
                                                 

 
 

                                                                                                                                                               

 

 

 "  تمكین النساء في صنع القرار المحلي مشروع "
 في البلدیات  والرجال    نساءللطلب الترشح 

 نبذة عن الھیئة الوطنیة لشؤون المرأة اللبنانیة
في العام    ۷۲۰ھیئة رسمیة مرتبطة برئاسة مجلس الوزراء منشأة بالقانون رقم    ھي الھیئة الوطنیة لشؤون المرأة اللبنانیة

اإلجتماعي في سیاسات وبرامج الوزارات والمؤسسات تعمل على  تعزیز حقوق النساء في لبنان وإدماج قضایا النوع  ،  ۱۹۹۸
 العامة.  حدد القانون للھیئة الوطنیة مھام استشاریة، تنسیقیة، وتنفیذیة.

إبداء الرأي والمالحظات واقتراح الخطط وبرامج العمل على الحكومة من أجل تحقیق المساواة بین    تشاریة مھام اس •
 الجنسین.

 بین االدارات العامة والمنظمات غیر الحكومیة المعنیة.  مھام تنسیقیة   •
تطویرالخطط واالستراتیجیات الوطنیة ومتابعة تنفیذھا ضمن منھجیة تشاركیة، تنفیذ المشاریع، دراسات    مھام تنفیذیة   •

 وأبحاث، ورش عمل ومؤتمرات ونشاطات على الصعیدین المحلي والدولي. 

 المحلي نبذة عن مشروع تمكین النساء في صنع القرار  
  GIZ" ضمن البرنامج االقلیمي ل  تمكین النساء في صنع القرار المحلي  مشروع "لمرأة اللبنانیة  شؤون االھیئة الوطنیة لتنفّذ  

 . الحكومة االلمانیةبتمویل من و "تمكین النساء في صنع القرار في الشرق االوسط" 
  

التدقیق التشاركي    توجیھ، متابعة توصیات  تنفیذ برنامجعدة مكونات :  "  تمكین النساء في صنع القرار المحلي  یتضّمن مشروع  "
لمساواة بین الجنسین ضمن البلدیات، خلق شبكة  ا  تراعي، تنفیذ مشاریع  للمساواة بین الجنسین في كل من بلدیتي جزین وصیدا

حول موضوع   ابةلتثقیف الفئات الش   تعلیمیة تربویة  النوع االجتماعي على صعید البلدیات،  تطویر أداةنقاط اتصال حول قضایا  
 ضمن البلدیات. إعالمیة  (أفالم قصیرة) لإلضاءة على المشاریع المنفذة موادّ كما   المشاركة السیاسیة للنساء

 
الفاعالت والفاعلین في العمل البلدي، ویھدف     النساء والرجالتنفیذ مشاریع تراعي المساواة بین الجنسین "    "مكون    ستھدفی

 .لمساواة بین الجنسیناراعي تعزز المشاركة السیاسیة للنساء، وتتنفیذ مشاریع  ل شراكة فاعلة بین النساء والرجال خلق إلى

  المكّون؟ ھذالمن یتوجھ 
والى الرجال اعضاء المجالس البلدیة او موظفین في  او مخاتیر  او موّظفات في البلدیات    عضوات المجالس البلدیة  نساءللیتوجھ  

 .او فاعلین في المجتمع المحلي للبلدیة او مخاتیر البلدیات
 

 على الراغبین بالمشاركة التقّدم بالطلب كفریق مكّون من شخصین على االقل, سیّدة ورجل حسب الشروط المذكورة اعاله. 
 

 .   فرق 10 اختیار سیتم



                                                 

 
 

                                                                                                                                                               

 

، تعزیز دور النساء في الحكم المحلي، النوع  التنمیة المحلیةللنساء و  حول المشاركة السیاسیة  افتراضیةعمل    ات وورشجلس  بعد المشاركة في
 ، للمساواة بین الجنسین یةع مراعیراتصمیم وكتابة مشاالجتماعي والتنمیة المحلیة، 

 . ضمن نطاق بلدتھ المحليفي الحكم یراعي منظور النوع االجتماعي و المساواة بین الجنسین مشروع تصمیم على كل فریق 
التي سوف تشرف مباشرة على   المشروع وبمساعدة الھیئة الوطنیة لشؤون المرأة اللبنانیة  اإلشراف على تنفیذبعد الموافقة، یھتم الفریق ب

 . التنفیذ

 أھمیة المشاركة في ھذا المشروع  
 

 . العمل السیاسي المحليخلق شراكة فاعلة بین النساء والرجال لتعزیز مشاركة المرأة في  •
 . والتنمیة المحلیة العمل السیاسي ات فيقدرال زیادة •
 تطویر المھارات في تصمیم وكتابة المشاریع المراعیة للنوع االجتماعي.  •
 .مراع للمساواة بین الجنسینمشروع   تنفیذ خدمة المجتمع المحلي من خالل   •
 العمل ضمن فریق .  •

 
 
 التقدم بطلب المشاركة  شروط 

امرأة عضوة او موّظفة في بلدیة او مختارة ورجل عضو او موّظف  ان یكون فریق عمل من شخصین على االقل,  •
 .في مجلس بلدي او مختار او فاعل في المجتمع المحلي للبلدیة

 ھي إلزامیة وضروریة.التي نشطة  من التدریبات وجلسات التوعیة مشاركة في جمیع األالبیلتزم الفریق  أن  •
 .البلدةأھمیة تطویر الذات لخدمة یكون الفریق یؤمن بأن  •
 .البلدة بحاجة المجتمع ضمن نطاق  الفریق ملمأن یكون  •
 . للمشاركة ولتنفیذ المبادرة الحقا على موافقة البلدیة یحصل الفریق أن  •

 
  



                                                 

 
 

                                                                                                                                                               

 

 
 لالنشطة الجدول األولي 

 
 ، وتتضمن االنشطة التالیة:۲۰۲۱تموزوتستمر لغایة شھر   ۲۰۲۱حزیرانشھر  فيتبدأ  المشروعدورة 

  . لقاء تحضیري   •
 جلسات تدریبیة وورش عمل  •
 . )ة(بمساعدة تقنیة من خبیرمبادرة تصمیم  •
 . المبادرة تنفیذ  •

 

 إجراءات اإلختیار 
 

الشروط حسب  الفرق  على أن یتم اختیار  فرق للمشاركة    ۱۰  تختاروف  ان الھیئة الوطنیة لشؤون المرأة اللبنانیة س -
 ییز. ، دون أي تمالمذكورة والكفاءة

 
 الطلبات  تقدیم آلیة

 
عبر  لجمیع اعضء الفریق  كما یرجى ارسال السیرالذاتیة  اإلنترنت باللغة العربیة.   نموذج عبر تعبئة  تقدم الطلبات من خالل  

 تمكین النساء في صنع القرار المحلي تحت عنوان   info@nclw.gov.lbالبرید االلكتروني:   
 

              الطلبات المكتملة فقط سوف تؤخذ بعین اإلعتبار.ان 
 

الرقم  على    قة المشروع اآلنسة ماریا جعجعسمع منفي ملء النموذج عبر اإلنترنت، یرجى التواصل  ة  صعوبأي  عند مواجھة  
 maria.geagea@nclw.gov.lbأو عبر البرید االلكتروني    05955101التالي

 
 ۲۰۲۱-۰٦-۲٥ قبل تاریخ یرجى التسجیل من خالل الرابط أدناه 

https://forms.gle/r9A68zYn76aeyA869 
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