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دليل الشباب التدري�بي
للدعوة إلى المساواة بني الجنسني وتحقيقها 

بحلول عام 2030

ــبان  ــابات والش ــن الش ــم م ــوم ه ــة الي ــة العربي ــكان املنطق ــن س ٪60 م

الذيــن تقــل أعامرهــم عــن 30 ســنة. ٪30 منهــم شــباب تــراوح أعامرهــم 

بــن 15 و29 ســنة. وعــىل هــذا النحــو، فــإن خطــة التنميــة املســتدامة، عىل 

الرغــم مــن أنــه قــد تــم وضعهــا مــن قبــل جيــل معــن، فســتكون ِملــكاً 

لجيــل آخــر. فمــن أجــل تحقيــق هــذه األهــداف الطموحــة حًقــا، وضــامن 

عــامل يوفــر فرًصــا متكافئــة ومتســاوية للرجــال والنســاء، يجــب عليكــم - 

ــظ  ــذي يحاف ــر ال ــة، والضم ــوة املحرك ــوا الق ــا - أن تكون ــباب منطقتن كش

علينــا جميعــاً عــىل املســار.

ومــع وضــع ذلــك يف االعتبــار، طــورت هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة هــذا 

الدليــل التدريبــي، والــذي ببســاطة يُعتــر وثيقــة إرشــادية ومــورًدا مســاعًدا 

ــن الجنســن. إن  ــرأة واملســاواة ب ــن امل ــم حــول متك الســتخدامه يف عملك

ــا يقودهــا الشــباب، فالقــدرة عــىل  ــي نراهــا عامليً ــة الت التغــرات اإليجابي

التفكــر اإلبداعــي واملبتكــر، والقــدرة عــىل إعــادة النظــر يف الوضــع 

الراهــن، تقــع عــىل عاتــق الشــباب. ومــع ذلــك، غالبــاً مــا يتــم اســتخدام 

ــاحة  ــث مس ــم، حي ــرس القدي ــل الح ــن قب ــوة م ــارصة والدع ــاحة املن مس

ــة. ــة معين ــر مقصــورة فقــط عــىل مجموع التعب

هــذا الدليــل التدريبــي هــو محاولتنــا لدعمكــم يف املطالبــة بهذه املســاحة. 

ــة الدعــوة لعــامل أكــر  ــد، نأمــل أن تســتخدموه ملواصل عــىل وجــه التحدي

ــر  ــر يف املعاي ــدوا النظ ــه أن تعي ــم في ــامل ميكنك ــن، ع ــن الجنس ــة ب عدال

ــه قيمــة إرشاك الرجــال  ــرون في ــامل ت ــر مبجتمعاتكــم، ع ــي ت ــة الت األبوي

ــه  ــع في ــر مــن أجــل متكــن املــرأة، عــامل يتمت ــن للتغي ــان كمنارصي والفتي

جميعكــم بفــرص متســاوية يف التعليــم والعمــل والحيــاة وحريــة االختيــار 

ــة مــن العنــف، مبــا يف ذلــك العنــف املنــزيل. عــامل تُســمع  ــاة الخالي والحي

فيــه أصــوات الشــابات، دون أن تغرقهــا صيحــات الرجــال، عــامل ال تخــى 

فيــه امــرأة أو فتــاة مــن التعبــر، أو أن تحلــم مبســتقبل تختــاره بنفســها.

نأمــل أن تجــدوا هــذا الدليــل التدريبــي مفيــًدا، وأن تواصلــوا البنــاء عــىل 

األفــكار املقدمــة هنــا، وتوســيع نطاقهــا لتعزيــز دعوتكــم لتحقيــق املســاواة 

بــن الجنســن بحلــول عــام 2030. نحــن فخــورون بالعمــل معكــم، 

ــم. ــك قيادتك ــن يف ذل ــك، متبع ــام بذل ــتمر يف القي وسنس

هذا هو وقتكم، ليس وقتنا، واملستقبل لكم، وليس يل.

تقدمة

محمد النارصي

املدير اإلقليمي

املكتب اإلقليمي لهيئة األمم املتحدة يف الدول العربية
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CBO

CEDAW

CSW

HLPF

ICT

IDP

IMAGES

MENA

MGCY

NGO

NSO

SGD

STEM

WPAY

YLP

YWC

مؤسسة مجتمعية

اتفاقية األمم املتحدة للقضاء عىل التمييز ضد املرأة

لجنة وضع املرأة

املنتدى السيايس رفيع املستوى

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

النازحون داخليًا

الدراسة االستقصائية الدولية بشأن الرجال واملساواة بن الجنسن

منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا

املجموعة الرئيسية لألطفال والشباب

املنظامت غر الحكومية

املكاتب اإلحصائية الوطنية

هدف التنمية املستدامة

العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات

الرنامج العاملي للعمل من أجل الشباب

برنامج القيادات الشابة

مجموعة النساء الشابات

االختصارات في النسخة 
اإلنجليزية وما يقابلها بالعرب�ية
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ما موضوع هذا الدليل؟
يوضــح هــذا الدليــل كيــف ميكــن للشــباب الدفــاع اســراتيجيًا عــن 

ــل الضــوء عــىل  املســاواة بــن الجنســن ومتكــن الشــابات. ويُســلط الدلي

ــع  ــة ُصن ــر عــىل عملي ــا التأث ــي يســتطيع الشــباب مــن خالله ــبُل الت الُس

القــرار يف املجتمــع، وعــىل املســتويات املحليــة والوطنيــة، لتحقيــق 

املســاواة بــن الجنســن. وتتمثــل الفكــرة الرئيســية املســتمرة التــي تربــط 

بــن أجــزاء هــذا الدليــل يف إرشاك الشــباب كمدافعــن عــن املســاواة بــن 

ــن. الجنس

ما أهمية هذا الدليل؟
ــة،  ــة االقتصادي ــن الناحي ــاًل م ــا هائ ــة تقدًم ــة العربي ــد شــهدت املنطق لق

ــزال مراجعــة  ــرأة ال ت ــن الجنســن ومتكــن امل ــة املســاواة ب غــر أن قضي

عــىل مســتوى املنطقــة.  وال تــزال النســاء الشــابات يف املنطقــة تواجهــن 

متييــزًا، وتهميًشــا، وعنًفــا، وقيــوًدا عــىل التنقــل بســبب نوعهــن االجتامعي، 

مبــا يف ذلــك تقييــد إتاحــة التعليــم لهــن وقلــة فــرص التحاقهــن باملناصــب 

القياديــة واملشــاركة فيهــا.

وميثــل الشــباب مــن الجنســن اليــوم ثلــث عــدد الســكان يف الــدول 

ــة،  ــة للتنمي ــوة هائل ــل ق ــد أن ميث ــدد املتزاي ــذا الع ــن له ــة، وميك العربي

وعنــًرا رئيســيًا لتحقيــق املســاواة بــن الجنســن.

وميثــل الزخــم بشــأن جــدول أعــامل 2030 مــن أجــل التنميــة املســتدامة 

ــىل  ــب ع ــن. ويج ــن الجنس ــاواة ب ــق املس ــة لتحقي ــة تاريخي ــا فرص أيًض

جــدول األعــامل العاملــي أن يقــدم أيًضــا مكتســبات متســاوية للشــباب من 

الجنســن. ومــن منطلــق هــذه الفكرة، يســعى دليــل مجموعــة األدوات إىل 

أن يــزود املدافعــن مــن الشــباب يف املنطقــة بــاألدوات واملعرفــة لضــامن 

ــداف  ــا أه ــي توفره ــة الت ــن الفرص ــة م ــتفادة الكامل ــن االس ــم م متكنه

التنميــة املســتدامة لتحقيــق املســاواة بــن الجنســن بحلــول عــام 2030.

ما المقصود بالدعوة؟
ــا  ــىل أنه ــوة ع ــم الدع ــن فه ــل، ميك ــذا الدلي ــرض ه ــاماًل لغ إع

ــر بصــورة  ــي تؤث ــل، والت ــة املدروســة، عــىل أســاس الدلي العملي

مبــارشة او غــر مبــارشة عــىل صنــاع القــرار، وأصحــاب املصلحــة، 

والجمهــور املســتهدف، مــن أجــل دعــم وتنفيــذ إجــراءات مــن 

شــأنها تحقيــق املســاواة بــن الجنســن ومتكــن النســاء الشــابات 

ــة. يف املنطقــة العربي

1- تقرير التنمية اإلنسانية العربية )2016(: الشباب وآفاق التنمية اإلنسانية واقع متغر

لمن هذا الدليل؟
ومجموعــات،  أفــراًدا  الجنســن،  مــن  للشــباب  الدليــل  هــذا  ُوضــع 

والشــبكات والحــركات ذات القيــادات الشــبابية، مبــا يف ذلــك املؤسســات 

التــي تركــز عــىل الشــباب، وغــر ذلــك مــن املؤسســات املجتمعيــة التــي 

ترغــب يف الدعــوة إىل املســاواة بــن الجنســن، ومتكــن الشــابات، وإرشاك 

ــة. ــن يف املنطق ــن الجنس ــاواة ب ــق املس ــباب لتحقي الش

ــن  ــرة أو مم ــرة كب ــون بخ ــن يتمتع ــن الذي ــد املدافع ــت أح ــواء كن وس

لديهــم مهــارات محــدودة للدعــوة، يعتــر هــذا الدليــل نافًعــا لــك لتكــون 

اســراتيجيًا يف دفاعــك مــن أجــل تحقيــق املســاواة بــن الجنســن بحلــول 

عــام 2030.

من هم الشباب؟
يُقصــد  الحــايل،  األدوات  مجموعــة  دليــل  لغــرض  إعــاماًل 

ــن 15 إىل  ــا ب ــم م ــراوح أعامره ــن ت ــخاص الذي ــباب األش بالش

29 عاًمــا. وهــذا هــو التعريــف الــذي وضعتــه مبــادرة الــرشق 

األوســط للشــباب. وتعكــس هــذه املرحلــة مــن العمــر الفــرة 

ــة الرشــد التــي يقــع يف نطاقهــا  ــة املمتــدة نحــو مرحل االنتقالي
ــة.  1 ــراد يف املنطق ــن األف ــر م الكث

ويف تصنيــف آخــر، تعــرف األمــم املتحــدة الشــباب عــىل أنهــم 

ــد  ــا. وق ــن 15 و24 عاًم ــا ب ــراوح أعامرهــم م ــن ت ــراد الذي األف

تشــمل هــذه الفئــة األشــخاص مــن عمــر 25 إىل 30 عاًمــا 

ــف كل  ــىل تعري ــاء ع ــا، بن ــن 35 عاًم ــا إىل س ــد أحيانً ــد متت وق

دولــة للشــباب يف رشائحهــا الســكانية. ويعــرف ميثــاق الشــباب 

تــراوح  الذيــن  األشــخاص  أنهــم  عــىل  الشــباب  اإلفريقــي 

ــا. ــن 15 إىل 35 عاًم ــا ب ــم م أعامره

ماذا أتعلم من هذا الدليل؟
ينقسم هذا الدليل إىل ثالثة أجزاء.

الجــزء )1(: يُثبــت أحقيــة الشــباب يف ان يكونــوا رشكاء يف تحقيق املســاواة 

يف املنطقــة. وســوف يســاعدك هــذا الدليــل عــىل التعــرف عــىل املفاهيــم 

األساســية التــي تتنــاول املســاواة بــن الجنســن وحقــوق الشــابات. 

وســوف تطلــع عــىل أهــداف التنميــة املســتدامة وكيــف ميكنــك الدعــوة 

ــداف  ــة أله ــذ الوطني ــة التنفي ــار عملي ــن يف إط ــن الجنس ــاواة ب إىل املس

ــة املســتدامة.  التنمي

حول هذا الدليل
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الجــزء )2(: يوفــر لــك توجيًهــا مــن خــالل عمليــة تخطيــط دفاعــك مــن 

أجــل املســاواة بــن الجنســن.

ــة اســتهداف الشــباب  ــكار حــول كيفي ــك أف الجــزء )3(: ســوف يعــرض ل

مــن خــالل الدعــوة يف الخلفيــات املختلفــة، وإرشاكهــم يف قضيــة املســاواة 

بــن الجنســن.

ومرفق مع دليل الدعوة الحايل دليلن هام:

1 - دليــل تدريبــي حــول إنشــاء الحمــالت الرقميــة للدعــوة إىل املســاواة 

بــن الجنســن وتحقيقهــا.

2 - دليــل للميــر ميكــن اســتخدامه يف إقامــة ورش عمــل للدعــوة 

املجتمعيــة. واملؤسســات  الشــباب  ملجموعــات 

كيف يمكن استخدام هذا الدليل؟
ــي  ــم األساســية الت ــة حــول املفاهي ــات مفصل ــل معلوم يقــدم هــذا الدلي

تتنــاول املســاواة بــن الجنســن، وأهــداف التنميــة املســتدامة، والتخطيــط 

الشــباب  ملجموعــات  نافًعــا  ليكــون  تصميمــه  تــم  حيــث  للدعــوة، 

ــم،  ــم، وقدراته ــتويات خراته ــالف مس ــىل اخت ــة ع ــات املجتمعي واملؤسس

ــة  ــل طريق ــذا الدلي ــدم ه ــبب، ال يق ــذا الس ــوة. وله ــم يف الدع ومهاراته

ــل مــن  ــل باألحــرى يتكــون هــذا الدلي ــة الدعــوة. ب ــة حــول كيفي معياري

عــدد مــن األدوات، والنصائــح، والتوجيهــات، التــي ميكنــك أن تجمــع بينهــا 

ــت بصددهــا.  ــي أن ــة الت ــط ناجــع يتناســب مــع الحال ــن خلي لتكوي

وقــد ُصمــم هــذا الدليــل ليكــون دليــاًل ذايت التوجيــه. وســوف يجــد 

املبتــدؤون يف مجــال الدعــوة مــن الشــباب مــن الجنســن يف هــذا الدليــل 

ــل  ــادات واألدوات بالتفصي ــىل اإلرش ــرف ع ــالل التع ــن خ ــم م ــا ينفعه م

وفًقــأ للرتيــب املقــدم. وإذا كنــت تتمتــع مبهــارات دعويــة متطــورة، فمــن 

املمكــن أن تنفعــك النصائــح والتوجيهــات النوعيــة للحصــول عــىل املزيــد 

ــادة فاعليــة حملتــك الدعويــة الجاريــة.  مــن األفــكار لزي

ويف حــن يركــز دليــل مجموعــة األدوات عــىل كيفيــة تــويل الشــباب 

ــاع  ــا اتب ــادة حمــالت الدعــوة إىل املســاواة بــن الجنســن، ميكنــك ايًض قي

التوجيهــات واســتخدام األدوات للدعــوة عــىل مســتوى مختلــف األجنــدات 

ــة.  ــبابية يف املنطق ــياقات الش والس

وأثناء قراءتك لهذا الدليل، اطلع عىل األيقونات التالية للمزيد من الفهم عن املوضوع:
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ــاواة  ــول املس ــية ح ــم الرئيس ــف املفاهي ــىل تعري ــم ع ــذا القس ــز ه يرك

بــن الجنســن ومتكــن النســاء الشــابات ملســاعدتك عــىل أن تصبــح أحــد 

ــن. ــن الجنس ــاواة ب ــال املس ــن يف مج ــباب الناجح ــن الش املدافع

بنهاية الجزء )1(، سوف تستطيع أن تقوم مبا ييل:

توصيف وضع املرأة الشابة يف املنطقة العربية	 

رشح أسباب رضورة مشاركة الشباب لتحقيق املساواة بن الجنسن	 

اســتيعاب مــا نقصــده مــن مصطلحــات »التمييــز القائــم عــىل النــوع« 	 

و»املســاواة بــن الجنســن«

فهــم تفاصيــل االتفاقيــات الدوليــة واألجنــدات العامليــة الرئيســية التــي 	 

تهــدف إىل تحقيــق حقــوق املــرأة الشــابة، وعالقتهــا باملنطقــة العربيــة

رشح دور الشباب كرشكاء لتحقيق املساواة بن الجنسن	 

1 - المساواة بني الجنسني في الدول 
العرب�ية

أوًل: األخبار السارة 
ــا  ــة، شــهدت حقــوق املــرأة الشــابة وقضاي ــة املاضي خــالل العقــود القليل

الجنســن بوجــٍه عــام تقدًمــا يف املنطقــة العربيــة. وقــد ضمنــت الدســاتر 

ــة أفضــل  ــا حامي ــت له ــرأة الشــابة، وكفل ــدة حقــوق امل ــن الجدي والقوان

ــز القامئــن عــىل النــوع. مــن العنــف والتميي

عىل سبيل املثال:

يف املغــرب، يعــرف الدســتور باملســاواة بــن الرجــال والنســاء، ويحظــر أي 

تجــاوزات مــن جانــب الــدول أو األفــراد. ويف تونــس، ينــص الدســتور الجديد 

2-  لجنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتامعية لغريب آسيا )اإلسكوا(، تقرير وضع املرأة العربية 2017: العنف ضد املرأة. ما هو اليشء املعرض للخطر؟

3-  لجنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتامعية لغريب آسيا )اإلسكوا(، تقرير وضع املرأة العربية 2017: العنف ضد املرأة. ما هو اليشء املعرض للخطر؟

http://arabstates.unwomen.org/en/news/stories/2017/8/news-lebanon-parliament-repeals-rape-law  -4 تم الدخول عليه يف  2 اكتوبر 2017

http://arabstates.unwomen.org/en/news/stories/2017/8/news-lebanon-parliament-repeals-rape-law -5 تم الدخول عليه يف  2 اكتوبر 2017

http://www.unwomen.org/en/news/stories/2017/8/news-tunisia-law-on-ending-violence-against-women  -6  تم الدخول عليه يف 15 سبتمر 2017

ــاتر  ــتمل الدس ــون. وتش ــام القان ــاوون أم ــاء متس ــال والنس ــىل أن الرج ع

املريــة والتونســية أيًضــا عــىل أحــكام واضحــة تنــص عــىل حاميــة املــرأة 

مــن العنــف، وذلــك بعــد التعديــالت التــي أجريــت يف عــام 2.2014  

ويف البحريــن، واألردن، ولبنــان، والســعودية، وتونــس، تتوافــر القوانــن التــي 

تتنــاول العنــف ضــد املــرأة. وهنــاك دول أخــرى تعمــل عــىل صياغــة قوانــن 

بهــذا الشــأن، وتشــمل مــر )مــرشوع قانــون الحاميــة مــن كافــة أشــكال 

ــف  ــن العن ــة م ــون الحامي ــرشوع قان ــراق )م ــرأة(، والع ــد امل ــف ض العن

األرسي(، وليبيــا )مــرشوع قانــون حاميــة املــرأة املعنفــة واملغتصبــة(، 

وموريتانيــا )مــرشوع قانــون مكافحــة العنــف ضــد املــرأة(، واملغــرب 

)مــرشوع قانــون مكافحــة العنــف ضــد املــرأة(، وفلســطن )مــرشوع قانــون 
حاميــة األرسة(، وتونــس )مــرشوع قانــون القضــاء عــىل العنــف ضد املــرأة(.3

ويف لبنــان4 واألردن5، تــم يف عــام 2017 إلغــاء العمــل بإحــدى مــواد قانــون 

ــالت  ــم االغتصــاب باإلف ــت تســمح للجــاين يف جرائ ــي كان ــات والت العقوب

ــا أحــد  ــزوج باملجنــي عليهــا. وقــد عدلــت األردن أيًض مــن العقــاب إذا ت

أحــكام القانــون الــذي يشــدد مــن العقوبــات املحــددة ملــا يُعــرف باســم 

»جرائــم الدفــاع عــن الــرشف«.

ويف عــام 2017، أقــرت تونــس قانونًــا تاريخيًــا إلنهــاء العنــف ضــد املــرأة. 

ويعــرف القانــون بكافــة أشــكال العنــف ضــد املــرأة مبــا يف ذلــك العنــف 

ــىل  ــا ع ــون أيًض ــص القان ــي. وين ــي، والســيايس، والنف الجســدي، والجن

ــا يف  ، مب ــرَّ ــد الق ــي ض ــف الجن ــم العن ــد جرائ ــددة ض ــات مش عقوب

ــة التــي كانــت تســمح للمغتصــب  ذلــك حــذف كافــة النصــوص القانوني

باإلفــالت مــن العقــاب إذا مــا تــزوج باملجنــي عليهــا.6 ويضمــن القانــون 

أيًضــا تقديــم التعويضــات والدعــم للمجنــي عليهــن، بينــام ينــص رصاحــًة 

عــىل إمكانيــة تعــرض كل مــن الرجــال والفتيــان لحــوادث االغتصــاب كــام 

تتعــرض لهــا الفتيــات والســيدات.  

القسم األول:
الشباب والمساواة بني 
الجنسني: »التعريفات« 

و»األسباب«

http://arabstates.unwomen.org/en/news/stories/2017/8/news-lebanon-parliament-repeals-rape-law
http://arabstates.unwomen.org/en/news/stories/2017/8/news-lebanon-parliament-repeals-rape-law
http://www.unwomen.org/en/news/stories/2017/8/news-tunisia-law-on-ending-violence-against-women
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ــة يف  ــة املدني ــانية للرشط ــراتيجية الجنس ــالق االس ــم إط ــطن، ت ويف فلس

ــي  ــنوات – والت ــس س ــد لخم ــي متت ــراتيجية الت ــزز االس ــام 2017. وتع ع

تعتــر األوىل مــن نوعهــا يف الــدول العربيــة ويف قطــاع األمــن الفلســطيني 

ــة لحفــظ  ــن الجنســن يف الرشطــة والخدمــات الرشطي – مــن املســاواة ب
األمــن.7

ــد للطفــل يف عــام 2008 ينــص عــىل عــدم  ــون جدي ويف مــر، صــدر قان

مرشوعيــة زواج الفتيــات والفتيــان تحــت 18 عاًمــا.8 ويف عــام 2014، صــدر 

قانــون ألول مــرة يف مــر يجــرم التحــرش الجنــي يف املســاحات العامــة. 

ــص  ــون ين ــرشوع قان ــىل م ــة ع ــت املوافق ــام 2017، مت ــن ع ــر م ويف يناي

عــىل تشــديد العقوبــات عــىل جرائــم التحــرش الجنــي.9 ويف عــام 2016، 

ــاث/ ــة تشــويه األعضــاء التناســلية لإلن ــا إجــراء عملي جرمــت مــر أيًض

ــان اإلناث.  خت

ويف املغــرب، صــدر قانــون جديــد لــألرسة يف عــام 2004، يعــزز مــن حقــوق 

املــرأة يف الــزواج، والطــالق، والتملــك، وحضانــة األطفــال. ويف عــام 2014، 

تــم إقــرار قانــون يتنــاول األوضــاع املاليــة، ويؤكــد عــىل احتياجــات املــرأة 
املتزايــدة واملنعكســة عــىل أوجــه اإلنفــاق الحكومــي يف املغــرب.10

ــرأة  ــول للم ــي يخ ــرار حكوم ــدر ق ــعودية، ص ــة الس ــة العربي ويف اململك

ــة  ــم والرعاي ــل التعلي ــة مث ــات الحكومي ــن الخدم ــتفادة م ــق يف االس الح

الصحيــة دون رضورة الحصــول عــىل موافقــة الــويص الذكــر. وعــالوة عــىل 

ذلــك، ويف عــام 2011، اســتطاعت املــرأة للمــرة األوىل الحصــول عــىل 

ــوت  ــرأة اآلن أن تص ــن للم ــي. وميك ــورى الحكوم ــس الش ــد يف مجل مقع

يف االنتخابــات البلديــة، وأن تعمــل يف بعــض الوظائــف مثــل تجــارة 

ــة  ــد شــاركت يف املســابقات األوليمبي ــة وأعــامل املستشــفيات، وق التجزئ

ــذ  ــراًرا بتنفي ــة ق ــرت الحكوم ــبق، أق ــا س ــة إىل م ــام 11.2012وباإلضاف لع

رفــع الحظــر عــىل قيــادة الســيارات -  والــذي كان مفروًضــا عــىل املــرأة 
ــام 12.2018 ــع ع ــع مطل ــر م ــع الحظ ــذ رف ــم تنفي ــعودية -  ليت الس

وقــد تــم إنشــاء هيئــات حكوميــة خاصــة تتنــاول قضايــا املــرأة والجنســن 

ــة حصــة  ــدول العربي ــن ال ــد م ــة. وتخصــص العدي ــة دول املنطق يف غالبي

ــات  ــد انخفضــت نســبة وفي ــة. وق ــات الوطني ــا يف الرملان ــرأة لتمثيله للم

األمهــات أثنــاء الــوالدة إىل النصــف تقريبًــا يف الــدول العربيــة. كــام وصلت 

العديــد مــن الــدول العربيــة، أو أوشــكت عــىل الوصــول، إىل معــدالت قيــد 

ــد  ــدايئ. وتتزاي ــم االبت ــة التعلي ــان يف مرحل ــات والفتي ــن الفتي متســاوية ب

أعــداد الشــابات الــاليت يتممــن تعليمهــن الجامعــي، وغالبًــا بنســبة تفــوق 
نســبة الرجــال.13

http://palestine.unwomen.org/en/news-and-events/stories/2017/02/pcp-gender-strategy-launch  -7 تم الدخول عليه يف 15 سبتمر 2017

https://www.hrw.org/news/2015/03/04/egypt-small-forward-steps-child-rights  -8 تم الدخول عليه يف 2 أكتوبر 2017

http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/254331/Egypt/Politics-/Egypt-parliamentary-committee-approves-tougher-pen.aspx  -9   تم الدخول عليه يف 26 أكتوبر 2017

http://www.unwomen.org/en/news/stories/2014/3/budgets-respond-to-the-needs-of-women-in-morocco  -10 تم الدخول عليه يف 2 أكتوبر 2017

http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/saudi-arabia-male-guardianship-relax-women-work-study-gender-equality-a7721641.html  -11 تم الدخول عليه يف 27 

أكتوبر 2017

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-41408195  -12 تم الدخول عليه يف 27 أكتوبر 2017

13-  مقتبس من اإلسكوا )2017(. ضد الرياح والتيار: استعراض لوضع املرأة واملساواة بن الجنسن يف املنطقة العربية )بكن 20+(

http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2016/middle-east-and-north-africa  -14/  تم الدخول عليه يف 27 أكتوبر 2017

15-  الفقي، س.، هيلامن، ب. وباركر، ج.، إيدز.، )2017( استيعاب االتجاهات الذكورية: نتائج مستخلصة من الدراسة االستقصائية الدولية بشأن الرجال واملساواة بن الجنسن – الرشق األوسط وشامل 

أفريقيا: امللخص التنفيذي. القاهرة وواشنطن، دي يس: هيئة األمم املتحدة للمرأة وبروموندو الواليات املتحدة.

الوضع الفعلي على أرض الواقع
وال تــزال املنطقــة تحتــل املركــز األخــر يف ترتيــب املــؤرش العاملــي 

للمســاواة بــن الرجــل واملــرأة لعــام 2016، والــذي يركــز عــىل الفجــوة بــن 

ــم،  ــة مجــاالت رئيســية وهــي: الصحــة، والتعلي الرجــال والنســاء يف أربع
ــة.14 ــاد، والسياس واالقتص

وعــىل الرغــم مــن التقــدم املحــرز نحــو تحقيق املســاواة بــن الجنســن، إال 

أن النســاء الشــابات يف املنطقــة مل يحققــن بعــد متكيًنــا أكــر أو مشــاركة 

يف الحيــاة العامــة والخاصــة. فالتمييــز ضــد املــرأة ال يــزال موجــوًدا 

عــىل كافــة مســتويات املجتمــع. فالشــابات الــاليت يعانــن مــن الفقــر، أو 

ــات، أو املهاجــرات،  ــات، أو الالجئ ــن األقلي ــة م ــة، أو ينتمــن لطائف اإلعاق

ــا، أو الــاليت يعشــن يف املناطــق الريفيــة أو يف مناطــق  أو النازحــات داخليً

ــز والعنــف. ــد مــن التميي الراعــات، يتعرضــن للمزي

وتعمــد التقاليــد والثقافــة املحليــة إىل تقييــد حقــوق املــرأة الشــابة، 

الدراســة  نتائــج  يف  واضًحــا  ذلــك  بــدا  وقــد  وحاميتهــا.  وحرياتهــا، 

 IMAGES( االســتقصائية الدوليــة بشــأن الرجــال واملســاواة بــن الجنســن

MENA -( – ملنطقــة الــرشق األوســط وشــامل أفريقيــا- والتي اســتهدفت 

ــث  ــطن. حي ــرب، وفلس ــان، واملغ ــر، ولبن ــخص يف م ــوايل 10000 ش ح

ــة  ــن شــملهم االســتقصاء االتجاهــات التقليدي ــة الرجــال الذي دعــم غالبي

التــي تتســم بعــدم املســاواة والتــي تنــارص اســتدامة العنــف ضــد املــرأة 

أو تقــر دور املــرأة عــىل املهــام التقليديــة. وعــىل ســبيل املثــال، يدعــم 

ثلثــي إىل مــا يزيــد عــن ثالثــة أربــاع الرجــال فكــرة أن أهــم دور تلعبــه 

املــرأة هــو رعايــة األرسة. وغالبًــا مــا تقبــل النســاء هــذه اآلراء غــر 

املنصفــة؛ حيــث أيــد حــوايل نصــف النســاء أو أكــر عــىل مســتوى األربــع 

ــة  ــرت أقلي ــك، أظه ــن ذل ــم م ــىل الرغ ــرة. وع ــس الفك ــاركة نف دول املش

ال بــأس بهــا – الربــع أو أكــر مــن إجــاميل عــدد املشــاركن مــن الرجــال 

ــة – دعمهــا لبعــض أبعــاد مســاواة املــرأة ومتكينها.15)وتتوافــر  يف كل دول

املزيــد مــن التفاصيــل عــن الدراســة االســتقصائية الدوليــة بشــأن الرجــال 

ــا  ــامل أفريقي ــط وش ــرشق األوس ــة ال ــن يف منطق ــن الجنس ــاواة ب واملس

ــل(. ــيل يف هــذا الدلي ــام ي ــا في ونتائجه

وهنــاك عــدد قليــل جــًدا مــن القوانــن يف املنطقــة تحظــر حظــرًا مبــارًشا 

التمييــز بــن الجنســن، وذلــك عــىل الرغــم مــن أن الدســاتر تتســم بأنهــا 

أكــر مســاواًة وإنصافًــا بــن الجنســن، كــام ســبق أن ذكرنــا.

وتُظهــر غالبيــة القوانــن فــوارق واضحــة بــن الرجــال والنســاء يف أهليــة 

كل منهــم يف الحصــول عــىل الجنســية مــن خــالل الــزواج. وأيًضــا، ال تتيــح 

http://palestine.unwomen.org/en/news-and-events/stories/2017/02/pcp-gender-strategy-launch
https://www.hrw.org/news/2015/03/04/egypt-small-forward-steps-child-rights 
https://www.hrw.org/news/2015/03/04/egypt-small-forward-steps-child-rights 
http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/254331/Egypt/Politics-/Egypt-parliamentary-committee-approves-tougher-pen.aspx
http://www.unwomen.org/en/news/stories/2014/3/budgets-respond-to-the-needs-of-women-in-morocco
http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/saudi-arabia-male-guardianship-relax-women-work-study-gender-equality-a7721641.html
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-41408195
http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2016/middle-east-and-north-africa/
http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2016/middle-east-and-north-africa/
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دليل الشباب التدري�بي
للدعوة إلى المساواة بني الجنسني وتحقيقها 

بحلول عام 2030

ــح جنســياتهن  ــىل من ــدرة ع ــات الق ــن الجنســية لألمه ــن قوان ــد م العدي

ــدول،  ــن ال ــد م ــاء.16ويف العدي ــل اآلب ــك مث ــنَّ يف ذل ــى يُك ــن حت ألطفاله

تفتقــر قوانــن األرسة أيًضــا إىل املســاواة بــن الجنســن مــن خــالل تحديــد 

ــل،  ــة الطف ــىل حضان ــول ع ــالق، والحص ــزواج، والط ــرأة يف ال ــوق امل حق

والحصــول عــىل املــراث.

وعــالوة عــىل ذلــك، ميثــل العنــف مــن جانــب الرشيــك الحميــم )الــزوج( 

أكــر أنــواع العنــف ضــد املــرأة شــيوًعا يف املنطقــة العربيــة، مــع وجــود 

ــر  ــوع آخ ــأن.17وهناك ن ــذا الش ــرة يف ه ــات متواف ــعة وبيان ــاث واس أبح

غالــب الحــدوث مــن أنــواع العنــف القائــم عــىل النــوع يف املنطقــة، وذلــك 

وفًقــا ملــا ورد يف الدراســة االســتقصائية الدوليــة بشــأن الرجــال واملســاواة 

بــن الجنســن يف منطقــة الــرشق األوســط وشــامل أفريقيــا، أال وهــو 

التحــرش الجنــي يف الشــارع، أو املعاكســات الجنســية بصــورة رئيســية، 

أو تعقــب املــرأة، أو التحديــق بهــا.18ويف دراســة أخــرى أجريــت يف مــر، 

ــا لبعــض أشــكال  ــة تقريبً ــاليت شــملتهن العين ــع النســاء ال تعرضــت جمي

التحــرش الجنــي يف معظــم الحــاالت، مبــا يف ذلــك اللمــس غــر املرغــوب 
فيــه. وقــد تــم توثيــق تقاريــر مامثلــة يف بلــدان أخــرى يف املنطقــة.19

ــة  ــواع معين ــاول أن ــن تتن ــود قوان ــة لوج ــدول العربي ــة ال ــر غالبي وتفتق

ــا مــا تكــون قوانــن  مــن العنــف، وإذا وجــدت لديهــا تلــك القوانــن، غالبً

متييزيــة. ويتضمــن ذلــك القتــل دفاًعــا عــن الــرشف، والتحــرش الجنــي، 

والعنــف يف مــكان العمــل ضــد املــرأة بوجــٍه عــام. وال تتوافــق القوانــن 

الحاليــة التــي تتنــاول العنــف ضــد املــرأة بالكامــل مــع القانــون النموذجي 

لألمــم املتحــدة الــذي يطالــب الــدول بوضــع تعريــف أوســع للعنــف ضــد 

املــرأة، مبــا يف ذلــك وضــع آليــات للشــكاوى، يتنــاول اإلجــراءات الجنائيــة 

واملدنيــة، ويقــدم الخدمــات للمجنــي عليهــن. وتتبنــى غالبيــة الترشيعات، 

ــن  ــهو ع ــا يس ــا ضيًق ــا، تعريًف ــة حديثً ــات املوضوع ــك الترشيع ــا يف ذل مب

ذكــر عنــارص متنوعــة مــن العنــف ضــد املــرأة، مثــل االغتصــاب الزوجــي 

وزنــا املحــارم.20 

ــة  ــوارد االقتصادي ــىل امل ــابات ع ــاء الش ــول النس ــة حص ــزال إمكاني وال ت

ــرار الســيايس واالقتصــادي منخفضــة يف  ــع الق ــة، واملشــاركة يف صن واملالي

ــع  ــا إىل واق ــة علي ــة. ومل يُرجــم الحصــول عــىل مســتويات تعليمي املنطق

ــه الشــابات بالعمــل يف القطــاع الحكومــي. وتوضــح الدراســة  تلتحــق في

االســتقصائية الدوليــة بشــأن الرجــال واملســاواة بــن الجنســن أن حــوايل 

ثالثــة أربــاع الرجــال - أو مــا يزيــد – يف األربــع دول التــي شــملتها 

16-  مفوضية األمم املتحدة لشئون الالجئن )2017(: مذكرة بشأن املساواة بن الجنسن، وقوانن الجنسية، وعدميي الجنسية

17-  لجنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتامعية لغريب آسيا )اإلسكوا(، تقرير وضع املرأة العربية 2017: العنف ضد املرأة. ما هو اليشء املعرض للخطر؟

18-  الفقي، س.، هيلامن، ب. وباركر، ج.، إيدز.، )2017( استيعاب االتجاهات الذكورية: نتائج مستخلصة من الدراسة االستقصائية الدولية بشأن الرجال واملساواة بن الجنسن – الرشق األوسط وشامل 

أفريقيا: امللخص التنفيذي. القاهرة وواشنطن، دي يس: هيئة األمم املتحدة للمرأة وبروموندو الواليات املتحدة.

19-  لجنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتامعية لغريب آسيا )اإلسكوا(، تقرير وضع املرأة العربية 2017: العنف ضد املرأة. ما هو اليشء املعرض للخطر؟

20-  لجنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتامعية لغريب آسيا )اإلسكوا(، تقرير وضع املرأة العربية 2017: العنف ضد املرأة. ما هو اليشء املعرض للخطر؟

https://imagesmena.org/wp-content/uploads/sites/5/2017/04/ :ملحق لإلصدار الصحفي، متوافرة عىل موقع ،IMAGES 21-  الدراسة االستقصائية الدولية بشأن الرجال واملساواة بن الجنسن

IMAGES-MENA-Press-Release-FINAL-EN.pdf

http://www.worldbank.org/en/news/feature/2016/03/07/the-state-of-womens-rights-in-the-arab-world  -22 تم الدخول يف 5 أكتوبر 2017

23-  برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ )2016(. تقرير التنمية اإلنسانية العربية )2016(: الشباب وآفاق التنمية اإلنسانية واقع متغر

24-  الفقي، س.، هيلامن، ب. وباركر، ج.، إيدز.، )2017( استيعاب االتجاهات الذكورية: نتائج مستخلصة من الدراسة االستقصائية الدولية بشأن الرجال واملساواة بن الجنسن – الرشق األوسط وشامل 

أفريقيا: امللخص التنفيذي. القاهرة وواشنطن، دي يس: هيئة األمم املتحدة للمرأة وبرومندو الواليات املتحدة.

25-  مقتبس من اإلسكوا )2017(. ضد الرياح والتيار: استعراض لوضع املرأة واملساواة بن الجنسن يف املنطقة العربية )بكن 20+(

ــول  ــة حص ــون أولوي ــا، يدعم ــة تقريبً ــدالت مامثل ــاء مبع ــة، والنس الدراس

الرجــال عــىل الوظائــف أكــر مــن النســاء.21وإضافًة إىل ذلــك، متتلــك كل 

دولــة يف املنطقــة عــىل األقــل قيــد واحــد عــىل نــوع العمــل الــذي ميكــن 

ــدد  ــًدا يه ــرًا متزاي ــل خط ــد ميث ــذا القي ــل ه ــق به.22ويظ ــرأة أن تلتح للم

ــر. ــاة بالفق ــرأة الشــابة والفت امل

ــبب  ــوًءا بس ــزداد س ــف ت ــه ضع ــا أوج ــة أيًض ــبان يف املنطق ــه الش ويواج

ــات.  ــدى األقلي ــامء إىل إح ــة يف الريف23واالنت ــر، واإلقام ــات، والفق الراع

وتُــرز الدراســة االســتقصائية الدوليــة بشــأن الرجــال واملســاواة بــن 

الجنســن أن الرجــال يف املنطقــة يعانــون مــن أعــراض التوتــر واالكتئــاب 

مبســتويات كبــرة نتيجــة لعجزهــم عــن الوفــاء بدورهــم يف إعالــة األرسة، 

وذلــك يف ظــل حالــة عــدم االســتقرار االقتصــادي والراعــات يف املنطقــة. 

وهنــاك نســبة كبــرة مــن الرجــال الذيــن شــملهم االســتقصاء ال يحصلــون 

إال عــىل قــدر ضئيــل مــن الرعايــة الصحيــة الحكوميــة، مبــا يف ذلــك 

خدمــات الصحــة النفســية، وال ســيام بالنســبة للعــالج مــن التدخــن 

وتعاطــي املخــدرات. ويتعــرض الشــبان والفتيــان أيًضــا للعنــف الجســدي 

خــارج املنــزل.24 كــام أنهــم أكــر تعرًضــا للتجنيــد مــن جانــب الشــبكات 

ــون. ــىل القان ــة، وللخــروج ع املتطرف

واملنطقــة العربيــة حاليًــا تقــف عنــد مفــرق طــرق رئيــي. فاالنتفاضــات، 

ــب  ــي تتطل ــات السياســية، والنزاعــات املســلحة، واألوضــاع الت واالضطراب

املســاعدة اإلنســانية تجتــاح املنطقــة. وهنــاك أيًضــا تراجــع يف املســاواة بن 

الجنســن نتيجــة لهــذه األوضــاع. وتتعــرض النســاء لــألذى نتيجــة التســاع 

ــد ال يشــاركن  ــف العــام، يف حــن أنهــن ق ــون، والعن نطــاق انعــدام القان

ــداء  ــتخدم االعت ــان، يُس ــن األحي ــر م ــلح. ويف كث ــزاع املس ــارشة يف الن مب

ــاالت  ــؤدي ح ــرب. وت ــالح يف الح ــاء كس ــد النس ــي ض ــدي والجن الجس

الــراع إىل الحــد مــن حريــة حركــة الشــابات وإمكانيــة حصولهــن عــىل 

الخدمــات األساســية. وقــد تصبــح الجهــود التــي بذلــت طــوال عقــد كامــل 

لضــامن شــمولية التعليــم عدميــة الجدوى بســبب تدمــر املــدارس وانعدام 

األمــن. وتتضــاءل أثنــاء حــاالت الطــوارئ فــرص التحســن يف حصــول املــرأة 

عــىل خدمــات الصحــة الجنســية واإلنجابيــة. وعــالوة عــىل ذلــك، تتعــرض 

ــاء النازحــات داخليًــا والالجئــات للفقــر املدقــع، ويتعــرض عــدد  النس
متزايــد مــن النســاء والفتيــات القــارصات للــزواج القــري.25

https://imagesmena.org/wp-content/uploads/sites/5/2017/04/IMAGES-MENA-Press-Release-FINAL-EN.pdf
https://imagesmena.org/wp-content/uploads/sites/5/2017/04/IMAGES-MENA-Press-Release-FINAL-EN.pdf
http://www.worldbank.org/en/news/feature/2016/03/07/the-state-of-womens-rights-in-the-arab-world 
http://www.worldbank.org/en/news/feature/2016/03/07/the-state-of-womens-rights-in-the-arab-world 
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عشر حقائق عن السيدات والفتيات في الدول العرب�ية

ــاميل  ــن إج ــوايل %48 م ــل ح ــرأة متث ــت امل ــام 2015، كان ــول ع 1 - بحل
ــريب26 ــن الع ــكان الوط س

  
48%

 

2 - تراوح أعامر حوايل ثلث سكان منطقة الرشق األوسط ما بن 15 إىل 29 سنة27

 
1/3

3 - تعاين نسبة تبلغ %42 من الشابات، و%23 من الشبان من البطالة يف املنطقة28

     
42%

     
23%

ــرأة  ــاركة امل ــدل مش ــث مع ــن حي ــل م ــي األق ــة ه ــة العربي 4 - املنطق

ــن  ــة ع ــع املنطق ــامل. وتراج ــتوى الع ــىل مس ــية ع ــاة السياس يف الحي

املتوســط العاملــي الــذي يُقــدر بحــوايل %23 لتمثيــل املــرأة يف الرملــان 
ــط.29 ــوايل %15 فق ــل إىل ح ــرأة تص ــل للم ــبة متثي بنس

     
19%

     
23%

5 - تعرضــت نســبة بلغــت %37 مــن النســاء ألحــد أشــكال العنــف أثنــاء 

ــاليت  ــاء ال ــن النس ــن %35 م ــد ع ــبة تزي ــت نس ــد تعرض حياتهن.30وق
ســبق لهــن الــزواج يف املنطقــة للعنــف الزوجــي.31

      
37%

      
35%

http://arabdevelopmentportal.com/indicator/gender  -26 تم الدخول عليه يف 25 سبتمر 2017

27-  فريق العمل التقني املشرك بن الوكاالت التابع لألمم املتحدة. )2016 - 2017(. اإلطار اإلقليمي لإلجراءات االسراتيجية املشركة للشباب يف الدول العربية / منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا

28-  فريق العمل التقني املشرك بن الوكاالت التابع لألمم املتحدة. )2016 - 2017(. اإلطار اإلقليمي لإلجراءات االسراتيجية املشركة للشباب يف الدول العربية / منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا

29- هيئة األمم املتحدة للمرأة )2017( – وضع املرأة يف ظل تغر املنطقة العربية )تقرير باور بوينت(

http://arabstates.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures   -30 متت زيارته يف 2 أكتوبر 2017

31-  لجنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتامعية لغريب آسيا )اإلسكوا(، تقرير وضع املرأة العربية 2017: العنف ضد املرأة. ما هو اليشء املعرض للخطر؟

http://arabstates.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures  -32 متت زيارته يف 2 أكتوبر 2017

33-  املرجع السابق. هيئة األمم املتحدة للمرأة 2017

34-  املرجع السابق. هيئة األمم املتحدة للمرأة 2017

35-  املرجع السابق. هيئة األمم املتحدة للمرأة 2017

/http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2016/infographics  -36

ــدر بحــوايل %14 مــن الفتيــات قبــل بلوغهــن ســن  6 - تتــزوج نســبة تُق
ــا.32 18 عاًم

     14
%

7 - تســتمر مامرســة ختــان اإلنــاث مبعــدالت مرتفعــة يف بعــض دول 

املنطقــة. وقــد خضعــت نســبة تصــل إىل %87 مــن الفتيــات يف مــر 
ــذه املامرســة.33 ــن 15 إىل 49 ســنة له ــا ب ــراوح م ــن أعــامر ت م

   
87%

ــا إال  8 - مل تُضيــق الفجــوة بــن الجنســن بشــأن مشــاركة املــرأة اقتصاديً
بنســبة 34.40%

   
40%

9 - 145 ســنة = هــو عــدد الســنوات التــي ستســتغرقها الــدول العربيــة 

لتصــل إىل املعــدالت العامليــة الحاليــة ملشــاركة املــرأة يف ســوق 
ــل.35 العم

 

10 - 356 ســنة = هــو عــدد الســنوات التــي ستســتغرقها منطقــة الــرشق 
األوســط وشــامل أفريقيــا إلغــالق الفجــوة االقتصاديــة بــن الجنســن.36

    

http://arabdevelopmentportal.com/indicator/gender
http://arabstates.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures 
http://arabstates.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures 
http://arabstates.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures
http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2016/infographics/
http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2016/infographics/
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تعــرف عــىل املزيــد بشــأن وضــع املــرأة واملســاواة بــن الجنســن 

يف املنطقــة العربيــة. اقــرأ 

املــرأة  لوضــع  اســتعراض  والتيــار«  الريــاح  اتجــاه  »عكــس 

)+20 )بكــن  العربيــة  املنطقــة  يف  الجنســن  بــن  واملســاوة 

ــرأة:  ــف ضــد امل ــة 2017. العن ــرأة العربي ــر وضــع امل ــرأ تقري اق

ــف  ــر عــىل العن ــيشء املعــرض للخطــر؟ لتتعــرف أك ــا هــو ال م

ــادي  ــن االقتص ــىل الصعيدي ــه ع ــة علي ــج املرتب ــي والنتائ الزوج

ــي. واالجتامع

أمور للتفكري والمناقشة
1 - كيــف ميكنــك وصــف وضــع الشــابات يف أرستــك ومجتمعــك 

ملحيل؟ ا

2 - كيــف يُعامــل الشــباب يف مجتمعــك معاملــة مختلفــة؟ 

ــك؟ ــدث هــذا يف رأي وملــاذا يح

37-  برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ )2016(. تقرير التنمية اإلنسانية العربية )2016(: الشباب وآفاق التنمية اإلنسانية واقع متغر

2 - إثبات أحقية اشرتاك الشباب في 
الدعوة من أجل تحقيق المساواة بني 

الجنسني
الشباب في الدول العرب�ية

ألنهـا تضـم مـا يقـرب من ثلـث السـكان الذين تـراوح أعامرهم مـا بن 15 

و24 عاًما، متتلك املنطقة العربية رشيحة من السـكان من أكر سـكان العامل 

شـبابًا.وميثل هـذا الجيـل اليافـع الحـايل، الذين يًقـدر عددهم بحـوايل 108 

 مليون شاب وفتاة، أكر عدد من الشباب تشهده املنطقة منذ خمسن سنة.

الرئيـي  الشـباب أن يكـون املحـرك  العـدد الضخـم مـن  وبإمـكان هـذا 

للتغيـر يف املنطقـة. وقـد عـارص العـامل ملحـة من ذلـك خالل الثـورات التي 

شـهدتها املنطقـة يف عـام 2011. وتبـن هـذه األحداث أن الشـباب يدركون 

التحديـات الخطـرة التـي تواجـه التنميـة يف املنطقـة ولديهـم القـدرة عىل 

بـدء العمـل وإحـداث التغير.

التحديات التي يواجهها الشباب في المنطقة
مـن  العديـد  يواجهـون  الشـباب  يـزال  ال  األحـداث،  هـذه  وقـوع  منـذ 

التحديـات يف املنطقـة والتـي تتمحـور حـول البطالـة، واملشـاركة املدنيـة، 

والعنـف القائـم عـىل النـوع، والصحـة، والتعليـم. وتؤثـر أيًضـا الحـركات 

املتطرفـة، واالضطرابـات املدنيـة، وحـاالت الـراع عـىل وضـع الشـباب يف 

املنطقـة. كـام أن الشـباب يف الـدول العربيـة غـر ممثلـن بشـكٍل كاٍف يف 

الحيـاة العامـة، وليسـت لهـم كلمـة مسـموعة يف صياغـة السياسـات التـي 

تؤثـر عـىل حياتهـم. وتتأثـر الشـابات بهـذه التحديـات ألنهـا تواجـه أعبـاًء 

إضافيـًة تتمثـل يف عدم املسـاواة بن الجنسـن، وضعف املشـاركة يف الحياة 

االقتصاديـة، والسياسـية، واالجتامعيـة، عـىل الرغـم مـن اإلنجـازات التـي 

تحققـت للقضـاء عـىل التمييـز بن الجنسـن يف عـدد من الدول.37 فالنسـاء 

الشـابات مـن الفئـات املهمشـة، مثـل الشـابات املعوقات، ومـن ينتمن إىل 

األقليـات، والالجئـات واملهاجـرات، والشـابات يف املناطـق الريفيـة، ومـن 

مناطـق النـزاع، ومـن أماكـن أخـرى، يتأثـرن عـىل نحو غـر متناسـب. وكام 

سـبقت اإلشـارة، يواجـه الشـبان أيًضـا نقاط ضعـف وضغوط إضافيـة نظرًا 

للوضـع االجتامعـي، واالقتصـادي، والسـيايس، والـراع الدائـر يف املنطقـة.

ما المقصود بالعنف القائم على النوع؟
هــذا مصطلــح عــام يُشــر ألي عمــل ضــار يُرتكــب ضــد إرادة أي 

ــاًء عــىل الفــروق التــي يضعهــا املجتمــع بــن اإلنــاث  شــخص بن

ــة مــن العنــف  ــواع معين والذكــور. وتختلــف طبيعــة ومــدى أن

ــن  ــق. وم ــدول واملناط ــات وال ــر الثقاف ــوع ع ــىل الن ــم ع القائ

ــتغالل/ ــك االس ــا يف ذل ــي، مب ــف الجن ــك العن ــىل ذل ــة ع األمثل

االعتــداء الجنــي، والعنــف املنــزيل، واالتجــار بالبــرش، والــزواج 

ــويه  ــل تش ــارة مث ــة الض ــات التقليدي ــر، واملامرس القري/املبك

األعضــاء التناســلية لإلنــاث، وجرائــم القتــل دفاًعــا عــن الــرشف، 

ــم اإللكــروين  ــب التعلي ــز تدري ــة. )املصــدر: مرك ــراث األرمل وم

ــة األمــم املتحــدة للمــرأة. املــرد( ــع لهيئ التاب
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38-  برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ )2016(. تقرير التنمية اإلنسانية العربية )2016(: الشباب وآفاق التنمية اإلنسانية واقع متغر

39-  الرشاكة العاملية للشباب يف جدول أعامل عام 2015. الدعوة العاملية للشباب: إعطاء األولوية للشباب يف خطة التنمية ملا بعد عام 2015

40-  مقتبس من دليل أدوات إرشاك املراهقن والشباب الصادر من األمم املتحدة )2017(

املصدر: برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ - تقرير التنمية اإلنسانية العربية )2016(

إشراك الشباب هو المفتاح للسالم والتنمية
يعتـر إرشاك الشـباب عنـد هـذه النقطة مـن تاريـخ املنطقة أمـرًا جوهريًا 

مـن  العديـد  وهنـاك  املسـتدامة.38  والتنميـة  واالسـتقرار،  السـالم،  لبنـاء 

الشـباب مـن الجنسـن يف املنطقـة يدفعون بالفعل من خـالل تقديم حلول 

التـي  والتحديـات  اإلنسـانية  األزمـات  بعـض  ملعالجـة  إبداعيـة ومبتكـرة 

تواجه التنمية. وسـوف تحدد السـنوات املقبلة، وسـواء تم إرشاك الشـباب 

مـن الجنسـن أو اسـتبعادهم، مـا إذا كانـت املجتمعـات العربيـة سـتزدهر 

أو سـتراجع.39 لقـد حـان الوقـت لالعـراف بأنه مـن خالل إرشاك الشـباب 

مـن الجنسـن مـن ذوي املهـارة كمفكريـن، ومبدعـن، ومحاوريـن، وقادة، 

سـيصبح تحقيـق التقـدم االسـتثنايئ يف املجتمـع ممكًنـا. وتصبـح اإلجراءات 

الخاصـة املتخـذة لتدعيـم إيصـال صوت جميع النسـاء الشـابات، وعملهن، 

وقيادتهـن أمـرًا حاسـاًم يف هـذه العملية.

إشراك الشباب والمشاركة الشاملة
عــن طريــق »إرشاك الشــباب«، ينتــوي كل مــن الحكومــات والــرشكاء 

مــن املنظــامت غــر الحكوميــة القيــام مبحــاول إلعطــاءك صوتًــا واختيــار 

للعمــل معهــم بحيــث تتمكــن مــن التأثــر إيجابيًــا عــىل حياتــك، وأرستــك، 

ــذا اإلرشاك  ــل ه ــي أن يعم ــع ككل.40وينبغ ــة واملجتم ــك الخاص ومجتمع

ــن  ــىل الصعيدي ــرارات ع ــىل الق ــر ع ــاركة والتأث ــن املش ــك م ــىل متكين ع

املحــيل والوطنــي مــن أجــل وضــع حــد لعــدم املســاواة، والفقــر، والتمييــز، 

والعنــف. 

ومــن خــالل املشــاركة النشــطة واالنخــراط يف مجتمعــك، ميكنــك أن تلعــب 

ــك  ــك. وميكن ــة مجتمع ــك يف تنمي ــة وكذل ــك الخاص ــا يف تنميت دوًرا حيويً

ــان  ــوق اإلنس ــة بحق ــر املعرف ــة، وتطوي ــة الحيوي ــارات الحياتي ــم امله تعل
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وللمشــاركة  اإليجــايب.  املــدين  العمــل  تعــزز  أن  وميكنــك  واملواطنــة، 

بفعاليــة، يجــب أن تحصــل عــىل األدوات املناســبة، مثــل املعلومــات، 

ــادئ األساســية  ــة.41 )انظــر املب والتعليــم، والحصــول عــىل حقوقــك املدني

إلرشاك الشــباب مســتقباًل(

ليست مجموعة واحدة متجانسة!
من  تأيت  مختلفة  مجموعات  من  املنطقة  يف  الشباب  يتألف 

أن  ويجب  متباينة.  ظروف  يف  بخرات  ومرت  مختلفة  خلفيات 

تكون عمليات صنع القرار والعمليات التشاركية شاملة بحيث يتم 

إيصال هذه األصوات، مع إعطاء اهتامم خاص للفئات املهمشة. 

األصلين،  السكان  من  والشباب  الشابات  الفئات  هذه  وتشمل 

والنازحن  والالجئن،  واملهاجرين،  واألقليات،  العرقية  والفئات 

والشباب  املناعة،  نقص  بفروس  املصابن  والشباب  داخليًا، 

الراع،  و/أو  الفقر  من  ظروف  يف  يعيشون  الذين  أو  املعاقن، 

الشباب أو متعاطي املخدرات،  الجنسية من  الخدمات  أو عامل 

العنف  الذين يعانون من  الذين يواجهون اضطهاًدا دينيًا، أو  أو 

الاليت  الشابات  إىل  باإلضافة  األرامل،  والنساء  والجني،  املنزيل 

يجرن عىل الزواج القري، أو ضحايا االتجار بالبرش التي تنقلهم 

إىل العبودية أو للعمل يف الصناعة الجنسية.

تضمــن لــك العديــد مــن االتفاقيــات الدوليــة حقــك يف املشــاركة الهادفــة 

الحيــاة املدنيــة، والسياســية، واالقتصاديــة، واالجتامعيــة ســواء يف  يف 

ــات اإلعــالن  مجتمعــك املحــيل أو املجتمــع ككل. وتشــمل هــذه االتفاقي

العاملــي لحقــوق اإلنســان، واملعاهــدات الدوليــة بشــأن الحقــوق املدنيــة 

ــن  ــة م ــة والثقافي ــة، واالجتامعي ــوق االقتصادي ــأن الحق ــية، وبش والسياس

ــي  ــل – والت ــوق الطف ــة حق ــة اتفاقي ــر وثيق ــرى. وتعت ــوق أخ ــن حق ب

ــراز  ــوا دون 18 ســنة – الفضــل يف إب ــال بأنهــم كل مــن كان ــرِّف األطف تُع

ــن(. ــك املراهق ــا يف ذل ــل يف املشــاركة )مب حــق الطف

ويف عــام 1995، ويف يــوم الذكــرى العــارشة للعــام العاملــي للشــباب، أكــدت 

األمــم املتحــدة عــىل التزامهــا تجــاه الشــباب مــن خــالل إقــرار الرنامــج 

ــج  ــذا الرنام ــل ه ــباب )WPAY(. وميث ــل الش ــن أج ــل م ــي للعم العامل

ــة،  ــر فاعلي ــة أك ــباب بطريق ــكالت الش ــة مش ــة ملعالج ــراتيجية دولي اس

ومــن أجــل زيــادة الفــرص ملشــاركتك يف املجتمــع وعــىل كافــة مســتويات 

صنــع القرار.42ويعطــي الرنامــج أيًضــا اهتامًمــا خاًصــا لحقــوق الشــابات. 

ــد حــول حقــوق املــرأة الشــابة يف املســتقبل( ــرأ املزي )اق

http://www.un.org/esa/socdev/documents/youth/fact-sheets/youth-participation.pdf  -41

https://www.un.org/development/desa/youth/world-programme-of-action-for-youth.html  -42 متت زيارته يف 25 سبتمر 2017

43-  هيئة األمم املتحدة للمرأة – )2015(، متكن املرأة، ومتكن مر. تقرير املنجزات 2015. املكتب الُقطري يف مر

دفاع الشباب المصري عن حقوق 
المواطنة الخاصة بالمرأة ورفع الوعي 

بشأنها43
مع  بجهوده  مر  يف  للمرأة  املتحدة  األمم  هيئة  مكتب  شارك 

عن  بالدفاع  املهتمن  الشباب  من  كادر  لبناء  املحلية  املنظامت 

حقوق املواطنة للمرأة والتوعية بها.

وقد اجتمعت مجموعة تتألف من 240 شابًا يف عرش محافظات 

املواطنة  مبادرة  وهي  أكر  مظلة  تحت   2015 عام  يف  مرية 

مليوين  إصدار  وبهدف  للمرأة،  القومي  املجلس  بقيادة  النسائية 

بطاقة رقم قومي للمرأة املرية.

وتتألف املجموعة من الشباب من الجنسن، ومتثل كل من النساء 

والرجال بالتساوي، وميثلهم مجموعة تُعرف يف مجتمعاتهم باسم 

»سفراء الشباب«. وهم ناشطون يف مجتمعاتهم لبدء حوار مفتوح 

يتناول حقوق املواطنة للمرأة، والتحديات التي ينبغي معالجتها، 

والفرص التي تساهم يف الوصول إىل تحقيق الرفاهية للجميع. وقد 

سبق أن نفذ سفراء الشباب مبادرات مجتمعية يف عرش محافظات 

بهدف الوصول إىل املناطق الفقرة واملهمشة حيث يعتر القبول 

واالنفتاح عىل قضايا حقوق املرأة تحديًا بسبب األفكار املسبقة، 

واملعاير والتقاليد الثقافية.

وقد تلقى سفراء الشباب تدريبًا من خالل سلسلة من ورش العمل 

تتناول تصميم وتخطيط حمالت املجتمع املحيل، والدعوة، وتعبئة 

املوارد املجتمعية، وإجراء تقييم احتياجات املستفيدين عىل أرض 

الواقع.

http://www.un.org/esa/socdev/documents/youth/fact-sheets/youth-participation.pdf
 https://www.un.org/development/desa/youth/world-programme-of-action-for-youth.html
 https://www.un.org/development/desa/youth/world-programme-of-action-for-youth.html
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https://www.youth4peace.info/UNSCR2250/Introduction :مصدر الشكل

44-   مقتبس من اليونيسيف )2010( – دليل أدوات الدعوة: دليل توجيهي للتأثر يف القرارات التي تعمل عىل تحسن حياة األطفال.

الشباب والسالم واألمن
ويف ديسمر 2015، أصدر مجلس األمن لألمم املتحدة القرار رقم 

والسالم،  الشباب،  بشأن  موضوعي  قرار  أول  ميثل  والذي   ،2250

واألمن. وهذه الوثيقة التاريخية يف غاية األهمية لكافة بناة السالم 

يف  الشباب  بجهود  تعرف  ألنها  العامل  مستوى  عىل  الشباب  من 

بناء السالم وتُضفي عليها الرشعية. ويؤكد القرار أيًضا عىل الدور 

الراعات،  إدارة  يف  الشابة  املرأة  تلعبه  أن  يجب  الذي  الرئيي 

والتوصل لتسويتها، وتحقيق السالم املستدام. 

