
 

 

  ح المشاركة المجتمعیةالعمل العالمي: ِمنَ 
 

 إرشادات تقدیم الطلبات  
 

عاًما، تصّدر التحالف الدولي لمواقع الضمیر (التحالف) الحركة العالمیة لتوثیق و مشاركة قصص الماضي    20على مدى أكثر من 
من أجل بناء مستقبل سلمي یقوم على الحقوق. و في ظل ما تشھده العدید من مناطق العالم من تصاعد في وتیرة التطرف و 

و ھي  "بناء القدرات العالمیة للدیمقراطیات الشاملة"،ضیف التحالف ھذا العام قمة بعنوان االستقطاب و الحكومات القمعیة، سیست
قمة عالمیة مكونة من ثالث ورشات عمل مصّممة لمساعدة مواقع الضمیر على خلق و تنفیذ البرامج التي من شأنھا أن تعزز اإلندماج 

 و القیم الدیمقراطیة في مجتمعاتھا.
 

العمل االفتراضیة الثالث مفتوحة أمام جمیع أعضاء التحالف، مما یعزز فرًصا واسعة للمعرفة و تبادل المھارات مع ستكون ورشات 
مواقع الضمیر األخرى حول العالم. و نظًرا للحاجة الملحة لھذا الموضوع، سیركز كل اجتماع على إحدى ثالث مجموعات مھمشة  

 ما في ذلك: تواجھ تھدیدات حقیقیة في عالمنا الیوم، ب
 

 األقلیات العرقیة و اإلثنیة و المجتمعات األصلیة •
 األقلیات الدینیة •
 المیم" مجتمع"  النساء و •

 
في كل واحدة من ورشات العمل المواضیعیة الثالث، سیقوم فریق یضم موظفین من التحالف، و أعضاء مواقع الضمیر حول العالم،  

رى و التوثیق و الدعم النفسي و االجتماعي للناجین، بتیسیر تمارین الحوار  و الممارسین ذوي الخبرة في مجاالت تخلید الذك
االفتراضي، و قیادة جلسات تنمیة المھارات، و توفیر التوجیھ المنھجي و البرامجي، و ربط المواقع بالمنظمات النظیرة لتعزیز  

تعلم و مشاركة االستراتیجیات التي من شأنھا إسماع  العالقات و الشراكات المستقلة عبر المناطق. أما الھدف من ورشات العمل فھو
 أصوات ھذه الفئات المھمشة ألنھا ضروریة لضمان مستقبل یسوده االستقرار و السالم. 

 
 ما المقصود بالعمل العالمي؟ 

 
، سیتمكن ثالثون عضًوا من  "بناء القدرات العالمیة للدیمقراطیات الشاملة"للقمة العالمیة إلى جانب ھذه التدریبات االفتراضیة 

الحصول على منح صغیرة لتنفیذ مشاریع تدعم المشاركة المجتمعیة حول الموضوعات المحددة لھذا العام، مما سیوفر لمجموعة من  
األعضاء فرصة الكتساب مھارات عملیة في إدارة المشاریع. و خالل ھذه العملیة، سیلعب موظفو التحالف دوًرا حاسًما فیما یتعلق 

 و تتمثل المواضیع الثالثة للعمل العالمي في: بالتوجیھ و اإلشراف و التدریب أثناء تطویر و إطالق المشاریع. 
 

 ): ورشة عمل عالمیة حول التعامل مع العنصریة الشاملة 1ورشة العمل (
 ): العنصریة في الماضي و الحاضر من خالل عدسة جدیدة 1العمل العالمي (

 
 

 احتضان التنوع الدیني): 2ورشة العمل (
 التفاھم بین األدیان من خالل الفنون التصویریة ):2العمل العالمي (



 

 

 
 

 میم"مجتمع ال" ): تحدي التحیّز ضد المرأة و 3ورشة العمل (
 ): المناصرة االفتراضیة من أجل التحول الحقیقي3العمل العالمي (

 
 

 الحاضر من خالل عدسة جدیدة ): العنصریة في الماضي و 1العمل العالمي (
 

 ): ورشة عمل عالمیة حول التعامل مع العنصریة الشاملة 1ورشة العمل (
العنصریة ھي بمثابة سلسلة تقیّد األرواح من المھد إلى اللحد، و ھي تحدد و تحد من الدیمقراطیات التي تؤویھا. فمن كینیا إلى 

مواقع الضمیر التمییز ضد األقلیات العرقیة من خالل إنشاء سردیات أكثر انفتاًحا لنضاالت البرازیل، و من تونس إلى الفلبین، تواجھ 
الماضي و الحاضر من أجل العدالة من شأنھا أن تعزز تفاھمات جدیدة في مجتمعاتھا. و باستخدام قوة المكان و الذاكرة كإطار لعملھا، 

استكشاف األسباب الجذریة للتمییز من خالل تسلیط الضوء على األنظمة  فإن مواقع الضمیر لدیھا فرصة لمساعدة المجتمعات على 
التاریخیة التي شجعت على استمرار الالمساواة بدًال من أن تقضي علیھا، مما أدى في النھایة إلى إطالق شرارة المشاركة الجماعیة 

 في تشكیل مجتمع أكثر عدًال.
 

