
 

 

 
 صندوق المرأة للسالم والعمل اإلنساني لرشاد  اإلبرنامج 

 
 اإلرشاد؟ برنامج ما هو 

المرأة  لرشاد  اإلسيقوم برنامج   العمل  ( بتعبئة خبرات  WPHF)  اإلنساني  للسالم والعملصندوق  شبكة 

  للسالم والعمل صندوق المرأة    لتعزيز تنمية القدرات والتواصل بين شركاء  النزوح القسري  حول األلمانية  

تعمل جنبًا إلى جنب مع النساء  المدني التيوخاصة منظمات المجتمع  المدني،المجتمع  من اإلنساني

  رشاد النزوح القسري. تم إطالق برنامج اإلب  الخاصة  تمويل الفي أماكن النزوح المدعومة من خالل نافذة  

والعملالمرأة  صندوق  ل العمل    اإلنساني  للسالم  لشبكة  السنوي  االجتماع  في  النزوح   حول رسميًا 

 .2021في نوفمبر  القسري

 : اإلنساني للسالم والعملصندوق المرأة  ااإلرشاد مرتبط بالمبادرات التالية التي يقوده برنامج

الذي يوفر    ،(CoP) اإلنساني  صندوق المرأة للسالم والعمل  ل   مجتمع الممارسة العالمي •

اإلنترنت   للتعاون    منالصندوق  لشركاء  مساحة على  العالم  أنحاء  المدني من جميع  المجتمع 

 ومشاركة أفضل الممارسات وتعميق مهاراتهم وقدراتهم. 

اإلنساني • والعمل  للسالم  المرأة  لصندوق  العالمي  التعلم  يقدم L-HUB)  مركز  الذي   )

 ونبني  ذين اللقادة منظمات المجتمع المدني المحليين  اإلرشاد  تدريبًا معزًزا وتبادل المعرفة وفرص  

من خالل االستفادة من الموارد والعالقات المبتكرة بين المنظمات غير   األزمات ونعالجيالسالم و

 الحكومية الدولية والحكومات والقطاع الخاص.

 ؟ اإلرشادبرنامج كيف يمكن لعضو شبكة العمل أن يشارك في 

إطار   العالميمجتمع  في  والعمل  ل  الممارسة  للسالم  المرأة  العالمي    مركزو  اإلنسانيصندوق  التعلم 

 التاليتين: االرشاد تمت دعوة أعضاء شبكة العمل لتسجيل اهتمامهم بفرصتي  صندوق،لل

على الويب كمدرب اإلنساني  للسالم والعمل صندوق المرأة المشاركة في ندوات  .1
 أو وسيط 

ندوات يمكن ألعضاء شبكة العمل المساهمة بمعرفتهم وخبراتهم من خالل توفير مدخالت في   •

المدني المجتمع  لشركاء  القدرات  لبناء  اإلنترنت  المرأة  ل  عبر  والعملصندوق   للسالم 

المفاوضات   المثال،. على سبيل  اإلنساني وخبراتهم في  القيادية  من خالل مشاركة رحالتهم 

 السياسية. 

موسيتم   • خالل  يضاإعالم  من  اإلنترنت  عبر  الندوات  يقودها  اع  التي  صندوق  الستطالعات 

حول أولويات تدريب منظمات المجتمع المدني )على سبيل   اإلنساني للسالم والعملالمرأة 

والتمكين    المناصرة،استراتيجيات    المثال، موارد  الوتعبئة    التكنولوجية،واألدوات    الذاتي،والقيادة 

 القطاع الخاص ، وما إلى ذلك(.من 

 توجيه ترادف منظمات المجتمع المدني  .2

والتي   اإلنساني   للسالم والعمل صندوق المرأة  ستتلقى منظمات المجتمع المدني المدعومة من   •

على اإلنسانية    قضايا  تعمل  والقضايا  والسالم  القسري  صغيرةالنزوح  التطوير   منًحا  لدعم 

من خالل األنشطة المشتركة. سيتم تنفيذ تعلم األقران   ترادففي   المؤسسي لبعضها البعض

 . مدى أربعة أشهرعلى 

المهتمين    • األعضاء  إقران  العمل  منسيتم  المجتمع    شبكة  منظمات  لتقديم  مع  المدني 

 المثال،. على سبيل  عندما يكون ذلك مناسبًا  الترادف،   أعمال ولدعم أهداف  المشورة والخبرة  

إذا أرادت منظمتان من منظمات المجتمع المدني تطوير حملة مشتركة حول دور الالجئين الشباب 

مساعدتهم في تصميم خطتهم    للمرشديمكن    االجتماعي،في مكافحة العنف القائم على النوع  

 االستراتيجية. 



 

 

المدني بين منظما  زيارات ميدانية  رشادستتضمن أنشطة اإل • المجتمع  ت في بلدان منظمات 

المدني   التي    البعض،للتعرف على بعضهم    رشديهمومالمجتمع  والعمل   جهونها،ايووالتحديات 

التواصل  و  مًعا، لتبادل    اتترادفبين  أحداث  العمل  شبكة  وأعضاء  المدني  المجتمع  منظمات 

 المعرفة والخبرات المكتسبة طوال العملية. 

 

 
 

 لمزيد من المعلومات يرجى زيارة: 

العمل   القسري:    حول شبكة  policy/displaced-https://www.bmz.de/en/development-النزوح 

displacement-forced-on-network-people/action  

اإلنساني  صندوق  تمويل  نافذة والعمل  للسالم  القسريب  الخاصة  المرأة  : النزوح 

displacement-forced-on-window-funding-wphf-https://wphfund.org/the  / 

العالمي التعلم  اإلنساني  مركز  والعمل  للسالم  المرأة  https://wphfund.org/wphfund-  لصندوق 

community /   

 
فيرجى االتصال بـ    اإلنساني،  للسالم والعملصندوق المرأة  ل  رشاداإلبرنامج  إذا كانت لديك أسئلة حول  

 emilie.vidal@unwomen.org. 
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