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  �ر���ا� د�وة ��
د�م ط���ت
   ��2016# ا����وى ا��!�� ��  ا�� ��ن������ ا����ت ا������ �� ���ل ا����واة ��ن 

  )2ا�دورة  - ا�� ��نا��!��� �����ت ا������ �� ���ل ا����واة ��ن  ا������ت(
  

  ا����ق. 1

ا�ُ��ّول �ن +�ل ا�وزارة  ا�� ��نز +درات ا����ت ا������ �� ���ل ا����واة ��ن ��� إط�ر ��روع ��ز �د�وةا ه درج ھذ�
�2 دوق "  ��ء ا����
�ل �� ا���و�ط"���روع  ��1 إط�ر ا��!ور ) MAEDI(ا��ر ��� ���ؤون ا�.�ر��� وا�� ��� ا�دو��� 

  .ا��زا�ر، و�2ر، وا4ردن، و�� �ن، وا��9رب، و���ط�ن، و�و س: ��دان �����دة �7��دف و�. ذو ا4و�و�� ��3نا��

، ��را>� �= �ر>ز )IEMed( �!ر ا��4ض ا���و�ط� وات �ن +�ل ا����د ا4ورو�� �� �3�م د�م ا���روع ا�ذي ���د ��# 
، و� �دى  ��ء )FLDDF( ا��رأة، و�درا��� ا�را�ط� ا�د��
راط�� �!
وق )CAWTAR(ا��رأة ا��ر��� ���در�ب وا��!وث 

، وا�دو�� )RUSEMEG( ا��رأة��و�ط�� !ول ا� وع ا@������ و-، وا���>� ا������� وا������ ا4ورو)FFM(ا���و�ط 
->ل ا����ت ا������ �� ا���3ء ا4ورو ، إ�# �و!�د)FFEM( ��و�ط-�ؤ���  ��ء ا4ورو����ون �= ��م ا���� و .ا��ر ���

ھ� ا���>�ت، وا��� �م ا@��راف ر���� �دور�ن �ن .Aل �
�ر�� ��>�  ا�� ��ن��و�ط� ا��� ���ل ��# ��ز�ز ا����واة ��ن 
  .)UpM(�ن +�ل ا@�!�د �ن أ�ل ا���و�ط و ا����دھ� 

  : ��أھداف ا���روع ���Bّل 
  ، .2و�2 ��# ا����وى ا��!��؛ا�� ��ن��ز�ز ������ ا������ت ا����� ذات ا���2 ������واة ��ن . 
  وا� وع ا@������ وإ �����؛ ا�� ��ن !ول ا����واة ��ن  ا���ر��� ��� ا�و2ول إ�# . 
-وط � وا4ورو��# ا����وى ا��!�� وا� ا�� ��ن ����= ا��را>�ت ��ن ا����ت ا������ �� ���ل ا����واة ��ن . 

  .��و�ط�
  

��ز�ز ا�
درات و���دل ا����رب وا����رف ��ن ا����ت وأ �ط� ا��وا2ل ا@������  ُ��رD�َ � و����!
�ق ھذه ا4ھداف، و
وى ��ر��� �ن أ�ل ����� ا����ت ا������ ��# ا����ا د�وة ��
د�م ط���ت�م إطAق أول و+د . ا������ ا��� ���ل �� ���ل ا����واة

 ���ا�!� د�وة�Aوة ��# ا� ،)1ا�دورة  - ا�� ��ن ا��!��� �����ت ا������ �� ���ل ا����واة ��ن  ا������ت( 2015ا��!�� �� 
  ).2ا�دورة  - ا�� ��ن ا��!��� �����ت ا������ �� ���ل ا����واة ��ن  ا������ت( 2016�� �  �
����ر��!�ت ا��وا

  د�وة ��د�م ط���ت ا��ر���ھدف . 2

��ل ا����واة ا���رّ ا��ر��� إ�#  ��دف ھذه ا�د�وة ��
د�م ط���ت� ��ف ��$ �����ت %�درة ��$ ���#� �"��ف ا��!�ت ا� ���� 
� و�ق ���ر�� �(��� و���ر)�� ا��'��ن ��ن ����� وا���ل ا������� �'ط��!� و����, ا��وا+ل ا*�
�ر�� ��� د ھذه او .��

 �
��ل �= ��> -
2د ���� ط
� ھ��� إدار�� �Bل ا���� أو اF+��م أو ا� ط�ق ا�!3ري ��د� � >��رة �ُ  -��# ��ط���ت >ل � ط
                                                            .                       ا��
�ر��ت ا��� ُ��ّ�= ا����و��ت ��# 2��د >ل ��د

  
�� ا�.��2 ا طA+� �ن ���رب  ا��رأةإ�# ا������ت ا������ إ�# �!��ن رؤ�� و3=  د�وة�و�G ا����# ھذا ا� !و، �
�� � ط

