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 ترشيحال دعوة لتقديم طلبات

  2017على المستوى المحلي في  الجنسينلتعبئة الجهات الفاعلة في مجال المساواة بين 

 (3الدورة  - الجنسينالمحلية للجهات الفاعلة في مجال المساواة بين  التجمعات)

 

 السياق. 1

الُممّول من قبل  الجنسينل المساواة بين ز قدرات الجهات الفاعلة في مجايفي إطار مشروع تعز تندرج هذه الدعوة

نساء المستقبل في "لمشروع  1في إطار المحور ( MAEDI)الوزارة الفرنسية للشؤون الخارجية والتنمية الدولية 

الجزائر، ومصر، واألردن، ولبنان، : بلدان مستفيدة 7ستهدف وت. ذو األولوية ضامنالتلصندوق " المتوسط

 .والمغرب، وفلسطين، وتونس

، بشراكة (IEMed) بحر األبيض المتوسطسنوات من قبل المعهد األوروبي لل 3يتم دعم المشروع الذي يمتد على 

 المرأة، وفدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق (CAWTAR)مع مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث 

(FLDDF) ومنتدى نساء المتوسط ،(FFM)متوسطية حول النوع االجتماعي -ورو، والشبكة الجامعية والعلمية األ

، (EMWF) متوسط-مؤسسة نساء األوروبتعاون مع يتم السعي و .، والدولة الفرنسية(RUSEMEG) المرأةو

من خالل  الجنسينبين متوسطي التي تعمل على تعزيز المساواة -إلى توحيد كل الجهات الفاعلة في الفضاء األورو

 .(UfM)من قبل االتحاد من أجل المتوسط و اعتمادها الشبكات، والتي تم االعتراف رسميا بدورها من مقاربة شبكة 

 :في الجنسينتعزيز قدرات الجهات الفاعلة في مجال المساواة بين مشروع  أهدافتتمّثل 
  

 خصوصا على المستوى المحلي؛الجنسين تعزيز متابعة السياسات العامة ذات الصلة بالمساواة بين ، 

  االجتماعي وإنتاجها؛ الجنسين والنوعحول المساواة بين  المعرفةتنمية الوصول إلى 

  على المستوى المحلي والوطني  الجنسينتشجيع الشراكات بين الجهات الفاعلة في مجال المساواة بين
 .متوسطي-واألورو

 

تعزيز القدرات وتبادل التجارب والمعارف بين ونشطة التواصل االجتماعي أ ُتبرَمج سنويالتحقيق هذه األهداف، و

لترشيح من أجل تعبئة الجهات لتقديم طلبات اتين دعوتم إطالق وقد . الجهات الفاعلة التي تعمل في مجال المساواة

حلية للجهات الم التجمعات) 2016وفي  2015على المستوى المحلي في الجنسين في مجال المساواة بين  الفاعلة

عمال أللترشيحات الخاصة با عالوة على الدعوة الحالية ،(2و1 تانالدور -الجنسين الفاعلة في مجال المساواة بين 

 (.3الدورة  -الجنسين المحلية للجهات الفاعلة في مجال المساواة بين التجمعات ) 2017سنة 

 دعوة تقديم طلبات الترشيحهدف . 2

ف على جمعيات قادرة على تعبئة مختلف الجهات الفاعلة في التعر  الترشيح إلى  لباتتهدف هذه الدعوة لتقديم ط

في منطقتها وتشجيع التواصل االجتماعي والعمل الجماعي وفق مقاربة محلية الجنسين مجال المساواة بين 

https://www.euromedwomen.foundation/
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جهة أو اإلقليم أو النطاق قصد بالمنطقة هيئة إدارية مثل اليُ  -لى متطلبات كل منطقة إتستند هذه المقاربة و .وتشاركية

                                                           .                       بتكامل مع المقاربات التي ُتجّمع المعلومات على صعيد كل بلد -الحضري لمدينة كبيرة 

 

على المستوى  منطقتها الخاصةفي رفع وضع المرأة إلى الجمعيات الساعية إلى  دعوةتوجه العلى هذا النحو، ت

العمل المبذول من قبل من انطالقا من تجارب ُمعاشة في الميدان ومتوسطي ال -ورويي األنطاق الالوطني وعلى 

     .  المحليلمؤسسات على الصعيد ا

  

تنبع فكرة و. ينالجنسمحليا من الجهات الفاعلة في مجال المساواة بين  تجمعاسوف ُتشكل وُتنظم الجمعيات المختارة 

توحد وتبلور وجهات نظرها حول السياسات  الجنسينمن كون الجهات الفاعلة في مجال المساواة بين " التجمع"

