
 

 
 

 َ
َ عات المشب   2020ك وإعادة توزي    ع المنح للعام األسئلة الشائعة حول جمع التبر

 

ك وإعادة توزي    ع المنح سياسةلمزيد من التفاصيل، يمكن عىل االطالع عىل النسخة الكاملة من  عات المشب  ّ  جمع التبر

 

؟ ي التواصل مع األمانة العامة ألنشر ما تدفع من أجل طلب الدعم المالي
 
 مت  يستطيع ائتالف

ث  لخاصة بهمالرئيسية ا الئتالفات التواصل مع نقطة االتصالبإمكان ا
ّ
ي أي وقت كان من أجل التحد

 
ي األمانة العامة ألنشر ما تدفع ف

 
ف

ي ح بالفرص المحتملة، علًما 
 
ا لقدرة فريق عمل األمانة العامة. ف

ً
ن االئتالف من تحديد اأن أوقات االستجابة قد تختلف وفق

ّ
ل تمك

وع يتالءم ويتماشر م َملة للتواصل معها، أو كان لديه فكرة عن مشر
َ
وري 2025 رؤية عجهة مانحة محت  ويود الحصول عىل الدعم الض 

ي أبكر لب الحصول ط عند و ، فبإمكانه التواصل مع األمانة العامة لمناقشة الخيارات المتاحة. لها 
 
عىل الدعم، ُيرجى القيام بذلك ف

ي الوقت المناسب. 
 
ن األمانة العامة من مراجعة طلبكم ف

ّ
 وقت ممكن حتى تتمك

 

 األموال األساسية"؟ ما معت  "إعادة منح )أو توزي    ع(

ساسية الخاصة )غير عملية إعادة توزي    ع األمانة العامة ألموالها األ األموال األساسية" إىل  (توزي    عمنح )أو يشير مصطلح "إعادة 

ي غالًبا ما ال يهتم 
دة( من أجل تلبية الحاجات االستثنائية الئتالف محدد. وي  هدف ذلك إىل تمويل الوظائف األساسية التى المقيَّ

ي يواجه فيها االئتالف ثغرات تمويلية خارجة عن سيطرته. تجدر اإلشارة إىل أن كل المش
امج التى اري    ع المانحون بتمويلها أو إىل دعم اليى

اتيجية أنشر ما تدفع.  ي تنفيذ اسيى
 يجب أن تسهم ف 

 

ك"؟ َ عات المشب  ّ  ما معت  "جمع التبر

ك" إىل  َ عات المشيى ّ وع معيرّ  من قبل األمانة عملية تقديم طلب )بشكيشير مصطلح "جمع التيى ك( لجهة مانحة لتمويل مشر َ ل مشيى

( من ائتالفات أنشر ما تدفع. وعادة ما يتم اللجوء إىل مقاربة  ك من أجل طلالعامة وائتالف واحد )أو أكير َ عات المشيى ّ ب جمع التيى

حات َ
ر عىل االئتالفات الحصول عليه وحدها، كالمقيىَ

ّ
المتعددة البلدان عىل سبيل المثال. وهنا،  الحصول عىل تمويل غالًبا ما يتعذ

ي األساشي للمنحة، و 
صبح بالتاىلي نقطة التواصل الرئيسية مع الجهة المانحة وتحصل هي عىل أموال تتكون األمانة العامة المتلقىّ

 العامة بإعادة توزي    ع هذه المنح  ثم تقوم األمانةالمنحة. 
ً
ي )االئتالفات الوطنية( وفق

ي عىل االئتالف الوطت 
فق عليها ف 

ّ
ا للتدابير المت

ح، مع العلم أن األمانة العامة واالئتالف )االئتالفات( يتحّمالن  َ
إعداد التقارير رص عىل استيفاء متطلبات مسؤولية الح كليهماالمقيىَ

 الخاصة بهذا النوع من المشاري    ع. 

 

 
ّ
ك؟من يحد َ عات المشب  ّ  د فرص جمع التبر

ك.  َ عات المشيى ّ االئتالفات التواصل مع األمانة  وعىلبإمكان كل من األمانة العامة واالئتالفات تحديد الفرص المتاحة لجمع التيى

َملة، مع تبيان نوع الدعم الذي تحتاج إليه 
َ
ي الطلب مع معيار األهلية   باإلضافة إىلالعامة لمناقشة الفرص المحت

كيفية تالؤم وتماشر

ي 
ك وإعادة توزي    ع المنح سياسة الوارد ف  عات المشيى ّ قرر كّل من األمانة العامة واالئتالف )االئتالفات( مالحقة هذه  . وإذا جمع التيى

