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مقدمة

ي�ؤكد جدول �أعمال عام 2030 للتنمية �مل�ستد�مة على �أن 
�ل�سباب من �جلن�سني ميثالن �جلهات �لد�فعة �لرئي�سية 
بني  �مل�ساو�ة  لتحقيق  رئي�سيان  عامالن  و�أنهما  للتغيري 
�إن �مل�ساو�ة بني �جلن�سني ت�سكل لي�س فح�سب  �جلن�سني. 
حقا �أ�سا�سيا من حق�ق �الن�سان، ولكن �أي�سا �أ�سا�سا من 
و�لرخاء  �ل�سالم  الإحالل  �لالزمة  �ل�سرورية  �ال�س�س 
�لن�ساء  �أمام  �لتكاف�ؤ  ت�فري  �أن  كما  �لعامل،  يف  �مل�ستد�م 
�لتعليم، و�لرعاية �ل�سحية،  و�لفتيات يف �حل�س�ل على 
�ل�سيا�سية  �لعمليات  يف  و�لتمثيل  �لالئق،  و�لعمل 
وق�د  مبثابة  �سيك�ن  �لقر�ر�ت  و�تخاذ  و�القت�سادية 
و�الن�سانية  �ملجتمعات  و�سيفيد  �مل�ستد�مة  �القت�ساد�ت 

جمعاء. 

وحيث �نه بدون متكني حقيقي يتيح للمر�أة فر�سة حتقيق 
ذ�تها، ومن ثم يحرر طاقاتها للعطاء ويدعم م�ساركتها 
يف  ينجح  ولن  تنم�ي  جهد  �أي  يكتمل  لن  و�أمان،  بي�سر 
مطلبًا  ميثل  ال  �ملر�أة  متكني  فاإن  ولهذ�  �أهد�فه.  حتقيق 
�سرورة  ه�  و�إمنا  وحدهن،  �لفتيات  �و  بالن�ساء  خا�سًا 
عامة لكل م�سري من �أجل بناء وطن ق�ي متما�سك و�ثق 

يف م�ستقبله. 

  ويف م�سر، حيث ُي�سكل �ل�سباب من �جلن�سني ح��يل ما 
�لكبرية  �الأعد�د  هذه  فاإن  �لدولة،  �سكان  ربع  من  يقرب 
�لك�كب  فكرة  لدفع  هائلة  فر�سة  لنا  تتيح  �ل�سكان  من 
 .Planet 50/50 by 2030 �ملتنا�سف بحل�ل عام 2030 
ولكن ال ميكن �ن ننكر �لتحديات �لتي ي��جهها و�قع �ملر�أة 
�مل�سرية  وه� ما ي�ؤثر بال�سلب على �ل�سباب �أي�سا ولي�س 
من  �لعديد  يحمل�ن  �ل�سباب  �ن  حيث  فح�سب،  �ل�سابات 

م�سيطرة  تز�ل  ال  �لتي  �لذك�رية  �الأنظمة  ب�سبب  �الأعباء 
على �ملجتمع. 

مبكانة   2014 د�ست�ر  و�سع  عند  �مل�سري  �مل�سرع  �أهتم 
ومنع  �لفر�س  وتكاف�ؤ  بامل�ساو�ة  فتكفل  وحق�قها  �ملر�أة 
�أ�سكال  �أ�سا�س �جلن�س و�حلماية من جميع  �لتمييز على 
�لعنف و�سمان متكني �ملر�أة. ويف هذ� �الإطار تبنى �ملجل�س 
�ملر�أة  لتمكني  �ل�طنية  �ال�سرت�تيجية  للمر�أة  �لق�مي 
�أن  �جلمه�رية  رئي�س  �إعالن  بعد  وذلك   2030 �مل�سرية 
عام 2017 ه� عام �ملر�أة �مل�سرية و�لتي تتما�سى مع روؤية 
م�سر 2030 و��سرت�تيجيتها للتنمية �مل�ستد�مة وتت�سمن 
�ال�سرت�تيجية �أربعة حماور رئي�سية هي: �لتمكني �ل�سيا�سي 
وت�يل �لقيادة، �لتمكني �القت�سادي، �لتمكني �الجتماعي 
لتمكني  �ل�طنية  �الإ�سرت�تيجية  �قر�أ  للمزيد  و�حلماية.  

�ملر�أة 2030 من خالل �لر�بط �لتايل:

 https://drive.google.com/drive/folders/1WY-  
SNsaukXBzhlOXnJVs6lU5Cs0BoXx0

ي�سعى  �مل�سرية  �ملر�أة  لتمكني  �جله�د  لهذه  و��ستكماال   
بني  �مل�ساو�ة  حتقيق  �أجل  من  ن�ساء  رجال  برنامج 
من  بتم�يل  للمر�أة  �ملتحدة  �الأمم  لهيئة  �لتابع  �جلن�سني 
�إلى   SIDA �لدويل  �الإمنائي  للتعاون  �ل�س�يدية  �ل�كالة 
�ل�ق�ف على �الأ�سباب �جلذرية الأوجه عدم �مل�ساو�ة بني 
لتعزيز  �بتكارية  منهجية  خالل  من  وتناولها  �جلن�سني، 

�مل�ساو�ة بني �جلن�سني يف م�سر.  
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حول هذا الدليل

ما أهمية هذا الدليل؟

ي�سعى دليل جمم�عة �الأدو�ت �إلى �أن يزود �ملنا�سرين �ل�سباب 
من �جلن�سني يف م�سر باالأدو�ت و�ملعرفة ل�سمان متكنهم من 
�ال�ستفادة �لكاملة من �لفر�سة �لتي ت�فرها �أهد�ف �لتنمية 
م�سر  يف  �ملر�أة  لدعم  �الأخرى  و�ال�سرت�تيجيات  �مل�ستد�مة 
-كما �سنذكر الحقا-  لتحقيق �مل�ساو�ة بني �جلن�سني بحل�ل 

عام 2030.

فبالرغم من �جله�د �ملبذولة و�لتي ال تز�ل تق�م بها م�سر 
�لتي  �الجر�ء�ت  من  �لعديد  خالل  من  �ملر�أة،  و�سع  لدعم 
هذ�  جاء  حيث  متعددة،  ج��نب  يف  �ملر�أة  متكني  ��ستهدفت 
 2017 عام  �ل�سي�سي  �لفتاح  عبد  �لرئي�س  �إعالن  �س�ء  يف 
بعام �ملر�أة �مل�سرية، و �أي�سا مت  و�سع �ال�سرت�تيجيات و�سن 
�لق��نني �لتي ت�سمن �مل�ساو�ة بني �جلن�سني ومتكني �ملر�أة �إال 
�القت�سادي  للمنتدى  �لتابع  بني �جلن�سني  �لفج�ة  تقرير  �أن 
�ملركز  �حتلت  م�سر  �ن  �لى  ي�سري   )1(2020 لعام  �لعاملي 
�ل�سابع عربيا يف �لعام 2018 حيث ال تز�ل �لن�ساء �ل�سابات 
على  وقي�ًد�  وعنًفا،  وتهمي�ًسا،  متييًز�،  ت��جهن  م�سر  يف 
�لتنقل ب�سبب ن�عهن، مبا يف ذلك تقييد �إتاحة �لتعليم لهن 

وقلة فر�س �لتحاقهن باملنا�سب �لقيادية و�مل�ساركة فيها.

عدد  ربع  من  يقرب  ما  �لي�م  �جلن�سني  من  �ل�سباب  وميثل 
ميثل  �أن  �ملتز�يد  �لعدد  لهذ�  وميكن  م�سر،  يف  �ل�سكان 
بني  �مل�ساو�ة  لتحقيق  رئي�سًيا  وعن�سًر�  للتنمية،  هائلة  ق�ة 

�جلن�سني.

1 - http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf

لمن هذا الدليل؟

هذ� �لدليل مقتب�س من » دليل �ل�سباب �لتدريبي للدع�ة �لى 
و�لتابع   2030 عام  بحل�ل  وحتقيقها  �جلن�سني  بني  �مل�ساو�ة 
لل�سباب  �لدليل  هذ�  ُو�سع  وقد   .)2(» �ملتحدة  �الأمم  لهيئة 
و�ل�سبكات  وجمم�عات،  �أفر�ًد�  �جلن�سني،  من  �مل�سري 
�مل�ؤ�س�سات  �ل�سبابية، مبا يف ذلك  �لقياد�ت  و�حلركات ذ�ت 
�لتي تركز على �ل�سباب، وغري ذلك من �مل�ؤ�س�سات �ملجتمعية 
ومتكني  �جلن�سني،  بني  �مل�ساو�ة  �إلى  �لدع�ة  يف  ترغب  �لتي 
�ل�سابات، و�إ�سر�ك �ل�سباب لتحقيق �مل�ساو�ة بني �جلن�سني يف 

م�سر.

كبرية  بخربة  يتمتع�ن  �لذين  �ملنا�سرين  �أحد  كنت  و�س��ء 
�أو ممن لديهم مهار�ت حمدودة للدع�ة، يعترب هذ� �لدليل 
حتقيق  �أجل  من  دفاعك  يف  ��سرت�تيجًيا  لتك�ن  لك  نافًعا 

�مل�ساو�ة بني �جلن�سني بحل�ل عام 2030.

ماذا أتعلم من هذا الدليل؟

ينق�سم هذ� �لدليل �إلى ثالثة �أجز�ء.

اجلزء )1(: ويتناول �هم �ملفاهيم �الأ�سا�سية �لتي تتناول 
على  تطلع  و�س�ف  �ملر�أة.  وحق�ق  �جلن�سني  بني  �مل�ساو�ة 
�أهد�ف �لتنمية �مل�ستد�مة وكيف ميكنك �لدع�ة �إلى �مل�ساو�ة 
بني �جلن�سني يف �إطار عملية �لتنفيذ �ل�طنية الأهد�ف �لتنمية 
�مل�ستد�مة و�تفاقيات دولية �أخرى مثل �تفاقية �سيد�و و�إعالن 

بيكني. 

تخطيط  عملية  خالل  من  ت�جيًها  لك  ي�فر   :)2( اجلزء 
دفاعك من �أجل �مل�ساو�ة بني �جلن�سني.

مت  لدع��ت  و�أمثلة  �أفكار  لك  يعر�س  �س�ف   :)3( اجلزء 
تنفيذها يف �ل��قع �مل�سري و�تت ثمارها لتك�ن مبثابة معني 

لك ل��سع �أفكار لدع�تك �و ربط دع�تك بها.
2- https://arabstates.unwomen.org/ar/digital-library/
publications/2018/10/advocacy-toolkit





الجزء األول
الشباب والمساواة بين الجنسين: 
التعريفات والمعلومات األساسية 
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دليل مجموعة أدوات للشباب 
للدعوة إلى المساواة بني الجنسني وتحقيقها 

بحلول عام 2030  - مصر 
 الجزء األول: الشباب والمساواة بني الجنسني: 

التعريفات والمعلومات األساسية  

الجـزء األول:
الشباب والمساواة بين الجنسين:

»التعريفات« و»األسباب«

ح�ل  �لرئي�سية  �ملفاهيم  تعريف  على  �لق�سم  هذ�  يركز 
�أن  على  مل�ساعدتك  �ملر�أة  ومتكني  �جلن�سني  بني  �مل�ساو�ة 
ت�سبح �أحد �ملنا�سرين �ل�سباب �لناجحني يف جمال �مل�ساو�ة 

بني �جلن�سني.

بنهاية �جلزء )1(، �س�ف ت�ستطيع �أن تق�م مبا يلي:
م�سر يف  �ملر�أة  و�سع  ت��سيف   •

�سرح �أ�سباب �سرورة م�ساركة �ل�سباب لتحقيق �مل�ساو�ة   •
بني �جلن�سني

��ستيعاب ما نق�سده من م�سطلحات » �لتمييز �لقائم   •
على �لن�ع �الجتماعي « و» �مل�ساو�ة بني �جلن�سني «

�لعاملية  و�الأجند�ت  �لدولية  �التفاقيات  تفا�سيل  فهم   •
�إلى  تهدف  �لتي  �ل�طنية  و�الإ�سرت�تيجيات  �لرئي�سية 

متكني �ملر�أة �مل�سرية

1 -   المفاهيم األساسية حول المساواة 
بين الجنسين

1-1 .    ما المقصود بالنوع االجتماعي؟ 
GENDER؟)3(

و�ل�سل�كيات،  �الأدو�ر،  �إلى  �الجتماعي«  »�لن�ع  كلمة  ُت�سري 
�ملجتمعات  �إحدى  تعتربها  �لتي  و�الجتاهات،  و�الأن�سطة، 
وقت  يف  و�لن�ساء،  و�لرجال،  و�لفتيان،  للفتيات،  منا�سبة 
لالإن�سان  �الجتماعي  �لن�ع  يحدد  وبذلك،  معني.)4(  ومكان 
�الإلكرتوين  �لتعليم  على  �لتدريب  مركز  يف  مقدمة  م��د  من  مقتب�س  �لق�سم  هذ�    3
SRO-و  ،ROAPو و�إيبك،  �لدولية،  �لعمل  ، ومنظمة  للمر�أة  �ملتحدة  �الأمم  لهيئة  �لتابع 
�الأطفال  عمل  �سد  �لعمل  �إطار  يف  �جلن�سني  بني  �مل�ساو�ة  تعزيز   .2003  .Bangkok

و�الجتار بهم: دليل عملي للم�ؤ�س�سات.
4  مركز �لتدريب على �لتعليم �الإلكرتوين �لتابع لهيئة �الأمم �ملتحدة للمر�أة. م�سرد �مل�ساو�ة 

بني �جلن�سني.

ما ه� �ملت�قع منه، و�مل�سم�ح له به، و�ملحدد لكل من �لفتاة، 
و�لفتى، و�ملر�أة، و�لرجل، يف �أي ثقافة و�سياق.

كيف يختلف النوع االجتماعي عن النوع 
البيولوجي /الجنس؟

ُت�سري كلمة »جن�س« �إلى �الختالفات �لبي�ل�جية بني 
�لذكر و�الأنثى، وهي �ختالفات عامة وال تتغري. على 

�سبيل �ملثال، �ملر�أة فقط هي �لتي تلد.
�حتياجات  ُت�سكل  �أن  �لبي�ل�جية  وميكن لالختالفات 
وقدر�ت خمتلفة لكل من �ملر�أة و�لرجل، ولكن ال ينبغي 
�أو  بينهما  �لتمييز  لتربير  �الختالفات  هذه  ��ستغالل 

�إ�سفاء �ل�سرعية على هذ� �لتمييز. 

بي�ل�جية  ب�سفات  ن�لد  جميًعا  نحن  �الأمر،  ولتب�سيط 
ترتبط بك�ننا ذكًر� �أو �أنثى، ولكننا نتعلم كيف نت�سرف 
و�ل�سل�كيات  �الجتاهات  نتعلم  �لكرب  ومع  وكاأنثى.  كذكر 
وي�سجعنا  ينتهجها.  �أن  �لن�عني  من  كل  من  ُيت�قع  �لتي 
عام،  ب�جه  و�ملجتمع  �لدين،  ورجال  ومدر�س�نا،  �آباوؤنا، 
باملر�أة  ن�عًيا  ترتبط  معينة  و�أن�سطة  باأدو�ر  �لقيام  على 
و�لرجل.)5( وُت�سمى �الأن�سطة �لتي يق�م بها كل من �جلن�سني 

فعلًيا با�سم » �الأدو�ر �جلن�سانية «.

�ملنزل  يف  �ل�سابة  �ملر�أة  تعمل  ما  عادة  �ملثال،  �سبيل  على 
و�لتنظيف،  �لطعام،  �إعد�د  �الأ�سرة من خالل  على خدمة 
�ملنزل  خارج  عادة  �لرجل  يعمل  بينما  �ملالب�س.  وغ�سل 
يف  و��سطحابهما  و�لفتاة  �ملر�أة  حماية  منه  و�ملطل�ب 

5 -   مقتب�س من �خلط �لدويل مل�ساعدة �لطفل. دليل �أدو�ت �جلن�سني.
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دليل مجموعة أدوات للشباب 
للدعوة إلى المساواة بني الجنسني وتحقيقها 
بحلول عام 2030  - مصر 
 الجزء األول: الشباب والمساواة بني الجنسني: 
التعريفات والمعلومات األساسية  

هيا نتكلم

هيا نتكلم

متار�س  �أن  و�لفتاة  �ملر�أة  من  يت�قع  وال  �لعامة.  �مل�ساحات 
و�لرجال  �لفتيان  �أبدى  ما  �إذ�  ولكن  �لريا�سية.  �الألعاب 
عدم �الهتمام بالريا�سة ي��سف�ن باأنهم »مثل �لفتيات«.

عدم  و�أوجه  �ختالفات  هناك  �ملجتمعات،  غالبية  ويف 
لكل  �مل�كلة  �مل�سئ�ليات  يف  و�لرجل  �ملر�أة  بني  م�ساو�ة 
و�ل�سيطرة  �مل��رد  على  و�حل�س�ل  و�الأن�سطة،  منهما، 
لكل  �ملتاحة  �لقر�ر  �تخاذ  فر�س  �إلى  باالإ�سافة  عليها، 
�لقيمة  تقليل  يتم  ما  غالًبا  ذلك،  على  وعالوة  منهما. 
�القت�سادية للعمل �لذي ُت�سجع �ملر�أة �ل�سابة على �لقيام 
من  االجتماعية  االأدوار  �أن  تذكر  ينبغي  ولكن  به.)6( 

املمكن اأن تتغري اأو اأنها تتغري بالفعل. 

أمور للتفكير والمناقشة

1 -   كيف يتم تق�سيم �الأدو�ر و�مل�سئ�ليات على �لذك�ر 
و�الإناث يف �أ�سرتك وجمتمعك �ملحلي؟

2 -    هل الحظت �أي تغيري يحدث يف �الأدو�ر و�مل�سئ�ليات 
مب�سي  وجمتمعك  �أ�سرتك  يف  �لن�ع  على  �لقائمة 
و�مل�سئ�ليات يف  �الأدو�ر  كانت هذه  وكيف  �ل�قت؟ 

جيل و�لديك و�أجد�دك مقارنًة بجيلك؟

1-2.    المعايير القائمة على النوع 
االجتماعي:

�لرجال  عليه  يك�ن  �أن  ينبغي  مبا  �خلا�سة  �الأفكار  هي 
تاأملت  �إذ�  �ملثال،  �سبيل  على  �الأعمار.  جميع  يف  و�لن�ساء 
�أو فتاة، فال باأ�س من �أن تبكي. ولكن، �إذ� �أ�سيب  �مر�أة 
رجل �أو �سبي، فمن �ملت�قع �أن يت�سرف »مثلما يت�سرف 

�لرجال« ويك�ن ق�ًيا وال يبكي.

6 -  مركز �لتدريب على �لتعليم �الإلكرتوين �لتابع لهيئة �الأمم �ملتحدة للمر�أة. م�سرد �مل�ساو�ة 
بني �جلن�سني.

�ل�س�ر  تك�ين  �إلى  �لن�ع  على  �لقائمة  �ملعايري  وت�ؤدي   
فاإن  �أخرى،  وبعبارة  �لن�ع.  على  �لقائمة  �لنمطية 
�مل�سبقة  �الأفكار  �لن�ع هي  على  �لقائمة  �لنمطية  �ل�س�ر 
�لفتيان  ي�ستطيع  ما  ب�ساأن  �لنا�س  �أذهان  تنطبع يف  �لتي 

و�لرجال و�لفتيات و�لن�ساء �لقيام به. 

يدير  �أف�سل من  �لن�ساء هن  �أن  فكرة  �ملثال،  �سبيل  على 
�الآالت،  مع  �أف�سل  ب�س�رة  �لرجال  يتعامل  بينما  �ملنازل 
�أف�سل يف جمال �لتكن�ل�جيا و�لريا�سيات،  �أن �الأوالد  �أو 

و�لفتيات �أف�سل يف جمال �لتمري�س. 

للجن�سني،  �لنمطية  �ل�س�ر  تعزز  �لتي  �لر�سائل  وتاأتي 
يف  �لرجال،  من  �ساأًنا  �أقل  �لن�ساء  باأن  �لقائلة  و�لفكرة 
�الأغاين  من  بدًء�   – »�حلزم«  من  متن�عة  جمم�عة 
�لتقليدية.)7( فمثاًل، هناك  باالأمثال  و�نتهاًء  و�الإعالنات 
»�لبنت ملها�س غري بيت ج�زها –  �ق��ل ماأث�رة تق�ل: 
�ك�سر للبنت �سلع يطلعلها �أربعة وع�سرون – �لر�جل ما 

يعيب��س غري جيبه«.

أمور للتفكير والمناقشة

1- هل ميكنك �لتفكري يف ر�سائل تقليدية من جمتمعك 
�ملحلي تعمل على تعزيز �ل�س�ر �لنمطية للجن�سني 
وت�جه لل�سابات و�ل�سبان؟ �ذكر �أمثلة على �لعبار�ت 
�لتقليدية �لد�رجة يف جمتمعك �ملحلي و�لتي تدعم 

�مل�ساو�ة بني �جلن�سني؟
على  �ل�سعبية  و�لثقافة  �الإعالم  و�سائل  تعمل  كيف   -2
�ل�سابات  عند  �جلن�سني  �لنمطية  �ل�س�ر  تعزيز 

و�ل�سبان يف جمتمعك؟

7 -  مركز �لتدريب على �لتعليم �الإلكرتوين �لتابع لهيئة �الأمم �ملتحدة للمر�أة. م�سرد �مل�ساو�ة 
بني �جلن�سني.
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للدعوة إلى المساواة بني الجنسني وتحقيقها 

بحلول عام 2030  - مصر 
 الجزء األول: الشباب والمساواة بني الجنسني: 

التعريفات والمعلومات األساسية  

من  ُيت�قع  كيف  ا  �أي�سً �الجتماعي  �لن�ع  يتناول  و�أخرًي�، 
مًعا.  يت���سل��  �أن  و�لرجال  و�لن�ساء  و�لفتيان  �لفتيات 
فالن�ع �الجتماعي يحدد من �مل�سئ�ل عن �لقيام بت�سرف 
معني، ومتى، وكيف، ومن �لذي يقرر، و�الأهم، من ميلك 
اأهمية  ال�سلطة  م�ساألة  ومتثل  جمتمع.  �أي  يف  �ل�سلطة 
كبرية يف فهم العالقات بني اجلن�سني، حيث �إن �لتمييز 
�ملجتمع  يف  �مل�سيطرة  �لفئات  ��ستفادة  ب�سبب  ي�ستمر 
�لتمييز للحفاظ على م��قعهم �ملتميزة مقارنة  من هذ� 
ا �لتاأكيد هنا على �أن بع�س  باالآخرين. ومن �الأهمية �أي�سً
�لرجال. على  �أكرب من بع�س  ب�سلطة  يتمتعن  �لن�ساء قد 
�سبيل �ملثال، �ل�سابات �ملتعلمات يف �ملدن قد يح�سلن على 

�سلطة �أكرب من �ل�سبان �لريفيني �الأقل تعليًما.

1-3  .   األفكار النمطية حول معنى 
االنسان شابة او شاب:

الجنسين  بين  المساواة  نعم،    .1-3-1
قضية تهم الذكور أيًضا ...

ا من �مل�ساو�ة بني �جلن�سني حيث �إن  ي�ستفيد �ل�سبان �أي�سً
لهم ن�سيب من �لن�ساالت �الجتماعية �لتي غالًبا ما متتد 
�إلى �ل�س�ر �لنمطية لكل من �جلن�سني و�الأدو�ر  جذورها 

�ملحددة لكل من �جلن�سني �لتي �كت�سب�ها من �لطف�لة.

1-3-2 .  المساواة بين الجنسين تعود 
بالنفع على الجميع

�جلن�سني.  بني  بالتمييز  ا  �أي�سً و�لفتيان  �لرجال  يتاأثر 
وعلى �لرغم من �أن معظم �أ�سكال �لتمييز بني �جلن�سني 
ب��س�ح  تبني  �الأبحاث  فاإن  و�لن�ساء،  �لفتيات  على  ت�ؤثر 
»رجال«  �الإن�سان  ك�ن  معنى  ح�ل  �ل�سعبية  �الأفكار  �أن 
�سل�كيات  يف  ي�سارك�ن  �ل�سغار  �الأوالد  جتعل  �أن  ميكن 
تت�سم باملخاطرة مبا يف ذلك �لعنف يف �ل�س��رع، وتعاطي 
�ملخدر�ت، و�ملمار�سات �جلن�سية غري �ملاأم�نة. و�العتقاد 
م�سدر  ا  �أي�سً ه�  �الأ�سرة  عن  �مل�س�ؤول�ن  وحدهم  باأنهم 

رئي�سي لل�سغط على �لرجال يف جميع �أنحاء �لعامل. 

وُتظهر �الأبحاث �أن م�ساركة �مل�س�ؤوليات �ملنزلية، و�مل�ساركة 
يف رعاية �لطفل، وممار�سة �مل�ساو�ة بني �جلن�سني يف �ملنزل 
توؤدي �إلى �ضغوط �أقل و�ضحة عقلية وبدنية �أف�ضل للرجال 

�لفتيات  و�لرجال  �لفتيان  يدعم  وعندما  و�لفتيان.)8(  
و�لن�ساء يف �ملطالبة بحق�قهن، فاإن ذلك �س�ف ينعك�س على 

عالقاتهم مع �لفتيات و�لن�ساء يف حياتهم ب�س�رة �أف�سل.
ي�سعرون  ال  �لذين  و�لفتيان  �لرجال  من  �لعديد  وهناك 
باالرتياح مع �لت�قعات و�ملطالب �ل�سعبية من �لذك�ر. وقد 
بد�أ �لبع�س يف �تخاذ خط��ت نح� �الن�سمام �إلى �سف�ف 
�لن�ساء و�لفتيات كحلفاء يف �لعمل من �أجل حتقيق �مل�ساو�ة 

8 -   م�ؤ�س�سة كري. �إ�سر�ك �لرجال و�لفتيان.

األفكار النمطية 
حول معنى 

ا الشخص شابًّ

نشيط
عدواني
طموح

مستقل، 
تنافسي
مهيمن

واثق من نفسه
علو المقام 

األفكار النمطية 
حول معنى 

اإلنسانة شابة 

مراعية لآلخرين 
عاطفية 
لطيفة 

منزلية التوجه 
طيبة القلب

سلبية 
تحب األطفال

مكرسة لألسرة
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التعريفات والمعلومات األساسية  

بني �جلن�سني. فهم يريدون �أن تك�ن �أمهاتهم �أو �أخ��تهم 
يتمتع  �لتي  �لفر�س  نف�س  لهن  تتاح  و�أن  �آمنات  بناتهم  �أو 
بها �لرجال. كما �أن �لعديد من �لرجال و�لفتيان ي�سعرون 
بالغ�سب من �النت�سار �لكبري للعنف �سد �لن�ساء و�لفتيات - 

و�سد �لفتيان و�لرجال.
ال  �جلن�سني  بني  �مل�ساو�ة  �أن  نتذكر  �أن  �أهمية  تكمن  وهنا 
تتعلق باأدو�ر وم�س�ؤوليات و�حتياجات �ملر�أة و�لرجل فح�سب، 

ا بالعالقات �ملتبادلة بينهما. بل تتعلق �أي�سً

ل يتعلق الأمر فقط بالن�ساء والفتيات! 
ن�سمع كلمات مثل »�مل�ساو�ة بني �جلن�سني«،  عندما 
يفرت�س معظم �لنا�س على �لف�ر �أن هذه هي »ق�سايا 
�ملر�أة«. ومبا �أن �لفتيات و�لن�ساء يعانني من �أ�سد �أ�سكال 
�لتمييز من جانب �لفتيان و�لرجال، فاإن �لتفكري من 
منظ�ر �لن�ع �الجتماعي غالًبا ما يتطلب �لرتكيز على 
حتقيق متكني �لفتيات و�لن�ساء وحماية حق�قهن. ولكن 
حتقيق �مل�ساو�ة بني �لفتيات و�لن�ساء لن يك�ن ممكًنا 
�إذ� مت �إخر�ج �لفتيان و�لرجال �لذين يعي�س�ن معهن 
يف نف�س �ملنزل، ويف نف�س �ملجتمع �الأو�سع، من �ملعادلة. 
�سيحدث  �لذك�ر،  من  د�عمني  حلفاء  وج�د  وبدون 
ا  �أي�سً هناك  ذلك،  على  وعالوة  �أكرب.  ببطء  �لتغيري 
حاالت يتعر�س فيها �لفتيان و�لرجال الأذى �أو يك�ن�ن 
�أكرث ُعر�سة لالأذى من �لفتيات و�لن�ساء ب�سبب ن�عهم.

)9( فعلى �سبيل �ملثال، ميكن �أن يتعر�س �ل�سباب خلطر 

�لنز�ع  بعد  وما  �لنز�ع  حاالت  يف  �لتجنيد  من  �أكرب 
�لدر��سة  �أبرزت  وكما  �ل�سابات،  له  تتعر�س  قد  مما 
)»�لدر��سة    IMAGES - Egypt �ال�ستق�سائية 
�جلن�سني   بني  و�مل�ساو�ة  �لرجال  ب�ساأن  �ال�ستق�سائية 
�ساملة  در��سة  وهي   »2017-2016 عام  يف  م�سر   -
عن م��قف �لرجال وممار�ساتهم - �إلى جانب قيا�س 
�أن  �ملمار�سات(  تلك  ب�ساأن  وتقاريرهن  �لن�ساء  �آر�ء 
�الأوالد قد يتعر�س�ن للعنف �جل�سدي �أكرث من �لفتيات 
يف �ملد�ر�س. ولذلك فاإن �مل�ساو�ة بني �جلن�سني تتعلق 
�لفكرة،  هذه  �إلى  و��ستناًد�  �جلن�سني.  من  بال�سباب 

9 -   مقتب�س من �لي�ني�سيف. �أ�سباب وو�سائل حتقيق �مل�ساو�ة بني �جلن�سني: مدخل للت�جيهات 
�لت�سغيلية ب�ساأن تعزيز �مل�ساو�ة بني �جلن�سني.

كال  مع  بالتعاون  للمر�أة  �ملتحدة  �الأمم  هيئة  �أطلقت 
من �ملجل�س �لق�مي للمر�أة و�ل�كالة �ل�س�يدية للتعاون 
�المنائي �لدويل حملة بعن��ن »الأنني رجل« وهي حملة 
تعمل على رفع �ل�عي ب�ساأن �لدور �الإيجابي �لذي يلعبه 
�لرجل يف حتقيق �مل�ساو�ة بني �جلن�سني ومتكني �ملر�أة. 
�ل�سلبية  �لنمطية  �ل�س�ر  تغيري  �إلى  �حلملة  وت�سعى 
�ملتعلقة  �الأم�ر  مثل  �جلن�سني  من  كل  باأدو�ر  �ملتعلقة 
و�لعنف  و�الأب�ة،  �الأ�سرة،  د�خل  و�مل�سئ�ليات  باالأدو�ر 
�سد �ملر�أة، و�لعمل، وغريها من �الأم�ر. وتلقي �حلملة 
�ل�س�ء على �لنماذج �الإيجابية للرجال و�ل�سباب �لذين 

يدعم�ن حتقيق �مل�ساو�ة بني �جلن�سني.

 

�حر�س على قر�ءة �لدر��سة �ال�ستق�سائية مل�سر للح�س�ل 
على �ملزيد من �ملعل�مات ح�ل م�قف كال من �لرجال و�لن�ساء 

يف �لق�سايا �ملختلفة و�ملتعلقة بامل�ساو�ة بني �جلن�سني.
 IMAGES Egypt

https://egypt.unwomen.org/en/digital-

library/ publications/2018/04/images-

study.

ر�أي  ال�ستطالع  �لرج�ع  ميكن  �لدر��سات  من  للمزيد 
�لعام«  �لر�أي  لبح�ث  �مل�سري  »�ملركز  ب�سرية  مركز 
ق�سايا  �الأ�سئلة تخ�س  بت�جيه جمم�عة من  قام  حيث 

�ملر�أة ومت حتليل نتائج ما يقرب من 6000 م�ستجيب
 https://drive.google.com/file/d/1SHcB

mB -8SdLFIfGhtQix77OYqGuCc1-L/

view?usp=sharing

معلومات إضافية

معلومات إضافية
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هيا نتكلم

1-4 .    ما المقصود بالتمييز القائم  
على النوع االجتماعي؟

مما  �لن�ع  �أ�سا�س  على  �لتقييد  �أو  �ال�ستبعاد  يتم  عندما 
ُي�سكل مع�قات �أمام �لفتيات و�لفتيان و�لن�ساء و/�أو �لرجال 
ب�سبب ن�عهم يف �العرت�ف بحق�قهم �لكاملة و�ملت�ساوية 

كب�سر، و��ستمتاعهم بها، �أو ممار�ستهم لها. 

وقد ت��جه �لفتيات، و�لفتيان، و�لرجال، و�لن�ساء، متييًز� 
�لتمييز  من  �أخرى  �أ�سكال  جانب  �إلى  �لن�ع،  على  قائًما 
ب�سبب �لطبقة، �أو �لعمر، �أو �للهجة، �أو �لن�سب، �أو �لدين، 
�أو �لطبقة �الجتماعية، �أو �القت�سادية، و�لثقافة، و�مل�قع 

�جلغر�يف.

1-5 .    العنف القائم على النوع 
االجتماعي؟

هذ� م�سطلح عام ُي�سري الأي عمل �سار ُيرتكب �سد �إر�دة 
بني  �ملجتمع  ي�سعها  �لتي  �لفروق  على  بناًء  �سخ�س  �أي 

�الإناث و�لذك�ر. 

وتختلف طبيعة ومدى �أن��ع معينة من �لعنف �لقائم على 
على  �الأمثلة  ومن  و�ملناطق.  و�لدول  �لثقافات  عرب  �لن�ع 
�ال�ستغالل/�العتد�ء  ذلك  يف  مبا  �جلن�سي،  �لعنف  ذلك 
و�لزو�ج  بالب�سر،  و�الجتار  �ملنزيل،  و�لعنف  �جلن�سي، 
�لق�سري/�ملبكر، و�ملمار�سات �لتقليدية �ل�سارة مثل ت�س�يه 
عن  دفاًعا  �لقتل  وجر�ئم  لالإناث،  �لتنا�سلية  �الأع�ساء 
�ل�سرف، ومري�ث �الأرملة. )�مل�سدر: مركز تدريب �لتعليم 

�الإلكرتوين �لتابع لهيئة �الأمم �ملتحدة للمر�أة. �مل�سرد(

وب�جٍه عام، من �ل�سهل �إدر�ك �لتمييز �ملبا�سر �سد �لفتيات 
�لتمييز يك�ن و��سًحا متاًما.  �لن�ع من  و�لن�ساء الأن هذ� 
�لفتيات  �سد  �ملبا�سر  غري  �لتمييز  �إدر�ك  �ل�سعب  ومن 
متحيزة  غري  تبدو  قد  حاالت  �إلى  ي�سري  وه�  و�لن�ساء. 

ولكنها ت�ؤدي �إلى معاملة غري مت�ساوية للفتيات و�لن�ساء. 

وعلى �سبيل �ملثال، فاإن �جلامعة �لتي تقبل �لتحاق �ل�سابات 
و�ل�سبان بالت�ساوي قد تقع بعيًد� عن �ملجتمع �لذي تعي�س 

فيه �لفتيات. و�إذ� �سعر �أولياء �الأم�ر باأنه من غري �الآمن 
لبناتهم �ل�سفر مل�سافات ط�يلة للذهاب �إلى �جلامعة، فقد 
�ملكان.  هذ�  �إلى  فقط  �لذك�ر  �أبنائهم  �إر�سال  يختارون 
�ل�سابات  �لتحاق  دون  �حليل�لة  ميكن  �لطريقة،  وبهذه 

باجلامعة على �لرغم من �إتاحة �لتقدمي فيها لهن.)10(

أمور للتفكير والمناقشة

1- هل ميكنك �أن ت��سح �أ�سكال �لتمييز �ملتعددة �لتي 
ت��جهها �ل�سابات و�ل�سبان يف جمتمعك �ملحلي؟

2-  و�سح بع�س �الأمثلة للتمييز �ملبا�سر وغري �ملبا�سر 
قد تك�ن �ساهدتها خالل حياتك؟

1-6 .    ما المقصود بالمساواة بين 
الجنسين؟

�لن�ساء  جميع  ح�س�ل  �إلى  �جلن�سني  بني  �مل�ساو�ة  ت�سري 
وم�سئ�ليات،  حق�ق،  على  و�لفتيان  و�لفتيات  و�لرجال 

وفر�س مت�ساوية.

امل�ساواة بني اجلن�سني تعني �أن �حلقيقة �لبي�ل�جية 
لهذ�  ميكن  ما  حتدد  ال  �أنثى  �أو  ذكر  �الإن�سان  باأن 
�الإن�سان عمله، كما ال مُتلي على �الإن�سان كيف �سيك�ن 

م�ستقباًل.

وهنا، علينا �أن نعرتف باأنه حيثما وجد عدم �مل�ساو�ة بني 
�ملحرومات  غالًبا  هن  و�لفتيات  �لن�ساء  كانت  �جلن�سني، 
من مز�يا �تخاذ �لقر�ر و�حل�س�ل على �مل��رد �القت�سادية 
�ملر�أة  متكني  تعزيز  �الأمر  يتطلب  ولذلك،  و�الجتماعية. 

10 - مقتب�س من تقرير �لي�ني�سيف 2011. نظرة م�جزة على �تفاقية �لق�ساء على �لتمييز 
�سد �ملر�أة.
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�أوجه �خللل يف ميز�ن  و�لفتاة، مع �لرتكيز على معاجلة 
�ل�سلطة، و�إعطاء �ملر�أة و�لفتاة �ملزيد من �لفر�س الإي�سال 
�أ�س��تهن، وح�س�لهن على �ال�ستقاللية يف �إد�رة حياتهن 

�خلا�سة.

1-7 .    لماذا تعتبر المساواة بين 
الجنسين ذات أهمية؟

كانت  ومهما  فيه،  تعي�س  �لذي  �ملكان  عن  �لنظر  بغ�س 
خلفيتك وثقافتك، فاإن �مل�ساو�ة بني �جلن�سني حق �أ�سا�سي 
�أن �مل�ساو�ة بني �جلن�سني ومتكني  من حق�ق �الإن�سان. كما 
�لن�ضاء و�لفتيات �ضرط م�ضبق لأي جمتمع لتحقيق �لتنمية 
�مل�ستد�مة و�ل�سالم؛ حيث �إنه يع�د بالنفع على جميع �أفر�د 

�ملجتمع. 

أمور للتفكير والمناقشة

1- هل ميكنك �لتفكري يف �أمثلة من خربتك �ل�سخ�سية 
�أن �مل�ساو�ة بني �جلن�سني تتعلق بكل  من خاللها �أدركت 

من �ل�سبان و�ل�سابات؟

�ل�سباب  �لتي ت��سح كيف يدعم  �الأمثلة  2- �ذكر بع�س 
يف جمتمعك �ملحلي �مل�ساو�ة بني �جلن�سني وحق�ق �ملر�أة 

�ل�سابة؟

تدعم  معتقد�تك  من  �أمثلة  يف  �لتفكري  ميكنك  هل   -3
�مل�ساو�ة بني �جلن�سني ومتكني �ملر�أة و�لفتاة؟

4- �ذكر بع�س �لطرق �لتي ميكنك من خاللها �ل��س�ل 
�و  �لدين  �مل�ؤثرون يف جمتمعك )مثل رجال  لالأ�سخا�س 
�لعمدة وغريهم( فيما يخ�س �لق�سايا �ملتعلقة بامل�ساو�ة 

بني �جلن�سني ومتكني �ملر�أة �ل�سابة؟

هيا نتكلم
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إطار  في  الجنسين  بين  المساواة    - 2
أهداف التنمية المستدامة  

2-1 .  ما المقصود بأهداف التنمية 
المستدامة؟

 ،2015 عام  بنهاية  لالألفية  �الإمنائية  �الأهد�ف  بل�غ  مع 
لعام 2030  �مل�ستد�مة  �لتنمية  �ملتحدة خطة  �الأمم  �عتمدت 
يف 1 يناير 2016. وجدول �أعمال عام 2030 ه� خطة عمل 
عاملية تهدف �إلى �لق�ساء على �لفقر، وحماية ك�كب �الأر�س، 
و�سمان متتع �جلميع بامل�ساو�ة، و�ل�سالم، و�الزدهار. وي�سعى 
بالعد�لة،  يت�سم  عامل  حتقيق  �إلى  جاهًد�  �الأعمال  جدول 
و�الإن�ساف، وي�سمل �جلميع؛ حيث ينتفع �جلميع من �لتنمية، 
مبا يف ذلك �الأطفال، و�لفتيات، و�لن�ساء، و�ل�سباب، و�الأجيال 
جميع  على   2030 عام  �أعمال  جدول  وينطبق  �ملقبلة.)11( 

�لدول، �لغنية منها و�لفقرية على حد �ل�س��ء.

��ستبعاد  »عدم  �أعمال عام 2030 على مبد�أ  ويرتكز جدول 
يعني  وهذ�  �أوال«،  �الأبعد  �لفئات  �إلى  »�ل��س�ل  و  �أحد« 
ذلك  وي�سمل  �أواًل،  �سعًفا  �الأ�سد  �لفئات  تنمية  على  �لرتكيز 
�ملنتميات  �ل�سابات  مثل  �ملجتمع  تهمي�ًسا يف  �الأكرث  �ل�سابات 
�إلى �الأقليات، وذوي �الحتياجات �خلا�سة، و�لالتي يع�سن يف 
مناطق تعاين خالل �ل�سر�عات وبعدها، و�لنازحات د�خلًيا، 

و�لالجئات، و�ملهاجر�ت، وغريهن.

وي�سمل هذ� �الإطار �الإمنائي �جلديد جمم�عة مك�نة من 17 
هدًفا - منها 169 غاية و230 م�ؤ�سًر� - تعرف با�سم اأهداف 

 .)SDGs(  التنمية امل�ستدامة

وتتميز �أهد�ف �لتنمية �مل�ستد�مة باأنها مرت�بطة ومتد�خلة. 
وغالًبا ما ينط�ي حتقيق هدف معني على معاجلة �لق�سايا 
حتقيق  ميكن  ال  �ملثال،  �سبيل  فعلى  �آخر.  بهدف  �ملرتبطة 
�ل�سحة،  وتعزيز  �لفقر،  من  باحلد  �ملتعلقة  �الأهد�ف 
من  �إال  و�الأمن،  و�ل�سالم،  �القت�سادية،  و�لتنمية  و�لتعليم، 

خالل حتقيق �مل�ساو�ة بني �جلن�سني.
11 -  مقتب�س من �أهد�ف �الأمم �ملتحدة �الإمنائية. )2016(. بد�ية �أهد�ف �لتنمية �مل�ستد�مة: 

ق�س�س ح�ل �لتنفيذ �لقطري ودعم �الأمم �ملتحدة

2-2 .  لماذا تعتبر أهداف التنمية 
المستدامة ذات أهمية؟

تعترب �أهد�ف �لتنمية �مل�ستد�مة ذ�ت �أهمية الأنها حتدد �جتاه 
على  �الأهد�ف  هذه  وت�ؤثر   .2030 عام  حتى  �لتنم�ي  �لعمل 
�ملانحة.  �جلهات  من  �لتم�يل  و�أول�يات  �حلك�مية  �خلطط 
�سناعة  على  للتاأثري  حالًيا  جديدة  فر�س  وج�د  يعني  وهذ� 

�ل�سيا�سات على �مل�ست�يني �ل�طني و�ملحلي.)12(

ا مع �لقان�ن �لدويل،  وتتما�سى �أهد�ف �لتنمية �مل�ستد�مة �أي�سً
وبهذه  �لقائمة.  �لدولية  �اللتز�مات  على  تعتمد  �أنها  كما 
�لطريقة، متثل �أهد�ف �لتنمية �مل�ستد�مة مع �تفاقية �لق�ساء 
على جميع ��سكال �لتمييز �سد �ملر�أة )�سيد�و( مًعا م�ؤ�س�سة 
حلق�ق �الإن�سان، من �أجل م�ساعدة �لدول على حتقيق �مل�ساو�ة 
بني �جلن�سني، ومتكني جميع �لن�ساء و�لفتيات، و�لق�ساء على 

جميع �أ�سكال �لتمييز بني �جلن�سني.)13(

)�لهدف  ا  خا�سً هدًفا  �مل�ستد�مة  �لتنمية  �أهد�ف  ت�سمل 
�لن�ساء  ومتكني  �جلن�سني  بني  �مل�ساو�ة  حتقيق  يتناول   )5
و�لفتيات. ويرمي هذ� �لهدف �مل�ستقل �إلى �إنهاء جميع �أ�سكال 
�لتمييز يف �لق��نني و�ل�سيا�سات و�ملمار�سات، و�لق�ساء على 
�أ�سكال �لعنف و�ملمار�سات �ل�سارة �سد جميع �لن�ساء  جميع 
تقدير  �لهدف  هذ�  بل�غ  ويتطلب  مكان.  كل  يف  و�لفتيات 
وتقييمها،  �ملنزيل،  و�لعمل  �الأجر  مدف�عة  غري  �خلدمات 
ت�يل  يف  �لفر�س  وتكاف�ؤ  للمر�أة  �لكاملة  �مل�ساركة  و�سمان 
�ملنا�سب �لقيادية يف �حلياة �ل�سيا�سية و�القت�سادية و�حلياة 
�لعامة، و�حل�س�ل على �خلدمات �ملتكاملة �لتي ت�فر �ل�سحة 

و�حلق�ق �جلن�سية و�الإجنابية.

�لتنمية  �أهد�ف  من  �خلام�س  �لهدف  �إلى  وباالإ�سافة 
�مل�ستد�مة، هناك 11 هدًفا �أخرين تركز على ق�سية �لفروق 
�جلن�سني،  بني  �لف��رق  تر�عي  م�ؤ�سًر�  و50  �جلن�سني،  بني 
و�ل�سحة،  و�جل�ع،  بالفقر،  تتعلق  �أخرى  �أهد�ف  يف  وذلك 

و�لتعليم، وتغري �ملناخ، و�ملجتمعات �ل�سلمية.

http://www.caritas.org/2015/09/sustainable-development-   -  12
goals-sdgs-frequently-asked-questions/، متت زيارته يف 3 �أكت�بر 2017

13-      مقتب�س من هيئة �الأمم �ملتحدة )2016(. �تفاقية �سيد�و من �أجل �ل�سباب
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معلومات إضافية

2-2-1.  أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر هي:

�مل�ستد�مة.  �لتنمية  �أهد�ف  ح�ل  �ملزيد  على  تعرف 
و�لتي  �أعمال 2030،  جدول  من  �ملي�سرة  �لن�سخة  �قر�أ 
و�سعها �لتحالف �لدويل لالإعاقة IDA، و�الحتاد �لدويل 

.IDDC لالإعاقة و�لتنمية
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بحلول عام 2030  - مصر 
 الجزء األول: الشباب والمساواة بني الجنسني: 
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3 -  مصر وأهداف التنمية 
المستدامة  

لتت��فق   )SDGs( �مل�ستد�مة  �لتنمية  �أهد�ف  وتاأتي 
�مل�ستد�مة  �لتنمية  و��سرت�تيجية   2030 م�سر  روؤية  مع 
�مل�سرية  �ملر�أة  لتمكني  �لق�مية  �ال�سرت�تيجية  وكذلك 
و��سرت�تيجيتها   2030 م�سر  روؤية  مع  و�ت�ساقا   .2030
للتنمية �مل�ستد�مة �لتي ت�سعى لبناء جمتمع عادل، ي�سمن 
�أجل  من  وبناتـه  الأبنائه  �ملت�ساوية  و�لفر�س  �حلق�ق 
تت�سافر �هد�ف  �لفئات)14(،  لكافة  �الندماج �الجتماعي 
– على  �لعد�لة �الجتماعية  روؤية م�سر 2030 يف حم�ر 
وخا�سة  �مل�ستد�مة  �لتنمية  �هد�ف  مع  �ملثال-  �سبيل 

�لهدف �خلام�س)15(.
ل�سمان  االأ�سا�سية  العنا�سر  التايل  النموذج  يو�سح   
تنفيذ اأهداف التنمية امل�ستدامة املراعية للم�ساواة بني 

اجلن�سني)16(.

http://ncw.gov.eg/wp-  2030 �مل�سرية  �ملر�أة  لتمكني  �لق�مية  �ال�سرت�تيجية     -14
content/uploads/2018/02/2017-04-23-strategy-2030.pdf

http://www.crci.sci.eg/wp-content/  2030 م�سر  روؤية  من  مقتب�س   -15
 uploads/2015/06/Egypt_2030.pdf

16 -  دليل �ل�سباب �لتدريبي للدع�ة �إلى �مل�ساو�ة بني �جلن�سني وحتقيقها بحل�ل عام 2030

4-   اتفاقية سيداو الدولية: ما  
المقصود باتفاقية سيداو؟)17(

�سد  �لتمييز  �أ�سكال  جميع  على  �لق�ساء  �تفاقية  تعترب 
ا با�سم » �سيد�و «، �التفاقية �الأكرث  �ملر�أة، وُتعرف �أي�سً
حق�ق  تتناول  �لتي  �لدولية  �التفاقيات  بني  من  �سم�لية 
و�لفتاة. وتقدم هذه �التفاقية  للمر�أة  �الأ�سا�سية  �الإن�سان 
و�لفتاة  للمر�أة  �الإن�سان  حق�ق  حلماية  دولًيا  معياًر� 
�حلق�ق «  وثيقة   « غالًبا  عليها  وُيطلق  وتعزيزها، 

�خلا�سة باملر�أة و�لفتاة.

تعترب �تفاقية �سيد�و ذ�ت �أهمية الأنها تطالب جميع �لدول 
و�لفتاة يف جميع  �ملر�أة  �لتمييز �سد  �أ�سكال  باإنهاء كافة 
�لت�ظيف،  �إلى  �لتعليم  من  بدًء�    - �ملر�أة  حياة  ج��نب 
�ل�سيا�سي، ومن �لرعاية  �لعمل  �إلى  �لعائلية  ومن �حلياة 
�لثقافية  �ل�س�ر  ومن  �لريفية،  �لتنمية  �إلى  �ل�سحية 
حق�ق  تعزيز  على  – وتعمل  �لعام  �الإنفاق  �إلى  �لنمطية 

�الإن�سان للمر�أة و�لفتاة يف جميع �الأعمار.

