
ُتعبر هيئة األمم المتحدة للمرأة عن خالص تقديرها للدعم المالي المقدم من الوزارة االتحادية األلمانية للتعاون االقتصادي والتنمية بالتعاون مع الجمعية األلمانية للتعاون الدولي. تم 
دعم بيانات جامعة موناش من قبل برنامج الربط التابع لمجلس البحوث األسترالي ووزارة الشؤون الخارجية والتجارة. تم دعم بيانات برنامج أبحاث المستوطنات السياسية من ِقبل برنامج 

المساعدات البريطانية )UK Aid( التابع لوزارة التنمية الدولية في بريطانيا.

يتشرف المكتب اإلقليمي لهيئة األمم المتحدة للمرأة بالشراكة مع برنامج أبحاث التسويات السياسية 
بعنوان جلسة  لحضور  سيادتكم  بدعوة  الشامل  والسالم  موناش  وجامعة  إدنبرجس  بجامعة 

 جعل السالم الشامل حقيقة واقعية: 

باللغتين  اإلنترنت  عبر  الندوة  ستعقد  أنه  العلم  يرجى 
اإلنجليزية والعربية مع توافر خدمة الترجمة الفورية.

حول  المتاحة  البيانات  بين   ”PeaceFem“ تطبيق  يجمع 
المرأة وصنع السالم في تطبيق واحد سهل االستخدام 
المساهمة  إطار  وذلك في  والعربية  اإلنجليزية  باللغتين 
مجال  وهو  السالم  لتكنولوجيا  المتنامي  المجال  في 
وقد  واألمن.  السالم  لتحقيق  التكنولوجيا  فيه  ُيستخدم 
عن  والمدافعين  للمدافعات  التطبيق  هذا  إطالق  تم 
حقوق المرأة وفرق الوساطة والتفاوض وكذلك الجهات 
واألمن.  السالم  مجال  في  تعمل  التي  األخرى  الفاعلة 
يحتوي التطبيق على استراتيجيات تم استخدامها للتأثير 
اللغة  عن  الناتجة  األحكام  وكذلك  السالم  عمليات  على 
المتعلقة بالنوع االجتماعي والبيانات المتعلقة بتنفيذها. 
ويشمل التطبيق 30 اتفاقية سالم عبر 19 عملية سالم 
حتى اآلن، وسيكون متاًحا في األيام القادمة على هواتف 

.Playو Apple

المشاركة  لألطراف  فرصة  بمثابة  اإلطالق  سيكون 
إلكتشاف التطبيف وكيفية عمله ولمناقشة سبل صنع 
السالم ودور التكنولوجيا كأدة لتوسيع مشاركة المرأة في 

مفاوضات السالم.

وذلك بحضور كل من: 

للندوة مسبقًا يرجى الضغط هنا     للتسجيل 

وذلك في يوم الثالثاء 30 حزيران/ يونيو 2020 
من الساعة 3 إلى 4:30 ظهًرا بتوقيت بيروت، لبنان ومن الساعة 8 إلى 9:30 صباًحا بتوقيت نيويوك ومن 
الساعة 1 إلى 2:30 ظهًرا بتوقيت المملكة المتحدة ومن الساعة 2 إلى 3:30 ظهًرا بتوقيت وسط أوروبا

PEACEFEMPEACEFEM عبر اإلنترنت الهاتفي التطبيق     إطالق 
         

رشا جرهم،
المؤسسة المشاركة ومديرة 

مبادرة مسار السالم؛

معز دريد، 
المدير اإلقليمي بالنيابة 

بهيئة األمم المتحدة للمرأة 
في منطقة الدول العربية.

ثانيا بافينهولز، 
المديرة التنفيذية لمركز 

السالم الشامل.

كريستين بيل، 
مديرة برنامج أبحاث 
التسويات السياسية.

ميريام كورونيل فيرير، 
كبيرة مستشاري الوساطة في تصميم 

العمليات ، والنوع اإلجتماعي والتشميل. 

جاكي ترو، 
مديرة مركز موناش للنوع 

اإلجتماعي في السلم واألمن. 

بارني أفاكو،
قاضي، محامي وخبير الوساطة

https://unwomen.zoom.us/webinar/register/WN_hh9g6sl5RvqZcY2a2xmEQA
https://unwomen.zoom.us/webinar/register/WN_hh9g6sl5RvqZcY2a2xmEQA

