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رغبتهن فﻲ الحصول علﻰ التمويل من الصندوق
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التقدﱡم بطلب منحة من الصندوق العالمي للنسا
برجاء اتِّباع اﻹرشادات الواردة أدناه من أجل:





التنقﱡل داخل موقع التقدﱡم بالطلبات عن طريق اﻹنترنت
إنشاء حساب مستخدم جديد فﻲ نظامنا
تقديم معلومات اﻻتصال
استكمال ملﻒ التعريﻒ المؤسسﻲ

يتعيﱠن علﻰ جميع المجموعات اتِّباع هذه الخطوات كﻲ تؤخذ طلباتها فﻲ اﻻعتبار فﻲ فرص التمويل.

3

اﻻنتقال إلﻰ منصة تقديم الطلبات عن طريق اﻹنترنت.
 -1انقرن علﻰ "العربية" فﻲ الركن اﻷيمن اﻷعلﻰ من الصفحة الرئيسية فﻲ موقع الصندوق العالمﻲ للنساء.

4

 -2فور النقر علﻰ "العربية" ،ستنتقلن إلﻰ الصفحة التﻲ تحمل عنوان "المنح التي نق ّدِمها".

5

انقرن علﻰ العنوان الفرعﻲ "عملية التقدم لطلب المنح".

6

ﱠ
المكونة من خطوتين لتقديم الطلبات ،وأنواع المنح التﻲ نقدمها.
ونشجعكن علﻰ قراءة هذا القسم جيدًا كﻲ تفهمن أكثر العملية
ﱠ

7

ﱠ
ﱠ
وبإمكانكن أيضًا العثور علﻰ رابط موقع تقديم
قراءتكن لمحتويات قسم "عملية تقديم الطلبات" ،ارجعن مرة أخرى إلﻰ أعلﻰ القسم وانقرن علﻰ "موقعنا اﻹلكتروني لتقديم الطلبات عبر اﻹنترنت".
 -3وبعد
الطلبات عبر اﻹنترنت هنا.

8

إنشاء حساب مستخدم لمنظمتكن
 -1من أجل مواصلة عملية تقديم الطلب ،يجب علﻰ المستخدمين الجدد إنشاء حساب جديد .يُرجﻰ قراءة التعليمات ) ،(1ث ﱠم النقر علﻰ " .(2) "New User? Create an Accountيُرجى إنشاء
حساب واحد فقط.

9

ﱠ
ﱠ
منظمتكن وعنوان البريد اﻹلكتروني الخاص بالمنظمة ،والذي سيكون بمثابة "اسم
منكن إدخال اسم
 -2فور النقر علﻰ " ،"New User? Create an Accountستنتقلن إلﻰ صفحة تطلب
المستخدم".

وكما تشير التعليمات الواردة فﻲ هذه الصفحة ،نوصيكنﱠ بشدة بأن تستخدمن عنوان البريد اﻹلكتروني الخاص بمنظمتكنﱠ )وليس عنوان البريد اﻹلكتروني الشخصي الخاص بكنﱠ( لهذا الغرض .وستكون
ً
ﱠ
ﱠ
بمنظمتكن.
ومنظمتكن من خﻼل عنوان البريد اﻹلكترونﻲ المذكور ،وسيكون مرتبطا ً بملﻒ التعريﻒ المؤسسﻲ الخاص
مستقبﻼ بين الصندوق العالمﻲ للنساء
جميع المراسﻼت
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 -3وعندما تُكملن ملء خانتﻲ اسم المنظمة واسم المستخدم )عنوان البريد اﻹلكترونﻲ( ،انقرن علﻰ " "Set Passwordمن أجل اﻻستمرار.

11

ﱠ
أمامكن هذه الشاشة ،وستصل رسالة بريد إلكترونﻲ تحمل العنوان
 -4وبعد النقر علﻰ " ،"Set Passwordستظهر
" "Welcome to the Global Fund for Women’s online applications siteإلﻰ صندوق البريد اﻹلكترونﻲ الذي قدمتنه فﻲ الخطوة السابقة.

