
 

                                                     

 شبكة اإلعاقة تحت الحصار +

 التبادل المعرفي والشبكات  

 دعوة تمويل 
 

تعزيز   التي من شأنها شبكة اإلعاقة تحت الحصار بتوفير الموارد المالية لدعم مشاريع مؤثرة، وبناء الشبكات واألنشطة ترغب
غير   وأفي البيئات التعليمية الرسمية  سواًء  ،  القدرة المحلية واإلقليمية المستدامة والقابلة للتطوير في مجال التعليم لذوي اإلعاقة

 الرسمية.

مبتكرة    ياتإلى دعم التبادل المعرفي ومشاريع بناء الشراكة، خاصة بين شركاء جدد من أجل تطوير مناهج  المبادرةهذه    تسعى
هو خلق فرص للتعلم واإلنتاج المشترك للمعرفة الجديدة والممارسات المستدامة   نازيز وتطوير الشراكات المستدامة. هدفوتع

 لتعليم ذوي االعاقة، مع التركيز على األردن ولبنان وفلسطين.

إلى   يصل  ما  ل    30000سيتوفر  إسترليني  الى    8-5جنيه  تصل  مدتها  اإلعاقةلألفراد شهًرا    12مشاريع  ومجموعات   ،،  
والممارسين، والباحثين، ومؤسسات التعليم العالي، والمنظمات غير الحكومية، والمنظمات الدولية التي يستفيد منها األشخاص  

 راضي فلسطين المحتلة.ذوي اإلعاقة وعائالتهم في لبنان واألردن وأ
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 الخلفية  1
صندوق أبحاث التحديات العالمية، بتمويل من مجلس بحوث الفنون والعلوم اإلنسانية    شبكة وأحد برامجاإلعاقة تحت الحصار هو  

)AHRCهذا البرنامج تم إنشاؤه بشكل مشترك و يجمع بين مجموعة من الباحثين والممارسين التربويين    .) في المملكة المتحدة

المتحدة   المملكة  في  اإلعاقة   ذوي  األشخاص  دعم  مجال  في  العاملة  والمجموعات  المناصرة  ومنظمات  الثقافية  والمؤسسات 

تو خالل  من  البحث  جهود  في  المساهمة  إلى  الشبكة  تهدف  األوسط.  يحتاجها والشرق  التي  واللوجستية  الفكرية  الموارد  فير 

 .لألطفال ذوي اإلعاقة في البلدان المتأثرة بالنزاع التعليم المتاح فرص  تحول في إلحداثالمحليون الممارسون 

 تهدف شبكة اإلعاقة تحت الحصار إلى ما يلي:

 إعادة تشكيل الفهم العام لإلعاقة في سياقات الصراع واألزمات؛  -1

 البحث وبناء األدلة لتغيير السياسات والممارسات العامة المتعلقة بإدماج اإلعاقة في التعليم؛ دعم  -2

تعزيز القدرات المحلية واإلقليمية والدولية لمعالجة قضايا الوصول والجودة والمشاركة في التعليم لذوي اإلعاقة في    -3
 البيئات التعليمية الرسمية وغير الرسمية

عاليات الثقافية كوسيلة لزيادة  البحث وبناء األدلة  من أجل تسليط الضوء على األولويات حول إدراج . تعزيز ودعم الف4
 اإلعاقة في التعليم

بناء اإلرث من خالل تنسيق وتكامل المخرجات من البرنامج وتوسيع نطاق / نقل النتائج إلى سياقات عالمية أخرى    -5
 ذات صلة.

امعة بيرزيت (فلسطين)، وجامعة بيرمنغهام سيتي (المملكة المتحدة)، والجامعة اإلسالمية يشمل شركائنا في البحث كل من ج

الشراكة الخبرة التكميلية في    وتجلب هذهالدراسات اللبنانية في الجامعة اللبنانية األمريكية (لبنان).    ومركز في غزة (فلسطين)،  

 العمل االجتماعي، والفنون والثقافة، واإلعاقة والعدالة االجتماعية.  مجاالت التعليم تحت االحتالل، واإلدماج، والصحة العامة و

 تفاصيل الدعوة   2

دعما ألهدافنا المعلنة، تقوم شبكة اإلعاقة تحت الحصار بتوفير الموارد المالية لدعم المشاريع المؤثرة، وبناء الشبكات  

والقابلة   المستدامة  واإلقليمية  المحلية  القدرة  لتعزيز  البيئات واألنشطة  في  اإلعاقة  لذوي  التعليم  مجال  في  للتطوير 

 التعليمية الرسمية وغير الرسمية.

