
Crisis Response Fund

صندوق اإلستجابة لألزمات



نظرة عامة

لألزماتحول صندوق االستجابة •

المجاالت التي يركز عليها الصندوق•

كيفية تقديم الطلب•

الوقت المكرس لمراجعة الطلبات•

النتائج واآلثار•

استنتاجات•



عن صندوق اإلستجابة لألزمات

لألزمات فيلالستجابة  CIVICUSلقد أنشئ صندوق•

ريعة لتفعيل المناصرة السكآلية ، ويعمل 2007عام 

ع الحق األساسي للمجتمجراء أحداث تهدد والفعالة 

.المدني في تكوين الجمعيات والتجمع بحرية

اتحاد إلى  CIVICUSانضمت ، 2011في عام •

Lifeline





Lifeline Consortium

19 Donor 
Governments

7 NGOS

Give grants to individual 
human rights defenders and 

CSOs
Give grants to CSOs



LIFELINE
منظمات غير حكومية دولية7•

•CIVICUS, ICNL, SILC, Forum-Asia, Freedom House, Frontline Defenders, People in Need (PIN).

أستراليا، بنين، كندا، تشيلي،: منهاحكومة 19من قبل لجنة توجيهية للمانحين من اآلن LIFELINEيتم دعم •
دا، النرويج، بولندا، التشيك، الدنمارك، إستونيا، فنلندا، التفيا، ليتوانيا، لوكسمبورغ، منغوليا، هولنجمهورية 

.الواليات المتحدة وأوروغوايالمتحدة، المملكة السويد، 

 Frontlineو Freedom Houseمنح للحاالت الطارئة تقدمها : األفرادللمدافعين عن حقوق اإلنسان •
Defenders.

 ,CIVICUS, ICNL, SILC: لمنظمات المجتمع المدني التي تواجه قيوًدا على حرية التجمع وتكوين الجمعيات•
Forum-Asia, People in Need

.أشهر6تصل مدة المنح إلى •



منح للمناصرة
استجابة للقيود المفروضة على الفضاء المدني حول حرية التجمع وتكوين 

:الجمعيات

عامةبيانات تصريحات •

مشاريع القوانين والقوانين المنفذة حديثا•

تسجيل المنظمات والجمعياتتحديات •

لإلحتجاجمساحة -قيود على التجمع •

االعتقاالت والتخويف واستخدام القوة•

قيود على الوصول إلى التمويل•

أنشطة
:لمعالجة هذه القيوداألنشطة المصممة 

مسؤولين حكوميينمع عمل ورش •

استراتيجياتتطوير •

*المشاركة الوطنية •

السفاراتمع اجتماعات محلية •
إخبارية وراديو وملفات بودكاستمقاالت، ومقابالت •

20,000و 10,000منح الى حّد 
USD

ة، قضايا متعلقة بذوي اإلعاق)ال تشمل مسائل محددة 
(المثليين والمتحولين جنسيا، الخ

ال تشمل قضايا متعلقة بحرية التعبير



Resilienceمنح للمرونة  
:الطوارئالت اتخاذ إجراءات وقائية لتجنب أو تخفيف التهديدات قبل اندالع حاومساندتهم ل أكثر منظمات المجتمع المدني تعرضاً للخطر من أجل دعم 

الرقمي األمن •

األمن الجسدي•

البروتوكول واألمن اإلجرائي•

التركيز على الدعم الوقائي لمنظمات المجتمع المدني•

أنشطة
التدريب على األمن الرقمي•

واألمن الجسديتقييم األمن عبر اإلنترنت •

ير استخدام خبراء األمن الرقمي والجسدي لدعم تطو•

وتنفيذ بروتوكوالت األمن
األزماتلكيفية ادارة دعم استباقي •

ت اإليرادات في كينيا بزيارة واحدة من المنظماموظفي هيئة قام أحد "
ات أمني مباشرة بعد االنتخاببتدقيق المنظمات المدعومة التي دعمناه
[  هذه المنظمة]وقد تمكن الموظفون في ... آب / أغسطس 26العامة في 

ق الوثائمكاتبهم من دون إلى لوصول من منع موظفي هيئة اإليرادات ل
من مقر كما أنهم قاموا بترتيبات إلبعاد الوثائق المهمة . واألذونات

".المنظمة

20,000و 10,000منح الى حّد 
USD



كيف تقدّم طلب المنحة

:قم بزيارة صفحة الويب واقرأ عن متطلبات المنحة •
• https://civicus.org/index.php/what-we-do/defend/crisis-response-fund

https://civicus.org/index.php/what-we-do/defend/crisis-response-fund


كيفية التقديم

والبروتوكوالتاإلرشادات : اقرأ الوثائق الداعمة•

أكمل نموذج الطلب ونموذج الميزانية•

(فارًغايجب ترك هذا القسم )معاشات /الموظفينيتم تغطية تكاليف لن 1.

اإلداريةالتكاليف نغطي سوف ولكن، 2.

أسعار من مزودي الخدمة يجب ارفاق ثالث عروض ،دوالًرا3500ألي مبالغ تتخطى 3.
المستقلين

SAMو OFACتم عرض كل طلب على أنظمة ي•

اآلمنةصرف األموال من خالل القنوات التمويل، يمكن في حالة وجود قيود على •



كيفية التقديم

:أجزاء3أو 2عبر سيتم إصدار المنح حسب معايير المخاطر، 

يصدر عندما تنفق( تعويض)المنحة، والباقي ٪ من 90-80تصدر عادة ما : قليلةمخاطر •
٪100ال 

ثة ثالتقسم المنحة أو ( ٪60-50)منخفض كون يول ألجزأين والجزء اما إ: كبيرةطر مخا•
.أجزاء

.النسبة تعتمد على عوامل الخطر•

.والتقرير الماليستعّوض الدفعة األخيرة فقط بعد ارسال التقرير السردي •

.المنحةانتهاء أشهر من 3مطلوب بعد التقرير عن اآلثار •



Timeline: Processing time of 6-8 Weeks

Application 
received

Application 
Reviewed & 

Screened

Approval/Revisions/

Rejection
Contracting period

Payment (1st

tranche) & 
Implementation

Financial & 
Narrative Reports

Last tranche paid
3 months: Impact 

report



نتائج وآثار
:ة، مثلالمقترحواألنشطة للنشاطات والمداخالت مرتبطة بالقيود الواقعية النتائج تكون يجب أن •

التحدي/التقييدحكومي لمراجعة مسؤول من بيان 1.

اإلعالميةمن المنافذ مع عددتفاعل  .2.

الويبالنسخ االحتياطي لموقع إنشاء وتخزين نظام 3.

المدنيمنظمات المجتمع من عدد مع ومشاركتها موحدة استراتيجية تطوير 4.

كبير، ُمتعلّق بالمنحة المستلمةتغيير : اآلثار•

لذين تحسين الخطاب العام حول أنشطة منظمات المجتمع المدني من خالل زيادة عدد الصحفيين ا1.
المنظماتيكتبون عن التقييد لصالح 

لمدنياتم إيقاف مشروع القانون أو إلغائه أو تعديله تماشياً مع دعوات ناشطي منظمات المجتمع 2.

القيود المطروحةبين حكومتين حول دبلوماسية ثنائية 3.





أسئلة؟


