
 
 
 
 
 

 

 

 الشرح الموضوع الرقم

 Empowering women for Peace Building, Inclusive إسم المشروع 1
Leadership, and Human Rights 
 تمكين النساء من أجل بناء السالم والقيادة الشاملة وحقوق االنسان

 WLP- women Learning Partnership المانحةالجهة  2

 الفئة المستهدفة/ 3
Direct Beneficiaries 

 المجتمع المحلي )رجال، نساء، شباب(. -
 الالجئات -
 مؤسسات المجتمع المدني -
 النشطاء والناشطات -

 المستفيدون/ 4
Beneficiaries 

 النشطاء والناشطات -
 الالجئات السوريات -
 المدافعة عن المرأة في المجتمعات المحليةمؤسسات حقوق اإلنسان  -

 WLP - شركاء تنفيذ المشروع 5
- CRTD-A (Lebanon) 
- Center For Advancement of Development Rights 

(CEDAR – Nigeria) 

 تدريبات - األنشطة بشكل عام 6
 حشد تأييد -
 بناء قدرات -

 عي.جتماالمجال االقتصادي والتمكين االبناء مهارات النساء ومعارفهن في  - سيقوم المشروع بالتالي 7
سات تطوير معيشة ووعي ووصول النساء إلى الخدمات التي توفرها المؤس -

 المحلية والدولية.
 تحقيق فهم معمق بالقيادة التشاركية، وحقوق النساء. -

أن رار بشالق زيادة تأثير النساء في المناطق المتأثرة بالصراع في عملية صنع - الهدف 8
 ة علىواألمن عن طريق إجراء برامج تدريب إقليمية وطنية ومحليالسالم 
من لسالم واألبناء السالم ، وحقوق اإلنسان ، ودعم مناصرة المرأة ل .القيادة

 .على المستوى الدولي

 الصراعثر بزيادة مشاركة النساء في السالم وحل النزاعات في المناطق المتأ - النتائج المتوقعة 9

( حول مشاركة النساء Baseline surveyذ عملية مسح رئيسي )تنفي - األنشطة 10
 وتأثيرهن في قرارات السالم واألمن.

 (.Grassroots( ورشة تدريبية على المستوى المحلي )2تنفيذ عدد ) -
 تنفيذ ورشة تدريبية على المستوى الوطني. -
ى إختيار مشاركات من الورشة الوطنية لحضور ورشة تدريب مدربات عل -

 اإلقليمي.المستوى 
 CSWتنفيذ أنشطة متعلقة بموضوع الـ  -
حضور  )مثل: تحضير مواد تدريبية، UPRتنفيذ أنشطة متعلقة بموضوع الـ  -

 مشاورات وجلسات وطنية، عقد جلسات تشاورية،....( 
 Long-term outcomesتنفيذ ورشة تقييمية للنتائج على المدى البعيد  -

 رات الوضع وتوصيات.، كما سيتضمن تطو WLP، وفق التقييم من 
 مؤتمر الشباب والتكنولوجيا. -

 تخطيط وتنفيذ األنشطة. - مهام تضامن 11
 مسؤول تواصل. -
 تنسيق اللوجستيات. -
 تقديم خدمات التعليم والتدريب والمساندة للمتدربين. -

 2018عام  - مدة المشروع 12