17-  مقتب�س من هيئة �الأمم �ملتحدة للمر�أة. 2016. �تفاقية �سيد�و من �أجل �ل�سباب، �لي�ني�سيف. 
2011. �تفاقية �سيد�و باإيجاز 

èeGÈ∏d »`aÉc πjƒ“ ÒaƒJ 
≥«≤– πLCG øe äÉ°SÉ«°ùdGh 

Ú°ùæ÷G ÚH IGhÉ°ùŸG 
ICGôŸG Úµ“h 

É¡àcQÉ°ûeh ICGôŸG IÉ«b õjõ©J 
™æ°U ‘ ájhÉ°ùŸGh á∏eÉµdG 
Ió©°UC’G áaÉc ≈∏Y QGô≤dG

™ªL äÉ«∏ªY ôaGƒJ  õjõ©J 
,á©HÉàŸGh ,äÉfÉ«ÑdG 

¥QGƒØ∏d ÒYGôŸG á©LGôŸGh 
Ú°ùæ÷G ÚH

á«æWƒdG äÉÑ«JÎdG  õjõ©J 
á«°ù°SDƒŸG

2030 ∫ÉªYCG ∫hóL ò«ØæJ 
ÚH ¥QGƒØ∏d »YGôŸG 

Ú°ùæ÷G

äÉ°SÉ«°ùdGh ÚfGƒ≤dG õjõ©J 
ÚH IGhÉ°ùŸG ºYóJ »àdG 
ICGôŸG Úµ“h Ú°ùæ÷G
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معلومات إضافية

على �لق�ساء  يجب  �أنه  على  ا  �أي�سً �سيد�و  �تفاقية  وتن�س 
 �الأدو�ر و�ل�س�ر �لنمطية �لتقليدية �ملحددة لكل من �جلن�سني 
و�لفتاة على  �ملر�أة  �لتمييز �سد  �أ�سكال  �إنهاء كافة  �أجل  من 
�لعام و�خلا�س مثلما يك�ن �حلال د�خل �الأ�سر.  �ل�سعيدين 
وبهذه �لطريقة، تعمل �تفاقية �سيد�و على ت�جيه �ملجه�د�ت 
يف جميع �لدول لتحقيق �مل�ساو�ة بني �جلن�سني ومتكني �ملر�أة 

و�لفتاة.
�لفعلية«،  »�مل�ساو�ة  حتقيق  �إلى  �سيد�و  �تفاقية  وت�سعى 
ت�ؤكد  �لتي  �لنتائج «،  يف  �مل�ساو�ة   « �خرى  وب�سيغة 
�لفر�س  على  و�لفتاة  �ملر�أة  ح�س�ل  �إتاحة  �سرورة  على 

�ملت�ساوية، و�لنتائج �ملت�ساوية.
مصر واتفاقية سيداو

 2001 يف  �التفاقية  مبتابعة  �ملعنية  �للجنة  لتقرير  وفقا 
�ملجاالت  يف  �ملر�أة  ل�سالح  ملح�ظا   حت�سنا  فقدطـــر�أ 

�لقان�نية و�مل�ؤ�س�سية و�لعملية. 
ويف �ملجال �لقان�ين، �سنت ق��نني كثرية ل�سالح �ملر�أة، 

من قبيل �لق��نني �ملتعلقة باالأ�سرة. 
�ملجل�س  قر�ر جمه�ري  �أن�سئ مب�جب  يف فرب�ير 2000، 
ن�عها يف  �سيا�سية من  �أول م�ؤ�س�سة  للمر�أة، وه�  �لق�مي 
�التفاقية  تنفيذ  وتر�سد  �ملر�أة  متكني  على  تركز  م�سر 

و�لق��نني و�ل�سيا�سات �لتي مت�س حياة �ملر�أة.
�ساند �ملجل�س �لق�مي للمر�أة يف �أثناء �النتخابات �لتي جرت 
وعي  بالتايل  و�زد�د  فيها.  �ملر�أة  م�ساركة   2000 عام  يف 

�ملر�أة باأهمية �مل�ساركة �ل�سيا �سية و�رتفع عدد �ملر�سحات.

من  ن�سخة  وهي  �ل�سباب،  �أجل  من  �سيد�و  �تفاقية  �قر�أ 
ن�سخة  ا  �أي�سً وهناك  بال�سباب.  خا�سة  �سيد�و  �تفاقية 

م�جزة من �سيد�و لل�سباب. 

و�ل�س�ر« بالكلمات  �ملر�أة:  ق�سايا  عن  »مقدمة  �قر�أ 
)باللغة �لعربية( لفهم حق�ق �ملر�أة وق�سايا �جلن�سني يف 
�ل�سياق �مل�سري. وعلى �لرغم من �لرتكيز على �ل�سياق 
يف  �لتعقيد  مدى  عر�س  يتم  �أن  �ملفيد  من  �مل�سري، 

ق�سايا حق�ق �ملر�أة يف �لدول �لعربية عامًة.

5 -  إعالن ومنهاج عمل بكين  

�لر�بع  �مل�ؤمتر  لعقد  بكني  يف  �لعامل  �جتمع   ،1995 عام  يف 
ب�ساأن �ملر�أة. و�عتمدت 189 حك�مة، خارطة طريق ت�س�رية 
"�إعالن ومنهاج عمل  با�سم  وتعرف  للم�ساو�ة بني �جلن�سني 
�لن�ساء  جلميع  فيه  يخ�ل  عامل  وج�د  على  ويحث  بكني"، 
و�لفتيات حق�قًا، وحريات، وفر�سًا مت�ساوية يف كل جمال من 

جماالت �حلياة.

ويهدف �إعالن ومنهاج عمل بكني �إلى �إز�لة جميع �لعقبات 
�حلياة  جماالت  جميع  يف  �ملر�أة  م�ساركة  دون  حت�ل  �لتي 
م�ساركة  �ملر�أة  م�ساركة  كفالة  و�خلا�سة عن طريق  �لعامة 
�القت�سادي،  باملجال  �لقر�ر  �سنع  يف  ومت�ساوية  كاملة 
ينبغي  �أنه  يعني  وهذ�  و�ل�سيا�سي.  و�لثقايف،  و�الجتماعي، 
�ملنزل،  يف  و�لرجل  �ملر�أة  بني  و�مل�س�ؤولية  �ل�سلطة  تقا�سم 
ويف مكان �لعمل، ويف �ملجتمعات �ل�طنية، و�لدولية �الأو�سع 
نطاًقا. ولتحقيق ذلك، ي�سري منهاج عمل بكني �إلى 12 جمال 
ذي �أهمية يلزم بدء �لعمل فيها. وهذه �ملجاالت هي ما يلي:

و�ل�سحة،  �ملر�أة  للمر�أة،  و�لتدريب  و�لتعليم  و�لفقر،  �ملر�أة 
�لعنف �سد �ملر�أة، �ملر�أة و�لنز�ع �مل�سلح، �ملر�أة و�القت�ساد، 
�ملر�أة يف �ل�سلطة و�سنع �لقر�ر، �الآليات �مل�ؤ�س�سية للنه��س 
باملر�أة، حق�ق �الإن�سان للمر�أة، �ملر�أة وو�سائل �الإعالم، �ملر�أة 

و�لبيئة، حق�ق �لطفلة.

�لعاملي  �التفاق  ميثل  بكني  عمل  ومنهاج  �إعالن  يز�ل  وال 
�جلن�سني  بني  و�مل�ساو�ة  �ملر�أة  متكني  ب�ساأن  �سم�اًل  �الأكرث 
�لذي يدعم �تفاقية �لق�ساء على جميع �أ�سكال �لتمييز �سد 
�ملر�أة )�سيد�و( و�التفاقات �لدولية �الأخرى �لتي تعزز حق�ق 

�ملر�أة و�لفتاة.
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م�ؤ�سر�ت •• ملتابعة  �ل�طني  �الإح�سائي  �لتقرير  �قر�أ 
�أهد�ف �لتنمية �مل�ستد�مة 2030 يف م�سر �ل�سادر يف 

2019 – �جلهاز �ملركزي للتعبئة و�الإح�ساء 
�أقر�أ ��سرت�تيجية �لتنمية �مل�ستد�مة - م�سر 2030 ••
�قر�أ �تفاقية �سيد�و من �أجل �ل�سباب••
�أعمال •• للجن�سني جلدول  �ملر�عي  �لتنفيذ  » دفع  �قر�أ 

من  للمزيد  �مل�ستد�مة «  �لتنمية  �أجل  من   2030
�ملعل�مات.

�مل�ساو�ة بني •• �إلى  للدع�ة  �لتدريبي  �ل�سباب  �قر�أ دليل 
�جلن�سني وحتقيقها بحل�ل عام 2030

بعن��ن »تنفيذ ••  Womankind UK’s مقالة   �قر�أ 
�ملر�أة  بحق�ق  للنه��س  �مل�ستد�مة  �لتنمية  �أهد�ف 
للح�س�ل  للدع�ة«،  دليل  �جلن�سني:  بني  و�مل�ساو�ة 
على �ملزيد من �الأفكار ح�ل كيفية و�سع �إطار لدع�تك 
ت��فر  فر�سة  من  لال�ستفادة  �جلن�سني  بني  للم�ساو�ة 

�أهد�ف �لتنمية �مل�ستد�مة.

6-    وضع حقوق المرأة والمساواة 
بين الجنسين في الواقع 

المصري   

لقد �أعلن رئي�س �جلمه�رية �مل�سرية عام 2017 بعام �ملر�أة 
�مل�سرية للتعزيز من مكانة �ملر�أة يف �ملجتمع ومتكينها. وقد 
قامت �لدولة �مل�سرية ب�سن �لكثري من �لق��نني و�لت�سريعات 
وو�سع �ال�سرت�تيجيات �لد�عمة للمر�أة و�مل�ساو�ة بني �جلن�سني 
اال�سرتاتيجية  ر�أ�سهم  وعلى  �ل�سابقة  �ل�سن��ت  مد�ر  على 

القومية لتمكني املراأة امل�سرية 2030. 

�إلى �لق�ساء على جميع  �أ�سا�سي  تهدف �ال�سرت�تيجية ب�سكل 
�لظ��هر �ل�سلبية و�ملمار�سات �ل�سارة �لتي تهدد حياة �ملر�أة 
رئي�سية  حماور  �أربعة  خالل  من  وذلك  وكر�متها  و�سالمتها 
هي: �لتمكني �ل�سيا�سي وت�يل �لقيادة، �لتمكني �القت�سادي، 
�لتمكني �الجتماعي و�حلماية. ويف �إطار �لتمكني �القت�سادي 
ي�سعى �ملجل�س �لق�مي للمر�أة الإز�لة �حل��جز وحت�سني فر�س 
�لبنك  تقرير  يف  يظهر  كما  م�سر  يف  للن�ساء  �لعمل  �س�ق 
م�سر  للمر�أة «  �القت�سادي  �لتمكني  عن  در��سة   « �لدويل 
ت�سييق   « �ملعن�ن   2010 �لدويل  �لبنك  تقرير  على  �ملعن�ن 

�لفج�ة: حت�سني فر�س �س�ق �لعمل للن�ساء يف م�سر «)18(

�ال�سرت�تيجية  ب��س�ح  تتجلى  �حلماية  مبح�ر  يتعلق  وفيما 
�ل�طنية ملكافحة �لعنف �سد �ملر�أة )2015 – 2020( و�لتي 

تتك�ن من �أربع حماور رئي�سية:

ومر�جعة  �ل�عي  ورفع  �لتعليم  تتناول  و�لتي  �ل�قاية،  ••
�لق��نني؛

بالقان�ن  �ل�عي  بزيادة  تتعلق  و�لتي  �حلماية،  ••
وحتديث �لت�سريعات وت�سجيع �لن�ساء على �الإبالغ عن 

�النتهاكات؛

و�خلدمات  �لنف�سية  باخلدمات  �ملتعلقة  �لتدخالت  ••
�ل�سحية وت�فري ماأوى للن�ساء؛

وقائية  تد�بري  �آلية  و�سع  ذلك  يف  مبا  �ملقا�ساة،  ••
�لعنف، وكذلك تط�ير نظام  �لن�ساء �سحايا  حلماية 

�الإحالة.

�مل�سرية  للمر�أة  مر�سدً�  للمر�أة  �لق�مي  �ملجل�س  ط�ر  وقد 
�ملر�أة  �إ�سرت�تيجية  تنفيذ  متابعة  �أجل  من  م�ؤ�سر�ت  ل��سع 
تدعم  �لتي  �الإجناز�ت  �ملر�سد على  ويعتمد  �مل�سرية 2030 

متكني �ملر�أة يف جميع �ملجاالت.

وللمزيد من �لتفا�سيل عن جه�د �ملجل�س �لق�مي للمر�أة من 
ي�نيه 2014 – ماي� 2020 برجاء �الطالع على تقرير جه�د 

متكني �ملر�أة �مل�سرية
-https://drive.google.com/drive/folders/1WY 

https://drive.google.com/drive/folders/1WY-               -  18
SNsaukXBzhlOXnJVs6lU5Cs0BoXx0

معلومات إضافية
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�سعت •• �لتي  �الأ�سرت�تيجيات  على  �الطالع  ميكنك 
لدعم �ملر�أة ومنها: 

�مل�سرية •• �ملر�أة  لتمكني  �ل�طنية  �الإ�سرت�تيجية 
�سد  �لعنف  ملكافحة  �ل�طنية  2030�الإ�سرت�تيجية 

�ملر�أة )2020-2015()19(
�ملبكر •• �لزو�ج  من  للحد  �لق�مية  �الإ�سرت�تيجية 

)2020-2016(
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 http://enow.gov.eg    مر�سد �ملر�أة �مل�سرية
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National-Strategy.pdf
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تعريفات المصطلحات المستخدمة 
دليل  �مل�ستخدمة يف  �لرئي�سية  للم�سطلحات  �سرح  يلي  فيما 

جمم�عة �الأدو�ت �حلايل:

األنشطة: هي ما يق�م به �لدعاة من �أعمال للتاأثري على 
�لدع�ة  �أن�سطة  تعرف  وقد  �أهد�فهم.  وحتقيق  جمه�رهم 
ا با�سم تكتيكات �لدع�ة. ومن ذلك �لفعاليات، و�لبيانات  �أي�سً
�الجتماعي،  �لت���سل  و�أن�سطة  و�الجتماعات،  �ل�سحفية، 

وغريها.

الدعوة : هي �لعملية �ملتعمدة �لقائمة على �الأدلة �ل���سحة 
و�جلمه�ر  �مل�سلحة  و�أ�سحاب  �لقر�ر  �سناع  على  للتاأثري 
وتنفيذ  لدعم   - مبا�سر  غري  �أو  مبا�سر  ب�سكل   – �ملعني 
�جلن�سني  بني  �مل�ساو�ة  حتقيق  يف  ت�سهم  �لتي  �الإجر�ء�ت 

ومتكني �ل�سابات.

كبرية  بخربة  يتمتع�ن  �لذين  �ملنا�سرين  �أحد  كنت  و�س��ء 
�أو ممن لديهم مهار�ت حمدودة للدع�ة، يعترب هذ� �لدليل 
حتقيق  �أجل  من  دفاعك  يف  ��سرت�تيجًيا  لتك�ن  لك  نافًعا 

�مل�ساو�ة بني �جلن�سني بحل�ل عام 2030.

من  يفيد  فيما  معك  يتعاون  �لذي  �ل�سريك  ه�  الحليف: 
�أجل حتقيق هدف �لدع�ة.

و�سلطة  لديه �سالحية  �لذي  �ل�سخ�س  القرار: ه�  صانع 
�أو  �حلك�مية  �لق��نني  �أو  �لرب�مج  �أو  �ل�سيا�سات  و�سع 

�لتنظيمية �أو تغيريها.

�إلى  �ل��س�ل  �سبل  هي  )االنطالق(:  الدخول  نقطة 
نقطة  تك�ن  وقد  �إليه.  �ل��س�ل  يف  ترغب  �لذي  �جلمه�ر 
ميكنه  �سخ�س  �أو  معيًنا  مكاًنا  �أو  حمدًد�  زماًنا  �النطالق 

م�ساعدتك يف جذب �نتباه جمه�رك.

وتاأثري  وفعالية  مالءمة  مدى  حتديد  عملية  ه�  التقييم: 
يتعلق  فيما  �ملكتملة  �أو  �جلارية  �لدع�ة  م�سروع  �أو  برنامج 

باأهد�فها.

�مل�ؤ�س�سة  �أو  �ل�سباب  جمم�عة  تتطلع  ما  ه�  الهدف: 
مدى  على  رمبا  �لط�يل،  �ملدى  على  حتقيقه  �إلى  �ملجتمعية 
عدة �سن��ت، �أي �أنه �لتغيري �لعام �ملطل�ب �إحد�ثه من خالل 

جه�د �لدع�ة.

المؤثرون: هم �الأفر�د و�جلماعات �لذين باإمكانهم �لتاأثري 
على �سناع �لقر�ر )�أو �جلمه�ر �مل�ستهدف( عن طريق تقدمي 

�ملدخالت و�قرت�ح �الأفكار و�الإدالء باالآر�ء.  

الرصد: ه� �ملهمة �مل�ستمرة �لتي تنط�ي على جمع �لبيانات 
عن م�ؤ�سر�ت حمددة جمًعا ممنهًجا لتزويد �الإد�رة و�أ�سحاب 
و�لتقدم  �الإجناز  مدى  ح�ل  بدالئل  �لرئي�سيني  �مل�سلحة 

�ملحرز يف حتقيق �أهد�ف �لدع�ة.

النتائج: هي �لنتائج ق�سرية �الأجل �لالزم حتقيقها من �أجل 
�ل��س�ل �إلى هدف �لدع�ة. وعادة ما تنط�ي ��سرت�تيجيات 
�لدع�ة على نتائج متعددة تتحقق على �لطريق نح� حتقيق 

هذ� �لهدف.

�لق�سية من خالل عر�س  �لعمل على دفع  التفاوض: ه� 
ديناميكيات  فهم  طريق  عن  �ملعار�سة  مع  و�لتعامل  م�قف 
وفيما  للتاأثري  �خلا�سعة  �مل�ؤ�س�سات  د�خل  و�إد�رتها  �ل�سلطة 

بينها.

و�لتاأثري  �لر�أي،  عن  للتعبري  �لفر�سة  �إتاحة  المشاركة: 
على عملية �سنع �لقر�ر وحتقيق �لتغيري.

السياسة: هي خطة �أو م�سار عمل �أو جمم�عة من �لل��ئح 
�لتي تعتمدها �حلك�مة �أو �مل�ؤ�س�سة.

�الإجر�ء�ت  �سل�سلة  هي  السياسات:  صنع  عملية 
�ملتخذة ل��سع �ل�سيا�سة �لعامة، و�مل��فقة عليها، وتنفيذها، 
ور�سدها، وتقييمها. وغالبا ما ي�سار �إليها با�سم »دورة �سنع 

�ل�سيا�سات« .
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و�مل�ؤ�س�سات  و�ملنظمات  �الأ�سخا�س  هم  المعارضون: 
ذ�ت �لنف�ذ �لتي تعار�س دع�تك الأ�سباب خمتلفة وبدرجات 

متفاوتة.

�أو  �ملنظمات،  �أو  �لهيئات،  هم  المصلحة:  أصحاب 
�ملجم�عات، �أو �الأفر�د، �لذين لهم م�سلحة مبا�سرة �أو غري 

مبا�سرة يف حتقيق �مل�ساو�ة بني �جلن�سني ومتكني �ل�سابات.

و��سع  م�سطلح  هذ�  االجتماعي:  التواصل  وسائل 
وتنظيم  و�ل�سبكات،  �لتفاعلية،  �الت�ساالت  ل��سف  ُي�ستخدم 
)على  �لرقمية  �لتقنيات  با�ستخد�م  جترى  �لتي  �الأن�سطة 
�سبكة �الإنرتنت وعلى �له��تف �ملحم�لة(. ومن �أمثلة من�سات 
وت�يرت،  �لفي�سب�ك،  ��ستخد�ًما  �الأكرث  �الجتماعي  �لت���سل 

وي�تي�ب، و�إين�ستاجر�م. 

ي�جه  تقييم  تعتمد على  �ساملة  االستراتيجية: هي خطة 
للدع�ة.  و��سحة  �أهد�ف  نح�  �لدع�ة  �أن�سطة  ��ستخد�م 

)�نظر �ملزيد عن »�الأن�سطة« و  »�الأهد�ف« �أعاله(.

جديدة  جمم�عة  هي  المستدامة:  التنمية  أهداف 
�أن  يت�قع  �لتي  �لعاملية  و�مل�ؤ�سر�ت  و�لغايات  �الأهد�ف  من 
ت�ستخدمها �لدول �الأع�ساء يف �الأمم �ملتحدة ل��سع خططها 

و�سيا�ساتها �ل�سيا�سية حتى عام 2030.

الجمهور المستهدف: هم �سناع �لقر�ر �لذين لديهم 
�لنف�ذ و�ل�سلطة للتاأثري �ملبا�سر على نتيجة دع�تك. 
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الجـزء الثانـي :
التخطيط لتنفيذ حمالت الدعوة بقيادة 

الشباب: » كيف «

مقدمة

�لدع�ة  حلمالت  �لتخطيط  نتناول  �س�ف  �جلزء  هذ�  يف 
للم�ساو�ة بني �جلن�سني و�هم �الأدو�ت �لتي ميكنك ��ستخد�مها 

يف تخطيط وتنفيذ ذلك بفاعلية. 

لماذا يجب اشراك الشباب من الجنسين؟ 

متثل ن�سبة �ل�سباب يف م�سر - و�لذين ترت�وح �عمارهم بني 
18 �لى 29 �سنة -  ن�سبة 21% �ي ما يقرب من ربع �ل�سكان 
و�الح�ساء  للتعبئة  �ملركزي  �جلهاز  لتقرير  وفقا  وذلك 
يك�ن  �أن  �ل�سباب  من  �ل�سخم  �لعدد  وباإمكان هذ�   ،2018
�ملحرك �لرئي�سي للتغيري يف �ملنطقة)1( وللعمل على متكني 
�ملر�أة ورفع �ل�عي للم�ساو�ة بني �جلن�سني عن طريق تنظيم 

وو�سع حمالت للدع�ة .

حياة  ج��نب  من  �لعديد  على  �لرجال  ي�سيطر  ما  غالًبا 
�لن�ساء حيث ي�سغل �لرجال م��قع مثل روؤ�ساء للدول، ووزر�ء 
ع�سكريني،  وقادة  وق�ساة،  دينيني،  وقادة  �حلك�مات،  يف 
وقادة جمتمعيني، �أو �أزو�ج، �أو �آباء و�أخ�ة. وميكن للرجال 
�أن  �مل�ؤ�س�سات  د�خل  قيادية  منا�سب  ي�سغل�ن  �لذين 
ي�ستخدم�� �سلطتهم للدفاع عن �إتاحة م�ساركة �ملر�أة �لكاملة 
ميكنهم  كما  وثقافًيا،  و�جتماعًيا،  و�سيا�سًيا،  �قت�سادًيا، 
لي�سبح  �لعامل  لتغيري  و�ملمار�سات  �ل�سيا�سات  على  �لتاأثري 

منا�سًفا بالت�ساوي بني �جلن�سني.

و�لفتيان  لل�سبان  ميكن  و�الأ�سر،  �ملحلية  �ملجتمعات  يف 
�ل�سغار �أن يك�ن�� جزًء� من �حلل �ملقرتح لتحقيق �مل�ساو�ة 
�لرجال  ت�يل  خالل  من  �ملثال،  �سبيل  على  �جلن�سني.  بني 
https://www.egypttoday.com/Article/1/55806/CAPMAS-youths-      - 1
constitute-21-of-Egypt-s-population

و�لعمل  باملنزل،  و�لعناية  �لطفل،  رعاية  يف  �أكرب  م�سئ�لية 
�ملهني  م�ستقبلهن  لبناء  كفاحهن  يف  زوجاتهم  دعم  على 
�مل�ساو�ة  �سكل  الأطفالهم ح�ل  مثااًل  ي�سرب��  و�أن  وعملهن، 
�لفتيان  لتعليم  ا  �أي�سً وميكن  �الأ�سرة.  د�خل  �جلن�سني  بني 
و�ل�سبان �لعالقات �ل�سحية و�لت��فق �أن ي�ساعد على وقف 
�أن  للرجال  وميكن  �لن�ع.  على  و�لقائم  �جلن�سي  �لعنف 
يتخذو� خط��ت فعلية ل�قف �لعنف �سد �ملر�أة مبا يف ذلك 

من جانب �ملتفرجني.

يف  حقك  �لدولية  �التفاقيات  من  �لعديد  لك  ت�سمن 
و�ل�سيا�سية،  �ملدنية،  �حلياة  يف  الهادفة  امل�ساركة 
و�القت�سادية، و�الجتماعية �س��ء يف جمتمعك �ملحلي 
�أو �ملجتمع ككل. وت�سمل هذه �التفاقيات �الإعالن �لعاملي 
�حلق�ق  ب�ساأن  �لدولية  و�ملعاهد�ت  �الإن�سان،  حلق�ق 
�القت�سادية،  �حلق�ق  وب�ساأن  و�ل�سيا�سية،  �ملدنية 
وتعترب �أخرى.  حق�ق  بني  من  و�لثقافية  و�الجتماعية 

ف �الأطفال   وثيقة �تفاقية حق�ق �لطفل – و�لتي ُتعرِّ
�إبر�ز  – �لف�سل يف  باأنهم كل من كان�� دون 18 �سنة 
�ملر�هقني(. ذلك  يف  )مبا  �مل�ساركة  يف  �لطفل  حق 

للعام  �لعا�سرة  �لذكرى  ي�م  ويف   ،1995 عام  ويف 
�لتز�مها  على  �ملتحدة  �الأمم  �أكدت  لل�سباب،  �لعاملي 
�لعاملي    �لربنامج  �إقر�ر  خالل  من  �ل�سباب  جتاه 

إنتبه/
تذكر



31

دليل مجموعة أدوات للشباب 
للدعوة إلى المساواة بني الجنسني وتحقيقها 
بحلول عام 2030  - مصر 
 الجزء الثاني: أدوات التخطيط  للدعوة

للمساواة بني الجنسني   

عملية مق�سودة 
وتقوم على 

الدليل

وتوؤثر تاأثرًيا 
مبا�سًرا اأو غري 

مبا�سر على 
�سناع القرار، 

واأ�سحاب 
امل�سلحة، 
واجلمهور 
امل�ستهدف

من اأجل دعم 
وتنفيذ اأعمال 

من �ساأنها 
حتقيق امل�ساواة 
بني اجلن�سني 

ومتكني الن�ساء 
ال�سابات يف 

املنطقة العربية

لإدارة 
املخاطر 
بفاعلية

ل�ستخدام 
الأدوات 

ال�سحيحة

لتحديد 
التوقيت 
املنا�سب

للعثور على
 �سركاء 

وداعمني 

ملاذا يجب
 التخطيط 
للدعـــوة؟

ل�ستخدام
 املوارد 

ال�سحيحة 
بحكمة

لتق�سيم اأهداف
  دعوتك اإىل 

خطوات قابلة 
للإجناز

للإ�ستفادة
  من الفر�ص 

اجلديدة

  للمعار�سة

 WPAY – World Program( �ل�سباب  �أجل  من  للعمل 
�لربنامج  هذ�  وميثل   .)of Action for Youth

بطريقة  �ل�سباب  م�سكالت  ملعاجلة  دولية  ��سرت�تيجية 
يف  مل�ساركتك  �لفر�س  زيادة  �أجل  ومن  فاعلية،  �أكرث 
ويعطي  �لقر�ر.)2(  �سنع  م�ست�يات  كافة  وعلى  �ملجتمع 
�ل�سابات.  حلق�ق  ا  خا�سً �هتماًما  ا  �أي�سً �لربنامج 
�مل�ستقبل(. يف  �ل�سابة  �ملر�أة  حق�ق  ح�ل  �ملزيد  )�قر�أ 

ما المقصود بالدعوة؟

وتنفيذها.  �لدع�ة  لت��سيف  �لطرق  من  �لعديد  هناك 
ولغر�س هذ� �لدليل، ميكننا �لق�ل باأن �لدع�ة)3( هي ما 

يلي: 

�جلن�سني  بني  �مل�ساو�ة  �إلى  �لدع�ة  �إن  �أخرى،  وبعبارة 
و�إدخال  �ملر�أة  حق�ق  عن  �لتحدث  تعني  �ملر�أة  ومتكني 
و�ملمار�سات،  و�ل�سيا�سات،  �لق��نني،  على  تعديالت 
حياة  يف  وم�ستمر  �إيجابي  فرق  ت�جد  �لتي  و�الجتاهات، 
�لتاأثري  �لدع�ة  هذه  وتتطلب  �ل�سابات.  �لن�ساء  جميع 
لتغيري  و�لنف�ذ  �ل�سلطة  ذ�ت  و�مل�ؤ�س�سات  �الأ�سخا�س  على 
�ل�سيا�سات، و�لق��نني، و�ل�سل�كيات �مل�ؤ�س�سية، و�ملمار�سات 
و�لتي  �جلن�سني،  بني  متيز  �لتي  �لثقافية،  و�الجتاهات 

حت�ل دون ��ستمتاع �لن�ساء �ل�سابات بحق�قهن.

https://www.un.org/development/desa/youth/world-programme- h 2
of-action-for-youth.html متت زيارته يف 25 �سبتمرب 2017

3 -    �لتعريف مقتب�س من �لي�ني�سيف )2010(. دليل �أدو�ت �لدع�ة: دليل �إر�سادي للتاأثري 
على �لقر�ر�ت �لتي تعمل على حت�سني حياة �الأطفال.

م�جهة  للدع�ة  �أمثلة  �لدليل  هذ�  يف  ن�ستخدم 
لتجعل  �لعامة  �لهيئات  من  غريها  �أو  للحك�مات 
�جلن�سني.  بني  �إن�ساًفا  �أكرث  و�ل�سيا�سات  �لق��نني 
�لق�ة  متثل  للجن�سني  �ملن�سفة  �ل�سيا�سات  الأن  وذلك 
على  و�ملمار�سات  �الجتاهات  يف  للتغيري  �لد�فعة 
�ل�قت  ويف  و�الأفر�د.  �ملحلية  �ملجتمعات  م�ست�ى 
نف�سه، نحتاج �أن نعمل مع �ملجتمعات �ملحلية ملعاجلة 
حتد  �لتي  �الجتماعية  و�ملعايري  �لثقافية  �الجتاهات 
من حق�ق �ملر�أة �ل�سابة وتع�ق �مل�ساو�ة بني �جلن�سني.

التخطيط للدعوة

�لتخطيط  �الأهمية  فمن  فعالة،  �لدع�ة  تك�ن  لكي 
�خلطة  تعك�س  �أن  وينبغي  �سحيًحا.  تخطيًطا  لها 
�أن  تريد  و�أين  �أنت؟  �أين  حتديد   ، للدع�ة  �جليدة 
�أخرى،   وبعبارة  تريد؟  ما  �إلى  ت�سل  وكيف  تك�ن؟ 
على  للتاأثري  املنظم  واملجهود  ال�سليم  التخطيط 
بطريقة  �لرئي�سية  �ل�سيا�سية  و�ملمار�سات  �لقر�ر�ت 
��سرت�تيجية لتحقيق هدفك يف �إيجاد جمتمع يت�سم 

بامل�ساو�ة بني �جلن�سني. 

إنتبه/
تذكر
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أدوات تخطيط العمل الدعوي

وهناك �لعديد من �ل�سبل �لتي ت�ساعد على تخطيط �لعمل 
�لدع�ي تخطيًطا ��سرت�تيجًيا. ففي دليل جمم�عة �الأدو�ت 
�حلايل، ن�ستخدم »من�ذج �الأ�سئلة �لت�سعة« الإعد�د خطة 
دع�ة ��سرت�تيجية لتحقيق �مل�ساو�ة بني �جلن�سني ومتكني 
�الأ�سئلة  تتدرج بك هذه  و�س�ف  و�ل�سابات.  �لن�ساء  جميع 
�لدع�ة  ق�سية  حتديد  من  بدًء�  خط�ة،  خط�ة  �لت�سعة 
عمل  خطة  ر�سم  �إلى  �إليها،  �لدع�ة  تريد  �لتي  �لرئي�سية 

ن�عية لتنفيذ �لعمل �لدع�ي. 

على �لرغم من عر�س هذه �الأ�سئلة على �لت��يل، تذكر �أن 
عملية �لدع�ة  لي�ست عملية خطية – فهي تتم على هيئة 
دورة. ففي حني ال يجب عليك �أن متر على �الأ�سئلة �لت�سعة 
بنف�س ترتيب عر�سها، �ست�سطر �إلى �إعادة �لنظر فيها على 
�لدو�م �أثناء عملية تخطيط ��سرت�تيجية �لدع�ة �خلا�سة 
بك و�أثناء تنفيذها. فاالأ�سئلة �لت�سعة مرت�بطة، و�الإجابة 
وميكنك  �لباقية.  لالأ�سئلة  �لتعر�س  يحتم  �أحدها  على 
للدع�ة  �ال�سرت�تيجي  للتخطيط  �لنم�ذج  هذ�  ��ستخد�م 
على �ملدى �لط�يل، كما ميكن ��ستخد�مه كقائمة تدقيق 
لل�ق�ف �ل�سريع على مدى �ال�ستجابة. وميكن تطبيق هذ� 
�لنم�ذج على �أعمال �لدع�ة على كافة �مل�ست�يات: �ملحلية، 

و�ل�طنية، و�الإقليمية، و�لعاملية.

هذه الأ�سئلة الت�سعة هي: 

ال�سوؤال )1(: ماذا تريد؟
�أول�يات  تفهم و�سعك، و�ح�سل على �لدليل، وحدد 

دع�تك.
ال�سوؤال )2(: من ي�ستطيع اأن يحقق لنا ما نريد؟

تعرف على �جلمه�ر �لذي ت�ستهدفه دع�تك.
ال�سوؤال )3(: ماذا يحتاج هذا اجلمهور ل�سماعه؟

حدد ر�سائل دع�تك.
ال�سوؤال )4(: ممن يريدون اأن ي�سمعوا ذلك؟
تعرف على �أكرث �ملبلغني فاعلية لتبليغ دع�تك

ل�سماع  اجلمهور  انتباه  نلفت  كيف   :)5( ال�سوؤال 
الر�سائل؟

حدد كيفية تبليغ �لر�سالة.
ال�سوؤال )6(: ماذا لديك؟

�در�س م�ضادرك ونقاط قوتك.
ال�سوؤال )7(: ما هي العوامل اخلارجية املوؤثرة؟

�لفر�س و�لتحديات �لتي ت��جهك.
ال�سوؤال )8(: كيف نبداأ؟

�أهد�ف  و�سع  طريق  عن  �الأولى  خط��تك  يف  فكر 
�لدع�ة ونتائجها

الدعوة   حملة  كانت  اإذا  نعرف  كيف   :)9( ال�سوؤال 
ت�سري جيًدا اأو تتعرث؟

�سع خطة لر�سد دع�تك وحتديد �لتاأثري و�لتعلم.

السؤال )1(: ماذا نريد؟

�الإجابة على �ل�س�ؤ�ل )1( تت�سمن ما يلي:
حتليل �ل��سع   •

فهم �مل�سهد �ل�سيا�سي و�لثقايف  •
�لربط بني �ل�سيا�سات �ل�طنية و�التفاقيات   •

�لدولية
�ختيار �أول�يات �لدع�ة  •

�إيجاد دليل للدع�ة  •

1.   تحليل الوضع: 

حتتاج  �لتي  �مل�سكلة  حتليل  على  �ل��سع  حتليل  يعمل 
من  �مل�سكلة  حل  ميكن  �لتي  �ل�سبل  ويدر�س  للمعاجلة، 
خاللها. وي�ساعد حتليل �ل��سع على ��ستخال�س دليل ق�ي 
يخدم ق�سية �لدع�ة �خلا�سة بك. وبهذه �لطريقة ي�سكل 
�خلطط  جميع  عليه  تق�م  �لذي  �الأ�سا�س  �ل��سع  حتليل 

�ال�سرت�تيجية للدع�ة بال ��ستثناء.

لل��سع.  �سريع  حتليل  لتنفيذ  عديدة  �أخرى  �سبل  وهناك 
على �سبيل �ملثال، ميكنك تنفيذ ��ستعر��س للم��د �ملتاحة     
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للمساواة بني الجنسني   

ب�ساأن  �الجتاهات  ور�سد  �جلن�سني  بني  �مل�ساو�ة  ح�ل 
حق�ق �ملر�أة �ل�سابة يف بلدك لتحديد ق�سية �لدع�ة �لتي 
و�لدر��سات  و�لتقارير،  �الأبحاث،  على  �طلع  �ستتبناها. 
و�الإح�سائيات،  �ل�سبابية،  و�مل�ساور�ت  �ال�ستق�سائية، 
�ل�سابة  �ملر�أة  بحق�ق  �ملتعلقة  و�ل�سهاد�ت  و�ل�سيا�سات، 

وق�سايا �مل�ساو�ة بني �جلن�سني.

2. فهم المشهد السياسي والثقافي:

على  و�لعثور  دعوتك  يف  �لنطالق  نقاط  حتدد  �أن  عليك 
ذلك  ويتطلب  �مل�سلحة.  �أ�سحاب  على  للتاأثري  �لفر�س 
و�لثقافة  �ل�سيا�سية،  و�لبيئة  �ل�سيا�سية،  �الأنظمة  ��ستيعاب 
�ملحلية. وي�فر �لربط بني �ل�سيا�سات �ل�طنية، و�التفاقيات 
و�تفاقية  �مل�ستد�مة،  �لتنمية  �أهد�ف  �تفاقية  مثل  �لدولية 
)�سيد�و(،  �ملر�أة  �سد  �لتمييز  �أ�سكال  جميع  على  �لق�ساء 
ا �إ�سافية للدع�ة من �أجل  وغريها من �مل��ثيق �لدولية، فر�سً

حتقيق �مل�ساو�ة بني �جلن�سني.

يجب على كل مد�فع �أن يك�ن على �طالع بالهياكل �حلاكمة 
�لتفكري  عليك  �لتي  �الأم�ر  بع�س  يلي  وفيما  دولته.  يف 
يف  �لرئي�سية  �لر�سمية  �ل�سيا�سية  �جلهات  هي  ما  فيها: 
ت�سمل  �ل�طني،  �مل�ست�ى  على  �ملثال،  �سبيل  على  دولتك؟ 
�لهياكل �ل�سيا�سية �لر�سمية �لرئي�سية �ل�سلطة �لت�سريعية 
)رئي�س  �لتنفيذية  ولل�سلطة  �ل�سعب/�لربملان(،  )جمل�س 
�جلمه�رية، ونائب رئي�س �جلمه�رية، وجمل�س �ل�زر�ء(، 
و�الأحز�ب  مي،  �حلك�   �لنظام  )�ملحاكم(،  و�لق�ساء 
�أوقات �النتخابات(، و�ل�سرطة  �أثناء  �ل�سيا�سية )وخا�سًة 
بع�سها  مع  �جلهات  هذه  ترتبط  كيف  �در�س  و�جلي�س. 
�لبع�س، مبا يف ذلك �رتباطها بالقطاع �خلا�س، و�جلهات 
�ملانحة، و�ملجتمع �لدويل و�مل��طنني.)4( متثل هذه �لهياكل 

�ل�ضيا�ضية جميعها نقاط �نطالق مهمة للدعوة.

�لثقافية  و�مل�ؤ�س�سات  للهياكل  تقييًما  باإجر�ء  قم  وباملثل، 

4 -    مقتب�س من فينيكال�سن ل.، ميلر ف. )2002(. ن�سيج جديد لل�سلطة، �ل�سعب و�ل�سيا�سة: 
دليل �لعمل للدع�ة وم�ساركة �مل��طن. لل�سركاء فقط.

للتاأثري  �ملت��فرة  �مل�ساحة  لتحديد  �لدولة  يف  و�لدينية 
عليهم.)5(

فهم البيئة ال�سيا�سية:)6( لفهم �لبيئة �ل�سيا�سية، لتحديد 
حتتاج  �لتي  �ل�سلة  ذ�ت  �حلالية  و�خلطط  �ل�سيا�سات 
�أو  �جلن�سني،  بني  �مل�ساو�ة  مع  لتتنا�سب  �سياغة  الإعادة 
�ل�سيا�سات �لقائمة �مل�ساوية للجن�سني �لتي حتتاج للتنفيذ 

و�لر�سد.

تتذكر  �أن  �الأهمية  �ل�سيا�سات، من  بفاعلية على  وللتاأثري 
�لنظام  �أكرب وهي  تعمل حتت مظلة  �سيا�سة منها  �أن كل 
ُي�سكل هذه �ل�سيا�سات. ويف نطاق �لبيئة �ل�سيا�سية  �لذي 
�لقر�ر�ت،  �لتي تتخذ  �لتعرف على �جلهة  �الأكرب، عليك 
�أي هيكل، ومتى يتم �تخاذ �لقر�ر �ل�سيا�سي. تعرف  ويف 
على �جلدول �لزمني لالأعمال و�لفعاليات �لتي ت�ؤثر على 
و�سع �ل�سيا�سة وت�قيت �تخاذ �لقر�ر. �سجل هذه �لت��ريخ 
�س�ف  بالتق�مي  معرفتك  دع�تك.  يف  �لهامة  �لفرت�ت  �أو 
ت�ساعدك على حتديد كيفية �لتاأثري على �ل�سيا�سة و�ل�قت 
�ملنا�سب لذلك، وكلما مت قب�ل �لفكرة يف مرحلة مبكرة من 
دورة �سنع �ل�سيا�سة، كلما كان من �ملرجح �أن تزد�د فاعلية 

�لنتيجة �لنهائية.

لدورة  وفًقاأ  �ل�سيا�سية  �لقر�ر�ت  �تخاذ  يتم  عام،  وب�جٍه 
�أو جدول يف �ل�ساحة �ل�سيا�سية. وعادًة ما ت�سمل �ملر�حل 
دورة  ا  �أي�سً )وت�سمى  �ل�سيا�سة  �سناعة  لدورة  �الأربعة 

�سناعة �ل�سيا�سة( ما يلي:
)1( و�سع جدول �الأعمال )�الأجندة(،

)2( �ل�سياغة وو�سع �لق��نني،
)3( �لتنفيذ و�لتطبيق،
)4( �لر�سد و�لتقييم.

وعلى �لرغم من �أن كل مرحلة تختلف عن �الأخرى، �إال �أنه 
غالًبا ما تتد�خل هذه �ملر�حل مع بع�سها.

5 -    مقتب�س من كاركار� ن. )2013(. دليل جمم�عة �أدو�ت �لدع�ة جلدول �أعمال �الأطفال 
ح�ل كيفية �لدع�ة بفاعلية �إلى حق�ق �لطفل يف تنز�نيا، ي�ني�سيف تنز�نيا

6 -    مقتب�س من TASCO, SIPU �إنرتنا�سي�نال )2011(. �لدع�ة و�لتاأثري على �ل�سيا�سات 
من �أجل �لتغيري �الجتماعي.
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معلومات إضافية

3  -   الربط بين السياسات الوطنية 
واالتفاقيات الدولية

كما �سبق �أن ذكرنا، ميكنك ��ستخد�م �التفاقيات �لدولية 
�ل�سابة  �ملر�أة  �مل�ساو�ة بني �جلن�سني ومتكني  تتناول  �لتي 
للتاأثري على �ل�سيا�سات �ل�طنية. ومن �أبرز هذه �التفاقيات 
فر�سة  تتيح  �لتي  �مل�ستد�مة«  �لتنمية  �أهد�ف  »�تفاقية 
مهمة وتاريخية جلعل �ل�سيا�سات �ل�طنية �أكرث م�ساو�ة بني 

�جلن�سني)7(. 
كما ت�فر لك �التفاقيات �لدولية �الأخرى �ل�سرعية وتعطي 
ملطالبك ق�ة �أكرب من �أجل حتقيق �مل�ساو�ة بني �جلن�سني، 
وبرت�ك�التها  �سيد�و  �تفاقية  مثل  �التفاقيات  وهذه 
�الختيارية، و�إعالن ومنهاج عمل بكني، و�لقر�ر رقم 1325 
ب�ساأن   2250 رقم  و�لقر�ر  و�الأمن،  و�ل�سالم  �ملر�أة  ب�ساأن 
�ل�سباب و�ل�سالم و�الأمن، وغريهم من �التفاقيات. وت�ساعد 
م�ساءلة  على  بها  �خلا�سة  �لر�سد  و�آليات  �مل��ثيق  هذه 
و�سع  مت  كما  �ل�سابة.  �ملر�أة  حق�ق  ل�سمان  �حلك�مات 
»�ال�سرت�تيجية �مل�سرية للمر�أة 2030« للت��فق مع �أهد�ف 

�لتنمية �مل�ستد�مة لتحقيق �لعدل و�مل�ساو�ة ومتكني للمر�أة.

ت�ساعدك  �أن  ميكنها  �لتي  �مل�سادر  بع�س  يلي  فيما 
م�سر  يف  و�لفتاة  �ملر�أة  و�سع  على  �لتعرف  على 
باالإ�سافة �إلى �جتاه �لرجال و�لفتيان نح� �مل�ساو�ة بني 
�جلن�سني. كما ت�فر هذه �مل�سادر �أفكاًر� ح�ل كيفية 

حت�سني و�سع �ملر�أة من خالل �لدع�ة.
•• IMAGES Egypt الدرا�سة اال�ستق�سائية - م�سر 

ت�ساعد هذه �لدر��سة على فهم �الجتاهات �لذك�رية 
هاًما  دلياًل  �لدر��سة  وتقدم  �لعربية.  �ملنطقة  يف 

 https://www.eg.undp.org/content/egypt/ar/home/sustainable-       - 7
development-goals.html

ح�ل م�قف �لرجال من �مل�ساو�ة بني �جلن�سني.
(https://egypt.unwomen.org/en/digital-

library/publications/04/2018/images-study)

•  مراجعة تقرير االإجنازات لالأمم املتحدة للمراأة 2018: •
https://egypt.unwomen.org/en/digital-

library/publications

موقع االأمم املتحدة للمراأة••
https://egypt.unwomen.org

و�سفحة الفي�س بوك
https://www.facebook.com/unwomenegypt/- م�سر

اأقراأ عن اهداف التنمية امل�ستدامة••

موؤ�سرات •• ملتابعة  الوطني  االح�سائي  التقرير 
اهداف التنمية امل�ستدامة 2030 يف م�سر – اجلهاز 

املركزي للتعبئة واالح�ساء  

اأبحاث 	• لتقنيات  مب�سط  اأدوات  )دليل   START

الدعوة(: يقدم هذ� �لدليل للم�ستخدمني �إر�ساد�ت 
�ساملة ح�ل كيفية تنفيذ �أبحاثهم �خلا�سة الكت�ساف 
�حلالة �ل��قعية و�مل�سكالت �لتي تكتنف �أي قطاع �أو 

فكرة بعينها.

تذكر �أن حتديد ق�سية �لدع�ة  �لتي تتبناها ال يعني فقط 
معاجلتها  ترغب يف  �لتي  �لعامة  �لفكرة  على  �لرتكيز 
)على �سبيل �ملثال �لتمكني �القت�سادي للمر�أة، و�إنهاء 
ا  �أي�سً �ستحتاج  بل  ذلك(.  وغري  �ل�سابات  �سد  �لعنف 
�لفكرة  بهذه  مرتبطة  حمددة  ق�سايا  يف  �لتفكري  �إلى 
�لعامة، و�أ�سبابها �جلذرية، و�ملع�قات �لتي حت�ل دون 

حلها و�حلل�ل �ملتعلقة بال�سيا�سات.)8( 
 

8 -    برنامج �الأمم �ملتحدة �مل�سرتك UNAIDS )2014(. 2015. دليل �دو�ت ��سرت�تيجية �لدع�ة

إنتبه/
تذكر
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للمساواة بني الجنسني   

األداة )1(: شجرة المشكلة 
والحلول

ت�فر  الأنها  لل��سع  �أعمق  �أد�ة مفيدة الإجر�ء حتليل  هي 
�سجرة  وت�ساعد  وحلها.  �مل�سكلة  لتحليل  ب�سري  هيكل 
�لكامنة،  و�الأ�سباب  �ملبا�سرة،  �الأ�سباب  �مل�سكلة يف فهم 
و�الأ�سباب �جلذرية للم�سكلة، كما ت�ساعد يف عملية جمع 
على  �حلل  �سجرة  وت�ساعد  �لتحليل.  لدعم  �ملعل�مات 
حتديد �ملجاالت �لتي ميكنك من خاللها �لدع�ة للتغيري.

�سبابية  جمم�عة  �أن  نفرت�س  �ملثال،  �سبيل  على  وهنا، 
�ل��سع  لتحليالت  �سريع  ��ستعر��س  �إجر�ء  بعد  قررت، 
مع  و�لت�ساور  �جلن�سني،  بني  �مل�ساو�ة  ب�ساأن  �ل�طني 
عن  و�ملد�فعني  و�ل�سبان،  �ل�سابات،  من  جمم�عات 
�لتحر�س  م�سكلة  على  �لرتكيز  �جلن�سني،  بني  �مل�ساو�ة 
هذه  �أجل  ومن  �لعامة.  �مل�ساحات  يف  باملر�أة  �جلن�سي 
�سجرة  و�سع  على  نعمل  بنا  هيا  �لرئي�سية،  �مل�سكلة 
لتحليل  �أدناه  �الجتاهات  با�ستخد�م  و�حلل�ل  للم�سكلة 

�مل�سكلة وحل�لها بالتف�سيل.
لتكوين �سجرة للم�سكلة، اتبع ما يلي:

�بد�أ  �ل�سجرة.  �الأد�ة  هذه  ت�سبه  �ال�سم،  ي�سري  كما   -1
تدفق، كما ه� مبني، عن  من خالل ر�سم خمطط 
�ل�سجرة.  و�سط  يف  �لرئي�سية  �مل�سكلة  و�سع  طريق 
متثل جذور �ل�سجرة، يف �جلزء �الأ�سفل من �لر�سم، 

�أ�سباب �مل�سكلة �لرئي�سية.
�ر�سم  �مل�سكلة.  �أ�سباب  من  ممكن  عدد  �أكرب  �أدرج   -2
�إلى �مل�سكلة �لرئي�سية.  �أ�سهًما متجهة من �الأ�سباب 
�ل�سبب.  »م�سبب«  وبينما تدرج كل �سبب، فكر يف 

�ربط بني �جلميع باأ�سهم لت��سح �لرت�بط بينهم.
على  �ملرتتبة  �لنتائج  �أو  �الآثار،  �كتب  ذلك،  3-   بعد 
)فروع  �لرئي�سية  �مل�سكلة  مربع  ف�ق  �مل�سكلة، 
�ل�سجرة(. �ر�سم �سهًما متجًها من �مل�سكلة �لرئي�سية 
�إلى �لتاأثري. ولكل تاأثري من �لتاأثري�ت، ��ساأل ما ه� 

�لتاأثري �الأكرب �لذي قد يرتتب على �مل�سكلة.