      .  ��و�ط�-ورو��ؤ���ت �� ��دھ� و��# ا�2��د ا4ا���ل ا���ذول �ن +�ل ا�ن ُ����� �� ا���دان و
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" ا����="� �= �>رة و. ا�� ��ن�!��� �ن ا����ت ا������ �� ���ل ا����واة ��ن  ������وف ُ��>ل وُ� ظم ا������ت ا��.��رة 
�و!د و���ور و���ت  ظرھ� !ول ا������ت وا����درات ا��� ���ل  ا�� ��ن �ن >ون ا����ت ا������ �� ���ل ا����واة ��ن 

    . وإ�#  �وء ���ر�= ��ر�.� �� ا�� ط
� ��ر>ز��إ�# ا��
�ر�� �Iر ا "ا��!��"؛ �� �� �ر�= ا�ط��= ا��رأة��2�� 
                  

  
>!د  ���ت ����� 5��J�ف �ن  و �ن +�ل ����� را�دة ©ا�� ��نا��!�� �����ت ا������ �� ���ل ا����واة ��ن  ���=��م � ظ�م 

  :، وا��� +د �>ونا�� ��ن ���ل ��# ��ز�ز ا����واة ��ن  أ+#2 
  �����؛. 
  وا� وع ا@������؛ ا��رأةھ��� أ�!�ث أو ����م !ول +���3 . 
  ؛نا�� ��ا���2�� ا�!>و��� ا��>��� ���د��ع �ن !
وق ا��رأة و� ��� ا����واة ��ن  إ!دى�!��� أو إ+����� أو  ��ط�. 
  �ر>� أو  
���؛. 
2!���، أو ���ز�ون، أو راد�و( ��إ��Aو���� . .(...  

  
ا��!��  ����=ا��دورة ا����
� �=  ©ا�� ��نا��!�� �����ت ا������ �� ���ل ا����واة ��ن  ا����=�� ���م ر�ط ا������ ا�را�دة 

  . 2��دورة  ©ا�� ��ن�����ت ا������ �� ���ل ا����واة ��ن 
  

  ��ط� را�دا ������ ا�� ��نا��!�� �ن ا����ت ا������ �� ���ل ا����واة ��ن  ا����=.Aل ا�طور ا4ول، �وف ���= ھذا 
���دل، ، وا�ذي ����Bل �� أ �ط� ا�ا�� ��نا����ت ا������ �� ط
�G !ول �و3وع �>��� أھ��� ���و�� �ر��ط� ������واة ��ن 

�ف �ط ا�را�د د� ���� ���ر>�� �����ون ��ن �.��� �D ا� �و .و����= ا����و��ت، وا@����رات، وا���>�ر، و���ر>� ا����رب
�داد إ��
درات ���� ����ق ����و3وع ا�ذي �م ا.���ره، �����3F إ�#  ����د@ اأ واع ا����ت ا������ �� ���ل ا����واة، و��ز�ز

وا����دا ��# ا��و��2ت  ;ا��'��ن��"�ص ��(��� ��$ ا����وى ا��(�� (ول �و2وع ذي أھ��� ����ق ������واة ��ن 
 K�2� وف� ،��
� �ن ا� ��ط ا�را�د �����B� ��=ا���ل ا����واة ��ن  ا���� �� ��������روع  ���ر(� ©ا�� ��نا��!�� �����ت ا�

�   ..��.ط� ا��را+�ل ا��!ددة .Aل ��.�ص ا�!��� ا�ذي �م إ ��زه ��>ل ����� و���ر>� ��دا'
  

 � �B�ل ا�طور اA.ل و��ر، �����د ا���2د+� ��# ا���روع ا���دا � �ن +�ل �� � ا.�=����ا� � ������ ا��!�� �����ت ا�
� �� ���ل ا��!�� �����ت ا����� ا����=���م إدراج ا� ���D ا��!2ل ����� �ن +�ل و. ��# � ��ذه  ©ا�� ��ن���ل ا����واة ��ن 

��   ©ا�� ��نا����واة ��ن ���
 ،��و�ط�-و �رھ� ��#  ط�ق وا�= ��# ا����وى ا�وط � و��# ا�2��د ا4ورو�� ا� ظ�م و�
�2 �� ا�
رار ا������ �� دول ا@�!�د �ن أ�ل ا���و�ط �دى �ن أ�ل � ��� ��دھ� اF+���� إ�# ا�!د ا4+2# و�
��م أBرھ� وذ�ك 

)UpM.(  
  
  ا��ر��� د�وة ��د�م ط���تا���� �دون ا��(���ون �ن . 3

� Gو��ر��� د�وة�د�م ط���ت ا�
ا�� .رط� �
وة ��  -ا���روع  ا��� ����د��� 7ا�دول دو�� �ن وا!دة �>ل  -إ�# ا������ت  �

