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 من نحن1.
 

 النساء في األخبار

 یهدف برنامج النساء في األخبار (WIN)، وهي مبادرة أطلقتها المنظمة العالمیة للصحف وناشري األنباء WAN-IFRA))، إلى
 تعزیز قیادة النساء وأصواتهن في األخبار. وهي تعمل على ذلك من خالل تمكین الصحافیات والمحررات بالمهارات

 واالستراتیجیات وشبكات الدعم التي یحتجن إلیها لتولي مناصب قیادیة أبرز ولیكون لهن أثر تحریري داخل القطاع. وبالتوازي مع
 ذلك، تتشارك النساء في األخبار مع مؤسسات إعالمیة لتحدید حلول یقودها القطاع وتهدف إلى سد الفجوة بین الرجال والنساء في

 غرف األخبار ومجالس اإلدارة وفي المحتوى الذي ینتجونه.
 
 وتعمل النساء في األخبار مع أكثر من 90 وسیلة إعالمیة من 15 بلدًا في إفریقیا جنوب الصحراء الكبرى والمنطقة العربیة وجنوب

  شرق آسیا. وتشمل هذه البلدان ما یلي:
 إفریقیا جنوب الصحراء الكبرى - أوغندا وبوتسوانا وتنزانیا ورواندا وزامبیا وزیمبابوي والصومال وكینیا ومالوي

 المنطقة العربیة - األردن وفلسطین ولبنان ومصر
 جنوب شرق آسیا - فیتنام وكمبودیا ومیانمار

 
 ورأت النساء في األخبار النور بفضل الدعم الذي تقدمه الوكالة السویدیة للتعاون اإلنمائي الدولي (Sida) ووزارة الشؤون الخارجیة

 النرویجیة الملكیة.
 

www.womeninnews.org 
 

 المنظمة العالمیة للصحف وناشري األنباء

 ُتَعد الرابطة العالمیة لناشري األخبار المنظمة العالمیة لناشري الصحف واألخبار على مستوى العالم، وهي تمثل أكثر من 18 ألف
 نشرة، و15 ألف موقع على شبكة اإلنترنت، وأكثر من ثالثة آالف شركة في أكثر من 120 بلدًا. والرابطة فریدة من نوعها في

 موقعها كرابطة قطاعیة عالمیة مع مهمة في مجال حقوق اإلنسان للدفاع عن حریة وسائل اإلعالم وتعزیزها، واالستقالل االقتصادي
 لوسائل اإلعالم اإلخباریة كشرط أساسي لهذه الحریة.

 
 وتطبق الرابطة نهجًا ثنائیًا لدعم حریة وسائل اإلعالم. وهي تتعامل مع القیود السیاسیة والبنیویة التي تعوق حریة وسائل اإلعالم

 وذلك عن طریق المناصرة، وتعمل في الوقت نفسه على تعزیز قدرة وسائل اإلعالم وشبكاتها ومؤسساتها التمثیلیة. ویسمح هذا النهج
 المزدوج للرابطة بالتعامل مع التحدیات التي تواجه وسائل اإلعالم من وجهات نظر متعددة، واالستفادة من التجارب وأوجه التعاون

 بین مشاریع المناصرة والتنمیة، والشراكات والخبرات األوسع نطاقًا للمجتمع الدولي الخاص بالرابطة لتشجیع التغییر الحقیقي.
 

www.wan-ifra.org 
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 الخلفیة2.
 

 عمل النساء في األخبار على التحرش الجنسي

 في أوائل العام 2018، أجرت النساء في األخبار استبیانًا قصیرًا على عینة صغیرة من 119 من المحترفین في وسائل اإلعالم في
 تسعة بلدان في إفریقیا جنوب الصحراء الكبرى والمنطقة العربیة. في أیار / مایو 2018، نشرت النساء في األخبار أول مجموعة

 أدوات لها حول التحرش الجنسي وعنوانها:  التحرش الجنسي في وسائل اإلعالم:  دلیل عملي ألصحاب العمل والموظفین . ومنذ ذلك
 الحین، ُترِجمت من اإلنكلیزیة إلى سبع لغات أخرى (العربیة والفرنسیة واإلسبانیة والبرتغالیة والروسیة والخمیریة والبورمیة).
 وتتضمن كتیبًا عن كیفیة التعرف على التحرش الجنسي والتعامل معه من قبل صاحب العمل أو الموظف، ومثال على السیاسة

