
صندوق مجتمع ویكیمیدیا
استمارة التقدیم

على إعداد مقترحاتھم في وضع عدم االتصال باالنترنت عن طریق تنزیل دلیلإجباریة. نشجع المتقدمینبالخط العریضجمیع األسئلة المكتوبة
والبرتغالیة والفرنسیة والعربیة والروسیة والصینیة الماندرین واأللمانیة).(متوفر أیًضا باللغات اإلسبانیةھناصندوق الدعم العام

یمكنك نسخ ھذا المستند للعمل على طلبك قبل تحمیلھ عبر اإلنترنت على بوابة صندوق ویكیمیدیا على منصة فلوكس:
https://wmf.fluxx.io/

للمعلومة:تجاوزھا.یمكنالاألحرفمنمعینحدلھاألسئلةھذهمنواحدكلاإلمكان.قدراالختصارمحاولةیرجىمفتوحة،أسئلةتواجدحالفيمالحظة:
جمل.6منمكونةواحدةفقرةتقریبا=حرف500

تعلیمات موجزة

یتضمن ھذا األخیر شرحا لكل سؤال على حدة، إضافة لبعض األمثلة البسیطة. نأمل أنلمساعدتك في كل خطوة من خطوات التقدیم.دلیالأنشأنا
یساعدك ذلك في تبدید شكوكك، ولكن نطلب منك كذلك التواصل معنا إن كنت بحاجة لمساعدة! في حال أردت أي مساعدة أو لدیك أسئلة، یرجى

.البرید االلكترونيمراسلتنا عن طریق

مقدمة:

مرحًبا بك في استمارة الطلب الخاصة بنا. قبل ملء االستمارة، فكر في الرؤیة والقیم التي تحدد حركة ویكیمیدیا   وما نبحث عنھ في منحنا. ضع
في اعتبارك كیف یتناسب اقتراحك مع ھذا وكیف ستساعد في بناء ذلك. رؤیتنا ھي عالم یمكن فیھ لكل إنسان أن یشارك بحریة في مجموع

المعرفة. نعتقد أن كل شخص لدیھ القدرة على المساھمة بشيء ما في معرفتنا المشتركة وأن كل شخص یجب أن یكون قادًرا على الوصول إلى
تلك المعرفة دون تدخل. نعتقد أن مجتمعات المساھمین عندنا یجب أن تكون متنوعة وشاملة وقابلة للوصول إلیھا قدر اإلمكان. نرید أن تكون ھذه
المجتمعات بیئات إیجابیة وآمنة وصحیة ألي شخص ینضم إلیھا (أو یرید االنضمام) ، وخالیة من المضایقات والتحیز. ُیرجى قضاء بعض الوقت

للسلوك المتوقع وكذا الغیرالتي تحدد مجموعة دنیا من اإلرشاداتالسلوك العالمیةمدونة قواعدالخاصة بنا وسیاسات البیئة الودیةلقراءة
المقبول. إذا كانت لدیك أي أسئلة أو مخاوف بشأن ھذه السیاسات ، فنحن نرغب في العمل معك لمعالجتھا.

قسم األھلیة

.األھلیةمتطلباتقبل اإلجابة على ھذا السؤال، یرجى التحقق من

أ. ھل تقدم طلبا بصفتك؟

مجموعة من األفراد غیر مسجلین في منظمة
فرد

فرع ویكیمیدیا (فصل، منظمة موضوعاتیة، أو مجموعة مستخدمین)

https://meta.wikimedia.org/wiki/File:Application_guide_for_General_Support_Funds.pdf
https://wmf.fluxx.io/
https://docs.google.com/document/d/1CeuOefgWJwKF7auzuZh_vPS3wfTbDuABaQXotlFZQIQ/edit
https://meta.wikimedia.org/wiki/Friendly_space_policies/ar
https://meta.wikimedia.org/wiki/Universal_Code_of_Conduct/ar
https://meta.wikimedia.org/wiki/Grants:Administration/Eligibility#Requirements_by_Grantee_type


منظمة غیر ربحیة بنفس أھداف ویكیمیدیا

ب. االسم الكامل للفرد صاحب االقتراح

إضافة جدیدب. االسم الكامل للمنظمة صاحبة الطلب.1
المكتب الرئیسي/ملحقة.2
جھة االتصال الرئیسیة.3
الموّقع الرئیسي.4
جھة االتصال الثانویة.5
الموّقع الثانوي.6

ج. عنوان البرید اإللكتروني لمقّدم ھذا االقتراح

د. یرجى تقدیم معلومات االتصال الخاصة بجھة االتصال الثانویة (االسم وعنوان البرید اإللكتروني). إذا كان ھذا االقتراح یتطلب توقیعا
مشتركا، فیرجى تقدیم جھة االتصال ھذه.

