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كيفية رصد وتوثيق التغيير
الذي نقوم به

كيف تستفيدون من
هذا الدليل؟

يهدف هذا الدليل إلى دعم األفراد والمؤسسات (الحكومية ،والعامة ،والخاصة،
ً
«دوي» ،وذلك بتوضيح
وغير الربحية) لتكون
جزءا من المبادرة الوطنية للتمكين ّ

إن الغرض من هذا الدليل هو توجيه وإرشاد األفراد والمؤسسات في رحلة

ما يلي:

دوي؟ وما الذي تهدف إلى تحقيقه؟ وكيف؟؛
•ما هي ّ

دوي تمكين الفتيات وتقوم بتعزيزه؛
•كيف تحدد ّ

دوي ،خطوة بخطوة ؛
•كيفية التعامل مع حزمة أنشطة ّ

وصول
(بداية من التخطيط ثم التنفيذ
دوي
ً
ً
جزءا من ّ
•كيف يمكن أن تكونوا ً
إلى الرصد والمتابعة وإعداد التقارير).

من هم المستهدفون بهذا
الدليل ومن هم المعنيون به؟
يستهدف هذا الدليل األفراد والمجتمعات والمنظمات وصانعي السياسات

الذين يلتزمون بتعزيز المساواة بين الجنسين ،ومن ثم فإنه تم إعداده من أجل:
•الفتيات والفتيان واألمهات واآلباء والمتطوعين؛

•مقدمي الخدمات مثل المدرسين واألخصائيين االجتماعيين

•أعضاء المجتمع المحلي والسلطات المحلية ووسائل اإلعالم ممن هم على
استعداد لالستماع إلى أصوات الفتيات والفتيان الذين يأملون في تعزيز
مجتمع أكثر شموال.

•صانعي السياسات.

دوي ،وهي عملية تهدف إلى تعزيز مجتمع شامل يمكن للفتيات والفتيان فيه
ّ
الحصول على الخدمات والمهارات والفرص على قدم المساواة.
اتبعوا المخطط:
1 .الفهم

2 .الخطة

3 .المشاركة

4 .الرصد والتوثيق

1
الفهم
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2

الرصد
والتوثيق

الخطة

3
المشاركة

1
الفهم

 1الفهم
1

دوي؟
 .1ما هي ّ

1

الفهم

دوي هي المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات وهي تهدف إلى تنمية مجتمع من األشخاص
ّ
والمؤسسات التي تدعم الفتيات والفتيان لتحقيق كامل إمكاناتهم وتعزيز مجتمع يتم فيه الحد من
أوجه عدم المساواة بين الجنسين.
«دوي»
ومن أجل تسليط المزيد والمزيد من الضوء على هذا المجتمع حددت المبادرة الوطنية كلمة ّ
تروج له.
لتمثل التغيير الذي ّ

النقاط الثالث
دوي؟
ما هي ّ
ص2 .
دوي عملية التغيير
تيسر ّ
كيف ّ
االجتماعي
ص٣ .
دوي تمكين
كيف تحدد ّ
الفتيات وتقوم بتعزيزه
ص٤ .

هو فعل
يعني الصوت
العالي
المصحوب
بتأثير كصيحة
إنتصار لحقوق
األطفال.

تشير إلى رسالة قيد
التنفيذ ،كما أنها
تبعث برسالة مفادها
أنه قد حان الوقت
للكالم والتعبير عن
الرأي وإيصال الصوت
للجميع.

الدعوة للعمل

والتي تحمل شعار
«بحكايتك تكمل
حكايتهم»
توضح كيفية دعم
بعضنا البعض في
رحلة التمكين

دوي
شركاء ّ
دوي هي مبادرة وطنية تتناول جميع جوانب رفاه الفتيات وصحتهن وحمايتهن وتعليمهن وتعلمهن
ّ
الفعالة في المجتمع .وهذا هو السبب في أنها تجمع بين جهود المؤسسات واألفراد
ومشاركتهن
ّ
لتشكيل شراكة لدعم الفتيات والفتيان والمجتمعات المحلية بوجه عام .وبناء على ذلك ،فإن
دوي تنمو باستمرار ،مما يشجع المزيد والمزيد من الشركاء من المؤسسات والمنظمات الوطنية
ّ
والوزارات المعنية ،فضال عن الكيانات الدولية ،والمجتمع المدني ،والقطاع الخاص ،واألفراد على
االنضمام إليها ،لذا انضموا إلينا اآلن.
«دوي» المجلس القومي للطفولة واألمومة – وهو اآللية الوطنية المعنية بقضايا
يقود مبادرة ّ
الطفل واألم في مصر  -بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم
والتعليم الفني ،ووزارة الشباب والرياضة ،ووزارة الصحة والسكان ،ووزارة التضامن االجتماعي،
ووزارة الثقافة ،ووزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ،والمجلس القومي للسكان ،والمجلس
الوطني لألشخاص ذوي اإلعاقة ،بمساعدة فنية ومالية من اليونيسف .باإلضافة إلى ذلك ،تتعاون
المبادرة مع صندوق األمم المتحدة للسكان والمنظمات غير الحكومية مثل بالن إنترناشيونال مصر
أيضا على تنمية شراكات مع وسائل
وجمعية الطفولة والتنمية بأسيوط ( .)ACDAوتعمل المبادرة ً
اإلعالم والقطاع الخاص.
2
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علــى مــر الســنينُ ،بذلــت جهــود عديــدة لدعــم
النســاء والفتيــات المصريــات ،بمــا فــي ذلك
االلتــزام السياســي علــى أعلــى مســتوى
مــن خــال رؤيــة مصــر  2030واالســتراتيجية
الوطنيــة لتمكيــن المــرأة  ،2030غيــر أنــه ال
تــزال هنــاك بعــض التحديــات:

%11

تزيد احتمالية بطالة
الفتيات الصغيرات
أو تلقيهن ألي شكل
من أشكال التعليم
أو التدريب

خمس مرات

عن الفتيان.

%61

يتعرض ما يقرب من

من الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن
ً
حاليا
بين  15و 19سنة إما متزوجات
أو سبق لهن الزواج.

من الفتيات الالتي
تتراوح أعمارهن بين
 15و 17سنة لتشويه األعضاء التناسلية
لإلناث (ختان اإلناث).

