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دليل الميسري�ن 
مصدر تدري�بي مصاحب لدليل الشباب التدري�بي للدعوة إلى 

المساواة بني الجنسني وتحقيقها بحلول عام2030

ما موضوع هذا الدليل؟ 
دليــل امليــر هــو مصــدر مصاحــب »لدليــل الشــباب التدريبــي للدعــوة 

ــن هــذا  ــول عــام 2030«. ويب ــا بحل ــن الجنســن وتحقيقه إىل املســاواة ب

ــة تنظيــم ورشــة عمــل للشــباب عــن الدعــوة إىل  الدليــل بالتفصيــل كيفي

تحقيــق املســاواة بــن الجنســن يف املنطقــة, كــا يبــن التدريبــات املفصلــة 

ــم وتيســر ورش  ــون بتنظي ــن يقوم ــا مل ــوة وأدواته ــات الدع بشــأن توجيه

عمــل الدعــوة مــع مجموعــات الشــباب ولصالحهــم. ويركــز التقريــر 

ــدور  ــذي ي ــة األدوات ال ــل مجموع ــن دلي ــاين  م ــزء الث ــى الج ــًدا ع تحدي

حــول »التخطيــط والدعــوة التــي يقودهــا الشــباب« لتحقيــق املســاواة بــن 

الجنســن.

لمن هذا الدليل؟
ــة  ــات الشــباب، واملنظــات العامل ــًدا ملجموع ــر مفي ــل املي ســيكون دلي

مــع الشــباب، واملنظــات املجتمعيــة األخــرى املعنيــة بتصميــم أو تيســر 

ورشــة العمــل للدعــوة مــن أجــل تحقيــق املســاواة بــن الجنســن.

كيف يستخدم هذا الدليل؟
يتألــف دليــل امليــر مــن التدريبــات العمليــة واألدوات التــي متكــن 

ــن أجــل  ــوة م ــن التعــرف عــى أســاليب الدع ــن الشــباب م املشــاركن م

تحقيــق املســاواة بــن الجنســن بطريقــة تتناســب مــع احتياجاتهــم 

وبيئاتهــم الخاصــة ومــن ثــم الخــروج مــن ورشــة العمــل مبــروع خطــة 

ــوة. ــل للدع عم

وتحقيًقا لهذه الغاية، ينقسم الدليل إىل القسمن اآلتين:

القســم األول: ويتألــف مــن نصائــح واســراتيجيات لتخطيــط ورشــة عمــل 

للشــباب عــن الدعوةللمســاواة بــن الجنســن

القســم الثــاين: ويتألــف مــن تدريبــات لتقديــم توجيهــات وأدوات الدعــوة 

املذكــورة يف دليــل مجموعــة األدوات

حول دليل الميسر
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دليل الميسري�ن
مصدر تدري�بي مصاحب لدليل الشباب التدري�بي للدعوة إلى 
المساواة بني الجنسني وتحقيقها بحلول عام 2030

1 - تقي�يم احتياجات التعلم 
ــوة،  ــل الدع ــة عم ــن ورش ــباب م ــاركون الش ــه املش ــا يحتاج ــد م لتحدي

البــد مــن تقييــم مــا يعرفونــه بالفعــل عــن الدعــوة واملفاهيــم األساســية 

املتعلقــة بالنــوع االجتاعــي حيــث يســاعد ذلــك يف تصميــم ورشــة العمل 

التدريبيــة. واســتناًدا إىل هــذه املعلومــات ميكــن أيًضــا متابعــة التدريــب 

بتوجيــه داعــم أكــر تفصيــًا ملجموعــة الشــباب يتنــاول تخطيــط الدعــوة 

والتقنيــات املتبعــة مــن أجــل ذلــك.

ولتقييــم احتياجــات التعلــم، يجــب أن توضــع يف االعتبــار األســئلة اآلتيــة: 

مــا هــي توقعــات املشــاركن مــن ورشــة عمــل الدعــوة ؟ مــا هــي أعــال 

الدعــوة التــي قامــوا بهــا بالفعــل ومــا الــذي يريــدون الركيــز عليــه اآلن؟ 

ــة للدعــوة والتــي يحتاجــون إىل تطويرهــا؟ مــا  مــا هــي املهــارات العملي

هــو مســتوى التفصيــل املطلــوب مــن ورشــة العمــل؟ ومــا الــذي ميكــن 

تحقيقــه؟

ــل  ــا قب ــتبيان م ــال اس ــن خ ــات م ــذه املعلوم ــض ه ــع بع ــم جم ميكنك

ــباب. ــاركن الش ــل للمش ــة العم ــذ ورش تنفي

نموذج استبيان ما قبل تنفيذ ورشة العمل للشباب
االسم: _____________ العمر: _____________

مجموعة الشباب / املؤسسة: _________________ املسمى الوظيفي )إن وجد(: _________________

الخربة  
بــدًءا مــن 1 الــذي يعنــي )ال يوجــد مطلًقــا( إىل 5 مبعنــى )كثــر( يرجــى تصنيــف درجــة خربتكفــي التخطيــط والقيــام بأعــال الدعــوة بتحديــد 	 

ــة:      1  2  3  4  5. ــام اآلتي أحــد األرق

بــدًءا مــن 1 الــذي يعنــي )ال يوجــد مطلًقــا( إىل 5 مبعنــى )كثــر( يرجــى تصنيــف درجــة خربتــك يف القضايــا املتعلقــة بالنــوع االجتاعــي بتحديــد 	 

أحــد األرقــام اآلتيــة:  1  2  3  4  5.

ما هي خربتك العملية يف مجال الدعوة ؟  يرجى ذكر بعض األمثلة.	 

__________________________________________________________________________

توقعات ورشة العمل
ما الذي تود أن تتعلمه من ورشة عمل الدعوة هذه من أجل تحقيق املساواة بن الجنسن؟	 

__________________________________________________________________________

يرجى ذكر هدف أو اثنن من أهداف الدعوة التي تعمل عليها حاليًا أو ترغب يف العمل عليها أثناء ورشة العمل.	 

__________________________________________________________________________

القسم األول:
تخطيط ورشة عمل للشباب 
للدعوة إلى المساواة بني 

الجنسني
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دليل الميسري�ن 
مصدر تدري�بي مصاحب لدليل الشباب التدري�بي للدعوة إلى 

المساواة بني الجنسني وتحقيقها بحلول عام2030

2 - جدول أعمال ورشة العمل 
يجــب أن يعكــس جــدول أعــال الورشــة احتياجــات املشــاركن مــن 

الشــباب. أمــا الجلســات التــي ســيتم الركيــز عليهــا أثنــاء ورشــة العمــل 

ــة: ــل التالي ــى العوام ــتعتمد ع فس

مســتويات فهــم املشــاركن مــن الشــباب وخرباتهــم يف مجــال الدعــوة 	 

واملفاهيــم األساســية املتعلقــة باملســاواة بــن الجنســن

مدى مشاركتهم الفعلية يف الدعوة لتحقيق املساواة بن الجنسن 	 

الوقت املتاح للمشاركة يف ورشة العمل.	 

ــل  ــن مراح ــة م ــة كل مرحل ــاج إىل دراس ــد تحت ــل، ق ــة العم ــاء ورش أثن

التخطيــط للدعــوة بالتفصيــل، أو رمبــا تقــرر الركيــز عــى بعــض املراحــل 

املعينــة يف التخطيــط للدعــوة وذلــك بحســب مــا تتعلمــه مــن اســتبيان 

مــا قبــل تنفيــذ ورشــة العمــل. وقــد تحتــاج أيًضــا إىل قضــاء املزيــد مــن 

ــع  ــاعد يف وض ــأنها أن تس ــن ش ــي م ــة الت ــات العملي ــت يف التدريب الوق

ــل. ــة العم ــة ورش ــة يف نهاي ــط ملموس خط

واعتــاًدا عــى املصــادر املتاحــة ،ميكنــك دراســة االســتعانة مبصــادر 

ــة بشــأن املســاواة  ــة نوعي ــا تقني ــم املشــورة بشــأن قضاي ــة لتقدي خارجي

ــر. ــزم األم ــوة،  إذا ل ــن والدع ــن الجنس ب

كــا يلزمــك أيًضــا تعديــل جــدول أعــال ورشــة العمــل وأنشــطتها 

لتناســب املجموعــة املحــددة مــن املشــاركن الشــباب فضــًا عــن البيئــة 

السياســية أو األماكــن التــي توجــد بهــا مخاطــر معينــة مرتبطــة بالدعــوة. 

فعــى ســبيل املثــال، قــد تضــم املجموعــة الواحــدة شــباب مــن خلفيــات 

مختلفــة مثــل الشــباب املهاجريــن والاجئــن والشــباب النازحــن داخليًّــا. 

وقــد يحتــاج املشــاركون مــن الشــباب املعوقــن إىل أنشــطة يتــم تكييفهــا 

ــب تكييفــي  ــل تدري ــة احتياجاتهــم الخاصــة. ونقــرح يف هــذا الدلي لتلبي

خــاص للشــبان والشــابات ذوي املهــارات املحــدودة يف القــراءة والكتابــة 

الذيــن ال ميكنهــم التعامــل مــع وســائل التكنولوجيــا إال يف حــدود معينــة. 

كــا ينبغــي أيًضــا أن يُراعــي امليــرون الفــوارق بــن الجنســن والثقافــات 

املختلــف أثنــاء عمليــة تيســر الجلســات.

وفيــا يــي منــوذج جــدول أعــال مبواعيــد تقريبيــة لورشــة عمــل مدتهــا 

يومــن. تأكــد مــن تــرك بعــض الوقــت ملناقشــة القضايــا التــي تطــرأ أثنــاء 

ــداء املاحظــات  ــي وإب ــل الجاع ــا للعم ــا كافيً ــرك وقت ــل. ات ورشــة العم

واآلراء الجاعيــة. يرجــى ماحظــة أن جــدول األعــال هــذا يوفــر إطــاًرا 

عاًمــا لورشــة العمــل وأنــه ينبغــي أن يكــون مصمــًا ليناســب احتياجاتــك.

نموذج جدول أعمال لورشة عمل

اليوم األول

النتائجالجلسة

االفتتاح والتعارف )30 دقيقة( 
يتعــرف املشــاركون الشــباب بعضهــم عــى بعــض ويضعــون 	 

توقعــات واضحــة وقواعــد أساســية مــن ورشــة العمــل.

املفاهيم األساسية حول املساواة بن الجنسن )ساعتان ونصف(: 

املساواة بن الجنسن يف الدول العربية. 1

إثبات أحقية إرشاك الشباب يف الدعوة لتحقيق املساواة بن الجنسن. . 2

املفاهيم األساسية املتعلقة باملساواة بن الجنسن. 3

إقامة رشاكات مع الشباب والفتيان من أجل املساواة بن الجنسن. 4

هـــ- تنفيــذ الشــباب ألهــداف التنميــة املســتدامة عــى نحــو يراعــي الفــروق . 5

بــن الجنســن،

املشاركون الشباب قادرون عى اآليت:

العربيــة، 	  املنطقــة  يف  والشــبان  الشــابات  موقــف  فهــم 

الجنســن  بــن  متيــز  التــي  واملارســات  والقوانــن 

فهــم الســبب الــذي يجعــل إرشاك الشــباب ومشــاركتهم 	 

رضوريــة لتحقيــق املســاواة بــن الجنســن

ــن 	  ــاواة ب ــن وباملس ــن الجنس ــز ب ــه بالتميي ــا نعني ــم م فه

الجنســن

ــال 	  ــداول األع ــية وج ــة الرئيس ــات الدولي ــل االتفاقي تفاصي

ــن الجنســن  ــن الشــابات واملســاواة ب ــز متك ــة لتعزي العاملي

ــة   ــة العربي ــا باملنطق وعاقته

بيــان دور الشــباب كــركاء مــع الشــابات لتحقيــق املســاواة 	 

بــن الجنســن

رضب األمثلــة عــى كيفيــة إرشاك الشــباب يف تنفيــذ أهــداف 	 

التنميــة املســتدامة بطريقــة تراعــي الفــروق بــن الجنســن
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اسراحة

ما املقصود بالدعوة ؟ )45 دقيقة( 
يفهــم املشــاركون الشــباب ماهيــة الدعــوة ويضعــون تعريًفــا 	 

موحــًدا لهــا.  

