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يكتب اسن الوتقدهة علي كل الصفحات الخاصة بطلب التقدم                                          1   الصفحة
 

 

 تعز– تعزيز دور النساء في فض النزاعات المحلية ودعم التعايش السلمي/  استمارة طلب المشاركة في  مشروع
 

 اوال: ملخص تعريفي عن فكرة المشروع  والجهه المنفذة :
 ( GIZتعز بتمويل من الوكالة االلمانية )–تنفذ المشروع منظمة الشباب للتنمية والديممراطية 

 مدة المشروع : ستة اشهر 
 صبر الموادم( –المظفر –صالة –النطاق الجغرافي المستهدف : مديريات )الماهرة 

  الفئة المستهدفة : النساء الناشطات في مجال بناء وتعزيز التعايش السلمي

 وصف المشروع - أ

المشروع يعمل علي تشكيل لجان نسائية محلية في اربع مديريات في محافظة تعز وبناء لدراتهن بدورة مدربين 
اضافة الي – 5241ناشطة في مجال حل المنازعات والحوار والتماسن االجتماعي والتوعية بالمرار  42تستهدف 

لجان في كل مديرية حيث سيتم تمسيم  2محافظة تعز بوالع  لجنة نسائية علي مستوى المديريات االربع في54تشكيل 
كل مديرية الي ثالثة مناطك رئيسية في كل منطمة لجنة نسائية خاصة بها  حيث سيتم بعد التشكيل بناء لدرات تلن 

السالم مبادرة محلية نسائية لتعزيز التعايش االجتماعي  و42ودعم -5241اللجان في مجال التوعية المجتمعية بالمرار 
اضافة الي  5241وفض المنازعات ستموم تلن المبادرات بتوعية المجتمع المحلي الي اهمية دور النساء وفما للمرار 

 ليام تلن المبادرات بأنشطة منها حصر النزاعات في مناطمهن وتنفيذ انشطة ملموسة لحل تلن النزاعات 
 هدف المشروع:-ب 

اء السالم وتعزيز التعايش االجتماعي في محافظة تعز من خالل تفعيل دور الهدف العام للمشروع: المساهمة في بن-
 في تحميك العدالة االجتماعية وحل المنازعات المحلية  5241النساء وفما لمرار مجلس االمن الدولي رلم 

 
 االنشطة التي سينفذها المشروع

لمستوى المحلي وبناء لدراتها لتموم بدور فعال في بناء هياكل  نسائية معترف بها علي ا - -اوال: انشطة الهدف االول )
 ( 5241مناصرة لضايا الفئات الضعيفة وحل المنازعات المحلية في المديريات المستهدفة والتوعية بالمرار الدولي 

 تشكيل اللجان النسائية علي مستوى المديريات واالحياء-5
االعالن عبر موالع التواصل االجتماعي ومراكز المديريات االربع عن فتح باب الترشيح للجان الرئيسية علي -5/5

مستوى المديريات من كل مديرية ست واستمبال طلبات التمدم من خالل استمارة خاصة يولع عليها بالتزكية المجلس 
 المحلي بالمديرية 

 ر المائمة النهائية لكل مديرية بمحضر رسمي معمد من المديرية فرز استمارات المتمدمين واختيا -4/5
فض –التوعية -5241ايام للجان الرئيسية في مجال )تدريب المدربين في المرار 8تنفيذ دورة تدريبية لمدة  -2/5

 التماسن االجتماعي ( –النزاعات 
توى كل مديرية وتحديد النطاق الجغرافي لكل اعداد لائمة بالثالث المناطك الفرعية المرشحة للعمل فيها علي مس-2/5

 منطمة فرعية بالتنسيك مع السلطة المحلية بكل مديرية
 تشكيل اللجان الفرعية في المناطك الفرعية في المديريات-4
فتح باب التسجيل من لبل اللجان االساسية في المديريات والمجالس المحلية وباشراف فريك المشروع من خالل -5/4

 خاصة معدة لهذا الغرض  استمارات
فرز المتمدمات ووضع المائمة النهائية لكل منطمة فرعية بناء علي ممابلة يشارن فيها ممثل عن المجلس المحلي -4/4

 بالمديرية واعضاء اللجنة الرئيسية بالمديرية وممثل عن المشروع واعتماد المائمة النهائية 
ألعضاء اللجان الفرعية في المناطك حيث سينفذ التدريب عضوين دورات  2دورة في كل مديرية 54تنفيذ عدد -2/4

–التماسن االجتماعي -5241من اللجان الرئيسية في كل منطمة فرعية بتوليت متزامن وسيكون التدريب حول )المرار
 فض المنازعات( 

خاص بدور المرأة في حل ال 5241ثانيا: انشطة الهدف الثاني)رفع الوعي المحلي في محافظة تعز بالمرار الدولي رلم 
 المنازعات وتحميك االمن والسالم والتعايش والترويج لتنفيذ المرار.(

