مشروع التوجيه للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية
طلب الترشح للمستفيدات من التوجيه Call for Mentees
نبذة عن الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية
الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية هي هيئة رسمية مرتبطة برئاسة مجلس الوزراء منشأة بالقانون رقم  720في العام
 ،1998تعمل على تعزيز حقوق النساء في لبنان وإدماج قضايا النوع اإلجتماعي في سياسات وبرامج الوزارات والمؤسسات
العامة .حدد القانون للهيئة الوطنية مهام استشارية ،تنسيقية ،وتنفيذية.
• مهام استشارية إبداء الرأي والمالحظات واقتراح الخطط وبرامج العمل على الحكومة من أجل تحقيق المساواة بين
الجنسين.
• مهام تنسيقية بين االدارات العامة والمنظمات غير الحكومية المعنية.
• مهام تنفيذية تطويرالخطط واالستراتيجيات الوطنية ومتابعة تنفيذها ضمن منهجية تشاركية ،تنفيذ المشاريع ،دراسات
وأبحاث ،ورش عمل ومؤتمرات ونشاطات على الصعيدين المحلي والدولي.

نبذة عن مشروع تمكين النساء في صنع القرار المحلي
تنف ّذ الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية مشروع " تمكين النساء في صنع القرار المحلي" ضمن البرنامج االقليمي ل GIZ
"تمكين النساء في صنع القرار في الشرق االوسط" و بتمويل من الحكومة االلمانية.
يتض ّمن مشروع " تمكين النساء في صنع القرار المحلي" مكونين أساسيين :األول مشروع "التوجيه"؛ والثاني متابعة توصيات
التدقيق التشاركي للمساواة بين الجنسين في كل من بلديتي جزين وصيدا.
يهدف مشروع التوجيه الى تمكين وتثبيت القدرات والمهارات السياسية للنساء المنتخبات في المجالس البلدية ،وذلك من خالل :
 oاشراك عضوات المجالس البلدية (كمستفيدات من التوجيه) ودعمهن في تعزيز معرفتهن ومعلوماتهن،
واكسابهن المهارات الالزمة لتعزيز دورهن على المستوى المحلي في لبنان ،مع التركيز على دور عضوات
المجالس البلدية خالل وبعد األزمات.
ّ
 oمواءمتهن مع موجّهات من النساء اللواتي يتمتعن بخبرة في مجاالت واختصاصات مختلفة.
 oتدريبات وجلسات توعوية بمواضيع غير من ّمطة لتكريس ولتطوير مهارات المشاركات وحصولهن على
المشورة والمعرفة ،مما يساهم في نجاحهن في كافة مجاالت عمل المجلس البلدي.

لمن يتوجه مشروع التوجيه ؟
يمكن المشاركة في هذا المشروع كمستفيدة من التوجيه ( )Menteeأو كموجهة (.)Mentor
المستفيدة من التوجيه ( :)Menteeسيتم اختيار  15من عضوات المجالس البلدية المنتخبة مع التركيز على العضوات اللواتي يسعين ليكن
أكثر قدرة في مشاركتهن في ادارة المجالس البلدية والتنمية المحلية على حد سواء.
الموجهة ( :)Mentorسيتم اختيار  15من القيادات السياسية النسوية من ذوات الخبرة في العمل السياسي المحلي/الوطني /البرلماني
ِ
للمشاركة في المشروع.

بعد اختيار المشاركات ،سوف تشكل كل موجهة ومستفيدة من التوجيه فريق لتمكين المستفيدة من التوجيه على تعزيز دورها
في المجلس البلدي والعمل معا على خطة لزيادة المعرفة والكفاءة والمهارات الالزمة لتفعيل دور المستفيدة من التوجيه في المجالس
البلدية ،مع التركيز على دور عضوات المجالس البلدية خالل وبعد الزمات خاصة بما يخص الصحة النفسية في المجتمع.

أهمية المشاركة في هذا المشروع كمستفيدة من التوجيه
•
•
•
•
•
•
•
•

تبادل الخبرات والمعرفة واستكشاف فرص التواصل وتوسيع دائرة التشبيك بين المشاركات.
تطوير المهارات المهنية والثقة بالنفس والقدرة على مساعدة المجتمع بتخطي األزمات وآثارها وكسب المعرفة
بإدارة المشاريع .
الحصول على المشورة والتشجيع والدعم.
تطوير القدرة على العمل السياسي.
فهم الثقافة والقواعد الغير المدونة في السياسة.
التعرف على أنماط القادة اإلدارية.
خدمة المجتمع المحلي من خالل تنفيذ مشروع لمواجهة تداعيات األزمات وأثارها على الصحة النفسية.
بيئة داعمة حيث يمكن تقييم نقاط القوة والضعف والنجاح والفشل.

شروط التقدم بطلب المشاركة
•
•
•
•

أن تكون من أعضاء المجلس البلدي.
أن تلتزم بالمشاركة في جميع األنشطة من التدريبات و جلسات التوعية التي هي إلزامية و ضرورية .
أن تعي أهمية تطوير الذات لخدمة بلدتها.
أن يكون لديها المام بحاجة المجتمع ضمن نطاق بلديتها.

الجدول األولي لمشروع التوجيه
دورة المشروع تبدأ في شهر كانون األول  2020وتستمر لغاية شهر شباط  ،2021وتتضمن االنشطة التالية:
• لقاء تحضيري محلي خالل شهر ك 2020 1في بيروت.
• لقاءات متابعة محلية وبرامج تدريبية يتم تحديدها الحقا.
• لقاءات أسبوعية بين كل  Mentorو Menteeتحددها كل مجموعة.
• لقاء نهائي في لبنان إلطالق نتائج مشروع التوجيه في شهر شباط .2021

إجراءات اإلختيار
-

ان الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ستختار المستفيدات من التوجيه (15مشاركة) وفقًا للمعايير المحددة أعاله.
على أن يتم اختيارهن حسب الكفاءة ،دون أي تمييز.
تحظى كل مستفيدة بدعم من موجهة .على أن يتم اختيار الثنائي من قبل الهيئة الوطنية.

آلية تقديم الطلبات
تقدم الطلبات من خالل تعبئة نموذج عبر اإلنترنت باللغة العربية .كما يرجى ارسال السيرة الذاتية عبر البريد االلكتروني:
 info@nclw.gov.lbتحت عنوان .Call for mentees
ان الطلبات المكتملة فقط سوف تؤخذ بعين اإلعتبار.
عند مواجهة أي صعوبة في ملء النموذج عبر اإلنترنت ،يرجى التواصل مع منسقة المشروع اآلنسة ماريا جعجع على الرقم
التالي  05955101أو عبر البريد االلكتروني maria.geagea@nclw.gov.lb
يرجى التسجيل من خالل الرابط أدناه قبل تاريخ  6كانون االول 2020
https://forms.gle/BfzX4AqJq8QfELvAA

