
 
 

 خطوات نحو الثقة الجسدیة –حرة ألكون أنا 
 
 

 
 

 2020منتدى مناصرة الشابات  
 )19#المناصرة_الرقمیة أثناء #وباء_فیروس_كورونا_المستجد_(كوفید_

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  /2019-deliver-women-forum-advocacy-womens-do/young-we-https://www.wagggs.org/en/what 
 

 !2020سیتم تنظیم منتدى مناصرة الشابات حیث سیتم إطالق المنتدى #رقمیاً في عام 
 

شبكة من الشابات الالتي شاركن في یعتبر منتدى مناصرة الشابات ھو مبادرة تسمح للجمعیة العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة بدعم 
برامج الجمعیة للتركیز على المناصرة. ینظم برنامج حرة ألكون أنا برنامج تدریبي خاص بمبادرة "خطوات نحو الثقة الجسدیة" 

 .2018إلطالق حمالت المناصرة الوطنیة للمبادرة باإلضافة إلى حمالت المساواة بین الجنسین منذ عام 
 

عاماً على إعالن ومنھاج عمل بكین. یحدد اإلعالن المتطلبات وااللتزامات الرئیسیة للدول  25مرور یصادف ھذا العام 
لبذ المزید من الجھد لتحقیق المساواة بین الجنسین. على الرغم من التغییرات في الفعالیات واألحداث العالمیة نتیجة لفیروس 

جدید التزامھا بالمساواة بین الجنسین، ونحن مصممون على إتاحة )، فإن الحكومات مطالبة بت19-كورونا المستجد (كوفید
الفرصة للمناصرین والقیادات النسائیة من المھتمین بمشاركة صناع القرار وإحداث تغییر ثوري. ستحصل المجموعة 

صرة العالمیة. ) على المنا19-المختارة ھذا العام على تدریب خاص بالتحدیات التي فرضھا فیروس كورونا المستجد (كوفید
، سیساھم التدریب الخاص بالمناصرة في تمكین الشابات من وضع خطة عمل للمناصرة الرقمیة ومنحن 2020في عام 

، 2020فرص الضغط على صناع القرار على مستوى العالم أثناء االجتماع االفتراضي للجمعیة العامة لألمم المتحدة 
یم الحمالت الرقمیة (بما في ذلك صناعة أفالم الحمالت، وإعداد رسائل والوصول إلى األدوات الشاملة الالزمة لتصم

رقمیة)، وتطویر المھارات وخطط المناصرة لتنفیذ مشاریع المناصرة على المستوى محلي أو الوطني في أوطانھم. ستتاح 
خصیة من خالل للمشاركین فرصة لتطبیق ھذه المھارات ومشاركة صناع القرار الرئیسیین عبر اإلنترنت وبصفة ش

 التواصل مع الحكومات العالمیة.
 

، ثم في مؤتمر المرأة 2018انعقد منتدى مناصرة الشابات ألول مرة في الجمعیة العامة لألمم المتحدة في شھر سبتمبر 
. سیركز المنتدى ھذا العام على انفتاح 2019" في شھر یونیو Women Deliver Conferenceوالصحة اإلنجابیة "

حیث یمكنھن تنفیذ أنشطة  Youngaعلى المنصات الرقمیة من خالل الجمعیة العامة لألمم المتحدة ومنتدى  الشابات
المناصرة والتواصل مع صناع القرار على المستوى العالمي، من خالل سبل الحوار الشامل والتطلعي والذي یتم بثھ مباشرةً 

الشباب الذین تتراوح  Youngaاضي والواقع الممتد، ویربط منتدى حول العالم مع استخدام مزیج من تقنیات الواقع االفتر
لعالم أكثر  عاًما مباشرةً مع كبار صناع القرار المؤثرین وقادة الصناعة للمشاركة في إیجاد حلول 30و 15أعمارھم بین 

