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 (PeaceFem"سالم فيم" ) مستخدم تطبيقدليل 
 

 mqBwuvpcE5https://youtu.be/e: نسخة الفيديو من دليل المستخدم
 

 PlayGoogle  :https://bit.ly/2BRON1iمتجر 
 

 /eEgdGd3https://apple.coاآليفون:  ألجهزة  StoreAppمتجر 
 

ين األول/ ، النسخة الثانية  2022أكتوبر تشر
 
"PeaceFem"  إذ يوضتت  أجهزة أندرويد وآيفونيمكن استتتخدامع     للهواتف المحمولةهو تطبيق ،  

 
مشتتار ة المرأة ي

  استتتخدم تطبيقال يوفر و  مليات الستت م لول اللال   
اتيجيات اليت المدافلون  ن المدافلات و ها تمللومات لول االستتات

  لقوق المرأة للتأثار 
 
  ليقةوالم المواتيةاللوامل   ن، ومللومات اتفاقيات الستت م ي

 
  شتت 

 واألل ام، لت مستتالة التأثار اليت
  اتفاقيات الس م المنصوص  ليها النوع االجتماع  الخاصة ب

 
مة ي  .األل امتنفيذ تلك مدى  لولومللومات الُمار

  
   "PeaceFem"ويلد تطبيق 

 
دم التكنولوجيا لد   بناء الذي يستتتتتتتتتتتتخ تكنولوجيا الستتتتتتتتتتت مالمتنام  ل مجالالمستتتتتتتتتتتاهمة ي

  ذلك الس م
 
  تطبيق والد سهل االستخدام باللغات ؛ إذ يجمع وساطة الس م، بما ي

 
بيانات لول المرأة وصنع الس م ي

ية واللربية والفرنستتية واإلندونيستتية    ن لقوق ن المدافلات والمدافلو   يما تستتتخدمع  التطبيقهذا وقد ُوضتتع اإلنجلار 
  ن الجهات الفا لة األ رى 

ل
  مجال الستتت م واألمناللاالمرأة وفرق الوستتتاطة والتفاوف، ف تتتا

 
مصتتتدر ولك  يكون ، ملة ي

 .للجميع ألي شخص مهت  بوساطة الس م الشاملة إلهام  
 

ا سهل االستخدام ت  تصمي  التطبيق ليكون   أدوات البحث الماثل ولكن دليل المستخدم  ،بديهيًّ
 
يوض   يفية التنقل ي

  التطبيق مصتتتتتتتتتتتتتادر البيانات لولمللومات يقدم ، و والنتائج دا ل التطبيق
 
  ستتتتتتتتتتتتتاهمت ال، و الواردة ي

  إ داد جهات اليت
 
ي

 .التطبيق
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/e5mqBwuvpcE
https://bit.ly/2BRON1i
https://apple.co/3eEgdGd


2 

 

 PeaceFem م تطبيقكيفية استخدا
 

 صفحة البحث
 
 :اليمي  الزاوية  أ   قائمةال

 بالنقر    هذا الزر تظهر 
 
، 'تغيار اللغة' و'نبذة  ن ا'  قائمة من رابطير 

ا بتتتتال تتتتامتتتتل جمتتتتا ا مات يتتتتة واللربيتتتتة  التطبيق متتتتتال لتتتتاليتتتتا بتتتتاللغتتتتات اإلنجلار 
 .والفرنسية واإلندونيسية

 
 

 :الصفحة الرئيسية وأداة البحث
 

  قا دة البيانات
 
 يمكن إجراء بحث ي

 5المنطقة )ب   
 
 (المجملي

 28) الكيان/ بالدولة   
 
 المجمل(ي

 23لملية الس م )ب   
 
 ( المجملي

 اتيجيئة اال فب    7) اتسات
 
 ( المجملي

 11) األل امفئة ب   
 
 ( المجملي

 ن ال لمات(  ُلر تفاقية )بحث اس  اال ب  

  ن أي مما سبقمزيتتتتج مبو. 
 
' 'زر    تحتتتديتتتد جميع الفئتتتات المختتتتارة ويليتتتد تليير  يإ تتتادة التليير 

لغ 
اضية  .أداة البحث إىل إ داداتها االفات

 
 
 

 : يط السف  
  الشر
 
اتيجيات' و 'ا' و 'اال دولةلاأزرار 'المنطقة' و ' تحيلالتنقل ي يط السف   الموجودة ' ألل امسات

  الشر
 
 ي

  وتلد بينها  فيما بها رموز للتصف   مفردةإىل صفحات 
ت  الحصول  ليها من   ل وظيفة التصف  هذه ه  يالنتائج اليت
  يمكن البحث  نها باستخدام أداة البحث  انظر أدناه

 .نفسها اليت
 
 

 
 



3 

 

 الناشئة نتائج البحث
 
قتتتتائمتتتتة  إىل فت هتتتتذا الزر  يؤدي النقر   : اليمي  الزاويتتتتة أ   قتتتتائمتتتتة ال

