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 ملخص 

ق إألوسط وشمال ؤفريقيا رأي أعضائها لغاية معرفة تجارب  هم بخصوص مشاركة  إستطلعت شبكة نساء نوإرة للشر

ي هيئات إلتنسيق إلوطنية إلتابعة للصندوق إلعالمي فيما يتعلق بجائحة كوفيد
 
جاء .  وبرنامج نوإرة19-إلمرأة ػ

ية ي إلمنطقة12 أجوبة من 34توصلت شبكة نوإرة ب. إإلستطالع بالعربية وإلفرنسية وإؤلنجلي  
 
.    بلدإ ػ

ي االستطالع
 
 المشاركة ف

ي للتوإصل  (n=8)جاءت معظم إألجوبة من إليمن 
ي إليمن هيأة تنسيق وطنية وإل آلية للمجتمع إلمدن 

 
وإل توجد ػ

. إل يحاول هذإ إإلستطالع أن يحل محل قنوإت إلتوإصل. مع إلصندوق إلعالمي 

ي هيئات إلتنسيق إلوطنية من بينهم 16أشار 
 
فيما ) مالحظي   9 أعضاء دإئمي   و6 مشاركا أنهم سبق لهم أن شاركوإ ػ

كان إلمشاركون إللذين إختاروإ : كان إلفرق بارزإ بي   إألجوبة عىل إلصيغ إلثالثة. (لم يجب مشارك وإحد عىل إلسؤإل

ية، وعددهم  ي %4،75 وإلفرنسية وعددهم ثالثة أي 6،66%  أي 4إؤلنجلي  
 
، أكير قابلية للترصي    ح بأنهم شاركوإ ػ

 %. 23،43 أي 10إلهيئات  من إلمشاركي   إللذين أجابوإ عىل إلصيغة إلعربية وعددهم 

. (أفغانستان)من إلنساء فقط يشاركن " قليال"لم يعير أي جوإب عن إلرضا لمستوى مشاركة إلنساء ورصحوإ  أن 

ي هيئات 
 
قدم إلمستجوبون عدة توصيات بخصوص طريقة تحسي   إلمشاركة إلفعلية للنساء وإدماج إلنساء ػ

: شملت هذه إلتوصيات إلموإضيع إلتالية. إلتنسيق إلوطنية ومسارإتها

  إلحكامة

  تقديم إلدإلئل وتجميع إلمعطيات

  تعزيز إلقدرإت

  عية إلتمثيل شر

  تحسي   إلتوإصل

ق األوسط وشمال أفريقيا19-تأثير جائحة كوفيد ي منطقة الشر
 
  عىل النساء ف

أتبت إإلستطالع إلذي قامت به شبكة نوإرة نتائج إلتقييم إلذي أجرته هيئة إألمم إلمتحدة للمرأة حول موضوع آثار 

ق إألوسط وشمال أفريقيا وكذلل نتائج تقييم منظمة كي  19-جائحة كوفيد ي منطقة إلشر
 
ي إلضفة  (CARE) ػ

 
ػ

.  إلغربية وغزة

ي عانت 
ي  ومرض إلسل وإلت  وس نقص إلمناعة إلبشر ي خلفتها إلجائحة عىل برإمج في 

وصف إلمشاركون إآلثار إلت 

من  إنخفاض إلولوج لألدوية  وإلخدمات  وإلذي خلف أيضا آثارإ عىل حياة إلنساء ووضعيتهن إإلقتصادية وعملهن 

لية إلملقاة عىل عاتقهن وهذإ ما يزيد إلوضع  وحياتهن إلعائلية بسبب تزإيد مسؤولياتهن إلعائلية وإألشغال إلمي  
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باؤلضافة ؤىل تزإيد إلعنف إرتفعت . كما أشار بعض إلمشاركي   أن إلنساء توإجهن إرتفاع إلعنف دإخل إألشة. تفاقما

ي تضطلع بها إلنساء لم تنخفض مسؤوليات  إلنساء مع إلجائحة بل بالعكس إضطرت بعضهن 
إلمسؤوليات إلت 