�سعًفا  االأكرث  ال�سابات  و�سع  تدر�س  اأن  تذكر   -4
واملهم�سات، وكيف يوؤثر ذلك عليهن.

على  �طلع  �لذهني،  �لع�سف  لعملية  �إمتامك  بعد   -5
�الأ�سباب  على  �ل�س�ء  و�سلط  ثانية،  مرة  �الأ�سباب 
مب�ساعدة  حت�سينها  �أو  تغيريها  �ملمكن  من  �لتي 
�ل�سخ�سيات �أو �مل�ؤ�س�سات �مل�ؤثرة من خالل �لدع�ة.

واالآن قم بتحويل �سجرة امل�سكلة اإلى �سجرة للحلول: 
�أحد طرق �لتعرف على �حلل�ل تكمن يف عك�س �الأ�سباب 
�إذ�  �ملثال،  �سبيل  على  �مل�سكلة.  على  �ملرتتبة  و�لنتائج 
كانت �مل�سكلة »عدم كفاية �لق��نني �لتي تتناول �لتحر�س 
�جلن�سي باملر�أة يف �مل�ساحات �لعامة« فاإن �حلل �ملمكن 
�جلن�سي  �لتحر�س  لتجرمي  قان�ن  »و�سع  يك�ن  �س�ف 
باملر�أة يف �مل�ساحات �لعامة.« وهناك حل�ل �أخرى مثل 
»�سمان �لتنفيذ �ل�سارم للقان�ن« و»ت�فري بنية حتتية 

و�لفتيان  �لرجال  مع  و»�لعمل  �أمًنا«،  و�أكرث  �أف�سل 
ك�سركاء لتحقيق �مل�ساو�ة بني �جلن�سني«.

تتعلق  �أفكار  تقدمي  على  �حلل�ل  هذه  ت�ساعدك  و�س�ف 
مبا �سرتكز عليه يف دع�تك. على �لرغم من تناول هذ� 
من  نبد�أ؟،  كيف   :)8( �ل�س�ؤ�ل  يف  با�ستفا�سة  �مل��س�ع 
�لق�ضية  �رتباط  كيفية  يف  �لتفكري  �لآن  نبد�أ  �أن  �ملفيد 

ببيئة و�سع �ل�سيا�سات.
�الأد�ة،  ��ستخد�م  لكيفية  فهًما  يقدم  �ملثال  �أن  الحظ 
�أن  �ملمكن  من  الأنه  كاماًل،  حتلياًل  �أبًد�  متثل  ال  ولكنها 
تك�ن هناك �أ�سباب و�آثار �أخرى للم�سكلة، كما قد ت�جد 
تتفهم  �أن  ا  �أي�سً �الأهمية  من  �حلل�ل.  بني  �أكرث  رو�بط 
�أنه يف هذ� �ملثال �الفرت��سي، نحن نفرت�س عدم وج�د 
قان�ن �أو عدم كفاية �لق��نني �ملت��فرة و�لتي تتناول �إنهاء 
�لتحر�س �جلن�سي باملر�أة يف �مل�ساحات �لعامة يف �لدولة، 
يتناول  �سامل  قان�ن  و�سع  يف  �مل�سكلة  حل  جاء  ولذلك 
هذه �لق�سية. وعندما تنفذ هذ� �لتدريب مع جمم�عتك 
�ل�سبابية، فقد يك�سف لك حتليلك عن هذه �مل�سكلة، �أو قد 
ي�سلط �ل�س�ء على وج�د قان�ن بالفعل يف دولتك يتناول 
هذه �لق�سية، غري �أن هذ� �لقان�ن ال يطبق ب�سر�مة �أو 
ال تتم مر�قبة تنفيذه �أو كليهما. ويف هذه �حلالة، �س�ف 
يركز �حلل �لذي تقرتحه على �لتاأكد من �لتنفيذ و�لر�سد 

�لفعال للقان�ن �ملذك�ر.
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للمساواة بني الجنسني   

شجرة الحلول

تحسين وضع المرأة الشابة في المجتمع 

زيادة م�ساركة ال�سابات يف العمل واحلياة العامة

احلل الرئي�سي: اإنهاء التحر�س اجلن�سي باملراأة يف امل�ساحات العامة

األســــباب

ممار�سات ومعايري اجتماعية ثقافية م�ساوية للجن�سني

الرجال والفتيان ك�سركاء يف �سبيل 
حتقيق امل�ساواة بني اجلن�سني

زيادة الإرادة  والدافع 
ال�سيا�سي

وجود نظام 
حاكم جيد

تنفيذ م�شدد للقانون 
مبا يف ذلك ا�شتجابة 

ال�شرطة والق�شاء

وجود قانون �شامل يجرم 
�لتحر�ش �جلن�شي باملر�أة 

يف �مل�شاحات �لعامة

حتدث ال�شابات وحتركهن 
�شد التحر�ش اجلن�شي الذي 

ي�شتهدفهن

زيادة معدلت الإبالغ عن 
وقائع التحر�ش اجلن�سي باملراأة 

يف امل�ساحات العامة

زيادة قدرة ال�شابات على 
التنقل يف امل�شاحات العامة

توافر بنية حتتية عامة 
جيدة واآمنة
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للمساواة بني الجنسني   

و�سع متدين للمراأة ال�سابة يف املجتمع

امل�سكلة الرئي�سية: التحر�س اجلن�سي باملراأة يف امل�ساحات العامة

األســــباب

اآلثار المترتبة

املمار�سات التقليدية الثقافية واملعايري االجتماعية القائمة 
على فكرة �سلطة االأب

�لرجال و�لفتيان يعاملون �ملر�أة 
و�لفتاة بتعايل

غياب الإرادة والدافع 
ال�سيا�سي

عدم كفاية تنفيذ 
القانون مبا يف ذلك 

ال�سيا�سات والإجراءات 
الق�سائية غري الفعالة

عدم كفاية القوانني وال�سيا�سات 
واال�ستثمارات التي تعمل على 

اإنهاء التحر�ش اجلن�سي باملراأة يف 
امل�ساحات العامة.

ثقافة ال�صمت وتربير العنف 
�صد املراأة

الإبالغ املحدود من ال�شابات 
عن وقائع التحر�ش اجلن�شي يف 

امل�شاحات العامة

ثقافة اإفالت اجلاين من 
العقوبة

تقييد حتركات ال�شابات يف 
امل�شاحات العامة

م�شاركة حمدودة لل�شابات يف العمل واحلياة العامة

�ضعف البنية التحتية 
العامة )مثل: قلة 

اإ�ضاءة ال�ضوارع، وقلة 
املوا�ضالت العامة(
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بحلول عام 2030  - مصر 
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للمساواة بني الجنسني   

4- اختيار أولويات الدعوة:

�سيك�ن �أمًر� مثالًيا �أن تتم �لدع�ة  جلميع �لق�سايا �ملحددة 
من خالل حتليل �سجرة �مل�سكلة و�حلل�ل، ولكن يجب �أن 
تعطي دع�تك �الأول�ية لق�سية و�حدة فقط ل�سمان �لرتكيز 
و�لنجاح يف �لدع�ة. تذكر �أن �أول�ية �لدع�ة �لتي تبد�أ بها 
ذلك.  بعد  تختارها  �لتي  للق�سية  زخًما  تبني  �أن  ميكن 
وميكن �ختيار �أول�يات �الوعية هذه من خالل ت�سنيف كل 

ق�سية حمددة بناء على معايري حمددة.
وبناًء على �ل�سياق، قد تتناول دع�تك و�سع �سيا�سة تت�سم 
بامل�ساو�ة بني �جلن�سني، �أو و�سع ق�سايا �ملر�أة �ل�سابة �سمن 
�الأجندة �ل�سيا�سية، �أو تنفيذ �سيا�سة قائمة تفعل �مل�ساو�ة 
بني �جلن�سني، �أو حظر تنفيذ �سيا�سة متييزية، �أو �حلفاظ 
على �سيا�سة تدعم �مل�ساو�ة بني �جلن�سني. وللح�س�ل على 
�ملزيد من �لتفا�سيل ح�ل هذ� �مل��س�ع، �نظر �مللحق )1(: 
و�أهد�فها،  ونتائجها،  �لدع�ة،  �أن�سطة  قيا�س  م�ؤ�سر�ت 

وتاأثريها.
5- إيجاد دليل للدعوة: 

من �الأهمية ت�فري دليل الأنه ي�سفي �ل�سرعية على �لدع�ة. 
�لقر�ر  �سناع  ياأخذ  م�ث�ًقا،  تقدمه  �لذي  �لدليل  كان  و�إذ� 
يعترب  �لرغم من ذلك،  تق�له على حممل �جلد. وعلى  ما 
�لدع�ي،  �لعمل  من  م�ستمًر�  جزًء�  �لدليل  على  �حل�س�ل 
فالدليل  للدع�ة.  �لتخطيط  مر�حل  من  �لعديد  ويدعم 
ي�ساعدك على �ختيار ق�سايا �لدع�ة، وو�سع �أهد�ف �لدع�ة، 
ا يف �لتغلب على �العرت��سات(،  وو�سع ر�سائل )ت�ساعد �ي�سً

وبناء �ل�سر�كات، ور�سد �لتقدم و�لتاأثري.)9(
�أو ثان�ية.  �أولية  وميكن جمع هذ� �لدليل من خالل و�سائل 
�إجر�ء  ت�سمل  �أن  �ملمكن  �لدليل من  �الأولية جلمع  �ل��سائل 
وو�سع  و��ستعر��سات،  ��ستقر�ئية،  ودر��سات  بح�ث، 
�لرئي�سية  �لفكرة  وتتناول  �أ�سلية  جميعها  ووثائق  خر�ئط، 
لدع�تك. ومن �ملمكن �أن ي�فر لك �لبيانات �لكمية و�لن�عية. 
و�س�ف ي�ساعدك ذلك على ح�سد �أ�س��ت �ل�سابات و�ل�سبان 

�لتي ت�سيف �ملزيد من �ل�سرعية على دع�تك.

-  م�ساعدة  �لدع�ة  م�سائل يف  �مل�سارك:  دليل  د.، )2007(.  ل.، ك�هني  -    مقتب�س من ج��سلينج   9
�الأطفال على تغيري عاملهم، �لتحالف �لدويل الإنقاذ �الأطفال.

�ملعل�مات  جلمع  �لثان�ية  �ل��سيلة  ت�سمل  �أن  �ملمكن  ومن 
��ستخد�م �لبيانات �ملن�س�رة و�لتي خ�سعت للتحليل بالفعل. 
وعندما ت�ستعر�س �لتحليل �ملتاح لل��سع و�الجتاهات ب�ساأن 
جميع  على  �ل�س�ء  ت�سليط  عليك  �جلن�سني،  بني  �مل�ساو�ة 

�لبيانات �ملتاحة من �أجل بناء �لدليل خلدمة دع�تك.

لنا  يحقق  أن  )2(:  من يستطيع  السؤال 
ما نريد؟

تت�سمن �الإجابة على �ل�س�ؤ�ل )2( ما يلي:
حتديد �أ�سحاب �مل�سلحة   •

حتديد �جلمه�ر �مل�ستهدف للدع�ة  •
حتديد �الأ�سخا�س �مل�ؤثرون  •
حتليل �جلمه�ر �مل�ستهدف  •

�لدع�ة �أجل  �ل�سر�كات من  عقد   •

1.   تحديد أصحاب المصلحة:

يعترب حتديد �أ�سحاب �مل�سلحة �خلط�ة �الأولى يف حتديد 
ُقم بتدوين  ولتبد�أ يف ذلك  للدع�ة.  �مل�ستهدف  جمه�رك 
�أو  فيها  ي�ؤثرون  �أو  بالق�سية  �ملرتبطني  �الأ�سخا�س  جميع 
يهتم�ن بها. وقد يك�ن�ن �أفر�ًد� �أو جمم�عات �أو م�ؤ�س�سات. 
و�إليك بع�س �الأ�سئلة لتحدد على �أ�سا�سها �أ�سحاب �مل�سلحة 

لدع�تك.)10(
•  من �لذي من �ملرجح �أن يح�سل على مكا�سب من 

�لتغيري�ت �ملقرتحة؟ ومن �لذي قد يتاأثر �سلًبا؟
�ملتاأثرين  و�ل�سبان  �ل�سابات  جمم�عات  هم  •• من 
بالق�سية؟ فكر يف �أكرث فئات �ل�سابات ��ست�سعاًفا 

وتهمي�ًسا.
•  من �لذي ميلك �ل�سلطة الإحد�ث �لتغيري�ت؟

و�ملجم�عات،  �الأفر�د،  بني  �لعالقات  هي  •• ما 
و�مل�ؤ�س�سات �ملدرجة يف �الأ�سئلة �ملذك�رة �أعاله؟

�إي،  �إت�س  �آي  �لي�ن�سك�  �لعاملي،  �لعمل  برنامج   - للبيئة  �ملتحدة  �الأمم  برنامج  من  مقتب�س     -  10
�ل�سرف  مياه  �إد�رة  حت�سني   .)2004( و�ل�ساحلية.  �لبحرية  �ملناطق  الإد�رة  �لعاملي  �لربنامج �لتدريبي 

�ل�سحي �لبلدية يف �ملدن �ل�ساحلية، دليل �لتدريب )�الإ�سد�ر 1(



39

دليل مجموعة أدوات للشباب 
للدعوة إلى المساواة بني الجنسني وتحقيقها 
بحلول عام 2030  - مصر 
 الجزء الثاني: أدوات التخطيط  للدعوة

للمساواة بني الجنسني   

األداة )2(: وضع مخطط 
ألصحاب المصلحة )11(

مت ت��سيح هذه �الأد�ة من خالل عر�س 
قان�ن  و�سع  �إلى  تدع�  �لتي  �ل�سبابية  �ملجم�عة  من�ذج 
لتجرمي �لتحر�س �جلن�ساجلدول �لتايل �فرت��سًيا مب�سالح 
خمتلفة الأ�سحاب ي باملر�أة يف �مل�ساحات �لعامة. وقد متت 
تعبئة �مل�سلحة، وم�ست�يات خمتلفة من �لدعم �أو �ملعار�سة، 
لت�سم  �الأعمدة  من  �ملزيد  �أ�سف  و�أهميتهم.  وتاأثريهم 

خمتلف �أ�سحاب �مل�سلحة.

�ساحب امل�سلحة 
1

�ساحب امل�سلحة 
2

�ساحب امل�سلحة 
3

�ساحب امل�سلحة 
4

�ساحب �مل�سلحة )�ذكر 
�ال�سم(

 مثل: جمم�عة 
�ل�سابات

 مثل: رئي�س �للجنة 
�ل�طنية للمر�أة 

 مثل: وزير �ل�سئ�ن 
�الجتماعية

مثل: رئي�س 
م�ؤ�س�سة دينية

ن�سبة اهتمام �ساحب �مل�سلحة 
بالق�سية )�ذكر �لن�سبة: 

عالية، مت��سطة، منخف�سة(
منخف�سةمت��سطةعاليةعالية

م�ست�ى معار�سة �ساحب 
�مل�سلحة لهذه �لق�سية �أو 

دعمه لها )حليف ق�ي، حليف 
مت��سط، حمايد، معار�س 

مت��سط، معار�س ق�ي(

معار�س ق�ي حليف مت��سطحليف ق�يحليف ق�ي

تاأثري �ساحب �مل�سلحة 
)�سلطته( على �لق�سية )غري 
معروف، لي�س له تاأثري، بع�س 
�لتاأثري، تاأثري معتدل، تاأثري 

كبري، تاأثري �سديد(

تاأثري �سديدتاأثري معتدلتاأثري كبري
تاأثري كبري

اأهمية م�ساركة �ساحب 
�مل�سلحة )غري معروفة، لي�س 

لها �أهمية، مهمة بع�س �ل�سيء، 
مت��سطة، �سديدة �الأهمية، دور 

حا�سم(

مهمة جًد�دور حا�سممهمة بع�س �ل�سيءمهمة جًد�

11 -   مقتب�س من �لي�ني�سيف )2010(. دليل جمم�عة �أدو�ت �لدع�ة: دليل تدريبي للتاأثري على 
�لقر�ر�ت �لتي تعمل على حت�سني حياة �الأطفال
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2.   تحديد الجمهور المستهدف للدعوة:)12(

 وبعد �إجر�ء �لتحليل �ملذك�ر �أعاله، ميكنك �الآن �أن تبد�أ 
ترتيب �أ�سحاب �مل�سلحة بح�سب �الأول�ية كاأهد�ف لق�سية 

�لدع�ة.

و�الأفر�د  �مل�ؤ�س�سات  هذه  دع�تك  �أهد�ف  ت�سمل  و�س�ف 
مل�ساعدتك  �لكبريين  و�لتاأثري  بال�سلطة  يتمتع�ن  �لذين 
على حتقيق �مل�ساو�ة بني �جلن�سني ومتكني �ملر�أة �ل�سابة. 
على  للدع�ة«   �الأ�سا�سية  »�لغايات  ��سم  �إطالق  وميكن 
�لتغيري  �عتماد  بفاعلية  ميكنهم  �لذين  �لقر�ر  �سناع 
م�سئ�يل  كبار  �ملثال،  �سبيل  على  لتحقيقه؛  ت�سعى  �لذي 
�الإد�ر�ت  يف  �حلك�مية  و�الإد�ر�ت  و�لهيئات  �ل�ز�ر�ت 
�ملانحة  و�جلهات  �لربملان،  ون��ب  و�ل�طنية،  �ملحلية 
غالبية  ي�سغلون  الرجال  اأن  تذكر  وحك�ماتها.  �لدولية 
منا�سب �سنع القرار. ويف دعوتك، �سوف حتتاج لدرا�سة 
التي  املنافع  ُتظهر  التي  الر�سائل  لتو�سيل  املنهجيات 
اجلميع  على  اجلن�سني  بني  امل�ساواة  حتقيق  بها  يعود 

لهوؤالء الفئات. 

 3. » المؤثرون «:

على  ال�سلطة  اأو  التاأثري  ميتلكون  الذين  اأولئك  هم 
الغايات االأ�سا�سية الإحداث التغيري املن�سود، على �لرغم 
من �أنهم قد ال ميلك�ن �ل�سلطة حلل �لق�سية حاًل مبا�سًر�. 
وهذه هي غايات �لدع�ة �لثان�ية. وغالًبا، قد ال ت�ستطيع 
تت�سم  ذلك،  ومع  �أنف�سهم،  �لقر�ر  �سناع  �إلى  �ل��س�ل 
خطة دع�تك بالفاعلية. وعلى �لعك�س، قد حتتاج دع�تك 
�أن ت�جه �إلى �أولئك �لذين ي�ستطيع�ن �ل��س�ل �إلى �سناع 
و�مل�ساهري  �الإعالم،  و�سائل  �ملثال،  �سبيل  على  �لقر�ر. 
و�لقادة  �ملجتمعيني،  و�لقادة  وخارجه(،  �الإنرتنت  )عرب 
متعددة  و�ملنظمات  �جلامعات،  و�أ�ساتذة  �لدينيني، 
�أي  �أو  �ملهنية،  و�لهيئات  �لبحثية،  و�ملعاهد  �الأطر�ف، 
�لقر�ر،  �أخرى تعمل على تقدمي �مل�س�رة ل�سناع  م�سادر 

وت�سكل �لر�أي �لعام.

12 -    مقتب�س من م�ؤ�س�سة و�تر �إيد )2007(. مرجع �لدع�ة

فهم الرأي العام حول قضية دعوتك
جتاه  �لعام  �لر�أي  على  للتعرف  و�حدة  طريقة  هناك 
ق�سية دع�تك، وهي من خالل �إجر�ء ��ستطالع للر�أي. 
)عن  للر�أي  �إلكرتوين  ��ستطالع  �إجر�ء  مثاًل،  ميكنك، 
طريق ت�يرت �أو survey monkey( كما ميكنك تنظيم 
��ستطالع ر�أي �سخ�سي لتحديد ر�أي من ميثل�ن �جلمه�ر 
�لعام مبا يف ذلك �ل�سبان و�ل�سابات، وغريهم يف �ملجتمع 
�ملحلي )من جميع �خللفيات( ح�ل ق�سية دع�تك. وقد 
ت�سب هذه �ملعل�مات ل�سالح حتليل �لغاية �خلا�س بك، 
�سبل  �إلى  �ل��س�ل  على  بالتبعية  �ست�ساعدك  �أنها  كما 
ا  �أي�سً ه�ؤالء �جلمه�ر. وميكن  للتاأثري على  فاعلية  �أكرث 
لك  يقدم  �أن  بعناية  و�ملعد  �ل�سامل  �لر�أي  ال�ستطالع 
ميكنك  و�لتي  �لق�سية  ح�ل  �لعامة  �الآر�ء  على  �لدليل 

��ستخد�مها يف ر�سالتك �لدع�ية.
يجرم  قان�ن  و�سع  وه�  مثال  ذلك  على  �أخذنا  و�إذ� 
ميكنه  �لر�أي  ��ستطالع  فاإن  باملر�أة،  �جلن�سي  �لتحر�س 
�لقان�ن  هذ�  يدعم�ن  �لذين  �لفئات  عن  يخربنا  �أن 
هي  فما  �لقان�ن،  هذ�  �سد  كان��  ما  و�إذ�  �ملجتمع،  يف 
�ملعل�مات على  ت�ساعدك هذه  حتفظاتهم عليه. و�س�ف 
و�سع ��سرت�تيجيات �أكرث مالءمة للتاأثري على �ملعار�سني 
�ملحلية(  �ملجتمعات  �ل�عي يف  رفع  �لرتكيز على  )مثل: 

و�إيجاد �سبل للعمل عن كثب مع �جلهات �لد�عمة. 

4 .   تحليل الجمهور المستهدف: 

عليك  �مل�ؤثرة،  و�جلهات  �مل�ستهدفة  �لفئات  حتديد  بعد 
تت�سابه  قد  عليهم.  �لتاأثري  كيفية  ب�ساأن  لقر�ر  �لت��سل 
معتقد�تهم، و�جتاهاتهم، وم�ساحلهم يف ق�سية �مل�ساو�ة 
�ملر�أة مع معتقد�تك، و�جتاهاتك،  بني �جلن�سني ومتكني 
وم�ساحلك، ويف هذه �حلالة، �سيك�ن �لتاأثري عليهم �أ�سهل. 
�أو حتى تتعار�س مع  �أفكارهم كلًيا  ومع ذلك، قد تختلف 
�فكارك ح�ل �مل�ساو�ة بني �جلن�سني وحق�ق �ملر�أة �ل�سابة.

وتتطلب �ال�ستجابة لهذ� �ل��سع �حل�س�ل على �أكرب قدر 
جميع  من  و�جتاهاتهم،  �هتماماتهم  ح�ل  �ملعل�مات  من 
�مل�سادر �ملتاحة، مثل و�سائل �لت���سل �الجتماعي، ور�سد 
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�الأ�سخا�س  �إلى  و�لتحدث  بامل�ستهدف،  �ملتعلقة  �الأخبار 
�إذ�  �أو حتى �لتحدث معهم مبا�سرة  �لذين قد يعرف�نها، 
�إجر�ء حتليل  �ملعل�مات، ميكنك  ومن خالل هذه  �أمكن. 
�سامل للم�ستهدف. وفيما بعد، �س�ف ي�سمح لك ذلك ب��سع 
ا  �لر�سائل و�لتاأثري على �ال�سرت�تيجيات �مل�سممة خ�سي�سً
عن  ويعتدونه  يعرف�نه  ما  �ل�سيا�سية،  والنتماء�تهم  لهم، 
ا ما  ق�سيتك، وم�ساحلهم ومعتقد�تهم �ل�سخ�سية و�أي�سً
خفية  �أعمال  جد�ول  �أي  )و�ملق�س�د:  بالفعل  به  يهتم�ن 

وحمتملة قد تك�ن لديهم(.)13(

�أي ��ستطالع للر�أي �و بحث ميد�ين  يجب �ن تنتبه الأن 
قد    و�إال  �ملخت�سة  �ملعنية  �جلهات  من  مل��فقات  يحتاج 

تتعر�س للم�ساءلة �لقان�نية. 

13 -   مقتب�س من كاركار� ن. )2013(. دليل جمم�عة �أدو�ت �لدع�ة جلدول �أعمال �الأطفال ح�ل كيفية 
�لدع�ة بفاعلية �إلى حق�ق �لطفل يف تنز�نيا، ي�ني�سيف تنز�نيا

األداة )3 (: تحليل متعمق 
للمستهدف

لتحقيق فهم �أف�سل جلمه�رك 
�مل�ستهدف، قد تطرح �الأ�سئلة �لتالية لكل م�ستهدف:

1-   ماذ� يعرف�ن عن �لق�سية؟
2-   ما ه� م�قفهم من �لق�سية؟
3-   ما �لذي يهتم�ن به بالفعل؟

4-   من �لذي ي�ؤثر عليهم؟
5-   ما مدى تاأثريهم �أو �سلطتهم على �لق�سية؟

و�إذ� رجعنا �إلى �ملثال �ل�سابق، ففيما يلي جند جدول 
مت و�سعه ملجم�عة �سبابية تدع� �إلى و�سع قان�ن يجرم 
يف  �لعامة  �مل�ساحات  يف  باملر�أة  �جلن�سي  �لتحر�س 

�لدولة.

مثال لنموذج تحليل المستهدف:

إنتبه/
تذكر

امل�ستهدف 
/ املوؤثر

ما ذا يعرف 
عن الق�سية؟

ما هو موقفه 
جتاهها؟

ما الذي يهتم به 
بالفعل؟

من الذي 
يوؤثر عليه؟

ما مدى تاأثريه اأو 
�سلطته على الق�سية؟

1- وزير 
�لت�سامن 

�الجتماعي 

يتعر�س 
للق�سية ب�سكل 

ما ويعرف 
�أهمية وج�د 

م�ساحات عامة 
�آمنة للمر�أة

حمايد.
ي��فق على �أنه ينبغي 

عدم تعر�س �ملر�أة 
للتحر�س �جلن�سي يف 

�مل�ساحات �لعامة، 
ولكنه ال يعتقد �أن هناك 

�سرورة ل��سع قان�ن 
يتناول هذ� �الأمر.

خم�س�سات 
�مل��زنة، و�الأ�س��ت، 

و�النتخابات خالل 
فرتة عامني، 

و�ل�زير حري�س 
على �أن يرتبط 
��سمه مب�سروع 

»جيد«

وز�رة �لد�خلية، 
ووز�رة �ملالية، 

و�لبنك �لدويل، 
وغري ذلك 

من �جلهات 
�ملانحة �لكربى، 

وجمه�ر 
�لناخبني.

لل�زير �سلطة كبرية 
متكنه من �إدر�ج 

�لق�سية يف جدول 
�الأعمال، و�أن يتابع 
تط�ر و�سع �لقان�ن.

2- وزير 
�ل�سباب 

و�لريا�سة

يتعر�س 
للق�سية 

ب�س�رة كبرية

�ال�س��ت، ونتائج غري مهتم ب�سكل كبري
�النتخابات

رئي�س 
�جلمه�رية /
مكتب رئي�س 

�ل�زر�ء، وز�رة 
�لد�خلية، 

و�ملنظمات 
�لدولية

يتمتع �ل�زير ب�سلطة 
و��سعة متكنه من 

�لتاأثري على �سياغة 
�لقان�ن ومتريره.
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3- رئي�س 
�ملجل�س 
�لق�مي 

للمر�أة

يتعر�س 
ب�س�رة كبرية 

للق�سية

لديه �هتمام كبري 
بت�فري م�ساحات 
عامة �آمنة للمر�أة

زيادة �لتم�يل 
�ملركزي، وجذب 
�جلهات �ملانحة 

�لدولية

وز�رة 
�لتخطيط، 

ووز�رة �ل�س�ؤون 
�الجتماعية، 

ووز�رة �ملالية، 
و�جلهات 
�ملانحة، 

و�ملنظمات 
�لدولية

يتمتع رئي�س �للجنة 
ب�سلطة معتدلة 

للتاأثري على و�سع 
�لقان�ن ومتريره.

4- رئي�س 
�إحدى 

�مل�ؤ�س�سات 
�لدينية

قلياًل ما 
يتعر�س 
للق�سية

يتبنى �ملعايري �هتمام �سئيل
�الجتماعية 

�لتقليدية ح�ل 
تقييد تنقل �ملر�أة 

يف �مل�ساحات 
�لعامة

�لقادة 
�لدينيني 

�الآخرين، 
و�لقادة 

�ل�سيا�سيني

ميكنه �أن ي�ؤثر على 
�جلمه�ر �لعام لقب�ل 
�أهمية هذ� �لقان�ن. 

ا  وميكنه �أي�سً
�لتاأثري على �لرجال 

و�لفتيان ل�قف 
�لتحر�س �جلن�سي 

باملر�أة و�لت�سدي له 
�إذ� ما �ساهدوه يف 

جمتمعاتهم �ملحلية. 

5- و�سائل 
�الإعالم

تتعر�س لهذه 
�لق�سية 
ب�س�رة 

مت��سطة

�رتباط �أو �أهمية 
مت��سطة �إلى عالية

�أرقام �لت�زيع، 
و�لق�س�س 

�ملثرية لالهتمام

مالك� �لقن��ت 
�الإعالمية، 

ووز�رة 
�الإعالم

لها �سلطة ق�ية 
مل�ساءلة �مل�سئ�لني عن 

و�سع �لقان�ن.

6- عامة 
�جلمه�ر 

)مع 
�لرتكيز 

على 
�ل�سبان(

تفهم �سعيف 
�إلى مت��سط 

للق�سية

ذ�ت �أول�ية 
مت��سطة

و�سائل �ل�سالم و�لتنمية
�الإعالم 

�لتقليدية، 
وو�سائل 

�لت���سل 
�الجتماعي، 

و�لقادة 
�لدينيني

ميكن للم��طنني 
�أن يك�ن لهم �س�ت 
م�سم�ع لل�سغط من 

�أجل و�سع قان�ن 
يحافظ على �سالمة 
�ملر�أة يف �مل�ساحات 

�لعامة. وقد يك�ن 
للم��طنني �سلطة 

ق�سرية على �حلك�مة 
من خالل قدرتهم 
على �لت�س�يت يف 

�النتخابات �ملقبلة.
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هيا نتكلم

 5 .   عقد الشراكات من أجل الدعوة: )14(
ه�  عام  ب�جه  �لدع�ة  �أجل  من  بال�سر�كات  �ملق�س�د 
�لتي  �مل�ؤ�س�سات  و/�أو  �الأ�سخا�س  من  جمم�عة  �ن�سمام 
ميكنها ت�سارك �ملعل�مات، و�لفر�س، و�ملهار�ت، و�مل��رد، 
ب�س�رة ر�سمية �أو غري ر�سمية، للم�ساعدة يف بناء �سلطة 
ونف�ذ للدع�ة. وغالًبا ما ت�ستخدم كلمات خمتلفة ل��سف 
وحركة،  وحتالف،  و�ئتالف،  �سبكة،  مثل  �ل�سر�كات، 

ومن�سة.

5-1 .  أهمية عقد الشراكات

قاعدة  وبناء  ملبادرتك،  �لدعم  على  �حل�س�ل   •
ل�سلطتك، وت�سخيم �س�تك.

دع�تك. ق�سية  ح�ل  جديدة  و�سبل  �أفكار  و�سع   •
و�خلربة. �ملعرفة  على  �حل�س�ل   •

�لدع�ة. عن  �لنا�سئة  �ملخاطر  �إد�رة   •
من  �ملهم�سة  �لفئة  مع  �أكرث  مبا�سرة  ب�س�رة  �لعمل   •
�لقائم  بالتمييز  �ملتاأثرة  و�لفئات  و�ل�سبان  �ل�سابات 

على �لن�ع.

�أعمق  فهم  على  �حل�س�ل  يف  بدوره  ذلك  ي�ساعدك  و�س�ف 
لق�سية �لدع�ة ، كما �سي�ساعدك على بناء �سبكة �أكرث تعبرًي� 

عن دع�تك.

5-2 .  معايير تحديد الشركاء: 

تك�ن  �أن  يجب  لدع�تك،  �لتخطيط  من  �لنقطة  هذه  عند 
ر�جع  �ل�سركاء.  لتحديد  �لعمل  كبرًي� من  �أجنزت جزًء�  قد 
�ملعل�مات �لتي ي�سفر عنها خمطط ��سحاب �مل�سلحة وحتليل 
يف  �ملحتملني  �ل�سركاء  من  قائمة  ل��سع  وذلك  �مل�ستهدف، 
�لدع�ة. و�الآن عليك مقارنة �الأ�سخا�س و�مل�ؤ�س�سات �لناجتة 

بقائمة �ملعايري �لتالية لتحديد �سركائك �ملحتملني:
�أن يك�ن�� د�عمني لل�سابات و�ل�سبان و�لق�سايا �لتي   •

تعني هاتني �لفئتني.

14 -   مقتب�س من برنامج �الأمم �ملتحدة �مل�سرتك UNAIDS )2014(. 2015. دليل �دو�ت ��سرت�تيجية 
�لدع�ة

من  متن�عة  جمم�عة  مع  م�ساركني  يك�ن��  �أن   •
�ملناطق  يف  يعي�س�ن  �لذين  �ل�سباب  )مثل:  �ل�سباب 
و�ل�سباب  �لالجئني،  و�سباب  و�حل�سرية،  �لريفية 
من  ذلك  وغري  �لعرقية،  لالأقليات  ينتم�ن  �لذين 

�لفئات(.
�مل�ساو�ة  على حتقيق  تركيز خا�س  لديهم  يك�ن  �أن   •

بني �جلن�سني ومتكني جميع �لن�ساء �ل�سابات.
لل�سبان  ميكن  �لذي  �لدور  ويقدرو�  يتفهم��  �أن   •
بني  �مل�ساو�ة  لتحقيق  �ل�سعي  يف  ك�سركاء  يلعب�ه  �أن 

�جلن�سني.
نفًعا  ت�سيف  رئي�سية  مهارة  �أو  ق�ة  ميتلك��  �أن   •

حقيقًيا على دع�تك.
�لتي  قبل يف �حل��ر�ت  من  �سارك��  قد  يك�ن��  �أن   •
الأهد�ف  للجن�سني  �ملر�عي  �ل�طني  �لتنفيذ  تتناول 

�لتنمية �مل�ستد�مة.
�لقر�ر  �سناع  مع  قائمة  عالقات  لديهم  تك�ن  �أن   •

�لرئي�سيني.

أمور للتفكير والمناقشة

1-  هل ميكنك �لتفكري يف �أي معايري �إ�سافية قد ت�ساعدك 
على حتديد �سركائك �ملحتملني؟

2-   مبجرد �أن حتدد �سركائك �ملحتملني للعمل �لدع�ي، 
من  �سر�كات  وتك�ين  معهم  �لت���سل  �سبل  يف  فكر 

�ساأنها �أن ت�سيف قيمة لدع�تك.
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نصائح

�ل�سبل  من  �لعديد  وظف  ال�سجة.  بع�ص  •• ا�سنع 
�ل�عي  لزيادة  �الإنرتنت  ��ستخد�م  �أو بدون  باإ�ستخد�م 
�جلن�سني  بني  للم�ساو�ة  �لدع�ة  �أ�سباب  ح�ل  �لعام 
ومتكني �ملر�أة و�لفتاة وف��ئدها �لتي تع�د على �جلميع، 
ودور �لرجال و�لفتيان ك�سركاء من �أجل حتقيق �مل�ساو�ة 
بني  �مل�ساو�ة  حتقيق  �أن  كيف  و�سح  �جلن�سني.  بني 
وحتدث  �ملجتمع.  �أفر�د  جميع  م�سئ�لية  ه�  �جلن�سني 
فر�سة  ت�فر  وكيف  �مل�ستد�مة  �لتنمية  �أهد�ف  عن 
ممتازة ل�سمان حق�ق جميع �لن�ساء �ل�سابات يف م�سر. 
�لتي جتعل هناك �سرورة  �الأ�سباب  �ل�س�ء على  �سلط 
�لفئات  وخا�سة  �ل�سابات،  �لن�ساء  �حتياجات  ل��سع 
�مل��س�عة من  �الأكرث �سعًفا، يف حم�ر جميع �خلطط 

�أجل تنفيذ �أهد�ف �لتنمية �مل�ستد�مة. 

�لتن�سيق  عن  �مل�سئ�ل�ن  �الأفر�د  �كت�سف  •• �سارك. 
مدينتك/  يف  �مل�ستد�مة  �لتنمية  �أهد�ف  الإطالق 
حمافظتك، وتعرف على �ملرحلة �لتي تتم من خاللها 
عملية تنفيذ كل هدف من هذه �الأهد�ف. تعرف على 
ويف  �لعملية.  هذه  يف  �ملدين  �ملجتمع  م�ساركة  كيفية 
حالة غياب �الآليات �مل��س�عة الإ�سر�ك �ملجتمع �ملدين، 
�أو �سعفها، �دع �إلى و�سع عملية �أكرث �نفتاًحا و�سم�لية. 
و�س�ف يتطلب ذلك �لعمل مع �جلهات �لفاعلة �الأخرى 
يف �ملجتمع �ملدين من جمم�عة من �لقطاعات لل�سغط 
و�سفافية،  �سم�لية،  �أكرث  �لعملية  على �حلك�مة جلعل 

وفاعلية.
•• ارفع �سوتك. تاأكد من �لتعبري عن جميع �الأ�س��ت 
�لتي متثل �أكرث �ل�سابات تهمي�ًسا عند �الجتماع لتحديد 
�الأول�يات �ملرتبطة باأهد�ف �لتنمية �مل�ستد�مة. �عمل 
�مل�ستد�مة  �لتنمية  �أهد�ف  باأن  �حلك�مة  تذكري  على 
قائمة على مبد�أ عدم �إق�ساء �أحد، وحماولة �ل��س�ل 
�إلى �لفئات �الأكرث ُبعًد�. و�سارك يف و�سع �حلل�ل  �أواًل 

مبا  �جلن�سني  بني  �مل�ساو�ة  لتحقيق  �ملبتكرة  و�ل�سبل 
�ل�سبعة  �مل�ستد�مة  �لتنمية  �أهد�ف  تنفيذ  مع  يتما�سى 

ع�سر.
تعاون مع اجلميع. ��سَع الإقامة عالقات مع �حلك�مة،  ••
ورجال �لعمال، و�الأ�ساتذة �جلامعيني، ون��ب �لربملان، 
�لهيئات  من  وغريهم  و�ملجتمعيني،  �لدينيني  و�لقادة 
�ل�طنية، و�الإقليمية، و�لدولية، من �أجل حتقيق �مل�ساو�ة 
بني �جلن�سني. هل هناك �أي منا�سرين حمليني، ن�ساء 
�جلن�سني  بني  �مل�ساو�ة  �إلى  يدع�ن  ممن  رجال،  �أو 
وميكنك �لت���سل معهم؟ وبعيًد� عن جمم�عات حق�ق 
مثل  للدع�ة  �أخرى  تك�ن هناك جمم�عات  قد  �ملر�أة، 
وق�سايا  �لطفل،  حق�ق  عن  تد�فع  �لتي  �ملجم�عات 
�الجتماعية،  و�ل�سيا�سة  و�حلماية،  و�لتعليم،  �ل�سباب، 
ا من �أجل  و�لبيئة، و�ل�سالم، و�الأمن، و�لتي ت�سغط �أي�سً
حتقيق �مل�ساو�ة بني �جلن�سني.  �بحث عن طرق لتك�ين 
تنفيذ  عملية  �إطار  يف  �ملجم�عات  هذه  مع  �سر�كة 

�أهد�ف �لتنمية �مل�ستد�مة.
كانت  �إذ�  �كت�سف  بالأرقام.  املتعلقة  الأمور  ••
�جلن�سني  من  لكل  م�سنفة  بيانات  متتلك  حك�متك 
�أجل قيا�س  �لقطاعات، وذلك من  على م�ست�ى جميع 
�مل�ستد�مة.  �لتنمية  �أهد�ف  حتقيق  نح�  �لتقدم  مدى 
�لبيانات  جمع  عملية  حت�سني  �حلك�مات  من  �طلب 
وعلى  و�ل�سباب،  �ل�سابات  جميع  و�سع  تعك�س  بطريقة 
وجه �خل�س��س من ينتم�ن �إلى �لفئات �الأكرث �سعًفا. 
�مل�ؤ�سر�ت  ��ستخد�م  �إلى تعزيز  �دع  �ملثال،  على �سبيل 
�ل�طنية.  �لعمل  �ح�سائيات  يف  للجن�سني  �ملر�عية 
يف  �لعمل  قيا�س  على  �لرتكيز  �مل�ؤ�سر�ت  لهذه  وميكن 
نطاق �الأ�سرة مثل �لتنظيف، و�لطهي، و�أعمال �لرعاية، 
�لن�ساء و�لفتيات  لت��سيح مقد�ر �لعمل �لذي تق�م به 

بدون �أجر. 
وا�ستمع. �ر�سد عملية تنفيذ �أهد�ف �لتنمية  راقب  ••
على  �لتعرف  خالل  من  و�بد�أ  بلدك.  يف  �مل�ستد�مة 
�أجل  من  �حلك�مية  �لهيئات  ت�ستخدمها  �لتي  �لعملية 
�لتنمية  �أهد�ف  تنفيذ  ب�ساأن  �ل�طني  �لتقرير  و�سع 
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�مل�ستد�مة وتقدمها. �بحث عن طرق ميكن من خاللها 
ملجم�عة �ل�سباب �لتي تنتمي �إليها و�ملجتمع �ملحلي �أن 
يقدم�� مدخالتهم وي�سارك�� يف هذه �لعملية. تاأكد من 
�أن ق�سايا �مل�ساو�ة بني �جلن�سني، ومتكني �ملر�أة �ل�سابة، 
يتم  �جلن�سني،  بني  �مل�ساو�ة  ك�سركاء يف  �ل�سبان  ودور 
دجمها ط��ل عملية �ال�ستعر��س �ل�طني و�ملحلي وو�سع 

�لتقارير �خلا�سة باأهد�ف �لتنمية �مل�ستد�مة.

السؤال )3(: ما الذي يحتاج هذا الجمهور 
لسماعه؟

تت�سمن �الإجابة على هذ� �ل�س�ؤ�ل و�سع ر�سائل قائمة على 
هذ�  عن  �الإجابة  ويت�سمن  بعينه.  م�ستهدف  لكل  �لدليل 

�ل�س�ؤ�ل �لعمل على �الآتي::
و�سع ر�سائل �لدع�ة    •

عنا�سر ر�سائل �لدع�ية �لفعالة  •
�أم�ر يجب تفاديها يف ر�سائل �لدع�ة  •

و�سع �إطار لر�سائل خمتلفة م�جهة جلماهري   •
خمتلفة.

 1.   وضع رسائل الدعوة:

نق�سد بكلمة »ر�سالة« بب�ساطة »حكاية ق�ستك« ولتق�م 
بذلك، حتتاج �أن تفكر فيما تريد �أن تق�ل، وكيف ينبغي 
�أن  عليك  �لقر�ر،  �سناع  على  وللتاأثري  تق�له.  �أن  عليك 
�لر�سالة يف وقت مبكر من  �ل�قت يف و�سع هذه  ت�ستثمر 
خطة دع�تك. و�إذ� كانت ر�سائلك كثرية �لعدد، �أو مبهمة، 
�أو �سديدة �لتعقيد، فقد ال ت�ستح�ذ على �هتمام �جلمه�ر 

�مل�ستهدف كما قد ال حُتدث تاأثرًي� ال ُين�سى.)15(

ور�سالة �لدع�ة �لفعالة هي تلك �لتي حتت�ي على معل�مات، 
وتعمل على حث �جلميع ليتحرك�� من �أجل �تخاذ �إجر�ء�ت 
و�لدليل  �ل�سليم،  و�ملنطق  �لبيانات،  وبا�ستخد�م  عملية. 
�أن ت�سف �لعمل �لذي ت�سجع  �ملادي، يجب على �لر�سالة 

15 -   منتدى �أ�سحاب �مل�سلحة و منظمة �سيفيك��س. �لتنمية �مل�ستد�مة 2015. دليل جمم�عة 
�أدو�ت �لدع�ة

�جلمه�ر  ويحتاج  به.  �لقيام  على  �مل�ستهدف  �جلمه�ر 
�إلى �أن يتعرف ب��س�ح على ما تريد �ن تفعله.)16(�رجع 
من  �الأولى  �ملر�حل  �أجريته يف  �لذي  �ملبدئي  �لبحث  �إلى 
�ل�سحيح  �لدليل  على  للعث�ر  وذلك  للدع�ة،  �لتخطيط 

�لذي ميكنك ��ستخد�مه يف ر�سائل �لدع�ة.

ا�ستخدام نف�س اللغة امل�ستخدمة يف اأهداف التنمية 
الدولية لو�سع  االتفاقيات  امل�ستدامة، وغريها من 
بني  امل�ساواة  حتقيق  ب�ساأن  الدعوة  لر�سائل  اإطار 

اجلن�سني

�لتنمية  �أهد�ف  يف  �مل�ستخدمة  �للغة  ��ستخد�م  ميكنك 
�مل�ستد�مة، و�تفاقية �سيد�و، وقر�ر�ت جلنة و�سع �ملر�أة، 
و�لقر�ر�ت �ل�سادرة من جمل�سي �الأمن لالأمم �ملتحدة، 
وغري ذلك من �التفاقيات �لدولية، وذلك من �أجل و�سع 
�لر�سائل  هذه  ��ستخد�م  ا  �أي�سً وينبغي  لدع�تك.  ر�سائل 
مع  ويتنافى  �لدولة  فيه  تقع  �نحر�ف  �أي  عن  للتحدث 

�لتز�مها باالتفاقيات �لدولية.

�مل�ستد�مة،  �لتنمية  و�أهد�ف  �لر�سائل  بني  �لربط  وعند 
�أعمال عام  �لرئي�سية جلدول  �ملبادئ  �ل�س�ء على  �سلط 
عن  يتخلف  �أحد  ترك  )عدم  �ل�سم�لية  وهي:   2030
– و�لتي  �الإن�سان  على  �لقائم  �الأعمال  وجدول  �لركب( 
�حلك�مات.  بني  �ملفاو�سات  خالل  �لدول  عليها  �تفقت 
عر�سة  �ل�طنية  �حلك�مات  �أن  على  ت�ؤكد  �أن  وعليك 
تتناول  �أن  ويجب  �ملبادئ.  بهذه  �ل�فاء  ويجب  للم�ساءلة 

هذه �ملبادئ كافة �لن�ساء �ل�سابات.)17(

16 -   مقتب�س من ج��سلينج ل.، ك�هني د.، )2007(. دليل �مل�سارك: م�سائل يف �لدع�ة -  
م�ساعدة �الأطفال على تغيري عاملهم، �لتحالف �لدويل الإنقاذ �الأطفال.

17 -   مقتب�س من ما ور�ء 2015. من جمم�عة �أدو�ت من �ل�سيا�سة �إلى �لعمل
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أداة دورة حياة االنسان 
لتحقيق المساواة بين 

الجنسين

يحتاج �ملنا�سرون �ل�سباب �إلى �تباع 
نهج دورة �حلياة للعمل مع �ل�سباب و�لفتيان �الآخرين. 
و�ملر�هقني  �الأوالد  ت�ستهدف  دع�تك  �أن  من  تاأكد 
�سن  بل�غهم  حتى  من�هم  مر�حل  كل  يف  و�ل�سباب 
�الآخرين  �لرجال  �سف�ف  �إلى  و�الن�سمام  �لر�سد 
لي�سبح�� �سركاء يف �مل�ساو�ة بني �جلن�سني. ومن �ملهم 
�إعادة تعريف مفاهيم ك�ن �ل�سخ�س �سبيًّا ورجاًل يف 

مرحلة مبكرة من مر�حل �لنم�.

حمددة  ور�سائل  منهًجا  �سع  للدع�ة  �لتخطيط  عند 
للعمل مع �ل�سباب و�لفتيان يف خمتلف �الأعمار. �أ�سرك 
�ل�سباب و�لفتيان يف و�سع �إطار لر�سائل �لدع�ة �لتي 
�لفئة  نف�س  يف  �الآخرين  و�لفتيان  �ل�سباب  تنا�سب 
�لعمرية. ��ستخدم �لر�سائل �الإيجابية �لتي ت�سري �إلى 
�إمكانية �لتغيري و�إلى �أن �مل�ساو�ة بني �جلن�سني لها �آثار 
فتيان  ��ستهد�ف  وعند  �جلميع.  حياة  على  �إيجابية 
وحق�ق  �الإن�سان  حق�ق  عن  �أخربهم  �آخرين  و�سبان 
�ملر�أة و�حلق�ق �الإجنابية و�جلن�سية و�سلتها بامل�ساو�ة 

بني �جلن�سني.

 2.   عناصر رسائل الدعوية الفعالة.)18(:
من  ��ستفد  ت�ستهدفه:  الذي  اجلمهور  على  تعرف  اأ. 
�ساحب  حتليل  من  عليها  حت�سل  �لتي  �ملعل�مات 
على  للتعرف  �مل�ستهدف  �جلمه�ر  وحتليل  �مل�سلحة 
حثها  ميكن  �لتي  �أو  دع�تك،  بق�سية  �ملهتمة  �لفئات 
على �الهتمام بتلك �لق�سية. ويف �ل�قت نف�سه، كن على 
در�ية بالبيئة و�ل�سلطة �ل�سيا�سية يف م�سر؛ حيث تعمل 
�لر�سالة.  ت�سكيل  على  �ل�سياقية  �لع��مل  من  �لعديد 
�ل�سيا�سي  �النفتاح  م�ست�ى  ت�سمل  �لع��مل  وهذه 

و�مل��قف �لعامة ب�ساأن �لق�سايا �ملثرية للجدل.
وب�سيطة،  وا�سحة،  الر�سالة  تكون  اأن  على  حافظ  ب. 
يعرف  ال  �سخ�س  الأي  �أنه ميكن  من  تاأكد  وموجزة: 
�سيًئا عن �مل��س�ع �أن يفهم بب�ساطة م�سم�ن �لر�سالة. 
وقد تك�ن �مل�سطلحات �الإمنائية �لتي يكرث ��ستخد�مها 
مثل »�ملجتمع �ملدين«، »�لعنف �لقائم على �لن�ع«، 
�مل�سطلحات،  من  وغريها  �مل�ستد�مة«،  و»�لتنمية 

غري و��سحة لكثري من �لنا�س. 
يف  االأفعال  وا�ستخدم  وقوية  حمددة  لغة  ا�ستخدم  ج. 
�سيغة املعلوم: ��ستخدم لغة تتنا�سب مع جميع �أن��ع 
�ملر�أة  حق�ق  »متثل  �ملثال:  �سبيل  على  �جلماهري. 

