أن يساعدكم ذلك في تطوير فكرة مشروع أكثر تفصيالً للحوار  . وكذلك التحديات المحتملة للحوار 

والنتيجة سيكون إعدادكم  (. 2022من المتوقع في مايو )يمكنكم التقدم بها إلينا في الجولة القادمة من المناقصة 
تبني "أنه يمكن ل كما. لملخص خطي ألساليب عملكم واالحتياجات والتحديات المحددة لمشروعكم الحواري المقصود

 . أن تدعمكم في هذه العملية االستشارية" ثورة
 

 هل يشكل الدعم التمويل المالي فقط ام يشمل جوانب أخرى كذلك؟  .5
في هذه المنحة ال تحصلون فقط على دعم مالي بل هناك أيًضا ورش عمل استراتيجية حيث يمكن من خاللها تبادل األفكار بين  

مقصود منها الحديث عن استراتيجيات ناجحة وكذا عن حاالت الفشل والتحديات التي وقعت في  وال. جميع المشاريع الممولة
 . كما ستوفر ورشة العمل عرضاً لدورات تدريبية حول صيغ حوار مناسبة لحاالت النزاع. مشاريعكم الحوارية

فيذ المشاريع أن تتلقى منا اإلرشاد بشأن  باإلضافة إلى ذلك يمكن للمبادرات الصغيرة التي ليست لديها الكثير من الخبرة في تن
 .  تخطيط المشاريع وتنفيذها

 
 في اية مناطق من المفروض تنفيذ المشاريع؟ .6

المنفذة   أما بالنسبة لسوريا فيجب أن تكون المنظمة. يمكن تمويل مشاريع المجتمع المدني السوري في ألمانيا وشمال سوريا
 . خارج مناطق سيطرة النظام
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 يمكنه التقديم؟ من  .7
 :أ
 المبادرات والمنظمات السورية التي  -
 لها خبرة أولية في تنفيذ المشاريع ويمكن تثبيت ذلك، -
 . وتنشط في شمال سوريا أو ألمانيا -
 
 . إننا ندعو خصيصاً مبادرات محلية صغيرة نشجعك للتقدم على هذه المنحة -
 . وال يمكن لألفراد التقديم -
 
 

 نظمة مسجلة من أجل التقدم؟ هل يجب أن تكون الم .8
 .ال
 

 لغاية أي موعد وأين وكيف يمكننا التقديم؟  .9
أما بالنسبة للجولة األولى فيجب إرسال الطلب الكامل إلى  . هناك ثالث جوالت يمكنكم المشاركة فيها

n.orgapply.about.syria@adoptrevolutio  بتوقيت وسط  23:59) 2022فبراير  28يوم االثنين بحلول
 (.أوروبا

لمزيد من المعلومات عن جوالت  . 2022والجولة الثالثة في يوليو  2022أما الجولة الثانية فمن المتوقع أن تقام في مايو 
 . التقديم التالية يرجى االطالع على موقعنا الذي يتم تحديثه بانتظام

 .هنايجب استخدام نماذج التقديم المجهزة التي تجدونها 
 
 

 متى سيتم اختيار المشاريع الممولة؟  .10
 .2022مارس  31في الجولة األولى من المتوقع أن يتم اختيار المشاريع بحلول 

 
 هل سينعقد لقاء تفسيري؟ .11

  4مساًء )بالتوقيت المحلي لبرلين( أو الساعة  3الساعة  2022 فبراير   4اذا كانت لديكم أسئلة إضافية فسينعقد في يوم في 
 .  هنامساًء )بتوقيت دمشق المحلي(، سيكون لقاء تفسيري عبر الزوم ويمكنكم العثور على بيانات الدخول إلى الرابط 

 
 متى من المفترض أن تبدأ وتنتهي المشاريع؟ .12

وال يجب أن  . 2022من المفّضل أن تبدأ مشاريعكم في أبريل أو مايو . 28.2بالنسبة الموعد النهائي لتقديم الطلبات في 
 . أشهر 6تتجاوز مدتها 

