
   

 
 

 شروط مرجعية    
 صحافة الحلول واإلعالم الرقمي من منظور النوع االجتماعي 

      
من منظور حساس وآمن للنوع  المرأةمناهضة العنف ضد في   تعزيز دور اإلعالمي وتثقيفي لبرنامج تدريب

 االجتماعي

 

 لفية عامة خ
 

مدته خمس سنوات السلطة  و الغربية وقطاع غزة. يجمع البرنامج    لقضاء على العنف ضد المرأة في الضفةلالمشترك    "حياة"  يسعى برنامج
الفلسطينية ووكاالت األمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والشركاء اآلخرين للحد من ضعف النساء والفتيات أمام جميع أشكال العنف 

وتمو وته غزة.  وقطاع  الغربية  الضفة  في  وينفذه  ديداته  البرنامج  هذا  كندا  حكومة  الجنسين  تب  كمل  بين  بالمساواة  المعني  المتحدة  األمم 
البشرية للمستوطنات  المتحدة  األمم  وبرنامج  للسكان،  المتحدة  األمم  وصندوق  المرأة،  بالمخدرات  ،  وتمكين  المعني  المتحدة  األمم  ومكتب 

التنمية االجتماعوالجريمة. ووز  المرأة ووزارة  البرنامج المشارة شؤون  بينها وزارة ترك،  ية شريكان رئيسيان في  إلى جانب وزارات أخرى من 
 التعليم، ووزارة الصحة، ووزارة العدل، ووزارة الحكم المحلي، ومختلف منظمات المجتمع المدني.  التربية و 

المشترك   للبرنامج  النهائية  النتيجة  الضفة  ا  فيوستتحقق  في  والفتيات  النساء  تعرض  من  العن لحد  أشكال  لجميع  غزة  وقطاع  ف  الغربية 
 تهديداته من خالل ثالث نتائج وسيطة تركز على: و 
 

 داخل األسر والمجتمعات المستهدفة؛  ،انخفاض الممارسات والمواقف الضارة التي تديم العنف ضد النساء والفتيات  .1
والفتيات على  .2 النساء  المراعية    زيادة حصول  الشاملة  الصحية  الرعاية  الإلجتماعيخدمات  والطب   للنوع  والنفسية )االقتصادية  ية 

 الخالية من التمييز؛  و ماعية واألمنية والمأوى( واالجت 
 تعزيز القدرة المؤسسية على وضع وتنفيذ أطر قانونية وسياساتية تعزز وتحمي حقوق النساء والفتيات. .3

 
   العنف ضد النساء في اإلعالم تعزيز الوعي حول القضاء على

 
تعزيز دور اإلعالم وشبكات من خالل    نف ضد النساء في اإلعالمالقضاء على الع  تعزيز الوعي حولمشترك إلى  ع حياة اليسعى مشرو 

وزارة شؤون   عملت وفي هذا السياق    .رفع الوعي والقدرات وتنفيذ الحمالت، و التواصل االجتماعي في تحقيق العدالة في النوع االجتماعي
األم ومكتب  الفلسطينية  والجريمالمرأة  بالمخدرات  المعني  المتحدة  في    تنفيذعلى  ة  م  الغربيةتدريبين  من    الضفة  الفترة  _  1/2/2023في 

، تليها متابعة ايام تدريبية  3حول صحافة الحلول والقصص االنسانية واالعالم الرقمي من منظور النوع االجتماعي بواقع    20/3/2023
حكومية ومجتمع  و   ،إعالميةإعالميين/ات من مؤسسات  دورتين  هاتين الستهدف  ت و   ات./شراف على مخرجات إعالمية من قبل المتدربينوإ

 . شخص 25العدد المقترح ، مدني وشركاء
 
.     
 



   

 
 
 

 :برنامج التدريبي والتثقيفيهدف ال
أشكال العنفد ضد  ت بدور االعالم في مناهضة كافة  نطالقا من إيمان وزارة شؤون المرأة ومكتب االمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدراا

 :على ي والتثقيفي التدريب  البرنامج هذا يشملس، ، والعدالة اإلجتماعيةمفهوم النوع اإلجتماعيتعزيز  ودوره في المرأة،
 

المختلفة    ات/املينالع  ات/صحفيين لل(  2)عدد    تدريبي  برنامج  .1 اإلعالم  وسائل  من  حولفي  الرقمي  واالعالم  الحلول    صحافة 
اعداد  صحافة الحلول و ات على الدور وستركز    .اإلنتاجو   في التصوير اتف الذكيةيقات الهو إستخدام تطب و ،  ع اإلجتماعيمنظور النو 

 . من منظور النوع االجتماعي  رير المرئيةوالتقا القصص االنسانية
 

 :ومخرجاتها لمهمة العم 
 ستة دار، على مدريبي امج الت لتنفيذ البرن ، فردأو  ركةشمؤسسة أو  يسعى مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للتعاقد مع 

 مراحل:   ثالثةكل دورة إلى قسم ت سو ، أسابيع
 
 .نظري والعملياليه قبش إعداد البرنامج التدريبي، وتشمل التحضير للتدريبمرحلة مرحلة األولى: ال

متابعة يب مكثف، والباقي ثالثة أيام تدر ، ىخالل ستة اسابيع بحد أقص، لنظري والعملي: تنفيذ البرنامج التدريبي بشقيه اةالمرحلة الثاني 
 .إعالمية ذات عالقة بالتدريبوإشراف على مخرجات 

 . ات والنتائج في نهاية البرنامجالمخرج تقييم :المرحلة الثالثة
 

 لجهة الميسرة:ء الشخص أو اأدا لتقييم مؤشرات
 ة ات العملية والعلمي الخبر   -
 المادة التدريبية  -
 ة التنفيذ للتدريب خط  -
 جات االعالميةخطة متابعة االنتا -
 المسندة المهام وتنفيذ تنظيم في التوقيت حسن -
 التدريب مخرجات جودة -
 جودة التقارير  -

 
 : لمطلوبةا راتالمؤهالت/الخب

 .الرقمي اإلعالمو الحلول صحافة التدريب حول في  على األقل سنواتخمس  برةخ -
 .اإلعالم الحساس للنوع اإلجتماعيحول التدريب في خبرة  -
 باستخدام تطبيقات الهواتف الذكية.المختلفة  عالمية المواد اإلج وانتاخبرة في إعداد  -

 