وإلى نشوء مشاريع  لمركزيةإلى المقاربة غير ا "المحلي"؛ بينما يرجع الطابع المرأةوالمبادرات التي تعمل لصالح 

 . مترسخة في المنطقة

           

جهات  5تتألف من  من قبل جمعية رائدة© الجنسينتجمع المحلي للجهات الفاعلة في مجال المساواة بين الم يتم تنظي

 :، والتي قد تكونالجنسينتعمل على تعزيز المساواة بين  كحد أقصى فاعلة

 جمعية؛ 

  والنوع االجتماعي؛ المرأةهيئة أبحاث أو تعليم حول قضايا 

 لمصالح الحكومية المكلفة بالدفاع عن حقوق المرأة وتنمية المساواة ا إحدىمحلية أو إقليمية أو  سلطة

 ؛الجنسينبين 

  ؛...(صحيفة، أو تلفزيون، أو راديو) يةإعالموسيلة 

 .شركة أو نقابة 

 

 تينللدور© الجنسينللجهات الفاعلة في مجال المساواة بين  ةالمحلي اتالتجمعفي الرائدة  اتالجمعيسوف تشارك 

 . 3للدورة  ©الجنسينالمحلي للجهات الفاعلة في مجال المساواة بين  التجمع جراءا  التي يتذهاافي اإل تينالسابق

 

نشاطا رائدا  الجنسينالمحلي من الجهات الفاعلة في مجال المساواة بين  التجمعيشجع هذا خالل الطور األول، س

، والذي سيتمثل الجنسينة بالمساواة بين لتعبئة الجهات الفاعلة لمنطقته حول موضوع يكتسي أهمية ملموسة مرتبط

ة كيسينتج النشاط الرائد ديناميو .في أنشطة التبادل، وتجميع المعلومات، واالستشارات، والتفكير، ومشاركة التجارب

للقدرات فيما يتعلق  متبادال اتشاركية للتعاون بين مختلف أنواع الجهات الفاعلة في مجال المساواة، وتعزيز

على المستوى المحلي حول موضوع ذي أهمية  ميدانيإعداد تشخيص ذي تم اختياره، باإلضافة إلى بالموضوع ال

  .الجنسينيتعلق بالمساواة بين 

 

 © الجنسينالتجمع المحلي للجهات الفاعلة في مجال المساواة بين ل عليها من قبل وحصتب تم السيتم إدراج النتائج ال

من أجل وذلك  ،متوسطي-ق واسع على المستوى الوطني وعلى الصعيد األوروفي النظام وتقييمها ونشرها على نطا

صانعي القرار السياسي في دول االتحاد من أجل المتوسط لدى تنمية بعدها اإلقليمي إلى الحد األقصى وتقييم أثرها 



 

3 

 

(MfU.) في شكل إلكتروني  اإلنجليزية ونشره-وياإلضافة إلى هلك، سيتم تحرير التشذيص الميداني ياللغة الفرنسية

 .  متوسط-مؤسسة نساء األورومركز التوثيق في  في

 انقر انالالطالع على مثال للتشذيص الميداني، 

وعالوة على هلك، ويناء على التوصيا  الناجمة عن إجراءا  التعيئة التجرييية، سيصدر التجمع المحلي للجها  

التشذيص  حديداا أثناءالفاعلة في مجال المساواة يين الجنسين مقترحا لمشروع ميداني للتغلب على العقيا  التي تم ت

 الميداني الهي أجري يطريقة جماعية وتشاركية.

 

وفي مرحلة ثانية، حالما يتم التصديق على مقترح المشروع الميداني من قيل لجنة توجيهية، سيقوم التجمع المحلي 

 يتنفيه المشروع الميداني.© للجها  الفاعلة في مجال المساواة يين الجنسين 

 

 الترشيح محتملون من دعوة تقديم طلباتالمستفيدون ال. 3

المنخرطة  -المشروع  التي يستهدفها 7الدول دولة من واحدة لكل  -إلى الجمعيات  تقديم طلبات الترشيح توجه دعوة

قصد بالجمعية أيضا شبكات الجمعيات والمنظمات غير الحكومية ويُ . الجنسينبقوة في مجال المساواة بين 

(NGOs )إنجاز  لواقعة في المناطق حيث تمجدير بالذكر أن الجمعيات االو. مات غير الحكوميةاليات المنظوفدر

  (.6 انظر النقطة)غير مؤهلة  تعتير 2016و  2015أنشطة تعبئة على المستوى المحلي في 

 