برشور توعوي يستهدف شريحة الشخصيات المؤثرة في المديريات االربع وهم االشخاص الذين  5411توزيع -5
 يمكنهم دعم اللجان النسائية في المديريات االربع وهي الفئات التالية :

 المستفيدين من جلسات التوعية-شخصيات اجتماعية  -رجال الدين   -عمال الحارات   -لسلطة المحلية        اعضاء ا-
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 من خالل توزيع البروشورات لهم واجراء توعية فردية من خالل الممابلة معهم وطلب دعمهم للجان النسائية 
شخص في  51ث ستموم كل عضوة بتوعية تنفيذ جلسات توعية من لبل اعضاء اللجان الفرعية في المناطك حي-4

مستفيد 211عضو لجنة فرعية =41مستفيد *51وحول التماسن االجتماعي لمرة واحدة  5241مناطمهم حول المرار
مستفيد خالل جلسات التوعية هذه سيتم توزيع  2011مديريات = 2في كل مديرية *011مناطك في كل مديرية =2*

 م هواتف اعضاء اللجان النسائية لتمديم المساعدة للسكان في تلن المناطكبرشور توعوي ايضا ستتضمن ارلا2011
 ثالثا: انشطة الهدف الثالث )المساهمة في حل المنازعات المحلية الناتجة عن الحرب في محافظة تعز بطريمة سلمية (

ي المنطمة من خالل سيموم اعضاء اللجان الفرعية في المديريات حصر النزاعات الصغيرة الحالية والمحتملة ف-5
 المعلومات التي سيتم الحصول عليها من المستفيدن من حمالت التوعية ووضعها في جدول ونموذج خاص بذلن 

مبادرة للوساطة والحل وفض المنازعات شهريا بوالع  54ستموم كل لجنة فرعية في المناطك الصغيرة بتنفيذ -4
في كل مديرية  لحلها خالل  51نزاعات في كل منطمة فرعية  1يار مبادرات في كل مديرية بعد ان تموم اللجان باخت2

 شهرين وسينفذ الفريك مبادرتين لحل تلن المنازعات من خالل :
 تنظيم لماءات بين المتنازعين والسلطات المحلية لحل تلن المنازعات -
 االستعانة بخبراء او محامين او محكمين لحل تلن المنازعات بصورة ودية -
ضع الرلم الخاص بأعضاء اللجنة النسائية الرئيسية في المديرية علي برشورات التوعية حتي يتمكن السكان سيتم و-

 من العودة اليهن واالتصال بهن لتمديم المساعدة والمشورة في حل منازعاتهم وخاصة العائدين بعد النزوح 
 يمكن ان تأخذ المبادرات اشكال مختلفة -

 المحلية بين السكان المحليين والنازحين العائدين مثل : انشطة فض المنازعات 
 انشطة الوساطة بين اطراف متنازعة في المناطك المختلفة -
 انشطة تعزيز التعايش االجتماعي -
 انشطة الحد من االنخراط في االعمال المسلحة -
 حل المنازعات الصغيرة علي مستوى االسرة والمجتمع الصغير في المنطمة -

 النشطة التي تحمك الهدف من المشروع وغيرها من ا
 
 

 ثانيا: مهمة المرشحات لالنضمام الي المشروع و المؤهالت للتمدم لطلب االنضمام الي المشروع
 

–الماهرة –المشروع مخصص للنساء الناشطات في مجال بناء السالم وفض المنازعات فمط  في مديريات )صالة 
مرشحة علي مستوى المديريات االربع خالل  42وسيمبل المشروع فمط عدد صبر الموادم ( محافظة تعز –المظفر 

حيث –حيث سيشكل هذا العدد المجموعات الميادية علي مستوى المديريات االربع –المرحلة االولي من المشروع 
رعية سيممن بعد ذلن بتشكيل لجان فرعية علي مستوى المناطك الصغيرة في كل مديرية وسيشرفن علي االنشطة الف

 في المديريات كمتطوعات بممابل رمزي عن كل نشاط يتم تنفيذه 
 

 الشروط المطلوب توفرها في المتمدمات لاللتحاق بالمشروع 
 عاما  58ان تكون المتمدمة من سكان المناطك والمديريات االربع المحددة في الممدمة وان اليمل عمرها عن -
وخدمة المجتمع الذي تمييم فيه ويفضل من لها دور مهم في نشر التعايش  ان يكون لديها اهتمام باالنشطة المجتمعية-

 وفض المنازعات في منطمتها 
لديها المدرة علي تنفيذ انشطة توعوية وتدريبات للنساء في منطتها ولديها الولت الكافي لالنخراط في انشطة -

 المشروع التطوعية 
ية تدعم بناء السالم والتعايش في منطمتها ومستعدة لتنفيذ تلن لديها فكرة اولية عن مشروع صغير او مبادرة محل-

 المبادرة بدعم من المشروع 
ان تحصل علي موافمة من لبل السلطة المحلية في المديرية علي ترشيحها لالنخراط بالمشروع واالنضمام الي اللجان -