ح للتمويل ووضع خطة ل َ
ي إعداد مقيىَ

ح وتم قبوله، تكون الفرصة، فسوف يتعاون الطرفان ف  َ
ي حال نجح المقيىَ

وع. ف  تنفيذ المشر

ير  عن استيفاء متطلبات إعداد ا كليهمااألمانة العامة واالئتالف )االئتالفات( 
َ
 لتقارير. مسؤول

 

ك إال إذا   َ عات المشيى ّ ي جمع التيى
ي ال تشارك األمانة العامة ف 

كانت لديها القدرة عىل ذلك. عند تحديد الفرص، يرجى القيام بذلك ف 

ي الوقت المناسب. كمن أجل الحرص عىل التمّ  هاء المهلة النهائية لتقديم الطلبأقرب وقت ممكن قبل انت
ح ف  َ

ن من إعداد المقيىَ

ي أرسع وقت ممكن. وتجدر  وهذا ما 
ا، إذ إنها ستحرص عىل إعالم االئتالف )االئتالفات( بفرص التمويل ف 

ً
ستقوم به األمانة العامة أيض

ك، و َ عات المشيى ّ ح جمع التيى َ
ي إعداد مقيى

 يجباإلشارة إىل أنه ما من ضمانة عىل أن األمانة العامة ستكون قادرة عىل تقديم الدعم ف 

وع بتقديم أي طلب.  قبلمعها  مناقشة هذا الموضوع  الشر

 

 ما هي العناية الواجبة ولماذا نحتاج إليها؟
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ي تحصل قبل إبرام اتفاق أو عقد مع جهة أخرى. 

وال تقتض العناية يشير مصطلح العناية الواجبة إىل مجموعة من التدقيقات التى

ا طريقة تسمح 
ً
ًبا قانونًيا، بل هي أيض

ّ
ي أنشر ما تدفع، الواجبة عىل كونها متطل

 
لألمانة العامة بفهم حاجات االئتالفات واألعضاء ف

ي تست
د من أن المنظمات التى

ّ
ي تقوالتأك

ا فيد من إعادة توزي    ع المنح التى
ً
وم بها األمانة العامة هي فعلًيا قادرة عىل إدارة هذه األموال وفق

ي تطبيق مبادئ المحاسبة. وهنا، تضطلع األمانة ا
 
ّ طوال عملية العناية الواجبة، وستكون للممارسات الفضىل ف ي

لعامة بدور تمكيت 

 لتعزيز قدرتها المؤسسية عند االقتضاء.  اتخير داعم لالئتالف

 

ي حال عدم استيفاء االئتال
 
اية الواجبة بشكل فوري، تبقى األمانة العامة قادرة عىل تقديم بعض ف أو المنظمة العضو لمتطلبات العنف

 االئتالف أو المنظمة العضو عىل استيفاء هذه المتطلبات. الدعم وسوف تساعد 

 

ك أو    َ عات المشب  ّ م طلًبا لجمع التبر
ّ
ي كل مّرة نقد

 
مها ف

ّ
ي علينا تأمينها؟ وهل علينا أن نقد

ما هي مستندات العناية الواجبة الت 

ي تقوم بها األمانة العامة؟
 لالستفادة من إعادة توزي    ع المنح الت 

ي سياسة العناية الواجبة الخاصة يتعيرّ  عىل أية 
 
منظمة تحصل عىل التمويل بالنيابة عن االئتالف أن تمتثل لكل المتطلبات المذكورة ف

ة ثالث سنوات،  ا صالحة لفيى
ً
ي يتم تقديمها بموجب سياسة العناية الواجبة المذكورة آنف

بأنشر ما تدفع. وتبقى المستندات واألوراق التى

ثة. وإن نقطة االتصا عامة الحصول عىل نسخها األمانة التطلب من بعد
ّ
ي األمانة العامة سوف تطلعكم محد

 
ل الرئيسية الخاصة بكم ف

ي عليكم تقديمها. 
 عىل الوثائق واألوراق كافة التى

 

ب عىل الجهات المانحة متطلبات عناية واجبة أما بالنسبة إىل طلبات جمع 
ّ
ت ك، فقد ييى َ عات المشيى ّ ية كجزء من عمل  إضافيةالتيى

خذ بشأن مالحقة تقديم الطلب. 
ّ
تتم مناقشة هذه المتطلبات اإلضافية بير  األمانة العامة واالئتالف )االئتالفات( كجزء من القرار المت

ك.  َ عات المشيى ّ  فرصة متاحة لجمع التيى

 