 الترشيح النتائج المتوقعة من دعوة تقديم طلبات. 4

ترغب في العمل على المستوى الالمركزي  الجنسينبين محلية للجهات الفاعلة في مجال المساواة  تجمعات 7. أ

 بلدان بجنوب المتوسط حول جمعية رائدة؛ 7في  تم تأليفهالصالح المساواة 

في  وتشارك   عمل مشترك   ديناميكية أطلقت الجنسينمحلية للجهات الفاعلة في مجال المساواة بين  تجمعات 7. ب

 ؛من ذالل تنظيم عمل تعيئة رائد في منطقتها ينالجنسلتجارب الناجحة لصالح المساواة بين ا

 الجنسينمستوى المحلي حول موضوع ذي أهمية مرتبط بالمساواة بين على ال ميداني تشخيصتم إنجاز . ج

في مركز ه نشرلعلى نحو تشاركي، © الجنسينمحلي للجهات الفاعلة في مجال المساواة بين تجمع من قبل كل 

باإلضافة  متوسطية-على نطاق واسع في المنطقة األورو أيضا نشرهو متوسط-مؤسسة نساء األوروالتوثيق في 

 ؛إلى االنترنت ووسائل التواصل االجتماعي

 وفق 7تم إعداد اقتراحات عمل واضحة تسعى إلى التجاوب مع المشاكل المحددة في كل منطقة من المناطق . د

                                                      ؛(في كل منطقة 1) مشروع ميدانيمقاربة ذات جهات فاعلة متعددة بصيغة تحديد 

تعمل بشكل متناسق وتشارك مناهج عملها  الجنسينمحلية للجهات الفاعلة في مجال المساواة بين  تجمعات 7. ه

                   متوسطي؛ -ني وعلى الصعيد األوروفي مجال المساواة على المستوى الوط

على االنترنت ووسائل التواصل  تم نشر نتائج تعبئة الجهات الفاعلة في المستوى المحلي على نطاق واسع. و

لدى صانعي القرار السياسي، والمؤسسات المانحة، ووكاالت التعاون الدولية، والمنظمات الرئيسية  االجتماعي

 .متوسطية-جال المساواة في المنطقة األوروالمرتبطة بم

https://www.euromedwomen.foundation/pg/ar/documents/our-publications
https://docs.euromedwomen.foundation/files/ermwf-documents/6994_3.151.diagnosiswomenpoliticalparticipationegypten.pdf
https://docs.euromedwomen.foundation/files/ermwf-documents/6994_3.151.diagnosiswomenpoliticalparticipationegypten.pdf
https://www.euromedwomen.foundation/
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 األنشطة المقررة. 5

 2017أكتوبر تشرين األول/: إعالن المؤسسات الرائدة المختارة 

 2017نوفمبر تشرين الثاني/: الحوار اإلقليمي اطار تنظيم 

ة في المحلية للجهات الفاعل رائدة للتجمعات جمعياتسيتم استدعاء ممثلي الجمعيات المختارة بصفتها 

لتعزيز القدرات من أجل إعداد المهمة  لقاءللمشاركة في ( لكل بلد مستفيد 1) الجنسينمجال المساواة بين 

تم إقامة يسكما . التي سيتم تكليفهم بها وتعزيز أوجه التآزر مع المؤسسات الرائدة في البلدان األخرى

الريط الشيكي من أجل ضمان  2و1 تينالمحلية للدور الرائدة للتجمعاتالجمعيات هم وبين اتصال بين

 .التي شارك  في المشروع بين الجمعياتوتيادل الدروس المستفادة 

 

 2017ديسمبر كانون األول/: إنجاز أنشطة رائدة لتعبئة الجهات الفاعلة في مجال المساواة – 

  .2018أبريل نيسان/

اش ومتابعة السياسات العامة حول أنشطة االستشارة والبحث والنق)رائدا  عمالا رائدة  جمعيةستنفذ كل 

التجمع الرائد بشراكة مع باقي أعضاء  العملسيتم إنجاز هذا و(. في منطقتها الجنسينالمساواة بين 

ج. ©الجنسينالمحلي للجهات الفاعلة في مجال المساواة بين  على  ميدانيتشخيص  إعدادب وسُيتوَّ

تحديد مشروع ميداني بشكل و الجنسيناة بين حول موضوع ذي أهمية مرتبط بالمساو المستوى المحلي

  نانقر اا .على المستوى المحليالتشخيص الميداني  أثناءجماعي وتشاركي لتخطي العراقيل المحددة 

 ترى مثاال جديدا على التشذيص الميداني.ل  

 

