
 

 المبادئ التوجیهیة للزمالة
 

 زمالة  المدافعین  القانونیین  عن  عدالة  النوع  االجتماعي

 
 تقدم  زمالة المدافعین القانونیین عن عدالة النوع االجتماعي  فرصة مدفوعة األجر للنساء الطموحات، الناشطین ومحامي حقوق

 اإلنسان غیر المتوافقین مع النوع االجتماعي من أجل تبني قضیة العنف الجنسي أو التمییز مع تقدیم الدعم واإلرشاد من قبل محاٍم
 خبیر في مجال حقوق اإلنسان. سیحدد الزمالء حالة معینة من العنف الجنسي أو التمییز القائم على الجنس ثم تنفیذ تدخل مختار

 لتحقیق العدالة والتعویضات والمساءلة. (انظر إلى معاییر األهلیة أدناه)
 

 ما الذي یمكن أن یتوقعه الزمالء؟
 

 سینفذ الزمالء تدخًال مختارًا لتحقیق العدالة والتعویضات والمساءلة. سیتعلم الزمالء الممنوحون المهارات القانونیة الهامة بما في
 ذلك تقصي الحقائق، وجمع األدلة وتوثیقها، بناء قضیة، وصیاغة المطالبات وااللتماسات. الهدف هو التفكیر والعمل كمحامي

 لمحاسبة األشخاص والمؤسسات المخالفة مع تسلیط الضوء على االنتهاكات. سیعمل الزمالء على قضیتهم لمدة ال تقل عن 20
 ساعة في األسبوع لمدة ستة أشهر.

 

 سوف تعمل SAHR مع الزمیل على:

 وضع سبب الدعوى●
 تحلیل االنتهاكات في مواجهة القوانین الوطنیة والدولیة●
 تقصي الحقائق وجمع األدلة●
 صیاغة الحجج القانونیة المتجذرة في التفسیرات المنصفة بین الجنسین للقوانین الدینیة والوطنیة والدولیة وتجمیعها في●

  رسائل ادعاءات وعرائض
  رسم الحجج المضادة لتوقع رد الفعل العنیف والدحض●
 تنفیذ التدخل المختار.●

 
 

 یمكن للزمالء توقع تطویر المهارات التالیة:
 

 
 القدرة على الحصول على القوانین المتعلقة بالعنف والتمییز بین الجنسین●
 معرفة إجراءات الحصول على سبل االنتصاف●
 القدرة على استخدام السوابق القضائیة لحقوق اإلنسان لصیاغة الحجج والردود لمواجهة القوالب النمطیة الجنسانیة●

 والجنسیة الضارة
 القدرة على قیادة جماعة باستخدام النهج التي تركز على الناجین.●
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 في الوقت نفسه، من المتوقع أن یحقق الزمالء األهداف التالیة:
 

 تسلیط الضوء على االنتهاكات المستمرة وإیجاد روایات بدیلة فیما یتعلق بهذه االنتهاكات.●
 إعادة تشكیل الروایات بناًء على التجربة الحیة للناجین.●
 رفع أصوات وتجارب الناجین من المدافعین الذین یواجهون العنف والتمییز.●

 

 التعویضات
 سیحصل الزمالء (أو مجموعة الزمالء إذا تقدموا على هذا النحو) على راتب إجمالي قدره USD $3,000.00 دوالر أمریكي یتم

 صرفه على دفعات. یمكن استخدام الراتب لتغطیة النفقات الشخصیة والمتعلقة بالمشروع (بما في ذلك دفع "راتب").
 

 باإلضافة إلى ذلك، سیتم توجیه وتدریب الزمالء من قبل محاٍم دولي متخصص في مجال حقوق اإلنسان وقد یكونون مؤهلین
.SAHR للحصول على فرص مخصصة من شبكة 

 
 نحن ال نمول ما یلي:

 
 التسجیل في مؤسسة أكادیمیة من أجل لحصول على درجة علمیة أو دراسة بدون درجة علمیة بما في ذلك بحث●

 األطروحة.
 أنشطة استقطاب الدعم.●
 حضور المؤتمرات والفعالیات.●

 دلیل أهلیة الحالة
 تدعم هذه الزمالة فقط العمل على حالة محددة حول انتهاك الحقوق الجنسیة واإلنجابیة أو التمییز ضد ناٍج أو ناجین یمكن التعرف

 علیه. ال یدعم المشاریع العامة حتى لو كانت تتعلق بالعنف / التمییز ضد الحقوق الجنسیة واإلنجابیة. قبل تقدیم طلبك ، یرجى
 قراءة دلیل أهلیة القضیة بعنایة.