�ل�سابة �أحد حق�ق �الإن�سان«.
بطريقة  واالأرقام  الوا�سحة  احلقائق  ا�ستخدم  د. 
�أي  تاأثري  من  تعزز  �جليدة  فاملعل�مات  ابتكارية: 
دع�ة. ولكن من �الأهمية �أن تختار �حلقائق وطريقة 
كل  بني  من  و�حدة  �مر�أة  »�أن  ق�لك  فاإن  تقدميها. 
خم�س �سابات...« ينقل �حلقيقة �لتي تريد ت��سيلها 
بطريقة �أو�سح من ق�لك: »�أكرث من 20% من �لن�ساء 

�ل�سابات.....«.
الو�سيلة  مع  لتتنا�سب  الر�سالة  بتكييف  قم  ه. 
�لتليفزي�ن،  )مثل:  ت���سل  و�سيلة  لكل  امل�ستخدمة: 
و�الأفالم، و�ل�سحف، و�لر�دي�، و�الإنرتنت، و�مل�سرح، 
وغري ذلك( �إمكاناتها وحدودها �خلا�سة. على �سبيل 
�الأفالم  ت�ستخدم  �لتليفزي�ن،  يخ�س  فيما  �ملثال، 

18 -    مقتب�س من كاركار� ن. )2013(. دليل جمم�عة �أدو�ت �لدع�ة جلدول �أعمال �الأطفال 
ح�ل كيفية �لدع�ة بفاعلية �إلى حق�ق �لطفل يف تنز�نيا، ي�ني�سيف تنز�نيا
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للمساواة بني الجنسني   

و�لفيدي�هات �لعن�سر �ملرئي بينما تقلل من �ملعل�مات 
�لتحريرية و�ملنط�قة.

�سجع اجلمهور على اتخاذ اإجراءات: يحتاج �جلمه�ر  و. 
– �س��ء كان�� من �سانعي �ل�سيا�سات �أو عامة �جلماهري 
– �أن يعرف�� ماذ� عليهم فعله ليدعم�� �لق�سية. �عر�س 
�قرت�حات ب�سيطة على كل جمه�ر مثل »�دعم�� م�سروع 
قان�ن يتناول �لعنف �سد �ملر�أة يقدم �أمام �لربملان« �أو 
»وقع�� �لطلب �الإلكرتوين �لذي نقدمه الإنهاء �لتحر�س 

�جلن�سي يف �مل�ساحات �لعامة«.
حل  تقرتح  كيف  �جلمه�ر  �أخرب  ممكًنا:  حاًل  قدم  ز. 
�مل�سكلة. على �سبيل �ملثال، »ينبغي تدريب كل م�سئ�ل 
مع  للتعامل  �ملنا�سبة  بالطريقة  �لقان�ن  تنفيذ  عن 

وقائع �لتحر�س �جلن�سي باملر�أة«.
كرر اإر�سال ر�سالتك: عادًة، ال يعترب �إر�سال �لر�سالة  ح. 
مرة و�حدة كافًيا. �حر�س د�ئًما على و�سع ��سرت�تيجية 
لتعزيز ر�سالتك وتكر�رها، �إما بنف�سك، �أو من خالل 

�الآخرين. 
�شغ ر�شالتك ب�شكل جذاب وفعال: ط. 

�أوال عليك و�سع ر�سالة �أ�سا�سية و�حدة. على �ن تلخ�س هذه 
�لر�سالة ب��س�ح م�قفك، و�لتغيري�ت �لتي تريد �حد�ثها. 
يف  تفكر  ن  هي  �الأ�سا�سية  �لر�سالة  و�سع  طرق  و�إحدى 
عبارة و�حدة، وتعرب عن �لفكرة �لرئي�سية لر�سالتك، ثم 
�ملطل�ب  �لعمل  و�أخري�  عبارتك.  به  لتدعم  �لدليل  �ذكر 

�د�وؤه من �جلمه�ر �مل�ستهدف.
الر�سالة االأ�سا�سية للدعوة = العبارة + الدليل + الهدف + 

العمل املراد تنفيذه )اأو »مطلب« الدعوة( 

 3.   أمور يجب تفاديها في رسائل 
الدعوة:

يف  تفاديها  يجب  �لتي  �الأم�ر  على  نظرة  نلق  هيا  و�الآن 
ر�سالة �لدع�ة، مثال على ذلك:

» �إن �إنهاء �لتحر�س �جلن�سي �سد �ملر�أة يف �مل�ساحات 
ونحن  هامة،  ق�سية  ميثل   2030 عام  بحل�ل  �لعامة 
ملتزم�ن جتاه هذه �لق�سية كجزء من روؤية جمم�عتنا 
�التفاقيات  تفر�سه  �لتز�م  ا  �أي�سً وهناك  �ل�سبابية. 
�لدولية حلق�ق �الإن�سان على دولتنا، �إلى جانب جدول 
�أعمال 2030 للتنمية �مل�ستد�مة �لذي تبنيناه. ومن حق 
كل �مر�أة �سابة �أن تعي�س يف �أمان، �إال �أن هذ� �الأمر و�جب 
�إجباري عل �لدولة ب�سبب �لف��ئد �لتنم�ية �ملرتتبة على 
ذلك. فاإذ� كنت مهتًما، ميكننا �أن ن�فر لك �ملزيد من 
�أدلة  لك  �سيتيح  مما  �مل��س�ع،  هذ�  ح�ل  �ملعل�مات 
�إ�سافية للق�ساء على �لتحر�س �جلن�سي �سد �ملر�أة يف 
�ل�س��رع. وناأمل �أن ت�سع�� يف �عتباركم – �أنت وزمالوؤك 
– ق�سية �لعنف �لقائم على �لن�ع �أثناء �سن �لق��نني 

�جلديدة يف �لربملان.«

ملاذا تعتقد اأن هذا املثال ال يقدم ر�سالة فعالة للدعوة؟

�لر�سالة  تقدم  ال  ب�سه�لة.  �لعر�س  ف��ئد  فهم  ميكن  ال 
حقائق و��سحة، كما ت�ستمل على �لكثري من �مل�سطلحات 
�لتي  �لر�سالة  هي  �لفعالة  �لدع�ة  ور�سالة  �ملتخ�س�سة. 
ت��سح ب�سه�لة �ملعل�مات �لفنية الأي �سخ�س ال يعرف �سيًئا 
�لتي معنا ال تذكر مطلب و��سح  عن �مل��س�ع. و�لر�سالة 

من �جلمه�ر للقيام باأي عمل. 

واالآن، هيا نعيد �سياغة هذه الر�سالة با�ستخدام منوذج 
الر�سالة االأ�سا�سية. واإليك املثال التايل:

الهدف

العمل املطلوب

العبــــارة

تدعم العبارة بحقائق الأدلة
�سهلة الفهم

الفكرة املحورية 
لر�سالتك

ما الذي تريد حتقيقه

ما الذي تريد من جمهورك 
امل�ستهدف عمله؟
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للمساواة بني الجنسني   

هيا نتكلم

  »يعترب �لتحر�س �جلن�سي �نتهاًكا حلق�ق �الإن�سان. 
حيث ميثل تهديًد� ل�سالمة �ملر�أة وحريتها، مما يح�ل 
دون م�ساركتها �لكاملة يف �حلياة �لعامة. وللمر�أة �حلق 
�لعنف.«  �أ�سكال  جميع  من  خالية  حياة  تعي�س  �أن  يف 

)�لعبارة(
كل  بني  من  ن�ساء  ثمان  �أن  �الأبحاث  وت��سح   «  
ع�سرة ن�ساء يف دولتنا قد تعر�سن الأحد �أ�سكال �لتحر�س 

�جلن�سي يف �مل�ساحات �لعامة.« )�لدليل(
  »وحك�متنا م�سئ�لة عن جميع �لن�ساء؛ حيث �لتزمت 

حك�متنا بجدول �أعمال 2030 للتنمية �مل�ستد�مة، 
بكافة  �ملر�أة  �سد  للعنف  و�سع حد  علينا  يجب  ولذلك 

�أ�سكاله.« )�لهدف(
قان�ن  ل��سع  �لق�س�ى  �الأول�ية  �إعطاء    »ويجب 
�لعامة.  �مل�ساحات  باملر�أة يف  �لتحر�س �جلن�سي  يجرم 
ب�سر�مة  �لقان�ن  هذ�  تنفذ  �أن  �حلك�مة  على  ويتعني 
�لن�ساء من �الإبالغ عن وقائع  عن طريق �سمان متكن 
�لتحر�س �جلن�سي، و�أن هذه �ل�قائع يتم �لتعامل معها 

كما ينبغي..« )�لعمل �ملطل�ب تنفيذه(

و�س�ف تعمل ر�سالة �لدع�ة �الأ�سا�سية على ت�جيه �ل�سعار�ت 
�لدع�ي.  �لعمل  �مل�ستخدمة يف  �ل�س�تية  و�ملقاطع  �ملحتملة 

على �سبيل �ملثال، ميكن �أن تك�ن �ل�سعار�ت �ملحتملة:
» ال يتنا�سب التحر�س اجلن�سي مع قيمنا، وتقاليدنا، وتاريخنا  «

» ال تغفلوا حقوق املراأة ال�سابة عند و�سع ال�سيا�سات  «
» جيلنا هو من �سيت�سدى للعنف �سد املراأة  «

أمور للتفكير والمناقشة
رنانة  دع�ية  و�سعار�ت  ر�سائل  �لتفكري يف  هل ميكنك 
�أخرى ب�ساأن حتقيق �مل�ساو�ة بني �جلن�سني؟ وما �لذي 

يجعل  �لر�سالة ال تن�سى؟

 4.   وضع إطار لرسائل مختلفة موجهة 
لجماهير مختلفة:

ميكن و�سع �إطار لر�سالة �أ�سا�سية بطريقة خمتلفة بح�سب 
�جلمه�ر �لذي ت�جه له هذه �لر�سالة. وهذ� ما يعرف با�سم 
�أكرب،  �سرًحا  تقدم  �لثان�ية  و�لر�سالة  �لثان�ية.  �لر�سالة 
�إلى  �جلماهري  من  معني  ن�ع  يحتاج  عندما  ت�ستخدم  �أو 
تعزيز ر�سالة �أ�سا�سية.)19(وينبغي �أن يقدم حتليل �أ�سحاب 
�أثناء  �مل�سلحة �ملعل�مات �ملهمة �لتي ينبغي �أن ت�ساعدك 

�إعد�د هذه �لر�سائل. 
فكر يف االأ�سئلة التالية لكل جمهور م�ستهدف عند و�سع 

اإطار للر�سائل.)20(
•   ما هي �أهد�فهم خلدمة �ملجتمع؟

•   ما كم �ملعل�مات �لتي لديهم بالفعل عن �لق�سية؟
•   هل تخربهم �سيًئا يعرف�نه بالفعل؟

•   ما هي �ملعل�مات �جلديدة �لتي تقدمها؟
•   هل �تخذو� م�قًفا عاًما من �لق�سية؟

•   ما هي �عرت��ساتهم على م�قفك؟
•   هل حتتاج �إلى �إز�لة �أي مفاهيم خاطئة ح�ل �مل�ساو�ة 

بني �جلن�سني وحق�ق �ل�سابات؟
•   هل �الأدلة �لتي تنقلها �إلى جمه�رك �مل�ستهدف دقيقة؟

ا �أن و�سع �إطار للر�سالة يجب �أن يتم دون تغيري  تذكر �أي�سً
للحقائق وت�س�يه للقيم �الأ�سا�سية)21(.  �سع يف �عتبارك 
ا  �أنك قد حتتاج �إلى عدة ر�سائل ثان�ية م�سممة خ�سي�سً

الهتمامات حمددة لدى �جلمه�ر.

19 -  مقتب�س من باري�س 21. )2010(. �لدع�ة �إلى ��سرت�تيجية وطنية ل��سع �الإح�ساء�ت، 
جمم�عة �أدو�ت على م�ست�ى �لدولة

يف  للتاأثري  ت�جيهي  دليل  �لدع�ة:  �أدو�ت  دليل   –  )2010( �لي�ني�سيف  من  مقتب�س    -  20
�لقر�ر�ت �لتي تعمل على حت�سني حياة �الأطفال

21 -   ت�ساندلر. ل، )2006(.  م��د تدريبية فعالة يف جمال �لدع�ة. جماعة �ل�سغط. �ململكة �ملتحدة.

إنتبه/
تذكر
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للمساواة بني الجنسني   

وفيما يلي بعض األمثلة على الرسائل الثانوية:

مبا اجلمهور ت�ساغ  �أن  ويجب  فقط،  �لت��سيح  الأغر��س  �الأمثلة  )هذه  �لدع�ة  ر�سائل  على  مثال 
يتنا�سب �أكرث مع �ملعتقد�ت و�الهتمامات �خلا�سة بكل جمه�ر(

الربملانيني 
وامل�سرعني

كما ه� متفق عليه يف �أهد�ف �لتنمية �مل�ستد�مة، �أظهر �لتز�مك باإنهاء �لعنف �سد �ملر�أة 
�لعامة.  �مل�ساحات  باملر�أة يف  �لتحر�س �جلن�سي  لتجرمي  قان�ن  و�سع  فكرة  بتاأييد  وذلك 

و�سي��سح ذلك �أن �ل�سيا�سات �حلك�مية تعمل على تهيئة فر�س حياة �أف�سل للجميع.  

وزير الت�سامن
ي�ؤثر ��ستمر�ر �لعنف �سد �ملر�أة على �ل�سحة �لعامة و�لتنمية �القت�سادية وعلى حتقيق 
يف  �جلن�سي  �لتحر�س  جترمي  وقان�ن  �مل��طنني.  لكل  �لرفاهية  من  ممكن  م�ست�ى  �أعلى 
�مل�ساحات �لعامة من �ساأنه �أن يكفل حماية حق�ق �ملر�أة،. �إن �سمان تنقل �لن�ساء بحرية 

و�أمان يف �مل�ساحات �لعامة ميثل عامل رئي�سي لتقدم �لبالد.

وزير العدل
�س�ف يكفل �لقان�ن �لذي يجرم �لتحر�س �جلن�سي يف �مل�ساحات �لعامة حماية حق�ق �ملر�أة 
وي�ساند �سحايا �لتحر�س، وال يت�سامح �أو يتهاون مع �جلناة. وهذ� يتما�سى مع �اللتز�مات 
خطة  يف  عليه  �ملتفق  �لنح�  وعلى  للجميع،  و�لعد�لة  �لكر�مة  ب�ساأن  د�ست�رنا  يف  �ل��ردة 

�لتنمية �مل�ستد�مة لعام 2030.

رئي�سة املجل�ص 
القومي للمراأة

من �ساأن قان�ن جترمي �لتحر�س �جلن�سي يف �مل�ساحات �لعامة �أن يحد من �لقب�ل �ملجتمعي 
للعنف �سد �ملر�أة و�أن يزيد من �مل�س�ؤولية �الجتماعية عن �لت�سدي لهذ� �لن�ع من �لعنف. 

�سجع و��سعي �ل�سيا�سات على و�سع هذه �مل�ساألة يف جدول �أعمال �ل�سيا�سات.

اجلهات املانحة
من �أجل �ل�فاء بتعهدكم و�لتز�مكم بتحقيق �مل�ساو�ة بني �جلن�سني و�إنهاء �لعنف �سد �ملر�أة 
بحل�ل عام 2030، �ستقدم هذه �جلهات م�ساعد�ت مالية مبا�سرة �إلى بلدنا لتاأييد و�سع 

قان�ن يجرم �لتحر�س �جلن�سي يف �مل�ساحات �لعامة وتنفيذه ور�سده.

و�سائل الإعلم
يجب �أن ي�ستخدم �الإعالم �سلطته للقيام بدور �ملر�قب على �حلك�مة مل�ساءلتها عن �سن 
قان�ن الإنهاء �لتحر�س �جلن�سي باملر�أة يف �مل�ساحات �لعامة. وهذ� بدوره �س�ف يزيد ن�سبة 

�مل�ساهدين و�لقر�ء يف و�سائل �الإعالم.

عامة اجلماهري 

� لل�سمت عن �لتحر�س �جلن�سي و�إلقاء �لل�م على �ل�سحية وتربير م�قف  دع�نا ن�سع حدًّ
�جلاين. وكي يت�قف �ملتحر�س�ن عن �رتكاب �مل�سايقات، فعلى كل �أفر�د �ملجتمع �المتناع 
عن �لت�سامح جتاه هذه �جلرمية وتربير �سل�كهم، فكل �إجر�ء له �أهمية. وقع على �لطلب 
فكلما  �لعامة،  �مل�ساحات  يف  �جلن�سي  �لتحر�س  يجرم  قان�ن  و�سع  لدعم  �الإلكرتوين 
كانت �مل�ساحات �لعامة �آمنة ومتاح للمر�أة فيها حرية �لتنقل ب�سه�لة، كلما ز�دت �لتنمية 

�الجتماعية و�القت�سادية يف �ملجتمع.
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نصائح

معلومات إضافية

  

م�ساو�ة  بحركة  �خلا�سة  �ملعرفية  �لكتيبات  يف  �بحث   
�لذين  �ملر�أة  حق�ق  جمال  يف  �لن�سطاء  عن  للعث�ر 
و�ملفاهيم  �الأفكار  وينقل�ن  للدع�ة  حجج  يقدم�ن 
�لرئي�سية �ملتعلقة بالتقاليد �ل�سرعية �الإ�سالمية بطريقة 

ب�سيطة وجذ�بة. 

و�ل�سريعة  و�لفقه  �ل�سريعة  عن  ه�  �الأول  و�لكتيب 
�الإ�سالمية. ويركز �لكتيب �لثاين على »ق��نني �الأ�سرة 
�أما  ممكًنا؟«.  �الإ�سالح  يجعل  �لذي  وما  �الإ�سالمية، 
�لكتيب �لثالث فه� عن »�الإ�سالم وق�سية �مل�ساو�ة بني 
�جلن�سني«، و�لر�بع ي�سمل حجج �ملعار�سني ال�ستخد�م 
�ملر�أة  �سد  �لتمييز  �أ�سكال  كل  على  �لق�ساء  �تفاقية 
�أن  ميكن  �التفاقية  �أن  ويبني  �الإ�سالمية  �ل�سياقات  يف 
بني  �مل�ساو�ة  نح�  طريقها  يف  للدول  مفيدة  �آلية  ت�فر 
�لعربية  باللغات  مت�فرة  �لكتيبات  وهذه  �جلن�سني. 

و�الإنكليزية و�لفرن�سية.

كتيبات  �إلى  �لرج�ع  يرجى  ذلك،  �إلى  باالإ�سافة 
م�ؤ�س�سة �أبعاد ح�ل كيفية �لعمل مع �لق�ساة و�ملحامني 
�لعنف  الإنهاء  و�ل�سرطة  �لدينيني  و�لقادة  و�ل�سيا�سيني 
ح�ل  باأفكار  �لكتيبات  هذه  �ستزودك  حيث  �ملر�أة  �سد 
�ملجم�عة  هذه  مع  �جلن�سني  ق�سايا  عن  �لدفاع  كيفية 

�مل�ستهدفة، وهذه �مل��رد متاحة باللغة �لعربية.

المناسب  الشخص  من   :)4( السؤال 
إلبالغ رسالة الدعوة للجمهور؟

تنط�ي �الإجابة عن هذ� �ل�س�ؤ�ل على حتديد �خليار �الأكرث 
��سرت�تيجية ملن يبلغ ر�سالة �لدع�ة بالنظر �لى �الآتي: 

�ختيار �ملُبلغ �مل�ؤثر    •
�أمثلة ملبلغي �لدع�ة  •

1.  اختيار الُمبلغ المؤثر

يف �إطار �لدع�ة �لفعالة تبلغ �لر�سالة �ملنا�سبة �إلى �جلمه�ر 
�ملنا�سب يف �ل�قت �ملنا�سب ويبلغها ال�سخ�س املنا�سب.  �إن 
م���سفات �ملبلغ لها �أهمية متاثل �أهمية �لر�سالة نف�سها، 
لدى  م�سد�قية  �الأكرث  �مل�سدر  ه�  من  فانظر  فلذلك 
مهار�ت  تك�ن  �الأحيان  بع�س  يف  �مل�ستهدف.  �جلمه�ر 
�ملعرفة  تك�ن  �أخرى  �أحيان  يف  ولكن  مهمة،  �ل�سيا�سة 
�ملبا�سرة للم�سكلة �أو �خلربة �لفنية �أو �ل�سعبية �أو �الأقدمية 
د�خل �ملنظمة �أكرث �أهمية. كذلك قد تتمثل �لفعالية يف �أن 
يك�ن لديك �سخ�سني �ثنني للتبليغ ليكمل كل منهما �الآخر، 
فقد يك�ن �أحدهما على در�ية بامل��س�ع و�الآخر على در�ية 

باجلمه�ر �مل�ستهدف.

اختيار ال�سخ�س الفعال لتبليغ الر�سالة)22(   

ماذ� قال �ل�سخ�س �ملبلغ �أو كتب عن   �ل�ظيفة 
هذه �لق�سية؟   

ما ه� م�ست�ى تاأثري �ل�سخ�س على    �ل�سيطرة 
�مل�ستهدفني؟   

ما مدى معرفته بهذه �لق�سية؟  �ملعرفة 

�لتي حت�سن حياة  �لقر�ر�ت  للتاأثري على  �أدو�ت �لدع�ة: دليل  �لي�ني�سيف. )2010(. جمم�عة    - 22
�الأطفال.
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ما مدى م�سد�قية �ملبلغ يف �أعني    �مل�سد�قية 
�جلمه�ر �مل�ستهدف؟   

كيف ومتى يتفاعل منا�سر �ل�سباب �ل��س�ل �إلى 
�ل�سخ�س �ملبلغ   مع �ملبلغ؟

هل لدى �ملنا�سر �لقدرة على �لتعامل    
   مع �ملبلغ؟

كيف ومتى يتفاعل �ملبلغ مع �جلمه�ر  �ل��س�ل �إلى   
�مل�ستهدفني  �مل�ستهدف؟

ما �لذي �سي�سجع ��سرت�تيجية �لدع�ة  �الإجر�ء 
   �ملبلغ على �لقيام به؟

ما هي خماطر �إ�سر�ك �ل�سخ�س �ملبلغ؟ �ملخاطر 

هل ميكن للمبلغ �أن يقلل من �ملخاطر     
�لتي ي��جهها �ملنا�سرون؟   

2.   أمثلة لمبلغي الدعوة:

جمم�عة  )من  �ل�سابات  ت�سارك  عندما  ال�سابات:   •
ر�سائل  �إعد�د  يف  �ملحلية(  �ملجتمعات  ومن  �ل�سباب 
�لدع�ة وتبادلها، فاإن ذلك ي�سفي على جه�د �لدع�ة 
�ملزيد من �مل�سد�قية و�لق�ة. و�مل�ساركة تعتمد على ق�ة 
�الأ�س��ت �الأ�سيلة �لتي تتحدث عن نف�سها مما يك�سب 

�لدع�ة ق�ة.

ال�سبان: عندما ي�سارك �ل�سبان يف و�سع ر�سائل �لدع�ة   •
وتبادلها فاإنهم ي�ؤكدون �أن �مل�ساو�ة بني �جلن�سني لي�ست 

خا�سة بالن�ساء فح�سب، بل تع�د بالنفع على �جلميع.

القيادات الدينية وقادة املجتمع املحلي: ت�سيف هذه   •
�لر�أي  ت�سكيل  خالل  من  �لدع�ة  جه�د  �إلى  ق�ة  �لفئة 
�لعام وم�قف قطاعات حمددة من �ملجتمع. كما �أنهم 
يف  تن�ساأ  قد  معار�سة  �أي  مع  �لتعامل  على  ي�ساعدون 

�ملجتمع �ملحلي �أثناء �لدع�ة.

�ملدين،  �ملجتمع  منظمات  املدين:  املجتمع  منظمات   •
بامل�ساو�ة  �ملعني�ن  �ملحلي�ن  �ملنا�سرون  ذلك  يف  مبا 
بني �جلن�سني و�خلرب�ء يف هذه �لق�سية. ويعترب ه�ؤالء 
مبلغ�ن منا�سب�ن عندما نريد ت��سيل فكرة �مل�سد�قية.

�إن �ملتحدث با�سم �لدع�ة �إذ� كان م�سه�ًر�  امل�ساهري:   •
فاإنه  و�لريا�سيني،  و�ملمثلني،  �مل�سه�رين،  �ملغنيني  مثل 
و�سائل  ز�دت  وقد  �لر�سالة.  د�ئرة  ت��سيع  على  يعمل 
و�س�ل  من  وجه �خل�س��س  على  �الجتماعي  �لت���سل 
هذه �لفئة من �مل�ساهري مبا�سرة �إلى �آالف �ملتابعني. وقد 
يدفع �مل�ؤثرون على من�سات مثل �لي�تي�ب �أو �إن�ستاجر�م 
�جلماهري �إلى �ل��س�ل �إلى �ملاليني من خالل �ملحت�ى 
�لذي يركز غالًبا على ق�سايا حمددة دون �أن يك�ن�� قد 
عمل�� يف �سناعة �لرتفيه. �إذ� فاإ�سر�ك ه�ؤالء �الأفر�د 
يف تبليغ ر�سالة �مل�ساو�ة بني �جلن�سني يف نطاق جماالت 
تاأثريهم �خلا�س يعد و�سيلة مبتكرة لل��س�ل �إلى جمه�ر 

كبري من خالل مناذج يحتذى بها.)23( . 

القطاع اخلا�س: �إذ� �سارك �لقطاع �خلا�س يف �لدع�ة   •
كمبلغ فاإنه ي�سفي �سرعية على فكرة �أن م�ساركة �ملر�أة 
وقيادتها يف مكان �لعمل حتقق �لنم� �القت�سادي. وبهذه 
�لطريقة ميكن �أن ي�ؤثر على �حلك�مة يف و�سع �سيا�سات 

�قت�سادية من�سفة بني �جلن�سني.

�ل�سيا�سات  تغيري  �إلى  لل�سحفيني  �سبيل  ال  االإعالم:    •
�إال  مبا�سًر�  تغيرًي�  �جلن�سني  بني  متيز  �لتي  و�لق��نني 
بحملة �إعالمية كبرية ملفتة للنظر ت�ؤثر تاأثرًي� حقيقًيا 
على �أولئك �لذين باإمكانهم �لتغيري)24(.  )تعرف على 
�ملزيد ح�ل �لعمل مع و�سائل �الإعالم يف �ل�س�ؤ�ل 5: كيف 

ميكننا �لتاأكد من �سماع �جلمه�ر للر�سالة؟(

23 -    هيئة �الأمم �ملتحدة للمر�أة. ��سرت�تيجية �الت�ساالت و�لدع�ة �لعامة 2020-2016.
24 -    منتدى �أ�سحاب �مل�سلحة و �سيفيك��س. �لتنمية �مل�ستد�مة 2015. جمم�عة �أدو�ت �لدع�ة. 
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سماع  من  نتأكد  كيف   :)5( السؤال 
الجمهور لرسالة الدعوة؟

تت�سمن �الإجابة عن هذ� �ل�س�ؤ�ل ما يلي:

حتديد فر�س �لدع�ة    •
�ختيار �لطريقة �الأكرث فعالية لتبليغ ر�سالتك. وقد   •

يت�سمن ذلك طريقة و�حدة �أو �أكرث من �لطرق 
�الآتية: 

�حلمالت �لعامة  ❖
�حلمالت �لرقمية   ❖

�لعمل مع و�سائل �الإعالم  ❖
ح�سد �لتاأييد من خالل �ل�سغط و�لتفاو�س  ❖

�تباعها يف  �لق��عد �الأ�سا�سية �لتي ميكنك   •
ممار�سة �حل�سد و�لتاأييد

ن�سائح عند �ملفاو�سات يف �لدع�ة  •

1.  تحديد فرص الدعوة

متثل �أهد�ف �لتنمية �مل�ستد�مة يف حد ذ�تها فر�سة فريدة 
عام  بحل�ل  �جلن�سني  بني  �مل�ساو�ة  لتحقيق  للحك�مات 
يك�ن  �أن  يتطلب  و�قع  �إلى  �لفر�سة  هذه  وحت�يل   .2030
لدينا طرق ��سرت�تيجية ت�ؤثر على �سناع �لقر�ر الإحد�ث 
�لتغيري، ويف �ل�قت نف�سه تقع م�س�ؤولية حتقيق �مل�ساو�ة بني 

�جلن�سني على عاتق كل فرد من �أفر�د �ملجتمع. 

فكر يف فر�س �لدع�ة �ملحتملة فيما يتعلق باإحد�ث تغيري 
ذلك  منك  ي�ستغرق  فلن  �ال�سرت�تيجي،  �مل�ست�ي  علي 
�س�ى حلظات قليلة تق�سيها يف لقاء مع ع�س� برملاين �أو 
ح�س�ر م�ؤمتر. وهناك فر�س �أكرث ر�سمية مثل �مل�ساركة يف 
�أهد�ف �لتنمية �مل�ستد�مة،  م�ساور�ت مع �حلك�مة ب�ساأن 
�لد�ست�ر  و�سياغة  �لرئي�سية،  �ل�سيا�سات  و��ستعر��س 
�لتنمية  �أهد�ف  تنفيذ  ب�ساأن  �ل�طنية  و�لتقارير  �جلديد، 

�مل�ستد�مة.)25(

�إر�ساد�ت  باأجندة �الأطفال:  �أدو�ت �لدع�ة �خلا�سة  25 -  مقتب�س من كاركار� )2013( ن. جمم�عة 
ح�ل كيفية �لدع�ة �لفعالة حلق�ق �لطفل يف تنز�نيا، منظمة �لي�ني�سف يف تنز�نيا. 

ميكنك ��ستخد�م �أحد�ث �جتماعية و�سيا�سية �أخرى لتعزيز 
�ل�عي  م�ست�ى  ورفع  حتالفات،  وت�سكيل  دع�تك،  م�قف 
�الأخرى  �لدع�ة  فر�س  ت�سمل  كما  �لدع�ة.  ر�سالة  وتبليغ 
�النتخابات �ل�طنية و�ملحلية، وترقب منا�سبات معينة )مثل 
�لي�م �لعاملي للمر�أة، و�لي�م �لعاملي للطفلة، و�لي�م �لعاملي 
من  ي�ًما)26(    )16( ع�سر  �ل�ستة  وحملة  �الإن�سان،  حلق�ق 
ا  �لن�ضاط �ضد �لعنف �لقائم على �لنوع)27(، وغريها(. �أي�سً
م�ؤمتر  �أي  �أو  �لربملان  �فتتاح  مثل:  �لرئي�سية  �الأحد�ث  تعد 
رئي�سي، �أو ق�سية تتعلق بال�س�ؤون �لر�هنة فيما يتعلق بحق�ق 

ا للدع�ة. �ل�سابات وغريها - فر�سً

26 -    #16ي�م
https://www.un.org/ar/48381     - 27
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فرص الدعوة التي يمكنك استخدامها لربط دعوتك باألحداث والمناسبات الدولية الرئيسية.

خمطط فر�س الدعوة

فرباير

6 فرباير
�لي�م �لدويل لعدم �لتهاون مع ت�س�يه 

�الأع�ساء �لتنا�سلية لالإناث 
11 فرب�ير

�لي�م �لدويل للمر�أة و�لفتاة يف 
ميد�ن �لعل�م 

20 فرباير
 �لي�م �لعاملي للعد�لة �الجتماعية 

مار�س

1 مار�س
�لي�م �لعاملي للق�ساء على �لتمييز

8 مار�س
�لي�م �لعاملي للمر�أة

منت�سف مار�س
جلنة و�سع �ملر�أة 

مايو

15 مايو
�لي�م �لعاملي لالأ�سرة

يونيو

1 يونيو
�لي�م �لعاملي لل��لدين 

19 يونيو
�لي�م �لعاملي للق�ساء على �لعنف �جلن�سي يف حاالت �لنز�ع

23 يونيو 
�لي�م �لعاملي لالأر�مل

يوليو

12 يوليو
ي�م مالال
15 يوليو

�لي�م �لعاملي ملهار�ت �ل�سباب

اأغ�سط�س

12 اأغ�سط�س 
�لي�م �لعاملي لل�سباب  

19 اأغ�سط�س 
�لي�م �لعاملي للعمل �الإن�ساين

�سبتمرب

21 �سبتمرب 
�لي�م �لعاملي لل�سالم 

اأكتوبر 

11 اأكتوبر 
�لي�م �لعاملي للطفلة

15 اأكتوبر
�لي�م �لعاملي للمر�أة �لريفية

17 اأكتوبر
�لي�م �لعاملي للق�ساء على �لفقر

20 اأكتوبر )كل خم�س 
�سنوات، �بتد�ء من عام 

 )2010(
�لي�م �لعاملي لالإح�ساء 

نوفمرب 

16 نوفمرب 
�لي�م �لعاملي للت�سامح 

25 نوفمرب 
�لي�م �لعاملي للق�ساء على �لعنف 

�سد �ملر�أة
25 نوفمرب اإلى 10 دي�سمرب 

16 ي�ًما من �لن�ضاط الإنهاء �لعنف 
�لقائم على �لن�ع �الإجتماعي   

دي�سمرب 

3 دي�سمرب 
�لي�م �لعاملي لذوي �الإعاقة

10 دي�سمرب 
ي�م حق�ق �الإن�سان
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هيا نتكلم

أ

مور للتفكير والمناقشة
�لهامة يف  و�ملنا�سبات  �لت��ريخ و�الأحد�ث  �ذكر بع�س 
للدع�ة  �لرتويج  على  ت�ساعد  �أن  ميكنها  و�لتي  م�سر 
للم�ساو�ة بني �جلن�سني؟ �سجل هذه �لت��ريخ يف �لتق�مي.

2 .  تحديد الطريقة األكثر فعالية إليصال 
رسالتك

حان �الآن وقت �لبدء يف حتديد �أن��ع �الأن�سطة �أو �لتكتيكات 
�لتي ميكنك ��ستخد�مها للم�سي قدًما يف دع�تك. 

أ.   الحمالت العامة

احلملة العامة هي عملية �إ�سر�ك �جلمه�ر وحملهم على 
�تخاذ بع�س �الإجر�ء�ت الإثبات دعمهم للدع�ة �إلى حتقيق 

�مل�ساو�ة بني �جلن�سني ومتكني �ل�سابات.

�ل�عي  زيادة  يف  ت�ساعدك  اأن  ميكن  العامة  واحلمالت 
وبدء نقا�س عام ح�ل حق�ق �ل�سابات، و�أنت بهذه �لطريقة 
�لتي  بااللتز�مات  لل�فاء  �لقر�ر  �سنع  يف  ت�ؤثر  قد  �إمنا 
حت�سني  يف  ت�ساعدك  �أنها  كما  �حلك�مات.  بها  تعهدت 
�س�رة جمم�عتك من �ل�سباب مما يزيد �أعد�د �ملنا�سرين 

�لذين �سيقدم�ن لك �مل�ساعدة.

العامة  احلمالت  لتنظيم  خمتلفة  طرق  عدة  هناك 
�سناع  اإلى  املقدمة  والطلبات  الر�سائل  كتابة  يف  تتمثل 

القرار التخاذ اإجراءات رمزية:

طرق �لتنظيم �جلماهريي بدون �الإنرتنت )مثل �لفاعليات 
�لفنية و�لريا�سية( وهناك �لكثري من �حلمالت يف ي�منا 
هذ� ت�ستخدم مزيًجا من �لطرق �لرقمية وغري �لرقمية يف 
�لدع�ة لكن حدد �لطريقة �ملف�سلة لك ح�سب ��سرت�تيجية 

دع�تك.

الحلقة النقاشية العامة  

جمال  يف  �لعاملة  و�ملنظمات  و�ل�سبان  �ل�سابات  �دع 
�لتنمية  �أهد�ف  تنفيذ  ويف  �جلن�سني  بني  �مل�ساو�ة 
�لقر�ر�ت  و�سانعي  م�ستهدفيك  وكذلك  �مل�ستد�مة 
�ملحليني حل�س�ر �حللقة �لنقا�سية �لتي يحتمل طرح 

�الأ�سئلة �الآتية فيها: 

• بني 	 بامل�ساو�ة  �ملتعلقة  �ل�سباب  �أول�يات  هي  ما 
�جلن�سني؟

• للم�ساو�ة بني 	 �ل�سباب كدعاة  �إ�سر�ك  كيف ميكننا 
�جلن�سني؟

• مًعا 	 �لعمل  �لقر�ر  و�سانعي  لل�سباب  ميكن  كيف 
لتحقيق  �مل�ستد�مة  �لتنمية  �أهد�ف  تنفيذ  �أجل  من 

�مل�ساو�ة بني �جلن�سني؟ 

تقديم طلب

طلب  �إعد�د  يف  �الأ�سا�سية  دع�تك  ر�سائل  ��ستخدم 
الإر�ساله �إلى �سانع قر�ر حمدد على �أن تك�ن �لدع�ة 
�لتي ي�ستمل عليها �لطلب و��سحة للجمه�ر و�أن يبني 
ذلك  يتم  �أن  وميكن  عليه.  �لت�قيع  �أهمية  �سبب  به 
�إلكرتونيًّا على �الإنرتنت �أو خارجه. تذكر �أنه يجب �أن 
يك�ن �لطلب خمت�سًر� ويف �سميم �مل��س�ع و�أن ي��سح 

به �الإجر�ء �ملطل�ب من �سانع �لقر�ر �تخاذه. 

للح�س�ل على �إر�ساد�ت ح�ل كيفية تقدمي طلب فعال 
تف�سل بزيارة �مل�قع �لتايل: 

 www.change.org
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توزيع المعلومات، واستخدام األدوات البصرية

�أو �جلمه�ر عم�ًما  يف �إطار دع�تك �أعد مل�ستهدفيك 
و�الأفالم  �لبيانية  و�لر�س�م  و�ملل�سقات  �لن�سر�ت 
و�ل�س�ر و�لر�س�مات �ملعربة عن ق�سية �لدع�ة، ودور 
�جلن�سني  بني  �مل�ساو�ة  منا�سرة  �إلى  كدعاة  �ل�سباب 
هذه  تت�سمن  �أن  على  �مل�ستد�مة  �لتنمية  و�أهد�ف 
�ل��سائل معل�مات عن كيفية �مل�ساركة. ويف ذلك تذكر 

�أنه يجب مر�عاة �الآتي:

• ��ستخدم لغتك �ملحلية	

• جتنب ��ستخد�م �مل�سطلحات �خلا�سة و�لفنية	

• �أو 	 لل�سباب يف جمتمعك  �أهمية ذلك  فكر يف �سبب 
مل�ستهدفيك 

• تاأكد من وج�د عبارة و��سحة حتث �مل�ستخدم على 	
�تخاذ �إجر�ء

فعالية  وعقد  اإلطالعية  الورقة  إعداد 
إطالق الحملة

جمع �أهد�فك يف م�ساحة عامة مل�ساركة ر�سائلك ولفت 
�النتباه �إلى ت��سياتك �لهامة ب�ساأن حتقيق �مل�ساو�ة بني 
�جلن�سني وحق�ق �ل�سابات يف بلدك، وحل�سد �الأهد�ف 
وق�ى �ملجتمع �ملدين لتنفيذ �أهد�ف �لتنمية �مل�ستد�مة 
�ملر�عية للفروق بني �جلن�سني. تعاون مع �مل�ساركني يف 
و�سع ��سرت�تيجية �خلط��ت �ملقبلة ويف معرفة كيفية 
�إ�سر�ك �ل�سباب. تعرف على �ملزيد ح�ل كيفية كتابة 

�ل�رقة �الإطالعية على هذ� �مل�قع:

https://www.edu.gov.mb.ca/k12/cur/socstud/

frame_found_sr2/tns/tn-21.pdf

كتابة الخطابات ورسائل البريد اإللكتروني 
إلى صانعي القرارواصحاب المصلحة

ميكنك �لكتابة �إلى م�ستهدفيك ب�ساأن مدى �أهمية �مل�ساو�ة 
بني �جلن�سني لتحقيق �أهد�ف �لتنمية �مل�ستد�مة، وذلك 
�الإجر�ء  يف  و�لتفكري  �الأ�سا�سية  �لر�سائل  با�ستخد�م 
�ملحدد �لذي ترغب يف �تخاذه. تذكر �أنه من �ملهم �إر�سال 
يبايل  ال  قد  �ملعني  فال�سخ�س  مرة  من  �أكرث  �لر�سالة 
باالأمر �إذ� و�سلته ر�سالة و�حدة �أما �إذ� كان هناك �إحلاح 
من جانبك بتكر�ر �لر�سالة فال �سك �أنه يف هذه �حلالة 
�سيتخذ �الإجر�ء�ت �لالزمة جتاه �لق�سية! للح�س�ل على 
�الإر�ساد�ت ومن�ذج �لر�سالة تف�سل بزيارة �مل�قع �لتايل: 

https://wiki.openrightsgroup.org/wiki/

Letter_writing

األكشاك العامة والمعارض

�مل��س�ع  و�أعلن عن  �ملارة  فيه  �بحث عن مكان يكرث 
�لذي قدمت من �أجله �إلى هذ� �ملكان. يجب �أن يك�ن 
��ستخدم  �لنا�س.  على  لت�زيعها  �إعالمية  م��د  لديك 
�ل�س�ر و�ملل�سقات و�لالفتات جلذب �النتباه وتقدمي 
�الإلكرتوين  �الإعالم  ل��سائل  جيدة  ب�سرية  �س�ر 
وغريه، فهذه طريقة مفيدة لزيادة �ل�عي وبناء �لدعم 

حمليًّا وحمل �لنا�س على �تخاذ �إجر�ء�ت. 

تنظيم الفعاليات المحفزة للجمهور الفنية 
والرياضية

�إن �الأعمال �ملحفزة للجمه�ر مثل �لتجمعات �ملفاجئة 
)فال�س م�ب( )�أو حتى فن�ن �الأد�ء( لها تاأثري ر�ئع 
�نتباه �جلمه�ر و�هتمامهم بدرجة ت�ستحق  يف جذب 
�لتغطية �الإعالمية. وهذه �لطرق ميكن ��ستخد�مها يف 
ت�جيه �ل�سغط نح� �أهد�ف دع�تك لكن ال ت�سمح كل 
�لدول للم��طنني بتنظيم مثل هذه �لفعاليات �لعامة، 

لذ� يجب �لتاأكد من �لعمل يف �إطار �لقان�ن.
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غير  لكنه  ضروري  الوعي  مستوى  رفع   
كاف وحده 

�إن �حلمالت هي عبارة عن ممار�سة حتفيزية حت�سر 
تركيز �الهتمام على �أمر معني بغر�س حمل �لنا�س على 
�لقيام ب�سيء من �ساأنه �أن يحدث تغيرًي�. ويعد �ل�عي 
بني  �مل�ساو�ة  تعزيز  يف  �ل�سبان  ودور  �ل�سابات  بحق�ق 
�جلن�سني ه� �خلط�ة �حلا�سمة �الأولى يف هذ� �ل�ساأن، 
�لنا�س  �لكثري من  يك�ن  لي�س كافيا وحده، فقد  ولكنه 
على علم بالق�سية بالفعل ولكنهم ال يعلم�ن �أن �مل�ساألة 
من �الأهمية بحيث تتطلب �تخاذ �إجر�ء ب�ساأنها. والإنهاء 
�لتمييز بكل �أ�سكاله بني �جلن�سني يجب �أن ن�سعر �لنا�س 
باحلاجة �مللحة �إلى �لتغيري، فمجرد �أن تك�ن على درجة 
معينة من �ل�عي بق�سيتك فلن يك�ن �أمامك �إال حتفيز 
�لعام  �جلمه�ر  �إن  حيالها.  �إجر�ء  �تخاذ  على  �لنا�س 
و�سانع� �لقر�ر من�سغل�ن بالكثري من �الأم�ر و�لق�سايا، 
ولذلك علينا �أن ن�سعرهم �أواًل باأن ق�سية حتقيق �مل�ساو�ة 
�ل�سابات هي ق�سية ذ�ت  وتاأمني حق�ق  بني �جلن�سني 
�أهمية مثلها يف ذلك مثل �لق�سايا و�الأم�ر �الأخرى، ثم 
بعد ذلك نحدد لهم �الإجر�ء�ت �لفعلية �ملطل�ب منهم 

�تخاذها. )28(

عامة  حمالت  �إطالق  كيفية  عن  �ملزيد  على  تعرف 
ناجحة من دليل منظمة �لعف� �لدولية للحمالت.

28 -    مقتب�س من معهد �لدع�ة )2002( و��سنطن

ب -   الحمالت الرقمية
)�ملعروفة  �الإنرتنت  عرب  تطلق  �لتي  �حلمالت  تتطلب 
�لرقمية(  �لدع�ة  �أو  �الإلكرتونية  باحلمالت  ا  �أي�سً
مثل  �لرقمية  و�الت�ساالت  �الإنرتنت  من�سات  ��ستخد�م 
و�لربيد  �الإلكرتونية  و�مل��قع  �الجتماعي  �لت���سل  و�سائل 
�أهد�ف  لتحقيق  �ملحم�ل  �لهاتف  وتكن�ل�جيا  �الإلكرتوين 

�لدع�ة.

ج -   العمل مع وسائل اإلعالم
�الإلكرتونية  غري  �ل��سائل  هنا  �الإعالم  ب��سائل  يق�سد 
و�ملجالت  )كال�سحف  �ملطب�عة  �ل��سائل  ذلك  يف  مبا 
و�لن�سر�ت  و�ملل�سقات  �الإخبارية  و�لن�سر�ت  و�جلر�ئد 
�الفتتاحية(  و�ملقاالت  �ملحررين  ور�سائل  و�لكتيبات 
و�لفيدي�  و�لتلفزي�ن  )�الإذ�عة  �الإلكرتونية  و�ل��سائل 
و�الأفالم وو�سائل �الإعالم على �الإنرتنت(. وميكن �أن تك�ن 
�أن  ينبغي  ولذلك  للدع�ة،  وهدف  �أد�ة  �الإعالم  و�سائل 
يدمج دورها �ملحدد يف حتقيق هدف �لدع�ة ب��س�ح يف 

��سرت�تيجية دع�تك. 

كما �أن هذه �ل��سائل ميكن �أن تعمل على رفع م�ست�ى �ل�عي 
ب�ساأن  �لعام  �لر�أي  على  وت�ؤثر  �ملناق�سات  طبيعة  وت�سكل 
ودور  �ملجتمع  يف  فرد  لكل  �جلن�سني  بني  �مل�ساو�ة  �أهمية 
كذلك  �جلن�سني.  بني  للم�ساو�ة  دعاة  ب��سفهم  �ل�سباب 
�الإ�سرت�تيجي  �مل�ست�ى  على  �ل�عي  رفع  ب���سطتها  ميكن 
لتحقيق  مالئمة  وممار�سات  و�سيا�سات  ق��نني  ل��سع 

�مل�ساو�ة بني �جلن�سني و�سمان تنفيذها ور�سدها. 

��ستخد�م و�سائل �الإعالم كاأد�ة للدع�ة: عند �لتعامل مع 
ميكنك  �لتي  �الأدو�ت  من  �لعديد  هناك  �الإعالم  و�سائل 
�ل�سحفية،  و�مل�ؤمتر�ت  �لبيانات  مثل  ��ستخد�مها، 
و�للقاء�ت،  �ل�سحفية،  و�مللفات  �الإعالمية،  و�جلل�سات 
و�إر�سال ر�سائل �إلى �ملحررين، وكتابة �ملقاالت �الفتتاحية. 
هذ� وتعتمد �الأد�ة �لتي ت�ستخدمها جزئيًّا على ق�ة ق�ستك 
يلي  وفيما  �لل�ج�ستية.  و�لق�سايا  لديك  �ملت��فرة  و�مل��رد 

بع�س �الأفكار ب�ساأن كيفية ��ستخد�م هذه �الأدو�ت)29(: 

29 -    برنامج �الأمم �ملتحدة �مل�سرتك. )2014(. قان�ن! 2015. جمم�عة �أدو�ت ��سرت�تيجية �لدع�ة

إنتبه/
تذكر
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استخدام اإلذاعة المحلية
�لر�أي  على  فعااًل  تاأثري�  �ملحلية  �الإذ�عة  ت�ؤثر  �أن  ميكن 
�لعام حيث ي�سل بثها �إلى م�ستهدفيك. ن�سق مع �الإذ�عة 
�ملحلية يف بلدك لبع�س جماعاتك �ل�سبابية للحديث عن 
ب��سفهم دعاة  و�ل�سباب  �مل�ساو�ة بني �جلن�سني،  ق�سية 
�جلن�سني  بني  �مل�ساو�ة  بني  و�ربط  �مل�ساو�ة،  منا�سرة 
�مل�ستد�مة. حتدث عن كيفية م�ساركة  �لتنمية  و�أهد�ف 
�سريحة  ��ست�سافة  باإمكانك  �أنه  كما  �الآخرين.  �ل�سباب 
و�الإجابة  �لعام  �لر�أي  جلمع  �لهاتف  عرب  �ملجتمع  من 
عن �الأ�سئلة. فكر يف ��ستخد�م عر�سك �الإذ�عي كتدوين 
ا. مل�ساعدتك يف ذلك تقدم منظمة ووتر �إيد  �س�تي �أي�سً

بع�س �لن�سائح �ملفيدة على م�قع :

http://www.comminit.com/democracy-

governance/content/harnessing-power-

community-radio-broadcasting-promote-

accountability-transparency-and-re

كتابة بيان صحفي

لزيادة �أهمية ق�سية دع�تك �إلى حتقيق �مل�ساو�ة بني 
�جلن�سني بحل�ل عام 2030، وكذلك حق�ق �ل�سابات 
ودور �ل�سباب �ملنا�سرين للق�سية ميكنك �لتفكري يف 
�أو وطنية فذلك  كتابة بيان �سحفي ل�سحيفة حملية 
�أمكنك ربط ق�سيتك  �إذ�  �أكرث فعالية  عادة ما يك�ن 
ب�سيء حايل وم��س�عي ووثيق �ل�سلة باجلمه�ر. كما 
ميكنك عر�س حدث عام مثري لتاأليف ق�سة م��س�عية 
�أو حالية )�نظر �ملربع �ل�سابق �لذي يبني كيفية تاأليف 

حدث عام مثري(.