.  للخروج للعمل وإلتعرض لألخطار للبحث عن سبل إلعيش

ي إلتخطيط لالستجابة لكوفيد
 
وتعكس .  ضعيفة جدإ19-حت  مع إرتفاع إلمسؤوليات ، بقيت مشاركة إلنساء ػ

لية كالطبخ وإلتنظيف  ي إلقيام باألعمال إلمي  
 
ي تضطلع بها ػ

ي تتحملها إلنساء عدم توإزن إلمسؤوليات  إلت 
إألعباء إلت 

ي إلعالم، تتكلف إلنساء بمعظم أعمال إلرعاية  وهذإ إرتفع مع جائحة كوفيد. ورعاية  إألطفال وإلمرر  
 
ي 19- ػ

 
 ػ

ي تتعرضن لها إلنساء من أجل إإلستجابة لها، أور . 2020سنة 
أمام إرتفاع إلمتطلبات إإلقتصادية وإلمخاطر إلت 

: بعض إلمشاركي   بتنفيذ برإمج تمكي   إلنساء

ألن إإلزمة إثرت بشكل عام عىل جميع إلقطاعات كان للمرأة نصيب كبي  من هذإ إلتأثر سوإء كانت عامله إو ربة "

ي من إلممكن إن يقمن بها ربات إلبيوت 
ة إلت  ل فمسؤولية إإلعتناء وإلرعاية وقعت عىل عاتقها إلمشاري    ع إلصغي  مي  

 (إليمن)-”ويحسن من دخل إشهن نوري بدعمها وتمكينهم

بالنظر لهذه إلمعطيات، همت إلتوصيات إلعمل عىل إلمدى إلبعيد من أجل حل إلصعوبات إلخاصة باألزمات ومن 

ي ذلل توفي  خدمات إلصحة إلنفسية وضمان وصول إلمنظمات إألهلية للتمويل
 
.  أجل بناء إلصمود، بما ػ

 برنامج شبكة نوارة

: خالل إجتماع إلسنة إلماضية، حدد أعضاء نوإرة مشاال أربعة ووي 

ي عىل إلجنس  (1
إلعنف إلمبت 

إلحصول عىل إلعالج  (2

إلحصول عىل إلعالج وإلرعاية  وإلدعم  (3

وس نقص إلمناعة  (4 إلحصول عىل خدمات إلصحة وإلحقوق إلجنسية وإؤلنجابية، بالخصوص تلل إلمتصلة بفي 

ي  إلبشر

ي عىل إلنوع إإلجتماعي وعىل إلولوج ؤىل 
عير أعضاء شبكة نوإرة عىل إستعدإدهم إلكبي  للعمل عىل قضايا إلعنف إلمبت 

ي ؤطار مسار إلصندوق إلعالمي 
 
ي مجاإلت . إلعالج وإلرعاية وإلدعم ػ

 
عير أعضاء نوإرة عن دعمهم إلكبي  للعمل ػ

ي عىل إلنوع إإلجتماعي وإلوصول ؤىل إلعالج وإلرعاية وإلدعم بنسبة 
كما . من إألجوبة بنعم % 85إلعنف إلمبت 

عىل إإلستعدإد للعمل عىل إلحقوق وإلصحة إلجنسية وإؤلنجابية و إلحصول عىل  % 70أظهرت إألجوبة بنسبة 

ي ؤطار برإمج إلصندوق إلعالمي 
 
 .إألدوية ػ
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 توصيات من أجل تطوير الهيئات الوطنية للتنسيق

ي نطاق برإمج 
 
ي تطوير هيئات إلتنسيق إلوطنية ؤنعاش إلعدإلة بي   إلجنسي   وإلتكافؤ بي   إلرجال وإلنساء ػ