 

 تكون قضیتك مؤهلة في حال:  تكون قضیتك غیر مؤهلة في حال:

 استند االنتهاك إلى جنس او نوع جنس الضحیة.
 

 * لمزید من األمثلة والتوضیحات، انظر الى المسرد تحت الملحق 1 من
 هذا المستند

 لم ُیرتكب االنتهاك ضد الحقوق الجنسیة واإلنجابیة حتى وإن كان ال یزال
 یمثل انتهاكًا لحقوق اإلنسان.

 یمكنك تحدید ناجیان على األقل في وقت تقدیم هذا المقترح. یفضل أن یكونا
 مرتبطین بنفس القضیة ولكن هذا لیس ضروریًا.

 یؤثر االنتهاك على امرأة واحدة فقط  أو  من المعروف أن االنتهاك یؤثر
 على امرأتین على األقل ولكن ال یمكنك تحدیدهّن بسهولة أ و  یصف

 اقتراحك مشكلة تحدث بشكل عام ولكنه ال یحدد األفراد الناجین.

 یمكنك إثبات أن االنتهاك یرتكب بشكل ممنهج أو على نطاق معین. ال یجب
 أن یكون االنتهاك واسع االنتشار ولكن یجب أن تكون قادرًا على تحدید 5

 ناجین على األقل وذلك من أجل العمل معهم بحلول نهایة المشروع.

 
 االنتهاك قضیة منعزلة.
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 یمكنك تحدید سلطة أو مؤسسة أو منظمة أو شركة أو منشأة ارتكبت
 االنتهاك بموجب موافقتها أو صمتها أو إذعانها أو تصرفها  أو  الجناة في

 توظیف المذنبین المذكورین أعاله أ و  الجناة الخاصین لمخالفة تحدث على
 نطاق واسع.

  
 

 أنت غیر قادر على تحدید الجناة.

 أنت بالفعل على اتصال بالناجین أو یمكنك االتصال بهم والوصول إلیهم
 بسهولة.

 أنت لست على اتصال بالناجین وال یمكنك إثبات قدرتك على الوصول
 إلیهم بسهولة.

 لقد أثبت أن شخصًا واحدًا أو أكثر من الناجین سیوافق على المشاركة في
 التدخل (حتى لو كان مجهول الهویة) أو یمكنك تبریر افتراض أن الناجین

 سیوافقون على المشاركة في التدخل.

 ال یمكنك تبریر افتراضك بأن الناجین سیوافقون على المشاركة في
 التدخل.

 لقد أظهرت بشكل عام أن االنتهاك جریمة أو ضرر (فعل غیر مشروع)
 بموجب القانون أو البروتوكوالت ذات الصلة.

 االنتهاك لیس جریمة أو ضرر (فعل غیر مشروع). على سبیل المثال إذا
 كان الزنا بموجب القانون جریمة وتمت مقاضاة المرأة وفقًا للقانون،

 بالتالي فإن المالحقة القضائیة لیست ألغراض هذا المشروع، االنتهاك.
 

 ومع ذلك، إذا لم تتم محاكمة المرأة وفقًا للقانون فیمكن إثبات حدوث
 االنتهاك.

 یمكنك إثبات فهم المخاطر التي ینطوي علیها تنفیذ المشروع.
 

 أنت جاهز للتخفیف من المخاطر وإدارتها.
 

 یمكنك إثبات أن المشروع لن یشكل خطرًا كبیرًا على حیاة وسالمة مقدم
 الطلب واألشخاص المشاركین.

 أن تفشل في إثبات فهمك للمخاطر التي ینطوي علیها تنفیذ المشروع.
 

 لم تقدم إجراءات معقولة للتخفیف من المخاطر وإدارتها.
 

 قد یشكل المشروع خطرًا كبیرًا على حیاة وسالمة مقدم الطلب واألشخاص
 المشاركین.

