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رسالة من وزير شؤون التعددية الثقافية
رسالة من وزير شؤون التعددية الثقافية
إنه لمن دواعي سروري أن أعلن عن هذه الجولة من تمويل المنح لدعم مشاريع البنية التحتية لمجتمعات فيكتوريا المتنوعة ثقافيا.
يقدم صندوق البنية التحتية للمجتمعات متعددة الثقافات ( )MCIFمنحا للمجتمعات المتنوعة ثقافيا للمساعدة في الحفاظ على المرافق
المجتمعية القائمة وبناء بنية تحتية مجتمعية جديدة.
توفر ميزانية فيكتوريا لعام  2019/2018دفعة كبيرة في تمويل البرنامج ،مما سيعزز المشاركة المجتمعية في مجتمعنا النابض بالحياة
والمتعدد الثقافات .كما ترحب زيادة التمويل بتدفق جديد من التمويل للبرنامج لمعالجة بعض مخاوف السالمة واألمن التي تشعر بها
المنظمات المجتمعية اليهودية واإلسالمية  ،والمساجد والمجموعات داخل المجتمع الفيكتوري.
وبصفته تيارا متميزا ضمن برنامج  ،MCIFسيقدم صندوق البنية التحتية لألمن ( )SIFتمويال لدعم ترقية وتركيب البنية التحتية
المتعلقة باألمن للمرافق المجتمعية القائمة .سيضمن ذلك شعور المجتمعات اليهودية واإلسالمية في فيكتوريا بالسالمة واألمان ،ويمكنها
المشاركة بحرية في المجتمع وممارسة ثقافتها وإيمانها دون خوف.
كما يوفر تيار المنح فرصة للمجتمعات والمنظمات اليهودية واإلسالمية للعمل عن كثب مع الحكومة لتمويل البنية التحتية التي تمنع
الجريمة .ومن شأن هذه األساليب المحلية التي تعمل بالتعاون مع برامج حكومة فيكتوريا األوسع للسالمة المجتمعية والتماسك االجتماعي
أن تردع السلوك اإلجرامي أو المعادي للمجتمع وجعل فيكتوريا مكانا أكثر أمانا وأكثر تناغما للعيش فيه.
و تدرك حكومة فيكتوريا أهمية التنوع الثقافي ،وقد أطلقت في العام الماضي بيان سياسة التعددية الثقافية إلعادة تأكيد القي ّم األساسية -
يقر بيان السياسة أنه
الحرية واإلنصاف والمساواة أمام القانون واإلحترام للجميع  -التي تساعد في تشكيل مجتمعنا .واألهم من ذلكّ ،
يجب أن يتمتع كل شخص في فيكتوريا بالحرية في أن يكون نفسه ،بما في ذلك من خالل حرية التعبير ،والتعبير عن الجنس ،والتوجه
الجنسي والدين ،والتجمع السلمي .ومن خالل العمل مع مجتمعاتنا المتنوعة ثقافيا ،يمكننا بناء فيكتوريا حيث ينتمي الجميع ،وحيث يكون
الجميع قادرون على الحفاظ على ثقافتهم وتقاليدهم ومشاركتها ،ولديهم أماكن يمكنهم إعتبارها بأنها لهم.
بالنيابة عن حكومة فيكتوريا  ،أدعو المنظمات للتقدم بطلب للحصول على منحة بموجب برنامج .MCIF
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 .1بيان سياسة التعددية الثقافية لفيكتوريا
نحن مِ ن فيكتوريا .وفخورون بذلك ،هو بيان سياسة التعددية الثقافية لفيكتوريا .يحدد البيان الطريق إلى األمام لحكومة والية فيكتوريا
وذلك بمجموعة من السياسات والبرامج والخدمات التي تشجع كل واحد منا على المشاركة في مجتمع أقوى وأكثر أمانا وأكثر تناغما.
