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 مقدمة
من العالقات  تیناصر الصندوق العالمي للنساء تمتُّع النساء والفتیات بحقوق اإلنسان. وفي سبیل ذلك، فإنَّنا فالصندوق العالمي للنساء نستعین بشبكا

ل هذا العمل ي یبنین تالوطیدة في جمیع أنحاء العالم للبحث عمَّا تقوم به النساء الال الحركات االجتماعیة ویغیِّرن الوضع القائم من عمل شجاع، لكي نموِّ

 نساءقوق الحونزید من حجمه وتأثیره. وعن طریق توفیر األموال للشركاء المستفیدین من المنح التي نقّدمها، وحشد جماعات النصیرات واألنصار، ننهض ب

 نحاء العالم. والمساواة على صعید النوع االجتماعي في جمیع أ

ر العقود اوباعتبارنا مؤسسة عامة، نتفهم التحدیات التي تواجه شركاءنا المستفیدین في الحصول على التمویل الالزم للقیام بعملهم الهام. وعلى مد
یاة النساء أكثر ستثمار في حالكثیر من الزخم واالهتمام، وزاد حجم األموال الممنوحة لال هنبحقوق نساءالقلیلة الماضیة، اكتسبت قضیة تمتُّع ال

). AWID‘ (جمعیة حقوق المرأة في التنمیة’ملیار دوالر عالمًیا وفًقا للبحوث التي أجرتها  6.1إذ قدِّرت تلك األموال بـ  –من أي وقت مضى 
 بید أنَّ معرفة الطریق لالستفادة من تلك األموال قد ال تكون أمًرا یسیًرا.

، إذ أنَّ كثیًرا من المتبرعین بدأوا یقلِّلون من إسهاماتهم. وأخذ 2008وال سیما منذ األزمة االقتصادیة العالمیة في عام وقد تغیَّر المشهد التمویلي، 
حین ضیَّق آخرون من نطاق تركیزهم، وبدأ كثیر منهم في تقدیم الدعم على نحو أكثر تخصیًصا  يبعضهم في االنسحاب من بعض المناطق، ف

. وفي ذات الوقت، فإنَّ الجهات المانحة ترید أن ترى أثًرا لما تقدِّمه من تبرعات، وأن تشعر أنَّ لها صلة مباشرة بما نقوم ولعدد أقل من السنوات
 به من عمل. فكیف یمكننا الوصول إلى موارد وشراكات تمویل جدیدة على أساس القیم المشتركة واالحترام المتبادل؟

حیث تشتد الحاجة إلیهما لدفع الحركة النسائیة إلى األمام یتطلب دعم المانحین الناشطین ومنظمات حقوق إنَّ إیصال األموال واالهتمام إلى 
 على الصعید العالمي. نساءال

 في بناء مهارات قویة وفعالة في مجال جمع األموال. نساءومع أخذ هذا في االعتبار، یرید الصندوق العالمي للنساء أن یساعد منظمات حقوق ال
، واألموال، نساءال«، في حلقات عمل تحت عنوان 1995وقد شاطرنا رسمًیا ألول مرة خبرتنا في مجال جمع األموال في بیجین في عام 

یب مع وال. ومنذ ذلك الحین، شاطرنا هذا الكتووفَّرنا للمشاركات في تلك الحلقات النسخة األولى من هذا الكتیب المعني بجمع األم». والتمكین
) في كوااللمبور Women Deliver‘ (المرأة نبع الحیاة’، أسهمنا في مؤتمر2013ربیع عام  آالف المنظمات النسائیة في أنحاء العالم. وفي

لك ، بما في ذ»ساء: فهو أمٌر مجزٍ استثمروا في الن«من المشاركین، حیث ُقدنا عشر جلسات في موضوع  4000والذي جمع بین ما یربو على 
 ».إضفاء المرح على جمع التمویل«جلسة لبناء المهارات بعنوان 

، استمعنا إلى ما تحتاجه الحركة النسائیة منَّا 2013وفي استطالع شامل آلراء شركائنا من الجهات المستفیدة من المنح ومستشارینا في عام 
استجابة من الشركاء المستفیدین من المنح، كان المجال الذي  800ع للعمل الخیري. وفیما یزید على في ظل المشهد المتغیِّر على ساحة التبرُّ 

). وفیما یتعلق بما یودُّ الشركاء المستفیدین %53حاز المرتبة األولى فیما یخص الحاجة لفرص تدریبیة هو جمع التمویل وكتابة طلبات المنح (
ي من المراجع اإلضافیة المعنیة بجمع التمویل، وٕاقامة شبكات التواصل، وبناء القدرات، كان المطلب من المنح أن یجدوا على موقعنا الشبك

لین وفرص التمویل ( ). وقد %13)، فیما جاءت المراجع المعنیة بجمع التمویل واستراتیجیاته في المرتبة الثالثة (%39األول هو قوائم بالمموِّ
ومن ثمَّ أطلقنا برنامًجا جدیًدا یستند إلى الدورات التدریبیة الناجحة التي عقدناها من قبل مع مجموعات استمعنا إلى هذه االحتیاجات بوضوح، 
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 صغیرة من المستفیدین. وعن طریق ربط المجموعات ببعضها بهدف تبادل الدعم بین النظراء، وتقدیم الدورات التدریبیة، وتنظیم االجتماعات،
 تصیر منظماتكن أقوى وأقدر على الفعل.یأمل الصندوق العالمي للنساء أن 

كة، ر وعلینا جمیعا أن ننشئ شراكات جدیدة مع الجهات المانحة التي تدعم النساء والفتیات، وأن نستخدم التكنولوجیا للربط بین شتى جوانب الح
أن نفسح لمنح لنا، وأن ُنطلعهم على عملنا، و وأن نعمل سوًیا على إیجاد فرص تمویل مبتكرة وتعاونیة. وال بدَّ أن نستمع للجهات التي تقدِّم ا

نؤمن  ءالمجال لهم للمشاركة في صنع مستقبل تتمتع فیه كل امرأة وفتاة بالقوة واألمان والنفوذ والصوت المسموع. ونحن فالصندوق العالمي للنسا
لعون لنا ن. وٕانَّ المانحین والمانحات الذین یقدِّمون ابأنَّ كل هبة تلقیناها، كبیرة كانت أو صغیرة، كانت سبًبا في وصولنا إلى ما نحن فیه اآل

یوم، لیستحقون عن جدارة أن نسمیهم أنصاًرا للمساواة، ویجب علینا أن نشملهم في عملنا وأن نأخذ آراءهم في االعتبار. فهذا هو واقع العالم ا
 حیث نتقاسم جمیعًا مسؤولیة السعي من أجل الصالح العام.

 ، وأتطلع لنجاحنا سوًیا في عملنا المشترك.نساءتقفوا إلى جانبنا في سعینا لزیادة األموال المتاحة في خدمة حقوق الوكم أنا سعیدة بأن 

   

 موسیمبي كانیورو  

 رئیسة الصندوق العالمي للنساء ومدیرته التنفیذیة  
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 النساء المال والتمكین
 

 المال لحقوق النساء

احات التعاون سإن عالقتنا المتناقضة مع المال، المتأثرة بعالقتنا الشخصیة بالمال، تؤثر على أسلوبنا في التعامل معه، في عملنا، في جمعیاتنا، في م
یؤدي أخیرًا  لذياتشرذم، والتناسق، وفي فضاءات الحركات النسائیة.  بل أكثر من ذلك، فإن إدراكنا لقلة الموارد یضعف من إبداعنا ویزید من التنافس وال

 إلى نتیجة إضعاف كبیر في قوتنا المجتمعة الضروریة لإلتیان بتغییر أساسي نصبو الیه.