 أظهرت فهمًا لكیفیة استخدامك للحجج القانونیة من أجل النهوض بالقضیة.  لم توضح كیف ستدفع الحجج القانونیة بالقضیة.

 أوضحت كیفیة إدراج الناجین في تصمیم وتنفیذ ومراقبة األجزاء الرئیسیة
 من المشروع.

 لم ُتظهر احتواًء كافیًا للمشاركین في المشروع.

 * یرجى المالحظة بأن عمل الزمیل سیتم تضمینه في وثائقنا واتصاالتنا الرسمیة.

 الجدول الزمني المتوقع
 

 ستبدأ الزمالة في تاریخ متفق علیه بشكل متبادل وتستمر لمدة ستة أشهر. ُیتوقع من الزمالء العمل في مشاریعهم بدوام جزئي (20
 ساعة / أسبوع) ، ولكن قد یختارون العمل علیها بدوام كامل.

 

 النشاط  الجدول الزمني

 إجراء تقصي الحقائق األولي لتقییم طبیعة وحجم االنتهاك.  الشهر 1

 تحلیل االنتهاكات المذكورة في مواجهة القوانین الوطنیة والدولیة.  الشهر 1

 وضع سبب الدعوى.  الشهر 2
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 جمع وتوثیق األدلة بما یتماشى مع سبب الدعوى.  الشهر 1, 2

 عقد جلسات توعیة وتثقیف عامة لتشجیع المزید من الناس على اإلبالغ وبناء التضامن والتوافق على اتخاذ إجراءات جماعیة  الشهر 3

 تحدید التدخالت.  الشهر 3

 تقدیم تقریر نصف المدة  

 صیاغة الحجج القانونیة المتجذرة في التفسیرات المنصفة بین الجنسین للقوانین الدینیة والوطنیة والدولیة وتجمیعها في رسائل
 ادعاءات وعرائض بما یتماشى مع التدخالت المذكورة.

 الشهر 4

 رسم الحجج المضادة لتوقع رد الفعل العنیف والدحض  الشهر 4

 التنفیذ والمراقبة والمتابعة.  الشهر 5, 6

 
 تقدیم التقریر النهائي

 الشهر 7

 

 معاییر أهلیة الزمالة
 نرحب بك من أجل تقدیم الطلب إما كفرد أو كمجموعة، في حال كنت:

 
 ُتعرف على إنك امرأة أو متحول جنسیًا أو غیر مطابق مع النوع االجتماعي●
 هل أنت مدافع عن حقوق اإلنسان مصاحب لناجین من العنف الجنسي والجنساني واسع النطاق أو المنهجي في سعیهم●

 لتحقیق العدالة؟
 نرحب بالقضایا التي تتعلق بالناجین من المجتمعات ذات التمثیل المنخفض والتي تعاني من نقص الموارد○

 والذین أصبحوا ضعفاء بسبب عدم المساواة المتداخلة بما في ذلك الناجین الذین یعانون من إعاقات، األشخاص
،1S2AIQTBGL  المثلیات والمثلیین جنسیًا ومزدوجي الجنس ومغایري الهویة الجنسیة والمنحرفین جنسیًا 

 منحدرین من أصل أفریقي، أفراد السكان األصلیین، األقلیات العرقیة والدینیة والطائفیة، المهاجرین،
 واألشخاص الذین یعیشون في المناطق الحضریة الفقیرة، المناطق الریفیة، مخیمات الالجئین، واألراضي

 المحتلة وفي األماكن المتضررة من النزاع.
 تقود مشروعًا مستمرًا حول التحیز الشخصي والمؤسسي (أو لدیهم فكرة واضحة عن ذلك)●
 انت على اتصال أو یمكنك الوصول بسهولة إلى الناجین من التمییز / العنف في مجال الحقوق الجنسیة واإلنجابیة من●

 أجل المشروع
 تستطیع ربط االنتهاك المتعلق بإجراء مؤسسي أو إهمال (إما من قبل دولة أو جهة فاعلة غیر حكومیة)●

  یشیر االختصار LGBTQIA2S إلى المثلیات والمثلیین ومشتهي الجنسین وحاملي صفات الجنس اآلخر والمنحرفین جنسیًا / أو المشككین واألشخاص1
 ذوي المیول المغایرة لهویتهم الجنسیة والخناثى وعدیمي الجنس واألشخاص ثنائیي الروح والطرق اإلیجابیة التي ال تعد وال تحصى التي یختار الناس من