لماذا التركيز
على الفتيات؟

ماذا عن
الفتيان؟

ً
عاما ،أي ما يقرب من ُخمس السكان ،األمر
في مصر %20 ،من المصريين فتيات تقل أعمارهن عن 19
الذي يشير إلى إمكانات هائلة.

«دوي» مع المجتمع بأسره لدعم الفتيات
إن التمكين هو عالقة ديناميكية تشمل الجميع .وتعمل فكرة ّ
والفتيان على حد سواء من أجل التمتع بحقوق عادلة ومنصفة وتحقيق إمكاناتهم .وهذا يعني أن
«دوي» ليست مقصورة على الفتيات ،بل تعمل على مجتمع من األشخاص والحلفاء الذين يدعمون
ّ
تمكين الفتيات.

وتبين األدلة الوافرة كيف أن االستثمارات المستدامة والمستهدفة في الفتيات ال تؤدي إلى تحسين
حياتهن فحسب ،بل إنها تدر عوائد عبر األجيال ،وتعزز النمو االقتصادي ،وتحسن رفاه األطفال،
واألسر ،والمجتمعات المحلية في جميع أنحاء العالم:
الر ّضع بنسبة تتراوح بين  5و 10
•إن كل سنة إضافية من تعليم الفتيات ترتبط بتراجع معدل وفيات ُ
احتماال للعيش بعد سن الخامسة
في المائة ،كما أن الطفل المولود ألم يمكنها القراءة هو أكثر
ً
بنسبة  50في المائة عن الطفل المولود ألم التي ال تستطيع القراءة.
•إن كل سنة من التعليم الثانوي للفتيات تزيد من دخلهن في نهاية األمر بنسبة تصل إلى
 25في المائة .وبما أن المرأة تستثمر ما يصل إلى  90في المائة من دخلها في أسرتها ،فإن تعزيز
تعليما.
دخلها يمكن أن يؤدي إلى أطفال أكثر صحة وأفضل
ً
•يمكن أن يؤدي االستثمار في الفتيات اليوم إلى التعجيل بالنمو االقتصادي وزيادة قوة
العمل الماهرة في الغد :فعلى سبيل المثال ،يمكن لزيادة معدالت عمالة اإلناث بحيث تتناسب
مع عمالة الذكور أن يزيد الناتج المحلي اإلجمالي في مصر بنسبة  34في المائة.
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أن المرأة تستثمر ما
يصل إلى  90في
المائة من دخلها في
أسرتها
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دوي
تيسر ّ
 .2كيف ّ
التغيير االجتماعي
«دوي» األســباب الجذريــة لعــدم المســاواة بيــن الجنســين ،وكيــف
تعالــج
ّ
ينظــر المجتمــع إلــى الفتيــات عــن طريــق إنشــاء «واقــع جديــد» للمجتمــع.
دوي مــن خــال تســليط الضــوء باســتمرار علــى النمــاذج اإليجابيــة للفتيــات اللواتــي
وتهــدف ّ
جــرى تمكينهــن واألشــخاص الذيــن يدعموهــن ،إلــى تعزيــز المســاواة بيــن الجنســين.
ومزيــدا مــن األشــخاص الذيــن
وعندمــا نــرى مزيــدا مــن الفتيــات التــي جــرى تمكينهــن،
ً
يســاندونهن ،فــإن هــذا يشــجعنا ،بطبيعــة الحــال ،علــى االمتثــال للســلوكيات التــي تشــكل
«دوي» علــى إنشــاء آليــات للتنســيق مــن
«الواقــع الجديــد للمجتمــع» .وبنــاء علــى ذلــك ،تركــز ّ
أجــل إبــراز صــورة األفــراد واألســر المعيشــية والمجتمعــات المحليــة التــي تتبنــى الســلوكيات
التــي تعــزز تمكيــن الفتيــات.
دوي ليســت حملــة تواصــل .فالحمــات تمثــل خطــوة هامــة نحــو التوعيــة العامــة ،بينمــا
إن ّ
دوي إلــى تعزيــز ودعــم التغييــر الســلوكي واالجتماعــي عــن طريــق اســتدامة تبنــي
تهــدف ّ
ســلوكيات مــن شــأنها تعزيــز المســاواة بيــن الجنســين علــى نحــو جماعــي.

أتريدون أن تكونوا
دوي
جزءا من ّ
ً
يمكنكــم التواصــل معنــا علــى البريــد
االلكترونــي  info@dawwie.netويمكنكــم
التعــاون معنــا .قومــوا بقــراءة الدليــل وانظــروا
كيــف يمكنكــم دمــج واحــد أو أكثــر مــن
دوي ضمــن أنشــطتكم الحاليــة.
نشــاطات ّ
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دوي
 .3كيف تُ عرف ّ
التمكين؟
«دوي» عن
كيف تختلف
ّ
حمالت التوعية التقليدية؟
الحمالت التقليدية
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دوي التمكيــن بأنــه تعزيــز المهــارات وفرص الوصــول إلى الخدمات
تُ عـ ِّـرف ّ
والفــرص المتاحــة للتعبيــر عن الــرأي وإيصال الصــوت للجميع.
يشــير البعــد األول للتمكيــن إلــى إتاحــة الفرصــة للتعبيــر ،إذ
دوي إلــى إيصــال أصــوات الفتيــات والفتيــان مــن
تهــدف ّ
خــال توفيــر مســاحات آمنــة وإتاحــة الفــرص التــي مــن شــأنها
تشــجيعهم علــى تبــادل حكاياتهــم والتعبيــر عــن أنفســهم ،وعــن
آرائهــم وتطلعاتهــم ألقرانهــم وأســرهم والمجتمــع األوســع
نطاقــا.

دوي
ّ

•تتسم بالمدى القصير
والتركيز على القضية

•تتسم بأنها طويلة المدى
وتركز على األسباب الجذرية
للسلوكيات الضارة

•تهدف إلى إذكاء الوعي وتركز
على تغيير سلوكيات األفراد

•تتجاوز التوعية من خالل
معالجة التوقعات االجتماعية.
فالحصول على المعلومات
الصحيحة ال يؤدي بالضرورة
إلى تغيير السلوكيات التي
تحددها الضغوط االجتماعية

حلوال من «خبراء
•تقدم
ً
خارجيين»

•تسعى إلى إيجاد حلول
لتمكين الفتيات تأتي من
التجارب الشخصية لألشخاص
من خالل الحوار ومشاركة
جميع أفراد المجتمع.