 
 في جولة التقديم هذه؟ واحداقتراح مشروع  أكثر منهل يمكن تقديم  .13

يمكنكم تقديم أفكار مشاريع إضافية في  . فقط في كل جولة تقديم واحديمكن لكل مبادرة أو منظمة تقديم اقتراح مشروع ! ال
 . الجوالت القادمة

 
 هل يجب أن تكون لدينا خبرة في تنفيذ مشاريع الحوار؟ هل تقدمون اإلرشاد؟  .14

.  خبرة في تنفيذ المشاريع ولكن ال شرط أن تكونوا قد قمتم بتنفيذ مشاريع حوارية من قبل من المهم لتقديم الطلب أن تكون لديكم 
سيقدم لكم فريق  . إننا نود أن نشجعكم على تطوير مناهج مبتكرة وتنفيذ صيغ لربما لم تكتسبوا خبرة واسعة فيها

about:syria المشورة بشأن تنفيذ أفكاركم للمشاريع . 

mailto:apply.about.syria@adoptrevolution.org
https://adoptrevolution.org/ar/aboutsyria-arabic/#apply-now
https://adoptrevolution.org/ar/aboutsyria-arabic/#apply-now
https://adoptrevolution.org/ar/aboutsyria-arabic/#apply-now
https://us06web.zoom.us/postattendee?mn=y32pGb4YlF0EaAZsyCWmBpoWQxDj3Depej_c.fMsJHrBlHeopB6Pk&id=9
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 المطلوب التكلفة الكاملة للمشروع؟ هل يجب أن يغطي التمويل  .15
.  ٪ على األقل من إجمالي االحتياجات الضرورية لتنفيذ المشروع75يجب أن تغطي  about:syriaالتمويل المطلوب من 

.2023وإذا قمتم بتنفيذ المشروع بأموال إضافية من قبل جهات مانحة أخرى فُيرجى ضمان اكتماله بحلول يناير 

 تقديم الطلبات؟ بأية لغة يتم  .16
. يمكن تقديم الطلبات في أية من هذه اللغات الثالث. نماذج التقديم متوفرة باللغات العربية أو اإلنجليزية أو األلمانية

 هل ذكر أسماء أشخاص كمرجع شرط أساسي لتقديم الطلب؟  .17
يمكن  . منظمتكم /أو مبادرتكم  ها ليس جزًءا من المشروع -/الشخص المرجعي هو شخص تثقون به ويعرف عملكم ولكنه. نعم

. ولربما أيضاً شخص شارك في أحد مشاريعكم في الماضي. أن تكون شخصية محلية أو موظفًا في مبادرة أو منظمة أخرى

من سيختار المشاريع؟ .18
 . ستختار لجنة مستقلة مكونة من ثالثة أشخاص المشاريع المناسبة على أساس نظام نقاط

تتكون هذه الهيئة وفق المعايير التالية ، ملم بعمل منظمات المجتمع المدني السوري في ألمانيا وسوريا، ناطقون بالعربية 
 مختلط الجنسين. و  اإلنجليزية /واأللمانية 

 الطلب؟  about:syriaكيف نعرف إذا استلمت منظمة  .19
.لبريد اإللكترونيبعد استالم الطلب سيتلقى جميع المتقدمين رسالة تأكيد عبر ا

 االستفسار عن حالة طلبي؟ كيف يمكننا .20
.يرجى عدم االتصال بنا إال في حال لم تتلقوا قبوالً أو رفضاً منا بعد خمسة أسابيع من الموعد النهائي لتقديم الطلبات

 الحصول على معلومات عن سبب عدم اختيار المشروع للحصول على منحة؟ هل يمكننا .21
تقديم شرح مفصل لكل طلب تم رفضه   about:syriaمع أننا نتمنى لو استطعنا تقديم مالحظات عن جميع الطلبات ال يمكن 

. وذلك ظًرا للعدد الكبير من الطلبات الواردة

 بمن نتصل إذا كانت لدينا أسئلة إضافية؟  .22
وسنحاول اإلجابة في اسرع  .  about.syria@adoptrevolution.org :  انت لديكم أسئلة إضافية فيرجى الكتابة إلىإذا ك

.وقت ممكن
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