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 مقترحات بشأن موضوع:تقديم ي لإلدعوة ا

 القرار صنععمليات المرأة في 
 

 المجلس التنفيذي مقررو (ASSEMBLY/AU/DEC.277(XVI) االتحاد األفريقي رقم  مؤتمرمقرر عمال ب

EX.CL/DEC.539 (XVI)  يسر االتحاد  ةاألفريقيالمرأة  صندوقو عقد المرأة األفريقيةإطالق بشأن ،

، 9102الدعوة إلى تقديم مقترحات المشاريع في إطار موضوع عقد المرأة األفريقية لعام عن األفريقي أن يعلن 

التحاد اهياكل في  النيبادتنفيذ مواضيع العقد في سياق إدماج يتم . و"القرار عمليات صنع المرأة في"وهو 

سب التي ليس فقط لتعزيز المكا ،ASSEMBLY/AU/DEC.333(XVI)مقرر المؤتمر األفريقي وتمشيا مع 

يذ عقد المرأة األفريقية بوصفه إطار التنفعلى  د من جديديكللتأتحققت حتى اآلن وضمان االتساق، ولكن أيضا 

ئة الموارد، أداة لتعب يعد ةلمرأة األفريقياالشامل للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، في حين أن صندوق عقد 

في شركاء من الدعم الصادرة لطلب الدعوات الو EX.CL/Dec.539 (XVI) (4)المجلس التنفيذي مقرر وفقا ل

 التنمية. 
 

الدول األعضاء وأصحاب المصلحة تقديم مقترحات مشاريعهم بشأن  مفوضيةال ناشدبناء على هذه الدعوة، ت

ين الجنس مسائلالوزراء المسؤولون عن  كما أقره "القرار عمليات صنعالمرأة في " 9102 عام موضوع

 في نيويورك. 9102 مارسوشؤون المرأة في 
 

 صندوق المرأة من خالل المبادرات الشعبية على النحو التالي:السيفيد 
 

  .الدول األعضاء في االتحاد األفريقي (أ
 

 .القرار عمليات صنعمنظمات المجتمع المدني العاملة في مجاالت المرأة في  (ب
 

مبادرات وطنية أو محلية وفقا لجودة المشروع استنادا إلى معايير األموال من خالل من النساء والفتيات  تستفيد

 االختيار وأهميته وجدواه وأثره اإليجابي على المرأة.

التي لتغطية تمويل المقترحات أمريكي  دوالر( 910111إلى  000111) يتراوح سقفه بين سيتم تخصيص مبلغ

عشرين إلى خمسة وعشرين مشروعا على نطاق األقاليم وسوف يتم اختيار واحدة. ( 0)لسنة  تتم الموافقة عليها

 األفريقية الخمسة.
 

 المعايير التالية:مقترحات المشاريع  ، ينبغي أن تستوفي9102عام لموضوع وفقا 
 

 :عمليات صنع القرارالمرأة في  في إطار موضوعع يرامعايير اختيار المش
 

لصادر ابروتوكول مابوتو  في عمليات صنع القرار إلى المرأةتستند معايير اختيار المشاريع في إطار موضوع 

اواة بين المسحول اإلعالن الرسمي و، 9112 يوليو 00االتحاد في مابوتو في لمؤتمر الدورة العادية الثانية عن 

 يوليو 8إلى  6أديس أبابا من المنعقدة في االتحاد  مؤتمرالدورة العادية الثالثة ل ذي اعتمدتهالجنسين في أفريقيا ال

 لالتحاد األفريقي. 9162وأجندة ، 9112
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 القرار: صنععمليات ع في إطار موضوع المرأة في يرامعايير اختيار المش
 

 ينبغي للمشروع:

 .راالقر صنعالسياسية و اتلمشاركة في العمليحماية حق المرأة في اتعزيز  (أ

 دون أي تمييز. كمرشحة وناخبة مشاركة المرأة في جميع االنتخاباتتسهيل  (ب

 على جميع المستويات مع الرجال في جميع ين للنساءوالتمثيل المتساوي مشاركةالتحقيق  فياإلسهام  (ج

 العمليات االنتخابية.