ال      نعمه. ھل تمتلك حسابا على أحد مشاریع ویكیمیدیا؟

و. ما ھو بلد إقامتك (فرد) أو بلد تسجیل منظمتكم؟ المرجو تحدید خیار واحد فقط.

ز. ھل تلقیت منحا من مؤسسة ویكیمیدیا سابقا؟

تقدمت بطلب سابق ولم أحصل على منحة
تقدمت بطلب سابق وحصلت على منحة

لم أتقدم بأي طلب من قبل

ح. ھل تلقیت منحا من أي منظمة "غیر ویكي" من قبل؟

ال
نعم

معلومات إضافیة

؟ماليراعلدیكھل.1

نعم
ال

500حدودفي(اختاري).منظمتكم.أومجموعتكمتمتلكھااجتماعيتواصلوسائلحساباتأوویبمواقعأيمشاركةیمكنكأردت،لو.2
حرف

قانونیا؟مسجلونأنتمھل.3

نعم
ال

https://wmf.fluxx.io/user_sessions/new
https://meta.wikimedia.org/wiki/Grants:Fiscal_sponsorships


حرف500حدودفيمنظمتكم؟أومجموعتكممھمةھيما.4

مقترح المنحة

حرف500حدودفي.بكالخاصالمقترحعنوانذكرُیرجى.5

مقترحك؟بدءتاریخھوما.6

مقترحك؟انتھاءتاریخھوما.7

المقترح؟ھذاتنفیذسیتمأین.8

(اختیاري)دول؟عدةیشملكانماإذاودولیا،أوإقلیمیاأومحلیامقترحككانماإذاتوضیحُیرجى.9

محلي
إقلیمي
دولي

حرف2500حدودفيتقترحھ؟الذيالحلھوومامواجھتھاتریدالتيالتحدیاتأھمھيما.10

حرف500حدودفيلمقترحك؟الرئیسيالھدفھوما.11

2500حدودفياالستراتیجیات.ھذهمنكجزءتطویرھاسیتمالتيواألنشطةالھدف،ھذالتحقیقالرئیسیةاستراتیجیاتكوصفالمرجو.12
للتعریفات واألمثلة.الدلیلُیرجى العودة إلىحرف.

ینطبق.ماكلاختربرامجك؟ضمناألنشطةھذهمنأيبتنفیذستقومكنتماإذاتوضیحُیرجى.13

تنظیم
لقاء افتراضي

تنظیم
لقاء على أرض الواقع

ورشات
إدیتاثونات

تدریب مدربین
ویكي كامب مشیات تصویر

مسابقة
ویكیمیدي مقیم

حملة تصویر/إعالم
حملة ویكي تھوى

مؤتمر/حدث ویكي مدینة
تنظیم حملة توعیة إعالمیة

تنظیم مركزي لحملة من حمالت الحركة
آخر ال ینطبق

حضوریة؟أنشطةأوأحداثأيبتنظیمستقومھل.14

نعم

https://docs.google.com/document/d/1CeuOefgWJwKF7auzuZh_vPS3wfTbDuABaQXotlFZQIQ/edit


ال

ینطبق.ماكلاخترأسفلھ؟المحددةالمعرفيالمحتوىفجواتمنفجوةأيسدعلىالعملإلىیھدفمقترحككانإذاماتحدیدالمرجو.15
للتعریفات واألمثلة.الدلیلُیرجى العودة إلى

فجوة المحتوى بین الجنسین
السن (الوصایة)

الجغرافیا
اللغة

الوضع االجتماعي واالقتصادي
التوجھ الجنسي

مواضیع مھمة (مواضیع تعتبر ذات تأثیر أو مھمة في سیاق معین)
الخلفیة الثقافیة، اإلثنیة، الدین، العرق