ــف أو  ــا للعن ــا ضحاي ــم إم ــىل أنه ــباب ع ــور الش ــا يُص ــرًا م وكث

مرتكبــي أعــامل عنــف. وعــىل الرغــم مــن ذلــك، يعــرف القــرار 

بــأن الشــباب يشــاركون أيًضــا يف بنــاء الســالم. إنهــا خطــوة 

ــة  ــر املجحف ــات النظ ــلبية ووجه ــم الس ــر املفاهي ــة لتغي مهم

التــي يتبناهــا الجميــع تجــاه الشــباب. ويُقــدر القــرار عمــل عــدد 

ــر مــن الشــبان والشــابات عــىل مســتوى القواعــد الشــعبية  كب

ــق  ــل تحقي ــن أج ــة م ــة والعاملي ــة واإلقليمي ــة واملحلي والوطني

الســالم املســتدام. إن هــؤالء الشــباب يســتحقون مقاعــد عــىل 

طاولــة املفاوضــات. عــالوة عــىل ذلــك، يُذكِّــر القــرار الحكومــات 

ــة الشــباب يف ظــل الراعــات املســلحة.  مبســؤوليتها عــن حامي

ــات  ــباب ووجه ــات الش ــذ احتياج ــدول أن تأخ ــىل ال ــن ع ويتع

نظرهــم بعــن االعتبــار، وذلــك للنظــر يف مشــاركة الشــباب 

ــالم. ــات الس ــتويات عملي ــع مس ــىل جمي ــم ع ودعمه

تعرف عىل املزيد حول القرار رقم 2250، وكيف ميكنك الدعوة إىل 

تنفيذه يف بلدك. اقرأ: القرار رقم 2250: مجموعة أدوات للشباب

ابحث عن آراء شباب املنطقة بشأن مشاركتهم يف برامج السالم 

ن بشأن الشباب والسالم واألمن واألمن. اقرأ: إعالن شباب َعامَّ

راجع البوابة العاملية للمعرفة شباب من أجل السالم للتعرف أكر 

عىل الشباب وبناء السالم يف الدول العربية.

الشباب من الجنسني يقودون جهود الدعوة
ــاركة  ــا املش ــن خالله ــك م ــي ميكن ــة الت ــائل الفعال ــدى الوس ــل إح وتتمث

والتأثــر يف اتخــاذ القــرارات لتحقيــق املســاواة بــن الجنســن مــن خــالل 

الدعــوة. وبوصفــك مــن املدافعــن عــن املســاواة بــن الجنســن، ميكنــك 

ــة  ــاع القــرار رؤي ــح لصن اســتقاء األفــكار مــن الواقــع ملناقشــتها، مــام يتي

ــك حــق  ــك ل ــا مــن وجهــة نظــرك. وســوف يخــول ذل املشــكالت وحلوله

ملكيــة الحلــول املطروحــة ويوفــر لــك وضــوح الرؤيــة وقبــول أكــر كأحــد 
ــا وكمواطــن نشــط.44 ــة اجتامعيً ــات الفاعل الجه

https://www.youth4peace.info/UNSCR2250/Introduction
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ميكنــك أن ترفــع الوعــي حــول حقوق النســاء الشــابات يف املنطقــة، وتدعو 

إىل وضــع قوانــن وسياســات إقليميــة، ووطنيــة، ومحليــة – ويشــمل ذلــك 

تطبيقهــا – والتــي تضمــن حقــوق الشــابات وتقــي عــىل كافــة أشــكال 

ــث  ــك بحي ــر يف ثقافات ــن التغي ــاع ع ــك الدف ــرأة. وميكن ــد امل ــف ض العن

ــاص إىل  ــاع الخ ــوة القط ــا دع ــك أيًض ــرأة. وميكن ــن امل ــىل متك ــل ع تعم

ــك الدعــوة إىل دفــع  ــة للشــابات. وميكنــك كذل دعــم املشــاركة االقتصادي

اإلرادة السياســية أكــر نحــو دعــم مشــاركة الشــابات يف الحيــاة السياســية 

والحيــاة العامــة.

وقبــل كل يشء، يجــب متكــن املــرأة الشــابة للمطالبــة بحقهــا مــن خــالل 

الدعوة.45وينطــوي ذلــك عــىل العديــد مــن الفوائــد مثــل:

45-  اليونسكو، برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ )2017(. استعراض إقليمي للسياسات أو االسراتيجيات الخاصة بالشباب يف املنطقة العربية

46-  هيئة األمم املتحدة للمرأة )2017(. قفزة الشباب نحو املساواة بن الجنسن: اسراتيجية هيئة األمم املتحدة للشباب واملساواة بن الجنسن

تعزيز قيادة املرأة الشابة	 

تعزيز متكن املرأة الشابة اقتصاديًا إىل جانب تطوير مهاراتها	 

الحث عىل العمل من أجل إنهاء العنف ضد املرأة والفتاة	 

تعزيــز الــرشاكات مــع النســاء الشــابات ومؤسســاتهن، ودعــم الرشاكات 	 

مــع الشــبان يف إطــار املســاواة بــن الجنســن، إىل جانب تدعيــم الرشاكة 

بــن األجيــال مــن أجــل تحقيــق املســاواة بــن الجنســن.

 .LEAP »ــزة ــوذج »قف ــم النم ــا باس ــامل مًع ــذه األع ــمية ه ــن تس وميك

وقــد وضعــت هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة النمــوذج »LEAP«. وميكنــك 

التعــرف عــىل املزيــد عنــه هنــا.

النموذج LEAP: يعمل على تمكن الشباب من الجنسن كشركاء من أجل تحقيق المساواة بن الجنسن46
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ويلعــب الشــبان أيًضــا دوًرا رئيســيًا يف تعزيز املســاواة بن الجنســن ومتكن 

ــل  ــبان كام ــابات والش ــن الش ــغ كل م ــا يبل ــات. وعندم ــابات والفتي الش

إمكاناتهــم، ميكنهــم بدورهــم أن يشــكلوا تنميــة أرسهــم، ومجتمعاتهــم، 

وبلدانهــم. )تعــرف عــىل املزيــد مــن املعلومــات عــن الكيفيــة التــي ميكــن 

ــن  ــاواة ب ــق املس ــة لتحقي ــوة الفعال ــام بالدع ــا القي ــن خالله ــباب م للش

الجنســن يف الجــزء 2 مــن دليــل مجموعــة األدوات الحــايل(.

المبادئ األساسية إلشراك الشباب47
املشاركة الشفافة واملوفرة للمعلومات: يجب تزويدك مبعلومات كاملة، 	 

ومتاحة، ومراعية للتنوع، ومتناسبة مع العمر، حول حقك يف التعبر عن 

إجراء  وكيفية  الواجب،  االعتبار  آرائك  إعطاء  يجب  كام  بحرية،  آرائك 

هذه املشاركة؛ أي من حيث نطاقها، وغرضها، وتأثرها املحتمل، مبا يكفل 

إتاحة تلك املعلومات إىل أكر الفئات تهميًشا.

املشـاركة الشـاملة: يجب أن تكون مشـاركتك شـاملة، وأن تتحدي أمناط 	 

التمييـز القامئـة، وإذا كنـت تنتمـي إىل إحـدى املجموعـات املهمشـة، 

يجب أن تتوافر لك الفرص للمشـاركة بحسـب سـياقك. فالشـباب ليسوا 

مجموعـة متجانسـة، وينبغـي أن تكفل املشـاركة تكافؤ الفـرص للجميع 

دون متييـز عـىل أي أسـاس. والبـد أيًضا مـن التأكد مـن أن الرامج تراعي 

الثقافـات املختلفة للشـباب مـن جميع املجتمعـات املحلية.

شـباب: 	  يديرهـا  التـي  والشـبكات  للمؤسسـات  الداعمـة  املشـاركة 

ينبغـي دعـم وتعزيـز مؤسسـتك وشـبكتك التـي يديرهـا شـباب، مبـا يف 

ذلـك الشـبكات الرقميـة. ويجـب بـذل جهـود خاصـة للوصـول إىل أكـر 

املؤسسـات والشـبكات املهمشـة من املؤسسات والشـبكات التي يديرها 

شـباب، مثل تلك املؤسسـات التي تديرها نسـاء، أو شـباب من السـكان 

املحلين، أو شـباب األقليات، أو الشـباب املعاق، أو الشـباب من سـكان 

العشـوائيات، أو الشـباب املترريـن مـن الراعـات والنـزوح.

مشـاركة تطوعية: يجب تشـجيعك عىل العمل التطوعي، كام يجب تعزيز 	 

مسـاهمتك وتقديرهـا. وال ينبغـي إجبـارك عـىل التعبـر عـن آراء أخـرى، 

وينبغـي إتاحـة الخيـار لـك بعـدم االسـتمرار يف املشـاركة يف أي مرحلة.

املشــاركة املحرتمــة: ينبغــي أن يعــرف البالغــون الذيــن يعملــون معــك 	 

باحرامهــم ملســاهامتك يف أرستــك، ومدرســتك، وثقافتــك، ووســائل 

اإلعــالم، ومــا إىل ذلــك. ويجــب التعامــل مــع آرائــك باحــرام، ويجــب أن 

تتــاح لــك الفرصــة لتقديــم أفــكار وأنشــطة جديــدة. ومــن الــروري أن 

تشــعر باالحــرام كقائــد للمعرفــة، وكمســاهم يف وضــع قاعــدة معرفيــة 

ملشــاركة الشــباب مــن وجهــة نظــرك وخراتــك.

ــراز 	  ــن إب ــن م ــال لتتمك ــك املج ــاح ل ــاج أن يُت ــة: تحت ــاركة مالمئ مش

القضايــا التــي تحــدد بنفســك أنهــا مالمئــة وذات أهميــة ليتــم تناولهــا. 

وينبغــي أن متكنــك هــذه القضايــا مــن االعتــامد عــىل معرفتــك، 

ومهاراتــك، وقدراتــك، ومســئولياتك.

املشــاركة املناســبة للشــباب: تتطلــب االســتثامرات أن تُنفــذ مــن خــالل 	 

بيئــات، وعمليــات، وهيــاكل، وآليــات مطــورة لتناســب الشــباب، والتــي 

ــك. وينبغــي  ــر في ــي تؤث ــور الت ــة يف األم ــن املشــاركة بفاعلي ــك م متكن

اتبــاع منهجيــات واســتخدام أدوات شــمولية وتشــاركية مــن أجــل رفــع 

قدراتــك وإمكاناتــك ألعــىل مســتوى ممكــن.

47-  مقتبس من دليل األدوات بشأن إرشاك املراهقن والشباب إقليميًا – األمم املتحدة 2017

توفــر الوقــت واملــوارد الكافيــة: ينبغــي توفــر وإتاحــة الوقــت واملوارد 	 

الكافيــة )ماديـًـا وبرشيـًـا( لضــامن اســتعدادك مبــا يكفــي، وأنــك تتمتــع 

بالثقــة، وأن لديــك الفرصــة للمســاهمة بآرائــك وأعاملــك الداعمــة يف 

عمليــات التغيــر االجتامعــي.

مشــاركة مدعمــة مــن خــالل تنميــة القــدرات: يحتــاج الكبــار إىل 	 

االســتعداد، واملهــارات، والدعــم لتســهيل مشــاركتك بفعاليــة. وميكنــك 

ــز  ــدرات لتعزي ــاء الق ــاج إىل بن ــد تحت ــر. وق ــدرب ومي ــاركة كم املش

ــا  ــاج أيًض ــد تحت ــك. وق ــة ل ــك بحقــوق اإلنســان املخول ــك ووعي مهارات

ــوال،  ــع األم ــالت، وجم ــات والحم ــم االجتامع ــىل تنظي ــب ع إىل التدري

وإنشــاء مؤسســات يقودهــا الشــباب، والتعامــل مــع وســائل اإلعــالم، 

ــوة. ــور، والدع ــام الجمه ــدث أم والتح

ــا. 	  ــرًا جوهريً ــم أم ــة والتقيي ــزام باملتابع ــر االلت مشــاركة مســئولة: يعت

عــىل ســبيل املثــال، يف أي بحــث أو عمليــة استشــارية، يجــب إخبــارك 

ــرورة، يجــب  ــد ال ــة اســتخدامها، وعن ــك وكيفي ــة تفســر آرائ بطريق

ــك  ــج. ول ــل النتائ ــر يف تحلي ــش وتؤث ــة أن تناق ــك الفرص ــر ل أن تتواف

ــت  ــا إذا كان ــول م ــرأي ح ــادة بال ــىل اإلف ــول ع ــق يف الحص ــا الح أيًض

مشــاركتك مؤثــرة عــىل النتائــج. وحيثــام أمكــن، ينبغــي إتاحــة الفرصــة 

ــة. ــطة املتابع ــات أو أنش ــاركة يف عملي ــك للمش ل

ميكنك الرجوع إىل صندوق أدوات بناء القدرات الصادر من هيئة 

األمم املتحدة للمرأة واملوجه للمؤسسات املجتمعية ومجموعات 

مجموعات  لدعم  مختارة  أداة   55 عىل  للعثور  وذلك  الشباب، 

الشباب، واملؤسسات املجتمعية الناشئة، حتى يشاركوا بفاعلية يف 

قضايا املساواة بن الجنسن ومتكن املرأة.

املصدرين  تقرأ  أن  املجتمعية  املؤسسات  عىل  أيًضا  وينبغي 

املذكورين أدناه حول كيفية املشاركة مع شباب املنطقة. وسوف 

دعم  عىل  املجتمعية  املؤسسات  التدريبية  األدلة  هذه  تساعد 

مشاركة الشباب يف وضع الرامج بوجٍه عام، والرامج النوعية لدعم 

واالجتامعية  واملدنية  االقتصادية  املشاركة  أو  املراهقن،  مشاركة 

بقيادة الشباب.

إقليميًا  املراهقن والشباب  دليل مجموعة األدوات بشأن إرشاك 

– األمم املتحدة 2017

أفريقيا(.  وشامل  األوسط  للرشق  اإلقليمي  )املكتب  اليونيسيف 

التخطيط ملشاركة املراهقن والشباب يف وضع الرامج
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برنامج القيادات الشابة في الدول 
العرب�ية48

أطلق برنامج برنامج القيادات الشابة التابع لرنامج األمم املتحدة 

مختلف  من  والشابات  الشباب  لدعم  الثالثة  مرحلته  يف  اإلمنايئ 

مبتكرة،  إمنائية،  حلول  وتنفيذ  تصميم  أجل  من  املنطقة  أنحاء 

بن  املساواة  عىل  خاص  بشكل  الركيز  مع  ومستدامة،  ومؤثرة 

الجنسن ومتكن املرأة.

http://www.arabstates.undp.org/content/rbas/en/home/presscenter/events/2017/june/ylp3.html  -48 متت زيارته يف 8 أكتوبر 2017

عبلة الحجايا
ــس  ــو يف مجل ــر عض ــوين أصغ ــي بك ــل تاريخ ــت بعم ــد قم »لق

ــة« املدين

ــر  ــي أصغ ــة، ه ــة الطفيل ــن مدين ــا، م ــا، 28 عاًم ــة الحجاي عبل

ــل  ــارض، تعم ــت الح ــة يف األردن. ويف الوق ــس مدين ــو مجل عض

عــىل إنشــاء تحالــف وطنــي مــن الشــباب يف الدولــة. وقــد كانــت 

ــىل  ــة ع ــج تدريبي ــن برام ــاليت تلق ــن ال ــرأة م ــن 104 ام ــن ب م

ــزة  ــي »قف ــج اإلقليم ــن الرنام ــزء م ــام 2016، كج ــادة يف ع القي

ــة األمــم املتحــدة للمــرأة. ويف عــام  ــة هيئ املــرأة لألمــام« برعاي

2016، تــم انتخــاب 20 امــرأة كأعضــاء يف الرملــان األردين – 

وهــو أعــىل عــدد مــن التمثيــل الرملــاين للمــرأة يف تاريــخ األردن 

– وقــد شــاركت ســبعة منهــن يف مبــادرات بنــاء القــدرات 

األردنية لشــؤون املرأة .  اللجنة الوطنيــة 

ــدف  ــا لله ــا منوذًج ــة الحجاي ــه عبل ــذي تبذل ــل ال ــل العم وميث

الخامــس مــن أهــداف التنميــة املســتدامة بشــأن املســاواة بــن 

ــة للمــرأة،  ــة والفعال ــه لضــامن املشــاركة الكامل الجنســن وغايت

وحصولهــا عــىل فــرص متســاوية للقيــادة عــىل كافــة مســتويات 

صنــع القــرار.  

ــة  ــل كمحامي ــي تعم ــي الت ــد شــجعتني أخت ــة: »لق ــول عبل وتق

ــة.  ــات املحلي وناشــطة حقــوق املــرأة عــىل املشــاركة يف االنتخاب

ــن  ــرأة، م ــا تُنتخــب امل ــى عندم ــة، فحت ــرددت يف البداي ــد ت ولق

ــدة  ــت لع ــي عمل ــي. ولكنن ــال دور حقيق ــون ب ــع أن تك املتوق

ســنوات كمتطوعــة وناشــطة اجتامعيــة. واســتوعبت جيــًدا 

ــي. ــا مجتمع ــي يواجهه ــة الت ــا الواقعي القضاي

ويف بدايــة األمــر، مل تعجــب حقيقــة محاولــة امــرأة شــابة 

التقديــم للرشــح يف االنتخابــات ُصنــاع القــرار املنــوط بهــم 

ــي  ــوا أنن ــوة وقال ــوين يف كل خط ــد قاوم ــات. وق ــراء االنتخاب إج

لــن أســتطيع الفــوز بســبب عمــري وألننــي فتــاة. لقــد قدمــت 

ــرق  ــاس وط ــع الن ــدث م ــالل التح ــن خ ــة م ــي االنتخابي حملت

ــع  ــت للجمي ــي ورشح ــت نف ــازل، وقدم ــارة املن ــواب، وزي األب

كيــف أننــي مرشــح جيــد. وقــد اندهــش الجميــع عندمــا ظهــرت 

النتائــج – فقــد حصلــت عــىل أصــوات أكــر مــن املرشــحن 

ــال!! الرج

لقــد قمــت بعمــل تاريخــي عندمــا أصبحــت أصغــر عضــو 

األردن. يف  مدينــة  مجلــس 

يوجــد الجئــون ســوريون يف مدينتــي، وأنــا أحــاول إيجــاد طــرق 

إلرشاكهــم يف األعــامل املحليــة بحيــث نبنــي مشــاركتهم وندعــم 

التســامح والقبــول االجتامعــي لهــم.

وبالنســبة يل، تعريــف املــرأة بحقوقهــا القانونيــة األساســية هــو 

أهــم االحتياجــات الحاليــة. كثــرات مــن النســاء ال يعرفــن شــيئًا 

ــوف  ــن. وس ــة حقوقه ــهن أو مامرس ــة أنفس ــة حامي ــن كيفي ع

يتغــر مســتقبل املــرأة بالكامــل إذا مــا تغــر هــذا الواقــع.«

ــم املتحــدة  ــة األم ــن هيئ ــر الســنوي الصــادر م املصــدر: التقري

ــرأة 2016 للم

http://www.arabstates.undp.org/content/rbas/en/home/presscenter/events/2017/june/ylp3.html
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3 - المفاهيم األساسية حول المساواة 
بني الجنسني

ما المقصود بالنوع الجتماعي GENDER؟49
واألنشـطة،  والسـلوكيات،  األدوار،  إىل  االجتامعـي«  »النـوع  كلمـة  تُشـر 

واالتجاهـات، التـي تعترهـا إحدى املجتمعات مناسـبة للفتيـات، والفتيان، 

النـوع  يحـدد  وبذلـك،  معـن.50  ومـكان  وقـت  يف  والنسـاء،  والرجـال، 

االجتامعـي لإلنسـان مـا هـو املتوقـع منه، واملسـموح لـه به، واملحـدد لكل 

مـن الفتـاة، والفتـى، واملـرأة، والرجـل، يف أي ثقافـة وسـياق.

كيف يختلف النوع االجتماعي عن نوع 
الجنس؟

تُشر كلمة »جنس« إىل االختالفات البيولوجية بن الذكر واألنثى، وهي 

اختالفات عامة وال تتغر. عىل سبيل املثال، املرأة فقط هي التي تلد.

وميكن لالختالفات البيولوجية أن تُشكل احتياجات وقدرات مختلفة 

لكل من املرأة والرجل، ولكن ال ينبغي استغالل هذه االختالفات 

لترير التمييز بينهام أو إضفاء الرشعية عىل هذا التمييز.

ــا  ــة ترتبــط بكونن ــد بصفــات بيولوجي ــا نول ولتبســيط األمــر، نحــن جميًع

ذكــرًا أو أنثــى، ولكننــا نتعلــم كيــف نتــرف كذكــر وكأنثــى. ومــع الكــر 

نصبــح إمــا شــابًا أو شــابة، ونتعلــم االتجاهــات والســلوكيات التــي يُتوقــع 

مــن كل مــن النوعــن أن ينتهجهــا. ويشــجعنا آباؤنــا، ومدرســونا، ورجــال 

ــام، عــىل القيــام بــأدوار وأنشــطة معينــة  الديــن، واملجتمــع بوجــه ع

ــا كل  ــوم به ــي يق ــطة الت ــمى األنش ــرأة والرجل.51وتُس ــا بامل ــط نوعيً ترتب

ــا باســم »األدوار الجنســانية«. ــن الجنســن فعليً م

عــىل ســبيل املثــال، عــادة مــا تعمــل املــرأة الشــابة يف املنــزل عــىل خدمــة 

ــام  ــس. بين ــل املالب ــف، وغس ــام، والتنظي ــداد الطع ــالل إع ــن خ األرسة م

يعمــل الرجــل عــادة خــارج املنــزل واملطلــوب منــه حاميــة املــرأة والفتــاة 

ــاة أن  ــرأة والفت ــن امل ــع م ــة. وال يتوق ــاحات العام ــام يف املس واصطحابه

49-  هذا القسم مقتبس من مواد مقدمة يف مركز التدريب عىل التعليم اإللكروين التابع لهيئة األمم املتحدة للمرأة ، ومنظمة العمل الدولية، وإيبك، وROAP، وSRO-Bangkok. 2003. تعزيز املساواة 

بن الجنسن يف إطار العمل ضد عمل األطفال واالتجار بهم: دليل عميل للمؤسسات.

50-  مركز التدريب عىل التعليم اإللكروين التابع لهيئة األمم املتحدة للمرأة. مرد املساواة بن الجنسن.

51-  مقتبس من الخط الدويل ملساعدة الطفل. دليل أدوات الجنسن.

52-  الفقي، س.، هيلامن، ب. وباركر، ج.، إيدز.، )2017( استيعاب االتجاهات الذكورية: نتائج مستخلصة من الدراسة االستقصائية الدولية بشأن الرجال واملساواة بن الجنسن – الرشق األوسط وشامل 

أفريقيا: امللخص التنفيذي. القاهرة وواشنطن، دي يس: هيئة األمم املتحدة للمرأة وبروموندو الواليات املتحدة.

53-  مركز التدريب عىل التعليم اإللكروين التابع لهيئة األمم املتحدة للمرأة. مرد املساواة بن الجنسن.

54-  الفقي، س.، هيلامن، ب. وباركر، ج.، إيدز.، )2017( استيعاب االتجاهات الذكورية: نتائج مستخلصة من الدراسة االستقصائية الدولية بشأن الرجال واملساواة بن الجنسن – الرشق األوسط وشامل 

أفريقيا: امللخص التنفيذي. القاهرة وواشنطن، دي يس: هيئة األمم املتحدة للمرأة وبرومندو الواليات املتحدة.

ــان والرجــال عــدم  ــدى الفتي ــا أب ــة. ولكــن إذا م متارســا األلعــاب الرياضي

ــات«. ــل الفتي االهتــامم بالرياضــة يوصفــون بأنهــم »مث

ــاواة  ــال واملس ــأن الرج ــة بش ــتقصائية الدولي ــة االس ــرت الدراس ــد أظه وق

 IMAGES ــا ــامل أفريقي ــط وش ــرشق األوس ــة ال ــن يف منطق ــن الجنس ب

ــالل  ــة خ ــة واألنثوي ــات الذكوري ــز الصف ــم تعزي ــف يت ــا كي MENA أيًض

ــن شــاهدوا  ــن أن الرجــال الذي ــال، تب ــة. عــىل ســبيل املث ــة الطفول مرحل

ــوا  ــن تعرض ــال الذي ــم، والرج ــد أمهاته ــف ض ــتخدمون العن ــم يس آباءه

ــر  ــوا أك ــم، كان ــاء طفولته ــزل أثن ــف يف املن ــن أشــكال العن ــا م لشــكل م
ــوغ.52 ــد البل ــم بع ــع زوجاته ــف م ــرف بعن ــة للت عرض

وتتفــاوت أيًضــا األدوار الجنســانية بحســب العمــر، والطبقــة االجتامعيــة، 

وعوامــل أخــرى. وقــد يتوقــع مــن النســاء الشــابات مــن طبقــات 

ــة مختلفــة، أو الرجــال مــن أعــامر مختلفــة، أو أن يُســمح لهــم  اجتامعي

القيــام بأشــياء مختلفــة أو التــرف بطــرق مختلفــة. وعــىل ســبيل املثــال، 

ــا أن يشــارك الشــبان املتعلمــون  ــول اجتامعيً مــن املمكــن أن يكــون مقب

ــال  ــامل رج ــذه األع ــس ه ــام بنف ــام إذا ق ــة، بين ــام املنزلي ــام بامله يف القي

أكــر ســًنا ومــن املناطــق الريفيــة فإنهــم يتعرضــون للنقــد عــىل أن هــذه 

األعــامل ال ميارســها الرجــال.   

ــن  ــاواة ب ــدم مس ــه ع ــات وأوج ــاك اختالف ــات، هن ــة املجتمع ويف غالبي

املــرأة والرجــل يف املســئوليات املوكلــة لــكل منهــام، واألنشــطة، والحصــول 

عــىل املــوارد والســيطرة عليهــا، باإلضافــة إىل فــرص اتخــاذ القــرار املتاحــة 

لــكل منهــام. وعــالوة عــىل ذلــك، غالبًــا مــا يتــم تقليــل القيمــة االقتصاديــة 

ــي  ــن ينبغ ــه.53 ولك ــام ب ــىل القي ــابة ع ــرأة الش ــجع امل ــذي تُش ــل ال للعم

تذكــر أن األدوار الجنســانية مــن املمكــن أن تتغــر أو أنهــا تتغــر بالفعــل. 

ــا مــا يــؤدي التغــر التكنولوجــي، والتحــوالت االقتصاديــة، وحــاالت  فغالبً

الــراع، واملعلومــات الجديــدة، والسياســات الحكوميــة، واملرشوعــات 

التنمويــة، والحــركات االجتامعيــة والسياســية، والهجــرات، والضغــوط 

ــن  ــكل م ــددة ل ــر واألدوار املح ــرات يف املعاي ــة، إىل تغ ــات البيئي واألزم

ــة  ــتقصائية الدولي ــة االس ــح الدراس ــال، توض ــبيل املث ــىل س ــن. ع الجنس

IMAGES أنــه نتيجــة للراعــات واملصاعــب الناتجــة عــن هجــرة الرجال 

مــن أوطانهــم، تتقلــد النســاء أدواًرا جديــدة خــارج املنــزل، وداخــل املنــزل 

تقــوم بــدور أكــر يف األرسة يتمثــل يف اتخــاذ القــرار. وباملثــل، يف املناطــق 

ــا،  ــة األرسة ماديً ــن إعال ــال ع ــز الرج ــا يعج ــات، وعندم ــرة بالراع املتأث

تتحمــل املــرأة مســئولية إعالــة األرسة. ويف بعــض الحــاالت، وبســبب قلــة 

ــوات  ــب ق ــن جان ــن م ــاء أو اعتقاله ــىل النس ــض ع ــاء القب ــة إلق احتاملي

األمــن، وبســبب الحريــة األكــر التــي تتمتــع بهــا النســاء يف التنقــل، فــإن 

الرجــال يعتمــدون عــىل النســاء.54 
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أمور للتفكري والمناقشة
الذكــور  1 - كيــف يتــم تقســيم األدوار واملســئوليات عــىل 

املحــيل؟ ومجتمعــك  أرستــك  يف  واإلنــاث 

2 - هــل الحظــت أي تغيــر يحــدث يف األدوار واملســئوليات 

القامئــة عــىل النــوع يف أرستــك ومجتمعــك مبــي الوقــت؟ وكيف 

ــدادك  ــك وأج ــل والدي ــئوليات يف جي ــذه األدوار واملس ــت ه كان

ــًة بجيلــك؟ مقارن

املعايـر القامئـة عـى النوع )الجنسـانية( هي األفكار الخاصـة مبا ينبغي أن 

يكـون عليـه الرجال والنسـاء يف جميع األعامر. عىل سـبيل املثـال، إذا تأملت 

امـرأة أو فتـاة، فـال بـأس مـن أن تبـي. ولكـن، إذا أصيـب رجـل أو صبـي، 

فمـن املتوقـع أن يتـرف »مثلـام يتـرف الرجـال« ويكون قويًـا وال يبي. 

وتـؤدي املعايـر القامئـة عـىل النـوع إىل تكون الصـور النمطيـة القامئة عىل 

النـوع. وبعبـارة أخـرى، فإن الصـور النمطية القامئة عىل النـوع هي األفكار 

املسـبقة التـي تنطبـع يف أذهان الناس بشـأن ما يسـتطيع الفتيـان والرجال 

والفتيـات والنسـاء القيـام بـه. عـىل سـبيل املثـال، فكـرة أن النسـاء هـن 

أفضـل مـن يديـر املنـازل بينـام يتعامـل الرجـال بصـورة أفضل مـع اآلالت، 

أو أن األوالد أفضـل يف مجـال التكنولوجيـا والرياضيـات، والفتيـات أفضـل 

يف مجـال التمريـض. وتـأيت الرسـائل التـي تعـزز الصـور النمطية للجنسـن، 

والفكـرة القائلـة بـأن النسـاء أقـل شـأنًا مـن الرجـال، يف مجموعـة متنوعة 

مـن »الحـزم« – بـدًءا مـن األغاين واإلعالنـات وانتهـاًء باألمثـال التقليدية.55 

فمثـاًل، هنـاك قـول مأثـور يف اليمـن يقول: »مـن الخطأ تعليم املـرأة ألنه ال 
مـكان لهـا إال منـزل زوجها«.56

وميكنـك أن تـرى أن املعايـر القامئـة عـىل النـوع والصور النمطية  املسـبقة 

عـن الجنسـن تحـدد أدوار كل مـن الرجـل واملـرأة يف املجتمـع. وهـذه 

التوقعـات املختلفـة واألدوار املنوطـة بـكل مـن الجنسـن غالبًـا مـا تكـون 

غـر عادلـة وقـد تفـرض قيـوًدا غـر عادلة عـىل النسـاء والفتيـات - وكذلك 

عـىل الفتيـان والرجـال. وميكـن أن يعنـي ذلـك أن النسـاء والفتيـات ينتهي 

بهـن املطـاف إىل وضـع أدىن مـن الرجـال والفتيـان يف املجتمـع. ولذلـك، 

يجـب تفكيـك الصـور النمطيـة املجحفـة والقامئـة عـىل النـوع، بحيـث ال 

يُنظـر إىل النسـاء والفتيـات والرجـال والفتيان يف ضوء مـا »ينبغي« عىل كل 

منهـم القيـام بـه، بـل ينظـر إليهم عـىل أنهم: أفـراد متفـردون، لـكل منهم 

احتياجاتـه ورغباتـه الخاصـة.57 ولدينا اآلن أدلة قوية مسـتقاة من الدراسـة 

55-  مركز التدريب عىل التعليم اإللكروين التابع لهيئة األمم املتحدة للمرأة. مرد املساواة بن الجنسن.

http://www.worldbank.org/en/news/feature/2013/03/14/missing-voices-gender-equality-in-the-arab-world  -56 متت زيارته يف 27 أكتوبر 2017

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/WRGS/Pages/WRGSIndex.aspx  -57  متت زيارته يف 20 سبتمر 2017

58-  مركز التدريب عىل التعليم اإللكروين التابع لهيئة األمم املتحدة للمرأة. مرد املساواة بن الجنسن.

MenEngage Alliance. Rozan 2011  -59. املشاركة مع الفتيان والشباب ملعالجة العنف القائم عىل النوع واالتجاهات الذكورية. منوذج تدريب.

االسـتقصائية الدوليـة IMAGES التـي تؤكد أن الصـور النمطية عن الرجل 

واملـرأة تـر بالرجـال أيًضـا يف املنطقـة. وكشـفت الدراسـة أن العديـد من 

الرجـال يف الـدول األربـع التـي شـملتها الدراسـة يتعرضون لضغـوط هائلة 

واكتئـاب شـديد ليتمكنـوا مـن القيـام بدورهم كحـامة لـألرسة وعائلن لها، 

وخاصـًة يف ظـل أوضـاع الـراع الجارية.

استيعاب االتجاهات الذكورية
ــبقة  ــكار املس ــة« إىل األف ــات الذكوري ــح »االتجاه ــر مصطل يش

حــول مــا ينبغــي، أو يتوقــع، مــن الرجــال والفتيــان أن يفعلــوه 

يف مواقــف معينــة. وبعبــارة أخــرى يشــر املصطلــح إىل املعنــى 

ــا  ــه اجتامعيً ــاؤه وتعريف ــم بن ــذي يت ــانية، ال ــي لإلنس االجتامع

وتاريخيًــا وسياســيًا، بــداًل مــن أن يكــون مــن منطلــق بيولوجــي. 

ــاك العديــد مــن التعريفــات التــي  ومــن املهــم أن نذكــر أن هن

ــرور  ــع م ــر م ــن أن تتغ ــي ميك ــا للرجــال والت وضعــت اجتامعيً
الوقــت ومــن مــكان آلخــر.58

وكــام ذُكــر، يتــم تعليــم الشــبان والشــابات يف جميــع املجتمعــات 

أثنــاء طفولتهــم كيفيــة التــرف بطــرق منطيــة معينــة وأمنــاط 

محــددة. ويتعلــم الشــباب عــادة أنــه بوصفهــم »ذكــور« فيجــب 

ــيًا، وال  ــطن جنس ــيطرين، ونش ــاء ومس ــوا أقوي ــم أن يكون عليه

يُظهــرون عواطفهــم، وميارســون الســلطة عــىل النســاء واألطفــال 

يف أرسهــم. تبــدأ هــذه العمليــة مــن التنشــئة االجتامعية لتُشــكل 

الرجــل بنفــس الطريقــة التــي تُشــكل بهــا املــرأة. وتلعــب هــذه 

الرســائل دوًرا أساســيًا يف الحفــاظ عــىل أوجــه عــدم املســاواة بــن 

ــة التــي  الجنســن، وبقــاء الصــور املجحفــة لالتجاهــات الذكوري
تحكــم أدوار كل مــن الجنســن يف جميــع املجتمعــات تقريبًــا.59

أمور للتفكري والمناقشة
1 - هـل ميكنـك التفكـر يف رسـائل تقليدية مـن مجتمعك املحيل 

تعمـل عـىل تعزيـز الصـور النمطيـة للجنسـن وتوجـه للشـابات 

يف  الدارجـة  التقليديـة  العبـارات  عـىل  أمثلـة  اذكـر  والشـبان؟ 

مجتمعـك املحـيل والتـي تدعـم املسـاواة بـن الجنسـن؟

2 - كيــف تعمــل وســائل اإلعــالم والثقافــة الشــعبية عــىل تعزيــز 

الصــور النمطيــة الجنســن عنــد الشــابات والشــبان يف مجتمعــك؟

http://www.worldbank.org/en/news/feature/2013/03/14/missing-voices-gender-equality-in-the-arab-world
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/WRGS/Pages/WRGSIndex.aspx
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ــات  ــن الفتي ــع م ــف يُتوق ــا كي ــي أيًض ــوع االجتامع ــاول الن ــرًا، يتن وأخ

والفتيــان والنســاء والرجــال أن يتواصلــوا مًعــا. فالنــوع االجتامعــي يحــدد 

ــذي  ــن ال ــف، وم ــى، وكي ــرف معــن، ومت ــام بت ــن القي ــن املســئول ع م

يقــرر، واألهــم، مــن ميلــك الســلطة يف أي مجتمــع. ومتثــل مســألة الســلطة 

أهميــة كبــرة يف فهــم العالقــات بــن الجنســن، حيــث إن التمييــز يســتمر 

بســبب اســتفادة الفئــات املســيطرة يف املجتمــع مــن هــذا التمييــز 

للحفــاظ عــىل مواقعهــم املتميــزة مقارنــة باآلخريــن. ومــن األهميــة أيًضــا 

التأكيــد هنــا عــىل أن بعــض النســاء قــد يتمتعــن بســلطة أكــر مــن بعــض 

الرجــال. عــىل ســبيل املثــال، الشــابات املتعلــامت يف املــدن قــد يحصلــن 

عــىل ســلطة أكــر مــن الشــبان الريفيــن األقــل تعليــاًم.

ما المقصود بالتمي�يز القائم على النوع؟
عندمــا يتــم االســتبعاد أو التقييــد عــىل أســاس النــوع مــام يُشــكل 

معوقــات أمــام الفتيــات والفتيــان والنســاء و/أو الرجــال بســبب نوعهــم 

يف االعــراف بحقوقهــم الكاملــة واملتســاوية كبــرش، واســتمتاعهم بهــا، أو 

مامرســتهم لهــا، فــإن هــذا التمييــز يســمى »التمييــز القائــم عــىل النــوع 

)الجنساين(«.60ويســتمر التمييــز القائــم عــىل النــوع بســبب املعايــر 

ــات  ــوازن يف عالق ــالل الت ــن، واخت ــن الجنس ــكل م ــة ب ــة الخاص التقليدي

ــة،  ــات االجتامعي ــات، واالضطراب ــة. وتعمــل األزم ــوذ والســلطة األبوي النف

ــز القائــم عــىل  ــادة مســألة التميي ــة عــىل زي وضعــف األنظمــة االقتصادي

ــوع ســوًءا. الن

ــىل  ــا ع ــزًا قامئً ــاء، متيي ــال، والنس ــان، والرج ــات، والفتي ــه الفتي ــد تواج وق

ــون  ــز بســبب العــرق، أو ل ــن التميي ــب أشــكال أخــرى م ــوع، إىل جان الن

البــرشة، أو الطبقــة، أو العمــر، أو العــرق، أو اللغــة، أو النســب، أو الهويــة 

ــن، أو الطبقــة االجتامعيــة، أو  ــي، أو الدي الجنســانية، أو التوجــه الجن

االقتصاديــة، والثقافــة، واملوقــع الجغــرايف، والحالــة كمهاجــرة، أو مواطنــة 

أصليــة، أو الجئــة، أو نازحــة داخليًــا، أو تعيــش يف منطقــة نــزاع، أو 

تحــت االحتــالل األجنبــي.61 وعندمــا يواجــه النســاء والرجــال يف آن واحــد 

تحيــزًا عــىل مســتوى كافــة األبعــاد املتعــددة للهويــة، يعــرف ذلــك باســم 

»التداخــل«. فعــىل ســبيل املثــال، ميكــن أن تواجــه أي شــابة معاقــة، 

وتنتمــي إلحــدى األقليــات العرقيــة، وهــي أيًضــا الجئــة، أشــكااًل متعــددة 

ــة ومتقاطعــة. ــز متداخل مــن التميي

وبوجــٍه عــام، مــن الســهل إدراك التمييــز املبــارش ضــد الفتيــات والنســاء 

ألن هــذا النــوع مــن التمييــز يكــون واضًحــا متاًمــا. فعــىل ســبيل املثــال، ال 

ــة،  ــارات بصــورة قانوني ــك أي عق ــدول أن تتمل ميكــن للمــرأة يف بعــض ال

ويحظــر القانــون عــىل املــرأة العمــل يف بعــض الوظائــف، أو قــد ال تســمح 

عــادات بعــض املجتمعــات للفتيــات بااللتحــاق بالتعليــم العــايل.

ومــن الصعــب إدراك التمييــز غــر املبــارش ضــد الفتيــات والنســاء. وهــو 

يشــر إىل حــاالت قــد تبــدو غــر متحيــزة ولكنهــا تــؤدي إىل معاملــة غــر 

ــي  ــة الت ــإن الجامع ــال، ف ــبيل املث ــىل س ــات والنســاء. وع ــاوية للفتي متس

تقبــل التحــاق الشــابات والشــبان بالتســاوي قــد تقــع بعيــًدا عــن املجتمــع 

ILO, IPEC, ROAP, SRO-Bangkok. )2003  -60(.  تعزيز املساواة بن الجنسن يف العمل ضد عمل األطفال واالتجار بهم. دليل عميل للمؤسسات.

)AWID(  61-  جمعية حقوق املرأة والتنمية 2004التداخل: أداة من أجل تحقيق العدالة بن الجنسن والعدالة االقتصادية

62-  مقتبس من تقرير اليونيسيف 2011. نظرة موجزة عىل اتفاقية القضاء عىل القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأةالتمييز ضد املرأة.

63-  برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ )2016(. تقرير التنمية اإلنسانية العربية )2016(: الشباب وآفاق التنمية اإلنسانية واقع متغر

الــذي تعيــش فيــه الفتيــات. وإذا شــعر أوليــاء األمــور بأنــه مــن غــر اآلمــن 

لبناتهــم الســفر ملســافات طويلــة للذهــاب إىل الجامعــة، فقــد يختــارون 

إرســال أبنائهــم فقــط إىل هــذا املــكان. وبهــذه الطريقــة، ميكــن الحيلولــة 

دون التحــاق الشــابات بالجامعــة عــىل الرغــم مــن إتاحــة التقديــم فيهــا 
لهــن.62

إلغاء سياسة القبول التمي�يزية في 
جامعة الكويت63

يف مـارس 2012، أصـدرت املحكمـة اإلداريـة يف الكويـت قـراًرا 

لصالـح الطالبـات يف جامعـة الكويـت يعتـر األول مـن نوعـه يف 

الكويـت. وقـد حظـر القـرار عـىل الجامعـة أن ترفـض التحـاق 

الطالبـات بأقسـام معينـة بنـاء عـىل سياسـة القبـول يف الجامعـة 

. فقط

وكانـت مجموعـة مـن الطالبـات قـد سـبق أن قدمـت دعـاوى 

قضائيـة ضـد الجامعـة لرفـض طلبـات االلتحـاق التـي قدمنها إىل 

قسـم الطـب عـىل الرغـم مـن أنهـن سـجلن معـدالت أعـىل مـن 

الطـالب الذكـور الذيـن تـم قبولهم. وقـد اتبعت جامعـة الكويت 

لسـنوات عديـدة سياسـة القبـول يف بعـض األقسـام، مبـا يف ذلـك 

الطـب، والتمييـز بـن الطـالب والطالبـات. وتـم قبـول الطـالب 

الذكـور مبتوسـطات أقـل مـن الطالبـات.

املبـادئ  بـن  مـن  هـو  املسـاواة  مبـدأ  أن  املحكمـة  وأكـدت 

الدسـتورية العامـة التـي تقـوم عليهـا سـيادة القانـون. وأشـارت 

املحكمـة إىل أن املسـاواة، يف جوهرهـا، هـي التعامـل املنصـف 

بـن األشـخاص الذيـن يعيشـون يف أوضـاع أو مواقـف مامثلـة، 

واملعاملـة غـر املتسـاوية بـن األشـخاص يف الحـاالت أو املواقـف 

املختلفـة. وتـرى املحكمـة أن الهيئة اإلداريـة للجامعة قد حددت 

الحـد األدىن ملعـدل القبـول يف قسـم الطـب 2080 درجـة للذكور 

الكويتيـن و 3020 درجـة لإلنـاث الكويتيـات، عـىل الرغـم مـن 

أن الفتيـات والفتيـان كانـوا متسـاوين مـن حيث الوضـع القانوين 

لقضائهـم السـنة التمهيديـة يف مركـز العلـوم الطبيـة. وبالنظر إىل 

أن ذلـك يشـكل انتهـاكًا ملبـدأ املسـاواة املنصـوص عليـه يف املادة 

29 مـن الدسـتور، فقـد ألغـت املحكمـة سياسـة القبـول القامئـة 

عـىل التمييـز بـن الجنسـن.
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أمور للتفكري والمناقشة
1 - هـل ميكنـك أن توضـح أشـكال التمييـز املتعـددة واملتداخلـة 

التـي تواجههـا الشـابات والشـبان يف مجتمعـك املحـيل؟

2 - وضـح بعـض األمثلـة للتمييـز املبـارش وغـر املبارش قـد تكون 

شـاهدتها خـالل حياتك؟

ما المقصود بالمساواة بني الجنسني؟
ـــال  ـــاء والرج ـــع النس ـــول جمي ـــن إىل حص ـــن الجنس ـــاواة ب ـــر املس تش

ـــاوية. ـــرص متس ـــئوليات، وف ـــوق، ومس ـــى حق ـــان ع ـــات والفتي والفتي

ـــان أو  ـــات والفتي ـــون الفتي ـــن أن تك ـــن الجنس ـــاواة ب ـــب املس وال تتطل

ـــة  ـــم بالطريق ـــل معه ـــم التعام ـــه يت ـــن، أو أن ـــال متطابق ـــاء والرج النس

ــئوليات والفـــرص  ــا تتطلـــب أال تعتمـــد الحقـــوق واملسـ ــا، وإمنـ ذاتهـ

املتاحـــة للنســـاء والرجـــال عـــىل أنهـــم ولـــدوا ذكـــوًرا أو إناثًـــا. 

ـــم  ـــاء واحتياجاته ـــال والنس ـــح الرج ـــع مصال ـــىل وض ـــا ع ـــوي أيًض وتنط

وأولوياتهـــم يف االعتبـــار، مـــع االعـــراف بالفئـــات املختلفـــة مـــن 

ــة.  ــم املتنوعـ ــال وخلفياتهـ ــاء والرجـ النسـ

ــة  ــة البيولوجيـ ــن أن الحقيقـ ــن الجنسـ ــاواة بـ ــي املسـ تعنـ

ــذا  ــن لهـ ــا ميكـ ــدد مـ ــى ال تحـ ــر أو أنثـ ــان ذكـ ــأن اإلنسـ بـ

ـــيكون  ـــف س ـــان كي ـــىل اإلنس ـــيل ع ـــام ال مُت ـــه، ك ـــان عمل اإلنس

ــتقباًل. مسـ

ــاواة بـــن  ــا أن نعـــرف بأنـــه حيثـــام وجـــد عـــدم املسـ ــا، علينـ وهنـ

ـــا املحرومـــات مـــن مزايـــا  الجنســـن، كانـــت النســـاء والفتيـــات هـــن غالبً

ــة.  ــة واالجتامعيـ ــوارد االقتصاديـ ــىل املـ ــول عـ ــرار والحصـ ــاذ القـ اتخـ

ولذلـــك، يتطلـــب األمـــر تعزيـــز متكـــن املـــرأة والفتـــاة، مـــع الركيـــز 

ــرأة  ــاء املـ ــلطة، وإعطـ ــزان السـ ــل يف ميـ ــه الخلـ ــة أوجـ عـــىل معالجـ

والفتـــاة املزيـــد مـــن الفـــرص إليصـــال أصواتهـــن، وحصولهـــن عـــىل 

ــة. ــن الخاصـ ــتقاللية يف إدارة حياتهـ االسـ

وبعبـــارة أخـــرى، تتوفـــر املســـاواة بـــن الرجـــل واملـــرأة عندمـــا 

ــر  ــلطة والتأثـ ــاركة السـ ــىل مشـ ــادر عـ ــن قـ ــن الجنسـ ــون كل مـ يكـ

ـــام  ـــاوية في ـــرص متس ـــىل ف ـــول ع ـــة، والحص ـــة والخاص ـــاة العام يف الحي

ـــامل  ـــالل األع ـــن خ ـــل، أو م ـــالل العم ـــن خ ـــايل م ـــتقالل امل ـــص االس يخ

ــىل  ــول عـ ــم، والحصـ ــاوية للتعليـ ــرص متسـ ــع بفـ ــة، والتمتـ التجاريـ

الفـــرص لتطويـــر الطموحـــات الشـــخصية، واالهتاممـــات، واملواهـــب، 

64-  موماين ب. 2016. املساواة واالقتصاد: ملاذا يتعن عىل العامل العريب أن يوظف املزيد من النساء. مؤسسة بروكينجز.
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وتقاســـم املســـؤولية عـــن املنـــزل ورعايـــة األطفـــال، عـــىل أن يكـــون 

ــوع  ــىل النـ ــم عـ ــف القائـ ــب والعنـ ــن الرهيـ ــا مـ ــا متاًمـ ــك خاليًـ ذلـ

ــزل. ــل أو يف املنـ ــواء يف العمـ سـ

لمـــاذا تعتـــرب المســـاواة بـــني الجنســـني ذات أهمية؟
بغـــض النظـــر عـــن املـــكان الـــذي تعيـــش فيـــه، ومهـــام كانـــت 

ـــن  ـــايس م ـــق أس ـــن ح ـــن الجنس ـــاواة ب ـــإن املس ـــك، ف ـــك وثقافت خلفيت

حقـــوق اإلنســـان. كـــام أن املســـاواة بـــن الجنســـن ومتكـــن النســـاء 

ــتدامة  ــة املسـ ــق التنميـ ــع لتحقيـ ــبق ألي مجتمـ ــات رشط مسـ والفتيـ

والســـالم؛ حيـــث إنـــه يعـــود بالنفـــع عـــىل جميـــع أفـــراد املجتمـــع. 

ـــر  ـــع أك ـــون املجتم ـــن، يك ـــن الجنس ـــاواة ب ـــق املس ـــالل تحقي ـــن خ وم

ـــر،  ـــن الفق ـــد م ـــع، والح ـــادي الري ـــو االقتص ـــق النم ـــىل تحقي ـــدرة ع ق

وتعزيـــز الصحـــة والتعليـــم، وضـــامن حاميـــة املواطنـــن ورفاهيتهـــم. 

ـــدوام  ـــاء ب ـــف النس ـــل إىل أن توظي ـــر الدالئ ـــال، تش ـــبيل املث ـــىل س فع

ـــبة  ـــر، وبنس ـــكل كب ـــل األرس بش ـــن دخ ـــد م ـــأنه أن يزي ـــن ش ـــل م كام

تصـــل إىل ٪25. وعـــالوة عـــىل ذلـــك، إذا كانـــت نســـبة النســـاء 

العامـــالت مســـاوية لنســـبة الرجـــال العاملـــن، فـــإن البيانـــات تشـــر 

إىل أن الناتـــج املحـــيل اإلجـــاميل لكثـــر مـــن دول املنطقـــة ســـرتفع 

ـــاء  ـــال والنس ـــن الرج ـــاو م ـــدد متس ـــود ع ـــاًل، إن وج ـــرًا. مث ـــا كب ارتفاًع

ـــع  ـــأنه أن يرف ـــن ش ـــدة م ـــة املتح ـــارات العربي ـــة اإلم ـــن يف دول العامل

ــس  ــن أن نفـ ــة، يف حـ ــبة 12 يف املائـ ــاميل بنسـ ــيل اإلجـ ــج املحـ الناتـ

ــبة 34 يف  ــاميل بنسـ ــيل اإلجـ ــج املحـ ــيزيد الناتـ ــر سـ ــاز يف مـ اإلنجـ

املائـــة.64 وتبـــن األبحـــاث أيًضـــا أن النســـاء األكـــر متكيًنـــا اقتصاديًـــا 

يســـتثمرن أكـــر بكثـــر يف تعليـــم وصحـــة أطفالهـــن. وهـــو العامـــل 
الوحيـــد األهـــم يف الحـــد مـــن الفقـــر يف الـــدول الناميـــة.65

ــر  ــع ال تعتـ ــن يف املجتمـ ــن الجنسـ ــاواة بـ ــق املسـ إن تحقيـ

فقـــط الـــيشء الـــذي ينبغـــي فعلـــه، بـــل هـــو أيًضـــا الحـــل 

الـــذيك الـــذي يجـــب تحقيقـــه مـــن أجـــل التنميـــة والســـالم.
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ال يتعلق األمر فقط بالنساء والفتيات!
عندمـا نسـمع كلـامت مثـل »املسـاواة بـن الجنسـن« أو »القضايـا 

الجنسـانية«، يفـرض معظـم النـاس عـىل الفـور أن هذه هـي »قضايا 

املـرأة«. ومبـا أن الفتيـات والنسـاء يعانن من أشـد أشـكال التمييز من 

جانـب الفتيـان والرجـال، فـإن التفكـر مـن منظـور النـوع االجتامعي 

غالبًـا مـا يتطلـب الركيز عىل تحقيق متكـن الفتيات والنسـاء وحامية 

حقوقهـن. ولكـن تحقيـق املسـاواة بـن الفتيـات والنسـاء لـن يكـون 

ممكًنـا إذا تـم إخراج الفتيـان والرجال الذين يعيشـون معهن يف نفس 

املنـزل، ويف نفـس املجتمع األوسـع، من املعادلة. وبـدون وجود حلفاء 

داعمـن مـن الذكـور، سـيحدث التغيـر ببطء أكـر. وعالوة عـىل ذلك، 

هنـاك أيًضـا حاالت يتعرض فيها الفتيان والرجـال ألذى أو يكونون أكر 

ُعرضة لألذى من الفتيات والنسـاء بسـبب نوعهم.66 فعىل سبيل املثال، 

ميكـن أن يتعـرض الشـباب لخطـر أكـر مـن التجنيـد يف حـاالت النزاع 

ومـا بعـد النـزاع مـام قـد تتعـرض لـه الشـابات، وكام أبـرزت الدراسـة 

االسـتقصائية الدوليـة IMAGES MENA أن الفتيـان قـد يتعرضـون 

للعنـف الجسـدي أكـر من الفتيـات يف املـدارس. ولذلك فإن املسـاواة 

بن الجنسـن تتعلق بالشـباب من الجنسن. واسـتناًدا إىل هذه الفكرة، 

أطلقـت هيئـة األمم املتحـدة للمرأة حملـة بعنـوان HeForShe التي 

تسـعى إىل إرشاك الرجـال والفتيـان عـىل نحـو نشـط كـرشكاء ودعـاة 

للتغيـر مـن أجـل تحقيـق املسـاواة بـن الجنسـن. )اقـرأ املزيـد عـن 

الرشاكـة مـع الرجـال والفتيان من أجل املسـاواة بن الجنسـن، وحملة 

HeForShe التـي سـيتم توضيحهـا الحقـاً يف هـذا دليل(

  أمور للتفكري والمناقشة
1 - هل ميكنك التفكر يف أمثلة من خرتك الشخصية من خاللها 

أدركت أن املساواة بن الجنسن تتعلق بكل من الشبان والشابات؟

2 - اذكـر بعـض األمثلـة التـي توضـح كيـف يدعـم الشـباب يف 

مجتمعـك املحـيل املسـاواة بـن الجنسـن وحقـوق املـرأة الشـابة؟

66-  مقتبس من اليونيسيف. أسباب ووسائل تحقيق املساواة بن الجنسن: مدخل للتوجيهات التشغيلية بشأن تعزيز املساواة بن الجنسن.

67-  مقتبس من هيئة األمم املتحدة للمرأة. 2016. اتفاقية سيداو من أجل الشباب، اليونيسيف. 2011. اتفاقية سيداو بإيجاز 

68-  مقتبس من اليونيسيف 2011. اتفاقية سيداو بإيجاز )للمراهقن(.

69-  البنك الدويل 2013. فتح األبواب: املساواة بن الجنسن والتنمية يف الرشق األوسط  وشامل أفريقيا.

ما هي حقوق المرأة؟ وما المقصود باتفاقية 
سيداو؟67

تعتــر اتفاقيــة القضــاء عــىل جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة، وتُعــرف 

ــات  ــن االتفاقي ــن ب ــمولية م ــر ش ــة األك ــيداو«، االتفاقي ــم »س ــا باس أيًض

الدوليــة التــي تتنــاول حقــوق اإلنســان األساســية للمــرأة والفتــاة. وتقــدم 

ــاة  ــة حقــوق اإلنســان للمــرأة والفت ــا لحامي ــاًرا دوليً ــة معي هــذه االتفاقي

وتعزيزهــا، ويُطلــق عليهــا غالبًــا »وثيقــة الحقــوق« الخاصــة باملــرأة 

ــاة. والفت

ــاول حقــوق اإلنســان،  ــي تتن ــة األخــرى الت ــق الدولي ــا الوثائ وتحظــر أيًض

مثــل اإلعــالن العاملــي لحقــوق اإلنســان، واالتفاقيــة الدوليــة بشــأن 

الحقــوق املدنيــة والسياســية، التمييــز عــىل أســاس النــوع. وعــىل الرغــم 

مــن ذلــك، تعتــر اتفاقيــة ســيداو ذات أهميــة ألنهــا تطالــب جميــع الدول 

بإنهــاء التمييــز ضــد املــرأة والفتــاة يف جميــع جوانــب حيــاة املــرأة -  بــدًءا 

مــن التعليــم إىل التوظيــف، ومــن الحيــاة العائليــة إىل العمــل الســيايس، 

ومــن الرعايــة الصحيــة إىل التنميــة الريفيــة، ومــن الصــور الثقافيــة 

النمطيــة إىل اإلنفــاق العــام – وتعمــل عــىل تعزيــز حقــوق اإلنســان 

ــامر. ــع األع ــاة يف جمي ــرأة والفت للم

وتنــص اتفاقيــة ســيداو أيًضــا عــىل أنــه يجــب القضــاء عــىل األدوار والصــور 

ــة  ــاء كاف ــكل مــن الجنســن مــن أجــل إنه ــة املحــدد ل ــة التقليدي النمطي

أشــكال التمييــز ضــد املــرأة والفتــاة عــىل الصعيديــن العــام والخــاص مثلام 

يكــون الحــال داخــل األرس. وبهــذه الطريقــة، تعمــل اتفاقيــة ســيداو عــىل 

توجيــه العمــل الجــاري يف جميــع الــدول لتحقيــق املســاواة بــن الجنســن 

ومتكــن املــرأة والفتــاة.

وتســعى اتفاقيــة ســيداو إىل تحقيــق »املســاواة الفعليــة«، وبصيغــة اخــرى 

ــرأة  ــول امل ــة حص ــىل رضورة إتاح ــد ع ــي تؤك ــج«، الت ــاواة يف النتائ »املس

ــاًل، يتعــن أن  ــج املتســاوية. فمث ــرص املتســاوية، والنتائ ــاة عــىل الف والفت

يكــون كل مــن الشــبان والشــابات قادريــن عــىل االلتحــاق بالتعليــم 

الجامعــي. ورغــم ذلــك، ال يكفــي ذلــك للتأكــد مــن وجــود املســاواة بــن 

الشــابات والشــبان يف مرحلــة التعليــم العــايل. وينبغــي أيًضــا حصــول كل 

مــن الشــبان والشــابات عــىل تعليــم عــايل ذي جــودة عاليــة، وأن يحصــال 

عــىل فــرص متســاوية للمشــاركة يف الفصــول، وأن يتــم تشــجيعهام عــىل 

ــا، وأن يتقلــدا األدوار القياديــة يف الجامعــة.  ــواد يختارونه دراســة أي م

وإضافــة إىل مــا ســبق، ينبغــي أن يتمكــن الشــبان والشــابات، بالتســاوي، 

عــىل إمتــام تعليمهــام الجامعــي، والحصــول عــىل الدرجــة العلميــة، 
ــة.68 ــة الئق ــرص متســاوية لاللتحــاق بوظيف والحصــول عــىل ف

ــى عــام  ــة ســيداو يف عــام 1979. وحت ــد أقــرت األمــم املتحــدة اتفاقي وق

ــال  ــتثناء الصوم ــيداو. وباس ــة س ــىل اتفاقي ــة ع ــت 189 دول 2017، صدق

والســودان، صدقــت جميــع الــدول العربيــة ودول منطقــة شــامل أفريقيــا 

ــة  ــا عــىل االتفاقي ــع وجــود تحفظــات، إم ــة ســيداو69ولكن م عــىل اتفاقي



26

دليل الشباب التدري�بي
للدعوة إلى المساواة بني الجنسني وتحقيقها 

بحلول عام 2030

ككل أو عــىل بعــض بنودهــا، مــام يتعــارض مــع روح االتفاقية.70ونقصــد 

بالتصديــق مواقفــة الحكومــات عــىل بــذل كافــة الجهــود املمكنــة لضــامن 

إتاحــة الحقــوق املنصــوص عليهــا يف اتفاقيــة ســيداو، مبــا يف ذلــك تضمــن 

ــة. هــذه الحقــوق يف القوانــن والسياســات املحليــة لــكل دول

اقـرأ اتفاقيـة سـيداو من أجل الشـباب، وهي نسـخة مـن اتفاقية 

سـيداو خاصـة بالشـباب. وهنـاك أيًضا نسـخة موجزة من سـيداو 

للشباب.

اقـرأ »مقدمـة عـن قضايـا املـرأة: بالكلـامت والصـور« )باللغـة 

العربية( لفهم حقوق املرأة وقضايا الجنسـن يف السـياق املري. 