12

وإذا لم تصل رسالة البريد اﻹلكترونﻲ إلﻰ صندوق الوارد الخاص بعنوان البريد اﻹلكترونﻲ المذكور ،فقد تكون فﻲ مجلد الرسائل غير المرغوب فيها .انقرن علﻰ الرابط الوارد فﻲ رسالة البريد اﻹلكترونﻲ لتعيين
كلمة المرور الخاصة ﱠ
بكن )داخل الدائرة اﻷرجوانية أدناه( ،أو يمكنكن نسخ الرابط ولصقه فﻲ شريط العنوان علﻰ متصفح اﻹنترنت لديكن.
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مكونة من  8رموز .ويجب أن يكون من بين الرموز المستخدمة حرف واحد علﻰ اﻷقل ورقم واحد علﻰ اﻷقل.
 -5ومن أجل تعيين كلمة المرور الخاصة بكن ،أدخلن كلمة سر ﱠ
مثال على كلمة المرورfundme17 :

ﱠ
ﱠ
عليكن تأكيد كلمة المرور الجديدة بإدخالها مرة أخرى ) ،(2ثم النقر علﻰ ".(3) "Change Password
إدخالكن كلمة مرور قوية فﻲ خانة " ،(1) "New Passwordيتعيﱠن
فور
14

ﱠ
أمامكن هذه الصفحة.
وبهذه الخطوة ،تكون عملية إنشاء الحساب الخاص بكن قد اكتملت .وينبغﻲ أن تظهر

ﱠ
ﱠ
بمنظمتكن .ويُرجﻰ منك ﱠن التأكد من مراجعة معاييرنا بعناية قبل المتابعة .وعندما تنتهين
منكن قراءة التعليمات الواردة فﻲ هذه الصفحة قبل المضﻲ قد ًما فﻲ إنشاء ملﻒ التعريﻒ المؤسسﻲ الخاص
ويُرجﻰ
من قراءة هذه التعليمات ومراجعة المعايير الواردة فﻲ موقعنا اﻹلكترونﻲ ،انقرن علﻰ زر "المتابعة".
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إضافة بيانات اﻻتصال الخاصة بمنظمتكن
ﱠ
ﱠ
أمامكن.
منكن اختيار "نعم" أو "ﻻ" لﻺجابة علﻰ كل سؤال من اﻷسئلة المبدئية فﻲ الصفحة التﻲ تظهر
 -1يُرجﻰ

إجاباتكن .ملحوظة هامة :إذا رأينا أ ﱠن ﱠ
ﱠ
ﱠ
كن غير مؤهﻼت
منكن النقر علﻰ "حفظ المعلومات" ،واﻻنتظار بضع ثوان حتﻰ يصبح لون الزر "تقديم" أخضر ساط ًعا ،ثم النقر علﻰ "تقديم" من أجل إرسال
يُرجﻰ
ﱠ
ﱠ
ﱠ
سيوجهكن الموقع إلﻰ صفحة أخرى تشرح ﱠ
ﱠ
ﱠ
لمنظمتكن فﻲ
إجاباتكن بمعاييرنا .ويعنﻲ هذا أنه ﻻ يمكننا تقديم التمويل
لكن لماذا ﻻ تفﻲ
إجاباتكن علﻰ اﻷسئلة المبدئية،
لتلقﻲ التمويل من الصندوق استنادًا إلﻰ
هذا الوقت.
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ﱠ
ﱠ
ﱠ
منكن تقديم بيانات اﻻتصال الخاصة ﱠ
ﱠ
منكن
بمنظمتكن ،يُرجﻰ
لديكن إمكانية الدخول إلﻰ هذا القسم طوال عملية تقديم الطلبات .وإذا تغيﱠرت بيانات اﻻتصال الخاصة
بكن .وستظل
 -2فﻲ الصفحة التالية ،سيُطلب
تحديث هذه البيانات فﻲ هذا النموذج المتاح عبر اﻹنترنت.

ﱠ
ﱠ
وبإمكانكن النقر علﻰ كل قسم علﻰ حدة ،أو النقر علﻰ "عرض جميع اﻷقسام" من أجل عرض جميع اﻷقسام فﻲ صفحة
منكن مﻼحظة أنﱠكن اﻵن ﻻ تشاهدن إﻻ قسم "معلومات اﻻتصال" فحسب.
ويُرجﻰ
واحدة.

