برنامج زمالة "صوت النساء على طاولة القرار"
الشبكات المحلية ،التحالفات اإلقليمية والمدى الدولي من أجل سالم وأمن شاملين للجنسين
نبذة عن البرنامج
إن برنامج زمالة صوت النساء على طاولة القرار هو جزء من مشروع "دعم المشاركة السياسيّة للمرأة العربية" ( (SAWT
المموّ ل من قِبل اإلتحاد األوروبي بالتعاون مع مبادرة اإلصالح العربي .يُنفِّذ المشروع تحالفٌ من الشركاء والمنظمات يتألف من:
مركز األعمال والقيادة الشاملة للمرأة لدى الجامعة األمريكية في بيروت ،معاً نبنيها في ليبيا ،مركز صنعاء للدراسات اإلستراتيجية
في اليمن ،مبادرة اإلصالح العربي عن سوريا ،وجمعية الثقافة والفكر الحر في فلسطين ،وجمعية األمل العراقية.
يسعى برنامج الزمالة إلى زيادة المشاركة الفاعلة للنساء من منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا في عمليات السالم وتفعيل أصواتهن
على طاوالت القرار المتعلقة باألمن والسالم .من شأن البرنامج أن يعزز قدرة تأثير ال نساء على السياسات والممارسات المتعلقة
باألمن والسالم .كما ويتيح برنامج الزمالة فرصة المشاركة وتبادل الخبرات أمام ناشطات وقياديات من مختلف األعمال والمجاالت
واالختصاصات .إضافة إلى تسليط الضوء على األنشطة والحمالت التي تقودها النساء من أجل سياسات أمن وسياسات شاملة في
العراق ،ليبيا ،فلسطين ،سوريا واليمن.
الخلفية
تستمر ا لنزاعات الطويلة األمد في تهميش المرأة وحقوقها .في زمن تنامت فيه عدد المنصات القائمة والتي تتناول السالم واألمن منذ
إعالن بكين لعام  ١٩٩٥وإصدار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة القرار رقم  ١٣٢٥المتعلق بـ"المرأة والسالم واألمن" ( Women
 ) Peace and Security / WPSالذي يسلّط الضوء حول تأثير الحرب على المرأة وأهمية المشاركة الكاملة والمتساوية للنساء
في حل النزاعات ،وبناء السالم وحفظه ،وفي االستجابة اإلنسانية ،وتسوية أزمات ما بعد الصراع .يوصي القرار رقم  ١٣٢٥بأن
ً
ً
ُراعية للمنظور الجنساني ،وتبادلية".
شاملة الجنسين ،وم
"تكون عمليات االنتقال السياسي
ثمة قوة في التنظيم والصوت الجماعي ،فالنساء اللواتي يعانين من آثار الصراعات والعنف يشكّلن قوة تنظيمية أساسية في منطقة
الشرق األوسط وشمال أفريقيا .وقد باتت الحاجة اليوم إلى روح الجماعة ضرورة أكثر من أي وقت مضى خاصة في ليبيا واليمن
وسوريا وفلسطين والعراق .حيث تواجه النساء في جميع أنحاء المنطقة والعامالت في شتى المجاالت )على سبيل المثال ال الحصر
المجتمع المدني والجمعيات الخيرية واألوساط األكاديمية واألعمال والقانون والصحافة واإلعالم( أشكاالً من البنى القمعية ،ويعملن
على نسخة شاملة من السياسات الداعمة للسالم واألمن .فال يمكن تجاهل قصصهن وأصواتهن وأولوياتهن التي تشكل بحد ذاتها
منصات وأجندات تدعم السالم واألمن.
تستحق تلك ال نساء مقعداً على الطاولة من أجل أن تشمل سياسيات األمن والسالم المنظور االجتماعي وتراعي تمثيلهن ،فهن من
روّ جنَ لطاوالتهن ومشاركتهن الخاصة .إذ ال يجوز أن يبقى النقاش حول السالم واألمن مرتبطاً حصراً بإدارات الدولة والمنظمات
الدولية.
لماذا هذا البرنامج؟
من أجل تب ّني سياسات سلمية وأمنية أكثر شمو ً
ال في المستقبل ،نحن بحاجة إلى تسليط الضوء على الدور القيادي للمرأة والمنظمات
النسوية .عليه ،يدعو برنامج زمالة " صوت النساء على طاولة القرار" ناشطات من المجتمع المدني والجمعيات الخيرية وقادة األعمال