وعـىل الرغـم مـن الركيز عىل السـياق املري، من املفيـد أن يتم 

عـرض مـدى التعقيـد يف قضايـا حقـوق املـرأة يف الـدول العربيـة 

. عامًة

ــة  ــة دولي ــيداو اتفاقي ــة س ــق باتفاقي ــاري امللح ــول االختي ــل الروتوك وميث

أخــرى تضيــف التفاقيــة ســيداو. وهــو يتيــح للفتيــات والنســاء )مســتقالت 

أو منتميــات إىل مجموعــات( تقديــم شــكوى إىل اللجنــة املعنيــة بالقضــاء 

ــة  ــح للجن ــام يتي ــن. ك ــا انتُهكــت حقوقه ــرأة إذا م ــز ضــد امل عــىل التميي

ــود  ــة وج ــق يف حال ــرأة التحقي ــد امل ــز ض ــىل التميي ــاء ع ــة بالقض املعني

ــذه  ــات والنســاء. وبه ــوق الفتي ــاكات خطــرة وواســعة النطــاق لحق انته

ســيداو  باتفاقيــة  امللحــق  االختيــاري  الروتوكــول  يحمــي  الطريقــة، 

ــم  ــس، مل تنض ــا وتون ــتثناء ليبي ــاء. وباس ــات والنس ــوق الفتي ــك حق كذل

ــب أي  ــه لتجن ــدق علي ــاري أو تص ــول االختي ــة إىل الروتوك ــدول العربي ال

ــال،  ــا هــذا الروتوكــول )عــىل ســبيل املث ــة قــد يفرضه مســؤوليات إضافي

تقديــم تفســر كتــايب للجنــة املعنيــة بالقضــاء عــىل التمييــز ضــد املــرأة يف 
غضــون ســتة أشــهر مــن تلقــي الشــكوى(.71

ــق  ــع فري ــرأة، م ــد امل ــز ض ــىل التميي ــاء ع ــة بالقض ــة املعني ــوىل اللجن تت

الخــراء الــدويل التابــع لهــا، أيًضــا مســؤولية رصــد الحكومــات التــي 

ــم  ــات تقدي ــذه الحكوم ــىل ه ــن ع ــيداو. ويتع ــة س ــىل اتفاقي ــدق ع تص

ــع  ــرأة كل أرب ــز ضــد امل ــة بالقضــاء عــىل التميي ــة املعني ــر إىل اللجن تقري

ســنوات لتوضيــح الجهــود املبذولــة إلنهــاء التمييــز ضــد الفتيــات والنســاء 

ــة بالقضــاء عــىل  ــة املعني ــدم اللجن ــر، تق يف بالدهــم. واســتناًدا إىل التقري

ــه  ــام ب ــة القي ــن للحكوم ــا ميك ــأن م ــات بش ــرأة اقراح ــد امل ــز ض التميي

ــنوات،  ــع س ــة. وكل أرب ــذه الدول ــاء يف ه ــات والنس ــة الفتي ــن حال لتحس

ــة  ــة املعني ــدول التــي صدقــت عــىل هــذه املعاهــدة أمــام اللجن ــل ال متثُ

بالقضــاء عــىل التمييــز ضــد املــرأة الســتعراض الجهــود املبذولــة مــن أجــل 

70-  لجنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتامعية لغريب آسيا )اإلسكوا(، تقرير وضع املرأة العربية 2017: العنف ضد املرأة. ما هو اليشء املعرض للخطر؟

71-  لجنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتامعية لغريب آسيا )اإلسكوا(، تقرير وضع املرأة العربية 2017: العنف ضد املرأة. ما هو اليشء املعرض للخطر؟

وضــع تقريــر عــن مــدى تقــدم هــذه الدولــة يف تنفيــذ االتفاقيــة. وميكــن 

ــل( يف  ــر الظ ــة )تقاري ــر موازي ــم تقاري ــة تقدي ــر الحكومي ــامت غ للمنظ

نفــس الوقــت.

إعالن ومنهاج عمل بكني
يف عام 1995، اجتمعت دول العامل يف بكن لعقد املؤمتر الرابع 

تصورية  طريق  خارطة  حكومة   189 واعتمدت  املرأة.  بشأن 

عمل  ومنهاج  »إعالن  باسم  وتعرف  الجنسن  بن  للمساواة 

ناشط   30000 و  ممثل   17000 من  أكر  تصور  وقد  بكن«. 

النساء والفتيات حقوقًا، وحريًة،  وجود عامل يخول فيه لجميع 

الحياة. وفرًصا متساوية يف كل مجال من مجاالت 

ويهدف إعالن ومنهاج عمل بكن إىل إزالة جميع العقبات التي 

الحياة  مجاالت  جميع  يف  النشطة  املرأة  مشاركة  دون  تحول 

مشاركة  املرأة  مشاركة  كفالة  طريق  عن  والخاصة  العامة 

واالجتامعي،  االقتصادي،  القرار  صنع  يف  ومتساوية  كاملة 

السلطة  تقاسم  ينبغي  أنه  يعني  وهذا  والسيايس.  والثقايف، 

واملسؤولية بن املرأة والرجل يف املنزل، ويف مكان العمل، ويف 

ذلك،  ولتحقيق  نطاقًا.  األوسع  والدولية  الوطنية،  املجتمعات 

بدء  يلزم  أهمية  ذي  مجال   12 إىل  بكن  عمل  منهاج  يشر 

العمل فيها. وهذه املجاالت هي ما ييل:

والصحة،  املرأة  للمرأة،  والتدريب  والتعليم  والفقر،  املرأة 

واالقتصاد،  املرأة  املسلح،  والنزاع  املرأة  املرأة،  ضد  العنف 

للنهوض  املؤسسية  اآلليات  القرار،  وصنع  السلطة  يف  املرأة 

املرأة  اإلعالم،  ووسائل  املرأة  للمرأة،  اإلنسان  حقوق  باملرأة، 

الطفلة. حقوق  والبيئة، 

األكر  العاملي  االتفاق  بكن ميثل  إعالن ومنهاج عمل  يزال  وال 

يدعم  الذي  الجنسن  بن  واملساواة  املرأة  متكن  بشأن  شمواًل 

)سيداو(  املرأة  التمييز ضد  أشكال  القضاء عىل جميع  اتفاقية 

والفتاة.  املرأة  حقوق  تعزز  التي  األخرى  الدولية  واالتفاقات 

بعد أكر من 20 عاًما، ال يزال إعالن ومنهاج عمل بكن مصدًرا 

بانتظام  املرأة  وضع  لجنة  وتستعرض  واإللهام.  لإلرشاد  قويًا 

ومنذ  نيويورك.  يف  عام  كل  يعقد  الذي  بكن  عمل  منهاج 

20 مؤمتًرا  15 و  10 و  5 و  أكر من  1995، نظمت بكن  عام 

تنفيذ إعالن بكن. املحرز يف  التقدم  الستعراض 

ولالطالع عىل مزيد من املعلومات، يرجى قراءة اإلعالن العريب: 

العربية،  املنطقة  يف  للمرأة  واملساواة  العدالة  تحقيق  نحو 

املنبثق عن املؤمتر العريب رفيع املستوى املعني بالتقدم املحرز 

يف تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بكن بعد 20 عاًما )2015(.
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تنفيذ ورصد اتفاقية سيداو في المنطقة
وعــىل الرغــم مــن التقــدم املُحــرز، ال يــزال تنفيــذ االتفاقيــة يشــكل تحديـًـا 

ــة  ــىل اتفاقي ــة ع ــدول العربي ــن ال ــد م ــت العدي ــد صدق ــة. وق يف املنطق

القضــاء عــىل جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة )ســيداو( مــع تحفظــات 

ــدى  ــة تُب ــاك 11 دول ــت الراهــن، هن ــود رئيســية. ويف الوق ــدة بن ــىل ع ع

تحفظــات عــىل املــادة 9 مــن اتفاقيــة ســيداو والتــي تتنــاول حــق املــرأة يف 

الجنســية، مبــا يف ذلــك الجزائــر، والبحريــن، والعــراق، والكويــت، ولبنــان، 

واملغــرب، وعــامن، وقطــر، والســعودية، وســوريا، واإلمــارات العربيــة 

املتحــدة. وهنــاك ســبع دول لديهــا تحفظــات عــىل املــادة 15 بشــأن حــق 

املــرأة يف املســاواة أمــام القانــون، و 11 دولــة لديهــا تحفظــات عــىل املــادة 
16 بشــأن حــق املــرأة يف التملــك )يف إطــار الحيــاة األرسيــة والزوجيــة(.72

وعــالوة عــىل ذلــك، وعــىل الرغــم مــن وجــود العديــد مــن الدســاتر التــي 

تنــص عــىل حاميــة حقــوق النســاء والفتيــات يف املنطقــة، توجــد قوانــن 

ــن والسياســات  ــإن اســتعراض القوان ــك، ف ــع ذل ــا. وم ــة يف طبيعته متييزي

ــة ال يكفــي وحــده للتغلــب عــىل عــدم املســاواة بــن الجنســن  التمييزي

ــن  ــة ب ــن والسياســات املنصف ــذ القوان ــد تنفي ــة. ويُع يف املامرســة العملي

ــة للتصــدي لألعــراف  ــة املجتمعــات املحلي ــع تعبئ ــوازي م الجنســن، بالت

ــر.  ــة، عامــاًل أساســيًا يف إحــداث التغي ــة غــر املتكافئ ــر االجتامعي واملعاي

ــا متســاوية للشــابات  ــن الجنســن حقوقً ويجــب أن تتضمــن املســاواة ب

والشــبان، إىل جانــب املســاواة يف الحصــول عــىل الخدمــات واملــوارد، 

والتحــرر مــن العنــف القائــم عــىل النــوع، والفــرص االقتصاديــة، وإيصــال 
ــع الشــابات.73 الصــوت الســيايس املعــر عــن جمي

اتفاقية سيداو والشباب74
ــا  ــز عليه ــي ترك ــز الت ــن التميي ــة م ــر أن األشــكال واملجــاالت املختلف تذك

اتفاقيــة القضــاء عــىل جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة )ســيداو( متثــل 

أهميــة للمــرأة يف جميــع األعــامر – مــن الطفولــة للشــيخوخة، ويشــمل 

ــوة  ــيداو أداة دع ــة س ــل اتفاقي ــبب، متث ــذا الس ــابة. وله ــرأة الش ــك امل ذل

هامــة لشــباب يف املنطقــة مــن أجــل الدفــاع عــن املســاواة بــن الجنســن. 

ميكنكــم االســتفادة مــن اتفاقيــة ســيداو للحــث عــىل االلتــزام تجــاه حقوق 

ــرأي العــام لتحقيــق  ــة ال ــر اإلرادة السياســية، وتعبئ املــرأة الشــابة، وتغي

املســاواة بــن الجنســن ومتكــن املــرأة الشــابة.

ــا  ــن خالله ــن م ــي ميك ــددة الت ــرق املح ــن الط ــة م ــيل مجموع ــام ي وفي

ــن الجنســن  ــق املســاواة ب ملجموعــات الشــباب الدفــاع مــن أجــل تحقي

ــيداو: ــة س ــتخدام اتفاقي ــرأة باس ــوق امل ــم حق ودع

1 - نــرش الوعــي بشــأن املســاواة بــن الجنســن وحقــوق اإلنســان للمــرأة 

الشــابة والضامنــات التــي تقدمهــا اتفاقيــة ســيداو.

ــاري  ــا االختي ــة ســيداو وبروتوكوله ــق عــىل اتفاقي 2 - الدعــوة إىل التصدي

وتنفيذهــام.

3 - الدعــوة إىل رفــع التحفظــات عــىل اتفاقيــة ســيداو إىل جانــب إلغــاء 

)PPT( وضع املرأة يف ظل تغر املنطقة العربية .)72-  هيئة األمم املتحدة للمرأة )2017

73-  منظمة التعاون االقتصادي والتنمية OECD. املرأة يف الحياة العامة: النوع، القانون، والسياسة يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا

74-  مقتبس من هيئة األمم املتحدة للمرأة )2016(. اتفاقية سيداو من أجل الشباب

القوانــن التمييزيــة بشــأن حقــوق املــرأة يف األرسة، والطــالق، والقوانن 

الشــخصية، وقوانــن العقوبــات، والقوانــن الخاصــة بالجنســية، واإلرث، 

وامللكيــة، وحيــازة األرض، وغرهــا مــن املــوارد.

4 - حشــد الدعــم الحكومــي للمســاهمة يف وضــع التقريــر الرســمي 

للدولــة وتقدميــه إىل اللجنــة املعنيــة بالقضــاء عــىل التمييــز ضــد 

ــر الرســمي عــن التقــدم  ــب املشــاركة يف وضــع التقري املــرأة، إىل جان

املحــرز يف تنفيــذ اتفاقيــة ســيداو. وبإمكانكــم لفــت االنتبــاه إىل 

ــا أن  ــن خالله ــة م ــن للحكوم ــي ميك ــبل الت ــراح الس ــات واق التحدي

ــع  ــامىش م ــا يت ــابات مب ــوق الش ــن وحق ــن الجنس ــاواة ب ــزز املس تع

ــامت  ــع منظ ــرك م ــة أن تش ــامت املجتمعي ــن للمنظ ــة. وميك االتفاقي

ــىل  ــاء ع ــة بالقض ــة املعني ــة« إىل اللجن ــر بديل ــم »تقاري ــرى لتقدي أخ

التمييــز ضــد املــرأة، بحيــث تبــن الثغــرات يف تنفيــذ اتفاقيــة القضــاء 

عــىل جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة التــي قــد ال تذكــر يف التقريــر 

ــة. ــمي للدول الرس

5 - االســتفادة مــن التوصيــات الصــادرة مــن اللجنــة املعنيــة بالقضــاء عــىل 

التمييــز ضــد املــرأة لدولتكــم )وتُســمى أيًضــا املالحظــات الختاميــة(، 

ــك مــن أجــل حشــد الدعــم الحكومــي بهــدف اتخــاذ إجــراءات  وذل

اإلصــالح القانــوين والســيايس مبــا يتفــق مــع توصيــات اللجنــة.

6 - وميكــن للمــرأة الشــابة )مســتقلة كانــت أو تابعــة ملجموعــة( أيًضــا أن 

تتقــدم بشــكوى إىل اللجنــة إذا مــا تعرضــت النتهــاك حقوقهــا، وذلــك 

ــاري  ــول االختي ــىل الروتوك ــت ع ــد صدق ــا ق ــون دولته ــرشط أن تك ب

امللحــق باالتفاقيــة.

أمور للتفكري والمناقشة
-1 هـل ميكنـك التفكـر يف أمثلـة لقوانـن وسياسـات يف دولتـك 

تدعـم اتفاقيـة سـيداو وإعـالن ومنهـاج عمـل بكـن؟

-2 إذا كان لديـك عصـا سـحرية، فأي قوانن ومامرسـات سـتعمل 

مجتمعـك  يف  الجنسـن  بـن  املسـاواة  لتحقيـق  تغيرهـا  عـىل 

املحـيل؟ وفكـر أيًضـا يف القوانـن والسياسـات القامئة التـي تتناول 

املسـاواة بـن الجنسـن والتـي سـوف تطبقهـا يف مجتمعـك املحـيل.
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المرأة، والسالم، واألمن في المنطقة 
العرب�ية

عام  منذ  االستقرار  وعدم  العنف  من  حالة  املنطقة  بدأت 

العربية.  الدول  يف  املتنوعة  الثورات  اندلعت  حيث   2011

مر،  يف  انترشت  ثم  تونس  من  األوىل  الرشارة  انطلقت  وقد 

والجزائر، واملغرب. وال يزال الراع الذي بدأ يف سوريا يف عام 

واليمن،  ليبيا،  يف  الراع  اندالع  ذلك  تىل  وقد  مستمًرا.   2011

والعراق، حيث ال يزال الراع دائًرا حتى اليوم. ودامئًا ما كانت 

والجامعات  املتطرفة  الحركات  ظهور  يف  كبرة  زيادة  تحدث 

والعنف. والخوف،  القالقل،  تنرش  التي  العنيفة 

الدول إىل ظهور  العنف والراع املستمران يف هذه  وقد أدى 

من  ومعظمهم  داخليًا،  والنازحن  الالجئن  من  كبرة  أعداد 

السيايس  االستقرار  عدم  أن  األبحاث  وتبن  واألطفال.  النساء 

آنًفا،  ذكر  وكام  املرأة.  استضعاف  من  يزيدان  املسلح  والعنف 

فإن النساء يتأثرن أكر يف أوقات النزاع والنزوح بسبب تعطل 

سبل كسب العيش والحصول عىل املوارد والخدمات األساسية، 

والعنف  الجني  للعنف  الرجال  من  عرضة  أكر  أنهن  كام 

املساحة  تزال  ال  نفسه،  الوقت  ويف  النوع.75  عىل  القائم 

واملفاوضات  السالم  محادثات  يف  املرأة  ملشاركة  املخصصة 

ثالث  تشارك  سوريا،  يف  املثال،  سبيل  عىل  للغاية.  محدودة 
الرسمية.76 املحادثات  سيدات فقط يف 

القرار  املتحدة  لألمم  األمن  أقر مجلس  القضايا،  بهذه  واعرافًا 

  )UNSCR 1325( واألمن  والسالم  املرأة  بشأن   1325 رقم 

التي  األوىل  املبادرة  البارز  القرار  هذا  وميثل   .2000 عام  يف 

أشكال  جميع  من  املرأة  حامية  رضورة  عىل  الضوء  تسلط 

عمليات  يف  املرأة  إرشاك  جانب  إىل  الراع  حاالت  يف  العنف 

ستة  صدرت  الحن،  ذلك  ومنذ  وتسويتها.  للراعات  التصدي 

 ،1820 رقم  )القرارات  وهي  القرار  هذا  لدعم  تالية  قرارات 

و1888، و1889، و1960، و2106، و2122( والتي تدعو املرأة 

أفضل  حامية  توفر  عىل  والتأكيد  السالم،  بناء  يف  للمشاركة 

وإتاحة  الراعات،  أثناء  اإلنسان  حقوق  انتهاكات  من  للمرأة 

ما  مرحلة  يف  املقدمة  والخدمات  العدالة  عىل  املرأة  حصول 

الراعات. بعد 

وسوف ينتج عن دمج املرأة يف عملية السالم ما ييل:77

20%
ال  ملدة  تستمر  اتفاقية  إىل  التوصل  احتاملية  يف   20% زيادة 

تقل عن سنتن.

http://iknowpolitics.org/sites/default/files/wps_fact- :75-  مقتبس من صحيفة وقائع ملنظمة أوكسفام بشأن املرأة والسالم واألمن يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا. متوافر عىل موقع

sheet_final_feb2016.pdf متت زيارته يف 5 سبتمر 2017

76-  هيئة األمم املتحدة للمرأة -  مرشوع االسراتيجية اإلقليمية للتنمية املستدامة لعام 2017

)PPT( وضع املرأة يف ظل تغر املنطقة العربية .)77-  هيئة األمم املتحدة للمرأة )2017

78-  مقتبس من برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ )2016(. تقرير التنمية اإلنسانية العربية )2016(: الشباب وآفاق التنمية اإلنسانية واقع متغر

35%
ال  ملدة  تستمر  اتفاقية  إىل  التوصل  احتاملية  يف   35% زيادة 

تقل عن 15 سنة.

وعىل الرغم من أن هذه القرارات ترسم خارطة طريق واضحة 

املرأة والسالم واألمن، إال  تنفيذ جدول أعامل  املعامل من أجل 

التزاماتها  تنفيذ  تنجح يف  مل  الدولية  واملنظامت  الحكومات  أن 

وهو  جديد  قرار  إقرار  تم   ،2015 عام  ويف  الواقع.  أرض  عىل 

القرار رقم 2242، والذي يعزز من أهمية حامية املرأة ويدعم 

أجندة املرأة والسالم واألمن يف املنطقة.

املنطقـة  يف  واألمـن  والسـالم  املـرأة  حـول  املزيـد  عـىل  تعـرف 

العربيـة. اقـرأ قـرار مجلـس األمـن رقـم 1325 يف الرشق األوسـط 

وشـامل أفريقيـا: املـرأة واألمـن.

حركة »مساواة« لتحقيق المساواة بني 
الجنسني وتعزي�ز حقوق المرأة78

»مساواة« هي حركة عاملية تدعو للمساواة والعدالة يف األرسة 

2009 يف اجتامع  الحركة يف فراير  املسلمة. وقد أطلقت هذه 

من  ورجل  امرأة   250 من  أكر  حره  ماليزيا  يف  عقد  عاملي 

حوايل 50 دولة من جميع أنحاء العامل. »مساواة« هي منظمة 

العامل  يف  الناشئة  النسائية  الحركات  إحدى  طليعة  يف  رائدة 

الحقوق، وتعتر  الدين من منظور  تتعامل مع  اإلسالمي والتي 

حقوقها.  وضامن  املرأة  متكن  لتحقيق  ممكًنا  مصدًرا  اإلسالم 

وتضم حركة مساواة منظامت غر حكومية، وناشطن، وعلامء، 

العامل. أنحاء  قانونين، وصناع سياسات، من جميع  ومامرسن 

العالقة  يف  التفكر  إلعادة  جديدة  آفاقاً  مساواة  حركة  تفتح 

وتبني  واإلسالم،  والعدالة،  واملساواة،  اإلنسان،  حقوق  بن 

مجال  يف  الناشطات  لدى  والشجاعة  لإلقناع  جامعية  قوة 

والجهات  األبوية،  والسلطات  الحكومات،  لوقف  املرأة  حقوق 

http://iknowpolitics.org/sites/default/files/wps_factsheet_final_feb2016.pdf
http://iknowpolitics.org/sites/default/files/wps_factsheet_final_feb2016.pdf
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الدين  استخدام  إىل  الركون  من  الحكومية،  غر  األيديولوجية 

الجنسن. بن  املساواة  الله إلسكات مطالب  وكلمة 

ترك  حيث  مطلًقا؛  فهاًم  الدينية  التعاليم  فهم  الحركة  وترفض 

األكر  للقوى  مفتوًحا  املجال  الدين  مع  التعامل  من  الخوف 

يدخل وما  ما  والهيمنة، وتحديد  للتقييد  اإلسالم  تحفظًا داخل 

التزام  أن  مساواة  حركة  وتعتقد  اإلسالم.  نطاق  يف  يدخل  ال 

الصمت يُفسح املجال، والخطاب الديني باسم اإلسالم، ألولئك 

الذين يعتقدون أن الرجال والنساء ليسوا متساوين يف اإلسالم. 

يف  املسلمة  املرأة  حق  عن  الدفاع  إىل  الحركة  تدعو  وبالتايل، 

باسم  املوضوعة  والقوانن،  واملعاير،  التفسرات،  صياغة 

تؤثر عىل حياتهن. والتي  اإلسالم 

وقد وضعت حركة مساواة إطار عمل يدعو إىل مبادرات ترتكز 

والقوانن  الدولية،  اإلنسان  وحقوق  إسالمية،  مصادر  عىل 

للمرأة  املعارصة  والحقائق  الدستورية،  والضامنات  الوطنية، 

والرجل، وتدعو إىل إدخال إصالحات عىل القوانن واملامرسات. 

ويتيح إطار العمل إمكانية أن تكون هذه املنهجيات املختلفة 

أن  الناشطات  بإمكان  وأن  البعض،  بعضها  مع  منسجمة 

وفًقا  دعوتهن  يف  املنهجيات  هذه  عىل  الركيز  كيفية  يخرن 

النسويات  الناشطات  أقر  وقد  محددة.  وسياقات  الحتياجات 

املسلامت هذا اإلطار يف جميع أنحاء العامل، مبا يف ذلك النساء 

ومتثل  للتغير.  اسراتيجياتهن  أعلن  كام  العربية،  الدول  يف 

للتفسرات  املتزايدة  الهيمنة  ملواجهة  مهمة  أداة  الحركة  هذه 

السياسة. التفسرات يف  واستخدام هذه  لإلسالم  املحافظة 

مختلف  من  املسلامت  النساء  كان ضم  مساواة،  لحركة  ووفًقا 

الحدود الجغرافية مهاًم من أجل بناء التضامن. وتدرك النساء 

يف جميع أنحاء العامل أنهن ال يعملن وحدهن، ولكنهن يقاتلن 

للحركة. يف معارك مامثلة، مام يعطي قوة 

الشابات،  للدعاة  تآلف«  أنشأت حركة مساواة »مجموعة  كام 

وجمعية النساء الشابات YWC، حيث يعمل حوايل 30 امرأة 

املسلامت  النساء  تهم  قضايا  عىل  عاًما   35 سن  دون  مسلمة 

جمعية  ومتثل  مساواة.  حركة  عمل  إطار  عىل  وبناًء  الشابات، 

النساء الشابات YWC مساحة يتم من خاللها إيصال أصوات 

أنها متكن  نظرهن. كام  املسلامت، وخراتهن، ووجهات  النساء 

التي  املصادر  عىل  الحصول  من  الشابات  املسلامت  النساء 

وحقوق  اإلسالم  تعاليم  حول  الجنسن  مع  بإنصاف  تتعامل 

للمرأة. اإلنسان 

 

اقـرأ »دليـل مجموعـة أدوات للدعـاة: مشـاركة إطـار عمل حركة 

مسـاواة والرسـائل الرئيسية«

ابحـث عـن: تجميـع املصـادر املتعلقـة بحقـوق املـرأة يف قوانـن 

األرسة املسـلمة.

اكتشـف كيـف ميكنـك املشـاركة مـع جمعيـة النسـاء الشـابات 

هنـا  YWC

شـاهد فيلـم مدته أربـع دقائق عن حركـة مسـاواة. وابحث أيًضا 

عـن أحـدث فيديوهـات حركـة مسـاواة حـول الرشيعـة والفقـه 

وهـي متاحـة هنا.

منظمـة  وضعتـه  آخـر  مصـدر  عـن  ابحـث  ذلـك،  عـىل  عـالوة 

إيكيتـاس EQUITAS لحقـوق املـرأة يف املجتمعـات املسـلمة: 

العربيـة  باللغتـن  نسـختن  يف  اإلنسـان  حقـوق  ملعلمـي  دليـل 

واالنجليزيـة.

أمور للتفكري والمناقشة
-1 هـل ميكنـك التفكـر يف أمثلـة مـن معتقداتـك تدعم املسـاواة 

بـن الجنسـن ومتكـن املـرأة والفتاة؟

-2 اذكـر بعـض الطـرق التـي ميكنك مـن خاللها الوصـول للزعامء 

املتعلقـة  القضايـا  يخـص  فيـام  املحـيل  مجتمعـك  يف  الدينيـن 

باملسـاواة بـن الجنسـن ومتكـن املـرأة الشـابة؟
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4 - عقد شراكة مع الشبان والفتيان من 
أجل المساواة بني الجنسني

لم يجب دمج الرجال والفتيان كشركاء في 

المساواة بني الجنسني؟
نحــن نعلــم أنــه يف حــن يجــب عــىل الحــركات النســائية وحــركات النســاء 

الشــابات االســتمرار يف قيــادة حمــالت الدعــوة للمســاواة بــن الجنســن، 

ومــن أجــل تحقيــق املســاواة بــن الجنســن عــىل أرض الواقــع، يجــب عقــد 

رشاكــة بــن النســاء والرجــال.

غالبًــا مــا يســيطر الرجــال عــىل العديــد مــن جوانــب حيــاة النســاء حيــث 

يشــغل الرجــال مواقــع مثــل رؤســاء للــدول، ووزراء يف الحكومــات، وقــادة 

دينيــن، وقضــاة، وقــادة عســكرين، وقــادة مجتمعيــن، أو أزواج، أو 

ــة داخــل  ــن يشــغلون مناصــب قيادي ــاء وأخــوة. وميكــن للرجــال الذي آب

املؤسســات أن يســتخدموا ســلطتهم للدفــاع عــن إتاحــة مشــاركة املــرأة 

ــر  ــم التأث ــام ميكنه ــا، ك ــا، وثقافيً ــيًا، واجتامعيً ــا، وسياس ــة اقتصاديً الكامل

عــىل السياســات واملامرســات لتغيــر العــامل ليصبــح منصًفــا بــن الجنســن.

ويف املجتمعــات املحليــة واألرس، ميكــن للشــبان والفتيــان الصغــار أن 

يكونــوا جــزًءا مــن الحــل املقــرح لتحقيــق املســاواة بــن الجنســن. 

ــة  ــر يف رعاي ــئولية أك ــال مس ــويل الرج ــالل ت ــن خ ــال، م ــبيل املث ــىل س ع

ــن  ــم يف كفاحه ــم زوجاته ــىل دع ــل ع ــزل، والعم ــة باملن ــل، والعناي الطف

ــم حــول  ــااًل ألطفاله ــوا مث ــن، وأن يرب ــي وعمله ــاء مســتقبلهن املهن لبن

شــكل املســاواة بــن الجنســن داخــل األرسة. وميكــن أيًضــا لتعليــم الفتيــان 

ــف  ــف العن ــىل وق ــاعد ع ــق أن يس ــة والتواف ــات الصحي ــبان العالق والش

الجنــي والقائــم عــىل النــوع. وميكــن للرجــال أن يتخــذوا خطــوات فعليــة 

ــب املتفرجــن. ــك مــن جان ــرأة مبــا يف ذل ــف ضــد امل لوقــف العن

HeForShe حملة
هذه الحملة هي حملة عاملية للتضامن من أجل إرشاك الرجال 

الجنسن.  لتحقيق املساواة بن  والفتيان ليصبحوا عوامل تغير 

عام  يف  الحملة  هذه  للمرأة  املتحدة  األمم  هيئة  أطلقت  وقد 

بن  املساواة  عدم  أوجه  أن  فكرة  عىل  الحملة  وتقوم   .2014

بأرسه،  والعامل  واألمم،  واملجتمعات،  األرس،  تُضعف  الجنسن 

تقع  مسئولية  هي  الجنسن  بن  املساواة  تحقيق  فإن  ولذلك، 

الجميع.  عاتق  عىل 

)اقرأ املزيد عن حملة هو من أجل هي وكيف ميكنك التواصل 

معها يف الجزء )2( من دليل مجموعة األدوات الحايل(

حملة ألني رجل
املتحدة  األمم  هيئة  أطلقتها  التي  الحمالت  أحدث  تعمل 

الدور  بشأن  الوعي  رفع  عىل  رجل«  »ألين  بعنوان  للمرأة 

الجنسن  بن  املساواة  تحقيق  يف  الرجل  يلعبه  الذي  اإليجايب 

النمطية  الصور  تغير  إىل  الحملة  وتسعى  املرأة.  ومتكن 

79-  دراسة حالة مقدمة من هيئة األمم املتحدة للمرأة

املتعلقة  األمور  مثل  الجنسن  من  كل  بأدوار  املتعلقة  السلبية 

ضد  والعنف  واألبوة،  األرسة،  داخل  واملسئوليات  باألدوار 

عىل  الضوء  الحملة  وتلقي  األمور.  من  وغرها  والعمل،  املرأة، 

تحقيق  يدعمون  الذين  والشباب  للرجال  اإليجابية  النامذج 

الجنسن. بن  املساواة 

وتشمل  االجتامعي،  التواصل  وسائل  عىل  الحملة  إطالق  وتم 

ذات  الجهات  مثل  الرشكاء  وتأييد  املشاهر  من  عدد  تأييد 

القطاع  ورشكات  االجتامعي  التواصل  مواقع  عىل  التأثر 

قصتك«  »احِك  بعنوان  سلسلة  أيًضا  الحملة  وتشمل  الخاص. 

عن  الخاصة  قصصهم  يرووا  أن  والشباب  للرجال  ميكن  حيث 

وسوف  إيجابيًا.  تأثرًا  حياتهم  يف  أثروا  الرجال  من  منارصين 

الضوء  وتسلط  األبوة  ثقافة  تناقش  سلسلة  أيًضا  ذلك  يصحب 

عىل التأثر اإليجايب لآلباء املشاركن وتعزز الحقوق مثل الحق 

يف الحصول عىل إجازة رعاية طفل لآلباء. 

واملصادر  الحملة  هذه  حول  املعلومات  من  املزيد  عن  ابحث 

هنا. بها  الخاصة 

الشباب األردني ينضم لحركة 
»HeForShe« لرفع الوعي بالمساواة 

بني الجنسني79
نظمت هيئة األمم املتحدة للمرأة يف األردن، بالتعاون مع شبكة 

تضم أكر من 100 متطوع من الشباب األردين، 25 فعالية مرتبطة 

حكومية  جامعات   10 من  أكر  يف  هي«  أجل  من  »هو  بحركة 

تعبئة  إىل  الحملة  وتهدف  األردن.  محافظات  جميع  يف  وخاصة 

الشباب األردين لاللتزام والعمل عىل تحقيق املساواة بن الجنسن. 

وقد توصل األردن بالفعل إىل الحصول عىل أكر من 10000 تعهد 

االنرنت،  عىل  هي«  أجل  من  »هو  حملة  منصة  عىل  بااللتزام 

العدد.  هذا  إىل  تصل  العربية  املنطقة  يف  دولة  أول  يجعلها  مام 

وباإلضافة إىل ذلك، نظمت الشبكة خالل اليوم الدويل للمرأة عام 

2016 مرشوًعا كبرًا إلحياء ذكرى أسبوع الفن العاملي لحملة هو 

من أجل هي. ويف أكتوبر 2017، بدأت املرحلة الثانية من الحركة 

بن  شخص   10000 قدرها  إضافية  تعهدات  إىل  الوصول  بهدف 

الشباب والقطاع الخاص. وميكن االطالع عىل قصة عن املتطوعن 

من طالئع الشباب يف األردن هنا.
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لماذا يجب إشراك المراهقني والشبان؟
الذكر  من  كل  دور  استيعاب  عىل  الفتيان  يعتاد  أظفارهم،  نعومة  منذ 

يتعلم  ما  وغالبًا  املرأة.  عىل  السلطة  مامرسة  للرجل  يخول  مام  واألنثى 

الشبان أنه مام مييز الذكور أن يُظهروا القوة والسيطرة، والنشاط الجني، 

وإخفاء املشاعر، ومامرسة التسلط عىل النساء واألطفال. ومن املتوقع من 

الفتيان يف العديد من الثقافات أن يدعموا آباءهم ماديًا عىل مدار حياتهم. 

ويتعلم الفتيان أيًضا منذ صغرهم أن أي خالف ميكن حله عن طريق العنف 

الجسدي، مام يهدد الشبان بوجٍه خاص.

ــاء  ــتقبل، وأعض ــان رشكاء املس ــبان والفتي ــل الش ــه، ميث ــت نفس ويف الوق

املجتمــع وقادتــه – ويعتــر العمــل معهــم مــن أجــل الدعــوة إىل تعزيــز 

االتجاهــات والســلوكيات الداعمــة للمســاواة بــن الجنســن أمــرًا جوهريـًـا 

لضــامن القضــاء عــىل التمييــز القائــم عــىل النــوع يف املســتقبل. ومن خالل 

ــان  ــن للفتي ــات، ميك ــابات والفتي ــع الش ــز م ــلطة والتمي ــاركتهم الس مش

ــكل مــن الجنســن. ــة ل ــر األدوار التقليدي والشــبان أن يرشعــوا يف تغي

تسلط السلسلة املصورة التي أعدتها منظمة »أبعاد« ABAAD من 

خالل األسئلة واإلجابات الضوء عىل الفهم الشائع للنوع االجتامعي، 

السلسلة  وتعتر هذه  الجنسن.  بكل من  الخاصة  واألدوار  والعنف، 

مع  للمقارنة  قابلة  أيًضا  أنها  إال  اللبناين،  السياق  وتخاطب  نوعية 

السياقات العربية األخرى. قم بتنزيل الكتاب 1، والكتاب 2، والكتاب 3.

عقد شراكة مع الشبان في المدارس 
والجامعات في المغرب80

مع  بالتعاون  املغرب  يف  للمرأة  املتحدة  األمم  هيئة  حاليًا  تنفذ 

إحدى املنظامت غر الحكومية وهي الجمعية املغربية للدفاع عن 

حقوق املرأة AMDF مرشوًعا ملعالجة العنف القائم عىل النوع 

من خالل حشد الرجال والفتيان كجهات فاعلة للتغير.

»نوادي  يف  الشبان  الحكومية  غر  املنظمة  هذه  وتستهدف 

80-  دراسة حالة واردة من املكتب الُقطري لهيئة األمم املتحدة للمرأة يف املغرب

81-  مؤسسة كر. إرشاك الرجال والفتيان.

ذلك  يف  مبا  والجامعات،  املدارس  يف  اإلنسان«  وحقوق  املواطنة 

املدرسن واملدرسات. ويف ظل هذا املرشوع، تم التخطيط إلقامة 

سلسلة من ورش العمل يف عام 2018 لتنمية املعرفة والقدرات 

لدى الشباب فيام يخص املساواة بن الجنسن والعنف القائم عىل 

النوع. وسوف يتم تنظيم ورش عمل مع املدرسن أيًضا من أجل 

املساواة  تحقيق  أجل  من  التعليم  يف  أدوارهم  الوعي حول  رفع 

بن الجنسن.

لماذا ينبغي أن ت�كون المساواة بني الجنسني 

مهمة لكل من الشبان والفتيان؟
املساواة بن الجنسن تعود بالنفع عى الجميع!

يتأثــر الرجــال والفتيــان أيًضــا بالتمييــز بــن الجنســن. وعــىل الرغــم مــن 

ــات والنســاء،  ــر عــىل الفتي ــن الجنســن تؤث ــز ب أن معظــم أشــكال التميي

ــون  ــى ك ــول معن ــعبية ح ــكار الش ــوح أن األف ــن بوض ــاث تب ــإن األبح ف

اإلنســان »رجــاًل« ميكــن أن تجعــل األوالد الصغــار يشــاركون يف ســلوكيات 

تتســم باملخاطــرة مبــا يف ذلــك العنــف يف الشــوارع، وتعاطــي املخــدرات، 

واملامرســات الجنســية غــر املأمونــة. واالعتقــاد بأنهــم وحدهم املســؤولون 

ــع  ــال يف جمي ــىل الرج ــط ع ــي للضغ ــدر رئي ــا مص ــو أيًض ــن األرسة ه ع

ــزوح يف  ــات والن ــن الراع ــررون م ــال املت ــرك الرج ــامل. ويش ــاء الع أنح

إحساســهم مبشــاعر متامثلــة كــام تبــن أثنــاء إجــراء الدراســة االســتقصائية 

ــة. ــة IMAGES يف املنطق الدولي

ــة  ــة، واملشــاركة يف رعاي وتُظهــر األبحــاث أن مشــاركة املســؤوليات املنزلي

ــؤدي إىل ضغــوط  ــزل ت ــن الجنســن يف املن ــل، ومامرســة املســاواة ب الطف

أقــل وصحــة عقليــة وبدنيــة أفضــل للرجــال والفتيــان.81 وعندمــا يدعــم 

ــك  ــإن ذل ــن، ف ــة بحقوقه ــاء يف املطالب ــات والنس ــال الفتي ــان والرج الفتي

ســوف ينعكــس عــىل عالقاتهــم مــع الفتيــات والنســاء يف حياتهــم بصــورة 

أفضــل.

وهنــاك العديــد مــن الرجــال والفتيــان الذيــن ال يشــعرون باالرتيــاح مــع 

التوقعــات واملطالــب الشــعبية مــن الذكــور. وقــد بــدأ البعــض يف اتخــاذ 

خطــوات نحــو االنضــامم إىل صفــوف النســاء والفتيــات كحلفــاء يف العمــل 

ــون  ــدون أن تك ــم يري ــن. فه ــن الجنس ــاواة ب ــق املس ــل تحقي ــن أج م

ــرص  ــس الف ــن نف ــاح له ــات وأن تت ــم آمن ــم أو بناته ــم أو أخواته أمهاته

التــي يتمتــع بهــا الرجــال. كــام أن العديــد مــن الرجــال والفتيــان يشــعرون 

ــات - وضــد  ــف ضــد النســاء والفتي ــر للعن ــن االنتشــار الكب بالغضــب م

ــان والرجــال. الفتي

وهنــا تكمــن أهميــة أن نتذكــر أن املســاواة بــن الجنســن ال تتعلــق 

ــق  ــل تتعل ــب، ب ــل فحس ــرأة والرج ــات امل ــؤوليات واحتياج ــأدوار ومس ب

ــام. ــة بينه ــات املتبادل ــا بالعالق أيًض
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مسرية في لبنان للدعوة إلى تشديد 
العقوبات على جريمة االغتصاب ضد 

أفراد األسرة82
األمم  رشيك  مع  بالتضامن  ناشطًا   350 سار   ،2017 نوفمر  يف 

رسالة  إلرسال  بروت  يف  »أبعاد«  مؤسسة  للمرأة  املتحدة 

العقوبة عىل جرمية  تشديد  إىل  السلطات  تدعو  اللهجة  شديدة 

االغتصاب داخل األرسة. ومتاشيًا مع اسراتيجية »أبعاد« املتمثلة 

يف إرشاك الرجال والفتيان - جنبًا إىل جنب مع النساء والفتيات 

- يف مكافحة العنف القائم عىل النوع، تم تنظيم تجمع مفاجئ 

املشاركون  والرجال. وارتدى  النساء  )Flash Mob( مبشاركة من 

الفتات كُتب عليها #نحن_مع_التشديد باللغة العربية، إشارة إىل 

عقوبة السجن ملدة خمس سنوات التي يُحكم بها عىل مرتكبي 

قانون  للامدة 506 من  وفًقا  أفراد األرسة،  االغتصاب ضد  جرائم 

من  أخرى  مجموعة  فإن  ذلك،  إىل  وباإلضافة  اللبناين.  العقوبات 

رسموا  باألصفاد  مقيدة  وأيديهم  السجن  مالبس  يرتدون  الرجال 

صورة رمزية تعر عن رضورة الكشف عن جرمية االغتصاب ضد 

أفراد األرسة وتشديد العقوبة الحالية. وقد سلط الجمع املفاجئ 

»فالش موب« أنه عىل الرغم من أن معظم مرتكبي هذه الجرائم 

من الرجال، إال أن معظم الرجال ميكن أن يكونوا حلفاء ويُطالبون 

العنف.  أينام وقع  مبقاضاة املغتصبن ومرتكبي االعتداء الجني 

عىل  واسعة  ومشاركة  كبرًا  اهتامًما  موب  فالش  تجمع  أثار  كام 

مواقع التواصل االجتامعي.

هل يدعم الرجال في الدول العرب�ية 
المساواة بني الجنسني؟

كيف يرون مواقفهم كرجال؟

كيف تؤثر الضغوط السياسية 
واالقتصادية على األفكار السائدة حول 

االتجاه الذكوري؟
وتحاول الدراسة الدولية حول الرجال واملساواة بن الجنسن يف 

وهي   -  )IMAGES MENA( أفريقيا  وشامل  األوسط  الرشق 

الدراسة األوىل من نوعها يف املنطقة -  إيجاد إجابات عىل هذه 

األسئلة.

82-  هيئة األمم املتحدة ملرأة، أبعاد، بيان صحفي  عن ماراثون بروت. 12 نوفمر 2017

مؤسسة  بن  بالتنسيق  إجراؤها  تم  التي  الدراسة  شملت  وقد 

بروموندو وهيئة األمم املتحدة للمرأة، بالتعاون مع رشكاء بحثين 

محلين، ما يقرب من 10000 رجل وامرأة تراوح أعامرهم بن 18 

و 59 عاًما يف مر، ولبنان، واملغرب، وفلسطن، مبا يف ذلك املناطق 

الحرية والريفية عىل السواء. ومام ال يقل أهمية عن ذلك، تعرض 

وشامل  األوسط  الرشق  منطقة  يف  الدولية  االستقصائية  الدراسة 

أفريقيا وجهات نظر املرأة حول هذه القضايا نفسها. وقد صدر هذا 

البحث يف عام 2017، وهو يقدم منظورًا فريًدا عن وضع العالقات 

بن الرجال والنساء يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا. وقد 

وفرت الوكالة السويدية للتعاون اإلمنايئ الدويل SIDA التمويل لهذا 

التقرير بدعم إضايف مقدم من وكاالت مانحة أخرى.

الدراسة: نتائج  أهم 

75%

ــم دور 	  ــأن أه ــل إىل %75 ب ــال تص ــن الرج ــبة م ــد نس تعتق

ــة األرسة. ــو رعاي ــرأة ه ــه امل تلعب

1 in every 4

العربيــة 	  دول  األربــع  مــن  واحــدة  دولــة  وقــد دعمــت 

والخاصــة. العامــة  الحيــاة  يف  الجنســن  بــن  املســاواة 

يتعــرض الرجــال لضغــوط هائلــة خــالل حياتهــم للوفــاء 	 

ــة البالغــة  ــألرسة. ومــن الصعوب ــل ل ــدي كعائ بدورهــم التقلي

الحصــول عــىل وظيفــة بأجــر يف دولــة ذات اقتصــاد ضعيــف، 

ــراع. ــن ال ــاين م ــة تع ــت هــذا الدول وخاصــًة إذا كان

72%

ــق 	  ــن القل ــن األشــخاص م ــل عــن %72 م ــاين نســبة ال تق تع

الــرشق  عــىل مســتقبلهم ومســتقبل أرستهــم يف منطقــة 

األوســط وشــامل أفريقيــا.

26%

توافــق نســبة ال تقــل عــن %26 مــن الرجــال يف الــرشق 	 

ــا عــىل أن املــرأة يجــب أن تتغــاىض  األوســط وشــامل أفريقي

ــط األرسة. ــىل تراب ــاظ ع ــف للحف ــن العن ع
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ــون 	  ــم، يكون ــف خــالل طفولته ــا يتعــرض الرجــال للعن عندم

ــا يكــرون. ــر عندم ــف أك عرضــة الســتخدام العن

ــن 	  ــي الشــبان وجهــات نظــر أكــر مســاندة للمســاواة ب يتبن

ــرورة  ــس بال ــًنا. ولكــن لي ــر س ــال األك ــن األجي الجنســن م

ــن  ــاًل للمســاواة ب ــى الشــباب وجهــات نظــر أكــر مي أن يتبن

ــار الســن. الجنســن مــن كب

29%

تعتقــد نســبة ال تقــل عــن %29 مــن الرجــال يف الــرشق 	 

ــر يف  ــرأة أك ــل امل ــه ينبغــي متثي ــا أن األوســط وشــامل أفريقي

املناصــب القياديــة السياســية.

44%

تعتقــد نســبة ال تقــل عــن %44 مــن الرجــال يف الــرشق 	 

ــىل  ــاء ع ــول اآلب ــي حص ــه ينبغ ــا أن ــامل أفريقي ــط وش األوس

ــل. ــة الطف ــازة لرعاي إج

الُسُبل المؤدية إلى المساواة
أهم  أن   IMAGES MENA االستقصائية  الدراسة  وجدت 

العوامل التي تحدد كيف ينظر الناس إىل املساواة هي مستواهم 

املادي، والتعليمي، والقدوة التي قدمها لهم آباؤهم. وقد كان من 

املُرجح أن يُبدي كل من الرجال والنساء آراء متامثلة فيام يخص 

آباؤهم  كان  وإذا  متعلامت  أمهاتهم  كانت  إذا  االجتامعي  النوع 

أكر مشاركة يف املهام املنزلية.

الطريق  للرجال  متهد  التي  هي  األبوة  أن  إىل  الدراسة  وتخلص 

الذي سيشاركون من خالله يف حياة أطفالهم بطرق أكر إيجابية، 

وإنصافًا، وبصورة خالية من العنف، مام يؤدي حتاًم إىل املساواة 

يف  آباؤهم  شارك  الذين  الرجال  يساهم  ما  وكثرًا  الجنسن.  بن 

الذين  الرجال  وكذلك  لألرسة،  الرعاية  وتقديم  املنزلية  األعامل 

يف  الطريقة  بنفس  أطفال،  وهم  املهام  هذه  تأدية  عىل  اعتادوا 

حياتهم الزوجية.

كام أن اآلباء الذين شجعوا بناتهم عىل االلتحاق مبهن غر تقليدية 

أو العمل خارج املنزل أو الذين يسمحون للبنات باختيار أزواجهن 

يساعدون أيًضا يف إتاحة املجال لنساء أكر متكيًنا.

كام وجدت الدراسة أن الرجال الذين تعمل زوجاتهم خارج املنزل 

كانوا أكر عرضة للقيام باملزيد من أعامل الرعاية بال أجر.

وتؤكد النتائج أن هناك أيًضا قصص ملنارصين من الرجال والنساء 

الذين يؤمنون بقوة باملساواة بن الجنسن.

أفكار للسياسات التي تعزز المساواة 
بني الجنسني

يف  القرار  صنع  مجاالت  عىل  يسيطرون  ما  كثرًا  الرجال  أن  ومبا 

القطاعن العام والخاص، فإن فهم مواقعهم يعتر أمرًا بالغ األهمية 

لوضع السياسات والرامج التي تعزز املساواة بن الجنسن.

فيام ييل أمثلة عىل التوصيات السياسية املنبثقة عن الدراسة:

1 - الدعوة إىل تحديد إجازة رعاية طفل لآلباء ووضع برامج األبوة 

عىل مستوى املنطقة وبالتايل تعزيز مسؤولية الرجل عن رعاية 

األرسة واألطفال ودعمهم ألعامل الرعاية بال أجر.

السياسات  يف  الجنسن  بن  للمساواة  أقوى  لركيز  الدعوة   -  2

لالستثامر  الدعوة  خالل  من  الشباب  تخاطب  التي  الحالية 

يف قيادة املرأة الشابة ومشاركتها مع الشبان يف املساواة بن 

الجنسن.

3 - الدعوة لزيادة االستثامر يف مشاركة املرأة الشابة يف االقتصاد 

عىل مستوى القطاعن العام والخاص.

جميع  يف  للجنسن  مراعية  دراسية  مقررات  لدمج  الدعوة   -  4

والثانوية،  اإلعدادية  املدارس  ذلك  يف  مبا  التعليمية  املراحل 

والجامعات، وغرها من الرامج التعليمية غر الرسمية. ولكن 

البد من تذكر أنه بغض النظر عن تعزيز القوانن والسياسات 

تتواصل  أن  الروري  من  الجنسن،  بن  للمساواة  الداعمة 

عليهم  للتأثر  الشبان  توعية  خالل  من  الشباب  مجموعات 

ليصبحوا رشكاء من أجل تحقيق املساواة بن الجنسن.

استخدام IMAGES MENA في الدعوة 
إلى المساواة بني الجنسني

للدعوة  مهمة  الدراسة  هذه  إليها  توصلت  التي  النتائج  تعتر 

لتحقيق املساواة بن الجنسن وإرشاك الرجال والفتيان كرشكاء يف 

قضية املساواة بن الجنسن. الجزء 2 من دليل مجموعة األدوات 

الحايل يحدد بدقة كيف ميكنكم استخدام نتائج الدراسة يف وضع 

إطار الدعوة الخاصة بكم. وفيام ييل بعض األفكار املوجزة:

ــة 	  ــا الدراس ــت إليه ــي توصل ــة الت ــات واألدل ــتخدام البيان اس

لدعــم دعوتكــم للمســاواة بــن الجنســن والتأثــر عــىل 

الرجــال والفتيــان لــي يصبحــوا رشكاء مــن أجــل املســاواة بــن 

ــن. الجنس
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وضــع إطــار لرســائل الدعــوة الخاصــة بكــم باســتخدام 	 

الدراســة. حددتهــا  التــي  السياســية  التوصيــات 

استخدام النتائج لبدء حملة عامة بشأن إرشاك الشبان والفتيان 	 

يف تحقيق املساواة بن الجنسن. واستخدام مجموعة متنوعة 

عامة  ملناقشة  الباب  لفتح  وبدونه،  اإلنرنت  عر  الطرق،  من 

وفوائد  الجنسن  بن  املساواة  يف  كرشكاء  الرجال  دور  حول 

عىل  الضوء  تسليط  من  تأكد  للجميع.  الجنسن  بن  املساواة 

املساواة  لدعم  الذكور  من  إيجابية  ومناذج  للمنارصين  مناذج 

HeForSheالتخاذ  حملة   مع  التواصل  وكذلك  الجنسن.  بن 

إجراءات من أجل إرشاك الرجال والفتيان.

ــخصيات 	  ــتهداف الش ــن اس ــدوا م ــة، تأك ــر الدراس ــام تش وك

ذلــك  مــن خــالل دعوتكــم. ويشــمل  اجتامعيًــا  املؤثــرة 

الرمــوز اإلعالميــة، واملشــاهر، والشــخصيات الدينيــة، واألدب 

والفــن، وغرهــم لبــدء حــوار تدريجــي يتنــاول املســاواة بــن 

ــن. الجنس

احصل عىل املزيد من املعلومات حول IMAGES MENA عىل 

التقرير  عىل  باالطالع عىل  قم   www.imagesmena.org املوقع 

الكامل الذي يغطي عدد من الدول والتقارير الخاصة بكل دولة 

من هنا.

أمور للتفكري والمناقشة
1 - هل للنتائج التي خلصت إليها  IMAGES MENA تأثر عىل 

خرتك الشخصية؟

لنتائج  استخدامك  كيفية  حول  مبدئية  أفكار  لديك  هل   -  2

الدراسة يف حملة الدعوة لتحقيق املساواة بن الجنسن؟

http://www.arab-hdr.org/reports/2016/english/AHDR2016En.pdf?download  -83 متت زيارته يف 8 أكتوبر 2016

شبان يعملون على وضع حد للتحرش 
الجنسي في القاهرة83

حركة بصمة هي منظمة اجتامعية تطوعية أسسها مجموعة من 

الشابات والشبان يف القاهرة يف يوليو 2012. تأسست الحركة يف سياق 

مر بعد الثورة. وأثناء أحداث الثورة، أصبح العديد من الشباب 

عىل وعي بالظروف القمعية التي مير بها املريون، وخاصة النساء 

املريات. وقد عمل هذا الوعي عىل رفع أصوات نساء يتحدثن عن 

العدالة االجتامعية ويعرن عن رفضهن قبول التفرقة بن الجنسن. 

وقد كان لهذه األصوات تأثر حاسم ألنها حطمت االفراض الصامت 

بأن التحرش الجني أمر مقبول يف املجتمع املري. ومع ذلك، وبعد 

عام من اندالع الثورة املرية، كان العديد من الشباب ال يزالون 

يكافحون من أجل إيجاد وسيلة إليصال أصواتهم.

وكان املرشوع األول للحركة هو مكافحة التحرش الجني. ويقوم 

تتجنب  منهجية  استخدام  هام:  أساسين  مبدأين  عىل  املرشوع 

العنف وتتبنى قوة الحوار لوضع حد التحرش. وبينام يتم الركيز 

املرشوع،  يف  املشاركة  خالل  من  عملية  اسراتيجيات  تعلم  عىل 

يتعرف أعضاء حركة بصمة عىل هياكل السلطة التي تكمن وراء 

ظاهرة التحرش الجني، مبا يف ذلك السلطة األبوية.

ويف سياق التصدي ملشكلة التحرش الجني، اتفقت الحركة عىل أهمية 

إرشاك الرجال يف عملها، وقد جاء ذلك طبيعيًا باعتبار أن اثنن من 

املؤسسن للحركة هم من الرجال. خالل العطالت الرئيسية يف مر، 

عندما تكون املضايقات يف أسوأ حاالتها عادًة، تنظم حركة »بصمة« 

الشبان  من  متطوعن  من  تتألف  العامة،  املساحات  يف  دوريات 

الذين يتدخلون بال عنف ملنع حوادث التحرش، وإبالغ الرشطة عن 

املضايقات، واملساعدة يف تقديم دعاوى قانونية ضد من ميارسون 

التحرش. وتعمل الدوريات أيًضا عىل تعزيز القدوات اإليجابية من 

الرجال. وتبن أن هناك بديل – أي أن االنضامم إىل الحركة ضد التحرش 

هو أمر جذاب. وتعتر رؤية مجموعة من الرجال يدعون إىل االحرام 

دون اللجوء إىل العنف أو التحرش باملرأة أداة قوية للتغير.

خالل  ومن  الشعبية  القاعدة  مستوى  عىل  بصمة  حركة  وتعمل 

عر  الحكومة  إىل  الشوارع  داخل  من  األصوات  وتنقل  الدعوة، 

مع  مبارشة  اجتامعات  خالل  ومن  اإلنرنت  عىل  اإلعالم  وسائل 

تعمل عىل مختلف  التي  الفرق  الحركة عىل  وتعتمد  املسؤولن. 

املستويات، وتستهدف غايات مختلفة، عىل الرغم من أن جميعها 

تشرك يف هدف شامل وهو إنهاء التحرش الجني.
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5 - الشباب والتنفيذ المراعي للجنسني 
ألهداف التنمية المستدامة

جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة
ــدت  ــام 2015، اعتم ــة ع ــة بنهاي ــة لأللفي ــداف اإلمنائي ــوغ األه ــع بل وم

ــر 2016.  ــة املســتدامة لعــام 2030 يف 1 يناي األمــم املتحــدة خطــة التنمي

وجــدول أعــامل عــام 2030 هــو خطــة عمــل عامليــة تهــدف إىل القضــاء 

ــع باملســاواة،  ــع الجمي ــب األرض، وضــامن متت ــة كوك ــر، وحامي ــىل الفق ع

والســالم، واالزدهــار. ويســعى جــدول األعــامل جاهــًدا إىل تحقيــق عــامل 

يتســم بالعدالــة، واإلنصــاف، ويشــمل الجميــع؛ حيــث ينتفــع الجميــع مــن 

التنميــة، مبــا يف ذلــك األطفــال، والفتيــات، والنســاء، والشــباب، واألجيــال 

املقبلــة.84 وينطبــق جــدول أعــامل عــام 2030 عــىل جميــع الــدول، الغنيــة 

منهــا والفقــرة عــىل الســواء.

ويؤكــد جــدول أعــامل عــام 2030 عــىل عــدم »اســتثناء أحــد« و »الوصــول 

ــات  ــة الفئ ــىل تنمي ــز ع ــي الركي ــذا يعن ــة أواًل«، وه ــات املهمش إىل الفئ

ــع  ــا يف املجتم ــر تهميًش ــابات األك ــك الش ــمل ذل ــا أواًل، ويش ــر ضعًف األك

مثــل الشــابات املنتميــات إىل األقليــات، وذوات اإلعاقــة، والــاليت يعشــن يف 

مناطــق تعــاين خــالل الراعــات وبعدهــا، والنازحــات داخليًــا، والالجئــات، 

واملهاجــرات، وغرهــن.

الجديد مجموعة مكونة من 17 هدفًا - منها  ويشمل هذا اإلطار اإلمنايئ 

 .)SDGs( 169 غاية و 230 مؤرًشا - تعرف باسم أهداف التنمية املستدامة

وتتميــز أهــداف التنميــة املســتدامة بأنهــا مرابطــة ومتداخلــة. وغالبًــا مــا 

ــدف  ــا املرتبطــة به ــق هــدف معــن عــىل معالجــة القضاي ينطــوي تحقي

ــة بالحــد  ــق األهــداف املتعلق ــال، ال ميكــن تحقي آخــر. فعــىل ســبيل املث

ــة، والســالم،  ــة االقتصادي ــم، والتنمي ــز الصحــة، والتعلي مــن الفقــر، وتعزي

واألمــن، إال مــن خــالل تحقيــق املســاواة بــن الجنســن.

ما المقصود بالتنمية المستدامة؟ 
البيئة والتنمية:  اللجنة العاملية لألمم املتحدة 1987 بشأن  تقرير 

ذكر التقرير تحت عنوان » مستقبلنا املشرك« أن التنمية املستدامة 

هي التنمية التي تفي باحتياجات الحارض دون التنازل عن رفاهية 

األجيال القادمة.  وقد واصل هذا املفهوم اتساعه من حيث النطاق. 

ففي عام 2000، وسع ميثاق األرض تعريف االستدامة لتشمل فكرة 

اإلنسان  وحقوق  الطبيعة،  احرام  عىل  »القائم  العاملي  املجتمع 

الشاملة، والعدالة االقتصادية، وثقافة السالم.«

املصدر:

https://www.sustainabilitydegrees.com/what-is-sustain-

ability

84-  مقتبس من أهداف األمم املتحدة اإلمنائية. )2016(. بداية أهداف التنمية املستدامة: قصص حول التنفيذ القطري ودعم األمم املتحدة

http://www.caritas.org/2015/09/sustainable-development-goals-sdgs-frequently-asked-questions  -85/, متت زيارته يف 3 أكتوبر 2017

86-  مقتبس من هيئة األمم املتحدة )2016(. اتفاقية سيداو من أجل الشباب

لماذا تعترب أهداف التنمية المستدامة ذات أهمية؟
العمل  اتجاه  تحدد  ألنها  أهمية  ذات  املستدامة  التنمية  أهداف  تعتر 

الحكومية  الخطط  عىل  األهداف  هذه  وتؤثر   .2030 عام  حتى  التنموي 

جديدة  فرص  وجود  يعني  وهذا  املانحة.  الجهات  من  التمويل  وأولويات 
حاليًا للتأثر عىل صناعة السياسات عىل املستوين الوطني واملحيل.85

وتتامىش أهداف التنمية املستدامة أيًضا مع القانون الدويل، كام أنها تعتمد عىل 

االلتزامات الدولية القامئة. وبهذه الطريقة، متثل أهداف التنمية املستدامة مع 

اتفاقية القضاء عىل جميع اشكال التمييز ضد املرأة )سيداو( مًعا مؤسسة لحقوق 

اإلنسان، من أجل مساعدة الدول عىل تحقيق املساواة بن الجنسن، ومتكن 
جميع النساء والفتيات، والقضاء عىل جميع أشكال التمييز بن الجنسن.86

أهداف التنمية المستدامة هي:
الهدف )1(: القضاء عىل الفقر بكافة صوره يف كل مكان

الهدف )2(: القضاء عىل الجوع، وتحقيق األمن الغذايئ، وتحسن التغذية، 

وتعزيز الزراعة املستدامة

الهدف )3(: ضامن الحياة الصحية وتعزيز الرفاهية للجميع يف جميع 

األعامر

الهدف )4(: ضامن التعليم الجيد الشامل واملنصف وتعزيز فرص التعلم 

للجميع 

الهدف )5(: تحقيق املساواة بن الجنسن ومتكن جميع النساء والفتيات

الهدف )6(: ضامن إتاحة املياه والرف الصحي للجميع وإدارتها املستدامة 

الهدف )7(: ضامن إتاحة الطاقة الحديثة بأسعار مناسبة، بحيث يعتمد 

عليها، وتكون مستدامة للجميع

الهدف )8(: تعزيز النمو االقتصادي املستدام، والشامل، وفرص التوظيف 

والعمل الالئق الكامل واملنتج للجميع.

