
 تعزيز المساواة بين النساء والرجال من خلال تعليم حقوق الإنسان

 المشاركة طلباتدعوة لتقديم 

تطلق إيكويتاس دعوة لتقديم طلبات لاختيار منظمات مجتمع مدني للمشاركة في برنامج تعزيز المساواة 

 بين النساء والرجال من خلال تعليم حقوق الإنسان في تونس والمغرب.

 2022جويلية  22الموعد النهائي لتقديم الطلبات: 

  بعد الزوال  2على الساعة  2022جويلية  4: باللغة الفرنسية احاطةجلسة 

  بعد الزوال  4على الساعة  2022جويلية  4باللغة العربية:  احاطةجلسة 

 

لمنطقة الشرق الأوسط للتسجيل في جلسات الإحاطة، يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى المنسقة الإقليمية 

 2022جويلية  30( في موعد أقصاه  rderbel@equitas.orgوشمال إفريقيا، رانية دربال )

 تقديم البرنامج

"تعزيز المساواة بين النساء والرجال من خلال تعليم حقوق الإنسان" هو برنامج يتم تنفيذه في تونس 

المركز الدولي لتعليم حقوق الإنسان، بالتعاون مع المنظمات المحلية الملتزمة  -والمغرب من قبل إيكويتاس 

بتعزيز حقوق النساء والفتيات. بتمويل من وزارة العلاقات الدولية والفرانكفونية في كيبيك، يهدف هذا 

ات المجتمع المدني على تنفيذ أنشطة ( إلى تعزيز قدرة منظم2024-2021البرنامج الذي يمتد لثلاث سنوات )

 تعليم حقوق الإنسان التي تعزز المساواة بين النساء والرجال .

 

 المركز الدولي لتعليم حقوق الإنسان -تقديم إيكويتاس 

، تعمل إيكويتاس 1967إيكويتاس منظمة غير حكومية غير ربحية مقرها في مونتريال، كندا. تأسست في عام 

المساواة والعدالة الاجتماعية واحترام كرامة الإنسان من خلال برامج تعليم حقوق الإنسان في كندا على تعزيز 

لمزيد من المعلومات حول إيكويتاس وبرامجها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يرجى زيارة:  وحول العالم.

www.equitas.org 

البرنامجهدف   

الهدف من البرنامج هو تعزيز قدرة المنظمات على تنفيذ أنشطة تعليم حقوق الإنسان )دورات تدريبية، 

حملات مناصرة أو توعية، إلخ( التي تعزز المساواة بين النساء والرجال. ولهذه الغاية، يوفر البرنامج للمنظمات 

عماً لتنفيذ مبادرات مجتمعية لتعليم حقوق الإنسان، المشاركة تدريبات وجاهياً ورقمياً، وتمويلات صغرى، ود

 وورش عمل وجلسات مرافقة وجاهياً ورقمياً، وأنشطة التشبيك والدعم وأنشطة التقييم.

 غايات البرنامج

 في نهاية البرنامج، يجب أن تكون المنظمات المشاركة قادرة على:

  ها، ولا سيما اتلتحليل قضايا سياقاستخدام إطار عمل يستند إلى معايير ومبادئ حقوق الإنسان

 التحديات الخاصة التي تواجهها الفتيات والنساء في بيئتهن

  دمج نهج تشاركي في عملهم في مجال تعليم حقوق الإنسان، من أجل تعزيز ادماج الجميع، من

 منظور المساواة بين النساء والرجال

mailto:rderbel@equitas.org
http://www.equitas.org/


  في العمل التعليمي في مجال حقوق تطبيق استراتيجيات لتعزيز المساواة بين النساء والرجال

 الإنسان لمنظمتهم

  استكشاف فرص التشبيك الأساسية للنهوض بالمساواة بين النساء والرجال في بلادهم ومنطقة

 الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

 .استخدام عملية تقييم أساسية لتقييم نتائج أنشطتهم في مجال تعليم حقوق الإنسان 

 للبرنامجالنموذج التعليمي 

يعتمد برنامج تعليم حقوق الإنسان هذا على مبادئ التعلم التجريبي للبالغين. يأتي معظم المحتوى من 

المشاركين، حيث يوفر البرنامج الإطار الذي يتم من خلاله مشاركة الخبرات. يتم التركيز على تطبيق المعرفة 

 يم المستمران دوراً رئيسياً في عملية التعلم هذه.المكتسبة وتطوير استراتيجيات العمل. يلعب التفكير والتقي

 أنشطة البرنامج

هذا الجدول الزمني لأخذ العلم، تجدون هنا الجدول الزمني للأنشطة الرئيسية المتوخاة في إطار البرنامج. 