ال ینطبق

للتعریفات و األمثلة.لدلیلُیرجى العودة إلى ا

والمواضیع.المجاالتھذهمنأًیایتضمناقتراحككانإذاماتحدیدیرجى.16

التعلیم
المناصرة

حقوق اإلنسان
السیاسة العامة

التغیر المناخي واالستدامة
الثقافة، التراث أو الجالم

التكنولوجیا المفتوحة
التعددیة

آخر
ال ینطبق

یرجى مالحظة أننا قد سألنا سابًقا عن الشمول والتنوع من حیث "المحتوى"، في ھذا السؤال نركز على تنوع المشاركین. یرجى الرجوع
للتعریفات واألمثلة.الدلیلإلى

أسفلھ.المشمولةالفئاتكلاختركاف؟بشكلممثلةغیرمجتمعاتمنأشخاصإشراكعلىعملكسیركزھل.17

الھویة الجنسیة
التوجھ الجنسي

الجغرافیا
الخلفیة اإلثنیة أو العرقیة أو الدینیة أو الثقافیة

اإلعاقات
اللسانیات/اللغة

الوضع االجتماعي واالقتصادي
السن

الولوج الرقمي

https://docs.google.com/document/d/1CeuOefgWJwKF7auzuZh_vPS3wfTbDuABaQXotlFZQIQ/edit
https://docs.google.com/document/d/1CeuOefgWJwKF7auzuZh_vPS3wfTbDuABaQXotlFZQIQ/edit
https://docs.google.com/document/d/1CeuOefgWJwKF7auzuZh_vPS3wfTbDuABaQXotlFZQIQ/edit


ال ینطبق

لالحتفاظاستراتیجیاتك(م)ووصفللمشاركةمحددةمتطلباتأيتضمینیرجىالمستھدفین.المشاركینحولأكثرإخبارناالمرجو.18
كلمة.2500حدودفيالمقترح.تنفیذبعدبالمشاركین

مقترحك؟لتنفیذآخر،بلدفيأوبلدك،فيأخرىویكیمیدیافروعأومجتمعاتأومجموعاتمعللعملخططلدیكھل.19

نعم
ال

إعطاءأیضایرجىبمقترحك.ویكیمیدیامجتمعاتمختلفأخبرتوكیفانترنت،وخارجاالفتراضیةالتواصالتھذهحولإخبارناالمرجو.20
روابط صفحات الویكي التي تم فیھا إبالغ ھذه المجتمعات بالعمل المقترح. أمثلة لھذه الصفحات ھي صفحات نقاش المجتمع أو صفحات نقاش

حرف.1000حدودفيصلة.ذاتمشاریعنقاشصفحاتأوالفروع،

المقترح؟ھذالتنفیذویكیمیدیاخارجخارجیینشركاءمعستعملھل.21

نعم
ال

أمكن.إنالعملواستمرارالتأثیرنطاقلتوسیعمقترحكِصفالمنحة؟بعدالمقترحھذافيالمنفذالعملتوسیعأواالستمرارتعتزمكیف.22
حرف.1500حدودفي(اختیاري).

أسماءوالشاغرةالوظائفأیًضااذكروأدوارھم.الفریقأعضاءأسماءسردیرجىاالقتراح؟ھذالتنفیذالمطلوبالفریقلدیكھل.23
المستشارین المساعدین في المقترح. إذا كان لدى أي من أعضاء الفریق حسابات مستخدمي ویكیمیدیا ، فیرجى كتابتھا كذلك. في حدود

حرف.2000

أقصى.كحدخیاراتثالثةحدد.2030لعامالحركةاستراتیجیةتوصیاتفيأكبربشكلفیھایساھماقتراحكأنتعتقدالتيالطرقھيما.24

رفع مستوى االستدامة داخل حركتنا
تحسین تجربة المستخدم

كفالة األمن واالحتواء
ضمان اإلنصاف في صناعة القرار

التنسیق بین مختلف األطراف
االستثمار في تنمیة المھارات والقیادة

إدارة المعرفة الداخلیة
تحدید أولویات المواضیع للتأثیر

االبتكار في المعرفة الحرة
التقییم والمراجعة والتعدیل

ال أعرف
ال شيء مما ٌذكر أعاله

تحمیلھاأیضایمكنكأكبر.بشكلاقتراحكفھمفيتساعدناأنیمكنإستراتیجیةخطةلدیھامجموعتكأومنظمتككانتإذاماتحدیدُیرجى.25
ھنا. (اختیاري)