2د �������� أ��3 ��>�ت ا������ت وا�� ظ��ت �Iر ا�!>و��� و�ُ . ا�� ��ن���ل ا����واة ��ن )NGOs (ا���ت و�در

إ ��ز أ �ط� ����� ��# ا����وى ا��!��  �م !�ث�وا+�� �� ا�� �طق و�د�ر ���ذ>ر أن ا������ت ا. ا�� ظ��ت �Iر ا�!>و���
   ).6 ا'ظر ا�'�ط�(����ر �Iر �ؤھ��  ��2015 
  
  
  ا��ر��� د�وة ��د�م ط���تا�'��#6 ا���و%�� �ن . 4

�رIب �� ا���ل ��# ا����وى ا��Aر>زي ��2��  ا�� ��ن�!��� �����ت ا������ �� ���ل ا����واة ��ن  �����ت 7. أ
��ا����واة ���J� م�دة؛ ��7  ���  ��دان �� وب ا���و�ط !ول ����� را
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����رب � و���ركٍ  ��ل ���ركٍ  د� ���>���وف �ط�ق  ا�� ��ن�!��� �����ت ا������ �� ���ل ا����واة ��ن  �����ت 7. ب
�� ا�� ��نا� ��!� ��2�� ا����واة ��ن �
  ؛�ن .Aل � ظ�م ��ل ����� را�د  �� � ط

ل �ن +� ا��'��ن���وى ا��(�� (ول �و2وع ذي أھ��� �ر��ط ������واة ��ن ��$ ا� ا�(�����"�ص ���م إ ��ز . ج

� ��  �رة  ©ا�� ��نا��!�� �����ت ا������ �� ���ل ا����واة ��ن  ا����=>ل !@ Gم إدرا��ر>�، وا�ذي �����و !  #��

 G�  ��و�ط��؛- �ره ��#  ط�ق وا�= �� ا�� ط
� ا4وروBم � �زة �ن +�ل دا�م ا���روع و�ر>�

و�ق �
�ر��  ��7�م إ�داد ا+�را!�ت ��ل وا3!� ���# إ�# ا����وب �= ا����>ل ا��!ددة �� >ل � ط
� �ن ا�� �طق . د
                                                           ؛)�� >ل � ط
� 1( ��روع ��دا'�ة ��9�2 �!د�د ذات ���ت ����� ���دد

�� ��  ا�� ��ن�!��� �����ت ا������ �� ���ل ا����واة ��ن  �����ت 7. ه��� Dرك � �ھ���ق و��� �ل ��>ل ����وف �
                     ��و�ط�؛ -���ل ا����واة ��# ا����وى ا�وط � و��# ا�2��د ا4ورو

�� ا����ت ا������ �� ا����وى ا��!�� ��#  ط�ق وا�= �دى �2 �� ا�
رار ا������، وا��ؤ���ت . و��� D����م  �ر  ��
  .��و�ط��-ا��� !�، وو>�@ت ا����ون ا�دو���، وا�� ظ��ت ا�ر����� ا��ر��ط� ����ل ا����واة �� ا�� ط
� ا4ورو

  ةا7'�ط� ا���رر. 5

  2016أ>�و�ر ��ر�ن ا4ول/: إ�9ن ا��ؤ���ت ا�را#دة ا��"��رة. 

  .2016 و���ر ��ر�ن ا��B �/: ا�(وار ا:%���� اط�ر �'ظ�م. 
 ���� ا��!��� �����ت ا������ �� ���ل ا����واة ��ن �����ترا�دة �� �����ت���م ا��د��ء ����B ا������ت ا��.��رة �2


�ء�����ر>� �� ) �>ل ��د �����د 1( ا�� ��ن�  Gز�ز أو���و ���م �����ز�ز ا�
درات �ن أ�ل إ�داد ا����� ا��� ���م �>��
��!��� ا �����تا�را�دة ��ا������ت �م و��ن ���م إ+��� ا��2ل �� >�� . ا��Pزر �= ا��ؤ���ت ا�را�دة �� ا���دان ا4.رى

  ..Aل ا�دورة ا����
� ��ن ا������ت ا������دة�ن أ�ل ��3ن ا��وا2ل ا@������ و���ر>� ا�دروس  1��دورة 
  

��ل ا����واة .� ��   .2017أ�ر�ل  ���ن/ – 2016د����ر >� ون ا4ول/: إ'��ز أ'�ط� را#دة ����#� ا��!�ت ا� ���� 
 �� ��ناأ �ط� ا@����رة وا��!ث وا� 
�ش و������ ا������ت ا����� !ول ا����واة ��ن (را�دا  ��Aً را�دة  ������� �ذ >ل 

���
ا��!�� �����ت ا������ �� ���ل ا����واة ��ن  ا����=ا�را�د ��را>� �= ��+� أ��3ء  ا���ل���م إ ��ز ھذا و). �� � ط
ج. ©ا�� ��ن Sو�داد� و�ُ��T  ا���"�ص� �� ��نا!ول �و3وع ذي أھ��� �ر��ط ������واة ��ن  (��� ��$ ا����وى ا��(�

� و���ر)� ��"ط� ا��را%�ل ا��(ددة "9ل ��"�ص ا�(��� ��$ ا����وى ا��(���(د�د ��روع ��دا'� ��)ل و����.   
  