•تستخدم عادة قناة واحدة من
وسائل اإلعالم الجماهيري

مزيجا من المنصات
•تستخدم
ً
ً
بداية من أنشطة
والقنوات
وصول
المشاركة المجتمعية
ً
إلى استخدام وسائل اإلعالم
الجماهيري والمنصات
الرقمية.

التعبير

المهارات

الخدمات

دوي نظريــة االنتشــار المنظــم
وللقيــام بذلــك ،تطبــق ّ
للمبتكــرات ،حيــث تصبــح الفتيــات واألوالد والرجــال والنســاء
ـزءا مــن رحلــة تســتخدم ســرد الحكايــات لنقــل أصــوات الفتيــات
جـ ً
واألوالد إلــى جميــع مســتويات المجتمــع..

إن إمكانيــة الحصــول علــى فرصــة لتطويــر المهــارات داخــل
نظــام التعليــم الرســمي ،مــن خــال األنشــطة التــي تتجــاوز
المناهــج الدراســية ،وكذلــك فــي إطــار غيــر رســمي ،ومــن خــال
إتاحــة فــرص التنشــئة االجتماعيــة اإليجابيــة بيــن الجنســين،
دوي علــى تعزيــزه
تمثــل البعــد الثانــي للتمكيــن الــذي تعمــل ّ
والترويــج لــه ،وهــذا البعــد هــو العامــل الرئيســي فــي االنتقــال
اإليجابــي مــن مرحلــة الطفولــة إلــى مرحلــة البلــوغ .وتشــمل
هــذه المهــارات الحياتيــة األساســية عبــر نمــوذج التعلــم رباعــي
األبعــاد؛ «تعلــم لتعــرف» (البعــد المعرفــي) ،و»تعلــم لتعمــل»
(البعــد اآللــي)  ،و «تعلــم لتكــون» (البعــد الفــردي)  ،و «تعلــم
معــا» (البعــد االجتماعــي).
للعيــش ً

دوي علــى تعزيــز الوصــول إلــى الخدمــات عاليــة الجــودة
تعمــل ّ
التــي تدعــم الفتيــات والفتيــان للوفــاء بحقوقهــم .وتشــمل هــذه
الخدمــات الحمايــة مــن العنــف واإلهمــال وســوء المعاملــة؛
والصحــة (الصحــة العقليــة والجســدية)؛ والتعليــم الرســمي
وغيــر الرســمي؛ والمشــاركة فــي الحيــاة العامــة والحصــول علــى
العمــل.
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2
الخطة

 2الخطة
11

2

الخطة

دوي
خطة لرحلة ّ
ص13 .
لماذا علينا سرد حكايات
التمكين؟
ص16 .
ما نوع الحكايات التي
نبحث عنها؟
ص16 .

دوي ،فإن الجزء الثاني من
واآلن ،بعد أن فهمتم األساس المنطقي وراء ّ
فعالين في
هذا الدليل يتعلق بالتخطيط كيف يمكنكم أن تصبحوا
أعضاء ّ
ً
دوي لتعزيز التغيير الفردي والجماعي.
ّ

دوي
قوموا بعمل خطة لرحلة ّ
الخاصة بكم
إذا كان بإمــكان الفتيــات والفتيــان الحصــول علــى الخدمــات وفــرص الحصــول علــى المعلومــات
واكتســاب المهــارات ذات الصلــة لالنتقــال مــن مرحلــة الطفولــة إلــى مرحلــة البلــوغ ،وإذا تمكنــوا مــن
الوصــول إلــى فــرص التعبيــر عــن ذاتهــم وإيصــال أصواتهــم ،حيــن ذلــك ســيتم تمكينهــم لتحقيــق
إمكاناتهــم الخاصــة .ويصبــح مــن الواضــح إذن ،أن التمكيــن ليــس خدمــة يمكــن تقديمهــا إلــى شــخص
مــا ،بــل التمكيــن هــو رحلــة شــخصية للتحــول .غيــر أن هــذه الرحلة تجري في ســياق األســر والمجتمعات
المحليــة والمؤسســات االجتماعيــة التــي تيســر الرحلــة أو تعيقهــا.
دوي الخاصــة بكــم ،مــن المفيــد تصــور جميــع األبعــاد التــي يمكــن أن تؤثــر علــى رحلــة
ولتخطيــط رحلــة ّ
تمكيــن الفتيــان والفتيــات باســتخدام النمــوذج اإليكولوجــي االجتماعــي.
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الفتيات والفتيان ،الرجال ،والنساء يمكن
جزء من رحلة تستخدم سرد
أن يكونوا ً

الحكايات لحمل أصوات الفتيات والفتيان
إلى آفاق المجتمع بمستوياته كافة

ً
تبعــا للفــرص
دوي علــى مســتويات مختلفــة
يمكــن أن يحــدث التخطيــط لكيفيــة المشــاركة مــع ّ
المتاحــة ،وســياق مجــاالت العمــل المحــددة (الخدمــات ،والمهــارات ،والتعبيــر)  ،واألولويــات المحــددة.
استنادا إلى األدلة الوطنية والعالمية:
ونحن هنا نقدم بعض االقتراحات
ّ

1 .تحســين الخدمــات واإلمــدادات الرئيســية للحكومــة والقطــاع الخــاص  -فــي مجــاالت الصحــة
والتعليــم والميــاه والصــرف الصحــي والنظافــة والحمايــة االجتماعيــة.
خصيصــا للفتيــات ،مثــل
2 .تقديــم الخدمــات والمعلومــات والســلع األساســية المصممــة
ً
لقاحــات فيــروس الــورم الحليمــي البشــري ،والتحويــات النقديــة ،ولــوازم النظافــة الصحيــة الخاصة
بالحيــض ،والوصــول الرقمــي ،وبرامــج المهــارات.

السياسات والدعوة
المجتمع

3 .النهــوض بالسياســات والتشــريعات الوطنيــة المتعلقــة بحقــوق الفتيــات ،بمــا فــي ذلــك
التعليــم ،والحصــول علــى الرعايــة الصحيــة ،وزواج األطفــال ،وفيــروس نقــص المناعــة البشــرية/
اإليــدز ،والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي.