يقتض 

ي يتوإجد فيها إلصندوق
ي كافة إألماكن إلت 

 
إتيجية ػ ق . إلصندوق إلعالمي عىل مستوى إألفكار إإلسي  ي منطقة إلشر

 
ػ

ي تطوير طريقة إإلشتغال إلدإخىلي للصندوق من أجل ؤدماج 
ي أنحاء إلعالم، ينبغ 

 
ي باػ

 
إألوسط وشمال أفريقيا كما ػ

ي إلمجموعات إلرئيسية وطول حياتهن  وذلل بغرض 
 
ي ذلل إلنساء إلعضوإت ػ

 
إلنساء من جميع إألطياف بما ػ

إت ي إإلستجابة بطريقة أفضل لحاجيات إلنساء وإلفتيات . تطوير وتعزيز إلقدرإت وإلخير
 
من شأن ذلل أن يساعد ػ

ي وإلسيدإ وس نقص إلمناعة إلبشر ي مجال مكافحة  في 
 
ي . ػ

 
إ جذريا وػ ي بعض إلهيئات سُيحدث هذإ إلتطور تغيي 

 
ػ

ها إلهيئات ستتحسن إإلستجابة ؤىل حد بعيد بالنظر ؤىل ضخامة تطوير إلهيئات، تهم إلتوصيات . بلدإن أخرى تسي 

إبط وتعزز بعضها إلبعض .  مجاإلت تتدإخل وتي 

ي الهيئات  الوطنية للتنسيق
 
 توصيات خاصة بالحكامة ف

  ي ذلل
 
ي عىل  إلهيئات بلورة وتطبيق مسار لتشغيل وإنتخاب أعضاء جدد لهيئات إلتنسيق إلوطنية، بما ػ

ينبغ 

شح  ي تنتمي   لجميع إلفئات للي 
ي وتشجيع إلنساء إللوإن 

إم إلزمت  توضيح إلمهارإت وجرد إلمسؤوليات و تحديد إإللي  

شجع جميع . مع تخصيص حد أدن  لمشاركة إلنساء
ُ
وري أن ت بما أن إلهدف هو تحقيق إلمناصفة، فإنه من إلرص 

ي 
، إلهيئات عىل تبت  كاء إلماليي   وإلتقنيي   ي وإلشر

ي ذلل إلحكومة ومنظمات إلمجتمع إلمدن 
 
فئات إلمستفيدين، بما ػ

.  مقاربة مبنية عىل إلنوع إإلجتماعي أثناء إنتخاب إلممثلي   ولكن دون إلتضحية بالمؤهالت وإلقدرإت

  م عملية إإلنتخاب مطلب ي عىل  إلهيئات بلورة وتطبيق قانون دإخىلي وتوجيهات إنتقاء تضمن أن تحي 
ينبغ 

إنتخابات حرة ونزي  هة وذلل بتشجيع أعضاء إلمجموعات عىل إنتخاب ممثليهم عير تعزيز قدرإت أعضاء 

ي ذلل مجموعات إلنساء، عىل تنظيم إإلنتخابات ومرإقبتها
 
.   إلمجموعات بما ػ

  ي هيئات إلتنسيق
 
حدث آليات للتسيي  إلناجع قادرة عىل حل مشاال تعارض إلمصالح ػ

ُ
يجب عىل كل إلهيئات أن ت

. إلوطنية

  ي بدإية كل وإلية وتطبيق خطة لتعزيز إلقدرإت عىلي أساس هذإ
 
جري تقييمات للقدرإت ػ

ُ
ي عىل إلهيئات أن ت

 ينبغ 

ي تمارسها .  إلتقييم
ي أن يشمل تعزيز إلقدرإت دور هيئات إلتنسيق إلوطنية ومسؤولياتها وكذلل إلمرإقبة إلت 

وينبغ 

ي تعزيز . عىل إلتمويل إلذي يمنحه إلصندوق إلعالمي وإستعماإلته
 
ي أن تستثمر ػ

عىل مؤسسات إلمجتمع إلمدن 

. قدرإت أعضائها من أجل تطوير مهارإتها وضمان وجود مرشحي   مؤهلي   وإعدين

  ي توإجهها وذلل بتعديل قانونها إلدإخىلي
ي عىل إلهيئات إألخذ بعي   إإلعتبار حاجيات إلنساء وإلتحديات إلت 

 ينبغ 

. وظروف إلعمل من أجل إإلستعمال إألقض لقدرإت إلنساء، وهذإ ما تكفله سياسة إلهيئات



 
6 

 

 توصيات تخص تحسير  التواصل 

ي 
. تتوفر إلهيئات عىل فرصة هائلة لتحسي   إلتوإصل مع أعضائها ومع أعضاء إلمجموعات منظمات إلمجتمع إلمدن 