التخطيط للدعوة ؟ )45 دقيقة( 

الدعــوة 	  الشــباب ويقــدرون أهميــة  يفهــم  املشــارکون 

االســراتيجي  دورهــم  وأهميــة 

یفھــم املشــارکون الشــباب املراحــل املختلفــة لتخطیــط 	 

الدعــوة )واإلطــار العــام لبقيــة عنــارص ورشــة العمــل(.

سؤال 1: ما الذي نريده؟ 

أ( تحليل الوضع باستخدام  شجرة املشكلة والحلول )ساعة واحدة(

ب( اختيار أولوية الدعوة )45 دقيقة(

ــم 	  ــع وفه ــل الوض ــة تحلي ــباب كيفي ــاركون الش ــم املش يتعل

ــة.  ــة للقضي ــة والجذري ــارشة والجوهري ــباب املب األس

يــدرك املشــاركون الشــباب أهميــة إيجــاد األدلــة عــى 	 

الدعــوة.

يتعلم  املشاركون الشباب كيفية اختيار أولوية الدعوة 	 

استعراض رسيع ألعال اليوم الثاين 	 اختتام اليوم )10 دقائق( 

اليوم الثاني

النتائجالجلسة

·االفتتاح )15 دقيقة(   تلخيص جلسة اليوم السابق	

سؤال 2: من الذي ميكنه أن يعطينا ما نريده؟ 

مخطط أصحاب املصلحة )45 دقيقة( . 1

تحليل الهدف )30 دقيقة( . 2

فهم البيئة السياسية )30 دقيقة( . 3

· ــاب 	 ــد أصح ــة تحدي ــباب كيفي ــن الش ــم املشــاركون م يتعل

ــوة. ــتهدافهم يف الدع ــين الس ــة الرئيس املصلح

· الدعــوة 	 أهــداف  تحليــل  كيفيــة  املشــاركون  يتعلــم 

واملؤثريــن.

· ــة السياســة 	 ــل بيئ ــة تحلي ــم املشــاركون الشــباب كيفي يتعل

ــق بقضيتهــم يف الدعــوة.    ــا يتعل في

سؤال 3: ماذا الذي يحتاجون إىل ساعه؟

صياغة رسائل الدعوة )ساعة واحدة(

ــاعها  ــون س ــن يحتاج ــن الذي ــم 4: م ــؤال رق ــا س ــة أيًض ــذه الجلس ــاول ه ]تتن

منهم؟[ 

· ميكــن للمشــاركن الشــباب أن يضعــوا رســائل الدعــوة وأن 	

ينقلوهــا بطريقــة أكــر إقناًعــا لجمهورهــم. 

اسراحة
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سؤال 5: كيف ميكننا التأكد من تبليغهم الرسالة؟ )ساعة ونصف(

أ( الحمات الجاهرية

ب( الحمات الرقمية

ج( العمل مع وسائل اإلعام

د( حشد التأييد والتفاوض

]ميكــن أن يســتمر كل تدريــب مــن هــذه التدريبــات أكــر مــن ســاعة. حــدد أواًل 

ــة حســب  ــن هــذه األقســام املختلف ــك ب ــا تقســيم وقت ــد به ــي تري ــة الت الطريق

ــم االحتياجــات[ ــج تقيي نتائ

يتعــرف املشــاركون الشــباب عــى الحمــات العامليــة الراميــة 	·

ــن الجنســن والحصــول عــى أفــكار  ــق املســاواة ب إىل تحقي

حــول كيفيــة التواصــل معهــم.

يفهــم املشــاركون الشــباب فوائــد الحمــات الجاهريــة ومــا 	·

هــو مطلــوب إلدارة حملــة عامــة ناجحــة.

یفھــم املشــارکون الشــباب کیفیــة وضــع الخطــط للحمــات 	·

الرقميــة.

يفهــم املشــاركون الشــباب كيفيــة اســتخدام وســائل اإلعــام 	·

كأداة وهــدف للدعــوة. 

یفھــم املشــارکون الشــباب کیفیــة اســتخدام وســائل اإلعــام 	·

إليصــال رســالتھم إلــی الجمھــور.

يفهــم املشــاركون الشــباب أســاليب حشــد تأييــد صنــاع 	·

ــرار.  الق

سؤال 6: ماذا لدينا؟

سؤال 7: ما الذي نحتاج إىل تطويره؟ 

أ( التحليل الرباعي )30 دقيقة(

ب( تحليل املخاطر )30 دقيقة(

یفھــم املشــارکون الشــباب کیفیــة تحلیــل نقــاط القــوة 	·

مبجموعــات  الخاصــة  والتھدیــدات  والفــرص  والضعــف 

دعوتهــم. يف  الشــباب 

ــة يف 	· ــاك مخاطــر محتمل ــم املشــاركون الشــباب أن هن يتفه

الدعــوة ويدركــون شــدة هــذه املخاطــر. 

ــذه 	· ــن ه ــف م ــة التخفي ــباب كيفي ــاركون الش ــرف املش يع

ــر.  املخاط

سؤال 8: كيف نبدأ؟

التخطيط ألهداف الدعوة، والنتائج واألنشطة )30 دقيقة(

الدعــوة 	· بأهــداف  مســودة  الشــباب  املشــاركون  يضــع 

وأنشــطتها. ونتائجهــا 

سؤال 9: كيف نتأكد من أن الدعوة تسر يف االتجاه الصحيح؟

وضع خطة ملراقبة ورصد الدعوة )30 دقيقة(

· ــج أدوات 	 ــة دم ــى كيفي ــباب ع ــاركون الش ــرف املش يتع

ــم. ــة دعوته ــة يف خط ــد العملي الرص

 وضع اسراتيجية الدعوة لتحقيق املساواة بن الجنسن

وضع مسودة خطة السراتيجية الدعوة )15 دقيقة(

· يضــع املشــاركون مــروع اســراتيجية للدعــوة مــن أجــل 	

تحقيــق املســاواة بــن الجنســن.

إنهاء ورشة العمل وإجراء تقييم رسيع )15 دقيقة(

· ــروع 	 ــذ م ــل وتنفي ــة يف صق ــوات التالي ــة الخط مناقش

اســراتيجية الدعــوة

· توجيه الشكر للمشاركن الشباب عى مشاركتهم	

· ــم موجــز لورشــة العمــل عــى كل 	 ــع اســتارة تقيي توزي

املشــاركن الشــباب 
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3 - إدارة ورشة العمل: نصائح وتقنيات 
التيسري 

هنــاك العديــد مــن املصــادر املفيــدة املتاحــة التــي تعــرض تفصيــًا 

ــواد  ــوع إىل امل ــى الرج ــر. يرج ــة للتيس ــات فعال ــح وتقني ــة نصائ مجموع

التاليــة للحصــول عــى بعــض األفــكار املفيــدة حــول كيفيــة تيســر ورشــة 

ــوة. ــل الدع عم

دليــل تدريبــي لتيســر ورش عمــل منظمــة بــان انرناشــيونال املصاحب . 1

ملجموعــة أدوات الدعــوة: التعليــم الــذي نريــده. راجــع جــزء »عنــارص 

ــح  ــل النصائ ــذي يعــرض بالتفصي ــدة« صفحــة 6 ال ورشــة العمــل الجي

الفتتــاح ورش العمــل واختتامهــا، وتقديــم العــروض، وتنظيــم أنشــطة 

املشــاركة ومناقشــات املجموعــات.

ــال . 2 ــاركة األطف ــز مش ــن ، وتعزي ــال كمنارصي ــف: األطف ــل اليونيس دلي

ــات الدعــوة. يرجــى الرجــوع إىل قســم ج3 بشــأن  والشــباب يف منتدي

ــة. ــه التفصيلي ــن لاطــاع عــى أســاليب التيســر وتقنيات تدريــب امليري

دليــل امليــر مــن التحالــف الــدويل إلنقــاذ الطفولــة: مســائل الدعــوة . 3

-   مســاعدة األطفــال عــى تغيــر عاملهــم. راجــع جــزء 3 »تشــغيل 

ورشــة العمــل« الــذي يــورد بالتفصيــل دور امليــر وبعــض منهجيــات 

املشــاركة.

دليــل امليــر الصــادر مــن )مكتــب واشــنطن بشــأن أمريــكا الاتينيــة( . 4

و)مركــز التنميــة واألنشــطة الســكانية( بشــأن الــدورات التدريبيــة التــي 

ــادئ األساســية  ــوة. انظــر القســم الخــاص باملب ــن أجــل الدع ــد م تعق

لتســهيل فعاليــات ورش عمــل الدعــوة.
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ــات التــي ميكــن اســتخدامها لتوصيــل  ــا للتدريب يقــدم هــذا القســم رشًح

ــة  ــل مجموع ــن دلي ــزء 2 م ــواردة يف الج ــا ال ــوة وأدواته ــات الدع توجيه

ــا  ــا عمليًّ ــات وإجرائه ــا للتدريب ــي وصًف ــا ي أدوات الشــباب. وســتجد في

ــل تشــر  ــواردة مــن مجموعــة األدوات ب 1. وهــي ال تكــرر املعلومــات ال

إىل االســتنتاجات التــي ينبغــي عــى امليــر أن يســلط الضــوء عليهــا 

ــباب. ــاركن الش للمش

ــأة  ــر معب ــل غ ــى أوراق عم ــوي ع ــق يحت ــاه إىل أن امللح ــى االنتب يرج

لاســتخدام مــع املشــاركن الشــباب؛ حيــث متــأ أوراق العمــل هــذه 

ــح  ــة توض ــة افراضي ــة األدوات بأمثل ــل مجموع ــور يف دلي ــب املذك بحس

ــی ھــذه  ــة. ونقــرح أن یشــیر املیــرون إل ــل األدوات ذات الصل بالتفصي

1-  تم تكييف التدريبات يف هذا الدليل من املصادر التالية: )1( فينيكاسن، ل, ميلر )2002( نسج مفهوم جديد للسلطة، الناس والسياسة: دليل العمل للدعوة ومشاركة املواطنن. واشنطن العاصمة. )2( 

غوسلينغ إل، كوهن د )2007(. دليل املير: قضايا الدعوة -   مساعدة األطفال عى تغير عاملهم، التحالف الدويل إلنقاذ الطفولة. )3( كابيل, أ )2002(. خطوة واحدة أبعد ما ينبغي: كتيب الدعوة أللطفال 

والشباب. انقذوا االطفال. )4( بان انرناشيونال. دليل تيسر ورش العمل ملجموعة أدوات الدعوة: التعليم الذي نريده.