 تركيز الدعوة 2.1

تركز هذه الدعوة على دعم التبادل المعرفي ومشاريع بناء الشراكة، خاصة بين الشركاء الجدد من أجل تطوير مناهج  

الجديدة   وتعزيزمبتكرة   للمعرفة  المشترك  واإلنتاج  للتعلم  فرص  خلق  هو  الهدف  المستدامة.  الشراكات  وتطوير 

 ى األردن ولبنان وفلسطين.والممارسات المستدامة لتعليم ذوي االعاقة، مع التركيز عل 



 
 

 مواضيع المشروع:  2.2

  والمؤسسات اإلعاقة  العاملة في مجال دعم األشخاص ذوي  بناء شبكات محلية وإقليمية بين المؤسسات التعليمية والمنظمات   - 
 الثقافية. 

 دعم الباحثين والممارسين في بداية مسيرتهم المهنية في مجال اإلعاقة.    - 
 

 األسئلة  2.3

 والمهني لإلعاقة؟العام لشراكات التعاونية المحلية / اإلقليمية / العالمية الجديدة أن تساهم في تشكيل الفهم كيف يمكن ل

 كيف يمكن للشراكات الفنية المحلية / اإلقليمية / العالمية تمثيل وتشكيل الخطاب العام  و الفهم لإلعاقة؟

مارسات لتحسين النتائج التعليمية لألطفال والشباب ذوي اإلعاقة ،  كيف يمكن جمع األدلة بشكل مستدام إلبالغ السياسات والم
 والمساهمة في أجندة أهداف التنمية المستدامة  (فيما يتعلق بالتعليم وتقليل عدم المساواة والشراكات من أجل األهداف)؟

 

 يغطيها صندوق التمويل؟  التي سوفما هي األنشطة  2.4

 المؤتمرات وورش العمل والندوات.) فعاليات تبادل المعرفة مثل 1(

) مشاريع بناء الشراكات وأوجه التعاون التي تدعم تطوير الشبكات المستدامة والمشاركة التي من شأنها  تطوير فهم  2(
 الجمهور لإلعاقة في سياقات الصراع واألزمات. 

وسيلة لتوليد مشاريع مجتمعية شاملة وفرص  كالعاملة في مجال دعم اإلعاقة    ) التعاون بين المؤسسات الثقافية والمنظمات  3(
 للتصميم المشترك للفعاليات (بما في ذلك المعارض والمشاريع السردية ؛ األفالم، والفيديو، والعروض). 

) مشاريع التدريب وبناء القدرات لمجموعات المجتمع المدني والمسؤولين الحكوميين، والتي قد تشمل مشاريع إيضاحية  4(
 الحماية االجتماعية   منع الصراع المستندة إلى ، أو فعالية تدابيراالنتقال، أو لقابلية التوسع

  ما هي المخرجات والنتائج المتوقعة؟ 2.5
 
 : يمكن تقسيم النتائج المتوقعة إلى ثالثة أبعاد  
 ) المساهمة في المعرفة حول اإلعاقة 1
 ) بناء القدرات2
 )  األثر الثقافي3
 

 األمثلة على ذلك:يمكن أن تشمل 
 جداول األعمال المنتجة بشكل مشترك للتأثير على المدى الطويل. - 
 شبكات إرشاد للباحثين والممارسين في بداية حياتهم المهنية في مجال اإلعاقة.  - 
 بناء القدرات داخل المنظمات ذات الدخل المنخفض والمتوسط. - 
لمملكة المتحدة ، وضمن السياق المحلي واإلقليمي ، على شراكات عادلة بين البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل وا  - 

 سبيل المثال، شراكات المدرسة والمجتمع.
 سياسة مستنيرة بالبحوث حول الفن واإلعاقة. للوصول إلى الترويج ألساليب البحث متعددة التخصصات  - 



 
 

 
؛ تطوير دورات سياساتيةنية،  إيجازات  ؛ إحاطات قانويمكن أن تشمل المخرجات مجموعة واسعة من المواد من البحث التجريبي

) (مثل التدريب البحثي في التحليل MOOCs) شبكة اإلنترنت تدريبية أو الدورات الدراسية المفتوحة و واسعة النطاق عبر  
وغير   الرسمية  التعليمية  األوساط  في  التربوية  االبتكارات  للمعلمين)؛  المهني  التطوير   ، والكمي  تشكيل النوعي  الرسمية؛ 

مجموعات عمل على مستوى المدرسة أو المجتمع أو المستوى المحلي أو اإلقليمي؛ المشاركة العامة من خالل وسائل اإلعالم 
 ووسائل التواصل االجتماعي والفنون المرئية واألفالم القصيرة ومسابقات الصور؛ الفعاليات األدبية والمعارض الصغيرة.