العالقات األسرية

4 .إيصــال المعلومــات والمثــل العليــا بشــأن النهــوض بالفتيــات مــن خــال وســائط اإلعــام،
ووســائل التواصــل االجتماعــي ،والعمــل المباشــر مــع األســر والمجتمعــات المحليــة والقــادة
والشــباب.

األفراد ومعرفتهم وقدراتهم

5 .تطويــر البيانــات وســبل القيــاس والبحــوث مــن أجــل تحســين المعــارف والحلــول وتتبــع النتائــج
بالنســبة للفتيــات.

https://www.cdc.gov/violenceprevention/about/social-ecologicalmodel.html
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كل شيء يبدأ بحكاية التمكين وتتردد
أصداؤه لتحقيق المزيد

لماذا علينا سرد حكايات التمكين؟

وفقــا لنظريــة المعاييــر واألعــراف االجتماعيــة ،فإننــا مــن خــال خلــق الفــرص وتوفيــر المســاحات اآلمنــة
ً
للفتيــات والفتيــان لتبــادل حكاياتهــم ومشــاركتها نشــجع اآلخريــن علــى التأمــل والتفكيــر فيمــا يتعيــن
عليهــم فعلــه لــو كانــوا فــي مكانهــم .كمــا أنــه يوفــر التواصــل والتجــاوب باإلضافــة إلــى كســب التعاطــف
دوي لتلقــي بالمزيــد
والدعــم مــن األقــران .وتنبــض الحكايــات بالحيــاة عندمــا يتــردد صداهــا علــى منصــات ّ
ومدعومــا مــن الجميــع.
ـول
مــن الضــوء والعــزاء لآلخريــن ممــا يجعــل تمكيــن الفتيــات
«واقعــا جديـ ًـدا» مقبـ ً
ً
ً

ما نوع الحكايات التي نبحث عنها؟

نحــن نبحــث عــن حكايــات تتنــاول تجــارب ملهمــة تمكنــت فيهــا الفتيــات مــن التغلــب علــى التحديــات
وتحقيــق تطلعاتهــن بدعــم مــن األســرة أو األصدقــاء أو المدرســين أو المجتمعــات المحليــة .ويمكــن
أيضــا الفتيــان أو اآلبــاء أو أي شــخص يدعــم الفتيــات والنســاء فــي حياتهــن ،إيمانً ــا
للحكايــات أن تتنــاول ً
منهــم بالمســاواة بيــن الجنســين ومناصــرةً لهــا .ومــن الممكــن أن تكــون تلــك الخبــرات والتجــارب
انتصــارات بســيطة أو تحــوالت ضخمــة لتغييــر الحيــاة تحكــي عنهــا الفتيــات أو الفتيــان بشــأن تمكيــن
الفتيــات .ويمكــن أن تأتــي الحكايــات مــن فتيــات مــررن بهــذه التجــارب أو ممــن يدعمهــن.

كل عــام ،تقــام مســابقة للمواهــب علــى مســتوى المدرســة واإلدارة .وكان للجميــع مــكان علــى
المســرح مــع بعــض الموهبــة ،حتــى صديقتــي أســماء كانــت تعــزف علــى الـــ «إكســيلفون» .وكنــت
دائمــا مــع المتفرجيــن أصفــق لزمالئــي فــي الفصــل ،متمنيــة أن أكــون هنــاك معهم .ولكــن الحقيقة
ـى .إلــى أن أتــت معلمتــي أبلــة
هــي إننــي كنــت دائمــا خائفــة .خائفــة مــن الخســارة أو مــن الضحــك علـ ّ
أمــل فــي أحــد األيــام وأعلنــت أن هنــاك مســابقة لنمــوذج البرلمانييــن الصغــار فــي جميــع مــدارس
المحافظــة .وتحدثــت معــي علــى انفــراد بعــد الفصــل وطلبــت منــي تســجيل اســمي وشــجعتني
ألنهــا تعــرف أننــي متفوقــة فــي الدراســات االجتماعيــة وكتابــة المقــاالت .ومــع ذلــك كنــت متــرددة.
ثــم ســمعت صديقتــي أســماء تبكــي ألنهــا ســتختن .ذهبــت إلــى والدتــي  -التــي رفضــت أن تختننــي
 وأخبرتهــا أنــه يجــب علينــا فعــل شــيء حيــال ذلــك .فذهبــت أنــا وأمــي إلــى العيــادة وحصلنــا علــىً
خطــأ
النشــرات والمعلومــات الطبيــة التــي نحتاجهــا ،وهنــاك أكــدوا لنــا أن ختــان اإلنــاث ليــس
أيضــا .فتوجهنــا إلــى منــزل أســماء وتمكنــا مــن إقنــاع والدتهــا بعــدم
فحســب ،بــل إنــه غيــر قانونــي ً
القيــام بذلــك .حتــى أننــا أخبرناهــا بالذهــاب إلــى العيــادة لمعرفــة المزيــد مــن المعلومــات .وقتهــا،
عرفــت مــدى قــوة صوتــي وشــاركت بثقــة فــي نمــوذج البرلمــان فــي المدرســة .وفــي هــذا العــام،
عندمــا احتفلــت المدرســة بالفائزيــن ،كنــت هنــاك علــى خشــبة المســرح مــع صديقتــي أســماء.
وكانــت تلــك هــي المــرة األولــى التــي تصفــق لــي فيهــا فتيــات أخريــات.
سها 13 ،عاما ،عضو البرلمان الصغير ،أسيوط.
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دوي ،أخبــرت طالبــي أننــا
فــي المــرة األولــى التــي عرفــت فيهــا عــن ّ
مهمــا فــي
دورا
ً
بحاجــة إلــى المشــاركة ،ألن الرجــال والفتيــان يلعبــون ً
تمكيــن الفتيــات.

في المرة األولى
التي عرفت فيها
دوي ،أخبرت
عن ّ

طالبي أننا بحاجة
إلى المشاركة ،ألن

“

الرجال والفتيان

مهما
دورا
ً
يلعبون ً

في تمكين الفتيات.