دراسة تاریخ  ل "التعامل مع العنصریة الشاملة"ورشة العمل العالمیة بعنوان سعى ست ،2021أیار / مایو   27-25في الفترة من و 
العنصریة الشاملة و لفت االنتباه إلى أثرھا على حیاة الناس و تأثیرھا على الدیمقراطیات التي یعیشون فیھا. كما سیجتمع أعضاء  

الشرق األوسط و شمال أفریقیا لتطویر مھارات جدیدة في مجال  الشبكات من أفریقیا و آسیا و أمریكا الالتینیة و البحر الكاریبي و
تحدید و كشف و توثیق آثار التمییز الشامل، و في روایة و سرد القصص إلضفاء الطابع الشخصي على تجارب التھمیش و إتاحتھا 

 لزیادة التفاھم بین الجماعات العرقیة و االثنیة المتباینة.
 

الرقمیة القصص التاریخیة العالمیة للقمع العنصري بھدف فھم األسباب الجذریة ألوجھ الالمساواة الشاملة  كما ستربط ورشة العمل 
 المعاصرة و اإلبالغ عنھا كأدوات إلحداث التغییر الدائم. و ستشمل الجلسات: 

 
المحادثات البناءة حول التدریب على حوار الصفحة األولى الخاص بالتحالف حول العنصریة كأداة لدعم المشاركین لتیسیر  •

 السلوك التمییزي في مجتمعاتھم كخطوة أولى نحو دیمقراطیة أكثر إدماًجا. 
 

التي تقود التمیّز من خالل الممارسات الفضلى، و   )DEIAالتنوع و اإلنصاف و اإلدماج و الوصول ( التدریب على أدوات  •
التطویر المھني، و القیادة المتنوعة، و التعاون حتى تتمكن المنظمات من تحسین قدراتھا على استیعاب األفكار الجدیدة، و 

 الترحیب بالمزید من المشاركین، و االرتقاء بنفسھا لتصبح مؤسسات أكثر عدًال.
 

 لتدریب على استخدام الفیدیو إلحداث التغییر في مجال حقوق اإلنسان.ا •
 
 

 ): العنصریة في الماضي و الحاضر من خالل عدسة جدیدة 1العمل العالمي (
 2021أغسطس  /  آب 20 –مایو   / أیار 28

 



"التعامل مع العنصریة  بناًء على المناقشات التي سیتم إجراؤھا و الدروس المستفادة و المھارات المكتسبة خالل ورشة العمل العالمیة 
ات األقلی، ستقوم عشرة مواقع مختارة للضمیر بتصمیم و تنفیذ مشاریع مشاركة مجتمعیة بالفیدیو لتسجیل و مشاركة قصص الشاملة"

ة.  األصلیالعرقیة و اإلثنیة 

و تھدف ِمنح المشاركة المجتمعیة بعنوان "العنصریة في الماضي و الحاضر من خالل عدسة جدیدة" إلى تصحیح حقیقة أن ھذه  
القصص الحیویة نادًرا ما یتم مشاركتھا في البیئات السائدة. و بالتالي فإن عدم الوصول المناسب إلیھا یساھم في خلق حالة من عدم  

تم و یكراھیة األجانب، مما یمنع المجتمعات من التوحد و العمل من أجل سالم و دیمقراطیة دائمین.  الفھم تتسبب في العنصریة و
لزیادة الوعي حول حاالت الالمساواة التاریخیة المحلیة التي أدت إلى العنصریة الشاملة المعاصرة،  بالفیدیو تصمیم مشاریع المشاركة 

 .و اإلثنیة الخطیرة بشأن الجماعات العرقیة و زیادة الفھم حول مصدر الروایات الكاذبة و

دقائق یعرض قصًصا  6إلى    3بعد ورشة العمل العالمیة، سیقوم كل عضو ممن وقع علیھم االختیار بإنتاج مقطع فیدیو قصیر مدتھ 
الفیدیو بتسلیط الضوء على مبنیة على مواقع مجتمعات السكان األصلیین و المجتمعات المنحدرة من أصول أفریقیة. و ستقوم مقاطع 

سردیات المجموعات المھمشة التي تجاھلتھا الحكومات و وسائل اإلعالم الرئیسیة، و ستخلق صورة بانورامیة بصریة عالمیة 
و بعد ستة أسابیع، سیلتقي المشاركون عبر اإلنترنت لمناقشة  لألصوات تكّرم و تحفظ قصص أولئك الذین غالبًا ما یغفلھم المجتمع.