 2018 أكتوبراألول/ تشرين –مايو أيار/: إعداد وتنفيذ مشاريع ميدانية 

التجمع المحلي للجهات لى التوصيات والتحديدات المنجزة خالل النشاط الرائد للتعبئة، سينهي إاستنادا 

المشروع الميداني الرامي إلى تخطي العراقيل  حمقترصياغة  © الجنسينالفاعلة في مجال المساواة بين 

المحددة في المنطقة المعنية بشأن الموضوع الذي تم تحليله بشكل جماعي وتشاركي على المستوى 

المتعلق بالمشروع الميداني من قبل لجنة االختبار، سيتم  المقترحعندما تتم المصادقة على هذا و. المحلي

. عند االنتهاء من اعداد المشاريع للتجمع وداعم المشروع من أجل تنفيذه توقيع عقد بين الجمعية الرائدة

 يجب تقييمها من قيل قادة التجمعا  المحلية.

 

 ل عليها  2018 ديسمبر/كانون األول –  نوفمبرالثاني/ تشرين: نشر النتائج المحص 

للجهات الفاعلة في مجال المحلية التجمعات المنجزة من قبل  ميدانيةتشخيصات الالمجانسة ستتم منهجة و

 .ائهمن قبل داعم المشروع وشرك بتنسيق رقمية ةعلى شكل نشر ترويجهامن اجل  ،الجنسينالمساواة بين 

-مؤسسة نساء األورو في مركز التوثيق فياإلنجليزية -ستكون اهه النشرة متوفرة ياللغة الفرنسية

 ،متوسط

  

https://docs.euromedwomen.foundation/files/ermwf-documents/6974_3.144.diagnosislocalcoucilparticipationjordanen.pdf
https://www.euromedwomen.foundation/pg/ar/documents/all
https://www.euromedwomen.foundation/pg/ar/documents/all


 

5 

 

وكاالت التعاون المؤسسات وولدى  االجتماعيالتواصل وشبكات  نترنتعلى نطاق واسع على اإل مشاركتهاستتم و

وستسهم الجمعيا  . متوسطي-الدولية والجهات الفاعلية المحورية التي تعمل على تعزيز المساواة على الصعيد األورو

يين جها  اتصالها في شراكة مع وسائط اإلعالم المشاركة في التجمع  رائدئج العمل الالمذتارة ينشاط في نشر نتا

 .الرائدالمحلي من أجل ضمان التغطية اإلعالمية للعمل 

 

عالوة على ذلك، سيتم إبالغ أوجه التقدم التي تحرزها األنشطة الرائدة ونتائج المشاريع الميدانية بشكل دوري لداعم 

لالطالع على أمثلة للييانا  الصحفية المتعلقة ياإلجراءا   .ن نشرها وظهورها في المنطقةالمشروع من أجل ضما

 انقر اناالتجرييية، 

 

 مواصفات المستفيدين المحتملين. 6

 

 منظمات غير الحكومية وفدراليات المنظمات غير الحكومية هي أيضا شبكات الجمعيات وال) أن تكون جمعية

 ؛(مؤهلة

  الجزائر، ومصر، واألردن، ولبنان، والمغرب، وفلسطين، : المستفيدة من المشروع 7الـأن تقع في أحد البلدان

 وتونس؛

 ؛الجنسينالمساواة بين  مناصرةأن تعمل بشكل واضح ل 

 في منطقتها؛ الجنسينجهات الفاعلة في مجال المساواة بين أن تمتلك القدرة على تعبئة مختلف ال  

 الجنسينالقدرة التنظيمية واللوجستيكية لتنفيذ نشاط رائد لتعبئة الجهات الفاعلة في مجال المساواة بين لديها  أن تتوفر 

 وتنفيذ مشروع ميداني؛

 التي قامت  ات، بما في ذلك مع الجمعيمتوسطية-أن تكون متحمسة للتبادل مع المنظمات األخرى في المنطقة األورو

 ، وأن تكون مستعّدةفي السنوا  السايقة الجنسينللجهات الفاعلة في مجال المساواة بين  ةالمحلي اتلتجمعبتنسيق ا

 (.5 انظر النقطة)للمشاركة في جميع األنشطة المقررة 

 2و1 تينأن تقع خارج المناطق المعنية باألنشطة الرائدة للتعبئة والمشاريع الميدانية التي تم إنجازها في الدور :

منوية وسوسة محافظات وهران في الجزائر، الجزائر و ات، واليسوس ماسة في المغربو آسفي-مراكش اتمنطق

بيت لحم  تافي مصر، محافظواألقصر الجيزة  تان، محافظاألردوالزرقاء في إربد  تافي تونس، محافظ والمنستير

بشكل استثنائي، يمكن قبول . جبل لبنان في لبنانورام هللا والبيرة في الضفة الغربية، محافظتا بيروت و والخليل

 .جمعية تقع في منطقة غير مؤهلة إذا كانت تستهدف منطقة مؤهلة

  قيل تاريخ إغالق فترة  متوسط-مؤسسة نساء األورو في شبكة جمعياتأن تكون قد استكملت طلب العضوية

 الطليا .