واألكاديميات والمحاميات والصحفيات وغيرهن من النساء المنخرطات في مجال األمن والسالم للترشح لهذا ال برنامج ومدته تسعة
أشهر لتدشين عمل جماعي يدعم سياسات السالم واألمن الشاملة للجنسين.
أهداف البرنامج
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

إمداد النساء باألدوات والمهارات القيادية الالزمة للنهوض بأجندة السالم واألمن الشاملة.
إنشاء شبكة من المناصرات من مختلف مجاالت الخبرة اللواتي يمكنهن الضغط من أجل منصات سالم وأمن أكثر شموالً.
تصميم طاوالت حوار وحلقات نفوذ وتأثير تتقاطع عبر األجيال والحدود الجغرافية والتخصصات من أجل أجندة شاملة
لألمن والسالم.
المشاركة في إعادة تشكيل وبناء المنصات واآلليات المعنية باالمن والسالم التي تقصي أصوات النساء والتجسد تجاربهن
الحية.
تمركز النساء بوصفهن قائدات بإمكانهن التأثير على عملية السالم واألمن من خالل سردياتهن وخبراتهن وتجاربهن
الشخصية.
التعاون مع مؤسسات وطنية ،عابرة للحدود ومتعددة المجاالت للجماعات النسائية والحليفة من أجل تعزيز رؤية شاملة
للسالم واألمن.
تشبيك نساء من المنطقة بالمؤسسات والجهات الفاعلة في االتحاد األوروبي وعلى الصعيد الدولي للنهوض بسياسات شاملة
داعمة للسالم واألمن.

تصميم البرنامج
صمِّمت الوحدات كرحلة تعلُّم وتواصل واتخاذ إجراءات جماعية .وبعد كل وحدة تعليمية ستقوم المشاركات بأنشطة حوارية محلية
ُ
حول سياسات شاملة لألمن والسالم  .تسعى هذه األنشطة إلى التأثير على النقاشات والحوارات القائمة حول السالم واألمن ،إضافة
إلى خلق فرص نقاشية وحوارية جديدة من أجل حالة سالم وأمن أكثر شموالً.

التقاط الخبرات والسرديات المحلية حول الصراع
وانعدام األمن

التواصل مع اآلخرين وتوسيع طاولة النقاش من
خالل حلقات نفوذ وتأثير محلية وإقليمية

الحفاظ على شبكة من المرشدات والمناصرات
المتحدثات في مختلف المنصات اإلقليمية والدولية

لمن هذا الرنامج؟
ُظهرن خبرة و/أو قيادة
نساء فاعالت من ليبيا واليمن وسوريا وفلسطين والعراق من القطاعات العامة والخاصة وغير الربحية ،ممن ي ِ
في العمل على سياسات شاملة للسالم واألمن للنساء ،من خالل إحدى المجاالت التالية  -١ناشطية المجتمع المدني والجمعيات الخيرية،
 -٢األكاديميا -٣ ،القانون -٤ ،األعمال -٥ ،الصحافة واإلعالم وغيرها من المجاالت المتعلقه بالسالم واألمن.

شروط التقديم للنساء
***إن هذا البرنامج ممول بالكامل وشامل كافة المصاريف.
سيُطلَب من المشاركات تقديم ما يلي (باللغة العربية):
 .١سيرة ذاتية من صفحتين.
 .2رسالة ترشُّح تظهر لما انت مؤهلة للمشاركة.
 .٣رسالة توصية أو مستندات تثبت المشاركة في مجال السياسات الشاملة )على سبيل المثال مقتطفات إعالمية أو تغذية راجعة من
الجهات المعنيّة أو تقارير/وثائق منشورة أو صور ،إلخ(.
.٤الخطة المستقبلية للتغيير على الصعيد الشخصي .
الموعد النهائي
الموعد النهائي لتقديم الطلبات هو  ٣٠تشرين الثاني/نوفمبر  .٢٠٢١سيت ّم إرسال اخطارات القبول في النصف الثاني من شهر
ديسمبر /كانون األول .الرجاء تعبئة نموذج الطلب على الرابط التالي طلب إنتساب إلى برنامج الزمالةSAWT .
جدول جلسات البرنامج
يتكون الجدول التنفيذي للبرنامج من:
-

 ٤جلسات افتراضية عبر االنترنت ممتدة بين  ٢٠كانون الثاني /يناير و ٢٠أيلول/سبتمبر .٢٠٢٢
جلسات حضورية لمدة أسبوع في حرم الجامعة األميركية في بيروت ،لبنان بين  ٥و١١حزيران/يونيو  ،٢٠٢٢حيث
سيتس نى للمشاركات التعرف والتشبيك مع زميالتهن من الدول االخرى .

