
 

CSBR من تحالف االجنسانيیة وواالحقوقق االجسديیة االحقوقق وواالصموددمنح أأووليیّة لدعم   

إإلى ددعم االمشارريیع االصغيیرةة االتي تختبر ططرقاً بديیلة لتنظيیم االحقوقق  قدررةة على االصموددتهھدفف االمنح ااألووليیّة لدعم االحقوقق وواال
٬، نحن ندعو إإلى تقديیم مقترحاتت للمشارريیع االتي ستنفذ في 19وواالنهھوضض بهھا في ووسط ااآلثارر االناجمة عن اانتشارر فيیرووسس كوفيید 

2020دديیسمبر  \كانونن ااألوولل 15إإلى  ويیوليی \تموزز 1االفترةة من   

لماذذاا هھھھذهه ااآلليیة؟  

ألننا شبكة تضامن ددووليیة يیقوددهھھھا االمجتمع االمحلي٬، أأررددنا أأنن نستكشف كيیف يیمكننا أأنن نشارركك في إإنشاء آآليیة للمواارردد بيین ااألقراانن 
في هھھھذهه االلحظة االتي تتصف بأززمة جماعيیة لم يیسبق لهھا مثيیل. ووكما هھھھو االحالل بالنسبة لـنا في االتحالف٬، لم يیعد بإمكاننا عقد 

٬، ااخترنا إإعاددةة توجيیهھهھا وواالتركيیز على حصولنا على هھھھذهه االمواارردد االماليیةاامتيیازز إإددررااكك االعامم٬، وولكن مع  ااجتماعاتنا ووجهھاً لوجهھ لهھذاا
توفيیر خطوطط إإمداادد صغيیرةة من االمواارردد االتي يیمكن أأنن تدعم دداائرةة أأووسع من االنشطاء للبقاء على ااتصالل عبر االسيیاقاتت االمختلفة٬، 

٬، نريید أأيیضا ااستكشافف أأفضل االمماررساتت في االند للند \بيین ااألقراانن ة حتى مع إإغالقق االحدوودد االوططنيیة. وومن خاللل تطويیر آآليی
.توززيیع االمواارردد ددااخل االحركاتت  

منا بالحاجة إإلى إإيیجادد حيیز للتفكيیر فيیما تعنيیهھ هھھھذهه االتحوالتت االعالميیة بالنسبة لتحركاتنا٬، ليیس فقط خاللل االوباء االحالي٬، سلّ لقد 
٬، وونتباددلل االخبرااتت٬، وونستجيیب بطرقق صيیاغة توجهھاتنابشكل جماعي وونعيید  وولكن أأيیضا بمجردد ااحتواائهھ. كيیف يیمكننا أأنن نتوقف

تسمح لنا بالحفاظظ على االمساحة االثميینة لتنظيیمنا بل ووتوسيیعهھا؟ كيیف يیمكننا ضمانن ااستمراارر إإجرااءااتنا ااآلنن في تعزيیز االرعايیة 
ا في إإططارر تنظيیمنا؟تهھاالجماعيیة وومركز  

نن٬، ما االذيي يیمكن أأنن نتعلمهھ من إإبدااعع بعضنا االبعض حولل كيیفيیة تحويیل بعض ووبيینما ننخرطط في حدوودد االتنظيیم بشكل شخصي ااآل
االمماررساتت لخلق أأساليیب أأكثر سهھولة ووشموليیة لتنظيیم ووتعبئة االمجتمعاتت؟   

من االتحالف إإذذنن ليیس مجردد ووسيیلة لتوززيیع االتمويیل٬، بل هھھھي آآليیة  لدعم االحقوقق ووصمودد االحركاتت االمنح ااألووليیّة وولذلك فإنن برنامج
بناء االحركاتت٬، من قبل االمجتمع وومن أأجلهھ. من خاللل هھھھذهه ااآلليیة٬، سيیكونن لديینا وواالدعم لتعزيیز االقدررااتت االجماعيیة وواالتضامن وو