لــدي تجربــة شــخصية فــي هــذا الشــأن حيــث أننــي أعــرف امــرأة عانــت
كثيــرا ألنهــا لــم تســتطع التحــدث وترفــض العنــف المنزلــي .فــي
ً
معــا ونعبــر عــن
نعمــل
متســاوون.
كلنــا
سواســية
كلنــا
منزلــي،
ً
شــعورنا حيــال ذلــك .فأنــا أســاعد زوجتــي فــي كل شــيء ،حتــى لــو
كان لــدي الكثيــر مــن العمــل ،وقبــل أن أذهــب إلــى عملــي ،يجــب أن
أســاعد فــي منزلــي .وتتحــدث زوجتــي عــن هــذا األمــر داخــل عائلتنــا
بــكل فخــر .وهــذا يجعلنــي ســعيدا جــدا .واعتــاد أطفالــي اآلن علــى
ذلــك ،وينشــأ ابنــي علــى نفــس مبــادئ مشــاركة الحمــل واألعبــاء
داخــل األســرة مثــل غســل األطبــاق وغســيل المالبــس ومــا شــابه
ذلــك .وبالنســبة لــي ،األوالد والبنــات ســواء .ال فــرق بينهــم .لقــد
تعلمــت الكثيــر مــن التجربــة الشــخصية عندمــا لــم تتمكــن انســانة
علــي مــن رفــع صوتهــا والتعبيــر عــن نفســها بينمــا كانــت
عزيــزة
ّ
تعانــي مــن الظلــم .أعلــم أن بعــض المفاهيــم الخاطئــة يمكــن أن
حقــا بالنســاء والفتيــات وعلينــا تغييرهــا .لهــذا الســبب أحضــرت
تضــر ً
دوي ،ألننــي يجــب أن أكــون قــدوة
ـن
ـ
م
ا
ـزء
ـ
ج
ـوا
ـ
ليكون
ـور
ـ
الذك
طالبــي
ّ
ً
لهــم وأعتبرهــم أطفالــي».
بولس  -مدرس علوم
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3
المشاركة

 3المشاركة
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المشاركة

ابدأوا
رحلتكم

دوي
كبف تصبحون جزء من ّ
ص21 .
الخدمات والتدابير الحالية
ص23 .

دوي لترجمــة مرحلــة التخطيــط التــي أعددتهــا إلــى
ســوف نســتعرض هنــا األدوات المقترحــة التــي اقترحتهــا حزمــة ّ
إجــراءات تعاقديــة أو خطــة مشــاركة .هنــاك أيضــا جــزء يتنــاول كيفيــة مواءمــة هــذه األدوات المختلفــة لتكــون
ضمــن أنشــطة يمكنكــم تنفيذهــا فــي ســياقكم وعملكــم الحالــي .أخيـ ً
ـرا ،ســتتعلمون كيــف تســهمون فــي تعزيــز
(دوي) طــوال هــذه الرحلــة.
الهويــة البصريــة لـــ ّ

جزء
كيف تصبحون ً
دوي؟
من ّ
دوي فــي تدخالتكــم
يقــدم الجــزء التالــي تفاصيــل عــن عــدد مــن األنشــطة التــي يمكنهــا أن تســاعدكم علــى دمــج ّ
دوي:
ـزء مــن ّ
وأنشــطتكم الحاليــة وتصبحــون مــن خاللهــا جـ ً
لدوي
1 .أن تكونوا سفراء ّ
دوي للحكي
2 .دوائر ّ

3 .الحوار المجتمعي بين األجيال
4 .حوار حول اإلقبال على الزواج
دوي المحلية
5 .فعاليات ّ

لدوي
6 .المسرح المجتمعي التفاعلي ّ
دوي
7 .معسكر ّ

دوي ومحو األمية الرقمي
ّ 8 .
دوي الرقمية
9 .منصات ّ

دوي الترويجية
10.خدمات ّ

20

21

دوي
الرسالة التي تحملها ّ
دوي؟
كيف يمكنكم التحدث عن ّ

دوي وعــن أهميــة دعــم الفتيــات.
ـدوي هــو أن تتحدثــون لمــن يحيطــون بكــم عــن ّ
جــزء مهــم مــن كونكــم ســفراء لـ ّ
دوي ومســاندتها ألي شــخص بغــض النظــر
إذ ســيكون مفيـ ّـدا أن تعرفــوا كيــف تصفــون ببســاطة مــا تقــوم بــه ّ
تبعــا لمــن تتحدثــون إليــه:
عــن خلفيتــه .وفيمــا يلــي بعــض الرســائل التــي يمكنكــم اســتخدامها واالســتفادة منهــا ً
بالنسبة لألفراد وأعضاء المجتمع المحلي
دوي هي مبادرة وطنية تسعى إلى تمكين الفتيات في مصر من تحقيق
ّ
تطلعاتهن من خالل دعم الفتيات في:
•التعبير عن أرائهن والتحدث بحرية ومشاركة حكاياتهن،
•اتخاذ القرارات في جميع األمور التي تؤثر عليهن،
•التعلم وتنمية المهارات التي تساعدهن على تحقيق طموحاتهن،
•كل هذا في الوقت الذي يتم فيه اإلنصات إليهن وتقديرهن ودعمهن من أقرنائهن
وأسرهن ومجتماعاتهن والدولة بأكملها.

بالنسبة للمؤسسات والمنظمات
دوي هي مبادرة وطنية تسعى إلى تحسين جميع جوانب حياة الفتيات :رفاههن،
• ّ
وصحتهن ،وحمايتهن ،وتعليمهن ،ومشاركتهن في المجتمع،
دوي إلى تمكين الفتيات ومنحهن القدرة على تحقيق كامل إمكانتهن من
•تسعى ّ
خالل منحهن المساحات الالزمة للتعبير عن ذاتهن بحرية وإيصال أصواتهن ،وتيسير
حصولهن على الخدمات والفرص لممارسة حقوقهن وتنمية المهارات التي يحتجن
إليها لتحقيق طموحاتهن بما يعود بالفائدة عليهن وعلى أسرهن ومجتمعاتهن
والدولة بأسرها.

البعد الثالث للتمكين هو حصول الفتيات على الخدمات التي تحميهن وتفي بحقوقهن.

الخدمات والتدابير الحالية
هــذه قائمــة بالخدمــات والتدابيــر القائمــة التــي تتخذهــا الحكومــة وتقدمهــا لدعــم الفتيــات فــي مصــر .يرجــى إحالــة
الفتيــات والفتيــان اللذيــن تعرفونهــم إليهــا وتتفاعلــوا مــع هــذه الخدمــات عنــد الحاجــة.
دوي علــى اإلنترنــت:
يمكنكــم الوصــول إلــى مخطــط كامــل لهــذه التدابيــر والخدمــات مــن خــال موقــع ّ
www.dawwie.net
كما يمكنكم أيضا توسيع نطاق هذا المخطط بإضافة أي خدمات تقدمها منظمتكم من خالل الموقع.