  يمكن من من رابطير  مكونة 
، 'فرز لستتتتتتتتتتتتح' و 'تصتتتتتتتتتتتتفية لستتتتتتتتتتتتح'، واليت

 .نتائج البحث تنقي ا م  له
 

يط 'إجماىل  السج  
  ت  البحث تشر

':  دد النتائج اإلجمالية للملايار اليت
  أداة البحث 

 
  ت  إد الها ي

 .لتوليد النتائج نها  كما يلخص الملايار اليت
 

 :الد ولصندوق 
تتتتتتتتتتتد هذا الستتتتتتتتتتتتطر جميع البلدان والكيانات     طرافاأل الدولة/الكيان: يشت

 
ي

 .اتفاقية الس م
، والتذي يرتبط بنص اللنوان ال تتامتل التفتتاقيتتة الستتتتتتتتتتتتتت ماستتتتتتتتتتتتتت  االتفتتاقيتتة: 

  PDF بصيغة االتفاقية 
  هتتتذا التتتتاريتتتتال  

 
فيتتتة تصتتتتتتتتتتتتتتيمكن و تتتتاريتتتتال االتفتتتاقيتتتة: ت  توقيع االتفتتتاقيتتتة ي

 عمن   ل النتائج
اعتفاصتتيل     : رابط إىلالا  

ون  ،  peaceagreements.orgالموقع اإللكات
اع األوسع الذي يوجد ليث   .االتفاقية ترتبط بعوصف للا  

 
 
 
 
 
 

اتيجيات' و 'اللوامل  ' و 'االستتتتتتتتتتتتتات   االتفاقيات و'أل ام النوع االجتما 'والمليقة المواتيةاألزرار 'أل ام النوع االجتماع 
 
ع  ي

 .هذه االتفاقيةالخاصة بدراسات الحالة لملخصات  تحويمنبثقة  نوافذ األ رى' تفت  
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 مصادر البيانات

 
  تطبيقج البيانات واألبحاث الواردة ت  إنتا 

 
منصتتتتتتتتتتتتتتة دالئل     اتفاقات الستتتتتتتتتتتتتت مقا دة بيانات قبل من  PeaceFem ي

ا ات     م واألمن بجاملة موناشمر ز النوع االجتماع  والس، و منظمة الس م الشامل، و الس م وفض الا  
 
 

 :أحكام النوع االجتماعي وتنفيذها
 

  الواردة  االجتماع   من أل ام النوع   ُل  ل لملخصتتتتتتتات 
 
  االتفاقية، مجملة ي

 
مار   مستتتتتتتتقاةفئة،  11ي

   الموجود  من الات
 
ي

   قا دة بيانات
 
  االتفاقات األطول، يت  تقصار بلض األل ام و  اتفاقيات الس م أل ام النوع االجتماع  الواردة ي

 
 بدرجةي

يمكن للمستتتتتتتتتخدمير  الوصتتتتتتتتول إىل و وصتتتتتتتتول  إلتالة الوتستتتتتتتتليط ال تتتتتتتتوء فقط     نا  النوع االجتماع  الواردة  ة بار 
  اتفاقيات الس م قا دة بيانات

 
االتفاقية المرتبطة بُمد ل ، أو ال املة  ار ارتباط تشلير   أل ام النوع االجتماع  الواردة ي

 .التفاقيةال ام النص ال امل أل ل ط ع     PDFالبحث بصيغة 
 

تمثيل نص  ؛ وذلك من   ل لحالة التقديرية لتنفيذ األل اما مر ز النوع االجتماع  والس م واألمن بجاملة موناشيقدم 
ل  ل تتل 

ُ
ا ل ُل  لتتدرجتتة  تتدديتتة ت

ا
لتنفيتتذ  ال زمتتة، ولتتالتتة تنفيتتذ البنيتتة التحتيتتة بتتالُح   أفراد المجتمعملرفتتة متتدى وفقتت

 .الُح   المساواة بير  الجنسير   ند تنفيذ فيما يتللق بنتيجة إيجابية  لدوثاألدلة    إم انية أو ، و الٌح  
 

 
اتيجيات  االستر
  هذا اإلطار مستتتتتتتتتتتمدة من دراستتتتتتتتتتات الحالة المتالة للجمهور الواردة الملخصتتتتتتتتتتات 

 
اك ال بشتتتتتتتتتتأني   إشر

 
مرأة ومشتتتتتتتتتتار تها ي

  الستتت م واللمليات االنتقالية'، من ستتتلستتتلة  مليات الستتت م
 
وعمو/أو الصتتتادرة  ن منظمة الستتت م الشتتتامل  'النستتتاء ي تتر  شت

االط ع يمكن للمستتتتخدمير  و   بجاملة موناشلنوع االجتماع  والستتت م واألمن ار ز التابع لم ’وضتتتع  ارطة لبناء الستتت م’
  كل    

 
  االستتتتتتتتتتثناء الوليد ويتمثل   ُمد لإىل دراستتتتتتتتتة الحالة ال املة  ار االرتباط التشتتتتتتتتتلير  ي