لهدف )9(: إنشاء بنية تحتية مرنة، وتعزيز التصنيع الشامل واملستدام، 

وتشجيع االبتكار

الهدف )10(: الحد من عدم املساواة داخل البلدان وفيام بينها

ومرنة  وآمنة  شاملة  البرشية  واملستوطنات  املدن  جعل   :)11( الهدف 

ومستدامة

الهدف )12(: ضامن االستدامة بن أمناط االستهالك واإلنتاج 

الهدف )13(: اتخاذ إجراءات عاجلة ملكافحة تغر املناخ واآلثار املرتبة 

عليه

الهدف )14(: الحفاظ عىل املحيطات والبحار واملوارد البحرية واستخدامها 

عىل نحو مستدام من أجل التنمية املستدامة

الهدف )15(: حامية النظم البيئية األرضية واستعادتها وتعزيز استخدامها 

عىل نحو مستدام، وإدارة الغابات عىل نحو مستدام، ومكافحة التصحر، 

ووقف تدهور األرايض ومكافحته والعمل عىل منع فقدان التنوع البيولوجي

الهدف )16(: تشجيع وجود مجتمعات سلمية وشاملة للجميع من أجل 

وبناء  العدالة  عىل  الجميع  حصول  وتوفر  املستدامة،  التنمية  تحقيق 

مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع عىل جميع املستويات

أجل  من  العاملية  الرشاكة  وتنشيط  تنفيذ  وسائل  تعزيز   :)17( الهدف 

التنمية املستدامة

https://www.sustainabilitydegrees.com/what-is-sustainability 
https://www.sustainabilitydegrees.com/what-is-sustainability 
http://www.caritas.org/2015/09/sustainable-development-goals-sdgs-frequently-asked-questions/,
http://www.caritas.org/2015/09/sustainable-development-goals-sdgs-frequently-asked-questions/,
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http://womendeliver.org/wp-content/uploads/2016/05/GlobalGoals_Infographic_5x7_DIGITAL.pdf  -87

صورة تجمع أهداف التنمية المستدامة87

 

http://womendeliver.org/wp-content/uploads/2016/05/GlobalGoals_Infographic_5x7_DIGITAL.pdf
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تعرف عىل املزيد حول أهداف التنمية املستدامة هنا.

وضعها  والتي   ،2030 أعامل  جدول  من  امليرة  النسخة  اقرأ 

الدويل لإلعاقة والتنمية  الدويل لإلعاقة IDA، واالتحاد  التحالف 

.IDDC

اقرأ النص الكامل لجدول أعامل 2030 هنا.

تحقيق المساواة بني الجنسني: شرط مسبق 

لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
ينــص جــدول أعــامل عــام 2030 عــىل أن تحقيــق العدالــة للنســاء 

والفتيــات وضــامن حقوقهــن اإلنســانية مهــم ألنهــن ميثلــن نصــف 

البرشيــة، ومــن غــر املمكــن تجاهــل احتياجاتهــن وإمكاناتهــن، بــل مــن 

الواجــب عــدم تجاهلهــا. ويعــرف جــدول األعــامل كذلــك بــأن املســاواة 

ــامل يســوده الســالم واالزدهــار  ــا لع ــا رضوريً ــن الجنســن تشــكل أساًس ب

واالســتدامة. كــام إن توفــر فــرص متســاوية للنســاء والفتيــات للحصــول 

عــىل التعليــم، والرعايــة الصحيــة، والعمــل الالئــق، والتمثيــل يف عمليــات 

صنــع القــرار الســيايس واالقتصــادي، يخلــق اقتصاديــات مســتدامة ويفيــد 

ــام. ــٍه ع ــانية بوج ــات واإلنس املجتمع

وبالتــايل، فــإن املســاواة بــن الجنســن هــي مفتــاح التقــدم نحــو تحقيــق 

جميــع أهــداف التنميــة املســتدامة، ولذلــك ينبغــي أن تكــون هــذه 

ــذه  ــق ه ــة إىل تحقي ــراتيجيات الرامي ــع االس ــن جمي ــزًءا م ــاواة ج املس

ــن  ــاواة ب ــع املس ــام 2030 يض ــامل ع ــدول أع ــإن ج ــذا ف ــداف. وبه األه

ــة  ــود املبذول ــع الجه ــم جمي ــات يف صمي الجنســن ومتكــن النســاء والفتي

ــدول أن  ــع ال ــت جمي ــد طولب ــتدامة. وق ــة املس ــداف التنمي ــق أه لتحقي

ــر  ــن توف ــا وأن تضم ــىل رأس أولوياته ــن ع ــن الجنس ــاواة ب ــع املس تض

ــات. ــاء والفتي ــع النس ــتدامة لجمي ــة املس ــامل للتنمي ــدول أع ج

ــدف 5(  ــا )اله ــا خاًص ــا هدفً ــتدامة أيًض ــة املس ــداف التنمي ــمل أه وتش

يتنــاول تحقيــق املســاواة بــن الجنســن ومتكــن النســاء والفتيــات. 

ويرمــي هــذا الهــدف املســتقل إىل إنهــاء جميــع أشــكال التمييــز يف 

القوانــن والسياســات واملامرســات، والقضــاء عــىل جميــع أشــكال العنــف 

واملامرســات الضــارة ضــد جميــع النســاء والفتيــات يف كل مــكان. ويتطلــب 

ــل  ــر والعم ــة األج ــر مدفوع ــات غ ــر الخدم ــذا الهــدف تقدي ــوغ ه بل

ــرص  ــؤ الف ــرأة وتكاف ــة للم ــاركة الكامل ــامن املش ــا، وض ــزيل، وتقييمه املن

يف القيــادة يف الحيــاة السياســية واالقتصاديــة والحيــاة العامــة، والحصــول 

ــة. ــية واإلنجابي ــوق الجنس ــة والحق ــىل الصح ع

ــاك 11  ــتدامة، هن ــة املس ــداف التنمي ــن أه ــدف )5( م ــة إىل اله وباإلضاف

ــي  ــؤرًشا تراع ــن، و 50 م ــن الجنس ــروق ب ــة الف ــىل قضي ــز ع ــا ترك هدفً

الفــوارق بــن الجنســن، وذلــك يف أهــداف أخــرى تتعلــق بالفقــر، والجوع، 

ــاخ، واملجتمعــات الســلمية. ــم، وتغــر املن والصحــة، والتعلي

وأخــرًا تذكــر أن تحقيــق املســاواة بــن الجنســن يتطلــب تحقيــق الهــدف 

الخامــس مــن أهــداف التنميــة املســتدامة واألهــداف املحــددة املتعلقــة 

بالجنســن وتجاوزهــا. وتتصــل جميــع أهــداف التنميــة املســتدامة 

الســبعة عــر بتحقيــق املســاواة بــن الجنســن ومتكــن النســاء والفتيــات 

عــى أرض الواقــع يف جميــع دول العــامل.
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وسائل التنفيذ:

ــا متســاوية للحصــول عــىل املــوارد االقتصاديــة، إىل جانــب إتاحــة التملــك وحيــازة األرايض  5/أ التعهــد بإجــراء إصالحــات تكفــل للمــرأة حقوقً

وغرهــا مــن أشــكال العقــارات، والخدمــات املاليــة، واملــراث، واملــوارد الطبيعيــة، مبــا يتفــق مــع القوانــن الوطنيــة.

5/ب تعزيز استخدام التكنولوجيا املساعدة، وخاصًة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، لتعزيز متكن املرأة.

ــع النســاء  ــن جمي ــن الجنســن ومتك ــز املســاواة ب ــل تعزي ــن أج ــق م ــة للتطبي ــات القابل ــة والترشيع ــات الصحيح ــز السياس ــي وتعزي 5/ج تبن

ــدة. ــع األصع ــات عــىل جمي والفتي

ماذا نقصد بالتنفيذ الوطني ألهداف التنمية 

المستدامة المراعي للجنسني؟
ــىل  ــام 2030 ع ــامل ع ــز طــوال جــدول أع ــإن الركي ــاله، ف ــر أع ــام ذك وك

أنــه - عــالوة عــىل هــدف التنميــة املســتدامة الخامــس الخــاص باملســاواة 

ــن الجنســن  ــروق ب ــة للف ــن الجنســن - واألهــداف واملــؤرشات املراعي ب

يف األهــداف األخــرى - يجــب تنفيــذ جميــع أهــداف التنميــة املســتدامة 

بطريقــة تراعــي الفــروق بــن الجنســن، حتــى يف الحــاالت التــي ال توجــد 

فيهــا إشــارة واضحــة إىل املســاواة بــن الجنســن ومتكــن النســاء والفتيــات. 

ــة املســتدامة، يجــب عــىل  ــد تنفيــذ أهــداف التنمي ــه عن وهــذا يعنــي أن

الــدول أن تضــع احتياجــات النســاء والفتيــات أواًل، وال ســيام الفئــات 

األكــر تهميًشــا.

ويتطلــب تنفيــذ جــدول أعــامل عــام 2030 بطريقــة مراعيــة للفــوارق بــن 

الجنســن أن تتخــذ الــدول إجــراءات بشــأن املجــاالت الخمســة التاليــة:

1 - تعزيــز القوانــن والسياســات الراميــة إىل تعزيز املســاواة بن الجنســن 

ومتكــن النســاء والفتيــات. فعــىل ســبيل املثــال، ينبغــي للحكومــات أن 

تبطــل العمــل بجميــع القوانــن التمييزيــة ضــد النســاء والفتيــات. وقد 

يتطلــب ذلــك وضــع قوانــن وسياســات جديــدة أو مراجعــة القوانــن 

الحاليــة لتعزيــز اســتقالل املــرأة داخــل األرسة، وتقاســم املســؤوليات 

ــول  ــة حص ــة، وإتاح ــاة األرسي ــل يف الحي ــرأة والرج ــن امل بالتســاوي ب

ــة، وضــامن حــق النســاء  ــكات العقاري املــرأة عــىل رأس املــال واملمتل

والفتيــات يف التعليــم والخدمــات الصحيــة، ومشــاركة املــرأة يف الحيــاة 

السياســية والعامــة، وحقــوق املــرأة يف حــل الراعــات وبنــاء الســالم، 

ــع  ــي تض ــات الت ــن والسياس ــرأة، والقوان ــة للم ــاركة االقتصادي واملش

حــًدا للعنــف ضــد النســاء والفتيــات، إىل جانــب أمــور أخــرى. وينبغــي 

للحكومــات أن تــويل اهتامًمــا خاًصــا ألوضــاع مختلــف فئــات النســاء 

والفتيــات.

ــاواة  ــق املس ــات لتحقي ــج والسياس ــل كايف للربام ــود متوي ــان وج 2 - ض

ــي  ــرى، ينبغ ــارة أخ ــات. وبعب ــاء والفتي ــن النس ــن ومتك ــن الجنس ب

ــه  ــادة توجي ــددة، وإع ــوال مح ــص أم ــن تخصي ــات أن تضم للحكوم

ــي تدعــم  ــج والسياســات الت ــح الرام ــل لصال ــوال، ووضــع التموي األم

ــات. ــات عــىل رأس األولوي املســاواة بــن الجنســن ومتكــن النســاء والفتي

3 - تعزيــز قيــادة املــرأة واملشــاركة الكاملــة واملتســاوية يف صنــع القــرار 

يف جميــع املجــاالت. وعــىل ســبيل املثــال، ينبغــي للحكومــات أن 

تبــذل املزيــد مــن الجهــود إلدمــاج املســاواة بــن الجنســن يف الدســاتر 

والسياســات، وتعزيــز مشــاركة املــرأة يف األنشــطة السياســية والعامــة 

ــان.  ــة، والرمل ــب الوزاري ــاء، واملناص ــية، والقض ــزاب السياس ــل األح مث

وينبغــي أيًضــا متكــن املــرأة مــن املشــاركة الكاملــة يف جهــود تنميــة 

املجتمــع املحــيل وبنــاء الســالم.

4 - تعزيــز عمليــات جمــع البيانــات، ومتابعتهــا، واســتعراضها، بطريقــة 

مراعيــة للفــوارق بــن الجنســن. وينبغــي عــىل الحكومــات أن تضمــن 

إتاحــة البيانــات واإلحصــاءات املتعلقــة بالنــوع ليتــم جمعهــا. وينبغــي 

ــل،  ــر، والدخ ــس، والعم ــوع الجن ــب ن ــات بحس ــذه البيان ــف ه تصني

والخصائــص األخــرى واملتعلقــة بــكل ســياق وطنــي. وينبغــي أن تكــون 

ــل  ــع الدخ ــر، وتوزي ــأن الفق ــة بش ــن متاح ــن الجنس ــاءات ع اإلحص

داخــل األرس، وأعــامل الرعايــة غــر مدفوعــة األجــر، وإمكانيــة حصــول 

ــا،  ــا، ومتلكه ــة، والســيطرة عليه املــرأة عــىل األصــول واملــوارد اإلنتاجي

واملشــاركة عــىل جميــع مســتويات صنــع القــرار، وقضايــا العنــف ضــد 

املــرأة، وذلــك لقيــاس التقــدم املحــرز مــن أجــل النســاء والفتيــات.

ــي أن  ــر، ينبغ ــيط األم ــة. ولتبس ــية الوطني ــات املؤسس ــز الرتتيب 5 - تعزي

تســهم جميــع املؤسســات الوطنيــة، مــن ناحيــة خططهــا وصنــع 

القــرار فيهــا، ووضــع السياســات وتنفيذهــا، فضــاًل عــن عمليــات وضــع 

ــع النســاء  ــن الجنســن ومتكــن جمي ــق املســاواة ب ــة، يف تحقي املوازن

ــات. والفتي
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تنفيذ جدول أعامل 2030 

املراعي للفوارق بن الجنسن

تعزيز الرتيبات الوطنية 

املؤسسية 

تعزيز القوانن والسياسات التي 

تدعم املساواة بن الجنسن ومتكن 

املرأة. 

تعزيز قيادة املرأة ومشاركتها 

الكاملة واملتساوية يف صنع القرار 

عىل كافة األصعدة
تعزيز توافر عمليات جمع البيانات، 

واملتابعة، واملراجعة املراعية للفوارق 

بن الجنسن

توفر متويل كايف للرامج والسياسات 

من أجل تحقيق املساواة بن 

الجنمسن ومتكن املرأة

ما الذي ينطوي عليه التنفيذ الوطني ألهداف 

التنمية المستدامة؟
ال توجــد منهجيــة واحــدة تناســب الجميــع لتنفيــذ جــدول أعــامل 2030. 

ــدول  ــن ال ــاس م ــتدامة يف األس ــة املس ــداف التنمي ــق أه ــب تحقي ويتطل

الحصــول عــىل جــدول األعــامل لقيــادة تنفيــذه. وللبــدء يف التنفيــذ، يجــب 

ــا إىل جنــب  عــىل الــدول أن تعمــل عــىل أولوياتهــا اإلمنائيــة الوطنيــة جنبً

مــع العمــل عــىل أهــداف التنميــة املســتدامة، مــع الركيــز بشــكل خــاص 

ــات. وقــد رشعــت دول عديــدة يف إجــراء  عــىل احتياجــات النســاء والفتي

ــة املســتدامة بالنســبة  ــه كل مــن أهــداف التنمي ــا تنطــوي علي ــم مل تقيي

ــة. ويف حــن  ــكل دول ــات الخاصــة ب ــا، مــع مراعــاة الســياقات والتحدي له

ــدول إىل  ــاج ال ــة، تحت ــة املســتدامة هــي أهــداف عاملي أن أهــداف التنمي

»صياغــة« أو وضــع أهــداف ومــؤرشات معينــة لتعكــس واقــع هــذه 

الــدول. وميكــن إدراج أهــداف التنميــة املســتدامة وغاياتهــا يف السياســات 

والعمليــات الجاريــة بالفعــل، أو قــد تكــون هنــاك حاجــة إىل وضــع 

ــدة. ــن وسياســات جدي ــاكل وقوان هي

ــه  ــة لتوجي ــات وطني ــاء مؤسس ــا بإنش ــدول حاليً ــن ال ــد م ــوم العدي وتق

ــا مــا تقودهــا مجموعــة  ودعــم تنفيــذ أهــداف التنميــة املســتدامة. وغالبً

مــن الــوزارات )اللجــان املشــركة بــن الــوزارات( أو مجموعــات تركــز عــىل 

ــل  ــات( مث ــن القطاع ــركة ب ــان مش ــددة )لج ــع مح ــات أو مواضي قطاع

ــون  ــا تك ــرا م ــك. وكث ــا إىل ذل ــة، وم ــل، والصح ــن، والعم ــالم، واألم الس

ــة  هــذه اللجــان مســؤولة عــن تنســيق التنفيــذ الوطنــي ألهــداف التنمي

املســتدامة. وللرملانــات أيًضــا دور حاســم يف تنفيــذ أهــداف التنميــة 

املســتدامة، مــن خــالل مهامهــا الرقابيــة والترشيعيــة، مبــا يف ذلــك اعتــامد 

ــة  ــات املحلي ــون الحكوم ــا أن تك ــع أيًض ــن املتوق ــة. وم ــة الوطني امليزاني

ــة املســتدامة، إىل جانــب  ــذ أهــداف التنمي ــة يف تنفي هــي الجهــة القيادي

ــد املجتمــع  ــات، والحصــول عــىل تأيي ــم الخدم ــط املحــيل، وتقدي التخطي

ــة املســتدامة. ومــن  ــاح التنمي ــة، باعتبارهــا مفت ــادة املحلي املحــيل، والقي

الــروري وجــود اتســاق قــوي بــن جميــع مســتويات الحكومــة مــن أجــل 

ــة املســتدامة. ــق أهــداف التنمي ــال لتحقي ــذ الفع التنفي

ويجــب أن يكــون التنفيــذ الوطنــي أيًضــا شــاماًل لعــدة قطاعــات ليعكــس 

ــرى،  ــارة أخ ــات. وبعب ــداف والغاي ــف األه ــن مختل ــة ب ــط املتبادل الرواب

يجــب أال تكــون مســؤولية تحقيــق املســاواة بــن الجنســن ومتكــن املــرأة 

ــة باملــرأة وحدهــا. ويجــب  ــوزارات واللجــان املعني ــق ال ــاة عــىل عات ملق

ــن  ــئولة ع ــات املس ــل الجه ــة، مث ــات املختلف ــوزارات واملجموع ــىل ال ع

القــوى العاملــة، والشــؤون السياســية، وبنــاء الســالم، والتمويــل، والعمــل، 

والتعليــم، والتخفيــف مــن وطــأة الفقــر وغرهــا، إيجــاد ســبل لتحقيــق 

ــة  ــت املنهجي ــا كان ــك، أيً ــع ذل ــا. وم ــن يف قطاعاته ــن الجنس ــاواة ب املس

املختــارة لتنفيــذ أهــداف التنميــة املســتدامة، فــإن املســؤولية تقــع عــىل 

عاتــق الحكومــات لضــامن اســتفادة الفئــات األكــر ضعًفــا يف الدولــة مــن 

مزايــا التنميــة مــع عــدم تهميــش أي فــرد مبــا يف ذلــك الفتيــات والشــابات.

وعــىل الرغــم مــن أن الحكومــات تتحمــل املســؤولية الرئيســية عــن تنفيــذ 

أهــداف التنميــة املســتدامة، إال أن املؤسســات التجاريــة، واألوســاط 

األكادمييــة، والجامعــات الدينيــة، واملجتمــع املــدين، مبــا يف ذلــك الشــابات 

والشــبان، لهــا دور رئيــي يف التنفيــذ الوطني ألهــداف التنمية املســتدامة. 

ويجــب عــىل الحكومــات أن تجمــع بــن هــذه الجهــات مــن أجــل حــل 

املشــاكل الجامعيــة، وأن تحــدد األدوار واملســؤوليات مــن أجــل اســتمرار 

ــرشاكات  ــل ال ــة، مث ــات املختلف ــن املجموع ــرشاكات ب ــر ال ــل. وتعت العم

لتحقيــق املســاواة بــن الجنســن، وســيلة هامــة ميكــن للمجتمــع املــدين 

مــن خاللهــا أن يؤثــر عــىل التنفيــذ الوطنــي ألهــداف التنميــة املســتدامة.

وأخــرًا تذكــر أن أهــداف التنميــة املســتدامة ليســت ملزمــة قانونًــا 

ــام  ــود نظ ــن وج ــم م ــىل الرغ ــا. وع ــات لتطبيقه ــد آلي ــدول. وال توج لل

للمراجعــة واملتابعــة عــىل املســتويات الوطنيــة واإلقليميــة والعامليــة، 

إال أن هــذا يظــل اختياريًــا. وعــىل الصعيــد الوطنــي، تتــوىل املكاتــب 

ــىل  ــوء ع ــليط الض ــات لتس ــع البيان ــؤولية جم ــة مس ــة الوطني اإلحصائي
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التقــدم املحــرز نحــو تحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة. وتوفــر هــذه 

البيانــات أدلــة عــىل التقاريــر الوطنيــة بشــأن أهــداف التنميــة املســتدامة. 

وعــىل الصعيــد اإلقليمــي، فــإن املنتــدى العــريب للتنميــة املســتدامة ميثــل 

املنــر الرئيــي ملتابعــة واســتعراض التقــدم الوطنــي فيــام يخــص أهــداف 

التنميــة املســتدامة.88 وعــىل الصعيــد العاملــي، يضطلــع املنتــدى الســيايس 

ــا. وميكــن ملجموعــات الشــباب  رفيــع املســتوى بعمليــة االســتعراض عامليً

املشــاركة يف املنتــدى الســيايس رفيــع املســتوى مــن خــالل مجموعــة األمــم 

.MCGY ــباب ــال والش ــة باألطف ــية املعني ــدة الرئيس املتح

اقرأ »دفع التنفيذ املراعي للجنسن لجدول أعامل 2030 من أجل 

التنمية املستدامة« للمزيد من املعلومات.

املعنية  الرئيسية  املتحدة  األمم  مجموعة  عن  املزيد  عىل  تعرف 

باألطفال والشباب وسبل املشاركة كفرد أو كمجموعة من الشباب.

اقرأ مقالة  Womankind UK’s بعنوان ›تنفيذ أهداف التنمية 

دليل  الجنسن:  بن  واملساواة  املرأة  بحقوق  للنهوض  املستدامة 

للدعوة‹، للحصول عىل املزيد من األفكار حول كيفية وضع إطار 

لدعوتك للمساواة بن الجنسن لالستفادة من فرصة توافر أهداف 

التنمية املستدامة.

يجب أن تخاطب أهداف التنمية 
المستدامة الشباب

يستهدف جدول أعامل عام 2030 الشباب إىل حد كبر ويخاطب 

جميع الشابات والشبان. وإن مجرد ربط املساواة بن الجنسن بكل 

لتحقيق  املستدامة ميثل رشطًا مسبًقا  التنمية  أهداف  هدف من 

جميع أهداف التنمية املستدامة، فإن مشاركة الشباب تعتر أمرًا 

فبدون   .2030 عام  أعامل  جدول  أهداف  جميع  لتحقيق  أساسيًا 

مشاركة الشباب من الجنسن، ال ميكن تحقيق املساواة بن الجنسن، 
وبالتايل لن ميكن تحقيق جدول أعامل 2030 بنجاح.89

88-  اللجان اإلقليمية لألمم املتحدة )2015(. آراء إقليمية حول إطار متابعة واستعراض جدول أعامل 2030

http://www.unwomen.org/en/news/stories/2016/2/lakshmi-puri-speech-at-youth-assembly  -89 متت زيارته يف 7 سبتمر 2017

نقاط دخول يمكن أن يستخدمها الشباب في 

الدعوة لتنفيذ جدول أعمال 2030 بطريقة مراعية 

للجنسني 
وكــام ســبق التوضيــح، فــإن التنفيــذ الوطنــي ألهــداف التنميــة املســتدامة 

ميثــل فرصــة رئيســية لضــامن مســاءلة الــدول عــن تحقيــق املســاواة بــن 

ــابة  ــك ش ــام 2030. وألن ــول ع ــات بحل ــاء والفتي ــن النس ــن ومتك الجنس

ــم  ــم االســتفادة مــن هــذا الزخ أو شــاب )كفــرد أو مجموعــة(، ميكنك

العاملــي للدعــوة إىل تحقيــق املســاواة بــن الجنســن ومتكــن الشــابات يف 

مجتمعكــم املحــيل وعــىل الصعيــد الوطنــي. وكــام يؤكــد جــدول أعــامل 

عــام 2030، فــإن الشــابات والشــبان هــم مــن العنــارص الفاعلــة الحاســمة 

ــة املســتدامة. يف التغيــر، وهــم املكــون األســايس لتحقيــق التنمي

نقاط دخول للدعوة التي يقودها الشباب 
لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة

اصنع بعض الضجة. وظف العديد من السبل باستخدام أو بدون 

استخدام اإلنرنت لزيادة الوعي العام حول أسباب الدعوة للمساواة 

بن الجنسن ومتكن املرأة والفتاة وفوائدها التي تعود عىل الجميع، 

بن  املساواة  تحقيق  أجل  من  كرشكاء  والفتيان  الرجال  ودور 

الجنسن. وضح كيف أن تحقيق املساواة بن الجنسن هو مسئولية 

املستدامة  التنمية  أهداف  عن  وتحدث  املجتمع.  أفراد  جميع 

وكيف توفر فرصة ممتازة لضامن حقوق جميع النساء الشابات يف 

بلدك. سلط الضوء عىل األسباب التي تجعل هناك رضورة لوضع 

احتياجات النساء الشابات، وخاصة الفئات األكر ضعًفا، يف محور 

جميع الخطط املوضوعة من أجل تنفيذ أهداف التنمية املستدامة. 

)اقرأ املزيد حول كيفية وضع رسائل للدعوة يف الجزء )2( من دليل 

مجموعة األدوات الحايل.(

شارك. اكتشف األفراد املسئولون عن التنسيق إلطالق أهداف التنمية 

املستدامة يف بلدك، وتعرف عىل املرحلة التي تتم من خاللها عملية 

مشاركة  كيفية  عىل  تعرف  األهداف.  هذه  من  كل هدف  تنفيذ 

املجتمع املدين يف هذه العملية. ويف حالة غياب اآلليات املوضوعة 

إلرشاك املجتمع املدين، أو ضعفها، ادع إىل وضع عملية أكر انفتاًحا 

وشمولية. وسوف يتطلب ذلك العمل مع الجهات الفاعلة األخرى 

يف املجتمع املدين من مجموعة من القطاعات للضغط عىل الحكومة 

لجعل العملية أكر شمولية، وشفافية، وفاعلية.

ارفع صوتك. تأكد من التعبر عن جميع األصوات التي متثل أكر 

الشابات تهميًشا عند االجتامع لتحديد األولويات املرتبطة بأهداف 

التنمية املستدامة. اعمل عىل تذكر الحكومة بأن أهداف التنمية 

املستدامة قامئة عىل مبدأ عدم إقصاء أحد، ومحاولة الوصول أواًل إىل 

الفئات األكر بُعًدا. وشارك يف وضع الحلول والسبل املبتكرة لتحقيق 

املساواة بن الجنسن مبا يتامىش مع تنفيذ أهداف التنمية املستدامة 

السبعة عرش.

http://www.unwomen.org/en/news/stories/2016/2/lakshmi-puri-speech-at-youth-assembly 
http://www.unwomen.org/en/news/stories/2016/2/lakshmi-puri-speech-at-youth-assembly 
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تعاون مع الجميع. اسَع إلقامة عالقات مع الحكومة، ورجال العامل، 

واألساتذة الجامعين، ونواب الرملان، والقادة الدينين واملجتمعين، 

وغرهم من الهيئات الوطنية، واإلقليمية، والدولية، من أجل تحقيق 

أو  نساء  محلين،  منارصين  أي  هناك  الجنسن. هل  بن  املساواة 

التواصل  وميكنك  الجنسن  بن  املساواة  إىل  يدعون  ممن  رجال، 

هناك  تكون  قد  املرأة،  حقوق  مجموعات  عن  وبعيًدا  معهم؟ 

مجموعات أخرى للدعوة مثل املجموعات التي تدافع عن حقوق 

الطفل، وقضايا الشباب، والتعليم، والحامية، والسياسة االجتامعية، 

تحقيق  أجل  من  أيًضا  تضغط  والتي  واألمن،  والسالم،  والبيئة، 

املساواة بن الجنسن. 

ابحث عن طرق لتكوين رشاكة مع هذه املجموعات يف إطار عملية 

تنفيذ أهداف التنمية املستدامة.

األمور املتعلقة باألرقام. اكتشف إذا كانت حكومتك متتلك بيانات 

مصنفة لكل من الجنسن عىل مستوى جميع القطاعات، وذلك من 

املستدامة.  التنمية  أهداف  تحقيق  نحو  التقدم  قياس مدى  أجل 

اطلب من الحكومات تحسن عملية جمع البيانات بطريقة تعكس 

وضع جميع الشابات والشباب، وعىل وجه الخصوص من ينتمون 

إىل الفئات األكر ضعًفا. عىل سبيل املثال، ادع إىل تعزيز استخدام 

الوطنية. وميكن  العمل  املراعية للجنسن يف احصائيات  املؤرشات 

مثل  األرسة  نطاق  يف  العمل  قياس  عىل  الركيز  املؤرشات  لهذه 

الذي  العمل  مقدار  لتوضيح  الرعاية،  وأعامل  والطهي،  التنظيف، 

تقوم به النساء والفتيات بدون أجر. 

 راقب واستمع. ارصد عملية تنفيذ أهداف التنمية املستدامة يف 

بلدك. وابدأ من خالل التعرف عىل العملية التي تستخدمها الهيئات 

أهداف  تنفيذ  بشأن  الوطني  التقرير  وضع  أجل  من  الحكومية 

خاللها  من  ميكن  طرق  عن  ابحث  وتقدمها.  املستدامة  التنمية 

يقدموا  أن  املحيل  واملجتمع  إليها  تنتمي  التي  الشباب  ملجموعة 

مدخالتهم ويشاركوا يف هذه العملية. تأكد من أن قضايا املساواة 

بن الجنسن، ومتكن املرأة الشابة، ودور الشبان كرشكاء يف املساواة 

بن الجنسن، يتم دمجها طوال عملية االستعراض الوطني واملحيل 

ووضع التقارير الخاصة بأهداف التنمية املستدامة.

متثــل هــذه األفــكار ملحــة مــن الفــرص املتاحــة لــك للتأثــر عــىل التنفيــذ 

ــب لصالــح جميــع النســاء  الوطنــي ألهــداف التنميــة املســتدامة لتص

ــذه  ــل ه ــالق ملث ــاط االنط ــاوت نق ــة، تتف ــدول املختلف ــابات. ويف ال الش

الدعــوة مــن أجــل املســاواة بــن الجنســن. وســوف يحــدد كل من الســياق 

الوطنــي والخلفيــة السياســية أكــر مســارات العمــل الدعــوي اســراتيجية. 

وتعتمــد هــذه املشــاركة أيًضــا عــىل قدراتــك، ومهاراتــك، واملصــادر املتاحة 

للدعــوة. ويوضــح الجــزء )2( مــن دليــل مجموعــة األدوات الحــايل كيــف 

ميكــن الجمــع بــن جوانــب العمــل الدعــوي بطريقــة اســراتيجية لتحقيــق 

تأثــر فعــال. 

أمور للتفكري والمناقشة
هل لديك املزيد من األفكار حول كيفية مشاركة مجموعة الشباب 

التي تنتمي إليها يف التنفيذ الوطني ألهداف التنمية املستدامة؟
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ــبان يف  ــابات والش ــج الش ــي دم ــاذا« ينبغ ــفت »مل ــد أن اكتش واآلن، وبع

عمليــة الدعــوة لتحقيــق املســاواة بــن الجنســن، حــان الوقــت للتعــرف 

عــىل »كيــف« ميكنــك أن تعمــل عــىل الجمــع بــن جوانــب العمــل 

ــىل كل  ــب ع ــئلة يج ــعة أس ــاول تس ــوف نتن ــزء س ــذا الج ــوي. يف ه الدع

ــئلة  ــذه األس ــوة. وه ــراتيجية الدع ــع اس ــا يض ــا عندم ــع أن يطرحه مداف

ــيل: ــام ي ــي ك ــوة90 ه ــراتيجي للدع ــط االس ــة بالتخطي ــعة الخاص التس

1 - ماذا نريد؟

2 - من ميكنه أن يعطينا ما نريد؟

3 - ماذا يحتاج هؤالء أن يسمعوا؟

4 - ممن يحتاجون أن يسمعوا ذلك؟

5 - كيف نبلغهم ذلك؟

6 - ماذا لدينا؟

7 - ما الذي علينا أن نطوره؟

8 - كيف نبدأ؟

9 - كيف سنعرف إن كان ما نفعله فعال أو عديم الجدوى؟

وفيــام يــيل ســوف تجــد أدوات إرشــادية إليجــاد إجابــات لهــذه األســئلة 

التســعة.

90-  وضع األسئلة التسعة الخاصة بالتخطيط االسراتيجي للدعوة جيم شالتز، املؤسس واملدير التنفيذي ملركز الدميقراطية.

91-  التعريف مقتبس من اليونيسيف )2010(. دليل أدوات الدعوة: دليل إرشادي للتأثر عىل القرارات التي تعمل عىل تحسن حياة األطفال.

2.1 ما المقصود بالدعوة أو المناصرة؟
هنــاك العديــد مــن الطــرق لتوصيــف الدعــوة وتنفيذهــا. ولغــرض هــذا 

الدليــل، ميكننــا القــول بــأن الدعــوة91 هــي مــا يــيل:

عملية مقصودة وتقوم عىل الدليل

وتؤثر تأثرًا مبارًشا أو غر مبارش عىل 

صناع القرار، وأصحاب املصلحة، 

والجمهور املستهدف

من أجل دعم وتنفيذ أعامل من 

شأنها تحقيق املساواة بن الجنسن 

ومتكن النساء الشابات يف املنطقة 

العربية

ــرأة  ــن امل ــن ومتك ــن الجنس ــاواة ب ــوة إىل املس ــرى، إن الدع ــارة أخ وبعب

ــن،  ــالت عــى القوان ــي التحــدث عــن حقــوق املــرأة وإدخــال تعدي تعن

والسياســات، واملارســات، واالتجاهــات، التــي توجــد فــرق إيجــايب 

ــوة  ــذه الدع ــب ه ــابات. وتتطل ــاء الش ــع النس ــاة جمي ــتمر يف حي ومس

لتغيــر  والنفــوذ  الســلطة  األشــخاص واملؤسســات ذات  التأثــر عــىل 

السياســات، والقوانــن، والســلوكيات املؤسســية، واملامرســات واالتجاهــات 

الثقافيــة، التــي متيــز بــن الجنســن، والتــي تحــول دون اســتمتاع النســاء 

ــن. ــابات بحقوقه الش

القسم الثاني:
التخطيط وتنفيذ الدعوة 
بقيادة الشباب: »كيف«
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للدعوة  أمثلة  الحايل  األدوات  مجموعة  دليل  يف  نستخدم 

موجهة للحكومات أو غرها من الهيئات العامة لتجعل القوانن 

السياسات  ألن  وذلك  الجنسن.  بن  إنصافًا  أكر  والسياسات 

االتجاهات  يف  للتغير  الدافعة  القوة  متثل  للجنسن  املنصفة 

واملامرسات عىل مستوى املجتمعات املحلية واألفراد. ويف الوقت 

نفسه، نحتاج أن نعمل مع املجتمعات املحلية ملعالجة االتجاهات 

الشابة  املرأة  التي تحد من حقوق  الثقافية واملعاير االجتامعية 

وتعوق املساواة بن الجنسن.

وغالبًا ما يتم اللبس بن الدعوة وغرها من املنهجيات التي تتشارك معها 

املصطلحات  من  العديد  وجود  الشائع  من  ولذلك،  العنارص.  بعض  يف 

املستخدمة بالتبادل لتوصيف العمل الدعوي. وتستخدم املصطلحات التالية 

التواصل،  حمالت  اإلعالمي،  والعمل  الجامهرية،  الحمالت  للدعوة:  غالبًا 

وحشد التأييد، والعالقات العامة، وتطوير السياسات، ورفع الوعي، وتكوين 

املصطلحات جميًعا  إن هذه  الحقيقة  املجتمعية. ويف  والتعبئة  الشبكات، 

هي تقنيات متثل جزًءا من الدعوة.92  

هل يعمل كل من التواصل والدعوة 
بالطريقة ذاتها؟93

تتداخل الخطوط الفارقة بن كل من التواصل والدعوة. وغالبًا ما 

يسبب ذلك لبًسا يف طريقة فهم املصطلحن واستخدامهام.

يرتبط التواصل )ويُشار إليه أيًضا باسم »التواصل االسراتيجي«( 

وتحسنها  املعرفة  تنشئ  التي  املعلومات  بتدفق  رئيسية  بصورة 

تساعد  أن  املنقولة  للمعلومات  املستهدف. وميكن  الجمهور  بن 

املرأة  حقوق  حول  اآلراء  وتُشكل  الجامهري  الوعي  رفع  عىل 

الجنسن.  بن  املساواة  تحقيق  يف  كرشكاء  الشبان  ودور  الشابة 

والهدف الرئيي إليجاد الوعي العام هو أنه يؤدي إىل تغر سلويك 

بن  املساواة  تحقيق  عىل  يساعد  مام  مًعا  كليهام  أو  سيايس  أو 

الجنسن ومتكن املرأة الشابة.

92-   ن. كاركارا )2013( دليل أدوات الدعوة لجدول أعامل األطفال: إرشادات حول كيفية الدعوة الفعالة لحقوق الطفل يف تنزانيا، منظمة اليونيسف يف تنزانيا.

93-  مقتبس من صندوق تحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية MGD-F: اسراتيجية الدعوة والتواصل

ويتداخل هذا النوع من التواصل مع الدعوة، والتي تعتر مصطلًحا 

شاماًل يُستخدم لإلشارة إىل العديد من الطرق املتاحة للتأثر عىل 

القرارات التي تؤدي إىل حدوث تغيرات إيجابية مستمرة يف حياة 

كل من الشابات والشبان. وبعبارة أخرى، الدعوة هي االستخدام 

االسراتيجي للمعلومات املنظمة عىل هيئة مناقشة ميكن إيصالها 

السياسية  القيادة  قبول  للحصول عىل  متنوعة  قنوات  من خالل 

واالجتامعية لتحقيق املساواة بن الجنسن.

أهدافها.  لبلوغ  التواصل  عىل  الدعوة  تقوم  ثابت،  هو  وكام 

وغالبًا ما يتداخل املصطلحان، وينبغي أن يعضد كل منهام اآلخر 

للحصول عىل تأثر أكر.

2.2 التخطيط للدعوة
صحيًحا.  تخطيطًا  لها  التخطيط  األهمية  فمن  فعالة،  الدعوة  تكون  لي 

وينبغي أن تعكس الخطة الجيدة للدعوة أين أنت؟ وأين تريد أن تكون؟ 

وكيف تصل إىل ما تريد؟ وبعبارة أخرى، تخطيط الدعوة هو مجهود منظم 

اسراتيجية  بطريقة  الرئيسية  السياسية  واملامرسات  القرارات  عىل  للتأثر 

لتحقيق هدفك يف إيجاد مجتمع يتسم باملساواة بن الجنسن.

وهناك العديد من السبل التي تساعد عىل تخطيط العمل الدعوي تخطيطًا 

األسئلة  الحايل، نستخدم »منوذج  األدوات  اسراتيجيًا. ففي دليل مجموعة 

الجنسن  بن  املساواة  لتحقيق  اسراتيجية  دعوة  خطة  إلعداد  التسعة« 

التسعة  األسئلة  هذه  بك  تتدرج  وسوف  الشابات.  النساء  جميع  ومتكن 

خطوة خطوة، بدًءا من تحديد قضية الدعوة الرئيسية التي تريد الدعوة 

الدعوي. وسوف يصحبك  العمل  لتنفيذ  نوعية  إليها، إىل رسم خطة عمل 

الجزء التايل من دليل مجموعة األدوات لتتعرف عىل األدوات الالزمة إليجاد 

إجابات لكل سؤال من األسئلة التسعة.
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هذه األسئلة التسعة هي: 

السؤال )1(: ماذا تريد؟

تفهم وضعك، واحصل عىل الدليل، وحدد أولويات دعوتك.

السؤال )2(: من يستطيع أن يحقق لنا ما نريد؟

تعرف عىل الجمهور الذي تستهدفه دعوتك.

السؤال )3(: ماذا يحتاج هذا الجمهور أن يسمع؟

حدد رسائل دعوتك.

السؤال )4(: ممن يريدون أن يسمعوا ذلك؟

تعرف عىل أكر املبلغن فاعلية لتبليغ دعوتك

السؤال )5(: كيف نلفت انتباه الجمهور لساع الرسائل؟

حدد كيفية تبليغ الرسالة.

السؤال )6(: ماذا لديك؟

ادرس مصادرك ونقاط قوتك.

السؤال )7(: ما الذي يحتاج للتطوير؟

حدد التحديات والفجوات التي تواجهك.

السؤال )8(: كيف نبدأ؟

فكر يف خطواتك األوىل عن طريق وضع أهداف الدعوة ونتائجها

السؤال )9(: كيف نعرف إذا كانت الدعوة تسر جيًدا أو تتعرث؟

ضع خطة لرصد دعوتك وتحديد التأثر والتعلم.

ــة  ــر أن عملي ــوايل، تذك ــىل الت ــئلة ع ــذه األس ــرض ه ــن ع ــم م ــىل الرغ ع

الدعــوة ليســت عمليــة خطيــة – فهــي تتــم عــىل هيئــة دورة. ففــي حــن 

ــا،  ــب عرضه ــس ترتي ــعة بنف ــئلة التس ــىل األس ــر ع ــك أن مت ــب علي ال يج

ــط  ــة تخطي ــاء عملي ــدوام أثن ــىل ال ــا ع ــر فيه ــادة النظ ــتضطر إىل إع س

ــعة  ــئلة التس ــا. فاألس ــاء تنفيذه ــك وأثن ــة ب ــوة الخاص ــراتيجية الدع اس

مرابطــة، واإلجابــة عــىل أحدهــا يحتــم التعــرض لألســئلة الباقيــة. وميكنــك 

ــدى  ــىل امل ــوة ع ــراتيجي للدع ــط االس ــوذج للتخطي ــذا النم ــتخدام ه اس

ــع عــىل  ــق للوقــوف الري ــل، كــام ميكــن اســتخدامه كقامئــة تدقي الطوي

ــوة  ــامل الدع ــىل أع ــوذج ع ــذا النم ــق ه ــن تطبي ــتجابة. وميك ــدى االس م

ــة. ــة، والعاملي ــة، واإلقليمي ــة،  والوطني ــتويات: املحلي ــة املس ــىل كاف ع

94-  مقتبس من معهد الدعوة )2002( واشنطن

95-  مقتبس من فينيكالسن ل.، ميلر ف. )2002(. نسيج جديد للسلطة، الشعب والسياسة: دليل العمل للدعوة ومشاركة املواطن. للرشكاء فقط.

تذكر أن:
هناك التباس شائع يف عملية وضع اسراتيجية الدعوة وهو الفرق 

بن »اسراتيجية« و«تكتيكات«. التكتيكات هي أعامل أو أنشطة 

بدونه،  أو  اإلنرنت  عر  الطلبات  تداول  مثل   – نوعية  دعوية 

لقاءات  وتنظيم  السياسات،  إىل صناع  املوجهة  الخطابات  وكتابة 

ومتثل  قضيتك.  إىل  املسئولن  انتباه  للفت  تتم  والتي   – إعالمية 

نحو  التكتيكات  هذه  استخدام  توجه  شاملة  خطة  االسراتيجية 
أهداف واضحة.94

وفيــا يــي بعــض العوامــل التــي يجــب دراســتها عنــد وضــع اســرتاتيجية 

الدعــوة الخاصــة بك95:

ــة 	  ــل كل بيئ ــرى. ومتث ــن األخ ــية ع ــة سياس ــف كل بيئ ــياق: تختل الس

ــة  ــية بطريق ــرارات السياس ــذ الق ــا. وتتخ ــود الخاصــة به ــرص والقي الف

مختلفــة بنــاًء عــىل طبيعــة الدولــة، والسياســة، واإلعــالم، وقــوة 

املجتمــع املــدين. ومتثــل األوضــاع أثنــاء الراعــات ومــا بعدهــا الفــرص 

ــوة. ــا يف الدع ــة به ــات الخاص والتحدي

ــا وحدودهــا السياســية 	  ــخ فرصته ــل كل لحظــة يف التاري ــت: متث التوقي

ــدول  ــا ج ــي وفره ــة الت ــأت الدفع ــال، هي ــبيل املث ــىل س ــة. ع الخاص

أعــامل 2030 التوقيــت املناســب للــدول لتعزيــز الدعــوة لتحقيــق 

ــة  ــات واملناســبات الوطني املســاواة بــن الجنســن. وقــد توفــر االنتخاب

ــتوى  ــىل املس ــا ع ــذه القضاي ــارة ه ــة إلث ــا إضافي ــرات فرًص و/أو املؤمت

ــي.  الوطن

ــاه الجمهــور لســامع الرســائل؟  )انظــر الســؤال )5(: كيــف نلفــت انتب

ــد مــن املعلومــات( للحصــول عــىل املزي

وضــع 	  عنــد  مؤسســتك:  أو  شــبكتك  يف  والضعــف  القــوة  نقــاط 

ــة  ــف يف املجموع ــوة والضع ــاط الق ــل نق ــك، ال تغف ــراتيجية دعوت اس

التــي تنتمــي إليهــا. هــل لديــك مجموعــة قويــة مــن املنارصيــن؟ مــا 

ــا  ــق؟ م ــة للتحقي ــك واضحــة وقابل ــوارد املتاحــة؟ هــل أهداف هــي امل

الــدروس املســتفادة مــن الخــرات الســابقة ملجموعــات الشــباب التــي 

تعمــل معــك يف مجــال الدعــوة، )إن أمكــن(؟ )انظــر الســؤال )6(: 

مــاذا لديــك؟ والســؤال )7(: مــا الــذي يحتــاج للتطويــر؟ للمزيــد مــن 

ــات( املعلوم

املخاطــر: يتطلــب إنهــاء التمييــز القائــم عــىل النــوع تغيــر ديناميكيات 	 

ــدون مخاطــرة أو رد  ــك ب ــا يصعــب أن يحــدث ذل ــا م الســلطة، وغالبً

ــرة  ــب املخاط ــات تتطل ــاك أوق ــياق، هن ــا كان الس ــف. وأيً ــل عني فع
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ــع  ــة، يجــب عــىل جمي لدفــع جــدول أعــامل الدعــوة. ويف هــذه الحال

ــة  ــم خط ــون لديه ــة وأن تك ــر املحتمل ــوا املخاط ــاركن أن يتفهم املش

ــذي  ــم ال ــر القس ــات انظ ــن املعلوم ــد م ــر. )للمزي ــن املخاط ــد م للح

يتنــاول إدارة مخاطــر الدعــوة، الســؤال )6(: مــاذا لدينــا؟ والســؤال )7(: 

ــر؟( ــاج للتطوي مــا الــذي يحت

السؤال )1(: ماذا نريد؟
اإلجابة عى السؤال )1( تتضمن ما يي:

تحليل الوضع الراهن	 

استخالص الدليل للدعوة	 

اختيار أولويات الدعوة	 

ــكلة  ــل املش ــىل تحلي ــع ع ــل الوض ــل تحلي ــن: يعم ــع الراه ــل الوض تحلي

التــي تحتــاج للمعالجــة، ويــدرس الســبل التــي ميكــن حــل املشــكلة مــن 

ــدم  ــوي يخ ــل ق ــتخالص دلي ــىل اس ــع ع ــل الوض ــاعد تحلي ــا. ويس خالله

ــع  ــل الوض ــكل تحلي ــة يش ــذه الطريق ــك. وبه ــة ب ــوة الخاص ــة الدع قضي

ــال  ــوة ب ــراتيجية للدع ــط االس ــع الخط ــه جمي ــوم علي ــذي تق ــاس ال األس

ــتثناء. اس

وهنــاك ســبل أخــرى عديــدة لتنفيــذ تحليــل رسيــع للوضــع. عــىل 

ــذ اســتعراض للمــواد املتاحــة حــول املســاواة  ــك تنفي ــال، ميكن ســبيل املث

الشــابة يف  املــرأة  الجنســن ورصــد االتجاهــات بشــأن حقــوق  بــن 

ــاث،  ــىل األبح ــع ع ــتتبناها. اطل ــي س ــوة الت ــة الدع ــد قضي ــدك لتحدي بل

والتقاريــر، والدراســات االســتقصائية، واملشــاورات الشــبابية، واإلحصائــات، 

الشــابة وقضايــا  املــرأة  بحقــوق  املتعلقــة  والشــهادات  والسياســات، 

املســاواة بــن الجنســن. اقــرأ تقاريــر لجنــة القضــاء عــىل جميــع اشــكال 

ــىل  ــوف ع ــك للوق ــدك، وذل ــادرة لبل ــيداو( الص ــرأة )س ــد امل ــز ض التميي

ــق  ــامن تطبي ــادرة لض ــات الص ــدك، والتوصي ــابة يف بل ــرأة الش ــع امل وض

ــك، اطلــع  ــالوة عــىل ذل ــع. وع ــوق املــرأة الشــابة عــىل أرض الواق حق

ــج  ــن ونتائ ــن الجنس ــاواة ب ــو املس ــاء نح ــال والنس ــات الرج ــىل اتجاه ع

وتوصياتهــا.  IMAGES MENA

املجتمــع،  وأعضــاء  والشــبان،  الشــابات  بــن  الجمــع  أيًضــا  ميكنــك 

والناشــطن مــن بيــوت الخــرة الذيــن يعملــون عــىل إنهــاء التمييــز ضــد 

املــرأة، واملدافعــن عــن املســاواة بــن الجنســن للحصــول عــىل مجموعــة 

مــن األفــكار ميكنهــا أن تســاعدك عــىل تحديــد املشــكلة ومعالجــة الحلــول 

مــن خــالل الدعــوة. وإذا كان لديــك القــدرة واملــوارد، ميكنــك أيًضــا إجــراء 

بحثــك الخــاص لتحديــد أكــر قضايــا التمييــز بــن الجنســن إلحاًحــا ليتــم 

تناولهــا مــن خــالل الدعــوة.

فيام ييل بعض املصادر التي ميكنها أن تساعدك عىل التعرف عىل 

وضع املرأة والفتاة يف املنطقة باإلضافة إىل اتجاه الرجال والفتيان 

نحو املساواة بن الجنسن يف املنطقة العربية. كام توفر هذه املصادر 

أفكارًا حول كيفية تحسن وضع املرأة يف املنطقة من خالل الدعوة.

اإلنسانية 	  التنمية  تقرير   - اإلمنايئ  املتحدة  األمم  برنامج 

العربية 2016: الشباب وآفاق التنمية اإلنسانية واقع متغر: 

يف  والشبان  الشابات  وضع  عىل  لتتعرف  التقرير  هذا  اقرأ 

الدول العربية اليوم.

بن 	  واملساواة  املرأة  لوضع  استعراض  والتيار:  الرياح  ضد 

الجنسن يف املنطقة العربية )بكن 20+(: يستعرض هذا التقرير 

مدى التقدم والتحديات الحالية أمام متكن املرأة يف املنطقة.

الوضع 	  التقرير  هذا  يحلل  القانوين:  والوضع  العربية  املرأة 

القانوين للمرأة يف أكر من 20 دولة يف املنطقة.

وكام 	   :IMAGES MENA الدولية  االستقصائية  الدراسة 

ذكرنا يف الجزء )1(، تساعد هذه الدراسة عىل فهم االتجاهات 

الذكورية يف املنطقة العربية. وتقدم الدراسة دلياًل هاًما حول 

كيفية  توجه  كام  الجنسن،  بن  املساواة  من  الرجال  موقف 

والفتيان  الرجال  ضم  تعزيز  أجل  من  للسياسات  أطر  وضع 

أيًضا  وتتوافر  الجنسن.  بن  املساواة  قضية  لدعم  كرشكاء 

التقارير الكاملة التي تشمل مجموعة من الدول هي: مر، 

ولبنان، واملغرب، وفلسطن.

عرض لوضع الجنسن والوضع االقتصادي الُقطري: يستعرض 	 

هذا التقرير مشاركة املرأة يف االقتصاد يف املنطقة العربية. كام 

يقدم أفكارًا بشأن كيفية زيادة مشاركة املرأة يف القوى العاملة.  

املرأة 	  لتمكن  سياسات  املرأة:  ضد  األرسي  العنف  مكافحة 

املرأة  ضد  العنف  الدراسة  هذه  تتناول  العربية:  املنطقة  يف 

والفتاة يف 18 دولة عربية، مع تركيز خاص عىل العنف األرسي. 

الدليل  عىل  قامئة  سياسات  لوضع  توصيات  الدراسة  وتقدم 

لوضع حد للعنف األرسي.  

تقرير وضع املرأة العربية لعام 2017. العنف ضد املرأة: ما 	 

هو اليشء املعرض للخطر؟: تركز الدراسة عىل العنف الزوجي 

العنف.  من  النوع  لهذا  االقتصادية  التكاليف  عىل  وتركز 

فهاًم  الدليل، وتقدم  القامئة عىل  املعرفة  الدراسة  وتستعرض 

واالقتصادية  االجتامعية  والعواقب  اإلنسان  لحقوق  متعمًقا 

املرتبة عىل العنف الزوجي يف املنطقة العربية.
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وإليك بعض املصادر ملساعدتك عىل إجراء بحثك الخاص.

مركز بحوث العمل التشاريك بقيادة الشباب YPAR: يدرب 	 

هذا املركز الشباب عىل إجراء أبحاث يف مجتمعاتهم املحلية. 

حول  واالستقصاء  بحثك،  تصميم  كيفية  عىل  املركز  ويركز 

قضيتك، واتخاذ العمل الالزم. 

الدعوة(: 	  أبحاث  لتقنيات  مبسط  أدوات  )دليل   START

يقدم هذا الدليل للمستخدمن إرشادات شاملة حول كيفية 

تنفيذ أبحاثهم الخاصة الكتشاف الحالة الواقعية واملشكالت 

التي تكتنف أي قطاع أو فكرة بعينها.

تعرف على أهداف التنمية المستدامة 
لتحديد القضية التي ت�تناولها في دعوتك
باإلضافــة إىل إجرائــك لتحليــل وضــع خــاص حــول حقــوق املــرأة 

الشــابة يف املنطقــة العربيــة، فكــر يف كيفيــة الربــط بــن دعوتــك 

وأهــداف التنميــة املســتدامة للتعــرف عــىل القضيــة التــي 

ــك.  ســتتناولها دعوت

وكام سبق أن ذكرنا يف الجزء )1(، فإن أهداف التنمية املستدامة 

السبعة عرش جميعها يربط بينها أنها تسعى إىل تحقيق املساواة 

وباإلضافة  الواقع.  أرض  عىل  والفتاة  املرأة  ومتكن  الجنسن  بن 

يتناول تحقيق املساواة بن  الذي  الهدف املستقل  إىل ذلك، فإن 

للجنسن،  املراعية  اإلحدى عرش  والغايات   ،)5 )الهدف  الجنسن 

التي تركز عىل الجنسن، تقدم أفكاًرا حول  واملؤرشات الخمسن 

الدعوة  يف  األولويات  رأس  عىل  وضعها  ميكن  التي  املجاالت 

سبيل  عىل  الشابة.  املرأة  ومتكن  الجنسن  بن  املساواة  لتحقيق 

املثال، ميكنك الدعوة إىل:

التنفيذ الوطني املراعي للجنسن ألهداف التنمية املستدامة 	 

)انظر الجزء )1( حول كيفية مشاركة الشباب يف ذلك(.

إنهاء كافة أشكال التمييز ضد جميع النساء الشابات.	 

إقرار وتعزيز سياسات صحيحة وترشيعات قابلة للتنفيذ من 	 

أجل تعزيز املساواة بن الجنسن ومتكن كافة النساء الشابات 

عىل جميع األصعدة.

الصعيدين 	  املرأة عىل  العنف ضد  القضاء عىل جميع أشكال 

العام والخاص، مبا يف ذلك االتجار بالبرش واالستغالل الجني 

وكافة أنواع االستغالل األخرى.

96-  برنامج األمم املتحدة املشرك UNAIDS )2014(. 2015. دليل ادوات اسراتيجية الدعوة

القضاء عىل كافة املامرسات الضارة مثل الزواج املبكر وزواج 	 

األطفال والزواج القري، تشويه األعضاء التناسلية للمرأة.

املقدمة 	  املنزلية  واألعامل  األرسية  الرعاية  بأعامل  االعراف 

بدون أجر.

الفرص 	  وإتاحة  الشابة  للمرأة  والفعالة  الكاملة  املشاركة 

القيادية عىل كافة مستويات صنع  املناصب  لتويل  املتساوية 

القرار يف الحياة السياسية واالقتصادية والحياة العامة.

إجراء إصالحات إلعطاء النساء الشابات حقوقهن املتساوية يف 	 

الحصول عىل املوارد االقتصادية والسيطرة عليها.

ــز  ــط الركي ــي فق ــا ال يعن ــي تتبناه ــوة الت ــة الدع ــد قضي ــر أن تحدي تذك

ــال  ــبيل املث ــىل س ــا )ع ــب يف معالجته ــذي ترغ ــة ال ــرة العام ــىل الفك ع

التمكــن االقتصــادي للمــرأة، وإنهــاء العنــف ضــد الشــابات وغــر ذلــك(. 

بــل ســتحتاج أيًضــا إىل التفكــر يف قضايــا محــددة مرتبطــة بهــذه الفكــرة 

العامــة، وأســبابها الجذريــة، واملعوقــات التــي تحــول دون حلهــا والحلــول 

ــتخدام أداة  ــة باس ــك بفعالي ــام بذل ــن القي ــات.96 وميك ــة بالسياس املتعلق

ــل  ــدة إلجــراء تحلي ــول«. وهــي أداة مفي تســمى شــجرة »املشــكلة والحل

أعمــق للوضــع ألنهــا توفــر هيــكل بــري لتحليــل املشــكلة وحلهــا. 

وتســاعد شــجرة املشــكلة يف فهــم األســباب املبــارشة، واألســباب الكامنــة، 

واألســباب الجذريــة للمشــكلة، كــام تســاعد يف عمليــة جمــع املعلومــات 

ــي  ــاالت الت ــد املج ــىل تحدي ــل ع ــجرة الح ــاعد ش ــل. وتس ــم التحلي لدع

ــر. ــا الدعــوة للتغي ــك مــن خالله ميكن

األداة )1(: شجرة المشكلة والحلول
املثال، نفرض أن مجموعة شبابية قررت، بعد  وهنا، عىل سبيل 

املساواة  بشأن  الوطني  الوضع  لتحليالت  استعراض رسيع  إجراء 

والشبان،  الشابات،  من  مجموعات  مع  والتشاور  الجنسن،  بن 

واملدافعن عن املساواة بن الجنسن، الركيز عىل مشكلة التحرش 

املشكلة  هذه  أجل  ومن  العامة.  املساحات  يف  باملرأة  الجني 

والحلول  للمشكلة  شجرة  وضع  عىل  نعمل  بنا  هيا  الرئيسية، 

باستخدام االتجاهات أدناه لتحليل املشكلة وحلولها بالتفصيل.

لتكوين شجرة للمشكلة، اتبع ما ييل:

من خالل  ابدأ  الشجرة.  األداة  تشبه هذه  االسم،  يشر  كام   -  1

رسم مخطط تدفق، كام هو مبن، عن طريق وضع املشكلة 

الجزء  يف  الشجرة،  جذور  متثل  الشجرة.  وسط  يف  الرئيسية 

األسفل من الرسم، أسباب املشكلة الرئيسية.

2 - أدرج أكر عدد ممكن من أسباب املشكلة. ارسم أسهاًم متجهة 

سبب،  كل  تدرج  وبينام  الرئيسية.  املشكلة  إىل  األسباب  من 

لتوضح  بأسهم  الجميع  بن  اربط  السبب.  فكر يف »مسبب« 

الرابط بينهم.

3 - بعد ذلك، اكتب اآلثار، أو النتائج املرتبة عىل املشكلة، فوق 



47

دليل الشباب التدري�بي 
للدعوة إلى المساواة بني الجنسني وتحقيقها 
بحلول عام 2030

متجًها  ارسم سهاًم  الشجرة(.  )فروع  الرئيسية  املشكلة  مربع 

التأثرات،  من  تأثر  ولكل  التأثر.  إىل  الرئيسية  املشكلة  من 

اسأل ما هو التأثر األكر الذي قد يرتب عىل املشكلة.

4 - تذكر أن تدرس وضع الشابات األكر ضعًفا واملهمشات، وكيف 

يؤثر ذلك عليهن.

5 - بعد إمتامك لعملية العصف الذهني، اطلع عىل األسباب مرة 

تغيرها  املمكن  من  التي  األسباب  عىل  الضوء  وسلط  ثانية، 

من  املؤثرة  املؤسسات  أو  الشخصيات  مبساعدة  تحسينها  أو 

خالل الدعوة.

