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 حزمة : بالتعليم الخاص الشباب النسويين والنشطاء  النسوي المدني المجتمع تحالف
 االنضمام  طلب

 يعملون وشعبيين وطنيين نسويين شباب ونشطاء نسوية  مدني مجتمع منظمة 21 يضم رائًدا تحالفًا  الفتيات لتعليم المتحدة  األمم مبادرة شراكة تعقد

 إلى بالنسبة افارق   تشكل  وخبرتكم ومعرفتكم صوتكم بأن اعتقادنا من التحالف هذا ينطلق حيث ! خالله ومن التعليم في الجنسين  بين المساواة  تعزيز على

 . والسياسة بالتمويل المتعلقة العالمية القرارات

 اإلستراتيجي التخطيط عملية في كشركاء  هادف ا تعاون ا الفتيات لتعليم المتحدة  األمم مبادرة  مع بالتعليم  الخاص  النسوي التحالف سيتعاون ●

 2027 - 2023 الفتيات لتعليم المتحدة األمم لمبادرة

(  TES) ليمبالتع النهوض قمة في الهادفتيْن التحالف  هذا وقيادة مساهمة مع  وتتعاون وتسهل الفتيات لتعليم المتحدة  األمم مبادرة وستدعم ●

 . المتحدة لألمم العام لألمين التابعة

 

 جماعي  أثر لترك الجماعي  العمل قوة  تسخير على الفتيات لتعليم المتحدة األمم لمبادرةالعالمية االستشارية  اللجنة أعضاء بجانب لفالتحا هذا  وسيعمل

 - 2023 الفتيات لتعليم المتحدة األمم لمبادرة اإلستراتيجي التخطيط عملية في ذلك بعد الجماعي العمل هذا نتائج وستساهم. بالتعليم النهوض قمة في

 لتعليم المتحدة األمم  لمبادرة العالمية االستشارية اللجنة إلى  االنضمام خالل  من  األمد  طويلي  وتعاون شراكة لتأسيس الفرصة  إتاحة  مع ،2027

 .  الفتيات

 :  رئيسية أهداف ثالثة تحقيق المجموعة هذه ستستهدف

 يعيشه الذي الواقع ويعالجا يعكسا( 2027-2023) الفتيات لتعليم المتحدة  األمم  لمبادرة الجديد والملف اإلستراتيجية الخطة أن  ضمان ●

 .منه واالستفادة التعليم على  الحصول في الفتيات، سيما وال  يش ا،تهم األكثر األطفال

 قمة في التشاور عمليات في والشعبيين والوطنيين المتنوعين الجنسانية المسائل في  والخبراء الفاعلة النسوية للجهات الهادفة المساهمة ●

 .بالتعليم النهوض

 . خالله ومن  التعليم في ينالجنس بين والمساواة الفتيات لتعليم واحد بصوت التأييد ●

 : المتوقعة النتائج

 الفنية والقيادة والخبرة المعرفة من ( 2027-2023) الفتيات لتعليم المتحدة األمم لمبادرة  الجديد والملف اإلستراتيجية الخطة استفادة ●

 . خالله ومن التعليم في الجنسين بين المساواة على يعملون  الذين والشعبيين الوطنيين والنشطاء  للمنظمات

 . بشأنها ومطالبات أفكار وتقديم التعليم في الجنسين  بين المساواة  مع  للتعاطي المشترك التأييد/للسياسة أولويات وضع ●

 . بالتعليم النهوض لقمة مشترك تأثير/تأييد خطة وتنفيذ وضع ●

 

 : التحالف هذا في كعضو التالية المهام وستنفذ

 . بالتعليم النهوض بقمة الخاصة المناقشات /النتائج أوراق في راجعة وتغذية فنية ُمدخالت وتقديم مراجعة ●

 . المشتركة واألفكار السياسة ودعم البحث  حول  ُمدخالت وتقديم مراجعة ●

 . المشترك التأثير/للتأييد خطة لوضع  التعاون ●

 . تعليموال الجنسين بين المساواة بخصوص المشترك التأييد/المشتركة للسياسة أولويات لوضع  التعاون ●