 2006لیدیا ألبیزار دوران، منظمة حقوق النساء في التنمیة،  -

رى المنا؛ من العنف، والتدمیر البیئي، والفقر.  نفي كل دولة نالحظ أن النساء یتحدن معًا من أجل مواجهة بعض القضایا الطارئة والتحدیات التي تواجه ع

الكشف عن مواضیع كانت یومًا محرمة مثل االغتصاب أو الحقوق  استطعنعدیدة، حیث  مواضیعالناشطات لحقوق النساء یتكلمن بصوت عاٍل حول 

 درات على التحدث والتقدم!اإلنجابیة.  ولكن في نفس الوقت عندما یصل الموضوع إلى زیادة التمویل، یشعرن بأنهن غیر قا

بصراعات حیاله.  قد نخاف من تأثیر غیر مرّحب به من المتبرعین، أو نشعر بقلق لقبول التمویل من  وجمعیاتنا نشعرالمال موضوع صعب، نحن 

ل في نستاء من الدور الذي لعبه الما مصادر معینة.  حتى عندما نرحب بدعم المتبرعین، نشعر بعدم الراحة إذا طلبنا منهم زیادة هباتهم لمرة ثانیة.  قد

یكون أداة هامة  نإفساد حكومتنا أو ما یحدثه من فجوة بین األغنیاء والفقراء في دولتنا.  كل هذه األفكار قد تكون صحیحة ولكن من الممكن أیضًا للمال أ

جاه المال، میة للنساء والفتیات.  كیف یمكننا مواجهة الشعور بالتوتر تلتدعیم وتمكین النساء، ویمّكننا من تنفیذ البرامج التي من شأنها تحسین الحیاة الیو 

 بحیث ال یمنعنا من الشعور بنجاح تمویلنا؟

 

 لمحة عن الصندوق العالمي للنساء  

ت الذي أسست ي نفس الوقالصندوق العالمي للنساء تشكل بسبب قلة الموارد المالیة للمجموعات النسائیة، خاصة لهؤالء الموجودات في الدول الفقیرة.  ف

 الصندوق العالمي للنساء، كانت مجموعات نسائیة جدیدة أیضًا تتشكل لورا لیدیرر، وفرانسیس كیسلینجوالمؤسسات التشاركیات  آن فیرث موريكل من 

العالمي للنساء أردن زیادة في الحصول على مدخوالت قلیلة من المال.  مؤسسات الصندوق  استمرتفي كل أنحاء العالم، لكن النساء والمنظمات 

 األصوات النسائیة وزیادة الفرص الممكنة للنساء والفتیات في العالم بواسطة التمویل وٕاعطاء المنح للمجموعات النسائیة.

.  لم تكن وفرانسیسلورا، و آن،، بحفنة من مئات الدوالرات من األموال الخاصة لكل من 1987تأسس الصندوق العالمي للنساء في شهر حزیران سنة 

نهم مهذه السیدات من صاحبات الثروات، ولكن لیحققن حلمهن بدأن بطلب المساعدة من اآلخرین.  واحد وثالثون شخصًا خطوا إلى األمام وساهم كل 

أول رئیسة  آن فیرث میريت بالتبرع بخمسة أالف دوالر، لیشكلوا المیزانیة األولى للصندوق.  ولم یكن هناك تمویل كاٍف لتوظیف طاقم عامل، فأصبح

 للجمعیة وأدارت الصندوق العالمي لمدة ثمانیة عشرة شهرًا في المرحلة األولى كمتطوعة.
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تنمیة مواردنا ونشاطاتنا.  الصندوق العالمي یغطي اآلن أكبر المنح لحقوق النساء عالمیًا  استطعنابعد عشرین سنة، خالل المثابرة في التمویل والعمل، 

 جمعیة كل سنة حول العالم. 600من ثمانیة مالیین دوالر كمنح وهبات ألكثر من  ویزود أكثر

 توجه الصندوق العالمي لعملیة التمویل یعتمد على قاعدتین:   

لى إ. ورغم أن الوصول إلى هذا المال یشكل تحدیًا، إال أن عملنا المشترك لتجنید الموارد هو ما یؤدي المال موجود لعمل الجمعیات النسائیة )1
 توفره؛ إذ أن فعالیات تجمیع الموارد المالیة تجلب موارد مالیة جدیدة ومتبرعین جدد للجمعیات النسائیة بشكل دائم.

بعض المتبرعات هن أیضا ناشطات.  وكثیر من الناشطات بناء حركة نسائیة عالمیة قویة یتطلب ناشطات، متبرعات، وحلیفات للعمل معًا.   )2
معا كشریكات متساویات في هذا النضال سیقوي نشاطنا.  لقد تعلمنا من خالل تجربتنا أنه كلما ركزنا على بناء  هن أیضا متبرعات. العمل

ة) القوة وقضینا (دینامیكی تغیرت موازینمتبادل وثقة متبادلة، كلما  احترامشبكة شاملة واسعة من المتبرعات، والناشطات، والحلیفات ترتكز على 
 تمویل.على خوفنا من عملیة ال
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 التحضیر للتمویل
 

بلیین قحضري نفسك وجمعیتك لعملیة تمویل ناجحة من خالل تطویر خطط تمویل ورسائل محددة تتناول عملك الذي تریدین مشاركتها مع المتبرعین المست

 / المتَوقِعین.  بینما تحضري خططك، یمكنك الرد على األسئلة التالیة وتشكیل قواعد وأسس للتمویل.

جمعیتك على العمل لحقوق النساء؟  ما الذي یجعلك متحمسة لخلق التغییر في مجتمعك؟  التمویل الناجح  یحث الذيما التزمي بقضیتك.   •
یتطلب منك إقناع المتبرعین أن لدیك قضیة قویة للدعم.  یجب أن تكون لدیك المعرفة الكافیة والقدرة على إظهار أسباب قیامك بشكل واضح 

 الحاسم والشاق. بهذا العمل
التمویل الناجح یأخذ أبعادا أكثر من مجرد زیادة المال.  أثناء البحث عن االعتمادات المالیة، یمكنك أن تثقفي  شاركي المتبرعین بقضیتك. •

علیها،  نهذه المهمة.  قدرتك على مشاركة المتبرعین في المعلومات الخاصة بمواضیع تعملی دمجهم فياألشخاص حول قضیتك وتعملین على 
 هو أیضا تثقیف لهم.

إذا أردت من فرد أو مؤسسة أن تتبرع لك بالمال، فیجب علیك أن تطلبیه!  حیث قلما یعطي المتبرعون بدون أن تطلبي منهم الدعم  اسألي. •
 أوًال.  أذا منحوا، تذكري أن تثني على عطائهم في أول فرصة تسنح لك، وٕاعالمهم بتأثیر عطائهم.