في يیة. ووستدعمنا هھھھذهه االفعاليیاتت اللتقاء في منتديیاتت اافترااضوواالربط وواالتعلم للحاصليین على االمنح٬، لأأيیًضا سلسلة من االفعاليیاتت 
وواالتقيیيیم وواالتعلّم للبرنامج.  مرااقبةلتعلم من عمل بعضنا االبعض٬، ووبناء االعالقاتت٬، وواالمشارركة االجماعيیة في عمليیاتت االاا  

:ةح مقترحاتت االمشارريیع كيیفيیة تلبيیتهھا للمعايیيیر االتاليی: يیجب أأنن توضّ االتركيیز ااالسترااتيیجي  
 

االمثليیة  االمجتمعاتتهھا٬، ووتقاططعاتهھا مع االقيیودد االمفرووضة على حقوقق اتيیة االديینيیة ووتحديیاالتصديي لألسبابب االجذرريیة لألصول أأ.
وواالكويیر. االهھويیة االجنسانيیة عابرييوومزددووجي االميیل االجنسي وو  

 
.تعزيیز االتنظيیم االذيي يیقوددهه االمجتمع االمحلي .بب  

 
االحفاظظ على االمساحة االمدنيیة ووتوسيیعهھا في جميیع االمجتمعاتت ااإلسالميیة٬، بما في ذذلك موااصلة االبراامج وواالحمالتت االقائمة من  .جج

.خاللل أأساليیب جديیدةة يیمكن أأنن تعمل أأثناء تقيیيید االحركة  
 

معتقد٬، االقائم على االمساووااةة حريیة االديین أأوو اال على. وويیشمل ذذلك تعزيیز نهھج االتأكيید وواالخطاباتت االتقدميیةاالتعبيیر قويیة دد. تعزيیز ووت
االميیولل االجنسيیة وواالهھويیة االجندرريیة وواالصفاتت االجنسانيیة بشكل عامم.االتنوعع في بيین االجنسيین ووااحتراامم   

 
.ددعم االنهھج االمبتكرةة/االشاملة للنهھوضض بالحقوقق وواالقدررةة على االصمودد٬، بما في ذذلك ااالهھھھتمامم بالرعايیة االمجتمعيیة وواالجماعيیة .هھھھـ  

 
 

من يیمكنهھ االتقديیم؟  



يیورروو٬،  50،٬000من كل من االمجموعاتت االمسجلة ووغيیر االمسجلة٬، مع ميیزاانيیة تشغيیل سنويیة أأقل من مشارريیع نحن نقبل مقترحاتت 
:االذيین يیستوفونن االمعايیيیر االتاليیةوو  

• ٬، ااتت\االمسلميین االهھويیة االجنسيیة عابريياالمثليیاتت االكويیر  \(LGBTIQ) االتجمعاتت أأوو االمنظماتت االتي يیقوددهھھھا االمثليیونن  
ألهھھھميیة.حدةة من االبلداانن ذذااتت ااألوولويیة أأوو ااوومقرهھھھا في وواا  

•  ٬، وومقرهھھھا في أأحد االبلداانن ذذااتت ااألوولويیة أأوو االبلداانن االمحورريیة. ووستعطى ااألوولويیة للنساءكويیراالمجموعاتت االتي يیقوددهھھھا اال 
ً  االمثليیاتت ووثنائيیاتت االميیولل االجنسيیة وواالكويیر وواالمجموعاتت االتي تقوددهھھھا االنساء االعابرااتت جنسيیا  

• وومزددووجي االميیل  مثليیاتتاال تضمنتاالتي  مرأأةة٬، ووجماعاتت حقوقق االفتيیاتتحقوقق االاالمداافعة عن ٬، ووويیةاالمنظماتت االنساا 
.االهھويیة االجنسانيیة٬، وومقرهھھھا في أأحد االبلداانن ذذااتت ااألوولويیة أأوو االبلداانن االمحورريیة عابريياالجنسي وو  