 خاللها التعرف على أنفسهم.
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 تستطیع أن تظهر قیادة قویة وفهمًا راسخًا للقانون وأن تكون قادر على استخدام إجراءات المساءلة القانونیة أو غیرها من●
 إجراءات المساءلة الضروریة لمشروعك

 مقیم في / أو لدیك روابط مهمة مع الناجین في جنوب الكرة األرضیة●
 لدیك طالقة في اللغة اإلنجلیزیة واللغة أو اللهجة المحلیة التي یتحدثها الناجون.●
 لدیك خبرة في تنظیم المجتمعات المحلیة أو النشاط االجتماعي.●

 إضافة إلى ذلك، سیتم منحك األفضلیة في حال:

 عمرك أقل من 40 عام وقت تقدیم الطلب●
 یمكنك إظهار كیفیة استخدامك لما تتعلمه من خالل هذه الزمالة لتعزیز العدالة بین الجنسین في مساعیك المهنیة●

 المستقبلیة
 تأثرت بشكل مباشر بالتمییز و/أو العنف القائم على الجنس.●
 لدیك أو تسعى للحصول على وظیفة في القانون أو النشاط القانوني.●

  

 عملیة  التقدم
 یرجى تقدیم  نموذج الطلب هذا  كامًال باللغة اإلنجلیزیة.

 

 سُیطلب منك تحمیل المستندات التالیة على نموذج الطلب:

 ملخص السیرة الذاتیة أو السیرة الذاتیة1.

 رسالة توصیة واحدة2.

 (اختیاري) رابط URL لفیدیو مدته 3-5 دقائق یشرح مشروعك ومن أنت (یتم تحمیله على YouTube) أو بدًال من3.
 ذلك تسجیل صوتي مدته 3-5 دقائق.

 یمكنك عرض جمیع األسئلة في نموذج الطلب من  هنا . إذا كنت ترغب في الحصول على تقییم أولي لمعرفة ما إذا كان
.fellowship@sa-hr.org مشروعك یتوافق مع اإلرشادات فنحن هنا لمساعدتك. یرجى مراسلتنا عن سؤالك على 

 مالحظة: لن یتم حفظ إجاباتك تلقائیًا وال یمكنك العودة إلى النموذج بمجرد مغادرة المتصفح. لذا یرجى حفظ إجاباتك في وثیقة
 منفصلة. في حال واجهت صعوبات فنیة، یرجى نسخ األسئلة من نموذج الطلب ولصقها في مستند Word واإلجابة علیها هناك.

 یمكنك إرسالها عبر البرید اإللكتروني مع المستندات األخرى المطلوبة إلى fellowship@sa-hr.org ووضع "إسمك_بلدك"
 في سطر الموضوع.

 
 

 لن نأخذ بعین االعتبار طلبات متعددة من نفس مقدم الطلب أو المقترحات التي تتضمن عدة أفكار للمشروع في تقدیم واحد.
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 سوف تقوم لجنة االختیار بدعوة عدد محدود فقط من المرشحین للمقابلة. إذا تم اختیارك، فسوف نقوم بإبالغك قبل أسبوعین على
 األقل من موعد المقابلة.

 یرجى االتصال بنا على fellowship@sa-hr.org إذا كان لدیك أي أسئلة أو صعوبات فنیة.

 الملحق 1 - المسرد
 
 

 1. یشمل العنف والتمییز ضد الحقوق الجنسیة واإلنجابیة العالج غیر المناسب، األطر القانونیة القسریة أو سوء اإلدراك
 االجتماعي لحق المرأة في اختیار أو الدفاع عن صحتها الجنسیة واإلنجابیة. ویشمل ذلك على سبیل المثال ال الحصر:

 
 االعتداء والتحرش واالستغالل الجنسي●
 الزواج المبكر القسري●
  فحص العذریة القسري●
 التعقیم القسري●
 اإلجهاض القسري أو الحمل القسري●
 تشویه األعضاء التناسلیة األنثویة●
 االغتصاب واالعتداء الجنسي●
 المواد اإلباحیة االنتقامیة وغیرها من أشكال العنف الجنسي الرقمي●

 
 وهذا یضع النساء في موقف غیر متكافئ حیث یتم تحدید قیمتهن بناًء على قدرتهن على اإلنجاب.