 

 إعرفي بیئتك

یجابیة إ حث في وفهم األمور القانونیة وقوانین وبنیة الضریبة ومعالم مجتمعك سیساعدك في تحدید أنواع النشاطات التمویلیة التي تؤدي إلى نتائجالب

 في بیئتك المحلیة.  من الممكن أن تواجهي بعضًا من القضایا التالیة:

 وني ملمة بأي تصاریح مطلوبة لنشاطاتك.قد تحدد قوانین دولتك أنواعًا معینة من التمویل لجمعیتك.  ك •
 ضریبة اإلعانة للفرد أو منح الشركات قد یكون حافزًا للعطاء.  كوني ملمة ومدركة لقوانین الضرائب في دولتك. •
یل مهمة في و المعلومات التقنیة المختلفة قد تكون أو ال تكون مستعملة بشكل واسع في دولتك.  مثاال لذلك، شبكة االنترنیت قد تكون أداة تم •

 بعض الدول، بینما في دول أخرى ممكن أن یكون استعمالها صعبًا.
 یل.التمو  واستجرارلتحددي ماهیة الطرق األكثر فاعلیة لحشد الموارد  استعداداتقییم بیئتك التمویلیة، فسوف تكوني أكثر  استطعتمتى 

 

 عیني الموارد المالیة الخاصة بمجتمعك

ي كل مجتمع، بغض النظر عما إذا كانت صغیرة أو قلیلة.  یوجد في كل مجتمع مصادر قوة معینة تمكنه من بناء المستقبل.  الموارد المالیة متواجدة ف

التمویل، أوًال جهزي قائمة بالموارد المالیة وغیر المالیة ألعضاء المجتمع والمؤسسات المحلیة.  الموارد غیر المالیة یمكن أن  الستجراربینما تحضرین 
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منحًا مثل معدات مكتبیة، طعام لحدث معین، وطاقم متطوعات.  بشكل خاص حددي مواهب المجموعات التي تعتبر مهمشة وغیر مدعومة، تشمل 

 وقومي بشملها في عملك، بذلك كل أعضاء المجتمع لدیهم الفرصة للمساهمة في عمل جمعیتك.

 

 طوري خطة التمویل

 ادة المال، لذلك من المفضل أن تنطوي على:خطة التمویل تشمل إرشادًا وتوجیهًا بهدف زی

 الهدف الشامل والمبلغ المنشود، •
 مصادر محتملة للموارد المالیة وهدف كل مصدر (عضویة، مدخوالت، تقدیم فعالیات، مؤسسات، نقابات/ مجالس بلدیة، حكومیة)، •
 زیارة شخصیة)،فعالیات تمویل محددة (تسلیم طلب، إرسال رسالة لطلب الدعم، االتصال هاتفیا،  •
 أسماء األشخاص الذین سینفذون فعالیات ومهام التمویل، •
 الوقت المخصص إلتمام كل فعالیة، إضافة للموعد النهائي إلتمام مشروع التمویل الشامل. •

 

 حكي القصص 

 عند وضع خطة لجمع التبرعات، من المهم للغایة أن تعرفن كیف ترسمن صورة المنظمة التي تنتمین إلیها:

كیف و ن للقصص التي تروینها أكبر تأثیر ممكن. والقصص األكثر فعالیة هي التي تتعلق بإحدى المشاركات في برامجكن أو إحدى المستفیدات منها، اجعل

 أدَّى عملكن إلى تحسین حیاتها؟

 . ة، بحسب الجمهور الذي یستمعكنَّ على معرفة بجمهوركن: لمن تروین القصة؟ كنَّ على وعي بكیفیة إیصال رسالتكن بأقصى قدر من الفعالی

 كنَّ على وعي بالهدف من القصة: هل هو جمع األموال؟ أم التوعیة؟ أم الترویج للمنظمة؟ ینبغي أن یكون هناك هدف واحد رئیسي من القصة. 

كثر واحدة هو األسلوب األ امرأةاة وروایة قصة تدور حول حی –احرصن على استجابة الجمهور: القصص األكثر إقناًعا هي التي تثیر العواطف الجیاشة 

 فعالیة لتحقیق هذا الغرض. 

ث القصة؟ اارسمن بعض السیاق للقصة بأسلوب موجز: ما هي العوامل الرئیسیة الجغرافیة أو الثقافیة أو االقتصادیة أو االجتماعیة التي تؤثر في أحد

 رسم الخلفیة هو تدعیم القصة، ولیس إرباك الجمهور. فالهدف من  –تجنبن استعراض قائمة شاملة بجمیع العناصر ذات الصلة 

ك اووسائل اإلیضاح المرئیة أسرع طریقة للوصول للجمهور: وینبغي أن تكون الصور ذات تركیز واضح، وأال تكون مزدحمة. فعلى سبیل المثال، هن

بحیث یكون الجزء العلوي من اإلطار قریًبا من قمة رأس الشخص  -قاعدتان أساسیتان عند أخذ الصور الشخصیة: أوًال، قاعدة توجیه الكامیرا إلى األسفل 

مربعات متساویة، وتوجیه الكامیرا  9تقسیم إطار الصورة على الكامیرا إلى  -الذي یجري تصویره بحیث ال تكون هناك مساحة فارغة؛ وثانًیا قاعدة األثالث 

ى الیمین أو الیسار. وبمعنى آخر، ینبغي أال یكون الشخص الذي یجري تصویره بحیث یكون الشخص الذي یجري تصویره على طول أحد المحورین عل

 في منتصف إطار الصورة.
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جعلن القصة ااجعلن القصة أكثر واقعیة: اذكرن تفاصیل من حیاة المرأة التي تأثرت إیجابًیا بعمل منظمتكن. كیف كانت حیاتها من قبل، وكیف هي اآلن؟ 

 محدَّدة قدر اإلمكان! 

مالیة أن یتذكر فهذا یقلِّل من احت -استخدمن البیانات: یمكن وضع اقتباسات مباشرة من النساء المشاركات في البرنامج، ولكن ال تضعن الكثیر من األرقام 

 الجمهور الرسالة المطلوب نقلها. 

فلتظهرن بوضوح أنَّ النساء المعنیات قد تعلمن شیًئا، وأنَّهن أشعرن الجمهور بتأثیركن: 

 قد تغیرن، وأنَّ عمل المنظمة كان له أثر إیجابي على حیاتهن. 

احرصن على أن یكون من السهل مشاطرة القصة، ونقلها عبر وسائط متعددة: وتزید 

ما تزید كلمة كحد أقصى)، ك 500احتمالیة أن یقرأ الناس القصة إذا كانت قصیرة (

احتمالیة أن یشاهدوا مقطع فیدیو كلما كان أقصر (دقیقتان على األكثر). كما أنَّ 

اإلیجاز یزید من احتمالیة أن یشاطروا القصة مع أصدقائهم وعائالتهم وشبكات عالقاتهم 

 على اإلنترنت.

 

 تنظیم متطوعات

المشاركة في تخطیط وتنفیذ مساعي التمویل.  إن عملیة زیادة األموال تحتاج إلى یجب على عضوات هیئة اإلدارة والمدیرات من موظفات والطاقم اإلداري 

هز الوقت، واإلبداع، والمواظبة والتعاون المستمر، لذلك یجب أن ال تكون هذه المهمة محصورة على شخص واحد.  تأكدي من أن طاقم التمویل جا

 ومتحمس مثلك لمشروع التمویل.

زیادة األرباح بطلب الدعم من متطوعات من مجتمعك.  لیس بالضرورة أن تأتي المتطوعات المرشحات إلیك من تلقاء یمكنك توسیع طاقم التمویل و 

 نفسهن.  عملیًا یمكنك أن تبحثي عن أفراد وتدربینهم جیدًا لدعم قضیتك والمساهمة بوقتهم.

ًا آلن، أین المال؟  الفصل التالي یشمل أفكارًا حول مصادر التمویل وطرقفي هذه المرحلة تكوني قد أتممت خطوات تحضیریة أساسیة في طلبك للتمویل.  ا

 لطلب الدعم.