 

 دعوةمزايا للمستفيدين من ال. 7

 

في من جهة، ستتم تغطية جميع المصاريف المرتبطة باألنشطة المشار إليها . سينظم داعم المشروع الحوار اإلقليمي للتأطير

ستوقع كل جمعية رائدة عقدا مع داعم المشروع الذي سيحدد و(. تنفيذ أنشطة رائدة للتعبئة وتنفيذ مشاريع ميدانية) 5النقطة 

المهام والعناصر القابلة للتسليم والميزانية المرتبطة بالنشاط الرائد لتعبئة الجهات الفاعلة المحلية، والذي سيتم تمويله في حدود 

https://www.euromedwomen.foundation/pg/ar/news-agenda/the-foundation
https://www.euromedwomen.foundation/pg/ar/news-agenda/the-foundation
https://www.euromedwomen.foundation/pg/ar/you-are/
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سيتغير هذا المبلغ حسب أنشطة التعبئة المقترحة من قبل كل جمعية رائدة، والتي ستكون و. وروي 10,000مبلغ أقصاه 

داعم  قدمسيو. ©الجنسينالتجمع المحلي للجهات الفاعلة في مجال المساواة بين مسؤولة عن تنفيذها بشراكة مع باقي أعضاء 

 .رائد للتعبئة والحصول على النتائج المتوقعةلتسهيل إعداد النشاط ال وحيهاتالمشروع للمؤسسات الرائدة ت

 

 : شروع، تتعهد المؤسسات الرائدة بـ بموجب العقد الموقع مع داعم الم

  ؛5المشاركة في أنشطة المشروع المشار إليها في النقطة 

  (.1انظر الملحق )في منطقتها  الجنسينتعبئة الجهات الفاعلة في مجال المساواة بين 

  والنشر واسع النطاق للتشذيص الميداني وأنشطة ونتائج المشروع الميداني النشاط الرائد؛ نتائج  إظهارضمان

 المقيل في وسائط اإلعالم )التقليدية و / أو على شيكة اإلنترن ( وعلى وسائل التواصل االجتماعي؛

 ملء تقارير األنشطة وتقييم النشاط الرائد؛ 

  ؛التعبئة الرائدعمل إبالغ داعم المشروع بانتظام بشأن تنفيذ 

 

 nnn.oonwmounwmow.ewowue.www :رائدة على كجمعياتبعد توقيع العقود، سيتم نشر قائمة الجمعيات المختارة 

 .على االنترن  ووسائل التواصل االجتماعي كما سيتم نشرها على نطاق واسع

 

شاريع الميدانية، ستوقع كل مؤسسة رائدة على عقد آخر مع داعم المشروع بعد المصادقة على المشاريع بالنسبة القتراحات الم

 .وروي 15,000سيتم تمويله في حدود مبلغ أقصاه الذي ميداني المشروع الالمعنية، وذلك من أجل تنفيذ 

 

 الترشيحاتإرسال . 8

 

 3قبل منتصف ليل اإلنجليزية أو بالفرنسية أو بالعربية باللغة  المتوفرة استمارة الترشيحيرجى من الجمعيات المعنية ملء 

 (.  توقيت برشلونة) 2017سبتمبر أيلول/

      ن كل جمعية.مسيتم قبول استمارة ترشيح واحدة فقط 

 

 تقييم الترشيحات. 9

. سيتم أخذها بعين االعتبار خالل تقييم الترشيحات 6المواصفات المشار إليها في النقطة فقط الجمعيات التي تتوافق مع 
                          .لهذه الدعوة 2الملحق ستقوم لجنة اختبار بتقييم الترشيحات حسب المعايير المذكورة في و

 
 إعالن الترشيحات المختارة. 10

 

يجب على الجمعيات و. أحد االقتراحات بنتيجة عملية االختيار عبر البريد اإللكتروني سيتم إبالغ جميع الجمعيات التي أرسلت

 . التي تلي إعالن اختيارها، وإال سيتم إقصاؤها من العملية 5األيام الـالمختارة تأكيد التزامها بأنشطة المشروع كتابيا خالل 

