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  ال مجتمع المؤسسات ل موجهة  دعوة
   مدن 

 
حاتتقديل فلسطي   النسائية ف اكة م مقتر ة مشاري    عل  شر  صغت 

 

 ؟النساء حقوق مواضيع متعلقة بشغف تجاه الن هل لديك

ي أن تكون
ن فن  ؟للنساء حقوق اقتصادية أفضل  من أجلتعمل  إقليمية و جزًءا من شبكة وطنية  جمعيتكن هل ترغب 

 !كذلك، يرج  مواصلة القراءةإذا كان األمر  

 

حات مشاري    عالمرأة للمرأة السويدية باستالم  مؤسسةوبالتعاون مع  جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية رحبت  مقتر

ة  FEM)  -" النسوية من أجل حقوق النساء االقتصادية" سمإببرنامج من خالل ليتم االختيار من بينها وتنفيذها   صغت 

PAWER )والممول من وزارة الخارجية الهولندية .   

ن  ت منكايش  ل جمعياتلمؤسسات و  الدعوة موجهة يكات  فلسطب   إىل جنب مع ش 
ً
  مع وتونس للعمل األردنلبنان و من جنبا

ً
ا

ي  
ي مجال العنف االقتصادي القائم عىل النوع االجتماعي )نشاطات خاصة بفن

نامج  بدأ    (. EGBVالمنارصة والضغط فن ي  الب 
مطلع  فن

ي 
ي مجال  مؤسساتمن أرب  ع مشكل   تحالف  هيقوم بتنفيذو  , 2025ويمتد إىل نهاية عام   2021 كانون ثانن

  النساءحقوق تعمل فن

ي 
ي تونس(  المنفذةقائدة التحالف و للمرأة السويدية )المرأة  مؤسسةدول عربية وبقيادة  أرب  عفن

وجمعية النساء العربيات فن

ي األردن( المنفذة)
ي لبنان( وجمعية المرأة العاملة الفلسطينية و  فن

مجموعة األبحاث والتدريب للعمل التنموي )المنفذة فن

ي 
ن للتنمية )المنفذة فن  (. فلسطب 

نامج إىل اليهدف  ي يواجهن تعزيز قدرات ب 
ن المتعلق بالمالكثب  من التالشابات الالن  عىل النوع   القائم  االقتصادي عنفيب 

ي األردن ولبنا
ن ن  االجتماعي فن ي مجال  اترائدحت  يصبحن  وتونس    وفلسطب 

ي القطاع غب     فن
ن ظروف الشابات العامالت فن تحسب 

 .  الرسمي

نامج  ي القطاع غب  الرسمي وال ا  حول أوضاعالمسائلة للوصول إىل يسىع الب 
ي يفتقرنلشابات العامالت فن

إىل الحماية مثل   الن 

ي الوصول إىل الفرص والموارد االقتصادية؛ 
ن بشأن العمل  أو بسبب تطبيق عدم المساواة فن ن الجنسب  ية بب  ن ن التميب  القوانب 

ي والموارد والتحكم فيها؛ 
اث وحقوق الملكية والوصول إىل األراضن صنع القرار  لوصول لمواقععدم اباالضافة إىل والمب 

؛  ي األجور والمزايا وظروف العمل؛ عو االقتصادي والماىلي
ي الرعاية غب  مدفوعة األجر والعمل وكذلك دم المساواة فن

  الرعان 

ي مكان العمل، و 
ىلي والعنف والتحرش فن

ن  . ذلك غب  الكثب  المبن

وع للمساهمة ب :  يهدف المش   أربعة نتائج، كالتاىلي

ي آمنة للشابات  اتإنشاء مساح:   1• النتيجة 
ي مؤسسات المجتمع فن

من خالل برامج   و المؤسسات القاعدية النسوية المدنن

 المنارصة 

 القيادة الشاملة والتعلم توفب  مهارات :    2• النتيجة 
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ي مجال المنارصة وبناء التحالفات والتعبئة االجتماعية والقيادة الشاملة للشابات والم :    3• النتيجة 
 ؤسساتتعزيز القدرات فن

نامج يكة للب   . الش 

 بالتدخالت الخاصة بالتعبئة والمنارصة عىل مستويات متعددة.  القيام :   4• النتيجة 

نامج بنجاح ة  منًحا  FEM PAWER تحالف ، يقدم ليتم تنفيذ الب  ي ) مؤسساتإىل  صغب 
القاعدية مؤسسات المجتمع المدنن

ي  مجموعات و  ( النسائية
يكة مؤسسات"  لتكونمجال حقوق النساء تعمل فن نامج "ش  ي الب 