ما هھھھي أأنوااعع االمنح االتي يیمكن االتقدمم بطلب للحصولل عليیهھا؟  

يیوليیو إإلى  1إإما للمنح االتنظيیميیة٬، أأوو االمنح ااإلقليیميیة/االتعاوونيیة٬، ليیتم تنفيیذهھھھا في االفترةة من نحن ندعو مقترحاتت االمشارريیع أأنن تكونن 
يیورروو. وونحن قاددرروونن على  10000يیورروو أأوو  6000يیورروو أأوو  2500. يیمكن أأنن تكونن االمنح بمبلغ إإجمالي إإما 2020دديیسمبر  15

 –لتصميیم ووتنفيیذ ووتقيیيیم االمشارريیع االصغيیرةة. وويیشمل ذذلك توفيیر تمويیل االمشارريیع االتي من شأنهھا أأنن تغطي االتكاليیف ااألساسيیة 
بحسب االحاجة  تكاليیف للمواارردد االبشريیة وواالتكنولوجيیا.. -  

االمنح االتنظيیميیة. يیمكن تقديیم هھھھذهه االمقترحاتت من قبل االمنظماتت أأوو االتجمعاتت االعاملة في أأحد االبلداانن ذذااتت ااألوولويیة: أأفغانستانن 
ررددنن ووقيیرغيیزستانن وواالمغربب وونيیبالل ووباكستانن ووفلسطيین وواالفلبيین ووسريیالنكا وواالسودداانن ووبنغالدديیش وومصر وواالهھند ووإإندوونيیسيیا ووااأل

ووططاجيیكستانن ووتونس ووااليیمن.  

االمنح ااإلقليیميیة/االتعاوونيیة: يینبغي أأنن تبيین هھھھذهه االمقترحاتت كيیف يیمكن أأنن تسترشد بهھا ااالسترااتيیجيیاتت ااإلقليیميیة٬، ووكيیف يیمكن تقديیمهھا 
ن قبل االمنظماتت أأوو االتجمعاتت أأوو االشبكاتت االعاملة في أأحد االبلداانن ذذااتت ااألوولويیة (أأعالهه)٬، كشرااكة مع االتحالف. يیمكن تقديیمهھا م

وو/أأوو االبلداانن االمحورريیة: االجزاائر ووكاززااخستانن وولبنانن ووماليیزيیا ووتركيیا..   

  ؟دمهھاما هھھھي أأنوااعع ااألنشطة االتي يیمكن أأنن نق
 

فيیما يیلي أأمثلة على ااألنشطة االتي يیمكن ددعمهھا في إإططارر هھھھذهه االمنح٬، وواالتي تتماشى مع االمعايیيیر ااالسترااتيیجيیة ووتستند إإلى 
ااالحتيیاجاتت االتي سمعناهھھھا من أأقرااننا وواالبراامج االتي يیتم تطويیرهھھھا بالفعل من قبل أأعضاء االشبكة ووحلفائهھا. ووليیس االمقصودد من 

٬، بل مجردد أأمثلة على االعمل االذيي نعرفف أأنن هھھھناكك حاجة إإليیهھ. وويیمكن أأنن تندررجج ااألنشطة هھھھذهه االمقترحاتت االحد من مقترحاتكم
 ؛ االمساعدةةمناصرةةوواالاالشبكاتت ااالفترااضيیة ووووررشش االعمل؛ تعزيیز االحمالتت إإقامة  االمعاررفف؛ضمن االفئاتت االعريیضة االتاليیة: إإنتاجج 

.االمتباددلة وواالرعايیة االمجتمعيیة  
 

  :ااألنشطة ما يیلييیمكن أأنن تشمل . إإنتاجج االمعاررفف
• االبحث وواالتحليیل حولل كيیفيیة االتقاء االقوىى ااألصوليیة عبر سيیاقاتنا. على سبيیل االمثالل٬، ما هھھھي االصلة بيین ااألصوليیاتت  

  ؟19فيیرووسس كوفيید االديینيیة ووااالقتصادديیة٬، ووآآثارر ذذلك على سيیاساتت االحكومة لمعالجة
• االمجتمعيیة االرااميیة إإلى ددعم االحقوقق ووووقف االبحث وواالتحليیل حولل كيیفيیة تقويیض االقوىى االديینيیة االمحافظة للجهھودد  