�ل�سحافة  مع  �لعمل  كيفية  عن  �ملزيد  على  تعرف 
و�إعد�د بيان �سحفي فعال على م�قع 

http://www.eldis.org/vfile/upload/1/
document/ 0708/DOC21756.pdf

تنظيم لقاءات إعالمية 

كثرًي� ما تك�ن �ملقابالت �الإعالمية هي �لنتيجة �ملرج�ة 
من �لبيانات و�مل�ؤمتر�ت �ل�سحفية و�ملنا�سبات �خلا�سة. 
بامل��س�ع  �ملعرفة  ه�  �جليدة  �ملقابالت  �إجر�ء  ومفتاح 

و�الإعد�د �جليد.

تذكر �أن �ملقابالت عادة ما تتطلب �لك�سف عن ه�يتك 
�أو�سع. �سع يف �عتبارك �ملخاطر �لتي  وم��جهة جمه�ر 
تنط�ي عليها �إذ� كنت تناق�س م��س�عا ح�سا�ًسا. �طلب 
من �ل�سحفي عدم �لك�سف عن ه�يتك �إذ� كنت ترغب 

يف عدم �لك�سف عنها.

للح�س�ل  �لدولية  �لعف�  منظمة  حملة  دليل  �نظر 
للمقابالت  �لتح�سري  كيفية  ح�ل  مفيدة  ن�سائح  على 

�الإعالمية، وه� متاح على م�قع

https://www.amnesty.org/en/documents/

act10/002/2001/en/

تعرف على �ملزيد عن كيفية �مل�ساركة بفاعلية مع و�سائل 
�الإعالم«:  و�سائل  مع  »�مل�ساركة  دليل  �نظر  �الإعالم. 
للتاأثري على  �لدع�ة  �أدو�ت  لدليل جمم�عة  �مل�ساحب 

خطة �لتنمية ملا بعد عام 2015.



58

دليل مجموعة أدوات للشباب 
للدعوة إلى المساواة بني الجنسني وتحقيقها 

بحلول عام 2030  - مصر 
 الجزء الثاني: أدوات التخطيط  للدعوة

للمساواة بني الجنسني   

د -  التأييد والتفاوض

جمال  يف  وخا�سة   - بفعالية  �لدع�ة  ر�سالة  �إي�سال  �إن 
حل�سد  �ل�سغط  على  عادة  ينط�ي   - �لعامة  �ل�سيا�سة 

�لتاأييد و�لتفاو�س.

يتمح�ر �لتاأييد ح�ل تثقيف �سانعي �لقر�ر و�إقناعهم بدعم 
وتعزيز �أجندة �مل�ساو�ة بني �جلن�سني من خالل �لت���سل 
�ملبا�سر وبناء �لعالقات معهم. يجب ��ستخد�م �الأ�سخا�س 
�لذين لديهم �لقدرة على �لتاأثري يف تغيري �ل�سيا�سة فيما 

يتعلق بق�سيتك.

يمكنك  التي  األساسية  القواعد   .3
اتباعها في ممارسة الحشد والتأييد:

�أ�س�س عالقات جيدة ط�يلة �الأمد مع �سناع �لقر�ر   •
�مل�ستهدفني ولكن ال تخلط بني �ل��س�ل و�لنف�ذ - 
وال تدع ج�دة �لعالقات تك�ن �سبًبا يف منعك من 

�تخاذ �إجر�ء�ت عامة �إذ� لزم �الأمر.

يتعلق بق�سية دع�تك بداًل من بذل  �قرتح حل   •
ق�سارى جهدك يف معار�سة ق�سية ما.

�أو خطاب  �لتغيري يف �جتماع  �إحد�ث  تت�قع  ال   •
و�حد.

4. نصائح عند المفاوضات في الدعوة:)30(

لديك  �أن  من  تاأكد  وم�سداقيتك:  موقفك  وطد   •
تف�ي�س �سريح من �الأ�سخا�س �لذين متثلهم )مثل 
�سبكة  �أو  �ملجتمعية،  �مل�ؤ�س�سة  �أو  �سباب،  جمم�عة 

�ملنظمات( و�أعلم �لطرف �الآخر بذلك.

�حللفاء  ��ستخدم  النفوذ:  واأظهر  الدعم  اح�سد   •
و�أق�سى قدر  �مل��رد  �أكرب عدد من  للح�س�ل على 

من �الحرت�م.

30 -    مقتب�س من ت�ما �س )2012(. جمم�عة �أدو�ت �لدع�ة: �إر�ساد�ت ح�ل كيفية �لدع�ة �إلى بيئة 
�أكرث متكيًنا للمجتمع �ملدين يف �سياقك، �ملنتدى �ملفت�ح لتط�ير منظمات �ملجتمع �ملدين.

�لطرف  فعل  ردود  ت�قع  موقفك:  على  حافظ   •
عن  �أعمالك  جلدول  �لالزم  �لدعم  و�بن  �الآخر، 
طريق �حللفاء و�رفع م�ست�ى �ل�عي بالق�سية �لتي 

تدع� �إليها.

السؤال )6(: ماذا لدينا؟ 
السؤال )7(: ما هي العوامل الخارجية 

المؤثرة؟
تت�سمن �الإجابة عن هذين �ل�س�ؤ�لني مًعا تقييم بيئة �لدع�ة 
�لد�خلية و�خلارجية عند �لدع�ة �إلى حتقيق �مل�ساو�ة بني 

�جلن�سني ومتكني �ل�سابات.

للم��رد  دقيًقا  تقييًما  تتطلب  �لفعالة  �لدع�ة  جه�د  �إن 
�ملت�فرة بالفعل لالعتماد عليها. فاأنت يف �الأ�سا�س ال تبد�أ 

من �ل�سفر بل من �العتماد على ما ه� مت��فر لديك. 

هذ�  لدينا؟  ماذا  وهو:  ال�ساد�س  ال�سوؤال  نطرح  وهنا 
�ل�ضوؤ�ل ي�ضلط �ل�ضوء على �أهمية �ل�ضتفادة من نقاط �لقوة 
�لقائمة مثل �سبكات �لدع�ة �ل�سبابية �حلالية، و�خلرب�ت 
�ل�ضابقة يف جمال �لدعوة )�إن وجدت(، و�لن�ضاط �لرقمي 
لل�سباب يف �ملنطقة، و�مل�سهد �ل�سيا�سي �ملتغري يف �ملنطقة، 
و�لزخم ح�ل �لتنفيذ �ل�طني الأهد�ف �لتنمية �مل�ستد�مة، 

وغري ذلك. 

بعد تقييم ما لديك من م��رد تاأتي �خلط�ة �لتالية وهي 
�الإجابة على ال�سوؤال ال�سابع: ما هي العوامل اخلارجية؟ 
وهذ� يتطلب حتديد �مل��رد �لتي حتتاجها يف �لدع�ة وهي 
و�لثغر�ت  �لدع�ة  حتديات  ذلك  يف  مبا  م�ج�دة،  غري 
�ل�سبابية  �ل�سبكات  مع  �لتحالفات  تعزيز  �سرورة  مثل 
�الأخرى ومنظمات �ملجتمع �ملدين، وبناء �لت���سل، وبناء 
�الت�ساالت �حلك�مية  وبناء  و�الت�ساالت،  �لبحث  قدر�ت 

و�الإعالمية، ونق�س �لتم�يل، وغري ذلك. 

وفيما يلي اأداة مفيدة مل�ساعدتك يف حتليل بيئة دعوتك.
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)نقاط  الرباعي  التحليل  اأداة: 
القوة، ونقاط ال�شعف، والفر�ص، 

والتهديدات 

 SWOT analysis

لديك  تكون  �لتي قد  �لقوة  نقاط    = (Strenghts) S
زيادة  بفعالية  �لدع�ة  �أن�سطة  �أد�ء  على  قدرتك  وتزيد 

كبرية.

من  تقلل  �لتي  �ل�ضعف  نقاط    = (Weakness) W
فعالية �لدعوة. يبد�أ حتليل نقاط �ل�ضعف بالنظر د�خل 

�سبكتك �ل�سبابية.

خارجيًّا  �ملتاحة  �لفر�س    =• (Opportunities)• O
للنه��س بجدول �أعمال �لدع�ة.

T (Threats) =  �لتهديد�ت يف �لبيئة �خلارجية �لتي 
ميكن �لتغلب عليها من خالل نقاط �لقوة و�لفر�س.

قم باإجر�ء هذ� �لتحليل لنقاط �لقوة و�ل�ضعف و�لفر�س 
ب�سيطة  ي�فر طريقة  �لدع�ة، فه�  �إطار  و�لتهديد�ت يف 
�سبكتك  �إمكانيات  حتدد  �لتي  �لد�خلية  �لق�ى  لتقييم 
�ل�سبابية لتنفيذ ��سرت�تيجية للدع�ة، و�لق�ى �خلارجية 
بيئة  �إن  وحيث  تعرقله.  �أو  �لتنفيذ  يف  ت�ساعدك  �لتي 
ميكنك  م�ستمر،  تغري  يف  و�خلارجية  �لد�خلية  �لدع�ة 
�لدع�ة  تنفيذ  �أثناء  مر�ت  عدة  �الأد�ة  هذه  ��ستخد�م 

و�إد�رتها.

والإلهامك بع�س �الأفكار، ي�ستمل �جلدول �لتايل على بع�س 
يف  للتفكري  �ل�سباب  جمم�عة  مع  �الأفكار  تبادل  �الأمثلة. 
نقاط �لقوة ونقاط �ل�ضعف و�لفر�س و�لتهديد�ت يف �ضياق 

دع�تك.

القوى 
الداخلية

نقاط القوة
مثل �الأدلة �ملتاحة 
عالية �جل�دة على 

حالة �ل�سابات 
يف �لدولة، 

وج�د �سبكة مع 
�لربملانيني تدعم 

�مل�ساو�ة بني 
�جلن�سني

نقاط ال�سعف
مثل عدم �لقدرة 
على �ال�سطالع 
مبهام �لدع�ة، 

حمدودية مهار�ت 
�إ�سر�ك و�سائل 

�الإعالم

القوى 
اخلارجية

الفر�ص
�عتماد  �حلك�مة 

جلدول �أعمال 
عام 2030، دع�ة 
�حلك�مة �ملجتمع 
�ملدين لالن�سمام 
�إلى �سياغة خطة 
�لتنمية �ل�طنية، 

و�لتغيري�ت 
�ل�سيا�سية

التهديدات
مثل �ملخاطر �لتي 

تنط�ي عليها 
�حلمالت �لعامة، 
عدم فهم �سانعي 

�لقر�ر حلالة 
�ل�سابات فهًما 

�سحيًحا، �لتعامل مع 
�لبريوقر�طية

المخاطر التي تنطوي عليها الدعوة)31( 

�لدع�ة ق�ساء  تنط�ي عليها  �لتي قد  �ملخاطر  �إد�رة  تتطلب 
بع�س �ل�قت يف حتديد هذه �ملخاطر �ملحتملة وحتليلها. ويبد�أ 
هذ� �لعمل يف مرحلة �لبحث نف�سها. وكلما فهمت م�سكلتك 
و�سياقها �ل�سيا�سي و�جلمه�ر �مل�ستهدف قلت م�ساحة خطئك. 

يمكنك استكشاف أسئلة مثل:

و�جهت  �إذ�  مل�ساعدتك  حلفاء  �أي  لك  �سيك�ن  هل   •
م�سكلة؟

هل �أدى �لنقا�س �لعام ب�ساأن �مل�ساو�ة بني �جلن�سني   •
�إلى �أو خطر حدوث ردود �أفعال عنيفة؟

هل عانى �الآخرون من �إثارة خماوف مماثلة ب�ساأن   •
�مل�ساو�ة بني �جلن�سني ومتكني �ل�سابات؟

�لتي  �لقر�ر�ت  على  للتاأثري  دليل  �لدع�ة:  �أدو�ت  �لي�ني�سف. )2010(. جمم�عة  مقتب�س من     -  31
حت�سن حياة �الأطفال.

و�سربي�سمان، �س.، بيلت�ن، �إ )2001(. �أدو�ت �لدع�ة و�ملبادئ �لت�جيهية �لتي تعزز تغيري �ل�سيا�سات. 
م�ؤ�س�سة كري.
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ا من �لدع�ة  وقد تن�ساأ �ملخاطر �ملحتملة �أثناء �لدع�ة �أي�سً
�ملختارة. فرمبا تك�ن �حلمالت �لعامة على وجه �خل�س��س 
مع  بالعالقات  ت�سر  �أو  يف  وتت�سبب  باملخاطر  حمف�فة 
تلحق  قد  بل  �حلك�مة،  �أو  �ل�سركاء  �أو  �مل�سلحة  �أ�سحاب 

بالدعاة �أذى �أو �سرر مادي. 
و�سع  مرحلة  يف  جتريه  �لذي  �ملبكر  �ملخاطر  تقييم  لكن 
�ال�سرت�تيجية قد ُيفيدك يف حتديد �أن�سطة �لدع�ة و�لر�سائل 
و�ملبلغني �لذين يبلغ�نها بعناية. ويف بع�س �حلاالت، ميكن 
�أو  �أن ت�ؤدي �لدع�ة ب���سطة �أعد�د كبرية من خالل �سبكة 
�إلى  �ملجتمعية  و�ملنظمات  �ل�سباب  جمم�عات  من  �ئتالف 
�مل�ساو�ة بني �جلن�سني،  �إلى  �لدع�ة  �لتخفيف من خماطر 

ويف حاالت �أخرى قد تزيد من هذه �ملخاطر.

لتقييم مستوى المخاطر اتبع اآلتي: 
�تخاذ  عن  �لنا�سئة  �ملحتملة  �ملخاطر  حتديد   •

�الإجر�ء�ت �ملقرتحة )�أو عدم �تخاذها(.
�الإجر�ء�ت  �تخاذ  من  �ملحتملة  �لفائدة  تقييم   •

�ملقرتحة يف �لدع�ة.
حتديد من يحتمل ت�سررهم.   •

تقييم م�ست�ى �ملخاطر.  •
لتخفيف  �تخاذها  ميكنك  �لتي  �لتد�بري  يف  �لنظر   •

�ملخاطر.
تد�بري  �تخاذ  بعد  �ملتبقية  �ملخاطر  م�ست�ى  تقييم   •

�لتخفيف.
تقرير ما �إذ� كانت ف��ئد �لدع�ة تف�ق خماطرها.   •

�ل�سابق.  �لتحليل  على  بناًء  �لتالية  خط��تك  حدد 
�لتالية قد تتطلب �ال�ستجابة الأي  �أن �خلط��ت  و�علم 
من نقاط �لقوة ونقاط �ل�ضعف و�لفر�س و�لتهديد�ت 
وتذكر �أن �لدع�ة ت�ستلزم �تخاذ �خليار�ت، لذ� يجب 
�إعطاء �الأول�ية ملا ه� بالغ �الأهمية وما يت�فر له �لدعم.

السؤال )8(: كيف نبدأ؟

ونتائج  �أهد�ف  �ل�س�ؤ�ل حتديد  هذ�  �الإجابة عن  تت�سمن 
و�أن�سطة للدع�ة ت�ساعد يف �النتقال من مرحلة �لتخطيط 

�إلى �لعمل.

جه�د  دعم  �سبيل  يف  يجرى  �لذي  �لتحليل  يك�ن  هنا  �إلى 
�لدع�ة قد �كتمل ليتم دجمه �الآن يف خطة �لعمل �لتي يجب 

�أن تعك�س �الأهد�ف و�لنتائج و�الأن�سطة ب��س�ح.

1. تحديد أهداف الدعوة، ونتائجها، وأنشطتها 

يجب �أن يك�ن �لتاأثري �لنهائي لدع�تك �إلى حتقيق �مل�ساو�ة 
تغيريات  اإحداث  ه�  �ل�سابات  ومتكني  �جلن�سني  بني 
اإيجابية ودائمة يف حياة كل ال�سابات بحيث يعزز و�سعهن 
وظروفهن يف املجتمع. وهذ� يعني �أن و�سع �ل�سيا�سات �أو 
تنفيذها �أو تغيريها لي�س �لهدف �لنهائي ملبادرة �لدع�ة بل 
ه� خط�ة تتخذ لت�ؤدي �إلى حت�سينات �إيجابية يف ن�عية حياة 

�ل�سابات.

هدف الدعوة
روؤيتكم  تتمثل فيه  �ملبذولة و�لذي  ه� م��س�ع جه�دك 
يك�ن  وقد  �سن��ت.  لعدة  متتد  رمبا  �لتي  �الأمد  ط�يلة 
�أ�سكاله  بكل  للعنف  حد  و�سع  مثل  عام  �لدع�ة  هدف 
�أن  وينبغي   .2030 عام  بحل�ل  �لدولة  يف  �ملر�أة  �سد 
ي�سري هدف �لدع�ة �إلى �لتغيري �لذي تريد حتقيقه من 

�جله�د �ملبذولة.

نتائج الدعوة
حتقيقها  يجب  �الأجل  ق�سرية  فهي  �لدع�ة  نتائج  �ما 
من �أجل �ل��س�ل �إلى هدف �لدع�ة. كما يجب �أن تركز 
�تخاذه.  �ل�سباب  جلماعة  ميكن  حمدد  �إجر�ء  على 
�إلى  �لدع�ة  نتائج  ت�سري  �أن  ميكن  �ملثال،  �سبيل  فعلى 
�لتحر�س  لتجرمي  وي�ؤيد و�سع قان�ن  �ملجتمع يدعم  �أن 
�جلن�سي باملر�أة يف �مل�ساحات �لعامة �سمن �لتز�ماتها 

�الأ�سا�سية بحل�ل عام 2025.

إنتبه/
تذكر
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ا�سرتاتيجيات الدعوة 
عدة  على  تنط�ي  ما  عادة  �لدع�ة  ��سرت�تيجيات  �إن 
نتائج تتحقق على طريق �ل��س�ل �إلى �لهدف، ويفيد يف 
�أجريا يف  حتديد هذه �لنتائج �لبحث و�لتحليل �للذ�ن 

�ملرحلة �الأولى من �لتخطيط للدع�ة.

 SMART الذكية  ونتائجها  الدعوة  أهداف 
Objective

ينبغي �أن تك�ن �أهد�ف �لدع�ة ونتائجها ذكية. وهذ� يعني 
�لنظر يف �الآتي: 

هل �لهدف �أو �لنتيجة حمددة قدر �الإمكان؟  •
هل �لهدف �أو �لنتيجة قابلة للقيا�س؟  •

هل �لهدف �أو �لنتيجة قابلة للتحقيق؟  •
هل �لهدف و�قعي وم�جه نح� �لنتائج؟  •

هل �لهدف �أو �لنتيجة حمددة زمنيًّا؟  •

�لدع�ة  ونتائج  �أهد�ف  �أن  تذكر  ذلك،  �إلى  باالإ�سافة 
نح�  ولي�ست  �لتغيري  نح�  م�جهة  تك�ن  �أن  ينبغي 
�لن�ضاط، و�أن ت�ضف �لتغيري �لذي تريد حتقيقه ولي�س 
�لذي تن�ي �لقيام به. والبد �أن يحدد �لتغيري من حيث 

�لكم و�أن حتدد �لنتيجة من �لذي �سيق�م به ومتى. 

تقوم  التي قد  االأن�سطة  االأمثلة على  بع�س  يلي  وفيما 
بها:

اأن�سطة الدعوة 
حتليل 

الت�سريعات 
ومعرفة مناطق 
ال�سعف وفجوة 

التنفيذ 

حتليل �لق�سية وبحثها للم�ساهمة 
يف رفع �ل�عي ل��سع �ل�سيا�سات 

)مبا يف ذلك �إدر�ج ق�سية 
�مل�ساو�ة بني �جلن�سني على 

جدول �أعمال �ل�سيا�سات، 
و�عتماد �سيا�سات من�سفة بني 

�جلن�سني، وتنفيذها، ور�سدها، 
وتقييمها، ومت�يلها، وحجب 

�سيا�سة �لتمييز بني �جلن�سني(
بناء �لعالقات مع �سناع �لقر�ر

�لتحالف وبناء �ل�سبكة

التوا�سل 
والدعوة

و�سائل �الإعالم �لتقليدية 
)�لن�سر�ت �ل�سحفية، �مل�ؤمتر�ت 

�ل�سحفية، حزم �مل��د 
�الإعالمية، وبناء �لقدر�ت، 

و�ل�سر�كات �الإعالمية(
و�سائل �العالم �لرقمية
�لتحالف وبناء �ل�سبكة

�الجتماعات �لت�جيهية / 
�لعرو�س �لتقدميية 

�ل�سغط حل�سد �لتاأييد
رفع �ل�عي

�حلمالت عامة )مبا يف ذلك 
�لتجمعات و�مل�سري�ت(

إنتبه/
تذكر
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دليل مجموعة أدوات للشباب 
للدعوة إلى المساواة بني الجنسني وتحقيقها 

بحلول عام 2030  - مصر 
 الجزء الثاني: أدوات التخطيط  للدعوة

للمساواة بني الجنسني   

من  التأكد  يمكننا  كيف   :)9( السؤال 
الفعالية؟

للر�سد  خطة  و�سع  �ل�س�ؤ�ل  هذ�  عن  �الإجابة  تت�سمن 
و�لتقييم وتنفيذها يف �إطار ��سرت�تيجية �لدع�ة.

ر�سد �أعمال �لدع�ة ومتابعتها  •
�جتماعات �لتعلم  •

1. رصد أعمال الدعوة ومتابعتها 

للتقدم �ملحرز يف �سري عمل  �مل�ستمر  �لتقييم  �لر�سد ه� 
�لت�سعة  �الأ�سئلة  يف  �لنظر  �إعادة  يتطلب  وهذ�  �لدع�ة. 
مر�ًر� وتكر�ًر� �أثناء �لدع�ة مما ي�ساعدك على �لتاأكد من 
�سري �الأم�ر وفًقا للخطة، ويف �إجر�ء �لتغيري�ت �لالزمة يف 

وقتها كي تك�ن �خلطة و�جله�د فعالة.
1-1   البنود التي يلزم رصدها ومراقبتها في 

الدعوة)32( : 
�الإجر�ء�ت و�الأن�سطة �لتي خططنا لها.   •

 - �أعمالنا  ب�سبب  تتحقق  �أن  ناأمل  �لتي  �لتغيري�ت   •
حق�ق  ويف  و�ل�سبان،  �ل�سابات  حياة  يف  �لتغيري�ت 
�ل�سابات ويف هياكل �ل�سلطة و�لعالقات �لتي تربط 

بينها. 
�أي نتائج غري مق�س�دة ترتتب على �ال�سرت�تيجيات   •

و�لتكتيكات �مل�ستخدمة. 
كيفية تغيري �سياق �لدع�ة �لعام.   •

�مل��رد �مل�ستثمرة: �ل�قت، و�لطاقة، و�مل��رد �ملالية   •
و�لفنية.

1-2   طرق جمع المعلومات لرصد الدعوة
وكيفية  حتتاجها  �لتي  �ملعل�مات  يف  مليًّا  تفكر  �أن  يجب 
�لطرق  بع�س  يلي  وفيما  �لتخطيط.  �أثناء مرحلة  جمعها 

�لتي ميكن جمع �ملعل�مات بها لر�سد �لدع�ة:
ر�قب ما �إذ� كانت »االأ�سئلة« �ملطروحة يف �سيا�ستك   •
و�ال�سرت�تيجيات  �ل�سيا�سات  وثائق  يف  مت�سمنة 

وم���سيع �الجتماع.

32 -   ج��سلينج ل.، ك�هني د )2007(. دليل �مل�ساركني: ق�سايا �لدع�ة - م�ساعدة �الأطفال على تغيري 
عاملهم، �لتحالف �لدويل الإنقاذ �لطف�لة.

ا �سخ�سية من ق�س�س �لتغري يف حياة  �جمع ق�س�سً  •
�ل�سابات عن طريق �إبد�ء �ملالحظات وجًها ل�جه �أو 

�إلكرتونًيا.
و�لدولية  و�الإقليمية  �ملحلية  االإعالم  و�سائل  ر�قب   •

ملعرفة عدد �ملر�ت �لتي ذكرت فيها ق�سية دع�تك.
االإلكرتوين  بالربيد  الت�سويق  خدمة  ��ستخدم   •
لتقييم عدد �الأ�سخا�س �لذين يقروؤون ر�سالة دع�تك 
)ت�فر �لعديد من �خلدمات �لرقمية خياًر� جمانيًّا 

�إذ� مل يكن �جلمه�ر كبرًي�.
االجتماعي  التوا�سل  مواقع  حتليالت  ��ستخدم   •
�لت���سل  و�سائل  تبلغه  �لذي  �ملدى  ملالحظة 
�الجتماعي وعدد �ال�سخا�س �لذين يزورون م��قعك 
�اللكرتونية، وعدد �لنقر�ت على ر�سائلك �أو �إعادة 
من  قدر  �أكرب  تلقى  �لتي  و�لر�سائل  تغريدها، 
�الهتمام )�نظر �لدليل �لتدريبي للحمالت �لرقمية 

للح�س�ل على �أفكار(.)33(

بيانات  جتمعها  �لتي  �ملعل�مات  تك�ن  �أن  يلزم  وال  هذ� 
�الآخرين  �مل�ساركني  و�آر�ء  فاآر�وؤنا  د�ئًما،  ر�سمية 
�ل�سخ�سية ت�سكل جزًء� هاًما من عملية �لر�سد. ولذ� فاإن 
�أكرث �لطرق فعالية يف ر�سد �لدع�ة هي عقد �جتماعات 

منتظمة للتعلم للنظر يف ما يفيد وما ال يفيد.)34( 

2. اجتماعات التعلم
الأد�ئها  �مل�ستمر  �لتقييم  �لعمل  فرق  من  �لر�سد  يتطلب 
للتعرف و�ال�ستفادة من �لنجاحات و�الإخفاقات. ولذ� ميكن 
��ستعر��سات  ا  �أي�سً )وت�سمى  �لتعلم  �جتماعات  تك�ن  �أن 
على  مل�ساعدتك  ق�ية  ولكنها  ب�سيطة  طريقة  �مل�ساريع( 

33 -   �لتحالف �لعاملي للق�ى �لعاملة يف �خلدمة �الجتماعية. )2017(. جمم�عة �أدو�ت �لدع�ة �لعاملية 
للق�ى �لعاملة يف �خلدمة �الجتماعية.

34 -   بالن �نرتنا�سي�نال. )2014(. جمم�عة �أدو�ت �لدع�ة: �لتعليم �لذي نريده.

إنتبه/
تذكر
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 الجزء الثاني: أدوات التخطيط  للدعوة

للمساواة بني الجنسني   

�لقيام بذلك. و�جتماع �لتعلم هو بب�ضاطة �لن�ضاط �لذي 
�أو عن طريق تطبيق �سكايب( عن  ا  تق�م�ن به )�سخ�سيًّ
جمم�عة  ب�سفتكم  �لتالية  �الأ�سئلة  على  �الإجابة  طريق 

�سباب �لدع�ة)35( :

1-2  أثناء رحلة مشروع الدعوة أو الدعوة إلى 
تحقيق المساواة بين الجنسين )وبعدها(

�أ( ما �لذي كنا نت�قع حدوثه؟
ب( ما �لذي حدث بالفعل؟

ج( ملاذ� ت�جد �ختالفات بني ما خططنا له وما حدث 
بالفعل؟

2-2   أبرز الدروس المستفادة
يف  ي�ستمر  �أن  وينبغي  جيد  ب�سكل  عمل  �لذي  ما  �أ( 

�مل�ستقبل؟
ب( ما �لذي مل يعمل ب�سكل جيد وميكن �أن يتم �إيقافه 

يف �مل�ستقبل؟ ملاذ� مل يعمل؟ وملاذ� يجب �إيقافه؟
تنظيم  عملية  لتح�سني  به  نبد�أ  �أن  ميكن  �لذي  ما  ج( 

دع�تنا؟

�أدو�ت  جمم�عة   .2015 قان�ن!   .)2014( للم�ساعد�ت.  �ملتحدة  �الأمم  برنامج  من  مقتب�س     -  35
��سرت�تيجية �لدع�ة.

 هذ� وميكنكم تنظيم �جتماعات �لتعلم بانتظام يف كل 
مر�حل دع�تك للتاأكد من تقدمها وفًقا للخطة. �أ�سرك 
�أكرب عدد ممكن من �أ�سحاب �مل�سلحة يف �جتماعات 

�لتعلم و�بحث عن �سبل تبادل �لدرو�س �مل�ستفادة.

�مللحق

م�ؤ�سر�ت لقيا�س �أن�سطة �لدع�ة ونتائجها و�أهد�فها 

إنتبه/
تذكر
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دليل مجموعة أدوات للشباب 
للدعوة إلى المساواة بني الجنسني وتحقيقها 

بحلول عام 2030  - مصر 
 الجزء الثاني: أدوات التخطيط  للدعوة

للمساواة بني الجنسني   

ملحق الجزء الثاني
مؤشرات لقياس أنشطة الدعوة ونتائجها 

وأهدافها وآثارها)36(

الأن�سطة،
والنتائج املوؤقتة، 

والأهداف،
الآثار

املوؤ�سرات املحتملةالتعريف

اأن�سطة الدعوة
و�سائل التوا�سل 

الرقمية، 
و�سائل التوا�سل 

الجتماعية

��ستخد�م �لتقنيات �لرقمية ومن�سات 
�لت���سل �الجتماعي )مثل �لربيد �الإلكرتوين 

و�مل��قع �الإلكرتونية و�ملدونات و�لت�سجيالت 
�ل�س�تية و�لر�سائل �لن�سية وفي�سب�ك وت�يرت 
وي�تي�ب وغريها( لل��س�ل �إلى جمه�ر كثري 

و�لتمكني من �الت�سال �ل�سريع.

�إن�ساء م�قع جديد �أو �سفحات ويب جديدة
عدد �لر�سائل �الإلكرتونية �ملر�سلة

عدد �مل�سرتكني يف �لقائمة )مبا يف ذلك 
�ملجم�عة �مل�ستهدفة، و�الأع�ساء، و�ل�سركاء(

عدد مر�ت �الإعجاب �مل�سجلة، و�إعادة 
�لتغريد�ت، و�مل�ساركات، وما �إلى ذلك.

الو�سائط 
املكت�سبة 

�لت�سريحات �الإعالمية �لرنانة يف و�سائل 
�الإعالم �ملطب�عة �أو �مل�سم�عة �أو �لرقمية 

للح�س�ل على روؤية مل�سكلة متعلقة بجمه�ر 
معني

عدد حماوالت �ل��س�ل �إلى �ل�سحفيني
عدد �لبيانات �ل�سحفية �ملكت�بة و�مل�زعة
عدد �جتماعات جمل�س �لتحرير �ملنعقدة

ال�سراكات 
الإعلمية

�حل�س�ل على م��فقة �سركة �إعالمية على 
تعزيز �مل�ساو�ة بني �جلن�سني من خالل 

قن��ت �الت�ساالت و�لربجمة

عدد �ل�سر�كات �الإعالمية و�أن��عها 
عدد و�أن��ع منافذ �لت�زيع �لتي ت�سل �إليها 

�ل�سركات �لعاملية

ال�سراكات 
واإن�ساء ال�سبكات 

ت�حيد �أ�س��ت �لدع�ة من طريق �جلمع بني 
�الأفر�د و�جلماعات و�ملنظمات �ملتفقة على 

ق�سية �أو هدف معني لتحقيق �مل�ساو�ة بني 
�جلن�سني

عدد �أع�ساء �ل�سبكة
�أن��ع �لدو�ئر �النتخابية �ملمثلة يف �الئتالف

عدد �جتماعات �ل�سبكة �ملنعقدة وعدد 
�حل�س�ر

ا يف: ج�ليا ك�فمان، دليل �مل�ستخدم للتخطيط لتقييم �لدع�ة،  36  مقتب�س من ج�ليا ك�فمان و�آخرون، �للغة �مل�سرتكة: �لنم�ذج �ملنطقي �ملركب، �سبكة �البتكار، ي�ني� 2007، هذه �ملعل�مات متاحة �أي�سً
م�سروع �أبحاث �الأ�سرة يف جامعة هارفارد، كامربيدج، �إم �إيه، 2009.



65

دليل مجموعة أدوات للشباب 
للدعوة إلى المساواة بني الجنسني وتحقيقها 
بحلول عام 2030  - مصر 
 الجزء الثاني: أدوات التخطيط  للدعوة

للمساواة بني الجنسني   

الجتماعات 
الإعلمية /

العرو�ص 
التقدميية 

�إثارة ق�سية ب�ساأن �مل�ساو�ة بني �جلن�سني 
ومتكني �ل�سابات �سخ�سيًّا من خالل 

�جتماعات فردية �أو جماعية

عدد �الجتماعات �الإعالمية �أو �لعرو�س 
�لتقدميية

�أن��ع �جلماهري �لتي مت �ل��س�ل �إليها من 
خالل �الجتماعات �الإعالمية �أو �لعرو�س 

�لتقدميية
عدد �الأفر�د �لذين يح�سرون �جلل�سات 

�لت�جيهية  و�لعرو�س �لتقدميية 

الإعلنات عن 
اخلدمة العامة

و�سع �إعالن غري جتاري لتعزيز �مل�ساو�ة بني 
�جلن�سني 

عدد �الإعالنات �ملطب�عة �أو �ملذ�عة �أو 
�مل��س�عة على �الإنرتنت 

عدد و�أن��ع منافذ �لت�زيع لالإعالنات

��ستطلع ر�أي �جلمه�ر عرب �لهاتف �أو الت�سويت
�الإنرتنت جلمع �لبيانات ال�ستخد�مها يف 

ر�سائل �لدع�ة

��ستطالعات �لر�أي �لتي �أجريت مع �جلمه�ر 
)�جلماهري(

حتليل وبحث 
الق�سية اأو 

ال�سيا�سة 

�لتحقيق �ملنهجي يف ق�سية �أو م�سكلة تتعلق 
بامل�ساو�ة بني �جلن�سني لتحديد �حلل�ل 

�ملمكنة ب�سكل �أف�سل

عدد �لبح�ث �أو �ملنتجات �ملعدة لتحليل 
�ل�سيا�سات، مثل �لتقارير و�مللخ�سات
عدد و�أن��ع منافذ �لت�زيع للمنتجات

عدد �ملنتجات �مل�زعة

و�سع اقرتاحات 
ال�سيا�سة

و�سع حل �سيا�سي حمدد للق�سية �أو �مل�سكلة 
�لتي يجرى تناولها الإنهاء �لتمييز بني 

�جلن�سني 

�ملبادئ �لت�جيهية �أو �ملقرتحات ب�ساأن 
�ل�سيا�سات

عدد �ملنظمات �لتي ت�قع على �ملبادئ 
�لت�جيهية �أو �ملقرتحات 

زيادة الوعي 
على امل�ستوى 

اللإ�سرتاتيجي

�إطالع �سانعي �ل�سيا�سات و�ملر�سحني على 
�لق�سية �أو �مل�قف من �مل�ساو�ة بني �جلن�سني 

عدد �لت�جيهات �أو �الجتماعات �لتي تعقد مع 
و��سعي �ل�سيا�سات �أو �ملر�سحني

عدد �سانعي �ل�سيا�سات �أو �ملر�سحني �لذين 
مت �ل��س�ل �إليهم

�أن��ع �سانعي �ل�سيا�سات �أو �ملر�سحني �لذين 
مت �لت��سل �إليهم

بناء علقات مع 
�سناع القرار

�لتفاعل مع �سانعي �ل�سيا�سات �أو غريهم 
ممن لديهم �سلطة �لت�سرف يف هذه �مل�ساألة.

عدد �الجتماعات �لتي تعقد مع �سانعي 
�لقر�ر
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دليل مجموعة أدوات للشباب 
للدعوة إلى المساواة بني الجنسني وتحقيقها 

بحلول عام 2030  - مصر 
 الجزء الثاني: أدوات التخطيط  للدعوة

للمساواة بني الجنسني   

نتائج الدعوة
القدرة على 

اإعداد الدعوة 
قدرة �ملنظمة �أو جمم�عة �ل�سباب �أو �ل�سبكة 

على قيادة ��سرت�تيجية للدع�ة وتكييفها 
و�إد�رتها وتنفيذها

زيادة �ملعرفة بالدع�ة، و�لدر�ية بتكتيكات 
�لتعبئة �أو �لتنظيم

حت�سني مهار�ت �الإعالم و�الت�ساالت
زيادة �لقدرة على �حل�س�ل على �لبيانات 

و��ستخد�مها

ال�سراكات اأو
التحالفات

عالقات تبادل منفعة مع �ملنظمات �الأخرى 
�أو �الأفر�د �لذين يدعم�ن �أو ي�سارك�ن يف 

��سرت�تيجية �لدع�ة

�إن�ساء عالقات تنظيمية جديدة �أو �أق�ى
عالقات جديدة مع �ل�سركاء غري �ملحتملني

�ملنظمات �جلديدة �لتي وقعت على �تفاقات 
تعاون

م��ءمة جدول �أعمال �ل�سيا�سات بني 
�ملتعاونني

�الإجر�ء�ت �لتعاونية �ملتخذة بني �ملنظمات

دعاة جدد
)مبا فيهم غري 

املحتملني اأو غري 
التقليديني(

�الأفر�د �لذين مل ي�سارك�� من قبل ويتخذون 
�إجر�ء�ت دعًما لق�سية �مل�ساو�ة بني �جلن�سني 

�أو م�قفهم منها

تعيني دعاة جدد
دو�ئر �نتخابية جديدة ممثلة بني �ملد�فعني

�إجر�ء�ت �لدع�ة �جلديدة لدعم �لق�سية

�الأ�سخا�س �لبارزون �لذين يتبن�ن ق�سية منا�سرون جدد
�مل�ساو�ة بني �جلن�سني ويدع�ن �إلى منا�سرتها 

علًنا

تعيني منا�سرون �أو �أ�سحاب م�سلحة جدد 
دو�ئر �نتخابية جديدة ممثلة بني �ملنا�سرين 

�الإجر�ء�ت �لتي يتخذها �ملنا�سرون، مثل 
�لتحدث �أو ت�سجيل �لدخ�ل لدعم �لق�سية �أو 

�مل�قف 

روؤية جمموعة 
ال�سباب للق�سية 
اأواإدراكهم اإياها  

حتديد جمم�عة �ل�سباب �أو �حلملة كم�سدر 
م�ث�ق به للق�سية 

عدد طلبات �ملنتجات �أو �ملعل�مات �لدعائية، 
مبا يف ذلك تنزيالت �مل��د �أو م�ساهد�تها 

على �سفحة �الإنرتنت
عدد و�أن��ع �لدع��ت �مل�جهة �إلى دعاة 

�لدع�ة و�لدعم من �ل�سباب للتحدث 
ب�سفتهم خرب�ء

�عرت�ف �جلمه�ر ب�ج�د م�سكلة �لتمييز بني الوعي
�جلن�سني، �أو �ملعرفة مبقرتح �سيا�سة �مل�ساو�ة 

بني �جلن�سني

ن�سبة �أع�ساء �جلمه�ر �لذين لديهم معرفة 
ذ�ت م�ست�ى �أف�سل باإحدى �لق�سايا  

ن�ضاط موقع �حلملة على �لإنرتنت 
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دليل مجموعة أدوات للشباب 
للدعوة إلى المساواة بني الجنسني وتحقيقها 
بحلول عام 2030  - مصر 
 الجزء الثاني: أدوات التخطيط  للدعوة

للمساواة بني الجنسني   

�الأهمية �لتي ي�ليها �جلمه�ر �مل�ستهدف ال�سمت
لق�سية �مل�ساو�ة بني �جلن�سني �أو �قرت�ح 

�ل�سيا�سة �لعامة

ن�سبة �أع�ساء �جلمه�ر �لذين يرون �أن 
�لق�سية مهمة لهم ويغريون م�قفهم

املواقف اأو 
املعتقدات

�أفكار �جلمه�ر �مل�ستهدف �أو م�ساعره �أو 
�أحكامه ب�ساأن ق�سية �مل�ساو�ة بني �جلن�سني �أو 

�قرت�ح �سيا�سة

ن�سبة �أع�ساء �جلمه�ر ذوي �مل��قف �الإيجابية 
جتاه ق�سية �مل�ساو�ة بني �جلن�سني �أو 

�هتمامهم )تتبع �لتح�سني(
ق�س�س ذ�ت مغزى من ق�س�س �لتغري�ت يف 

�مل��قف �أو �ل�سل�ك

رغبة �جلمه�ر �مل�ستهدف )غري �سانعي الإرادة العامة
�ل�سيا�سات( يف �لعمل على دعم �لق�سية �أو 

�قرت�ح �سيا�سة

ن�سبة �أع�ساء �جلمه�ر �لر�غبني يف �تخاذ 
�إجر�ء يف ق�سية معينة )تتبع �لتح�سني(

�حل�س�ر يف فعاليات �لدع�ة، مثل �ملنتديات 
�لعامة و�مل�سري�ت و�ملظاهر�ت

الإرادة 
ال�سيا�سية

رغبة �سانعي �ل�سيا�سات يف �لعمل دعًما 
لق�سية �أو �قرت�ح �سيا�سي لتحقيق �مل�ساو�ة 

بني �جلن�سني ومتكني �ل�سابات.

عدد �القتبا�سات من منتجات �لدع�ة �أو 
�الأفكار، �ملذك�رة يف �ل�سيا�سات �أو مد�والت 

�ل�سيا�سات 
عدد �مل�س�ؤولني �حلك�ميني �لذين يدعم�ن 

جه�د �لدع�ة يف �لعلن 
عدد مر�ت ذكر �لق�سية يف خطابات �سانعي 

�ل�سيا�سات 
عدد �الأحز�ب �ملمثلة للجهات �لر�عية 

لل�سيا�سات و�جلهات �مل�ساركة يف �لرعاية 
عدد �الأ�س��ت �مل�ؤيدة �أو �ملعار�سة ل�سيا�سات 

معينة

جمهور 
املنا�سرين اأو 

الزيادة املعتمدة 
على دعم 

الق�سية 

زيادة عدد �الأفر�د �لذين ميكن �العتماد 
عليهم يف ��ستمر�ر �لدع�ة �أو �لعمل �ملتعلق 

بامل�ساو�ة بني �جلن�سني وحق�ق �ل�سابات

ن�ضاط �ملوقع
عدد �أع�ساء �ملجم�عة �أو �ملتابعني على م��قع 

�لت���سل �الجتماعي )تتبع �لتح�سني(
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دليل مجموعة أدوات للشباب 
للدعوة إلى المساواة بني الجنسني وتحقيقها 

بحلول عام 2030  - مصر 
 الجزء الثاني: أدوات التخطيط  للدعوة

للمساواة بني الجنسني   

التغطية 
الإعلمية

كمية ون�عية �لتغطية يف و�سائل �الإعالم 
�ملطب�عة �أو �مل�سم�عة �أو �الإلكرتونية

عدد �القتبا�سات يف و�سائل �الإعالم من 
�لبح�ث �أو �ملنتجات يف �سياق �لدع�ة 

عدد �لق�س�س �لتي تعر�س بنجاح يف و�سائل 
�الإعالم

عدد مر�ت ذكر �ملنا�سرين �أو �ملتحدثني 
�ملدربني يف و�سائل �الإعالم

عدد مر�ت �لتغطية �الإعالمية �الإيجابية 
و�ل�سلبية

اإعادة �سياغة 
الق�سية

�لتغيري�ت يف كيفية عر�س ق�سية �مل�ساو�ة 
بني �جلن�سني وحق�ق �ل�سابات �أو مناق�ستها �أو 

ت�س�رها

عدد �ملقاالت �الإعالمية �لتي تعك�س �إطار 
�لق�سية �ملف�سل

اأهداف الدعوة

امل�ساهمة يف رفع 
الوعي وو�سع 

�سيا�سة للم�ساواة 
بني اجلن�سني

تقدمي مقرتح جديد لل�سيا�سات �ملن�سفة 
للجن�سني �أو مبادئ ت�جيهية لل�سيا�سة �لعامة

و�سع مقرتحات �أو مبادئ ت�جيهية جديدة

و�سع امل�ساواة 
بني اجلن�سني 

ومتكني 
ال�سابات على 
جدول اأعمال 

ال�سيا�سات

ظه�ر ق�سية �مل�ساو�ة بني �جلن�سني وحق�ق 
�ل�سابات على قائمة �لق�سايا �لتي ي�ليها 

�سناع �ل�سيا�سات �هتماما بالًغا 

و�سع �سيا�سات من�سفة للجن�سني ر�سميًّا 

اعتماد �سيا�سة 
امل�ساواة بني 

اجلن�سني

�لنجاح يف مترير �قرت�ح �سيا�سة �إن�ساف بني 
�جلن�سني عن طريق مر�س�م �أو �إجر�ء �قرت�ع 

�أو ت�سريع �أو �تفاق قان�ين

ا  و�سع �سيا�سات من�سفة للجن�سني ر�سميًّ
عدد �سانعي �ل�سيا�سات �لذين ميدون 

�لتز�ماتهم �إلى �اللتز�م بت�جيهات �ل�سيا�سة 
�ملقرتحة 

حجب �سيا�سات 
التمييز بني 

اجلن�سني

�لنجاح يف معار�سة �قرت�ح �سيا�سة �لتمييز 
بني �جلن�سني 

حجب �ل�سيا�سات ر�سميًّا
عدد �سانعي �ل�سيا�سات �لذين ي��سع�ن 

د�ئرة معار�ستهم لت�سمل ت�جهات �ل�سيا�سة 
�ملقرتحة
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 الجزء الثاني: أدوات التخطيط  للدعوة

للمساواة بني الجنسني   

تنفيذ �سيا�سة 
امل�ساواة بني 

اجلن�سني

تنفيذ �سيا�سة �مل�ساو�ة بني �جلن�سني كما 
ينبغي وت�فري �لتم�يل �أو �مل��رد وتنفيذ 

�أن�سطة �سمان �جل�دة للتاأكد من تنفيذ 
�ل�سيا�سة 

تنفيذ �ل�سيا�سات �أو �إد�رتها وفًقا للمتطلبات

ر�سد �سيا�سة  
امل�ساواة بني 

اجلن�سني 
وتقييمها 

متابعة �سيا�سة �مل�ساو�ة بني �جلن�سني ل�سمان 
تنفيذها كما ينبغي وحتقيق �الآثار �ملرج�ة 

منها

جمع �لتم�يل لر�سد �سيا�سات �مل�ساو�ة بني 
�جلن�سني وتقييمها ر�سميًّا 

متابعة �سيا�سة 
امل�ساواة بني 

اجلن�سني

منع �حلذف �أو �لتغيري�ت �ل�سلبية �الأخرى يف 
�سيا�سة �لتقييم

�حلفاظ على ثبات م�ست�يات مت�يل �سيا�سات 
�لتقييم �أو بر�جمه 

�حلفاظ على م�ست�يات �سالحية �ل�سيا�سات 
�أو �لرب�مج

جلب جهات 
مانحة جديدة 

من اأجل الدعوة 
اإىل حتقيق 

امل�ساواة بني 
اجلن�سني لتمكني 

ال�سابات

�جلهات �ملم�لة �لعامة و�خلا�سة �جلديدة 
�أو �الأفر�د �لذين ي�ساهم�ن باأم��ل �أو م��رد 

�أخرى لتحقيق �مل�ساو�ة بني �جلن�سني

عدد �ملتربعني الأول مرة
�ملانح�ن �جلدد �لذين يقدم�ن �لدعم �ملايل 

مقابل �لعيني
مت��سط �ملبالغ �ملقدمة من �ملانحني �جلدد

املوارد املالية 
والإدارية 

والفنية لتحقيق 
امل�ساواة بني 

اجلن�سني ومتكني 
ال�سابات

مقد�ر �الأم��ل �ملجم�عة وتن�ع م�سادر 
�لتم�يل �ملن�ساأة من �أجل �لرب�مج و�ل�سيا�سات 

�لهادفة �إلى حتقيق �مل�ساو�ة بني �جلن�سني

عدد �جلهات �ملانحة �إجمااًل 
�أن��ع �جلهات �ملانحة )�أفر�د، جمعيات 

خريية، �سركات(
�الأم��ل �ملمن�حة لدعم جه�د �لدع�ة

�الإير�د�ت �ملحققة لدعم جه�د �لدع�ة

التاأثريات على ال�سابات وخا�سة الأكرث تهمي�ًسا
حت�سني 

اخلدمات 
والأنظمة 

�لرب�مج و�خلدمات �ل�ساملة �أو �ملن�سقة 
معق�لة �الأ�سعار و�الأكرث �سه�لة وذ�ت �جل�دة 

�الأعلى

تعتمد �مل�ؤ�سر�ت على هدف �ل�سيا�سة �ملحدد. 
ومن �أمثلة ذلك ما يلي: 

�ملزيد من �لرب�مج �ملقدمة
�سه�لة �ل��س�ل �إلى �لرب�مج �أو �خلدمات

خدمات عالية �جل�دة
خدمات �أكرث باأ�سعار �أف�سل 
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للمساواة بني الجنسني   

الأو�ساع 
الجتماعية 

واملادية 
الإيجابية

حت�سني ظروف وبيئات �ل�سابات و�ملجتمعات 
�ملحلية و�ملجتمع ب�سكل عام

تعتمد �مل�ؤ�سر�ت على هدف �ل�سيا�سة �ملحدد. 
فقد تركز على �سبيل �ملثال على ما يلي: 

�نخفا�س معدل �لعنف �سد �ل�سابات
زيادة �مل�ساركة �القت�سادية و�ل�سيا�سية للمر�أة

م�ساركة �ملزيد من �ل�سابات يف �لقيادة
حت�سني م�ساركة �ل�سابات يف �سنع �لقر�ر

تعزيز �سيطرة �ل�سابات على م��ردهن 
�القت�سادية
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للمساواة بني الجنسني   

الجزء الثالث
أمثلة ودراسات حالة الدعوة للمساواة 

بين الجنسين في مصر
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دليل مجموعة أدوات للشباب 
للدعوة إلى المساواة بني الجنسني وتحقيقها 

بحلول عام 2030  - مصر 
الجزء الثالث: امثلة ودراسات حالة الدعوة  

للمساواة بني الجنسني في مصر   

الجـزء الثالث :
أمثلة ودراسات حالة للدعوة للمساواة 

بين الجنسين في مصر

مقدمة

�ل�سباب  للمنا�سرين  ميكن  �أفكاًر�  �جلزء  هذ�  يعر�س 
�ال�ستفادة منها يف �كت�ساف �ملزيد من �الأفكار و�لطرق للتاأثري 
على غريهم من �ل�سباب يف جمتمعاتهم �ملحلية الإ�سر�كهم يف 

حتقيق �مل�ساو�ة بني �جلن�سني.