 اعتماداً على احتياجات المنظمات المختارة أو تطور السياق. عرضة للتغيير

 جلسة إحاطة

 فترة الأسئلة المتعلقة بالدعوة لتقديم الطلبات()بما في ذلك 

جويلية  4: الفرنسية باللغة

بعد الزوال   2على الساعة 

جويلية  4العربية: باللغة 

 بعد الزوال 4على الساعة 

 2022جويلية  22  الموعد النهائي لتقديم الطلبات

 2022أوت  15 إعلان المنظمات التي تم اختيارها

 تحديد نقاط القوة والاحتياجات التنظيمية لدينا - مجموعة التركيز

 

 ورشة عمل وجاهية أو رقمية لمدة ساعتين تقريباً 

 أشخاص لكل مؤسسة( 4إلى  2)من 

 2022سبتمبر  -أوت 

 

 الم على مسار حقوق الإنسانضع الع – تدريب رقمي لمعلمي حقوق الإنسان

 

وحدات مدة كل منها ساعتان  5يتألف التدريب غير المتزامن عبر الإنترنت من 

 تقريباً، والتي يمكن إكمالها وفقاً لوتيرة كل شخص.

للذين سيشاركون في  شرط أساسي إلزامي)متاح لجميع الأشخاص المهتمين. 

 أيام( 5التدريب الوجاهي لمدة 

 2022أكتوبر  -سبتمبر 

 

 الإنسانتحليل سياقنا باستخدام النهج القائم على حقوق  - مجموعة التركيز

 ورشة عمل وجاهية أو رقمية لمدة ساعتين تقريباً 

 أشخاص لكل منظمة( 4إلى  2)من 

 2022نوفمبر 

 

تعزيز المساواة بين النساء والرجال من خلال  -معلمي حقوق الإنسان  تدريب

 تعليم حقوق الإنسان

 

 أيام في تونس 5تدريب وجاهي لمدة 

 أشخاص لكل منظمة( 4إلى  2)من 

 2022ديسمبر 

 

 

م حقوق من خلال تعليتعزيز المساواة بين النساء والرجال ت - مبادرة مجتمعية

 الإنسان

ستحدد كل منظمة شروط مبادرتها المجتمعية وستتلقى تمويلاً صغيراً ودعماً 

 لتنفيذها.

 2023بين جانفي وجولية 

 



أيام.  5)التزام إلزامي لجميع الأشخاص الذين استفادوا من التدريب لمدة 

 تشجيع مشاركة جميع أعضاء المنظمة(.

لتخطيط وتنفيذ وتقييم المبادرة المجتمعية لتعليم حقوق  - جلسات التدريب

 الإنسان بهدف تعزيز المساواة بين النساء والرجال

 ورش عمل رقمية لمدة ساعتين تقريباً  5

 أشخاص لكل منظمة( 4إلى  2)من 

 2023بين جانفي وجولية 

 

تعزيز المساواة بين النساء والرجال من خلال تعليم  -الممارسين مجموعة

 حقوق الإنسان

أنشطة متنوعة رقمية و / أو وجاهية )منتديات مناقشة، ندوات عبر الإنترنت، 

اجتماعات، إلخ( لتعزيز التشبيك وتبادل الدروس المستفادة والممارسات 

المنظمات المشاركة في البرنامج و / أو المنظمات الأخرى الجيدة بين 

 المهتمة بتعزيز المساواة بين النساء والرجال من خلال تعليم حقوق الإنسان.