 واإلجراءات الخاصة بالتحرش الجنسي، وملصق، ومثال على استبیان. وُتَعد مجموعة األدوات المورد األكثر استخدامًا لدى النساء
 في األخبار وجرى تطویرها لتصبح وحدة تدریبیة ُتقدَّم إلى المؤسسات اإلعالمیة داخلیًا وإلى النساء من المحترفات العامالت في

 وسائل اإلعالم من ضمن برنامج التسریع الخاص بالنساء في األخبار. وعلى مدى السنوات الخمس المقبلة، التزمت النساء في
 األخبار بالعمل مع شركائها من وسائل اإلعالم لوضع سیاسات مستقلة تتعلق بالتحرش الجنسي معًا وضمان تنفیذها على النحو

 الصحیح.
 

 مبررات الدراسة

 أثناء مرحلة األبحاث للتوصل إلى مجموعة األدوات الخاصة بالتحرش الجنسي، الحظت النساء في األخبار فجوة كبیرة في البیانات
 المتعلقة بمدى انتشار التحرش الجنسي في قطاع اإلعالم في المناطق المستهدفة من المبادرة. وفي األغلب، تركز البیانات الحالیة

 المتعلقة بالتحرش الجنسي في قطاع وسائل اإلعالم اإلخباریة على شمال العالم، وال توجد بیانات موثوقة وقابلة للمقارنة إال قلیًال جدًا
 بالنسبة إلى إفریقیا جنوب الصحراء الكبرى أو المنطقة العربیة. وكانت نتائج االستبیان الخاص بالنساء في األخبار (الموصوف

 أعاله) صارخة. وجرى استخدام هذه البیانات في مجموعة األدوات الخاصة بالتحرش الجنسي وتدریبات النساء في األخبار، وأدت
 دورًا أساسیًا في إقناع المؤسسات اإلعالمیة والمحترفین في كلتا المنطقتین باالعتراف بوجود مشكلة ومشاركة المبادرة في مسألة

 التحرش الجنسي. وترید النساء في األخبار سد فجوة البیانات في هاتین المنطقتین. وهذا ال یعني فقط المساهمة في المعرفة العالمیة
  بشأن حجم التحرش الجنسي في هاتین المنطقتین، بل یشكل كذلك خطوة أولى مهمة لزیادة الوعي وعكس مسار المشكلة.
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 لمحة عامة عن المشروع3.
 

 لمحة عامة

 في عام 2020، ستجري النساء في األخبار دراسة بحثیة مشتركة حول مستویات التحرش الجنسي داخل المؤسسات اإلعالمیة في
 بلدان مختارة في منطقة إفریقیا جنوب الصحراء الكبرى والمنطقة العربیة. وُتجرى هذه الدراسة من أجل 1) جمع بیانات موثوقة

 وقابلة للمقارنة حول هاتین المنطقتین وهي بیانات غیر متوفرة حالیًا، و2) تحدید االتجاهات ذات الصلة من مجموعة البیانات الكبیرة
 هذه، و3) زیادة الوعي اإلقلیمي والعالمي بشأن انتشار التحرش الجنسي في قطاع وسائل اإلعالم. وترغب النساء في األخبار في

 إطالق استنتاجات الدراسة خالل النشاط المناوئ للعنف المستند إلى نوع الجنس والذي یستمر 16 یومًا في تشرین الثاني / نوفمبر
 2020. وحصلت النساء في األخبار على تمویل في عام 2020 من الوكالة السویدیة للتعاون اإلنمائي الدولي.

 
 الشراكة البحثیة

 تسعى النساء في األخبار إلى الحصول على شریك / شركاء أبحاث لتصمیم وتنفیذ هذه الدراسة البحثیة الخاصة بالتحرش الجنسي في
 كلتا المنطقتین. والنساء في األخبار منفتحة إما على شراكة بحثیة واحدة تغطي المنطقتین أو على شراكة بحثیة لكل منطقة. ویمكن

 لمقر شریك / شركاء األبحاث أن یكون إما داخل المنطقتین أو خارجهما (طالما یمكنه / یمكنهم إظهار روابط قویة مع المنطقتین
 وعالقات قویة داخلهما).