وي�ستمل هذا اجلزء على:
�مل�ساو�ة بني �جلن�سني �ل�سباب يف  �أفكار الإ�سر�ك   •

بني  للم�ساو�ة  للدع�ة  حالة  ودر��سات  �أمثلة   •
�جلن�سني

بين  المساواة  في  الشباب  إلشراك  أفكار   .1
الجنسين

فيما يلي بع�س �الأفكار �ملنا�سبة ملختلف �لبيئات �الجتماعية، 
�لتي ميكن للمنا�سرين �ل�سباب �إدماجها يف �أعمالهم �لدع�ية 

الإ�سر�ك �ل�سبان �الآخرين يف �مل�ساو�ة بني �جلن�سني. 

بين  المساواة  أجل  من  كشركاء  الشباب  أ. 
الجنسين في منازلهم 

ت�عية  درو�س  �ل�سباب  لقن  دع�تك  حملة  �أثناء   •
�أ�سا�سية لالأطفال  �لتن�سئة و�لرعاية كقيم  باأهمية 

و�ملر�هقني و�ل�سباب. 
بني �جلن�سني يف �لرتبية  �مل�ساو�ة  �إدماج  �إلى  �دع   •
�ل��لدية لكل من �الأمهات و�الآباء مبا يف ذلك �الآباء 

�جلدد.
�ل�س�ء يف   �الآباء كجمه�ر م�ستهدف و�سلط  �أدخل   •
�لر�سائل على قيمة �الأب�ة يف كل مر�حل من� �لطفل 

بدًء� من �ل�الدة.

نظم حملة عامة لك�سر �ل�س�ر �لنمطية �ل�سائعة    •
على  �ل�سباب  و�سجع  �ملنزل  يف  �جلن�سني  عن 

�مل�ساركة يف �الأعمال �ملنزلية وتقدمي �لرعاية.

بين  المساواة  أجل  من  كشركاء  الشباب  ب. 
الجنسين في المدارس والجامعات

ميكنك �ن تركز دع�تك على �ملد�ر�س و�جلامعات   •
وثقف  �جلن�سني،  بني  عد�لة  �أكرث  �ملناهج  جلعل 
�ل�سباب ب�ساأن ف��ئد �مل�ساو�ة بني �جلن�سني، و�سلط 

�ل�س�ء على �لقدوة �حل�سنة من �ل�سبان.

�إلى تدريب �ل�سبان و�ل�سابات على �لقيادة من  �دع   •
خالل �لدور�ت �لدر��سية �جلامعية عن �لدر��سات 

�ملتعلقة باجلن�سني.

منح  �إلى  و�جلامعات  �ملد�ر�س  �إد�ر�ت  مع  �دع   •
�لريا�سة،  ممار�سة  يف  مت�ساوية  ا  فر�سً �ل�سابات 
و�لتكن�ل�جيا  �لعل�م  تعلم  على  �ل�سابات  و�سجع 

و�لهند�سة و�لريا�سيات.

�سجع �ل�سباب على �لتحدث و�تخاذ �إجر�ء�ت �سد   •
�لعنف �لقائم على �لن�ع يف �ملد�ر�س و�جلامعات.

و�جلامعات  �ملد�ر�س  يف  حملتك  �أن�سطة  �ربط   •
 ،»Because I am a man – بحمالت »الأين رجل
بدء  كيفية  ح�ل  �ملعل�مات  من  �ملزيد  عن  و�بحث 
�سفحات  على  ر�جل«  »الين  )ها�ستاج  حملة 
و�أهد�فها  باحلملة  للتعريف  �الجتماعي،  �لت���سل 

ور�سالتها(.
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ج. الشباب كشركاء من أجل المساواة بين 
الجنسين في المجتمعات المحلية

بني  �مل�ساو�ة  �أن  على  ت�ؤكد  عامة  حملة  نظم   •
و�أنها  ا  �أي�سً بالذك�ر  �سلة  ذ�ت  ق�سية  �جلن�سني 
يف  �ل�سباب  ��ستهدف  �ملجتمع.  يف  �جلميع  تفيد 
�لريا�سية،  و�لفرق  �الأخرى،  �ل�سباب  جمم�عات 
و�جلماعات �لدينية وغريها من �جلماعات د�خل 

�ملجتمع، و�لقطاع �خلا�س.
جمتمعك  يف  �آخرين  �سباب  مع  حمادثات  �عقد   •
حمادثة  فاإجر�ء  �جلن�سني،  بني  �مل�ساو�ة  ب�ساأن 
مفت�حة مع �ل�سباب ح�ل معنى �لرج�لة ه� �خلط�ة 

�الأولى نح� �لتغيري.
و�ألهمهم  �ملحلي  �ملجتمع  يف  �لفتيان  ق�ى  �ح�سد   •
�جلن�سني  بني  �لتمييز  �سد  �إجر�ء�ت  �تخاذ 

و�لت�سدي للعنف �لقائم على �لن�ع.
�الآمن  �ل��س�ل  لتاأمني  �ملحلية  �ل�سلطات  مع  �دع   •
و�ملتكافئ �إلى �مل�ساحات �لعامة و�ملر�كز �ملجتمعية 

�ملخ�س�سة للن�ساء و�لفتيات.
وم�سرحيات  فنية  عرو�س  على  �ل�س�ء  �لقاء   •

و�ن�سطة ريا�سية وثقافية لرفع �ل�عي 
معار�س فنية، وم�سارح تفاعلية.  •

بين  المساواة  في  كشركاء  الشباب  د. 
الجنسين في مكان العمل

�لت�عية بكيفية ت��سع �لنم� �القت�سادي عن طريق   •
�مل�ساو�ة بني �جلن�سني يف مكان �لعمل

طفل  رعاية  �إجازة  مبنح  �ل�سماح  �إلى  �لدع�ة   •
لالآباء وتدريب �الآباء �جلدد على كيفية �لتعامل مع 

�الأطفال 
تنظيم حملة ت�عية للحد من �لفج�ة يف �الأج�ر بني   •

�جلن�سني يف مكان عملك  .

بين  المساواة  في  كشركاء  الشباب  ه. 
الجنسين باستخدام وسائل اإلعالم 

ملعرفة  �لرئي�سية  �الإعالم  و�سائل  �أد�ء  ر�سد   •
لكل  �لنمطية  �ل�س�ر  على  �ل�س�ء  ت�سليطها  كيفية 
من �جلن�سني. ��ستخدم هذه �ملعل�مات للدع�ة مع 
و�الإعالنات،  �الأفالم،  تط�ير  �إلى  �الإعالم  و�سائل 
�لتي  و�مل�سل�سالت،  و�لدر�ما،  �ملتحركة،  و�لر�س�م 
تعزز م�ست�ى �لرعاية و�لتن�سئة و�ل�سفات �لذك�رية، 
وال ينبغي ل��سائل �الإعالم �أن تعزز �الأدو�ر �لنمطية 

لل�سابات و�ل�سبان.
منتجات  �إن�ساء  على  �ل�سباب  جمم�عات  ت�سجيع   •
�إعالمية تتناول �مل�ساو�ة بني �جلن�سني مثل �الأفالم 
�لق�سرية، وم�سرح �ل�سارع، و�ألعاب �لفيدي� وما �إلى 

ذلك.
للت���سل  �لر�هنة  �ل�س�ؤون  ح�ل  ق�سية  ��ستخد�م   •
�ل�سحفية،  �لن�سر�ت  )عرب  �الإعالم  و�سائل  مع 
�ل�سحفية،  و�ملجم�عات  �الإعالمية،  و�لت�جيهات 
و�ملقابالت، و�إر�سال �لر�سائل �إلى �ملحررين، وكتابة 
لت�سليط  �لر�أي(  عن  �ملعربة  �الفتتاحية  �ملقاالت 
�ل�س�ء على ف��ئد �مل�ساو�ة بني �جلن�سني للجميع، 
لتمكني  �ل�سباب  يلعبه  �أن  ميكن  �لذي  و�لدور 

�ل�سابات.

و. الشباب كشركاء من أجل المساواة بين 
الجنسين باستخدام التكنولوجيا الرقمية

�جلن�سني  بني  �مل�ساو�ة  ب�ساأن  رقمية  حملة  تنظيم   •
وو�سائل  �الإلكرتوين  �لربيد  ر�سائل  با�ستخد�م 
في�سب�ك،  ت�يرت،  )مثل  �الجتماعي  �لت���سل 
ي�تي�ب، �ين�ستجر�م( بحيث ت�ستهدف هذه �حلملة 

�ل�سباب.
يف  ك�سركاء  �ل�سباب  بدور  �ل�عي  م�ست�ى  رفع   •
تكن�ل�جيا  با�ستخد�م  �جلن�سني  بني  �مل�ساو�ة 
مثل  �لف�رية  �ملر��سلة  وتطبيقات  �ملحم�ل  �لهاتف 

و�ت�ساب وتيليجر�م.
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للت�عية  �ملدونات  با�ستخد�م  رقمية  حملة  �إطالق   •
بني  �مل�ساو�ة  لتعزيز  به  �لقيام  لل�سباب  ميكن  مبا 
�لعنف  �إنهاء  �إلى  �لر�مية  و�الإجر�ء�ت  �جلن�سني 

�لقائم على �لن�ع.
دعم �ل�سبكات �الجتماعية باللغات �ملحلية.  •

و�سائل  عرب  �جلن�سي  �لتحيز  من  للحد  �لدع�ة   •
�لت���سل �الجتماعي وو�سائل �الإعالم. 

2. أمثلة للدعوة للمساواة بين الجنسين

اأفكار للمبادرات التي تعزز امل�ساواة بني اجلن�سني
ومبا �أن �لرجال كثرًي� ما ي�سيطرون على جماالت �سنع �لقر�ر 
يف �لقطاعني �لعام و�خلا�س، فاإن فهم م��قعهم يعترب �أمًر� 
بالغ �الأهمية ل��سع �ل�سيا�سات و�لرب�مج �لتي تعزز �مل�ساو�ة 

بني �جلن�سني.

التوصيات  على  أمثلة  يلي  فيما   .1-2
الدراسة  عن  المنبثقة  السياسية 
 IMAGES  - لمصر  االستقصائية 

:Egypt

وو�سع  لالآباء  طفل  رعاية  �إجازة  حتديد  �إلى  �لدع�ة   .1
تعزيز  وبالتايل  �ملنطقة  م�ست�ى  على  �الأب�ة  بر�مج 
م�س�ؤولية �لرجل عن رعاية �الأ�س رة و�الأطفال ودعمهم 

الأعمال �لرعاية بال �أجر.

يف  �جلن�سني  بني  للم�ساو�ة  �أق�ى  لرتكيز  �لدع�ة   .2
خالل  من  �ل�سباب  تخاطب  �لتي  �حلالية  �ل�سيا�سات 
�لدع�ة لال�ستثمار يف قيادة �ملر�أة �ل�سابة وم�ساركتها مع 

�ل�سبان يف �مل�ساو�ة بني �جلن�سني.

يف  �ل�سابة  �ملر�أة  م�ساركة  يف  �ال�ستثمار  لزيادة  �لدع�ة   .3
�القت�ساد على م�ست�ى �لقطاعني �لعام و�خلا�س.

يف  للجن�سني  مر�عية  در��سية  مقرر�ت  لدمج  �لدع�ة   .4
جميع �ملر�حل �لتعليمية مبا يف ذلك �ملد�ر�س �الإعد�دية 
�لتعليمية  �لرب�مج  من  وغريها  و�جلامعات،  و�لثان�ية، 
�لنظر  بغ�س  �أنه  تذكر  من  البد  ولكن  �لر�سمية.  غري 
بني  للم�ساو�ة  �لد�عمة  و�ل�سيا�سات  �لق��نني  تعزيز  عن 

�جلن�سني، من �ل�سروري �أن تت���سل جمم�عات �ل�سباب 
من خالل ت�عية �ل�سبان للتاأثري عليهم لي�سبح�� �سركاء 

من �أجل حتقيق �مل�ساو�ة بني �جلن�سني.

2-2. المؤتمر الوطني للشباب

حتت �سعار »�أبدع.. �نطلق«، �أطلق �ل�سيد رئي�س �جلمه�رية 
عبد �لفتاح �ل�سي�سي �مل�ؤمتر�ت �ل�طنية لل�سباب لتك�ن من�سة 
م�ؤ�س�ساتها،  مبختلف  �مل�سرية  �لدولة  بني  �ملبا�سر  للح��ر 
م�ستقبل  لتحقيق  يطمح  �لذي  �ل��عد  �مل�سري  و�ل�سباب 
�أف�سل لدولته وه� ملتقى دوري للح��ر �ملبا�سر بني �ل�سباب 
�مل�سري وممثلني عن �حلك�مة �مل�سرية وم�ؤ�س�ساتها �ملختلفة 

حتت رعاية �لرئي�س عبد �لفتاح �ل�سي�سي.

مستهدفة  كجهات  البرلمان  نواب    .3-2
وحلفاء من أجل الدعوة لتحقيق المساواة بين 

الجنسين 
�ل�سيا�سات  ملناق�سة  بال�سلطة  �لربملان  ن��ب  يتمتع   •
و�إقر�ر  وت�سكيلها،  للجن�سني  �مل�ساوية  �ل�طنية 
�ملر�أة  بحق�ق  تطالب  �لتي  �لق��نني  و�سياغة 
�ل�سابة، و�سمان �مل��رد لتنفيذ مثل هذه �لت�سريعات 
تنفيذها. وهذ� يجعل  ومتابعة  و�ل�سيا�سات ور�سد 
رئي�سية  م�ستهدفة  جهات  �لربملانيني  �لن��ب  من 

للدع�ة من �أجل حتقيق �مل�ساو�ة بني �جلن�سني. 
وتتطلب م�ساركة �لعمل مع ن��ب �لربملان �حل�س�ل   •
و�سناعة  �ل�سيا�سية  للبيئة  متعمق  فهم  على 
ل�ظائفه.  �لربملان  تنفيذ  و��ساليب  �ل�سيا�سات 
على  �لتعرف  �إلى  حتتاج  �س�ف  �سياقك،  وبح�سب 
�لربملان،  نو�ب  �إ�ضر�ك  �أجل  من  �لنطالق  نقاط 
�لربملانية،  �لقيادة  خالل  من  �إليهم  �لدخ�ل  مثل 
�مل�ستقلني،  و�لربملانيني  �لربملانية،  و�للجان 
��ستخد�م  ا  �أي�سً وميكن  �لربملانية.  و�ل�سبكات 
�مل�ساو�ة  تتناول  و�لتي  �مل�ؤجلة  �لق��نني  م�سروعات 
بني �جلن�سني كنقطة �نطالق لبدء نقا�س مع ن��ب 
�إلى ن��ب  �لربملان. وهناك طريقة �أخرى لل��س�ل 
�لربملان وهي من خالل �ختيار �سركاء يف �لدع�ة 

ممن ي�ستطيع�ن �ل��س�ل �إلى ن��ب �لربملان. 
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نصائح

دراسة
حالة

مع  �لعمل  ح�ل  �ملعل�مات  من  �ملزيد  على  تعرف 
�لبحث  خالل  »ر�ئد�ت«.  من  وحركة  �لربملانيني 
مع  �لعمل  �أجل  من  �لتدريبي  �لي�ني�سيف  »دليل  عن 

�لربملانيني«. 

وهناك  �لربملان.  ن��ب  مع  نقا�س  لبدء  �نطالق  كنقطة 
خالل  من  وهي  �لربملان  ن��ب  �إلى  لل��س�ل  �أخرى  طريقة 
�ختيار �سركاء يف �لدع�ة ممن ي�ستطيع�ن �ل��س�ل �إلى ن��ب 

�لربملان. 

اتفاقية  باستخدام  المرأة  حقوق  دعم    .4-2
سيداو 

من  ميكن  �لتي  �ملحددة  �لطرق  من  جمم�عة  يلي  وفيما 
�أجل حتقيق �مل�ساو�ة  �ل�سباب �لدفاع من  خاللها ملجم�عات 

بني �جلن�سني ودعم حق�ق �ملر�أة با�ستخد�م �تفاقية �سيد�و:

ن�سر �ل�عي ب�ساأن �مل�ساو�ة بني �جلن�سني وحق�ق �الإن�سان   .1
للمر�أة �ل�سابة و�ل�سمانات �لتي تقدمها �تفاقية �سيد�و.

�لدع�ة �إلى رفع �لتحفظات على �تفاقية �سيد�و �إلى جانب   .2
�إلغاء �لق��نني �لتمييزية ب�ساأن حق�ق �ملر�أة يف �الأ�سرة، 
�لعق�بات،  وق��نني  �ل�سخ�سية،  و�لق��نني  و�لطالق، 
و�لق��نني �خلا�سة باجلن�سية، و�الإرث، و�مللكية، وحيازة 

�الأر�س، وغريها من �مل��رد.

�لتقرير  و�سع  يف  للم�ساهمة  �حلك�مي  �لدعم  ح�سد   .3
�لر�سمي للدولة وتقدميه �إلى �للجنة �ملعنية بالق�ساء على 
�لتمييز �سد �ملر�أة، �إلى جانب �مل�ساركة يف و�سع �لتقرير 

�لر�سمي عن �لتقدم �ملحرز يف تنفيذ �تفاقية �سيد�و. 

�ملعنية  �للجنة  من  �ل�سادرة  �لت��سيات  من  �ال�ستفادة   .4
ا  بالق�ساء على �لتمييز �سد �ملر�أة لدولتكم )وُت�سمى �أي�سً
�لدعم  ح�سد  �أجل  من  وذلك  �خلتامية(،  �ملالحظات 
�لقان�ين  �الإ�سالح  �إجر�ء�ت  �تخاذ  بهدف  �حلك�مي 

و�ل�سيا�سي مبا يتفق مع ت��سيات �للجنة.

وميكن للمر�أة �ل�سابة )م�ستقلة كانت �أو تابعة ملجم�عة(   .5
تعر�ست  ما  �إذ�  �للجنة  �إلى  ب�سك�ى  تتقدم  �أن  ا  �أي�سً
قد  دولتها  تكون  �أن  ب�ضرط  وذلك  حقوقها،  لنتهاك 

�سدقت على �لربوت�ك�ل �الختياري �مللحق باالتفاقية.

3. دراسات حالة للدعوة للمساواة بين الجنسين

تعاون فريق »كايرو رانرز« مع منظمة اليوني�سف 
وهيئة الأمم املتحدة للمراأة للحتفال بيوم املراأة 

العاملي)1(  
نظمت جمم�عة »كايرو رانرز« بالتعاون مع منظمة 
�الأمم �ملتحدة للمر�أة و�لي�ني�سيف يف م�سر يف 8 مار�س 
ا  2015 �حتفااًل بالي�م �لعاملي للمر�أة �لذي تز�من �أي�سً
عمل  ومنهاج  الإعالن  �لع�سرين  �ل�سن�ية  �لذكرى  مع 
بكني ب�ساأن متكني �ملر�أة. وكانت فكرة هذه �ملبادرة هي 
�لدع�ة �إلى �لعمل �لتط�عي وت�سليط �ل�س�ء على جه�د 

�ل�سباب.

http://english.ahram.org.eg/NewsContent/7/48/125123/Life--Style/   - 1
Health/Brimming-with-energy,-Cairenes-run-to-celebrate-In.aspx،مت 

�لدخ�ل �إلى بتاريخ 31 �أكت�بر 2017
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ا�ستخدام الفن لرفع م�ستوى الوعي مب�سكلة العنف 
بني  للم�ساواة  »نور«  م�سر اأغنية  يف  املراأة  �سد 

اجلن�سني:  
حتت مظلة حملة #16يوم من �لن�ضاط ملناه�ضة �لعنف 

�سد �ملر�أة، وبالتعاون مع �ملجل�س �لق�مي للمر�أة، 

�أمينة خليل  �لفنانة  »ن�ر« من قبل  �أغنية  �إ�سد�ر  مت 
و�ملغني �لر�ب �مل�سري ز�ب ثروت يف عام 2016.

�جتياز  يف  �مل��سيقي  �لفيدي�  جنح  �إطالقه،  مبجرد 
�ساعة   24 من  �أقل  يف  في�سب�ك  على  م�ساهدة  ملي�ن 
ومتكن من �ل��س�ل �إلى �أكرث من خم�سة ماليني م�ساهد 
من  �الأغنية  تبقى  �الجتماعي.  �لت���سل  �سبكات  على 
ي�تي�ب  م�قع  على  م�ساهدة  �الأكرث  �لفيدي�هات  �أكرث 

م�سر. 

فيلم  » بني بحرين « :  
فيلم » بني بحرين « �حلائز على ج��ئز فيلم رو�ئي 
م�سري )90 دقيقة(، ويتناول معايري �جتماعية متعلقة 
بامل�ساو�ة بني �جلن�سني ومتكني �ملر�أة. ويهدف �إلى رفع 
�ملر�أة،  تعليم  خا�سًة  �لتعليم،  باأهمية  �ل�عي  م�ست�ى 
يف  ي�ساعد  �أي�سًا  �لفيلم  �ملجتمع،  تنمية  على  وتاأثريه 
تقييد �ملمار�سات �ل�سارة �لتي �أيدتها �لعاد�ت و�لتقاليد 
�ل�سلبية. وكذلك يلقي �ل�س�ء على ق�سية ختان �الناث 
�ملر�أة  �سد  للعنف  �لرئي�سية  �الأ�سكال  �أحد  باعتباره 

و�أحد �لتحديات �لتي تع�ق تقدم �ملر�أة.

�الأمم  هيئة  قبل  من  بحرين«   »بني  فيلم  تط�ير  مت 
�ملتحدة للمر�أة يف م�سر بالتعاون مع �ملجل�س �لق�مي 
للتنمية  �الأمريكية  �ل�كالة  من  بدعم  و�أي�سًا  للمر�أة 
�لدولية )USAID( و�سفارة �ليابان يف م�سر. و�لفيلم 
مرمي  �ل�سهرية  �مل�سرية  �ل�سيناري�  كاتبة  تاأليف  من 

نع�م، و�إخر�ج �أن�س طلبة، و�إنتاج �إك�سري.

ح�سل �لفيلم على 14 جائزة حتى �الآن من مهرجانات 
�سينمائية دولية و�إقليمية مثل مهرجان �أ�س��ن �ل�سينمائي 
�لدويل للمر�أة ومهرجان بروكلني �ل�سينمائي مهرجان 
تازة �لدويل ل�سينما �لتن�ع باملغرب. مت �إ�سد�ر �لفيلم 
يف 15 �أكت�بر 2018، وحالًيا يجري و�سع خطة للعرو�س 
�لعامة لل��س�ل �إلى �جلمه�ر يف �ملحافظات �ملختلفة، 
ومن ذلك ميكن �إجر�ء مناق�سات جماعية مركزة ح�ل 
ح�ل  �جلمه�ر  وت�س�ر�ت  �أفكار  تغيري  يف  �لفيلم  دور 

م��س�عات خمتلفة �لتي كانت معرو�سة.
على  �سفحته  خالل  من  �لفيلم  �عالن  روؤية  ميكنك 

�لفي�س ب�ك:
https://www.facebook.com/
betweentwoseasmovie/

دراسة
حالة دراسة

حالة
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�سوق زنني:
يخلق �س�ق زنني م�ساحة �آمنة الآالف �لبائعني و�لبائعات. 
ُير�عى  ت�ساركي  نهج  با�ستخد�م  زنني  �س�ق  تط�ير  مت 
�عتبار�ت �لن�ع �الجتماعي مما يهدف �لى خلق م�ساحة 
الئقة للبائعات و�ل�سيد�ت �ملرتد�ت على �ل�س�ق لتعزيز 
�لتمكني �ملر�أة �قت�ساديا. وقد مت �إن�ساء وحدة مر�قبة 
�الأمان  و�سمن  �ل�س�ق  الإد�رة  �لبلديات  م�ست�ى  على 

وجمع تعليقات من �لزو�ر.

ميكنك �لرج�ع �إلى هذ� �لر�بط )ن�سخة عربية(:  

https://www2.unwomen.org /-/media/

field%20office%20egypt/attachments/

news/2019/10/press%20release-final-ar.

pdf?la=en&vs=3830

دفاع ال�سباب امل�سري عن حقوق املواطنة اخلا�سة 
باملراأة ورفع الوعي ب�ساأنها)2(:

�سارك مكتب هيئة �الأمم �ملتحدة للمر�أة يف م�سر بجه�ده 
�ملهتمني  �ل�سباب  من  كادر  لبناء  �ملحلية  �ملنظمات  مع 

بالدفاع عن حق�ق �مل��طنة للمر�أة و�لت�عية بها.

تتاألف من 240 �ساًبا يف ع�سر  وقد �جتمعت جمم�عة 
�أكرب  مظلة  حتت   2015 عام  يف  م�سرية  حمافظات 
وهي مبادرة �مل��طنة �لن�سائية بقيادة �ملجل�س �لق�مي 
للمر�أة، وبهدف �إ�سد�ر ملي�ين بطاقة رقم ق�مي للمر�أة 

�مل�سرية.

وتتاألف �ملجم�عة من �ل�سباب من �جلن�سني، ومتثل كل 
من �لن�ساء و�لرجال بالت�ساوي، وميثلهم جمم�عة ُتعرف 
يف جمتمعاتهم با�سم "�سفر�ء �ل�سباب". وهم نا�سط�ن 
يف جمتمعاتهم لبدء ح��ر مفت�ح يتناول حق�ق �مل��طنة 
و�لفر�س  معاجلتها،  ينبغي  �لتي  و�لتحديات  للمر�أة، 
�لتي ت�ساهم يف �ل��س�ل �إلى حتقيق �لرفاهية للجميع. 
وقد �سبق �أن نفذ �سفر�ء �ل�سباب مبادر�ت جمتمعية يف 
�إلى �ملناطق �لفقرية  ع�سر حمافظات بهدف �ل��س�ل 
ق�سايا  على  و�النفتاح  �لقب�ل  يعترب  حيث  و�ملهم�سة 
و�ملعايري  �مل�سبقة،  �الأفكار  ب�سبب  حتدًيا  �ملر�أة  حق�ق 

و�لتقاليد �لثقافية.

وقد تلقى �سفر�ء �ل�سباب تدريًبا من خالل �سل�سلة من 
ور�س �لعمل تتناول ت�سميم وتخطيط حمالت �ملجتمع 
و�إجر�ء  �ملجتمعية،  �مل��رد  وتعبئة  و�لدع�ة،  �ملحلي، 

تقييم �حتياجات �مل�ستفيدين على �أر�س �ل��قع.

2 -   هيئة �الأمم �ملتحدة للمر�أة – )2015(، متكني �ملر�أة، ومتكني م�سر. تقرير �ملنجز�ت 
2015. �ملكتب �لُقطري يف م�سر

دراسة حالة
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حملة  »التاء مربوطة« : 
يف عام 2016، �ساهمت هيئة �الأمم �ملتحدة للمر�أة يف 
ق�تك  �سر  مرب�طة«  »�لتاء  بعن��ن  �ل�طنية  �حلملة 
�الأمم  وهيئات  للمر�أة  �لق�مي  �ملجل�س  مع  بالتعاون 
�ملتحدة �الأخرى. �حلملة �الإعالمية حتطم كل �لعقبات 
�ملجال  يف  �ملر�أة  ت��جهها  �لتي  �لتحديات  و�لتحديات 
�لعام مثل �ل�سغط �الأ�سري و�الجتماعي للبقاء يف �ملنزل 
و�لقت�ضادية  �لعامة  �حلياة  يف  �لنخر�ط  من  بدًل 
و�ل�سيا�سية. وحتث �حلملة على عدم �ال�ست�سالم لنظرة 
�ملجتمع �لنمطية �ل�سيقة جتاه دور �ملر�أة ومكانتها يف 

�ملجتمع.

م�ساهدة  ماليني  خم�سة  من  �أكرث  �إلى  �حلملة  و�سلت 
ماليني  وثمانية  �الجتماعي  �لت���سل  و�سائل  على 

م�ساهدة على �لتلفزي�ن حتى �أكت�بر2016.

�أكرث من 100 فنان و�سخ�سيات �لعامة �أيدو� �حلملة. 
وميكنك متابعة �حلملة عن طريق #�سر_ق�تك.

�نطلقت يف  �لتي   ، »منتجة«  بعن��ن   �لثانية  �ملرحلة 
�القت�سادي  �لتمكني  �أهمية  على  ركزت   ،2017 عام 

للمر�أة.

حملة  » لأين رجل« : 

هذه  للمراأة  املتحدة  االأمم  هيئة  اأطلقت   ،2017 عام  يف 
وبتمويل  للمراأة  القومي  املجل�س  مع  بال�سراكة  احلملة 
وهي  الدويل.   االإمنائي  للتعاون  ال�سويدية  الوكالة  من 
ليعلن  نف�سه،  الرجل  خالل  من  ولكن  املراأة  لدعم  حملة 
م�ساندته للفتيات وال�سيدات الأن �سهامته تقت�سي الوقوف 
فى وجه التحر�س بهن، وتذكره مروءته اأال ي�ستولى على 
حقوقها، وكاأنه يقول ب�سوت عال:  »الأين راجل �ساأجعل 
ابنتي متار�س الريا�سة و�ساأ�ساند زوجتي يف تربية اطفالنا 

الأعطى لها م�ساحة لتثبت نف�سها فى العمل«.

االإعالميني  من  امل�سري  املجتمع  جنوم  ت�سامن  وبعد 
والعبي الكره والفنانني مع احلملة.

يوما   16 الـ  حملة  فعاليات  �سمن  رجل  الأين  حملة  تاأتى 
هيئة  اأطلقتها  التى  املراأة،  �سد  العنف  ملناه�سة  العاملية 
االأمم املتحدة للمراأة، حتت �سعار:  »دون ا�ستثناء اأحد: ال 

للعنف �سد الن�ساء والفتيات«.

و�سلت احلملة اإلى 7 مليون تعليق وردود اأفعال عرب و�سائل 
االإنرتنت، حتى نهاية عام 2017.

االإيجابية  النماذج  ال�سوء على  ت�سليط  ت�ستهدف احلملة 
اأهمية حتقيق  املراأة. والتاأكيد على  الرجل فى دعم  لدور 
امل�ساواة بني اجلن�سني: »الراجل وال�ست ِلهم نف�س احلقوق 

والواجبات«.

دعم الالعب امل�سري حممد �سالح مهاجم فريق ليفربول 
راجل  »الأين  قائال:  »تويرت«  عرب  احلملة  االإجنليزي، 
والواجبات،  نف�س احلقوق  ليهم  وال�ست  الراجل  اإن  فاهم 

قررت ادعم حملة« »الأين رجل«.

ت�سابق عدد من كبار االعالميني لدعم احلملة مثل الكاتب 
ال�سحفي خالد �سالح واالإعالمي اأ�سامة كمال، وحلق بهم 
الفكرة  على  واأكد  العابدين،  ظافر  مثل  الفنانني  بع�س 

جنمات مثل يا�سمني �سربي واأينت عامر.

دراسة
حالة
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ر�سخها  خاطئة  فكرة  ت�سحيح  على  يقوم  احلملة  فيديو 
املجتمع فى عقل الذكور اأنهم االأف�سل وكفاية اأنهم يوفرون 
حقوق  يعطى  �سوف  رجل  الأنه  لكن  البيت،  يف  الفلو�س 
زوجته وي�ساعد فى تعليم اأخته، وال�سماح البنته مبمار�سة 
الريا�سة، ودعم زوجته لتاأخذ فر�ستها فى �سغلها. مل�ساهدة 
الفيديو ميكنك ان تدخل الى �سفحة االأمم املتحدة للمراأة 
(https://www.facebook.com/ بوك  الفي�س  على 

watch/?v=1472042279510726)

#Because_Iam_a_Man #الإين_رجل  

ما هي هذه احلملة؟  
حملة  املتحدة  لالأمم  العام  االأمني  اأطلق   2008 عام  يف 
»احتدوا « من اأجل اإنهاء العنف �سد املراأة. وكان الهدف 
الرئي�سي للحملة هو اإنهاء العنف �سد الن�ساء والفتيات عن 
طريق زيادة الوعي العام وتقوية االإرادة ال�سيا�سية وزيادة 
الن�ساء  �سد  اأ�سكاله  بكل  العنف  ملنع  الالزمة  املوارد  عدد 
والفتيات يف كل اأنحاء العامل. وال �سبيل اإلى حتقيق ذلك 
وااللتزام  هادفة  اإجراءات  الوطنية  احلكومات  اتخاذ  اإال 
مب�سوؤولياتها ال�سيا�سية عن امل�ساواة بني اجلن�سني مدعومة 
باملوارد الكافية. وقد �شاركت احلملة بن�شاط مع احلكومات 
والقطاع  الريا�سية  وال�سخ�سيات  والفنانني  وامل�ساهري 

اخلا�س وغري ذلك.

 وقد اأعلنت احلملة يوم 25 من كل �سهر »يوم الربتقال« 
العنف  ومنع  الوعي  لزيادة  اإجراءات  اتخاذ  يوم  وهو   -
االحتفال  جاء   ،2017 عام  يف  ويف  والفتيات.  الن�ساء  �سد 
ورائنا:  اأحًدا  نخلف  »لن  عنوان  حتت  الربتقال  بيوم 
لينته العنف �سد الن�ساء والفتيات بحلول عام 2030« مع 
اأواًل. واحلملة  الفئات �سعًفا وتهمي�ًسا  اأكرث  اإلى  الو�سول 

على  القائم  العنف  �شد  الن�شاط  من  يوًما   16 عن  عبارة 
وهو  نوفمرب   25 يوم  من  عام  كل  تبداأ  االجتماعي  النوع 
اليوم العاملي لنبذ العنف �سد املراأة حتى 10 دي�سمرب وهو 
اأنحاء  يوم حقوق االإن�سان. وتدعو احلملة اجلميع يف كل 
العامل اإلى اتخاذ اإجراءات يف جمتمعاتهم املحلية والقيام 

بدورهم والوقوف �سد العنف �سد الن�ساء والفتيات.

من  يوًما  »احتدوا« و»16  بحملة  دعوتك  عمل  اربط 
الن�شاط«.

من   25( الربتقال  يوم  يف  العامة  حملتك  اأن�سطة  اأقم 
وابدء  الربتقايل  اللون  ذات  املالب�س  بارتداء  ال�سهر( 
بني  امل�ساواة  حتقيق  كيفية  حول  االآخرين  مع  التحدث 
يف  والفتيات  الن�ساء  �سد  العنف  على  والق�ساء  اجلن�سني 
بلدكم بحلول عام 2030. ا�ستخدم الزخم الذي مت ح�سده 

لزيادة الوعي بق�سيتك على نطاق اأو�سع. 

على  الربتقال  يوم  عن  املعلومات  من  املزيد  على  تعرف 
موقع 

http://www.unwomen.org/en/what-we-do/

ending-violence-against-women/take-action

للمدار�س  ميكن  التي  الطرق  املتحدة  االأمم  تبني  كما 
واجلامعات اأن تتوا�سل بها مع احلملة على هذا املوقع:

 http://www.un.org/en/women/

endviolence/schools.shtml

ا احل�سول على بع�س االأفكار االأخرى حول  باإمكانك اأي�سً
كيفية تنظيم يوم الربتقال يف بلدك من موقع  

http://www.unwomen.org/-/media/

headquarters/attachments/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
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حملة مات�سكتو�ص: 
بعد �ل��س�ل �إلى �أكرث من ملي�ن م�ساهدة وم�ساركة عرب 
�الإنرتنت، �أطلق �جلزء �لثاين من �حلملة »مات�سكت��س! 
يتم  �لعام«.  �لنقل  يف  �جلن�سي  �لتحر�س  ملناه�سة 
تط�ير �سل�سلة من �الإعالنات بهدف رفع م�ست�ى �ل�عي 
ح�ل مكافحة �لتحر�س �جلن�سي يف و�سائل �لنقل �لعام 

و�سيتم و�سعها يف �ملرتو و�حلافالت ومر�كز �ل�سباب. 
ميكنك �لرج�ع �إلى هذ� �لر�بط )ن�سخة عربية(:  

https://egypt.unwomen.org/en/digital-

library/videos?id=595b0aa7-efa4-4056-a27c-

e559def1eb0f

فيلم ق�سري  »مرمي وال�سم�ص«: 
بال�سر�كة مع �ملجل�س �لق�مي للمر�أة وبدعم من �سفارة 
�ليابان مت �إطالق فيلم ق�سري �أو�خر عام 2017، ويهدف 
�لفيلم �إلى ت�سليط �ل�س�ء على �لتحديات �لتي ت��جهها 
�لفتيات و�ل�سيد�ت للبقاء يف �ملد�ر�س و��ستكمال رحلة 
)خا�سة  و�لديهم  قر�ر  �سنع  عملية  و�أي�سًا  �لتعليم 
�الآباء( الإبقاء �لفتيات يف �ملد�ر�س. ر�فق  �لفيلم �أغنية 

جميلة بعن��ن »�سم�س ي�م جديد«.
�إجمايل عدد �مل�ساهد�ت قد جتاوز ملي�نني، حتى نهاية 

عام 2017.
�لعام  يف  جائزة  مع  دويل  تقدير  على  �لفيلم  ح�سل 
يف  لالأفالم،  �لعاملية   Accolade مل�سابقة  ع�سر  �لر�بع 

كاليف�رنيا، �ل�اليات �ملتحدة. 

ماذا بعد؟

�إلى هنا ناأمل �أن تك�ن قد �طلعت على دليل جمم�عة �الأدو�ت. 
ملبادرة  �لتخطيط  فهي  �ستتخذها  �لتي  �لتالية  �خلط�ة  �أما 
مبادرة  من  كجزء  �جلن�سني  بني  �مل�ساو�ة  حتقيق  �إلى  دع�ة 
و�أف�سل  �ل�سباب،  من  جمم�عتك  من  م�ستمرة  �أو  جديدة 
وناأمل  عملًيا،  ممار�ستها  هي  �لدع�ة  كيفية  لتعلم  طريقة 
�أن ت�ساعدكم جمم�عة �الأدو�ت �ل��ردة يف هذ� �لدليل على 
خ��س غمار �لدع�ة لتحقيق �مل�ساو�ة بني �جلن�سني مبزيد من 

�لثقة و�الإميان.

دراسة
دراسةحالة

حالة
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دليل الميسر
مورد مصاحب

لمجموعة أدوات الشباب 
في الدعوة  إلى المساواة بين الجنسين 

وتحقيقها بحلول عام2030 - مصر
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نبذة عن دليل الميسر

ما مضمون هذا الدليل؟ 

للم�ساواة بني اجلن�سني وحتقيقها  الدعوة  اأجل  لل�سباب من  املقدمة  االأدوات  مورد م�ساحب »ملجموعة  �ملي�سر ه�  دليل   
بحلول عام 2030  - م�سر « وهو مقتب�س عن دليل املي�سر االإقليمي. ويبني �لدليل بالتف�سيل كيفية تنظيم ور�سة عمل لل�سباب 

عن �لدع�ة من �أجل حتقيق �مل�ساو�ة بني �جلن�سني يف �ملنطقة، كما يبني �لتدريبات �ملف�سلة ب�ساأن ت�جيهات �لدع�ة و�أدو�تها ملن 
يق�م�ن بتنظيم وتي�سري ور�س عمل �لدع�ة مع جمم�عات �ل�سباب ول�ساحلها. ويركز �لتقرير حتديًد� على �جلزء �لثاين من 
جمم�عة �الأدو�ت �لذي يدور ح�ل » �لتخطيط و�لقيام بحملة للدع�ة  �لتي يق�دها �ل�سباب « لتحقيق �مل�ساو�ة بني �جلن�سني.

لمن هذا الدليل؟

�سيك�ن دليل �ملي�سر مفيًد� ملجم�عات �ل�سباب و�ملنظمات �لعاملة مع �ل�سباب و�ملنظمات �ملجتمعية �الأخرى �ملعنية بت�سميم �أو 
تي�سري ور�سة �لعمل �لتي تعقد من �أجل حتقيق �مل�ساو�ة بني �جلن�سني.

كيف يستخدم هذا الدليل؟

يتاألف دليل �ملي�سر من �لتدريبات �لعملية و�الأدو�ت �لتي متكن �مل�ساركني من �ل�سباب من �ملعرفة عن �لدع�ة لتحقيق �مل�ساو�ة 
بني �جلن�سني بطريقة تتنا�سب مع �حتياجاتهم وبيئاتهم �خلا�سة ومن ثم �خلروج من ور�سة �لعمل مب�سروع خطة عمل �لدع�ة .

ولهذه �لغاية، ي�ستمل �لدليل على �لق�سمني �الآتيني:

الق�سم الأول: ويتاألف من ن�سائح و�أ�ساليب لتخطيط ور�سة عمل لل�سباب عن �لدع�ة لق�سية �مل�ساو�ة بني �جلن�سني. ••

ويتاألف من تدريبات لتقدمي ت�جيهات و�أدو�ت �لدع�ة يف جمم�عة �الأدو�ت.  : الثاين  الق�سم  ••
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القسم األول:
تخطيط ورشة عمل للشباب

للدعوة لقضية المساواة بين الجنسين

1.    تقييم احتياجات التعلم 

لتحديد ما يحتاجه �مل�سارك�ن �ل�سباب من ور�سة عمل �لدع�ة البد من تقييم ما يعرف�نه بالفعل عن �لدع�ة و�ملفاهيم 
�الأ�سا�سية �ملتعلقة بالن�ع �الجتماعي حيث ي�ساعد ذلك يف ت�سميم ور�سة �لعمل �لتدريبية. و��ستناًد� �إلى هذه �ملعل�مات 

ا متابعة �لتدريب بتدريب �أكرث تف�سياًل ملجم�عة �ل�سباب على تخطيط �لدع�ة و�الأ�ساليب �ملتبعة فيها. ميكن �أي�سً

لتقييم �حتياجات �لتعلم يجب �أن ت��سع يف �العتبار �الأ�سئلة �الآتية: ما هي ت�قعات �مل�ساركني من ور�سة عمل �لدع�ة؟ 
ما هي �أعمال �لدع�ة �لتي قام�� بها بالفعل وما �لذي يريدون �لرتكيز عليه �الآن؟ ما هي مهار�ت �لدع�ة �لعملية �لتي 

يحتاج�ن �إلى تط�يرها؟ ما ه� م�ست�ى �لتف�سيل �ملطل�ب من ور�سة �لعمل وما �لذي ميكن حتقيقه؟

ميكنكم جمع بع�س هذه �ملعل�مات من خالل ��ستبيان ما قبل ور�سة �لعمل للم�ساركني �ل�سباب.
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منوذج ا�ستبيان ما قبل ور�سة العمل لل�سباب

�ال�سم:   ________________________________   �لعمر:  __________________
جمم�عة �ل�سباب / �ملنظمة: __________________________________________
________________________________________ وجد(:  )�إن  �ل�ظيفي  �مل�سمى 

اخلربة 
• �لتخطيط 	 لديك يف  تقييم مقد�ر �خلربة  يرجى  5 )كثري(  �إلى  ي�جد مطلًقا(  1 )ال  على مقيا�س 

و�لقيام باأعمال �دع�ة بتحديد �أحد �الأرقام �الآتية:     1  2  3  4  5.

• على مقيا�س 1 )ال ي�جد مطلًقا( �إلى 5 )كثري( يرجى تقييم مقد�ر �خلربة لديك يف �لعمل يف ق�سايا 	
متعلقة بالن�ع �الجتماعي بتحديد �أحد �الأرقام �الآتية: 1  2  3  4  5.

• ما هي �خلربة �لعملية يف جمال �لدع�ة؟  يرجى ذكر بع�س �الأمثلة.	
___________________________________________________________

________________________________________________________

توقعات ور�سة العمل
ما �لذي ت�د �أن تتعلمه من ور�سة عمل �لدع�ة هذه من �أجل حتقيق �مل�ساو�ة بني �جلن�سني؟

___________________________________________________________

_________________________________________________________

يرجى ذكر هدف �أو �ثنني من �أهد�ف �لدع�ة و�لتاأييد �لتي تعمل عليها حالًيا �أو ترغب يف �لعمل عليها 
�أثناء ور�سة �لعمل.

___________________________________________________________

__________________________________________________________
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 2.   جدول أعمال ورشة العمل 

يجب �أن يعك�س جدول �أعمال �ل�ر�سة �حتياجات �مل�ساركني من �ل�سباب. �أما �جلل�سات �لتي �سيتم �لرتكيز عليها �أثناء 
ور�سة �لعمل ف�ستعتمد على �لع��مل �لتالية:

�ملتعلقة بامل�ساو�ة بني �جلن�سني؛ �الأ�سا�سية  و�ملفاهيم  �لدع�ة  جمال  يف  وخرب�تهم  �ل�سباب  فهم  م�ست�يات   •

�مل�ساو�ة بني �جلن�سني؛  لتحقيق  �لدع�ة  يف  �لفعلية  م�ساركتهم  مدى   •

�لعمل. ل�ر�سة  �ملتاح  �ل�قت   •

�أثناء ور�سة �لعمل قد حتتاج �إلى در��سة كل مرحلة من مر�حل �لتخطيط للدع�ة بالتف�سيل، �أو رمبا تقرر �لرتكيز على 
ا �إلى ق�ساء  بع�س �ملر�حل �ملعينة يف �لتخطيط وذلك ح�سب ما تتعلمه من ��ستبيان ما قبل ور�سة �لعمل. وقد حتتاج �أي�سً

�ملزيد من �ل�قت يف �لتدريبات �لعملية �لتي من �ساأنها �أن ت�ساعد يف و�سع خطط ملم��سة يف نهاية ور�سة �لعمل.

تقنية  ب�ساأن ق�سايا  �مل�س�رة  لتقدمي  �مل��رد  �أ�سخا�س من خارج  �لنظر يف جلب  �ملتاحة ميكنك  �مل��رد  و�عتماد� على 
حمددة ب�ساأن �مل�ساو�ة بني �جلن�سني و�لدع�ة.

ا تكييف جدول �أعمال ور�سة �لعمل و�أن�سطتها لتنا�سب �ملجم�عة �ملحددة من �مل�ساركني �ل�سباب ف�ساًل  كما يلزم �أي�سً
عن �لبيئات �ل�سيا�سية �أو �الأماكن �لتي ت�جد بها خماطر معينة مرتبطة بالدع�ة �إلى �مل�ساو�ة بني �جلن�سني. فعلى �سبيل 
�ملثال قد ياأتي �سباب من خلفيات خمتلفة مثل �ل�سباب �ملهاجرين و�لالجئني و�ل�سباب �لنازحني د�خليًّا. وقد يحتاج 
لل�سبان  خا�س  تكيف  ويقرتح  �خلا�سة.  �حتياجاتهم  لتلبية  تكييفها  يتم  �أن�سطة  �إلى  �ملع�قني  �ل�سباب  من  �مل�سارك�ن 
و�ل�سابات ذوي �ملهار�ت �ملحدودة يف �لقر�ءة و�لكتابة �لذين ال ميكنهم �ل��س�ل �إلى و�سائل �لتكن�ل�جيا �إال يف حدود 

ا �أن يتعامل �ملي�سرون بح�سا�سية جتاه �جلن�سني و�لثقافة �أثناء �أن�سطة تي�سري �جلل�سات. معينة. كما ينبغي �أي�سً

وفيما يلي جدول �أعمال من�ذجي بت�قيتات تقريبية ل�ر�سة عمل مدتها ي�م. تاأكد من ترك بع�س �ل�قت ملناق�سة �لق�سايا 
�لتي تطر�أ �أثناء ور�سة �لعمل. �ترك وقتا كافًيا للعمل �جلماعي و�إبد�ء �ملالحظات و�الآر�ء �جلماعية. يرجى مالحظة �أن 

ا الحتياجاتك. جدول �الأعمال هذ� ي�فر �إطاًر� عاما ل�ر�سة �لعمل و�أنه ينبغي �أن يك�ن م�سمًما خ�سي�سً
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منوذج جدول اأعمال لور�سة عمل

اليوم الأول

النتائجاجلل�سة

بع�س االفتتاح واملقدمة )30 دقيقة(  بع�سهم على  �ل�سباب  �مل�سارك�ن  •  يتعرف 
من  �أ�سا�سية  وق��عد  و��سحة  ت�قعات  وي�سع�ن 

ور�سة �لعمل.

�جلن�سني  بني  �مل�ساو�ة  ح�ل  �الأ�سا�سية  �ملفاهيم 
)�ساعتان ون�سف(: 

�ل�سباب و�مل�ساو�ة بني �جلن�سني: 
�لتعريفات و�ملعل�مات �الأ�سا�سية

�ملفاهيم �الأ�سا�سية ح�ل �مل�ساو�ة بني �جلن�سني  .1
�لتنمية  �أهد�ف  �إطار  يف  �جلن�سني  بني  �مل�ساو�ة   .2

�مل�ستد�مة
�لرجال  ب�ساأن  �ال�ستق�سائية  للدر��سة  ��ستعر��س   .3

و�مل�ساو�ة بني �جلن�سني - م�سر

يتمكن �مل�سارك�ن �ل�سباب من �الآتي:
•  فهم م�قف �ل�سابات و�ل�سبان يف م�سر، و�لق��نني 

و�ملمار�سات �لتي متيز بني �جلن�سني 
• فهم �ل�سبب �لذي يجعل �إ�سر�ك �ل�سباب وم�ساركتهم 

�سرورية لتحقيق �مل�ساو�ة بني �جلن�سني
•  فهم ما نعنيه بالتمييز بني �جلن�سني وبامل�ساو�ة بني 

�جلن�سني
وجد�ول  �لرئي�سية  �لدولية  �التفاقيات  •  تفا�سيل 
و�مل�ساو�ة  �ل�سابات  لتعزيز متكني  �لعاملية  �الأعمال 

بني �جلن�سني 
لتحقيق  �ل�سابات  مع  ك�سركاء  �ل�سباب  دور  •  بيان 

�مل�ساو�ة بني �جلن�سني
• �سرب �الأمثلة على كيفية �إ�سر�ك �ل�سباب يف تنفيذ 
�أهد�ف �لتنمية �مل�ستد�مة بطريقة تر�عي �ملنظ�ر 

�جلن�ساين.
بني  �مل�ساو�ة  عدم  و�أ�سباب  �مل�سري  �ل��قع  •  فهم 

�جلن�سني

ا�سرتاحة
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•  يفهم �مل�سارك�ن �ل�سباب ماهية �لدع�ة وي�سع�ن ما املق�سود بالدعوة؟ )45 دقيقة(
تعريًفا م�حًد� لها.  