 

 مالية المتوفرة؟ما هي الموارد ال 2.6
إلى يصل  ما  إلى    30,000  سيتوفر  مدتها  تصل  التي  للمشاريع  المنح  ألصحاب  أقصى  كحد  إسترليني  من   12جنيه   شهًرا، 

 جنيه إسترليني.  150,000مجموع تمويل إجمالي قدره 
 

 عملية التقديم 3
 كيفية التقديم 3.1

 ge@contacts.bham.ac.ukDisabilityundersieيرجى تعبئة وإرسال ما يلي إلى  للتقديم،
 
 . استمارة التقديم 1
 . قائمة التحقق من العناية الواجبة2
 

 الجدول الزمني لتقديم الطلبات  3.2
 فبراير   8 - . فعالية المعلومات 1

 فبراير  11 -. فتح باب التقديم 2

 مارس 25 - . إغالق باب التقديم 3

 2022. إبالغ المتقدمين بالنتيجة بحلول نهاية أبريل 4

 . سيتم إجراء العناية الواجبة والمراجعة األخالقية للمتقدمين الناجحين فور اإلبالغ5

 . سيبدأ إطالق المشروع عند االنتهاء من العناية الواجبة وتوقيع العقود. 6

 كيف سيتم تقييم الطلب؟  3.3

للتأكد من استيفائه للمعايير المحددة (على الطلب    الحصار منعند تقديم طلبك، سيتحقق الفريق اإلداري لمشروع اإلعاقة تحت  
فيما يتعلق باألهلية والتكاليف المسموح بها والوثائق الداعمة وعدد الكلمات). سيتم بعد ذلك مراجعة الطلب من قبل    المثال،سبيل  

 في الجدول أدناه.لجنة اختيار التكليف. قبل اجتماع اللجنة، سيقوم أعضاء اللجنة بتقييم الطلب مقابل المعايير المفصلة 
 

بين   درجة  الطلب  منح  عن بعضهم البعض و  مستقل  بشكل  الطلب  بتقييم  قابل    1، حيث  6و    1سيقوم أعضاء اللجنة  "غير 
"ممتاز" وفقًا لمعايير التقييم الموضحة أدناه. بعد ذلك، سوف تجتمع لجنة التقييم لمناقشة الدرجة النهائية والموافقة   6للتمويل" و  
 ب الطلبات حسب أولوية التمويل وتحديد عدد المشاريع التي سيتم تمويلها.عليها، وترتي

 
 



 
 
 

  الوصف  معايير التقييم 
  األصالة: المساهمة المحتملة في المعرفة  1معايير التقييم 

  األهداف واإلجراءات اإلستراتيجية  2معايير التقييم 

  التكلفةمردود األموال/ القيمة مقابل   3معايير التقييم 

  التعاون والشبكات المبتكرة  4معايير التقييم 

  المخرجات والنشر والتأثير   5 				معايير التقييم

 
 يرجى االطالع على وثيقة توجيه التقييم:  التقييم، لمزيد من المعلومات حول عملية 

 

 معايير األهلية 4

 من يمكنه التقديم؟ 4.1

والممارسين ، والباحثين ، ومؤسسات التعليم العالي ، والمنظمات   اإلعاقة،ومجموعات ذوي    األفراد،هذه الدعوة مفتوحة لجميع  
الدولية،الخ.  حيث يكون المستفيدون الرئيسيون األشخاص ذوي اإلعاقة و عائالتهم في لبنان واألردن واألراضي الفلسطينية 

 المحتلة.