 
 وینبغي أن یكون للمؤسسات واألفراد المتقدمین بطلبات امتالك سجل حافل باألبحاث والخبرات في ما یلي:

 
 المسائل المتعلقة بنوع الجنس و / أو العنف المستند إلى نوع الجنس في میدان الصحافة ووسائل اإلعالم1.
ل البلدان المدرجة أدناه)2.  في المنطقتین المعنیتین: إفریقیا جنوب الصحراء الكبرى والمنطقة العربیة (ُتفضَّ
 استخدام أحجام العینات ومجموعات البیانات الكبیرة.3.

 
 األدوار والعالقات

 تعتبر النساء في األخبار هذا المشروع مشروعًا مشتركًا وشراكة تعاونیة، تستند إلى الخبرات واألبحاث والشبكات الحالیة لدى كل
  األطراف.

 
 فمن جانب النساء في األخبار، تتولى إدارة المشروع مدیرة الرؤى (الموجودة في المملكة المتحدة) بدعم من مدیرة أبحاث إفریقیا

  ومدیرة أبحاث المنطقة العربیة (وكلتاهما مقرها في المنطقة المعنیة).
 
 وسیتعاون شریك / شركاء األبحاث بشكل وثیق مع فریق الرؤى طوال كل مراحل األبحاث وكل المنجزات. وینبغي اتخاذ القرارات
 الرئیسیة بطریقة تعاونیة واستشاریة مع إجراء تواصل منتظم وتحدیثات منتظمة حول التقدم. كما ستكون المدیرة التنفیذي والمدیرات

  اإلقلیمیات لدى النساء في األخبار متوفرات لتقدیم المساهمات والخبرات والشبكات والمشورة.
 
 كذلك ترغب النساء في األخبار في أن یشمل المشروع األطراف المعنیة الرئیسیة األخرى العالمیة واإلقلیمیة التي أجرت أبحاثًا بشأن

 التحرش الجنسي أو المسائل المتعلقة بنوع الجنس. وسیتشارك شریك / شركاء األبحاث المحّدد / المحّددین القیم التعاونیة نفسها
 الخاصة بالنساء في األخبار وسیساعد / یساعدون بفعالیة المبادرة في إشراك األطراف المعنیة األخرى وشمولها في المشروع.

 
 وسائل اإلعالم والنطاق الجغرافي

 ستركز الدراسة على المؤسسات اإلعالمیة اإلخباریة، سواء المطبوعة منها أو المذاعة، في عدد محدد من البلدان التي تتدخل فیها
 النساء في األخبار (المدرجة أدناه). ولدى النساء في األخبار في هذه البلدان شبكة واسعة من الشركاء في صفوف وسائل اإلعالم

 والسیما منها المطبوعة، لكنها تود أن تمتد أهداف الدراسة إلى أبعد من وسائل اإلعالم الشریكة هذه.
 

 وسیستند اختیار البلدان إلى الدراسة الخاصة بتحدید النطاق والجدوى التي یجریها الشریك البحثي للنساء في األخبار في المرحلة
 األولیة من المشروع. وفي ما یلي البلدان التي تتدخل فیها النساء في األخبار:
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 إفریقیا جنوب الصحراء الكبرى: أوغندا وبوتسوانا وتنزانیا ورواندا وزامبیا وزیمبابوي وكینیا ومالوي

 المنطقة العربیة: األردن ولبنان ومصر
 

 وثمة احتمال بأن تمتد األبحاث إلى بلدان ومناطق أخرى إذا شارك في ذلك متعاونون وممولون آخرون.
 

 تركیز األبحاث

ل أن تتناول مجال األبحاث الثالث:  ترغب النساء في األخبار في أن تركز الدراسة على مجالي األبحاث األول والثاني، وُیفضَّ
 

 التجارب الشخصیة لمحترفي وسائل اإلعالم في مجال التحرش الجنسي  داخل مؤسساتهم اإلعالمیة وفي المیدان.1.
 وسُتطَرح األسئلة حول من عانوا من التحرش الجنسي، وأین حصل ذلك، ونوع التحرش الجنسي، وهویة المتحرش، ورد

 مؤسساتهم على هذه الحوادث إذا ردت. وقد تكون هناك أیضًا أسئلة بشأن التدابیر الرامیة إلى منع التحرش الجنسي في
 مكان العمل ومدى شعور المحترفین باألمان.