يعتمد بيان سياسة التعددية الثقافية على بيان القيّم الفيكتوري ،وهو مجموعة من القيّم المشتركة التي تش ّكل أساس مجتمعنا المتماسك
المتعدد الثقافات.
بيان القيم الفيكتوري
القيم األساسية الخمس هي:
قانون واحد للجميع
الجميع متساوون أمام القانون .لدى الجميع في فيكتوريا نفس الحقوق والمسؤوليات والحماية القانونية.
كمواطنين في في كتوريا ،نحن جميعا لدينا الحقوق والمسؤوليات أمام القانون وتجاه بعضنا البعض .ومن خالل احترام حقوقنا ومسؤولياتنا
المتبادلة ،يمكننا ضمان مجتمع آمن ومتماسك.
حرية أن تكون نفسك
كل شخص حر في أن يكون نفسه ويشعر باألمان في أن يكون صادقا لنفسه .وتريد الحكومة من جميع الناس في فيكتوريا أن يكونوا
قادرين على اإلحتفال بثقافتهم بكل فخر وممارسة تقاليدهم في سالم.
وتشمل الحرية في أن تكون نفسك حرية الكالم ،والتوجه الجنسي والدين ،والتجمع السلمي؛ ولكنها ال تسمح للناس بإنتهاك القانون أو
التعرض لسالمة أو حرية اآلخرين.
ّ
التمييز غير مقبول أبدا
لدى كل شخص مسؤولية تعزيز االندماج والمشاركة ونبذ اإلقصاء والعنصرية وجميع أشكال العنف .إن المجتمع الخالي من التمييز هو
أكثر قدرة على معالجة المشاكل مثل عدم المشاركة االقتصادية واالجتماعية وتحسين الصحة والرفاهية للجميع.
فرصة عادلة للجميع
يستحق الجميع فرصة عادلة في الحياة .وهذا يعني إعطاء الجميع في فيكتوريا  -بغض النظر عن المكان الذي يعيشون فيه أو ظروفهم
أو خلفيتهم  -الدعم الذي يحتاجون إليه للتمتع بالطريقة الفيكتورية في الحياة .وتشمل هذا الدعم التعليم والرعاية الصحية الجيدة،
والمواصالت الممكن الوصول إليها ،والمساواة في العمل ومكان آمن للعيش فيه.
األمر متروك لنا جميعا للمساهمة في فيكتوريا التي يمكننا أن نكون فخورين بها
نحن جميعا نريد أشياء مماثلة  -الفرصة لإلزدهار ،واإلعتراف بنجاحاتنا ،وأن تكون أسرنا وأحبائنا في سالم وأمان وسعادة.
يمكن العثور على المزيد من التفاصيل في www.multicultural.vic.gov.au
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 .2ما هو صندوق البنية التحتية لألمن؟
صندوق البنية التحتية لألمن ( )SIFهو عبارة عن تيار يقع ضمن صندوق البنية التحتية للمجتمعات متعددة الثقافات ( ،)MCIFويقدم
منحا للمجتمعات اإلسالمية واليهودية لدعم ترقية وتركيب البنية التحتية المرتبطة باألمن للمرافق المجتمعية القائمة.
تتم إدارة صندوق  SIFمن قبل قسم شؤون التعددية الثقافية والتماسك االجتماعي ( )MASCلدائرة رئيس حكومة الوالية ومجلس
الوزراء ال ُمصغّر-الكابينت.)DPC( -
يتضمن البرنامج عملية تقديم طلبات ذات أهلية واستحقاق على أساس الجدارة وهي عملية تنافسية للغاية .يتم استالم العديد من الطلبات
أكثر مما يمكن دعمه ويمكن تقديم تمويل جزئي.
لضمان حصول طلبكم على أفضل فرصة ممكنة للنجاح ،يرجى قراءة هذه اإلرشادات بعناية قبل تقديم الطلب.

