
 

 

تمكين النساء في المواقع القيادية في  LEAD مشروع –اللجنة الوطنية لشؤون المرأة تعلن 
تنفيذ برنامج "التوجيه" لعضوات المجالس المنتخبة )مجالس الحكومة والمجتمع المدني عن 

 مجالس البلدية والمحلية( –المحافظات 
 
 مقدمة: ال

المنفذ من مشروع تمكين النساء في المواقع القيادية في الحكومة والمجتمع المدني  –تنفذ اللجنة الوطنية لشؤون المرأة 

 الوزارة االتحادية للتعاون االقتصادي والتنمية األلمانية على تنفيذ العديد من المبادرات المبتكرة بتمويل من  GIZقبل ال 
 مجالسلزيادة مشاركة النساء في المناصب القيادية، السيما في قطاع الحكم المحلي، من خالل العمل مع عضوات ال

 . المحلية لتعزيز تأثيرهن في قيادة العملية التنموية في مواقعهن

" التوجيه.   "لبنان وفلسطيناألردن وفي كل من  تزامنيا والذي يتم تنفيذه" التوجيه"برنامج عن اطالق برنامج اليعلن 
، من 2017عن العام  بةالمحلية المنتخ مجالسرسمي، حيث تستفيد من خالله عضوات الالغير للتعلم ( جديدة)هو طريقة 

خالل برنامج عمل توجيهي يتضمن انشطة برامجية جماعية وانشطة فردية يتم تطويرها وتنفيذها بمشاركة قيادات 

النقابات أو /أو البرلماني و/أو المحلي و/في مجال العمل السياسي الوطني و عميقةسياسية نسوية ذوات خبرة 

بمساعدة  (Mentorالموِجه أو )خبرة و يقوم شخص ذ، على اعتبار ان التوجيه هو عالقة داعمة حيث واالتحادات

التي من شأنها تعزيز التقدم  علوماتفي تطوير المهارات والم (Menteeالمستفيد من التوجيه أو ) وتوجيه شخص آخر

 .للنساء الفاعالت في مجال العمل السياسي المحلي والوطني السياسي والمهني والشخصي

 ؟LEADما هو برنامج التوجيه لمشروع 

 يهدف الى اشراك عضوات المجالس المحلية المنتخباتهو برنامج إقليمي  (LEAD)برنامج التوجيه لمشروع ليد 
في برامج تدريبية وتوجيهية جماعية وفردية وفلسطين وقيادات نسوية سياسية واجتماعية في كل من األردن ولبنان 

في والتأثير دارة االالالزمة لتفعيل ادوارهن في  والكفاءة والمهارةلدعم القيادات السياسية المحلية في زيادة المعرفة 

 . الحكم المحلي

تدريبات وأنشطة تشبيك محلية في كل من البلدان الثالث، باإلضافة الى اجتماعان  سوف تتضمن تنفيذ عالقة التوجيهإن 

 .إقليميان في األردن لجميع المشاركات في البرنامج

 ي برنامج التوجيه؟من هي الفئة المشاركة ف

ناء على تقييم فريق اللجنة الوطنية لشؤون المرأة بسيتم اختيار المشاركات في برنامج التوجيه من قبل لجنة مختصة من 

بحيث يصل عدد وفلسطين األردن ولبنان الطلبات حسب معيار االختيار المتفق عليه من قبل الشركاء في كل من 

 .  ( قيادية )موجهة(36عضوة )مستفيدة( و) 36الدول المشاركات بشكل إجمالي من تلك 

في ممن فازوا للمرة األولى من عضوات المجالس المحلية المنتخبة  12سيتم اختيار  (:Mentee) من التوجيه ةالمستفيد

 تعلم فيفزن للمرة األولى ولديهن االستعداد لل على العضوات اللواتي مع التركيز 2017عام لدورة االنتخابات المحلية ل

  . يةوالتنمواتخاذ القرارات  دارة المجالس المحليةإ

في العمل السياسي  من القيادات السياسية النسوية من ذوات الخبرة 12سيتم اختيار  (:Mentor) الموِجهة

 .للمشاركة في البرنامج على مدار ثمانية أشهر والنقابي البرلماني/الوطني /المحلي

 

 

 



 

 

 

 برنامج التوجيه؟ شارك فيأان  أريدلماذا 

من فازوا للمرة االولى األولوية ل -Mentee من التوَجيه ةلماذا أرغب أن اشارك في برنامج التوجيه كمستفيد -

  ؟2017آب  15في االنتخابات مجالس المحافظات والبلديات 

 الحصول على المشورة والتشجيع والدعم 
 وغيرها. الثقة بالنفسالشخصية كتنمية المهارات المهنية و 
 فهم الثقافة والقواعد الغير المدونة في السياسة  
 التشبيك فرصة لتوسيع دائرة 
 والناجحة التعرف على انماط القيادة االدارية 
 بشكل يالمس الحياة العملية والواقعية تبادل الخبرات والمعرفة 
 المؤثر ويخاطب الصالح العام تطوير القدرة على العمل السياسي 
 يمكن تقييم نقاط القوة والضعف والنجاح والفشل بيئة داعمة حيث 