  . للمشاورات للتحضير  افتراضية اجتماعات/افتراضية عمل ورش حضور ●

https://www.un.org/en/transforming-education-summit
https://www.ungei.org/who-we-are/our-partners
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 .برمتها العملية هذه في أولوياته إدراج لضمان مجتمعك  مع التشاور ●

 قمة في بنشاط للمشاركة نيويورك مدينة إلى بالكامل  ممولة رحلة على ذلك  سيشتمل . سبتمبر شهر  في بالتعليم النهوض قمة  حضور ●

 والمشاركة الفتيات، لتعليم المتحدة األمم لمبادرة اإلستراتيجي التخطيط عملية في للمساهمة عمل ورشة في والمشاركة بالتعليم، النهوض

 . مواجه خارجي حدث  في رائد دور ولعب

 

 التي واألولويات الرئيسية السياسة اتمطالب تحديد إلى الورشة تلك وتهدف. يونيو شهر من والتاسع الثامن اليوم في األولى العمل ورشة ستُجرى

 . هذه العمل ورشة حضور األعضاء  على ويجب .  القمة انعقاد قبل التأثير يُمكنها

  لالنضمام؟ التقدم في يفكر أن له ينبغي الذي من

 : التالية الحاالت في بالتعليم الخاص  النسوي التحالف هذا إلى  لالنضمام التقّدم في تفكر أن  لك ينبغي

 : كنت إذا ●

 المساواة  تعزيز أو/و الفتيات على التركيز مع) األقل على طفل 5.000 إلى مباشرة   وصلت شعبية أو وطنية مدني مجتمع منظمة ○

  .الماضية سنوات  الخمس  في( الجنسين بين

 أو 

 بين المساواة المج في  ومؤيد نشط ولكنك مدني مجتمع منظمة أي  تمثل  وال 30-18 من عمرك  يتراوح شاب ا نسويًّا ناشط ا ○

 . األطفال فئة في الجنسين

 أو المجتمع  مستوى على التعليم أنظمة  مع مباشر بشكل وتتواصل األطفال فئة  في  الجنسين بين المساواة لتعزيز بنشاط تعمل  كنت إذا ●

 . الوطني المستوى

 . نامية دولة في تقيم كنت إذا ●

 األقل  على طفل 5000 إلى  الوصول وعلى الماضية، الخمس  السنوات  في عملك على  األدلة مشاركة يمكنك  مدني، مجتمع منظمة كنت إذا ●

 واألقلية باإلعاقة المتعلقة التقاطع ونهوج  ببرامج خاص بشكل يُرّحب كما (. الجنسين بين المساواة  تعزيز أو/  و الفتيات على التركيز مع)

 . الجنسانية يةالهو ومغايري الجنسي الميل ومزدوجي والمثليين العرقية،/ الساللية

 . أنشطته وتباشر النسوية الحركة بدعم  وتؤمن الشامل، والجماعي  التنظيمي  بالعمل وتقوم تؤمن كنت إذا ●

ا كنت إذا ●  التأييد ولحظات واالجتماعات  المشاورات  وفي المقابالت مواعيد جميع وفي التحضيرية األعمال  في عملي ا المشاركة على  قادر 

 (.سبتمبر إلى مايو من  اجتماع ا  15-10 حوالي االجتماعات  عدد يبلغ حيث)

  (.التأشيرة لطلبات دعوة خطابات الفتيات لتعليم المتحدة  األمم مبادرة  ستقدم ) سبتمبر في نيويورك مدينة إلى السفر على قادًرا كنت إذا ●

 . الجنسي بالمنظور والخاص  النسوي التحويلي التعليم تدعم كنت إذا ●

 العنصرية ومكافحة  التمييز وعدم واإلدماج  المساواة في المتمثلة الفتيات لتعليم المتحدة  األمم لمبادرة األساسية القيم تشارك كنت إذا ●