التوقيت :إن برنامج المنح هذا مخصص لمشاريع البنية التحتية للسالمة العامة التي تقوم بترقية أو تركيب البنية التحتية المتعلقة
باألمان في المرافق المجتمعية والمدارس وأماكن العبادة القائمة .يجب أن تكتمل المشاريع التي تعمل على تحسين السالمة قبل 30
حزيران/يونيو  2019وت ُظ ِهر دليال على أنها ستستمر خارج اإلطار الزمني للمشروع.

لمزيد من المعلومات وللتقدم بطلب قوموا بزيارةwww.multicultural.vic.gov.au :

األهداف
سيقوم صندوق  SIFﺒ


دعم المجتمعات اإلسالمية واليهودية في فيكتوريا لتحسين إجراءات األمن في المرافق المجتمعية القائمة لزيادة الشعور
بالسالمة وتحسين البنية التحتية الطبيعية.



دعم المجتمعات اإلسالمية واليهودية في فيكتوريا ليشعروا باألمان بينما يستمرون في االنخراط والمشاركة في األنشطة التي
تدعم ثقافتهم التقليدية وهويتهم.

يرتكز صندوق البنية التحتية لألمان على بيان سياسة التعددية الثقافية لفيكتوريا ويسعى لضمان أن كل شخص في فيكتوريا لديه الفرصة
للنجاح في مجتمع مسالم ومزدهر مع شعور مشترك بالسالمة واالنتماء واالحترام والقبول والمساهمة.

األولويات
ستُعطى األولوية للطلبات التي تُظهر توافقا قويا مع أهداف البرنامج وبيان سياسة التعددية الثقافية لفيكتوريا ،وتحدد بوضوح مسألة
سالمة المجتمع وتشرح كيفية استجابة مشروع السالمة العامة أو تحسينه للمسألة بطريقة قياسية ومتناسبة؛ ودعم واحد أو أكثر من
اإلجراءات التالية:
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تأمين وزيادة سالمة المرافق بما يتناسب مع مستوى القلق من الجريمة
االستجابة للحوادث أو التهديدات األخيرة
مساعدة الناس علﯽ أن يشعروا بأمان ويصبحوا مشاركين أﮐثر في مجتمعاتهم
المجتمعات ذات أعلى مستوى من الحاجة
التدابير التي لها فوائد أمنية على المدى الطويل
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البنية التحتية األمنية
تشمل البنية التحتية األمنية المنشآت والمعدات واألشغال للمرافق القائمة التي تمنع أو تردع الجريمة وتحمي المبنى والمحيط .وتمتد إلى
السالمة المجتمعية ومنع الجريمة من خالل التصميم البيئي ،بما في ذلك إزالة الخصائص البيئية ،مثل نقص اإلضاءة أو ضعف المراقبة
الطبيعية التي يمكن أن تسهل الجريمة والعنف في الشوارع .وقد يشمل ذلك اإلضاءة ،وأثاث الشوارع أو غيرها من المعدات لتحسين
تصورات المجتمع حول السالمة.
قد تتضمن البنية التحتية األمنية ،على سبيل المثال ال الحصر:


اإلضاءة األمنية



أسوار أو بوابات أو جدران واقية



اعتماد طالء مضاد للكتابة على الجدران أو مواد مقاومة للكتابة على الجدران



مبادرات لتغطية الجدران المعرضة للتخريب الناشئ من الكتابة على الجدران مثل الحدائق العمودية والمناظر الطبيعية
والجداريات والفن العام



تركيبات مثل األقفال والشاشات وأجهزة اإلنذار



أعمدة الحماية (حواجز طريق عامودية)



تدابير الحدود



كاميرات  CCTVداخلية/خارجية

 .3ما هو التمويل المتاح؟
سن األمن في مرافق المجتمع اإلسالمي
سيوفر صندوق البنية التحتية لألمن تمويال يصل إلى  75000دوالر للترقية أو التركيب الذي يح ّ
والمدارس وأماكن العبادة.
سينظر  MASCفي طلب واحد فقط لكل موقع/منشأة في الوقت الواحد.

 .4من المؤهل للتقدم بطلب؟
المنظمات المؤهلة
يمكن ألي منظمة التقدم بطلب من خالل جولة المنح المفتوحة للمرافق المجتمعية اإلسالمية إذا كانت واحدة مما يلي:


كيان غير هادف للربح مسجل بموجب قانون الشركات لعام ( 2001الكومنولث) أو قانون إصالح الجمعيات التأسيسية لعام
( 2012فيكتوريا) مع رقم تجاري أسترالي حالي ()ABN



مدرسة مسجلة



مؤسسة دينية أو مركز مجتمعي إسالمي.

