
ي مواجهة" خمسة أسئلة: 
ن
ن الرجال والنساء ف كورونا المستجد هو أمر ذو أهمية قصوى...يجب أال    جائحة  التضامن والتعاون بي 

يك واحد " يتحمل العبء شر  
 

 
ي 
ي ورشة عمل للتقعمرو عبدالرحمن أثناء مشاركته ف 

 . صورة: جمعية الشباب لتنمية المجتمع المحلي 2018ييم والمتابعة ف 

 
أس مجلس إدارة جمعية الشباب لتنمية المجتمع  ي الدين عبد الرحمن يتر جمعية الشباب    ف  أخمي   بمحافظة القليوبية.   المحلي   عمرو محي 

ي إطار برنامج    ةمنحتلقت    منظمات مجتمع محلي   ستواحدة من    هي 
ة ف  " التابع لهيئة  و رجال  "صغت  نساء من أجل المساواة بي   الجنسي  

ي مص 
ي تنفيذ مشاري    ع    من أجل  و األمم المتحدة للمرأة ف 

ي أرب  ع محافظات )القاهرة  ف 
القليوبية(.  و   أسيوطو   سوهاجو   المجتمعات المحلية ف 

عل مكافحة العنف ضد المرأة وتحقيق المساواة بي   الجنسي   واألبوة والتعايش للفتيات ذوات اإلعاقة والحد من   المنحة وركزت هذه 
اكة مع   . وبالشر من الدورات التدريبية إىل المنظمات المجتمعية المحلية بدعم من  كت  الدولية تم تقديم سلسلة    هيئةالتميت   بي   الجنسي  

ي إدارة  التدريبية،خالل الدورات  من و  . ة للتنمية الدوليةالوكالة السويدي
  تعلم عبد الرحمن عن المساواة بي   الجنسي   وعزز مهاراته ف 

وعات  .المشر
 

نامج ؟   تجاه تصورككان كيف    ،قبل االنضمام إىل البر ن ن الجنسي  المساواة بي   
 

،عل الصعيد   ضيق األفق يؤمن بأن النساء ال يحتجن إىل اكتساب المزيد من   الشخصي
ً
  الحقوقكنت رجال

 
ي  ولم أشعر أن لدي دورا
ف 

ي  
ل،مكافحة التحرش الجنسي ... ف  لية دون ]المساعدة[    المت   ي للقيام بكل األعمال المت  

كن أراعي ولم أ  ،شكل يذكر بكنت أضغط عل زوجير
ا أن عليها االستيقاظ    . وتجهت   أطفالنا للمدرسة ثم الذهاب إىل عملها  مبكر 

 
نامج عىل  ؟  وعملك تجاه  تصورككيف أثر البر ن ن الجنسي  تحقيق المساواة بي   

 
  التدريب، بعد  

 
ي مكافحة العنف ضد المرأة ب أصبحت واعيا

اك الرجال ف  وتحقيق المساواة بي    المساواة بي   الجنسي   وأهمية وتأثت  إشر
 
 
ي أستطيع أن ألعب دورا

ي المجتمع ... يجب أن فعال   الجنسي   وتمكي   المرأة. أشعر اآلن أني 
يتمتع كل من النساء والرجال والفتيات  ف 

ي منظمتنا المجتمعي والفتيان بحقوق متساوية 
ة بعد أن  وأن يتمتعوا بنفس القدر من الموارد والفرص. قمنا بتوظيف المزيد من النساء ف 

ي  
ي أخمي      رفعأدركنا التأثت  الكبت  الذي يمكن أن يكون لهن. بدأنا ف 

ي قريير
بمحافظة القليوبية. قدمنا    وشلقانالوعي حول التحرش الجنسي ف 

ي 
ي للتحرش   عجالت[ ثالثوسيلة مواصالت ذات توك توك ]ال تدريبات وأنشطة توعية استهدفت سائقر لتثقيفهم حول التأثت  السلي 



