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يعلــن بيتنــا ســوريا عــن افتتــاح دورة جديــدة لتمويــل املشــاريع التــي تعــزز دور املجتمــع املدنــي الســوري
يف اإلنتقــال الديمقراطــي يف ســوريا .يدعوكــم بيتنــا ســوريا إلرســال طلبــات تمويــل مشــاريعكم بمــدة أقصاهــا
 2018/07/10الســاعة السادســة مســا ًء بتوقيــت ســوريا .حيــث تجــدون أدنــاه تعريــف عــن بيتنــا ســوريا وعــن خطــة
التمويــل وآلياتــه واملعلومــات والنمــاذج املطلوبــة .ســيقوم بيتنــا ســوريا بدراســة كل الطلبــات وتقييمهــا وفقــا
لسياســة التمويــل املذكــورة والــرد عليهــا يف مــدة أقصاهــا  8أســابيع مــن تاريــخ إســتالم الطلــب.

مقدمة عن بيتنا سوريا:

2

ملتقى :

يعــد بيتنــا ســوريا منصـ ً
ـدم
ـة للمجتمــع املدنــي الســوري داخــل وخــارج البــاد ،حيــث يقـ ّ
فضــا ًء مفتوحــا ليلتقــي الســوريون ببعضهــم ويختلطــوا ويحضــروا املحاضــرات ويشــاركوا.
وجــدت هــذه املؤسســة ليجتمــع األفــراد ويشــكلوا شــبكات بيــن مؤسســات املجتمــع
املدنــي ومــع الداعميــن .مــن خــال الفعاليــات الثقافيــة ،يعــزز بيتنــا ســوريا األمــل ويخلــق
بيئــة خصبــة للفنانيــن مــن الشــباب ليكبــروا وينجحــوا ويعملــوا يــدًا بيــد متجاوزيــن
الخطــوط الطائفيــة والعرقيــة.

معرفة :

ويقــدم األدوات واملعرفــة
يشــجع بيتنــا ســوريا املشــاركة املدنيــة لألفــراد والجمعيــات
ّ
للمبــادرات واملنظمــات .كمــا تعمــل هــذه املؤسســة ىلع بنــاء قــدرات املجتمــع املدنــي
ملســاهمة اجتماعيــة ناجحــة .تتضمــن برامــج تطويــر املهــارات القضايــا التنظيميــة
واإلداريــة .عــاو ًة ىلع ذلــك ،يقــدم بيتنــا ســوريا التدريــب يف مجــال تحليــل السياســات
العامــة واملناصــرة وذلــك لجمــع منهجيــات املجتمــع املدنــي ىلع امتــداد رقعــة واســعة
مــن مجــاالت السياســة.

المنح :

يقــوم بيتنــا ســوريا بالتمكيــن مــن خــال التمويــل ،فهــو ال يعمــل ىلع الربــط بيــن األفــراد
ويمــول املشــاريع
ودعــم القــدرات فيمــا يتعلــق باملعرفــة واملهــارات فحســب ،بــل
ّ
وبالتالــي يســاعد بترجمــة النظريــة إلــى ممارســة ىلع أرض الواقــع .يتــم تقديــم املنــح
للمبــادرات الجديــدة واملقبلــة بالتعــاون الوثيــق مــع شــبكة مــن املنســقين امليدانييــن
داخــل ســوريا .بإمــكان املتقدميــن التقــدم بطلــب منحــة يف أي وقــت كان .يصــدر بيتنــا
ســوريا دعــوات لتقديــم مقترحــات املشــاريع بغــرض توفيــر اإلرشــادات الالزمــة .تتــم
مراجعــة الطلبــات باتبــاع إجــراءات شــفافة.
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سياسة التمويل
تقــوم سياســة التمويــل يف بيتنــا ســوريا ىلع توســيع شــريحة املســتفيدين مــن املنــح قــدر اإلمــكان عــن طريــق
دعــم منظمــات ومبــادرات املجتمــع املدنــي العاملــة يف الداخــل الســوري دون حصــر التمويــل بنشــاط معيــن ودون
وجــود متطلبــات عاليــة لــدى املنظمــة أو املبــادرة للحصــول ىلع التمويل.كمــا يقــوم بيتنــا ســوريا وخــال فتــرة
التمويــل بمســاعدة املنظمــات واملبــادرات بتنميــة وبنــاء قدراتهــا مــن خــال الربــط بيــن املســتفيدين وقســم
املنــح وقســم بنــاء القــدرات واملنســقين امليدانييــن.
إن سياســة التمويــل يف بيتنــا ســوريا وضعــت خصيصــا لتناســب الوضــع يف الداخــل الســوري مــن ناحيــة املرونــة
وتســديد الدفعــات ومراقبــة العمــل كمــا أنهــا باللغــة العربيــة ممــا يتيــح للجميــع وصــول أكبــر للحصــول ىلع منــح
وتمويــل ملشــاريعهم .يعتمــد بيتنــا ســوريا مــن أجــل دراســة املشــاريع املقدمــة لــه وتقييمهــا ىلع لجنــة متنوعــة
الخبــرات (ماليــة ،إداريــة ،ميدانيــة.)...