17

ويُرجﻰ مﻼحظة ﱠ
أن أي خانة تحمل عﻼمة النجمة )*( تُعدﱡ خانة إلزامية فيما عدا الخانات التﻲ تظهر أعﻼها هذه الصورة
ُ
لم تستكملن الخانات اﻹلزامية ،ستظهر رسالة خطأ بجوار كل سؤال من اﻷسئلة التﻲ لم تجبن عليها.

18

ﱠ
يمكنكن الكتابة فيها علﻰ اﻹطﻼق .وإذا
عندما تحاولن النقر علﻰ الخانة ،وﻻ

ﱠ
ﱠ
ﱠ
منكن استكمال أكبر عدد ممكن من الخانات غير اﻹلزامية .وعند اكتمال النموذج دون ظهور رسالة
إجاباتكن .ويُرجﻰ
سيمكنكن اﻻنتقال من قسم إلﻰ آخر ،ولكن لن تتم ﱠكن من تقديم
إذا ظهرت رسالة خطأ،
خطأ ،ستظهر كلمة "مكتمل" بجوار العنوان الوارد فﻲ أعلﻰ الصفحة.
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ﱠ
إكمالكن لجميع الخانات اﻹلزامية فﻲ هذا القسم ،انقرن علﻰ "حفظ المعلومات" وانتقلن إلﻰ القسم التالﻲ عن طريق النقر علﻰ "القسم التالي".
 -3وعند
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ﱠ
ﱠ
ﱠ
منكن اختيار تفضيﻼت السرية الخاصة ﱠ
ﱠ
منكن اختيار " مجموعتنا ترغب فﻲ إبقاء
ي معلومات عن منظمتكن مع مؤسسات أخرى أو فﻲ منشوراتنا ،يُرجﻰ
كنتن ﻻ
بكن .فإذا
 -4ويُرجﻰ
تفضلن أن نتقاسم أ ﱠ
معلوماتها سرية" .وبعد تحديد أحد الخيارات ،انقرن علﻰ "حفظ المعلومات" ،وانتظرن بضع ثوان ثم انقرن علﻰ "القسم التالي".
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 -5اخترن اللغة التﻲ ترغبن فﻲ استخدامها للتواصل مع الصندوق العالمﻲ للنساء فﻲ المستقبل .وبعد تحديد أحد الخيارات ،انقرن علﻰ "حفظ المعلومات" ،وانتظرن بضع ثوان ،ثم انتقلن إلﻰ القسم التالﻲ عن
طريق الضغط علﻰ "القسم التالي".
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ﱠ
ﱠ
ﱠ
ﱠ
ﱠ
منكن ذكر اسم المنظمة ،واسم مسؤولة
منظمتكن .ويُرجﻰ
مجتمعكن علﻰ دراية بعمل
بلدكن أو
منكن الصفحة التالية تقديم بعض بيانات اﻻتصال الخاصة بمنظمة أو منظمتين نسائيتين فﻲ
 -6وستطلب
اﻻتصال فﻲ المنظمة وعنوان البريد اﻹلكترونﻲ الخاص بها فﻲ الخانات المناسبة .اﻹجابة علﻰ هذا السؤال إلزامية.
ﱠ
ﱠ
منكن توجيه رسالة بريد
كنتن جز ًءا من منظمة منشأة حديثا ً ليس لديها حتﻰ اﻵن مراجع يمكن اﻻتصال بها من المنظمات النسائية أو الجهات المانحة اﻷخرى ،يُرجﻰ
ملحوظة للمنظمات المنشأة حديثاً :إذا
إلكترونﻲ بهذا الشأن إلﻰ العنوان .grantsinfo@globalfundforwomen.org