راع مؤهل للتقدم بطلب للحصول على منحة .يجب على المنظمات
إذا لم تستوفِ مؤسستكم المعايير المذكورة أعاله ،فيجب أن ترشحوا
ٍ
الراعية تلبية المعايير المذكورة أعاله.
ال يزال بإمكان المتقدمين الذين لديهم تقارير مساءلة متأخرة عن المنح السابقة التي تم تمويلها التقدم بطلب .ومع ذلك ،إذا كان طلبهم
ناجحا  ،فلن يتم تقديم أي تمويل حتى يتم تقديم جميع تقارير المساءلة المتأخرة والموافقة عليها من قبل .MASC/VMC
للتحقق مما إذا كانت منظمتكم محدثة بالنسبة لتقارير المساءلة ،يُرجى إرسال بريد إلكتروني إلى
.community.grants@dpc.vic.gov.au

صندوق البنية التحتية لألمن لعام 19-2018

7

من هو غير المؤهل للتقدم بطلب؟
ال يمكن إجراء الطلبات التالية بموجب صندوق البنية التحتية لألمن ( )SIFلعام :2019-2018


األفراد وأصحاب االعمال المستقلين



المنظمات التي:
–

تم تأسيسها على أنها منظمات أو هيئات تجارية في المقام األول ألغراض تحقيق الربح ،أو

–

لم تلتزم بشروط وأحكام المنح التي سبق منحها ،أو

–

غير قادرة على إثبات قدرتها على تلبية تكاليف الصيانة والتشغيل الجارية للمشروع المكتمل ،أو

–

صندوق  -على سبيل المثال ،إئتمان فقط إلدارة أو االحتفاظ بممتلكات إئتمان إلجراء توزيعات إلى الكيانات أو
األشخاص اآلخرين ،أو

–

هيكل ذو عضوية صغيرة وحصرية يتم التحكم فيه وتشغيله من قبل أفراد األسرة واألصدقاء وينفذ أنشطة محدودة،
أو

–

الشركات الربحية.

 .5ما هي أنواع المشاريع التي يمكن تمويلها؟
الطلبات والمشاريع التي يمكن دعمها
سوف تؤخذ بعين االعتبار الطلبات التي:


تعالج أهداف البرنامج بوضوح (انظروا الصفحة )6



يتم إرسالها من قبل منظمة مؤهلة (انظروا الصفحة )7



تلبي حاجة المجتمع ،وخضعت للتخطيط الكافي ،ومجدية وجاهزة للمضي قدما



يمكنها إثبات وجود دليل على ملكية أرض أو عقد إيجار (ال يقل عن خمس سنوات من تاريخ تقديم الطلب) .إذا كان هناك عقد
إيجار ،يجب أن يوافق مالك األرض على المشروع ويقدم رسالة دعم



توفر تقديرات موثوقة للتكلفة وعروض األسعار (انظروا الصفحة )12



تتضمن جميع الوثائق الداعمة ذات الصلة.

يجب جدولة إنتهاء المشاريع الممولة بموجب صندوق صندوق البنية التحتية لألمن ( )SIFبحلول  30حزيران/يونيو .2019
يحتفظ  MASCبالحق في وضع قيود على جوانب محددة من تمويل المشروع المطلوب .يمكن أن تكون طلبات التركيبات الجديدة أو
الترقيات لمعدات المراقبة اإللكترونية معقدة ،وغالبا ما تشتمل على تدريب وصيانة ومتطلبات تشريعية معقدة .يجب مناقشة تمويل
المشاريع من هذا النوع مع الدائرة قبل تقديم الطلب ،يُرجى االتصال بفريق المنح المجتمعية على الرقم .1300 366 356
سينظر  MASCفي طلب واحد فقط لكل موقع/منشأة ومقدم طلب في هذا الصندوق.
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الطلبات والمشاريع التي لن تكون مدعومة.
ال يمكن لـ  MCIFدعم الطلبات من مقدمي الطلبات أو الطلبات غير المؤهلة التي تفشل في تلبية أهداف البرنامج ومعايير التمويل.
ال يمكن دعم ما يلي:


المشاريع التي تتطلب التمويل بأثر رجعي .أي  ،المشاريع التي اكتملت بالفعل قبل معرفة نتيجة طلب التمويل



المشاريع التي تتطلب التمويل من أجل تعزيز أو إنشاء أراضي أو مرافق مملوكة ملكية خاصة ،ما لم يتم تقديم عقد إيجار
مرض (لمدة ال تقل عن خمس سنوات من تاريخ تقديم الطلب) بين مقدم الطلب ومالك األصول
طويل األجل
ٍ