ــول  ــة ح ــرة عام ــی فك ــول عل ــة األدوات للحص ــل مجموع ــة يف دلي األمثل

ــة. ــتخدام األدوات بدق ــة اس کیفی

ال يحتــوي هــذا الدليــل عــى أي تدريبــات لتوصيــل مــا ورد يف الجــزء األول 

مــن دليــل مجموعــة األدوات ويتعلــق باملفاهيــم األساســية للمســاواة بــن 

ــة )انظــر القســم  ــات التســهيل املختلف الجنســن. وميكــن اســتخدام تقني

ــاركن  ــم إىل املش ــذه املفاهي ــال ه ــار إليص ــع إط ــال لوض ــكل فع 1( بش

ــاط  ــا اســتخدام األســئلة املدرجــة ضمــن النق ــك أيًض ــا ميكن الشــباب. ك

بعنــوان »هيــا نتحــدث« مــن دليــل مجموعــة األدوات لتشــجيع النقــاش 

حــول املوضــوع الــذي تقــوم بتيســره.

2.1 ما المقصود بالدعوة ؟

يفهم املشاركون الشباب ماهية الدعوة ويضعون تعريًفا موحًدا للدعوة من أجل املساواة بن الجنسن.	 الغرض

من 45 دقيقة تقريبًا إىل ساعة واحدة الوقت الالزم

جزء 1/2 من دليل مجموعة األدوات المرجع 

اإلجراء العميل:  

ــة 	  ــئلة التالي ــة األس ــات ملناقش ــباب إىل مجموع ــاركون الش ــم املش يُقسَّ

ــرح. ــى لوحــات ال ــات ع وتســجل اإلجاب

ما املقصود بالدعوة ؟	 

کیــف یمکــن أن تســاعد الدعــوة علــی تحقیــق املســاواة بیــن 	 

لجنســین؟ ا

ما نوع األنشطة التي تشملها الدعوة؟	 

ــائعة 	  ــات الش ــى الكل ــوء ع ــليط الض ــب تس ــاط، يج ــذا النش ــد ه بع

ــو  ــا ه ــوة ك ــف الدع ــتخدمها يف تعري ــة الس ــي وردت يف املناقش الت

مذكــور يف القســم 1/2 مــن دليــل مجموعــة األدوات )تســليط الضــوء 

ــوة(. ــف الدع ــادل لتوصي ــتخدم بالتب ــي تس ــات الت ــى الكل ع

تختتــم الجلســة بالتفكــر ملــدة قصــرة فيــا إذا كانــت املناقشــة قــد 	 

غــرت فهــم املشــاركن الشــباب للدعــوة.

ــح للميــر: شــجع املشــاركن الشــباب عــى التفكــر يف أي أنشــطة  نصائ

قامــوا بهــا يف الدعــوة لتكــون منــاذج لهــم مــا الــذي تنطــوي عليــه الدعوة؟ 

فــإذا مل يكــن لديهــم خــربة يف الدعــوة، اطلــب منهــم التفكــر يف أي موقــف 

حاولــوا فيــه تغيــر ســلوك أحــد األشــخاص.

القسم الثاني:
تدري�بات على توصيل 

توجيهات الدعوة وأدواتها
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2.2 التخطيط للدعوة 

الغرض 
یفھم املشارکون الشباب ويقدرون أھمیة التخطیط للدعوة ويحاولوا أو يكونوا اسرتاتيجين يف الدعوة.	 

یفھم املشارکون الشباب مراحل التخطیط للدعوة )واإلطار العام لبقية عنارص ورشة العمل(.	 

من 30 – 45 دقيقة تقريبًا الوقت الالزم

الجزء 2/2 من دليل مجموعة األدوات المرجع 

2- وضع جيم شولتز املؤسس واملدير التنفيذي ملركز الدميقراطية األسئلة التسعة للتخطيط االسراتيجي للدعوة.

اإلجراء العميل:  

ــاول أي 	  ــوذج يتن ــر يف من ــى التفك ــاء، ع ــد االقتض ــباب, عن ــجع الش ش

ــم  ــي عليه ــا ينبغ ــه، ك ــوا ل ــم مل يخطط ــب دعوته ــن جوان ــب م جان

ــا  ــط له ــبب التخطي ــت بس ــي نجح ــوة الت ــب الدع ــة جوان أيًضامقارن

ــك  ــا بتل ــي وفرته ــرص الت ــن الف ــتفادة م ــم االس ــي أمكنه ــة والت بعناي

املوجهــة بــدون تخطيــط . فــإذا مل يشــاركوا يف الدعــوة بأنفســهم، 

ــم. ــوا يف دعوته ــرون ونجح ــا اآلخ ــط له ــاذج خط ــر يف من ــي التفك فينبغ

اكتــب عــى لوحــة الــرح الســؤال اآليت: »ملــاذا كان التخطيــط مهــاًّ 	 

يف الدعــوة؟«. عــى أن يناقــش املشــاركون الشــباب اإلجابــات يف جلســة 

عامــة.

قســم املشــاركن إىل مجموعــات وأعطهــم بطاقــات تشــتمل عــى 	 

وهــذه  ترقيــم,  دون  الدعــوة  بخطــة  الخاصــة  التســعة  األســئلة 

ــم  ــب منه ــم 2.2. اطل ــل رق ــة العم ــق ورق ــة يف ملح ــات متاح البطاق

ترتيــب البطاقــات بالتسلســل الــذي تســتوعبه املجموعــة. يتوفــر 

ــذي يشــتمل عــى األســئلة التســعة يف  ــوة2 ال ــط للدع منــوذج التخطي

دليــل مجموعــة أدوات الشــباب, القســم 2.2.

تقــدم كل مجموعــة تسلســلها إىل الجلســة العــام ويناقشــون باختصــار 	 

أوجــه الشــبه واالختــاف بــن املجموعــات.

قــدم النمــوذج املكــون مــن األســئلة التســعة الخاصــة بخطــة الدعــوة 	 

وســلط الضــوء عــى الرابــط بــن األســئلة بحيــث تكــون اإلجابــة عــى 

أحدهــا إجابــة عــن األســئلة األخــرى. اذكــر بعــض العوامــل التــي يجــب 

مراعاتهــا عنــد وضــع إســراتيجية الدعــوة الخاصــة بــك مثــل الســياق، 

لــدى مجموعــة  والضعــف  القــوة  ونقــاط  والتوقيــت،  واملخاطــر، 

الشــباب التــي تعمــل معهــا. 

نصائــح للميــر: عنــد مناقشــة أمثلــة ملبــادرات الدعــوة، شــجع املشــاركن 

الشــباب عــى التواصــل مــع املجموعــات األخــرى التــي تدعــو إىل قضايــا 

املســاواة بــن الجنســن والتعلــم مــن نجاحاتهــا وفشــلها.

السؤال 1: ما الذي نريده؟
أ( تحليل الوضع باستخدام شجرة المشكلة والحلول 

يتعلم املشاركون الشباب كيفية تحليل الوضع وفهم األسباب املبارشة والجوهرية والجذرية للقضية.	 الغرض

من ساعة إىل ساعة ونصف تقريبًا الوقت الالزم

األداة 1 يف دليل مجموعة األدوات المرجع

اإلجراء العميل: 

ــرق 	  ــن، والط ــع الراه ــل الوض ــة تحلي ــباب أهمي ــاركن الش ارشح للمش

ــك  ــل أويل للوضــع الحــايل وذل ــا إجــراء تحلي ــي ميكــن به ــة الت املختلف

والتقاريــر،  البحــوث،  اســتعراض  خــال  مــن  املثــال  ســبيل  عــى 

ــأن  ــباب بش ــاورات الش ــاءات، ومش ــتقصائية، واإلحص ــات االس والدراس

املســاواة بــن الجنســن يف بلدهــم. أكــد عــى أنــه ميكــن للشــباب أيًضــا 

ــز بــن الجنســن  ــا التميي ــد أكــر قضاي إجــراء أبحاثهــم الخاصــة لتحدي

ــوة. ــال الدع ــن خ ــا م ــن معالجته ــي ميك ــا والت إلحاًح

ــر يف 	  ــم التفك ــب منه ــات واطل ــباب إىل مجموع ــاركن الش ــم املش قس

ــة التحــرش الجنــي باملــرأة يف  ــل قضي ــة الواســعة مث قضيتهــم الدعوي

ــة. املســاحات العام

إلنشــاء شــجرة مشــكلة، ابــدأ برســم شــجرة وخريطــة تدفــق كــا هــو 	 

ــب مــن املجموعــات وضــع  ــة العمــل 1أ يف امللحــق. اطل ــن يف ورق مب

ــزء  ــجرة يف الج ــذور الش ــا ج ــجرة, أم ــط الش ــية يف وس ــة الرئيس القضي

الســفي مــن الرســم فتمثــل أســباب املشــكلة الرئيســية.

اطلــب مــن املشــاركن الشــباب أن يذكــروا العديــد مــن أســباب 	 

املشــكلة التــي ميكنهــم التفكــر فيهــا. ارســم أســهًا تبــدأ مــن األســباب 

ــل  ــم بعم ــبب ق ــة كل س ــد كتاب ــية وبع ــكلة الرئيس ــة إىل املش متجه

عصــف ذهنــي لتحديــد »الســبب وراء الســبب« واربــط بــن كل هــذه 

ــاط. ــار االرتب ــهم إلظه ــباب باألس األس

ــوق 	  ــكلة ف ــى املش ــة ع ــار املرتب ــة اآلث ــم كتاب ــب منه ــك اطل ــد ذل بع

ــروع الشــجرة(. ارســم ســهًا مــن نقطــة  ــة الرئيســية )ف ــع القضي مرب
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ــة.  ــار املرتب ــن اآلث ــد م ــن املزي ــأل ع ــر. اس ــية إىل األث املشــكلة الرئيس

وبعــد اكتــال العصــف الذهنــي انظــر إىل األســباب مــرة أخــرى وركــز 

عــى األســباب التــي ميكــن تغيرهــا أو تحســينها مبســاعدة األشــخاص أو 

املؤسســات املؤثــرة مــن خــال الدعــوة.

واآلن حــول شــجرة املشــكلة إىل شــجرة حلــول: فهنــاك طريقــة لتحديــد 	 

ــبيل  ــى س ــا. فع ــكلة وعواقبه ــباب املش ــس أس ــي أن تعك ــول وه الحل

املثــال إذا كان الســبب هــو »عــدم كفايــة القوانــن املتعلقــة بالتحــرش 

ــإن الحــل املمكــن يف هــذه  ــة« ف ــرأة يف املســاحات العام ــي بامل الجن

الحالــة هــو »وضــع قانــون لتجريــم التحــرش الجنــي باملــرأة يف 

املســاحات العامــة. أمــا الحلــول األخــرى فقــد تتمثــل يف »ضــان تنفيــذ 

هــذا القانــون برصامــة«، و»تحســن البنيــة التحتيــة العامــة«، و»العمــل 

مــع الرجــال والفتيــان كــركاء يف املســاواة بــن الجنســن«.

أرش إىل أن هــذه الحلــول تعطــي فكــرة أوليــة حــول مــا ينبغــي أن تركــز 	 

ــه دعوتهم. علي

ــات  نصائــح للميــر: اطلــب مــن املشــاركن الشــباب دراســة وضــع الفئ

األكــر تهميشــاً مــن الشــابات ، والتفكــر يف كيفيــة تأثــر هــذه املشــكلة 

عليهــن.