ﱠ
استكمالكن لهذه الخانات ،انتقلن إلﻰ السؤال التالﻲ فﻲ الصفحة.
وعند
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ﱠ
ﱠ
منظمتكن .برجاء ذكر اسم الجهة المانحة ،واسم مسؤول اﻻتصال فﻲ تلك الجهة وعنوان
مولت عمل
 -7فﻲ السؤال  ،2يُرجﻰ
منكن تقديم بيانات اﻻتصال بالجهات المانحة الوطنية أو الدولية التﻲ سبق أن ﱠ
ﱠ
منظمتكن قد حصلت علﻰ تمويل من جهات أخرى فﻲ اﻷعوام الثﻼثة اﻷخيرة ،فﻼ حاجة إلﻰ اﻹجابة علﻰ هذا السؤال .انقرن علﻰ "حفظ
البريد اﻹلكترونﻲ الخاص بها فﻲ الخانات المناسبة .وإذا لم تكن
المعلومات".
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ﱠ
ﱠ
ﱠ
بإمكانكن رؤية
شاشتكن صورة مثل الصورة الواردة أدناه .وينبغﻲ أن يكون
بمنظمتكن قد اكتملت فﻲ حال ظهر فﻲ الجزء العلوي من
 -8فور النقل علﻰ "حفظ المعلومات" ،تكون بيانات اﻻتصال الخاصة
ﱠ
ﱠ
كلمة "مكتمل" فﻲ  5مواضع ،وينبغﻲ أن يكون لون الزر "تقديم/تحديث" أخضر ساطعًا .وعند تأكدكن من أن جميع المعلومات المدخلة صحيحة ،انقرن علﻰ زر "تقديم/تحديث".

إذا لم يكن من الممكن النقر على "تقديم/تحديث" ،يعني ذلك أنﱠكنﱠ لم تدخلن بيانات اﻻتصال بالكامل .وفﻲ هذه الحالة ،يُرجﻰ النقر علﻰ زر "القسم السابق" للعودة إلﻰ اﻷقسام السابقة )التﻲ ﻻ تحمل كلمة
"مكتمل"( واستكمال جميع الخانات اﻹلزامية.
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 -9وعندما تقدِّمن بيانات اﻻتصال الخاصة ﱠ
بكن بنجاح ،ستتلقين رسالة البريد اﻹلكترونﻲ التالية.
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إنشاء ملﻒ التعريﻒ المؤسسﻲ
ﱠ
ﱠ
ﱠ
ملحوظة :ﱠ
طلباتكن فﻲ اﻻعتبار فﻲ
عليكن استكمال هذه الخطوة كﻲ تؤخذ
رغبتكن فﻲ الحصول علﻰ منحة من الصندوق .ويجب
إن إنشاء الملﻒ التعريفﻲ لدى الصندوق العالمﻲ للنساء أمر ﻻزم من أجل تسجيل
فرص التمويل! برجاء مﻼحظة أنﱠه بالرغم من ﱠ
أن تقديم ملﻒ تعريﻒ مؤسسﻲ هو الخطوة اﻷولﻰ فﻲ عملية التقدﱡم لطلب التمويل ،فإنﱠه ﻻ يضمن بالضرورة تلقﻰ دعوة لتقديم اقتراح بمشروع للحصول علﻰ منحة.
.
إذا كنتنﱠ تواجهن مشكلة في تحميل هذه الصفحة ،أو إذا كنتنﱠ ترغبن في الحصول على نسخة غير إلكترونية من اﻷسئلة الواردة في الملف التعريفي ،يُرجى منكنﱠ مراجعة قسم نصائح مفيدة الوارد في نهاية هذا
الدليل.
ﱠ
ﱠ
استكملتن إدخال بيانات اﻻتصال الخاصة ﱠ
ﱠ
بمنظمتكن )برجاء
بإمكانكن الدخول إلﻰ نموذج ملﻒ التعريﻒ المؤسسﻲ .وستظهر هذه الصفحة عندما تقدِّمن بيانات اﻻتصال الخاصة
بكن ،سيكون
 -1واﻵن بعد أن
مراجعة الصفحة التالية(.
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ﱠ
ﱠ
وبإمكانكن النقر علﻰ كل قسم علﻰ حدة ،أو النقر علﻰ "عرض جميع اﻷقسام" من أجل عرض جميع اﻷقسام فﻲ صفحة
منكن مﻼحظة أنﱠكن اﻵن ﻻ تشاهدن إﻻ قسم "سرية المعلومات" فحسب.
ويُرجﻰ
ﱠ
ﱠ
منكن قراءة المعلومات المتعلقة بالسرية ،والنقر فوق "القسم التالي".
اخترتن اﻻستمرار فﻲ عرض كل قسم منفردًا ،يُرجﻰ
واحدة .وإذا