ال
نعم



رفع مستنداترفع الخطة اإلستراتیجیة

التعلم والمشاركة والتقییم

نعتقد أنھ من المھم للغایة التقییم والتعلم من مشاریع المنح الخاصة بنا مًعا. یرجى تقدیم بعض األفكار عما ترید تعلمھ وكیف تأمل في تقییم عملك.
أثناء المناقشة والتعلیق على ھذا االقتراح ، سنعمل معك لتحدید ذلك بمزید من التفصیل وحتى یكون مفیًدا لتعلمنا المشترك.

ھذا؟التمویلمقترحعلىعملكخاللمنتتعلمأنتتطلعماذا.26
حرف1500حدودفي

1500المتبقیة:الحروف

استخدامیرجىالحركة.مستوىعلىالتغییراتبعضلقیاسمھمةلكنھاعملك،حولالمعلوماتكلاألساسیةالمقاییسھذهتعطيلن.27
التقسیمیرجىالمحتوى،لمساھماتبالنسبةباألرقام.األفضلمنھدف،تحدیدكذلكویرجىتحقیق،تأملمالوصفاألساسیةالمقاییسھذه

حسب مشروع ویكیمیدیا. إذا كانت المقاییس غیر مرتبطة بتاتا بمقترحك، فیرجى تقدیم شرح في المساحة المتوفرة.

.الدلیلالرجاء استخدام ھذه التعریفات كمراجع. لمزید من التوجیھ حول المقاییس واألدوات والتعریفات ، یمكنك مراجعة

المشاركون (األشخاص الذین یحضرون األنشطة المنفذة في المقترح أو یستفیدون منھا، إما شخصیا أو افتراضیا. ال یشمل ذلك●
المتابعین على وسائل التواصل االجتماعي أو المتبرعین أو غیرھم من األشخاص الغیر مشاركین بشكل مباشر).

المحررون (األشخاص الذین یحررون مشاریع ویكیمیدیا، عن طریق إنشاء أو تحسین المحتوى جراء األنشطة المتلقیة للمنحة)●
المنظمون (األشخاص الذین یتأكدون من إمكانیة تنفیذ األنشطة من خالل توفیر الوقت والدعم والمعارف الضروریة - مثل المنسقین●

والمدربین والمسیرین وما إلى ذلك)
المساھمات الجدیدة في المحتوى لكل مشروع ویكیمیدیا (المحتویات المنشأة أو المحّسنة)●

الھدفوصف المقیاس

عدد المشاركین

عدد المحررین

عدد المنظمین

الھدفوصف المقیاسمشروع ویكیمیدیا

https://docs.google.com/document/d/1CeuOefgWJwKF7auzuZh_vPS3wfTbDuABaQXotlFZQIQ/edit


عدد المساھمات الجدیدة
في المحتوى لكل
مشروع ویكیمیدیا

إلبداءالمساحةھذهاستخدامأیًضایمكنك،األمرلزمإذاتفسیر.تقدیمفیرجى،األساسیةالمقاییسھذهیقیسالمالسبباقتراحككانإذا27.1
أي تعلیقات أو مالحظات إضافیة حول ھذه المقاییس األساسیة.

ینطبق.ماكلاختیاریرجىبھ.القیامتنويالذيبالعملصلةاألكثرأدناهالقائمةمنالمقاییساختیاریرجى،األساسیةللمقاییسإضافة.28
المتعلقة بكل ھذه المقاییس والتوصیات.للحصول على التعریفاتدلیلنا(اختیاري) یرجى االطالع على

الھدفوصف المقیاس

عدد المحررین الذین واصلوا المشاركة/تم الحفاظ علیھم بعد األنشطة

عدد المنظمین الذین واصلوا المشاركة/تم الحفاظ علیھم بعد األنشطة

عدد الشراكات االستراتیجیة التي تساھم في النمو والتنوع واالستدامة على المدى
الطویل