ب( اختيار أولويات الدعوة

يتعلم املشاركون الشباب كيفية اختيار أولوية الدعوة	 الغرض

من 45 دقيقة إىل ساعة واحدة تقريبًا الوقت الالزم

األداة 2 يف دليل مجموعة األدوات المرجع

اإلجراء العميل: 

ــراؤه 	  ــبق إج ــول الــذي س ــكلة والحل ــجرة املش ــب ش ارجــع إىل تدري

ــى  ــق ع ــل. اتف ــا التحلي ــفر عنه ــي يُس ــية الت ــا الرئيس ــجل القضاي وس

القضايــا الثــاث أو األربــع الرئيســية التــي ينبغــي معالجتهــا مــن خــال 

ــوة. الدع

ــلم 	  ــق وس ــل 1ب يف امللح ــة العم ــع ورق ــبًقا م ــة رشح مس ــد لوح أع

ــباب. ــاركن الش ــع املش ــذه لجمي ــل ه ــة العم ــن ورق ــخة م نس

ناقــش القضيــة األوىل ثــم تــدرج يف قامئــة املعايــر بالكامــل مــروًرا بــكل 	 

ــا  ــة: م ــئلة اآلتي ــأل األس ــل 1ب. واس ــة العم ــورة يف ورق ــا املذك بنوده

مــدى احتاليــة نجــاح القضيــة؟ مــا مــدى ماءمتهــا لخــربة مجموعــة 

الشــباب؟ هــل القضيــة مبنيــة عــى أدلــة قويــة؟ هــل تســتفيد 

الشــابات؟ وغــر ذلــك مــن األســئلة. بعــد ذلــك رتــب كل قضيــة عــى 

كل معيــار باســتخدام طريقــة التصنيــف باألرقــام مــن 1 إىل 5 )عــى أن 

يكــون الرقــم 5 هــو الحــد األقــى(.

وباملثل رتب القضايا الرئيسية األخرى عى كل معيار.	 

بعــد مناقشــة النقــاط كلهــا ميكنــك جمــع األرقــام املوجــودة يف الجــزء 	 

الســفي. فالقضيــة ذات العــدد األكــرب مــن النقــاط تكــون هــي األوىل 

بالعمــل عليهــا. يجــب التأكيــد عــى أن مجموعــات الشــباب قــد تختــار 

أيًضــا الركيــز عــى أكــر مــن قضيــة رئيســية واحــدة حســب أهدافهــم 

ومصادرهــم وقدراتهــم.

يجــب تســليط الضــوء عــى أنــه عنــد اتخــاذ املشــاركن قرارهــم 	 

ــا أن تشــتمل الدعــوة  ــد دامئً ــة فاب ــة معين ــز عــى قضي النهــايئ بالركي

ــال  ــع الرج ــل م ــبل العم ــى س ــن ع ــن الجنس ــاواة ب ــق املس إىل تحقي

ــن. ــن الجنس ــاواة ب ــل املس ــن أج ــركاء م ــان ك والفتي

نصائــح للميــر: أثنــاء مناقشــة قامئــة املعايــر ناقــش أهميــة إيجــاد أدلــة 

للدعــوة طــوال دورة التخطيــط. تتوافــر املزيــد مــن املعلومــات حــول هــذا 

املوضــوع يف األداة 3 مــن دليــل مجموعــة األدوات.

السؤال 2: من الذي يمكنه أن يعطينا ما نريد؟ 
ج( وضع مخطط لتحديد أصحاب المصلحة

يتعلم املشاركون الشباب كيفية التعرف عىل أصحاب املصلحة املعنين بالدعوة.  	 الغرض

من 30 إىل 45 دقيقة تقريبًا الوقت الالزم

األداة 4 يف دليل مجموعة األدوات المرجع
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دليل الميسري�ن
مصدر تدري�بي مصاحب لدليل الشباب التدري�بي للدعوة إلى 
المساواة بني الجنسني وتحقيقها بحلول عام 2030

اإلجراء العميل: 

ضــع تعريًفــا ألصحــاب املصلحــة مــن دليــل الشــباب التدريبــي للدعــوة 	 

إىل املســاواة بــن الجنســن وتحقيقهــا بحلــول عــام 2030

قســم املشــارکین الشــباب إىل مجموعــات واطلــب منھــم القيــام 	 

ــة  ــن بأولوی ــة املعني ــاب املصلح ــة بأصح ــاء قامئ ــي إلنش ــف ذهن بعص

املنــارصة املتفــق علیھــا )مثــل وضــع قانــون لتجریــم التحــرش الجنــي 

ــة(. ــاحات العام يف املس

اطرح األسئلة التالیة ملساعدتھم عى تحدید أصحاب املصلحة:	 

مــن هــم املرجــح اســتفادتهم مــن التغییــرات املقرحــة؟ مــن هــم 	 

الــذي قــد يتأثــرون ســلبًا؟

مــن هــم مجموعــات الشــابات والشــبان املتأثريــن باملشــكلة؟ فكــر 	 

يف الفئــات األكــر تهميًشــا مــن الشــابات؟ 

من هو الذي ميلك سلطة إحداث التغيرات؟	 

مــا هــي العاقــات بــن األفــراد واملجموعــات واملؤسســات املدرجــة 	 

يف األســئلة الســابقة؟

ناقش قامئة أصحاب املصلحة التي تُسفر عنها املناقشة يف جلسة عامة.	 

أعــد لوحــة رشح مــع ورقــة العمــل 2أ مســبًقا وســلم نســخة مــن ورقــة 	 

العمــل هــذه لجميــع املشــاركن الشــباب.

ــل أصحــاب املصلحــة اســتناًدا 	  ــة تحلي شــجع املجموعــات عــى مواصل

ــة عمــل 2أ  ــل عــى ورق ــي. ســجل التحلي ــا ي ــواردة في إىل األســئلة ال

املوضوعــة عــى لوحــة الــرح.

مــا هــي مصالــح أصحــاب املصلحــة يف القضيــة وكيــف يؤثــر ذلــك 	 

عــى دعوتــك؟

هل يدعم أصحاب املصلحة القضية أم يعارضونها؟	 

ما هو تأثر أصحاب املصلحة ووجه أهميتهم يف قضية الدعوة؟	 

ــي 	  ــرق الت ــول الط ــي ح ــف ذهن ــم بعص ــى القاي ــة ع ــجع املجموع ش

ميكــن أن تحصــل بهــا عــى هــذه املعلومــات املحــددة عــن أصحــاب 

املصلحــة, ومنهــا عــى ســبيل املثــال الرجــوع إىل البحــوث األوليــة التــي 

أجريــت، أو وســائل اإلعــام، أو الحصــول عليهــا مــن أصحــاب املصلحــة 

مبــارشة، أو مــن منظمــة رشيكــة  إىل غــر ذلــك.

ــن  ــد م ــة املزي ــباب إضاف ــاركن الش ــن املش ــب م ــر: اطل ــح للمي نصائ

األعمــدة ملختلــف أصحــاب املصلحــة يف ورقــة العمــل.

د( تحليل األهداف

يتعلم املشاركون الشباب كيفية تحليل أهداف الدعوة واملؤثرين فيها.	 الغرض

من 45 دقيقة إىل ساعة واحدة تقريبًا الوقت الالزم

األداة 5 يف دليل مجموعة األدوات المرجع

اإلجراء العميل:  

عــرف أهــداف الدعــوة مــع التأكيــد عــى رضورة قــوة األهــداف 	 

وتأثرهــا لتحقيــق التغيــر املنشــود.

ــاًء عــى هــذا 	  أرش إىل نتيجــة مخطــط أصحــاب املصلحــة الســابق, وبن

التعريــف اطلــب مــن املشــاركن تحديــد األفــراد واملؤسســات يف قامئــة 

ــوة.  ــن أجــل الدع ــة م ــم أهــداف محتمل ــن له أصحــاب املصلحــة مم

ســجل املناقشــة عــى لوحــة الــرح.

قــدم لهــم مفهــوم املؤثريــن كأهــداف ثانويــة يف الدعــوة واطلــب منهــم 	 

ــبق  ــا س ــددة في ــداف املح ــن األه ــدف م ــكل ه ــن ل ــمية املؤثري تس

وســجلهم عــى لوحــة الــرح.

قــم بإعــداد لوحــة رشح مــع ورقــة العمــل 2ب مســبًقا وســلم نســخة 	 

مــن ورقــة عمــل 2ب لجميــع املشــاركن الشــباب.

شــجع املجموعــات عــى مواصلــة تحليــل األهــداف اســتناًدا إىل األســئلة 	 

الــواردة فيــا يــي.  ســجل التحليــل عــى ورقــة العمــل 2أ املوضوعــة 

عــى لوحــة الــرح.

ما الذي يعرفونه عن القضية؟	 

ما هو موقفهم تجاهها؟	 

ما محل اهتامهم الحقيقي؟	 

من الذي له تأثر عليهم؟	 

ما مدى تأثرهم أو سلطتهم عى القضية؟ 	 

ســلط الضــوء عــى أهميــة تحليــل األهــداف يف التخطيط للدعــوة حيث 	 

ــال يف إنشــاء رســائل مصممــة  ــة عــى ســبيل املث ــل هــذه األهمي تتمث

خصيًصــا للدعــوة والتعــرف عــى أنســب الســبل للتأثــر عليهــا. كــا أن 

التحليــل يســاعد يف تحديــد الــركاء املعنيــن بالدعــوة.

اطلــب يف مناقشــة عامــة مــن املشــاركن الشــباب تنــاول الســبب وراء 	 

أهميــة املشــاركات يف الدعــوة وكيفيــة اختيــار رشكاء محتملــن )للمزيــد 

مــن املعلومــات راجــع دليــل مجموعــة األدوات( 

ــن  ــد م ــة املزي ــباب إضاف ــاركن الش ــن املش ــب م ــر: اطل ــح للمي نصائ

الصفــوف لأهــداف املختلفــة يف ورقــة العمــل.
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دليل الميسري�ن 
مصدر تدري�بي مصاحب لدليل الشباب التدري�بي للدعوة إلى 

المساواة بني الجنسني وتحقيقها بحلول عام2030

ه( فهم البيئة السياسية

يتعلم املشاركون الشباب كيفية تحليل البيئة السياسية فيام يتعلق بقضية الدعوة. 	 الغرض

30 دقيقة تقريبًا الوقت الالزم

السؤال 2 يف دليل مجموعة األدوات المرجع

اإلجراء العميل: 

ــل 	  ــة تحلي ــبب وراء أهمي ــى الس ــوء ع ــليط الض ــة بتس ــح الجلس افتت

البيئــة السياســية يف نجــاح الدعــوة مــع التأكيــد عــى أن جميــع البلــدان 

يف العــامل لهــا اســاليبها الخاصــة بــكل منهــا يف وضــع السياســات.

يف الجلســة العامــة، اطلــب مــن املشــاركن الشــباب مناقشــة الســؤال 	 

اآليت فيــا يتعلــق بقضيــة الدعــوة: كيــف يتــم اتخــاذ القــرارات 

السياســية يف بلدانهــم؟

ارســم مراحــل وضــع السياســات عــى لوحــة الــرح، وهــي: )1( وضــع 	 

ــاذ، )4(  ــذ واإلنف ــع، )3( التنفي ــة والتري ــال، )2( الصياغ ــدول األع ج

املتابعــة والتقييــم. ارجــع إىل دليــل مجموعــة األدوات للتوضيــح.

يف جلســة عامــة ناقشــة مــن لديــه الســلطة التخــاذ قــرارات السياســة 	 

ــة  ــق بقضي ــا يتعل ــة، وفي ــع السياس ــل صن ــن مراح ــة م يف كل مرحل

ــى  ــر ع ــمية للتأث ــر الرس ــمية وغ ــرص الرس ــي الف ــا ه ــم؟ م دعوتك

عمليــة وضــع السياســات؟ ناقــش أهميــة اتبــاع جــدول السياســة. 