الحماية والوقاية

 .1الخط الوطني المجاني لنجدة الطفل 16000
•يوفره المجلس القومي للطفولة واألمومة
•يتلقــى الشــكاوى المتعلقــة بانتهــاكات حقــوق الطفــل ويتابعهــا ،بمــا فــي ذلــك المكالمــات والتقاريــر مــن أي
شــخص (ويشــمل ذلــك األطفــال أو الفتيــات) فــي حالــة مشــاهدتهم أو تعرضهــم ألي شــكل مــن أشــكال العنف
(العقــاب البدنــي ،والتنمــر ،وتشــويه األعضــاء التناســلية األنثويــة (الختــان) ،وزواج األطفــال ،ومــا إلــى ذلــك)
•ويقــوم القائمــون علــى العمــل بــه بتقييــم الحالــة وإحالــة المتصــل إلــى الخدمــة الحكوميــة ذات الصلــة (مثــل
قســم الشــرطة) أو منظمــة غيــر حكوميــة محليــة يمكنهــا مســاعدة الطفــل.
أيضــا تدريــب األخصائييــن االجتماعييــن الذيــن يديــرون خطــوط المســاعدة علــى الــرد علــى االستفســارات
•يتــم ً
المتعلقــة بالتربيــة وإحالــة مقدمــي الرعايــة وأولئــك الذيــن يلتمســون الحصــول علــى الدعــم بشــأن مســائل التربيــة
إلــى الخدمــات ذات الصلــة .وهــذا يســاعد فــي الحــد مــن معــدالت العنــف ضــد الفتيــات مــن قبــل والديهــم.

بالنسبة لواضعي السياسات
دوي هي مبادرة وطنية تتوافق مع التزام الحكومة المصرية بدعم
• ّ
وتمكين جميع فتيات مصر من خالل ترجمة أصواتهن إلى أفعال
وسياسات واستراتيجيات توسع من نطاق الخيارات المتاحة لهن وتعزز
أصواتهن وتعالج أوجه عدم المساواة بين الجنسين التي تحد من سيطرة
الفتيات على أجسامهن ومستقبلهن.

 .2لجان حماية الطفل
•تخضــع مســئوليتها اإلداريــة لــوزارة التنميــة المحليــة ومهامهــا وتكليفاتهــا تأتــي بموجــب قانــون الطفــل لعــام
.2008
•تقوم هذه اللجان برصد ومتابعة الحاالت الفردية على مستوى الحي ،والتي يحيلها إليها خط نجدة الطفل.

 .3الخط الساخن التابع للمجلس القومي للمرأة
دوي الخاصــة بكــم ،تأكــدوا مــن تســليط الضــوء علــى الخدمــات ذات الصلــة التــي يمكــن أن
وحيــن تخططــون لرحلــة ّ
تدعــم تمكيــن الفتيــان والفتيــات وإيضاحهــا .نقــدم هنــا بعــض الخدمــات ذات الصلــة المتاحــة فــي مصــر.
تتوفــر قائمــة يجــري تحديثهــا بانتظــام للخدمــات ذات الصلــة علــى المســتوى الوطنــي ومســتوى المحافظــات علــى
دوي الرقميــة.
منصــات ّ
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•هــو خــط ســاخن تابــع للمجلــس القومــي للمــرأة ،يتلقــى ويتعامــل مــع أي بالغات أو شــكاوى من النســاء والفتيات
حــول العنــف ضدهــن بــأي شــكل؛ نفســي أو جســدي ،ومــن قبــل أي شــخص بمــا فــي ذلك أفراد األســرة.
•يمكــن أن يوفــر هــذا الخــط الســاخن للمتصلــة الحصــول علــى المســاعدة النفســية المهنيــة مــن أطبــاء نفســيين
متخصصيــن ،فضــا عــن االستشــارات القانونيــة لالســتجابة لحــاالت العنــف مــن خــال محاميــن محترفيــن
متخصصيــن فــي مثــل هــذه الحــاالت.
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الصحة والرفاه
عيادات صديقة للشباب

•تعمل تحت إشراف وزارة الصحة والسكان،
•توفــر العيــادات خدمــات صحيــة محــددة للنــشء والشــباب والنســاء ،بمــا فــي ذلــك إســداء المشــورة ،والتثقيــف
عــن طريــق األقــران ،والمعلومــات والتوعيــة بشــأن مــا يلــي:
»التغذية خالل فترة البلوغ والحمل،
»األمراض المنقولة عن طريق االتصال الجنسي،
»مشــاكل البلــوغ مثــل تأخــر الــدورة الشــهرية أو عــدم انتظامهــا عنــد الفتيــات أو تأخــر أو اضطــراب عالمــات
البلــوغ عنــد األوالد،
»أساليب تنظيم األسرة.
•إذا كانــت هنــاك حاجــة إلجــراء فحــص طبــي أو فحوصــات مخبريــة ،يتــم تحويــل الشــباب إلــى اإلدارة المختصــة فــي
المستشــفيات العامة.

الخط الساخن للصحة النفسية 0220816831-08008880700

•تقــوم األمانــة العامــة للصحــة النفســية وعــاج اإلدمــان التابعــة لــوزارة الصحــة والســكان بــإدارة الخــط الســاخن
للصحــة النفســية.
مجانيــا للمتصليــن مــن أي عمــر ،بمــا فــي ذلــك المراهقــون حــول صحتهــم
مهنيــا
دعمــا
ً
ً
•يقــدم هــذا الخــط الســاخن ً
العقليــة ورفاههم النفســي.
•يمكــن إحالــة المتصليــن إلــى أي مــن الثمانيــة عشــر مستشــفى عــام للصحــة النفســية المتوفــرة فــي معظــم
محافظــات الجمهوريــة.