٬، وومحدوودديیة فرصص 19فيیرووسس كوفيید ااالنتهھاكاتت (بما في ذذلك االعنف االمنزلي االمتزاايید٬، ووجراائم االكرااهھھھيیة٬، وواانتشارر 
  )؟صحيیة وواالجنسيیةاالحصولل على االخدماتت االصحيیة ااألساسيیة٬، بما في ذذلك حقوقق اال

• شة للجنس وواالحيیاةة االجنسيیة في حكامم االمسبقة ضد االمفاهھھھيیم االمهھمِّ االمنشوررااتت االتي تتحدىى ااالفترااضاتت االتقليیديیة ووااأل 
  االمجتمعاتت ااإلسالميیة

• توثيیق االمباددررااتت االقائمة على االحقوقق االتي تدعم/تعززز االنهھج ااإليیجابيیة وواالشاملة للعقيیدةة وواالحيیاةة االجنسيیة ووحقوقق  
.ااإلنسانن  

 

 
االشبكاتت ااالفترااضيیة ووووررشش االعمل  



• اافترااضيیة لاللتقاء وواالبقاء على ااتصالل حولل موااضيیع معيینة. وويیمكن أأنن تكونن  إإشرااكك االمجتمعاتت من خاللل منصاتت 
 ووررششعلى ااإلنترنت لتباددلل االخبرااتت٬، ووسلسلة محاضرااتت٬، وومنتديیاتت ٬، وولل: مهھرجاناتت على ااإلنترنتعلى سبيیل االمثا

عمل على ااإلنترنت    ةاالتي تتناوولل االمعايیيیر ااالسترااتيیجيی -
•  عليیهھ لمجالل االشخصي إإلى االمجالل ااالفترااضي. كيیف يیمكننا أأنن نحتفظ بما كاننجربة نقل االمنهھجيیاتت االتشارركيیة من اات 

عبر ااإلنترنت؟ هھھھل من االممكن إإنشاء ووررشش عمل عبر ااإلنترنت ال تزاالل تدعم خمسة أأيیامم مثالً االتدرريیب االشخصي لمدةة 
؟مساحة للحميیميیة٬، ووبناء االعالقاتت تخصيیصوواانعكاسس ذذااتي٬، االناسس للمشارركة في أأنشطة   

• ددعم االنفسي ووااالجتماعي االجلساتت ااالفترااضيیة االمختصة بالدعم  ماررسيین االشامليین لتقديیم سلسلة منإإشرااكك االم 
  شة.االمهھم للمجتمعاتت دييوواالجس

• مختص بموضوعاتت معيینة من عشرةة حلقاتت.إإنتاجج بوددكاست    
 

 

بشأنن االقواانيین وواالسيیاساتت مناصرةةاالحمالتت وواال يیزتعز  

 
• مع آآليیاتت ااألمم االمتحدةة وواالعمليیاتت االسيیاسيیة ررفيیعة االمستوىى٬،  شتباككعمل اافترااضيیة بشأنن كيیفيیة ااال ووررششتنظيیم سلسلة  

19انتشارر فيیرووسس كوفيید حتى في خضم االقيیودد ذذااتت االصلة بـ  
• وواالحمالتت ااالجتماعيیة االتي تدعو إإلى مناهھھھضة ووصم االمرضى ووززيیاددةة االمخاططر االتوثيیق وواالمحاضرااتت عبر ااإلنترنت  

االميیل  ااتت\االمثليیاتت وواالمثليیيین وومزددووجي اتت٬، بما في ذذلك مجتمع19فيیرووسس كوفيید االمهھمشة بسببعلى االمجتمعاتت 
االشوااررعع٬، ووااألشخاصص ذذوويي ااإلعاقة٬،  أأططفاللفي مجالل االجنس٬، وو ااتت\٬، وواالعامليینيیةاالهھويیة االجنسان ااتت\عابريياالجنسي وو

ك.ووااألشخاصص االمصابيین بفيیرووسس نقص االمناعة االبشريیة٬، وواالمهھاجريین٬، ووما إإلى ذذل  
•  ااتت\عابريياالميیل االجنسي وو ااتت\إإنشاء منابر مشتركة للنساء وواالفتيیاتت وواالمداافعيین عن االمثليیاتت وواالمثليیيین وومزددووجي 