 . فن

 

ة المنح    الصغت 

يكة مؤسساتك نامج عىلسيساعد  ,ش  ن قياد  الب    يتعلق وهيكلها وأنظمتها وثقافتها وما ة أو المجموعة المؤسس ة تحسب 

ي مجال  ةعنارص الجمعيتعزيز مهارات  كما سيؤدي إىلذلك،  ب
ي / كسب التأييد   فن

العنف االقتصادي القائم   مجال  المنارصة، وفن

 النتائج المطلوبة.  وتعزيز   تشكيل شبكات وطنية وإقليمية من أجل تحقيقأيضا سيتم و . عىل النوع االجتماعي 

ك،  تكون  نالنسائية مهتمة بأاوالمجموعة   ةالمؤسس  انتكإذا   اح  سوى ت ها فما علي جزًءا من هذا العمل المشب  قديم اقب 

وع   استمرار العمل الذي  حات تدعم بمقب    . من طرفنا نرحبأعاله( ري)انظ FEM PAWERيتماش  مع أهداف برنامج لمش 

 لجمعية ا قوم به ت
ً
   تماًما. برنامج جديد نشاء  إأو  حاليا

، ستقوم  يكة المؤسسات"لتحقيق أقىص قدر من التأثب  ي    FEM PAWER تحالف جنًبا إىل جنب مع "الش 
بإعادة النظر فن

ا 
ً
امج المخطط لها عىل أساس سنوي، لتقييمها وتعديلها وفق  لالحتياجات واإلنجازات. الب 

 

 حجم المنح وعددها 

 االستفادة من إحدى فئات المنح التالية:  المهتمة يمكن للمؤسسات

انية أقصاها  - ن ة بمب   . سنوات 4يورو لمدة  40000يورو سنوًيا و  10000منح صغب 

ي السنة و  20000منح متوسطة الحجم: بحد أقىص  -
 . سنوات 4لمدة  80000فن

)يمكن أن يشمل ذلك المنظمات المسجلة ، ومجموعات النشطاء ،   من المؤسسات عىل هيئة شبكةلتجمع منح   -

انية لهذا النوع من المنح هو  ن يورو لمدة    120000يورو سنوًيا و   30000والحركات الوطنية ، إلخ(. سيكون الحد األقىص للمب 

 سنوات.  4

 

  تقد لمؤسساتل مهمة معايت  
 
حات ميالراغبة ف  :مقتر
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ي برامجها  النساءحقوق   تركز عىلمؤسسة أن تكون  -1
ي دعم ، و فن

والمساواة  النساء حقوق تتمثل مهمتها الرئيسية ورسالتها فن

ن  ن الجنسب   . بب 

ية و الهيئات األهلية  لعام  مسجلة بموجب المؤسسة يجب أن تكون   -2  . 2000قانون الجمعيات الخب 

ام واضح بحقوق إظهار  -3 ن ن باإلضافة إىل اإلدماج والتنوع.  النساءالب  ن الجنسب   والمساواة بب 

ي عىل النوع االجتماعي التوعية ذات الصلة بالعنف  للنساء وتقديم برامج   تقديم الخدمات  -4
"الوقاية" مثل : المبتن

ي ذلك تنمية القدرات. 
 واالستجابة و / أو المنارصة عب  القطاعات ، بما فن

 .والتحالفات وما إىل ذلك جنًبا إىل جنب مع مسؤوىلي النشاطات "الشبكة"أصحاب المصلحة  وأصحاب جمع  -5

ن و  إظهار  -6 ن المحليب  ام بالعمل مع المسؤولب  ن امهم عىل نطاق الوطن االلب  دعمهم لحقوق  و والقطاع الخاص لضمان احب 

اكات مع المؤسسات الوطنية والمحليةعىل بناء  القدرةو االقتصادية المتساوية ومبدأ تكافؤ الفرص النساء   . ش 

 

 األولوية للمؤسسات التالية:  ستعىط 

 . ناشئة ذات وصول ضئيل أو معدوم إىل التمويلمؤسسات  .1

ن الجمعيات النسائية التحالفات أو الشبكات .2  . بب 

 . من المناطق النائية المهمشة مؤسسات .3

  المؤسسات .4
ً
 . المكونة من/ أو العاملة مع الشابات المستبعدات والمهمشات اجتماعيا

اتيجيات خالقة ومبتكرةمؤسسات  .5  .ذات اسب 

 