یصاحب بتطویر حوار الصفحة األولى لفسیقومون وظفو التحالف أما م .فیدیوھات التي أعدوھا و تقدیم المشورة لبعضھم البعضال
لزیادة حوار الخاصة بالتحالف  منھجیة الكذلك  للمواد المنتجة ومثل التي ستتضمن معلومات حول كیفیة االستخدام األ الفیدیو، ومقاطع 

مجتمعات تتمتع بمزید من من صیاغة المحلیة حتى تتمكن المجتمعات  ،نیابة عن ضحایا التمییز العنصريبالمناصرة ال الوعي و
ةتاحصبح ملتعلى منصات وسائل التواصل االجتماعي التابعة للتحالف  ھاتیدیوالفعند االنتھاء، ستتم مشاركة المشاركة و اإلندماج. 

 شاریع مجتمعیة مماثلة حول العالم. لتكون ملھمة لمالف، حیث یمكن تنزیلھا بسھولة التحالخاص ب مواردالمركز جمیع األعضاء في ل

الذي أحدثتھ ثر األث عن یالحد اجتماع افتراضي لتبادل الدروس المستفادة ومن خالل  في نھایة المنحة، سیجتمع األعضاء المشاركون 
 بینما یواصلون جھودھم لبناء المزید من البرامج الشاملة محلیًا.ستدعم الجلسة األعضاء و مقاطع الفیدیو في مجتمعاتھم. 

 لمحة عامة 

منحعلى عشرة أعضاء مختارین سیحصل  ،"العنصریة في الماضي و الحاضر من خالل عدسة جدیدة" العمل العالمي في إطار
تنفیذ مشاریع المشاركة  اآلخرین لدعم تصمیم واألعضاء  مشاورات فردیة مع موظفي التحالف و، إضافة إلى دوالًرا 750بقیمة 

 العرقیة أو اإلثنیة األخرى.األصلیة و األقلیات مشاركة قصص األقلیات  وتسجیل بالفیدیو لالمجتمعیة 

• 

• 

• 

 

المشاركون: 10 أعضاء من مواقع الضمیر  

مدة المشروع: 12 أسبوًعا  

الجدول الزمني: 28 أیار / مایو – 20 آب / أغسطس 2021 



 

 

 جدول الزمني ال

 التاریخ  العمل البند 

 مایو  27-25 التعامل مع العنصریة الشاملة   – 1حضور ورشة العمل  1

  حداث التغییرالفیدیو كأداة إل التدریب على استخدام 2
 فنیةسیتلقى األعضاء المشاركون التدریب على كیفیة إنتاج مقاطع فیدیو مؤثرة بتكلفة منخفضة و مھارات 

البدیلة إلنھاء وصم الفئات المھمشة و إلقاء الضوء على وجھات سردیات ، و قوة جمع و مشاركة المحدودة
 " االجتماعیة السائدة.المعاییر نظر جدیدة حول " 

 مایو  27

 ع تطور المشرو 3
 .أسبوًعا إلنتاج مقاطع الفیدیو 12سیعمل األعضاء المشاركون ألكثر من 

  20 – مایو  28
 غسطسا

 الفیدیو مخطط تمھیدي عن إرسال  4
  لفیدیوھاتلالنھج اإلبداعي و   یةالقصصیقاعات اإلسیرسل األعضاء المشاركون خطة أولیة للسردیات و 

 ). globalactions@sitesofconscience.orgیقومون بإعدادھا إلى (سالتي 

 یونیو 7

 اجتماع في األسبوع السادس  5
عبر االنترنت لمناقشة الفیدیوھات التي یعدونھا و یقدمون بعد ستة أسابیع، سیجتمع األعضاء المشاركون 

   النصائح لبعضھم البعض. 

 یولیو 5أسبوع 

 األقراناستعراض الفیدیوھات من قبل  6
 ستتم مشاركة الفیدیوھات المكتملة مع جمیع األعضاء المشاركین الستعراضھا و مقارنتھا. 