 

 

 

http://www.euromedwomen.foundation/
http://www.euromedwomen.foundation/
https://www.surveymonkey.com/r/9XP9PFK
https://www.surveymonkey.com/r/9XP9PFK
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 حماية البيانات. 11

 

يمكن و. تقييم الترشيحات وستتم معالجتها فقط لهذه الغاية من قبل داعم المشروعتعتبر األجوبة في االستمارة ضرورية ل

 . للجمعيات التي أرسلت ترشيحها، عند الطلب، الحصول على بياناتها الشخصية ومراجعتها أو إتمامها
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 تعريفات 1الملحق 
 

 ؟© الجنسينبالتجمع المحلي للجهات الفاعلة في مجال المساواة بين ماذا يقصد . 1

 

أنواعا مختلفة من الجهات الفاعلة التي © الجنسينالتجمع المحلي للجهات الفاعلة في مجال المساواة بين يجمع 

والتي ستعمل ( حضري لمدينة كبيرةجهة أو إقليم أو نطاق )في منطقة معينة  الجنسينتعمل في مجال المساواة بين 

 . المرأةبشكل منّسق من أجل تحسين وضعية 

 

يتألف  تجمعاحول جمعية رائدة ستكّون  © الجنسينلتجمع المحلي للجهات الفاعلة في مجال المساواة بين ايتمحور 

التجمع المحلي للجهات الفاعلة في يمكن ألعضاء . تتولى تنسيق أنشطتهسجهات فاعلة في مجال المساواة و 5من 

 :تكونأن © الجنسينمجال المساواة بين 

  جمعية؛ 

 والنوع االجتماعي؛ المرأةحول قضايا  هيئة أبحاث أو تعليم 

 المصالح الحكومية المكلفة بالدفاع عن حقوق المرأة وتنمية المساواة  ىحدمحلية أو إقليمية أو إ سلطة   

 ؛الجنسينبين 

 ؛ ...(صحيفة، أو تلفزيون، أو راديو) وسيلة إعالمية 

 .شركة أو نقاية 

 

 أن إشراككما مواصفات تكميلية،  التجمعأعضاء  لدى توفر، من المهم أن يالمحلي التجمعلضمان نجاح أنشطة 

ُيعتبر فئات الجهات الفاعلة عدد ممكن من  ألكير الجنسينالمحلي للجهات الفاعلة في مجال المساواة بين  التجمع

وفي اها السياق، يوصى يشدة يالتحالف  (.فئات 3أقل من من كل فئة، وليس  1من األفضل إشراك )أمرا أساسيا 

 وسائل إعالم لضمان أوسع تغطية إعالمية ممكنة ألعمال التجمع المحلي.مع 

 

 ؟الجنسينالمحلي للجهات الفاعلة في مجال المساواة بين  التجمعماذا يفعل . 2

 

على المستوى  الجنسيننشاط رائد لتعبئة الجهات الفاعلة في مجال المساواة بين مسؤولة عن تنظيم الجمعية الرائدة 

الجنسين. يحدد أعضاء التجمع قي أعضاء التجمع المحلي للجهات الفاعلة في مجال المساواة بين مع با المحلي

تحديد محتويات وبنية النشاط  ميجب عليهو، المحلي موضوعا له صلة يحقوق المرأة يعتيرونه أولوية في إقليمهم

فئات الجهات الفاعلة في مجال ممثلة على األقل من مختلف /ممثال 60الرائد للتعبئة المحلية من أجل إشراك 

، وتحليل الوضع محليا على ضوء هذا الموضوع، وتحديد مشروع ميداني المستهدفموضوع الالمساواة حول 

التجمع المحلي للجهات الفاعلة يجب على أعضاء  .لتلبية المتطلبات المكتشفة خالل تحليل الوضع تشاركيبشكل 

مسؤوليات بينهم لضمان تحقيق األهداف المحددة في مجال التواصل توزيع ال© الجنسينفي مجال المساواة بين 

ميداني، باإلضافة إلى نشر وظهور جميع األنشطة التي المشروع ال، واقتراح ميداني تشذيصاالجتماعي، وإعداد 

 .تم إنجازها بشكل مشترك
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 ما هي أهداف األنشطة الرائدة للتعبئة؟ . 3

 

 في المنطقة المستهدفة؛ الجنسينتي تعمل في مجال المساواة بين تحديد مختلف الجهات الفاعلة ال. أ

 

          أو الوطنية المسؤولة عن السياسات العامة ذات الصلة /أو اإلقليمية و/تشجيع الحوار مع السلطات المحلية و. ب   