 أنواع المشاري    ع واألنشطة المؤهلة للحصول عىل الدعم )أمثلة(

الضغط  االجتماعي و المنارصة الخاصة بالعنف القائم عىل النوع  كسب التأييد/ بناء القدرات مع  و تقديم الخدمة  •

 .عىل النوع االجتماعي  العنف القائمإلنهاء عىل الجهات المسؤولة 

ن  • ي يصعب   صاحبات الحقوقتمكب 
والناجيات من العنف القائم عىل النوع االجتماعي والضعفاء والمجموعات الت 

ي ال الناس تمثيلالقدرة عىل دعم مهارات القيادة وصنع القرار و  عن طريقالوصول إليها 
ي  )فن

مجالس المنتخبة( فن

ي والسياشي 
ن الخاص والمدنن  .المجالب 

ي المجتمعات المحلية،  مواجهة  تنمية القدرات المتعلقة ب •
أصحاب   بالتواصل معالعنف القائم عىل النوع االجتماعي فن

ن )Right Holders) الحق ن   (Duty Bearers( والمسؤولب  كب 
عن طريق عقد ورش عمل تدريبية عىل القيادة مع الب 

  تخطيط المشاري    ع عىل

ي ذلك زيادة المشاركة مع القطاع   •
تصميم وتنفيذ استجابات فعالة ومستدامة للعنف القائم عىل النوع االجتماعي بما فن

ة أو تعاونيات،  الخاص. عىل سبيل المثال  .قيام المؤسسات بمشاري    ع تجارية صغب 
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ي المجال ذي الصلة بالعنف  •
يعات تتبع المساءلة االجتماعية فن . مثال: تطبيق التش  القائم عىل النوع االجتماعي

ن النساء من الوصول إىل الموارد المالية لمشاري    ع األعمال ن عن طريق تمكب  ن الجنسب   .المتعلقة بالمساواة بب 

ي ذلك تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا الجديدة ضمن   •
الضغط عىل  نشاط المنارصة و تطبيق مناهج مبتكرة بما فن

يعات أو التعليمات أو  APP صنع تطبيقات -المسؤولة. مثال الجهات  ي تحتوي عىل معلومات ذات صلة بالتش 
الت 

ي مكان العمل
ن فن ن الجنسب  ي تعزز المساواة بب 

 .الممارسات الت 

 اتباع سياسة التعلم والدعم من األقران •

ي مجال العنف االقتصادي القائم عىل النوع االجت •
قصص  عنماعي بتقديم أمثلة االنخراط مع وسائل اإلعالم فن

 الناجيات من العنف االقتصادي القائم عىل النوع االجتماعي 

ي ذلك الرواتب وتكاليف المكتب واالتصاالت والنقل وما إىل ذلك •
ن التكاليف التشغيلية، بما فن  .تأمب 

ي  التنفيذ 
 والجدول الزمتن

حات المشاري    ع  2021يوليو تموز/   إرسال مقب 

كاء   ين أول/  –أغسطس آب/  تقييم واختيار الش   2021أكتوبر تش 

امج وتوقيع االتفاقيات /  التعديالت النهائية للب  ي
ين ثانن  2021ديسمب  كانون أول/ نوفمب  إىل  تش 

/   بدء التنفيذ ي
 2022يناير كانون ثانن

/  االنتهاء من التنفيذ ي
ين ثانن  2025نوفمب  تش 

 

 

يل   ن ي إىل كوتعبئته  نموذج الطلببعد تبن
ونن يد اإللكب  ن , الرجاء إرساله عب  الب  ن التاليب   : الالعنوانب 

 pwwsd@pwwsd.org   وfem.pawer@kvinnatillkvinna.se 

حات بموعد أقصاه ي المقب 
   . 2021آب   25 يسعدنا تلق 

نامج ي حال وجود اي استفسارات او ا 2021آب   5  بتاري    خ سيكون هناك جلسة تعريفية للب 
اكة,   ةلة حول منحسئ, و فن الش 

 . 2021آب   19قبل تاري    خ   fem.pawer@kvinnatillkvinna.seو pwwsd@pwwsd.org يرج  االرسال اىل

م بالتنوع، وبالتال  نرحب ب تحالفنحن 
حات مشاري    عنسوي ملتر    من جميع  مقتر

النسائية  مؤسسات المجتمع المدن 

  تمثل 
ائح المجتمع. التر حاتنشجع و شر   تضم المؤسسات  المقدمة من المقتر

هم من  األشخاص ذوي اإلعاقة، و  التر غت 

 . هشاشةذات ال الفئات

 

 نتمتن لكن كل التوفيق!  

https://pwwsd.org/uploads/162671106299265715.docx
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