
 دعوة لتقديم مقترحات مبادرات مبدعة للتاثير والمناصرة الحقوقية في قطاع غزة 
 )االعالن خاص بالمؤسسات االعضاء فى شبكة وصال(

 
 

 الخلفية: 
إستنادًا لمرجعيات ونصوص اإلطار العالمي  GIZتنفذ جمعية الثقافة والفكر والحر، مشروع " تالقي "  بتمويل من التعاون االلماني 

مشاركة وانخراط الشباب يهدف المشروع إلى توفير حاضنة دامجة بقيادة المجتمع تسهل و  .لحقوق اإلنسان وحقوق االشخاص ذوي االعاقة
 .بالنهج القائم على حقوق االنسانذات العالقة  وتمكينهم من التفاعل والتعامل والتاثير في القضايا الحقوقية المؤسسات القاعدية  في

 :رئيسية تم تطوير المشروع للعمل على ثالثة مستويات 
والتفاعل المبدع مع القضايا المجتمعية من اجل التاثير والتغيير قدرات المؤسسات واألعضاء واألفراد من أجل االنخراط  تنمية ( 1

 .االيجابي 
واالشخاص  ساءان تساهم في اشراك الشباب وخصوصا  النلية والشباب والتي من شأنها تنظيم حمالت تقودها المجتمعات المحتسهيل  (2 

 .ذوى االعاقة 
 .الخطة اإلستراتيجية للمناصرة في اطارالفئات المستهدفة حمالت التاثير والمناصرة المجتمعية والمؤسسية من خالل تنفيذ تسهيل ( 3 
 

 :2020-2018شبكة وصال المناصرة لالتاثير في السياسات  و استراتيجية 
المؤسسات االعضاء وفقا خبرات ومصادر والتي تهدف إلى االستفادة من  2020-2018شبكة وصال باعداد استراتيجية المناصرة  قامت

القضية االساسية  تحديد. تم العضاء الشبكة وتعزيز شعورهم بالملكية والمسؤولية المشاركة واالنخراط الكامل  الذى يتضمنللنهج التشاركي 
( المتميزة متعددة القطاعاتعبر القطاعية )الى الخدمات  حول حق النساء المهمشات  في الوصول المناصرة  التاثير و الستراتيجية

 :حيث ركزت االستراتيجية على ثالثة مواضيع رئيسية لخطة شبكة وصال المستقبلية للمناصرة. المواضيع الثالثة هي .بالجودة والفعالية 
 واالشخاص ذوي االعاقه. النساء والفتياتالفئات االكثر هشاشه وخصوصا ( الوصول إلى الخدمات متعددة القطاعات من 1 
 .( الحق في الحياة الكريمة للنساء والفتيات النازحات الالتي ال يزلن يقطن في الكرفانات وعوائلهن2 
 .( مكافحة العنف المبني على النوع االجتماعي3
 

 
وتدعو شبكة وصال التابعة لجمعية الثقافة والفكر،  االستناد عليها حيث ترحبللمؤسسات االعضاء فى شبكة وصال والتى يمكن 

 المؤسسات االعضاء فى شبكة وصال تقديم مبادرات في ضوء خطة المناصره المذكوره .
 

 :والتزامات  شروط 
كما  استراتيجية المناصرة المستندة الىمباشر على حقوق النساء مبدع و المبادرات المقدمة يجب أن تسلط الضوء بشكل  -

 .هو موضح اعاله
أجل المساهمة في من المتنوعة  ابأشكالهالمبدعة الفنية واإلعالمية المختلفه والتي قد تتضمن االدوات تقبل المبادرات  -

حشيد لمناصرة القضايا ذات ، وأيضا المبادرات التي تشمل حمالت الضغط والتحقوق النساءنشر الوعي بقضايا 

 .الصلة
المبادرة المبادئ العامة لحقوق اإلنسان وتراعي مفاهيم دمج واشراك االشخاص ذوي االعاقة وفقا  تعكس أنشطة يجب أن -

 .على حقوق اإلنسان  القائمللنهج 
النساء في الوصول الى تراعي وتستند الى االفكار الخالقة المبدعة الهادفة لتعزيز حق يجب أن  المبادرات الُمقدمة -

 بكرامة . الخدمات
 .يجب ان تكون أهداف واليات المبادرة محددة وواضحة وقابلة للتطبيق خالل فترة شهر واحد فقط -
 المبادرة المقدمة يجب ان تستهدف وتخدم أكبر شريحة ممكنة من النساء واألشخاص ذوي اإلعاقة.  -

 
 



 
 
 

عتبارات اساسية :  قيود وا 
 

للفريق المنفذ  مع ضرورة مراعاة النوع االجتماعىالمبادرات خاصة بالمؤسسات االعضاء فى شبكة وصال فقط   -

 للمبادرة. 