  2017د����ر >� ون ا4ول/ –���و أ��ر/: إ�داد و�' �ذ ���ر�, ��دا'��.     
   �� �� ،��� ���ل ا��!�� �����ت ا������ � ا����=ا�� �دا ��# ا��و��2ت وا��!د�دات ا�� �زة .Aل ا� ��ط ا�را�د �����

ا���روع ا���دا � ا�را�� إ�# �.ط� ا��را+�ل ا��!ددة �� ا�� ط
� ا��� �� ��Jن  �
�رح�I��2   ©ا�� ��نا����واة ��ن 
  ا��
�رح� د�� ��م ا���2د+� ��# ھذا و. ا��و3وع ا�ذي �م �!���G ��>ل ����� و���ر>� ��# ا����وى ا��!��

ع �ن أ�ل ودا�م ا���رو �����=ا�را�دة  ا������ا�����ق �����روع ا���دا � �ن +�ل �� � ا@.���ر، ���م �و+�= �
د ��ن 
�� �ن +�ل +�دة ا������ت ا��!���.. � ��ذه���
��ء �ن ا�داد ا����ر�= ��ب �� Fد ا �  

  
  ��2018رس آذار/ – �2017 ��ر >� ون ا��B �/: '�ر ا�'��#6 ا��(ّ+ل ���!� .
 �� ��ناا��!��� �����ت ا������ �� ���ل ا����واة ��ن  ا������ت��.��2ت ا�!��� ا�� �زة �ن +�ل ��م � ��� و ��� �� �  

�G �ن +�ل دا�م ا���روع و�ر> �ن ا�ل ا�دادھ� و  �رھ� �� ��ق ،���>�ت وا���  �ر ت��#  ط�ق وا�= ��# اF و ���ر>�
و>�@ت ا����ون ا�دو��� وا����ت ا������� ا��!ور�� ا��� ���ل ��# ��ز�ز ا����واة ��# ا��ؤ���ت وو�دى  ا@�������

  .  ��و�ط�-ا�2��د ا4ورو
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�Aوة ��# ذ�ك، ���م إ�Aغ أو�G ا��
دم ا��� �!رزھ� ا4 �ط� ا�را�دة و ���D ا����ر�= ا���دا �� ��>ل دوري �دا�م ا���روع   
  .ا�� ط
��ن أ�ل ��3ن  �رھ� وظ�ورھ� �� 

  
  

  �وا+ �ت ا���� �د�ن ا��(����ن. 6
  

  ؛)ا������ت وا�� ظ��ت �Iر ا�!>و��� و�درا���ت ا�� ظ��ت �Iر ا�!>و��� ھ� أ��3 �ؤھ����>�ت (أن �>ون ����� . 
  ا��زا�ر، و�2ر، وا4ردن، و�� �ن، وا��9رب، و���ط�ن، و�و س؛: ا������دة �ن ا���روع 7ا�ـأن �
= �� أ!د ا���دان . 
  ؛ا�� ��نا����واة ��ن  � �2رةأن ���ل ��>ل وا�3 �. 
��؛ ا�� ��نأن ����ك ا�
درة ��# ����� �.��ف ا����ت ا������ �� ���ل ا����واة ��ن . �
    �� � ط
و� ��ذ  �� ��ناا�
درة ا�� ظ���� وا��و����>�� �� ��ذ  ��ط را�د ������ ا����ت ا������ �� ���ل ا����واة ��ن �د���  أن ��و�ر. 

  ��روع ��دا �؛
 ��=�����و�ط��، ��� �� ذ�ك �= ا������ ا�را�دة -ا�� ظ��ت ا4.رى �� ا�� ط
� ا4وروأن �>ون ��!��� �����دل �= . 

�����ر>� �� ���= ا4 �ط� ا��
ررة  ���ّدة، وأن �>ون �1��دورة  ا�� ��نا��!�� �����ت ا������ �� ���ل ا����واة ��ن 
  ).5ا'ظر ا�'�ط� (
-� ط
� �را>ش: 1أن �
= .�رج ا�� �طق ا��� �� ��4 �ط� ا�را�دة ������� وا����ر�= ا���دا �� ا��� �م إ ��زھ� �� ا�دورة . 

