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الترشيحات لتقديم دعوة  

  المدني المجتمع لمنظمات عمل ورشة

القطاعية السياسات لتطوير المدني المجتمع منظمات تعزيز   

التوعية تخطيطو ورصدها وتنفيذها السياسات صياغة  

 
  2016مارس 18 - مارس15 

األردن عمان،  

 

 

في  دعوة لتقديم الترشيحات لتعزيز القدرات التنظيمية لمنظمات المجتمع المدني الشريكةال عنيعلن برنامج تمكين المجتمع المدني في جنوب المتوسط 

  .منطقة جنوب البحر األبيض المتوسط

 إلى :  الورشة وتهدف

 

 حشد منظمات المجتمع المدني لالنخراط الفعال في حوار السياسات  

  القطاعية السياسات تطويرمنظمات المجتمع المدني للتأثير على  مهاراتتعزيز 

  تنموية ممارساتدعم منظمات المجتمع المدني لترجمة األولويات إلى 

 دعم منظمات المجتمع المدني لتبادل الممارسات الجيدة والدروس المستفادة 

 السياسية العملية يف المدني المجتمع مشاركةتقديم حلول عملية لتنفيذ و 

  قطاعيةتعزيز الشبكات اإلقليمية، وبناء تحالفات 

  : الورشة

  في عمان، األردن 2016مارس  18 -مارس  15ستقام خالل الفترة من 

  مشاركا من منظمات المجتمع المدني 25مفتوحة إلى حوالي 

 إسرائيل، األردن،  فلسطين لبنان وسوريا و:  العاملة في بلدان سياسة الجوار األوروبية ألعضاء منظمات المجتمع المدني، و هي ،

 مصر، ليبيا، تونس، الجزائر والمغرب

  للبرنامج االلكتروني موقعالاإلنجليزية والفرنسية على  باللغةوستتاح المواد ملخصة  ورشة العمل باللغة العربية تقديمسيتم  

  سيتم تغطية التكاليف المرتبطة بالمشاركة في هذه الورشة )بما في ذلك تذاكر السفر واإلقامة والوجبات خالل التدريب( من قبل المشروع

CSFS  

 في الورشة شهادات صادرة عن  سوف يتلقى المشاركونCSF South اليوم األخير من الحضور في 

 

 : المشروع حول نبذة

يدعم منظمات  هو برنامج إقليمي ممول من االتحاد األوروبي و في جنوب المتوسط برنامج تمكين المجتمع المدني قبليتم تنظيم هذه الورشة من 

 بتعزيز قدراتهم لتمكينهم من لعب دور فعال في الحوار السياسي في بالدهم والمساهمة في الخطاب اإلقليمي. المجتمع المدني



والقيادة الشابة  منظمات المجتمع المدني في الحوار السياسي إشراك  و في المنطقة من خالل التربية المدنيةحوار لبناء الجسور  CSFS يتناول برنامج 

من خالل بناء القدرات مصممة خصيصا، ألنها تركز على دعم دور منظمات المجتمع المدني في عملية صنع القرار، من خالل الحوار  واالبتكار.

 .المواطنة تعميق السياسي و

شركاء الذين شاركوا في التستند ورشة العمل اإلقليمية حول التجربة السابقة والتوصيات وأفضل الممارسات والتفاعل مع منظمات المجتمع المدني 

 .2015ورش عمل مماثلة في 

    CSFS : www.csfsouth.org حول هذه الدعوة أو حول مشروع مزيد من التفاصيل على موقع

 

 : معايير االختيار

 

 .في منطقة جنوب البحر المتوسط)انظر التعريف أدناه(،  في منظمات المجتمع المدني عضوا المرشح ينبغي أن يكون

 

 خاللها من التي ، السلميةو حزبية وغير ربحية غير الحكومية، الغير الهياكل كافة المدني المجتمع منظمات األوروبي االتحاد يرى

 إلى المحلي المستوى من تعمل .اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية أو سياسية كانت سواء مشتركة رؤى و أهداف لتحقيق  أشخاص يلتقي

 المجتمع منظمات تشمل وهي .الرسمية وغير الرسمية والريفية، الحضرية المنظمات ويشكلون والدولي، واإلقليمي الوطني المستوى

 الدينية والمنظمات الحكومية غير والمنظمات المحلي المجتمع منظمات بينها فيما .الخدمات و قضاياال و العضوية على القائمة المدني

 ومنظمات العمال نقابات. ربحية غير اإلعالم ووسائل والشركات المهنية والجمعيات التعاونيات  و البحوث ومعاهد والمؤسسات

 .المدني المجتمع منظمات من معينة فئة تشكل ،  » االجتماعيين الشركاء« و العمل، أصحاب

 

: لبنان، سوريا، األردن،  األعضاء الدول بين من يكونوا أن يجب منظمات المجتمع المدني الذين يستوفون الشروط المطلوبة في إطار هذه الدعوة

 مصر و فلسطين وإسرائيل، ليبيا، تونس، الجزائر والمغرب.

 

 : المتطلبات الشخصية استنادا إلى شروط منظمةواحد فقط لكل  ترشيحيؤخذ في االعتبار 

 1 )مرشح من كل منظمة )منظمات المجتمع المدني 

 (  المحلية التنمية البيئة، ،التعليم الصحة،) القطاعيةفي مجال عمل السياسات  يفضل من لديه خبرة 

 

  :معايير االختيار لمنظمات المجتمع المدني .1

 

 العاملة في قضايا السياسات على المستوى الوطني أو اإلقليمي في منطقة جنوب البحر األبيض المتوسط منظمات المجتمع المدني 

  / تغيير السياسات والتنمية شراكات وطنية وإقليمية حولعلى استعداد للعمل ضمن شبكات 

 

 : معايير اختيار المرشحين األفراد .2

 

 المجتمع المدنيلدى المرشح مسؤولية إدارة ضمن منظمات  أن يكون 

 لهذه الورشة    أن يكون المتقدم قادرا على متابعة التدريبات المكملة 

 داخل المنظمة واألنشطة المستقبلية لبرنامج  أن يكون المرشح قادرا على معالجة وتطبيق هذه المعرفة في عملهCSF South 

 القدرة على العمل ضمن فريق أو مجموعة أو التحالف 

 علم والمهارات المكتسبة للزمالء / شركاءالقدرة على نقل الت 

 القدرة على المساهمة في األفكار و التحلي بروح المبادرة والمرونة 

  العربية لغة ورشة العمل(األساسية والكتابة والمهارات اللغوية االتصاالت(  

 

  : المستندات المطلوبة

 صفحة( 1)بحد أقصى  المرشح المقترحدعم ي شرح ومنظمة المجتمع المدني ي طلب من 

 منظمة المجتمع المدني موقعة من قبل المرشح نفسه و من من مقدم الطلب رسالة تقديم 

 السيرة الذاتية للمرشح  

 إذا كان ذلك ممكنا: نسخة قصيرة من الدوافع باللغة اإلنجليزية أو الفرنسية )نصف صفحة(، ليس إلزاميا 

 

 

http://www.csfsouth.org/


  :التطبيقات والموعد النهائي

 

  info@csfsouth.org : مدعوون لتقديم طلباتهم إلى يستوفون المعايير المذكورة أعاله الذينالمرشحون 

  )بتوقيت مدينة تونس   (16h 2016فبراير  17األربعاء  اخر اجل للتقديم يوم