 غسطس ا 6

 مراجعة الفیدیوھات  7
 األعضاء المشاركون على دمج و احتواء التعلیقات التي أدلى بھا أقرانھم في مقاطع الفیدیو.سیعمل 

13-20 
 غسطسا

 )1العمل العالمي ( –إطالق الندوة االفتراضیة  8
سیتم عقد ندوة عبر اإلنترنت لنشر مقاطع الفیدیو الناتجة كأدوات لتوثیق و مشاركة قصص األقلیات 

 األقلیات العرقیة أو اإلثنیة األخرى مع مواقع في جمیع أنحاء العالم. األصلیة و 

   27 أسبوع
 أغسطس

 اكتمال المشروع 9
ستتم مشاركة الفیدیوھات على منصات وسائل التواصل االجتماعي التابعة للتحالف لتصبح متاحة لجمیع 

الخاص بالتحالف، حیث یمكن تنزیلھا بسھولة لتكون ملھمة لمشاریع مجتمعیة  مركز الموارداألعضاء في 
 مماثلة حول العالم. 

   27 أسبوع
 أغسطس

  اجتماع عند االنتھاء 10
تبادل الدروس المستفادة و الحدیث عن األثر الذي أحدثتھ بشكل افتراضي لسیجتمع األعضاء المشاركون 

 الفیدیوھات في مجتمعاتھم. 

 أغسطس  30



 

 

 تقریر المشروع  11
 خالل أسبوعین من اكمال المشروع. النھائیة السردیات و التقاریر المالیة  إرسال ن یاألعضاء المشاركعلى 

 سبتمبر  13

 
 

 ): التفاھم بین األدیان من خالل الفنون التصویریة2(العمل العالمي 
 

 احتضان التنوع الدیني   –) 2(ورشة العمل 
تمخضت العدید من الصراعات عبر التاریخ و في وقتنا الحاضر عن العالقات الخالفیة بین الجماعات الدینیة، و التي تعد عقبة  

أساسیة في بناء دیمقراطیات سلمیة. فقد شكلت بعض األدیان دوافع للصراع، بینما كان بعضھا محوریًا في تعزیز مفاھیم السالم و 
ما تتسبب الصراعات بین أنظمة المعتقد الدیني في تدمیر المجتمعات، مما یؤدي إلى عدد ال یحصى من  الالعنف. و الیوم، غالبًا 

الیھود إلى المسلمین في نیجیریا و المسیحیین في سوریا من و  ،من الروھینجا في میانمار إلى األكراد في العراقفالالجئین الدینیین. 
 كل قارة و في كل مكان تقریبًا. ، ال تتوقف شیطنة األقلیات في في األرجنتین

في ورشة عمل افتراضیة    2021تموز / یولیو  29-27استجابة لذلك، ستجتمع مواقع الضمیر من جمیع المناطق في الفترة من 
الستكشاف طبیعة الصراع الدیني و الحصول على فھم أفضل حول األسباب الجذریة ألشكال التمییز الدیني المعاصرة، بھدف بناء 

برامج من شأنھا تعزیز تفاھمات جدیدة لالختالف الدیني و القواسم المشتركة في المجتمعات. و تتمتع مواقع الضمیر بموقع فرید 
د نقاط الدخول التي یمكن من خاللھا إشراك القادة الدینیین المحلیین و إشراك  مجتمعاتھم في مبادرات الحوار و الذاكرة التي  لتحدی

تعمل على توحید المجموعات بدًال من زرع التفرقة بینھا. و من خالل المناقشة النظریة و تبادل الخبرات و بناء المھارات بین  
 لعمل على بناء قدرات مواقع الضمیر لمساعدة مجتمعاتھم بھذه الطریقة. المشاركین، ستعمل ورشة ا

 سیشارك المشاركون في ورشة العمل في الجلسات التالیة: 

 جلسة تفاعلیة حول األنواع المختلفة للتمییز الدیني، من خالل عدسة عدة قرارات أممیة.  •
 

التدریب على الحوار كأداة إلشراك أفراد المجتمع في البرامج التشاركیة التي تتخطى الخطوط الثقافیة و الدینیة و الحدود ما   •
 لتماسك االجتماعي و السالم الدائم.بین األجیال، مما یضع األساس لمبادرات المناصرة التي تعزز ا

 
   .المصورة إنتاج الكتب الھزلیةعلى للمدّربین تدریب  •

 ): التفاھم بین األدیان من خالل الفنون التصویریة2العمل العالمي (
 2021تشرین األول / اكتوبر  22 –تموز / یولیو  30

"احتضان التنوع  بناًء على المناقشات التي سیتم إجراؤھا و الدروس المستفادة و المھارات المكتسبة من ورشة العمل العالمیة 
 بالعمل مع الشباب في مجتمعاتھم إلنشاء كتب ھزلیة تتعلق بالتنوع الدیني و اإلدماج.مختارة ، ستقوم عشرة مواقع للضمیر الدیني"

إلى بناء القدرات الفنیة على مستوى "التفاھم بین األدیان من خالل الفنون التصویریة" المجتمعیة بعنوان و تھدف ِمنَح المشاركة 
المجتمع لتحفیز تفاھمات جدیدة حول مختلف المعتقدات القائمة على الدین و دورھا في المشاركة المدنیة. كما سیتم استخدام الكتب 



نطالق للحوار في مواقع حول العالم، لتكون بمثابة مداخل تعریفیة غیر مھددة إلى مختلف التي سیتم عملھا كنقاط االمصورة  الھزلیة 
 األدیان لتعزیز التفاھم المتبادل و التماسك االجتماعي بین المجتمعات المنقسمة.