 

األولوية لمن عملت في القطاع التنموي  ؟Mentor لماذا أرغب أن اشارك في برنامج التوجيه كموِجه -

 والسياسي لمدة ال تقل عن خمسة عشرة سنة 
  المحليالمشاركة في تبادل الخبرات والتجارب ومساعدة القيادات الناشئة في مجال العمل السياسي 
  قيادات الغد –المساعدة في تدريب قيادات اليوم 

  إثراء المعلومات الخاصة والقيم المجتمعية؛ فرصة الكتشاف طرق جديدة للتفكير والمشاركة في

 تطوير وطرح وجهات نظر جديدة
 من  فرصة لتوسيع شبكة دائرة التشبيك مع النساء القياديات من موَجهات ومستفيدات من التوجية

 .العربية المشاركة في البرنامجالدول 
 تطوير وتقييم أسلوب جديد لإلدارة واإلشراف. 
 ووضعها في اطار تعلمي يوثق الخبرة الماضية واثرها في البناء  فرصة الختبار افكار جديدة

 المعرفي الشفوي.
  بناء معرفي تراكمي يوثق انجازات المرأة األردنيةمساهمة. 

  كافئ مع الرجال في مواقع صنع القرار على المستوى تللتواجد المالمساهمة في بناء قدرات النساء

 المحلي والوطني. 

 الجدول األولي لبرنامج التوجيه

 :، وتتضمن االنشطة التالية2019وتستمر لغاية شهر آذار 2018دورة البرنامج تبدأ من شهر آب  -

  2018من آب  يخر االسبوع األلقاء تحضيري محلي في 

  في االردن بمشاركة المجموعات الثالث من 2018ايلول  5و 4لقاء اقليمي أول في 

 .لبنان وفلسطيناألردن و
 لقاءات متابعة محلية وبرامج تدريبية يتم تحديدها خالل اللقاء االقليمي 
  في األردن بمشاركة المجموعات الثالث من  2018لقاء اقليمي ثاني في تشرين ثاني

 .لبنان وفلسطيناألردن و
  تحددها كل مجموعة ةوالموِجه المستفيدة من التوجيهلقاءات شهرية بين كل 
  2019الطالق نتائج برنامج التوجيه في شهر آذار  ختاميلقاء 

 :الشروط والتوقعات

والمستفيدات من مين على البرنامج ائالتزام عاٍل من جميع الجهات والقيحتاج برنامج التوجيه الناجح إلى  -

 .مشاركة في جميع االنشطة المحلية واالقليمية هي إلزاميةالولذلك فإن . والموِجهات التوجيه
لزامية لجميع المشاركات في برنامج إقليمية واالجتماعات الشهرية هي ان المشاركة في اللقاءات المحلية واال -

 .التوجيه
اللواتي تم  لمشاركاتجتماع لوعقد اسيتم التواصل بين المشاركات في البرنامج من خالل منسقة البرنامج  -

 .  اختيارهن في االسبوع االخير من آب



 

 

وجيه، يرجى إكمال لكل من تشعر باالهتمام والدافع ولديها القدرة على االلتزام الكامل للمشاركة في برنامج الت -

ولن يتم اعتماد أي طلب  2018آب  10، علما ان الموعد النهائي لتقديم الطلبات هو اذج المرفقةوإرسال النم

 .يقدم بعد هذا التاريخ
 )رجب تعبأة النماذج بشكل كامل وواضح( 2 ونموذج   1على من ت غب ان تشا ك كمستفردة  تعبأة النموذج 

 0778605051صو ة على الواتسآب على ال قم  موتوقرعه وا ساله

 
 تعبأة النماذج بشكل كامل وواضح( )رجب – 3ونموذج   1على من ت غب ان تشا ك كموجهة تعبأة النموذج 

 0778605051صو ة على الواتسآب على ال قم  موتوقرعه وا ساله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 "توجيه"استمارة تقديم طلب المشاركة في برنامج 

 :1نموذج 

 

         :االسم
 

         :تاريخ الميالد

 الحالة االجتماعية 

 

 أخرى                  عزباء        متزوجة          

   عدد األوالد والبنات : .........................

 

 
 

  قم الهاتف اليخلوي                    _________________________

       مخيم                            قرية  مدينة        :محافظة :مكان السكن

   

   

                                                                                                     

        :رقم الهاتف

م الهاتف رق

        خلويال

        (:متطلب أولي)  البريد االلكتروني

هل ترغبين ان تشاركي في 

البرنامج كموِجهه أو كمستفيدة من 

  مستفيدة من التوجيه موِجهه                                            التوجيه 

 

                               أخرى   دراسات عليا                            جامعي                  :  التحصيل العلمي

 اسم المؤسسة التعليمية 

        (جامعة/ كلية/مدرسة)

       (:  ان وجد)التخصص الرئيسي 

ان ) التخصص الفرعي

       (:                                 وجد

 شأن عام  تعليم سياسي              جتماعيإ مجال الخبرة 

 

