
إعالن للمشاركة 

دورة تدريب مدربين/ات إقليمية حول استخدامات
“دليل السياسات والمبادئ التوجيهية

لتأسيس وإدارة دور الحماية اآلمنة
للنساء والفتيات الناجيات من العنف

القائم على النوع االجتماعي في
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا”



عن المنظمة:
أبعاد - مركز الموارد للمساواة بين الجنسين هي منظمة حائزة على صفة إستشارية لدى المجلس اإلقتصادي - 
اإلجتماعي التابع لألمم المتحدة، تهدف إلى تحقيق المساواة الجندرية كشرط أساسي للتنمية اإلجتماعية واإلقتصادية 

المستدامة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا بهدف إنهاء العنف القائم على النوع االجتماعي. تتبنى منظمة 
أبعاد منهًجا شاماًل لتوفير خدمات الحماية والدعم ألصحاب الحقوق والناجين/ات من العنف القائم على النوع اإلجتماعي خالل 

أوقات السلم والطوارئ اإلنسانية. 
كما تدعو المنظمة إلى تطوير وتنفيذ سياسات وقوانين تعزز المشاركة الفاعلة للمرأة، من خالل نهج قائم على الحقوق من 

شأنه إحداث تغيير ملموس في العدالة بين الجنسين.
وبصفتها جهة رائدة تعمل على تعزيز أجندة الشراكة بين الجنسين في المنطقة، تلتزم منظمة أبعاد بالعمل على تمكين 

النساء والفتيات من ممارسة حقوقهن، وتعزيز قدراتهن للمشاركة بفعالية في مجتمعاتهن كمواطنات كامالت في المجتمع.

مقدمة:و
يمثل العنف القائم على النوع اإلجتماعي تحدًيا مستمرًا 
يواجه منظمات المجتمع الدولي والمحلي في جهودها 
لتخفيف آثار األزمات والنزاع والتهجير. ضمن هذا اإلطار، 

قامت المنظمات بإنشاء مالجئ تستجيب إلحتياجات النساء 
والفتيات اللواتي اختبرن العنف المبني على النوع 

اإلجتماعي، المعّرضات للخطر أو الناجيات من العنف، 
اللواتي يواجهن خطر مهِدد للحياة، ويحتجن إلى خدمات 

متخصصة، إيواء آمن، وبيئة آمنة وسّرية تسمح لهن بتجنب 
الخطر، من أجل تحديد خيار طويل األجل مناسب ألوضاعهن 

الخاصة.

يستهدف  هذا التدريب اإلقليمي المؤسسات ومراكز اإليواء الحكومية، المنظمات غير الحكومية في منطقة الشرق 
األوسط وشمال إفريقيا العاملة في مجال حماية النساء واالطفال من العنف القائم على النوع االجتماعي في حاالت 

األزمات والطوارئ.
 

تمتد هذه الورشة  لخمسة أيام تستهدف 25 مشارك/ة من الموظفين/ات والممثلين/ات المعنيين/ات للحكومات 
والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية من منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.

وعليه، أطلقت منظمة أبعاد في أكتوبر 2018 “دليل 
السياسات والمبادئ التوجيهية لتأسيس وإدارة دور الحماية 

اآلمنة للنساء والفتيات الناجيات من العنف القائم على 
النوع االجتماعي في منطقة الشرق األوسط وشمال 
إفريقيا”. وبهدف تعزيز جودة الخدمات واإلقامة للنساء 
وأطفالهن، تدعوكم/ن منظمة أبعاد وبدعم من برنامج 

RDPP للمشاركة في أعمال دورة تدريب مدربين/ات إقليمية 
حول استخدامات هذا الدليل والتبادل مع عاملين/ات في 

هذا المجال على المستوى اإلقليمي.

لمن يتوّجه هذا التدريب؟

 سيتم عقد ورشة تدريب المدربين/ات في بيروت في الفترة الممتدة ما بين
23 آذار /مارس حتى 27 آذار /مارس  2020.



الهدف العام لورشة تدريب المدربين/ات:

إعداد مجموعة من المدربين/المدربات لتطوير وتنفيذ أنشطة تدريبية نوعية حول اإليواء اآلمن الطارئ في 	 
حاالت العنف القائم على النوع اإلجتماعي.

تحليل القضايا المتعلقة بحاالت العنف القائم على النوع اإلجتماعي في منطقة الشرق األوسط وشمال 	 
إفريقيا بناًء على خصائص المنطقة واإلحتياجات الخاصة بالنساء الالجئات والناجيات من هذا العنف.

تقديم إطار عمل موحد يستند إلى اإلجراءات التشغيلية الموحدة اإلقليمية حول تأسيس وإدارة دور اإليواء 	 
اآلمن الطارئ في حاالت العنف القائم على النوع اإلجتماعي.

تطوير المهارات في استخدام أساليب التدريب التشاركية في تصميم وتقييم مجموعة أدوات حول دور اإليواء 	 
اآلمن الطارئ في حاالت العنف القائم على النوع اإلجتماعي. 

استكشاف فرص للتشبيك والتعاون بين المشاركين/ات العاملون/ات في مجال اإليواء اآلمن للطوارئ في 	 
حاالت العنف القائم على النوع اإلجتماعي.