محلية تنفيذ السياسات اللرجل على قدم المساواة على جميع مستويات التنمية ول ةالمرأة كشريك تمكين (د

 وبرامج التنمية.  الوطنيةو

 .المقرر صنعالمرأة ومشاركتها في الدول على جميع مستويات تمثيل زيادة  (ه
 

د المشاركة على جميع المستويات في تحدي تمكينية مثل بيئةاإلنسان للمرأة في العيش في  وقحق دعم (و

 السياسات الثقافية. 

ة والمشاركة على جميع حقوق اإلنسان للمرأة في العيش في بيئة صحية ومستدام حماية وتعزيز (ز

، الصحةو) صنع القرار في القطاعات االجتماعية والثقافية واالقتصادية والسياسية. مستويات

 . (، والتغذية، والرياضة، والتعليم، والتنمية المستدامةةواالجتماع، والثقاف

البحث واالستثمار في مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة والتكنولوجيات المناسبة، بما في ذلك  تشجيع (ح

 .ة عليها سيطرإلى المشاركة في العلومات وتيسير وصول المرأة تكنولوجيات الم

ؤولية الدين المسكال الوتشجيع السياسات التعليمية من قبل الدولة والقطاع الخاص من أجل أن يتحمل  (ط

 .عن تنشئة األطفال وتنميتهم وليةاأل

الممارسات  معالجةل عمليات صنع القرارارات متواصلة تشمل المرأة في إجراءات مبتكرة وحواتخاذ  (ي

  ها.وتمكينمرأة النهوض بال الضارة )الثقافية والدينية( وتحويل المعايير الثقافية واالجتماعية التي تعرقل

 .للمرأة وتمكينها معارف األصليةالتطوير نظم حماية  (ك

مرأة والرجل في مناصب اإلدارة والقيادة على مختلف مستويات التسلسل لتوازن لمتمثيل التعزيز ال (ل

 الهرمي في الشركات الخاصة والعامة في جميع القطاعات.

استراتيجيات وآليات وأدوات لتعزيز المشاركة المتوازنة للنساء والرجال في جميع  تحديد ووضع (م

 القطاعات.

 المساواة بين الجنسين في قيادة األعمال. الخاص بعد ب  الالمعرفة بشأن  تحسين (ن

، وتعزيز التواصل بين عمليات صنع القرارالخبرات والممارسات الجيدة بشأن المرأة في تقاسم   (س

 الفاعلة الرئيسية على المستوى الوطني واإلقليمي والقاري. عناصرال

 لشركات.في ا قرارال صنعوجود المرأة في جميع مستويات  القطاعين الخاص والعام على تعزيز تشجيع  (ع

 .رارقالصنع  ناصبوالترشح لتولي مفي حياتها المهنية التقدم ة على المرأ تشجيعالوعي و زيادة (ف

ت جتماعيين والشركاتطوير وإطالق وتعزيز الحمالت العامة لزيادة الوعي بين الشركاء االالقيام ب (ص

مليات علمجتمع بأكمله من المشاركة المتوازنة للنساء والرجال في التي تعود على االفوائد بوالمواطنين 

 )االقتصادية والتجارية(. اراتصنع القر

وصول المرأة إلى الموارد اإلنتاجية والتحكم فيها، مثل األرض والموارد االستخراجية وإدارة  تشجيع (ق

 المياه وضمان حقها في الملكية؛ 

حصول المرأة على االئتمانات والتدريب وتنمية المهارات وتنظيم المشاريع المستدامة والخدمات  تعزيز (ر

 لى المستويين الريفي والحضري.اإلرشادية ع

 الحق في األجر المتساوي عن الوظائف المتساوية القيمة للمرأة والرجل.تعزيز  (ش

في الزراعة المستدامة بيئيا واجتماعيا واألسواق  قرارالصنع جميع مستويات  فيمشاركة المرأة  ضمان (ت

 وتقنيات الزراعة المقاومة للمناخ.
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ز خطط التعاقب مثل تدريب الفتيات من خالل النساء في مناصب صنع دعم المبادرات الرامية إلى تعزي (ث

 القرار في جميع القطاعات

 

 الطلبات تقديم طريقة
. وينبغي (طيه خصائص التطبيق المقدمة )المرفقةلطبقا  ة،وتخطيطي ةموجز يةمذكرة مفاهيمتقديم  .0.9

من  والموافقة المؤقتة أو الرفض فنيالتقييم السهيل في شكل موجز لتية مذكرة المفاهيمالأن تكون 

 تجاوز صفحة واحدة؛تيجب أال وجانب اللجنة التوجيهية. 
 