من يمكنه التقدم بطلب الدعم وما هي المشاريع التي يمكن تمويلها
يمكــن لــكل مــن منظمــات املجتمــع املدنــي والجمعيــات واملبــادرات املجتمعيــة الحصــول ىلع دعــم مــن
مركــز بيتنــا ســوريا لتنفيــذ مشــاريعها بشــرط:
•أن يكون املشروع واقعي ويحقق حاجات املجتمع املحلي.
•أن تكون النشاطات فعالة ،بمعنى أن تكون قادرة ىلع الوصول لألهداف املعلنة.
•أن يكون استخدام املوارد رشيد.
•أال يتعارض املشروع مع قيم ومبادئ حقوق االنسان.
•أن يكون لدى املنظمة أو املبادرة القدرة ىلع تنفيذ املشروع.
•أن تمتلك املنظمة أو املبادرة آلية للمحاسبة والشفافية.
•أن يكون املشروع ضمن مناطق عمل منسقينا امليدانيين (شمال غرب و جنوب غرب سوريا).
•يجــب أن يكــون للمنظمــة حســاب مصــريف ســاري املفعــول ،أو حســاب مصــريف بديــل يف حــال كانــت
املنظمــة يف طــور التســجيل.
•أال تتجاوز مدة املشروع املقترح ثمانية أشهر.
• ال يحــق للمتقدميــن أن يتقدمــوا بأكثــر مــن طلــب منحــة واحــدة ســواء يف نفــس املجــال أو يف
مجاليــن مختلفيــن.
•يمتلــك بيتنــا ســوريا حــق نشــر واســتخدام أجــزاء مــن املنتــج خــال وبعــد تنفيــذ املشــاريع الحاصلــة
ىلع الدعــم.
•ســيتم تقييــم طلبــات املنــح مــن خــال إعطائهــا عالمــات ( 20عالمــة) بعــد أن تحقــق الشــروط
املذكــورة أدنــاه يف قســم «املعاييــر األهليــة».
•طلبــات املنــح التــي ال تصــل او تحقــق عالمتهــا ال  10ســوف يتــم رفضهــا بشــكل مباشــر أمــا الطلبــات
التــي تحقــق  10عالمــات ومــا فــوق ســتخضع ملفاضلــة ليتــم اإلختيــار األفضــل منهــا.
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يمكــن لهــذه املشــاريع أن تغطــي أنمــاط مختلفــة مــن عمــل منظمــات املجتمع املدنــي بما فيهــا األعمــال التنموية
والحقوقيــة والسياســات العامــة واملناصرة.مثــال :يف الحقــل الصحــي ،الكثيــر مــن النشــاطات تعتمــد ىلع اإلغاثــة
الطبيــة كعمــل خيــري لالســتجابة ىلع الطــوارئ .بيتنــا ســوريا ال يريــد تكــرار ذلــك .بالعكــس ،يســعى بيتنــا ســوريا
الســتكمال هــذا العمــل مــن خــال دعــم عمــل أكثــر اســتراتيجية حــول كيفيــة تطويــر القطــاع الصحــي بحــد ذاتــه.
أي أن ىلع العمــل أن يكــون لــه تأثيــر أكبــر مــن مجــرد االســتجابة لحالــة طارئــة فقــط.

المعايير األهلية
معاييــر األهليــة التاليــة هــي أساســية ويجــب ىلع املنظمــة املقدمــة للمقتــرح أن تســتويف
كافــة املعاييــر لكــي يتــم النظــر بالطلــب:
1.1ان تحقــق املنظمــة شــروط املنحــة املذكــورة فيمــا يخــص املؤسســات القابلــة للتمويــل (ال تنتمــي
املنظمــة الــى اي جهــة سياســية او عســكرية وليســت مجلــس محلــي او مجلــس محافظــة او شــركة
خاصــة وال تمــت بــاي صلــة الي مــن العامليــن يف بيتنــا ســوريا.
2.2أنشطة املشروع املقترح يجب ان تنفذ داخل سوريا.
3.3املشروع املقترح ملتزم باملجاالت املشار اليها يف هذا النداء ويندرج تحت احدها.
4.4أن تكون املخاطر املتوقعة ىلع املشروع ضمن املخاطر التي يأخذها بيتنا سوريا.
5.5املشــروع املقتــرح يحقــق شــروط بيتنــا ســوريا املذكــورة يف كتيــب التمويــل فيمــا يخــص القيــم التــي
يهــدف لهــا بيتنــا ســوريا.