ي إلهيئات، بما 
 
ي تم تحديدها عىل أنها تعيق إلمشاركة ػ

ومن شأن تحسي   إلتوإصل أن يساعد عىل تجاوز إلحوإجز إلت 

ي مقاربة مبنية عىل إلنوع إإلجتماعي تضمن أن تتوصل إلنساء بالمعلومات إلالزمة لتسهيل مشاركتهن 
ي ذلل تبت 

 
ػ

: يمكن أن يأخذ توإصل أفضل عدة أشكال، ومن بينها. بصفة بارزة

ي لغات إلمستعمرين 
 
ي إللغات إلمحلية، وليس فقط ػ

 
إقتسام إلمعلومات وإلوثائق ػ

ي ذلل عن طريق تعليم إلرفاق 
 
إح تعزيز قدرإت إلنساء وأعضاء إلمجموعات لتمكينهم من إلمشاركة بما ػ إقي 

ي إإلتجاهي   
 
من أعضاء إلهيأة إلدإئمي   نحو إلمجموعات إلممثلة ومن إلمجموعات : تطوير قنوإت إلتوإصل ػ

ي ؤىل أعضاء إلهيأة إلدإئمي   
.  إلمستفيدة ومنظمات إلمجتمع إلمدن 

إقتسام إلمعلومات خارج إلدإئرة إلدإخلية لضمان شفافية إلعمليات ومسارإت إتخاذ إلقرإرإت دإخل إلصندوق 

إلعالمي 

إلبحث إلفعال عىل إلمعلومات ضمن إلمجموعات إلهشة وإلمجموعات إلرئيسية وهذإ مرتبط بالتمثيلية إلحقيقية 

ي ؤطار إلتشاور وإإلستماع لردود إلفعل
 
.  وإقتسام إلمعلومات وإلقرإرإت مع إلمستفيدين ػ

ي هيئات إلتنسيق إلوطنية 
 
إعات ػ بلورة وتطبيق سياسات وإجرإءإت تدبي  إلي  

ي ذلل 
 
هذإ يقع .  ونوإرة لتحقيق توزي    ع إلمعلومات إلمتعلقة بعمليات إلصندوقW4GFإستغالل إلشبكات بما ػ

رة وإلمجموعات إلهشة وإلمجموعات إلرئيسية  حاليا ويمكن إستغالله للوصول ؤىل إلمجموعات إلمترص 

ي سبيل إقتسام إلتجارب 
 
ق إألوسط وشمال أفريقيا ػ ي منطقة إلشر

 
بإمكان شبكة نوإرة أن تسهل تبادل إلمعلومات ػ

ويمكن أن تطبق هذه إلفكرة عن طريق . بي   أعضاء إلهيأة وإلتجارب إلخاصة بالمقاربة إلمبنية عىل إلنوع إإلجتماعي 

ي 
 
ؤحدإث منصات جهوية للنساء إألعضاء بدعم من إلصندوق إلعالمي وذلل من أجل تحسي   مشاركة إلنساء ػ

 .هيئات إلتنسيق إلوطنية وتعزيز قدرإتهن

 توصيات من أجل إرساء تمثيلية حقيقية 

ي 
ي ذلل إلبلدإن إلت 

 
، بما ػ ي تتوصل بدعم إلصندوق إلعالمي

ي كل إلبلدإن إلت 
 
يجب أن تتوفر هيئات تنسيق وطنية ػ

يمنح قسم إلمجموعات وإلنوع إإلجتماعي وإلحقوق دعما إلستخدإم إلتكنولوجية إلجديدة . يصعب إلسفر ؤليها

. لعقد إإلجتماعات عن بعد

ة كمجموعات رئيسية،  ي أن يشمل أعضاء إلهياة إلذين يتمتعون بحق إلتصويت إألشخاص إلذين لديهم خير
ينبغ 

ي 
 
. خصوصا إلنساء وهذإ ما قد يستلزم تعزيز إلقدرإت وتوإصل ؤضاػ

ي ذلل إلمرإهقات : توسيع قاعدة أعضاء إلهيئات
 
يجب أن يشمل عددإ أكير لممثىلي إلمنظمات غي  إلحكومية، بما ػ

.  ويرتبط ذلل بتعزيز إلقدرإت وإلتوإصل. وإلفتيات
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ي ذلل إلمجموعات إلرئيسية وإلمرإهقات وإلفتيات 
 