��ن، �!��ظ� ا���زة �� �2ر، �و�� وا�� ���ر �� �و س، �!��ظ� إر�د ��4رد و@���، و@�� وھران �� ا��زا�ر، آ�
��، ��>ن +�ول ����� �. ��ت �!م وا�.��ل �� ا�3�� ا�9ر���، �!��ظ� ��ل �� �ن �� �� �ن ��!��ظ�� B�ل ا�<�� �

= �� � ط

  .�Iر �ؤھ�� إذا >� ت ����دف � ط
� �ؤھ��
  
  د�وة�زا�� ����� �د�ن �ن ا�. 7
  

�ن ���، ���م �9ط�� ���= ا���2ر�ف ا��ر��ط� ��4 �ط� ا����ر إ���� �� . �� ظم دا�م ا���روع ا�!وار ا�� ����+F�Jط�ر
��و+= >ل ����� را�دة �
دا �= دا�م ا���روع ا�ذي ��!دد و). � ��ذ أ �ط� را�دة ������� و� ��ذ ���ر�= ��دا ��( 5ا� 
ط� 

�G �� !دود ����ت ا������ ا��!���، وا�ذي ���م ��و�ا����م وا�� �2ر ا�
���� ������م وا���زا �� ا��ر��ط� ��� ��ط ا�را�د ������ ا
����9ر ھذا ا����K !�ب أ �ط� ا������ ا��
�ر!� �ن +�ل >ل ����� را�دة، وا��� ��>ون ��ؤو�� و. أورو K���10.000 أ+�2ه 

���روع � � دا�م ا��و. ©ا�� ��نا��!�� �����ت ا������ �� ���ل ا����واة ��ن  ا����=�ن � ��ذھ� ��را>� �= ��+� أ��3ء 
  .���ؤ���ت ا�را�دة ������ت �����ل إ�داد ا� ��ط ا�را�د ������� وا�!2ول ��# ا� ���D ا���و+��

  
  :  �روع، ����د ا��ؤ���ت ا�را�دة �ـ��و�ب ا��
د ا��و+= �= دا�م ا��

  ؛5ا����ر>� �� أ �ط� ا���روع ا����ر إ���� �� ا� 
ط� .     
��  ا�� ��ن����� ا����ت ا������ �� ���ل ا����واة ��ن . �
  ).1ا'ظر ا���(ق (�� � ط
  ��3ن ظ�ور  ���D ا� ��ط ا�را�د؛ . 
  �لء �
�ر�ر ا4 �ط� و�
��م ا� ��ط ا�را�د؛. 
  ؛��ل ا������ ا�را�دإ�Aغ دا�م ا���روع �� �ظ�م ��Jن � ��ذ . 

  
�� > www.euromedwomen.foundationرا�دة ��#  >�����ت��د �و+�= ا��
ود، ���م  �ر +���� ا������ت ا��.��رة 

  .���م  �رھ� ��#  ط�ق وا�=
  

 م ا���روع ��د ا���2د+� ��# ا����ر�=��� ��� @+�را!�ت ا����ر�= ا���دا ��، ��و+= >ل �ؤ��� را�دة ��# �
د آ.ر �= دا�
  .أورو ��15.000�م ��و��G �� !دود ���K أ+�2ه ا�ذي ��دا � ا���روع ا�ا��� ��، وذ�ك �ن أ�ل � ��ذ 
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  ا��ر��(�تإر��ل . 8
  

  https://www.surveymonkey.com/r/localcluster16 �ر�# �ن ا������ت ا��� �� �لء ا����رة ا��ر��� ا���و�رة ��#
  ).  �و%�ت �ر��و'�( �����2016ر أ��ول/ 12%�ل �'�+ف ��ل اF ���ز�� أو ����ر ��� أو ����ر��� ��ب �لء ا�ط�ب �����9 

       ل �����.���م %�ول ا����رة �ر��� وا(دة ��ط �ن )
  

  ����م ا��ر��(�ت. 9

وم ��
و. ���م أ.ذھ� ���ن ا@����ر .Aل �
��م ا��ر��!�ت �6
ط ا������ت ا��� ��وا�ق �= ا��وا2��ت ا����ر إ���� �� ا� 
ط� 
                           .ه ا�د�وة��ذ 2ا���(ق �� � ا.���ر ��
��م ا��ر��!�ت !�ب ا������ر ا��ذ>ورة �� 

  
  إ�9ن ا��ر��(�ت ا��"��رة. 10

  
�# ا������ت ��ب �و. ���م إ�Aغ ���= ا������ت ا��� أر��ت أ!د ا@+�را!�ت � ���� ����� ا@.���ر ��ر ا��ر�د اF�>�رو �

  . ا��� ��� إ�Aن ا.���رھ�، وإ@ ���م إ+�2ؤھ� �ن ا������ 5ا��4م ا�ـا��.��رة �J>�د ا��زا��� �J �ط� ا���روع >����� .Aل 
  

  (���� ا����'�ت. 11
  


ط ��ذه ا����9 �ن +�ل دا�م ا���روع� ����>ن �������ت و .����ر ا�4و�� �� ا@����رة 3رور�� ��
��م ا��ر��!�ت و���م ������
  . �را����� أو إ������ا��� أر��ت �ر��!��، � د ا�ط�ب، ا�!2ول ��# ��� ���� ا��.��2 و
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  ��ر���ت 1ا���!ق 