 نظرة المسؤولین التنفیذیین في وسائل اإلعالم إلى مدى التحرش الجنسي داخل مؤسساتهم اإلعالمیة . ستركز األسئلة2.
 على المشكلة المتصورة، مع توزیعها وفق نوع التحرش الجنسي، وعلى من ُیعتَبرون األكثر تعرضًا للتحرش الجنسي،

 وعلى من ُیَعدون األكثر میًال إلى ممارسة التحرش الجنسي.
 التدابیر التي تتخذها المؤسسات اإلعالمیة للتصدي للتحرش الجنسي  لدیها ولحمایة األشخاص األكثر عرضة للخطر (بما3.

 في ذلك توفر سیاسات محددة للتحرش الجنسي ومدى استخدامها). ویمكن أن تركز األسئلة على وجود سیاسات تفرض
 عدم التسامح على اإلطالق، ووجود سیاسات أو بنود تتعلق بالتحرش الجنسي، ووجود إجراءات لإلبالغ عن التحرش

 الجنسي، ووجود سیاسات أخرى تتعلق بأماكن العمل تنشئ بیئة آمنة للموظفین، بما في ذلك ما إذا كانت العالقات مسموحة
 واألشخاص الذین ُیسَمح لهم بإقامة عالقات.

 
 أسالیب األبحاث ومتطلباتها

 ینبغي أن تتقید الدراسة بمعاییر أفضل الممارسات البحثیة. ویجب أن تتمكن المنهجیة والبیانات والنتائج من الصمود أمام التمحیص
 وأن تكون بمثابة نموذج لآلخرین في مجال األبحاث المقبلة في بلدان مختلفة. وعلى هذا النحو، ینبغي أن تستند الدراسة إلى عینة

 كبیرة الحجم ومهمة إحصائیًا في كل بلد مستهدف، وأن ُتصمَّم بحیث تكون االستنتاجات التي تتوصل إلیها قابلة للمقارنة بین البلدان
  ومع مرور الوقت.

 
 ویجب أن تكون الدراسة دراسة كمیة تصور حجم المشكلة وتسمح بإجراء مقارنات. ولیست البیانات النوعیة ذات أولویة. ومع ذلك،

 فإن النساء في األخبار منفتحة على العروض ذات التركیز النوعي اإلضافي إذا الءمت المیزانیة.
 

 وتتصور النساء في األخبار إمكانیة جمع البیانات من خالل استبیانین، أحدهما موجه إلى محترفي وسائل اإلعالم واآلخر موجه إلى
  المؤسسات اإلعالمیة. وسیكون االستبیانان قصیرین، في األغلب مع إجابات مغلقة على األسئلة.

 
 وُیرَجى مالحظة أن النساء في األخبار منفتحة على تعدیل مجاالت األبحاث واألسالیب المقترحة. وینبغي أن تبرز العروض أي

 تعدیالت مقترحة للنطاق المبین أعاله.
 

 التحدیات البحثیة

 ُیَعد التحرش الجنسي موضوعًا حساسًا في كل البلدان المستهدفة المحتملة. وتتمتع النساء في األخبار بتجربة واسعة في العمل في هذه
 البلدان وتفهم هذه الحساسیات جیدًا. وهناك خطر كبیر یتمثل في احتمال تأثر أحجام العینات وتقوض الدراسة بسبب عدم استعداد

 األفراد لالستجابة للموضوع أو اتخاذ المؤسسات اإلعالمیة موقفًا دفاعیًا. ونتیجة لذلك، تركز النساء في األخبار تركیزًا شدیدًا على
 وضع استراتیجیات لضمان إجراء الدراسة بشكل واٍع وإشراك المؤسسات اإلعالمیة باحتراس. وقد یتطلب ذلك عقد اجتماعات

 شخصیة مع المؤسسات اإلعالمیة. وسیعمل كل من النساء في األخبار وشریك / شركاء األبحاث بشكل وثیق لوضع استراتیجیة /
 استراتیجیات مناسبة إلشراك وسائل اإلعالم.
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 مراحل المشروع وأطره الزمنیة

 في ما یلي مخطط تفصیلي لمراحل المشروع وأطره الزمنیة. ویسلط المخطط الضوء أیضًا على من سیأخذ زمام المبادرة في مختلف
 المراحل. والمقصود بالتفاصیل أدناه أن تعمل كدلیل فقط ألغراض إنشاء عرض. والنساء في األخبار منفتحة على التغییرات

 المقترحة للمراحل والخطوات واألطر الزمنیة والمسؤولیات. وسیجري االتفاق على خطة عمل نهائیة باالشتراك بین النساء في
  األخبار وشریك / شركاء األبحاث.