ــرح. ــة ال ــى لوح ــة ع ــجل املناقش س

ــل  ــة السياســية ميث ــل البيئ ــر: ســلط الضــوء عــى أن تحلي ــح للمي نصائ

إحــدى الطــرق لتحديــد فــرص الدعــوة ونقــاط االنطــاق. وهنــاك طريقــة 

أخــرى تتمثــل يف ربــط السياســات الوطنيــة باالتفاقــات الدوليــة )ارجــع إىل 

الســؤال 2 يف دليــل الشــباب التدريبــي للدعــوة إىل املســاواة بــن الجنســن 

وتحقيقهــا بحلــول عــام2030 للحصــول عــى مزيــد مــن املعلومــات(. عنــد 

هــذه النقطــة أيًضــا ســلط الضــوء عــى القيمــة املتاحــة للمدافعــن مــن 

ــم الفــرص الخــاص بدعوتهــم )ارجــع إىل  الشــباب مــن أجــل وضــع تقوي

الســؤال 5 يف دليــل مجموعــة األدوات ملزيــد مــن املعلومــات(.

السؤال 3: ما الذي يحتاجون إلى سماعه؟ 
وضع رسائل الدعوة

الغرض
ميكن للمشاركن الشباب صياغة رسائل الدعوة بطريقة أكرث إقناًعا لجمهورهم.	 

يطور املشاركون الشباب مهارات التواصل لتقديم رسالة الدعوة يف مدة زمنية قصرية.	 

من ساعة إىل ساعة ونصف تقريبًا الوقت الالزم

األداة 6 يف دليل مجموعة األدوات المرجع

اإلجراء العميل: 

عــرف املقصــود برســالة الدعــوة مــع اســتخدام املــواد املتوافــرة يف دليــل 	 

األدوات. مجموعة 

اطلــب مــن املشــاركن الشــباب القيــام بعصــف ذهنــي حــول مقومــات 	 

جــودة رســائل الدعــوة. ســجل اإلجابــات عــى لوحــة الــرح وناقــش 

النصائــح املفيــدة حــول صياغــة الرســائل باســتخدام املعلومــات الــواردة 

يف دليــل مجموعــة األدوات.

ــة 	  ــية الفعال ــوة األساس ــالة الدع ــاًرا لرس ــرح إط ــة ال ــى لوح ــم ع ارس

مســبًقا )بيــان + الدليــل + الهــدف + العمــل املطلــوب( وســلم نســخة 

مــن ورقــة العمــل 3أ للمشــاركن الشــباب.

اطلــب مــن املشــاركن العمــل يف مجموعــات ملــلء أوراق العمــل. ثــم 	 

ــى  ــاركن ع ــجع املش ــية. ش ــائل األساس ــة الرس ــة عام ــش يف جلس ناق

ــة أم ال. ــائل فعال ــت الرس ــا إذا كان ــر في التفك

بعــد ذلــك حــدد لــكل مجموعــة مســتهدف ناشــئ عــن تحليــل الهــدف 	 

)عــى ســبيل املثــال، وزيــر الشــؤون االجتاعيــة، ووزيــر العــدل، 

والجهــات املانحــة، ووســائل اإلعــام، والجمهــور، ومــا إىل ذلــك( واطلــب 

مــن املجموعــة إنشــاء رســالة دعــوة لهــؤالء الجمهــور باســتخدام إطــار 

الرســالة.

ارســم ورقــة العمــل 3ب عــى لوحــة الــرح ثــم ســجل يف جلســة عامــة 	 

الرســائل عــى لــوح ورقــي كبر.  

ــي: 	  ــا ي ــد مــن املناقشــات حــول م شــجع املشــاركن عــى إجــراء املزي

ــر؟  ــذه الجاه ــن ه ــة إىل كل م ــر مصداقي ــون األك ــم املبلغ ــن ه م

ارجــع إىل الســؤال 4: مــن هــم الذيــن يريــدون ســاع الرســالة منهــم؟ 

ــوة. ــي الدع ــة مببلغ ــواد الخاص ــة األدوات للم ــل مجموع يف دلي

ــك 	  ــل أن ــيناريو ... »تخي ــذا الس ــل ه ــاركن تخي ــن املش ــب م واآلن اطل

ــه مســاعدتك  ــع شــخص ميكن ــد ووجــدت نفســك م ــت إىل مصع دخل

ــت هــذا الشــخص يضغــط عــى  ــم رأي ــك ث ــق أهــداف دعوت يف تحقي
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مصدر تدري�بي مصاحب لدليل الشباب التدري�بي للدعوة إلى 
المساواة بني الجنسني وتحقيقها بحلول عام 2030

ــة فقــط للحصــول عــى  ــق الســتن وليــس أمامــك إال 60 ثاني زر الطاب

اهتامــه. فــاذا تقــول لــه؟«

ــا مــا 	  بــن أن هــذا الوصــف القصــر الــذي مدتــه 60 ثانيــة فقــط غالبً

يطلــق عليــه »حديــث املصعــد«، وأنــه مــن املهــم أن تكــون قــادًرا عــى 

التواصــل يف هــذا الحديــث بفعاليــة مــع مختلــف الجاهــر حتــى وإن 

ــه. أكــد عــى وجــوب اســتناد حديــث املصعــد إىل  ا ل مل تكــن مســتعدًّ

إطــار الرســالة الــذي ســبق ذكــره.

ــث 	  ــداد حدي ــاع وإع ــرة لاجت ــات صغ ــاركن إىل مجموع ــم املش قس

ــبق  ــي س ــائل الت ــارة اىل الرس ــع اإلش ــق م ــوايل 10 دقائ ــد يف ح مصع

ــا. إعداده

أعــط كل مجموعــة 60 ثانيــة لصياغــة الحديــث واطلــب منهــم التوقف 	 

ــت املحدد. يف الوق

اطلــب مــن هــذه املجموعــات يف جلســة عامــة تبــادل اآلراء حــول مــا 	 

هــو جيــد ومــا ميكــن تحســينه يف الحديــث. ســجل اآلراء واملاحظــات 

عــى لوحــة الــرح.

ارسد القصــة مــرة أخــرى ولكــن يف هــذه املــرة تخيــل أن الشــخص الــذي 	 

ــك إال  ــس أمام ــه لي ــن وأن ــق العري يف املصعــد ضغــط عــى زر الطاب

20 ثانيــة فقــط لتــرح حملتــك! واطلــب مــن املشــاركن العــودة إىل 

مجموعتهــم الصغــرة للعمــل مًعــا عــى حديــث املصعــد الــذي مدتــه 

ــرار بشــأن األجــزاء  ــم اتخــاذ ق ــه يجــب عليه ــم أن ــة. ارشح له 20 ثاني

ــل الرســالة يف  ــة توصي ــة( وكيفي الهامــة مــن حديــث املصعــد )60 ثاني

أقــل وقــت ممكــن.

بعــد خمــس دقائــق أحــر املجموعــة بأكملهــا واســتمع إىل كل 	 

حديــث. تذكــر أن تحــدد زمًنــا للحديــث مدتــه 20 ثانيــة فقــط.

ناقــش يف جلســة عامــة العوامــل التــي تجعــل الحديــث فعــااًل واختتــم 	 

ــر  ــوة وتطوي ــائل الدع ــاء رس ــى أن إنش ــوء ع ــليط الض ــة بتس الجلس

ــرار  ــث إن تك ــًا حي ــا طوي ــتغرق وقتً ــا يس ــال لتقدميه ــارات االتص مه

ــارات. ــذه امله ــر ه ــوب لتطوي ــة مطل املارس

ــة  ــة ذات صل ــيناريوهات مختلف ــتخدام س ــك اس ــر: ميكن ــح للمي نصائ

مبجموعــة الشــباب بــداًل مــن املصعــد، مثــل مقابلــة أحــد صنــاع القــرارات 

ــات.  يف إحــدى الفعالي

 

السؤال 4: من الذين يريدون سماع الرسالة منهم؟ 
التدريــب عــى صياغــة رســائل الدعــوة التــي ســبق تقدميهــا. نقــرح عليــك مناقشــة مســألة تحديــد أكــر مبلغــي الدعــوة فعاليــة مــع 

السؤال 5: كيف نت�أكد من سماعهم الرسالة؟ 
أ( الحمالت العامة

الغرض

يفهم املشاركون الشباب فوائد الحملة العامة وما هو مطلوب إلدارة الحملة العامة الناجحة.	 

يطلــع املشــاركون الشــباب عــىل الحمــات العامليــة الراميــة إىل تحقيــق املســاواة بــن الجنســن والحصــول عــىل 	 

أفــكار حــول كيفيــة التواصــل مــع هــذه الحمــات.

من ساعة إىل ساعة ونصف تقريبًا الوقت الالزم

السؤال 5 يف دليل مجموعة األدوات المرجع

اإلجراء العميل: 

زود الشــباب املشــاركن بدراســة حالــة التخاذهــا مثــااًل يســتلهمون منــه 	 

كيفيــة إدارة الحملــة العامــة لتحقيــق املســاواة بــن الجنســن. اســتخدم 

ــة إن  ــة عام ــة يف حمل ــن املنطق ــباب م ــا ش ــارك فيه ــة ش ــة حال دراس

أمكــن. فــإن تعــذر ذلــك، ميكنــك اســتخدام دراســات حالــة مــن دليــل 

مجموعــة األدوات, مثــل الدعــوة االســراتيجية التــي وجهتهــا مؤسســة 

ــان. )ابحــث عنهــا يف قســم الحمــات  أبعــاد إللغــاء املــادة 522 يف لبن

العامــة يف دليــل مجموعــة األدوات(.

قــدم عرًضــا موجــزًا عــن دراســة الحالــة مــع تســليط الضــوء عــى مــا 	 

تــم إنجــازه يف الخطــة ومــا تــم تحقيقــه مــن أهــداف.

ناقــش يف اجتــاع عــام مــن هــم »الجمهــور«؟ وحــدد مجموعــات أو 	 

فئــات مســتهدفة معينــة؟ مــا هــي املصــادر املطلوبــة؟ كيــف تســاعد 

ــى أن  ــد ع ــرار؟ وأك ــع الق ــى صان ــط ع ــى الضغ ــة ع ــات العام الحم

ــر املصــادر. ــب التنســيق وتوف ــة تتطل جــودة الحمل

أدخــل حمــات عامليــة لتحقيــق املســاواة بــن الجنســن يف املناقشــات 	 

مثــل حملــة Step it Up, وUnite، وHe for She وذلــك باســتخدام 

ــب مــن املشــاركن  ــل مجموعــة األدوات واطل ــواد املوجــودة يف دلي امل

ــات أو  ــذه الحم ــل به ــال بالفع ــى اتص ــوا ع ــم إذا كان ــرض تجربته ع

بغرهــا.