 .2021األجیال شموالً واستدامة.  ستتاح أیًضا للمتقدمین الناجحین فرصة المشاركة في فعالیات منتدى مساواة 
 

https://www.wagggs.org/en/what-we-do/young-womens-advocacy-forum-women-deliver-2019/
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وھذا التدریب والبرنامج مصمم خصیصاً للشابات ممن تحرصن على إحداث فارق من خالل حمالت المناصرة، وممن 
تتمتعن بشغف قوي بالثقة الجسدیة ومناصرة التمییز على أساس المظھر. یتم تدریب الشابات في البیئة المناسبة لتحقیق 

ثقة لتنفیذ مشاریع مناصرة قویة بقیادة الفتیات، وبدعم من الجمعیة العالمیة للمرشدات قدراتھن القیادیة المبتكرة واكتساب ال
 وفتیات الكشافة ومشروع دوف لتقدیر الذات والمنظمات األعضاء.

 
 أھداف الفعالیة

 یذ المشاریعیتم إكساب المندوبین المھارات وتوفیر الموارد والدعم الالزم لوضع خطط مشاریع المناصرة الرقمیة وقیادة تنف •
 یتم منح المندوبین فرص للتحدث عن عملھم في مجال المناصرة أمام صناع القرار الرئیسیین •
تشارك المندوبات من خالل مساحة المناصرة الدولیة وتعزیز معرفتھم بالقضایا ذات األھمیة التي تتم مناقشتھا في إعالن  •

 ومنھاج عمل بكین والفعالیات األخرى لألمم المتحدة
للمندوبات فرص لممارسة أنشطة الشبكات الرقمیة، والمناصرة، ومھارات التواصل من خالل إحدى الفعالیات الدولیة  تتاح •

 عبر اإلنترنت
كما تتاح للمندوبات الفرصة للتدریب على ید خبراء في االتصاالت الرقمیة، والمناصرین، والمؤثرین الرقمیین والخبراء  •

 في المساواة بین الجنسین.

 التعلیمات الخاصة بتقدیم الطلبات

 یرجى استكمال الطلب من خالل الرابط أدناه )1
 ،freebeingme@wagggs.org یرجى تسجیل وإرسال فیدیو مدتھ دقیقتان إلى )2
 أدناه) باإلضافة إلى نموذج موافقة المنظمة العضو الخاصة بكم (یرجى الضغط على الرابط )3

 https://forms.gle/MkDVnw3P83asfuPQ9 رابط الطلب>

BiqQ1fQxnsd-https://docs.google.com/document/d/1P37- نموذج موافقة المنظمة العضو> 
Hhd63A3QzFMo3vtuQhAarUdeOWg/edit؟usp=sharing 

 
 یرجى تعبئة النموذج عبر اإلنترنت وإرسال نموذج موافقة المنظمة العضو والفیدیو إلى 
 freebeingme@wagggs.org  2020یولیو  13أقصاه یوم االثنین في موعد. 

 
 

 ما نقدمھ
بما في ذلك كیفیة التواصل مع  -تدریب رقمي شامل وبرنامج للتعلم اإللكتروني حول المناصرة الرقمیة المتخصصة  •

صناع القرار العالمیین، وإنشاء المحتوى الرقمي، وتطویر المشاریع، وتصمیم السیاسات والحمالت. تم وضع التدریب 
)، من خالل 2020للشابات بالتعلم من خالل معدالت وسرعة التعلم التي تناسبھن على مدار شھر واحد (یولیو  للسماح

ندوات جماعیة عبر اإلنترنت حیث تتمكن الشابات من التواصل مع فریق الدعم من الجمعیة العالمیة للمرشدات وفتیات 
 الكشافة وغیرھم في الحركة.