( يهط بشكل جيد، وفقا للشكل المقدم )المرفقمصاغ تقديم مقترح مشروع أكثر تفصيال  .9.9

 ية واإلجرائية الرئيسية الالزمة للتقييم النهائيفنوال الذي يلبي المتطلبات التشغيلية

 .لمقترحل

 

 المعلومات التالية:  الطلبتضمن يينبغي أن 
 

 (، على النحو التالي:طيه )مرفقةملخص للمذكرة المفاهيمية من صفحة واحدة  .0
 

البيانات األساسية )اسم المشروع وتفاصيل اإلدارة والمدة والموقع الجغرافي والسياق  -

 واألساس المنطقي للمشروع(؛ 
 

عة واألنشطة والمؤشرات والنتائج المتوقوصف المشروع )الغرض والغايات واألهداف  -

 ن والكيانات والشركاء(؛ ووالمستفيد
 

، واإلدارة المالية، والرصد والتقييم، اإلدارة ( هياكل0موجز للوكالة المنفذة:  عرض -

 وخطط االستدامة؛ 
 

 ن.لموقعيلبريد اإللكتروني، وما إلى ذلك( أسماء وتفاصيل االتصال )أرقام الهاتف، وال -

 

 .عرض مفصل للمشروع، يرجى الرجوع إلى التوجيهات المرفقة .9

 صفحة تحتوي على: .2
 

 ٪01لتوزيع: اوالمطلوبة(.  )المتاحةمعدات والاألمريكي الميزانية التفصيلية بالدوالر  -

 للتدريب والنفقات العامة؛ وال يغطي صندوق المرأة األفريقية المرتبات ٪01، و معداتلل
 

 لمنظمة.ل البيانات المصرفية -
 

 سائلمينبغي أن تتضمن جميع الطلبات رسالة توصية من لجان التنسيق الوطنية أو الوزارات المسؤولة عن 

تقديم نسخة من خطاب  لحكومية ومنظمات المجتمع المدنيلمنظمات غير اوينبغي لوشؤون المرأة. ين الجنس

من الطلبات عن طريق  ورقيةوينبغي إرسال جميع النسخ ال. إلى وزارتك لشؤون المرأة المعلومات المرسل

مديرية  -رة مدي، موجهة إلى مفوضيةنسخ إلكترونية مباشرة إلى ال سفارات الدول األعضاء في إثيوبيا، مع تقديم

 ولبحل والتنمية، وصندوق مفوضية االتحاد األفريقي للمرأة األفريقية،شؤون المرأة ومسائل الجنسين 

 .9108 أغسطس21
 

 لن تقبل إال المقترحات التي صنفت على حدة وفقا للموضوع. مالحظة أن المفوضية يرجى 
 

ويمكن  union.org-www.africa موقع مفوضية االتحاد األفريقي على االنترنت  سيتم نشر هذا اإلعالن على

اللغات ب لكترونيعلى الموقع اإل يةالمفاهيمالمذكرة االطالع على الشكل المفصل الذي ينبغي أن تقدم فيه 

 ليزية والفرنسية والبرتغالية والعربية. جاإلن
 

http://www.africa-union.org/
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المجموعات  معالتواصل القدرات المطلوبة والخبرة في التي تتمتع بشجع الدول األعضاء والمنظمات الشعبية ت  

 .م الطلباتتقدي والتعاونيات المجتمعية والقطاع غير الرسمي ومعالجة عدم المساواة بين الجنسين على النسائية
 

أدومتار  السيد union.org-WGDD@africaلمزيد من المعلومات أو التوضيحات، يرجى الكتابة إلى 

adoumtarn@africa-البريد اإللكتروني:  2111 518 11 251+هاتف: الكبير موظفي البرامج،  ،نوباتور

union.orgالبريد اإللكتروني ، يالسيدة فيوريال دي بيد و ؛: union.org-@africafiorellap        :الهاتف

+251 11 518 2115 
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