ــا 	  ــام به ــي ميكــن للمشــاركن الشــباب القي ــة الت ناقــش أنشــطة الحمل

)راجــع القامئــة املوجــودة يف دليــل مجموعــة األدوات يف قســم الحملــة 

العامــة( واطلــب منهــم النظــر يف األنشــطة التــي ميكنهــم ربطهــا 

ــياق املشــارکین  ــبة لس ــطة املناس ــم حــدد األنش ــة ث ــات العاملي بالحم

ــرح.  ــة ال ــى لوح ــات ع ن البيان ــة. دوِّ الشــباب وحــدد املصــادر املطلوب

نصائــح للميــر: اطلــب مــن املشــاركن الشــباب دراســة املخاطــر املحتملة 

املرتبطــة بــكل مــن أنشــطة الحملــة العامــة املحــددة واربــط هــذه 

ــا. ــا الحًق ــيتم تناوله ــي س ــر الت ــة إدارة املخاط ــة مبارس املناقش
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دليل الميسري�ن 
مصدر تدري�بي مصاحب لدليل الشباب التدري�بي للدعوة إلى 

المساواة بني الجنسني وتحقيقها بحلول عام2030

ب( الحمالت الرقمية

یفھم المشارکون الشباب کیفیة وضع خطة للحمالت الرقمية  الغرض

من ساعة إىل ساعة ونصف تقريبًا الوقت الالزم

المرجع
دليــل التخطيــط للحمــات الرقميــة, دليــل مصاحــب لدليــل الشــباب التدريبــي للدعــوة إىل املســاواة بــن الجنســن 	 

وتحقيقهــا بحلــول عــام2030

اإلجراء العميل: 

ــي حــول مــا 	  اطلــب مــن املشــاركن الشــباب القيــام بعصــف ذهن

ــة. دوِّن ماحظــات بكلــات  ــه عــن مصطلــح الحمــات الرقمي يفهمون

ــرح. ــة ال ــى لوح ــية ع رئيس

عــرف املقصــود بالحمــات الرقميــة )راجــع الدليــل التدريبــي للحمــات 	 

الرقميــة( وســلط الضــوء عــى أن اســتخدام وســائل التواصــل االجتاعي 

ــرق  ــاك ط ــة. وهن ــات الرقمي ــم الحم ــدة لتنظي ــة الوحي ــي الطريق ه

ــروين،  ــد اإللك ــائل الربي ــب، ورس ــع الوي ــتخدام مواق ــل اس ــرى مث أخ

ــا الهاتــف املحمــول. وتكنولوجي

اطلــب مــن املشــاركن تقديــم أمثلة مختــرصة حــول كيفية اســتخدامهم 	 

وســائل التواصــل االجتاعــي لتعزيــز املســاواة بــن الجنســن )إن 

أمكــن( وشــجعهم عــى تقديــم أي أمثلــة للحمــات الرقميــة لتحقيــق 

ــن  ــات ع ــأل املجموع ــة، اس ــذه األمثل ــتخدام ه ــاواة. باس ــذه املس ه

ــع  ــن )راج ــن الجنس ــاواة ب ــق املس ــة لتحقي ــات الرقمي ــد الحم فوائ

ــواد حــول هــذا املوضــوع( ــن امل ــد م ــي ملزي ــل التدريب الدلي

ــة 	  ــى خمس ــة ع ــة التالي ــئلة الخمس ــب األس ــارشة اكت ــك مب ــد ذل بع

لوحــات رشح مختلفــة كل ســؤال عــى حدةمــن اإلطــار التــايل:. 

األسئلة الخمسة لتخطيط الحمات الرقمية 

السؤال األول: ما الذي تريد تحقيقه من حملتك الرقمية؟	 

السؤال الثاين: من هو الجمهور الذي تريد الوصول إليه؟	 

الســؤال الثالــث: مــا هــي منصــات التواصــل اإللكــروين التــي ســركز 	 

؟ عليها

الســؤال الرابــع: مــا نــوع املحتــوى الــذي ستشــاركه، وكــم مــرة، ومــن 	 

املســؤول عن مشــاركته؟

السؤال الخامس: كيف تقيس التقدم املُحرز؟	 

ضــع ملصقــات لوحــة الــرح عــى الحائــط يف ترتيــب تسلســي، ثــم 	 

ميــي املشــاركون إىل أول لوحــة ويناقشــون الســؤال األول. ســجل نقــاط 

املناقشــة األربــع الرئيســية يف إطــار الســؤال. تتبــع هــذه الطريقــة مــع 

ــكل  ــة – ل ــن املجموع ــب م ــة. اطل ــر لوح ــى آخ ــة وحت ــة التالي اللوح

ســؤال - إعطــاء أمثلــة مــن تجربتهــا يف الحمــات الرقميــة إن وجــدت.

أكــد للمجموعــة أن اإلجابــة عــن هــذه األســئلة تســاعد يف وضــع خطــة 	 

للحملــة الرقميــة. ميكــن اســتخدام نفــس األســئلة لوضــع خطــة حملــة 

عــى وســائل التواصــل االجتاعــي.

قــدم يف جلســة عامــة النصائــح بشــأن كيفيــة اســتخدام مواقــع الويــب 	 

ــة مــن  ــة الرقمي ومنصــات التواصــل االجتاعــي بشــكل أفضــل للحمل

أجــل املســاواة بــن الجنســن )راجــع الدليــل التدريبــي للحصــول عــى 

املــواد(.

اختتــم الجلســة بالتأكيــد عــى أن الحمــات الرقميــة قــد تــأيت باملخاطر. 	 

ــل  ــع الدلي ــر. )راج ــف املخاط ــول تخفي ــح ح ــض النصائ ــدم بع ــذا ق ل

التدريبــي للحصــول عــى املــواد حــول كيفيــة اســتخدام اإلنرنــت 

ــان(. بأم

نصائــح للميــر: ســلط الضــوء عــى أن الحملــة الرقميــة ليســت إال جــزء 

واحــد مــن جهــد أكــرب مبــذول يف الدعــوة ويجــب أن تكــون متزامنــة مــع 

خطــة دعوتــك العامــة. فالكثــر مــن املنارصيــن يســتخدمون مزيًجــا مــن 

تقنيــات الدعــوة الرقميــة والدعــوة الواقعيــة التــي تعــزز بعضهــا بعًضــا.

ج( العمل مع وسائل اإلعالم

الغرض
يفهم املشاركون الشباب كيفية استخدام وسائل اإلعام كأداة وهدف للدعوة.	 

یفھم املشارکون الشباب کیفیة استخدام وسائل اإلعام يف توصيل رسالتھم إلی الجمھور.	 

من 45 دقيقة إىل ساعة واحدة تقريبًا الوقت الالزم

السؤال 5 يف دليل مجموعة األدوات المرجع

اإلجراء العميل:

ــام 	  ــائل اإلع ــم أن »وس ــن له ــم ب ــات ث ــاركن إىل مجموع ــم املش قس

ميكــن أن تكــون أداة وهــدف للدعــوة« ثــم اطلــب منهــم مناقشــة مــا 

يفهمونــه مــن هــذه العبارةثــم يقــدم املشــاركون تقريرهــم يف جلســة 

عامــة.

ســلط الضــوء عــى أن هنــاك العديــد مــن األدوات املتاحــة لاســتخدام 	 

ــة،  ــار الصحفي ــال األخب ــبيل املث ــى س ــا ع ــام ومنه ــائل اإلع ــع وس م

املــواد  ومجموعــة  اإلعاميــة,  واإلحاطــة  الصحفيــة,  واملؤمتــرات 

الصحفيــة, واللقــاءات اإلعاميــة وغرهــا. زود املشــاركن بقامئــة املصادر 

)املوجــودة يف دليــل مجموعــة األدوات( التــي تقــدم معلومــات مفصلــة 
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حول كيفية تجميع هذه األدوات اإلعامية.

ــب 	  ــة واطل ــاءات اإلعامي ــي اللق ــب أدوار املحاورينف ــاط لع ــم نش نظ

مــن املجموعــات اســتخدام رســالة الدعــوة الرئيســية لوضــع مــن 3إىل 

4 شــعارات رئيســية. 

بعــد ذلــك، تختــار كل مجموعــة شــخصن للعــب األدوار ويشــاهدها 	 

ــكلة  ــون املش ــي مضم ــدور الصحف ــم ب ــخص القائ ــرأ الش ــرون. يق اآلخ

املقرحــة بصــوت عــال فيقــول مثــًا »كان هنــاك اهتــام كبر يف وســائل 

ــي يف الشــوارع ...  ــهر األخــرة مبشــكلة التحــرش الجن ــام يف األش اإلع

وقــد ميكنــك أن تخــربين بــرأي مجموعتــك يف هــذه املشــكلة« 

يجيــب الشــخص الــذي تجــرى معــه املقابلــة عــن األســئلة بينــا يحــاول 	 

ــالته. إيصال رس

ــة ویســجلون 	  ــة أحــداث املقابل یشــاهد املشــارکون اآلخــرون يف املقابل

ــة »متعلقــة بالرســالة«، وعــدد  ــا اإلجاب ــت فیھ ــي کان عــدد املــرات الت

املــرات التــي کانــت فیھــا »بعيــدة عــن الرســالة«.

تجــرى معهــم 	  الذيــن  إلــی  النتائــج  املشــارکون درجــات  يعطــي 

مقابلــة. کل  بعــد  املقابــات 

ناقــش يف جلســة عامــة األســئلة اآلتيــة: مــا هــي العنــارص الفعالــة يف 	 

ــا  ــينها؟ م ــن تحس ــف ميك ــا؟ وكي ــن واضًح ــذي مل يك ــا ال ــات؟ م املقاب

هــي املخاطــر التــي ينطــوي عليهــا إجــراء املقابــات اإلعاميــة؟ أدخــل 

القواعــد العامــة للعمــل مــع وســائل اإلعــام )راجــع دليــل مجموعــة 

ــواد(. األدوات للحصــول عــى امل

واآلن ارجــع إىل النقــاش حــول »اإلعــام كهــدف للدعــوة« واطلــب 	 

مــن املشــاركن الشــباب مناقشــة هذيــن الســؤالن: ملــاذا يتعــن اعتبــار 

وســائل اإلعــام جمهــوًرا مســتهدفًا للدعــوة إىل تحقيــق املســاواة بــن 

الجنســن؟ مــا هــي بعــض الطــرق التــي ميكــن للشــباب مــن خالهــا 

إقامــة رشاكات مــع وســائل اإلعــام لتحقيــق املســاواة بــن الجنســن؟ 

ــل مجموعــة األدوات للحصــول عــى املــواد(. )راجــع دلي

د( حشد الت�أي�يد والتفاوض

يفهم املشاركون الشباب الوسائل املبارشة لحشد تأييد صناع القرار.	 الغرض

من 45 دقيقة إىل ساعة واحدة تقريبًا الوقت الالزم

السؤال 5 يف دليل مجموعة األدوات المرجع

اإلجراء العميل: 

ــم ســلط 	  ــد يف ســياق الدعــوة، ث ــه حشــد التأيي ــا يعني ــا مل ضــع تعريًف

ــكات  ــد التكتي ــل أح ــرار ميث ــاع الق ــد صن ــد تأيي ــى أن حش ــوء ع الض

املهمــة يف العمــل الدعــوي. وتســاعد األنشــطة األخــرى مثــل الحمــات 

العامــة والحمــات الرقميــة ، والعمــل مــع وســائل اإلعــام، عــى زيــادة 

ــة  ــة ذات أولوي ــذه القضي ــل ه ــال جع ــن خ ــد م ــد التأيي ــر حش تأث

بالنســبة للجمهــور والسياســين. أكــد عــى أن املشــاركن الشــباب 

ــوا أواًل حشــد التأييــد )بحســب قضيتهــم وســياقهم(  ميكنهــم أن يحاول

- وإذا نجحــوا يف ذلــك، ففــي هــذه الحالــة قــد ال تكــون هنــاك حاجــة 

ــة عامــة. إىل وضــع حمل

اذكــر بعــض النصائــح البســیطة لحشــد التأييــد بفعاليــة )راجــع املــواد 	 

ــه مــن  ــل مجموعــة األدوات( وســلط الضــوء عــى أن املوجــودة يف دلي

املهــم النظــر يف العــادات واإلجــراءات املحليــة املتبعــة لاجتــاع بأحــد 

صنــاع القــرار.