المشاريع الداعمة للنهوض باألنشطة السياسية



العناصر غير المدعومة بعروض األسعار ذات الصلة



أجهزة إنذار الذعر الشخصية



التمويل الستكمال التكاليف المتكررة أو الجارية لمنظمة قائمة



تمويل المشاريع التي يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على األعمال والخدمات القائمة أو التي ستعمل في منافسة مع المصالح
التجارية المحلية األخرى (يرجى الرجوع إلى سياسة المنافسة الوطنية)



تمويل المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية أو الممتلكات المملوكة من قبل حكومة والية أخرى ،أو حكومة فيدرالية أو الحكم
المحلي



تمويل المشاريع التي ال تُعتبر استخداما مناسبا لألموال العامة



المشاريع التي ال يمكن أن تكتمل بحلول  30حزيران/يونيو 2019



الطلبات التي تطلب منح تمويل لتكاليف غير البنية التحتية ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر تكاليف التصميم ،أو إدارة
المشاريع ،أو اإلستشارة المجتمعية ،أو التقييم ،أو التكاليف القانونية واإلدارية ،أو رخص التخطيط أو الرسوم ،أو تراخيص
الكاميرات ،أو خدمات تدقيق الحسابات ،أو تكاليف الصيانة أو اإلدارة.

ميزات ومبادئ التصميم لمشاريع السالمة المجتمعية الجيدة
يسعى صندوق البنية التحتية لألمن إلى توفير التمويل للطلبات التي تتضمن مبادئ التصميم التي تجعل المراكز االجتماعية أكثر سالمة
وأكثر أمنا .وتشمل مبادئ التصميم هذه:


الوضوح والمراقبة الطبيعية  -األماكن التي يمكن فيها رؤية األنشطة بسهولة تردع المجرمين المحتملين



الوصول والحركة وخطوط الرؤية  -تقل احتمالية وقوع الجريمة في األماكن التي توجد فيها طرق واضحة ومحددة جيدا
ويمكن للناس الدخول إليها والخروج منها بسهولة



النشاط – تشجع زيادة استخدام األماكن العامة من قبل مزيج من الناس على التفاعل االجتماعي ،وتزيد من الوضوح والمراقبة
من قبل المارة وتقلل من خطر الجريمة



الملكية  -األماكن التي تول ّد الشعور بالملكية بين المستخدمين تثني عن الجريمة



الصيانة  -األماكن العامة التي تتم إدارتها وصيانتها بشكل جيد توحي بشكل عام باألمان أكثر وتشجع الناس على استخدامها.
وهذا بدوره يشجع على النشاط والمراقبة الطبيعية



الﺘﻨاسﺐ  -تﺮاعي اسﺘﺠابات الﺘﺼﻤﻴﻢ حﺠﻢ المسألة وتﻄﺒق حلﻮل مﺘﻨاسﺒة وﻃﻮيلة األجﻞ وفعالة مﻦ حﻴﺚ الﺘﻜلفة.

ينبغي أن تسعى المشاريع إلى الجمع بين واحد أو أكثر من هذه المبادئ عند تصميم االستجابات لقضايا منع الجريمة.

صندوق البنية التحتية لألمن لعام 19-2018
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ما الذي ال يعمل؟
يمكن الستجابات السالمة المجتمعية أن يكون لها تأثير معاكس في بعض األحيان.
فمثال:


إضاءة منطقة ال تستخدم في الليل يمكن أن تجذب االنتباه غير المرغوب وتجعلها أكثر عرضة للهجوم



تركيب سياج عالي ال يستطيع الناس الرؤية من خالله يقلل المراقبة الطبيعية ويمكن أن يوفر لوحة بيضاء للكتابة على
الجدران.

رسائل الدعم
يتم تشجيع رسائل الدعم المقدمة من مجموعة من أعضاء المجتمع والمنظمات بشدة لجميع طلبات المنح .قد يشمل ذلك رسائل
دعم من مجلس الشيعة اإلسالمي في فيكتوريا ومجلس األئمة و  Neighbourhood Watchوالمجلس البلدي المحلي .يجب
أن توضح رسائل الدعم كيف سيفيد المشروع المقترح المجتمع.