 النسائية لفض المنازعات وتعزيز التعايش 
 لمكثف الذي سينفذه المشروع للمتمدمات الممبوالت مستعدة لاللتحاق بالتدريب ا-
 ان تجتاز ممابلة شخصية لصيرة لمياس المستوى-
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 ثالثا: البيانات الشخصية للمتمدمة 
 البيانات الشخصية االساسية-أ

 

 الشارع /الحي  المنطمة  التي تميم فيها المديرية  المحافظة

 
 

   

 الحالة االجتماعية الميالدمحل  تاريخ الميالد  االسم الرباعي 

 
 

   

 جهه االصدار تاريخ االصدار رلمها نوع الهوية/ البطالة

 
 

   

 سنة التخرج  جهه التخرج  التخصص المؤهل الدراسي

    
 

 الواتس اب  االيميل  المحمول  رلم الهاتف للتواصل

 
 

   

 
 دورات بناء السالم ان وجدت(الدورات التدريبية الحاصل عليها )يفضل التركيز علي -ب

 عدد االيام تاريخ الدورة  الجهه المنفذة  عنوان الدورة

    

    

    

    

 
 االنشطة المجتمعية التي شاركت فيها المتمدمة والمبادرات )خاصة االنشطة المتعلمة بالسالم وفض المنازعات (-ج

 تذكر اي انشطة لها عاللة باي وساطات او حل مشكالت او منازعات ولو كانت علي مستوى اسر صغيرة 

 اذكر ملخص من عشر كلمات عن النشاط او المبادرة  اين تم التنفيذ  النشاط او المبادرة او العمل 
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 التي ترغب في تنفيذها بعد التدريب والتي تحتاج الي دعم من المشروع  ثالثا: فكرة بسيطة عن مبادرة المتمدمة

الوضع الحالي الغير مرغوب 
الذي تريد تغييرة في منطمتن 

والذي يؤثر علي العايش 
 511السلمي في المنطمة) 

 كلمة(
 
 
 
 
 
  

 

كيف ستغيري من خالل 
مبادرتن هذا الوضع ماهي 

كلمة 511فكرة مبادرتن  )
 علي االكثر (

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

اين ستنفذ فكرتن في حال 
 حصولن علي الدعم 

 

  من سيستفيد من تنفيذها 

ماذا تعرف عن المرار االممي 
الخاص بتعزيز  5241رلم 

دور النساء اثناء النزاعات 
 المسلحة 

 

 
 الرار المتمدم بطلب االلتحاق بالمشروع والموافمة علي الشروط الواردة في االستمارة

 
انا/......................................................بطلب االنضمام الي المشروع والي عضوية اللجان النسائية اتمدم 

كما الر بان جميع البيانات –المحلية في المديرية والر باني لد اطلعت علي كل ما جاء في هذه االستمارة واوافك عليها 
 ,يي مسؤوليتالتي اوردتها في االستمارة صحيحة وعل

 
 م4150االسم / ..................................................التوليع /                        التاريخ     /       /

 
  

 اعتماد السلطة المحلية بالمديرية بالموافمة علي ترشيح المتمدمة لاللتحاق بالمشروع وتكوين اللجان النسائية 
 

 او االمين العام /................................اسم مدير المديرية 
 

 التوليع /                                                                                  الختم
 
 



 
   

“Peace Process Support for Yemen” 

 اسن الوتقدم .............................................................التوقيع...........................

يكتب اسن الوتقدهة علي كل الصفحات الخاصة بطلب التقدم                                          5   الصفحة
 

 
 

 رابعا: مواعيد ارسال الطلبات والمرفمات المطلوبة وعناوين االتصال ومواعيد ابالغ المتمدمين بالنتائج 
 
 ( السيرة الذاتية-المرفمات المطلوبة بالطلب )نسخة من البطالة الشخصية  -أ

 
كيفية ارسال الطلب : يرسل الطلب علي االيميالت الواردة ادناه كما سيتم االجابة علي اي استفسارات مطلوبة من -ب

 خالل االرلام الواردة في الجدول ادناه
 

االيميل الذي ترسل علية الطلبات بصيغة بي دي اف بعد 
 ختمها من المديرية 

Basheeri7130@gmail.com 
 

رلم الهاتف الخاص بالرد علي اي اسئلة خالل فترة الدوام 
 الرسمي 

12445281 

 م4150سبتمبر  40 اخر موعد الستمبال الطلبات 

 م4150سبتمبر 21 يتم ابالغ الممبولين للمرحلة الثانية فمط بتاريخ س

 م 4150اكتوبر  1 سيتم ابالغ الممبولين النهائيين بتاريخ 

 
عند حضور الممبوالت النهائيات الدورة االولي لتدريب المدربين عليهن اصطحاب االستمارة االصلية وتسليمها لمنسمة 

 المشروع االستاذة /بشيرة سعيد سيف  
 

 لمن ترغب بتسليم االستمارة باليد الي ممر منظمة الشباب للتنمية العنوان :
 مشروع دعم وبناء التعايش–الدور الثاني –هد الدراسات واللغات تعز شارع الزراعة امام البنن الزراعي مبني مع
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