نظــم املشــاركن الشــباب إىل مجموعــات للقيــام مبارســة لعبــة األدوار 	 

ــرار/  ــع الق ــاذ دور صان ــًدا التخ ــخًصا واح ــة ش ــار كل مجموع ــم تخت ث

ــد  ــات حش ــن جاع ــد م ــة دور وف ــة املجموع ــذ بقي ــيايس وتأخ الس

ــد. التأيي

تقرر جاعات حشد التأييد من یتحدث أواًل حسب رسالة دعوته. 	 

يفكر السيايس يف دوره ويعد قامئة من ردود الفعل.	 

ــط 	  ــات الضغ ــة جاع ــع محاول ــة م ــكل مجموع ــر ل ــب دور الزائ الع

توصيــل الرســالة ويســتجيب الســيايس وفًقــا ملوقفــه وأولوياتــه.

یناقــش املشــارکون التجربــة يف جلســة عامــة لإلجابــة عــى هــذه 	 

األســئلة: کیــف أحسســت عندمــا قمــت بــدور الســيايس ؟ مــا الوســيلة 

الناجحــة يف حشــد التأييــد؟ ومــا الوســيلة الفعالــة؟ مــا هــي الوســيلة 

ــذي مل يفهــم بوضــوح؟ وكيــف ميكــن التحســن؟  غــر الجيــدة؟، مــا ال

ــي ميكــن أن يتشــاركها املشــاركون مــن  ــدروس األخــرى الت ــا هــي ال م

ــد؟ ــم يف حشــد التأيي تجاربه

قامئــة 	  يف  النظــر  بإعــادة  مناقشــتهم  الشــباب  املشــاركون  يختتــم 

التــي  األولويــة  ذات  الجاهــر  ويحــددون  املســتهدفة  الجاهــر 

لذلــك. اســتعدادهم  وكيفيــة  تأييدهــا  حشــد  إىل  يحتاجــون 

نصائــح للميــر: ســلط الضــوء يف الجلســة العامــة عــى أن طريقــة 

التفــاوض مبهــارة عاليــة هــي مفتــاح حشــد التأييــد الفعــال. راجــع دليــل 

مجموعــة األدوات للحصــول عــى النصائــح األساســية إلجــراء املفاوضــات 

ــة. بفعالي
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السؤال 6: ماذا لدينا؟
السؤال 7: ما الذي نحتاج إلى تطوي�ره؟

أ( التحليل الرباعي )تحلیل نقاط القوة والضعف والفرص والتھدیدات(

الغرض
ــات 	  ــة مبجموع ــدات الخاص ــرص والتھدی ــف والف ــوة والضع ــاط الق ــل نق ــة تحلی ــباب کیفی ــارکون الش ــم املش یفھ

ــم. ــباب يف دعوته الش

من 30 دقيقة إىل 45 دقيقة  تقريبًا الوقت الالزم

األداة 7 يف دليل مجموعة األدوات المرجع

اإلجراء العميل:

ــوة 	  ــاط الق ــول نق ــي ح ــف ذهن ــام بعص ــاركن القي ــن املش ــب م اطل

والضعــف والفــرص والتهديــدات لــدى مجموعــة الشــباب فيــا يتعلــق 

بأولويــة الدعــوة التــي تــم اختيارهــا, وســجل هــذه املعلومــات يف ورقــة 

العمــل 6أ.

بعد ذلك، شجع املشاركن عى النقاش حول األسئلة اآلتية: 	 

كيف ميكن استخدام نقاط القوة لضان الحصول عى الفرص؟	 

کیف یمکن استخدام نقاط القوة والفرص ملواجھة التھدیدات؟	 

كيــف ميكــن التغلــب عــى نقــاط الضعــف لضــان الحصــول عــى 	 

الفــرص؟

ويف الختــام اطلــب مــن املشــاركن الشــباب تحديــد خطواتهــم التاليــة 	 

بنــاًء عــى التحليــل الــذي تــم إجــراؤه. وقــد تشــمل الخطــوات التاليــة 

االســتجابة ألي مــن نقــاط القــوة والضعــف والفــرص والتهديــدات.

ــل الرباعــي ميكــن اســتخدامه عــدة  ــح للميــر: أكــد عــى أن تحلي نصائ

ــذ الدعــوة وإدارتهــا. ــاء تنفي مــرات أثن

ب( تقي�يم المخاطر وإدارتها

الغرض
يستوعب املشارکون الشباب أن هناك مخاطر محتملة قد تواجهها الدعوة ويدركون شدة هذه املخاطر. 	 

يعرف املشاركون الشباب كيفية التخفيف من هذه املخاطر.	 

30 دقيقة تقريبًا الوقت الالزم

األداة 8 يف دليل مجموعة األدوات المرجع

اإلجراء العميل:

اســأل املشــاركن الشــباب يف الجلســة العامــة عــن املخاطــر التــي ميكــن 	 

ــن يف  ــن الجنس ــاواة ب ــأن املس ــوة بش ــة الدع ــا عملي ــوي عليه أن تنط

ــن  ــاواة ب ــأن املس ــوة بش ــل الدع ــي تجع ــل الت ــن العوام ــياقهم, وع س

الجنســن أكــر خطــورة يف بلدهــم )عــى ســبيل املثــال، الطريقــة 

ــك.(. ــر ذل ــا وغ ــذي يتولونه ــخاص ال ــوة، واألش ــة يف الدع املتبع

ارســم ورقــة العمــل 6ب عــى لوحــة الــرح مســبًقا ثــم أعــط 	 

املشــاركن نســخ مــن هــذه الورقــة ثــم فكــر يف كل املخاطــر املحتملــة 

عنــد القيــام بالدعــوة التــي قــد تواجههــا مجموعــة الشــباب ككل 

والشــابات والشــبان األفــراد يف مجموعــة الشــباب. ســجل املخاطــر عــى 

ــرح. ــة ال لوح

ناقــش مســتوى املخاطــرة )عــايل/ متوســط / منخفــض( التــي تنطــوي 	 

ــذ  ــرح. عندئ ــة ال ــى لوح ــات ع ــجل املعلوم ــم س ــوة ث ــا الدع عليه

ناقــش أيًضــا مــا إذا كانــت الفائــدة مــن إجــراء الدعــوة تفــوق املخاطــر 

التــي تنطــوي عليهــا.

ــه إذا 	  ــه للحــد مــن املخاطــر وأكــد عــى أن ــام ب ناقــش مــا ميكــن القي

كانــت درجــة املخاطرةعاليــة بدرجــة كبــرة فإنــه يجــب عــى املدافعــن 

ــا لذلــك. مــن الشــباب تغيــر خطــة الدعــوة وفًق

نصائــح للميــر: قــد يشــعر املشــاركون بالتوتــر حــول مناقشــة املخاطــر 

التــي تنطــوي عليهــا الدعــوة، لذلــك يجــب التأكــد مــن شــعورهم باألمــان 

والراحــة.
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دليل الميسري�ن
مصدر تدري�بي مصاحب لدليل الشباب التدري�بي للدعوة إلى 
المساواة بني الجنسني وتحقيقها بحلول عام 2030

السؤال 8: كيف نبدأ؟
التخطيط ألهداف الدعوة ونتائجها وأنشطتها 

يضع املشاركون الشباب مسودة ألهداف الدعوة ونتائجها وأنشطتها	 الغرض

من 45 دقيقة إىل ساعة واحدة تقريبًا الوقت الالزم

األداة 8 يف دليل مجموعة األدوات المرجع

اإلجراء العميل: 

عــرف املشــاركن الشــباب مبعنــى تأثــر الدعــوة، وأهدافهــا، ونتائجهــا، 	 

وأنشــطتها. ارجــع إىل دليــل الشــباب التدريبــي للدعــوة إىل املســاواة بن 

الجنســن وتحقيقهــا بحلــول عــام2030 للحصــول عــى املــواد.

ــى 	  ــب ع ــوة . اكت ــة للدع ــج الذكي ــداف والنتائ ــه باأله ــا نعني ارشح م

ــون  ــع قان ــة لوض ــوة الحكوم ــد ق ــة: حش ــذه النتيج ــرح ه ــة ال لوح

لتجريــم التحــرش الجنــي يف األماكــن العامــة بحلــول عــام 2018 

ــة. ــة ذكي ــا إىل نتيج ــباب تحويله ــاركن الش ــن املش ــب م واطل

ــايل: مســاعدة 	  ــو الت ــى النح ــة ع ــة الذكي ــة ســجل النتيج ــد املناقش بع

وزارة الشــؤون االجتاعيــة يف صياغــة قانــون لتجريــم التحــرش الجنــي 

باملــرأة يف املســاحات العامــة بحلــول عــام 2018. أكــد مــن جديــد عــى 

مواصفــات النتيجــة الذكيــة. 

ــة 	  ــم ورق ــل 8أ وارس ــة العم ــن ورق ــخ م ــباب نس ــاركن الش ــط املش أع

ــى  ــاركن ع ــجع املش ــبًقا وش ــرح مس ــة ال ــى لوح ــذه ع ــل ه العم

النظــر يف التحليــل الــذي أجــري مــن الســؤال رقــم 1 إىل الســؤال رقــم 

7 وحــدد أهــداف الدعــوة ونتائجهــا وأنشــطتها. ســجل املناقشــة عــى 

ــم  ــن ماحظاته ــباب تدوي ــاركن الش ــن املش ــب م ــرح واطل ــة ال لوح

ــة العمــل. عــى ورق

تناقــش مــع املشــاركن الشــباب عمــن هــو املســؤول داخــل كل 	 

ــؤوليته.  ــيضطلع مبس ــى س ــوة, ومت ــطة الدع ــذ أنش ــن تنفي ــة ع مجموع

نصائــح للميــر: أكــد عــى أنــه مبجــرد رشوع املشــاركن الشــباب يف 

دعوتهــم عليهــم مواصلــة العــودة إىل صقــل نتائــج دعوتهــم حيــث ميكنهم 

ــف يتغــر  ــة السياســية، وكي ــد عــن أهــداف الدعــوة، والبيئ ــة املزي معرف

الوضــع.

السؤال 9: كيف نت�أكد أن الدعوة تسري في االتجاه الصحيح؟
خطة رصد الدعوة

يفهم املشاركون الشباب كيفية دمج أدوات الرصد العملية يف خطة الدعوة الخاصة بهم.	 الغرض

45 دقيقة تقريبًا الوقت الالزم

األداة 9 واألداة 10 يف دليل مجموعة األدوات المرجع

اإلجراء العميل: 

ــاركون يف 	  ــم يتش ــرة ث ــات صغ ــباب يف مجموع ــاركون الش ــش املش يتناق

الجلســة العامــة الســؤال اآليت: مــا الــذي يجــب رصــده بانتظــام يف الدعــوة؟

يكتــب امليــر النقــاط الرئيســية عــى لوحــة الــرح ويضعهــا تحــت 	 

ــن: عنوان

إجراءات الدعوة – تتبع األنشطة الخاصة بك.	 

نتائــج أعــال الدعــوة - الدالئــل عــى أنــك تحــرز تقدًمــا نحــو تحقيــق 	 

نتائــج الدعــوة.