الخط الساخن لعالج اإلدمان 16023

•يعمــل هــذا الخــط الســاخن علــى مــدار  24ســاعة فــي اليــوم 7 ،أيــام فــي األســبوع ،ويقــدم االستشــارات الســرية
والدعــم لألســر والمواطنيــن بمــا فــي ذلــك المراهقيــن بشــأن جميــع حــاالت اإلدمــان.
•يمكــن إحالــة المتصليــن عــن طريــق الخــط الســاخن للوصــول إلــى خدمــات العــاج فــي  23مركــزً ا مــن المراكــز
ً
مجانــا.
الشــريكة فــي  14محافظــة ،حيــث يتــم عــاج المرضــى

المشاركة في الحياة
العامة والتنشئة
االجتماعية اإليجابية
مراكز الشباب
•تقوم وزارة الشباب والرياضة بإدارة  4000مركزً ا للشباب في جميع محافظات مصر.
•تعمل هذه المراكز على إتاحة المجال للشباب لممارسة األنشطة الرياضية واالجتماعية.
أيضــا دورات تدريبيــة مهنيــة وفنيــة مثــل التدريــب علــى مهــارات الحاســب اآللــي وبرامــج ريــادة
•تقــدم هــذه المراكــز ً
األعمــال والحــرف اليدويــة لتعزيــز قابليــة الشــباب للتوظيــف ومســاعدتهم علــى بــدء مشــاريعهم الخاصــة.
مراكز الثقافة
•هنــاك حوالــي  500مركــز مــن مراكــز الثقافــة فــي جميــع أنحــاء البــاد توفــر للشــباب إمكانيــة الوصــول علــى مــدار
العــام إلــى المكتبــات وقاعــات المســرح واألنشــطة الدراميــة وغــرف األشــغال والحــرف اليدويــة باإلضافــة إلــى
غــرف التكنولوجيــا والحاســب اآللــي.
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1

دوي
سفراء ّ

دوي؟
من هم سفراء ّ

ما الذي يحققه هؤالء السفراء؟

•الســفراء هــم أشــخاص متحمســون يمثلــون
تمكيــن الفتيــات والمســاواة بيــن الجنســين
ويدعــون إلــى دعمهمــا ومناصرتهمــا؛
•يمكــن أن يكــون الســفراء مــن الفتيــات أو
الفتيــان أو مــن اآلبــاء أو مقدمــي الرعايــة،
أو مــن أفــراد المجتمعــات المحليــة  -الذيــن
يضطلعــون بــدور هــام كعوامــل للتغييــر
داخــل أســرهم ومجتمعاتهــم المحليــة؛
•إن الســفراء هــم قــدوة إيجابيــة ونمــوذج
يحتــذى بــه داخــل أســرهم ومجتمعاتهــم
يمارســون ويدعمــون قيــم المســاواة بيــن
الجنســين.

•يعمــل الســفراء علــى تعزيــز المســاواة
بيــن الجنســين وتمكيــن الفتيــات عــن
طريــق القيــام بــدور نشــط داخــل أســرهم
ومجتمعاتهــم المحليــة مــن خــال مختلــف
“دوي” مــع تشــجيع أقرانهــم
منصــات
ّ
وأســرهم ومجتمعاتهــم المحليــة علــى
االنضمــام للمبــادرة؛
•يتخــذ الســفراء أيضــا إجــراءات مــن شــأنها
دوي فــي
تنفيــذ واحــد أو أكثــر مــن أنشــطة ّ
مجتمعاتهــم المحليــة ،ويعملــون بنشــاط
دوي الرقميــة،
وفاعليــة فــي منصــات ّ
•يصنــع الســفراء التغييــر الــذي نرغــب أن
واضحــا أمامنــا ويتــم اعتبارهــم قــدوة
نــراه
ً
لآلخريــن.

أشخاص واثقون
من ذاتهم

إيجابيين

ذوي خصوصية

يعكس السفراء المعنى
اإليجابي لتمكين الفتيات.
على سبيل المثال ،يدعمون
حق الفتيات في مواصلة
تعليمهن وعملهن .أو
يكون هؤالء السفراء فتيات
قادرات على مواصلة
تعليمهن وإفادة أنفسهن
وأسرهن ومجتمعهن.

لدى السفراء قصص
وتجارب شخصية حقيقية
يمكن لكل شخص في
المجتمع أن يكون على
صلة بها ،كما أنهم
يستخدمون لغة بسيطة
وعامية يستخدمها ويفهمها
دوي
الجميع ،مما يساعد ّ
في أن تكون مرآة للقصص
والتجارب الصادرة عن الحياة
اليومية لألشخاص العاديين.

على اتصال بالجمهور

مجددين

مؤثرين

يتمتع السفراء بعالقات
متعددة ويمكنهم التأثير على
اآلخرين عبر اإلنترنت وخارجه.
ويساعدهم هذا في تقديم
الدعم للفتيات والفتيان
اآلخرين سواء عبر اإلنترنت
أو على أرض الواقع.

يستخدم السفراء اإلبداع
واالبتكار لتحسين حياة
الفتيات .على سبيل المثال،
تكوين مجموعة عبر اإلنترنت
لمساعدة الفتيات األخريات
في الوصول إلى معلومات
حول التعليم وفرص العمل.

السفراء قادرون على التأثير
وتشجيع التغيير اإليجابي
بين أقرانهم وأسرهم
ومجتمعاتهم.

يحترم السفراء القيم
اإليجابية لمجتمعهم
ويدعمونها ،كما أنهم
يشجعون على التسامح
وتبني وجهات النظر
المختلفة.

التنفيذ

يمكنكم أن تبدأوا بأنفسكم من خالل:

لدوي؟
كيف تصبحون سفراء ّ

1 .دعــم المســاواة بيــن الجنســين فــي إطــار أســركم ،والحــي الــذي تعيشــون فيــه ،ومدارســكم ،وأماكــن عملكــم ،ومجتمعاتكــم
المحليــة :علــى ســبيل المثــال ،مــن خــال تقاســم العــبء داخــل منزلكــم ،حيــث ال ينبغــي ألي مهمــة أن تحــدد حســب النــوع
االجتماعــي ،قومــوا بتشــجيع أهميــة تعليــم الفتيــات ومشــاركتهن فــي الحيــاة العامــة ،والدعــوة إلــى أهميــة تبــادل اآلراء
واالســتماع إلــى الفتيــات والفتيــان علــى قــدم المســاواة ،ومــا شــابه ذلــك .وســاعدهن علــى العمــل ،ومواصلــة تعليمهــن،
وتعلــم مهــارات جديــدة ،والتعبيــر عــن رأيهــن داخــل دوائركــم.
دوي وقيمة دعم تمكين الفتيات والمســاواة
2 .المشــاركة فــي نقاشــات وحــوارات مــع أســرتكم ،وأقرانكــم ،ومجتمعكــم حــول ّ
دوي علــى فيســبوك:
صفحــة
خــال
مــن
بيــن الجنســين .وشــاركوهم بقصــص ملهمــة للفتيــات الالتــي تــم تمكينهــن
ّ
دوي على اإلنترنتwww.dawwie.net :
@ ، DawwieInitiativeوموقع ّ
دوي للحكــي وعقــد حــوارات مجتمعيــة بيــن األجيــال ،أو إقامــة مســارح مجتمعيــة تفاعليــة داخــل مجتمعكــم
3 .تنظيــم دوائــر ّ
المحلــي (مزيــد مــن التفاصيــل حــول هــذه األدوات فــي الصفحــات القادمــة)