 .6كيف أتقدم بطلب
يفتح باب الطلبات في  6آب/أغسطس  2018ويغلق الساعة  11.59مسا ًء في  27آب/أغسطس 2018
سيتم قبول الطلبات فقط إلكترونيا ً عبر البوابة اإللكترونية للمنح الموجودة على www.multicultural.vic.gov.au.

تأكدوا من إكمال تفاصيل االتصال والعنوان والرد على معايير األهلية وإرفاق جميع المستندات الداعمة بطلبكم.
قد ال يتم النظر في الطلبات المتأخرة أو غير المكتملة.
بالنسبة للمنظمات التي تتطلب مساعدة كبيرة في عملية تقديم الطلبات عبر اإلنترنت ،قد يتوفر هذا الدعم من خالل ما يلي:


المكتبات المحلية



المنظمات المجتمعية األكبر وغير الهادفة للربح



مكاتب مجلس المدينة

إذا لم تتمكنوا من إرسال طلبكم عبر اإلنترنت ،فيُرجى االتصال بـ .MASC
لمزيد من المعلومات ،اتصلوا بـ  contact community.grants@dpc.vic.gov.auأو اتصلوا بالرقم .1300 366 356
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 .7كيف سيتم تقييم الطلبات؟
سيتم تقييم جميع الطلبات من قبل الدائرة مقابل معايير األهلية والجدارة.
بعد تقييم األهلية والجدارة من قبل الدائرة ،تنتقل الطلبات إلى لجنة تقييم تتكون من مفوضي التعددية الثقافية في فيكتوريا (،)VMC
ودائرة رئيس حكومة الوالية ومجلس الوزراء ال ُمصغّر (الكابينت) وقائد (قادة) من المجتمع.
وزير شؤون التعددية الثقافية والتماسك االجتماعي هو صانع القرار النهائي لجميع المنح.
يتم إبالغ مقدمي الطلبات بنتائج طلباتهم ويدخل المتقدمون الناجحون في اتفاقية التمويل.
سيتم نشر نتائج الطلبات على .www.multicultural.vic.gov.au

إطار التقييم
بما أن البرنامج تنافسي ،سيتم تقييم جميع طلبات المنح وفقا للمعايير التالية:
 .1الجدارة
 يتمتع المشروع برؤية ونطاق واضحين يحققان أهداف البرنامج


يعالج المشروع حاجة أو فجوة قائمة في البنية التحتية األمنية



يصف الطلب كيفية استدامة الفوائد عند االنتهاء من المشروع



يوضح الطلب طريقة لمراجعة المشروع إلظهار ما إذا كان ناجحا أم ال

 .2المشاركة
 يوضح المشروع التشاور مع المستخدمين النهائيين للمرفق


يوضح المشروع التشاور مع المباني المجاورة وأصحاب المصلحة المعنيين ،أي شرطة فيكتوريا

 .3االستعداد للمضي قدما والفوائد المستمرة
 المشروع جيد التخطيط مع وجود الموافقات المناسبة وإدارة المخاطر


المشروع جاهز للمتابعة:



الملكية  -هناك دليل على وجود ملكية أو عقد إيجار لألرض (ال يقل عن خمس سنوات) من تاريخ تقديم الطلب



إذا كان لدى مقدم الطلب ترتيبات إيجار يجب عليه تقديم رسالة دعم من أولئك الموجودين على ملكية األرض



التراخيص  -يحتوي المشروع على الموافقات والتراخيص ذات الصلة بالمشروع عند االقتضاء



سيتم تسليم المشروع من قبل منظمة تتمتع بخبرة مناسبة في اإلدارة والحكم واالستقرار المالي

 .4الميزانية
المشروع:
 يبيّن قيمة جيدة مقابل المال واستخدام مناسب لألموال العامة


مستعد للمضي ماليا ومدعوما بنهج واضح وأطر زمنية واقعية



يعتمد على تقديرات التكاليف السليمة (انظروا الصفحة )X



يشمل التأمين والتغطية المناسبة ألية التزامات أخرى



كان لديه دليل على الدعم المالي (غير إلزامي ولكن مفضّل).