•  يفهم �مل�سارك�ن �ل�سباب ويقدرون �أهمية �لدع�ة التخطيط للدعوة؟ )45 دقيقة(
و�أهمية دورهم �ال�سرت�تيجي 

�ملختلفة  �ملر�حل  �ل�سباب  �مل�سارك�ن  •  يفهم 
عنا�سر  لبقية  �لعام  )و�الإطار  �لدع�ة  لتخطيط 

ور�سة �لعمل(.

حتليل �ل��سع   كيفية  �ل�سباب  �مل�سارك�ن  •  يتعلم 
و�جلذرية  و�جل�هرية  �ملبا�سرة  �الأ�سباب  وفهم 

للق�سية. 

•   يدرك �مل�سارك�ن �ل�سباب �أهمية �إيجاد �الأدلة على 
�لدع�ة.

�أول�ية  �ختيار  كيفية  �ل�سباب  �مل�سارك�ن  •   يتعلم 
�لدع�ة 

�سوؤال رقم 1: ما الذي نريده؟ 

امل�سكلة  �سجرة  با�ستخدام  الو�سع  حتليل  اأ( 
واحللول )�ساعة واحدة(

ب( اختيار اأولوية الدعوة )45 دقيقة(

•   يتعلم �مل�سارك�ن �ل�سباب كيفية حتليل �ل��سع وفهم 
�الأ�سباب �ملبا�سرة و�جل�هرية و�جلذرية للق�سية. 

•   يدرك �مل�سارك�ن �ل�سباب �أهمية �إيجاد �الأدلة على 
�لدع�ة.

�أول�ية  �ختيار  كيفية  �ل�سباب  �مل�سارك�ن  •   يتعلم 
�لدع�ة. 

•   ��ستعر��س �سريع الأعمال �لي�م �لثاين اختتام اليوم )10 دقائق( 
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اليوم الثاين

النتائجاجلل�سة

•   مر�جعة و تلخي�س جل�سة �لي�م �ل�سابقاالفتتاح )15 دقيقة( 

�سوؤال رقم 2: ما الذي ميكن اأن يعطينا ما نريده؟ 

خمطط �أ�سحاب �مل�سلحة )45 دقيقة(   .1

حتليل )30 دقيقة(   .2

فهم �لبيئة �الإجتماعية و�لثقافية )30 دقيقة(   .3

�أ�سحاب  �ل�سباب كيفية حتديد  �مل�سارك�ن من  •  يتعلم 
�مل�سلحة ال�ستهد�فهم يف �لدع�ة.

�لدع�ة  �أهد�ف  حتليل  كيفية  �مل�سارك�ن  • يتعلم 
و�مل�ؤثرين.

�لبيئة  حتليل  كيفية  �ل�سباب  �مل�سارك�ن  •  يتعلم 
يف  بق�سيتهم  يتعلق  فيما  و�لثقافية  �الإجتماعية 

�لدع�ة.  

�سوؤال رقم 3: ماذا الذي يحتاجون اإلى �سماعه؟
�سياغة ر�سائل �لدع�ة )�ساعة و�حدة(

من   :4 رقم  �سوؤال  ا  اأي�سً اجلل�سة  هذه  )تتناول 
الذين يحتاجون �سماعها منهم؟(

•   ميكن للم�ساركني �ل�سباب �أن ي�سع�� ر�سائل �لدع�ة 
و�أن ينقل�ها بطريقة �أكرث �إقناًعا جلمه�رهم. 

ا�سرتاحة

تلقيهم  من  التاأكد  ميكننا  كيف   :5 رقم  �سوؤال 
الر�سالة؟ )�ساعة ون�سف(

�أ  (  �حلمالت �لعامة
ب(  �لعمل مع و�سائل �الإعالم

ج (  �ل�سغط و�لتفاو�س
)ميكن �أن ي�ستمر كل تدريب من هذه �لتدريبات �أكرث 
تق�سيم  بها  تريد  �لتي  �لطريقة  �أواًل  �ساعة. حدد  من 
تقييم  نتائج  ح�سب  �ملختلفة  �الأق�سام  هذه  بني  وقتك 

�الحتياجات(

•   يتعرف �مل�سارك�ن �ل�سباب على �حلمالت �لعاملية 
�جلن�سني  بني  �مل�ساو�ة  حتقيق  �إلى  �لر�مية 
و�حل�س�ل على �أفكار ح�ل كيفية �لت���سل معهم.
•   يفهم �مل�سارك�ن �ل�سباب ف��ئد �حلمالت �لعامة 

وما ه� مطل�ب الإد�رة حملة عامة ناجحة.
•   يفهم �مل�سارك�ن �ل�سباب كيفية ��ستخد�م و�سائل 

�الإعالم كاأد�ة وهدف للدع�ة. 
•   يفهم �مل�سارك�ن �ل�سباب كيفية ��ستخد�م و�سائل 

�الإعالم لكي ت�سل ر�سالتهم �إلى �جلمه�ر.
•   يفهم �مل�سارك�ن �ل�سباب ما ينط�ي عليه �لدع�ة 

�ملبا�سرة من جانب �سناع �لقر�ر�ت. 
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�سوؤال رقم 6: ما الذي يعود علينا؟
�سوؤال رقم 7: ما الذي نحتاج اإلى تطويره؟ 

�أ( �لتحليل �لرباعي )30 دقيقة(
ب( حتليل �ملخاطر )30 دقيقة(

نقاط  حتليل  كيفية  �ل�ضباب  �مل�ضاركون  •  يفهم 
�خلا�سة  و�لتهديد�ت  و�لفر�س  و�ل�سعف  �لق�ة 
مبجم�عات �ل�سباب يف دع�تهم �إلى �مل�ساو�ة بني 

�جلن�سني.
•    يتفهم �مل�سارك�ن �ل�سباب �أن هناك خماطر حمتملة 

يف �لدع�ة ويدرك�ن �سدة هذه �ملخاطر. 
•   يعرف �مل�سارك�ن �ل�سباب كيفية �لتخفيف من هذه 

�ملخاطر. 

�سوؤال رقم 8: كيف نبداأ؟
�لتخطيط الأهد�ف �لدع�ة، و�لنتائج و�الأن�سطة 

)30 دقيقة(

•   ي�سع �مل�سارك�ن �ل�سباب م�س�دة باأهد�ف �لدع�ة 
ونتائجها و�أن�سطتها.

الإحداث  كافية  اأنها  نتاأكد  كيف   :9 رقم  �سوؤال 
النتائج املرجوة؟

و�سع خطة ملر�قبة �لدع�ة )30 دقيقة(

•   يتعرف �مل�سارك�ن �ل�سباب على كيفية دمج �أدو�ت 
�ملر�قبة �لعملية يف خطة �لدع�ة.

بني  �مل�ساو�ة  لتحقيق  �لدع�ة  ��سرت�تيجية  و�سع   
�جلن�سني

و�سع م�س�دة خطة ال�سرت�تيجية �لدع�ة )15 دقيقة(

•   ي�سع �مل�سارك�ن م�سروع ��سرت�تيجية للدع�ة من 
�أجل حتقيق �مل�ساو�ة بني �جلن�سني.

•   مناق�سة �خلط��ت �لتالية يف �سقل وتنفيذ م�سروع اإغالق ور�سة العمل والتقييم ال�سريع )15 دقيقة(
��سرت�تيجية �لدع�ة

•   ت�جيه �ل�سكر للم�ساركني �ل�سباب على م�ساركتهم
كل  على  م�جز  عمل  ور�سة  تقييم  من�ذج  •   تعميم 

�مل�ساركني 
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القسم الثاني:
التدريبات على توصيل توجيهات

الدعوة وأدواتها

يقـــدم هذ� �لق�سم �سرًحا للتدريبات �لتي ميكن ��ستخد�مها لت��سيل ت�جيهات �لدع�ة و�أدو�تها �ل��ردة يف جزء 2 من 
ا )1( يقدم.  وهي ال تكرر �ملعل�مات �ل��ردة  جمم�عة �أدو�ت �ل�سباب. و�ستجد فيما يلي و�سًفا للتدريبات و�إجر�ئها عمليًّ

من جمم�عة �الأدو�ت بل ت�سري �إلى �ال�ستنتاجات �لتي ينبغي على �ملي�سر �أن ي�سلط �ل�س�ء عليها للم�ساركني �ل�سباب.

يرجى مالحظة �أن �ملرفق ي�فر مناذج لال�ستخد�م مع �مل�ساركني �ل�سباب حيث متالأ �أور�ق �لعمل هذه يف جمم�عة 
يف  �الأمثلة  هذه  �إلى  �ملي�سرون  ي�سري  �أن  ونقرتح  �ل�سلة.  ذ�ت  �الأدو�ت  بالتف�سيل  ت��سح  �فرت��سية  باأمثلة  �الأدو�ت 

جمم�عة �الأدو�ت للح�س�ل على ح�س ح�ل كيفية ��ستخد�م �الأدو�ت على وجه �لتحديد.

ال ي�سمل هذ� �لدليل تدريبات لنقل �جلزء �الأول من جمم�عة �الأدو�ت �خلا�س باملفاهيم �الأ�سا�سية �ملتعلقة بامل�ساو�ة 
هذه  الإي�سال  �إطار  ل��سع  فعال  ب�سكل   )1 ق�سم  )�نظر  �ملختلفة  �لت�سهيل  تقنيات  ��ستخد�م  وميكن  �جلن�سني.  بني 
ا ��ستخد�م �الأ�سئلة �ملدرجة �سمن �سر�ئح »دع�نا نتحدث « من  �ملفاهيم �إلى �مل�ساركني �ل�سباب. كما ميكنك �أي�سً

جمم�عة �الأدو�ت لت�سجيع �لنقا�س ح�ل �مل��س�ع �لذي تق�م بتي�سريه.

1 -    مت تكييف �لتدريبات يف هذ� �لدليل من �مل�سادر �لتالية:   )1( فينيكال�سن، ل، ميلر )2002( ن�سج مفه�م جديد لل�سلطة، �لنا�س و�ل�سيا�سة: دليل �لعمل للدع�ة وم�ساركة 
�مل��طنني. و��سنطن �لعا�سمة.     )2( غ��سلينغ �إل، ك�هني د )2007(. دليل �ملي�سر: ق�سايا �لدع�ة -   م�ساعدة �الأطفال على تغيري عاملهم، �لتحالف �لدويل الإنقاذ �لطف�لة. 
)3( كابيل، �أ )2002(. خط�ة و�حدة �أبعد مما ينبغي: كتيب �لدع�ة الألطفال و�ل�سباب. �نقذو� �الطفال.     )4( بالن �نرتنا�سي�نال. دليل تي�سري ور�س �لعمل ملجم�عة �أدو�ت 

�لدع�ة: �لتعليم �لذي نريده.
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 1-   ما هي الدعوة ؟

يفهم �مل�سارك�ن �ل�سباب ماهية �لدع�ة وي�سع�ن تعريًفا م�حًد� للدع�ة من �أجل �مل�ساو�ة الغر�ص
بني �جلن�سني.

جزء 2من دليل جمم�عة �الأدو�ت املرجع 

النشاط العملي:  

ورقية. ل�حات  على  �الإجابات  وت�سجل  �لتالية  �الأ�سئلة  ملناق�سة  جمم�عات  �إلى  �ل�سباب  �مل�سارك�ن  يق�سم   •
o ما �ملق�س�د من �لدع�ة ؟

o كيف ميكن �أن ت�ساعد �لدع�ة على حتقيق �مل�ساو�ة بني �جلن�سني؟

o ما ن�ع �الأن�سطة �لتي ت�سملها �لدع�ة؟

�ل�ضوء على �لكلمات �ل�ضائعة �لتي وردت يف �ملناق�ضة ل�ضتخدمها يف تعريف  ت�ضليط  يجب  �لن�ضاط  هذ�  بعد   •
�لدع�ة كما ه� مذك�ر يف ق�سم 2 من جمم�عة �الأدو�ت )ت�سليط �ل�س�ء على �لكلمات �لتي ت�ستخدم بالتبادل 

ل��سف �لدع�ة(.

ن�سائح املي�سر:   ت�سجيع �مل�ساركني �ل�سباب للتفكري يف �أي �أن�سطة قام�� بها يف �لدع�ة التخاذها مناذج لهم وماذ� 
ت�سمنته تلك �الأن�سطة؟ فاإذ� مل يكن لديهم خربة يف �لدع�ة طلب منهم �لتفكري يف �أي م�قف حاول�� فيه تغيري �سل�ك 

�أحد �الأ�سخا�س.

2 -   التخطيط للدعوة 

دورهم الغر�ص ويدرك�ن  للدع�ة  �لتخطيط  �أهمية  ويقدرون  �ل�سباب  �مل�سارك�ن  يفهم 
�ال�سرت�تيجي يف �لدع�ة.

يفهم �مل�سارك�ن �ل�سباب مر�حل �لتخطيط للدع�ة  )و�الإطار �لعام لبقية عنا�سر ور�سة 
�لعمل(.

من 30 – 45 دقيقة تقريًبا الوقت اللزم

جزء 2 من دليل جمم�عة �الأدو�ت املرجع 
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النشاط العملي:  

�لتفكري يف �أمثلة على �أي جانب من ج��نب دع�تهم ومقارنة �لدع��ت  على  �القت�ساء،  عند  �ل�سباب،  ي�سجع   •
�لناجحة �ملخطط لها بعناية �لتي �أمكنهم �ال�ستفادة من �لفر�س فيها بتلك �مل�جهة بدون تخطيط. فاإذ� مل 

ي�سارك�� يف �لدع�ة باأنف�سهم فينبغي �لتفكري يف مناذج خطط لها �الآخرون وجنح�� يف دع�تهم.

ا يف �لدع�ة؟ «. على �أن يناق�س �مل�سارك�ن  يكتب على �لر�سم �لبياين �ل�س�ؤ�ل �الآتي: » ملاذ� كان �لتخطيط مهمًّ  •
�ل�سباب �الإجابات يف جل�سة عامة.

يق�سم �مل�سارك�ن �إلى جمم�عات ويعط�� بطاقات بها �الأ�سئلة �لت�سع �خلا�سة بخطة �لدع�ة دون ترقيم، وهذه   •
�لبطاقات متاحة يف ملحق ورقة �لعمل رقم 2. يطلب منهم ترتيب �لبطاقات بالت�سل�سل �لذي يجعل �ملجم�عة 
اأدوات  الت�سع يف جمموعة  االأ�سئلة  على  ي�ستمل  الذي   )2( للدعوة  التخطيط  يتوفر منوذج  منطقية.  �أكرث 

ال�سباب، ق�سم 2.

تقدم كل جمم�عة ت�سل�سلها �إلى �جلل�سة �لعامة ويناق�س�ن باخت�سار �أوجه �ل�سبه و�الختالف بني �ملجم�عات.  •

�الأ�سئلة  بني  �لرت�بط  على  �ل�س�ء  وي�سلط  �لدع�ة  بخطة  �لت�سع �خلا�سة  �الأ�سئلة  من  �ملك�ن  �لنم�ذج  يقدم   •
بحيث تك�ن �الإجابة على �أحدها �إجابة عن �الأ�سئلة �الأخرى. �ذكر بع�س �لع��مل �لتي يجب مر�عاتها عند و�سع 
�إ�ضرت�تيجية �لدعوة �خلا�ضة بك مثل �ل�ضياق و�ملخاطر و�لتوقيت ونقاط �لقوة و�ل�ضعف لدى جمموعة �ل�ضباب. 

ن�سائح املي�سر: عند مناق�سة �أمثلة مبادر�ت �لدع�ة، ي�سجع �مل�سارك�ن �ل�سباب على �لت���سل مع �ملجم�عات �الأخرى 
�لتي تدع� �إلى ق�سايا �مل�ساو�ة بني �جلن�سني و�لتعلم من جناحاتها وف�سلها.

سؤال رقم  1  : ما الذي نريده؟

أ  (  تحليل الوضع باستخدام شجرة المشكلة والحلول 

و�جل�هرية الغر�ص �ملبا�سرة  �الأ�سباب  وفهم  �ل��سع  حتليل  كيفية  �ل�سباب  �مل�سارك�ن  يتعلم 
و�جلذرية للق�سية.

من �ساعة �إلى �ساعة ون�سف تقريًبا الوقت اللزم

�أد�ة 1 يف دليل جمم�عة �الأدو�ت املرجع 

2 -    و�سع جيم �س�لتز �مل�ؤ�س�س و�ملدير �لتنفيذي ملركز �لدميقر�طية �الأ�سئلة �لت�سعة للتخطيط �ال�سرت�تيجي للدع�ة.
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النشاط العملي:  

��سرح للم�ساركني �ل�سباب �أهمية حتليل �ل��سع، و�لطرق �ملختلفة �لتي ميكن بها �إجر�ء حتليل لل��سع �الأويل   •
و�الإح�ساء�ت  �ال�ستق�سائية  و�لدر��سات  و�لتقارير  �لبح�ث  ��ستعر��س  خالل  من  �ملثال  �سبيل  على  وذلك 
ا �إجر�ء �أبحاثهم  وم�ساور�ت �ل�سباب ب�ساأن �مل�ساو�ة بني �جلن�سني يف بلدهم. �لتاأكيد على �أنه ميكن لل�سباب �أي�سً

�خلا�سة لتحديد �أكرث ق�سايا �لتمييز بني �جلن�سني �إحلاًحا �لتي ميكن معاجلتها من خالل �لدع�ة.

�لتفكري يف ق�سيتهم �لدع�ية �ل���سعة مثل �لتحر�س  منهم  و�طلب  جمم�عات  �إلى  �ل�سباب  �مل�ساركني  ق�سم   •
�جلن�سي باملر�أة يف �الأماكن �لعامة.

كما ه� مبني يف ورقة �لعمل 1�أ يف ملحق �جلزء  تدفق  وخريطة  �سجرة  بر�سم  �بد�أ  م�سكلة،  �سجرة  الإن�ساء   •
�لر�بع باخللف. �طلب من �ملجم�عات و�سع �لق�سية �لرئي�سية يف و�سط �ل�سجرة، �أما جذور �ل�سجرة يف �جلزء 

�ل�سفلي من �لر�سم فتمثل �أ�سباب �مل�سكلة �لرئي�سية.

�أ�سباب �مل�سكلة �لتي ميكنهم �لتفكري فيها. �ر�سم �أ�سهًما  �أن يذكرو� �لعديد من  �طلب من �مل�ساركني �ل�سباب   •
» �سبب �ل�سبب «  �إلى �لق�سية �ملركزية وعند �سرد كل �سبب تبادل �الأفكار ح�ل  تبد�أ من �الأ�سباب متجهة 

و�ربط بني كل هذه �لأ�ضباب بالأ�ضهم لإظهار �لرتباط.

ف�ق مربع �لق�سية �ملركزية )فروع �ل�سجرة(. �ر�سم  ع��قبها  �أو  �مل�سكلة  �آثار  كتابة  منهم  �طلب  ذلك  بعد   •
�سهًما من نقطة �مل�سكلة �ملركزية �إلى �الأثر. ��ساأل عن �ملزيد من �الآثار �لناجتة عن كل �أثر. بعد �كتمال �لع�سف 
�لذهني �نظر �إلى �الأ�سباب مرة �أخرى وركز على �الأ�سباب �لتي ميكن تغيريها �أو حت�سينها مب�ساعدة �الأ�سخا�س 

�أو �مل�ؤ�س�سات �مل�ؤثرة من خالل �لدع�ة.

واالآن حول �سجرة امل�سكلة اإلى �سجرة حلول: فهناك طريقة لتحديد �حلل�ل وهي �أن تعك�س �أ�سباب �مل�سكلة   •
وع��قبها. فعلى �سبيل �ملثال �إذ� كان �ل�سبب ه� » عدم كفاية �لق��نني �ملتعلقة بالتحر�س �جلن�سي بالن�ساء يف 
�الأماكن �لعامة « فاإن �حلل �ملمكن يف هذه �حلالة ه� » و�سع قان�ن لتجرمي �لتحر�س �جلن�سي بالن�ساء يف 
�الأماكن �لعامة «. �أما �حلل�ل �الأخرى فقد تتمثل يف » �سمان تنفيذ هذ� �لقان�ن ب�سر�مة «، و» حت�سني 

�لبنية �لتحتية �لعامة«، و»�لعمل مع �لرجال و�لفتيان ك�سركاء يف �مل�ساو�ة بني �جلن�سني «.

�حلل�ل تعطي فكرة �أولية ح�ل ما ينبغي �أن تركز عليه دع�تهم. هذه  �أن  �إلى  �أ�سر   •

ن�سائح املي�سر:  �طلب من �مل�ساركني �ل�سباب �لنظر يف و�سع �أكرث �ل�سابات ��ست�سعاًفا و��ستبعاًد�، و�لنظر يف كيفية 
تاأثري هذه �مل�سكلة عليهم.
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ب (   اختيار أولويات الدعوة

يتعلم �مل�سارك�ن �ل�سباب كيفية �ختيار �أول�ية �لدع�ة.الغر�ص

من 45 دقيقة �إلى �ساعة و�حدة تقريًبا  الوقت اللزم

�أد�ة 2 يف دليل جمم�عة �الأدو�ت املرجع 

النشاط العملي:  

�رجع �إلى تدريب �سجرة �مل�سكلة و�حلل�ل �لذي �سبق �إجر�وؤه و��سرد �لق�سايا �لرئي�سية �لتي تخرج من �لتحليل.   •
�تفق على �لق�سايا �لثالث �أو �الأربع �لرئي�سية �لتي ينبغي معاجلتها من خالل �لدع�ة.

ل�حة ورقية م�سبًقا مع ورقة �لعمل 1ب يف �ملرفق و��ستخرج ن�سخة من ورقة �لعمل هذه جلميع �مل�ساركني  �أعد   •
�ل�سباب.

�لق�سية �الأولى و�ذهب جتاه �أ�سفل قائمة �ملعايري مروًر� بكل بن�دها �ملذك�رة يف ورقة �لعمل 1ب. و��ساأل  ناق�س   •
�لق�سية  �ل�سباب؟ هل  �لق�سية؟ ما مدى مالءمتها خلربة جمم�عة  �الآتية: ما مدى �حتمالية جناح  �الأ�سئلة 
مبنية على �أدلة ق�ية؟ هل ت�ستفيد �ل�سابات؟ وغري ذلك من �الأ�سئلة. بعد ذلك رتب كل ق�سية على كل معيار 

با�ستخد�م طريقة �لرتتيب باالأرقام من 1 �إلى 5 )حيث �إن رقم 5 ه� �حلد �الأق�سى(.

�الأخرى على كل معيار. �لرئي�سية  �لق�سايا  رتب  وباملثل   •

�لأرقام �ملوجودة يف �جلزء �ل�ضفلي. فالق�ضية ذ�ت �لعدد �لأكرب من  جمع  ميكنك  كلها  �لنقاط  مناق�ضة  بعد   •
ا �لرتكيز على  �لنقاط تكون هي �لأولى بالعمل عليها. يجب �لتاأكيد على �أن جمموعات �ل�ضباب قد تختار �أي�ضً

�أكرث من ق�سية رئي�سية و�حدة ح�سب �أهد�فهم وم��ردهم وقدر�تهم.

على �أنه عند �تخاذ �مل�ساركني قر�رهم �لنهائي بالرتكيز على ق�سية معينة فالبد د�ئًما  �ل�س�ء  ت�سليط  يجب   •
�أن ت�ستمل �لدع�ة �إلى حتقيق �مل�ساو�ة بني �جلن�سني على �سبل �لعمل مع �لرجال و�لفتيان ك�سركاء من �أجل 

�مل�ساو�ة بني �جلن�سني.

ن�سائح املي�سر: �أثناء مناق�سة قائمة �ملعايري ناق�س �أهمية �إيجاد �أدلة للدع�ة ط��ل دورة �لتخطيط. تت�فر �ملزيد من 
�ملعل�مات ح�ل هذ� �مل��س�ع يف �أد�ة 3 من جمم�عة �الأدو�ت.
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سؤال رقم 2 : من الذي يمكن أن يعطينا ما نريده؟ 

أ  (   رسم خرائط أصحاب المصلحة

يتعلم �مل�سارك�ن �ل�سباب كيفية �لتعرف على �أ�سحاب �مل�سلحة �ملعنيني بالدع�ة.الغر�ص

من 30 �إلى 45 دقيقة تقريًباالوقت اللزم

�أد�ة 4 يف دليل جمم�عة �الأدو�ت املرجع 

النشاط العملي:  

�سع تعريًفا الأ�سحاب �مل�سلحة من جمم�عة �الأدو�ت.  •
�إلى جمم�عات و�طلب منهم تبادل �الأفكار الإن�ساء قائمة باأ�سحاب �مل�سلحة �ملعنيني  �ل�سباب  �مل�ساركني  ق�سم   •

باأول�ية �دع�ة �ملتفق عليها )مثل و�سع قان�ن لتجرمي �لتحر�س �جلن�سي يف �الأماكن �لعامة(.

�مل�سلحة: �أ�سحاب  حتديد  يف  مل�ساعدتهم  �لتالية  �الأ�سئلة  طرح   •
o من هم �ملرجح ��ستفادتهم من �لتغيري�ت �ملقرتحة؟ من هم �لذي قد يتاأثرون �سلًبا؟
o  من هم جمم�عات �ل�سابات و�ل�سبان �ملتاأثرين بامل�سكلة؟ �لنظر يف �لفئات �الأكرث ��ست�سعاًفا وتهمي�ًسا من

�ل�سابات؟ 
o من ه� �لذي لديه �لقدرة على �إحد�ث �لتغيري�ت؟
o ما هي �لعالقات بني �الأفر�د و�ملجم�عات و�مل�ؤ�س�سات �ملدرجة يف �الأ�سئلة �ل�سابقة؟

عامة. جل�سة  يف  �ملناق�سة  عن  تن�ساأ  �لتي  �مل�سلحة  �أ�سحاب  قائمة  مناق�سة   •
يف ملحق �جلزء �لر�بع باخللف م�سبًقا وطباعة  ن�سخة من ورقة  2�أ  �لعمل  ورقة  مع  بياين  خمطط  �إعد�د   •

�لعمل هذه جلميع �مل�ساركني �ل�سباب.

ت�سجيع �ملجم�عات على م���سلة حتليل �أ�سحاب �مل�سلحة ��ستناًد� �إلى �الأ�سئلة �ل��ردة فيما يلي. �سجل �لتحليل   •
على ورقة عمل 2�أ �ملل�سقة على �لل�حة �ل�رقية.

o ما هي �هتمامات �أ�سحاب �مل�سلحة ب�ساأن �لق�سية وكيف ي�ؤثر ذلك على دع�تك؟
o هل يدعم �أ�سحاب �مل�سلحة �لق�سية �أم يعار�س�نها؟
o ما ه� تاأثري �أ�سحاب �مل�سلحة ووجه �أهميتهم يف ق�سية �لدع�ة ؟

�لتي ميكن �أن حت�سل بها على هذه �ملعل�مات �ملحددة عن  �لطرق  ح�ل  �الأفكار  تبادل  على  �ملجم�عة  �سجع   •
�أو  �أو و�سائل �الإعالم،  �إلى �لبح�ث �الأولية �لتي �أجريت،  �أ�سحاب �مل�سلحة، ومنها على �سبيل �ملثال �لرج�ع 

�حل�س�ل عليها من �أ�سحاب �مل�سلحة مبا�سرة، �أو ��ستيقائها من منظمة �سريكة �إلخ ......

ن�سائح املي�سر:  �طلب من �مل�ساركني �ل�سباب �إ�سافة �ملزيد من �الأعمدة ملختلف �أ�سحاب �مل�سلحة يف ورقة �لعمل.
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ب  (   تحليل األهداف

يتعلم �مل�سارك�ن �ل�سباب كيفية حتليل �أهد�ف �لدع�ة و�مل�ؤثرين فيها.الغر�ص

من 45 دقيقة �إلى �ساعة و�حدة تقريًباالوقت اللزم

�أد�ة 5 يف دليل جمم�عة �الأدو�ت املرجع 

النشاط العملي:  

و�سع تعريف الأهد�ف �لدع�ة مع �لتاأكيد على وج�ب ق�ة �الأهد�ف وتاأثريها لتحقيق �لتغيري �ملن�س�د.  •
�مل�سلحة �ل�سابق، وبناًء على هذ� �لتعريف �طلب من �مل�ساركني حتديد  �أ�سحاب  تخطيط  نتائج  �إلى  �رجع   •
�الأفر�د و�مل�ؤ�س�سات يف قائمة �أ�سحاب �مل�سلحة ممن لهم �أهد�ف حمتملة من �أجل �لدع�ة. �سجل �ملناق�سة 

على �لر�سم �لبياين.

�أدخل مفه�م �مل�ؤثرين كاأهد�ف ثان�ية يف �لدع�ة و�طلب منهم ت�سمية �مل�ؤثرين لكل هدف من �الأهد�ف �ملحددة   •
فيما �سبق و�سجلهم على �لر�سم �لبياين.

و��ستخرج ن�سخة من ورقة عمل 2ب جلميع �مل�ساركني  م�سبًقا  2ب  �لعمل  ورقة  مع  بياين  خمطط  باإعد�د  قم   •
�ل�سباب.

�ملجم�عات على م���سلة حتليل �الأهد�ف ��ستناًد� �إلى �الأ�سئلة �ل��ردة فيما يلي.  �سجل �لتحليل على  ت�سجيع   •
ورقة عمل 2�أ �ملل�سقة على �لل�حة �ل�رقية.

o ما �لذي يعرف�نه عن �لق�سية؟
o ما ه� م�قفهم جتاهها؟
o ما حمل �هتمامهم �حلقيقي؟
o من �لذي له تاأثري عليهم؟
o  ما ه� �لتاأثري �أو �لق�ة لديهم على �لق�سية؟

�أهمية حتليل �الأهد�ف يف �لتخطيط للدع�ة حيث تتمثل هذه �الأهمية على �سبيل �ملثال يف �إن�ساء  على  �لتاأكيد   •
حتديد  يف  ي�ساعد  �لتحليل  �أن  كما  عليها  للتاأثري  �ل��سائل  �أن�سب  و�إيجاد  للدع�ة  ا  خ�سي�سً م�سممة  ر�سائل 

�ل�سركاء �ملعنيني بالدع�ة.

وكيفية  �لدع�ة  �مل�ساركات يف  �أهمية  ور�ء  �ل�سبب  مناق�سة  �ل�سباب  �مل�ساركني  من  عامة  مناق�سة  يف  يطلب   •
�ختيار �سركاء حمتملني )للمزيد من �ملعل�مات ر�جع جمم�عة �الأدو�ت(. 

ن�سائح املي�سر:  �طلب من �مل�ساركني �ل�سباب �إ�سافة �ملزيد من �ل�سف�ف لالأهد�ف �ملختلفة يف ورقة �لعمل.



102

دليل الميسر -  مورد مصاحب
دليل مجموعة أدوات للشباب 

للدعوة إلى المساواة بني الجنسني 
وتحقيقها بحلول عام 2030  - مصر 

جـ  (   فهم الوضع القائم

يتعلم �مل�سارك�ن �ل�سباب كيفية حتليل �ل��سع �لقائم فيما يتعلق بق�سية �لدع�ة. الغر�ص

30 دقيقة تقريًباالوقت اللزم

�س�ؤ�ل رقم 2 يف دليل جمم�عة �الأدو�ت املرجع 

النشاط العملي:  

�فتتح �جلل�سة بت�سليط �ل�س�ء على �ل�سبب ور�ء �أهمية حتليل �لبيئة و�ل��سع �لقائم يف جناح �لدع�ة مع �لتاأكيد   •
على �أن جميع �لبلد�ن يف �لعامل لها طرقها �خلا�سة يف و�سع �حلل�ل.

يف �جلل�سة �لعامة �طلب من �مل�ساركني �ل�سباب مناق�سة �ل�س�ؤ�ل �الآتي فيما يتعلق بق�سية �لدع�ة: كيف تتخذ   •
قر�ر�ت �حلل�ل و �ل�سيا�سية يف بلد�نهم؟

�ر�سم مر�حل و�سع �حلل�ل على �لر�سم �لبياين، وهي: )1( و�سع جدول �الأعمال؛ )2( �ل�سياغة و�لت�سريع؛   •
)3( �لتنفيذ و�الإنفاذ؛ )4( �ملتابعة و�لتقييم. �رجع �إلى جمم�عة �الأدو�ت للت��سيح.

يف جل�سة عامة ناق�س من لديه �ل�سلطة التخاذ قر�ر�ت �حلل�ل يف كل مرحلة من مر�حل �سنع �ل�سيا�سة، وفيما   •
للتاأثري على عملية و�سع �ل�سيا�سات؟ ناق�س  يتعلق بق�سية دع�تكم؟ ما هي �لفر�س �لر�سمية وغري �لر�سمية 

�أهمية �تباع جدول �ل�سيا�سة. �سجل �ملناق�سة على �لر�سم �لبياين.

ن�سائح املي�سر:  �ضلط �ل�ضوء على �أن حتليل �لبيئة هو �إحدى �لطرق لتحديد فر�س �لدعوة ونقاط �لدخول. وهناك 
�إلى �ل�س�ؤ�ل رقم 2 يف جمم�عة �الأدو�ت  طريقة �أخرى تتمثل يف ربط �ل�سيا�سات �ل�طنية باالتفاقات �لدولية )�رجع 
ا �سلط �ل�س�ء على قيمة �مل�ساركني يف �لدع�ة من �ل�سباب  للح�س�ل على مزيد من �ملعل�مات(. عند هذه �لنقطة �أي�سً

يف و�سع جدول فر�سهم )�رجع �إلى �ل�س�ؤ�ل رقم 5 يف جمم�عة �الأدو�ت ملزيد من �ملعل�مات(.
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سؤال رقم 3 : ما الذي يحتاجون إلى سماعه؟ 

صياغة رسائل الدعوة

ميكن للم�ساركني �ل�سباب �سياغة ر�سائل �لدع�ة بطريقة �أكرث �إقناًعا جلمه�رهم.الغر�ص

يط�ر �مل�سارك�ن �ل�سباب مهار�ت �لت���سل لتقدمي ر�سالة �لدع�ة يف مدة زمنية ق�سرية.

من �ساعة �إلى �ساعة ون�سف تقريًبا الوقت اللزم

النشاط العملي:  

عرف ر�سالة �لدع�ة با�ستخد�م �مل��د �مل�ج�دة يف جمم�عة �الأدو�ت.  •

ر�سائل �لدع�ة. �سجل �الإجابات على �لل�ح  ج�دة  مق�مات  ح�ل  �الأفكار  تبادل  �ل�سباب  �مل�ساركني  من  �طلب   •
�ل�رقي وناق�س �لن�سائح �ملفيدة ح�ل �سياغة �لر�سائل با�ستخد�م �ملعل�مات �ل��ردة يف جمم�عة �الأدو�ت.

�ر�سم على �لل�ح �ل�رقي �إطاًر� لر�سالة �لدع�ة �الأولية �لفعالة م�سبًقا )بيان + �الأدلة + �لهدف + �لعمل �ملطل�ب(   •
و��ستخرج ن�سخة من ورقة �لعمل 3�أ للم�ساركني �ل�سباب.

مللء �أور�ق �لعمل. ثم ناق�س يف جل�سة عامة �لر�سائل �الأولية. �سجع  �لعمل يف جمم�عات  �مل�ساركني  من  �طلب   •
�مل�ساركني على �لتفكري فيما �إذ� كانت �لر�سائل فعالة �أم ال.

�الأهد�ف جمم�عة )على �سبيل �ملثال، وزير �ل�س�ؤون  حتليل  عن  نا�سئ  م�ستهدف  جمه�ر  لكل  حدد  ذلك  بعد   •
�الجتماعية، ووزير �لعدل، و�جلهات �ملانحة، وو�سائل �الإعالم، و�جلمه�ر، وما �إلى ذلك( و�طلب من �ملجم�عة 

�إن�ساء ر�سالة دع�ة له�ؤالء �جلمه�ر با�ستخد�م �إطار �لر�سالة.

ورقة �لعمل 3ب على �لل�ح �ل�رقي ثم �سجل يف جل�سة عامة �لر�سائل على �لل�ح �ل�رقي.   �ر�سم   •

من �ملناق�سات ح�ل ما يلي: من هم �ملبلغ�ن �الأكرث م�سد�قية �إلى كل من  �ملزيد  �إجر�ء  على  �مل�ساركني  �سجع   •
هذه �جلماهري؟ ارجع اإلى ال�سوؤال رقم 4: من هم الذين يريدون �سماع الر�سالة منهم؟ يف جمم�عة �الأدو�ت 

للم��د �خلا�سة مببلغي �لدع�ة.

و�الآن �طلب من �مل�ساركني تخيل هذ� �ل�سيناري� ... » تخيل �أنك دخلت �إلى م�سعد ووجدت نف�سك مع �سخ�س   •
ولي�س  �ل�ستني  �لطابق  زر  ي�سغط على  �ل�سخ�س  ر�أيت هذ�  ثم  �أهد�ف دع�تك  م�ساعدتك يف حتقيق  ميكنه 

�أمامك �إال 60 ثانية فقط للح�س�ل على ما تريده منه. فماذ� تق�ل له؟ «
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�أن هذ� �ل��سف �لق�سري �لذي مدته 60 ثانية فقط غالًبا ما يطلق عليه »حديث �مل�سعد«، و�أنه من �ملهم  بني   •
� له. �أكد على  �أن تك�ن قادًر� على �لت���سل يف هذ� �حلديث بفعالية ملختلف �جلماهري حتى و�إن مل تكن م�ستعدًّ

وج�ب ��ستناد حديث �مل�سعد �إلى �إطار �لر�سالة �لذي �سبق ذكره.

ق�سم �مل�ساركني �إلى جمم�عات �سغرية لالجتماع و�إعد�د حديث م�سعد يف ح��يل 10 دقائق مع �الإ�سارة �لى   •
�لر�سائل �لتي �سبق �إعد�دها.

�أعط كل جمم�عة 60 ثانية ل�سياغة �حلديث و�طلب منهم �لت�قف يف �ل�قت �ملحدد.  •

�طلب من هذه �ملجم�عات يف جل�سة عامة تبادل �الآر�ء ح�ل ما ه� جيد وما ميكن حت�سينه يف �حلديث. �سجل   •
�الآر�ء و�ملالحظات على �لل�ح �ل�رقي.

�لطابق  زر  على  �سغط  �مل�سعد  يف  �لذي  �ل�سخ�س  �أن  تخيل  �ملرة  هذه  يف  ولكن  �أخرى  مرة  �لق�سة  ��سرد   •
�لع�سرين و�أنه لي�س �أمامك �إال 20 ثانية فقط لبيان �أهد�ف حملتك و�طلب من �مل�ساركني �لع�دة �إلى جمم�عاتهم 
�ل�سغرية للعمل مًعا على حديث �مل�سعد �لذي مدته 20 ثانية. ��سرح لهم �أنه يجب عليهم �تخاذ قر�ر ب�ساأن 

�الأجز�ء �لهامة من حديث �مل�سعد )60 ثانية( وكيفية �إبالغ ذلك يف �أقل وقت.

و��ستمع �إلى كل حديث. تذكر �أن حتدد زمًنا للحديث مدته 20  باأكملها  �ملجم�عة  �أح�سر  دقائق  خم�س  بعد   •
ثانية فقط.

ناق�س يف جل�سة عامة �لع��مل �لتي جتعل �حلديث فعااًل و�ختتم �جلل�سة بت�سليط �ل�س�ء على �أن �إن�ساء ر�سائل   •
�لدع�ة وتط�ير مهار�ت �الت�سال لتقدميها ي�ستغرق وقًتا ط�ياًل حيث �إن تكر�ر �ملمار�سة مطل�ب لتط�ير هذه 

�ملهار�ت.

ن�سائح املي�سر:  ميكنك ��ستخد�م �سيناري�هات خمتلفة ذ�ت �سلة مبجم�عة �ل�سباب بداًل من �مل�سعد، مثل مقابلة 
�أحد �سناع �لقر�ر�ت يف �إحدى �لفعاليات.

سؤال رقم 4 : من الذين يريدون سماعها منهم؟ 

�لتي �سبق  �لدع�ة  �لتدريب على �سياغة ر�سائل  �لدع�ة فعالية مع  �أكرث مبلغي  يقرتح عليك مناق�سة م�ساألة حتديد   
تقدميها. 
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سؤال رقم 5 : كيف نتأكد من سماعهم الرسالة؟ 

أ (   الحمالت العامة

�لعامة الغر�ص الإد�رة �حلملة  ه� مطل�ب  وما  �لعامة  ف��ئد �حلملة  �ل�سباب  �مل�سارك�ن  يفهم 
ناجحة.

بني  �مل�ساو�ة  حتقيق  �إلى  �لر�مية  �لعاملية  �حلمالت  على  �ل�سباب  �مل�سارك�ن  يطلع 
�جلن�سني و�حل�س�ل على �أفكار ح�ل كيفية �لت���سل معهم.

من �ساعة �إلى �ساعة ون�سف تقريًبا الوقت اللزم

�س�ؤ�ل رقم 5 يف جزء 2 من دليل جمم�عة �الأدو�ت املرجع 

النشاط العملي:  

زود �ل�سباب �مل�ساركني بدر��سة حالة التخاذها مثااًل ي�ستلهم�ن منه كيفية �إد�رة �حلملة �لعامة لتحقيق �مل�ساو�ة   •
بني �جلن�سني. ��ستخدم در��سة حالة �سارك فيها �سباب من �ملنطقة يف حملة عامة �إن �أمكن، فاإن تعذر ذلك 

ميكنك ��ستخد�م در��سات حالة من جمم�عة �الأدو�ت )�أنظر �جلزء �لثالث( من دليل جمم�عة �الأدو�ت . 

وما مت حتقيقه من  �إجنازه يف �خلطة  ما مت  على  �ل�س�ء  ت�سليط  مع  �حلالة  در��سة  م�جز عن  عر�س  قدم   •
�أهد�ف.

ناق�س يف �جتماع عام من هم » �جلمه�ر «؟ حدد جمم�عات �أو دو�ئر �نتخابية معينة؟ ما هي �مل��رد �ملطل�بة؟   •
كيف ت�ساعد �حلمالت �لعامة يف �ل�سغط على �سانع �لقر�ر؟ و�أكد على �أن ج�دة �حلملة تتطلب �لتن�سيق وت�فر 

�مل��رد.

بني �جلن�سني يف �ملناق�سات مثل حملة الأين رجل، وذلك با�ستخد�م  �مل�ساو�ة  لتحقيق  عاملية  حمالت  �أدخل   •
�مل��د �مل�ج�دة يف جمم�عة �الأدو�ت و�طلب من �مل�ساركني عر�س جتربتهم �إذ� كان�� على �ت�سال بالفعل بهذه 

�حلمالت �أو بغريها.

�أن�سطة �حلملة �ملحتملة �لتي ميكن للم�ساركني �ل�سباب �لقيام بها )ر�جع �لقائمة �مل�ج�دة يف جمم�عة  ناق�س   •
�الأدو�ت يف ق�سم �حلملة �لعامة( و�طلب منهم �لنظر يف �الأن�سطة �لتي ميكنهم ربطها باحلمالت �لعاملية ثم 

حدد �الأن�سطة �ملنا�سبة ل�سياق �مل�ساركني �ل�سباب وحدد �مل��رد �ملطل�بة. دون �لبيانات على �ل�رق �لل�حي.

ن�سائح املي�سر:  �طلب من �مل�ساركني �ل�سباب �لنظر يف �ملخاطر �ملحتملة �ملرتبطة بكل من �أن�سطة �حلملة �لعامة 
�ملحددة و�ربط هذه �ملناق�سة مبمار�سة �إد�رة �ملخاطر �الآتية فيما بعد.
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ب (   العمل مع وسائل اإلعالم

يفهم �مل�سارك�ن �ل�سباب كيفية ��ستخد�م و�سائل �الإعالم كاأد�ة وهدف للدع�ة.الغر�ص

يفهم �مل�سارك�ن �ل�سباب كيفية ��ستخد�م و�سائل �الإعالم يف ت��سيل ر�سالتهم �إلى �جلمه�ر.

من 45 دقيقة �إلى �ساعة و�حدة تقريًبا الوقت اللزم

�س�ؤ�ل رقم 5 يف دليل جمم�عة �الأدو�ت املرجع 

النشاط العملي:  
ق�سم �مل�ساركني �إلى جمم�عات ثم بني لهم �أن »و�سائل �الإعالم ميكن �أن تك�ن �أد�ة وهدف للدع�ة« ثم �طلب   •

منهم مناق�سة ما يفهم�نه من هذ� �لبيان ثم يقدم �مل�سارك�ن تقريرهم يف جل�سة عامة.
�ملثال  �سبيل  على  ومنها  �الإعالم  و�سائل  مع  لال�ستخد�م  �ملتاحة  �الأدو�ت  من  �لعديد  هناك  �أن  على  �أكد   •
و�للقاء�ت  �ل�سحفية،  �مل��د  وجمم�عة  �الإعالمية،  و�الإحاطة  �ل�سحفية،  و�مل�ؤمتر�ت  �ل�سحفية،  �لبيانات 
�الإعالمية �إلخ ..... زود �مل�ساركني بقائمة �مل��رد )�مل�ج�دة يف جمم�عة �الأدو�ت( �لتي تقدم معل�مات مف�سلة 

ح�ل كيفية جتميع هذه �الأدو�ت �الإعالمية.
•  نظم �أدو�ر �ملقابالت يف �للقاء�ت �الإعالمية و�طلب من �ملجم�عات ��ستخد�م ر�سالة �لدع�ة �لرئي�سية الإعد�د 

3-4 �سعار�ت رئي�سية. 
بعد ذلك، تختار كل جمم�عة �سخ�سني للعب �الأدو�ر وي�ساهدهما �الأ�سخا�س �الآخرون. يقر�أ �ل�سخ�س �لقائم   •
بدور �ل�سحفي م�سم�ن �مل�سكلة �ملقرتحة ب�س�ت عال فيق�ل مثاًل » كان هناك �هتمام كبري يف و�سائل �الإعالم 
يف �الأ�سهر �الأخرية مب�سكلة �لتحر�س �جلن�سي يف �ل�س��رع  �أو م�سكلة �لزو�ج �ملبكر �أو �حلرمان من �لتعليم... 

ورمبا ميكنك �أن تخربين ما ر�أي جمم�عتك يف هذه �مل�سكلة «. 
�الأ�سئلة �أثناء حماولته �إي�سال ر�سالته. عن  �ملقابلة  معه  جترى  �لذي  �ل�سخ�س  يجيب   •

ي�ساهد �مل�سارك�ن �الآخرون يف �ملقابلة �أحد�ث �ملقابلة وي�سجل�ن عدد �ملر�ت �لتي كانت فيها �الإجابة » متعلقة   •
بالر�سالة «، وعدد �ملر�ت �لتي كانت فيها » بعيدة عن �لر�سالة «.

�مل�سارك�ن درجات �لنتائج �إلى �لذين جترى معهم �ملقابالت بعد كل مقابلة. يعطي   •
�لفعالة يف �ملقابالت؟ ما �لذي مل يكن و��سًحا؟ وكيف  �لعنا�سر  �الآتية: ما هي  �الأ�سئلة  ناق�س يف جل�سة عامة   •
ميكن حت�سينها؟ ما هي �ملخاطر �لتي ينط�ي عليها �إجر�ء �ملقابالت �الإعالمية؟ �أدخل �لق��عد �لعامة للعمل 

مع و�سائل �الإعالم )ر�جع جمم�عة �الأدو�ت للم��د(.
مناق�سة هذين  �ل�سباب  �مل�ساركني  من  و�طلب  للدع�ة «  كهدف  » �الإعالم  ح�ل  �لنقا�س  �إلى  �رجع  و�الآن   •
�ل�س�ؤ�لني: ملاذ� يلزم �لنظر �إلى �الإعالم كجمه�ر م�ستهدف للدع�ة �إلى حتقيق �مل�ساو�ة بني �جلن�سني؟ ما هي 
بع�س �لطرق �لتي ميكن لل�سباب من خاللها �إقامة �سر�كات مع و�سائل �الإعالم لتحقيق �مل�ساو�ة بني �جلن�سني؟ 

)ر�جع جمم�عة �الأدو�ت للم��د(.
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جـ (   التفاوض

يفهم �مل�سارك�ن �ل�سباب ما ينط�ي عليه �ل�سغط �ملبا�سر من قبل �سانعي �لقر�ر.الغر�ص

من 45 دقيقة �إلى �ساعة و�حدة تقريًبا الوقت اللزم

�س�ؤ�ل رقم 5 يف دليل جمم�عة �الأدو�ت املرجع 

النشاط العملي:  

عرف �لدع�ة يف و�سائل �لدع�ة ثم �أكد على �أن �لدع�ة ، وزيادة �ل�عي بالق�سية من قبل �سانعي �لقر�ر تكتيك   •
مهم يف عمل �لدع�ة. وت�ساعد �الأن�سطة �الأخرى مثل �حلمالت �لعامة و�حلمالت �الإلكرتونية على �الإنرتنت، 
بالن�سبة  �أول�ية  تاأثري �ل�سغط من خالل جعل هذه �لق�سية ذ�ت  �لتي تعمل مع و�سائط �الإعالم، على زيادة 
�ل�سغط )ح�سب  �أواًل ممار�سة  يحاول�� هم  �أن  �ل�سباب ميكن  �مل�ساركني  �أن  �أكد على  و�ل�سيا�سيني.  للجمه�ر 

ق�سيتهم و�سياقهم( - �إن كان�� ناجحني، ويف هذه �حلالة قد ال تك�ن هناك حاجة �إلى �حلملة �لعامة.

ملمار�سة �ل�سغط بفاعلية )ر�جع �مل��د �مل�ج�دة يف جمم�عة �الأدو�ت( و�سلط  �لب�سيطة  �لن�سائح  بع�س  �ذكر   •
�ل�س�ء على �أنه من �ملهم �لنظر يف �لعاد�ت و�الإجر�ء�ت �ملحلية �ملتبعة لاللتقاء ب�سانع �لقر�ر.