ن ميزانية المساعدات الخارجية للمملكة المتحدة. لذلك فإن منحنا لها متطلبات خاصة فيما يتعلق بإشراك  يشكل تمويلنا جزًءا م
التابعة لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية   قائمة لجنة المساعدة اإلنمائية) في  LMICsالبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل (

)DAC .لمتلقي المساعدة اإلنمائية الرسمية ( 

لذا يرجى   ممكنة،المتوقع أن تكون المنظمات الرائدة مسجلة بشكل قانوني داخل بلدانها األصلية. لكن قد تكون االستثناءات من 
في أقرب فرصة إذا لم تكن مؤسستك مسجلة قانونًا.   Disabilityundersiege@contacts.bham.ac.ukاالتصال بـ 

  المدفوعات. وتلقيلزمة قانونًا المشاكل المحتملة القدرة على إبرام عقود م  تشمل
 

قائمة لجنة المساعدة اإلنمائية  إحدى الدول المدرجة في    فيأو أن يكون لها شراكة    من/   يجب أن تتم قيادة جميع المشاريع ●
)DAC( مع تفضيل لبنان واألردن واألراضي الفلسطينية المحتلة 

المشروع) وما يصل إلى ثالثة محققين مشاركين. يجب أن  يتألف فريق المشروع من محقق رئيسي (مسؤول عن قيادة   ●
 يضم هؤالء الباحثون باحثًا واحًدا على األقل من لبنان واألردن واألراضي الفلسطينية المحتلة.

 يجب أن تلتزم جميع المشاريع باألهداف والنتائج المتوقعة من شبكة اإلعاقة تحت الحصار ●
 المنظمات األكاديمية والبحثية وغير األكاديمية يمكن أن تكون الطلبات من  ●
تعتبر الطلبات التي ترسل من قبل المنظمات الغير أكاديمية (مثل المنظمات غير الحكومية والوكاالت الحكومية ومنظمات   ●

 المجتمع المحلي) مؤهلة
نية أو الشراكة مع منظمة  بريطا  ة مع جهات  الشراك  بشدة  ولكن نشجع  المتحدة،ال يلزم وجود محقق/باحث في المملكة   ●

 شريكة لشبكة اإلعاقة تحت الحصار



 
 

بإمكان المتقدمين أن يتقدموا كشركاء في التنفيذ في أكثر من طلب تقديم. ولكن ال يمكنهم أن يتقدموا إال بطلب واحد     ●
   .كمنفذين رئيسيين

مقيمين في المملكة المتحدة أو في بلد مدرج في قائمة لجنة المساعدة  الرئيسيون أو الوحيدون  يجب أن يكون مقدمو الطلبات   ●
 ).DACاإلنمائية (

يجب أن يكون مقدمو الطلبات على استعداد للخضوع لعملية "العناية الواجبة" و المراجعة األخالقية والحماية من قبل   ●
 جامعة برمنغهام (للحصول على تفاصيل إضافية، انظر المالحظات اإلرشادية) 

 ألف جنيه إسترليني.  30يجب أن يكون لمشاريع الشراكات والشبكات ميزانية قصوى قدرها  ●

 

 تطوير الميزانية 5
 ما هي التكاليف التي يمكن تغطيتها؟ 5.1

 
 يمكن استخدام التمويل ألي نشاط متعلق بالبحث وإبالغ نتائج البحث. يمكن أن يشمل ذلك (لكن غير محصور)؛

 
الذي يلتزم فيه األفراد بالمشروع بما في ذلك وقت الموظفين / تكاليف اإلدارة / استشارات  التمويل لتغطية الوقت   ●

 الخبراء.
 تكاليف السفر والمعيشة والمواد االستهالكية المتعلقة بنشاط البحث / المشروع والمشاركين المباشرين فيه.  ●
ئجار المكان، والمرطبات، والطباعة، والترجمة  الفعاليات واألنشطة المتعلقة باألداء ، على سبيل المثال تكاليف است ●

 التحريرية والفورية. 
 األدوات الفنية المرئية واألدائية الالزمة للتعاون في المشروع الممول (أي مواد للمشاريع الفنية ذات الصلة). ●
 العمل الميداني ومجموعات التركيز والبحوث والدراسات االستقصائية القائمة على المقابالت.  ●
 يف البيانات والتكنولوجيا الرقمية. تكال ●
 رسوم ورشات العمل أو التدريب ●
 ٪ من إجمالي التمويل).20التكاليف غير المباشرة (النفقات العامة) المرتبطة بالمشروع (حيث ال تتجاوز  ●

 