 هل تصبح األمانة العامة ألنشر ما تدفع جهة مانحة؟

ي تبذلها االئتالفات الوطنية، تدعم األمانة العامة ألنشر ما تدفع جهود جمع ا
عات التى ّ لة بدعم لتيى

ّ
وذلك كجزء من وظيفتها المتمث

ي شبكة أنشر ما تدفع العالمية. غير أن األمانة العامة 
اكات الفعالة ف  ي تبذلها االئتالفات  ليستالشر

جهة مانحة، والجهود المستقلة التى

ورية لضمان استدامة حراك أنشر ما تدفع.  عات تبقى أساسية وض  ّ  لجمع التيى

 

ي التمويل
 
عات/لطلب دعم ف ّ ي مع األمانة العامة لمناقشة فرصة لجمع التبر

 
 مت  سأحصل عىل جواب؟ -لقد تواصل ائتالف

ي أرس عامة إىل االستاألمانة ال تسىع
ا لقدرة األمانة العامة  فأوقات االستجابة قد تختلع وقت ممكن، إال أن جابة ألي طلب ف 

ً
وفق

ن األمانة العامة من و 
ّ
نطاق فريق عملها. لذلك، نرجو منكم إعطاءنا أكيى قدر ممكن من الوقت لدى تقديم طلبات الدعم حتى تتمك

ي 
 الوقت المناسب. مراجعة طلبكم ف 

 

ي أن 
 
م طلًبا لالستفادة من إعادة توزي    ع األموال األساسيةيود ائتالف

ّ
ي حال   -يقد

 
كيف بإمكاننا معرفة قدر التمويل المتوافر؟ وف

 تمت الموافقة عىل المنحة، كم من الوقت سوف يستغرق الحصول عليها؟

نقطة  مع ر ومتواصلبشكل مستم نشّجع االئتالفات عىل مناقشة الحاجات وفرص االستفادة من إعادة منح األموال األساسية

ي األمانة العامة. وإن قرارات إعادة منح األموال األساسية تؤخذ كجزء من عملية التخطيط الرئيسية الخاصة بكل ائتالف  االتصال
ف 

( للعام المقبل. أما حجم التمويل المتوافر إلعادة منح األموال األساسية،  ي يقوم بها أنشر ما تدفع )أكتوبر/نوفميى
فيعتمد السنوية التى

ان من سنة إىل أخرى. جرت العادة عىل أن تكون منح األموال  ين يتغيرّ
َ
عىل الموازنة السنوية لألمانة العامة، وعىل بيئة التمويل اللذ

ة األساسية المُ   عاد توزيعها محدود. وعدد المنح المُ عاد توزيعها صغير

 

ا تقديمها كدليل عىل وجود 
ّ
ب من

َ
طل

ُ
ي قد ي

ي التمويل وخطط واضحة لمالحقة الفرصة المتاحة؟ما هي المستندات الت 
 
 ثغرات ف

ورية إلثبات أن  يمكنكم مناقشة اهير  الض  ي متطلبات األهلية اليى
ي ائتالفكم يستوف 

ّ  سياسةالواردة ف  ك وإعادة جمع التيى عات المشيى

ي األ  مع نقطة االتصال توزي    ع المنح
ي قد تطلب منكم تزويدها الرئيسية الخاصة بكم ف 

بمذكرة مفاهمية أو خطة مناضة مانة العامة التى

ي يهدف ائتالفكم إىل تحقيقها وكيفية استخدام التمويل لتحقيقها. كما قد تطلب منكم 
ظِهر بشكل واضح النتائج التى

ُ
ها ت انيات وغير المير 
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ي 
ي التمويل، من المستندات التى

 
هن وجود ثغرة ف حاجتكم للدعم وتسألكم عن سبب طلب من ائتالفكم أن يبيرّ  كيفّية و وقد تتيى

ي سبق وتواصل معها االئتالف طلًبا للمساعدة. 
 الجهات المانحة التى

 

ي التمويل/جمع 
 
ي أن استفاد من دعم األمانة العامة ف

 
عاتلقد سبق الئتالف ّ هن استيفاءه لمتطلبات  -التبر هل ال يزال عليه أن يبر

ي 
 
ك وإعادة توزي    ع المنح سياسة األهلية الواردة ف عات المشيى ّ  ؟جمع التيى

ي 
 
ي متطلبات األهلية المذكورة ف

 
، وأية السياسةنعم. يجري تقييم طلبات التمويل عىل أساس منفرد. ويتعيرّ  عىل االئتالفات أن تستوف

ك.  متطلبات إضافية أخرى تضعها الجهة َ عات المشيى ّ  المانحة أمام طلبات جمع التيى

 