رسومات  3إلى  2تاج بعد ورشة العمل العالمیة، سیعمل كّل من األعضاء العشرة المختارین مع الشباب المھتمین في مجتمعاتھم إلن 
ھزلیة قصیرة. و بعد ستة أسابیع، سیجتمع المشاركون عبر اإلنترنت لمناقشة رسوماتھم الھزلیة و تقدیم النصائح لبعضھم البعض.  

الخاص بالتحالف، حیث یمكن تنزیلھا بسھولة   مركز المواردعند االنتھاء، سیتم توزیع الرسومات الھزلیة على جمیع األعضاء عبر 
 م المشاریع الشبابیة المماثلة في المجتمعات حول العالم. إللھا

افتراضي لتبادل الدروس المستفادة و الحدیث عن األثر الذي أحدثتھ الرسومات  بشكل في نھایة المنحة، سیجتمع األعضاء المشاركون 
 لبناء المزید من البرامج الشاملة محلیًا. الھزلیة المصورة في مجتمعاتھم. و ستدعم الجلسة األعضاء بینما یواصلون جھودھم 

 لمحة عامة 

750، سیحصل عشرة أعضاء مختارین على منح بقیمة "التفاھم بین األدیان من خالل الفنون التصویریة" العمل العالمي في إطار
لعمل مع الشباب في مجتمعاتھم على إنشاء كتب ھزلیة  دوالًرا، إضافة إلى مشاورات فردیة مع موظفي التحالف و األعضاء اآلخرین ل

اإلدماج. و مصورة حول التنوع الدیني 

• 

• 

• 

 

المشاركون: 10 أعضاء من مواقع الضمیر  

مدة المشروع: 12 أسبوًعا  

الجدول الزمني: 30 تموز / یولیو – 22 تشرین األول / أكتوبر 2021  

 الجدول الزمني 

 التاریخ  العمل البند 

 یةع المجتمعیرامشالتحدید المشاركین في  1

 عاًما)  20و  15راوح أعمارھم بین ممن تتمن أعضاء المجتمع الشباب ( 3-2سیحدد األعضاء المشاركون 
 .مصور ھزليكتاب بإعداد  لیقوم كل منھم

– مایو  18
 یولیو 30

29-27 احتضان التنوع الدیني   – 2حضور ورشة العمل  2
 یولیو 

 یولیو 29 المصورة  تدریب المدّربین على إنتاج الكتب الھزلیة 3



 

 

سیتلقى األعضاء المشاركون تدریبًا على كیفیة إنشاء أوصاف و رسومات مصورة لتجارب األشخاص ذوي  
 المعتقدات الدینیة المختلفة.  

 تطویر المشروع  4
مع الشباب المھتمین في مجتمعاتھم إلنتاج كتابین أو ثالثة  أسبوًعا  12سیعمل األعضاء المشاركون أكثر من 

  صورة قصیرة.ھزلیة مكتب 

 یولیو 30
– 22  

 اكتوبر

 تدریب مجتمعي على إعداد الكتب الھزلیة المصورة  5
على  ستھدف ت في مجتمعاتھمدورة تدریبیة إلعداد الكتب الھزلیة المصورة سیستضیف األعضاء المشاركون 

ماھر في إنتاج  ريیصوتفنان لحدید الشباب المھتمین في المشروع. سیكون التدریب مبنیًا على تسجیل وجھ الت
      الكتب الھزلیة المصورة.

  2 أسبوع
 اغسطس

 إرسال مخطط تمھیدي عن المشروع  6
یقومون بإعدادھا، إضافة إلى  سسیرسل األعضاء المشاركون خطة أولیة لمحتوى الكتب الھزلیة المصورة التي 

 ).globalactions@sitesofconscience.orgاإلیقاعات القصصیة و النھج اإلبداعي إلى (

 اغسطس  9

 اجتماع في األسبوع السادس  7
التي یعدونھا و   الكتب الھزلیة المصورةبعد ستة أسابیع، سیجتمع األعضاء المشاركون عبر االنترنت لمناقشة 

  .یقدمون النصائح لبعضھم البعض

  10 أسبوع
 سبتمبر

 األقراناستعراض الكتب الھزلیة المصورة من قبل  8
 المكتملة مع جمیع األعضاء المشاركین الستعراضھا و مقارنتھا.  المصورةالكتب الھزلیة ستتم مشاركة 

 اكتوبر 8

 مراجعة الكتب الھزلیة المصورة 9
 سیعمل األعضاء المشاركون على دمج و احتواء التعلیقات التي أدلى بھا أقرانھم في الكتب الھزلیة المصورة. 