 عدد سنوات الخبرة                  

    

  



 

 

 تعبئة جميع بنود هذا القسم  من التوجيه فقط)المستفيدة(  بطلبالمتقدمات   : 2نموذج 

 

      : المحافظة                                :اسم المجلس المحلي

      (:مع تحديد اسم اللجنة)رئيسة مجلس، عضوة منتخبة، عضوة لجان : )طبيعة العمل داخل المجلس المحلي      

 ماهي أهم الدورات التدريبية المتعلقة بالمشاركة في العمل السياسي بشكل عام والتنمية المحلية بشكل خاص كنت قد شاركتي بها؟ 

 من هي الجهات المنفذة لهذه الدورات؟

)آخر  تاريخ الدورة

 أهم المهارات التي اكتسبتها موضوع الدورة مكان الدورة سنتين(

                        

                        

                        

 

بها والمتعلقة بالمشاركة السياسية بشكل عام وبعمل الهيئات المحلية بشكل خاص؟  يالتي تتمتعبرأيك الشخصي ما هي أهم المهارات 

  أهم نقاط قوتك؟ أهم نقاط ضعفك؟

 

 

 

 ؟ةمن وجهه نظرك، ما هي مجاالت الدعم التي تبحثين عنها والمتوقع االستفادة منها من الموِجه

 

 

 

ة تنمية المحليعمل السياسسي والأهم التحديات التي تحد من مشاركة النساء في ال ، ما هيثالثة أسطر برأيك الشخصي وما ال يقل عن

 المحلية ؟مجالس في الة كعضو كعملمن خالل 

 

 

 



 

 

 

، نرجو توضيح لماذا ترغبين في االلتحاق ببرنامج التوجيه مع التركيز على توجهاتك العملية في تطبيق  ثالثة أسطر ال يقل عن بما 

 المهارات المكتسبة ما بعد االنتهاء من البرنامج؟  

 

 

 

 

 

مجتمع مرتبين حسب األولوية وترغبين في مشاركتهم لك في البرنامج القيادات السياسية المعروفة في يرجى ذكر أسماء ثالثة من 

 كموِجهات؟ 

   

 

 

كما وستيم منح (.  من التوجيه ةوالمستفيد ةالموِجه)ما بين الطرفين  اتفاق دعم مشتركنود االشارة ان برنامج التوجيه يتطلب توقيع 

 .األولوية للمتقدمين بشكل زوجي

كافة المعلومات الواردة في هذا الطلب كاملة وصحيحة، وأتعهد بااللتزام الكامل ببرنامج التوجيه ومواعيده أقر أنا الموقعة أدناه بأن 

 .  ومتطلباته في حال قبول هذا الطلب

 التوقرع  __________________

 التا رخ ___________________

 التوقرع  __________________

 التا رخ ___________________

 

 

   

 

 

 



 

 

 

 تعبئة جميع بنود هذا القسم بطلب المشاركة في البرنامج كموِجهه فقطللمتقدمة : 3نموذج 

 

           (: ان وجدت)الصفة الوظيفية 

          : سنوات الخبرة في مجال العمل السياسي 

عضوة برلمان، ناشطة سياسية، عضوة مجلس محلي منتخب، رئيسة مجلس محلي منتخب، عضوة حزب سياسي، )طبيعة الخبرة 

 (:قيادية في حزب سياسي، موظفة في السلك الدبلوماسي، موظفة أو عضوة مجلس ادارة مؤسسة مجتمع مدني

 

 

  

 

 

 

، نرجو توضيح لماذا ترغبين في المشاركة في برنامج التوجيه مع اقتراح آليات الوصول الى النتائج  ثالثة أسطر ال يقل عن بما 

المتوقعة مع التركيز من وجهة نظرك على أهم المعيقات التي تواجه العضوات المنتخبات في المجالس المحلية واقتراح حلول مبتكرة 

  المحلية وسبل تفعيل المشاركة المحلية في الحكم المحلي ؟ مجالسادة الفاعلة للمرأة في اللقيلتعزيز ا

 

 

 

التنمية المحلية  العمل السياسي أو ، ما هي أهم التحديات التي تحد من مشاركة النساء فيثالثة أسطر وما ال يقل عنبرأيك الشخصي 

 ؟ خبرتك في تلك المجاالتمن خالل 

 

 

 

 



 

 

 

كما وستيم منح (.  من التوجيه ةوالمستفيد ةالموِجه)ما بين الطرفين  اتفاق دعم مشتركنود االشارة ان برنامج التوجيه يتطلب توقيع 

 .األولوية للمتقدمين بشكل زوجي

 

ببرنامج التوجيه ومواعيده أقر أنا الموقعة أدناه بأن كافة المعلومات الواردة في هذا الطلب كاملة وصحيحة، وأتعهد بااللتزام الكامل 

 .  ومتطلباته في حال قبول هذا الطلب

 التوقرع  __________________

 التا رخ ___________________

 

 