  

 بیق التمویل بشكل عمليتط

نجحت تیوا، الصندوق النسائي النیبالي، والذي یرتكز 

على بناء الدیمقراطیة والسالم، في تدریب المئات من 

المتطوعات المحلیات من النیبال للمساهمة بجمع الموارد 

محلیین.  حصلت المتطوعات  متبرعینللصندوق من 

ارد زیادة المو  استطعنعلى تدریب وتعلیم من تیوا ومعًا 

 دوالر. 15,000المالیة للصندوق إلى أكثر من 
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 التمویل استراتیجیات
 

 أساسیات التمویل

ع، المالیة، مواردك (عدد األشخاص العاملین على الموضو  احتیاجاتكلهذه الفعالیات یعتمد على  اختیاركهنالك إمكانیات ال تحصى من فعالیات التمویل. 

الوقت، میزانیتك األولیة للتمویل) وتجربتك في التمویل.  فعلى سبیل المثال، أیة منظمة في بدایاتها األولى والتي تحاول ربما زیادة  تضییقیاتمهاراتهم، 

الر.  ذي ستنتهجه جمعیة أقدم ولها برامج أكبر والتي تسعى إلى زیادة نفوذها لملیون دو وبنفس القدر ال االستراتیجیاتتمویلها أللف دوالر، لن تنتهج نفس 

 لفعالیات التمویل. اختیارككما ذكرنا سابقًا، بیئتك الخاصة (الضریبة والبناء القانوني، ثقافة المجتمع، السیاسة) تؤثر طبعًا على 

أن زیادة المال یتضمن بناء عالقات مع اآلخرین، وهذا یتطلب الوقت والمثابرة.  شاركي عضوات أیًا كانت فعالیات التمویل التي قررت إتباعها، تذكري ب

لسبب.  ااإلدارة، الطاقم العامل بالمنظمة، والمتطوعات والصدیقات لتوسیع شبكة المساهمات خاصتك.  إذا رفض طلبك من متبرع متوقع، حاولي معرفة 

ن دائمًا ومن العدید من الجهات وبالتالي ال یستطیعون تلبیة كل الطلبات.  بكلمات أخرى، الرفض األولي یجب أن ال المتبرعون األفراد والمؤسساتیون ُیسألو 

 یوقف مساعیك /جهودك للحصول على تمویل.

ختلفة المتبرعین لدیك ملإلمكانیات المختلفة للتمویل، لكن القائمة لیست شاملة.  كلما كانت نماذج  انتباهكالنشاطات المذكورة الحقًا تهدف لجذب 

أفضل النشاطات المالئمة لجمعیتك  اختیارمصادرك بحكمة عن طریق  إخطاريعلى مصدر واحد.   االتكالومتعددة، كلما قل شعورك بالخضوع أو 

اجح، وال موال بشكل نومجتمعك.  إسعي لتمویل قضیتك بتصمیم وشغف، وحینها ستبدأین بزیادة المال.  تعلمي من المجموعات النظیرة التي زادت األ

 تخافي من تجربة أفكارك الخاصة للتمویل.

 

 هل قمت بمنح المال شخصیًا؟

من  نعندما تكوني جاهزة لطلب المال من اآلخرین، إبدأي بأكثر شخصیة تعرفینها: إبدأي بنفسك!  أنت تساهمین بوقتك وخبرتك من أجل قضیتك، ولك

ن اآلخرین.  بهذه الطریقة یمكنك أن تطلبي المال بثقة ومصداقیة أكبر.  عندما نصبح بأنفسنا مانحین، نفهم المهم أن تعطي المال بنفسك قبل أن تطلبي م

 كم من الصعب إختیار ما سندعم، ونتعلم قوة هباتنا عندما تستخدم لتحسین قضایانا التي نؤمن بها.

 

 إجمعي رسوم عضویة

بالمجموعة بطریقة ما هو أمر هام، قد تقرره جمعیتك.  إن رسوم العضویة هي جزء واحد من نشاطات إن دعم جمیع العضوات للرؤیا والنشاطات الخاصة 

 التمویل، فهم یمثلون مصدرًا آمنًا ومتجددًا للمدخوالت.
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وائد العضویة ى وعي بفقد یشعر المتبرعون بحماس أكبر لإلستمرار في العطاء عندما یعون تأثیر عطائهم، أعضاء جمعیتك سیساهمن بالرسوم إذا كنَّ عل

 التي ستزودها لهن الجمعیة وٕاذا كنَّ یؤمنَّ بأن الجمعیة ُتدار بشكل جید.

 

 إجمعي المال من األفراد 

 ًا من اجل لقاءیقبل اإلقتراب من المتبرعین األفراد، تبیني إهتماماتهم وقدرتهم على العطاء.  إهتمي باألفراد األكثر إهتماما بعملك.  خصصي وقتًا كاف

ة لطلبك بهؤالء األشخاص وتعلمي عن إهتماماتهم.  تابعي وشاركیهم في المعلومات حول تأثیر العمل، حتى مع هؤالء الذین قد یبدون معارضین لإلستجا

 منذ البدایة.

سال برید اتفي، إر شاركي المتبرعین عن طریق تثقیفهم عن قضیتك وٕاعالمهم بالتقدم في عملك.  حسب بیئتك ومواردك، قومي بما یلي: إتصال ه

مشروع أو لالكتروني، إرسال تقریر مدون، عرض صور للمشروع، تنظیم زیارة لموقع المشروع، رتبي مقابلة بین المتبرعین واألشخاص الذین لهم عالقة با

 دعوتهم لحفلة عشاء أو إستقبال إجتماعي ومقابلة متبرعین آخرین.

تبرعاتهم بشكل مناسب واإلعتراف بمساهمتهم.  مثًال، یمكنك اإلعالن عن المتبرعین الجدد بموقعك  تذكري معاملة المتبرعین بإحترام وشرف بإستخدام

ن تقریرنا ماإللكتروني، أو في تقاریر في مجالت وأدبیات المنظمة.  یؤمن الصندوق العالمي للنساء، بأن العطاءات بجمیع أحجامها مهمة لعملنا.  یتض

 مرتبة بحسب األبجدیة ولیس بحسب الكمیة التي تبرعوا بها. السنوي، قائمة بأسماء المتبرعین

 بإمكانك طلب المال من:

 نفسك •
 األصدقاء •
 أعضاء وقادة المجتمع •
 أفراد العائلة •
 رجال أعمال •
 أشخاص قمتم بخدمتهم •
 متبرعین قاموا سابقا بالتبرع •
  یات المتحدة األمریكیة أو أوروبا ولكنهم على صلة مع مجتمعهم)السكان المغتربین أو المهاجرین (مثًال، أشخاص من دولتك یسكنون اآلن في الوال •
 زائرین قدموا لدولتك لیتعرفوا على موقع مشروعك. •
 

 بعض النصائح لتجنید الموارد من األفراد

 أكتبي قائمة بأسماء أصدقائك، أعضاء العائلة والمعارف المهتمین بمشروعك •



 
 

 

 
 

 

13 

 ُمَتَوقعأطلبي مبلغًا محددًا من كل متبرع مستقبلي /  •
 قرري إذا كان من المفضل تحدید لقاء، إجراءإاتصال هاتفي، أو الكتابة لكل شخص •
 صفي المشروع وشددي على أهمیة النشاط ومساهماتهم •
 أطلبي دعمهم •
 تذكري أن العطایا من كل األحجام مهمة. •
 أشكریهم لدعمهم •
 تابعي مع هؤالء الذین لم یجیبوا على طلبك •