15-22  
 اكتوبر

 )2العمل العالمي ( –إطالق الندوة االفتراضیة  10
،  العالمحول مواقع للكإطار حوار تي تم إنتاجھا سیتم عقد ندوة عبر اإلنترنت لنشر الكتب الھزلیة المصورة ال

 لتكون بمثابة مداخل تعریفیة غیر مھددة إلى األدیان المختلفة التي یتبعھا و یلتزم بھا أعضاء المجتمع.

  29 أسبوع
 اكتوبر

 المشروعاكتمال  11
ستتم مشاركة الكتب الھزلیة المصورة على منصات وسائل التواصل االجتماعي التابعة للتحالف لتصبح متاحة 

الخاص بالتحالف، حیث یمكن تنزیلھا بسھولة لتكون ملھمة لمشاریع شبابیة  مركز المواردلجمیع األعضاء في 
 مماثلة داخل المجتمعات حول العالم. 

  29 أسبوع
 اكتوبر

 اجتماع عند االنتھاء  12
سیجتمع األعضاء المشاركون بشكل افتراضي لتبادل الدروس المستفادة و الحدیث عن األثر الذي أحدثتھ 

 صورة في مجتمعاتھم.مالكتب الھزلیة ال

 نوفمبر 1

 نوفمبر 15 قریر المشروع ت 13



 

 

 على األعضاء المشاركین إرسال السردیات و التقاریر المالیة النھائیة خالل أسبوعین من إكمال المشروع. 

 
 

 ): المناصرة االفتراضیة من أجل التحول الحقیقي3العمل العالمي (
 

 المرأة و "مجتمع المیم" ): تحدي التحیّز ضد 3ورشة العمل (
من المدن الصناعیة الحضریة إلى المستوطنات الریفیة لمجموعات السكان األصلیة، تتعرض النساء لمجموعة من الممارسات 

التمییزیة و انتھاكات حقوق اإلنسان. كذلك فإن األشخاص الذین قد تتوافق أو ال تتوافق ھویاتھم الجنسانیة مع الجنس الذي نسبوا إلیھ 
ند الوالدة یعانون أیًضا من انتھاكات لحقوقھم بشكل منتظم. و تواجھ النساء و المثلیات و المثلیین و ذوي المیول الجنسیة المزدوجة  ع

تحدیات مختلفة، لكن العدید منھم یتعرضون النتھاكات حقوقیة ألن  (مجتمع المیم) و المتحولین الجنسانیین و المخنثین أو بینیي الجنس
تعابیرھم أو سلوكیاتھم أو أجسادھم یُنظر إلیھا على أنھا تتعدى على النظام المھیمن، و غالبًا ما یتم إبقاؤھم خارج عملیة   ھویاتھم أو

من ضعفھم  19-فیدكو وباء بناء دیمقراطیات قویة و متماسكة، ما یؤثر على إمكانیة تحقیق السالم المستدام. و فوق كل ذلك، زاد
الوصول المحدود جًدا إلى وسائل منع الحمل و الھرمونات و خدمات الحمایة و الدعم االقتصادي،   بشكل خاص، ال سیما من حیث

 فباتت ھذه المجتمعات تمتلك موارد أقل من المعتاد.
 

لمكافحة   2021و لتلبیة االحتیاجات المحددة لھذا المجتمع، سیتم تخصیص ورشة العمل العالمیة الثالثة و األخیرة للتحالف لعام  
 قصاء الشامل و العنف ضد ھذه المجموعات السكانیة المعینة. و ستشمل الجلسات خالل ورشة العمل العالمیة ھذه ما یلي:  اإل

 
 الھدف النھائي لزیادة تأثیر األعضاء في مجتمعاتھم.  – التدریب على استخدام الحوار المجتمعي في المواقف المشحونة  •

 
 شعبیة فعالة و مؤثرة.التدریب على إطالق حمالت مناصرة  •

 
 ): المناصرة االفتراضیة من أجل التحول الحقیقي3العمل العالمي (

 2021كانون األول / دیسمبر   10 –أیلول / سبتمبر   17
 

"تحدي التحیز ضد المرأة بناًء على المناقشات التي سیتم إجراؤھا و الدروس المستفادة و المھارات المكتسبة من ورشة العمل العالمیة 
، ستقوم عشرة مواقع مختارة للضمیر بتطویر حملة مناصرة عبر وسائل التواصل االجتماعي أو حملة مناصرة  و مجتمع المیم)"

 رقمیة لتسلیط الضوء على التحیزات الشائعة حول المرأة أو مجتمع المیم في سیاقھا.
 