إبتداًء من شهر جانفي 
2023 

 

 لمعلمي حقوق الإنسان تدريب إقليمي

لتعزيز تبادل الدروس المستفادة والممارسات الجيدة  -أساليب سيتم تحديدها 

لتعزيز المساواة بين النساء والرجال من خلال تعليم حقوق الإنسان في 

 منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

 2023جويلية 

 

 تحدد فيما بعد - أنشطة أخرى

مارس آذار/   و 2023يونيو حزيران/ ستحدد الأنشطة التي سيتم تنفيذها بين 

 وفقاً لاحتياجات المنظمات المعنية. 2024

ومارس  2023ية بين جويل
2024 

 

 

 الملف التعريفي للمنظمات والمتقدمين

 بهدف تحقيق أقصى تأثير البرنامج، يتم إيلاء اهتمام خاص لاختيار المنظمات والمرشحين.

 :المنظمات المرشحةيجب على 

 إظهار الالتزام بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها 

  والرجال و / أو حقوق النساء والفتياتالمشاركة في أنشطة لتعزيز المساواة بين النساء 

 التعهد بتيسير نقل واستخدام المعرفة المكتسبة في إطار البرنامج داخل منظماتهم 

 ( ومارس  2023بين جويلية الالتزام بالمشاركة في جميع الأنشطة المخطط لها في إطار البرنامج

لتعزيز المساواة بين النساء (، بما في ذلك تنفيذ مبادرة مجتمعية لتعليم حقوق الإنسان 2024

 والرجال.

تم تصميم البرنامج في المقام الأول لمنظمات المجتمع المدني. ومع ذلك، يمكن النظر في الطلبات 

المقدمة من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أو الوكالات الحكومية أو المؤسسات التعليمية أو أنواع 

 لعت بأنشطة تعليم حقوق الإنسان.أخرى من المنظمات غير الربحية التي اضط

 من المنظمات المؤهلة: المتقدم.ةيجب على 

  أن ي.تكون موظف.ة أو متطوع.ة نشطاً في منظمته.ها لمدة عامين على الأقل، أو منذ إنشاء

 المنظمة إن تم إنشاؤها منذ أقل من عامين 

 ية، مناصرة، إلخ.( أن ي.تكون لديه.ها خبرة في تعليم حقوق الإنسان )أنشطة تدريبية، توع 

   أن ي.تكون قادراً على التأثير في أنشطة تعليم حقوق الإنسان التي تقوم بها منظمته.ها 

  أن ي.تكون ملتزماً بنقل المعرفة المكتسبة من خلال البرنامج إلى زملائه.ها والأطراف المعنية الأخرى 



 في ذلك التخطيط والتنفيذ  أن ي.تكون ملتزماً بلعب دور نشط في جميع أنشطة البرنامج، بما

 والتقييم لمبادرة مجتمعية لتعليم حقوق الإنسان بهدف تعزيز المساواة بين النساء والرجال 

  مراعاة التحديات التي تثيرها المساواة بين النساء والرجال واحترام التنوع في أنشطة التدريب

 والتشبيك وتطوير البرامج والشراكات الجديدة  

 فرنسية أو العربية.إتقان اللغة ال 

 

 عملية الاختيار

بالإضافة إلى  .ستقوم لجنة الاختيار بمراجعة جميع الطلبات الواردة واختيار المنظمات للمشاركة في البرنامج

ذلك، يجب على المنظمات المختارة أن تقترح المرشحين الذين يستوفون معايير الاختيار للمشاركة في 

أيام في تونس، حيث عدد الأماكن محدود إلى  5الأنشطة المختلفة للبرنامج، لا سيما التدريب المباشر لمدة 

مفصلة أعلاه، تنظر اللجنة أيضاً في التمثيل شخصاً من المنظمات المختارة. بناًء على المتطلبات ال 25

  العادل الجندريالجغرافي والتمثيل 

 تحتفظ إيكويتاس بالحق في اختيار بعض أو كل المرشحين المقترحين من قبل كل منظمة.

 كيف تقدم طلب منظمتك؟

وترشيح 2-4 مرشحين، 50٪ منهم على الأقل من   المشاركة طلب نموذج يجب على كل منظمة مهتمة إكمال

2022جويلية  22النساء، للمشاركة في أنشطة البرنامج. يجب إكمال النموذج الرقمي في موعد أقصاه   

 الأشخاص ذوي التنوع البشري على التقديم.لا تميز إيكويتاس في اختيار ملفات الطلب وتشجع بشدة 

 

https://forms.office.com/r/x4SqLV2dkS

