
 

 

 دعوة للخرباء واخلبريات يف العنف املبين على النوع االجتماعي 

يف تنظيم هاكاثون حول العنف اجلنسي املبين على النوع االجتماعي  للمشاركةللرتشح   

 

 السياق العام 

أفضل   معاجلة يهدف مشروع أصواتنا إىل تعزيز قدرات الفاعلني االعالميني واملدافعات عن حقوق اإلنسان يف املغرب من أجل  
قضا� العنف اجلنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي وحماربة الصور النمطية املبنية على النوع االجتماعي ، ابإلضافة لتقوية  ل

   . اجل قوانني اكثر فعالية يف محاية النساء والفتيات من مجيع اشكال العنف املبين على النوع االجتماعيالرتافع من يف قدراهتم 

واملساواة من اجل   مشروع أصواتنا إىل إنشاء شبكة وطنية من الصحفيات واملدافعات عن حقوق اإلنسانيف مرحلة اوىل يسعى  
على محاية معطياهتن    هتناقدر ومن جهة اخرى يسعى املشروع  لتعزيز خلق فضاء للتعاون وتبادل اخلربات والتجارب من جهة، 

املبين على النوع   يف إنتاج حمتوى إعالمي عايل اجلودة حول قضا� النوع االجتماعي والعنف اجلنسيوتقوية قدراهتن  الشخصية ، 
. االجتماعي  

ت عن حقوق اإلنسان ، ملعاجلة نقص املعلومات  كما سيعمل املشروع على تعزيز التنسيق والتشاور بني الصحفيات واملدافعا
. والفتيات على النساء   سلبا املوثوقة ومكافحة الصور النمطية والعنف القائم على النوع االجتماعي اليت تؤثر   

 إنرتنيوز  منظمة
تزويد الناس ابألخبار واملعلومات اليت حيتاجون إليها ، والقدرة على   هي منظمة دولية غري رحبية تقودها النساء هتدف اىل  انرتنيوز

دولة حول   100، عملت إنرتنيوز يف أكثر من  1982التواصل ، و متكينهم من وسائل إيصال أصواهتم. منذ أتسيسها يف عام 
ا موثوًقا به لعدد ال حيصى من املاحنني يف جمال اإلعالم واملعلومات ، مبا يف ذلك وزارة اخلارجية  العامل. اليوم ، تعد إنرتنيوز شريكً 

دولة يف مجيع أحناء إفريقيا واألمريكتني وآسيا وأورواب وأوراسيا   50والوكالة األمريكية للتنمية الدولية ، ولديها مشاريع يف أكثر من 
شخًصا خارج الوال�ت    620فرًدا ؛ من بني هؤالء ، أكثر من  735» من أكثر من  ز إنرتنيو  والشرق األوسط. يتألف فريق « 

 دولة.   50ر من ث املتحدة يعملون يف أك

 



 
 وصف املهمة  
مدافعة عن حقوق االنسان واملساواة   20صحفية و   20مشاركة   وهو لقاء سيعرف   Hack-a-thonهاكاثون تنظم إنرتنيوز 

شبكة من شأ�ا تطوير حلول مبتكرة ملعاجلة نقص   من اجل انشاءلق فضاء للتشاور والتعاون خل  يهدف اللقاء، من املغرب 
لى النوع االجتماعي واليت أتثر  ملناهضة الصور النمطية املبنية ع  و  االجتماعيالعنف املبين على النوع  قضا� يف   املعلومات املوثوقة

 سلبا على النساء والفتيات  
سيضم اللقاء جمموعة من االنشطة : جلسات لتبادل اخلربات والتجارب، عمل جمموعات لتحديد قضا� الرتافع والتوعية،  

هيئة احملامني  و املغربيات  النساء ملتقى  جسور مجعية و   مع اجلمعية االمريكية للمحامنيوسيتم تنظيمه ابلشراكة  ونقاشات ..، 
 العربيات  للنساء القانونية  و الشبكة املغاربة 

 
املبين على النوع االجتماعي ملواكبة الصحفيات   العنفلتوظيف خبري(ة) يف قضا� إنرتنيوز يف هذا السياق تسعى منظمة 

 ون اخلبري(ة) مسؤولني عن:  واملدافعات عن حقوق االنسان خالل اهلاكاثون، ابلتعاون مع فريق املشروع سيك
  جلسات النقاش وتبادل اخلربات واملمارسات الفضلى، وعمل اجملموعات.  وتسيريتنظيم 
   املسامهة يف تطوير اسرتاتيجية مشرتكة إلشراك الرجال والفتيان بشكل أفضل يف مكافحة العنف املبين على النوع

 االجتماعي
   املسامهة يف حتديد االحتياجات لتنظيم محالت ترافع وتوعية من اجل مناهضة العنف املبين على النوع االجتماعي 
   املسامهة يف تطوير اسرتاتيجية مشرتكة للرتافع من أجل قوانني اكثر حلماية النساء والفتيات من العنف املبين على النوع

 االجتماعي
  قييم املخاطر خبصوص السالمة االلكرتونية  لتاملسامهة يف تطوير ورقة تقييم 

 
 الواثئق اليت جيب تسليمها عند انتهاء املهمة 

 
 جلسات مباشرة (عروض تقدميية ومناقشات)  •

 ) املرتبطة ابجللسات (شرائح العرض والواثئق  خالل اللقاء  املستعملة املواد  •

 
 : املؤهالت واخلربة املطلوبة

 النوع االجتماعي أو الصحافة أو أي جمال آخر ذي صلة شهادة جامعية (ماجستري) يف  •
خربة يف العمل على قضا� العنف اجلنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي ويفضل أن يكون ذلك مع الصحفيني   •

 و / أو املدافعات عن حقوق اإلنسان 



 رتاتيجي.. " الندوات وورش للتفكري االسhack-a-thon" لقاءات مثل:  خربة يف تنظيم وتسيري  •
 املدافعات عن حقوق اإلنسان   اخلربة يف تدريب الصحفيني/ات و/أو •
 خربة يف تنسيق محالت الرتافع  •
 إجادة اللغتني العربية واإلجنليزية ،اجادة الفرنسية اضافة مهمة  •
ضرورة التوفر على مهارات التواصل ومهارات العمل اجلماعي الناجح ابالعتماد على أسلوب و �ج تشاركي     •

 فعال. 
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