للتعلم من حمالتت بعضهھم االبعض االناجحة لضمانن تقديیم االحكوماتت للخدماتت ااألساسيیة  وواالكويیر٬، االهھويیة االجنسانيیة
ووما بعدهھھھا. 19تشارر فيیرووسس كوفيیدفترةة اانووحمايیة حقوقق ااإلنسانن ووضمانن االحمايیة االبيیئيیة خاللل   

• .كتابة سلسلة من مقاالتت االرأأيي وواالمقاالتت االتي ستنشر في ووسائل ااإلعالمم االرئيیسيیة حولل قضايیا حملة معيینة   
• .االحمالتت االقائمة على االفنونن من خاللل ووسائل ااإلنترنت   

 
 

  االمساعدةة االمتباددلة وواالرعايیة االمجتمعيیة
• االمتباددلة. على سبيیل االمثالل٬،  االمعوناتت\تعاوونناالمحليیة في بناء ددوواائر اال أأددلة مرجعيیة لدعم االمجتمعاتتووتطويیر ووضع  

ووما 19وواالعسكرةة ااستجابةً النتشارر فيیرووسس كوفيید  كيیف يیمكننا بناء ااستجاباتت مجتمعيیة تقلل من ااالتجاهه نحو االمرااقبة
  بعدهھھھا؟

• ناسس على ااتصالل ااجتماعي٬، تصميیم نظم ددعم مجتمعيیة لكسر االعزلة٬، ووموااجهھة تحديیاتت االصحة االعقليیة٬، ووإإبقاء اال 
وواالحصولل على ااالحتيیاجاتت ااألساسيیة (االغذااء ووااألددوويیة وواالخدماتت االصحيیة)  

• تشغيیل خطوطط ساخنة للمعلوماتت ووددعم االمواارردد٬، لمعالجة االعنف االقائم على نوعع االجنس٬، وواالرعايیة االصحيیة  
.سيیة ااألخرىىووااالجتماعيیة٬، وواالرعايیة االصحيیة ووااالجتماعيیة٬، وواالحصولل على االخدماتت االصحيیة ااألسا  

• إإليیهھا من قبل٬، من أأجل تعزيیز االتنظيیم عبر االحركاتت. على سبيیل االمثالل بناء  واااالتوااصل مع االمجتمعاتت االتي لم تصل 
االشبكاتت وواالمشارركة مع االمهھنيیيین من مجموعة متنوعة من االقطاعاتت (مثل ااألخصائيیيین ااالجتماعيیيین وواالمحاميین 

.االتعلم وواالخبرااتت وواالمعلوماتت إإلى جمهھورر أأووسع وونقل هھم إإعاددةةووما إإلى ذذلك) االذيین يیمكن ووااألططباء٬،وواالمعلميین   

 

:االجدوولل االزمني للتقديیماتت وواالمرااجعة  

البريید ااررسالهھ بأأددناهه٬، وو االنموذذجج٬، عن ططريیق ملء 2020 حزيیراانن\يیونيیو 8بحلولل  مبك ةاالخاصاالمشارريیع  يیرجى تقديیم مقترحاتت
  coordinator@csbronline.orgإإلى:ااإللكترووني 



عبر االبريید ااإللكترووني٬، يیرجى ااالتصالل بنا حتى نتمكن من مناقشة  مقترحح االمشرووععإإذذاا كانن لديیك أأيي مخاووفف أأمنيیة حولل تقديیم 
. وولذلك يینبغي أأال تكونن 2020 ويیونيیحزيیراانن/ 26 بحلولل ستنتهھي لجنة ااالختيیارر من أأعمالل االمرااجعةططرقق بديیلة لتلقي ااقترااحك. 
.2020 وتوززيیع االمنح بحلولل نهھايیة تموزز/يیوليیأأنن يیتم . وونتوقع 2020و تموزز/يیوليی 1تواارريیخ االبدء االمتوقعة قبل   

  

 

 


