
سمح لي هذا البرنامج، كامرأة، بمواجهة "

الصعوبات التي واجهتها في مجتمعي 

النوعمفهوم توسيعوعزز قدرتي على 

ومن المهم أن تكون المرأة . االجتماعي

والرجل على قدم المساواة، سواء من حيث

".الحقوق أو الواجبات 

(ARCP)برنامج التعاون اإلقليمي العربي

نذ ضمين اعتبارات النوع االجتماعي والتنوع متإنجازاتك في مجال أهم ما هي 

مشاركتك في التدريب ؟

نوع في والتالنوع االجتماعيمنذ مشاركتي في البرنامج، قمنا بإدراج اعتبارات 

لتحسين MAGالمجموعة االستشارية لأللغام في العراق إبالغاستمارات

ء على كما شجعنا النسا. والتنوع في جمع البياناتاعتبارات النوع االجتماعي

ً المجتمعية ومنحهن دوًرا أعضاء االرتباط المشاركة في جلسات  لتعبير لقياديا

ً . األفكارعن آرائهن وتبادل  ً وأخيرا ً ، أعددنا عرضا النوع شموليةعن  تقديميا

ة التنوع واستخدمناه كأداة لتوفير التدريب لموظفي المجموعاالجتماعي و

.MAGاالستشارية لأللغام في العراق 

لوظيفة أعضاء االرتباط دور ومسؤوليات واضحة مناقشة هل تمكنت من 

؟منظمتكفي لمساواة النوع االجتماعي والتنوع

، وشجعوني MAGنعم، لقد تفاوضت مع إدارة المجموعة االستشارية لأللغام في 

إنهم يقدمون الدعمف. على أن أكون عضو االرتباط لمساواة النوع االجتماعي

ا عند الحاجة ضو عكالجديد دوريلتعكس مسؤولياتكما التزموا بوضع . دائًم

.االرتباط لمساواة النوع االجتماعي

ي أنشطة فبالنوع االجتماعي مع ممثلي المجتمعات المحلية فيما يتعلق تنسق هل 

المتعلقة باأللغام ؟األعمال

المختارون )رئيسيينالمخبرين السلطات المحلية، مثل الأقوم بزيارةنعم، 

هن نساء والفتيات دور مهم في حماية أسرللوأوضح لهم أن ( ورجال الدين، إلخ

المعلومات أو القصص، لذلكمشاركةألنهن أخوات وأمهات وفتيات ويمكنهن 

.من المفيد القيام بعملنا وبناء مستقبل آمن لألجيال القادمةإنه 

كل بشذوي االحتياجات الخاصة تتمثل الخطوات التالية في إشراك األشخاص 

مواصلة ى باإلضافة إل. المتعلقة باأللغامباألعمالأفضل في أنشطتنا المتعلقة 

جموعة والتنوع لجميع موظفي المالمتعلق بالنوع االجتماعيتوفير التدريب 

ً . MAGاالستشارية لأللغام في العراق  االرتباط أعضاء، نهدف إلى وجود أخيرا

بادل وإنشاء فريق لتمركز في كل ( أو اثنينعضو)لمساواة النوع االجتماعي

.والتنوعبالنوع االجتماعياألفكار ومناقشة أي موضوع متعلق 

ة ل ب ا ق م

؟ ة ي ل ا ت ل ا ت  ا و ط خ ل ا ي  ه ا  م

المجموعةتعمل سارة سليم في 

اق في العراالستشارية لأللغام

(MAG) ق مع كقائد فريق التنسي

المجتمع المحلي

سارة سليم

االرتباط لمساواة النوع عضو

االجتماعي والتنوع

ى ل ع ا  و ف ر ع ت

(GFP)غام القدرات عن بعد لتضمين ومساواة النوع االجتماعي في األعمال المتعلقة باألللتنميةالدورة التدريبية

ساعدت على بناء قدرات مستدامة لتضمين GICHD2020-2022التعاون اإلقليمي العربي لمركز جنيف برنامجل

لمعرفة اكتسب المشاركون والمشاركات ا. اعتبارات النوع االجتماعي والتنوع في قطاع األعمال المتعلقة باأللغام

.والمهارات ليصبحوا منسقين ومنسقات فعالين للشؤون المتعلقة بالنوع االجتماعي داخل منظمتهم

’