 

 التمویل الجماعي 

التمویل الجماعي أحد أدوات جمع األموال التي بدأ استخدامها ینتشر على نطاق واسع بین الشركات الصغیرة والمنظمات الشعبیة واألفراد. 
ة موالتمویل الجماعي في جوهره هو جمع األموال عن طریق األدوات المتاحة على اإلنترنت، بهدف التوعیة بالقضیة التي تعملن علیها أو المنظ

 ي تنتمین إلیها. الت

كیك ’)، وRocketHub‘ (روكیت هاب’)، وIndieGoGo‘ (إندي غوغو’وهناك مواقع شبكیة تیسِّر كثیًرا من التمویل الجماعي، مثل 
). وتسمح هذه األدوات بإنشاء ملف تعریفي، وتحدید المبلغ Razoo‘ (رازو’)، وCrowdrise‘ (كراود رایز’)، وKickStarter‘ (ستارتر

 ، وتسویق الحملة على وسائل التواصل االجتماعي. المستهدف

أًیا من هذه األدوات على وجه التحدید، ولكنها جمیعًا منصات فعالة یمكن استخدامها  ال یزكي الصندوق العالمي للنساء ُیرجى مالحظة اآلتي:
 في التمویل الجماعي أو جمع األموال من القرینات.

وحتى یتسنى لكنَّ استخدام التمویل الجماعي بكفاءة، وتحقیق أهدافكن، والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المانحین، ضعن ما یلي ُنصب 
 أعینكن: 

فمن الضروري أن تشاطرن حملتكن من خالل مواقع  -* ال یكون التمویل الجماعي أداة قویة دون استخدام وسائل التواصل االجتماعي 
 ، إلخ. ‘إنستاغرام’، و‘یوتیوب’، و‘تمبلر’، و‘تویتر’، و‘كفیسبو ’مثل 

 * وُیحقِّق التمویل الجماعي أكبر قدر من الفعالیة في حالة الناشطات الالتي لدیهن شبكات واسعة النطاق على اإلنترنت، والالتي یستطعن
 متابعة حمالتهن على اإلنترنت وتحدیثها ومشاطرتها. 

دفها، فالعدید من الحمالت ال تحقق المبالغ التي تسته -لة مضمونة لجمع كل األموال التي یمكن أن تحتجن إلیها * والتمویل الجماعي لیس وسی
 وأغلب المنصات المذكورة أعاله تطلب رسوًما إضافیة ممن ال یحققون أهدافهم. 

 استهداف ملن علیها، األمر الذي یمكن أن یتیح لُكنَّ * ومع ذلك، فالتمویل الجماعي وسیلة فعالة للوقوف على الفئات المهتمة بالقضیة التي تع
 تلك الفئات بفعالیة أكبر.

 الجماعي التمویل بشأن نصائح
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 كلما زاد حجم الحملة تحتاج إلى مزید من الرعایة والمتابعة.  -ضعن هدًفا واقعًیا  -1

لى نحو خاص . وفي الواقع فإنَّ مقاطع الفیدیو فعَّالة عوأفضلها الصور الوصفیة أو مقاطع الفیدیو القصیرة -الناس تستجیب للمرئیات  -2
 ، تنجح الحمالت المدعومة بمقاطع فیدیو في جمع ضعف ما تجمعه الحمالت التي ال تستعین بتلك المقاطع. ‘رازو’فوفًقا لموقع  -

ة. واإلیجاز في غایة األهمی –لة احرصن على أن تكون الرسالة واضحة، وتوضِّح أهداف المجموعة التي تنتمین إلیها بطریقة فعا -3
وتزید احتمالیة التبرع إذا كان بإمكان المتبرعین المحتملین معرفة الغرض الذي ستُنفق فیه األموال من مطالعة صفحتكن على اإلنترنت 

 لبضعة ثوان.

 ممكنة. فینبغي أن تروجن لها بأكبر قدر ممكن وفي جمیع األوقات ال -احرصن على تسویق حملتكن بفعالیة  -4

لن تنجح أثناءها حملتكن في أن تجمع إال أمواًال قلیلة، أو لن تجمع أي أموال مطلًقا.  -اعلمن أنَّه ستكون هناك فترات من الركود  -5
 وهذا أمر طبیعي، وعلیكن فقط أن تحرصن على مضاعفة جهودكن في الدعایة والترویج في المرة المقبلة. 

فهذا یزید من احتمال أن یتبرعوا عدة مرات، أو أن یشاطروا قضیتك مع شبكات  -احرصن على مواصلة اطالع المانحین وٕاشراكهم  -6
 عالقاتهم على اإلنترنت. ال تنسین شكر المانحین على تبرعاتهم! فهذا یزید من احتمال تبرعهم لكن في المستقبل. 

 

 تنظیم المناسبات

طریق تنظیم المناسبات بشرط أن تكون مبنیة لتوثیق العالقة الناجحة بین المتبرعین واألفراد في مجتمعك مع جمعیتك.  قد ال یمكن زیادة األموال عن 

یتك بما عیكون من الممكن أن یؤدي كل نشاط إلى دعم مادي مباشر وفي كل مناسبة أو نشاط ینظم، لكن تنظیم المناسبات والفعالیات یمكنه أن یقوي جم

 یلي:

 الوصول المحتمل لمتبرعین جدد، •
 زیادة في معرفة مجتمعك بالجمعیة ونشاطاتها، •
 توثیق وتعمیق العالقات مع المتبرعین الحالیین •

 

لتمویل قد ایمكن للمناسبات أن تأخذ أشكاًال مختلفة وأن تشكل فرصًا عظیمة لتقدیم جمعیتك وبرامجها، ولإلعالن عن قضیتك وتنظیم مجتمعك.  مناسبات 

مرتبطة باحتیاجات محلیة مستقاة من رسالة جمعیتك أو مبنیة حول مبادرات إبداعیة، لكن علیها إنشاء موضوعًا أو نشاطًا یؤثر بشكل خاص  تكون

 بالجمهور المستهدف.

 

 أمثلة للمناسبات

 عشاء جماعي/ حفلة شاي •
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 إحتفال/ مهرجان یجسد نشاطات ثقافیة وتقلیدیة •
 مزاد علني/ بیع یانصیب •
 حفلة رقص عرض راقص/ •
 عرض موسیقي •
 مسابقة ركض أو سیر تحت عنوان أو قضیة، ماراتون أو أي نشاط ریاضي آخر •
 إحتفاالت خطابیة ألشخاص مشهورین أو قادة مجتمع •
 التجمع في بیت شخص ما، للنقاش في نشاطات مجموعتك والتحدیات التي تواجهها النساء في مجتمعك •

 

 نشاطات مدرة للمدخول 

وخدمات یمكنك بیعها للحصول على مدخول لجمعیتك أو لمشروعك؟  بیع السلع والخدمات هو عبارة عن طریقة مبدعة لحشد مواردك.  هل هنالك سلعًا 

تك أیضا ییمكنك أیضا بیع السلع كجزء من مناسبة، مثال على ذلك، بیع مخبوزات أو أي طعام بیتي في مناسبة إجتماعیة تقوم بها جمعیتك.  یمكن لجمع

لعرض تدریبي أو خدمات إستشاریة تزودها الجمعیة.  على سبیل المثال إذا كانت جمعیتك تثقف المجتمع حول مرض االیدز، یمكنها عرض  جمع رسوم

 محاضرة حول المرض لمستخدمین في شركة كبیرة مقابل رسوم تدفع من قبل الشركة.