 بالمساواة في المنطقة المستهدفة؛

 ارسات الناجحة في مجال المساواة؛تعزيز القدرات المحلية من خالل االعتماد على المم. ج

 التعريف بالتحديات المرتبطة بالمساواة في المنطقة المستهدفة؛. د

في المنطقة المستهدفة على شكل تشخيص ميداني على  الجنسينتحليل موضوع محدد مرتبط بالمساواة بين . ه

 المستوى المحلي؛

 ولوية المكتشفة في المنطقة المستهدفة؛مشروع ميداني لتلبية المتطلبات ذات األ مقترحتحديد . و

           

 على المستوى المحلي؟ ميدانيتشخيص الالقصد بماذا ي  . 4

 

حول موضوع ذي  -أي على مستوى المنطقة المستهدفة  - إنه تشخيص قائم على بحث على المستوى المحلي

 أو مراكز البحث أو جامعات باحثات/ثينيتم إنجازه بشراكة مع باحو .الجنسينأهمية يرتبط بمجال المساواة بين 

 وهلك لضمان جودته من ذالل النهج األكاديمي / العلمي.

 

 :يتوافق هذا التشخيص مع أهداف مختلفة 

 الجنسينيرتبط بمجال المساواة بين  محددفي المنطقة المستهدفة حول موضوع  كشف الحالةإعداد  .1

أخرى تم تنفيذها من قبل  طة عامة، أو حلولأو أنشإحصائيات، أو مؤشرات، أو مشاكل مطروحة، )

 ؛(السلطات اإلقليمية أو المحلية لتلبية تلك المطالب

في سياق الوضع على المستوى الوطني وإزاء التعهدات الدولية التي التزمت  كشف الحالة المحليةوضع  .2

 بها الدولة بشأن الموضوع المعني؛

( التوصيات)ى المستوى المحلي وعوامل التغيير تحديد العراقيل التي تحول دون تحسين الوضع عل .3

 .سابقا كشف الحالة المنجزلتحسين جانب أو جوانب متعددة من 

 

مؤسسة ونشره في شكل إلكتروني في مركز التوثيق في اإلنجليزية -سيتم تحرير اها التشذيص ياللغة الفرنسية

وتوزيعه على نطاق واسع على شيكة اإلنترن  وعلى وسائل التواصل االجتماعي وفيما يين ، متوسط-ورونساء األ

المؤسسا  ووكاال  التعاون الدولي والجها  الفاعلة الرئيسية التي تعمل على تحقيق المساواة على المستوى 

 انقر انالسايقة األقطاب المحلية اجرتها ي أتال ا متوسطي. للوصول إلى التشذيص -األورو

 

 

 

https://www.euromedwomen.foundation/
https://www.euromedwomen.foundation/
https://www.euromedwomen.foundation/
https://www.euromedwomen.foundation/pg/ar/documents/our-publications
https://www.euromedwomen.foundation/pg/ar/documents/our-publications


 

10 

 

 ماذا يعني المشروع الميداني؟. 5

 

، الجنسينيقصد بالمشروع الميداني مجموعة من األنشطة المعينة التي يجب أن تساعد على إرساء المساواة بين 

 . في المجتمع المرأةقيق انعتاق واستقاللية وتعزيز أدوار من خالل العمل على تح

 

 :كما يلي هيلمشروع الميداني امواصفات 

على األقل  الجنسينمن الجهات الفاعلة في مجال المساواة بين  فئات 3يجب تحديده بشكل جماعي من قبل  .أ

مناصرة لح الحكومية المكلفة بالمصا ىحدأو إ سلطة محلية أو إقليميةجمعية، أو هيئة أبحاث أو تعليم، أو )

منخرطة في العمل  يةإعالمنقابة، أو وسيلة  ، أو شركة أوالجنسينحقوق المرأة وتنمية المساواة بين 

  ؛(الجنسينالميداني لتعزيز المساواة بين 

  ؛ (جهات أو أقاليم أو نطاق حضري لمدينة كبيرة) يستهدف منطقة جغرافية محددة   .ب

 ة بمتطلبات المنطقة الجغرافية المعنية، مع االعتماد على تحليل للوضع حول يتطرق إلشكالية ذات صل .ج

 في هذه المنطقة؛      الجنسينموضوع معين في مجال المساواة بين 

 متوسطية؛-يطبق منهجا يسهل استنساخه مستقبال داخل سياقات أخرى في المنطقة األورو  .د

وظ على المجموعات المحددة كأهداف للمشروع، والذي يتسم بطابع التغيير ألنه يتوقع تحقيق تأثير ملح  .ه