فهم الوضع الحالي والتحديات النسقية في مجال اإليواء اآلمن الطارئ في منطقة الشرق األوسط وشمال 	 
إفريقيا.

حول تقديم الطلب:
يجب استكمال الطلب أدناه وتقديمه بحلول 23 شباط/ فبراير 2020

ستغطي منظمة أبعاد التكاليف المتعلقة بالمشاركة في ورشة العمل، بما في ذلك: السفر )السفر الدولي 
والمحلي داخل لبنان(، اإلقامة، الوجبات، كما سيتم تغطية تكاليف التأشيرة. 

نشجع المشاركين/ات على الحصول على تأمين سفر وتأمين طبي مناسبين، مع اإلشارة الى أن منظمة أبعاد ال 
تغطي هذه التكلفة.



  إن عدم إكمال تقييم الجودة أو تقديم الطلب ما بعد الموعد النهائي سوف يحول دون التأهل للمشاركة
في ورشة العمل

من يمكنه التقدم بطلب المشاركة؟

ممثلون/ات عن المؤسسات الحكومية والوزارات والسلطات المحلية واألكاديميون/ات وممثلو/ممثالت 	 
المنظمات غير الحكومية

العاملون/ات في مجال حماية المرأة والطفولة	 
التحصيل العلمي: الحائزون/ات على شهادة جامعية متقدمة في مجاالت ذات صلة مثل علم النفس أو العلوم 	 

اإلجتماعية أو العمل اإلجتماعي، وخبرة عملية في دور اإليواء اآلمنة

الدول المؤهلة للمشاركة: األردن، سوريا، السودان، لبنان، فلسطين المحتلة، العراق، تركيا، ليبيا، مصر، قطر، 
البحرين، اإلمارات العربية المتحدة، تونس، المغرب، الجزائر، المملكة العربية السعودية، موريتانيا.

على الراغبين/ات بالمشاركة تقديم الطلبات بإستخدام نموذج الطلب المرفق الوارد في نهاية هذا المستند. 
يرجى تقديم الطلب قبل الموعد النهائي في ٢3 شباط/ فبراير ٢٠٢٠.

معايير اإلختيار

لتحقيق أهداف ورشة العمل التدريبية، سيتم اختيار المشاركون/ات وفقًا لمعايير مشاركتهم/ن المباشرة، 
حاجتهم/ن واهتماماتهم/ن إلى جانب المعايير التالية:

التقييم 	 
سُيطلب من جميع المشاركين/ات الذين/اللواتي تم اختيارهم/ن مسبًقا مشاركتنا تقييم للسياق المحلي 

لبلدهم/ن. يعد هذا التقييم جزًءا ال يتجزأ من التدريب، وسيتم تشجيع المشاركين/ات على استخدامه خالل 
ورشة العمل من أجل صقل استراتيجيتهم/ن وخطط عملهم/ن. 

سيتمكن المشاركون/ات من تبادل اآلراء حول هذا التقييم مع أقرانهم/ن وخبراء خالل ورشة العمل.
إن استكمال التقييم الذاتي سيكون آخر شرط للتحقق من اختيار المشاركين/ات .

تقييم الجودة 	 
خبرة مقدم/ة الطلب ومالءمتها مع أهداف ورشة العمل «
الدافع والمساهمة في أهداف ورشة العمل «
وصف األثر الطويل األجل المتوقع من خالل المشاركة في ورشة العمل «
القدرة على نشر مخرجات ورشة العمل «



abaad@abaadmena.org  ||  www.abaadmena.org

منظمة أبعاد
٥١ شارع البستاني، القطاع رقم٢، بناية النّجار، فرن الشباك

بيروت - لبنان

إجراءات اإلختيار: 

إعالن النتائج:

فرص متساوية:

D تحقق استيفاء الشروط
D التقييم/تقييم الجودة

سيتم إعالم المشاركين/ات عبر البريد اإللكتروني 
بموعد اقصاه: ٢٨ شباط/فبراير ٢٠٢٠

تساوي الفرص والتنوع هي في صلب عمل وأولويات منظمة أبعاد. علمًا أن بعض 
مجاالت البحث يسيطر عليها جنس واحد معين، يتم تشجيع المنسقين/ات على العمل 

من أجل تحقيق التوازن بين الجنسين وتعزيز التنوع. ال ُيستبعد أي من مقدمي الطلبات 
على أساس العرق أو الجندر أو المعتقد الديني أو التوجه الجنسي أو الحاجات الخاصة. 

إختيار المشاركين/ات الذي سيقوم به منظمو ورشة العمل ال يمكن ان يتعارض مع هذه 
السياسة.

سيتم توفير دعم إضافي لتمكين مشاركة ذوي االحتياجات الخاصة.

كيفية التقديم

تقدم الطلبات من خالل نموذج عبر اإلنترنت باللغة العربية. الطلبات المكتملة فقط سوف تؤخذ بعين االعتبار. 
إذا كنت تواجه صعوبات في ملء النموذج عبر اإلنترنت، يرجى التواصل مع:

layal.nehme@abaadmena.org

يرجى التسجيل من خالل الرابط أدناه قبل الموعد النهائي  23 شباط/فبراير 2020  

https://forms.gle/ubK1fjuZAnyFD1Hx9  

بعد ملء النموذج عبر اإلنترنت، ستتلقى رسالة تلقائية تؤكد استالمنا لطلبك.