إلى تزوید عشرة أعضاء مختارین  "المناصرة االفتراضیة لدعم المرأة و مجتمع المیم"و تھدف منح المشاركة المجتمعیة بعنوان 
بالمھارات العملیة إلطالق حمالت مناصرة محلیة منخفضة التكلفة و عالیة التأثیر تسلط الضوء على التمییز و تزید التفاھم و تعزز 

 سك االجتماعي لھذه المجموعات.مستویات جدیدة من التما
 

بعد ورشة العمل االفتراضیة، سیقوم أعضاء مختارون بإجراء حمالتھم المحلیة بدعم من موظفي التحالف. و قد تشمل حمالت 
و الوسائل المسموعة و المرئیة للوصول إلى جمھور   WhatsAppالمناصرة وسائل مثل وسائل التواصل االجتماعي و تطبیق 

ي ذلك الشباب و القادة المجتمعیین و/أو السكان المحلیین. و بعد ستة أسابیع، سیجتمع المشاركون عبر اإلنترنت لمناقشة معین، بما ف
حمالتھم و تقدیم النصائح لبعضھم البعض. عند االنتھاء، ستتم مشاركة الحمالت على منصات التواصل االجتماعي التابعة للتحالف 



الخاص بالتحالف، حیث یمكن تنزیلھا بسھولة إللھام المشاریع الشبابیة المماثلة في   مركز الموارد لتكون متاحة لجمیع األعضاء عبر
 المجتمعات حول العالم.

في نھایة المنحة، سیجتمع األعضاء المشاركون بشكل افتراضي لتبادل الدروس المستفادة و الحدیث عن األثر الذي أحدثتھ الحمالت  
ستدعم الجلسة جھود األعضاء بینما یواصلون حمالتھم أو یعملون على تصمیم حمالت جدیدة لبناء المزید من في مجتمعاتھم. و 

 البرامج الشاملة محلیًا. 

 لمحة عامة 
 750سیحصل عشرة أعضاء مختارین على منح بقیمة  "المناصرة االفتراضیة من أجل التحول الحقیقي"،في إطار العمل العالمي 

دوالًرا، إضافة إلى مشاورات فردیة مع موظفي التحالف و األعضاء اآلخرین إلعداد حملة مناصرة عبر وسائل التواصل االجتماعي 
حملةالمناصرة خالل لتسلیط الضوء على التحیزات الشائعة ضد المرأة أو "مجتمع المیم". و ستطلق حمالت أو حملة مناصرة رقمیة 

دیسمبر).  10 –نوفمبر  25( یوًما من النشاط لمناھضة العنف القائم على النوع االجتماعي" 16"األمم المتحدة 

• 

• 

• 

المشاركون: 10 أعضاء من مواقع الضمیر  

مدة المشروع: 12 أسبوًعا  

الجدول الزمني: 17 أیلول / سبتمبر – 10 كانون األول /  دیسمبر  2021 

 الجدول الزمني 

N. التاریخ  العمل 

16-14 تحدي التحیز ضد المرأة و "مجتمع المیم" –) 3حضور ورشة العمل ( 1
 سبتمبر

 التدریب على إجراء حملة مناصرة شعبیة رقمیة / عبر وسائل التواصل االجتماعي 2
األعضاء المشاركون تدریبًا على استخدام الحوار المجتمعي في المواقف المشحونة و على إطالق حمالت سیتلقى 

 مناصرة شعبیة مؤثرة رقمیة / عبر وسائل التواصل االجتماعي. 

15-16
 سبتمبر

 تطویر المشروع  3
 أسبوًعا إلعداد حمالت المناصرة. 12سیعمل األعضاء المشاركون أكثر من 

سبتمبر   17
 نوفمبر 25 –

 عن المشروع إرسال مخطط تمھیدي 4
عبر وسائل الحمالت المنفذة رقمیة أو ، سواء الحمالت الحمالت المناصرةنوع ألعضاء المشاركون ختار اسی

، إلخ، (و التي یمكن أن تشمل وسائل التواصل االجتماعي و الوسائل المسموعة و المرئیة ،التواصل االجتماعي
خطة ونرسلثم سیبما في ذلك الشباب و القادة المجتمعیین و/أو السكان المحلیین) للوصول إلى جمھور بعینھ، 

27 أسبوع
 سبتمبر



الذي ستعتمده عبر االیمیل إلى أولیة لمحتوى حمالت المناصرة و عناصرھا و النھج اإلبداعي 
)globalactions@sitesofconscience.org .( 

 اجتماع في األسبوع السادس  5
بعد ستة أسابیع، سیجتمع األعضاء المشاركون عبر االنترنت لمناقشة الحمالت التي یعدونھا و یقدمون النصائح  

 لبعضھم البعض.

