
 
 1325 الصراع يف املرأة الزمالة برانمج

 معلومات االنضمام
 

 "السالم بناء ويف وحلها الصراعات منع يف للمرأة ماهلا الدور جمددا يؤكدالذي " 1325على مبادئ قرار جملس األمن الدويل  1325 الصراع يف املرأة الزمالة برانمجيقوم 
 السالم حفظ إىل الرامية اجلهود مجيع يف الكاملة هاومشاركت املتكافئة مسامهتها أمهية على يشدد" كما  وحفظه واالستجابة اإلنسانية وإعادة التعمري بعد انتهاء الصراع،

 ".وتعزيزمها واألمن
 

 منصة مؤمتر فيديوي وموارد شبكية. ، سوف ينعقد برانمج الزمالة عن بعد ابستخدام19-ونظرا لتداعيات كوفيد 2020/2021ويف 
 

بناء القدرات يف مواضيع لرشادات خبرية وتدريبات فإن برانمج الزمالة يزود إ ،وجبمعه لصانعات السالم والناشطات يف هذا امليدان من طيف من الدول املتأثرة ابلصراع
للمقيمات لسات عن اسرتاتيجية العناية ابلنفس جاستدامة حل الصراع. كما يضم الربانمج مع الرتكيز على الشمولية و  ،من قبيل التواسط وصنع السالم ومنهجيات احلوار

 األردن،امرأة من:  200ىت اليوم ما يربو عن ثالث مرات سنواي يف إدنربة، وضم ح ينعقد برانمج الزمالة وكانيف مناطق النزاع أو العالمالت يف جمال حل الصراع. 
 اهلند، نيبال، ميامنار، املغرب، ليبيا، بنان،ل كشمري،  فلسطني، العراق، سوراي، السودان، سريالنكا، املالديف، جزر تونس، تركيا، بنغالديش، ابكستان، أفغانستان،

 .اليمن
 

 ويهدف برانمج الزمالة إىل:
 

  ملرأة والسالم واألمن؛ ودور املرأة يف بناء االدويل عن وبرانمج العمل  1325تزويد منصة متكن من تقاسم اخلربات املرتبطة بقرار جملس األمن الدويل
 السالم وحل الصراع؛ واملساواة اجلندرية.

 حدايت والنقاط املدخلية.استكشاف املشاركة املتكافئة واجلدية للمرأة يف عمليات السالم وصنعه ويف اجملتمع عموما، وحتديد الت 
 ن اخلرجيات.متعلم ومشاركة اخلربات، وبناء جمتمع مستدام ومتنام تفعيل شبكة نسائية انشطة يف عملية متواصلة من ال 
 ية عداد الدستور واملساواة اجلندرية واملناصرة السياستقدمي اإلرشادات عن مواضيع من بينها التواسط واملصاحلة واملشاركة السياسية والعدالة االجتماعية وإ

 واسرتاتيجيات العناية ابلنفس.
 

تقاسم اخلربات واألفكار والتحدايت اليت  مساحة آمنة تسمح هلن ابلتعلم من بعضهن البعض بواسطة مبنحهنبني الزميالت ي الند  إن برانمج الزمالة ييسر التعلم 
ملستقبلية، إذ تستمر الربامج يف بناء شبكات مستدامة الربامج فلها أمهية متواصلة يف تنفيذ برامج الزمالة ا عربتواجههن حسب سياقاهتن املختلفة. أما الروابط الناشئة 

 إلقليمية.االتعاون وتفعيل الشبكات احمللية وعرب من الزميالت من مناطق الشرق األوسط ومشال أفريقيا وجنوب آسيا، ويف تيسري 
 

 صيغة الربانمج

  ر فيديوي وأنشطة شبكية لألداء احلية ابستخدام منصة مؤمت اجللساتسوف ينعقد برانمج الزمالة عن بعد على مدى ستة أسابيع، ويتضمن مزجيا من
 .بسرعة شخصية، ومنها مواد للقراءة ومقاطع فيديو ورسوم بيانية وأوراق عمل، فضال عن مواضيع للنقاش اجلماعي

  ،وسوف تتوفر بعض  –على أبعد تقدير  ديسمرب 6نوفمرب لتنتهي يف  1لكن من املرجح أن تبدأ جلسات الربانمج احلية يف تؤكد الحقا املواعيد بدقة
 مواد الربانمج وأنشطة متهيدية قبل يوم الربانمج األول.