28

 -2برجاء اﻹجابة علﻰ اﻷسئلة الواردة فﻲ قسم "معلومات المنظمة " .ويُرجﻰ مﻼحظة ﱠ
عندما
أن أي خانة تحمل عﻼمة النجمة )*( تُعدﱡ خانة إلزامية فيما عدا الخانات التﻲ تظهر أعﻼها هذه الصورة
ﱠ
ﱠ
منكن مراجعة قسم
يمكنكن الكتابة فيها علﻰ اﻹطﻼق .وإذا لم تستكملن الخانات اﻹلزامية ،ستظهر رسالة خطأ بجوار كل سؤال من اﻷسئلة التﻲ لم تُجبن عليها) .يُرجﻰ
تحاولن النقر علﻰ الخانة ،وﻻ
"إضافة بيانات اﻻتصال الخاصة بمنظمتكن" لمزيد من المعلومات بشان رسائل الخطأ(.

وعندما تنتهين من إجابة جميع اﻷسئلة اﻹلزامية ،انقرن علﻰ "حفظ المعلومات" ،فﻲ أعلﻰ الصفحة أو أسفلها .ثم انقرن علﻰ "القسم التالي" فﻲ أسفل الصفحة.

29

ﱠ
ﱠ
ﱠ
إكمالكن لجميع الخانات اﻹلزامية ،انقرن علﻰ "حفظ المعلومات"،
منكن التأكد من استكمال جميع الخانات اﻹلزامية .وعند
منظمتكن وأولوياتها واستراتيجياتها .ومرة أخرى ،يُرجﻰ
 -3واﻵن ،أدخلن أهداف
وانتظرن بضع ثوان ،ثم انقرن علﻰ "القسم التالي" فﻲ أسفل الصفحة.
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ﱠ
ﱠ
ﱠ
 -4ويتيح ﱠ
انتهاءكن
آراءكن بشأن نموذج ملﻒ التعريﻒ المؤسسﻲ وموقعنا علﻰ شبكة اﻹنترنت! وعند
تعليقاتكن بشأن عملية تقديم الطلبات .وهذا القسم اختياري ،ولكن يُسعدنا أن نطلع علﻰ
لكن هذا القسم تقديم
من هذا القسم ،انقرن علﻰ "حفظ المعلومات".
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ﱠ
ﱠ
بمنظمتكن .إذا لم يكن من
بإمكانكن رؤية كلمة "مكتمل" فﻲ  3مواضع ،وينبغﻲ أن يكون لون الزر "تقديم" أخضر ساطعًا .انقرن علﻰ "تقديم" لتقديم ملﻒ التعريﻒ المؤسسﻲ الخاص
 -5وينبغﻲ أن يكون
ﱠ
منكن استخدم زر "القسم السابق" للعودة إلﻰ اﻷقسام السابقة
الممكن النقر على "تقديم" ،يعني ذلك أنﱠكنﱠ لم تستكملن جميع الخانات في ملف التعريف المؤسسي بالكامل .وفﻲ هذه الحالة ،يُرجﻰ
واستكمال جميع الخانات اﻹلزامية.
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بمنظمتكن بنجاح ،ستظهر الشاشة الواردة أدناه فﻲ متصفح اﻹنترنت الخاص ﱠ
ﱠ
بكن ) ،(1وستتلقين رسالة بريد إلكترونﻲ تؤكد نجاح عملية التقديم ).(2
 -6وعندما تُقدمن ملﻒ التعريﻒ المؤسسﻲ الخاص
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وتُظهر هذه الشاشة الصفحة الرئيسية فﻲ موقعنا اﻹلكترونﻲ الخاص بتقديم الطلبات عبر شبكة اﻹنترنت .وقد أعدﱠدنا هذه المنصة من أجل تيسير عملية استكمال الطلبات علﻰ المتقدِّمات من خﻼل حفظ المستندات
ﱠ
ﱠ
لمنظمتكن تقديمها ،وتعديل النماذج قيد اﻹعداد ،وعرض الرسائل التﻲ أرسلها الصندوق العالمﻲ للنساء