أسبوع 
 سبتمبر  10

 األقراناستعراض حمالت المناصرة من قبل  6
التواصل االجتماعي المكتملة مع جمیع األعضاء  ستتم مشاركة حمالت المناصرة الرقمیة / عبر وسائل  

 المشاركین الستعراضھا و مقارنتھا.

 نوفمبر 5

 مراجعة حمالت المناصرة  7
 سیعمل األعضاء المشاركون على دمج و احتواء التعلیقات التي أدلى بھا أقرانھم في حمالت المناصرة.

12-19
 نوفمبر 

 )3العالمي (العمل  –إطالق الندوة االفتراضیة  8
التي تم   حمالت المناصرة الشعبیة الرقمیة / عبر وسائل التواصل االجتماعيسیتم عقد ندوة عبر اإلنترنت لنشر 

ستعقد  و أو "مجتمع المیم".   ةلتسلیط الضوء على التحیزات الشائعة ضد المرأ للمواقع حول العالم أداة كعدادھا إ
و ،العنف ضد المرأةلقضاء على الیوم العالمي ل و ھو ، 2021وفمبر نتشرین الثاني /  25في االفتراضیة ندوة ال

 لمناھضة العنف القائم على النوع االجتماعي".نشاط الیوًما من  16" المتحدة  حملة األمملالیوم األول 

 نوفمبر 25

 كتمال المشروعإ 9
ستتم مشاركة حمالت المناصرة على منصات وسائل التواصل االجتماعي التابعة للتحالف لتصبح متاحة لجمیع 

الخاص بالتحالف، حیث یمكن تنزیلھا بسھولة لتكون ملھمة لمشاریع مناصرة مماثلة  مركز الموارداألعضاء في 
 داخل المجتمعات حول العالم.

 – نوفمبر  26
 دیسمبر  10

 اجتماع عند االنتھاء  10
سیجتمع األعضاء المشاركون بشكل افتراضي لتبادل الدروس المستفادة و الحدیث عن األثر الذي أحدثتھ حمالت 

 المناصرة في مجتمعاتھم. 

 دیسمبر  13

 قریر المشروع ت 11
 إكمال المشروع. على األعضاء المشاركین إرسال السردیات و التقاریر المالیة النھائیة خالل أسبوعین من 

 دیسمبر  27

 الجدول الزمني لتقدیم الطلبات 

• 
• 
• 

فترة التشاور: 29  آذار / مارس  – 21 نیسان / أبری 
اإلعالن عن الفائزین المختارین: 14 أیار / مایو 

 ؟ن یمكنھ تقدیم الطلباتم



یتمتعون بوضع جید (من حیث دفع كامل المستحقات و تحدیث بیانات العضویة) یمكنھم التقدیم. في حال  جمیع أعضاء التحالف الذین 
 ). membership@sitesofconscience.orgكان ھناك استفساًرا حول وضع عضویتك، یرجى التواصل معنا على (

ب على المتقدمین تسلیم تقاریرھم السردیة و المالیة النھائیة للمشاریع أو التبادالت السابقة قبل تقدیم طلبات للحصول  أنھ یجنشیر إلى 
شھًرا على األقل بعد إغالق آخر   12فیجب علیھ أن ینتظر لمدة التحالف أما بالنسبة لمن تلقى منحة سابقة من  على منح جدیدة.

 من تقدیم طلب للحصول على منحة جدیدة.  مشروع قام بتنفیذه قبل أن یتمكن 

 ت كیفیة تقدیم الطلبا
.ھذا الرابطلتقدیم طلب، یرجى إكمال استمارة التقدیم من خالل 

نشجع المتقدمین بشدة على التواصل مع فریق الشبكات العالمیة على االیمیل في إطار الدعم البرامجي الذي یقدمھ التحالف، 
)globalactions@sitesofconscience.org(  2021نیسان/ أبریل  21آذار/ مارس و  29و تحدید موعد اتصال بین .

.الثالث المجتمعیة للعمل العالميمن منح المشاركة فقط"  منحة واحدة  "یُسمح لألعضاء بتقدیم طلب للحصول على 

 .

mailto:membership@sitesofconscience.org
https://forms.gle/VsUSfUtY7CYuDVJs7
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