  .عاماً  20عاماً وال يقل عن  35عن  الفريق منفذ المبادرةأن ال يتجاوز سن   -

اإلعاقة وفقا لمبدأ الدمج شبكة وصال ستولي أهمية للمبادرات التي يظهر بها بشكل واضح مشاركة األشخاص ذوي  -
 واالدراج سواء على صعيد ادارة وتنفيذ المبادرة أو األنشطة أو الموازنة المقترحة.

 .أن تكون المبادرة مبتكرة وذات صلة بواقع وظروف فلسطين وواقع قطاع غزة -
عي بموضوع من أجل نشر الو  واصحاب المصلحة وصناع القرارتستهدف المبادرات شريحة عريضة من المجتمع أن  -

 وقضية المبادرة. 
 التفاعلي القائم على تعزيز واحترام حقوق وكرامة االنسان. يجب مراعاة العمل وفقا للنهج التشاركي  -
 من تاريخ قبول المبادرة.شهر أن تنفذ المبادرة في فترة ال تتجاوز ب المؤسسةتلتزم  -
تاخذ بعين االعتبار في خطة التاثير والمناصرة االستمرارية واالستدامة و ستعطى االفضلية للمبادرات التي تحمل بذور   -

 .ربط المستوى المحلي بالمستوى الوطني 
 .للمبادرين رواتب هناك يكون لن لذا بمقابل، أعمال وليست تطوعية جهود تعد المقدمة المبادرات -
 الوصول يضمن بما االجتماعي التواصل ووسائل والفنية اإلبداعية األدوات توظف التي المبادرات وصال شبكة تشجع -

 .الجمهور من عدد ألكبر
 من موازنة المبادرة . %25تحديد مكافئة من قيمة المبادرة للمبادرين العاملين على المبادرة بحيث ال تزيد عن نسية  -
 تغطية تكاليف شاملة ،(الشيكل بقيمة يعادلها ما أو) يورو 2200 إلى 2000 بين ما تتراوح المبادرة موازنة -

  . التنفيذ ومستلزمات االحتياجات
 

 
 : الية اختيار وتسهيل المبادرات المبدعة 

 
  خطوات التقدم وتقييم المبادرات  

 بمقترح المبادرة وفق طلب المبادره ونموذج الموازنه من خالل الرابط ادناه  التقدم
بناء على الفرز االولي سيتم التواصل مع المرشحين من خالل اللجنه االستشاريه 

 لتقديم عرض حول المبادره 
بناء على نتائج العروض سيتم اختيار المبادرات الفائزه وسيتم تقديم التغذيه 

 الراجعه الفنيه والماليه من قبل اللجنه االستشاريه للمبادرات  
سيتم تنفيذ ورشه عمل ارشاديه حول المفاهيم العامه للتدخل والسياسات الخاصه 

 بجمعية الثقافه والفكر الحر 
 استالم الخطه النهائيه والموازنه التفصيليه  للمبادره 

 المتابعة والتقييم التشاركي  

 

  
 
  

 

  
 



  فى المرفق ( (Wordللحصول على طلب المبادرة   -
 
 

 المهتمة والراغبة في التقدم للمبادرات االعضاء فى شبكة وصالعلى المؤسسات 
رساله على عنوان البريد اإللكتروني   تعبئة طلب المبادرات المرفق، وا 

 .كانت مبادرة شبابية او مبادرة المؤسسات  اذا في خانة العنوان الخاصة بالرسالة االلكترونية المبادرة نوعوٌيشترط كتابة 
ps.org-mobadarat@cfta 

 بعد الظهر. 3:00، الساعة  2018 - نوفمبر 7االربعاء  قبل  
 فلسطين، قطاع غزة ، خان يونس 

 الحر جميعة الثقافة والفكر
ps.org-www.cfta 

  
 وصال  لالستفسار : مراجعة شبكة

 082067204رقم الهاتف: 
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