 
 كما یشمل تعریف التمییز العنف القائم على النوع االجتماعي وهو العنف الموجه ضد المرأة ألنها امرأة أو الذي یؤثر على المرأة

 بشكل غیر متناسب. ویتضمن األفعال التي تلحق األذى أو المعاناة الجسدیة أو العقلیة أو الجنسیة، التهدید بهذه األفعال، اإلكراه
 وغیر ذلك من أشكال الحرمان من الحریة.

 
 

 2 - العنف الجنسي یضعف أو یفسخ تمتع المرأة بحقوق اإلنسان والحریات األساسیة. تشمل هذه الحقوق والحریات ما یلي:
 

 (أ) الحق في الحیاة
 (ب) الحق في عدم التعرض للتعذیب أو المعاملة أو العقوبة القاسیة أو الغیر إنسانیة أو المهینة

 (ج) الحق في الحمایة المتساویة وفقًا للمعاییر اإلنسانیة في وقت النزاع المسلح الدولي أو الداخلي
 (د) الحق في الحریة واألمن الشخصي

 (هـ) الحق في الحمایة المتساویة بموجب القانون
 (و) الحق في المساواة داخل األسرة

 (ز) الحق في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنیة والعقلیة
  (ح) الحق في ظروف عمل عادلة ومرضیة
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 (ط) الحق في الرعایة الصحیة والمعلومات
 (ي) الحق في عدم التمییز في تخصیص الموارد للخدمات الصحیة وفي توافرها وإمكانیة الوصول إلیها

 (ك) الحق في االستقاللیة والخصوصیة في اتخاذ القرارات الجنسیة واإلنجابیة
 (ل) الحق في الموافقة المستنیرة والسریة فیما یتعلق بالخدمات الصحیة

 
 

 3. تسري االتفاقیة على أعمال العنف التي ترتكبها السلطات العامة.
 

 4 - تم التأكید مع ذلك بموجب االتفاقیة على أن التمییز ال یقتصر على اإلجراءات التي تتخذها الحكومات أو بالنیابة عنها (انظر
 المواد 2 (هـ) و 2 (و) و 5). على سبیل المثال، تدعو االتفاقیة  بموجب المادة 2 (هـ) الدول األطراف إلى اتخاذ جمیع التدابیر

 المناسبة للقضاء على التمییز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو منشأة.  قد تكون الدول مسؤولة أیضًا بموجب القانون
 الدولي العام والمواثیق الخاصة بحقوق اإلنسان عن أفعال األفراد إذا لم تتصرف بالعنایة الواجبة لمنع انتهاكات الحقوق أو للتحقیق

 في أعمال العنف والمعاقبة علیها، وكذلك تقدیم التعویض.
 

 5- مواد االتفاقیة 2 (و) و5 و10 (ج) (ح) و16 (ب) و (هـ) المواقف التقلیدیة التي تعتبر المرأة تابعة للرجل أو لها أدوار نمطیة
 تدیم الممارسات المنتشرة التي تنطوي على العنف أو اإلكراه، على سبیل المثال العنف األسري واإلیذاء، الزواج القسري،

 اختبارات العذریة القسریة، اإلجهاض أو الحمل القسري، وهجمات التعقیم وختان اإلناث. قد تبرر مثل هذه التحیزات والممارسات
 العنف الجنسي كشكل من أشكال حمایة المرأة أو السیطرة علیها. إن تأثیر هذا العنف على السالمة الجسدیة والعقلیة للنساء یحرمهن

 من حقهن في التمتع في المساواة، أو یحد من قیمتهن على القدرة أو الرغبة في إعادة إنتاج وممارسة ومعرفة حقوق اإلنسان
 والحریات األساسیة. في حین أن هذا التعلیق یتناول أساسًا العنف الفعلي أو التهدید باستخدامه، فإن العواقب الكامنة ألشكال هذا

 العنف الجنسي تساعد في الحفاظ على المرأة في أدوار ثانویة وتساهم في انخفاض مستوى المشاركة السیاسیة وانخفاض مستوى
 التعلیم والمهارات وفرص العمل.
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