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    مقترح مشروع لتقديم دعوة 

 إلشراك الرجال من أجل المساواة بين الجنسين في الحوكمة المحلية في فلسطين واألردن ولبنان 
  

 

إلى تقديم منظمات المجتمع المدني   ) GIZ-LEAD("صنع القرار في الشرق االوسطمن تمكين النساء يدعو برنامج "
في الحكم بفعالية مبتكرة  إلشراك الرجال في تعزيز المساواة بين الجنسين محلية  مبادرات  مشاريع لدعم تنفيذ  عروض

 األردن ولبنان. و فلسطينالمحلي في 

 : مقدمة

الوزارة     نيابة عن  Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit   – GIZ ال  تنفذه هو برنامج  LEADبرنامج 
المبادرة الخاصة لتعزيز االستقرار والتنمية في منطقة الشرق      من خالل ) BMZ( االلمانية  والتنميةللتعاون االقتصادي االتحادية 

تطلب مشاركة نشطة من الرجال والنساء في جميع  ت  تيوالتعزيز عمليات التحول الديمقراطي   إلىالمبادرة تهدف  . وشمال أفريقيا األوسط
 أنحاء المنطقة.  

واألردن ولبنان. ويركز    فلسطينإلى تعزيز المشاركة السياسية للمرأة في صنع القرار في مجتمعات محلية مختارة في    تهدفو كما
المدني أو يشغلن منصباً بلدياً أو منصباً تقنياً  التنمية المجتمعية بوصفهن فاعالت في المجتمعساهمن بصنع ي ي ت البرنامج على النساء الال

 في الحكومة المحلية في المدن والمجتمعات الريفية والقرى المختارة. 

إلى دور الرجل في دعم وتعزيز مشاركة المرأة في مجتمعاتها المحلية، وفي الحكم المحلي والسياسة، وذلك من   LEADبرنامج وينظر 
دعم التغيير   بادراك ضرورةفي مجال الحكم المحلي. و ندرية (النوع االجتماعي)خالل تعزيز الممارسات المراعية لالعتبارات الج

 إشراك الرجال في األنشطة المنفذة.  السلوكي اإليجابي تعمل المبادرة بنشاط على

 :المشاريع مقترحاتتقديم الهدف من 

مبتكرة  تنفذها منظمات المجتمع المدني إلشراك الرجال في تعزيز المساواة بين الجنسين في الحكم المحلي   مبادرات محلية دعم تنفيذ 
 واألردن ولبنان.   فلسطين في 

مدتها ثالثة أشهر، تشرك ما ال يقل عن   ة محلي اللثقافية ل مراعية بوضع وتنفيذ مبادرات  تي يتم اختيارهاالمجتمع المحلي ال اتوستقوم منظم
  مشاركة المرأة في السياسة المحلية و/أو أنشطة وخدمات الحكم  يزتعزتهدف االنشطة الى  دولة، في كل رجال (بمن فيهم الشباب)   30

 . درية (النوع االجتماعي)المراعية لالعتبارات الجن  المحلي

 :المشاريعمقترحات تقديم ل المنظمات المؤهلة

االهتمام والخبرة في مجال المساواة بين الجنسين، وتعزيز   ذاتواألردن ولبنان،   فلسطينمن  قانونيا  ات المجتمع المدني المسجلةمنظم
 ) المشاريعلتقديم للدعوة  النص الكاملفي   متوفرة مشاركة المرأة في الحياة العامة، وإشراك المواطنين، وتنمية المجتمع (المتطلبات الكاملة 

 لغة المقترحات:

 ة. يتم تقديمها باللغة اإلنجليزي  جميع الوثائق المقدمة يجب أن

  



 اإلطار الزمني المتوقع ومدة المشروع:

 .  2021سبتمبر  30أشهر، على أن يتم االنتهاء من المشروع في موعد أقصاه  3من المقرر أن تنفذ المبادرات في غضون فترة  

 . 2021مارس  30بحلول نهاية اليوم (منتصف الليل) في   بدئي م  مقترح مشروعيجب على جميع المتقدمين تقديم 

 وثائق طلب العروض:

 مع موجز يشير إلى:  ةوثائق الكامل الالمهتمة منظمات المجتمع المدني يمكن أن تطلب 

  اسم المنظمة 
   البلد/الموقع 
 تصال  المسؤول ووسائل االشخص ال 

 . 2021مارس   25في موعد أقصاه    giz.de@program-leadعن طريق إرسال بريد إلكتروني إلى

  أن تطلب وثائق مهتمة. يمكن للمنظمات ال(سيتم تأكيد الموعد الحقا) اذار  16في     يرجى مالحظة: ستعقد جلسة معلومات عن المشروع 
 جلسة معلومات أخرى.  هناككون ي بعد هذا التاريخ ولكن لن  عرضال

بعد هذا التاريخ ولكنها   لعروضا. ويمكن أن تطلب منظمات المجتمع المدني 2021اذار   25آخر موعد لتقديم األسئلة واالستفسارات هو  
 لن تتمكن من تقديم أسئلة واستفسارات. 

 

 

 

 

 

 

 