، بما ػ ي

لتحقيق تمثيلية حقيقية لمنظمات إلمجتمع إلمدن 

ي عىل إلهيئات أن تدعم إنتخابات ناجعة وشفافة وهذإ يتطلب
: وأعضاء إلمجموعات، ينبغ 

أوصاف محددة بوضوح لكل مجموعة 

شح  إلنشر عىل نطاق وإسع لإلعالن عن طلبات إلبحث عن إلممثلي   وتشجيع إلنساء للي 

ي مكتب هياة إلتنسيق 
 
ي إلمجموعات إألهلية وأعضاء ػ

 
شح ليكونوإ أعضاء ػ  تشجيع  إلمرشحي   إلمناسبي   للي 

إلوطنية  

ي 
أصبح إلخروج من نطاق ممثىلي  منظمات إلمجتمع . إلبحث عىل مرشحي   من خارج منظمات إلمجتمع إلمدن 

ي 
ي منظمات إلمجتمع إلمدن 

 
وريا نظرإ ألنه عندما يصبح أعضاء إلمجموعات إلرئيسية  أعضاء دإئمي   ػ ي أمرإ رص 

إلمدن 

ي إلميدإن كما أن إألشخاص إلذين يلتحقون بهيأة إلتنسيق إلوطنية 
 
يفقدون إإلتصال مع إألشخاص إلذين يشتغلون ػ

.  قد يكونوإ بعيدين أكير 

ي أن تحتفظ عىل إلمالئمة ببقائها قريبة من إلميدإن
ي بعض إلبلدإن، تدعم . يمكن لمنظمات إلمجتمع إلمدن 

 
ػ

ي إل تستفيد من منح إلصندوق إلعالمي مرشحي إلمجموعات إلرئيسية ليصبحوإ أعضاء 
إلمنظمات غي  إلحكومية إلت 

ي هيئات إلتنسيق إلوطنية
 
.  ػ

ي فيما يخص إألدوإر إلجديدة 
تشجيع أعضاء إلهيئات إلقدماء أن يتكفلوإ بالممثلي   إلجدد لمنظمات إلمجتمع إلمدن 

ي إلصندوق إلعالمي 
 
ي سيلعبونها ػ

قد يصبح إلتدريب من لدن إألقرإن إألقدم وظيفة جديدة مقرونة بتعويض .  إلت 

ي حيث . وساعات عمل محددة
ي ؤطار مجموعة مستفيدين ينتمون لمنظمات إلمجتمع إلمدن 

 
ويمكن ذلل أن يتم ػ

جمة ؤىل إللغات  ُيوجه أعضاء إلهيئات إلقدماء إألعضاء إلذين تم إنتخابهم للتو وذلل باإلستناد لدإلئل عملية مي 

.  إلمحلية لتوضيح دورهم دإخل إلهيأة

ي هيئات إلتوثيق حيت أن مساهمتهن ستكتسي 
 
لضمان تمثيلية حقيقية، إل بد من ؤدماج إلنساء بجميع مشارب  هن ػ

ي عىل إلنوع إإلجتماعي 
ي ترري ؤىل تمكي   إلنساء ومحاربة إلعنف إلمبت 

إمج إلت  ي إلير
 
ة ػ . أهمية كبي 

ترتبط إلتمثيلية إلحقيقية بتجميع إلدإلئل وإنتاج إلمعطيات حيث أن إلتمثيلية إلحقيقية ستسمح بالحصول عىل 

ي 
كاء إلمجتمع إلمدن  .  معطيات ذإت جودة أحسن عن طريق أعضاء هيئات إلتنسيق إلوطنية وشر
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 توصيات من أجل تجميع المعطيات و تقديم الدالئل

ي وذلل عن طريق إلتنسيق مع إلمنظمات 
يرتبط تجميع إلمعطيات بالتحديد بالتعاون مع منظمات إلمجتمع إلمدن 