تحت رعایة مكتب األمین العام لألمم  Youngaللمشاركة في الجلسة االفتتاحیة لمنتدى  یتم إتاحة الفرصة للمندوبات  •
 .2020سبتمبر  29و 28المتحدة یومي 

تحت رعایة مكتب األمین العام  Youngaمنتدى  من خالل رقمیة كما تتاح الفرصة لھن للتحدث من خالل إدارة جلسات •
 .2020سبتمبر  29و 28لألمم المتحدة یومي 

، واالستفادة من مساحات المناصرة 2020ات للمشاركات الرئیسیة عبر اإلنترنت في فعالیات منتدى مساواة األجیال دعو •
 الدولیة عبر اإلنترنت وفرص تشكیل شبكة مھنیة.

ودعم المندوبات من خالل ترتیبات اإلقامة، والرحالت الجویة، ورسوم  2021احتمال السفر إلى فعالیات مساواة األجیال  •
 لتسجیل، واالنتقاالت، والبدالت.ا

الدعم والمساندة والتدریب الخاص بالتواصل الفعال، وخاصة في مجاالت كتابة الخطابات/المدونات، ووسائل التواصل  •
 االجتماعي، والتواصل مع صناع القرار والتحدث علناً.
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واألجوبة بالتعاون مع فریق عمل الجمعیة ندوات عبر اإلنترنت، والدعم المباشر للمشاریع بصورة شھریة، واألسئلة  •
 العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة لتوسعة نطاق المعرفة بالمناصرة وكیفیة تنظیم الحمالت.

 الوصول إلى منح المناصرة لدعم تطویر المشروع. •
 المناصرة الوطنیة.الفرصة للتدریب والتوجیھ والتعاون مع الخریجات السابقات لمنتدى مناصرة الشابات في مشاریع  •

 
 معاییر مقدمة الطلب

 29-18السن  •
 جواز سفر ساري •
یجب أن تكون مقدمة الطلب تابعة إلحدى المنظمات األعضاء ممن سبق لھا تنفیذ برنامج حرة ألكون أنا أو خطوات نحو  •

 الثقة الجسدیة على الصعید الوطني
لشغف الواضح بالثقة الجسدیة، والشمولیة، والتمثیل، خبرة ببرنامج حرة ألكون أنا أو خطوات نحو الثقة الجسدیة وا •

 وأھمیة التقدیر الذاتي.
 االعتماد من قبل المنظمة العضو الخاصة بك. •
 2020اإلتاحة للمشاركة في تدریبات وأنشطة المنتدى عبر اإلنترنت خالل الفترة من یولیو إلى أكتوبر  •
 تالك الخبرة في مجال العمل في حمالت المناصرةالمشاركة بشكل نشط في اإلرشاد/الكشافة في مجتمعك وام •
 الوصول إلى خدمات تقنیة المعلومات لتكون قادرة على المشاركة في التدریب عبر اإلنترنت قبل منتدى مناصرة الشابات •
 االلتزام بأھداف مشروع المناصرة وتقدیم التقاریر ربع السنویة عن تقدم سیر العمل/نقاط اإلنجاز المرحلیة •
 بالنفس، وتحدث اللغة اإلنجلیزیة بإتقان، واالستعداد للتحدث علناً باللغة اإلنجلیزیةالثقة  •
االھتمام بالقضایا المتعلقة بالنوع، وسیاسات الثقة الجسدیة، والتقدیر الذاتي والصحة النفسیة والتغذیة والعنف ضد المرأة.  •

 ید من المعلوماتال یشترط أن تكوني خبیرة ولكن یجب أن تكوني مھتمة بمعرفة المز
 االلتزام بإدارة الحمالت على المستوى المحلي/اإلقلیمي/الوطني بعد مشاركتك في منتدى مناصرة الشابات •

 
یولیو  13في موعد أقصاه یوم االثنین  freebeingme@wagggs.org یرجى إرسال النموذج بعد استكمالھ

 بك غیر مكتمل ولن یتم قبولھ في حالة عدم إرسال ھذا النموذج.. طل2020
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