 

 

 بلوغ شركات األعمال   

 كفي بعض الدول، نجد نمو في دعم المبادرات اإلجتماعیة من قبل شركات األعمال والمؤسسات الخاصة.  عن طریق تنفیذ أبحاث في مجتمعك، یمكن 

 بحیة.یر ر ت غإیجاد شركات أعمال محلیة ومؤسسات عالمیة التي یمكنها إعطاء منحًا مالیة أو منحًا بشكل أخر (لیست نقدیة إنما مواد لها قیمة) لجمعیا

 تمن الضروري إجراء بحوث حول الشركات التي تنوي التعامل معها.  یمكنك اإلحتفاظ بملف یشمل معلومات إتصال، أسماء المدیرین، وأي معلوما

 جماهیریة مالئمة أخرى.
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یمكن لشركات األعمال أحیانا أن تقدم منحًا نوعیة بدًال من المنح المالیة.  كما 

تبرعات نوعیة (غیر مادیة) یمكنها ،  CAHPAفي المثال السابق الخاص ب

التخفیف من المصروفات وأحیانا في قضایا أخرى تساعد حتى في إنتاج 

 مدخوالت.

 بعض النصائح لبلوغ شركات األعمال 

سیسأل مدیرو شركات األعمال عدة أسئلة قبل منح دعمهم عن عملك  •
وعن كیفیة تحسین صورة الشركة عن طریق شراكتها معكم.  وهذا 

یتعلق بأنواع المشاركة التي ترید جمعیتك تطویرها مع شركات األعمال 
عیة قد أخذت قرارًا مسبقًا وبنفس الوقت فمن الضروري أن تكون الجم

 ةفیما تقبل أن تقوم به في هذه الشراكة وما هي درجة اإلتالف التي تشعرین بالراحة تجاهها قبل اللقاء مع ممثلین عن الشركة.  كوني جاهز 
 إلظهار كیف ستستفید الشركة من هذا االرتباط مع جمعیتك.

 

إسألي نفسك: هل هذه الشركة یمكنها التعایش بشكل جید في مجتمعك؟  هل تدفع رواتب  إختاري الشركات التي تؤمنین بأن لدیها تجارب جیدة.  •
عادلة لموظفیها؟  هل هي مسؤولة من الناحیة البیئیة؟  هل یتم معاملة المستخدمات من النساء بشكل متساٍو؟  هذه كلها أسئلة من المفضل 

 إكتشافها قبل تطویر المشاركة.
 

بحیة، تزود الكثیر من الشركات العالمیة منحًا ودعمًا بشكل نوعي في الدول التي یعملوا بها.  أكتبي قائمة بأسماء من خالل مؤسساتهم الغیر ر  •
 الشركات العالمیة في دولتك، وزوري مواقعهم اإللكترونیة لتري إذا قاموا بمنح الهبات بشكل محلي.

 

 التمویل عن طریق طلبات منح

والمنظمات الثنائیة والمتعددة األطراف، والحكومات تشكل المصادر الرئیسیة للتمویل في دولتك.  معظم هذه من األرجح أن المؤسسات الخاصة، 

راسة د المؤسسات تطلب تعبئة إستمارة طلب مفصلة للمنحة المطلوبة.  الخطوة األولى التي یجب أن تقومین بها، قبل االتصال مع هذه المؤسسات، هي

ب منحة والمعاییر الخاصة بهذه المؤسسة أو تلك.  فالفهم الجید لمراحل وعملیة مراجعة الطلبات الخاصة بهذه المؤسسات، كاملة لإلجراءات الخاصة بطل

 سوف تساعدك في تحدید الهدف من مساعیك للتمویل.

فیة، لى الصعید الجذري أو المجموعات الریالصندوق العالمي یدرك بأن التمویل المحلي هو أكثر إستعدادًا لتقدیم الدعم للمجموعات الجدیدة والتي تعمل ع

لدینیة، ابینما یمیل الممولون العالمیون للتركیز على جمعیات متوسطة أو كبیرة ومتطورة بشكل كبیر.  تشمل األمثلة على ممولین محلیین الجمعیات 

، ممولون على نطاق أوسع فیشملون متبرعون مثل الیونیسیفالسفارات األجنبیة أو القنصلیات، صنادیق نسائیة مناطقیة أو فروع حكومیة محلیة.  أما ال

).  إن تأمین المنح من مؤسسات تبرع یمكن أن یشكل تحدیًا، خصوصًا للجمعیات الصغیرة، ولكن USAIDاالتحاد األوروبي، أو وكالة المعونة األمیركیة (

 المهمة لیست مستحیلة. 

 تطبیق التمویل بشكل عملي

وهي مجموعة صغیرة في  ،CAHPAنجح أعضاء ال  

ساحل العاج، في المفاوضة على منطقة حرة في متجر كبیر 

لبیع أعمالهم الفنیة.  لقد عملوا بجهد لیرتبوا لقاًء مع مدیر 

المتجر الكبیر.  أخیرًا عندما حظوا بفرصة للتحدث معه، 

عرضوا قضیتهم، جمعیتهم واألسباب لدعم رسالتهم عن 

هذا الموقع الحر سیوفر علیهم طریق بیع أعمالهم الفنیة.  
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 إلیك بعض النصائح العملیة لتحضیر طلب المنحة

 الخطوة األولى لكتابة الطلب:

 تعلم عن الممول  

م ببرنامج القیام بعملهم عند تزویدههل تعلمي أنه یجب على الكثیر من الممولین إعطاء مبالغ معینة من المال كل سنة؟  في الحقیقة، أنت تساعدیهم على 

فّعال والذي یمّكنهم من إستثمار أموالهم.  لكن، أغلب الممولین یطلب منهم 

القانون الداخلي واإلدارات منح المال للمواضیع أو القضایا المقررة من قبل 

المؤسسین.  یرفض الممولین بسرعة الطلبات التي ال تالئم مع المعاییر 

 المقررة.

 

أنواع من األسئلة التي یجب أن تؤخذ بعین االعتبار عند البحث عن هنالك 

 ممولین للمستقبل وهي:

 ما هي أولویات وبرنامج الممول؟ •
 هل تتناسب وتتالئم إهتمامات الممول مع نشاطات وأهداف المجموعة؟ •
 هل قدم الممول في السابق منحًا لمشاریع مشابهة لمشاریعك؟ •
 طلب؟إلسم من یجب تقدیم إستمارة ال •
 ما هي المواعید النهائیة لتقدیم الطلب؟ •
 

 

 

 الخطوة الثانیة لكتابة الطلب:

 حضري نفسك لعرض العمل 

ن التعبیر مإن التقدم لطلب منحة یتعدى فقط كتابة الطلب.  یجب أن تكون جمعیتك، بما فیها جهازها اإلداري وجهازها المالي، بأفضل حال حتى تتمكني 

، كیف تقومین به، ولماذا.  لكي تقومین بعرض قضیتك بشكل قوي من أجل أن تبیني أن جمعیتك تستحق الحصول على بشكل واضح عما تقومین به

 الدعم، علیك أخذ األسئلة التالیة بعین اإلعتبار:

 هل رسالتك، أهدافك، وخططك واضحة؟ •

 مصادر ممكنة للتمویل

 مؤسسات مجتمعیة / جماهیریة 
 كنائس/ مساجد / معابد وجمعیات فرعیة •
 جمعیات صدقة محلیة/قومیة •
 جمعیات خدمة محلیة •
   جمعیات حكومیة 
 وكاالت حكومیة : فدرالیة/ الوالیة/ المدینة •
ات شخصیة/ سفارات محلیة ( صنادیق مساعد •