ماهو المتوقع من المشاركات المقبوالت؟
سيتعين على الزميالت اللواتي تم قبولهن االلتزام بجدول زمني مدته  ٩أشهر ،والتوقيع على عقد عند الموافقة على االنضمام إلى
البرنامج .تلتزم الزمالة بمعايير السرية ،ولن تنشر المحتوى أو القصص أو الصور سوى بعد الموافقة المسبقة للمشاركات والمنظمين.
فالهدف هو خلق مساحة آمنة وتأملية للتعلّم والتواصل مع اآلخرين.

الجدول الزمني

عنوان الوحدة

آلية الحضور

 ٢٠كانون الثاني /يناير خبرتي وقصتي في الصراع عبر اإلنترنت ،تجريبية
مع وجود خبير في القيادة
وانعدام األمن
٢٠٢٢
 ٢٠شباط/فبراير  ٢٠٢٢وضع تصوّ رات لسياسات عبر اإلنترنت ،تحديد
تفاعلي للجهات الناشطة
شاملة للسالم واألمن
والجدول الزمني

المطلوب

النشاط
مسبقا
ً
اكتبي مدخال في
مفكّرتك بعنوان "يوم
في حياة …"
القوانين
اقرأي
وضعي
الدولية،
ً
زمنيًّا
جدوال
باألحداث الوطنية

ملخص
 ٢٠نيسان/أبريل  ٢٠٢٢بناء تحالفات وطاوالت عبر اإلنترنت ،تفاعلية ،أعدي
مع اختيار التحالفات بناء سياسات حول سياسة
نقاش أشمل
على القضايا ،والتغلب شاملة تعملين عليها
على التحديات بشكل
جماعي
برنامج الزمالة الحضوري جلسات حضورية على تحديد خمسة نساء
١١-٥حزيران/يونيو
مدار أسبوع حول حشد على األقل في مجالك
في بيروت
٢٠٢٢
المعنيّة ،أو منطقتك ترغبين
األطراف
وتصميم رسائل أساسية ،في إشراكهن في
الشبكة
وتحدي الوضع القائم

٢٠
٢٠٢٢

أيلول/سبتمبر تحالفات
والدولي

للتأثير

اإلقليمي عبر اإلنترنت ،جلسة
عمل مع خبير حول بناء
الشبكات من أجل تحديد
والمنصات
المواعيد
األساسية

إن اللغة العربية هي اللغة المعتمدة طيلة فترة البرنامج.
في نهاية البرنامج ،يُتوقع من الزميالت أن:
* يكتسبن نظرة جديدة حول المفاهيم األساسية للسالم واألمن الشاملَين.
* يشكّلن مجموعات عمل في صيغة قوائم أو حلقات للتأثير في دولهم.
* يضعن استراتيجية حول كيفية تحدي سرديات الدولة وأجندتها للسالم واألمن.
* يضعن استراتيجية حول كيفية العمل الجماعي من أجل سياسات أكثر شموالً.
* يلتزمن باالنضمام إلى تحالف وشبكة من مناصرات السالم واألمن الشاملَين.
للمزيد من المعلومات واالسئلة يرجى التواصل معنا على البريد التالي :
s.haddad@arab -ref orm.net

استشيري منظمتك
وأبرز الجهات الفاعلة
في مسألة السياسة
التي تعملين عليها

برنامج زمالة "صوت النساء على طاولة القرار"
نحو سياسات أمن وسالم شاملة
حزمة التقديم لبرنامج الزمالة
الرجاء إرفاق ما يلي عند التقديم:
 .١سيرة ذاتية من صفحتين.
 .٢رسالة ترشُّح ( ٣٠٠كلمة عن دوافع الترشح للبرنامج ،لما انت مؤهلة للمشاركة وما يؤمل في تحقيقه ،وكيفية المساهمة في نقاشات
وشبكة برنامج زمالة "صوت النساء على طاولة القرار"(.
 .٣رسالة توصية أو مستندات تثبت المشاركة في مجال السياسات الشاملة ) على سبيل المثال مقتطفات إعالمية أو تغذية راجعة من
الجهات المعنيّة أو تقارير/وثائق منشورة أو صور ،إلخ(.
.٤الخطة المستقبلية للتغييرعلى الصعيد الشخصي (سنقوم بتطوير هذه الخطة معك في حال تم اختيارك).

رؤيتي
الشخصية
إلحالل السالم
واألمن الشاملين

أهدافي الشخصية أو ما أحتاجه لتحقيق التحديات المتوقع
مواجهتها
أهدافي
المهنية الكبرى

ن وع الدعم الذي كيف يمكنني دعم
اآلخرين
أحتاجه