 يمكن تغطيتها؟   الما هي التكاليف التي  5.2
ومعدات المكاتب / المختبرات / أماكن اإلقامة األساسية ، وتشييد المباني  النفقات الرأسمالية أو البنية التحتية (مثل أثاث   ●

 الموقع ، وأعمال الصيانة أو التجديد ، و تحسينات البنية التحتية الرقمية الموصلة،…الخ). /
ف حيثما أمكن، ينبغي اختيار األماكن والمرافق التي يمكن الوصول إليها ؛ يرجى مالحظة أنه ال يمكن طلب تكالي ●

 البنية التحتية مثل إجراء تعديالت هيكلية على األماكن لتحسين إمكانية الوصول.
 رسوم برامج البكالوريوس أو الدراسات العليا. ●
 األنشطة التي ال تُظهر أي صلة واضحة بمقترح الطلب األصلي. ●
 الطلبات المقدمة نيابة عن المتقدمين دون موافقتهم  ●
 ) (انظر أدناه)ODA( الرسمية لمساعدة اإلنمائية ايير معا تمتثلتكاليف األنشطة التي ال  ●
جنيه إسترليني (أيهما أقل) من    10,000٪ من الميزانية اإلجمالية البالغة  25أي تطبيق تشكل فيه المعدات أكثر من   ●

 ميزانيتها و/ أو حيث يكون هذا أكثر فعالية من حيث التكلفة من الخيارات األخرى مثل استئجار المعدات.
 

 إرشادات تمويل المساعدة اإلنمائية الخارجية 5.3



 
 

لمتلقي المساعدة اإلنمائية الرسمية (باستثناء الصين أو الهند    OECD DACستتلقى المؤسسات في البلدان المدرجة في قائمة  
التكاليف الكاملة للمشروع ( تمويًال لتغطية  القائمة)  تخرج من  من المقرر أن  البلدان التي  ستتلقى  100أو  في  ٪).  المنظمات 
 ) واالبتكار  للبحوث  المتحدة  المملكة  لمنح  المعيارية  لإلجراءات  وفقًا  تمويًال  المتحدة  أي  UKRIالمملكة  التكلفة 80)،  من   ٪

 بتغطية باقي التكاليف. المنظمة المستفيدة المطلوبة على أن تقوم االقتصادية الكاملة، 

 

 العناية الواجبة  6

اجحين لفحوصات العناية الواجبة من أجل الحصول على التمويل وبدء أنشطتهم. يتم توفير يجب أن يخضع جميع المتقدمين الن
 على صفحة الموقع هنا. التفاصيل الكاملة لعملية العناية الواجبة في الموارد الداعمة 

ستراتيجية لتخفيف المخاطر. تتكون  يتم إجراء العناية الواجبة من قبل فريق الشؤون المالية في جامعة بيرمنغهام ، حيث يطلبها الممول ، كا 
  عملية العناية الواجبة من استبيان يغطي الفحوصات المالية واألخالقية والمتعلقة بالسياسة في المؤسسة الرائدة. يجب على جميع الشركاء 

 الجدد إكمال هذه العملية.

 الدعم و المساعدة 7

 أين يمكنني الحصول على الدعم / المساعدة بخصوص طلبي؟  7.1

ستساعدك شبكة اإلعاقة تحت الحصار على تسهيل طلبك. بينما ال يمكننا إبداء تعليقات على المحتوى األكاديمي لطلبك،  لكن  
العملية مثل الميزانيات، والتنسيق، والترجمة العربية، والمساعدة في تشكيل فريق المشروع.  المجاالت  يمكننا تقديم المساعدة حول  

أسئلة   أي  لديك  كانت  إلى إذا  إلكتروني  بريد  إرسال  يرجى   ، طلبك  استكمال  عند 
Disabilityundersiege@contacts.bham.ac.uk   

 

باإلضافة إلى ذلك ، سيعقد فريق اإلعاقة تحت الحصار جلسات ألصحاب المنح المحتملين لدعم تطوير استمارة التقديم . حيث  
 سيتم تناول الموضوعات التالية:

 التقديم و الكتابة. تطوير استمارة  - 
 األخالق والحماية. - 
 إعداد الميزانية واألسئلة واألجوبة - 

 Disabilityيمكن العثور على جميع المستندات الخاصة بنا والمزيد من المعلومات حول اإلعاقة تحت الحصار على موقع ويب  
Under Siege. 

 