صندوق البنية التحتية لألمن لعام 19-2018
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الوثاق الداعمة
ستحتاج الطلبات إلى تضمين ما يلي:


شهادة تأسيس منظمتكم أو منظمتكم الراعية ،أو شهادة تسجيل الشركة إذا كنتم شركة تستطيع تلقي الهدايا القابلة للخصم
(( )DGRقابلة للتطبيق فقط إذا كانت المنظمة أو الراعية المرشحة لم يتم تقديمها خالل الطلبات السابقة لدى الدائرة)



نسخة من عقد الملكية أو اإليجار الحالي (ما ال يقل عن  5سنوات من تاريخ تقديم الطلب) في مكان المشروع المقترح ،إذا
كان هناك إيجار؛



رسالة دعم من مالك األرض الحالي عند االقتضاء



أدلة على وجود أي تراخيص أو تراخيص بناء أو تخطيط أو أدلة على طلب الحصول على التراخيص أو التصاريح المطلوبة
(إن وجدت)



خطة تفصيلية للمشروع توجز تفصيل المهام الرئيسية ،وتعيين المسؤوليات الرئيسية وت ُظ ِهر استراتيجيات واضحة للتخفيف
من أي مشاكل محتملة قد تؤخر المشروع.



تصاميم التصورات/خطط الموقع لترقية المرافق أو األعمال الجديدة التي يتعلق بها طلب المنحة (إن وجد)

أدنى حد من تقديرات التكلفة أو عروض األسعار لألعمال التي يتعين االضطالع بها .يجب أن تكون عروض األسعار من مؤسسة
حسنة السمعة ذات قدرة مثبتة في العملية .قد يرفض  MASCعروض األسعار أو يطلب معلومات إضافية وفقا لتقديره
العدد اإللزامي لتقديرات التكاليف وعروض األسعار المعتمدة المراد تقديمها
قيمة البند

الحد األدنى للرقم أو األسعار

 000 ،10دوالر أو أقل

 1أو أكثر

 000 ،10دوالر أو أكثر

 2أو أكثر

 000 ،50دوالر أو أكثر

 3أو أكثر



شهادة سارية المفعول للتأمين على المسؤولية العامة .يجب أن يوفر التأمين تغطية بحد أدنى قدره  10مليون دوالر ألي حدث
واحد .شهادة سارية المفعول للتأمين على تعويض العمال إذا كان لديكم موظفون مدفوعو األجر يعملون في المشروع المتعلق
بهذا الطلب.



المساهمات المشتركة :ينبغي للمشاريع التي تتطلب التمويل من أجل تقسيم األسوار أن تعكس مساهمة مالية من مالكي
األراضي المجاورة (باستثناء أراضي التاج-الحكومة -المجاورة) .بالنسبة لجميع المشروعات األخرى ،يتم تشجيع المساهمات
المشتركة وسيتم النظر في تقييم ما إذا كان المشروع يمثل قيمة مقابل المال.

تشمل الوثائق اإلضافية التي ستفيد طلبك
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رسائل الدعم من المنظمات الشريكة المساهمة والمستفيدة أو أصحاب المصلحة (على سبيل المثال المجلس البلدي المحلي
المعني وعضو الوالية المحلي والمنظمات المجتمعية المتنوعة والمجموعات المجتمعية التي من المحتمل أن تستخدم المرفق)
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 .8إتفاقية التمويل
سيُطلب من المتقدمين الناجحين للدخول في اتفاقية التمويل المشتركة للحكومة الفيكتورية ( )CFAمع دائرة رئيس حكومة الوالية
ومجلس الوزراء ال ُمصغّر-الكابينت -التي تتكون من:


"جدول" (يشرح بالتفصيل النشاط والتمويل وتسليمات األنشطة والدفعات والميزانية ومتطلبات اإلبالغ ومتطلبات أخرى
خاصة بالنشاط)



مجموعة من الشروط واألحكام العادية الثابتة وغير القابلة للتفاوض.