أحد طرق  للحلول:  إىل شجرة  املشكلة  بتحويل شجرة  قم  واآلن 

املرتبة  والنتائج  األسباب  عكس  يف  تكمن  الحلول  عىل  التعرف 

كفاية  املشكلة »عدم  كانت  إذا  املثال،  املشكلة. عىل سبيل  عىل 

القوانن التي تتناول التحرش الجني باملرأة يف املساحات العامة«، 

التحرش  لتجريم  قانون  »وضع  يكون  سوف  املمكن  الحل  فإن 

مثل  أخرى  حلول  وهناك  العامة.  املساحات  يف  باملرأة  الجني 

»ضامن التنفيذ الصارم للقانون«، و«توفر بنية تحتية أفضل وأكر 

أمًنا«، و«العمل مع الرجال والفتيان كرشكاء لتحقيق املساواة بن 

الجنسن«.

وسوف تساعدك هذه الحلول عىل تقديم أفكار تتعلق مبا سركز 

عليه يف دعوتك. [عىل الرغم من تناول هذا املوضوع باستفاضة يف 

السؤال )8(: كيف نبدأ؟، من املفيد أن نبدأ اآلن التفكر يف كيفية 

ارتباط القضية ببيئة وضع السياسات].

الحظ أن املثال يقدم فهاًم لكيفية استخدام األداة، ولكنها ال متثل 

أن تكون هناك أسباب وآثار  املمكن  أبًدا تحلياًل كاماًل، ألنه من 

أخرى للمشكلة، كام قد توجد روابط أكر بن الحلول.

نحن  االفرايض،  املثال  هذا  يف  أنه  تتفهم  أن  أيًضا  األهمية  من 

نفرض عدم وجود قانون أو عدم كفاية القوانن املتوافرة والتي 

يف  العامة  املساحات  يف  باملرأة  الجني  التحرش  إنهاء  تتناول 

الدولة، ولذلك جاء حل املشكلة يف وضع قانون شامل يتناول هذه 

القضية. وعندما تنفذ هذا التدريب مع مجموعتك الشبابية، فقد 

يكشف لك تحليلك عن هذه املشكلة، أو قد يسلط الضوء عىل 

وجود قانون بالفعل يف دولتك يتناول هذه القضية، غر أن هذا 

القانون ال يطبق برامة أو ال تتم مراقبة تنفيذه أو كليهام. ويف 

هذه الحالة، سوف يركز الحل الذي تقرحه عىل التأكد من التنفيذ 

والرصد الفعال للقانون املذكور.  
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شجرة المشكلة
اآلثار المرتتبة

املشكلة الرئيسية: التحرش الجني باملرأة يف األماكن العامة

األسباب

وضع متدين للمرأة الشابة يف املجتمع

مشاركة محدودة للشابات يف العمل والحياة العامة

تقييد تحركات 

الشابات يف املساحات 

العامة

ضعف البنية التحتية 

العامة )مثل: قلة 

إضاءة الشوارع، وقلة 

املواصالت العامة(

عدم كفاية تنفيذ 

القانون مبا يف ذلك 

السياسات واإلجراءات 

القضائية غر الفعالة

عدم كفاية القوانن 

والسياسات 

واالستثامرات التي 

تعمل عىل إنهاء 

التحرش الجني باملرأة 

يف املساحات العامة.

ثقافة الصمت وترير 

العنف ضد املرأة

ضعف النظام الحاكم

غياب اإلرادة والدافع 

السيايس

الرجال والفتيان 

يعاملون املرأة والفتاة 

بتعايل

املامرسات التقليدية 

الثقافية واملعاير 

االجتامعية القامئة عىل 

فكرة سلطة األب

ثقافة إفالت الجاين من 

العقوبة

اإلبالغ املحدود من 

الشابات عن وقائع 

التحرش الجني يف 

املساحات العامة
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شجرة الحلول

الحل الرئيي: إنهاء التحرش الجني باملرأة يف املساحات العامة

األسباب

تحسن وضع املرأة الشابة يف املجتمع 

زيادة مشاركة الشابات يف العمل والحياة العامة

زيادة قدرة الشابات 

عىل التنقل يف 

املساحات العامة

توافر بنية تحتية عامة 

جيدة وآمنة

تنفيذ مشدد للقانون 

مبا يف ذلك استجابة 

الرشطة والقضاء

وجود قانون شامل 

يجرم التحرش الجني 

باملرأة يف املساحات 

العامة

تحدث الشابات 

وتحركهن ضد 

التحرش الجني الذي 

يستهدفهن

وجود نظام حاكم جيد

زيادة اإلرادة والدافع 

السيايس

الرجال والفتيان 

كرشكاء يف سبيل 

تحقيق املساواة بن 

الجنسن

مامرسات ومعاير 

اجتامعية ثقافية 

مساوية للجنسن

تشديد العقوبات 

عىل مرتكبي التحرش 

الجني باملرأة يف 

املساحات العامة

زيادة معدالت اإلبالغ 

عن وقائع التحرش 

الجني باملرأة يف 

املساحات العامة
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اختيار أولويات الدعوة: سيكون أمرًا مثاليًا أن تتم الدعوة لجميع القضايا 

املحددة من خالل تحليل شجرة املشكلة والحلول، ولكن يجب أن تعطي 

دعوتك األولوية لقضية واحدة فقط لضامن الركيز والنجاح يف الدعوة. تذكر 

أن أولوية الدعوة التي تبدأ بها ميكن أن تبني زخاًم للقضية التي تختارها 

بعد ذلك. وميكن اختيار أولويات الدعوة هذه من خالل تصنيف كل قضية 

محددة بناء عىل معاير محددة.

 

األداة )2(: اختيار أولويات الدعوة97
تم يف وقت  الذي  والحلول  املشكلة  تحليل شجرة  بناًء عىل   -  1

سابق، اكتب قامئة باألمور املتعلقة مبشكلة التحرش الجني 

باملرأة يف األماكن العامة. عىل سبيل املثال، »وضع قانون يجرم 

التحرش الجني باملرأة يف األماكن العامة«، و«ضامن التنفيذ 

الصارم للقانون«، و«إنشاء بنية تحتية جيدة وآمنة«.

2 - ناقش القضية األوىل وأكمل بقية قامئة املعاير املذكورة أدناه. 

ما هي احتاملية النجاح؟ ما درجة تناسبها مع خرة مجموعتك 

بكل  مقارنة  قضية  كل  بتصنيف  قم  ذلك.  وغر  الشبابية؟ 

97-  مقتبس من VSO. )2009(. الدعوة التشاركية: دليل أدوات للعاملن يف الخدمات التطوعية VSO املتطوعن والرشكاء

معيار باستخدام التصنيف من 1 إىل 5 )بحيث تكون الدرجة 

العظمى هي 5(.

يف  التي  األرقام  زيادة  ميكنك  النقاط،  جميع  مناقشة  بعد   -  3

القضية  عىل  للعمل  األولوية  إعطاء  عليك  وينبغي  األسفل. 

التي تحصد أكر عدد من النقاط. وعىل غرار املثال الوارد يف 

الجدول أدناه، تختار املجموعة االفراضية من الشباب تركيز 

دعوتها عىل وضع قانون يجرم التحرش الجني ضد املرأة يف 

املساحات العامة، حيث أنه يحصل عىل أكر عدد من النقاط 

مقابل املعاير. تذكر أنه ميكنك أيًضا اختيار الركيز عىل أكر 

ومصادرك،  أهدافك،  عىل  بناًء  واحدة،  رئيسية  قضية  من 

وقدراتك.

عليها،  الرتكيز  النهاية  يف  تقرر  التي  القضية  كانت  أيًا  مالحظة: 

يجب دامئًا أن تتضمن دعوتك لتحقيق املساواة بن الجنسن سبل 

العمل مع الرجال والفتيان كركاء من أجل تحقيق املساواة بن 

الجنسن.

املعيار

القضية )1(: وضع قانون يجرم 

التحرش الجنيس باملرأة يف األماكن 

العامة 

القضية )1(: التأكد من التنفيذ 

األكرث رصامة للقانون

القضية )3(: إنشاء بنية تحتية عامة 

جيدة وآمنة

533احتالية النجاح

554الفوائد املحتملة للشابات

احتالية إحداث فرق من 

جانب مجموعتك الشبابية/

مؤسستك

443

تتناسب مع مجال خربة 

مجموعتك الشبابية 

)ورشكائك(

522

إمكانية مشاركة الشابات، 

والشبان، واملجتمعات املحلية
333

هل يدعم القضية دليل 

قوي؟ )انظر املزيد حول جمع 

الدليل فيا يي(

554

هل هناك زخم أو حراك 

سابق حول القضية 

املطروحة؟

444

هل لديك مصادر للدعوة 

للقضية؟
423

353026املجموع
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وبنــاًء عــىل الســياق، قــد تتنــاول دعوتــك وضــع سياســة تتســم باملســاواة 

بــن الجنســن، أو وضــع قضايــا املــرأة الشــابة ضمــن األجنــدة السياســية، 

أو تنفيــذ سياســة قامئــة تفعــل املســاواة بــن الجنســن، أو حظــر تنفيــذ 

سياســة متييزيــة، أو الحفــاظ عــىل سياســة تدعــم املســاواة بــن الجنســن. 

وللحصــول عــىل املزيــد مــن التفاصيــل حــول هــذا املوضــوع، انظــر امللحق 

)1(: مــؤرشات قيــاس أنشــطة الدعــوة، ونتائجهــا، وأهدافهــا، وتأثرهــا.

حملة خريطة التحرش HarassMap لوقف 
التحرش الجنسي في مصر98

تهــدف مبــادرة خريطــة التحــرش إىل وقــف القبــول االجتامعــي 

للتحــرش الجنــي. وتشــمل هــذه املبــادرة أربعــة مكونــات. أواًل، 

ــة  ــالة نصي ــال رس ــرش إرس ــن للتح ــاليت يتعرض ــاء ال ــن للنس ميك

ــة خريطــة التحــرش  بــدون اســم، أو الدخــول عــىل موقــع حمل

ــا.  ــن له ــي تعرض ــة الت ــن الواقع ــالغ ع )harassmap.org( لإلب

ــالغ تتضمــن  ــة عــىل كل ب ــة ردود آلي ــك ترســل الحمل وبعــد ذل

ــة –  ــات املجاني ــة الحصــول عــىل الخدم ــات حــول كيفي املعلوم

تحريــر محــر رشطــة، أو الحصــول عــىل مســاعدة قانونيــة، أو 

ــاع عــن النفــس.  ــب عــىل الدف نفســية، أو الحصــول عــىل تدري

ــل  ــات مث ــا إىل فئ ــات ويصنفونه ــون البالغ ــتعرض املتطوع ويس

»التعــري غــر الالئــق«، أو »الدعــوات الجنســية«، أو »التعقب أو 

املالحقــة«، أو »املعاكســة بالصفــر أو الكلــامت«، أو »التحســس 

واللمــس«.

ــل  ــىل عم ــك ع ــد ذل ــرش بع ــة التح ــاردة خريط ــل مب ــم تعم ث

ــك باســتخدام نظــام  ــت، وذل ــىل اإلنرن ــة ع ــكل واقع خريطــة ل

الرســائل النصيــة Frontline SMS ملقارنــة الرســائل عــىل نظــام 

الخرائــط اإللكرونيــة Ushahidi لرســم املواقــع. ال توفر الخريطة 

ــن  ــل عــىل وجــود التحــرش لهــؤالء الذي ــة فقــط الدلي اإللكروني

ــور  ــك الص ــىل »تفكي ــاعد ع ــا تس ــا أيًض ــوده، وإمن ــرون وج ينك

النمطيــة التــي تــؤدي إىل التقاعــس عــن رفــض التحــرش«. وتثبت 

تقاريــر مبــادرة خريطــة التحــرش خطــأ املقــوالت الســائدة مثــل: 

»ال يحــدث التحــرش يف الحــي الــذي أســكن فيــه«، أو »تتعــرض 

الفتيــات غــر املحجبــات فقــط للتحــرش«، أو »يحــدث التحــرش 

ــن  ــاًل«، أو »يعمــد الشــبان غــر القادري يف الشــوارع املظلمــة لي

عــىل الــزواج إىل مامرســة التحــرش«.

ــردع املجتمعــي التــي  ــة وال ويدعــم هــذا الدليــل جهــود التوعي

تقــوم بهــا مبــادرة خريطــة التحــرش، وهــذه هــي نقطــة الركيــز 

https://tavaana.org/en/content/taking-back-egypts-streets-harassmap-campaign-end-sexual-harassment  -98, متت زيارته يف 30 أكتوبر 2017

99-  مقتبس من جوسلينج ل.، كوهن د.، )2007(. دليل املشارك: مسائل يف الدعوة -  مساعدة األطفال عىل تغير عاملهم، التحالف الدويل إلنقاذ األطفال.

الرئيســية للمــرشوع. ويطلــب املتطوعــون عــىل مســتوى مــر 

ــاب  ــة، وأصح ــال الرشط ــن رج ــدين م ــم امل ــىل الدع ــول ع الحص

غالبيــة  ويوافــق  أحيائهــم،  شــوارع  يف  وغرهــم  املحــالت، 

األشــخاص عــىل الوقــوف يف وجــه التحــرش الــذي يقــع أمامهــم 

ــه. أكــر مــن تغاضيهــم عن

ــرش  ــاء التح ــىل إنه ــا ع ــرش أيًض ــة التح ــة خريط ــل حمل وتعم

الجنــي يف مــكان العمــل.

الدليــل للدعــوة: مــن األهميــة توفــر دليــل ألنــه يضفــي الرشعيــة عــىل 

الدعــوة. وإذا كان الدليــل الــذي تقدمــه موثوقًــا، يأخــذ صنــاع القــرار مــا 

تقولــه عــىل محمــل الجــد. وعــىل الرغــم مــن ذلــك، يعتــر الحصــول عــىل 

الدليــل جــزًءا مســتمرًا مــن العمــل الدعــوي، ويدعــم العديــد مــن مراحــل 

التخطيــط للدعــوة. فالدليــل يســاعدك عــىل اختيــار قضايــا الدعــوة، 

ووضــع أهــداف الدعــوة، ووضــع رســائل )تســاعد ايًضــا يف التغلــب عــىل 
االعراضــات(، وبنــاء الــرشاكات، ورصــد التقــدم والتأثــر.99

وميكــن جمــع هــذا الدليــل مــن خــالل وســائل أوليــة أو ثانويــة. الوســائل 

األوليــة لجمــع الدليــل مــن املمكــن أن تشــمل إجــراء بحــوث، ودراســات 

اســتقرائية، واســتعراضات، ووضــع خرائــط، ووثائــق جميعهــا أصليــة 

وتتنــاول الفكــرة الرئيســية لدعوتــك. ومــن املمكــن أن يوفــر لــك البيانــات 

الكميــة والنوعيــة. وســوف يســاعدك ذلــك عــىل حشــد أصــوات الشــابات 

والشــبان التــي تضيــف املزيــد مــن الرشعيــة عــىل دعوتــك.

ومن املمكن أن تشمل الوسيلة الثانوية لجمع املعلومات استخدام البيانات 

املنشورة والتي خضعت للتحليل بالفعل. وعندما تستعرض التحليل املتاح 

للوضع واالتجاهات بشأن املساواة بن الجنسن، عليك تسليط الضوء عىل 

جميع البيانات املتاحة من أجل بناء الدليل لخدمة دعوتك.

اطلع على هذه المصادر للعثور على 
بيانات مفيدة لتستخدمها كدليل للدعوة

ــة، مصــدر معــريف جامــع حــول املســاواة  ــة العربي ــة التنمي بواب

http:// التــايل:  املوقــع  عــىل  عنــه  ابحــث  الجنســن،  بــن 

arabdevelopmentportal.com

البيانــات واألدلــة التــي تتنــاول اتجاهــات الرجال بشــأن املســاواة 

ــة  ــتقصائية الدولي ــة االس ــن الدراس ــتقاة م ــن، واملس ــن الجنس ب

https://imagesmena. :قم بزيــارة املوقع .IMAGES MENA

org/ للحصول عىل املزيد من املعلومات. 

https://tavaana.org/en/content/taking-back-egypts-streets-harassmap-campaign-end-sexual-harassment
http://arabdevelopmentportal.com 
http://arabdevelopmentportal.com 
http://arabdevelopmentportal.com 
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األداة )3(: قائمة تدقيق لجمع الدليل100
استخالص  عند  دراستها  عليك  التي  املجاالت  نستعرض  ييل  فيام 

الدليل للدعوة من أجل تحقيق املساواة بن الجنسن ومتكن املرأة 

الشابة. ومن املمكن أن تساعدك اإلجابة عىل هذه األسئلة عىل 

التوصل لتكامل وشمولية مجموعة األدلة التي تقدمها:

هل يستند الدليل إىل بحوث موثوقة؟	 

هل يسلط الدليل الضوء عىل أسباب املشكلة؟	 

هل يساعد الدليل عىل تقديم حلول مقنعة للمشكلة؟	 

هل يتناول الدليل أوجه عدم املساواة، والتفرقة، واالستضعاف، 	 

والتهميش الذي تتعرض له النساء الشابات؟

كميًا، 	  الدليل  كان  إذا  نوعي  تحليل  الدليل  مع  يقدم  هل 

والعكس بالعكس؟

توضح 	  واقعين  وشبان  لشابات  قصًصا  الدليل  مع  يقدم  هل 

األبعاد الشخصية للمشكلة؟

هل الدليل مناسب؟	 

السؤال )2(: من الذي يمكنه أن يعطينا ما نريد؟
تتضمن اإلجابة عى السؤال )2( ما يي:

ــية 	  ــداف الرئيس ــد األه ــلطة لتحدي ــة والس ــاب املصلح ــد أصح تحدي

الدعــوة. ورشكاء 

تحديد نقاط االنطالق وفرص الدعوة مع الجاهر املستهدفة	 

ــوة  ــة الخط ــاب املصلح ــد أصح ــر تحدي ــة: يعت ــاب املصلح ــد أصح تحدي

األوىل يف تحديــد جمهــورك املســتهدف للدعــوة. ولتبــدأ يف ذلــك قُــم 

أو  أو يؤثــرون فيهــا  بالقضيــة  املرتبطــن  بتدويــن جميــع األشــخاص 

يهتمــون بهــا. وقــد يكونــون أفــراًدا أو مجموعــات أو مؤسســات. وإليــك 
ــك.101 ــة لدعوت ــاب املصلح ــها أصح ــىل أساس ــدد ع ــئلة لتح ــض األس بع

ــرات 	  ــن التغي ــب م ــىل مكاس ــل ع ــح أن يحص ــن املرج ــذي م ــن ال م

ــلبًا؟ ــر س ــد يتأث ــذي ق ــن ال ــة؟ وم املقرح

مــن هــم مجموعــات الشــابات والشــبان املتأثريــن بالقضيــة؟ فكــر يف 	 

أكــر فئــات الشــابات اســتضعافًا وتهميًشــا.

من الذي ميلك السلطة إلحداث التغيرات؟	 

مــا هــي العالقــات بــن األفــراد، واملجموعــات، واملؤسســات املدرجــة يف 	 

األســئلة املذكــورة أعــاله؟

ــع  ــوة إىل وض ــل الدع ــي تفض ــباب الت ــة الش ــال مجموع ــا كمث وإذا أخذن

قانــون لتجريــم التحــرش الجنــي باملــرأة يف األماكــن العامــة، فقــد يضــم 

ذلــك أصحــاب املصلحــة التــايل ذكرهــم: كبــار املســئولن الحكوميــن )مثل: 

100-  مقتبس من اليونيسيف )2010(. دليل أدوات الدعوة: دليل إرشادي للتأثر عىل القرارات التي تعمل عىل تحسن حياة األطفال.

101-  مقتبس من برنامج األمم املتحدة للبيئة - برنامج العمل العاملي، اليونسكو آي إتش إي، الرنامج التدريبي العاملي إلدارة املناطق البحرية والساحلية. )2004(. تحسن إدارة مياه الرف الصحي 

البلدية يف املدن الساحلية، دليل التدريب )اإلصدار 1(

ــة  ــة مركزي ــة حكومي ــوزراء(، هيئ ــس ال ــة أو رئي ــس الجمهوري ــب رئي مكت

ــرأة واألرسة أو أي  ــئون امل ــة )أو وزارة ش ــئون االجتامعي ــل: وزارة الش )مث

ــة، وزارة  ــرأة(، وزارة الداخلي ــوق امل ــا حق ــىل قضاي ــز ع ــرى ترك وزارة أخ

ــة للمــرأة،  ــة الوطني ــل: اللجن ــة األخــرى )مث ــات الحكومي العــدل(، والهيئ

وغــر ذلــك مــن املؤسســات )مثــل: مجالــس القطــاع الخــاص، ورشكاتــه(، 

املؤسســات الدينيــة، واملؤسســات املجتمعيــة، ومنظــامت حقــوق املــرأة، 

ــة مبــا يف  ــان، واملنظــامت الدولي ــة مــع الرجــال والفتي واملؤسســات العامل

ــك مــن مجموعــات الشــباب، والشــابات  ــم املتحــدة، وغــر ذل ــك األم ذل

وخاصــًة الالجئــات، والشــابات النازحــات داخليًــا، والشــبان والفتيــان 

وغرهــم.

ــوة  ــل الخط ــم، تتمث ــة وتحديده ــاب املصلح ــىل أصح ــرف ع ــد التع وبع

التاليــة يف تقييــم مصالــح كل صاحــب مصلحــة يف القضيــة، وكيــف تؤثــر 

عــىل دعوتــك. عــىل ســبيل املثــال، مــا هــي املنافــع التــي مــن املرجــح أن 

تُســفر عنهــا أعــامل الدعــوة لصالــح أصحــاب املصلحــة؟ ومــا هــي املصــادر 

ــون يف اســتغاللها مــن أجــل  ــد يتمكــن أصحــاب املصلحــة ويرغب ــي ق الت

الدعــوة؟ مــا هــي مصالــح اصحــاب املصلحــة التــي تتعــارض مــع جــدول 

أعــامل دعوتــك؟

وبعــد ذلــك، انظــر فيــا إذا كان صاحــب املصلحــة املعنــي يدعــم القضيــة 

أو يعارضهــا. اطــرح األســئلة التاليــة: هــل يدعــم صاحــب املصلحــة شــعبيًا 

ــن  ــعبية ع ــة الش ــم أو املعارض ــف الدع ــل يختل ــا؟ ه ــة أو يعارضه القضي

الدعــم أو املعارضــة الشــخصية؟ مــاذا كان املوقــف الســابق تجــاه قضايــا 

مامثلــة؟ هــل تغــر موقــف صاحــب املصلحــة مــع الوقــت؟ وإذا كانــت 

اإلجابــة بنعــم، فكيــف تغــر؟

ــة  ــى قضي ــم ع ــة وأهميته ــاب املصلح ــر أصح ــًا لتأث ــر تقيي واآلن، أج

الدعــوة. ويشــر التأثــر هنــا إىل الســلطة التــي قــد يتمتــع بهــا أصحــاب 

املصلحــة إلحــداث التغيــر. واألهميــة هنــا تتعلــق مبــدى أهميــة املشــاركة 

الفعالــة مــن جانــب صاحــب املصلحــة لتحقيــق هــدف الدعــوة. 

وأخــرًا، فكــر يف الطريقــة األفضــل إلرشاك مجموعــة مختلفــة مــن أصحاب 

املصلحــة يف مراحــل متنوعــة مــن املجهــود الدعوي.

وللعثــور عــىل إجابــات لهــذه األســئلة، قــم بعمــل عصــف ذهنــي لتبــادل 

األفــكار مــع مجموعتــك الشــبابية. ميكنــك إرشاك خــراء يف املســاواة بــن 

الجنســن، ومســئولن حكوميــن، ومؤسســات أكادمييــة، ومجموعــات 

منــارصة لحقــوق املــرأة الشــابة، والشــابات املتأثــرات بالقضيــة، والشــبان، 

ــا أطــراف يف هــذه املناقشــات. وســوف يســاعدك البحــث  ليكونــوا جميًع

املبــديئ الــذي أجريتــه عــىل العثــور عــىل بعــض هــذه اإلجابــات. وميكــن 

ــط  ــن التخطي ــرة م ــل املبك ــم يف املراح ــي تت ــاورات الت ــذه املش ــا له أيًض

للدعــوة أن تنبهــك إىل املخاطــر والراعــات التــي ميكنهــا أن تــر بتنفيــذ 

الدعــوة ونجاحهــا.

وفيــام يــيل وســيلة ميكنــك اســتخدامها لتســاعدك عــىل تلخيــص النتائــج 

التــي توصلــت إليهــا.
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األداة )4(: وضع مخطط ألصحاب 
المصلحة102

تم توضيح هذه األداة من خالل عرض منوذج املجموعة الشبابية 

يف  باملرأة  الجني  التحرش  لتجريم  قانون  وضع  إىل  تدعو  التي 

املساحات العامة. وقد متت تعبئة الجدول التايل افراضيًا مبصالح 

أو  الدعم  من  مختلفة  ومستويات  املصلحة،  ألصحاب  مختلفة 

لتضم  األعمدة  من  املزيد  أضف  وأهميتهم.  وتأثرهم  املعارضة، 

مختلف أصحاب املصلحة.

102-  مقتبس من اليونيسيف )2010(. دليل مجموعة أدوات الدعوة: دليل تدريبي للتأثر عىل القرارات التي تعمل عىل تحسن حياة األطفال

103-  مقتبس من مؤسسة واتر إيد )2007(. مرجع الدعوة

 

صاحب املصلحة 4صاحب املصلحة 3صاحب املصلحة 2صاحب املصلحة 1

صاحب املصلحة )اذكر 

االسم(

 مثل: رئيس اللجنة الوطنية  مثل: مجموعة الشابات

للمرأة 

 مثل: وزير الشئون 

االجتامعية

مثل: رئيس مؤسسة دينية

نسبة اهتامم صاحب 

املصلحة بالقضية )اذكر 

النسبة: عالية، متوسطة، 

منخفضة(

منخفضةمتوسطةعاليةعالية

مستوى معارضة صاحب 

املصلحة لهذه القضية أو 

دعمه لها )حليف قوي، 

حليف متوسط، محايد، 

معارض متوسط، معارض 

قوي(

معارض قوي حليف متوسطحليف قويحليف قوي

تأثر صاحب املصلحة 

)سلطته( عىل القضية 

)غر معروف، ليس له 

تأثر، بعض التأثر، تأثر 

معتدل، تأثر كبر، تأثر 

شديد(

تأثر كبرتأثر شديدتأثر معتدلتأثر كبر

أهمية مشاركة صاحب 

املصلحة )غر معروفة، 

ليس لها أهمية، مهمة 

بعض اليشء, متوسطة، 

شديدة األهمية، دور 

حاسم(

مهمة جًدا

 

مهمة جًدادور حاسممهمة بعض اليشء

الجمهــور املســتهدف للدعــوة:103 وبعــد إجــراء التحليــل املذكــور أعــاله، 

األولويــة  بحســب  املصلحــة  أصحــاب  ترتيــب  تبــدأ  أن  اآلن  ميكنــك 

كأهــداف لقضيــة الدعــوة.

وســوف تشــمل أهــداف دعوتــك هــذه املؤسســات واألفــراد الذيــن 

يتمتعــون بالســلطة والتأثــر الكبريــن ملســاعدتك عــىل تحقيــق املســاواة 

ــات  ــم »الغاي ــالق اس ــن إط ــابة. وميك ــرأة الش ــن امل ــن ومتك ــن الجنس ب

ــة اعتــامد  ــن ميكنهــم بفاعلي ــاع القــرار الذي األساســية للدعــوة« عــىل صن

التغيــر الــذي تســعى لتحقيقــه؛ عــىل ســبيل املثــال، كبــار مســئويل 

ــة،  ــة والوطني ــة يف اإلدارات املحلي ــات واإلدارات الحكومي ــوزارات والهيئ ال
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ونــواب الرملــان، والجهــات املانحــة الدوليــة وحكوماتهــا. تذكــر أن الرجــال 

ــاج  ــوف تحت ــك، س ــرار. ويف دعوت ــع الق ــب صن ــة مناص ــغلون غالبي يش

لدراســة املنهجيــات لتوصيــل الرســائل التــي تُظهــر املنافــع التــي يعــود 

ــات.  ــؤالء الفئ ــع له ــى الجمي ــن ع ــن الجنس ــاواة ب ــق املس ــا تحقي به

»املؤثــرون« هــم أولئــك الذيــن ميتلكــون التأثــر أو الســلطة عــى 

ــم  ــن أنه ــم م ــىل الرغ ــود، ع ــر املنش ــداث التغي ــية إلح ــات األساس الغاي

قــد ال ميلكــون الســلطة لحــل القضيــة حــاًل مبــارًشا. وهــذه هــي غايــات 

الدعــوة الثانويــة. وغالبًــا، قــد ال تســتطيع الوصــول إىل صنــاع القــرار 

ــة. وعــىل العكــس،  ــك بالفاعلي ــك، تتســم خطــة دعوت أنفســهم، ومــع ذل

ــول  ــتطيعون الوص ــن يس ــك الذي ــه إىل أولئ ــك أن توج ــاج دعوت ــد تحت ق

ــر  ــالم، واملشــاهر )ع ــال، وســائل اإلع ــرار. عــىل ســبيل املث ــاع الق إىل صن

ــاتذة  ــن، وأس ــادة الديني ــن، والق ــادة املجتمعي ــه(، والق ــت وخارج اإلنرن

الجامعــات، واملنظــامت متعــددة األطــراف، واملعاهــد البحثيــة، والهيئــات 

املهنيــة، أو أي مصــادر أخــرى تعمــل عــىل تقديــم املشــورة لصنــاع القــرار، 

ــام. ــرأي الع وتشــكل ال

تحليل الجمهور املستهدف: 

بعــد تحديــد الفئــات املســتهدفة والجهــات املؤثــرة، عليــك التوصــل لقــرار 

بشــأن كيفيــة التأثــر عليهــم. قــد تتشــابه معتقداتهــم، واتجاهاتهــم، 

مــع  املــرأة  ومتكــن  الجنســن  بــن  املســاوة  قضيــة  يف  ومصالحهــم 

ــر  ــة، ســيكون التأث ــك، ومصالحــك، ويف هــذه الحال ــك، واتجاهات معتقدات

عليهــم أســهل. ومــع ذلــك، قــد تختلــف أفكارهــم كليًــا أو حتــى تتعــارض 

ــرأة الشــابة. ــوق امل ــن الجنســن وحق ــكارك حــول املســاواة ب ــع اف م

وتتطلــب االســتجابة لهــذا الوضــع الحصــول عــىل أكر قــدر مــن املعلومات 

حــول اهتامماتــك واتجاهاتــك، مــن جميــع املصــادر املتاحــة، مثــل وســائل 

ــدث  ــتهدف، والتح ــة باملس ــار املتعلق ــد األخب ــي، ورص ــل االجتامع التواص

ــارشة  ــم مب ــدث معه ــى التح ــا، أو حت ــد يعرفونه ــن ق ــخاص الذي إىل األش

إذا ممكــن. ومــن خــالل هــذه املعلومــات، ميكنــك إجــراء تحليــل شــامل 

للمســتهدف. وفيــام بعــد، ســوف يســمح لك ذلــك بوضــع الرســائل والتأثر 

عــىل االســراتيجيات املصممــة خصيًصــا لهــم، والنتامءاتهــم السياســية، مــا 

يعرفونــه ويعتقدونــه عــن قضيتــك، ومصالحهــم ومعتقداتهــم الشــخصية 

ــة  ــامل خفي ــداول أع ــود: أي ج ــل )واملقص ــه بالفع ــون ب ــا يهتم ــا م وأيًض
ومحتملــة قــد تكــون لديهــم(.104

فهم اتجاهات الرأي العام حول قضية 
دعوتك

هناك طريقة واحدة للتعرف عىل الرأي العام تجاه قضية دعوتك، 

وهي من خالل إجراء استطالع للرأي. ميكنك، مثاًل، إجراء استطالع 

إلكروين للرأي )عن طريق توير أو survey monkey( كام ميكنك 

تنظيم استطالع رأي شخيص لتحديد رأي من ميثلون الجمهور العام 

104-  مقتبس من كاركارا ن. )2013(. دليل مجموعة أدوات الدعوة لجدول أعامل األطفال حول كيفية الدعوة بفاعلية إىل حقوق الطفل يف تنزانيا، يونيسيف تنزانيا

105-  مقتبس من منظمة العفو الدولية )2001( دليل الحمالت

)من  املحيل  املجتمع  يف  وغرهم  والشابات،  الشبان  ذلك  يف  مبا 

جميع الخلفيات( حول قضية دعوتك. وقد تصب هذه املعلومات 

لصالح تحليل الغاية الخاص بك، كام أنها ستساعدك بالتبعية عىل 

الوصول إىل سبل أكر فاعلية للتأثر عىل هؤالء الجمهور. وميكن 

الدليل  لك  يقدم  أن  بعناية  واملعد  الشامل  الرأي  أيًضا الستطالع 

عىل اآلراء العامة حول القضية والتي ميكنك استخدامها يف رسالتك 

الدعوية.

وإذا أخذنا عىل ذلك مثال وهو وضع قانون يجرم التحرش الجني 

الذين  الفئات  عن  يخرنا  أن  ميكنه  الرأي  استطالع  فإن  باملرأة، 

يدعمون هذا القانون يف املجتمع، وإذا ما كانوا ضد هذا القانون، 

فام هي تحفظاتهم عليه. وسوف تساعدك هذه املعلومات عىل 

وضع اسراتيجيات أكر مالءمة للتأثر عىل املعارضن )مثل: الركيز 

عىل رفع الوعي يف املجتمعات املحلية( وإيجاد سبل للعمل عن 

كثب مع الجهات الداعمة. 

المؤسسات الدينية والقادة الديني�ني 
كفئات مستهدفة للدعوة إلى تحقيق 

المساواة بني الجنسني105
مــن األهميــة اســتهداف املؤسســات الدينيــة واألشــخاص الذيــن 

يتولــون مناصــب ذات ســلطة دينيــة حيــث ميكنهــم التأثــر عــىل 

مــدى أوســع عــىل اآلراء واألعــامل املجتمعيــة لتحقيــق املســاواة 

بــن الجنســن. ولكــن تذكــر أن ذلــك ينبغــي أن يتــم بحــذر، مــع 

األخــذ يف االعتبــار املوضوعــات املحليــة التــي تتســم بالحساســية. 

وميكــن للقــادة الدينيــن أيًضــا أن ميثلــوا تأثــرًا قويـًـا عــىل بعــض 

الحكومــات مــن خــالل مناقشــة القضايــا الخاصــة بحقــوق املــرأة 

الشــابة. ومبــي الوقــت، ميكــن للقــادة الدينيــن أن يؤثــروا عــىل 

ــل  ــم، مث ــون معه ــن يتواصل ــن الذي ــة اآلخري ــاب املصلح أصح

نــواب الرملــان ووســائل اإلعــالم التقليديــة الســائدة. وإليــك 

بعــض األســئلة للتفكــر فيهــا أثنــاء تحليــل املؤسســات الدينيــة 

والقــادة الدينيــن بوصفهــم جهــات تســتهدفها دعوتــك:

ــة املهمــة يف مجتمعــك املحــيل؟ مــا  مــا هــي املؤسســات الديني

شــكل العالقــة بــن هــذه املؤسســات الدينيــة أو القــادة الدينيــن 

ــذه  ــه ه ــوم ب ــذي تق ــدور ال ــو ال ــا ه ــة؟ م ــة أو الدول والحكوم

ــرأي العــام أو رأي  املؤسســات أو القــادة الدينيــن يف تشــكيل ال

أو موقــف القطاعــات املتخصصــة يف املجتمــع؟ 
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ــع  ــل م ــراط والعم ــة االنخ ــول كيفي ــد ح ــىل املزي ــرف ع ولتتع

املســاواة  لتحقيــق  الدينيــن  والقــادة  الدينيــة  املؤسســات 

األمــم  لرنامــج  التوجيهيــة  املبــادئ  انظــر  الجنســن،  بــن 

املتحــدة اإلمنــايئ بشــأن إرشاك املؤسســات الدينيــة والقــادة 

الدينين. 

106-  مقتبس من مؤسسة واتر إيد )2007(. مرجع الدعوة

األداة )5(: تحليل متعمق للمستهدف106
لتحقيق فهم أفضل لجمهورك املستهدف، قد تطرح األسئلة التالية 

لكل مستهدف:

1 - ماذا يعرفون عن القضية؟

2 - ما هو موقفهم من القضية؟

3 - ما الذي يهتمون به بالفعل؟

4 - من الذي يؤثر عليهم؟

5 - ما مدى تأثرهم أو سلطتهم عىل القضية؟

السابق، ففيام ييل نجد جدول تم وضعه  املثال  إىل  وإذا رجعنا 

الجني  التحرش  يجرم  قانون  وضع  إىل  تدعو  شبابية  ملجموعة 

باملرأة يف املساحات العامة يف الدولة.

 

املستهدف / 

املؤثر

ما ذا يعرف عن 

القضية؟

ما هو موقفه 

تجاهها؟

ما الذي يهتم به 

من الذي يؤثر عليه؟بالفعل؟
ما مدى تأثره أو سلطته 

عى القضية؟

1 - وزير 

الشؤون 

االجتامعية 

يتعرض للقضية 

بشكل ما ويعرف 

أهمية وجود 

مساحات عامة آمنة 

للمرأة

محايد.

يوافق عىل أنه 

ينبغي عدم تعرض 

املرأة للتحرش 

الجني يف 

املساحات العامة، 

ولكنه ال يعتقد أن 

هناك رضورة لوضع 

قانون يتناول هذا 

األمر.

مخصصات 

املوازنة، واألصوات، 

واالنتخابات خالل 

فرة عامن، والوزير 

حريص عىل أن يرتبط 

اسمه مبرشوع »جيد«

وزارة الداخلية، ووزارة املالية، 

والبنك الدويل، وغر ذلك من 

الجهات املانحة الكرى، وجمهور 

الناخبن.

للوزير سلطة كبرة متكنه 

من إدراج القضية يف 

جدول األعامل، وأن يتابع 

تطور وضع القانون.

2 - وزير 

العدل

يتعرض للقضية 

بصورة كبرة

غر مهتم بشكل 

كبر

الصوات، ونتائج 

االنتخابات

رئيس الجمهورية/مكتب 

رئيس الوزراء، وزارة الداخلية، 

واملنظامت الدولية

يتمتع الوزير بسلطة 

واسعة متكنه من التأثر 

عىل صياغة القانون 

ومتريره.

3 - رئيس 

اللجنة 

القومية 

للمرأة

يتعرض بصورة كبرة 

للقضية

لديه اهتامم كبر 

بتوفر مساحات 

عامة آمنة للمرأة

زيادة التمويل 

املركزي، وجذب 

الجهات املانحة 

الدولية

وزارة التخطيط، ووزارة الشؤون 

االجتامعية، ووزارة املالية، 

والجهات املانحة، واملنظامت 

الدولية

يتمتع رئيس اللجنة بسلطة 

معتدلة للتأثر عىل وضع 

القانون ومتريره.



56

دليل الشباب التدري�بي
للدعوة إلى المساواة بني الجنسني وتحقيقها 

بحلول عام 2030

4 - رئيس 

إحدى 

املؤسسات 

الدينية

قلياًل ما يتعرض 

للقضية

يتبنى املعاير اهتامم ضئيل

االجتامعية التقليدية 

حول تقييد تنقل 

املرأة يف املساحات 

العامة

القادة الدينين اآلخرين، والقادة 

السياسين

ميكنه أن يؤثر عىل 

الجمهور العام لقبول 

أهمية هذا القانون. 

وميكنه أيًضا التأثر عىل 

الرجال والفتيان لوقف 

التحرش الجني باملرأة 

والتصدي له إذا ما 

شاهدوه يف مجتمعاتهم 

املحلية. 

5 - وسائل 

اإلعالم

تتعرض لهذه القضية 

بصورة متوسطة

ارتباط أو أهمية 

متوسطة إىل عالية

أرقام التوزيع، 

والقصص املثرة 

لالهتامم

مالكو القنوات اإلعالمية، ووزارة 

اإلعالم

لها سلطة قوية ملساءلة 

املسئولن عن وضع 

القانون.

6 - عامة 

الجمهور )مع 

الركيز عىل 

الشبان(

تفهم ضعيف إىل 

متوسط للقضية

ذات أولوية 

متوسطة

وسائل اإلعالم التقليدية، ووسائل السالم والتنمية

التواصل االجتامعي، والقادة 

الدينين

ميكن للمواطنن أن يكون 

لهم صوت مسموع 

للضغط من أجل وضع 

قانون يحافظ عىل سالمة 

املرأة يف املساحات 

العامة. وقد يكون 

للمواطنن سلطة قرية 

عىل الحكومة من خالل 

قدرتهم عىل التصويت يف 

االنتخابات املقبلة. 

نواب الربلمان كجهات مستهدفة وحلفاء 
من أجل الدعوة لتحقيق المساواة بني 

الجنسني
ــة  ــات الوطني ــة السياس ــلطة ملناقش ــان بالس ــواب الرمل ــع ن يتمت

القوانــن  وصياغــة  وإقــرار  وتشــكيلها،  للجنســن  املســاوية 

ــذ  ــب بحقــوق املــرأة الشــابة، وضــامن املــوارد لتنفي ــي تطال الت

مثــل هــذه الترشيعــات والسياســات ورصــد ومتابعــة تنفيذهــا. 

وهــذا يجعــل مــن النــواب الرملانيــن جهــات مســتهدفة رئيســية 

ــن الجنســن.  ــق املســاواة ب ــل تحقي ــن أج ــوة م للدع

ــىل  ــول ع ــان الحص ــواب الرمل ــع ن ــل م ــاركة العم ــب مش وتتطل

فهــم متعمــق للبيئــة السياســية وصناعــة السياســات واســاليب 

ــاج إىل  ــذ الرملــان لوظائفــه. وبحســب ســياقك، ســوف تحت تنفي

التعــرف عــىل نقــاط االنطــالق مــن أجــل إرشاك نــواب الرملــان، 

ــان  ــة، واللج ــادة الرملاني ــالل القي ــن خ ــم م ــول إليه ــل الدخ مث

الرملانيــة، والرملانيــن املســتقلن، والشــبكات الرملانيــة. وميكــن 

ــاول  ــي تتن ــة والت ــن املؤجل ــات القوان ــتخدام مرشوع ــا اس أيًض

ــاش  ــدء نق ــة لب ــالق وبداي ــة انط ــن كنقط ــن الجنس ــاواة ب املس

مــع نــواب الرملــان. وهنــاك طريقــة أخــرى للوصــول إىل نــواب 

الرملــان وهــي مــن خــالل اختيــار رشكاء يف الدعــوة ممــن 

ــد  ــىل املزي ــرف ع ــان. )تع ــواب الرمل ــول إىل ن ــتطيعون الوص يس

ــيل(. ــام ي ــرشكاء في ــد ال ــات بشــأن تحدي ــن املعلوم م

ومتثــل شــبكة الرملانيــات العربيــات للمســاواة »رائــدات« إحــدى 

ــذه  ــام 2015. وه ــكيلها يف ع ــم تش ــي ت ــدة الت ــركات الواع الح

ــاواة  ــىل املس ــو غ ــة تدع ــة إقليمي ــبكة برملاني ــل ش ــة متث الحرك

بــن الجنســن واملشــاركة العادلــة للمــرأة يف صناعــة السياســة يف 

املنطقــة العربيــة. وتعمــل هــذه الحركــة أيًضــا كجامعــة ضغــط 

للتأثــر عــىل الحكومــات مــن أجــل إقــرار سياســات تراعــي 

ــن الجنســن. الفــوارق ب

ــدات«  ــة »رائ ــول حرك ــات ح ــن املعلوم ــد م ــىل املزي ــرف ع تع

مــن هنــا. وعــالوة عــىل ذلــك، ابحــث عــن »دليــل اليونيســيف 

التدريبي من أجل العمل مع الرملانين«.   
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عقد الشراكات من أجل الدعوة107
املقصــود بالــرشاكات مــن أجــل الدعــوة بوجــه عــام هــو انضــامم مجموعة 

مــن األشــخاص و/أو املؤسســات التــي ميكنهــا تشــارك املعلومــات، والفرص، 

واملهــارات، واملــوارد، بصــورة رســمية أو غــر رســمية، للمســاعدة يف بنــاء 

ــة لوصــف  ــامت مختلف ــا تســتخدم كل ــا م ــوة. وغالبً ــوذ للدع ســلطة ونف

الــرشاكات، مثــل شــبكة، وائتــالف، وتحالــف، وحركــة، ومنصــة.

 وميكــن للــرشاكات يف مجــال الدعــوة لتحقيــق املســاواة بــن الجنســن أن 

تســاعدك عــىل مــا يــيل:

ــم 	  ــلطتك، وتضخي ــدة لس ــاء قاع ــك، وبن ــم ملبادرت ــىل الدع ــول ع الحص

ــك. صوت

وضع أفكار وسبل جديدة حول قضية دعوتك.	 

الحصول عىل املعرفة والخرة.	 

إدارة املخاطر الناشئة عن الدعوة.	 

العمــل بصــورة مبــارشة أكــر مــع الفئــة املهمشــة مــن الشــابات 	 

والشــبان والفئــات املتأثــرة بالتمييــز القائــم عــىل النــوع.

ــة  ــق لقضي ــم أعم ــىل فه ــول ع ــدوره يف الحص ــك ب ــاعدك ذل ــوف يس وس

ــك. ــن دعوت ــرًا ع ــر تعب ــبكة أك ــاء ش ــىل بن ــام سيســاعدك ع ــوة، ك الدع

ــب  ــك، يج ــط لدعوت ــن التخطي ــة م ــذه النقط ــد ه ــركاء: عن ــد ال تحدي

أن تكــون قــد أنجــزت جــزًءا كبــرًا مــن العمــل لتحديــد الــرشكاء. راجــع 

املعلومــات التــي يســفر عنهــا مخطــط اصحــاب املصلحــة وتحليــل 

املســتهدف، وذلــك لوضــع قامئــة مــن الــرشكاء املحتملــن يف الدعــوة. واآلن 

ــة  ــر التالي ــة املعاي ــة بقامئ ــات الناتج ــخاص واملؤسس ــة األش ــك مقارن علي

ــن: ــك املحتمل ــد رشكائ لتحدي

ــن 	  ــي هات ــي تعن ــا الت ــوا داعمــن للشــابات والشــبان والقضاي أن يكون

ــن. الفئت

أن يكونــوا مشــاركن مــع مجموعــة متنوعــة مــن الشــباب )مثــل: 	 

ــباب  ــة، وش ــة والحري ــق الريفي ــون يف املناط ــن يعيش ــباب الذي الش

ــك  ــر  ذل ــة، وغ ــات العرقي ــون لألقلي ــن ينتم ــباب الذي ــن، والش الالجئ

ــات(. ــن الفئ م

ــز خــاص عــىل تحقيــق املســاواة بــن الجنســن 	  أن يكــون لديهــم تركي

ــع النســاء الشــابات. ومتكــن جمي

أن يتفهمــوا ويقــدروا الــدور الــذ1ي ميكــن للشــبان أن يلعبــوه كــرشكاء 	 

يف الســعي لتحقيــق املســاواة بــن الجنســن.

أن ميتلكوا قوة أو مهارة رئيسية تضيف نفًعا حقيقيًا عىل دعوتك.	 

ــذ 	  ــاول التنفي ــي تتن ــل يف الحــوارات الت ــوا قــد شــاركوا مــن قب أن يكون

ــة املســتدامة. ــي للجنســن ألهــداف التنمي ــي املراع الوطن

أن تكون لديهم عالقات قامئة مع صناع القرار الرئيسين.	 

107-  مقتبس من برنامج األمم املتحدة املشرك UNAIDS )2014(. 2015. دليل ادوات اسراتيجية الدعوة

108-  مقتبس من فينيكالسن ل.، ميلر ف. )2002(. نسيج جديد للسلطة، الشعب والسياسة: دليل العمل للدعوة ومشاركة املواطن. للرشكاء فقط.

109-  مقتبس من كاركارا ن. )2013(. دليل مجموعة أدوات الدعوة لجدول أعامل األطفال حول كيفية الدعوة بفاعلية إىل حقوق الطفل يف تنزانيا، يونيسيف تنزانيا

110-  مقتبس من TASCO, SIPU إنرناشيونال )2011(. الدعوة والتأثر عىل السياسات من أجل التغير االجتامعي.

أمور للتفكري والمناقشة
ــاعدك  ــد تس ــة ق ــر إضافي ــر يف أي معاي ــك التفك ــل ميكن -1 ه

ــن؟ ــك املحتمل ــد رشكائ ــىل تحدي ع

-2 مبجــرد أن تحــدد رشكائــك املحتملــن للعمــل الدعــوي، فكــر 

التواصــل معهــم وتكويــن رشاكات مــن شــأنها أن  يف ســبل 

ــك. ــة لدعوت ــف قيم تضي

إي�جاد نقاط دخول )انطالق( للدعوة
والرشكاء  الجامهر  وتحديد  املصلحة،  ألصحاب  تحليل  إجراء  بعد 

املستهدفن، عليك أن تحدد نقاط االنطالق يف دعوتك والعثور عىل الفرص 

للتأثر عليهم. ويتطلب ذلك استيعاب األنظمة السياسية، والبيئة السياسية، 

والثقافة املحلية. ويوفر الربط بن السياسات الوطنية، واالتفاقيات الدولية 

مثل اتفاقية أهداف التنمية املستدامة، واتفاقية القضاء عىل جميع أشكال 

إضافية  فرًصا  الدولية،  املواثيق  من  وغرها  )سيداو(،  املرأة  ضد  التمييز 

للدعوة من أجل تحقيق املساواة بن الجنسن.

فهــم املشــهد الســيايس والثقــايف: يجــب عــىل كل منــارص أن يكــون عــىل 

اطــالع بالهيــاكل الحاكمــة يف دولتــه. وفيــام يــيل بعــض األمــور التــي عليــك 

التفكــر فيهــا: مــا هــي الجهــات السياســية الرســمية الرئيســية يف دولتــك؟ 

ــاكل السياســية  ــي، تشــمل الهي ــال، عــىل املســتوى الوطن عــىل ســبيل املث

الشــعب/الرملان(،  )مجلــس  الترشيعيــة  الســلطة  الرئيســية  الرســمية 

ــة،  ــس الجمهوري ــب رئي ــة، ونائ ــس الجمهوري ــة )رئي ــلطة التنفيذي وللس

ــزاب  ــي، واألح ــام الحكوم ــم(، النظ ــاء )املحاك ــوزراء(، والقض ــس ال ومجل

السياســية )وخاصــًة أثنــاء أوقــات االنتخابــات(، والرشطــة والجيــش. ادرس 

كيــف ترتبــط هــذه الجهــات مــع بعضهــا البعــض، مبــا يف ذلــك ارتباطهــا 

بالقطــاع الخــاص، والجهــات املانحــة، واملجتمــع الــدويل واملواطنن.108متثــل 

هــذه الهيــاكل السياســية جميعهــا نقــاط انطــالق مهمــة للدعــوة.

وباملثــل، أجــر تقييــاًم للهيــاكل واملؤسســات الثقافيــة والدينيــة يف الدولــة 

ــابق  ــع الس ــع املرب ــم.109 )راج ــر عليه ــرة للتأث ــاحة املتواف ــد املس لتحدي

حــول اســتهداف املؤسســات الدينيــة والقــادة الدينيــن للدعــوة مــن أجــل 

تحقيــق املســاواة بــن الجنســن(.

فهم البيئة السياسية:110لفهم البيئة السياسية، لتحديد السياسات والخطط 

بن  املساواة  مع  لتتناسب  صياغة  إلعادة  تحتاج  التي  الصلة  ذات  الحالية 

الجنسن، أو السياسات القامئة املساوية للجنسن التي تحتاج للتنفيذ والرصد.
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وللتأثر بفاعلية عىل السياسات، من األهمية أن تتذكر أن كل سياسة منها 

تعمل تحت مظلة أكر وهي النظام الذي يُشكل هذه السياسات. ويف نطاق 

البيئة السياسية األكر، عليك التعرف عىل الجهة التي تتخذ القرارات، ويف 

الزمني  الجدول  عىل  تعرف  السيايس.  القرار  اتخاذ  يتم  ومتى  هيكل،  أي 

القرار.  اتخاذ  وتوقيت  السياسة  تؤثر عىل وضع  التي  والفعاليات  لألعامل 

سجل هذه التواريخ أو الفرات الهامة يف دعوتك. معرفتك بالتقويم سوف 

لذلك،  املناسب  والوقت  السياسة  التأثر عىل  كيفية  تحديد  تساعدك عىل 

وكلام تم قبول الفكرة يف مرحلة مبكرة من دورة صنع السياسة، كلام كان 

من املرجح أن تزداد فاعلية النتيجة النهائية.

111-  ميلر، ف.، وكويف ج.، )1997(.  دليل املنارصة: أطر للتخطيط، والعمل، والتفكر، معهد بحوث التنمية. بوسطن.

112-  منظمة التعاون االقتصادي والتنمية OECD. املرأة يف الحياة العامة: النوع االجتامعي والقانون والسياسة يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا

وبوجــٍه عــام، يتــم اتخــاذ القــرارات السياســية وفًقــأ لــدورة أو جــدول يف 

ــدورة صناعــة  الســاحة السياســية. وعــادًة مــا تشــمل املراحــل األربعــة ل

ــع  ــيل: )1( وض ــا ي ــة( م ــة السياس ــا دورة صناع ــمى أيًض ــة )وتس السياس

ــذ  ــن، )3( التنفي ــدة(، )2( الصياغــة ووضــع القوان جــدول األعــامل )األجن

والتطبيــق، )4( الرصــد والتقييــم. وعــىل الرغــم مــن أن كل مرحلــة تختلف 

ــا مــا تتداخــل هــذه املراحــل مــع بعضهــا. عــن األخــرى، إال أنــه غالبً

مراحل صنع السياسات111

الربط بن السياسات الوطنية واالتفاقيات الدولية

كــام يبــق أن ذكرنــا، ميكنــك اســتخدام االتفاقيــات الدوليــة التــي تتنــاول 

ــات  ــىل السياس ــر ع ــابة للتأث ــرأة الش ــن امل ــن ومتك ــن الجنس املســاواة ب

التنميــة  أبــرز هــذه االتفاقيــات »اتفاقيــة أهــداف  الوطنيــة. ومــن 

املســتدامة« التــي تتيــح فرصــة مهمــة وتاريخيــة لجعــل السياســات 

ــن. ــن الجنس ــاواة ب ــر مس ــة أك الوطني

كـام توفـر لـك االتفاقيـات الدوليـة األخـرى الرشعيـة وتعطـي ملطالبك قوة 

أكـر مـن أجـل تحقيـق املسـاواة بـن الجنسـن، وهـذه االتفاقيـات مثـل 

بكـن،  عمـل  ومنهـاج  وإعـالن  االختياريـة،  وبرتوكوالتهـا  سـيداو  اتفاقيـة 

والقـرار رقـم 1325 بشـأن املرأة والسـالم واألمـن، والقرار رقم 2250 بشـأن 

الشـباب والسـالم واألمـن، وغرهـم من االتفاقيات. وتسـاعد هـذه املواثيق 

وآليـات الرصـد الخاصـة بها عـىل مسـاءلة الحكومات لضامن حقـوق املرأة 

الشابة.

فمثــاًل، »االســراتيجية املريــة للمــرأة 2030« تــم وضعهــا حديثـًـا للتوافــق 

ــل  ــة مامث ــر اســراتيجيات وطني ــة املســتدامة. وتتواف ــع أهــداف التنمي م

ــن،  ــة: البحري ــة التالي ــدول العربي ــن يف ال ــن الجنس ــاواة ب ــعى للمس تس

واألردن، ولبنــان، واملغــرب، وفلســطن، وتونــس، واليمــن، واإلمــارات 

الســيايس  االلتــزام  االســراتيجيات  املتحدة.112وتعكــس هــذه  العربيــة 

لتحســن وضــع املــرأة والفتــاة. وينبغــي عليــك أن تتأكــد عــام إذا كانــت 

االســراتيجية الوطنيــة بشــأن املســاواة بــن الجنســن يف دولتــك )إن 

ــط  ــي خط ــا ه ــتدامة، وم ــة املس ــداف التنمي ــع أه ــة م ــدت( متوافق وج

إطالقهــا ورصدهــا. ابحــث أيًضــا عــن كيفيــة انخــراط مجموعتــك الشــبابية 

أو املجموعــة الشــبابية التــي تقودهــا شــابات يف هــذه االســراتيجية. )انظر 

القســم الــذي يتنــاول الشــباب والتنفيــذ املراعــي للجنســن ألهــداف 

ــكار(  ــن األف ــد م ــىل املزي ــرف ع ــزء )1( للتع ــتدامة يف الج ــة املس التنمي

اســتخدم هــذه املعلومــات لتخطــط لدعوتــك. وفيــام يخــص الــدول التــي 

ال تتوافــر فيهــا اســراتيجية وطنيــة للمســاواة بــن الجنســن، فــإن الزخــم 

حــول التنفيــذ الوطنــي ألهــداف التنميــة املســتدامة يوفــر فرصــة مناســبة 

ــوة إىل وضــع هــذه االســراتيجية.  للدع
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السؤال )3(: ما الذي يحتاجون سماعه؟
ــل  ــة عــى هــذا الســؤال وضــع رســائل قامئــة عــى الدلي تتضمــن اإلجاب

ــه. ــكل مســتهدف بعين ل

وضع رسائل الدعوة	 

يُقصــد بكلمــة »رســالة« ببســاطة »حكايــة قصتــك«. ولتقــوم بذلــك، 

تحتــاج أن تفكــر فيــام تريــد أن تقــول، وكيــف ينبغــي عليــك أن تقولــه. 

ــت يف وضــع هــذه  ــك أن تســتثمر الوق ــرار، علي ــاع الق ــر عــىل صن وللتأث

الرســالة يف وقــت مبكــر مــن خطــة دعوتــك. وإذا كانــت رســائلك كثــرة 

ــامم  ــد ال تســتحوذ عــىل اهت ــد، فق العــدد، أو مبهمــة، أو شــديدة التعقي
ــى.113 ــرًا ال يُن ــدث تأث ــد ال تُح ــام ق ــور املســتهدف ك الجمه

ورســالة الدعــوة الفعالــة هــي تلــك التــي تحتــوي عــىل معلومــات، 

وتعمــل عــىل حــث الجميــع ليتحركــوا مــن أجــل اتخــاذ إجــراءات عمليــة. 

ــىل  ــب ع ــادي، يج ــل امل ــليم، والدلي ــق الس ــات، واملنط ــتخدام البيان وباس

الرســالة أن تصــف العمــل الــذي تشــجع الجمهــور املســتهدف عــىل 

القيــام بــه. ويحتــاج الجمهــور إىل أن يتعــرف بوضــوح عــىل مــا تريــد ان 

تفعله.114ارجــع إىل البحــث املبــديئ الــذي أجريتــه يف املراحــل األوىل مــن 

ــذي ميكنــك  ــح ال ــور عــىل الدليــل الصحي ــك للعث التخطيــط للدعــوة، وذل

ــوة. ــائل الدع ــتخدامه يف رس اس

استخدام نفس اللغة المستخدمة في 
أهداف التنمية المستدامة، وغريها من 

االتفاقيات الدولية لوضع إطار لرسائل 
الدعوة بشأن تحقيق المساواة بني 

الجنسني
التنميــة  أهــداف  يف  املســتخدمة  اللغــة  اســتخدام  ميكنــك 

املســتدامة، واتفاقيــة ســيداو، وقــرارات لجنــة وضــع املــرأة، 

والقــرارات الصــادرة مــن مجلــي األمــن لألمــم املتحــدة، وغــر 

ذلــك مــن االتفاقيــات الدوليــة، وذلــك مــن أجــل وضــع رســائل 

لدعوتــك. وينبغــي أيًضــا اســتخدام هــذه الرســائل للتحــدث عــن 

أي انحــراف تقــع فيــه الدولــة ويتنــاىف مــع التزامهــا باالتفاقيــات 

ــة. الدولي

وعنــد الربــط بــن الرســائل وأهــداف التنميــة املســتدامة، ســلط 

الضــوء عــىل املبــادئ الرئيســية لجــدول أعــامل عــام 2030 

وهــي: الشــمولية )عــدم تــرك أحــد يتخلــف عــن الركــب( 

113-  منتدى أصحاب املصلحة و منظمة سيفيكوس. التنمية املستدامة 2015. دليل مجموعة أدوات الدعوة

114-  مقتبس من جوسلينج ل.، كوهن د.، )2007(. دليل املشارك: مسائل يف الدعوة -  مساعدة األطفال عىل تغير عاملهم، التحالف الدويل إلنقاذ األطفال.