ي هذإ إلصدد ؤىل تقدير عدد إلمجموعات إلرئيسية . إألهلية وإلمنظمات غي  إلحكومية ومشاركتها
 
يمكن أن نشي  ػ

ي قد  تستند ؤىل إلمعطيات  إلنوعية إلخاصة بالنساء و مجموعات معينة للنساء إلهشة، مثل 
وتقييمات إلنوع إلت 

ي ذلل 
 
ي سن مبكر وعضوإت إلمجموعات إلرئيسية، بما ػ

 
إلمرإهقات وإلفتيات، وإلفتيات إلمعرضات للزوإج ػ

ي إلجنس
 
. إألشخاص إلذين يستهلكون إلمخدرإت بالحقن وإلعاملي   ػ

ي تهم حجم إلمجموعات لمعلومات غاية 
تستطيع إألبحاث إألساسية أن تضمن إستعمال درإسات وإسعة كتلل إلت 

ي كل سياق محىلي 
 
ي إألهمية ػ

 
.  ػ

ي إلقرإرإت 
 
ي تساهم ػ

ي إألبحاث إلت 
 
ي توإجه إلنساء وإلفتيات ػ

ي إلسبل إلتشاركية لضمان ؤدرإج إلمشاال إلت 
تبت 

مجة . إلخاصة بالير

 توصيات من أجل بناء الصمود وتخفيض المخاطر

حات لتحسي   إإلستجابة لجائحة كوفيد
ي إإلستطالع عدة مقي 

 
 ويمكن تطبيق هذه 19- قدم إلمشاركون ػ

ي سياق أزمات عديدة
 
حات ػ ي بناء إلصمود . إلمقي 

 
بهذه إلطريقة تستطيع هيئات إلتنسيق إلوطنية من لعب دور ػ

: من بي   هذه إلتوصيات نشي  ؤىل. لدى إلمجموعات إألهلية وأعضائها

ي تطبيقها، مثال 
 
إمج إلخاصة بحاجيات إلنساء وػ ي بعض إألنشطة وإلير

 
ي سبل تشاركية تسمح للنساء بالمشاركة ػ

تبت 

: تشمل هذه إألنشطة".  إلنساء بصفتهن مجموعات رئيسية"

ي بعض إلحاإلت، منح خاصة بالنساء  
 
خفض إلعبء إإلقتصادي للنساء عن طريق برإمج إلتمكي   إإلقتصادي وػ

... ومجموعات منتوجات صحية، ومساعدإت غذإئية وتعزيز إلقدرإت إلمقوإلتية  

ي ؤطار منصات إلتوإصل إإلجتماعي 
 
ي ذلل ػ

 
تنفيذ برإمج محاربة إلعنف إلممارس ضد إلنساء وضد إلفتيات بما ػ

وإجتماعات متخصصة 

ي ؤطار منصات إلتوإصل إإلجتماعي وإجتماعات متخصصة 19-رفع إلوعي بالحماية ضد كوفيد
 
ي ذلل ػ

 
 وعالجه بما ػ

ي ذلل عير إلتطبيقات إلرقمية 
 
ضمان توفر إلدعم إلنفسي وإإلجتماعي بما ػ

ضمان إلحصول عىل إألدوية وتفادي نفادها وضمان أن يتم توفي  خدمات إلرعاية  إلصحية دون مخاطر إلتعرض 

ي إلمؤسسات إلصحية19-لإلصابة بكوفيد
 
.   ػ

ي يصعب عليها إلولوج 
تطوير قدرإت إلمجموعات لضمان وصول إألدوية و خدمات إلصحة للمجموعات إلهشة إلت 

ي تقوم بها إلمجموعات
. ؤليها و دعم وتوثيق إلمبادرإت إلت 

ل إألشخاص إلذي إل يستطيعون إلخروج  ؤحدإث فريق دعم لتوصيل إألدوية وإلعالجات وإلرعاية  وإلدعم ؤىل مي  

إزية لضمان عدم إنتقال كوفيد . 19-للبحث عن إلعالج، وذلل بمرإعاة إلتدإبي  إإلحي 
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ي 
 