ويمكنكن العودة إلﻰ هذه الصفحة لمراجعة النماذج التﻲ سبق
المطلوبة فﻲ مكان واحد وتيسير الوصول إليها.
منظمتكن .فور إنشاء الحساب ،هذه هﻲ الصفحة التﻲ ستظهر ﱠ
ﱠ
لكن فﻲ كل مرة تقمن فيها بتسجيل الدخول إلﻰ الموقع.
إلﻰ
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نصائح مفيدة
ﱠ
ﱠ
ﱠ
بإمكانكن مشاهدة الكلمات "طباعة" و"مساعدة" و"الخروج" فﻲ الزاوية اليمنﻰ العليا )انظرن الصفحة التالية(.
بمنظمتكن أو أي نموذج آخر ،سيكون
عملكن علﻰ ملﻒ التعريﻒ المؤسسﻲ الخاص
أثناء
ﱠ
ﱠ
ﱠ
وعلﻰ الرغم من ﱠ
كنتن ترغبن فﻲ العمل علﻰ ملﻒ التعريﻒ الخاص بمنظمتك ﱠن
كنتن ترغبن فﻲ مواصلة العمل عليها دون اﻻتصال باﻹنترنت .وإذا
فبوسعكن حفظ اﻷسئلة إذا
أن نماذجنا يجب أن تُقدﱠم عبر اﻹنترنت،
ﱠ
ﱠ
دون اﻻتصال باﻹنترنت ،بإمكانكن النقر علﻰ "طباعة" وحفظ الملﻒ فﻲ صيغة  .PDFويُرجﻰ منكن التأكد من إدخال اﻹجابات وتقديمها باستخدام النموذج المتاح عبر اﻹنترنت.
ﱠ
ﱠ
ﱠ
ﱠ
يمكنكن تسجيل الخروج من الموقع فﻲ أي وقت عن
بإمكانكن النقر علﻰ زر "مساعدة" للحصول علﻰ معلومات إضافية .كما
عملكن علﻰ أي جزء من ملﻒ التعريﻒ،
كنتن بحاجة إلﻰ مزيد من اﻹرشادات أثناء
وإذا
طريق النقر علﻰ "الخروج".
ﱠ
يمكنكن رؤية جميع النماذج.
وفﻲ الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة ،انقرن علﻰ "الصفحة الرئيسية" فﻲ أي وقت للعودة إلﻰ الصفحة الرئيسية حيث
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ﱠ
ﱠ
ﱠ
ﱠ
ﱠ
وبإمكانكن دائ ًما تعديل
يمكنكن اﻻطﻼع عليه .وينطبق ذلك علﻰ جميع النماذج ،ولكن ﻻ ينطبق علﻰ بيانات اﻻتصال.
قمتن بتقديمه بالفعل ،ولكن
بإمكانكن تعديل أي نموذج
منكن أيضًا مﻼحظة أنﱠه لن يكون
يُرجﻰ
ﱠ
قمتن بإدخالها من خﻼل النقر علﻰ "تعديل معلومات اﻻتصال " فﻲ أعلﻰ الصفحة.
معلومات اﻻتصال التﻲ
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منكن تذ ﱡكر ﱠ
ﱠ
ﱠ
بمنظمتكن إلﻰ الصندوق العالمﻲ للنساء وسج ﱠ
ﱠ
تهانينا ! لقد قد ﱠ
أن تقديم ملﻒ التعريﻒ المؤسسﻲ
رغبتكن فﻲ الحصول علﻰ منحة من الصندوق فﻲ المستقبل .ويرجﻰ
ﱠلتن
ﱠمتن ملﻒ التعريﻒ المؤسسﻲ الخاص
لكن الحصول علﻰ منحة من الصندوق العالمﻲ للنساء .وسوف توجﱠه ﱠ
ﻻ يضمن ﱠ
لكن الدعوة إلﻰ تقديم اقتراحات المشاريع فﻲ حال وجود فرصة للتمويل تتفق أولوياتها مع عمل منظمتكن.

الصندوق العالمﻲ للنساء
Floor 800 Market St., 7th
San Francisco, CA 94102
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