 يكون قابال للقياس بفضل مؤشرات التأثير؛

 يتميز بطابع االبتكار ألنه يضفي قيمة مضافة فيما يتعلق بحاجة موجودة داخل السياق حيث يتم تنفيذه؛ .و

ألنشطة المتوقعة والوسائل يتميز بالفعالية ألن مدة التنفيذ المقررة للمشروع تتناسب مع األهداف المرجوة وا .ز

 التي تمت تعبئتها؛

 ألنه يتضمن تدابير لدعم استمرارية آثاره عبر الزمن؛ مستدامإنه  .ح

 (.تعتبر هذه األنشطة غير مقبولة)ال يتضمن أنشطة تبشير دينية أو دعاية سياسية  .ط

 
 ؟نسينالجالمحلية للجهات الفاعلة في مجال المساواة بين  التجمعاتما هي مواضيع عمل . 6

 
اعتبرت يجب أن تتناول األنشطة الرائدة لتعبئة الجهات الفاعلة في مجال المساواة أحد المواضيع الثالثة التي 

 :في المجتمع، وهي المرأةخالل المؤتمر الوزاري الثالث لالتحاد من أجل المتوسط بشأن دور  أولويات
 

 ؛الجنسينبين  الجتماعية متساو  ادية والمدنية واحق المشاركة في الحياة السياسية واالقتص 

  والفتيات؛ المرأةمكافحة جميع أنواع العنف والتمييز نحو 

  ليس فقط في المرأةمن أجل تعزيز انعتاق  الجنسينتغيير المواقف والتصرفات لتحقيق المساواة بين ،

 .مجال الحقوق وإنما أيضا في مجال الممارسة
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 ؟الجنسينالمحلية للجهات الفاعلة في مجال المساواة بين  معاتالمؤسسات الرائدة للتج مهامي ما ه. 7

 

  الذين سيشاركون بنشاط © الجنسينالتجمع المحلي للجهات الفاعلة في مجال المساواة بين اقتراح أعضاء

 في تنفيذ ونشر أنشطتها؛

  ؛                           التجمعبشكل جماعي مع أفراد  التجمعإرساء منهج وخطة عمل                          

 ؛تحديد ودعوة وتشجيع مشاركة الجهات الفاعلة للمنطقة المستهدفة 

  دعوة تقديم طلبات الترشيحإعداد العناصر القابلة للتسليم والمتوافقة مع األهداف والنتائج المتوقعة من 

 ؛ (الدعوةمن  5و 4انظر النقطتين )

 لكترونية واحدة كل ة إعلى األقل رسال)تقدم للنشاط الرائد إبالغ داعم المشروع بانتظام بشأن أوجه ال

 ؛(شهر

 تجميع المواد التصويرية المرتبطة بالنشاط الرائد؛ 

 إعداد تقرير أدبي ومالي للنشاط الرائد؛ 

  االيالغ طيلة العمل التجرييي حول النتائج التي تم الحصول عليها على اإلنترن  ووسائل التواصل

 .يص الميداني على المستوى المحلي والوطنياالجتماعي ونشر التشذ
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 معايير االختيار  2الملحق 

 

 :لتقييم الترشيحات، ستأخذ لجنة االختبار بعين االعتبار المعايير التالية

 

 ؛الجنسينالمساواة بين  مناصرةااللتزام بالعمل ل .1
 

 التجربة الميدانية؛ .2
 

سيتم تقييم هذا المعيار انطالقا من الجهات الفاعلة : هدفةالقدرة على الحوار مع الجهات الفاعلة للمنطقة المست .3
 ؛(تعريفات -1من الملحق  1والنقطة  الدعوةمن  2انظر النقطة ) التجمعالمقترحة لالنخراط في 

 

القدرة على التدبير المالي واللوجستي لتنظيم النشاط الرائد للتعبئة والمشروع الميداني المستقبلي والخضوع  .4
 .المشروعلمساءلة داعم 

 
 : الجوانب التالية ليست إلزامية لكنها تشكل قيمة مضافة

 ؛(عدد مهم من األعضاء)التمثيل  .5
 

 ؛(الفعلي على أرض الواقع على األقل سنتان من النشاط) خبرةال .6
 

 وهي الفرنسية واإلنجليزية والعربية؛ "الجهات الفاعلة في مجال المساواة"تعزيز إتقان لغات العمل في مشروع  .7
 

 .لقدرة على تعبئة الشبابا .8
 

 

 

 

 

 

 

 

 