 
ل, وترغب النساء في األخبار في إطالق استنتاجات الدراسة خالل  النشاط المناوئ للعنف المستند إلى نوع الجنس والذي  ُیفضَّ

 یستمر 16 یومًا ویبدأ في تشرین الثاني / نوفمبر 2020.

 المرحلة األولى: إعداد المشروع (آذار / مارس 2020)

 اختیار شریك / شركاء األبحاث:  استنادًا إلى عملیة مناقصة تنافسیة [النساء في األخبار]1.

 االجتماع / االجتماعات االستهاللیة:  مقدمات الفریق واالتفاق على خطة عمل / منجزات، وعملیات إدارة المشروع،2.
 وتوضیح األدوار والمسؤولیات. [النساء في األخبار]

 أدوات إدارة المشروع:  ستحدد النساء في األخبار أدوات إدارة المشروع وتعدها من أجل وضع المراحل ومتابعتها.3.
 [النساء في األخبار]

 المرحلة الثانیة: تحدید النطاق واألسلوب (آذار / مارس - نیسان / أبریل 2020)

 تحدید النطاق ودراسة الجدوى:  تقدیم 1) لمحة عامة عن دراسات مماثلة في المنطقتین وعلى مستوى العالم و2) لمحة4.
 عامة عن الشركاء المحتملین أو األطراف المعنیة المحتملة الذین تستطیع النساء في األخبار إشراكهم من ضمن المشروع

 و3) توصیات حول أي من البلدان التي تتدخل فیها النساء في األخبار من أجل التركیز علیها و4) تحدید المخاطر
 المحتملة وتحدید كیفیة التخفیف من هذه المخاطر. [شریك / شركاء األبحاث]

 التواصل / إشراك األطراف المعنیة:  استنادًا إلى دراسة تحدید النطاق، التواصل مع المتعاونین المحتملین وإنشاء عالقات5.
 [النساء في األخبار وشریك / شركاء األبحاث]

 المنهجیة:  منهجیة شاملة تشمل حجم العینات وأسلوب جمعها، وأسالیب األبحاث الكمیة، وأسئلة األبحاث، وتصمیم6.
 االستبیانات، واإلطار التحلیلي. [شریك / شركاء األبحاث]

 استراتیجیة إشراك وسائل اإلعالم:  االتفاق على استراتیجیة لالتصال بالمؤسسات اإلعالمیة والمحترفین في البلدان7.
 المستهدفة لضمان أن یكون لألبحاث أوسع نطاق وعدم تقویض المشروع. [النساء في األخبار وشریك / شركاء األبحاث]

 المرحلة الثالثة: التنفیذ (نیسان / أبریل - حزیران / یونیو 2020)

 نشر االستبیانات:  إلى محترفي وسائل اإلعالم والمؤسسات اإلعالمیة، استنادًا إلى استراتیجیة إشراك وسائل اإلعالم8.
 المذكورة أعاله. [شریك / شركاء األبحاث]

 جمع البیانات وإدارتها:  إنشاء قواعد بیانات وعملیات إلدارة البیانات لضمان تسجیل البیانات بطریقة منهجیة، والتأكد من9.
 دقتها وأمنها. [شریك / شركاء األبحاث]

 المرحلة الرابعة: التحلیل والكتابة (حزیران / یونیو - آب / أغسطس 2020)

 التنقیة والتحلیل:  التحلیل اإلحصائي للبیانات الواردة من كل البلدان. [شریك / شركاء األبحاث]10.

 اختیار االستنتاجات الرئیسیة:  مراجعة شاملة لالستنتاجات واالتجاهات واختیار أهم االستنتاجات التي سیجري عرضها11.
 في المنتج النهائي [النساء في األخبار وشریك / شركاء األبحاث]

 كتابة التقریر وتحریره:  استنادًا إلى االستنتاجات النوعیة الرئیسیة ومن ضمن بنیة وأسلوب محدَّدین بشكل مشترك.12.
 [شریك / شركاء األبحاث]

 المرحلة الخامسة: تصمیم المنتج (تموز / یولیو - آب / أغسطس 2020)

 تصمیم المنتج:  ُیسَند خارجیًا إلى مصمم المنتجات لدى النساء في األخبار، استنادًا إلى ملخص تصمیمي محدد بشكل13.
 مشترك

 المرحلة السادسة: الترویج والنشر
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ل أن یجري خالل األیام الـ16 من النشاط المناوئ للعنف14.  اإلطالق:  سیجري تأكیده الحقًا، لكن ُیفضَّ
 المستند إلى نوع الجنس [النساء في األخبار وشریك / شركاء األبحاث]

 استراتیجیة التواصل وتنفیذه:  سیجري تأكیدها الحقًا [النساء في األخبار وشریك / شركاء األبحاث]15.
 