  ساعات كحد أقصى من  4ضافة إىل إ(، ساعات 6سالعات )اجملموع  3أما الوقت املتوقع أن يتطلبه عمل الربانمج فهو جلستا مؤمتر فيديو كل منهما
 العمل ابلسرعة الشخصية.

  ة ابللغتني العربية واإلنكليزية.وسوف تتاح الرتمجة الفورية بني العربية واإلنكليزية لكافة جلسات املؤمتر الفيديوي، كما تقدم مواد الدور 
 
 



 
 شروط املشاركة

 
 األوسط ومشال أفريقيا وجنوب آسيا الاليت:إن برانمج الزمالة هذا مفتوح للمشاركات من الشرق 

 
 يعملن يف جماالت من قبيل: 

 
 واحلوار التواسط 
 حقوق املرأة و/أو متكني ومناصرة املرأة 
 املصاحلة 
 الثقايف احلوار 
 اجلندر/االجتماعي النوع على القائم ابلعنف املتعلقة القضااي 
 املهجرين أو ابلالجئات املتعلقة القضااي 
 اإلنسان حقوق 
 اإلنسانية املساعدات 
 العدالة االنتقالية 
 الدمج وإعادة والتسريح السالح نزع 

 
  بوعيا للجلسات احلية، إضافة إىل ساعات أس 6أداء الوقت املطلوب )ينظر أعاله(، وهو ديسمرب وإبمكاهنن  6نوفمرب إىل  1ومستعدات للمشاركة من

 أداء العمل املطلوب ابلسرعة الشخصية بني اجللسات.
 

 اإلنكليزية أوو/ العربية اللغة إجادة مع. 
 

 املتطلبات التقنية للمشاركة
 

ميكروفون موصولة ابملنفذ التسلسلي )يو إس  إن املشاركة يف جلسات املؤمتر الفيديوي تتطلب بصورة مثالية كامريا ويب ليس فيها ميكروفون، إضافة إىل مساعة ذات
 ال سلكي ابإلنرتنت.ورية املتاحة. ويفضل مثاليا أن يكون لديك اتصاستخدامك للرتمجة الفيب(. وهذه املتطلبات مهمة بصورة خاصة يف حال 

 
 ميغابت/اثنية. وميكنك فحص سرعة اإلنرتنت لديك هنا: 5ومن أجل املشاركة يف جلسات املؤمتر الفيديوية، سوف حتتاجني إىل إنرتنت بسرعة رفع وتنزيل ال تقل عن 

/#/https://speed.measurementlab.net 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://speed.measurementlab.net/#/


 
 

 :كيفية طلب املشاركة
 

حبلول  – fellowship@beyondbordersscotland.com  إىل نسخة حمدثة من السرية الشخصيةمع  طلب املشاركة إرسال نسخة معبئة منالرجاء 
. ونقبل الطلبات ابلعربية أو اإلنكليزية. ولن تقبل الطلبات املتأخرة. ويرجى التأكد من تلبية سبتمرب 4مساء )التوقيت الربيطاين الصيفي( يوم اجلمعة  5الساعة 

 طلبك. الشروط أعاله قبل تقدمي الطلب. وسوف نتصل بك يف حال املوافقة على
 

 طلب املشاركة:
0Form_Ar.docx?dl=20Application%202020%20uy/WiC%7bm0jppl42s8https://www.dropbox.com/s/y 
 

 وإذا كان لديك أي سؤال أو ملزيد من املعلومات، فالرجاء مراسلة مديرة الربانمج إميلي جفورد على العنوان:
 otland.comegifford@beyondborderssc 
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