  
��ل ا����واة ��ن  �����,���ذا ��+د . 1� ���!�ت ا� ���� �� �  ؟ ©ا��'��نا��(�
  

 أ وا�� �.���� �ن ا����ت ا������ ا��� ���ل ©ا�� ��نا��!�� �����ت ا������ �� ���ل ا����واة ��ن  ا����=���= 
��>ل  وا��� ����ل) !3ري ��د� � >��رةإ+��م أو  ط�ق  ��� أو(�� � ط
� ��� �  ا�� ��ن�� ���ل ا����واة ��ن 

  . ا��رأة� ّ�ق �ن أ�ل �!��ن و3��� 
  

��J�ف  �����!ول ����� را�دة ��>ّون   ©ا�� ��نا��!�� �����ت ا������ �� ���ل ا����واة ��ن  ا����=���!ور 
��ت ����� �� ���ل ا����واة و 5و �3ن ��ن ��G�ق أ �ط�� �و�# ��=��>ن �3�4ء . ���ت  ا���ا��!�� ���

  :�>ونأن  ©ا�� ��نا������ �� ���ل ا����واة ��ن 
  �����؛. 
  وا� وع ا@������؛ ا��رأةھ��� أ�!�ث أو ����م !ول +���3 . 
ا���2�� ا�!>و��� ا��>��� ���د��ع �ن !
وق ا��رأة و� ��� ا����واة ��ن  ى!دإ�!��� أو إ+����� أو  ��ط�. 

  ؛ا�� ��ن
  �ر>� أو  
���؛. 
 .���Aز�ون، أو راد�و( و���� إ��2!���، أو ��.(...  

  
، �ن ا���م أن ��و�ر أ��3ء ا�� ��نا��!�� �����ت ا������ �� ���ل ا����واة ��ن  ا����=���3ن  ��ح أ �ط� 

 �� ��ناا��!�� �����ت ا������ �� ���ل ا����واة ��ن  ا����=إ�راك  �Tن��# �وا2��ت �>�����، �ذ�ك  ا����=
��ت �.���� �ن ا����ت ا������ ا���> � ���ت ا�ـ �3ن���ن ا7�2ل إ�راك (أ�را أ����� ُ����ر �ذ>ورة أ�Aه ا� 5ا�

���, ا7(وال أ%ل �ن  1 ���#�ت �3ن )ل �#�، و* ���ل .(  
  
��ل ا����واة ��ن  ا����,��ذا � �ل . 2� ���!�ت ا� ���� �� �  ؟ا��'��نا��(�
  

 ��ط�  �نا�� �ا��!�� �����ت ا������ �� ���ل ا����واة ��ن  ا����=��ب أن � ظم ا������ ا�را�دة �= ��+� أ��3ء 
!د�د �ن أ�ل ذ�ك، ��ب ����� �. ��# ا����وى ا��!�� ا�� ��نرا�دا ������ ا����ت ا������ �� ���ل ا����واة ��ن 

����B ��# ا4+ل �ن �.��ف ���ت ا����ت /��AB �60!�و��ت و� �� ا� ��ط ا�را�د ������� ا��!��� �ن أ�ل إ�راك 
ا������ �� ���ل ا����واة !ول �و3وع ذي أھ��� �ر��ط �و3وح ����ل ا����واة، و�!��ل ا�و3= �!��� ��# 

��ب  .������ ا���ط���ت ا��>���� .Aل �!��ل ا�و3= ���ر>���دا � ��>ل 3وء ھذا ا��و3وع، و�!د�د ��روع 
�وز�= ا���ؤو���ت �� �م ���3ن  ©ا�� ��نا��!�� �����ت ا������ �� ���ل ا����واة ��ن  ا����=��# أ��3ء 

��روع ا��!��� ا����واة، وا+�راح  ا���.�ص�!
�ق ا4ھداف ا��!ددة �� ���ل ا��وا2ل ا@������، وإ�داد 
  .��دا �، �����3F إ�#  �ر وظ�ور ���= ا4 �ط� ا��� �م إ ��زھ� ��>ل ���ركا�
  
  �� ھ� أھداف ا7'�ط� ا�را#دة �����#�؟ . 3

  
  �� ا�� ط
� ا�����د��؛ ا�� ��ن�!د�د �.��ف ا����ت ا������ ا��� ���ل �� ���ل ا����واة ��ن . أ
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�� ا�� ط
� ا�����د�� ��# �>ل ��.�ص ��!���  ا�� ��ن�!��ل �و3وع ذي أھ��� �ر��ط ������واة ��ن . ب
  ��# ا����وى ا��!��؛