آراء المشاركین بخصوص االستراتیجیات الفعالة لجذب المساھمین والحفاظ
علیھم

تعددیة المشاركین القادمین عن طریق األطراف المستفیدة من المنحة

عدد األشخاص الذین تم الوصول إلیھم من خالل منشورات وسائل التواصل
االجتماعي

عدد األنشطة المطّورة

عدد ساعات التطوع

https://docs.google.com/document/d/1CeuOefgWJwKF7auzuZh_vPS3wfTbDuABaQXotlFZQIQ/edit


آخر

.حرف1500حدودفي(اختیاري).أنشطتك؟تأثیرمدىعلىللتعرفستجمعھاالتياألخرىالمعلوماتھيما.29

تكتبأنأیًضایمكنكاألدوات.قائمةعلىللحصولالدلیلإلىالرجوعیرجىاخترتھ؟مقیاسكللقیاسستستخدمھاالتياألدواتھيما.30
حرف.500حدودفيدعم.إلىوتحتاجمتأكدغیرأنك

اختیارات.عدةتحدیدیمكنكمنھا؟التعلماآلخرونیتمكنحتىالنتائجھذهمشاركةتعتزمكیف.31

إنشاء فیدیو حول تجربتنا
القیام بعرض تحضیري قصیر حول التجربة

إنشاء ورشة عمل تدریبیة لمشاركة ما تعلمناه مع اآلخرین
مشاركة النتائج على وسائل التواصل االجتماعي

مشاركة النتائج مع مجتمعاتنا
المشاركة في جلسات انفرادیة لتقاسم المعلومات والتجارب مع مستفیدین آخرین من المنح

تطویر مواد تعلیمیة للمستخدمین اآلخرین
مشاركتھا على میتا ویكي

أرغب في طلب المساعدة من المؤسسة الكتشاف كیف یمكنني مشاركة ما تعلمتھ
آخر

المقترح المالي

فیرجىالسنوات،متعددبتمویلیتعلقاألمركانإذاالمحلیة.بعملتكالمبلغكتابةیرجىویكیمیدیا؟مؤسسةمنتطلبھالذيالمبلغھوما.32
كتابة مبلغ السنة األولى.

32a.علمك)؟حد(علىاألمریكيبالدوالرالمبلغھذامقابلھوما

المحلیةالعملةنوع.33

السنوات؟متعددبتمویلالطلبھذایتعلقھل.34

ال
نعم

اإلجماليوالمبلغالوحداتوعددالوحدةلسعرتضمینمعمصروفلكلنقطیةالئحةبكتابةقم،بكالخاصالتمویللطلببالنسبة.35
عمل نسخة منھفي حال استخدمت النموذج الموصى بھ ، فیرجى.ھذا النموذجبالدوالر األمریكي أو العملة المحلیة. نوصي باستخدام

حرف1000حدودفيأیًضا.أخرىمستنداتاستخدامفيالحریةكامللكغوغل.بیاناتجداولفيإلیھاالولوجحقومنحنالمیزانیتك

المطلوب.التمویلبمبلغالمتعلقةالمیزانیةتحمیلیرجى.36

حرف1000حدودفي(اختیاري)لألموال؟جیدةإدارةوجودمنللتأكدبھتقومالذيما.37

حرف1000حدودفيالودیة؟البیئةوسیاساتالعالمیةالسلوكقواعدمدونةباستخدامللمشاركینداعمةبیئةخلقفيستساھمكیف.38

https://docs.google.com/document/d/1CeuOefgWJwKF7auzuZh_vPS3wfTbDuABaQXotlFZQIQ/edit
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-I7F2rwXc2EEI5nld5AIkAeCacnr4p0jKPhn-p3_PTM/edit#gid=2099383086


المصرفیة.معلوماتيإضافةأوبمراجعةقمتأننيأؤكد.39

الرسالة األخیرة

ویكیمیدیا، ومدونة قواعد، وسیاسات البیئة الودیة لمؤسسةبیان خصوصیة التقدیممن خالل تقدیم اقتراحك/طلب التمویل، فإنك تؤكد موافقتك على
السلوك العالمیة.

العالمیة.السلوكقواعدومدونةویكیمیدیا،لمؤسسةالودیةالبیئةوسیاساتالتقدیم،خصوصیةبیانقرأتلقد.40
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