من المستحسن أن يقوم المتقدمون بمراجعة  CFAقبل التقدم للحصول على منحة .يمكنكم االطالع على الشروط واألحكام العادية
الصادرة عن  CFAعلى http://www.dhs.vic.gov.au/for-business-andcommunity/not-for-profit-
.organisations/commonfunding -agreement
يمكن تنزيل نموذج "جدول"  CFAمن www.multicultural.vic.gov.au
يمكنكم أيضا طلب نسخة ورقية من هذه المستندات عن طريق االتصال بـ  MASCعلى الرقم .1300 366 356

شروط التمويل
ان  SIFهو برنامج منح تقديري قائم على أساس الجدارة .تعتبر جميع القرارات المتعلقة بأي جانب من جوانب طلب التمويل
وعملية التقييم ،بما في ذلك أي قرار بمنح منحة بموجب هذا البرنامج ،نهائية.
سيتم دفع المبالغ المستحقة على اتفاقيات التمويل الناجحة في مراحل مهمة ،ولن يتم تجهيزالمرحلة النهائية المالية حتى يتم
استكمال جميع المتطلبات المحددة في االتفاقية بما يرضي الدائرة.
المنح التي يتم تمويلها بموجب  SIF 2018-19ال تُفرض عليها ضريبة السلع والخدمات (.)GST

 .9التعاريف
لغرض برنامج  ،MCIFتم تقديم التعاريف التالية:
المرافق المجتمعية
تعني المرافق المجتمعية المرافق التي تملكها أو تستأجرها مجموعات مجتمعية عرقية أو متعددة الثقافات ،والتي تستخدم أساسا من قبل
المجتمعات المتنوعة ثقافيا في جميع أنحاء فيكتوريا.
يجب أن يكون مقدمو الطلبات قادرين على إثبات االستخدام المكثف لمرافقهم من قبل المجموعات والمنظمات المتنوعة ثقافيا .سيتم
إعطاء األولوية للمشاريع التي تقدم دليال على مجموعة من المجموعات المجتمعية التي تستخدم منشأتها.
يمكن أن يكون المرفق:


مملوك من قبل مجموعة مجتمعية



مؤجر من القطاع الخاص

 مؤجر مﻦ وكالة تابعة لحكومة الوالية أو مﺠلﺲ بلدي مﺤلي وأن مقﺪم الﻄلﺐ هو الﺸاغﻞ الﻮحﻴﺪ.
إذا كانت المنشأة مؤجرة  ،يجب أن يكون هناك عقد إيجار طويل األجل (بحد أدنى خمس سنوات).

صندوق البنية التحتية لألمن لعام 19-2018
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تحسينات السالمة المجتمعية
تنظر تحسينات السالمة المجتمعية إلى ما يمكن عمله للتصدي للتهديدات التي يتعرض لها األفراد والمرافق المجتمعية وكذلك مساعدة
الناس على الشعور باألمان وزيادة المشاركة في مجتمعاتهم .ويمكن أن يشمل ذلك تحسين أمن المباني لمنع االقتحام ،أو تحسين راحة
منطقة لتشجيع استخدام أكبر وبالتالي ردع السلوك اإلجرامي أو المعادي للمجتمع .تسعى أعمال السالمة المجتمعية للتأثير على الناس أو
البيئات أو األحياء لتعزيز اإلحساس باألمان واالنسجام المجتمعي وكذلك تقليل احتمالية حدوث الجريمة.
البنية التحتية األمنية
تشمل البنية التحتية األمنية المنشآت والمعدات واألشغال للمرافق القائمة التي تمنع أو تردع الجريمة وتحمي المبنى والمحيط .وتمتد إلى
السالمة المجتمعية ومنع الجريمة من خالل التصميم البيئي ،بما في ذلك إزالة الخصائص البيئية ،مثل نقص اإلضاءة أو ضعف المراقبة
الطبيعية التي يمكن أن تسهل الجريمة والعنف في الشوارع .وقد يشمل ذلك اإلضاءة ،وأثاث الشوارع أو غيرها من المعدات لتحسين
تصورات المجتمع للسالمة.
قد تتضمن البنية التحتية األمنية ،على سبيل المثال ال الحصر:
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اإلضاءة األمنية



أسوار أو بوابات أو جدران واقية



اعتماد طالء مضاد للكتابة على الجدران أو مواد مقاومة للكتابة على الجدران



مبادرات لتغطية الجدران المعرضة للتخريب الناشئ من الكتابة على الجدران مثل الحدائق العمودية والمناظر
الطبيعية والجداريات والفن العام



تركيبات مثل األقفال والشاشات وأجهزة اإلنذار



أعمدة الحماية (حواجز طريق عامودية)



تدابير الحدود



كاميرات  CCTVداخلية/خارجية

صندوق البنية التحتية لألمن لعام 19-2018