          أو ا�وط �� ا���ؤو�� �ن ا������ت ا����� ذات ا���2 /أو اF+����� و/����= ا�!وار �= ا���ط�ت ا��!��� و. ج   
  ������واة �� ا�� ط
� ا�����د��؛

  ��ز�ز ا�
درات ا��!��� �ن .Aل ا@����د ��# ا����ر��ت ا� ��!� �� ���ل ا����واة؛. د
  ا���ر�ف ����!د��ت ا��ر��ط� ������واة �� ا�� ط
� ا�����د��؛. ه
  ��روع ��دا � ������ ا���ط���ت ذات ا4و�و�� ا��>���� �� ا�� ط
� ا�����د��؛ �
�رح�!د�د . و

                      
  �+د ���"�ص ا�(��� ��$ ا����وى ا��(��؟��ذا �ُ . 4
  

� !ول �و3وع ذي أھ�� - ��# ���وى ا�� ط
� ا�����د�� أي - إ G ��.�ص +��م ��# �!ث ��# ا����وى ا��!��
  . ��!�Bت أو �را>ز ا��!ث/��م إ ��زه ��را>� �= ��!�Bنو .ا�� ��ن�ر��ط ����ل ا����واة ��ن 

  
 ��  :��وا�ق ھذا ا���.�ص �= أھداف �.��

 ا�� ��ن�� ا�� ط
� ا�����د�� !ول �و3وع ذي أھ��� �ر��ط ����ل ا����واة ��ن  >�ف ا�!���إ�داد . 1
أ.رى �م � ��ذھ� �ن +�ل ا���ط�ت  أو أ �ط� ����، أو !�ولإ!�2���ت، أو �ؤ�رات، أو ���>ل �طرو!�، (

  ؛)اF+����� أو ا��!��� ������ ��ك ا��ط��ب
�� ���ق ا�و3= ��# ا����وى ا�وط � وإزاء ا����دات ا�دو��� ا��� ا��ز�ت ���  ا��!��� >�ف ا�!���و3= . 2

  ا�دو�� ��Jن ا��و3وع ا��� �؛
��!��ن  )ا��و��2ت(ا��!�� و�وا�ل ا����9ر �!د�د ا��را+�ل ا��� �!ول دون �!��ن ا�و3= ��# ا����وى . 3


� ا�� �ز >�ف ا�!����� ب أو �وا ب ���ددة �ن ���.  
 

���م إدراج ھذا ا���.�ص @!
� ��  �رة ��م إ�دادھ� �ن +�ل دا�م ا���روع و�ر>��G، و���م  �ره ��#  ط�ق 
  .��و�ط��-وا�= �� ا�� ط
� ا4ورو

  
  ��ذا ��'� ا���روع ا���دا'�؟. 5
  

، �ن �نا�� ��
2د �����روع ا���دا � ���و�� �ن ا4 �ط� ا���� � ا��� ��ب أن ����د ��# إر��ء ا����واة ��ن 
  . �� ا�����= ا��رأة.Aل ا���ل ��# �!
�ق ا ���ق وا��
A��� و��ز�ز أدوار 

  
  :��ب أن ��و�ر �� ا���روع ا���دا � �دد �ن ا��وا2��ت ھ�

��# ا4+ل  ا�� ��ن�ن ا����ت ا������ �� ���ل ا����واة ��ن  ���ت ��3ب �!د�ده ��>ل ����� �ن +�ل    .أ
ا���2�� ا�!>و��� ا��>��� ���د��ع �ن !
وق ا��رأة  ى!دإأو  �را��������، أو ھ��� أ�!�ث أو ����م، أو ����� (


���، أو و� ، أو �ر>� أوا�� ��نو� ��� ا����واة ��ن  ��� Aز�ز ا����واة  ���إ���ل ا���دا � ���رط� �� ا�. �
  ؛)ا�� ��ن��ن 
    ؛ )���ت أو أ+���م أو  ط�ق !3ري ��د� � >��رة( ����دف � ط
� �9را��� �!ددة    .ب
��طرق �F>���� ذات ��2 ���ط���ت ا�� ط
� ا��9را��� ا��� ��، �= ا@����د ��# �!��ل ��و3= !ول   .ج

  �� ھذه ا�� ط
�؛      ا�� ��ن�و3وع ���ن �� ���ل ا����واة ��ن 

�A دا.ل ���+�ت أ.رى �� ا�� ط
� ا4ورو   .د��� G.�� �ل ا���� ���  ��و�ط��؛-�ط�ق � 
��و+= �!
�ق ��BJر ��!وظ ��# ا����و��ت ا��!ددة >Jھداف ����روع، وا�ذي �>ون ���م �ط��= ا����9ر G 4    .ه


��س ��3ل �ؤ�رات ا���BJر؛�� A��+  
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3�� +��� ����3 ���� ����ق �!��� �و�ودة دا.ل ا����ق !�ث ��م � ��ذه؛  .و� G 4 >�ر�ز �ط��= ا@����� 
  