المواضيع المستهدفة
 -1المساواة بين الجنسين
يدعــم بيتنــا ســوريا املشــاريع واملبــادرات التــي تســاهم يف تعزيــز حقــوق املــرأة (السياســية واالجتماعيــة
واالقتصاديــة) بمــا يســاهم يف تطويــر النــوع االجتماعــي (الجنــدر) ىلع ان تقــوم املشــاريع او املبــادرات بتغطيــة
ســببين ىلع االقــل مــن االســباب املوجبــة لعــدم املســاواة ( املوروثــات الخاطئــة ،التمكيــن والسياســات)

 -2الدمج المجتمعي
يدعــم بيتنــا ســوريا املشــاريع واملبــادرات التــي تســاهم يف إشــراك املجتمــع املحلــي يف البرامــج والفعاليــات
املدنيــة ىلع املســتوى املحلــي أو الوطنــي .ويراعــى يف الدمــج املجتمعــي زيــادة وعــي األفــراد بالقضايــا الهامــة
يف مجتمعهــم وزيــادة التفاعــل بيــن كافــة أطرافــه وتمكيــن املجتمــع املحلــي بلعــب دور رئيــس بصنــع السياســات
العامــة .مثــال دمــج الوافديــن باملجتمــع املضيــف.
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 -3الحشد والمناصرة
يدعــم بيتنــا ســوريا املشــاريع واملبــادرات التــي تهــدف إلــى الضغــط والتأثيــر ىلع القــرارات داخــل املؤسســات
السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة املحليــة للوصــول الــى التغييــر املنشــود بمــا يخــدم مصالــح الفئــات التــي
تمثلهــا الجهــات املنفــذة ويدعــم قضيتهــا .يمكــن للمناصــرة أن تشــمل العديــد مــن النشــاطات مثــل :الحمــات
اإلعالميــة ،ومخاطبــة الجماهيــر ،ونشــر البحــوث أو إجــراء اســتطالع رأي إلــخ...

 -4الحقوق المدنية والحوكمة
يدعــم بيتنــا ســوريا املشــاريع واملبــادرات التــي تســاهم يف تســهيل وترســيخ مشــاركة املواطنييــن يف صنــع
القــرار .إضافــة إلــى املشــاريع واملبــادرات التــي تســاهم يف تعزيــز الحقــوق املدنيــة كحريــة تكويــن الجمعيــات
وحريــة التجمــع وحريــة الــرأي وحريــة الوصــول إلــى املعلومــة ومشــاريع املراقبــة املدنيــة ىلع اداء املؤسســات
شــبه الحكوميــة (مجالــس  -مديريــات).

 -5التعليم المهني
يدعــم بيتنــا ســوريا جميــع انمــاط املشــاريع واملبــادرات التــي تهــدف إلــى تمكيــن الشــباب للعــب دور إيجابــي
وفاعــل يف املجتمــع مــن خــال توفيــر التعليــم املهنــي لهــم ىلع ان تكــون املبــادرات واملشــاريع مبنيــة ىلع
دراســة مبدئيــة وتســاهم يف تلبيــة االحتيــاج يف مــكان التنفيــذ املقتــرح.

آلية تقديم طلبات تمويل المشاريع
تقــوم منظمــات املجتمــع املدنــي الراغبــة بالحصــول ىلع تمويــل مــن بيتنــا ســوريا بتجهيــز مذكــرة تصــور املشــروع
(يمكنكــم تحميلهــا مــن هــذا الرابــط) ومــن ثــم إرســالها إلى مســؤول املنــح يف بيتنــا ســوريا ىلع البريــد اإللكتروني
التالي g r a n t s @ b a y t n a s y r i a . o r g
ســيقوم بعدهــا بيتنــا ســوريا بدراســة وتقييــم املذكــرة املقدمــة مــن خــال عمليــة مراجعــة شــفافة .خــال هــذه
العمليــة يمكــن ان يقــوم منســقينا امليدانييــن أو موظفيــن آخريــن مــن بيتنــا ســوريا بالتواصــل مــع املتقــدم بطلــب
املنحــة لنقــاش تصميــم املشــروع أو كلفتــه أو أي أمــر اخــر .ســيقوم بعدهــا بيتنــا ســوريا باملوافقــة أو رفــض الطلــب
بمــدة مــا بيــن الســت والثمــان أســابيع بشــكل عــام.
ملزيــد مــن املعلومــات وتلقــي املشــورة يمكنكــم التواصــل مــع منســقي بيتنا ســوريا عبــر عنوايــن البريــد اإللكتروني
التالية:
حلبf p o 7 @ b a y t n a s y r i a . o r g :
ادلبf p o 3 @ b a y t n a s y r i a . o r g :
جنوب سورياf p o 5 @ b a y t n a s y r i a . o r g :
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