115-  مقتبس من ما وراء 2015. من مجموعة أدوات من السياسة إىل العمل

116-  مقتبس من كاركارا ن. )2013(. دليل مجموعة أدوات الدعوة لجدول أعامل األطفال حول كيفية الدعوة بفاعلية إىل حقوق الطفل يف تنزانيا، يونيسيف تنزانيا

وجــدول األعــامل القائــم عــىل اإلنســان – والتــي اتفقــت عليهــا 

ــد  ــك أن تؤك ــات. وعلي ــن الحكوم ــات ب ــالل املفاوض ــدول خ ال

عــىل أن الحكومــات الوطنيــة عرضــة للمســاءلة ويجــب الوفــاء 

بهــذه املبــادئ. ويجــب أن تتنــاول هــذه املبــادئ كافــة النســاء 

الشابات.115     

ــة  ــائل دعوي ــع رس ــىل وض ــاعدك ع ــة لتس ــح النافع ــض النصائ ــك بع وإلي
ــة.116 فعال

1 - تعــرف عــى الجمهــور الــذي تســتهدفه: اســتفد مــن املعلومــات التــي 

ــور  ــل الجمه ــة وتحلي ــب املصلح ــل صاح ــن تحلي ــا م ــل عليه تحص

املســتهدف للتعــرف عــىل الفئــات املهتمــة بقضيــة دعوتــك، أو التــي 

ميكــن حثهــا عــىل االهتــامم بتلــك القضيــة. ويف الوقــت نفســه، كــن 

ــل  ــث تعم ــك؛ حي ــية يف دولت ــلطة السياس ــة والس ــة بالبيئ ــىل دراي ع

العديــد مــن العوامــل الســياقية عــىل تشــكيل الرســالة. وهــذه 

العوامــل تشــمل مســتوى االنفتــاح الســيايس واملواقــف العامــة بشــأن 

ــرة للجــدل. ــا املث القضاي

2 - حافــظ عــى أن تكــون الرســالة واضحــة، وبســيطة، وموجــزة: تأكــد 

مــن أنــه ميكــن ألي شــخص ال يعــرف شــيئًا عــن املوضــوع أن يفهــم 

ببســاطة مضمــون الرســالة. وقــد تكــون املصطلحــات اإلمنائيــة التــي 

ــىل  ــم ع ــف القائ ــدين«، »العن ــع امل ــل »املجتم ــتخدامها مث ــر اس يك

ــر  ــات، غ ــن املصطلح ــا م ــتدامة«، وغره ــة املس ــوع«، و«التنمي الن

ــاس.  واضحــة لكثــر مــن الن

3 - اســتخدم لغــة محــددة وقويــة واســتخدم األفعــال يف صيغــة املعلــوم: 

ــبيل  ــىل س ــر. ع ــواع الجامه ــع أن ــع جمي ــب م ــة تتناس ــتخدم لغ اس

ــال: »متثــل حقــوق املــرأة الشــابة أحــد حقــوق اإلنســان«. املث

4 - اســتخدم الحقائــق الواضحــة واألرقــام بطريقــة ابتكاريــة: فاملعلومــات 

ــار  الجيــدة تعــزز مــن تأثــر أي دعــوة. ولكــن مــن األهميــة أن تخت

الحقائــق وطريقــة تقدميهــا. فــإن قولــك »أن امــرأة واحــدة مــن بــن 

كل خمــس شــابات....« ينقــل الحقيقــة التــي تريــد توصيلهــا بطريقــة 

أوضــح مــن قولــك: »أكــر مــن %20 مــن النســاء الشــابات......«.

ــكل  ــتخدمة: ل ــيلة املس ــع الوس ــب م ــالة لتتناس ــف الرس ــم بتكيي 5 - ق

ــو،  ــف، والرادي ــالم، والصح ــون، واألف ــل: التليفزي ــل )مث ــيلة تواص وس

ــة.  ــا الخاص ــا وحدوده ــك( إمكاناته ــر ذل ــرح، وغ ــت، وامل واإلنرن

عــىل ســبيل املثــال، فيــام يخــص التليفزيــون، تســتخدم األفــالم 

والفيديوهــات العنــر املــريئ بينــام تقلــل مــن املعلومــات التحريريــة 

ــة. واملنطوق

ــواء  ــور – س ــاج الجمه ــراءات: يحت ــاذ إج ــى اتخ ــور ع ــجع الجمه 6 - ش
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كانــوا مــن صانعــي السياســات أو عامــة الجامهــر – أن يعرفــوا مــاذا 

عليهــم فعلــه ليدعمــوا القضيــة. اعــرض اقراحــات بســيطة عــىل كل 

جمهــور مثــل »ادعمــوا مــرشوع قانــون يتنــاول العنــف ضــد املــرأة 

ــه  ــذي نقدم ــب اإللكــروين ال ــوا الطل ــان« أو »وقع ــام الرمل ــدم أم يق

ــاء التحــرش الجنــي يف املســاحات العامــة«.   إلنه

7 - قــدم حــاًل ممكًنــا: أخــر الجمهــور كيــف تقــرح حــل املشــكلة. عــىل 

ــون  ــذ القان ــن تنفي ــئول ع ــب كل مس ــي تدري ــال، »ينبغ ــبيل املث س

ــرأة«. ــي بامل ــرش الجن ــع التح ــع وقائ ــل م ــبة للتعام ــة املناس بالطريق

ــرة واحــدة  ــالة م ــر إرســال الرس ــادًة، ال يعت ــرر إرســال رســالتك: ع 8 - ك

لتعزيــز رســالتك  اســراتيجية  احــرص دامئًــا عــىل وضــع  كافيًــا. 

وتكرارهــا، إمــا بنفســك، أو مــن خــالل اآلخريــن.

األداة )6(: وضع رسائل الدعوة
أواًل عليك وضع رسالة أساسية واحدة، عىل أن تلخص هذه الرسالة 

طرق  وإحدى  إحداثها.  تريد  التي  والتغيرات  موقفك،  بوضوح 

وضع الرسالة األساسية هي أن تفكر يف عبارة واحدة، وتعر عن 

الفكرة الرئيسية لرسالتك، ثم ذكر الدليل لتدعم به عبارتك، وأخرًا 

العمل املطلوب أداؤه من الجمهور املستهدف.

ــل  ــدف + العم ــل + اله ــارة + الدلي ــوة = العب ــية للدع ــالة األساس الرس

ــوة(  ــب« الدع ــذه )أو »مطل ــراد تنفي امل

العبارةالفكرة املحورية لرسالتك

الهدفما الذي تريد تحقيقه؟ 

مــا الــذي تريــد مــن جمهــورك 

عملــه؟ املســتهدف 

العمل 
المطلوب 

ســهلة  بحقائــق  العبــارة  تدعــم 

الفهــم 
األدلة

واآلن هيا نلق نظرة عىل األمور التي يجب تفاديها يف رسالة الدعوة.

»إن إنهــاء التحــرش الجنــي ضــد املــرأة يف املســاحات العامــة بحلــول عــام 

ــة كجــزء  ــة هامــة، ونحــن ملتزمــون تجــاه هــذه القضي ــل قضي 2030 ميث

مــن رؤيــة مجموعتنــا الشــبابية. وهنــاك أيًضــا التــزام تفرضــه االتفاقيــات 

الدوليــة لحقــوق اإلنســان عــى دولتنــا، إىل جانــب جــدول أعــال 2030 

للتنميــة املســتدامة الــذي تبنينــاه. ومــن حــق كل امــرأة شــابة أن تعيــش 

يف أمــان، إال أن هــذا األمــر واجــب إجبــاري عــل الدولــة بســبب الفوائــد 

ــك  ــر ل ــا أن نوف ــًا، ميكنن ــت مهت ــإذا كن ــك. ف ــى ذل ــة ع ــة املرتتب التنموي

ــة  ــك أدل ــيتيح ل ــا س ــوع، م ــذا املوض ــول ه ــات ح ــن املعلوم ــد م املزي

إضافيــة للقضــاء عــى التحــرش الجنــي ضــد املــرأة يف الشــوارع. ونأمــل 

ــم عــى  ــة العنــف القائ أن تضعــوا يف اعتباركــم – أنــت وزمــاؤك – قضي

ــاء ســن القوانــن الجديــدة يف الربملــان.« النــوع أثن

ملاذا تعتقد أن هذا املثال ال يقدم رسالة فعالة للدعوة؟

ــق  ــالة حقائ ــدم الرس ــهولة. ال تق ــرض بس ــد الع ــم فوائ ــن فه أواًل، ال ميك

واضحــة، كــام تشــتمل عــىل الكثــر مــن املصطلحــات املتخصصــة. ورســالة 

الدعــوة الفعالــة هــي الرســالة التــي توضــح بســهولة املعلومــات الفنيــة 

ألي شــخص ال يعــرف شــيئًا عــن املوضــوع. والرســالة التــي معنــا ال تذكــر 

مطلــب واضــح مــن الجمهــور للقيــام بــأي عمــل. 

واآلن، هيــا نعيــد صياغــة هــذه الرســالة باســتخدام منــوذج الرســالة 

األساســية. وإليــك املثــال التــايل:

»يعتــرب التحــرش الجنــي انتهــاكًا لحقــوق اإلنســان. حيــث ميثــل تهديــًدا 

ــاة  ــة يف الحي لســامة املــرأة وحريتهــا، مــا يحــول دون مشــاركتها الكامل

ــع أشــكال  ــة مــن جمي ــاة خالي ــش حي ــة. وللمــرأة الحــق يف أن تعي العام

ــارة{ العنــف.« }العب

»وتوضــح األبحــاث أن مثــان نســاء مــن بــن كل عــرة نســاء يف دولتنــا قــد 

تعرضــن ألحــد أشــكال التحــرش الجنــي يف املســاحات العامــة.« }الدليــل{

»وحكومتنــا مســئولة عــن جميــع النســاء؛ حيــث التزمــت حكومتنــا 

ــع  ــا وض ــب علين ــك يج ــتدامة، ولذل ــة املس ــال 2030 للتنمي ــدول أع بج

ــدف{ ــكاله.« }اله ــة أش ــرأة بكاف ــد امل ــف ض ــد للعن ح

»ويجــب إعطــاء األولويــة القصــوى لوضــع قانــون يجــرم التحــرش الجنــي 

باملــرأة يف املســاحات العامــة. ويتعــن عــى الحكومــة أن تنفــذ هــذا 

ــن  ــاغ ع ــن اإلب ــاء م ــن النس ــان متك ــق ض ــن طري ــة ع ــون برصام القان

ــا  ــا ك ــل معه ــم التعام ــع يت ــذه الوقائ ــي، وأن ه ــرش الجن ــع التح وقائ

ــذه{ ــوب تنفي ــل املطل ــي.« }العم ينبغ
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استخدم نتائج الدراسة االستقصائية 
الدولية IMAGES MENA لوضع إطار 

لرسالة دعوتك
وكــام ســبق أن ذكرنــا، فــإن النتائــج والدليل الناشــئة عن الدراســة 

االســتقصائية الدوليــة بشــأن الرجــال واملســاواة بــن الجنســن يف 

 IMAGES MENA ــا ــامل أفريقي ــط وش ــرشق األوس ــة ال منطق

ــك.  ــالة دعوت ــار لرس ــع إط ــىل وض ــاعدك ع ــن أن يس ــن املمك م

وكمثــال، نعــرض فيــام يــيل النتائــج مــن الدراســة االســتقصائية 

الدوليــة فيــام يخــص التحــرش الجنــي يف الشــوارع:

ميثــل التحــرش الجنــي يف الشــوارع الشــكل اآلخــر األكــر 

انتشــاًرا مــن أشــكال العنــف القائــم عــىل النــوع يف املنطقــة، وال 

ســيام التعليقــات الجنســية، واملطــاردة أو التتبــع، أو التحديــق. 

وقــد رصح مــا بــن 31 يف املائــة و 64 يف املائــة مــن الرجــال إنهــم 

ارتكبــوا مثــل هــذه األفعــال، يف حــن قــال 40 يف املائــة إىل 60 يف 

املائــة مــن النســاء إنهــن تعرضــن للتحــرش عــىل مــدى عمرهــن. 

ــن  ــوع م ــذا الن ــم به ــبب قيامه ــن س ــال ع ــئل الرج ــا س وعندم

ــة العظمــى مــن الرجــال - التــي تصــل  العنــف، أجابــت الغالبي

إىل 90 يف املائــة يف بعــض الــدول - إنهــم يفعلــون ذلــك مــن أجــل 

املتعــة، ويالحــظ أن نســبة ثلثــي إىل وثالثــة أربــاع الرجــال يلقون 

بالالمئــة عــىل النســاء بســبب ارتداءهــن مالبــس »اســتفزازية«.

وقــد كان مــن املرجــح أكــر بــن الشــباب، والرجــال املتعلمــن، 

والرجــال الذيــن مــروا بتجــارب عنيفــة أثنــاء طفولتهــم أن 

يشــاركوا يف العنــف الجنــي يف الشــوارع. وقــد غلــب عــىل 

النســاء املتعلــامت، والــاليت يعشــن يف مناطــق حريــة، أن 

ــف. ــن العن ــوع م ــذا الن ــن له ــن تعرضه ــن ع يبلغ

  

وســوف تعمــل رســالة الدعــوة األساســية عــىل توجيــه الشــعارات املحتملــة 

ــال،  ــة املســتخدمة يف العمــل الدعــوي. عــىل ســبيل املث واملقاطــع الصوتي

ميكــن أن تكــون الشــعارات املحتملــة:

»ال يتناسب التحرش الجنيس مع قيمنا، وتقاليدنا، وتاريخنا«

»ال تغفلوا حقوق املرأة الشابة عند وضع السياسات«

»جيلنا هو من سيتصدى للعنف ضد املرأة«

117-  مقتبس من باريس 21. )2010(. الدعوة إىل اسراتيجية وطنية لوضع اإلحصاءات، مجموعة أدوات عىل مستوى الدولة

118-  مقتبس من اليونيسيف )2010( – دليل أدوات الدعوة: دليل توجيهي للتأثر يف القرارات التي تعمل عىل تحسن حياة األطفال

119-  تشاندلر. ل، )2006(.  مواد تدريبية فعالة يف مجال الدعوة. جامعة الضغط. اململكة املتحدة.

أمور للتفكري والمناقشة
هــل ميكنــك التفكــر يف رســائل وشــعارات دعويــة رنانــة أخــرى 

بشــأن تحقيــق املســاواة بــن الجنســن؟ ومــا الــذي يجعــل 

ــى؟ ــالة ال تن الرس

وضــع إطــار لرســائل مختلفــة موجهــة لجاهــر مختلفــة: ميكــن وضــع 

إطــار لرســالة أساســية بطريقــة مختلفــة بحســب الجمهــور الــذي توجــه 

ــة. والرســالة  ــا يعــرف باســم الرســالة الثانوي ــه هــذه الرســالة. وهــذا م ل

الثانويــة تقــدم رشًحــا أكــر، أو تســتخدم عندمــا يحتــاج نــوع معــن مــن 

الجامهــر إىل تعزيــز رســالة أساســية.117وينبغي أن يقــدم تحليــل أصحــاب 

املصلحــة املعلومــات املهمــة التــي ينبغــي أن تســاعدك أثنــاء إعــداد هــذه 

الرســائل. 

إطــار  عنــد وضــع  لــكل جمهــور مســتهدف  التاليــة  األســئلة  ادرس 
للرســائل.118

ما هي مصالحهم السياسية؟

ما كم املعلومات التي لديهم بالفعل عن القضية؟

هل تخرهم شيئًا يعرفونه بالفعل؟

ما هي املعلومات الجديدة التي تقدمها؟

هل اتخذوا موقًفا عاًما من القضية؟

ما هي اعراضاتهم عىل موقفك؟

هــل تحتــاج إىل إزالــة أي مفاهيــم خاطئــة حــول املســاواة بــن الجنســن 

وحقــوق الشــابات؟

هل األدلة التي تنقلها إىل جمهورك املستهدف دقيقة؟

تذكــر أيًضــا أن وضــع إطــار للرســالة يجــب أن يتــم دون تغيــر للحقائــق 

وتشــويه للقيــم األساســية119. ضــع يف اعتبــارك أنــك قــد تحتــاج إىل عــدة 

ــور.  ــدى الجمه ــات محــددة ل ــا الهتامم ــة خصيًص ــة مصمم ــائل ثانوي رس

وفيــام يــيل بعــض األمثلــة عــىل الرســائل الثانويــة:
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مثال عىل رسائل الدعوة )هذه األمثلة ألغراض التوضيح فقط، ويجب أن تصاغ مبا يتناسب أكر مع املعتقدات الجمهور

واالهتاممات الخاصة بكل جمهور(

كام هو متفق عليه يف أهداف التنمية املستدامة، أظهر التزامك بإنهاء العنف ضد املرأة وذلك بتأييد فكرة وضع الرملانين واملرشعن

قانون لتجريم التحرش الجني باملرأة يف املساحات العامة. وسيوضح ذلك أن السياسات الحكومية تعمل عىل تهيئة 

فرص حياة أفضل للجميع.  

يؤثر استمرار العنف ضد املرأة عىل الصحة العامة والتنمية االقتصادية وعىل تحقيق أعىل مستوى ممكن من وزير الشؤون االجتامعية

الرفاهية لكل املواطنن. وقانون تجريم التحرش الجني يف املساحات العامة من شأنه أن يكفل حامية حقوق املرأة,. 

إن ضامن تنقل النساء بحرية وأمان يف املساحات العامة ميثل عامل رئيي لتقدم البالد.

سوف يكفل القانون الذي يجرم التحرش الجني يف املساحات العامة حامية حقوق املرأة ويساند ضحايا التحرش، وزير العدل

وال يتسامح أو يتهاون مع الجناة. وهذا يتامىش مع االلتزامات الواردة يف دستورنا بشأن الكرامة والعدالة للجميع، 

وعىل النحو املتفق عليه يف خطة التنمية املستدامة لعام 2030.

من شأن قانون تجريم التحرش الجني يف املساحات العامة أن يحد من القبول املجتمعي للعنف ضد املرأة وأن رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة

يزيد من املسؤولية االجتامعية عن التصدي لهذا النوع من العنف. شجع واضعي السياسات عىل وضع هذه املسألة 

يف جدول أعامل السياسات.

من أجل الوفاء بتعهدكم والتزامكم بتحقيق املساواة بن الجنسن وإنهاء العنف ضد املرأة بحلول عام 2030، الجهات املانحة

ستقدم هذه الجهات مساعدات مالية مبارشة إىل بلدنا لتأييد وضع قانون يجرم التحرش الجني يف املساحات العامة 

وتنفيذه ورصده.

يجب أن يستخدم اإلعالم سلطته للقيام بدور املراقب عىل الحكومة ملساءلتها عن سن قانون إلنهاء التحرش الجني وسائل اإلعالم

باملرأة يف املساحات العامة. وهذا بدوره سوف يزيد نسبة املشاهدين والقراء يف وسائل اإلعالم.

ا للصمت عن التحرش الجني وإلقاء اللوم عىل الضحية وترير موقف الجاين. ويك يتوقف املتحرشون عامة الجامهر  دعونا نضع حدًّ

عن ارتكاب املضايقات، فعىل كل أفراد املجتمع االمتناع عن التسامح تجاه هذه الجرمية وترير سلوكهم, فكل 

إجراء له أهمية. وقع عىل الطلب اإللكروين لدعم وضع قانون يجرم التحرش الجني يف املساحات العامة, فكلام 

كانت املساحات العامة آمنة ومتاح للمرأة فيها حرية التنقل بسهولة، كلام زادت التنمية االجتامعية واالقتصادية يف 

املجتمع.

http://www.musawah.org/about-musawah  -120

وضع إطار للرسائل الموجهة للقادة 
الديني�ني المسلمني

ــي  ــام يــيل بعــض الرســائل الرئيســية مــن حركــة مســاواة الت في

ميكنــك تعديلهــا واســتخدامها يف دعوتــك املوجهــة للزعــامء 

الدينيــن املســلمن120 حيــث تركــز هــذه الرســائل عــىل حقــوق 

املــرأة يف األرسة املســلمة.

ــة 	  ــلمة رضوري ــة يف األرسة املس ــاواة والعدال ــأن املس ــن ب نؤم

ــة. وممكن

املســاواة يف األرسة هــي أســاس املســاواة يف املجتمــع. وينبغــي 	 

ــعيدة  ــة وس ــاحات آمن ــكالها مس ــع أش ــون األرس بجمي أن تك

بحيــث يتــاح فيهــا التمكــن للجميــع عــىل قــدم املســاواة.

ــة دون 	  ــق العدال ــن ال ميكــن تحقي يف القــرن الحــادي والعرشي

مســاواة، وقــد حــان الوقــت لتحقيــق املســاواة والعدالــة!

نريد استعادة روح العدالة التي يكفلها اإلسالم للجميع.	 

نســتخدم إطــاًرا شــاماًل لدمــج تعاليــم اإلســالم، وحقــوق 	 

اإلنســان العامليــة، والضامنــات الدســتورية الوطنيــة للمســاواة، 

ــال. ــاء والرج ــيش للنس ــع املعي والواق

http://www.musawah.org/about-musawah
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كمثال آخر، إليك رسائل الدعوة الرئيسية 
التي تستخدمها حملة أئمة من أجلها أو  

.ImamsForShe#
بزمامها  أخذت  عاملية  مبادرة  هي   IamamsForShe# حملة 

حركة »مسلمون من أجل القيم التقدمية«. وقد أطلقت يف مارس 

اإلسالمية  والتعاليم  الساموية  الكتب  تفسرات  ملعالجة   2015

من  هو  حملة  لروح  ووفًقا  للنساء.  الكارهن  هوى  يوافق  مبا 

األمئة  املبادرة إىل دعم وتضامن  أجل هي #HeForShe، تهدف 

املرأة  حقوق  بشدة  ينارصون  الذين  املسلمن  والعلامء  والقادة 

ومتكن املرأة واملساواة بن الجنسن، ويطلق عليهم مجتمعن اسم 

#ImamsForSheChampions. اكتشف املزيد من هنا. 

ــور  ــة مســاواة للعث ــة الخاصــة بحرك ــز املعرفي ابحــث يف املواجي

عــن النشــطاء يف مجــال حقــوق املــرأة الذيــن يقدمــون حجــج 

املتعلقــة  الرئيســية  واملفاهيــم  األفــكار  وينقلــون  للدعــوة 

ــة.  ــيطة وجذاب ــالمية بطريقــة بس ــة اإلس ــد الرشعي بالتقالي

واملوجــز األول هــو عــن الرشيعــة والفقــه والرشيعــة اإلســالمية. 

ويركــز املوجــز الثــاين عــىل »قوانــن األرسة اإلســالمية, ومــا 

الــذي يجعــل اإلصــالح ممكًنــا؟«. أمــا املوجــز الثالــث فهــو عــن 

»اإلســالم وقضيــة املســاواة بــن الجنســن«، والرابــع يشــمل 

ــة القضــاء عــىل كل أشــكال  حجــج املعارضــن الســتخدام اتفاقي

التمييــز ضــد املــرأة يف الســياقات اإلســالمية ويبــن أن االتفاقيــة 

ميكــن أن توفــر آليــة مفيــدة للــدول يف طريقهــا نحــو املســاواة 

بــن الجنســن. وهــذه املواجيــز متوافــرة باللغــات العربيــة 

ــية. ــة والفرنس واإلنكليزي

باإلضافــة إىل ذلــك، يرجــى الرجــوع إىل كتيبــات مؤسســة أبعــاد 

حــول كيفيــة العمــل مــع القضــاة واملحامــن والسياســين والقادة 

الدينيــن والرشطــة إلنهــاء العنــف ضــد املــرأة حيــث ســتزودك 

هــذه الكتيبــات بأفــكار حــول كيفيــة الدفــاع عــن قضايــا 

الجنســن مــع هــذه املجموعــة املســتهدفة, وهــذه املــوارد 

ــة. ــة العربي ــة باللغ متاح

121-  اليونيسيف. )2010(. مجموعة أدوات الدعوة: دليل للتأثر عىل القرارات التي تحسن حياة األطفال.

السؤال )4(: من الذي يحتاجون أن يسمعوا 

الرسالة منه؟
تنطــوي اإلجابــة عــن هــذا الســؤال عــى تحديــد الخيــار األكرث اســرتاتيجية 

ملــن يبلــغ رســالة الدعوة. 

اختيار املُبلغ املؤثر	 

يف  املناسب  الجمهور  إىل  املناسبة  الرسالة  تبلغ  الفعالة  الدعوة  إطار  يف 

الوقت املناسب ويبلغها الشخص املناسب.  إن مواصفات املبلغ لها أهمية 

متاثل أهمية الرسالة نفسها, فلذلك فانظر من هو املصدر األكر مصداقية 

لدى الجمهور املستهدف. يف بعض األحيان تكون مهارات السياسة مهمة، 

ولكن يف أحيان أخرى تكون املعرفة املبارشة للمشكلة أو الخرة الفنية أو 

الشعبية أو األقدمية داخل املنظمة أكر أهمية. كذلك قد تتمثل الفعالية 

يف أن يكون لديك شخصن اثنن للتبليغ ليكمل كل منهام اآلخر, فقد يكون 

أحدهام عىل دراية باملوضوع واآلخر عىل دراية بالجمهور املستهدف.

اختيار الشخص الفعال لتبليغ الرسالة121

ماذا قال الشخص املبلغ أو كتب عن هذه الوظيفة

القضية؟

ما هو مستوى تأثر الشخص عىل السيطرة

املستهدفن؟

ما مدى معرفته بهذه القضية؟املعرفة

ما مدى مصداقية املبلغ يف أعن الجمهور املصداقية

املستهدف؟

http://www.mpvusa.org/imamsforshe/
http://www.musawah.org/knowledge-building-briefs-0
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الوصول إىل 

الشخص املبلغ

كيف ومتى يتفاعل منارص الشباب مع املبلغ؟

هل لدى املنارص القدرة عىل التعامل مع 

املبلغ؟

الوصول إىل 

املستهدفن 

كيف ومتى يتفاعل املبلغ مع الجمهور 

املستهدف؟

ما الذي ستشجع اسراتيجية الدعوة املبلغ اإلجراء

عىل القيام به؟

ما هي مخاطر إرشاك الشخص املبلغ؟املخاطر

هل ميكن للمبلغ أن يقلل من املخاطر التي 

يواجهها املنارصون؟

فكــر يف مبلغــي الدعــوة كمضاعفــات اســرتاتيجية. املضاعفــات 

االســراتيجية ببســاطة هــي األشــخاص أو الجهــات التــي تدعــم 

دعوتــك ويرشكــون جمهورهــم يف تحقيــق هــذه الغايــة.122 

وفيا يي بعض األفكار ملبلغي الدعوة:

ــن 	  ــباب وم ــة الش ــن مجموع ــابات )م ــارك الش ــا تش ــابات: عندم الش

ــك  ــإن ذل ــا، ف ــداد رســائل الدعــوة وتبادله ــة( يف إع ــات املحلي املجتمع

يضفــي عــىل جهــود الدعــوة املزيــد مــن املصداقيــة والقــوة. واملشــاركة 

تعتمــد عــىل قــوة األصــوات األصيلــة التــي تتحــدث عــن نفســها مــام 

يكســب الدعــوة قــوة.

ــا 	  ــوة وتبادله ــائل الدع ــع رس ــبان يف وض ــارك الش ــا يش ــبان: عندم الش

ــاء  ــة بالنس ــت خاص ــن ليس ــن الجنس ــاواة ب ــدون أن املس ــم يؤك فإنه

ــع. ــىل الجمي ــع ع ــود بالنف ــل تع ــب, ب فحس

القيــادات الدينيــة وقــادة املجتمــع املحــي: تضيــف هــذه الفئــة قــوة 	 

إىل جهــود الدعــوة مــن خــالل تشــكيل الــرأي العــام وموقــف قطاعــات 

ــع أي  ــل م ــىل التعام ــم يســاعدون ع ــام أنه ــع. ك ــن املجتم محــددة م

معارضــة قــد تنشــأ يف املجتمــع املحــيل أثنــاء الدعــوة.

ــك 	  ــا يف ذل ــدين، مب ــع امل ــامت املجتم ــدين: منظ ــع امل ــات املجتم منظ

ــراء يف  ــن والخ ــن الجنس ــاواة ب ــون باملس ــون املعني ــارصون املحلي املن

هــذه القضيــة. ويعتــر هــؤالء مبلغــون مناســبون عندمــا نريــد توصيــل 

ــة. فكــرة املصداقي

املشــاهر: إن املتحــدث باســم الدعــوة إذا كان مشــهوًرا مثــل املغنيــن 	 

ــرة  ــه يعمــل عــىل توســيع دائ ــن، فإن ــن، والرياضي املشــهورين، واملمثل

الرســالة. وقــد زادت وســائل التواصــل االجتامعــي عــىل وجــه الخصــوص 

مــن وصــول هــذه الفئــة مــن املشــاهر مبــارشة إىل آالف املتابعــن. وقــد 

يدفــع املؤثــرون عــىل منصــات مثــل اليوتيــوب أو إنســتاجرام الجامهــر 

ــا عــىل  ــذي يركــز غالبً ــوى ال إىل الوصــول إىل املاليــن مــن خــالل املحت

قضايــا محــددة دون أن يكونــوا قــد عملــوا يف صناعــة الرفيــه. إذا 

122- هيئة األمم املتحدة للمرأة. اسراتيجية االتصاالت والدعوة العامة 2020-2016.

123- هيئة األمم املتحدة للمرأة. اسراتيجية االتصاالت والدعوة العامة 2020-2016.

124- منتدى أصحاب املصلحة و سيفيكوس. التنمية املستدامة 2015. مجموعة أدوات الدعوة. 

ــن يف  ــن الجنس ــاواة ب ــالة املس ــغ رس ــراد يف تبلي ــؤالء األف ــإرشاك ه ف

ــول إىل  ــرة للوص ــيلة مبتك ــد وس ــاص يع ــم الخ ــاالت تأثره ــاق مج نط

جمهــور كبــر مــن خــالل منــاذج يحتــذى بهــا.123 

ــه 	  ــغ فإن القطــاع الخــاص: إذا شــارك القطــاع الخــاص يف الدعــوة كمبل

يضفــي رشعيــة عــىل فكــرة أن مشــاركة املــرأة وقيادتهــا يف مــكان 

العمــل تحقــق النمــو االقتصــادي. وبهــذه الطريقــة ميكــن أن يؤثــر عــىل 

ــن الجنســن. ــة ب ــة منصف الحكومــة يف وضــع سياســات اقتصادي

ــي 	  ــن الت ــات والقوان ــر السياس ــن إىل تغي ــبيل للصحفیی ــالم: ال س اإلع

ــة  ــرة ملفت ــة کبی ــة إعالمي ــارًشا إال بحمل ــرًا مب ــن الجنســن تغي ــز ب متي

ــر  ــم التغي ــن بإمكانه ــك الذی ــی أولئ ــا عل ــرًا حقيقيً ــر تأث ــر تؤث للنظ

124.)تعــرف عــىل املزيــد حــول العمــل مــع وســائل اإلعــالم يف الســؤال 

ــالة؟( ــور للرس ــامع الجمه ــن س ــد م ــا التأك ــف ميكنن 5: كي

أمور للتفكري والمناقشة
ــغ )أو املضاعــف االســراتيجي( األكــر  ــك مــن هــو املبل 1 - برأي

ــة املســاواة بــن الجنســن ومتكــن املــرأة الشــابة؟ ــة يف قضي فاعلي

2 - مــا هــي الصفــات التــي تجعــل هــذا املبلــغ مؤثــرًا يف مجــال 

الدعــوة إىل قضيــة املســاواة بــن الجنســن؟

السؤال )5(: كيف نت�أكد من سماع الجمهور لرسالة 

الدعوة؟
تتضمن اإلجابة عن هذا السؤال ما يي:

تحديد فرص الدعوة	 

ــن 	  ــد يتضم ــالتك. وق ــغ رس ــة لتبلي ــر فعالي ــة األك ــار الطريق ــم اختي ث

ــة:  ــرق اآلتي ــن الط ــر م ــدة أو أك ــة واح ــك طريق ذل

الحمالت العامة. 1

الحمالت الرقمية . 2

العمل مع وسائل اإلعالم. 3

حشد التأييد من خالل الضغط والتفاوض. 4

تحديد فرص الدعوة

للحكومات  فريدة  فرصة  ذاتها  حد  يف  املستدامة  التنمية  أهداف  متثل 

لتحقيق املساواة بن الجنسن بحلول عام 2030. وتحويل هذه الفرصة إىل 
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واقع يتطلب أن يكون لدينا طرق اسراتيجية تؤثر عىل صناع القرار إلحداث 

التغير، ويف الوقت نفسه تقع مسؤولية تحقيق املساواة بن الجنسن عىل 

عاتق كل فرد من أفراد املجتمع. 

فكر أواًل يف فرص الدعوة املحتملة فيام يتعلق بعملية صنع السياسات التي تركز 

عليها, فلن يستغرق منك ذلك سوى لحظات قليلة تقضيها يف لقاء مع عضو برملاين 

أو حضور مؤمتر. وهناك فرص أكر رسمية مثل املشاركة يف مشاورات مع الحكومة 

بشأن أهداف التنمية املستدامة، واستعراض السياسات الرئيسية، وصياغة الدستور 

الجديد، والتقارير الوطنية بشأن تنفيذ أهداف التنمية املستدامة.125 

باإلضافة إىل ذلك ميكنك استخدام أحداث اجتامعية وسياسية أخرى لتعزيز 

125-  مقتبس من كاركارا )2013( ن. مجموعة أدوات الدعوة الخاصة بأجندة األطفال: إرشادات حول كيفية الدعوة الفعالة لحقوق الطفل يف تنزانيا، منظمة اليونيسف يف تنزانيا. 

رسالة  وتبليغ  الوعي  مستوى  ورفع  تحالفات،  وتشكيل  دعوتك،  موقف 

واملحلية،  الوطنية  االنتخابات  األخرى  الدعوة  فرص  تشمل  كام  الدعوة. 

وترقب مناسبات معينة )مثل اليوم العاملي للمرأة، واليوم العاملي للطفلة، 

واليوم العاملي لحقوق اإلنسان، وحملة الستة عرش )16( يوًما من النشاط 

ضد العنف القائم عىل النوع، وغرها(. أيًضا تعد األحداث الرئيسية مثل: 

افتتاح الرملان أو أي مؤمتر رئيي, أو قضية تتعلق بالشؤون الراهنة فيام 

يتعلق بحقوق الشابات وغرها - فرًصا للدعوة.

ــط  ــتخدامها لرب ــك اس ــذي ميكن ــوة ال ــرص الدع ــط لف ــيل مخط ــام ي وفي

دعوتــك باألحــداث واملناســبات الدوليــة الرئيســية.

مخطط فرص الدعوة  

يناير

يوم الخامس والعرين )من كل شهر(

اليوم الرتقايل إلنهاء العنف ضد النساء والفتيات

فرباير

6 فرباير

اليوم الدويل لعدم التسامح مع تشويه األعضاء 

التناسلية لإلناث 

11 فرباير

اليوم الدويل للمرأة والفتاة يف مجال العلوم 

20 فرباير

 اليوم العاملي للعدالة االجتامعية 

مارس

1 مارس

اليوم العاملي للقضاء عىل التمييز

8 مارس

اليوم العاملي للمرأة

منتصف مارس

لجنة وضع املرأة 

أبريل

6 أبريل

اليوم العاملي للرياضة من أجل التنمية والسالم

مايو

15 مايو

اليوم العاملي لألرسة

يونيو

1 يونيو

اليوم العاملي للوالدين 

19 يونيو

اليوم العاملي للقضاء عىل العنف الجني يف 

حاالت النزاع

23 يونيو 

اليوم العاملي لألرامل

يوليو

12 يوليو

يوم مالال

15 يوليو

اليوم العاملي ملهارات الشباب

أغسطس

12 أغسطس 

اليوم العاملي للشباب  

19 أغسطس 

اليوم العاملي للعمل اإلنساين

سبتمرب

21 سبتمرب 

اليوم العاملي للسالم 

أكتوبر 

11 أكتوبر 

اليوم العاملي للطفلة

15 أكتوبر

اليوم العاملي للمرأة الريفية

17 أكتوبر

اليوم العاملي للقضاء عىل الفقر

20 أكتوبر )كل خمس سنوات، ابتداء من عام 

 )2010(

اليوم العاملي لإلحصاء 

نوفمرب 

16 نوفمرب 

اليوم العاملي للتسامح 

25 نوفمرب 

اليوم العاملي للقضاء عىل العنف ضد املرأة

25 نوفمرب إىل 10 ديسمرب 

16 يوًما من النشاط إلنهاء العنف ضد املرأة 

ديسمرب 

3 ديسمرب 

اليوم العاملي لذوي اإلعاقة

10 ديسمرب 

اليوم العاملي لحقوق اإلنسان
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أمور للتفكري والمناقشة
ــدك  ــخ واألحــداث واملناســبات الهامــة يف بل اذكــر بعــض التواري

والتــي ميكنهــا أن تســاعد عــىل الرويــج للدعــوة للمســاواة بــن 

الجنســن؟ ســجل هــذه التواريــخ يف التقويــم.

تقديم المهارات في مجال إجراء البحوث 
والحمالت للفتيات المراهقات126  

يعتـــر املركـــز اإلقليمـــي للنهـــوض بالفتيـــات املراهقـــات أحـــد 

ــذي  ــا الـ ــامل أفريقيـ ــط وشـ ــة الـــرشق األوسـ ــات منطقـ منصـ

ــث  ــن؛ حيـ ــابات ورفاهيتهـ ــات والشـ ــوق املراهقـ ــم حقـ يدعـ

يضمـــن إدمـــاج أصـــوات الفتيـــات وأولوياتهـــن وآرائهـــن 

ــو  ــن. وهـ ــل املامرسـ ــن قبـ ــا مـ ــة لهـ ــاء األولويـ ــًدا وإعطـ عمـ

ــم  ــن ويدعـ ــألة رفاهيتهـ ــرات يف مسـ ــات كخبـ ــرف بالفتيـ يعـ

دور قيادتهـــن يف تحديـــد وإيضـــاح وتبـــادل مـــا هـــو مناســـب 

ـــن  ـــن التمك ـــق له ـــة يتحق ـــة ومنصف ـــة وكرمي ـــاة مجدي ـــاء حي لبن

فيهـــا. وقـــد أنشـــأ املركـــز قســـاًم لبحـــوث الفتيـــات لضـــامن 

قدرتهـــن عـــىل التعبـــر عـــن واقعهـــن بحريـــة تامـــة بحيـــث 

ـــاًل  ـــات فض ـــذه املعلوم ـــول إىل ه ـــن الوص ـــات م ـــن املامرس تتمك

ـــات يف كل  ـــذه املعلوم ـــاج ه ـــالزم إلدم ـــم ال ـــن األدوات والدع ع

مراحـــل الرامـــج.

ــم  ــرشكاء، بتصمي ــع ال ــاون م ــا، بالتع ــج أيًض ــوم الرنام ــام يق ك

مبادرتــن أخريــن:

ـــات 	  ـــة للفتي ـــال: ســـتتيح هـــذه الحمل ـــاء زواج األطف ـــة إنه حمل

ـــهن  ـــن أنفس ـــدث ع ـــاحات للتح ـــوارد واملس ـــىل امل ـــول ع الحص

واالنخـــراط يف العمـــل العـــام مـــع النشـــطاء واملنظـــامت 

ـــر عـــىل  ـــة فضـــاًل عـــن وســـائل اإلعـــالم للتأث واالئتالفـــات املحلي

القوانـــن والسياســـات واآلراء العامـــة. 

126-   اليونيسيف مينارو. )2017(. رسم خرائط ملشاركة املراهقن والشباب يف الرمجة.

قصــة إنســانية: وهــي حملــة إعالميــة منظمــة بالتعــاون مــع 	 

»جرلــز جلــوب«. تعــرض هــذه الحملــة مدونــات، وتســجيالت 

صوتيــة، وصــور فوتوغرافيــة، ومقابــالت، وقصــص كتبتهــا 

الفتيــات الالجئــات. وبعــد التدريــب يف مجــال الصحافــة 

والتصويــر الفوتوغــرايف والقصــص، ســيقدم هــؤالء الكتــاب 

أنفســهم وأرسهــم ومجتمعاتهــم ويثــرون نقاشــات بالغــة 

ــات  ــاء والفتي ــور النس ــاج وص ــوع واالندم ــول التن ــة ح األهمي

ــات. الالجئ

تحديد الطريقة األكرث فعالية إليصال رسالتك

ــي  ــكات الت ــواع األنشــطة أو التكتي ــد أن ــدء يف تحدي ــت الب ــان اآلن وق ح

ــك.  ــا يف دعوت ــي قدًم ــتخدامها للم ــك اس ميكن

1  - الحمالت الجاهرية

الحملــة الجامهريــة هــي عمليــة إرشاك الجمهــور وحملهــم عــىل اتخــاذ 

ــن  ــاواة ب ــق املس ــوة إىل تحقي ــم للدع ــات دعمه ــراءات إلثب ــض اإلج بع

ــابات. ــن الش ــن ومتك الجنس

والحمــالت الجامهريــة ميكــن أن تســاعدك يف زيــادة الوعــي وبــدء نقــاش 

ــا  عــام حــول حقــوق الشــابات, وأنــت بهــذه الطريقــة إمنــا متــارس ضغطً

عــىل صانعــي القــرار للوفــاء بااللتزامــات التــي تعهــدت بهــا الحكومــات. 

كــام أنهــا تســاعدك يف تحســن صــورة مجموعتــك مــن الشــباب مــام يزيــد 

أعــداد املنارصيــن الذيــن ســيقدمون لــك املســاعدة.

رفع مستوى الوعي ضروري لكنه غري 
كاف وحده 

إن الحمـالت هـي عبـارة عـن مامرسـة تحفيزيـة تحـر تركيـز 

االهتـامم عـىل أمـر معـن بغـرض حمـل الناس عـىل القيـام بيشء 

مـن شـأنه أن يحدث تغيـرًا. ويعد الوعي بحقوق الشـابات ودور 

الشـبان يف تعزيـز املسـاواة بـن الجنسـن هـو الخطوة الحاسـمة 

األوىل يف هـذا الشـأن، ولكنـه ليـس كافيـا وحـده, فقـد يكـون 

الكثـر مـن النـاس عىل علـم بالقضيـة بالفعل ولكنهـم ال يعلمون 

أن املسـألة مـن األهميـة بحيـث تتطلـب اتخـاذ إجـراء بشـأنها. 

وإلنهـاء التمييز بكل أشـكاله بن الجنسـن يجب أن نشـعر الناس 

بالحاجـة امللحـة إىل التغيـر, فمجـرد أن تكـون عىل درجـة معينة 

مـن الوعـي بقضيتـك فلـن يكـون أمامـك إال تحفيـز النـاس عـىل 
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اتخـاذ إجراء حيالهـا. إن الجمهور العام وصانعو القرار منشـغلون 

بالكثـر مـن األمـور والقضايـا, ولذلك علينـا أن نشـعرهم أواًل بأن 

قضيـة تحقيـق املسـاواة بـن الجنسـن وتأمـن حقـوق الشـابات 

هـي قضيـة ذات أهميـة مثلهـا يف ذلـك مثـل القضايـا واألمـور 

األخـرى، ثـم بعـد ذلك نحـدد لهـم اإلجـراءات الفعليـة املطلوب 
منهـم اتخاذهـا. 127

ــل يف  ــة تتمث ــالت الجامهري ــم الحم ــة لتنظي ــرق مختلف ــدة ط ــاك ع هن

ــراءات  ــاذ إج ــرار التخ ــاع الق ــة إىل صن ــات املقدم ــائل والطلب ــة الرس كتاب

واالحتجاجــات  االحتجاجيــة(  الوقفــات  أو  املســرات  )مثــل  رمزيــة 

واملظاهــرات العامــة.

الشـعبي لقضيـة دعوتـك فعليـك أن تحـدد  الدعـم  فـإذا اخـرت حشـد 

الطريقـة األنسـب واألكـر فعاليـة للقيام بذلك بحسـب الظـروف املحيطة. 

تأكـد مـن أنـك قد ناقشـت املخاطـر التي قـد تتعـرض لهـا مجموعتك قبل 

املشـاركة يف أي أنشـطة )انظـر يف إجابـة السـؤالن 6و7 للحصول عى بعض 

النصائـح املفيـدة حـول كيفيـة إدارة املخاطـر يف الدعوة(.

ركوب الدراجات لياًل في يوم المرأة 
العالمي 128  

مبناســبة اليــوم العاملــي للمــرأة نظمــت مؤسســة »أبعــاد« 

بالتعــاون مــع رشكتــي »ســايكلينج ســركل« و»بايــك جينراشــن« 

ــا لركــوب الدراجــات الهوائيــة يف  يف عــام 2014 مهرجانًــا ليليًّ

ــن الجنســن وضــامن ســالمة كل  ــة باملســاواة ب ــروت للمطالب ب

النســاء والفتيــات ســواًء يف الشــوارع أو يف املنــازل. وقــد هدفــت 

هــذه املبــادرة إىل الحــث عــىل وضــع القوانــن واألنظمــة التــي 

تحمــي النســاء والفتيــات يف لبنــان مــن العنــف والتمييــز 

ــن  ــاليت يتعرض ــاء ال ــدد النس ــادة ع ــد زي ــة بع ــش خاص والتهمي

ــبان  ــارك يف هــذه الفعاليــة ش ــد ش ــذا وق ــزيل. ه للعنــف املن

وشــابات مــن مختلــف األعــامر والجنســيات مــع مجموعــة مــن 

ــاًل يف  ــوا بالدراجــات لي ــث تنقل ــن حي ــي الدراجــات املحرف راكب

أنحــاء مختلفــة مــن بــروت وكانــوا يتوقفــون يف عــدة محطــات 

لتوزيــع النــرشات للتوعيــة باليــوم العاملــي للمــرأة وإرشاك 

ــان. ــرأة يف لبن ــع امل ــول وض ــاش ح ــاس يف النق الن

127-  مقتبس من معهد الدعوة )2002( واشنطن

128- اليونيسيف مينارو. )2017(. رسم خرائط ملشاركة املراهقن والشباب يف الرمجة.

ــن  ــي ميك ــائعة الت ــرق الش ــض الط ــاملة( ببع ــر ش ــة )غ ــيل قامئ ــام ي وفي

اســتخدامها يف تنظيــم حملــة جامهريــة لتحقيــق املســاواة بــن الجنســن.  

الحــظ يف هــذا الجــزء أننــا نركــز عــىل طــرق التنظيــم الجامهــري بــدون 

ــب  ــل املصاح ــا يف الدلي ــنتعرض له ــة فس ــالت الرقمي ــا الحم ــت, أم اإلنرن

لدليــل مجموعــة األدوات الحــايل. وهنــاك الكثــر مــن الحمــالت يف يومنــا 

ــوة  ــة يف الدع ــر الرقمي ــة وغ ــرق الرقمي ــن الط ــا م ــتخدم مزيًج ــذا تس ه

ــك. ــك حســب اســراتيجية دعوت ــة ل لكــن حــدد الطريقــة املفضل
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إعداد الورقة اإلطالعية وعقد فعالية إطالق الحملة

جمــع أهدافــك يف مســاحة عامــة ملشــاركة رســائلك ولفــت االنتبــاه 

الجنســن  بــن  املســاواة  تحقيــق  بشــأن  الهامــة  توصياتــك  إىل 

ــع  ــوى املجتم ــداف وق ــد األه ــدك, ولحش ــابات يف بل ــوق الش وحق

ــن  ــروق ب ــة للف ــة املســتدامة املراعي ــذ أهــداف التنمي ــدين لتنفي امل

ــوات  ــراتيجية الخط ــع اس ــاركن يف وض ــع املش ــاون م ــن. تع الجنس

املقبلــة ويف معرفــة كيفيــة إرشاك الشــباب. تعــرف عــىل املزيــد حــول 

ــع: ــة عــىل هــذا املوق ــة اإلطالعي ــة الورق ــة كتاب كيفي

https://www.edu.gov.mb.ca/k12/cur/socstud/frame_

found_sr2/tns/tn-21.pdf

كتابة الخطابات ورسائل الربيد اإللكرتوين إىل صانعي القرار

ميكنــك الكتابــة إىل مســتهدفيك بشــأن مــدى أهميــة املســاواة بــن 

ــك باســتخدام  ــة املســتدامة، وذل ــق أهــداف التنمي الجنســن لتحقي

الرســائل األساســية والتفكــر يف اإلجــراء املحــدد الــذي ترغــب 

ــرة  ــن م ــر م ــالة أك ــال الرس ــم إرس ــن امله ــه م ــر أن ــاذه. تذك يف اتخ

فالشــخص املعنــي قــد ال يبــايل باألمــر إذا وصلتــه رســالة واحــدة أمــا 

إذا كان هنــاك إلحــاح مــن جانبــك بتكــرار الرســالة فــال شــك أنــه يف 

هــذه الحالــة ســيتخذ اإلجــراءات الالزمــة تجــاه القضيــة! للحصــول 

ــايل:  ــع الت ــارة  املوق عــىل اإلرشــادات ومنــوذج الرســالة تفضــل بزي

https://wiki.openrightsgroup.org/wiki/Letter_writing

األكشاك العامة واملعارض

ــذي  ــن عــن املوضــوع ال ــارة وأعل ــه امل ــكان يكــر في ابحــث عــن م

ــه إىل هــذا املــكان. يجــب أن يكــون لديــك مــواد  قدمــت مــن أجل

وامللصقــات  الصــور  اســتخدم  النــاس.  عــىل  لتوزيعهــا  إعالميــة 

ــدة لوســائل  ــة جي ــم صــور بري ــاه وتقدي ــات لجــذب االنتب والالفت

ــي  ــادة الوع ــدة لزي ــة مفي ــذه طريق ــره, فه ــروين وغ ــالم اإللك اإلع

ــراءات.  ــاذ إج ــىل اتخ ــاس ع ــل الن ــا وحم ــم محليًّ ــاء الدع وبن

 

الحلقة النقاشية العامة  

ادع الشــابات والشــبان واملنظــامت العاملــة يف مجــال املســاواة بــن 

الجنســن ويف تنفيــذ أهــداف التنميــة املســتدامة وكذلك مســتهدفيك 

التــي  النقاشــية  وصانعــي القــرارات املحليــن لحضــور الحلقــة 

ــا:  ــة فيه يحتمــل طــرح األســئلة اآلتي

	 ما هي أولويات الشباب املتعلقة باملساواة بن الجنسن؟

	 كيف ميكننا إرشاك الشباب كدعاة  للمساواة بن الجنسن؟

ــل  ــن أج ــا م ــل مًع ــرار العم ــي الق ــباب وصانع ــن للش ــف ميك 	 كي

بــن  املســاواة  لتحقيــق  املســتدامة  التنميــة  أهــداف  تنفيــذ 

الجنســن؟ 

تقديم طلب

ــاله إىل  ــب إلرس ــداد طل ــية يف إع ــك األساس ــائل دعوت ــتخدم رس اس

ــا  ــي يشــتمل عليه ــوة الت ــون الدع ــىل أن تك ــدد ع ــرار مح ــع ق صان

ــع  ــة التوقي ــبب أهمي ــه س ــن ب ــور وأن يب ــة للجمه ــب واضح الطل

ــه.  ــت أو خارج ــىل اإلنرن ــا ع ــك إلكرونيًّ ــم ذل ــن أن يت ــه. وميك علي

تذكــر أنــه يجــب أن يكــون الطلــب مختــًرا ويف صميــم املوضــوع 

ــاذه.  ــرار اتخ ــع الق ــن صان ــوب م ــراء املطل ــه اإلج ــح ب وأن يوض

للحصــول عــىل إرشــادات حــول كيفيــة تقديــم طلــب فعــال تفضــل 

بزيــارة املوقــع التــايل: 

 www.change.org

توزيع املعلومات، واستخدام األدوات البرصية

النرشات  عموًما  الجمهور  أو  ملستهدفيك  أعد  دعوتك  إطار  يف 

املعرة عن  والرسومات  والصور  البيانية واألفالم  والرسوم  وامللصقات 

قضية الدعوة، ودور الشباب كدعاة إىل منارصة املساواة بن الجنسن 

وأهداف التنمية املستدامة عىل أن تتضمن هذه الوسائل معلومات 

عن كيفية املشاركة. ويف ذلك تذكر أنه يجب مراعاة اآليت:

	 استخدم لغتك املحلية

	 تجنب استخدام املصطلحات الخاصة والفنية

	 فكر يف سبب أهمية ذلك للشباب يف مجتمعك أو ملستهدفيك 

ــارة واضحــة تحــث املســتخدم عــىل اتخــاذ  ــد مــن وجــود عب 	 تأك

إجــراء

تنظيم الفعاليات املحفزة للجمهور

إن األعامل املحفزة للجمهور مثل التجمعات املفاجئة )فالش موب( )أو حتى فنون األداء( لها تأثر رائع يف جذب انتباه الجمهور واهتاممهم بدرجة 

تستحق التغطية اإلعالمية. وهذه الطرق ميكن استخدامها يف توجيه الضغط نحو أهداف دعوتك لكن ال تسمح كل الدول للمواطنن بتنظيم مثل 

هذه الفعاليات العامة, لذا يجب التأكد من العمل يف إطار القانون.

 

https://www.edu.gov.mb.ca/k12/cur/socstud/frame_found_sr2/tns/tn-21.pdf 
https://www.edu.gov.mb.ca/k12/cur/socstud/frame_found_sr2/tns/tn-21.pdf 
https://wiki.openrightsgroup.org/wiki/Letter_writing 
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تعــرف عــىل املزيــد عــن كيفيــة إطــالق حمــالت عامــة ناجحــة 

مــن دليــل منظمــة العفــو الدوليــة للحمــالت.

أمور للتفكري والمناقشة
1 - هــل ميكنــك طــرح املزيــد مــن األفــكار حــول كيفيــة إطــالق 

حملــة عامــة لتحقيــق املســاواة بــن الجنســن؟

2 - هــل قامــت مجموعتــك الشــبابية بحملــة عامــة مــن قبــل؟ 

مــا الــذي تعلمتــه مــن هــذه التجربــة؟

استخدام الفن لرفع مستوى الوعي 
بمشكلة العنف ضد المرأة في المغرب 129  
يف عــام 2017 رشعــت هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة يف املغــرب 

يف إقامــة رشاكــة مــع أحــد رســامي الكاريكاتــر لعمــل سلســلة 

مــن الرســوم الكاريكاتريــة تتنــاول مختلــف أشــكال العنــف ضــد 

املــرأة والتمييــز القائــم عــىل النــوع واالتجاهــات الذكوريــة. ويف 

ورشــة عمــل أُقيمــت مــع منظــامت حقــوق املــرأة ومجموعــات 

ــي  ــية الت ــكالت الرئيس ــر املش ــام الكاريكات ــدد رس ــباب، ح الش

ــام   ــوف يق ــذا وس ــة. ه ــوم الكاريكاتري ــا بالرس ــيوضحها رمزيًّ س

ــدن  ــس م ــة يف خم ــوم الكاريكاتري ــذه الرس ــل له ــرض متنق مع

ــام  ــة رس ــية برئاس ــات نقاش ــه جلس ــام 2018 يلي ــة يف ع مغربي

ــات  ــانية ورشكاء املؤسس ــؤون الجنس ــر يف الش ــر وخب الكاريكات

129- دراسة حالة مقدمة من مكتب هيئة األمم املتحدة للمرأة يف املغرب

املجتمعيــة مــع الشــباب يف ضــوء هــذه الرســوم ونتائــج الدراســة 

االســتقصائية الدوليــة بشــأن الرجــال واملســاواة بــن الجنســن يف 

الــرشق األوســط وشــامل أفريقيــا. 

كــام تدعــم هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة يف املغــرب أيًضــا 

ــادرة أخــذ  ــال عنــف( وهــي مب ــا تحــت شــعار )شــارع ب حملته

ــن الشــابات والشــبان النشــطن للتصــدي  ــة م ــا مجموع بزمامه

تســتخدم  حيــث  العامــة  املســاحات  يف  الجنــي  للتحــرش 

ــف والســلوكيات تجــاه  ــر املواق ــن كوســيلة لتغي ــة الف املجموع

العنــف القائــم عــىل النــوع يف املســاحات العامــة. ففــي الربــاط 

ــث  ــة حي ــاحة تجريبي ــر 2017 مس ــة يف نوفم ــأت املجموع أنش

ــواس –  ــددة الح ــة متع ــهدوا تجرب ــاس ليش ــوة للن ــوا الدع وجه

ــة والوحــدات  ــا األصــوات والصــور واملقاطــع الصوتي ــزج فيه متت

التفاعليــة - التــي جعلتهــم يتســاءلون عــن مواقفهــم تجــاه 

التحــرش الجنــي يف املســاحات العامــة. ومــن أجــل زيــادة 

الوعــي أعــدت الجامعــة أيًضــا عرًضــا عــن هــذا املوضــوع يجمــع 

بــن عــروض فيديــو وقــراءات ومنتديــات مرحيــة تشــكل كلهــا 

شــهادات وإثباتــات عــىل وقــوع املضايقــات يف الشــوارع. املزيــد 

ــا. ــرة هن ــات متواف ــل حــول هــذه الفعالي ــن التفاصي م

ــن  ــاواة ب ــق املس ــدف إىل تحقي ــي ته ــة الت ــالت العاملي ــىل الحم ــة ع أمثل

ــا  ــن ربطه ــة ميك ــة عاملي ــالت عام ــع حم ــر أرب ــيل نذك ــام ي ــن: في الجنس

ــك. ــة دعوت بحمل
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http://www.unwomen.org/en/get-involved/step-it-up/commitments/algeria  -130

http://www.unwomen.org/en/get-involved/step-it-up/commitments/jordan  -131

http://www.unwomen.org/en/get-involved/step-it-up/commitments/tunisia  -132

ما هي هذه الحملة؟ 

يف عــام 2008 أطلــق األمــن العــام لألمــم املتحــدة حملــة »اتحــدوا« مــن 

أجــل إنهــاء العنــف ضــد املــرأة. وكان الهــدف الرئيــي للحملــة هــو إنهــاء 

العنــف ضــد النســاء والفتيــات عــن طريــق زيــادة الوعــي العــام وتقويــة 

اإلرادة السياســية وزيــادة عــدد املــوارد الالزمــة ملنــع العنــف بــكل أشــكاله 

ــك  ــات يف كل أنحــاء العــامل. وال ســبيل إىل تحقيــق ذل ضــد النســاء والفتي

ــؤولياتها  ــزام مبس ــة وااللت ــراءات هادف ــة إج ــات الوطني ــاذ الحكوم إال اتخ

السياســية عــن املســاواة بــن الجنســن مدعومــة باملــوارد الكافيــة. 

وقــد شــاركت الحملــة بنشــاط مــع الحكومــات واملشــاهر والفنانــن 

ــك. ــة والقطــاع الخــاص وغــر ذل والشــخصيات الرياضي

 وقــد أعلنــت الحملــة يــوم 25 مــن كل شــهر »يــوم الرتقــال« - وهــو يــوم 

اتخــاذ إجــراءات لزيــادة الوعــي ومنــع العنــف ضــد النســاء والفتيــات. ويف 

يف عــام 2017، جــاء االحتفــال بيــوم الرتقــال تحــت عنــوان »لــن نخلــف 

ــا: لينتــه العنــف ضــد النســاء والفتيــات بحلــول عــام 2030«  أحــًدا ورائن

مــع الوصــول إىل أكــر الفئــات ضعًفــا وتهميًشــا أواًل. والحملــة عبــارة عــن 

16 يوًمــا مــن النشــاط ضــد العنــف القائــم عــىل النــوع االجتامعــي تبــدأ 

ــد  ــف ض ــذ العن ــي لنب ــوم العامل ــو الي ــر وه ــوم 25 نوفم ــن ي ــام م كل ع

ــة  ــو الحمل ــوق اإلنســان. وتدع ــوم حق ــو ي ــمر وه ــى 10 ديس ــرأة حت امل

الجميــع يف كل أنحــاء العــامل إىل اتخــاذ إجــراءات يف مجتمعاتهــم املحليــة 

والقيــام بدورهــم والوقــوف ضــد العنــف ضــد النســاء والفتيــات.

 »Step It Up« اربط عمل دعوتك بحملة

إن الزخــم الــذي ولدتــه هــذه الحملــة املســتمرة لهــو فرصــة غــر مســبوقة 

للشــابات والشــباب العــرب لحــث حكوماتهــم عــىل االلتــزام مبســؤولياتها 

ــذه  ــي به ــع مســتوى الوع ــن الجنســن. ارف ــق املســاواة ب ــار تحقي يف إط

ــاق  ــىل نط ــور ع ــدين والجمه ــع امل ــة واملجتم ــن الحكوم ــام ب ــة في الحمل

واســع كجــزء مــن جهــود الدعــوة األوســع نطاقــا لتحقيــق املســاواة بــن 

الجنســن. تحــدث عــن الحملــة إلثــارة النقاشــات عــىل اإلنرنــت وخارجــه 

حــول املســاواة بــن الجنســن والتعهــدات التــي ميكــن أن تقدمهــا 

حكوماتكــم. اربــط الحملــة بأيــام محــددة مثــل يــوم املــرأة العاملــي، ويــوم 

ــدويل وغرهــا. الشــباب ال

ــك  ــاءلة حكومت ــك مس ــس، ميكن ــر أو األردن أو تون ــن الجزائ ــت م إذا كن

ــن  ــاواة م ــق املس ــا لتحقي ــىل عاتقه ــا ع ــي أخذته ــات الت ــأن االلتزام بش

ــذه  ــذ ه ــوة إىل تنفي ــام 2030، والدع ــول ع ــب بحل ــف الكوك ــل تناص أج

ــيل نوضــح االلتزامــات املحــددة يف  ــا ي ــذ. ويف م االلتزامــات ورصــد التنفي

:Step It Up ــة ــار حمل ــدول يف إط ــذه ال ــن ه كل م

ــالم  ــز الس ــة إىل تعزي ــود الرامي ــذل الجه ــتمرارها يف ب ــر باس ــزم الجزائ تلت
ــرأة.130 ــع امل ــن وض ــراتيجيات تحس ــذ اس ــامح وتنفي والتس

يتعهــد األردن مبواءمــة القوانــن الوطنيــة مــع االلتزامــات الدولية وتوســيع 
نطــاق الدعــم املقــدم للنســاء والفتيــات يف العديــد مــن املجــاالت.131

تسعى تونس إىل توسيع مشاركة املرأة يف املناصب.132

Step It Up حملة
من أجل المساواة 

بني الجنسني
نحو عالم نتقاسمه 

بالتساوي بحلول عام  2030

http://www.unwomen.org/en/get-involved/step-it-up/commitments/algeria
http://www.unwomen.org/en/get-involved/step-it-up/commitments/jordan
http://www.unwomen.org/en/get-involved/step-it-up/commitments/tunisia
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ما هي هذه الحملة؟ 

يف عــام 2008 أطلــق األمــن العــام لألمــم املتحــدة حملــة »اتحــدوا« مــن 

أجــل إنهــاء العنــف ضــد املــرأة. وكان الهــدف الرئيــي للحملــة هــو إنهــاء 

العنــف ضــد النســاء والفتيــات عــن طريــق زيــادة الوعــي العــام وتقويــة 

اإلرادة السياســية وزيــادة عــدد املــوارد الالزمــة ملنــع العنــف بــكل أشــكاله 

ــك  ــات يف كل أنحــاء العــامل. وال ســبيل إىل تحقيــق ذل ضــد النســاء والفتي

ــؤولياتها  ــزام مبس ــة وااللت ــراءات هادف ــة إج ــات الوطني ــاذ الحكوم إال اتخ

السياســية عــن املســاواة بــن الجنســن مدعومــة باملــوارد الكافيــة. 