 المنجزات والمسؤولیات المحددة

 سیجري إشراك شریك / شركاء األبحاث في كل مراحل المشروع، لكنه / لكنهم سینتجون العناصر التالیة ویشرفون علیها:
 

 تحدید النطاق / دراسة الجدوى (نهایة آذار / مارس 2020): دراسة من 15 إلى 20 صفحة لتحدید النطاق تتعلق1.
 باألبحاث التي ُأجِریت حتى اآلن حول التحرش الجنسي في وسائل اإلعالم اإلخباریة حول العالم ونقد لهذه األبحاث.

 منهجیة األبحاث وخطة التنفیذ (منتصف نیسان / أبریل 2020): منهجیة شاملة تشمل أحجام العینات لكل بلد، وأسالیب2.
 جمعها، وأسالیب األبحاث الكمیة، وأسئلة األبحاث، وتصمیم االستبیانات، واإلطار التحلیلي، وخطة إلشراك وسائل

 اإلعالم. وینبغي أن تتمكن المنهجیة من الصمود أمام التمحیص االكادیمي والهدف هو أن ُتستخَدم كنموذج لدراسات مقبلة.
 التنفیذ وإدارة البیانات:  اإلدارة الكاملة للمشروع في مرحلة التنفیذ، بما في ذلك نشر االستبیانات وإجراء المقابالت،3.

 والتنسیق بین الباحثین في البلد إلجراء المقابالت أو االستبیانات الشخصیة، ومراقبة إدخال البیانات وأنظمة إدارة البیانات،
 ومراقبة الجودة.

 تحلیل البیانات وعرض االستنتاجات:  إجراء تحلیل إحصائي دقیق للبیانات. استخراج االستنتاجات الرئیسیة وتقدیمها4.
 داخلیًا حتى یمكن استخدامها لتحدید بنیة المنتج النهائي. یمكن تقدیم االستنتاجات بأي شكل یختاره شریك / شركاء

 األبحاث، شرط أن تكون ذات صلة ومتاحة.
 التقریر / المنتج النهائي:  صیاغة المنتج النهائي وتحریره بالتشاور مع فریق النساء في األخبار، على أساس بنیة وشكل5.

 محّددین بصورة مشتركة.
 اإلطالق والنشر:  سیؤدي شریك / شركاء األبحاث دورًا مشتركًا في إطالق المنتج النهائي والنتائج والترویج لها.6.

 
 المساهمة المالیة

 خصصت النساء في األخبار تمویًال یبلغ 26 ألف یورو  كحد أقصى إلجراء الدراسة في كلتا المنطقتین. وتجري تغطیة التكالیف
ص 13 ألف یورو  لكل منطقة. وفیما ال یمثل  الخاصة بالنساء في األخبار بشكل منفصل. ومع قسمة المبلغ بین المنطقتین، ُیخصَّ

ع بقوة على أي تمویل مطابق أو مساهمات عینیة مطابقة (مثًال، المرتبات التي سبقت تغطیتها) وسُینَظر إلیها نظرة  األمر شرطًا، ُیشجَّ
 إیجابیة لجهة القیمة في مقابل المال.
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  متطلبات العروض4.
 

 ترحب النساء في األخبار بالعروض المقدمة من المؤسسات البحثیة المؤهلة على مستوى العالم والتي تفي بالمتطلبات الموضحة
  أعاله. وكما هو محدد، یمكن للمؤسسات أن تقدم عروض لتغطیة منطقة واحدة أو كلتا المنطقتین.

 
.HR@womeninnews.org وینبغي للمؤسسات البحثیة أن ترسل العروض إلى 

  ویجب إرسال الطلبات في موعد أقصاه  الساعة 12:00 بتوقیت غرینتش  من  یوم الجمعة 19 آذار / مارس 2020.
 

 وینبغي أال یتجاوز المقترح الرئیسي 10 صفحات . وُیرَجى اتباع اإلرشادات الواردة أدناه عن حدود الصفحات.
 