   والنسوية التنمية  وتطوير المتبادلة والمساءلة

  التقديم عملية شرح

 النسوي  التحالف لهذا  االنضمام بطلب التقدم يُمكنك فيك، تتمثل المعايير كانت  فإذا  ،2022 أبريل 28 من  !مفتوحة الطلبات تقديم دعوة .1

 هذا التقديم نموذج خالل  من ،2022 مايو 18 في النهائي الموعد حتى الطلبات تُقّدم - التقديم .2

 بتاريخ وهذا  االنضمام، في والرغبة والتوافر والمالءمة المتبادلة المصلحة لضمان المتقدمين مع المحادثات ستُجرى  -لوالتفاع المناقشة- .3

 (2022 مايو 25/26/27)

https://www.ungei.org/publication/gender-transformative-education
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBc3OKxpoOflFanDqWtHMr5c3g9XykeOErmyUIPLePCYi-Rw/viewform?usp=sf_link
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 30 يف يبدأ الذي األسبوع) المشاركة بشأن اتفاق إلى الفتيات لتعليم المتحدة األمم ومبادرة  المختارين والنشطاء  المنظمات تتوصل  - االتفاق .4

 (2022 مايو

ا 8 الساعة في عمل  ورشة أول  ستُعقد! ُمتأهّب بالتعليم  الخاص النسوي التحالف .5  2022 يونيو 8/9 في القياسي الشرقي بالتوقيت صباح 

 

 ! التقديم قبل هذا اقرأ

 شبكات أو منظمات تكون  أن  يمكن) تمجموعا  بأنها( CSOs) المدني المجتمع منظمات نعّرف السياق، هذا في المدني؟ المجتمع بمنظمات نعني ماذا

 ! باهتمامك نرحب فإننا ، (أعاله الواردة التعريفات في هذا أضف) تأثير إحداث يمكنهم وطالما. حكومة أي إلى تنتمي ال( حركات أو

ا 30-18 بين أعمارهن تتراوح أفراد بأنهم الشباب النسويين النشطاء تعريف يتم  الشباب؟ النسويين بالنشطاء نعني ماذا  في بنشاط ويعملون عام 

 . ُمسّجلة منظمة أي يمثلون وال. خالله ومن  التعليم في الجنسين بين بالمساواة للنهوض  مجتمعاتهم 

 

 من  وتعمل  بـ  تؤمن منظمة أو  شخص أنه" النسوي" نعّرف العملية، هذه سياق وفي. مختلفة نسوية رحلة له شخص كل  بأن  نسلّم بالنسوي؟ نعني ماذا

 الجوانب  متعدد وفهم رؤية يتبنون الذين بالنسويين ونرحب. الضارة الجنسانية األعراف وتفكيك والنساء الفتيات وتمكين الجنسين بين واةالمسا أجل

 . اللغوي/الساللي/العرقي والوضع الجنسية والهوية الجنسي  والتوجه اإلعاقة إزاء والضعف القوة لنقاط

 

 يعملون األجيال  مختلف من أعضاء هناك سيكون  أنه يعني وهذا. األجيال متنوع بالتعليم الخاص النسوي التحالف سيكون  األجيال؟ بمتنوع نعني ماذا

 عن النظر بغض  البعض بعضنا من نتعلم أن جميع ا  يمكننا إذ المعرفة وتبادل المشترك واإلبداع األجيال متنوعة المشتركة القيادة بقوة  نؤمن حيث . مع ا

 . والقيمة األهمية في متساوية مساهماتناو عملنا  فإن عمرنا،

 

 

  الطلب؟ لتقديم مستعد أنت هل

 الرابط  عبر طلبك قدّم

 القياسي  الشرقي بالتوقيت 2022 مايو 18 الموافق األربعاء يوم ليل منتصف: النهائي الموعد

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBc3OKxpoOflFanDqWtHMr5c3g9XykeOErmyUIPLePCYi-Rw/viewform?usp=sf_link
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