وقــد شــاركت الحملــة بنشــاط مــع الحكومــات واملشــاهر والفنانــن 

ــك. ــة والقطــاع الخــاص وغــر ذل والشــخصيات الرياضي

وقــد أعلنــت الحملــة يــوم 25 مــن كل شــهر »يــوم الرتقــال« - وهــو يــوم 

اتخــاذ إجــراءات لزيــادة الوعــي ومنــع العنــف ضــد النســاء والفتيــات. ويف 

يف عــام 2017، جــاء االحتفــال بيــوم الرتقــال تحــت عنــوان »لــن نخلــف 

ــا: لينتــه العنــف ضــد النســاء والفتيــات بحلــول عــام 2030«  أحــًدا ورائن

مــع الوصــول إىل أكــر الفئــات ضعًفــا وتهميًشــا أواًل. والحملــة عبــارة عــن 

16 يوًمــا مــن النشــاط ضــد العنــف القائــم عــىل النــوع االجتامعــي تبــدأ 

ــد  ــف ض ــذ العن ــي لنب ــوم العامل ــو الي ــر وه ــوم 25 نوفم ــن ي ــام م كل ع

ــة  ــو الحمل ــوق اإلنســان. وتدع ــوم حق ــو ي ــمر وه ــى 10 ديس ــرأة حت امل

الجميــع يف كل أنحــاء العــامل إىل اتخــاذ إجــراءات يف مجتمعاتهــم املحليــة 

والقيــام بدورهــم والوقــوف ضــد العنــف ضــد النســاء والفتيــات.

اربط عمل دعوتك بحملة »اتحدوا« و»16 يوًما من النشاط«

أقــم أنشــطة حملتــك العامــة يف يــوم الرتقــال )25 مــن الشــهر( بارتــداء 

املالبــس ذات اللــون الرتقــايل وابــدء التحــدث مــع اآلخريــن حــول كيفيــة 

تحقيــق املســاواة بــن الجنســن والقضــاء عــىل العنــف ضــد النســاء 

والفتيــات يف بلدكــم بحلــول عــام 2030. اســتخدم الزخــم الــذي تــم 

ــىل نطــاق أوســع.  ــك ع ــي بقضيت ــادة الوع حشــده لزي

تعرف عىل املزيد من املعلومات عن يوم الرتقال عىل موقع 

http://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-vio-

lence-against-women/take-action

كــام تبــن األمــم املتحــدة الطــرق التــي ميكــن للمــدارس والجامعــات أن 

تتواصــل بهــا مــع الحملــة عــىل هــذا املوقــع

 http://www.un.org/en/women/endviolence/schools.shtml

بإمكانــك أيًضــا الحصــول عــىل بعــض األفــكار األخــرى حــول كيفيــة تنظيــم 

يــوم الرتقــال يف بلــدك مــن موقــع  

http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attach-

ments/sections/what%20we%20do/evaw/april-2016-orange-

day-theme.pdf?la=en&vs=5421

Twitter: SayNO_UNiTE  #orangetheworld #16days

Facebook: facebook.com/SayNO.UNiTE

http://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/take-action 
http://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/take-action 
 http://www.un.org/en/women/endviolence/schools.shtml 
http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/what%20we%20do/evaw/april-2016-orange-day-theme.pdf?la=en&vs=5421
http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/what%20we%20do/evaw/april-2016-orange-day-theme.pdf?la=en&vs=5421
http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/what%20we%20do/evaw/april-2016-orange-day-theme.pdf?la=en&vs=5421
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حملــة » HeForShe « هــي حركــة يشــارك فيهــا الرجــال والفتيــان 

ــن  ــن الذي ــن الجنس ــاواة ب ــق املس ــل تحقي ــن أج ــر م ــاة التغي ــن دع م

يعلمــون متاًمــا فوائــد هــذه املســاواة. تســتخدم الحملــة تكنولوجيــا 

ــان يف كل  ــد وتنشــيط الرجــال والفتي ــف املحمــول لتحدي ــت والهات اإلنرن

مدينــة ومجتمــع وقريــة حــول العــامل. ومنــذ إطالقهــا يف 20 ســبتمر 

2014، بــإرشاف األمــن العــام لألمــم املتحــدة بــان يك مــون وســفرة 

النوايــا الحســنة لــدى األمــم املتحــدة للمــرأة إميــا واتســون أبــدى مئــات 

اآلالف مــن املؤيديــن مــن كل أنحــاء العــامل - مبــن فيهــم رؤســاء الــدول 

ــون يف  ــخاص العامل ــارزة واألش ــخصيات الب ــون والش ــرون التنفيذي واملدي

مختلــف املهــن والتخصصــات - التزامهــم بتحقيــق املســاواة بــن الجنســن. 

 x 10 ويف عــام 2015 أطلقــت مبــادرة »تأثــر حملــة هــو مــن أجــل هــي

x10 10« وهــي جهــد تجريبــي مدتــه عــام واحــد بهــدف حشــد الزخــم 

ــز  ــر وتعزي ــداث التغي ــات يف إح ــرشكات والجامع ــات وال وإرشاك الحكوم

ــن الجنســن. املســاواة ب

 »HeForShe« اربط عمل دعوتك بحملة »هو من أجل هي« أو

اربــط أنشــطة دعوتــك بحملــة هــو مــن أجــل هــي )باإلضافــة إىل نتائــج 

ــن الجنســن  ــة بشــأن الرجــال واملســاواة ب الدراســة االســتقصائية الدولي

الــرشق األوســط وشــامل أفريقيــا( للتأثــر عــىل الرجــال والفتيــان مــن أجل 

إرشاكهــم يف الدعــوة إىل املســاواة. يحتــوي املوقــع اإللكــروين لحملــة هــو 

ــالب  ــدين والط ــع امل ــراد واملجتم ــل لألف ــكار عم ــىل أف ــي ع ــل ه ــن أج م

يف الجامعــات ســواء مــن خــالل املشــاركة عــر اإلنرنــت أو املشــاركة 

املســتمرة.

تعرف عىل املزيد من املعلومات من هذا املوقع 

http://www.heforshe.org/

تتوفر مجموعات عمل محددة لألفراد واملنظامت والطالب هنا.

http://www.heforshe.org/ 
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الدعوة االسرتاتيجية إللغاء المادة 522 
في لبنان 133  

نجحت مؤسسة أبعاد - باالشراك مع هيئة األمم املتحدة للمرأة يف 

لبنان ورشكاء آخرين - يف تنظيم حملة عىل مستوى الدولة لحذف 

األحكام القانونية التمييزية يف املادة 522 من قانون العقوبات اللبناين 

الذي يقي بإسقاط العقوبة عن مرتكب جرمية االغتصاب يف حالة 

زواجه بضحيته, حيث ألغى الرملان هذه املادة يف أغسطس 2017.

التغير أطلقت حملة Undress522# يف أوائل عام  وإلحداث هذا 

2016 مع استمرار منظامت حقوق املرأة يف الدعوة إىل إلغاء املادة 

أبعاد سلسلة  األقل. وقد نظمت مؤسسة  عاًما عىل  522 ملدة 15 

إجراءات »مفاجئة« لتوعية الجمهور بشأن املادة 522 ألنها أرادت 

إيصال فكرة أن إرغام املرأة أو الفتاة عىل الزواج من مغتصبها يعني 

الحكم عليها باالغتصاب مدى الحياة. كام شاركت ناشطات الحملة يف 

ماراثون بروت وهن يرتدين ثيابًا بيضاء ويحملن شعار »االغتصاب 

جرمية. ألغوا املادة 522!« ثم يغطن رؤوسهن إلظهار كيف أن النساء 

والفتيات أجرن عىل الزواج من املغتصبن وحرموا من الحرية. 

بث  تم  املرأة  ضد  العنف  إلنهاء  النشاط  من  يوًما   16 وضمن 

مقطع فيديو بعنوان »الغوا املادة 522 – فستان العرس األبيض ال 

ميحو جرمية االغتصاب«، وشاهده نحو 20.8 مليون شخص عىل 

االنرنت، ورافقه صور دعائية وزعت يف كل مكان يف لبنان. كام 

نظمت اعتصامات أمام لجنة اإلدارة والعدل عند صياغة القانون 

من أجل إلغاء املادة 522 إلرساله إىل الرملان.

وباالشراك مع املصممة العاملية مراي حنن، علق املشاركون 31 

ثوبًا أبيًضا بن أشجار النخيل عىل كورنيش بروت كل ثوب يرمز 

إىل كل يوم من الشهر تجر فيه النساء والفتيات عىل الزواج من 

الحملة  الثياب »صدمة« برية يف  املغتصبن حيث كانت هذه 

ولعبت دوًرا حاساًم يف توعية الجمهور.

وقد أقيم حفل وطني يف نوفمر 2016 إلرشاك الرجال والفتيان بوصفهم 

منارصين ورشكاء من أجل التغير لتحقيق املساواة بن الجنسن واملطالبة 

ألف  وقد  هذا  شخص.  من 400  أكر  الحفل  وحر  املرأة.  بحقوق 

املوسيقي واملغني اللبناين الشهر مايك مايس أغنية خاصة لهذه املناسبة. 

إن الدعوة الناجحة تتطلب استخدام مجموعة منهجيات تستخدم 

العامة وحشد  الحملة  الجمع بن عنارص  تم  بشكل فعال. وهنا 

باإلطار  الجمهور  وتوعية  املصلحة  أصحاب  جانب  من  التأييد 

القانوين القائم بطريقة اسراتيجية.

http://www.girlsnotbrides.org/abolishing-lebanons-rape-law-spotlight-on-abaads-campaign -133/, تم الدخول إىل هذا املوقع بتاريخ 8 أكتوبر 2017

 http://www.unwomen.org/en/news/stories/2015/4/young-palestinians-push-for-a-gender-equal-constitution  -134

2 - الحمالت الرقمية

تتطلــب الحمــالت التــي تطلــق عــر اإلنرنــت )املعروفــة أيًضــا بالحمــالت 

اإللكرونيــة أو الدعــوة الرقميــة( اســتخدام منصــات اإلنرنــت واالتصــاالت 

الرقميــة مثــل وســائل التواصــل االجتامعــي واملواقــع اإللكرونيــة والريــد 

اإللكــروين وتكنولوجيــا الهاتــف املحمــول لتحقيــق أهــداف الدعــوة.

ويناقــش هــذا املوضــوع بالتفصيــل يف الدليــل املرفــق الــذي يتنــاول 

ــتخدام أدوات  ــة اس ــم كيفي ــا أن تتعل ــك هن ــة. وبإمكان ــالت الرقمي الحم

الحملــة الرقميــة بشــكل فعــال لتعزيــز أهــداف الدعــوة إىل تحقيــق 

ــن. ــن الجنس ــاواة ب املس

الشباب الفلسطيني يحث على وضع 
دستور يساوي بني الجنسني134

شكلت مجموعة من 26 شاب وشابة ميثلون 25 منظمة مجتمعية 

الظل  لجنة  يسمى  تحالًفا  الفلسطينية  واملدن  الريف  من 

عىل  التدريبات  من  املكتسبة  املعارف  إىل  واستناًدا  الدستورية. 

األمم  هيئة  تدعمها  التي  الجنسانية  االعتبارات  ومراعاة  القيادة 

عدم  يرفض  بديل  دستور  بصياغة  اللجنة  قامت  للمرأة،  املتحدة 

أعدته  الذي  للدستور،  الثالث  املرشوع  يف  الجنسن  بن  املساواة 

اللجنة الدستورية الرسمية، التي تتألف من الرجال فقط.

ومن أجل الوصول إىل أكر عدد ممكن من األشخاص، أنشأت لجنة 

الظل تحالف املنظامت املعنية باملساواة الدستورية يف أوائل عام 

زعياًم   117 فيها  شارك  والضغط  للدعوة  حملة  وتصدرت   ،2014

ا من مختلف األطياف السياسية يف ست مناقشات عىل املائدة  سياسيًّ

املستديرة، كام وصلت اللجنة إىل 118 مسؤواًل رفيع املستوى )من 

املحافظن، والوزراء، وأعضاء املجلس الترشيعي الفلسطيني، وقادة 

البلديات، وقادة األحزاب السياسية، واملحامن، وممثيل املنظامت 

واإلذاعية،  التلفزيونية  اإلعالنات  االئتالف  استخدم  كام  األهلية(. 

والرسائل  واملنشورات،  اإلعالنية،  واللوحات  الصحفية،  واملقاالت 

عىل وسائل التواصل االجتامعي لحشد التأييد لتوصياتها. وكان كثر 

من الشابات الاليت لعنب دوًرا رائًدا يف صياغة دستور الظل يف طليعة 

الحملة مام فرض عليهن االضطالع بأدوار قيادية مل يتصورنها قط.

http://www.girlsnotbrides.org/abolishing-lebanons-rape-law-spotlight-on-abaads-campaign/
http://www.girlsnotbrides.org/abolishing-lebanons-rape-law-spotlight-on-abaads-campaign/
http://www.unwomen.org/en/news/stories/2015/4/young-palestinians-push-for-a-gender-equal-constitution 
http://www.unwomen.org/en/news/stories/2015/4/young-palestinians-push-for-a-gender-equal-constitution 
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3 - العمل مع وسائل اإلعالم

يقصــد بوســائل اإلعــالم هنــا الوســائل غــر اإللكرونيــة مبــا يف ذلــك 

الوســائل املطبوعــة )كالصحــف واملجــالت والجرائــد والنــرشات اإلخباريــة 

واملقــاالت  املحرريــن  ورســائل  والكتيبــات  والنــرشات  وامللصقــات 

االفتتاحيــة( والوســائل اإللكرونيــة )اإلذاعــة والتلفزيــون والفيديــو واألفــالم 

ــت(. ــىل اإلنرن ــالم ع ــائل اإلع ووس

وميكــن أن تكــون وســائل اإلعــالم أداة وهــدف للدعــوة, ولذلــك ينبغــي أن 

يدمــج دورهــا املحــدد يف تحقيــق هــدف الدعــوة بوضــوح يف اســراتيجية 

دعوتك. 

كــام أن هــذه الوســائل ميكــن أن تعمــل عــىل رفع مســتوى الوعي وتشــكل 

طبيعــة املناقشــات وتؤثــر عــىل الــرأي العــام بشــأن أهميــة املســاواة بــن 

الجنســن لــكل فــرد يف املجتمــع ودور الشــباب بوصفهــم دعــاة للمســاواة 

ــىل  ــارش ع ــط املب ــة الضغ ــن بواســطتها مامرس ــك ميك ــن الجنســن. كذل ب

الحكومــة لوضــع قوانــن وسياســات ومامرســات مالمئــة لتحقيــق املســاواة 

بــن الجنســن وضــامن تنفيذهــا ورصدهــا. ولهــذه األســباب، قامــت هيئــة 

ــرأة  ــن امل ــز متك ــة لتعزي ــة رشاك ــيس عالق ــرأة بتأس ــدة للم ــم املتح األم

مــن خــالل وســائل اإلعــالم اإلخباريــة، وأطلــق عــىل هــذه الرشاكــة اســم 

»امليثــاق اإلعالمــي ملبــادرة Step It Up مــن أجــل املســاواة بن الجنســن«. 

ابحــث عــن املزيــد مــن املعلومــات يف هــذا الشــأن فيــام بعــد.

حملة »يدك معها... وليس عليها!  العنف 
ضد النساء جريمة«  135  

إعالمية  حملة  أبعاد  ومؤسسة  العاملية  الرؤية  مؤسسة  أطلقت 

شعار  تحت  النساء  ضد  العنف  إيقاف  بوجوب  الصوت  لرفع 

»يدك معها... وليس عليها!  العنف ضد النساء جرمية« باستخدام 

االتجاه  وتغير  الصوت  لرفع  كرسالة  تصاعدي  تشويقي  أسلوب 

حول ماهية السلوكيات املتوقّع من الرجال القيام بها وتلك التي 

ميكنهم بالفعل لعبها ليكونوا رشكاء حقيقين يف التصدي للعنف 

املوجه ضد النساء.

ــوة: عنــد التعامــل مــع وســائل  ــالم كأداة للدع اســتخدام وســائل اإلع

اإلعــالم هنــاك العديــد مــن األدوات التــي ميكنــك اســتخدامها, مثــل 

وامللفــات  اإلعالميــة،  والجلســات  الصحفيــة،  واملؤمتــرات  البيانــات 

ــاالت  ــة املق ــن، وكتاب ــائل إىل املحرري ــال رس ــاءات، وإرس ــة، واللق الصحفي

ــا عــىل قــوة قصتــك  االفتتاحيــة. هــذا وتعتمــد األداة التــي تســتخدمها جزئيًّ

http://www.abaadmena.org/programmes/advocacy-and-policy-development/project-5901e37333d1d9-05530168   -135, تم الدخول إليه بتاريخ 6 أكتوبر 2017

واملــوارد املتوافــرة لديــك والقضايــا اللوجســتية. وفيــام يــيل بعــض األفــكار 

ــذه األدوات:  ــتخدام ه ــة اس ــأن كيفي بش

http://www.abaadmena.org/programmes/advocacy-and-policy-development/project-5901e37333d1d9-05530168
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كتابة بيان صحفي

لزيادة أهمية قضية دعوتك إىل تحقيق املساواة بن الجنسن بحلول 

عام 2030, وكذلك حقوق الشابات ودور الشباب املنارصين للقضية 

وطنية  أو  محلية  لصحيفة  صحفي  بيان  كتابة  يف  التفكر  ميكنك 

فذلك عادة ما يكون أكر فعالية إذا أمكنك ربط قضيتك بيشء حايل 

وموضوعي ووثيق الصلة بالجمهور. كام ميكنك عرض حدث عام مثر 

يبن  الذي  السابق  املربع  )انظر  حالية  أو  موضوعية  قصة  لتأليف 

كيفية تأليف حدث عام مثر(.

تعرف عىل املزيد عن كيفية العمل مع الصحافة وإعداد بيان صحفي 

فعال عىل موقع 

http://www.eldis.org/vfile/upload/1/document/0708/

DOC21756.pdf

استخدام اإلذاعة املحلية

ميكن أن تؤثر اإلذاعة املحلية تأثرا فعااًل عىل الرأي العام حيث يصل 

بثها إىل مستهدفيك. نسق مع اإلذاعة املحلية يف بلدك لبعض جامعاتك 

الشبابية للحديث عن قضية املساواة بن الجنسن، والشباب بوصفهم 

وأهداف  الجنسن  بن  املساواة  بن  واربط  املساواة,  منارصة  دعاة 

التنمية املستدامة. تحدث عن كيفية مشاركة الشباب اآلخرين. كام 

الرأي  الهاتف لجمع  أنه بإمكانك استضافة رشيحة من املجتمع عر 

العام واإلجابة عن األسئلة. فكر يف استخدام عرضك اإلذاعي كتدوين 

صويت أيًضا. ملساعدتك يف ذلك تقدم منظمة ووتر إيد بعض النصائح 

املفيدة عىل موقع 

http://www.comminit.com/democracy-governance/

content/harnessing-power-community-radio-broadcast-

ing-promote-accountability-transparency-and-re

تنظيم لقاءات إعالمية 

كثرًا ما تكون املقابالت اإلعالمية هي النتيجة املرجوة من البيانات واملؤمترات الصحفية واملناسبات 

الخاصة. ومفتاح إجراء املقابالت الجيدة هو املعرفة باملوضوع واإلعداد الجيد.

اعتبارك  الكشف عن هويتك ومواجهة جمهور أوسع. ضع يف  املقابالت عادة ما تتطلب  أن  تذكر 

املخاطر التي تنطوي عليها إذا كنت تناقش موضوعا حساًسا. اطلب من الصحفي عدم الكشف عن 

هويتك إذا كنت ترغب يف عدم الكشف عنها.

انظر دليل حملة منظمة العفو الدولية للحصول عىل نصائح مفيدة حول كيفية التحضر للمقابالت 

https://www.amnesty.org/en/documents/act10/002/2001/ اإلعالمية، وهو متاح عىل موقع

/en

http://www.eldis.org/vfile/upload/1/document/0708/DOC21756.pdf 
http://www.eldis.org/vfile/upload/1/document/0708/DOC21756.pdf 
http://www.comminit.com/democracy-governance/content/harnessing-power-community-radio-broadcasting-promote-accountability-transparency-and-re 
http://www.comminit.com/democracy-governance/content/harnessing-power-community-radio-broadcasting-promote-accountability-transparency-and-re 
http://www.comminit.com/democracy-governance/content/harnessing-power-community-radio-broadcasting-promote-accountability-transparency-and-re 
https://www.amnesty.org/en/documents/act10/002/2001/en/ 
https://www.amnesty.org/en/documents/act10/002/2001/en/ 
https://www.amnesty.org/en/documents/act10/002/2001/en/ 
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ــع وســائل  ــي تعمــل عــىل التواصــل م ــة الت ــد العام ــاك بعــض القواع هن

ــة136  ــالم بفعالي اإلع

ــرة يف  ــر ع ــف حج ــة يق ــدم الثق ــث إن ع ــا. حي ــن دقيًق ــة وك ــن الثق اب

طريــق الحصــول عــىل التغطيــة. ولــذا يجــب أن تكــون مؤمتًنــا وعــىل علــم 

مبــا لديــك مــن حقائــق.

اجعــل قصتــك ذات أهميــة إخباريــة: مــا هــو األمــر املهــم؟ ومــن 

الــذي يتأثــر بــه وكيــف؟ وملــاذا هــو مهــم اآلن؟ وهــل هنــاك معلومــات 

جديــدة؟ وهــل يرتبــط ذلــك بحــدث أكــر يف األخبــار؟ وهــل القــرار علــی 

ــا يعنــى  وشــك أن يتخــذ أو اتخــذ بالفعــل؟. اجعــل مــن قصتــك موضوًع

ــة  ــة أو األحــداث الجاري ــار العاجل ــا باألخب ــك بربطه ــون وذل ــه الصحفي ب

مثــل الجــدل والراعــات والفضائــح املتعلقــة بسياســة معينــة, أو الظلــم 

ــد  ــج عــن إحــدى السياســات, أو يشء جدي والخــداع واســع النطــاق النات

حــدث )كأن تربــط قصتــك بالدراســة االســتقصائية الدوليــة بشــأن الرجــال 

ــا -  ــرشق األوســط وشــامل أفريقي ــة ال ــن الجنســن يف منطق واملســاواة ب

ــا يف املنطقــة تظهــر موقــف  ــا وحجمه ــي هــي أول دراســة مــن نوعه الت

الرجــل نحــو املســاواة بــن الجنســن وتوفــر منظــوًرا فريــدا لوضــع 

ــالم أن  ــائل اإلع ــن لوس ــة(. ب ــاث يف املنطق ــور واإلن ــن الذك ــات ب العالق

قضيتــك قضيــة حاليــة وذات صلــة مبناقشــات أخبــار اليــوم وبذلــك تكــون 

الفرصــة أمامــك أفضــل بكثــر إلقنــاع الصحفيــن بــأن قصتــك ذات أهميــة 

ــة.  إخباري

حــدد التواريــخ الرئيســية التــي ســيكون فيهــا لحقــوق الشــابات وتحقيــق 

ــك  ــة تل ــع قيم ــىل رف ــل ع ــا واعم ــى خاصًّ ــن معن ــن الجنس ــاواة ب املس

ــاعدة  ــه ملس ــبق وضع ــذي س ــداث ال ــدول األح ــىل ج ــع ع ــخ. اطل التواري

ــك. ــىل قصت ــامم ع ــز االهت ــت تركي ــد وق ــن يف تحدي الصحفي

ــول  ــامن حص ــة وراء ض ــي القص ــا ه ــة: م ــهلة التغطي ــك س ــل قصت اجع

الشــابات كلهــن علــی فــرص متكافئــة وحقــوق متســاوية؟ زود الصحفيــن 

أن  واألدلــة رشيطــة  كالتقاريــر  الفهــم  املفيــدة وســهلة  باملعلومــات 

ترجــم إىل لغــة االســتخدام العــام فقــد ال يفهــم الصحفيــون املصطلحــات 

ــراء.  ــك بالق ــام بال ــان ف ــوق اإلنس ــة بحق ــرات املتعلق واملخت

بنــاء عالقــات مــع الصحفيــن: مــن الــذي يغطــي أخبــار القضيــة؟ اتصــل 

بأشــخاص إذا كنــت ال تعــرض قصــة.

ــد  ــار مواعي ــل يف إط ــر أن تعم ــة: تذك ــر النهائي ــد التحري ــزام مبواعي االلت

ــرًا حســب  ــا كث ــد اختالفً ــف هــذه املواعي ــث تختل ــة حي ــر النهائي التحري

ــا  ــي متنحه ــة« الت ــة »املهل ــن كفاي ــد م ــه. تأك ــيلة اتصال ــي ووس الصحف

ــب. ــت املناس ــة يف الوق ــرش القص ــداد لن ــن لإلع للصحفي

136- مقتبس من برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ. )2004(. الكتاب األزرق: منهج عميل للدعوة إىل تحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية؛ وائتالف املحكمة الجنائية الدولية. )2003(. التواصل اإلعالمي مع املنظامت 

غر الحكومية: استخدام وسائل اإلعالم كأداة للدعوة.

137-  دراسة حالة مقدمة من هيئة األمم املتحدة للمرأة

تعرف عىل املزيد عن كيفية املشاركة بفاعلية مع وسائل اإلعالم. 

لدليل  املصاحب  اإلعالم«:  وسائل  مع  »املشاركة  دليل  انظر 

عام  بعد  ملا  التنمية  خطة  عىل  للتأثر  الدعوة  أدوات  مجموعة 

.2015

الشباب الفلسطيني يعد مسلساًل دراميًّا 
إذاعيًّا عن المساواة بني الجنسني في 

فلسطني137 
نساء  مع رشكة  فلسطن  يف  للمرأة  املتحدة  األمم  هيئة  شاركت 

لإلرشاد والتدريب اإلعالمي يف تقديم التوجيه اإلعالمي والتدريب 

للشباب عىل كيفية إحداث التغير االجتامعي عن طريق الرفيه. 

وقد تبع ذلك  إنتاج سبع مسلسالت درامية إذاعية تناولت العنف 

ضد املرأة ودور الرجال والفتيان يف إنهاء العنف القائم عىل النوع. 

ومنصة  إذاعية  محطة  أول  وهو   – إم  إف  نساء  راديو  قام  كام 

بالرشاكة مع   - بالعربية يف فلسطن  باللغة  تبث  تجارية  نسائية 

بجمع  لحم  بيت  والثقافة يف  للفنون  الجامعية  الكلمة  دار  كلية 

ثالثة طالب وخمس طالبات يف جلسة لتبادل اآلراء إليجاد أفكار 

من  وكان  اإلذاعية.  للعروض  إعدادها  املحتمل  للسيناريوهات 

بن املوضوعات التي جرى عليها النقاش الزواج املبكر، والتحرش 

االقتصادية,  والتحديات  )القيادة(،  املجتمعي  والعنف  الجني، 

والرجولة. وقد كتب الطالب السيناريوهات بدعم من هيئة األمم 

املتحدة للمرأة وسجلوا الدراما اإلذاعية تحت إرشاف محطة نساء 

إف إم وتم بث املسلسل اإلذاعي مرتن عىل محطاتها اإلذاعية, 

كام تم بث الحلقة السابعة مبارشة مبشاركة عدد قليل من طالب 

كلية دار الكلمة حيث شاركوا أيًضا تجربتهم يف إعداد املسلسل 

اإلذاعي.
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وسائل اإلعالم كمستهدف للدعوة138 

ــا يف الحفــاظ عــىل املعايــر والصــور  رمبــا تلعــب وســائل اإلعــالم دوًرا هامًّ

النمطيــة املحــددة لــكل مــن الجنســن ويف رفضهــا. وبإمكانهــا أن تجعــل 

ــا وأن تعــرض أيًضــا منــاذج مــن القيــادات  ــا إعالميًّ مــن الشــابات موضوًع

ــا منــاذج  ــور عــىل أنه ــرأة ويراهــا الجمه ــارص امل ــي تن ــة الت الشــابة القوي

يحتــذى بــه. 

أمــا جامعــات الشــباب فبإمكانهــا أن تطــور وتوســع دائــرة رشاكتهــا 

مــع اإلعــالم لتوســيع نطــاق التقاريــر والتحليــالت املتعلقــة بحقــوق 

املــرأة الشــابة ومســائل املســاواة بــن الجنســن. وكــام أوصــت الدراســة 

ــن الجنســن – الــرشق  ــة بشــأن الرجــال واملســاواة ب االســتقصائية الدولي

ــالم  ــائل اإلع ــع وس ــاركة م ــا املش ــك أيًض ــا- ميكن ــامل أفريقي ــط وش األوس

ــالم.  ــائل اإلع ــباب يف وس ــر الش ــة تصوي ــل كيفي ــوث لتحلي ــراء البح يف إج

تأكــد مــن تســليط الضــوء عــىل املنارصيــن مــن الذكــور لقضيــة املســاواة 

بــن الجنســن يف كل مناحــي الحيــاة. تعــاون مــع وســائل اإلعــالم لتيســر 

ــة  ــن الجنســن يف املجتمــع وكيفي ــد املســاواة ب ــة لفوائ ــة املتعمق التغطي

دعمهــا للتنميــة املســتدامة. قــم بإجــراء البحــوث عــن تصويــر الشــابات يف 

وســائل اإلعــالم مبــا يف ذلــك صناعــة الرفيــه )ويطلــق عــىل هــذه العمليــة 

ــة وســائل اإلعــالم( وتواصــل مــع منظــامت حقــوق املــرأة يف  ــا مراقب أيًض

ــة  ــة الرصــد، مبــا يف ذلــك تنظيــم دورات تدريبي بلــدك التــي تبــارش عملي

للصحفيــن بشــأن إعــداد التقاريــر املراعيــة للفــروق بــن الجنســن. وهناك 

مجــال آخــر للنشــاط يف الدعــوة وهــو زيــادة عــدد النســاء العامــالت يف 

القنــوات اإلعالميــة، وال ســيام يف الوظائــف القياديــة ومناصــب صنــع 

القــرار. 

138- مقتبس من موقع http://www.unwomen.org/en/news/in-focus/csw59/feature-stories , تم الدخول إليه بتاريخ 25 سبتمر 2017

الميثاق اإلعالمي لمبادرة Step It Up من 
أجل المساواة بني الجنسني

  Step It Up مبادرة  إطار  يف  للمرأة  املتحدة  األمم  هيئة  تدعو 

عىل  اإلعالمين  الرشكاء  الجنسن  بن  املساواة  تحقيق  أجل  من 

يف  بدورهم  القيام  إىل  والوطنية  واإلقليمية  الدولية  املستويات 

للجنسن  منارصتهم  خالل  من  املستدامة  التنمية  أهداف  تنفيذ 

يف تقاريرهم وقراراتهم التحريرية ومامرساتهم املؤسسية. ميكنك 

التواصل مع هذه املبادرة ملزيد من األفكار عند تطوير رشاكاتك 

مبيثاق  الخاصة  اإلرشادات  عىل  االطالع  ميكنك  كام  اإلعالمية, 

اإلعالم هنا.  

تقوم منظمة »الروابط الجنسانية« - وهي منظمة غر حكومية 

وإنشاء  التدريب  وتقديم  البحوث  بإجراء   - أفريقيا  جنوب  يف 

املراعي  املنظور  إدماج  كيفية  يبن  الذي  املحتوى  ومشاركة 

للجنسن يف النواتج اإلعالمية. للمزيد من املعلومات انقر هنا. 

كام يقوم املكتب اإلقليمي لهيئة األمم املتحدة للمرأة يف الدول 

الجنسن  بن  العالقات  كيفية عرض  لرصد  أداة  بتصميم  العربية 

واالتجاهات الذكورية والعنف القائم علی النوع يف وسائل اإلعالم.

4 - الضغط لحشد التأييد والتفاوض

إن إيصــال رســالة الدعــوة بفعاليــة - وخاصــة يف مجــال السياســة العامــة 

- ينطــوي عــادة عــىل الضغــط لحشــد التأييــد والتفــاوض.

يتمحــور الضغــط لحشــد التأييــد حــول تثقيــف صانعــي القــرار وإقناعهــم 

بدعــم وتعزيــز أجنــدة املســاواة بــن الجنســن مــن خــالل التواصــل 

املبــارش وبنــاء العالقــات معهــم. وتتمثــل األهــداف الرئيســية للضغــط يف 

ــام  ــة في ــر السياس ــر يف تغي ــىل التأث ــدرة ع ــم الق ــن لديه ــخاص الذي األش

ــك. ــق بقضيت يتعل

ا مــن خــالل الزيــارات واالجتامعــات اإلعالميــة  وقــد ميــارس الضغــط رســميًّ

لصانعــي القــرار وغرهــم أو بشــكل غــر رســمي مــن خــالل املحادثــات يف 

http://www.unwomen.org/en/news/in-focus/csw59/feature-stories
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ــاء مامرســة  ــك, أثن ــا إىل ذل املمــرات، واملطاعــم، ومواقــف الســيارات، وم

ــر املرتبطــة  ــات غ ــة  أو يف الفعالي ــم اليومي ــرار أنشــطة حياته ــاع الق صن
ــا مبــارًشا بعمــل دعوتــك.139 ارتباطً

ــة  ــا يف مامرس ــك اتباعه ــي ميكن ــية الت ــد األساس ــيل بعــض القواع ــام ي وفي

ــط: الضغ

ــتهدفن 	  ــرار املس ــاع الق ــع صن ــد م ــة األم ــدة طويل ــات جي ــس عالق أس

ــات  ــودة العالق ــدع ج ــوذ - وال ت ــول والنف ــن الوص ــط ب ــن ال تخل ولك

ــر. ــزم األم ــة إذا ل ــراءات عام ــاذ إج ــن اتخ ــك م ــببًا يف منع ــون س تك

اقــرح حــل يتعلــق بقضيــة دعوتــك بــداًل مــن بــذل قصــارى جهــدك يف 	 

معارضــة قضيــة مــا.

ال تتوقع إحداث التغير يف اجتامع أو خطاب واحد.	 

ــا، فمــن املهــم تلقــي املشــورة وإرشاك مــن لديهــم  ــك ممكًن وإذا كان ذل

بعــض الخــرة يف مامرســة الضغــط والعمــل يف مجــال السياســات، وذلــك 

ــد  ــؤالء ق ــؤولن. وه ــين أو املس ــع السياس ــات م ــد االجتامع ــل تحدي قب

يعرفــون بالفعــل الجمهــور املســتهدف وميكنهــم تقديــم املشــورة باتبــاع 

ــات.140  أفضــل املنهجي

تتطلــب الدعــوة عموًمــا - باإلضافــة إىل مامرســة الضغــط لحشــد التأييــد 

ــي  ــراع. فف ــل ال ــة ح ــل عملي ــي متث ــاوض والت ــة يف التف ــارات عالي - مه

ــان.  ــرىض الجانب ــل ي ــىل ح ــاق ع ــات االتف ــاول املجموع ــات تح املفاوض

ــدى  ــد وإدراك م ــل الجي ــاومة والتواص ــىل املس ــوي ع ــة تنط ــي عملي وه

القــوة والوعــي باملصالــح النســبية لجميــع أصحــاب املصلحــة. كــام يتطلب 

التفــاوض أيًضــا االســتعداد للمشــاركة يف الحــوار والتوصــل لحــل وســط141.

ولبــدء مفاوضــات بنــاءة، تأكــد مــن أن مقرحــك )الدعــوة إىل العمــل أو 

»مطلــب« الدعــوة( املقــدم إىل صانــع القــرار املســتهدف مقنــع. ويجــب 

ــة  ــح العام ــن املصال ــاًل ع ــة - فض ــح الحكومي ــراح أن املصال ــن االق أن يب

ــز املســاواة بــن الجنســن  ــًدا إذا مــا قبــل اقراحكــم لتعزي - ســتُخدم جي

ونُفــذ. ركــز عــىل االلتزامــات الدوليــة واإلقليميــة والوطنيــة التــي تعهــدت 

بهــا الحكومــات بشــأن املســاواة بــن الجنســن ومتكــن الشــابات )انظــر 

الجــزء األول مــن دليــل مجموعــة األدوات ملزيــد مــن املعلومــات(. 

اســتخدم املعلومــات الناتجــة مــن تحليــل هدفــك فيــام يتعلــق باهتاممات 

صانــع القــرار املتعلقــة بقضيــة دعوتــك. أكــد عــىل الفوائــد التــي تعــود 

عــىل املجتمــع الــذي تتحقــق فيــه املســاواة بــن الجنســن مثــل التنميــة 

ــاوض  ــة يف التف ــإن الرغب ــرى، ف ــام ت ــالم. وك ــتقرار والس ــتدامة واالس املس

ــد. ــر بحســاب التكلفــة والفوائ تتأث

كــام أن الرغبــة يف التفــاوض تتحــدد أيًضــا بقــوة ســلطة األطــراف نســبيًا. 

وعــادة مــا ينظــر إىل الســلطات الحكوميــة عــىل أنهــا متتلــك ســلطة الدولة، 

ولكــن ميكــن إقناعهــا باالنضــامم إىل املفاوضــات مــع مجموعتــك الشــبابية. 

139- مقتبس من جوسلينج ل.، كوهن د )2007(. دليل املشاركن: قضايا الدعوة - مساعدة األطفال يف تغير عاملهم، التحالف الدويل إلنقاذ الطفولة.

140-  مقتبس من توما س )2012(. مجموعة أدوات الدعوة: إرشادات حول كيفية الدعوة إىل بيئة أكر متكيًنا للمجتمع املدين يف سياقك، املنتدى املفتوح لتطوير منظامت املجتمع املدين.

141-  فينيكالسن، ل. مع ميلر ف، )2002(. نسج جديد للسلطة، الناس والسياسة: دليل العمل للدعوة ومشاركة املواطنن.

142-  مقتبس من رابط http://negotiations.org/Advocacy.pdf الذي تم الدخول إليه بتاريخ 1 أكتوبر 2017

143-  مقتبس من توما س )2012(. مجموعة أدوات الدعوة: إرشادات حول كيفية الدعوة إىل بيئة أكر متكيًنا للمجتمع املدين يف سياقك، املنتدى املفتوح لتطوير منظامت املجتمع املدين.

http://www.neareast.org/youth-helping-shape-solutions-through-morocco-project  -144/, تم الدخول إىل هذا املوقع بتاريخ 8 أكتوبر 2017.

ــا واســع النطــاق وأن  فــإذا كنــت قــادًرا عــىل إثبــات أن لديــك تأييــًدا عامًّ

ــام  ــرأي الع ــإن ال ــن، ف ــن الجنس ــاواة ب ــرح املس ــون مبق ــك ملتزم مؤيدي

والقانــون معــك مبــا يف ذلــك األدلــة القويــة التــي تدعــم موقفــك.142  

وفيام ييل بعض النصائح املفيدة للمفاوضات يف الدعوة:143

ــح 	  ــض رصي ــك تفوي ــن أن لدي ــد م ــك: تأك ــلطتك ومصداقيت ــد س وط

ــة  ــباب، أو املؤسس ــة ش ــل مجموع ــم )مث ــن متثله ــخاص الذي ــن األش م

ــك. ــر بذل ــرف اآلخ ــم الط ــامت( وأعل ــبكة املنظ ــة، أو ش املجتمعي

احشــد الدعــم وأظهــر النفــوذ: اســتخدم الحلفــاء للحصــول عــىل أكــر 	 

عــدد مــن املــوارد وأقــى قــدر مــن االحــرام.

حافــظ عــى ســيطرتك عــى العمليــة: توقــع ردود فعــل الطــرف اآلخــر، 	 

ــع  ــاء وارف ــق الحلف ــن طري ــك ع ــدول أعامل ــالزم لج ــم ال ــن الدع واب

ــي تدعــو إليهــا. ــة الت مســتوى الوعــي بالقضي

الشباب العاملون مع صناع القرار في 
المغرب 144 

املصالحة  تعزيز  عىل  املغرب  يف  األدىن  الرشق  مؤسسة  تساعد 

وتساعد  املنتخبن.  املحلين  ومسؤوليهم  الشباب  بن  والتعاون 

مجالس الشباب املحلية عىل سد هذه الفجوة وبناء جيل جديد 

ا للشباب للمشاركة يف  من القادة املدنين, كام توفر هيكاًل رسميًّ

الحكم املحيل.

أعضاء  ستة  ينتخب  املجلس،  يف  عضًوا   40 إىل   30 بن  ومن 

مبارشة  تتفاعل  حوار  لجنة  لتشكيل  نساء(  وثالث  رجال  )ثالثة 

القضايا  وتناقش  الحكومين  واملوظفن  املنتخبن  املسؤولن  مع 

عمل  خطة  وتضع  لها،  املخطط  واألنشطة  الشباب،  تواجه  التي 

مع  الشباب  يعمل  املقابل،  ويف  الشباب.  الحتياجات  تستجيب 

خالل  ومن  التنفيذ.  موضع  الخطط  لوضع  الخارجين  الرشكاء 

الشباب  إلدماج  مستداًما  منوذًجا  الجهود  هذه  تبني  املجالس، 

يف الحكم املحيل. كام توفر لهم مهارات يف الضغط لحشد تأييد 

الحكم املحيل.

http://www.neareast.org/youth-helping-shape-solutions-through-morocco-project/
http://www.neareast.org/youth-helping-shape-solutions-through-morocco-project/
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السؤال )6(: ماذا لدينا؟

السؤال )7(: ما الذي يلزمنا وضعه؟
تتضمــن اإلجابــة عــن هذيــن الســؤالن مًعــا تقييــم بيئــة الدعــوة 

ــن الجنســن  ــق املســاواة ب ــوة إىل تحقي ــد الدع ــة عن ــة والداخلي الخارجي

ومتكــن الشــابات.

إن جهــود الدعــوة الفعالــة تتطلــب تقييــاًم دقيًقا للمــوارد املتوفــرة بالفعل 

لالعتــامد عليهــا. فأنــت يف األســاس ال تبــدأ مــن الصفــر بــل مــن االعتــامد 

عــىل مــا هــو متوافــر لديــك. وهنــا نطــرح الســؤال الســادس وهــو: 

ــن  ــة االســتفادة م ــا؟ هــذا الســؤال يســلط الضــوء عــىل أهمي ــاذا لدين م

نقــاط القــوة القامئــة مثــل شــبكات الدعــوة الشــبابية الحاليــة، والخــرات 

الســابقة يف مجــال الدعــوة )إن وجــدت(، والنشــاط الرقمــي للشــباب يف 

ــذ  املنطقــة، واملشــهد الســيايس املتغــر يف املنطقــة، والزخــم حــول التنفي

الوطنــي ألهــداف التنميــة املســتدامة, وغــر ذلــك. بعــد تقييــم مــا لديــك 

مــن مــوارد تــأيت الخطــوة التاليــة وهــي اإلجابــة عــىل الســؤال الســابع: مــا 

ــي تحتاجهــا يف  ــد املــوارد الت ــا وضعــه؟ وهــذا يتطلــب تحدي ــذي يلزمن ال

ــات الدعــوة والثغــرات  ــك تحدي الدعــوة وهــي غــر موجــودة، مبــا يف ذل

مثــل رضورة تعزيــز التحالفــات مع الشــبكات الشــبابية األخــرى ومنظامت 

ــاالت،  ــث واالتص ــدرات البح ــاء ق ــل، وبن ــاء التواص ــدين، وبن ــع امل املجتم

ــك.  ــر ذل ــل, وغ ــص التموي ــة، ونق ــة واإلعالمي ــاالت الحكومي ــاء االتص وبن

ــة دعوتــك.  وفيــام يــيل أداة مفيــدة ملســاعدتك يف تحليــل بيئ

145- مقتبس من اليونيسف. )2010(. مجموعة أدوات الدعوة: دليل للتأثر عىل القرارات التي تحسن حياة األطفال.

وسريشامن، س.، بيلتون، إ )2001(. أدوات الدعوة واملبادئ التوجيهية التي تعزز تغير السياسات. مؤسسة كر.

األداة )7(: التحليل الرباعي )نقاط القوة, 
ونقاط الضعف, والفرص, والتهديدات(

أداء  عىل  قدرتك  وتزيد  لديك  تكون  قد  التي  القوة  نقاط   S  =

أنشطة الدعوة بفعالية زيادة كبرة.

التي تقلل من فعالية الدعوة. يبدأ تحليل  = W نقاط الضعف 

نقاط الضعف بالنظر داخل شبكتك الشبابية.

= O الفرص املتاحة خارجيًّا للنهوض بجدول أعامل الدعوة.

= T التهديدات يف البيئة الخارجية التي ميكن التغلب عليها من 

خالل نقاط القوة والفرص.

قم بإجراء هذا التحليل لنقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات 

يف إطار الدعوة, فهو يوفر طريقة بسيطة لتقييم القوى الداخلية 

التي تحدد إمكانيات شبكتك الشبابية لتنفيذ اسراتيجية للدعوة، 

والقوى الخارجية التي تساعدك يف التنفيذ أو تعرقله. وحيث إن 

بيئة الدعوة الداخلية والخارجية يف تغر مستمر، ميكنك استخدام 

هذه األداة عدة مرات أثناء تنفيذ الدعوة وإدارتها.

ــة.  ــايل عــىل بعــض األمثل ــكار، يشــتمل الجــدول الت ــك بعــض األف وإللهام

ــادل األفــكار مــع مجموعــة الشــباب للتفكــر يف نقــاط القــوة ونقــاط  تب

ــك. ــياق دعوت ــدات يف س ــرص والتهدي ــف والف الضع

نقاط القوةالقوى الداخلية

مثل األدلة املتاحة عالية الجودة عىل حالة الشابات يف 

الدولة، وجود شبكة مع الرملانين تدعم املساواة بن 

الجنسن

نقاط الضعف

مثل عدم القدرة عىل االضطالع مبهام الدعوة، محدودية مهارات 

إرشاك وسائل اإلعالم

الفرصالقوى الخارجية

اعتامد الحكومة لجدول أعامل عام 2030, دعوة الحكومة 

املجتمع املدين لالنضامم إىل صياغة خطة التنمية الوطنية، 

والتغيرات السياسية

التهديدات

مثل املخاطر التي تنطوي عليها الحمالت العامة، عدم فهم صانعي 

القرار لحالة الشابات فهاًم صحيًحا، التعامل مع البروقراطية

حــدد خطواتــك التاليــة بنــاًء عــىل التحليــل الســابق. واعلــم أن الخطــوات 

ــاط الضعــف  ــوة ونق ــاط الق ــن نق ــب االســتجابة ألي م ــد تتطل ــة ق التالي

والفــرص والتهديــدات وتذكــر أن الدعــوة تســتلزم اتخــاذ الخيــارات، لــذا 

يجــب إعطــاء األولويــة ملــا هــو بالــغ األهميــة ومــا يتوفــر لــه الدعــم.

املخاطر التي تنطوي عليها الدعوة145 

قد يسلط التحليل الرباعي )تحليل نقاط القوة, ونقاط الضعف, والفرص, 

أوضاع  من  تنشأ  رمبا  التي  املخاطر  من  العديد  عىل  الضوء  والتهديدات( 

مختلفة أثناء الدعوة, فقد ينتج عن الدفع بتغيرات من أي نوع يف عالقات 

القوة لتمكن الشابات حدوث مخاطر رمبا تكون جسيمة يف بيئات سياسية 

معينة ويف حاالت النزاعات والراعات وما بعدها. إن املشكلة هنا ليست 

سبيل  فعىل  ذلك,  كيفية  يف  ولكن  بها  القيام  عدم  أو  بالدعوة  القيام  يف 

املثال قد يواجه املجتمع رصاًعا بسبب معارضة املعاير االجتامعية املتعلقة 

باألدوار التقليدية للشابات, أو ينسحب أحد الرشكاء الرئيسين من أعامل 

الدعوة, أو تقع حملة التعبئة العامة يف رصاع مع السلطات ووسائل اإلعالم, 

وقد ير العمل عن كثب مع بعض الرملانين والهيئات الحكومية بحیادیة 

الدعوة، وغر ذلك من األمور. 

ــض  ــاء بع ــوة قض ــا الدع ــوي عليه ــد تنط ــي ق ــر الت ــب إدارة املخاط تتطل

الوقــت يف تحديــد هــذه املخاطــر املحتملــة وتحليلهــا. ويبــدأ هــذا العمــل 
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ــام فهمــت مشــكلتك وســياقها الســيايس  ــة البحــث نفســها. وكل يف مرحل

ــك.  ــت مســاحة خطئ ــور املســتهدف قل والجمه

كنــت قــد كونــت فكــرة عامــة يف مرحلــة تحليــل السياســات عــن أصحــاب 

املصلحــة وعمليــات صنــع السياســات. وهــذه أيًضــا فرصــة للتعــرف عــىل 

أي مخاطــر تنطــوي عليهــا الدعــوة. وأثنــاء تحليــل السياســة، ميكنــك 

ــل: استكشــاف أســئلة مث

هل يسعى صانعو القرار لتنفيذ أهداف غر رشيفة أو خطرة؟	 

هل سيكون لك أي حلفاء ملساعدتك إذا واجهت مشكلة؟	 

ــف 	  ــن إىل العن ــن الجنس ــاواة ب ــأن املس ــام بش ــاش الع ــل أدى النق ه

ــة؟ ــال عنيف ــدوث ردود أفع ــر ح ــيايس أو خط الس

هــل عــاىن اآلخــرون مــن إثــارة مخــاوف مامثلــة بشــأن املســاواة بــن 	 

الجنســن ومتكــن الشــابات؟

وقــد تنشــأ املخاطــر املحتملــة أثنــاء الدعــوة أيًضــا مــن تكتيــكات الدعــوة 

املختــارة. فرمبــا تكــون الحمــالت العامــة عــىل وجــه الخصــوص محفوفــة 

تــر  أو  الشــباب  باملخاطــر وتتســبب يف تشــويه ســمعة مجموعــة 

بالعالقــات مــع أصحــاب املصلحــة أو الــرشكاء أو الحكومــة, بــل قــد تلحــق 

ــادي.  ــاة أذى أو رضر م بالدع

لكــن تقييــم املخاطــر املبكــر الــذي تجريــه يف مرحلــة وضــع االســراتيجية 

قــد يُفيــدك يف تحديــد أنشــطة الدعــوة والرســائل واملبلغــن الذيــن 

يبلغونهــا بعنايــة. ويف بعــض الحــاالت، ميكــن أن تــؤدي الدعــوة بواســطة 

146- مقتبس من جوسلينج ل.، كوهن د )2007(. دليل املشاركن: قضايا الدعوة - مساعدة األطفال يف تغير عاملهم، التحالف الدويل إلنقاذ الطفولة.

ــباب  ــات الش ــن مجموع ــالف م ــبكة أو ائت ــالل ش ــن خ ــرة م ــداد كب أع

ــة إىل التخفيــف مــن مخاطــر الدعــوة إىل املســاواة  واملنظــامت املجتمعي

ــن هــذه املخاطــر. ــد م ــد تزي ــن الجنســن, ويف حــاالت أخــرى ق ب

لتقييم مستوى املخاطر اتبع اآليت: 

تحديــد املخاطــر املحتملــة الناشــئة عــن اتخــاذ اإلجــراءات املقرحــة )أو 	 

ــدم اتخاذها(. ع

تقييم الفائدة املحتملة من اتخاذ اإلجراءات املقرحة يف الدعوة.	 

تحديد من يحتمل تررهم. 	 

تقييم مستوى املخاطر.	 

النظر يف التدابر التي ميكنك اتخاذها لتخفيف املخاطر.	 

تقييم مستوى املخاطر املتبقية بعد اتخاذ تدابر التخفيف.	 

تقرير ما إذا كانت فوائد الدعوة تفوق مخاطرها. 	 

األداة )8(: تقي�يم المخاطر وإدارتها146 
فكر مع مجموعتك من الشباب يف املخاطر املحتملة التي قد تنشأ 

من الدعوة إىل املساواة بن الجنسن, ثم ناقش سبل التغلب عىل 

تلك املخاطر. أدخل هذه النقاط يف التخطيط لدعوتك واستخدم 

الجدول التايل لالسرشاد به يف نقاشاتكم.

مستوى الخطر:املثالالخطر

عال/ متوسط/ منخفض

الفوائد املحتملة:

عالية/ متوسطة/ منخفضة  

املخاطر املتبقيةطرق إدارة املخاطر

عالية/ متوسطة/ منخفضة 

ملجموعة 

الشباب 

لألفراد الشابات 

يف مجموعة 

الشباب

لألفراد الشبان 

يف مجموعة 

الشباب



81

دليل الشباب التدري�بي 
للدعوة إلى المساواة بني الجنسني وتحقيقها 
بحلول عام 2030

تناول دعاة المساواة بني الجنسني 
للموضوعات ذات الحساسية الثقافية 147

الثقافة كيفية جريان األمور يف املجتمع وتقدم تفسرات  تشكل 

ألسباب تنفيذها بطريقة معينة. وقد تبدو الثقافة طبيعية ألنها 

كيفية  أيًضا  تشمل  بل  فحسب،  الناس  يفعله  ما  عىل  تقتر  ال 

ليست  نفسه  الوقت  يف  وهي  يفعلونه.  ملا  وفهمهم  تفكرهم 

ثابتة ألنها تتغر باستمرار, فام هو مقبول ثقافيًّا أو حتى مرغوب 

فيه اليوم قد يكون غر مقبول غًدا. كام أنه من املهم أن نفهم 

االختالفات الثقافية بن العديد من الدول العربية والدول األخرى. 

أنهم  عىل  الجنسن  بن  املساواة  دعاة  إىل  أحيانًا  ينظر  وقد 

فرض  يف  الرغبة  بعدم  يشعرون  وقد  أخرى,  ثقافة  يف  متدخلون 

ادعاء  أنها  إليها عىل  ينظر  التي قد  الشابات  أفكار حول حقوق 

الثقافية.  املراعاة  اتهامهم بعدم  يرغبون يف تجنب  »غريب«, وقد 

ولكن تقييم األعراف واملامرسات االجتامعية فيام يتعلق بحقوق 

اإلنسان العاملية هو أنسب ما يجب عمله.

وعندما يتعلق األمر بالثقافة, فمن املهم أن نأخذ بعن االعتبار ما ييل:

االستامع إىل حديث الناس عن التمييز بن الجنسن يف مجتمعك: 

هل هو موضوع محرم؟ أم هو أمر سهل مناقشته؟ وذلك للوقوف 

عىل مدى إحداث التغير االجتامعي.

كان  وإذا  الجميع.  متثل  ال  املهيمنة  الفئة  أن  اعتبارك  يف  ضع 

الرجال يتحدثون عن النساء، فمن الروري إنشاء منتديات ميكن 

للشابات والشبان أن يتحدثوا فيها ليعروا عن أنفسهم.

)مثل  الجنسن  بن  باملساواة  الوطنية  االلتزامات  إىل  اإلشارة 

القضاء  واتفاقية  بكن،  ومنهاج عمل  املستدامة،  التنمية  أهداف 

االتفاقيات(  من  وغرها  املرأة،  ضد  التمييز  أشكال  جميع  عىل 

واللجنة الوطنية املعنية باملرأة والقوانن والسياسات املنصفة بن 

الجنسن يف بلدكم.

الجنسن  بن  املساواة  تدعم  التي  والنصوص  باألحكام  املعرفة 

األفكار  هذه  أن  من  والتأكد  املحلية  والتقاليد  الثقافة  حسب 

متمركزة حول دعوتك.

الضارة  الجنسانية  واملامرسات  لألعراف  الجذرية  األسباب  معرفة 

املتأصلة يف ثقافتك يك يتسنى لك التفكر يف البدائل

تعود  الجنسن  بن  املساواة  أن  فكرة  لتوصيل  األدلة  استخدام 

بالنفع عىل التنمية والسالم.

السؤال )8(: كيف نبدأ؟
ــج وأنشــطة  ــد أهــداف ونتائ ــن هــذا الســؤال تحدي ــة ع تتضمــن اإلجاب

ــل. ــط إىل العم ــة التخطي ــن مرحل ــال م ــاعد يف االنتق ــوة تس للدع

ــوة  ــود الدع ــم جه ــبيل دع ــرى يف س ــذي يج ــل ال ــون التحلي ــا يك إىل هن

ــي يجــب أن تعكــس  ــل الت ــم دمجــه اآلن يف خطــة العم ــل ليت ــد اكتم ق

ــوح. ــطة بوض ــج واألنش ــداف والنتائ األه

147- مقتبس من منظمة اليونيسيف )2011(. تعزيز املساواة بن الجنسن: منهج برمجة يركز عىل املساواة: نظرة عامة عىل التوجيه التشغييل.

تحديد أهداف الدعوة، ونتائجها، وأنشطتها 

الجنسن  بن  املساواة  تحقيق  إىل  لدعوتك  النهايئ  التأثر  يكون  أن  يجب 

ومتكن الشابات هو إحداث تغيرات إيجابية ودامئة يف حياة كل الشابات 

بحيث يعزز وضعهن وظروفهن يف املجتمع. وهذا يعني أن وضع السياسات 

الدعوة بل هو خطوة  النهايئ ملبادرة  الهدف  أو تغيرها ليس  تنفيذها  أو 

تتخذ لتؤدي إىل تحسينات إيجابية يف نوعية حياة الشابات.

ــه  ــل في ــذي تتمث ــة وال إن هــدف الدعــوة هــو موضــوع جهــودك املبذول

رؤيتكــم طويلــة األمــد التــي رمبــا متتــد لعــدة ســنوات. وقــد يكــون هــدف 

الدعــوة عــام مثــل وضــع حــد للعنــف بــكل أشــكاله ضــد املــرأة يف الدولــة 

بحلــول عــام 2030. وينبغــي أن يشــر هــدف الدعــوة إىل التغيــر الــذي 

تريــد تحقيقــه مــن الجهــود املبذولــة.

النتائج فهي قصرة األجل يجب تحقيقها من أجل الوصول إىل هدف  أما 

الدعوة. كام يجب أن تركز عىل إجراء محدد ميكن لجامعة الشباب اتخاذه. 

فعىل سبيل املثال، ميكن أن تشر نتائج الدعوة إىل أن األحزاب السياسية 

يف  باملرأة  الجنيس  التحرش  لتجريم  قانون  وضع  تؤيد  كلها  الرئيسية 

املساحات العامة ضمن التزاماتها األساسية بحلول عام 2018.

ــق  ــج تتحق ــدة نتائ ــىل ع ــوي ع ــا تنط ــادة م ــوة ع ــراتيجيات الدع إن اس

عــىل طريــق الوصــول إىل الهــدف, ويفيــد يف تحديــد هــذه النتائــج البحــث 

والتحليــل اللــذان أجريــا يف املرحلــة األوىل مــن التخطيــط للدعــوة. 

أهداف الدعوة ونتائجها الذكية 

ينبغــي أن تكــون أهــداف الدعــوة ونتائجهــا ذكيــة. وهــذا يعنــي النظــر 

يف اآليت: 

< هل الهدف أو النتيجة محددة قدر اإلمكان؟

< هل الهدف أو النتيجة قابلة للقياس؟

< هل الهدف أو النتيجة قابلة للتحقيق؟

< هل الهدف واقعي وموجه نحو النتائج؟

< هل الهدف أو النتيجة محددة زمنيًّا؟

ــج الدعــوة ينبغــي أن تكــون  ــك، تذكــر أن أهــداف ونتائ باإلضافــة إىل ذل

موجهــة نحــو التغيــر وليســت نحــو النشــاط, وأن تصــف التغيــر الــذي 

ــد أن يحــدد التغيــر  ــه. والب ــام ب ــذي تنــوي القي ــد تحقيقــه وليــس ال تري

مــن حيــث الكــم وأن تحــدد النتيجــة مــن الــذي ســيقوم بــه ومتــى.

الحكومة لوضع  تحفيز  الدعوة:  نتيجة  املثال، ميكن أن تكون  فعىل سبيل 

قانون لتجريم التحرش الجنيس يف املساحات العامة بحلول عام 2018.

ففي هذه الحالة ميكن تحويل هذه النتيجة إىل نتيجة ذكية وإعادة صياغتها 

قانون  صياغة  يف  االجتاعية  الشؤون  وزارة  مساعدة  التايل:  النحو  عىل 

لتجريم التحرش الجنيس للمرأة يف املساحات العامة بحلول عام 2018.

تتمثــل تكتيــكات الدعــوة أو أنشــطتها يف اإلجــراءات املحــددة التــي 

تتخذهــا بالفعــل يف إطــار الدعــوة وتســاعدك يف تحقيــق النتائــج. وفيــام 

ــا: ــوم به ــد تق ــي ق ــطة الت ــىل األنش ــة ع ــض األمثل ــيل بع ي
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أنشطة الدعوة 

تحليل القضية والسياسة وبحثها السياسات  

وضع السياسات )مبا يف ذلك إدراج قضية املساواة بن الجنسن عىل جدول أعامل السياسات، واعتامد سياسات منصفة بن 

الجنسن، وتنفيذها، ورصدها، وتقييمها، ومتويلها، وحجب سياسة التمييز بن الجنسن(

بناء العالقات مع صناع القرار

مامرسة الضغط لحشد التأييد

التحالف وبناء الشبكة

وسائل اإلعالم التقليدية )النرشات الصحفية، املؤمترات الصحفية، حزم املواد اإلعالمية، وبناء القدرات، والرشاكات اإلعالمية(التواصل والتوعية

وسائل االعالم الرقمية

التحالف وبناء الشبكة

االجتامعات التوجيهية / العروض التقدميية 

الضغط لحشد التأييد

رفع الوعي

الحمالت عامة )مبا يف ذلك التجمعات واملسرات(

األداة )8(: التخطيط ألهداف الدعوة ونتائجها وأنشطتها148
فيام ييل ورقة عمل مليئة باألمثلة ملساعدتك يف تخطيط أنشطة الدعوة ونتائجها وأهدافها وآثارها. تذكر - عند النظر يف أنشطة الدعوة - أن تنظر 

يف سياقك ورسائلك وأن تنسج مختلف األنشطة - سواًء عىل االنرنت أم خارجه – يف نسيج واحد هو نسيج النجاح.149  فكر أيًضا - لكل نشاط من 

أنشطة الدعوة - فيمن سيكون مسؤواًل عن تنفيذه، ويف أي إطار زمني وبأي نوع من املوارد.