ا و�حًد�  مبمار�سة لعب �الأدو�ر ثم تختار كل جمم�عة �سخ�سً للقيام  جمم�عات  يف  �ل�سباب  �مل�ساركني  نظم   •
التخاذ دور �سانع قر�ر/ �سيا�سي وتاأخذ بقية �ملجم�عة دور وفد من جماعات �لدع�ة.

�أواًل ح�سب ر�سالة دع�ته.  يتحدث  من  �لدع�ة  جماعات   تقرر   •
من ردود �لفعل. قائمة  ويعد  دوره  يف  �ل�سيا�سي  يفكر   •

جماعات �لدع�ة ت��سيل �لر�سالة وي�ستجيب �سانع �لقر�ر وفًقا  حماولة  مع  جمم�عة  لكل  �لز�ئر  دور  �لعب   •
مل�قفه و�أول�ياته.

كيف �سعر �سانع �لقر�ر باأنه كذلك؟  �الأ�سئلة:  هذه  على  لالإجابة  عامة  جل�سة  يف  �لتجربة  �مل�سارك�ن  يناق�س   •
ما �لذي كان جيًد� يف ممار�سة �لدع�ة، ما هي �جل��نب �لفعالة؟ ما هي �جل��نب غري �جليدة؟، ما �لذي مل 
يفهم ب��س�ح؟ وكيف ميكن �لتح�سني؟ ما هي �لدرو�س �الأخرى �لتي ميكن �أن ي�ساركها �مل�سارك�ن من جتاربهم 

يف ممار�سة رفع �ل�عي ؟

�لنظر يف قائمة �جلماهري �مل�ستهدفة ويحددون �جلماهري ذ�ت  باإعادة  �ل�سباب مناق�ستهم  �مل�سارك�ن  يختتم   •
�الأول�ية �لذين يحتاج�ن �إلى �ل�سغط عليها وكيفية ��ستعد�دهم لذلك.

ن�سائح املي�سر:  �سلط �ل�س�ء يف �جلل�سة �لعامة على �أن طريقة �لتفاو�س مبهارة عالية هي مفتاح �ل�سغط �لفعال. 
ر�جع جمم�عة �الأدو�ت للح�س�ل على �لن�سائح �جل�هرية الإجر�ء �ملفاو�سات بفاعلية.
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سؤال رقم 6 : ما الذي عاد علينا؟ 

سؤال رقم 7 : ما الذي نحتاج إلى وضعه؟ 

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

و�لتهديد�ت الغر�ص و�لفر�س  و�ل�ضعف  �لقوة  نقاط  حتليل  كيفية  �ل�ضباب  �مل�ضاركون  يفهم 
�خلا�سة مبجم�عات �ل�سباب يف دع�تهم.

من 30 دقيقة �إلى 45 دقيقة  تقريًبا الوقت اللزم

�أد�ة �لتحليل �لرباعي �جلزء 2 من  دليل جمم�عة �الأدو�تاملرجع 

النشاط العملي:  

�طلب من �مل�ضاركني تبادل �لأفكار حول نقاط �لقوة و�ل�ضعف و�لفر�س و�لتهديد�ت لدى جمموعة �ل�ضباب فيما   •
يتعلق باأول�ية �لدع�ة �لتي مت �ختيارها، وت�سجيل هذه �ملعل�مات يف ورقة �لعمل 6�أ.

�مل�ساركني على �لنقا�س ح�ل �الأ�سئلة �الآتية:  �سجع   •

o كيف ميكن ��ضتخد�م نقاط �لقوة لتاأمني �لفر�س؟
o كيف ميكن ��ضتخد�م نقاط �لقوة و�لفر�س ملو�جهة �لتهديد�ت؟
o كيف ميكن �لتغلب على نقاط �ل�ضعف لتاأمني �لفر�س؟

�خلتام �طلب من �مل�ساركني �ل�سباب حتديد خط��تهم �لتالية بناًء على �لتحليل �لذي �أجري. وقد ت�سمل  ويف   •
�خلطو�ت �لتالية �ل�ضتجابة لأي من نقاط �لقوة و�ل�ضعف و�لفر�س و�لتهديد�ت.

ن�سائح املي�سر:  �لتاأكيد على �أن حتليل �لرباعي ميكن ��ستخد�مه عدة مر�ت �أثناء تنفيذ �لدع�ة و�إد�رتها.
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ب (   تقييم المخاطر وإدارتها

هذه الغر�ص �سدة  ويدرك�ن  �لدع�ة  يف  حمتملة  خماطر  هناك  باأن  �ل�سباب  �مل�سارك�ن  يعلم 
�ملخاطر. 

يعرف �مل�سارك�ن �ل�سباب كيفية �لتخفيف من هذه �ملخاطر.

30 دقيقة تقريًبا الوقت اللزم

تقييم م�ست�ى �ملخاطر �جلزء 2 من دليل جمم�عة �الأدو�تاملرجع 

النشاط العملي:  

ب�ساأن  �لدع�ة  عملية  عليها  تنط�ي  �أن  ميكن  �لتي  �ملخاطر  عن  �لعامة  �جلل�سة  يف  �ل�سباب  �مل�ساركني  ��ساأل   •
�مل�ساو�ة بني �جلن�سني يف �سياقهم، وعن �لع��مل �لتي جتعل �لدع�ة ب�ساأن �مل�ساو�ة بني �جلن�سني �أكرث خط�رة 

يف حمافظاتهم/ جمتمعهم. 

م�سبًقا ثم زود �مل�ساركني بن�سخ من هذه �ل�رقة ثم فكر يف كل �ملخاطر  ورقي  ل�ح  �لعمل 6ب على  ورقة  �ر�سم   •
�ملحتملة عند �لقيام بالدع�ة �لتي قد ت��جهها جمم�عة �ل�سباب ككل و�ل�سابات و�ل�سبان �الأفر�د يف جمم�عة 

�ل�سباب. �سجل �ملخاطر على �لل�ح �ل�رقي.

ناق�س م�ست�ى �خلطر )عايل/ مت��سط / منخف�س( �لذي تنط�ي عليه �لدع�ة ثم �سجل �ملعل�مات على �ل�رق   •
ا ما �إذ� كانت �لفائدة من �إجر�ء �لدع�ة تف�ق �ملخاطر �لتي تنط�ي عليها. �لل�حي. عندئذ ناق�س �أي�سً

�إذ� كان �خلطر عالًيا بدرجة كبرية وجب على  �أنه  و�أكد على  للحد من �ملخاطر  به  �لقيام  ميكن  ما  ناق�س   •
�لد�عني من �ل�سباب تغيري خطة �لدع�ة وفًقا لذلك.

ن�سائح املي�سر:    قد ي�سعر �مل�سارك�ن بالت�تر ح�ل مناق�سة �ملخاطر �لتي تنط�ي عليها �لدع�ة، لذلك يجب �لتاأكد 
من �سع�رهم باالأمان و�لر�حة.
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سؤال رقم 8 : كيف نبدأ؟

التخطيط ألهداف الدعوة ونتائجها وأنشطتها 

ي�سع �مل�سارك�ن �ل�سباب م�س�دة الأهد�ف �لدع�ة ونتائجها و�أن�سطتهاالغر�ص

من 45 دقيقة �إلى �ساعة و�حدة تقريًبا الوقت اللزم

حتديد �أهد�ف �لدع�ة �جلزء 2 من دليل جمم�عة �الأدو�تاملرجع 

النشاط العملي:  

عرف �مل�ساركني �ل�سباب مبعنى �أثر �لدع�ة، و�أهد�فها، ونتائجها، و�أن�سطتها. �رجع �إلى جمم�عة �الأدو�ت .  •

الذكية. �كتب على �لل�ح �ل�رقي هذه �لنتيجة: ح�سد قوة احلكومة  ��سرح ما نعنيه باأهد�ف �لدع�ة ونتائجها   •
لو�سع قانون لتجرمي التحر�س اجلن�سي يف االأماكن العامة بحلول عام 2025 و�طلب من �مل�ساركني �ل�سباب 

حت�يلها �إلى نتيجة ذكية.

�سجل �لنتيجة الذكية على �لنح� �لتايل: م�ساعدة وزارة ال�سوؤون االجتماعية يف �سياغة قانون  �ملناق�سة  بعد   •
م���سفات  على  جديد  من  �أكد   .2025 عام  بحلول  العامة  االأماكن  يف  باملراأة  اجلن�سي  التحر�س  لتجرمي 

�لنتيجة الذكية. 

�لعمل هذه على �لل�ح �ل�رقي م�سبًقا و�سجع  ورقة  و�ر�سم  8�أ  �لعمل  ورقة  من  بن�سخ  �ل�سباب  �مل�ساركني  زود   •
�أهد�ف �لدع�ة  �ل�س�ؤ�ل رقم 7 وحدد  �إلى  �ل�س�ؤ�ل رقم 1  �أجري من  �لتحليل �لذي  �مل�ساركني على �لنظر يف 
ونتائجها و�أن�سطتها. �سجل �ملناق�سة على �ل�رق �لل�حي و�طلب من �مل�ساركني �ل�سباب تدوين مالحظاتهم على 

ورقة �لعمل.

ومتى  �لدع�ة،  �أن�سطة  تنفيذ  عن  جمم�عة  كل  د�خل  �مل�س�ؤول  ه�  عمن  �ل�سباب  �مل�ساركني  مع  تناق�س   •
�سي�سطلع مب�س�ؤوليته. 

ن�سائح املي�سر:  �أكد على �أنه مبجرد �سروع �مل�ساركني �ل�سباب يف دع�تهم عليهم م���سلة �لع�دة �إلى �سقل نتائج 
دع�تهم حيث ميكنهم معرفة �ملزيد عن �أهد�ف �لدع�ة، و�لبيئة �ل�سيا�سية، وكيف يتغري �ل��سع.
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سؤال رقم 9 : كيف نتأكد أن الدعوة كافية إلحداث النتائج المرجوة؟

خطة متابعة الدعوة 

يفهم �مل�سارك�ن �ل�سباب كيفية دمج �أدو�ت �ملتابعة �لعملية يف خطة �لدع�ة.الغر�ص

45 دقيقة  تقريًبا الوقت اللزم

�ل�س�ؤ�ل 9 �جلزء 2 من دليل جمم�عة �الأدو�تاملرجع 

النشاط العملي:  

يناق�س �مل�سارك�ن �ل�سباب يف جمم�عات �سغرية ثم ي�سارك�ن يف �جلل�سة �لعامة �ل�س�ؤ�ل �الآتي: ما �لذي يجب   •
متابعته بانتظام يف �لدع�ة؟

�لرئي�ضية على �للوح �لورقي وي�ضعها حتت عنو�نني: �لنقاط  �ملي�ضر  يكتب   •
1.     �إجر�ء�ت �لدع�ة – �تبع �الأن�سطة �خلا�سة بك.

2.    نتائج �أعمال �لدع�ة - �لدالئل على �أنك حترز تقدًما نح� حتقيق نتائج �لدع�ة.

�لنتائج لال�ستفادة من �لفر�س. وينبغي �أن يك�ن �لر�سد ب�سيًطا ويف �ل�قت �ملنا�سب  ر�سد  �أهمية  على  �أكد   •
و�سهل �ل��س�ل �إليه، ��ستناًد� �إلى خطة ر�سد ب�سيطة. كما يلزم متابعة كل �إجر�ء من �إجر�ء�ت �لدع�ة ور�سد 

نتائجه و�لتقدم نح� �إحد�ث �لتغيري على �ملدى �لط�يل.

مفه�م  » �جتماعات �لتعلم « وناق�س مع �مل�ساركني �ل�سباب �لطرق �الأخرى جلمع �ملعل�مات �لالزمة  �أدخل   •
ملتابعة �سري �لدع�ة )ر�جع جمم�عة �الأدو�ت �خلا�سة بامل��د( و�أكد على �أن �لد�عني بحاجة �إلى �ال�ستجابة ملا 

يتعلم�نه من �ملتابعة و�لر�سد.

با�ستخد�م معل�مات من �ملناق�سة. ملئها  �مل�ساركني  من  و�طلب   9 �لعمل  ورقة  �سارك   •

�ل�س�ء على �أنه باالإ�سافة �إلى �لر�سد البد من �إجر�ء تقييم )يف  و�سلط  �لدع�ة  �أعمال  بتقييم  �ملق�س�د  بني   •
�ل�سباب  �مل�سارك�ن  يختار  قد  �لدع�ة.  �أعمال  فاعلية  مدى  ملعرفة  �آخرها(  يف  �أو  �لدع�ة  جه�د  منت�سف 
و�سركاوؤهم �إجر�ء تقييم م�ساركة ر�سمي مًعا �أو يك�ن �لتقييم د�خلي كاأن ينظم �جتماع ر�سمي للتعلم بعد وقت 

ق�سري من �نتهاء �مل�سروع.
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ملحق 1:  أوراق العمل 

1-  أ  (    شجرة المشكلة والحلول 

اآلثــــــار 

الق�سية املركزية / احلل:

القضـايـــــا
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1-  ب  (    اختيار أولويات الدعوة

ق�سية 3 ق�سية 2 ق�سية 1 املعيار 

�حتمال �لنجاح

�لف��ئد �ملحتملة لل�سابات

�الإمكانات �لالزمة ملجم�عة �ل�سباب 
�أو �لتنظيم �ل�سبابي ل�سنع �لفرق. 

جمم�عة  خربة  ملجال  �ملنا�سبة 
�ل�سباب )و �سركائك( 

و�ل�سبان  �ل�سابات  �إ�سر�ك  �إمكانية 
و�ملجتمعات �ملحلية

هل �لق�سية مبنية على �أدلة ق�ية؟

قبل  من  د�فعة  ق�ة  هناك  كان  هل 
ب�ساأن هذه �لق�سية؟

�لالزمة  �مل��رد  لديك  تت�فر  هل 
للدع�ة �إلى منا�سرة هذه �لق�سية؟

�الإجمايل 
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2-  أ  (    مخطط أصحاب المصلحة

�ساحب امل�سلحة  املعيار 
1

�ساحب امل�سلحة  
2

�ساحب امل�سلحة  
3

�ساحب امل�سلحة  
1

�ساحب �مل�سلحة
)�ذكر �ال�سم(

�ساحب  اهتمام  ن�سبة 
بالق�سية )�ذكر  �مل�سلحة 
مت��سطة،   عالية،  �لن�سبة: 

منخف�سة(

�ساحب  معار�سة  م�ست�ى 
�أو  �لق�سية  هذه  �مل�سلحة 
ق�ي،  )منا�سر  �إياها  دعمه 
حمايد،  مت��سط،  منا�سر 
خ�سم مت��سط، خ�سم ق�ي(

تاأثري �ساحب �مل�سلحة 
)غري  �لق�سية  على  )قوته( 
معروف، لي�س له تاأثري، بع�س 
تاأثري  معتدل،  تاأثري  �لتاأثري، 

كبري، تاأثري �سديد(

�ساحب  م�ساركة  اأهمية 
معروفة،  )غري  �مل�سلحة 
بع�س  مهمة  �أهمية،  لها  لي�س 
�سديدة  مت��سطة،  �ل�سيء، 

�الأهمية، العب حا�سم(
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2-  ب  (    تحليل األهداف

الهدف / 
املوؤثر

ما الذي 
يعرفونه 
عن هذه 
الق�سية؟

ما هو 
موقفهم 
جتاهها؟

ما هو حمل 
اهتمامهم 
احلقيقي؟ 

من الذي له 
تاأثري عليهم؟

ما هو التاأثري 
اأو القوة 

لديهم على 
الق�سية؟

هدف 1 

هدف 2 

هدف 3
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3 -  أ  (    صياغة رسالة الدعوة األولية

البيـــــان

الدليـــل

الـــــهدف

العمل املطلوب

3 -  ب  (    تأطير الرسائل لجماهير مختلفة

ر�سالة الدعوةاجلمهور

جمهـــــور 1 

جمهـــــور 2 

جمهـــــور 3 



117
دليل الميسر  - مورد مصاحب

دليل مجموعة أدوات للشباب 
للدعوة إلى المساواة بني الجنسني 
وتحقيقها بحلول عام 2030  - مصر 

6 -  أ  (    التحليل الرباعي )نقاط القوة،  ونقاط الضعف، والفرص، والتهديدات( 

نقاط ال�سعفنقاط القوةالقوى الداخلية

التهديداتالفر�صالقوى اخلارجية

6 -  ب  (    تقييم المخاطر وإدارتها

نوع 
اخلطر

م�ستوى مثال
اخلطر:

عال/ متو�سط 
/ منخف�ص 

ن�سبة الفوائد 
املحتملة: 

عالية/ متو�سطة 
/ منخف�سة 

طرق اإدارة 
املخاطر

ن�سبة املخاطر 
املتبقية

عالية/ متو�سطة / 
منخف�سة 

ملجموعة ال�سباب

للأفراد من ال�سابات �سمن جمموعة ال�سباب

للأفراد من ال�سباب �سمن جمموعة ال�سباب
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8  (    التخطيط ألهداف الدعوة ونتائجها وأنشطتها

اأثر الدعوةهدف الدعوة نتائج الدعوة اأن�سطة الدعوة

التغريات الإيجابية 
والدائمة يف حياة كل 

الن�ساء، التي تعزز 
موقفهن وحالتهن يف 

املجتمع
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9  (    خطة متابعة أنشطة الدعوة
كيف �ستكون ما الذي تتابعه؟

املتابعة؟
متى �ستكون 

املتابعة؟ 
من الذي 
�سيتابع؟

ما الإجراء الذي 
�ستتخذه بعد 

النتيجة؟ 

ا  داخليًّ
•  فريق العمل 

•  التوا�سل الداخلي
• امليزانية 

ا  خارجيًّ

•  اأن�سطة الدعوة
•  التغريات يف ال�سياق 

اخلارجي

•  فر�س جديدة للدعوة
•  معلومات جديدة حول 

االأهداف واملوؤثرين

•  العمل مع ال�سركاء

التقدم نحو حتقيق 
النتائج
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2    خطة استراتيجية الدعوة  / 3

الأثر: ما �لذي نريده �أن يحدث؟ 

هدف الدعوة:

النتائج:

�جلماهري �مل�ستهدفةمن الذي ميكنه حتقيقه ؟

�لر�سائل �الأولية و�لر�سائل �لثان�ية لكل جمه�ر م�ستهدفما الذي يحتاجون اإىل �سماعه؟

�سماعه  يريدون  الذين  هم  من 
منهم؟

مبلغ�ن لكل جمه�ر م�ستهدف

�لعامة و�الإنرتنت، و�لعمل مع كيف ميكننا اإ�سماعهم؟  �ملناهج و�لفر�س )�ل�سغط، و�حلمالت 
و�سائل �الإعالم( 

نقاط �لقوه،  ونقاط �ل�ضعف، و�لفر�س، و�لتهديد�تما الذي نحن بحاجة اإىل و�سعه؟

�إد�رة �ملخاطر

خطة عمل �لدع�ة )�الأن�سطة �ملرتبطة بنتائج �لدع�ة و�أهد�فها، ومن كيف ميكننا اأن نبداأ؟
ه� �مل�س�ؤول عن �أد�ئها، ووقت �أد�ئها(

الكفاية  من  التاأكد  ميكننا  كيف 
لتحقيق النتائج املرجوة؟

خطة �ملتابعة و�لتعلم



121
دليل الميسر  - مورد مصاحب

دليل مجموعة أدوات للشباب 
للدعوة إلى المساواة بني الجنسني 
وتحقيقها بحلول عام 2030  - مصر 

3    التخطيط للدعوة  / 3

�ن�سخ هذه �ل�سفحة وق�س هذه �لبطاقات �لت�سعة ثم �عطها للم�ساركني �ل�سباب لرتتيبها بالت�سل�سل �ل�سحيح.

من الذي ميكنه اأن يعطينا ما ما الذي عاد علينا؟ما الذي يحتاجون اإىل �سماعه؟
نريده؟ 

كيف نتاأكد مما اإذا كانت كافية 
لإحداث النتائج املرجوة؟

من هم الذين يريدون ال�سماع ماذا نريد؟
منهم؟

كيف ميكننا التاأكد من �سماعهم ما الذي نحتاج اإىل و�سعه؟كيف نبداأ؟
الدعوة؟



122

دليل الميسر -  مورد مصاحب
دليل مجموعة أدوات للشباب 

للدعوة إلى المساواة بني الجنسني 
وتحقيقها بحلول عام 2030  - مصر 

ملحق 2 : المراجــع  
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الملحـق
المرأة وجائحة كوفيد - 19 المستجد 

)فيروس كورونا(
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الملحـق  - المرأة وجائحة كوفيد - 19 
المستجد )فريوس كورونا(

الملحـق
المرأة وجائحة كوفيد - 19 المستجد 

)فيروس كورونا(

منذ �أعلنت منظمة �ل�صحة �لدولية �أن كويفد 19 جائحة 
وقت  �أي  من  �أكرث  مهددً�  �أ�صبح  �ملر�أة  و�صع  فاإن  عاملية 
م�صى. حيث �أنه من �خلرب�ت �ل�صابقة يف �لتعامل مع �أوبئة 
�أخرى مثل �الإيبوال، فقد �إت�صح كيف �أن و�صع �ملر�أة يتاأثر 
ب�صكل �صلبي وخا�صة بعد نق�ص �ملو�رد وتوجيهها للتعامل 

مع �أزمة �جلائحة �و �لوباء.
كورونا  فريو�ص  ي�صببه  معد  مر�ص  هو  كوفيد-19  ومر�ص 
للم�صت�صفيات  �الأعلى  للمجل�ص  وطبقًا  موؤخرً�.   �ملكت�صف 
�جلامعية يف م�صر، فاإن فر�ص �إ�صابة �ل�صيد�ت خا�صة من 
�حلو�مل وكبار �ل�صن و�مل�صابني مب�صكالت طبية �أ�صا�صية 
�أو د�ء �ل�صكري  �أو �أمر��ص �لقلب  مثل �رتفاع �صغط �لدم 

تكون �أعلى بكثري من �الأفر�د �الأ�صحاء)1(.
�صيا�صات  ورقة  باطالق  للمر�أة  �لقومي  �ملجل�ص  قام  وقد 
وبر�مج مقرتحة للم�صاهمة يف حل �مل�صكالت �لناجمة عن 
تفاعل  يف  �مل�صرية  للمر�أة  �لدعم  وتقدمي  كورونا  جائحة 
�صريع مع خطة �لدولة �مل�صرية »خطة �ال�صتجابة �ل�صريعة 
لم�صر جتاه و�صع �ملر�أة �أثناء �إنت�صار فريو�ص كوفيد-19«.

تأثير جائحة كوفيد-19 على المرأة في القطاعات 
المختلفة: 

يف مثل هذه الفرتات الع�ضيبة تتزايد ال�ضغوط والتحديات 
على �ملجتمع ب�صكل عام و�ملر�أة ب�صكل خا�ص، وتتمثل هذه 
ال�ضغوط وتظهر وا�ضحة يف القطاعات املختلفة. حيث يوؤثر 
كل قطاع يف �الآخر بال�صلب فمع تد�عى �حلالة �القت�صادية 
وال�ضغط املادي يزيد ال�ضغط اال�ضري مما   قد يت�ضبب يف 
زيادة العنف املنزيل على �ضبيل املثال. ون�ضتعر�ض معًا هذه 

�لتد�عيات فيما يلي على �لقطاعات �ملختلفة. 
بجائحة  �خلا�صة  �ملغلوطة  �ملفاهيم  بع�ص  وت�صحيح  �لتد�ول  كثرية  �الأ�صئلة  �إجابة     -  1
فريو�ص كوفيد- 19 )�إعد�د �للجنة �لعليا للفريو�صات �لتنف�صية باملجل�ص �الأعلى للم�صت�صفيات 

�جلامعية(

1.  الجانب الصحي:
�أ.   تتعر�ص �ملر�أة ملخاطر �لعدوى ب�صكل كبري حيث ت�صكل 
�ملر�أة حو�يل 42.4% من �لفريق �لطبي، ون�صبة %91.1 
وحدها  �ل�صحة  بوز�رة  �لعاملني  �لتمري�ص  فريق  من 
و�ل�صيدليات  �خلا�صة  بامل�صت�صفيات  �لعامالت  غري 
مما يجعل ن�صبة �أكرث من �لن�صاء معر�صات لالإ�صابة 

بالفريو�ص)2(.  

على  �صيتع�صر  �لفريو�ص  ب�صبب  �الزمة  تفاقم  مع  ب.   
�لكثري�ت �لو�صول خلدمات �ل�صحة �الجنابية نتيجة 
وتخ�ضي�ض  الفريو�ض  مواجهة  على  الكبري  الرتكيز 
يكن  مل  –�إن  �لطبية  �خلدمات  من  �لعظمى  �لغالبية 
�ملر�أة  على  يوؤثر  ال  هذ�  �لفريو�ص.  ملو�جهة  كلها- 
له  �صيكون  �الجناب  ن�صبة  زيادة  مع  ولكن  فح�صب 
وعلى  و�ال�صرة  �الم  �صحة  م�صتوى  على  �صلبي  تاأثري 
�جلانب �الجتماعي و�القت�صادي ب�صبب زيادة �لكثافة 

�ل�صكانية. 

ج.   بخالف كون �ملر�أة �حلامل من �لفئات �الأكرث عر�صة 
للعدوى فاإن احتياجهم للتواجد يف املراكز والعيادات 
�لطبية ملتابعة �حلمل �و �لوالدة يجعلهن يف و�صع �أكرث 
حمدودة  علمية  �أدلة  هناك  �لعدوى.  لتلقي  خطورة 
على �صدة �ملر�ص لدى �لن�صاء �حلو�مل بعد �الإ�صابة بـ 
COVID-19. ومع ذلك، ت�صري �الأدلة �حلالية �إلى �أن �صدة 
 19-COVID ملر�ص بني �لن�صاء �حلو�مل بعد �الإ�صابة بـ�
COVID-19 من  تكون م�صابهة لتلك �ملوجودة يف حالة 
�لبالغني غري �حلو�مل، وال توجد بيانات ت�صري �إلى �أن 
�صلبي  تاأثري  لها  �حلمل  �أثناء   19-COVID بـ  �الإ�صابة 

على �جلنني.
 Egyptian Rapid Response to Women’s situation during COVID-19    -  2

 OUTBREAK - NCW
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 19-COVID يف �لوقت �حلا�صر، ال يوجد دليل على �نتقال
تتبع  �أن  ويقرتح  �حلمل.  �أثناء  �لطفل  �إلى  �الأم  من 
من  للوقاية  �الحتياطات  نف�ص  �حلو�مل  �لن�صاء  جميع 
بانتظام، وجتنب  �ليدين  COVID-19، مبا يف ذلك غ�صل 

اأي  ظهور  حالة  يف  الذاتية  والعزلة  املر�ضى،  االأفراد 
�أعر��ص)3(. 

2.   الجانب االقتصادي:

من �ملتوقع يف �لفرتة �لقادمة �ن ت�صهد تاأثر بالغ يف �حلالة 
�القت�صادية يف �نحاء �لعامل ويف م�صر كذلك من تقليل 
يف �لعمالة �و �لغائها متاما، خف�ص يف �الأجور، مما �صيقع 
على املراأة ب�ضكل كبري و�ضيزيد من الفجوة اجلندرية يف 
جمال �لعمل. وزيادة هذه �لفجوة قد يكون ب�صكل مبا�صر 
للعناية  عملها  ترك  �ملر�أة  من  يتوقع  د�ئما  �نه  ب�صبب 
وحاجة  املدار�ض  توقف  مع  وخا�ضة  واملنزل  باالأطفال 
االأطفال للرعاية لوقت اأطول يف املنزل. وكل هذا �ضيرتك 
�آثاره على و�صع �ملر�أة �قت�صاديا وخا�صة �ملر�أة �ملعيلة)4(. 

هن  ر�صمية  عقود  بدون  يعملن  �لالتي  �ل�صيد�ت  �أن  كما 
عر�صة �أكرث الأن ت�صوء �حو�لهن، ومن �ملعروف �أن �ل�صيد�ت 
�لالتي تعملن ب�صكل غري ر�صمي يتقا�صني تقريبًا ن�صف 

�أجر �لرجال �لذين يعملون ب�صكل غري ر�صمي. 

3.  الجانب التعليمي والدراسي:. 

على  �الجتماعية  �مل�صافة  وفر�ص  �ملد�ر�ص  غلق  مع  �أ.    
�الأفر�د من �ملتوقع �أن يكون لهذ� تاأثريه �ل�صلبي على 
الفتيات من ناحية حتميلهن اأعباء العمل املنزيل يف 
على  يوؤثر  مما  ذلك  �لفتيان  من  يطلب  ال  �أنه  حني 

الوقت املخ�ض�ض للدرا�ضة املنزلية.

نظرًا  االأطفال  لزواج  عر�ضة  اأكرث  الفتيات  وتكون  ب. 
يكون  قد  ما  وهو  حال  اأي  على  املنزل  يف  لوجودها 
لالأ�صرة  �ل�صيئة  �القت�صادية  �حلالة  من  نابعًا  �أي�صا 
والرغبة يف التخل�ض من م�ضاريف الفتاة بتزويجها 

يف �صن �لطفولة. 
https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china/    -  3

questions-answers
 WOMEN’S NEEDS &GENDER EQUALITY IN EGYPT’S COVID-19     -  4

RESPONSE

4. الجانب االجتماعي:

يف اأوقات مثل هذه يزيد دائما العنف اال�ضري والعنف القائم 
على �لنوع على �لنحو �لتايل:

والرجل  اال�ضرة  على  االقت�ضادي  ال�ضغط  تزايد  مع  اأ.    
وتوجيه  �لرجل  �صلوك  على  ذلك  ينعك�ص  خا�ص  ب�صكل 
�البنة   – )الزوجة  املراأة  �ضد  والعنف  الغ�ضب  نوبات 
االجتماعية  وامل�ضافة  العزلة  حلالة  ونظرا  االأخت(.   -
�أكرث من  �لر�هنة ونظر� الأن  نتيجة للظروف  �ملفرو�صة 
70% من �لرجال و�لن�صاء يف م�صر يرون �نه يجب على 
املراأة حتمل العنف لتحافظ على ا�ضتقرار االأ�ضرة )كما 
 IMAGES - Egypt �ال�صتق�صائية  �لدر��صة  يف  جاء 
�ملعنفات  �ل�صيد�ت  فاإن  للمر�أة)5((،  �ملتحدة  لالأمم 
ب�صكل  �لتو�جد  خطر  يف  يقعن  �لعنف  من  و�لناجيات 
�أعدتها  در��صة جديدة  وكما جاء يف  �مل�صيء.  من  د�ئم 
لغربي  و�القت�صادية  �الجتماعية  �ملتحدة  �الأمم  جلنة 
 19 جلائحـة  �صريكة  �أممية  ووكاالت  )�الإ�صكو�(  �آ�صيا 
خمتلـف  علـى  كبيـر�  تاأثيـر�  للجائحة  COVID فاإن 

اأ�ضـكال العنف �ضد املراأة والعنـف القائـم علـى التمييـز 
بني �جلن�صـني.  �إ�صافة �إلى تعذر تقدمي �لدعم �لنف�صي 
وجاء  �ملنا�صب.   �لوقت  ويف  لهن  �لالزم  و�لعالجي 
يف  املنزيل  للعنف  ال�ضاخن  القومي  للخط  بيان  يف 
�إ�صاءة �ملعاملة مرهونة بال�صلطة  »�إن  �لواليات �ملتحدة 
وال�ضيطرة. حني ت�ضطر الن�ضاء للبقاء يف املنزل بالقرب 
و�صيلة  �أي  ��صتخد�م  �جلناة  باإمكان  يكون  �جلناة،  من 
مثل  وطنية  �أزمة  كانت  لو  للتحكم يف �صحاياهم، حتى 
للتنمية  �لقاهرة  )موؤ�ص�صة  �مل�صتجد«.  كورونا  فريو�ص 

و�لقانون(.
ب. وال يقت�ضر العنف القائم على النوع داخل املنزل فقط، 
نتيجة  كبري  ب�صكل  و�ل�صو�رع  �لطرقات  خلو  ومع  فاالآن 
لفر�ض للعزل املنزيل او احلظر او امل�ضافة االجتماعية 
�ملطلوبني ب�صبب �جلائحة، قد تتعر�ص �لن�صاء و�لفتيات 
مع  االغت�ضاب  او  املنزل  اجلن�ضي خارج  للتحر�ض  اكرث 

 https://egypt.unwomen.org/en/digital-library/publications/2018    -  5
/04/images-study
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تعر�ص  حال  يف  �لالزمة  �لطبية  �خلدمات  تو�فر  عدم 
�لفتاة �و �ملر�أة لالغت�صاب مثال نظر� الأن �ملو�رد �لطبية 

موجهه ملو�جهة �لفريو�ص. 

5.  الجانب النفسي)6(:

بخالف �مل�صكالت �ملوجودة �أ�صاًل و�لتي قد تكون �ملر�أة تعاين 
منها هناك �آثار نف�صية قد تتعر�ص لها نتيجة لكل �ل�صغوطات 

�ل�صابق ذكرها مثل: 
انعدام  عن  ناجت  وهو  القلق.  االكتئاب،  احلزن،   •
�خلدمات  على  �حل�صول  كيفية  ب�صاأن  �ملعلومات 

�الأ�صا�صية �و توفري �لغذ�ء لها والأ�صرتها.
اله�ضمي  اجلهاز  وا�ضطرابات  املزمن  ال�ضداع   •
و�آالم  �لدموية  و�الأوعية  �لقلب  و��صطر�بات 

�حلي�ص �ل�صديدة.
و�قعها  من  للهروب  �الأمور  بع�ص  على  �القد�م   •
مثل: �صرب �لكحول �أو �الإدمان على �الأدوية �ملهدئة 

�أو تعاطي �ملخدر�ت.
�لعائلية  �لعالقات  توتر  على  �ملرتتبة  �لعو�قب   •
واالجتماعية مثل االنف�ضال والعزلة وقطع العالقات 

�لعائلية �أو �خلوف من �لعال قات �حلميمة.

ويو�سح النموذج باالأ�سفل املراحل النف�سية التي مير بها االن�سان يف حالة التعر�ض جلائحة مثل كوفيد - 19

يو�صح �لنموذج �أعاله �ننا منر بثالث مر�حل �أ�صا�صية خال�ص فرتة �جلائحة وهي �خلوف – �لتعلم – �لنمو. وكل مرحلة لها 
خ�صائ�صها و�صماتها �لتي تقود للمرحلة �لتالية حتى يتحقق �ل�صالم �لنف�صي.

https://www.facebook.com/CCD.Egy 6 -    موؤ�ص�صة �لقاهرة للتنمية و�لقانون
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معلومات إضافية

وهي  �خلوف  مرحلة  يف  بوجوده  �الن�صان  فيبد�أ   •
�نها  وتفهم  تقبلها  �الن�صان  على  طبيعية  مرحلة 
طبيعة ب�صرية وتنتج عن �خلوف من مر�ص جمهول 
�لبع�ص  يدفع  ما قد  �الن وهو  له عالج حتى  لي�ص 
ون�صر  �ل�صر�ء  كحمى  فيها  �ملبالغ  �العمال  لبع�ص 
حتى  ون�صر  حوله  فيمن  و�خلوف  �ل�صلبية  �لطاقة 
وتكون  �مل�صدر  موثوقة  غري  ومعلومات  ر�صائل 

خاطئة يف معظم �الأحيان. 
ال  �نه  و�إدر�ك  �لتعلم  مرحلة  ذلك  بعد  تاأتي  ثم   •
د�عي للمبالغة يف �ل�صر�ء مثال �و �أنني �بحث عن 
م�صادر موثوقة لفهم �ملر�ص وطرق �لعدوى ب�صكل 

�أكرث �صحة، 
فيها  يبد�أ  �لتي  �ملرحلة  فهي  �لنمو  مرحلة  �ما   •
�ل�صحيح  �لتعلم  عن  �لناجت  �لنف�صي  �ال�صتقر�ر 
الأبعاد �ملوقف فاأكون قادر على تقدمي �لدعم لغريي 
التطرف  دون  والواقع  االإيجابيات  على  والرتكيز 

للتفكري ب�صكل مت�صائم كما يف مرحلة �خلوف. 

•	 اأقراأ املزيد ورقة » �عتبار�ت �ل�صحة �لنف�صية و�لدعم 
 19- كوفيد  جائحة  �أثناء  و�الجتماعي  ي  �لنف�ص 

�ل�صادر« عن منظمة �ل�صحة �لعاملية.

موؤ�ض�ضة  لـ  االجتماعي  التوا�ضل  �ضفحة  بزيارة  قم  	•
�لقاهرة للتنمية و�لقانون

https://www.facebook.com/CCD.Egy/ 

جهود وطنية في مكافحة فيروس كورونا 
19-COVID – المستجد

�أطلق �ملجل�ص �لقومي للمر�أة بالتعاون مع هيئة �الأمم 
�ملتحدة للمر�أة ��صتطالع ر�أي �مل�صريات حول فريو�ص 
كورونا �مل�صتجد يف �لفرتة من 4 �إلى 14 �أبريل 2020، 
العام  الراأي  لبحوث  امل�ضري  املركز  اأجراه  الذي 

»ب�صرية«، 

و�صمل �ال�صتطالع مو�صوعات عدة منها �لعنف �لو�قع 
�لو�صع  �لفريو�ص على  �لوعي وتاأثري  �ملر�أة طرق  على 
�جلائحة  �أن  نتائجه  و�أظهرت  وغريها  �القت�صادي، 
مقارنة  �حلياة  منط  يف  تغيري  �إحد�ث  يف  �صاهمت 

بفرتة ما قبل �جلائحة.

�إجر�وؤه مبنهجية  �أول ��صتطالع للر�أي �لعام يتم  وهو 
متثل �لعينة �ملختارة فيها �ملجتمع �مل�صري �إح�صائيًا، 
كما �أنه من �ال�صتطالعات �لقليلة على م�صتوى �لعامل 
التي تركز على دور املراأة يف اجلائحة وعلى انعكا�ضات 

�جلائحة على حياة �الأ�صرة �مل�صرية.

خالل  من  �ال�صتطالع  هذ�  بيانات  جمع  مت  وقد 
مقابالت با�صتخد�م �لهاتف و�صمل �ال�صتطالع 1518 
من �الإناث 18 �صنة فاأكرث و�أجريت �ملقابالت يف �لفرتة 

من 4 �إلى 14 �إبريل 2020.

امل�ضريات من خالل  راأي  ا�ضتطالع  املزيد عن  اأقراأ 
�لر�بط 

COVID-19 infographic-01.jpg

COVID-19 infographic-02.jpg
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�ملجل�س �لقومي للمر�أة)7(
�لتو��صل  على  �الأزمة  بدء  منذ  �ملجل�ص  حر�ص  	•
و�إ�صد�ر  �ملر�أة  �حتياجات  ملر�عاة  �حلكومة،  مع 
�جلن�صني.  بني  للفو�رق  ت�صتجيب  وز�رية  قر�ر�ت 
�تخذتها  �لتي  �لقر�ر�ت  يف  ذلك  �نعك�ص  وقد 
�لفرتة  �ملر�أة خالل  �ملر�عية الحتياجات  �حلكومة 
ت�صكيل  يف  �ملجل�ص  ع�صوية  �إلى  م�صرية  �ملا�صية، 
جلنة �لعمالة �ملت�صررة من �لتد�عيات �القت�صادية 
لفريو�ص كورونا �مل�صتجد و�لتي �صدرت بقر�ر رئي�ص 

جمل�ص �لوزر�ء.
حول  �لتوعوية  �حلمالت  من  عدد�  �ملجل�ص  نفذ  	•
�لوقاية  وطرق  كورونا  فريو�ص  �نت�صار  تد�عيات 
فيديوهات  �إنتاج  خالل  من  �لعدوى،  �نتقال  ومنع 

و��صتخد�م مو�قع �لتو��صل �الجتماعي لن�صرها
�صكاوى �ملجل�ص �لقومي للمر�أة تلقي �صكاوى  مكتب  	•
�ل�صيد�ت على �خلط �ملخت�صر 15115 على م�صتوى 
�لقاهرة، وكافة فروعه باملحافظات، لي�صل �إجمايل 
ما تلقاه �أكرث من 10 �آالف طلب و�صكوى بدء� من 14 
�أكرث من  �أبريل 2020، وكانت  نهاية  مار�ص وحتى 
89% من الطلبات الواردة تركزت على االحتياجات 
طلبا   8953 باإجمايل  و�الجتماعية  �القت�صادية 

و�صكوى.
مقرتحة  وبر�مج  �صيا�صات  ورقة  �ملجل�ص  �أطلق  	•
جتاه  لم�صر  �ل�صريعة  �ال�صتجابة  »خطة  لتدعيم 
 »19 كوفيد  فريو�ص  �إنت�صار  �أثناء  �ملر�أة  و�صع 
تقدمي  مع  م�ضر  يف  للموقف  حتليل  علي  ت�ضتمل 
تو�جه  �لتي  �مل�صكالت  ملختلف  �ال�صتجابة  تد�بري 
باملحاور  وربطها  �لقطاعات  جميع  يف  �ملر�أة 
�الأ�صا�صية �خلا�صة باال�صرت�تيجية �لوطنية لتمكني 
�ملر�أة �مل�صرية 2030. وميكن �حل�صول علي ورقة 

�ل�صيا�صات من خالل �لر�بط �لتايل 
h tt p s : / / d r i v e . g o o g l e . c o m / d r i v e /  
folders/1WY-SNsaukXBzhlOXnJVs6lU5Cs0

BoXx0?usp=sharing 

للمراأة  القومي  املجل�ض  موقع  بزيارة  قم  للمزيد  	•
 http://ncw.gov.eg/

http://ncw.gov.eg/News   - 7

 هيئة �لأمم �ملتحدة للمر�أة 
و�صع  وت�صتعر�ص  لتناق�ص  �صيا�صات  ورقة  �أطلقت  	•
 COVID ملر�أة يف فرتة �لوباء و�جلائحة مثل جائحة�
19 –  وذكر فيها تاأثري �جلائحة على و�صع �ملر�أة 

و�لنف�صية  �ل�صحية  و�صالمتها  �جلندرية  و�الأزمة 
�ملادية  و�ل�صعوبات  �القت�صادية  �خل�صائر  وحجم 

�لتي قد تعاين منها �ملر�أة يف وقت �جلائحة.
للمزيد اأتطلع على ورقة هيئة االأمم املتحدة للمراأة  	•

UN WOMEN BRIEF COVID-19 EGYPT

وقم بزيارة املوقع الر�ضمي لهيئة االأمم املتحدة للمراأة 
https://egypt.unwomen.org/en

 �لهالل �لأحمر 
يف �إطار �لعمل ملو�جهة �نت�صار فريو�ص كورونا �مل�صتجد، 
وتقدمي �مل�صاعد�ت �لطبية و�لعينية لالأ�صخا�ص �الأكرث 
من  �الأخرى  و�جلن�صيات  �مل�صريني  من  �حتياجا 
�ملهاجرين و�لالجئني يف م�صر، قامت جمعية �لهالل 
�الأول  �ليوم  منذ  �ل�صريع  بالتحرك  �مل�صري  �الأحمر 
�ل�صريع  �لتجنيد  هدفها  توعوية  حملة  لعمل  لالأزمة 

للمتطوعني من �أفر�د �ملجتمع ال�صيما �لفتيات. 
وز�رة  مع  بالتعاون  �مل�صري  �الأحمر  �لهالل  ويعمل 
�حليوية،  �ملر�فق  تطهري  على  �الجتماعي  �لت�صامن 
حتت  الواقعة  املناطق  عن  التق�ضي  يف  وامل�ضاركة 
�حلجر �ل�صحي لتحديد وتوفري �الحتياجات �خلا�صة 
ب�صكان هذه �ملناطق من خالل حملة »متطوع يف كل 

�صارع«. 
�ل�صن  كبار  وخ�صو�صًا  �ملو�طنني  الحتياجات  وتفهمًا 
�الأكرث عر�صة للمر�ص، قام متطوعي �لهالل �الأحمر 
على  للحر�ص  �ملعا�صات  تقدمي  �أماكن  يف  بالتو�جد 
�لالزمة  �مل�صاعدة  ولتقدمي  �لوقاية  �إر�صاد�ت  �إتباع 
�مل�صاعد�ت  وتقدمي  معا�صاتهم  ل�صرف  للمحتاجني 
لهم.  وكان ملتطوعات �لهالل �الأحمر �لدور �الأكرب يف 

تقدمي هذه �خلدمة. 
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�الإنرتنت  �صبكة  على  �الأ�صا�صي  �العتماد  مع   ومت�صيَا 
يف  �ملحمول  وخدمات  �الجتماعي  �لتو��صل  وو�صائل 
يف  و�ملتطوعني  �لعاملني  قام  �حلرجة،  �لفرتة  هذه 
�لهالل بن�صر و�إر�صال ن�صو�ص توعوية ور�صائل ن�صية 
وتقدمي  �لوعي  ن�صر  هدفها  �ملحمول  �صركات  لعمالء 
و�لذعر  �لقلق  لتقليل  و�الجتماعي  �لنف�صي  �لدعم 
لدي �لبع�ص، مع �لتاأكيد على �لو�صول للفئات �الأكرث 

�حتياجًا خا�صة �لفتيات و�الأطفال.
كذلك قام �لهالل �الأحمر بن�صر فيديو)8( هدفه تكثيف 
ر�ضائل تعزيز ال�ضحة والنظافة ال�ضخ�ضية، باالإ�ضافة 
�إلى عمل خط �صاخن ميكن �الت�صال عليه �أو �لتو��صل 
لطلب  �أو  �ل�صريعة  لالأ�صئلة  �لو�ت�صب  طريق  عن  معه 

�مل�صاعدة يف حالة ظهور �الأعر��ص.
يف  عمله  با�صتكمال  �مل�صري  �الأحمر  �لهالل  وتعهد 
�ملد�ر�ص �ملجتمعية ودور �الأيتام مع �الطفال لتوعيتهم 
باأهمية �لنظافة �ل�صخ�صية و�مد�دهم باالأدو�ت �لتي 
ت�صاعدهم على �لنظافة، وطرق �لوقاية من �لفريو�ص.، 
مع تقدمي �لدعم �لنف�صي و�الجتماعي، و�ال�صتمر�ر يف 

تطهري �ملن�صاأة �حليوية. 

 وز�رة �ل�صحة �مل�صرية 
�لنف�صي  �لدعم  خدمات  بتقدمي  �لوز�رة  تقوم 
وكذلك  املنزيل  العزل  فرتات  اأثناء  للمواطنني/ات 
�ل�صاخن  خالل  من  وذلك  و�ملخالطني،  للم�صابني 
105، كما مت تفعيل خطني �آخرين هما 0800888700 
�لقاهرة  مبوؤ�ص�صة  �الت�صال  �أو  و0220816831(. 
�ل�صاخن �خلا�ص  يوميا عرب �خلط  و�لقانون  للتنمية 
رقم  �لعنف  من  �لناجيات  للن�صاء،  �لنف�صي  بالدعم 
 Whats App، 01279177326، وكذلك عرب برنامج 
من  �صاعة   24 خالل  بالناجيات  �الت�صال  يتم  حيث 
تاريخ �الت�صال بو��صطة فريقنا من �ملتخ�ص�صني يف 

�لدعم �لنف�صي، �الجتماعي

https://www.facebook.com/EgyptianRedCrescent/videos   - 8

أفكار للدعوة وتأييد للمرأة في زمن الجائحة:

�صريع  وقت  وفى  �خل�صائر  باأقل  كورونا  �زمة  مو�جهة  �إن 
بجالء  ينطبق  ما  وهو  مب�صئولياتها  و�عية  دولة  يتطلب 
ومهنية  باحرت�فية  لالأزمة  �مل�صرية  �لدولة  �إد�رة  على 
كذلك  يتطلب  كما  �لعام،  هذ�  �أو�ئل  يف  بد�يتها  منذ 
يف  �جلميع  عاتق  على  �مللقاة  بامل�صئولية  جمتمعي  وعى 
و�جر�ء�تها  و�صيا�صاتها  تنفيذ خططها  �لدولة يف  معاونة 
�ن  �ملو�طن  �ن يدرك  و�لعالجية. حيث يجب  �الحرت�زية 
م�صئولية �لدولة لها حدود مر�صومة طبقا للد�صتور و�لقانون 
و�ن جناحها يف م�صئولياتها ي�صتوجب معاونة قوية ود�عمة 

من �ملو�طن.  
�ملعرفة  لرفع  �جلن�صني  من  �ل�صباب  ��صر�ك  �ملهم  من 
باالآثار �ملختلفة �لتي تقع على �ملر�أة جر�ء �جلائحة، حيث 
يكون �لن�صاء و�الأطفال من �أكرث �لفئات تاأثر� ب�صكل �صلبي. 
فبن�ضر املعرفة والوعي عن اأ�ضباب تزايد العنف االأ�ضري 
وكيفية تفاديه من �لطرفني )�لرجال و�لن�صاء( قد يقلل 
ذلك من حاالت حدوثه على �صبيل �ملثال. �أو تكوين دعو�ت 
للحد من ظاهرة  �الجتماعي  �لتو��صل  رقمية على �صفح 
التحر�ض التي قد تزيد يف الفرتة القادمة كما او�ضحنا. 
�ملجل�ص  مع  بالتعاون  دور  لل�صباب  يكون  �ن  ميكن  و�أي�صا 
�لقومي للمر�أة و�لذي ي�صع تدخالت �صريعة لدعم �ملر�أة 
او  الطبية  امل�ضتلزمات  توفري  ومنها  عديدة  نواحي  على 
قليلة  بتكلفة  �ل�صخ�صية  �ملناعة  تقوية  �لوعي بطرق  ن�صر 

وغريها.
ومن �جلدير بالذكر �نه �جتمعت �الأمم �ملتحدة للمتطوعني 
يف م�صر بلجنة �صركاء �لتطوع لبحث �أهمية ودور �لتطوع 
يف مو�جهة فريو�ص كوفيد-19 كورونا �مل�صتجد، وقد �صدر 
عن �ل�صركاء بيان ين�ص عن تكاتف كل �جلهود �لتطوعية 
ملو�جهة  �لالزمة  �الإجر�ء�ت  يف  و�ملو�طنني  �لدولة  لدعم 
�لتحديات �لناجتة عن فريو�ص كوفيد-19 كورونا �مل�صتجد 
للتكنولوجيا  �الأمثل  و�أكدو� على �همية تفعيل �ال�صتخد�م 
�الن�صمام  فيمكنك  و�لتثقيف  �لتوعوية  �ملبادر�ت  ون�صر 

�إليهم وربط دعوتك بهم)9(.

 https://www.facebook.com/UNVEgypt/posts      - 9
/2794443760645058
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