 
مد ل البحث الخاص  ي

  زيمبابويب
 
  تستند إىل لملية ما بلد االنتخابات ي

   PeaceRep    تطبيق مكتير  البحث ال، واليت
 

 
ي االتفاقيات األخرى

 
 :أحكام النوع االجتماعي ف

  تحتوي  
   ملية الستتتتتت م اليت

 
  لجميع االتفاقيات األ رى ي

  يأ ذ هذا االرتباط التشتتتتتتلير  المستتتتتتتخدمير  إىل جدول زمي 
  أل تتام تتللق بتتالنوع االجتمتتاع  

 
   قتتا تتدة بيتتانتتات، بتتاال تمتتاد    البيتتانتتات الموجودة ي

 
أل تتام النوع االجتمتتاع  الواردة ي

   اتفاقيات الس م
 
 

 شكر وتقدير الممول
النوع االجتماع  مر ز ، و الستتتتتت م الشتتتتتتاملمنظمة ، و هيئة األم  المتحدة للمرأة كلٍّ من  هو تلاون بير   PeaceFemتطبيق 

ا ات، و بجاملة موناش الستتتتتتت م واألمنو  وع ماليًّ  وقد    هبجاملة إدنار  منصتتتتتتتة دالئل الستتتتتتت م وفض الا   تتتتتتر من  ا ت  د   المشت
ت  د   الوكتتالتتة األلمتتانيتتة للتلتتاون التتدوىل   و  قبتتل الوزارة االتحتتاديتتة األلمتتانيتتة للتلتتاون االقتصتتتتتتتتتتتتتتتادي والتنميتتة بتتالتلتتاون مع

اىل  ووزارة الشتتتتتتتتتتتتتتؤون الخارجية والتجارة التمويلمن قبل مخطط  جاملة موناشبيانات 
 التابع لمجلس البحوث األستتتتتتتتتتتتتتات

الية ا ات ، كما ت  د   بياناتاألستتتتتتتتات ه/ منصتتتتتتتتة دالئل الستتتتتتتت م وفض الا   يطانية من  جاملة إدنار  وزارةمن قبل الملونة الار
يطانية لث والتنمية الشتتتؤون الخارجية والكومنو  تم دعم بيانات السالال م المالالان  نل "ب  ناانل المالالان ن ة األيم  اانم    الار

  النتحدة للنرأة ة احكانات النرايج اسايسرا األنانيا افنلندا اتركيا.
 

. "دنت أليم  اانم النتحدة للنرأة الترجنتيل العربي  PeaceFem"دم نترجنال نختلفال اإلصدارات اللغاي  الخاص  نل 

 2M Language Services, Australiaاالفرنسي  ة نع ترجن  إضافي  "دنتها جاليل باجاال ة جانع  إدنبرة. ا"دنت 

ا"د الدعم النالي ألذه  الترجن  اإلندانيسي ة نع ترجن  إضافي  "دنتها بريما ليستينينغرامة كلي  الحقاق بجانع  براايجايا.
 الترجنات نل لننالال النعترف بهم أع ه.

 
 
 

https://www.peaceagreements.org/wview/1519/
https://peacerep.org/
https://peacerep.org/
https://peacerep.org/
https://www.inclusivepeace.org/
https://www.inclusivepeace.org/
https://www.monash.edu/arts/gender-peace-security/home
https://www.peaceagreements.org/wsearch
https://www.peaceagreements.org/wsearch
https://www.monash.edu/arts/gender-peace-security/home
https://www.monash.edu/arts/gender-peace-security/home
https://www.inclusivepeace.org/content/women-peace-and-transition-processes
https://www.inclusivepeace.org/content/women-peace-and-transition-processes
http://mappingpeace.monashgps.org/situational-analysis/indonesia/
http://mappingpeace.monashgps.org/situational-analysis/indonesia/
https://www.peaceagreements.org/wsearch
https://www.peaceagreements.org/wsearch
https://www.unwomen.org/en
https://www.unwomen.org/en
https://www.inclusivepeace.org/content/women-peace-and-transition-processes
https://www.monash.edu/arts/gender-peace-security/home
https://www.monash.edu/arts/gender-peace-security/home
https://peacerep.org/
https://peacerep.org/
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 اتص  بنا
 تحستتتتتتتتتتتتتينعليت نتمكن من لول التطبيق  وملحوظاته آرائه  المستتتتتتتتتتتتتتخدمير     إرستتتتتتتتتتتتتال  PeaceFemشتتتتتتتتتتتتتجع فريق ي

  التتتتمستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتقتتتتبتتتتتتتلوتتتتتحتتتتتتتديتتتتثتتتتتتتع 
 
يتتتتتتتد   يتتتتررر إرستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال ي   إىل تتتتتلتتتتلتتتتيتتتتقتتتتتتتاتتتتت تتتت   تتتتار التتتتار

ون   peacefem@ed.ac.uk : إلتتتتكتتتتات
wps.roas@unwomen.org 

 
 

mailto:peacefem@ed.ac.uk

