طلب منحة غرايندر
للشرق االوسط و شمال افريقيا

نحن في غرايندر للمساواة سعداء باالعالن عن فتح باب التقديم ملنحة غرايندر ملناصرة قضايا مجتمع
امليم في الشرق األوسط وشمال أفريقيا )البلدان الناطقة باللغة العربية(

تعليمات التقديم
منحة غرايندر للشرق األوسط وشمال أفريقيا )البلدان الناطقة باللغة العربية( هي نوعان من املنح الصغيرة والكبيرة بمبلغ
 5,000دوالر و 10,000دوالر لدعم منظمات ومجموعات امليم )املثليني/ات ,مزدوجي/ات امليل الجنسي  ,عابري/ات الجنس او
النوع االجتماعي و بيني/ات الجنس( و التي تعمل على النهوض واملناصرة من أجل الصحة والسالمة وتمكني املجتمعات املحلية
و تعمل على قضايا امليول الجنسية و الهوية والتعبير الجندري في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا .للنظر في طلبكم/ن
لدورة املنحة لعام  ،2019يجب عليك تقديم طلب تمويل في الفترة بني  1أغسطس إلى  31أكتوبر  .2019ستتلقى املجموعات
التي يتم اختيارها خالل هذا الدورة ردا بحلول  1ديسمبر .2019
يمكنكم/ن تقديم الطلب بأيا من اللغتني العربية او االنجليزية من خالل الرابط التالي .قبل تقديم طلبكن/ن يرجى قراءة شروط
االختيار واملجاالت املواضيعية للمنحة.
https://www.surveymonkey.com/r/5597PT3

شروط االختيار
املنظمات أو املجموعات التي تعمل في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا )البلدان الناطقة بالعربية(.
املنظمات أو املجموعات التي تركز بشكل أساسي على النهوض بحقوق افراد مجتمع امليم )املثليني/ات ,مزدوجي/ات امليل
الجنسي ,عابري/ات الجنس او النوع االجتماعي و بيني/ات الجنس(.
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املنظمات/املجموعات التي ال تركز بشكل أساسي على النهوض بقضايا مجتمع امليم ال تزال مؤهلة للتقدم بطلب لتمويل
مشاريع تدعم مجتمع امليم إذا كان يديرها ويقودها أشخاص من مجتمع امليم )املثليني/ات ,مزدوجي/ات امليل الجنسي ,
عابري/ات الجنس او النوع االجتماعي و بيني/ات الجنس( ،علي سبيل املثال املنظمات او املجموعات التي يشغل فيها
افراد مجتمع امليم جميع أو معظم املناصب القيادية في مختلف مستويات صنع القرار في املجموعة.
ا نقبل طلبات من األفراد وال نمول املشاريع املقترحة من قبل أو لصالح األفراد.
ال نقبل طلبات من شركات منظمات ربحية.
ال نقبل الطلبات املقترحة لرعاية االحداث الرياضية ,البحوث األكاديمية أو منح السفر إال إذا كان ذلك جزًءا من األنشطة
الرئيسية للمشروع.
ال نقبل الطلبات التي تقترحها املؤسسات الدينية ،املؤسسات البحثية ،الجامعات ،والفرق الرياضية ،الفرق الفنية ،الكيانات
الحكومية ،األحزاب السياسية ،أو الحمالت االنتخابية.
ال تحتاج املنظمات واملجموعات إلى التسجيل كمنظمات غير حكومية للتأهل للحصول على منحنا .ومع ذلك ،فإنها تحتاج
إلى أن تكون قادرة على تلقي األموال عن طريق حساب مصرفي أو أن يكون لها كفيل مالي.
يمكن للمنظمات أو املجموعات أن تتقدم بطلب للحصول على نوعني مختلفني من املنح ) 5,000دوالر و  10,000دوالر( ولكن
ينبغي أن يكون ذلك ملشاريع مختلفة.
إذا اخترتم/ن رفض تقدير دور غرايندر للمساواة بشكل علني في املشروع الخاص بكم/ن ألسباب أمنية لن يؤثر ذلك على
فرصتكم/ن في الحصول على املنحة.

املجاالت املواضيعية
الطلبات يجب أن تندرج تحت أحد املجاالت املواضيعية الثالثة التالية .ادناه امثلة لبعض املشاريع لهذه املجاالت
املواضيعية ،لكن املشاريع ال يجب بالضرورة أن تكون أيا منها على وجه التحديد.
الصحة
اختبار فيروس نقص املناعة البشرية والوصول إلى العالج :خدمات اختبار فيروس نقص املناعة البشرية ،وبرامج و أدوات اختبار الفحص املنزلي،
تقديم األدوية ،وتحديد مواقع الخدمات....الخ.
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دعم الصحة النفسية :تقديم املشورة والخدمات النفسية ،خدمات الدعم من األقران أو املجموعات ...الخ.
صحة العابرين/ات جنسيا او جندريا :توفير وتحسني فرص الحصول على الرعاية الطبية للعابرين/ات جنسيا او جندريا  ،وتوفير الدعم للعالج
بالهرمونات البديلة وعمليات العبور الجنسي.

قوة املجتمعات والتأكيد
املناصرة والغاء التجريم :حمالت ،تدريب على دعم األقران ،إدارة خطوط ساخنة وخدمات الطوارئ  ،الدعوة و املناصرة إلى إلغاء القوانني التي تجرم
املثلية الجنسية و/أو العبور الجنسي/الجندري وسن قوانني شاملة ملكافحة التمييز.
الحماية واإلدماج ،والتمكني للعابرين/ات جنسيا او جندريا :الحمالت ،البرامج القيادية و التدريبات ،واعالء أصوات العابرين/ات جنسيا او
جندريا ، ,الدعوة إلى االعتراف القانوني بالعبور الجنسي/الجندري ....إلخ.
التوثيق :جمع و توثيق و حفظ الحكايات والتاريخ الشفاهي الفراد مجتمع امليم و استخدامها في املناصرة.

األمن و السالمة
األمن و السالمة :توفير التدريبات واألدوات واملواد التعليمية املتعلقة باالمن و السالمة ...الخ.
املساعدة القانونية :تقديم الدعم والخدمات القانونية ،والتقاضي ...الخ.
بناء القدرات التنظيمية :تحسني قدرات املنظمات على إجراء تقييمات أمنية وتنفيذ خطط الحماية.

غرايندر من أجل املساواة تبحث باستمرار عن طرق لتكون في خدمة مجتمع امليم.
إذا كنتم/ن ترغبون/ن في معرفة املزيد عن غرايندر للمساواة أو لديكم/ن أسئلة
يرجى االتصال بنا على عنوان البريد
اإللكتروني التالي .equality@grindr.com