ي هذه إلهيئات ػ

 
ي هيئات إلتنسيق إلوطنية للرفع من مشاركتهن ػ

 
إستعمال شبكات إلنساء لتطوير مشاركة إلنساء ػ

ي مناطق أخرى
 
ق إألوسط وشمال أفريقيا وػ باستطاعة هذه إلهيئات أن تشارك بطريقة فعالة . منطقة إلشر

ي إلهيأة ي . إلمعلومات وتجميعها وإقتسامها مع مسي 
ي كلت 

 
كما يمكنهم أن يصبحوإ   مكتسبات مهمة للتوإصل، ػ

ي ذلل إلمجموعات إلهشة وإلمجموعات إلرئيسية
 
، مع أعضاء إلهيئات وإلمستفيدين من خدماتها، بما ػ . إإلتجاهي  

ي هيئات التنسيق الوطنية
 
ي الرفع من مشاركة النساء ف

 
 دور الشبكات ف

ي تقوم بعمل رإئع، 
ق إألوسط وشمال إفريقيا إلتابعة لالئتالف إلعالمي لالستعدإد للعالج إلت  باؤلضافة لمنصة إلشر

ي إلمنطقة
 
ي يمكن أن نعول عليها لتجنيد إلنساء ػ

وهما نوإرة وشبكة إلنساء للصندوق . هناك  شبكتان ؤضافيتان إلت 

(.  W4GF)إلعالمي 

ي مسارإت إلصندوق W4GF تعمل 
 
  ووي شبكة عالمية تضم منظمات إلمجتمع إلعالمي للنهوض بشؤون إلمرأة ػ

ي ذلل إتخاذ إلقرإرإت وإسناد إلمنح
 
، بما ػ ، بصفتها وإجهة للنساء . إلعالمي تتعاون هذه إلشبكة مع إلصندوق إلعالمي

ي . وإلفتيات وإلنساء مغايرإت إلهوية إلجنسانية إلمستفيدة
 
 تعاونت هذه إلشبكة مع إلصندوق 2019 و2018ػ

ة  ي أعىط خاللها أعضاء إلمجموعات رد فعلهم مباشر
إلعالمي لتنظيم سلسلة من إلندوإت إلرقمية إلشهرية وإلت 

إمج إلمتصلة يتم إستعمال مجموعة أدوإت إلمسائلة حت  . لألمانة كما تلقوإ معلومات بخصوص إلسياسات وإلير

ي ينفدها لصالح إلنساء وإلفتيات وذلل 
إمج إلت  يتمكن إلصندوق إلعالمي من تقديم إلحسابات بخصوص جودة إلير

ي تمارسها إلمجموعات
.  عير إلمرإقبة إلت 

ي إلخدمات 
 
أما شبكة إلنساء نوإرة فهي شبكة ناشئة ومورد مهم لتجنيد مشاركة إلنساء وإألشخاص إلذين يعملون ػ

ق إألوسط وشمال أفريقيا ي منطقة إلشر
 
ق إألوسط وشمال . لصالح إلنساء ػ ي منصة إلشر

 
تتمتع نوإرة باندماج جيد ػ

ه عدد  (رإبط نحو إلتقرير)إفريقيا إلتابعة لالئتالف إلعالمي لالستعدإد للعالج حيث أن إلطرفي   نظما إجتماعا  حرص 

ق إألوسط وشمال إفريقيا ونوإرة). مهم من إلنساء كما أن أعضاء نوإرة . (تم تحرير هذإ إلتقرير بطلب من منصة إلشر

ي شبكة نساء للصندوق إلعالمي 
 
. نشطي   ػ

ي تمتلكها إلنساء و قدرإتهن من أجل W4GFيمكن ل 
 ونوإرة أن يقوما بأدوإر متكاملة فيما يخص تعزيز إلمعرفة إلت 

ق إألوسط وشمال أفريقيا ي هيئات إلتنسيق إلوطنية بالشر
 
باؤلضافة إلقتسام إلمعلومات، . مشاركة أوسع للنساء ػ

ي تستهدف إلنساء W4GFباستطاعة نوإرة و 
إمج إلت  تهم ومساعدتهم إلتقنية لتطوير إلير  أن يلعبا دورإ بتقديم خير

 .بكل مشارب  هن وعىل طول حياتهن
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