ي الوقت الراهن، بعض متطلبات األهلية
 
، ف ي

 
ي ال يستوف

 
ن من  -إن ائتالف

ّ
هل ستساعدنا األمانة العامة عىل بناء قدرتنا حت  نتمك

ي المستقبل؟
 
 استيفاء المعايبر كافة ف

ي  
 
ون للتحدث معكم ف

ّ
ي حال وجود أبوابنا دائًما مفتوحة ونحن دائًما مستعد

 
ي عملها بطريقة فعالة. ف

ّ
كيفية دعمنا لالئتالفات حتى تؤد

ي األم نقطة االتصالمعيار معيرّ  ال يستوفيه ائتالفكم، نرجو منكم إطالع 
 
ارات انة العامة عىل ذلك لمناقشة الخيالرئيسية الخاصة بكم ف

 المتاحة والمتوافرة للدعم. 

 

ل. كيف يمكننا  
ّ
ي غبر مسج

 
ك أو الحإن ائتالف َ عات المشب  ّ  ول عىل منحة فرعية؟صتقديم طلب لجمع التبر

 األموال 
ي تتلقىّ

ما من حاجة كي تكون االئتالفات مسّجلة )معظم ائتالفات أنشر ما تدفع الوطنية غير مسّجلة(. أما المنظمة العضو التى

ية مسّجلة.  فيجبنيابة عن االئتالف،  ي حال أن تكون منظمة غير حكومية أو جمعية خير
 قانونًيا  لمف 

ً
يكن ائتالف أنشر ما تدفع كيانا

،
ا
ك أو االستفادة من إعادة توزي    ع المنح ستتوالها منظمة عضو تكون منظمة غير حكومية  مسّجًل َ عات المشيى ّ فإن أي فرص لجمع التيى

ية مسّجلة، وتكون مسؤولة عن إدارة األموال بالنيابة عن االئتالف. يرجى منكم ال الرئيسية  نقطة االتصالتواصل مع أو جمعية خير

ي األمانة العامة 
 لإلجابة عىل أية أسئلة تودون طرحها. الخاصة بكم ف 

  

ي األمانة العامة لمناقشة فرص التمويل والدعم؟ نقطة االتصالمن هي 
 
؟ مع من علينا أن نتواصل ف ي

 
 الرئيسية الخاصة بائتالف

ي حال لم يكن 
ي األمانة العامة لمناقشة فرص التمويل والدعم. ف 

يتعيرّ  عىل االئتالفات التواصل مع المنّسق اإلقليمي أو المدير ف 

ي األمانة العامة ألنشر ما تدفع عىل الئتالفكم 
عات ف  ّ ، يرجى منكم التواصل مع مدير جمع التيى منّسق إقليمي أو مدير معيرّ 

fpooley@pwyp.org. 

   

ي ال 
م األمانة العامة الدعم لالئتالفات الت 

ّ
ية؟كيف تقد ث اللغة اإلنكلبر 

ّ
 تتحد

ية مة باللغة اإلنكلير 
ّ
ي الطلبات المقد

ك، إن األمانة العامة قادرة حالًيا فقط عىل المساعدة ف  َ عات المشيى ّ أو  بالنسبة إىل فرص جمع التيى

 الفرنسية. 

 

عات بقيادة االئتالفات، فاألمانة العامة قادرة  ّ عىل تقديم الدعم بلغات أما بالنسبة إىل إعادة منح األموال األساسية أو دعم جمع التيى

دة. 
ّ
ي الخيارات المتاحة مع نقطة االتصال الرئيسية الخاصة بكم. متعد

ث ف 
ّ
 نرجو منكم التحد

  

ك وإعادة توزي    ع المنح سياسةلدي تعليقات عىل  عات المشب  ّ  بمن أستطيع التواصل بشأنها؟ -أو عىل األسئلة الشائعة جمع التبر

عات عىل العنوان  السياسةيرجى إرسال أية تعليقات عىل   ّ ي لمدير جمع التيى
ون  يد اإللكيى أو األسئلة الشائعة باليى

pooley@pwyp.orgك" بشك س، مع كتابة "تعليقات عىل َ عات المشيى ّ ي خانة الموضوع )ياسة جمع التيى
 (subject lineل واضح ف 

  

صال؟ -لدي سؤال لم تتم اإلجابة عنه
ّ
 بمن أستطيع االت

ي األمانة 
صال الرئيسية الخاصة بكم ف 

ّ
ك إىل نقطة االت َ عات المشيى ّ ي جمع التيى

ق بالتمويل أو بالدعم ف 
ّ
يرجى توجيه أي سؤال متعل

 العامة. 
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