 مشاریع صغیرة لبرامج مساعدة)
   صنادیق نسائیة 
  مؤسسات خاصة 
  جمعیات تنمیة ثنائیة األطراف 
  جمعیات متعددة األطراف 
  األمم المتحدة ووكاالت منتسبة 
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 كیف تفید رسالتك المجموعات التي تخدمینها في مجتمعك؟ •
یًا، وما هو دور ومهمة كل شخص ما هي تركیبة المجموعة إدار  •

 ومسؤولیاته؟
هل لدیك مجموعة من األشخاص یقدمن لك النصائح (مثل مجلس  •

إستشاري)، الدعم والتفكیر اإلستراتیجي (هیئة مدیرات أو مستشارات)؟  
هل لدى هؤالء األشخاص المهارات واالتصاالت التي تحتاجینها لتقدم 

 عملك؟
 ك وللمتطوعات الرئیسیات؟ما هي المهارات المناسبة لطاقم •
هل شملت في جمعیتك أشخاصًا من الناس اللذین تأثروا بأنفسهم من  •

 العمل الذي تقومین به؟
 هل لجمعیتك برنامج وأسس مالییة متینة وٕاجراءات تقریریة؟ •
 ما هي االنجازات األخیرة لجمعیتك؟ •
 هل جمعیتك مرتبطة بجمعیات محلیة أو عالمیة لها نفس األهداف ؟ •
 

 الخطوة الثالثة لكتابة الطلب:

 إبِن قضیة متینة لمشروعك

المشروع القوي هو المشروع الذي له عالقة قویة برسالة الجمعیة.  البرنامج 

أو المشروع الذي تبحثین له عن تمویل، یجب أن یكون جزءًا من 

إستراتیجیتك اإلجمالیة لتجسید ومعالجة مواضیع مجتمعك.  هذا سیؤكد أن 

 مشروعك ورسالتك متینان ومرتبطان إرتباطًا وثیقًا. 

مولون مشروعًا ما، فهم عادة ما یصبون إهتمامهم على عندما یقیم الم

كیفیة إفادة المشروع للمجتمع.  وبما أنك جمعیة تبحث عن سبل مواجهة 

وتلیة إحتیاجات المجتمع بشكل خاص، فإن جمعیتك هي في وضع فرید 

تستطیع فیه أن تقرر ما هي اإلستراتیجیات األكثر تأثیرًا في هذا 

ین المعرفة التي تملكها جمعیتك للتحدیات المضمون.  صلي في طلبك ب

معینة التي یواجهها مجتمعك مع االستراتیجیات التي قامت جمعیتك 

 بتطویرها لتحسین الوضع.

سوف تساعدك األسئلة التالیة في بناء التدعیم لمشروعك أو لجمعیتك 

 ككل:

 ما الذي تریدین تحقیقه من مشروعك؟ •

 عناصر عینیة لبعض مفاتیح طلب المنحة

 معلومات اتصال:

اسم الشخص المسؤول، الجمعیة، العنوان، البرید االلكتروني، 
 الهاتف، الفاكس، الموقع االلكتروني.

 :تلخیص عام

تلخیص الطلب، ویشمل هدف المشروع  وأهمیة المنحة 
 المطلوبة.

 الفحوى:

ولماذا وصف لمواضیع مهمة تؤثر على مجتمعك المحلي 
 یعتبر هذا المشروع ضروریًا.

 : وصف المشروع

خطوات تنفیذ المشروع، ویشمل: أهداف ونشاطات قیاسیة، 
 تدخل المستفیدون، الوقت، الجمعیات المتعاونة، خطط التقییم.

 وصف الجمعیة:

إذا كنت تقدمین الطلب لمنحة عامة (لیست موجهة لمشروع 
یف ، وفسري كمعین)، صفي جمعیتك ونشاطاتها بشكل واسع

 ستقوي هذه المنحة جمعیتك بشكل كامل.

 المیزانیة:

المبالغ المطلوبة، تكالیف المشروع.  إشملي مواردك ومصادر 
أخرى للتمویل.  حددي العملة المتداولة والمستعملة في 

 میزانیتك.

 معلومات أخرى:

تاریخ جمعیتك، بناء وتركیبتها، كفاءات الطاقم، الرسالة، 
 بقة، المركز القانوني.االنجازات السا
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 هي أدوارهن ومسؤولیاتهن؟كیف وبواسطة من سینفذ البرنامج، ما  •
 من هم األشخاص المستفیدین من المشروع، كیف سیتم دمجهم في المشروع؟ •
 أین ستقام نشاطات المشروع؟ •
 متى سینتهي إتمام نشاطات المشروع؟ •
 ما هو الواقع السیاسي/ اإلقتصادي / اإلجتماعي العام الذي یحیط عملك وكیف یعتبر هذا العمل فریدًا من نوعه؟ •
 نك إلقاء الضوء على أهلیة وٕانجازات جمعیتك، وقادتك، ومتطوعینك التي ستأتي بها إلى المشروع أو النشاط؟كیف یمك •
 كیف ستقوم هذه المنحة التمویلیة بإحداث االختالف في جمعیتك؟ •

 

 الخطوة الرابعة لكتابة الطلب:

 یر المیزانیةتحض

تخمن المیزانیة التكالیف الالزمة إلدارة مشروعك أو إدارة الجمعیة والمدخوالت 

یمیة التنظالضروریة إلتمام العمل.  أحیانا یطلب الممولون نوعین من المیزانیات: 

 (أنظر أسفله). أو المیزانیة العملیة، ومیزانیة المشروع

علق بنشاطاتك.  تساعد المیزانیة قد تكون المیزانیة بسیطة أو معقدة وهذا یت

الممولین على فهم كیفیة تنظیم وٕادارة المشروع المقترح.  یهتم الممولون باألمور 

 التالیة عند مراجعة المیزانیات: 

 هل میزانیتك العامة واقعیة؟ •
 كیف تخططین الستخدام منحهم؟ •
 هل تتوافق المیزانیة مع نشاطات المشروع؟ •
 للمشروع؟ ما هي مصادر المنح األخرى •

 
عندما تقدمي تقریرا في نهایة فترة المنح، یقارن ممولك بین المیزانیة المستلمة مع 

الطلب ومبالغ المال التي تم صرفها فعلیًا.  یجب توضیح أي اختالف بین المیزانیة 

 المقترحة والمصروفات الفعلیة وتفسیر الفروق.

 

 

 ماذا لو لم ینشر الممول دلیل تقدیم الطلبات؟ 

 أنواع المیزانیات

المدخوالت والمصروفات  تشملمیزانیات تنظیمیة 

ة نفقات عامالضروریة لجمیع نشاطات جمعیتك، وتشمل 

وٕاداریة. المیزانیات التنظیمیة (یمكن اعتبارها أیضًا 

شهرًا، حسب سنتك  12میزانیات عملیة) تشمل عادة فترة 

المالیة.  تشمل المیزانیات التنظیمیة ما یلي: إستئجار، 

 خدمات، معاشات ونفقات سفر.