  

 ب �= ا4ھداف ا��ر�وة وا4 �ط� ا���و+�� وا�و���ل����ز ��������� 4ن �دة ا�� ��ذ ا��
ررة ����روع �� ��  .ز
��؛��  ا��� ��ت ���

  إ G دا�م G 4 ���3ن �دا��ر �د�م ا���رار�� آ�Bره ��ر ا�ز�ن؛  .ح
  ).����ر ھذه ا4 �ط� �Iر �
�و��(@ ���3ن أ �ط� ����ر د� �� أو د���� ������   .ط

  
��ل ا����واة ��ن  ا������ت�� ھ� �وا�2, ��ل . 6� ��  ؟ا��'��نا��(��� ���!�ت ا� ���� 
  

 ����ب أن �� �ول ا4 �ط� ا�را�دة ������ ا����ت ا������ �� ���ل ا����واة أ!د ا��وا�3= ا��BAB ا��� �م ا��طرق إ��
  :�� ا�����=، وھ� ا��رأة.Aل ا��ؤ��ر ا�وزاري ا��B�ث �A�!�د �ن أ�ل ا���و�ط ��Jن دور 

  ،ا�� ��ن��ن  �د�� وا��د �� وا@������� ����وٍ ا����ر>� �� ا�!��ة ا������� وا@+�2!ق . 
  وا�����ت؛ ا��رأة�>��!� ���= أ واع ا�� ف وا�����ز  !و . 
�� ���ل  ، ��س �
طا��رأة�ن أ�ل ��ز�ز ا ���ق  ا�� ��ن���9ر ا��وا+ف وا��2ر��ت ��!
�ق ا����واة ��ن . 

  .���ل ا����ر��ا�!
وق وإ �� أ��3 �� 
  
  
  

  
��ل ا����واة ��ن  �����ت� وظ�#ف ا��ؤ���ت ا�را#دة ���� ھ. 7� ��  ؟ا��'��نا��(��� ���!�ت ا� ���� 

  
� ا�ذ�ن ����ر>ون � ��ط � ©ا�� ��نا��!�� �����ت ا������ �� ���ل ا����واة ��ن  ا����=ا+�راح أ��3ء . 

��ذ و �ر أ �ط���؛ �  
  ؛                                                    ا����=��>ل ����� �= أ�راد  ا����=إر��ء � �D و.ط� ��ل . 
  �!د�د ود�وة و����= ���ر>� ا����ت ا������ ��� ط
� ا�����د��؛. 
ا ظر ( د�وة �
د�م ط���ت ا��ر���إ�داد ا�� �2ر ا�
���� ������م وا���وا�
� �= ا4ھداف وا� ���D ا���و+�� �ن . 
  ؛ )ا�د�وة�ن  5و 4� 
ط��ن ا

  ؛)�>�رو �� وا!دة >ل ��رإ� ��# ا4+ل ر���(إ�Aغ دا�م ا���روع �� �ظ�م ��Jن أو�G ا��
دم �� ��ط ا�را�د . 
  ����= ا��واد ا��2و�ر�� ا��ر��ط� ��� ��ط ا�را�د؛. 
  إ�داد �
ر�ر أد�� و���� �� ��ط ا�را�د؛. 
  .ا��!�� وا�وط � �ر  ���D ا� ��ط ا�را�د ��# ا����وى . 

  
  

  

  

  

 



  

9  |9   

 

  

  

  �����ر ا@.���ر  2ا���!ق 

  
  


��م ا��ر��!�ت، ��J.ذ �� � ا@.���ر ���ن ا@����ر ا������ر ا��������:  
  ؛ا�� ��نا����واة ��ن  � �2رةا@��زام �����ل � .1
  ا���ر�� ا���دا ��؛ .2
���م �
��م ھذا ا�����ر ا طA+� �ن ا����ت ا������ : ا�
درة ��# ا�!وار �= ا����ت ا������ ��� ط
� ا�����د�� .3

  ؛)ا�د�وة�ن  2ا ظر ا� 
ط� ( ا����=ا��
�ر!� �A .راط �� 
ا�
درة ��# ا��د��ر ا����� وا��و����>� �� ظ�م ا� ��ط ا�را�د ������� وا���روع ا���دا � ا����
��� وا�.3وع  .4

  .����ء�� دا�م ا���روع
  

  : إ�زا��� �> �� ��>ل +��� ����3ا��وا ب ا������ ���ت 
  ؛)�دد ��م �ن ا�3�4ء(ا����Bل  .5
  ؛)��# ا4+ل � ��ن �ن ا� ��ط(ا4+د���  .6
  وھ� ا��ر ��� واF ���ز�� وا��ر���؛ "ا����ت ا������ �� ���ل ا����واة"��ز�ز إ�
�ن ��9ت ا���ل �� ��روع  .7
  .ا�
درة ��# ����� ا����ب .8
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