تأثر الدعوة هدف الدعوة نتائج الدعوة أنشطة الدعوة

1 - إجراء تحليل السياسات 

فيام يتعلق بالتحرش الجني يف 

املساحات العامة

1 - مساعدة وزارة الشؤون 

االجتامعية يف صياغة قانون 

لتجريم التحرش الجني باملرأة يف 

املساحات العامة بحلول عام 2018.

1 - إنهاء العنف ضد املرأة بكل 

أشكاله بحلول عام 2030.

إحداث تغرات إيجابية ودامئة 

يف حياة النساء  كلهن بحيث 

يتحسن وضعهن يف املجتمع.

2 - مامرسة الضغط عىل وزير 

الشؤون االجتامعية ووزير العدل

3 - إجراء املقابالت اإلعالمية 

4 - تنظيم التجمعات 

5 - تنظيم حمالت عىل توير 

وفيسبوك

6 - تقديم مدخالت يف مشاورة 

بشأن مراجعة خطة التنمية 

الوطنية املرتبطة بأهداف التنمية 

املستدامة

2 - تتضمن خطة التنمية الوطنية 

)املرتبطة بأهداف التنمية 

املستدامة( هدف إنهاء التحرش 

الجني يف املساحات العامة بحلول 

عام 2018.

7 -تعزيز الرشاكة مع وزارة الشؤون 

االجتامعية

2 - زيادة املشاركة االقتصادية 

لكل الشابات يف الدولة بحلول 

عام 2030.

148- جوسلينج ل.، كوهن د )2007(. دليل املير: قضايا الدعوة - مساعدة األطفال عىل تغير عاملهم، التحالف الدويل إلنقاذ الطفولة.

149-  مقتبس من جيم شولتز: وضع االسراتيجية: أهم األسئلة يف وضع اسراتيجية الدعوة.
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السؤال )9(: كيف يمكننا الت�أكد من الفعالية؟ 
تتضمــن اإلجابــة عــن هــذا الســؤال وضــع خطــة للرصــد والتقييــم 

الدعــوة. اســرتاتيجية  إطــار  وتنفيذهــا يف 

رصد أعال الدعوة ومتابعتها 

ــوة.  ــل الدع ــر عم ــرز يف س ــدم املح ــتمر للتق ــم املس ــو التقيي ــد ه الرص

ــاء  ــراًرا أثن ــراًرا وتك ــعة م ــئلة التس ــر يف األس ــادة النظ ــب إع ــذا يتطل وه

ــا للخطــة, ويف  الدعــوة مــام يســاعدك عــىل التأكــد مــن ســر األمــور وفًق

ــة. ــود فعال ــة والجه ــون الخط ــا يك تك ــة يف وقته ــرات الالزم ــراء التغي إج

البنود التي يلزم رصدها ومراقبتها يف الدعوة150 : 

اإلجراءات واألنشطة التي خططنا لها. 	 

التغيــرات التــي نأمــل أن تتحقــق بســبب أعاملنــا - التغيــرات يف 	 

ــاكل الســلطة  ــوق الشــابات ويف هي ــاة الشــابات والشــبان، ويف حق حي

ــا.  ــط بينه ــي ترب ــات الت والعالق

أي نتائــج غــر مقصــودة ترتــب عــىل االســراتيجيات والتكتيــكات 	 

املســتخدمة. 

كيفية تغير سياق الدعوة العام. 	 

املوارد املستثمرة: الوقت، والطاقة، والتمويل.	 

ــا يف املعلومــات التــي تحتاجهــا  ولرصــد كل مــام ســبق يجــب أن تفكــر مليًّ

وكيفيــة جمعهــا أثنــاء مرحلــة التخطيــط. وفيــام يــيل بعــض الطــرق التــي 

ميكــن جمــع املعلومــات بهــا لرصــد الدعــوة:

ــة يف 	  ــتك متضمن ــة يف سياس ــئلة« املطروح ــت »األس ــا إذا كان ــب م راق

ــامع. ــع االجت ــراتيجيات ومواضي ــات واالس ــق السياس وثائ

ــن 	  ــابات ع ــاة الش ــر يف حي ــص التغ ــن قص ــخصية م ــا ش ــع قصًص اجم

ــا. ــه أو إلكرونيً ــا لوج ــات وجًه ــداء املالحظ ــق إب طري

ــدد 	  ــة ع ــة ملعرف ــة والدولي ــة واإلقليمي ــالم املحلي ــائل اإلع ــب وس راق

ــك. ــة دعوت ــا قضي ــرت فيه ــي ذك ــرات الت امل

اســتخدم خدمــة التســويق بالربيــد اإللكــرتوين لتقييــم عــدد األشــخاص 	 

الذيــن يقــرؤون رســالة دعوتــك )توفــر العديــد مــن الخدمــات الرقميــة 

ــا إذا مل يكــن الجمهــور كبــرًا. خيــاًرا مجانيًّ

اســتخدم تحليــالت مواقــع التواصــل االجتاعــي ملالحظــة املــدى 	 

ــن  ــخاص الذي ــدد االش ــي وع ــل االجتامع ــائل التواص ــه وس ــذي تبلغ ال

يــزورون مواقعــك االلكرونيــة، وعــدد النقــرات عــىل رســائلك أو إعــادة 

ــر  ــامم )انظ ــن االهت ــدر م ــر ق ــى أك ــي تلق ــائل الت ــا، والرس تغريده
ــكار(.151 ــىل أف ــول ع ــة للحص ــالت الرقمي ــي للحم ــل التدريب الدلي

150-  جوسلينج ل.، كوهن د )2007(. دليل املشاركن: قضايا الدعوة - مساعدة األطفال عىل تغير عاملهم، التحالف الدويل إلنقاذ الطفولة.

151-     التحالف العاملي للقوى العاملة يف الخدمة االجتامعية. )2017(. مجموعة أدوات الدعوة العاملية للقوى العاملة يف الخدمة االجتامعية.

152- بالن انرناشيونال. )2014(. مجموعة أدوات الدعوة: التعليم الذي نريده.

153-   مقتبس من برنامج األمم املتحدة للمساعدات. )2014(. قانون! 2015. مجموعة أدوات اسراتيجية الدعوة.

154- جوسلينج ل.، كوهن د )2007(. دليل املير: قضايا الدعوة - مساعدة األطفال عىل تغير عاملهم، التحالف الدويل إلنقاذ الطفولة.

هــذا وال يلــزم أن تكــون املعلومــات التــي تجمعهــا بيانــات رســمية دامئًــا, 

ــن  ــا م ــزًءا هاًم ــكل ج ــخصية تش ــن الش ــاركن اآلخري ــا وآراء املش فآراؤن

ــي  ــوة ه ــد الدع ــة يف رص ــرق فعالي ــر الط ــإن أك ــذا ف ــد. ول ــة الرص عملي

ــد.152  ــا ال يفي ــد وم ــا يفي ــم للنظــر يف م ــة للتعل ــات منتظم ــد اجتامع عق

اجتاعات التعلم

ــرف  ــا للتع ــتمر ألدائه ــم املس ــل التقيي ــرق العم ــن ف ــد م ــب الرص يتطل

واالســتفادة مــن النجاحــات واإلخفاقــات. ولــذا ميكــن أن تكــون اجتامعات 

التعلــم )وتســمى أيًضــا اســتعراضات املشــاريع( طريقــة بســيطة ولكنهــا 

ــاطة  ــو ببس ــم ه ــامع التعل ــك. واجت ــام بذل ــىل القي ــاعدتك ع ــة ملس قوي

 )Skype ــق ــق تطبي ــن طري ا أو ع ــخصيًّ ــه )ش ــون ب ــذي تقوم ــاط ال النش

ــباب  ــة ش ــم مجموع ــة بصفتك ــئلة التالي ــىل األس ــة ع ــق اإلجاب ــن طري ع

ــوة153 : الدع

1 - أثناء رحلة الدعوة إىل تحقيق املساواة بن الجنسن )وبعدها(

أ( ما الذي كنا نتوقع حدوثه؟

ب( ما الذي حدث بالفعل؟

ج( ملاذا توجد اختالفات بن ما خططنا له وما حدث بالفعل؟

2 - أبرز الدروس املستفادة

أ( ما الذي عمل بشكل جيد وينبغي أن يستمر يف املستقبل؟

ب( مــا الــذي مل يعمــل بشــكل جيــد وميكــن أن يتــم إيقافــه يف املســتقبل؟ 

ملــاذا مل يعمــل؟ وملــاذا يجــب إيقافــه؟

ج( ما الذي ميكن أن نبدأ به لتحسن عملية تنظيم دعوتنا؟

هــذا وميكنكــم تنظيــم اجتامعــات التعلــم بانتظــام يف كل مراحــل دعوتــك 

للتأكــد مــن تقدمهــا وفًقــا للخطــة. أرشك أكــر عــدد ممكــن مــن أصحــاب 

املصلحــة يف اجتامعــات التعلــم وابحــث عــن ســبل تبــادل الــدروس 

املســتفادة معهــم.

األداة )9(: أداة 9: وضع خطة لرصد 
دعوتك154

رصد  خطة  لوضع  استخدامه  ميكن  عمل  ورقة  منوذج  ييل  فيام 

مرتبطة بخطة عمل دعوتك. تبادل األفكار مع مجموعة الشباب 

مللء الجدول.
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ما هي عملية الرصد )العملية 

الداخلية / النتائج املتوقعة(؟

عى سبيل املثال

كيف ستجرى)املنهجية(؟

عى سبيل املثال

متى ستجرى )الجدول 

الزمني(؟

عى سبيل املثال

من الذي سيقوم بها 

)الشخص املسؤول(؟

عى سبيل املثال

ما اإلجراءات التي 

ستتخذها بناًء عليها 

)اإلجراءات التخفيفية / 

التصحيحية(؟ عى سبيل 

املثال

داخليًّا: 

العمل الجامعي 	 

التواصل الداخيل	 

امليزانية	 

عقد اجتامعات تعلم للتعرف 

عىل القضايا الناشئة

مراجعة خطط العمل املنسق شهريًّا 

الفردية

مراجعة طرق العمل 

ككل 

خارجيًّا:

أنشطة الدعوة	 

التغرات يف السياق الخارجي	 

فرص دعوة جديدة 	 

األهــداف 	  عــن  جديــدة  دروس 

واملؤثــرات

العمل مع الرشكاء	 

اجتامعات التعلم،

مراجعة خطة العمل،

االحتفاظ بسجل الفعاليات،

توثيق االجتامعات

املنسق واملنارصون أسبوعيًّا  

الشباب

تحديث املعلومات 

ومشاركة معلومات 

جديدة عن األهداف 

والفرص

تحديث الرسائل

مراجعة التكتيكات 

وخطة العمل  

عقد اجتامعات تعلم لتقييم التقدم نحو تحقيق النتائج

التقدم املحرز يف اإلنجاز 

املرحيل 

املنسق ومجموعة كل 3 أو 4 أسابيع 

الشباب بأكملها

مراجعة التكتيكات إذا مل 

تكن مفيدة 

مراجعة خطة العمل

155- برنامج األمم املتحدة املشرك. )2014(. قانون! 2015. مجموعة أدوات اسراتيجية الدعوة

156-  جوسلينج ل، كوهن د )2007(. دليل املشاركن: قضايا الدعوة - مساعدة األطفال عىل تغير عاملهم، التحالف الدويل إلنقاذ الطفولة.

157-   اليونيسيف. )2010(. مجموعة أدوات الدعوة: دليل للتأثر عىل القرارات التي تحسن حياة األطفال.

رصد  فعند  تركيزك!  تحول  أن  يجب  متى  اعرف  النجاح:  مفتاح 

باستمرار يف ضوء هدفك ونتائجك  الوضع  تقييم  أعد  مرشوعك، 

العامة. فإذا مل تكن تحرز تقدًما كبرًا فاستعد للعمل مع رشكاء 

أو  تستهدفهم  الذين  القرار  تغير صناع  تخش  وال  وحلفاء جدد 

التكتيكات التي تستخدمها يف الوصول إليهم.155 

 

تقييم عملك يف الدعوة 

التقييــم هــو طريقــة تقديــر مــدى فعاليــة الدعــوة يف إحــداث التغيــرات 

ــن  ــا ميكــن تعلمــه م ــرات غــر مقصــودة، وم ــك أي تغي املقصــودة وكذل

العمليــة لجعــل دعوتــك أكــر فعاليــة يف املســتقبل. وهنــاك عــدة طــرق 

ــات  ــوع املعلوم ــىل ن ــة ع ــة الطريق ــاس أفضلي ــن تق ــرك ولك ــم تأث لتقيي

ــة،  ــة املطلوب ــدى الدق ــيتلقاها، وم ــذي س ــور ال ــا, والجمه ــي تحتاجه الت

واملــوارد املتاحــة. قــد تقــرر أنــت ورشكاؤك إجــراء تقييــم تشــاريك رســمي 

ــم رســمي بعــد  ــامع تعل ــم اجت ــا بتنظي ــة داخليًّ ــد تجــرى العملي ــا وق مًع

انتهــاء املــرشوع بقليــل عــىل ســبيل املثــال. املهــم أن نضــع يف اعتبارنــا أن 

التقييــم هــو تقييــم التعلــم - فــام تتعلمــه يجــب أن يغــر مــا تفعلــه.156 

األداة )10(: مؤشرات قياس التغي�ري: 
أنشطة الدعوة، ونتائجها، وأهدافها، 

وآثارها157  
وآثارها  ونتائجها  الدعوة  أنشطة  يبن  جدواًل   1 امللحق  يتضمن 

املحتملة التي ميكن قياسها لتحديد درجة نجاح جهود الدعوة. كام 

املحتملة.  واملؤرشات  لكل مكون  تعريفات  أيًضا  امللحق  يتضمن 

)املؤرش هو دليل يساعد عىل قياس مدى التقدم. وعادة ما تكون 

املؤرشات  هذه  ولتتبع  عدها(.  ميكن  أشياء  أي  كمية  املؤرشات 

وميكنك  بها.  واالحتفاظ  تتبعها  التي  األرقام  أدلة  تسجيل  يجب 

أيًضا تعين أهداف سنوية أو نصف سنوية ملحاولة تحقيقها.
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تعرف علی املزيد حول كيفية التخطيط لرصد عملك يف الدعوة 

دليل  مع  املرفق  اليونيسف  وتقييم  رصد  دليل  انظر  وتقييمه. 

ويتضمن  مقدًما  لالطالع  املورد  فهذا  الدعوة.  أدوات  مجموعة 

رشًحا لطرق الرصد والتقييم وأدوات جمع البيانات لقياس نواتج 

الدعوة ونتائجها وآثارها.

2.3 وضع اسرتاتيجية الدعوة إلى تحقيق المساواة بني الجنسني

األداة )11(:  ورقة عمل تخطيط اسرتاتيجية الدعوة
بعد جمع إجابات األسئلة التسعة، استخدم ورقة عمل التخطيط التالية يف تنظيم املعلومات ووضع اسراتيجية دعوتك.

التأثر: ما الذي نريده أن يحدث

هدف الدعوة: محدد، قابل للقياس، قابل للتحقيق، قائم عىل النتائج، محدد بزمن

النتائج: محددة، قابلة للقياس، قابلة للتحقيق، قامئة عىل النتائج، محددة بزمن

الجمهور املستهدفمن ميكنه تحقيق ذلك؟

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

مبلغون لكل جمهور مستهدفمن الذين يريدون السامع منهم؟

املنهجيات والفرص )الضغط، والحمالت العامة والحمالت الرقمية، والعمل مع وسائل اإلعالم( كيف ميكننا تبليغهم الرسالة؟

مواطن القوة والضعف والفرص و التهديدات. ما الذي نحتاج إىل وضعه؟

إدارة املخاطر

خطة عمل الدعوة )األنشطة املرتبطة بنتائج الدعوة وأهدافها، واملسؤول عنها, ووقت تحققها( كيف ميكننا أن نبدأ؟

خطة الرصد والتعلمكيف ميكننا التأكد من الفعالية؟

تذكر أنه يجب أن تشمل اسراتيجية دعوتك بالتفصيل األنشطة 

اكتاملها  األنشطة ووقت  املسؤول عن هذه  التي ستنفذ وتحدد 

واملوارد الالزمة لذلك.
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ــا  ــن الشــباب االســتفادة منه يعــرض هــذا الجــزء أفــكاًرا ميكــن للمنارصي

ــم  ــباب يف مجتمعاته ــن الش ــم م ــی غره ــر عل ــد للتأث ــاف املزي يف اكتش

ــن. ــن الجنس ــاواة ب ــق املس ــم يف تحقي ــة إلرشاكه املحلي

بنهاية الجزء الثالث سوف تكون قادراً عىل:

ــن 	  ــاواة ب ــق املس ــباب يف تحقي ــاركة الش ــة مش ــباب أهمي ــح أس توضي

ــن  الجنس

فهم املداخل اإلقناعية إىل الشباب استناًدا إىل منهجية دورة الحياة	 

ــل 	  ــة مث ــات مختلف وصــف بعــض مناهــج العمــل مــع الشــباب يف بيئ

األرسة، واملجتمــع، واملدرســة، والجامعــة، ومــكان العمــل، ووســائل 

ــي. ــل االجتامع ــائل التواص ــالم، ووس اإلع

نعم، المساواة بني الجنسني قضية تهم الذكور 

أيًضا ...
يف الجــزء األول مــن دليــل مجموعــة األدوات، بينــا أســباب وجوب مشــاركة 

ــن الجنســن. ولنأخــذ مــن  ــق املســاواة ب الشــبان مــع الشــابات يف تحقي

هــذه األســباب عــىل ســبيل املثــال مــا يــيل: 

يســتفيد الشــبان أيًضــا مــن املســاواة بــن الجنســن حيــث إن لهــم نصيــب 

ــور  ــا إىل الص ــد جذوره ــا متت ــا م ــي غالبً ــة الت ــاالت االجتامعي ــن النض م

النمطيــة لــكل مــن الجنســن واألدوار املحــددة لــكل مــن الجنســن التــي 

اكتســبوها مــن الطفولــة.

ــن  ــاء ومنافس ــوا أقوي ــىل أن يكون ــباب ع ــات الش ــم الثقاف ــجع معظ تش

ــالن  ــذان يجع ــيان الل ــالن الرئيس ــام العام ــس ه ــوة والتناف ــث إن الق حي

القسم الثالث:
كيفية إشراك الشباب والفتيان 

في الدعوة إلى تحقيق 
المساواة بني الجنسني

األفكار النمطية حول معنى كون الشخص شابًّا

نشيط

عدواين

طموح

مستقل، تنافي

مهيمن

واثق من نفسه

علو املقام 

األفكار النمطية حول معنى أن تكوين املرأة شابة 

مراعية لآلخرين 

عاطفية 

لطيفة 

منزلية التوجه 

طيبة القلب

سلبية 

تحب األطفال

مكرسة لألرسة
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الشــخص قــادًرا عــىل تقديــم الرعايــة والحاميــة، يف حــن تلقــن الشــابات 

ــباب إىل  ــي الش ــان يرتق ــض األحي ــور. ويف بع ــة الذك ــول هيمن ــرة قب فك

االلتــزام مبفاهيــم »الــرشف« الخاصــة بثقافتهــم التــي تقودهــم إىل مزيــد 

مــن العنــف مــن أجــل إثبــات ذكورتهــم وأنهــم »رجــال بحــق«.158 والواقــع 

ــل  ــن أج ــديدة م ــوط ش ــرون بضغ ــان مي ــال والفتي ــن الرج ــد م أن العدي

ــات. ــق هــذه التوقع تحقي

ــن  ــكل م ــددة ل ــة املح ــور النمطي ــىل الص ــب ع ــي أن التغل ــن البديه وم

الجنســن سيســاعد الشــبان والشــابات عــىل الســواء. فتوفــر الفــرص 

للشــابات ال يــؤدي إىل تقويــض أو تهديــد وضــع الشــباب بــل إنــه يعــزز 

الفــرص املتاحــة للجميــع, فــإذا تــوىل الرجــال بعــض مهــام الرعايــة 

ــول  ــاء للحص ــوا النس ــاء ودعم ــع النس ــة م ــؤوليات املنزلي ــموا املس وتقاس

عــىل التعليــم والعمــل الالئــق وللمشــاركة يف مجتمعاتهــن املحليــة، ينعــم 

الرجــال والنســاء واألطفــال بالصحــة الجيــدة والســعادة والرفاهيــة وتقــل 

ــات  ــن العالق ــل األرسة وتتحس ــد دخ ــرأة ويزي ــد امل ــف ض ــدالت العن مع

ــن  ــاواة ب ــبق أن املس ــام س ــح م ــاد. إًذا يتض ــر االقتص ــن األزواج ويزده ب

ــابات.159   ــباب والش ــن الش ــا كل م ــتفيد منه ــن يس الجنس

دورة حياة الشباب والفتيان في المساواة بني 

الجنسني
يحتــاج املنــارصون الشــباب إىل اتبــاع نهــج دورة الحيــاة للعمــل مــع 

الشــباب والفتيــان اآلخريــن. تأكــد مــن أن دعوتــك تســتهدف األوالد 

ــى بلوغهــم ســن الرشــد  واملراهقــن والشــباب يف كل مراحــل منوهــم حت

واالنضــامم إىل صفــوف الرجــال اآلخريــن ليصبحــوا رشكاء يف املســاواة بــن 

ــا  ــخص صبيًّ ــون الش ــم ك ــف مفاهي ــادة تعري ــم إع ــن امله ــن. وم الجنس

ــو. ــل النم ــن مراح ــرة م ــة مبك ــاًل يف مرحل ورج

عنــد التخطيــط للدعــوة ضــع منهًجــا ورســائل محــددة للعمــل مــع 

والفتيــان يف  الشــباب  األعــامر. أرشك  مختلــف  والفتيــان يف  الشــباب 

ــن  ــان اآلخري ــي تناســب الشــباب والفتي وضــع إطــار لرســائل الدعــوة الت

ــر إىل  ــي تش ــة الت ــائل اإليجابي ــتخدم الرس ــة. اس ــة العمري ــس الفئ يف نف

إمكانيــة التغيــر وإىل أن املســاواة بــن الجنســن لهــا آثــار إيجابيــة عــىل 

ــن  ــم ع ــن أخره ــبان آخري ــان وش ــتهداف فتي ــد اس ــع. وعن ــاة الجمي حي

حقــوق اإلنســان وحقــوق املــرأة والحقــوق اإلنجابيــة والجنســية وصلتهــا 

ــن. ــن الجنس ــاواة ب باملس

 Ra 158- مؤسسة أبعاد )2016(. دليل برنامج

http://www.coca-colacompany.com/coca-cola-unbottled/gender-equality-men-and-boys-are-part-of-the-solution  -159, تم الدخول إىل هذا املوقع بتاريخ 6 أكتوبر 2017 

http://www.unwomen.org/en/news/stories/2013/7/men-in-the-kitchen  -160

أفكار إلشراك الشباب في المساواة بني الجنسني
ــي  ــة, الت ــات االجتامعي ــف البيئ ــكار املناســبة ملختل ــيل بعــض األف ــام ي في

ميكــن للمنارصيــن الشــباب إدماجهــا يف أعاملهــم الدعويــة إلرشاك الشــبان 

اآلخريــن يف املســاواة بــن الجنســن. 

الشباب كركاء من أجل املساواة بن الجنسن يف منازلهم 

ــة التنشــئة 	  ــة بأهمي ــك اعــط الشــباب دروس توعي ــة دعوت ــاء حمل أثن

ــن والشــباب.  ــال واملراهق ــم أساســية لألطف ــة كقي والرعاي

ــكل مــن 	  ــة ل ــة الوالدي ادع إىل إدمــاج املســاواة بــن الجنســن يف الربي

األمهــات واآلبــاء مبــا يف ذلــك اآلبــاء الجــدد.

ــىل 	  ــائل ع ــوء يف الرس ــلط الض ــتهدف وس ــور مس ــاء كجمه ــل اآلب أدخ

ــوالدة. ــن ال ــدًءا م ــل ب ــو الطف ــل من ــوة يف كل مراح ــة األب قيم

يف 	  الجنسن  عن  الشائعة  النمطية  الصور  لكر  حملة جامهرية  نظم 

املنزل وشجع الشباب عىل املشاركة يف األعامل املنزلية وتقديم الرعاية.

تبادل األدوار بني الجنسني في المنزل 
في موزمبيق

تتألف شبكة »هوبم« من أجل التغير من 25 منظمة من منظامت 

اإلنسان  حقوق  مجال  يف  بهم  معرف  ونشطاء  املدين  املجتمع 

والفتيان  الرجال  إلرشاك  مخصصة  الشبكة  وهذه  موزامبيق.  يف 

بن  املساواة  تحقيق  أجل  من  الضار  الذكوري  السلوك  تغير  يف 
الجنسن وتحسن رفاهية النساء والرجال والفتيات والفتيان. 160

ويعزز برنامج الرجال يف املطبخ – وهو جزء من شبكة هوبم - 

مسألة املساواة بن الجنسن ويعالج العنف ضد النساء والفتيات 

الرنامج  املنزلية.  األنشطة  يف  الرجال  مشاركة  زيادة  طريق  عن 

بالنوع  الصلة  ذات  املواضيع  بشأن  والتفكر  الحوار  بن  يجمع 

من خالل حلقات عمل عن التغذية والتعليم والتصنيع الزراعي 

وإعداد وصفات مغذية تعتمد عىل املوارد املحلية.

http://www.coca-colacompany.com/coca-cola-unbottled/gender-equality-men-and-boys-are-part-of-the-solution
http://www.unwomen.org/en/news/stories/2013/7/men-in-the-kitchen
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الشباب كركاء من أجل املساواة بن الجنسن يف املدارس والجامعات

ركــز دعوتــك عــىل املــدارس والجامعــات لجعــل املناهــج أكــر عدالــة 	 

بــن الجنســن، وثقــف الشــباب بشــأن فوائــد املســاواة بــن الجنســن, 

وســلط الضــوء عــىل القــدوة الحســنة مــن الشــبان.

ادع إىل تدريــب الشــبان والشــابات عــىل القيــادة مــن خــالل الــدورات 	 

الدراســية الجامعيــة عــن الدراســات املتعلقــة بالجنســن.

فرًصــا 	  الشــابات  منــح  إىل  والجامعــات  املــدارس  إدارات  مــع  ادع 

ــوم  ــم العل متســاوية يف مامرســة الرياضــة، وشــجع الشــابات عــىل تعل

والرياضيــات. والهندســة  والتكنولوجيــا 

شــجع الشــباب عــىل التحــدث واتخــاذ إجــراءات ضــد العنــف القائــم 	 

عــىل النــوع يف املــدارس والجامعــات.

 	 ,»HeForShe« اربــط أنشــطة حملتك يف املــدارس والجامعات بحمــالت

ــن  ــد م ــن املزي و»Step it Up«, و»Orange the World«. وابحــث ع

املعلومــات حــول كيفيــة بــدء حملــة »HeForShe« يف جامعتــك عــىل 

HeforShe.org  موقــع

الشباب كركاء من أجل املساواة بن الجنسن يف املجتمعات املحلية

ــكار( 	  ــىل أف ــاين للحصــول ع ــة )انظــر الجــزء الث ــة جامهري نظــم حمل

تؤكــد عــىل أن املســاواة بــن الجنســن قضيــة ذات صلــة بالذكــور أيًضــا 

ــات  ــباب يف مجموع ــتهدف الش ــع. اس ــع يف املجتم ــد الجمي ــا تفي وأنه

الشــباب األخــرى، والفــرق الرياضيــة، والجامعــات الدينيــة وغرهــا مــن 

الجامعــات داخــل املجتمــع، والقطــاع الخــاص.

ــاواة 	  ــأن املس ــك بش ــن يف مجتمع ــباب آخري ــع ش ــات م ــد محادث اعق

ــى  ــة مفتوحــة مــع الشــباب حــول معن ــن الجنســن، فإجــراء محادث ب

ــر. ــو التغي ــوة األوىل نح ــو الخط ــة ه الرجول

ــم اتخــاذ إجــراءات 	  ــع املحــيل وألهمه ــان يف املجتم ــوى الفتي احشــد ق

ــوع. ــم عــىل الن ــف القائ ــن الجنســن والتصــدي للعن ــز ب ضــد التميي

ادع مــع الســلطات املحليــة لتأمــن الوصــول اآلمــن واملتكافــئ إىل 	 

املســاحات العامــة واملراكــز املجتمعيــة املخصصــة للنســاء والفتيــات.

تعاون فري�ق »كايرو رانرز« مع منظمة 
اليونيسف وهيئة األمم المتحدة للمرأة 

لالحتفال بيوم المرأة العالمي161
نظمت مجموعة »كايرو رانرز« بالتعاون مع منظمة األمم املتحدة 

باليوم  احتفااًل   2015 مارس   8 يف  مر  يف  واليونيسيف  للمرأة 

العرشين  السنوية  الذكرى  مع  أيًضا  تزامن  الذي  للمرأة  العاملي 

املرأة. وكانت فكرة هذه  بكن بشأن متكن  إلعالن ومنهاج عمل 

عىل  الضوء  وتسليط  التطوعي  العمل  إىل  الدعوة  هي  املبادرة 

جهود الشباب.

http://english.ahram.org.eg/NewsContent/7/48/125123/Life--Style/Health/Brimming-with-energy,-Cairenes-run-to-celebrate-In.aspx  -161,تم الدخول إىل بتاريخ 31 أكتوبر 

2017

الشباب كركاء يف املساواة بن الجنسن يف مكان العمل

ــة توســع النمــو االقتصــادي عــن طريــق املســاواة بــن 	  ــة بكيفي التوعي

الجنســن يف مــكان العمــل

يف 	  املــرأة  متكــن  مبــادئ  علــی  للتوقيــع  الــرشكات  مــع  الدعــوة 

https://www. موقــع  راجــع  املتحــدة.  لألمــم  العاملــي  االتفــاق 

unglobalcompact.org/what-is-gc/our-work/social/gender-

املعلومــات equality   ملزيــد مــن 

الدعــوة إىل الســامح مبنــح إجــازة رعايــة طفــل لآلبــاء وتدريــب اآلبــاء 	 

الجــدد عــىل كيفيــة التعامــل  

تنظيــم حملــة توعيــة للحــد مــن الفجــوة يف األجــور بــن الجنســن يف 	 

مــكان عملــك 

الشباب كركاء يف املساواة بن الجنسن باستخدام وسائل اإلعالم 

ــة تســليطها الضــوء 	  ــة كيفي رصــد أداء وســائل اإلعــالم الرئيســية ملعرف

عــىل الصــور النمطيــة لــكل مــن الجنســن. اســتخدم هــذه املعلومــات 

للدعــوة مــع وســائل اإلعــالم إىل تطويــر األفــالم، واإلعالنــات، والرســوم 

الرعايــة  تعــزز مســتوى  التــي  واملسلســالت،  والدرامــا،  املتحركــة، 

ــزز  ــة، وال ينبغــي لوســائل اإلعــالم أن تع ــات الذكوري والتنشــئة والصف

ــبان. ــابات والش ــة للش األدوار النمطي

ــاول 	  ــة تتن ــىل إنشــاء منتجــات إعالمي ــات الشــباب ع تشــجيع مجموع

املســاواة بــن الجنســن مثــل األفــالم القصــرة، ومــرح الشــارع، 

ــك. ــا إىل ذل ــو وم ــاب الفيدي وألع

اســتخدام قضيــة حــول الشــؤون الراهنــة للتواصــل مــع وســائل اإلعــالم 	 

واملجموعــات  اإلعالميــة,  والتوجيهــات  الصحفيــة،  النــرشات  )عــر 

وكتابــة  املحرريــن,  إىل  الرســائل  وإرســال  واملقابــالت,  الصحفيــة, 

املقــاالت االفتتاحيــة املعــرة عــن الــرأي( لتســليط الضــوء عــىل فوائــد 

املســاواة بــن الجنســن للجميــع، والــدور الــذي ميكــن أن يلعبــه 

ــابات. ــن الش ــباب لتمك الش

http://english.ahram.org.eg/NewsContent/7/48/125123/Life--Style/Health/Brimming-with-energy,-Cairenes-run-to-celebrate-In.aspx
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التواصل مع الرجال برسائل عن المساواة 
بني الجنسني باستخدام وسائل اإلعالم 

في زيمبابوي
يف زمبابوي، وصف رشيكها املحيل يف التنفيذ »ساي وات« حملة 

األمم املتحدة للمرأة »HeForShe « بأنها حملة رجال من أجل 

الحملة  بداية  ومنذ  النوع.  عىل  القائم  العنف  نبذ  هدفها  رجال 

يف نوفمر 2014، تم تدريب أكر من 150 شابًّا كمنارصين وقادة 

مجتمعين وأنشئت نوادي لحمالت الرجال للرجال يف 37 مؤسسة 

للتعليم العايل يف ثالث مقاطعات، وتم الوصول إىل أكر من 10000 

شاب عن طريق وسائل اإلعالم املختلفة.

باســتخدام  الجنســن  بــن  املســاواة  أجــل  مــن  كــركاء  الشــباب 

الرقميــة التكنولوجيــا 

تنظيــم حملــة رقميــة بشــأن املســاواة بــن الجنســن باســتخدام رســائل 	 

الريــد اإللكــروين ووســائل التواصــل االجتامعــي )مثــل تويــر، فيســبوك، 

يوتيــوب( بحيــث تســتهدف هــذه الحملــة الشــباب.

رفــع مســتوى الوعــي بــدور الشــباب كــرشكاء يف املســاواة بــن الجنســن 	 

باســتخدام تكنولوجيــا الهاتــف املحمــول وتطبيقــات املراســلة الفوريــة 

مثــل واتســاب وتيليجــرام.

إطــالق حملــة رقميــة باســتخدام املدونــات للتوعيــة مبــا ميكــن للشــباب 	 

ــة إىل  ــراءات الرامي ــن واإلج ــن الجنس ــاواة ب ــز املس ــه لتعزي ــام ب القي

إنهــاء العنــف القائــم عــىل النــوع.

دعم الشبكات االجتامعية باللغات املحلية.	 

الدعــوة للحــد مــن التحيــز الجنــي عــر وســائل التواصــل االجتامعــي 	 

ووســائل اإلعــالم. 

http://www.heforshe.org/en/newsroom/news/global-ideathons   162

 HeForShe استضافة حملة »ت�أثري حملة
على الجامعات« حفل افت�تاح ماراثون 
األفكار العالمي إلنهاء العنف القائم 

على النوع في حرم الجامعات 162
نظمــت حملــة »تأثــر حملــة HeForShe عــىل الجامعــات« 

ماراثــون أفــكار عاملــي حيــث اجتمــع الطــالب واملوظفــون 

ــاد  ــدف إيج ــم به ــام بينه ــس للتشــاور في ــة التدري وأعضــاء هيئ

حلــول للقضــاء عــىل العنــف القائــم عــىل النــوع يف جامعاتهــم. 

ــدًءا مــن إطــالق  ــول ب وقــد متخضــت املشــاورات عــن عــدة حل

ــف  ــات الهوات ــى تطبيق ــالمة وحت ــة الس ــة بأنظم ــالت توعي حم

املحمولــة. وأقــر الطــالب بأنــه ال يوجــد حــل واحــد بســيط 

للقضــاء عــىل العنــف مــن هــذا النــوع ولكــن ميكــن العمــل ســويًّا 

عــىل وضــع آليــة تتمثــل يف مجموعــة أدوات عامليــة يســهل 

ــامل. ــكان يف الع ــا يف أي م تطبيقه

ــدة إلرشاك  ــادر املفي ــن املص ــد م ــاد العدي ــة أبع ــدت مؤسس أع

ــك:  ــن ذل ــن. وم ــن الجنس ــاواة ب ــق املس ــان يف تحقي ــال والفتي الرج

دليــل برنامــج Ra: يبــن هــذا الدليــل طــرق اتصال ســهلة للعمل مع 

الشــباب بشــأن القضايــا ذات الصلــة بالنــوع االجتامعــي باســتخدام 

األنشــطة الرفيهيــة والتفاعليــة املناســبة للفئــة العمريــة, وهــو متاح 

باللغــة العربية. 

دليــل برنامــج P: لبيــان كيفيــة إرشاك الرجــال يف األبــوة، وتقديــم 

ــه  ــن التوجي ــث ع ــل: ابح ــة األم والطف ــة بصح ــة, والعناي الرعاي

هنــا حــول كيفيــة تنظيــم حملــة لرعايــة الرجــال مــن أجــل أبــوة 

صحيــة، وهــو متــاح باللغتــن اإلنجليزيــة والعربيــة.

ــول  ــع http://www.abaadmena.org للحص ــارة موق ــل بزي تفض

عــىل مزيــد مــن املــوارد التــي ميكنــك اســتخدامها يف حملتــك، مبــا 

http://www.abaadmena.org
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يف ذلك الكتيبات والنرشات ومقاطع الفيديو )باللغة العربية(.

ــط األبيــض حــول  ــة الرشي ــرأ موجــز حمل ــك، اق ــة إىل ذل باإلضاف

إرشاك الرجــال والفتيــان يف الحــد مــن العنــف القائــم عــىل النــوع 

االجتامعــي ومنعــه . 

ــول  ــكار ح ــىل أف ــول ع ــدون’ للحص ــال الجي ــة ’الرج ــر حمل انظ

كيفيــة تصميــم حملتــك إلرشاك الرجــال والفتيــان يف تحقيــق 

ــن. ــن الجنس ــاواة ب املس

ماذا بعد؟

ــة األدوات.  ــل مجموع ــىل دلي ــت ع ــد اطلع ــون ق ــل أن تك ــا نأم إىل هن

أمــا الخطــوة التاليــة التــي ســتتخذها فهــي التخطيــط ملبــادرة دعــوة إىل 

تحقيــق املســاواة بــن الجنســن كجــزء مــن مبــادرة جديــدة أو مســتمرة 

ــوة  ــة الدع ــم كيفي ــة لتعل ــل طريق ــباب، وأفض ــن الش ــك م ــن مجموعت م

هــي مامرســتها عمليًــا، ونأمــل أن تســاعدكم مجموعــة األدوات الــواردة يف 

هــذا الدليــل عــىل خــوض غــامر الدعــوة لتحقيــق املســاواة بــن الجنســن 

مبزيــد مــن الثقــة واإلميــان.
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1 - مؤشرات لقياس أنشطة الدعوة ونتائجها وأهدافها وآثارها163
األنشطة,

والنتائج املؤقتة، واألهداف،

اآلثار

املؤرشات املحتملةالتعريف

أنشطة الدعوة

وسائل التواصل الرقمية، 

وسائل التواصل االجتاعية

استخدام التقنيات الرقمية ومنصات التواصل االجتامعي )مثل 

الريد اإللكروين واملواقع اإللكرونية واملدونات والتسجيالت 

الصوتية والرسائل النصية وفيسبوك وتوير ويوتيوب وغرها( 

للوصول إىل جمهور كثر والتمكن من االتصال الريع.

إنشاء موقع جديد أو صفحات ويب جديدة

عدد الرسائل اإللكرونية املرسلة

عدد املشركن يف القامئة )مبا يف ذلك املجموعة املستهدفة، 

واألعضاء، والرشكاء(

عدد مرات اإلعجاب املسجلة، وإعادة التغريدات، 

واملشاركات، وما إىل ذلك.

التريحات اإلعالمية الرنانة يف وسائل اإلعالم املطبوعة أو الوسائط املكتسبة 

املسموعة أو الرقمية للحصول عىل رؤية ملشكلة متعلقة 

بجمهور معن

عدد محاوالت الوصول إىل الصحفين

عدد البيانات الصحفية املكتوبة واملوزعة

عدد اجتامعات مجلس التحرير املنعقدة

الحصول عىل موافقة رشكة إعالمية عىل تعزيز املساواة بن الراكات اإلعالمية

الجنسن من خالل قنوات االتصاالت والرمجة

عدد الرشاكات اإلعالمية وأنواعها 

عدد وأنواع منافذ التوزيع التي تصل إليها الرشكات 

العاملية

توحيد أصوات الدعوة من طريق الجمع بن األفراد الراكات وإنشاء الشبكات 

والجامعات واملنظامت املتفقة عىل قضية أو هدف معن 

لتحقيق املساواة بن الجنسن

عدد أعضاء الشبكة

أنواع الدوائر االنتخابية املمثلة يف االئتالف

عدد اجتامعات الشبكة املنعقدة وعدد الحضور

تكوين أو بناء مجتمع معنى بقضية أو موقف املساواة بن التنظيم والحشد الشعبي

الجنسن ، وغالبًا ما يكون ذلك عن طريق مساعدة الشابات 

املتررات من السياسات للدفاع عن أنفسهم

عدد املجتمعات املحلية التي تجري فيها جهود تنظيمية، 

وموقع املجتمعات الجغرايف

عدد الفعاليات املجتمعية التي عقدت، وعدد الحضور

قصص النجاح

حشد مجموعة كبرة من الناس لحضور الفعاليات الرمزية التجمعات واملسرات

التي تثر الحامس وتولد الرؤية، ال سيام يف وسائل اإلعالم

عدد التجمعات أو املسرات املنظمة، وعدد الحضور

مشاركة متحدثن أو مشاركن رفيعي املستوى 

االجتاعات اإلعالمية /

العروض التقدميية 

إثارة قضية بشأن املساواة بن الجنسن ومتكن الشابات 

ا من خالل اجتامعات فردية أو جامعية شخصيًّ

عدد االجتامعات اإلعالمية أو العروض التقدميية

أنواع الجامهر التي تم الوصول إليها من خالل 

االجتامعات اإلعالمية أو العروض التقدميية

عدد األفراد الذين يحرون الجلسات التوجيهية 

والعروض التقدميية 

اإلعالنات عن الخدمة 

العامة

عدد اإلعالنات املطبوعة أو املذاعة أو املوضوعة عىل وضع إعالن غر تجاري لتعزيز املساواة بن الجنسن 

اإلنرنت 

عدد وأنواع منافذ التوزيع لإلعالنات

استطلع رأي الجمهور عر الهاتف أو اإلنرنت لجمع البيانات التصويت

الستخدامها يف رسائل الدعوة

استطالعات الرأي التي أجريت مع الجمهور )الجامهر(

163- مقتبس من جوليا كوفامن وآخرون، اللغة املشركة: النموذج املنطقي املركب، شبكة االبتكار، يونيو 2007, هذه املعلومات متاحة أيًضا يف: جوليا كوفامن، دليل املستخدم للتخطيط لتقييم الدعوة، 

مرشوع أبحاث األرسة يف جامعة هارفارد، كامريدج، إم إيه، 2009.

الملحق
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تحليل وبحث القضية أو 

السياسة 

التحقيق املنهجي يف قضية أو مشكلة تتعلق باملساواة بن 

الجنسن لتحديد الحلول املمكنة بشكل أفضل

عدد البحوث أو املنتجات املعدة لتحليل السياسات، مثل 

التقارير وامللخصات

عدد وأنواع منافذ التوزيع للمنتجات

عدد املنتجات املوزعة

وضع حل سيايس محدد للقضية أو املشكلة التي يجرى تناولها وضع اقرتاحات السياسة

إلنهاء التمييز بن الجنسن 

املبادئ التوجيهية أو املقرحات بشأن السياسات

عدد املنظامت التي توقع عىل املبادئ التوجيهية أو 

املقرحات 

تعليم صانع السياسات 

واملرشح

إطالع صانعي السياسات واملرشحن عىل القضية أو املوقف 

من املساواة بن الجنسن 

عدد التوجيهات أو االجتامعات التي تعقد مع واضعي 

السياسات أو املرشحن

عدد صانعي السياسات أو املرشحن الذين تم الوصول 

إليهم

أنواع صانعي السياسات أو املرشحن الذين تم التوصل 

إليهم

التفاعل مع صانعي السياسات أو غرهم ممن لديهم سلطة بناء عالقات مع صناع القرار

الترف يف هذه املسألة.

عدد االجتامعات التي تعقد مع صانعي القرار

التقايض أو املرافعة 

القانونية

استخدام النظام القضايئ لتحريك سياسة املساواة بن الجنسن 

برفع الدعاوى القضائية، واتخاذ اإلجراءات املدنية وغرها من 

تكتيكات الدعوة

امللخصات القانونية املكتوبة

الشهادات املدىل بها 

حشد التأييد باستخدام 

الضغط

محاولة التأثر عىل القانون والسياسة بالتواصل مع أحد 

األعضاء أو املوظفن يف هيئة إدارية, أو مع مسؤول حكومي 

أو فرد يشارك يف وضع القانون

عدد االجتامعات التي تعقد مع صانعي السياسات أو 

املرشحن

عدد صانعي السياسات أو املرشحن الذين تم الوصول 

إليهم

أنواع صانعي السياسات أو املرشحن الذين تم التوصل 

إليهم

نتائج الدعوة

قدرة املنظمة أو مجموعة الشباب أو الشبكة عىل قيادة القدرة عى تنظيم الدعوة 

اسراتيجية للدعوة وتكييفها وإدارتها وتنفيذها

زيادة املعرفة بالدعوة، والدراية بتكتيكات التعبئة أو 

التنظيم

تحسن مهارات اإلعالم واالتصاالت

زيادة القدرة عىل الحصول عىل البيانات واستخدامها

الراكات أو

التحالفات

عالقات تبادل منفعة مع املنظامت األخرى أو األفراد الذين 

يدعمون أو يشاركون يف اسراتيجية الدعوة

إنشاء عالقات تنظيمية جديدة أو أقوى

عالقات جديدة مع الرشكاء غر املحتملن

املنظامت الجديدة التي وقعت عىل اتفاقات تعاون

مواءمة جدول أعامل السياسات بن املتعاونن

اإلجراءات التعاونية املتخذة بن املنظامت

دعاة جدد

)مبا فيهم غر املحتملن أو 

غر التقليدين(

األفراد الذين مل يشاركوا من قبل ويتخذون إجراءات دعاًم 

لقضية املساواة بن الجنسن أو موقفهم منها

تعين دعاة جدد

دوائر انتخابية جديدة ممثلة بن املدافعن

إجراءات الدعوة الجديدة لدعم القضية

األشخاص البارزون الذين يتبنون قضية املساواة بن الجنسن منارصون جدد

ويدعون إىل منارصتها علًنا

تعين منارصون أو أصحاب مصلحة جدد 

دوائر انتخابية جديدة ممثلة بن املنارصين 

اإلجراءات التي يتخذها املنارصون، مثل التحدث أو 

تسجيل الدخول لدعم القضية أو املوقف 

رؤية مجموعة الشباب 

للقضية أوإدراكهم إياها  

تحديد مجموعة الشباب أو الحملة كمصدر موثوق به 

للقضية 

عدد طلبات املنتجات أو املعلومات الدعائية، مبا يف ذلك 

تنزيالت املواد أو مشاهداتها عىل صفحة اإلنرنت

عدد وأنواع الدعوات املوجهة إىل دعاة املنارصة من 

الشباب للتحدث بصفتهم خراء
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اعراف الجمهور بوجود مشكلة التمييز بن الجنسن, أو الوعي

املعرفة مبقرح سياسة املساواة بن الجنسن

نسبة أعضاء الجمهور الذين لديهم معرفة ذات مستوى 

أفضل بإحدى القضايا  

نشاط موقع الحملة عىل اإلنرنت 

األهمية التي يوليها الجمهور املستهدف لقضية املساواة بن الصمت

الجنسن أو اقراح السياسة العامة

نسبة أعضاء الجمهور الذين يرون أن القضية مهمة لهم 

ويغرون موقفهم

أفكار الجمهور املستهدف أو مشاعره أو أحكامه بشأن قضية املواقف أو املعتقدات

املساواة بن الجنسن أو اقراح سياسة

نسبة أعضاء الجمهور ذوي املواقف اإليجابية تجاه قضية 

املساواة بن الجنسن أو اهتاممهم )تتبع التحسن(

قصص ذات مغزى من قصص التغرات يف املواقف أو 

السلوك

رغبة الجمهور املستهدف )غر صانعي السياسات( يف العمل اإلرادة العامة

عىل دعم القضية أو اقراح سياسة

نسبة أعضاء الجمهور الراغبن يف اتخاذ إجراء يف قضية 

معينة )تتبع التحسن(

الحضور يف فعاليات الدعوة، مثل املنتديات العامة 

واملسرات واملظاهرات

رغبة صانعي السياسات يف العمل دعاًم لقضية أو اقراح اإلرادة السياسية

سيايس لتحقيق املساواة بن الجنسن ومتكن الشابات.

عدد االقتباسات من منتجات الدعوة أو األفكار، املذكورة 

يف السياسات أو مداوالت السياسات 

عدد املسؤولن الحكومين الذين يدعمون جهود الدعوة 

يف العلن 

عدد مرات ذكر القضية يف خطابات صانعي السياسات 

عدد األحزاب املمثلة للجهات الراعية للسياسات والجهات 

املشاركة يف الرعاية 

عدد األصوات املؤيدة أو املعارضة لسياسات معينة

جمهور املنارصين أو 

الزيادة املعتمدة عى دعم 

القضية 

زيادة عدد األفراد الذين ميكن االعتامد عليهم يف استمرار 

الدعوة أو العمل املتعلق باملساواة بن الجنسن وحقوق 

الشابات

نشاط املوقع

عدد أعضاء املجموعة أو املتابعن عىل مواقع التواصل 

االجتامعي )تتبع التحسن(

كمية ونوعية التغطية يف وسائل اإلعالم املطبوعة أو املسموعة التغطية اإلعالمية

أو اإللكرونية

عدد االقتباسات يف وسائل اإلعالم من البحوث أو املنتجات 

يف سياق الدعوة 

عدد القصص التي تعرض بنجاح يف وسائل اإلعالم

عدد مرات ذكر املنارصين أو املتحدثن املدربن يف وسائل 

اإلعالم

عدد مرات التغطية اإلعالمية اإليجابية والسلبية

التغيرات يف كيفية عرض قضية املساواة بن الجنسن وحقوق إعادة صياغة القضية

الشابات أو مناقشتها أو تصورها

عدد املقاالت اإلعالمية التي تعكس إطار القضية املفضل

أهداف الدعوة

وضع سياسة للمساواة بن 

الجنسن

تقديم مقرح جديد للسياسات املنصفة للجنسن أو مبادئ 

توجيهية للسياسة العامة

وضع مقرحات أو مبادئ توجيهية جديدة

وضع املساواة بن الجنسن 

ومتكن الشابات عى جدول 

أعال السياسات

ظهور قضية املساواة بن الجنسن وحقوق الشابات عىل قامئة 

القضايا التي يوليها صناع السياسات اهتامما بالًغا 

وضع سياسات منصفة للجنسن رسميًّا 

اعتاد سياسة املساواة بن 

الجنسن

النجاح يف مترير اقراح سياسة إنصاف بن الجنسن عن طريق 

مرسوم أو إجراء اقراع أو ترشيع أو اتفاق قانوين

وضع سياسات منصفة للجنسن رسميًّا 

عدد صانعي السياسات الذين ميدون التزاماتهم إىل 

االلتزام بتوجيهات السياسة املقرحة 

حجب سياسات التمييز بن 

الجنسن

حجب السياسات رسميًّاالنجاح يف معارضة اقراح سياسة التمييز بن الجنسن 

عدد صانعي السياسات الذين يوسعون دائرة معارضتهم 

لتشمل توجهات السياسة املقرحة
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تنفيذ سياسة املساواة بن 

الجنسن

تنفيذ سياسة املساواة بن الجنسن كام ينبغي وتوفر التمويل 

أو املوارد وتنفيذ أنشطة ضامن الجودة للتأكد من تنفيذ 

السياسة 

تنفيذ السياسات أو إدارتها وفًقا للمتطلبات

رصد سياسة املساواة بن 

الجنسن وتقييمها 

متابعة سياسة املساواة بن الجنسن لضامن تنفيذها كام 

ينبغي وتحقيق اآلثار املرجوة منها

جمع التمويل لرصد سياسات املساواة بن الجنسن 

وتقييمها رسميًّا 

متابعة سياسة املساواة بن 

الجنسن

الحفاظ عىل ثبات مستويات متويل سياسات التقييم أو منع الحذف أو التغيرات السلبية األخرى يف سياسة التقييم

برامجه 

الحفاظ عىل مستويات صالحية السياسات أو الرامج

جلب جهات مانحة جديدة 

من أجل الدعوة إىل تحقيق 

املساواة بن الجنسن 

لتمكن الشابات

الجهات املمولة العامة والخاصة الجديدة أو األفراد الذين 

يساهمون بأموال أو موارد أخرى لتحقيق املساواة بن 

الجنسن

عدد املترعن ألول مرة

املانحون الجدد الذين يقدمون الدعم املايل مقابل العيني

متوسط املبالغ املقدمة من املانحن الجدد

متويل أكرث أو متنوع 

لتحقيق املساواة بن 

الجنسن ومتكن الشابات

مقدار األموال املجموعة وتنوع مصادر التمويل املنشأة من 

أجل الرامج والسياسات الهادفة إىل تحقيق املساواة بن 

الجنسن

عدد الجهات املانحة إجاماًل 

أنواع الجهات املانحة )أفراد، جمعيات خرية، رشكات(

األموال املمنوحة لدعم جهود الدعوة

اإليرادات املحققة لدعم جهود الدعوة

التأثرات عى الشابات 

وخاصة األكرث تهميًشا

الرامج والخدمات الشاملة أو املنسقة معقولة األسعار واألكر تحسن الخدمات واألنظمة 

سهولة وذات الجودة األعىل

تعتمد املؤرشات عىل هدف السياسة املحدد. ومن أمثلة 

ذلك ما ييل: 

املزيد من الرامج املقدمة

سهولة الوصول إىل الرامج أو الخدمات

خدمات عالية الجودة

خدمات أكر بأسعار أفضل 

األوضاع االجتاعية واملادية 

اإليجابية

تحسن ظروف وبيئات الشابات واملجتمعات املحلية واملجتمع 

بشكل عام

تعتمد املؤرشات عىل هدف السياسة املحدد. فقد تركز 

عىل سبيل املثال عىل ما ييل: 

انخفاض معدل العنف ضد الشابات

زيادة املشاركة االقتصادية والسياسية للمرأة

مشاركة املزيد من الشابات يف القيادة

تحسن مشاركة الشابات يف صنع القرار

تعزيز سيطرة الشابات عىل مواردهن االقتصادية
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2 - تعريفات المصطلحات المستخدمة 
ــل مجموعــة  ــام يــيل رشح للمصطلحــات الرئيســية املســتخدمة يف دلي في

ــايل: األدوات الح

األنشــطة: هــي مــا يقــوم بــه الدعــاة مــن أعــامل للتأثــر عــىل جمهورهــم 

وتحقيــق أهدافهــم. وقــد تعــرف أنشــطة الدعــوة أيًضــا باســم تكتيــكات 

الدعــوة. ومــن ذلــك الفعاليــات، والبيانــات الصحفيــة، واالجتامعــات، 

وأنشــطة التواصــل االجتامعــي، وغرهــا.

ــر  ــة الواضحــة للتأث ــة املتعمــدة القامئــة عــىل األدل الدعــوة: هــي العملي

عــىل صنــاع القــرار وأصحــاب املصلحــة والجمهــور املعنــي – بشــكل 

مبــارش أو غــر مبــارش - لدعــم وتنفيــذ اإلجــراءات التــي تســهم يف تحقيــق 

ــن الجنســن ومتكــن الشــابات. املســاواة ب

ــل  ــن أج ــد م ــام يفي ــك في ــاون مع ــذي يتع ــك ال ــو الرشي ــف: ه الحلي

تحقيــق هــدف الدعــوة.

صانــع القــرار: هــو الشــخص الــذي لديــه صالحيــة وســلطة وضــع 

ــا. ــة أو تغيره ــة أو التنظيمي ــن الحكومي ــج أو القوان السياســات أو الرام

ــذي  ــور ال ــول إىل الجمه ــبل الوص ــي س ــالق(: ه ــول )االنط ــة الدخ نقط

ــا محــدًدا أو  ــه. وقــد تكــون نقطــة االنطــالق زمانً ترغــب يف الوصــول إلي

ــورك. ــاه جمه ــذب انتب ــاعدتك يف ج ــه مس ــخص ميكن ــا أو ش ــا معيًن مكانً

ــر برنامــج أو  ــة وتأث ــد مــدى مالءمــة وفعالي ــة تحدي ــم: هــو عملي التقيي

ــا. ــق بأهدافه ــام يتعل ــة في ــة أو املكتمل مــرشوع الدعــوة الجاري

ــة إىل  ــع مجموعــة الشــباب أو املؤسســة املجتمعي الهــدف: هــو مــا تتطل

ــه  ــدة ســنوات، أي أن ــدى ع ــا عــىل م ــل، رمب ــدى الطوي ــه عــىل امل تحقيق

ــه مــن خــالل جهــود الدعــوة. ــوب إحداث ــر العــام املطل التغي

املؤثــرون: هــم األفــراد والجامعــات الذيــن بإمكانهــم التأثــر عــىل صنــاع 

القــرار )أو الجمهــور املســتهدف( عــن طريــق تقديــم املدخــالت واقــراح 

األفــكار واإلدالء بــاآلراء.  

ــات عــن  ــي تنطــوي عــىل جمــع البيان الرصــد: هــو املهمــة املســتمرة الت

ــة  ــاب املصلح ــد اإلدارة وأصح ــا لتزوي ــا ممنهًج ــددة جمًع ــؤرشات مح م

الرئيســين بدالئــل حــول مــدى اإلنجــاز والتقــدم املحــرز يف تحقيــق 

ــوة. ــداف الدع أه

النتائــج: هــي النتائــج قصــرة األجــل الــالزم تحقيقهــا مــن أجــل الوصــول 

إىل هــدف الدعــوة. وعــادة مــا تنطــوي اســراتيجيات الدعــوة عــىل نتائــج 

متعــددة تتحقــق عــىل الطريــق نحــو تحقيــق هــذا الهــدف.

حشــد التأييــد بالضغــط: يتمثــل الضغــط يف التواصــل املبــارش مــع صنــاع 

القــرار وغرهــم ممــن لهــم نفــوذ عليهــم. ويتمحــور الضغــط حــول 

ــه. ــوض ب ــك والنه ــدول أعامل ــم ج ــم بدع ــم وإقناعه تثقيفه

ــف  ــرض موق ــالل ع ــن خ ــة م ــع القضي ــىل دف ــل ع ــو العم ــاوض: ه التف

والتعامــل مــع املعارضــة عــن طريــق فهــم ديناميكيــات الســلطة وإدارتهــا 

ــام بينهــا. ــر وفي داخــل املؤسســات الخاضعــة للتأث

املشــاركة: إتاحــة الفرصــة للتعبــر عــن الــرأي، والتأثــر عــىل عمليــة صنــع 

القــرار وتحقيــق التغيــر.

ــي  ــح الت ــن اللوائ ــة م ــل أو مجموع ــار عم ــة أو مس ــي خط ــة: ه السياس

ــة. ــة أو املؤسس ــا الحكوم تعتمده

عمليــة صنــع السياســات: هــي سلســلة اإلجــراءات املتخــذة لوضــع 

السياســة العامــة، واملوافقــة عليهــا، وتنفيذهــا، ورصدهــا، وتقييمهــا. 

وغالبــا مــا يشــار إليهــا باســم »دورة صنــع السياســات«.

ــي  ــوذ الت املعارضــون: هــم األشــخاص واملنظــامت واملؤسســات ذات النف

ــة. ــك ألســباب مختلفــة وبدرجــات متفاوت تعــارض دعوت
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األفــراد، الذيــن لهــم مصلحــة مبــارشة أو غــر مبــارشة يف تحقيــق املســاواة 

ــن الجنســن ومتكــن الشــابات. ب

ــف  ــتخدم لوص ــع يُس ــح واس ــذا مصطل ــي: ه ــل االجتاع ــائل التواص وس

تجــرى  التــي  األنشــطة  وتنظيــم  والشــبكات،  التفاعليــة،  االتصــاالت 

ــف  ــىل الهوات ــت وع ــبكة اإلنرن ــىل ش ــة )ع ــات الرقمي ــتخدام التقني باس

ــة(. ومــن أمثلــة منصــات التواصــل االجتامعــي األكــر اســتخداًما  املحمول

فيســبوك، وتويــر، ويوتيــوب، وإينســتاجرام. 

ــم يوجــه اســتخدام  االســرتاتيجية: هــي خطــة شــاملة تعتمــد عــىل تقيي

ــوة. )انظــر املزيــد عــن  ــداف واضحــة للدع ــوة نحــو أه أنشــطة الدع

»األنشــطة« و»األهــداف« أعــاله( 

أهــداف التنميــة املســتدامة: هــي مجموعــة جديــدة مــن األهــداف 

والغايــات واملــؤرشات العامليــة التــي يتوقــع أن تســتخدمها الــدول األعضــاء 

يف األمــم املتحــدة لوضــع خططهــا وسياســاتها السياســية حتــى عــام 2030.

الجمهــور املســتهدف: هــم صنــاع القــرار الذيــن لديهــم النفــوذ والســلطة 

للتأثــر املبــارش عــىل نتيجــة دعوتــك. 
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