ــرص. 	  ــن الف ــتفادة م ــج لاس ــد النتائ ــة رص ــى أهمي ــوء ع ــلط الض س

وينبغــي أن يكــون الرصــد بســيطًا ويف الوقــت املناســب وســهل الوصول 

ــزم متابعــة كل إجــراء  ــه، اســتناًدا إىل خطــة رصــد بســيطة. كــا يل إلي

مــن إجــراءات الدعــوة ورصــد نتائجــه  والتقــدم نحــو إحــداث التغيــر 

عــى املــدى الطويــل.

ــاركن 	  ــع املش ــش م ــم« وناق ــات التعل ــوم »اجتاع ــى مفه ــم ع عرفه

الشــباب الطــرق األخــرى لجمــع املعلومــات الازمــة ملتابعــة ســر 

ــد  ــواد( وأك ــول علىامل ــة األدوات للحص ــل مجموع ــع دلي ــوة )راج الدع

ــه مــن املتابعــة  عــى أن املدافعــن بحاجــة إىل االســتجابة ملــا يتعلمون

ــد. والرص

ــتخدام 	  ــا باس ــاركن تعبئته ــن املش ــب م ــل 9 واطل ــة العم ــارك ورق ش

ــة. ــن املناقش ــات م معلوم

وضــح املقصــود بتقييــم أعــال الدعــوة وســلط الضــوء عــى أنــه 	 

باإلضافــة إىل الرصــد البــد مــن إجــراء تقييــم )يف منتصــف جهــود 

ــد  ــوة. ق ــال الدع ــة أع ــدى فعالي ــة م ــا(   ملعرف ــوة أو يف آخره الدع

يختــار املشــاركون الشــباب ورشكاؤهــم إجــراء تقييــم مشــاركة رســمي 

ــا كأن ينظــم اجتــاع رســمي للتعلــم  مًعــا أو أن يكــون التقييــم داخليً

ــاء املــروع. ــن انته ــر م ــت قص ــد وق بع

ويف الختــام وزع األداة 10 عــى املشــاركن الشــباب حيــث تشــتمل عــى 	 

ــار التــي  أنشــطة الدعــوة املمكنــة التنفيــذ، والنتائــج واألهــداف، واآلث

ميكــن قياســها لتحديــد نجــاح جهــود الدعــوة. كــا تشــمل هــذه األداة 

أيًضــا تعريفــات لــكل مكــون واملــؤرشات املحتملــة. 
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دليل الميسري�ن 
مصدر تدري�بي مصاحب لدليل الشباب التدري�بي للدعوة إلى 

المساواة بني الجنسني وتحقيقها بحلول عام2030

2.3 ت�أليف اسرتاتيجية الدعوة لتحقيق المساواة بني الجنسني
خطة اسرتاتيجية الدعوة

يضع المشاركون الشباب خطة اسراتيجية للدعوة لتحقيق المساواة بن الجنسن.الغرض

45 دقيقة تقريبًا الوقت الالزم

األداة 11 يف دليل الشباب التدريبي للدعوة إىل املساواة بن الجنسن وتحقيقها بحلول عام2030	 المرجع

اإلجراء العميل: 

أعــد النظــر، بالتعــاون مــع املشــاركن، يف منــوذج األســئلة التســعة 	 

ــوة )انظــر القســم 2/2 يف هــذا  ــط الســراتيجية الدع الخــاص بالتخطي

ــل(.  الدلي

ــتخدمة يف 	  ــت األدوات املس ــا إذا كان ــباب م ــاركن الش ــع املش ــدد م ح

ــن هــذه األســئلة التســعة.  ــات ع ــر إجاب ورشــة العمــل توف

اطلــب مــن املشــارکین الشــباب جمــع إجابــات األســئلة التســعة 	 

ــة  ــأ ورق ــل( وام ــذي أجــري يف ورشــة العم ــل ال ــن التحلی )الناتجــة ع

ــم املعلومــات ولوضــع مســودة الســراتیجیة دعوتهــم. العمــل 3/2 لتنظی
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دليل الميسري�ن
مصدر تدري�بي مصاحب لدليل الشباب التدري�بي للدعوة إلى 
المساواة بني الجنسني وتحقيقها بحلول عام 2030

1أ( شجرة المشكلة والحلول 

ملحق 1:
المراجع 

شجرة والحلول
األثر

القضية الرئيسية / الحل:

األسباب
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دليل الميسري�ن 
مصدر تدري�بي مصاحب لدليل الشباب التدري�بي للدعوة إلى 

المساواة بني الجنسني وتحقيقها بحلول عام2030

1ب( اختيار أولويات الدعوة

قضية 3: قضية 2: قضية 1: المعيار 

احتالية النجاح

الفوائد املحتملة للشابات

اإلمكانــات الازمــة ملجموعــة الشــباب أو املؤسســة 

الشــبابية لصنــع الفــرق. 

الشــباب  مجموعــة  خــربة  ملجــال  املناســبة 

 ) ئــك ورشكا (

إمكانيــة إرشاك الشــابات والشــبان واملجتمعــات 

ــة املحلي

هل القضية مبنية عى أدلة قوية؟

ــأن  ــل بش ــن قب ــراك م ــم أو ح ــاك زخ ــل كان هن ه

ــة؟ ــذه القضي ه

هــل تتوفــر لديــك املصــادر الازمــة للدعــوة إىل 

ــة؟ ــذه القضي ه

اإلجايل 
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دليل الميسري�ن
مصدر تدري�بي مصاحب لدليل الشباب التدري�بي للدعوة إلى 
المساواة بني الجنسني وتحقيقها بحلول عام 2030

2أ( مخطط أصحاب المصلحة
صاحب 

المصلحة 1
صاحب 

المصلحة 2
صاحب 

المصلحة 3
صاحب 

المصلحة 4

   صاحب املصلحة )اذكر االسم(

نســبة اهتــام صاحــب املصلحــة بالقضيــة )اذكــر النســبة: 

عاليــة، متوســطة، منخفضــة(

ــة أو  ــذه القضي ــة ه ــب املصلح ــة صاح ــتوى معارض مس

دعمــه لهــا )حليــف قــوي، حليــف متوســط، محايــد، 

معــارض متوســط، معــارض قــوي(

تأثرصاحــب املصلحــة )ســلطته( عــى القضيــة )غــر 

ــدل،  ــر معت ــر، تأث ــر، بعــض التأث ــه تأث ــس ل معــروف، لي

ــديد( ــر ش ــر، تأث ــر كب تأث

أهميــة مشــاركة صاحــب املصلحــة )غــر معروفــة، ليــس 

ــديدة  ــطة، ش ــيء, متوس ــض ال ــة بع ــة، مهم ــا أهمي له

ــم( ــة، دور حاس األهمي

2ب( تحليل المستهدف

المستهدف / 
المؤثر

ما ذا يعرفون عن 
القضية؟

ما هو 
موقفهم 

تجاهها؟

ما الذي 
يهتمون به 

بالفعل؟

من الذي يؤثر 
عليهم؟

ما مدى ت�أثريهم 
أو سلطتهم على 

القضية؟

املستهدف 1 

املستهدف 2 

املستهدف 3 

3أ( صياغة رسالة الدعوة األساسية

العبارة

الدليل

الهدف

العمل المراد تنفيذه
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دليل الميسري�ن 
مصدر تدري�بي مصاحب لدليل الشباب التدري�بي للدعوة إلى 

المساواة بني الجنسني وتحقيقها بحلول عام2030

3ب( وضع إطار للرسائل الموجهة لجماهري مختلفة 

رسالة الدعوةالجمهور

الجمهور 1 

الجمهور 2 

الجمهور 3 

4أ( التحليل الرباعي )نقاط القوة, ونقاط الضعف, والفرص, والتهديدات( 

نقاط الضعفنقاط القوة القوى الداخلية

التهديداتالفرصالقوى الخارجية

4ب( تقي�يم المخاطر وإدارتها

مثالنوع الخطر
مستوى الخطر:
عال/ متوسط / 

منخفض 

نسبة الفوائد 
المحتملة: 

عالية/ متوسطة / 
منخفضة 

طرق إدارة 
المخاطر

نسبة المخاطر 
المتبقية

عالية/ متوسطة / 
منخفضة 

لمجموعة الشباب

لألفراد من الشابات ضمن مجموعة الشباب

لألفراد من الشبان ضمن مجموعة الشباب
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دليل الميسري�ن
مصدر تدري�بي مصاحب لدليل الشباب التدري�بي للدعوة إلى 
المساواة بني الجنسني وتحقيقها بحلول عام 2030

5( التخطيط ألهداف الدعوة، ونتائجها، وأنشطتها 

أثر الدعوةهدف الدعوة نتائج الدعوة أنشطة الدعوة

يف  والدامئــة  اإليجابيــة  التغــرات 

تعــزز  التــي  النســاء,  كل  حيــاة 

املجتمــع يف  ووضعهــن  موقفهــن 
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6( خطة رصد الدعوة

كيف سيتم تنفيذ ما الذي نرصده؟
عملية الرصد؟

متى ست�تم عملية 
الرصد؟ 

من الذي سيتولى 
الرصد؟

ما اإلجراء الذي 
ست�تخذه نتيجة لذلك؟ 

داخليًّا 

العمل الجاعي 	·

التواصل الداخي	·

امليزانية	·

خارجيًّا 

أنشطة الدعوة	·

الســياق 	· يف  التغــرات 

لخارجــي ا

فرص جديدة للدعوة	·

جديــدة 	· معلومــات 

األهــداف  حــول 

يــن ثر ملؤ ا و

العمل مع الركاء	·

تحقيــق  نحــو  التقــدم 

ئــج لنتا ا

خطة اسرتاتيجية الدعوة 

التأثري: ما الذي نريده تحقيقه؟ 

هدف الدعوة:

النتائج:

الجاهر املستهدفةمن الذي ميكنه تحقيقه ؟

الرسائل األساسية والرسائل الثانوية لكل جمهور مستهدفما الذي يحتاجون إىل سامعه؟

دعاة لكل فئة من الجمهور املستهدفمن هم الذين يريدون أن يسمعوا منه؟

املنهجيات والفرص )حشد التأييد، والحمات العامة والرقمية، والعمل مع وسائل اإلعام( كيف ميكننا تبليغهم الرسائل؟ 

ما الذي نحتاج إىل وضعه؟
نقاط القوة,  ونقاط الضعف, والفرص, والتهديدات

إدارة املخاطر

كيف ميكننا أن نبدأ؟
ــن  ــؤول ع ــو املس ــن ه ــا، وم ــوة وأهدافه ــج الدع ــة بنتائ ــطة املرتبط ــوة )األنش ــل الدع ــة عم خط

ــذ( ــت التنفي ــا، وتوقي تنفيذه

يف  نســري  أننــا  مــن  التأكــد  كيــف ميكننــا 

الصحيــح؟ االتجــاه 
خطة الرصد والتعلم
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التخطيط للدعوة 

انسخ هذه الصفحة وقص هذه البطاقات التسعة ثم اعطها للمشاركن الشباب لرتيبها بالتسلسل الصحيح.

ما الذي يحتاجون إلى 
من الذي يمكنه أن يعطينا ماذا لدينا؟سماعه؟

ما نريد؟ 

كيف نت�أكد من أننا نسري 
من هم الذين يريدون ماذا نريد؟في الطري�ق الصحيح؟

السماع منهم؟

كيف يمكننا الت�أكد من ما الذي نحتاج إلى وضعه؟كيف نبدأ؟
تبليغهم الدعوة؟
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