ي أنشطة    ،ذلك   باإلضافة إىل عل النساء والمجتمع ككل.  الجنسي 
 
ي تسلط الضوء    ا السيكو درامشارك سائقو التوك توك وأفراد المجتمع ف

الير
ي األماكن 

 
 العامة. عل أهمية مكافحة التحرش الجنسي وتعزيز المساواة بي   الجنسي   من خالل العروض الفنية والمشحية ف

 
ي  التدريبات ساعدت كيف

؟ لنساء ا تجاه المجتمع  تصورات  تغيب   عىل  المجتمعية منظمتكم  تقدمها  الت   
ي تقدمها منظمتنا المجتمعية، تمكنا من تحويل  من

توك توك إىل دعاة إىل المساواة  سائق مئةخالل التدريبات وأنشطة زيادة الوعي الير
ي "أل حملة رسائل  نشر بي   الجنسي   وقادة للتغيت  والعمل معنا عل تثقيف بقية المجتمع من خالل 

ضد العنف ضد المرأة   رجل"  ن 
ي الوصول إىل حواىلي 

 
نامج ف . ونجح الت  بالنوع اإلجتماعي  المتعلقة   لديهم  سائق توك توك وتغيت  المفاهيم الخاطئة 350والتحرش الجنسي

ي  المشاركة  عل تشجيعهم  طريق   عن
 
 . الجنسي    بي    والمساواة المرأة حقوق عن  والدفاع  الجنسي  لتحرشا  مكافحة ف

 

ي ضوء
ن
ل عليك وعىل مجتمعك؟  إجراءات كيف أثرت األزمة و   ،الجائحة ف ن ي المبن

ن
البقاء ف  

 
وس    ي أعتقد أن هناك جانب وأطفالنا،ونشعر بالقلق حيال أشنا كورونا المستجد عل الرغم من أننا مهددون بخطر اإلصابة بفت 

 إال أني 
 
  ا

 نتج عنإيجابي
 
. بالنسبة ىلي   ا ل والحجر الصحي ي المت  

 
 البقاء ف

 
ي مشاركة   ،شخصيا

 
ي بدأت ف

ي  زوجير
 
لية ف ي األعمال المت  

  . حيث تعمل زوجير
كة أدوية  ي شر

 
ة العصيبة. لدي اآلن الوقت ا  ولقاحات، ف ي للتحدث مع  وقررت مواصلة العمل لمساعدة المجتمع خالل هذه الفتر

 
لكاف

ي  الحظ،لسوء لكن أطفاىلي واالستماع إليهم. 
ىلي ضد المرأة ف 

ي  المجتمع بسببازداد العنف المت  
الكثت    يوجهها التحديات االقتصادية الير

 . من العمال
 

ي اتخذتها منظم
وس كورونا المستجد أل لالستجابةالمجتمعية   تكمما هي اإلجراءات الت  ؟ زمة فب   

 
ي مارس  

مع هيئة األمم المتحدة   اجتماعا منظمتنا المجتمعية  عقدت الميدانية وتعليق األنشطة  2020بعد اإلعالن عن حظر التجول ف 
كاء المحليي   كت  الدولية حول كيفية التخفيف من عواقب األزمة.   وهيئةللمرأة  لتوفت  اإلمدادات الغذائية   تواصلت منظمتنا مع الشر
ي  منظمة الصحة العالمية    عدة من قبلمومطبوعات    توضيحيةعائلة. زودتنا هيئة األمم المتحدة للمرأة برسوم  150لحواىلي  

الستخدامها ف 
وس كورونا المستجد   وعي المجتمع حول كيفية حماية أنفسهم من  زيادة  اكة مع هيئة األمم المتحدة للمرأة سيتم  فت  تسليم مطهرات  . بالشر

  100وأقنعة وقفازات إىل حواىلي 
 
ا  وليس  أشة. وأخت 

 
ي مواجهة كورونا  هذه األزمة يعد   خالل ، آخرا

التضامن والتعاون بي   الرجال والنساء ف 
يك واحد   ...حان الوقت لتقاسم المسئوليات وإعادة تعريف المفاهيم. المستجد هو أمر ذو أهمية قصوى...يجب أال يتحمل العبء شر

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=HreQem191jg