 متطلبات المقترحات

 الخلفیة: لمحة عامة عن مؤسسة / إدارة األبحاث، وعملها، وروابطها / شبكاتها اإلقلیمیة [صفحة واحدة كحد أقصى]1.

 األبحاث ذات الصلة: موجز لكل األبحاث ذات الصلة التي أجریت بالفعل بشأن المسائل المتصلة بنوع الجنس، بما في ذلك2.
 التحرش الجنسي، في میدان وسائل اإلعالم والتواصل وفي منطقتي المشروع [صفحة واحدة كحد أقصى]

 الفریق: البنیة المقترحة للفریق مع سیر ذاتیة قصیرة توضح الخبرات التقنیة [صفحة واحدة كحد أقصى]3.

 الشبكات: لمحة عامة عن الشبكات والعالقات الحالیة التي یمكن االعتماد علیها في هذا المشروع البحثي، والسیما الشبكات4.
 والعالقات داخل البلدان المستهدفة [صفحة واحدة كحد أقصى]

 النهج المقترح: تفصیل 1) التركیز المحتمل على البلدان و2) أحجام العینات و3) المنهجیة / المنهجیات الكمیة و4)5.
 استراتیجیات إشراك وسائل اإلعالم و5) المجاالت المحتملة للتعاون مع األطراف المعنیة األخرى و6) خطة التنفیذ و7)

 اإلطار التحلیلي. وُیرَجى مالحظة أن  هذا لیس  عرضًا بحثیًا كامًال [أربع صفحات بحد أقصى]
 تقییم المخاطر: لمحة عامة عن المخاطر والتحدیات المتصورة (حسب البلد إذا لزم األمر)، فضًال عن استراتیجیات6.

 التخفیف منها [صفحة واحدة كحد أقصى]
 خطة العمل واإلطار الزمني: خطة عمل تستند إلى المراحل الموضحة أعاله [صفحة واحدة كحد أقصى]7.
 المیزانیة (مرفق بصیغة إكسیل): توزیع تفصیلي وكامل لتكلفة كل المنجزات حتى 26 ألف یورو لكال المنطقتین أو حتى8.

 13 ألف یورو لكل منطقة. ُیرَجى تضمین توزیع ألي تمویل مطابق أو مساهمات عینیة.
 المرفقات: یجب تضمین السیر الذاتیة ألعضاء الفریق المقترح، مع التركیز على الخبرات ذات الصلة. هذا باإلضافة إلى9.

 أي مرفقات أخرى ذات صلة مفیدة لطلبكم.
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 عملیة التقییم واالختیار5.
 

 معاییر التقییم

 سیجري تقییم الطلبات وفق المعاییر التالیة:
 

 النسبة المعاییر

 %50 تفسیر الموجز ومقترح اإلنجاز

 %25 الخبرات والتجربة والشبكات

 %25 القیمة في مقابل المال

 
 عملیة االختیار

 تقییم العروض وإدراجها في القائمة المختصرة؛1.

 إجراء مقابالت مع ثالث مؤسسات مدرجة في القائمة القصیرة على األقل عبر سكایب أو منصة مناسبة (ستتكون لجنة2.
 المقابلة من المدیرة التنفیذیة للنساء في األخبار، ومدیرة الرؤى في المبادرة، والمدیرتین اإلقلیمیتین المعنیتین)؛

 اختیار شریك / شركاء األبحاث؛3.

 عرض العقد وتوقیعه.4.
 

 األحكام والشروط

 تحتفظ الرابطة العالمیة لناشري األخبار والنساء في األخبار بالحق في تغییر أو إلغاء المتطلبات المذكورة أعاله في أي وقت، من دون
 تحمل أي مسؤولیة تجاه أي طرف معني و / أو أي التزام بإخطار أي طرف معني بأسباب عملهما. وتكون كل التكالیف المتكبدة في ما

 یتعلق بتقدیم هذا الطلب غیر قابلة لالسترداد من جانب الرابطة العالمیة لناشري األخبار أو النساء في األخبار.
 

 جهة االتصال

  یجب توجیه كل األسئلة المتعلقة بطلب تقدیم العروض هذا عبر البرید اإللكتروني إلى
rebecca.zausmer@womeninnews.org مدیرة مختبر األفكار في النساء في األخبار ریبیكا زوسمر 
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