 

تحسب بموجب التكالیف المتعلقة میزانیات المشاریع 

معین. هذه المیزانیات تغطي فترة من ببرنامج أو مشروع 

الوقت، من فترة البدء بالمشروع حتى إتمامه.  إذا كان 

مشروعك عبارة عن برنامج تدریبي، فعینة التكالیف یمكن 

أن تشمل: رسوم للمتدربین، معدات ومواد مطبوعة، إیجار 

 مقر أو إستخدام معدات، وتكالیف السفر.
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لكن إن لم   .عادة، الموقع االلكتروني أو دلیل تقدیم الطلب المعلن الخاص بتمویل الجمعیة هما مصدران أساسیان للمعلومات حول الطلب وعملیة مراجعته

كل واضح صفحات) للمتبرع المستقبلي.  هذه الرسالة یجب أن تعرض بش 3-1تكن هنالك معلومات مالئمة، فكري في كتابة رسالة إستعالم بسیطة (

ون كومقتضب الهدف من الطلب وتستعلم عن معاییر التمویل ودلیل تقدیم الطلب.  هذه الرسالة توفر الوقت في تحضیر طلب كامل لممول والذي قد ی

 مرشحًا غیر مالئمًا للدعم.

 

 مساهمات غیر مالیة

یمكنك الحصول على مساعدة تقنیة من السفارة بدل المال.  یستطیع  إن عملیة جمع المنح غیر المالیة لها قیمتها لجمعیتك ولمشروعك.  مثال على ذلك،

 أصحاب المشاریع التجاریة التبرع بحاسوب، جوائز أو أثاث مكتب.  یمكن للفرد أن یقدم مشروبات ووجبات مجانیة لمناسبة تعرضینها.

من أنك لم  میزانیتك كمصدر للدعم.  هذا یوضح للممول، أنه بالرغمخصصي قیمة مالیة تقدیریة للتبرعات الغیر النقدیة التي تحصلین علیها وسجلیها في 

 تحصلي على تبرعات نقدیة كبیرة، فإن مجتمعك یدعم جمعیتك بطرق أخرى.

 

 أفكار إضافیة للتمویل

ندوق العالمي إستعمل من قبل الصفي بدایة هذا القسم، أكدنا أن هنالك استراتیجیات تمویل كثیرة.  لقد قدمنا أمثلة عدیدة لهذه االستراتیجیات، بعضها 

 للنساء ومن قبل مانحینا.  إلیك قائمة أخرى تعرض طرقا إضافیة لتأمین التمویل لجمعیتك أو لزیادة التمویل الحالي.

لتي اخالل تشاركك مع جمعیات أخرى تستطیعین تطویر مشاریع مشتركة التي یمكنها إستمالة منحًا داعمة أكبر من تعاوني مع جمعیات أخرى.  •
 ستؤمنینها بنفسك إن عملت لوحدك.

تساعدك منح الدعم العامة (تسهیالت تمویل عملیة أو مصروفات البرنامج) لالستجابة لتحدیات غیر متوقعة أو مواجهة  أطلبي دعمًا عامًا للمنحة. •
 .التكالیف المرتبطة بإدارة مكتبك أو التمویل الذي لم تستطع منح المشروع تغطیته

إن طلب منحة شاملة والتي تدفع لسنتین أو ثالث سنوات یمكنها زیادة استقاللیتك المالیة وتقلیل عمل البحث عن منح.  دة سنوات. أطلبي منحة لع •
 إذا قام الممول بمنحك المال في السابق، یمكنه أیضا االلتزام بمنحك لعدة سنوات.

ء من الموارد وٕاستثمارها لكسب فائدة مالیة وبناء األمان المؤسساتي طویل یمكن للجمعیات األكثر نضوجًا أن تستكشف إمكانیة حشد جز  بناء وقف. •
 قف.و  المدى.  حضري نفسك لتحدیات إستراتیجیة التمویل بالتحدث أوًال مع الممولین الحالیین ومع الجمعیات الشریكة التي استطاعت بنجاح تأسیس
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 كلمة أخیرة 
 

النساء على القیادة وتغییر مجتمعهن، بالرغم من التحدیات التي یواجهنها في حیاتهن الخاصة والمیدان العام.   لم یشك مطلقا الصندوق العالمي للنساء بقدرة

 وقد كان هذا اإلیمان القوة الموِجَهة وراء عملنا ألكثر من عشرین سنة مضت.

مجموعات أخرى تقوم بعمل مشابه.  نحن نفهم اإلحتیاج كمنظمة التي أیضًا تحتاج ألن تجمع المال، نشعر بفخر أن نشارك تجربتنا في التمویل مع 

ة والعمل ر لمصادر تمویلیة أكثر من أجل تطویر حقوق النساء حول العالم، التحدیات للوصول إلى مصادر تمویل جدیدة، والمكافآت التي تأتي من المثاب

 الصعب.

للمشاركة بقصص حول نجاحاتك وتحدیاتك الخاصة بالتمویل.  نأمل االستمرار  نأمل أن یكون هذا الدلیل الخاص بالتمویل أداة مساعدة لك، ونحن نشجعك

 بالتعلم من تجاربك.  
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 موارد التمویل على اإلنترنت
 

 الئحة بصفحات فیها معلومات عن عدة ممولین

Africa Grantmakers’ Affinity Group (AGAG):  

www.africagrantmakers.org/index.asp?PageURL=24 

 

Association of Women’s Rights in Development (AWID)  منظمة حقوق النساء في التنمیة 

www.awid.org/forum/fundraising_information.htm 

 

 "أین تذهب األموال المخصصة لحقوق النساء؟" باللغة العربیة  2006التقریر الذي أعدته منظمة حقوق النساء في التنمیة في 

http://www.awid.org/Arabic_Where_is_the%20Money_for_Womens_Rights.pdf 

 

The Foundation Center 

http://foundationcenter.org 

 

International Human Rights Funders Group (IHRFG) – Funders Director 

http://www/hrfunders.org/funders/funder.php?op=list 

 

The International Network of Women’s Funds (links to 17 + regional women’s funds): 

http://www.inwf.org/links.html 

 

الئحة ببعض المنظمات التمویلیة (علمًا أن لكل منها أولویات محددة ومناطق جغرافیة ایضَا، لذلك یجب مراجعة الصفحات قبل 

 اإلتصال به)

www.aifoundation.orgAmerican India Foundation:  

 

http://www.africagrantmakers.org/index.asp?PageURL=24
http://www.awid.org/forum/fundraising_information.htm
http://www.awid.org/Arabic_Where_is_the%20Money_for_Womens_Rights.pdf
http://foundationcenter.org/
http://www/hrfunders.org/funders/funder.php?op=list
http://www.inwf.org/links.html
http://www.aifoundation.org/
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www.ajws.org/index.cfmAmerican Jewish World Service:  

 

www.asiafoundation.orgThe Asia Foundation:  

 

www.astraeafoundation.orgAstraea Lesbian Foundation for Justice:  

 

www.firelightfoundation.orgThe Firelight Foundation:  

 

www.fordfound.orgThe Ford Foundation:  

 

www.globalhumanrights.orgFund for Global Human Rights:  

 

www.greengrants.orgGlobal Greengrants Fund:  

 

www.oakfnd.org: Oak Foundation 

 

www.soros.orgOpen Society Institute:  

 

trust.org-rausing-www.sigridThe Sigrid Rausing Trust:  

 

www.urgentactionfund.orgThe Urgent Action Fund:  

http://www.ajws.org/index.cfm
http://www.asiafoundation.org/
http://www.astraeafoundation.org/
http://www.firelightfoundation.org/
http://www.fordfound.org/
http://www.globalhumanrights.org/
http://www.greengrants.org/
http://www.oakfnd.org/
http://www.soros.org/
http://www.sigrid-rausing-trust.org/
http://www.urgentactionfund.org/