لدوي:
شاركوا في تعزيز الهوية البصرية ّ
دوي إلــى ملفكــم الشــخصي علــى وســائل
•قومــوا بإضافــة شــعار ّ
التواصــل االجتماعــي (التفاصيــل فــي الصفحــة )36
ـدوي وضعــوه علــى دفاتــر مالحظاتكــم
•اصنعــوا
ً
دبوســا أو ملصــق لـ ّ
ـدوي فــي
أو ارســموا رسـ ًـما أو لوحــة جداريــة للثــاث نقــاط المميــزة لـ ّ
منازلكــم أو مدارســكم أو أماكــن عملكــم.
دوي علــى
دوي (صفحــة ّ
•شــاركوا قصصكــم الملهمــة علــى منصــات ّ
دوي علــى اإلنترنــت:
ـع
الفيســبوك ، DawwieInitiative@ :وموقـ
ّ
)www.dawwie.net

شخصيا نماذج حية لتلك القيم بأن تصبحوا:
دوي وكونوا أنتم
ً
4 .تبنى نماذج قيم ّ
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دوي
دوائر ّ
للحكي

دوي للحكي؟
ما هي دوائر ّ

دوي للحكي؟
ما الذي تحققه دوائر ّ

•هــي تجربــة ورحلــة تجتمــع فيهــا مجموعــة
مكونــة مــن  5إلــى  10أفــراد مــن الشــباب
بصــورة منتظمــة لمــدة  5مــرات متتاليــة
لمناقشــة خمســة مواضيــع رئيســية مــن
بطاقــات ســرد الحكايــات .وفــي كل مــرة
يســتخدمون ســرد الحكايــات للتعبيــر عــن
أنفســهم ،واالســتماع إلــى احدهــم اآلخــر،
كمــا أنهــم يتفكــرون فــي الحالــة النفســية
التــي يمــرون بهــا .والمواضيــع الرئيســية
الخمســة هــي :الصحــة والرفــاه ،ودعــم
األجيــال ،والتطلعــات والفــرص ،والخيــارات
لمســتقبلهم.

دوي هــي تجربــة تمكيــن للفتيــات
•دوائــر ّ
والفتيــان مــن خــال توفيــر مســاحة آمنــة
لهــم لاللتقــاء وروايــة القصــص حــول
التجــارب والخبــرات التــي غيــرت حياتهــم.
•مــن خــال ســرد حكاياتهــم ودعم بعضهم
البعــض التخــاذ القــرارات المتعلقــة
بحياتهــم ،سيكتســب الفتيــات والفتيــان
مهــارات التواصــل وصنــع القــرار والكفاءة
الذاتيــة والوعــي الذاتــي.

التنفيذ

دوي للحكي الخاصة بكم؟
كيف تصنعون دوائر ّ

البطاقة األولى
دوي؟
ما الذي يمكنكم أن تجدوه في مجموعة أدوات دائرة ّ
بدوي
1 .التعريف ّ

دوي
2 .التعريف بدائرة ّ

دوي
3 .التعريف بقواعد دائرة ّ

4 .عبارات «احكي لنا حكايتك»
5 .خمس بطاقات لخمسة موضوعات ،واحدة لكل لقاء
6 .كرة من الخيط
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البطاقة الثانية
دوي
التعريف بدائرة ّ
دوي للحكــي هــي تجربــة ورحلــة تجتمــع فيهــا مجموعــة مكونــة مــن  5إلــى  10أفــراد مــن الشــباب بصــورة منتظمــة
دائــرة ّ
فــي خمســة لقــاءات متتاليــة فــي دائــرة للتواصــل .ومــن خــال قــوة القــص يمكــن للمشــاركين التحــدث والتعبيــر عــن
ذاتهــم وإيصــال أصواتهــم والحصــول علــى الدعــم والمــؤازرة التــي يرجونهــا مــن عائالتهــم وأصدقائهــم ومجتمعهــم فــي
القضايــا التــي تهمهــم بشــأن التعليــم والســامة والرفاهيــة والفــرص واالختيــارات الخاصــة بمســتقبلهم.
دوي الخاصة بكم
تكوين دائرة ّ
دوي مكونة من  5إلى  10مشاركين،
كون مجموعة لدائرة ّ
كونيّ /
ّ 1 .

2 .يلتقي المشاركون بشكل منتظم (عليك أن تقرر عدد المرات التي تريد أن تلتقون فيها وأين)،
3 .لكي تكتمل الدائرة من المفروض أن تلتقوا خمس مرات لمناقشة المواضيع الخمسة.
4 .في بداية كل دائرة ،اختاري /اختر موجه للدائرة.
5 .قومي /قم بإجراء نشاطات دائرتك على النحو التالي:
.

أاقرأي /اقرأ الحكاية من البداية

البطاقة الثالثة
دوي للحكي:
قواعد دائرة ّ
دوي للحكي.
•للفتيات والفتيان الحرية في المشاركة في دوائر ّ
•ينبغي احترام األخر دون إصدار أحكام.

•أي ما كان يتم تناوله في الدائرة يتسم بالخصوصية والسرية.
مالحظات لقائد الدائرة:
•عليكي /عليك التأكد من مشاركة الجميع.
•يحكي كل مشارك حكايته.
•لكل شخص دور في التحدث وعلى الجميع اإلنصات له (دون مقاطعة).
ومتفهمــا للشــخص المتحــدث (يجــب أال تكــون هنــاك أي تعليقــات ســلبية
إيجابيــا
دائمــا
ً
ً
•مــن المهــم أن تكونــي /تكــون ً
أو ساخرة).

 .بأجيبي /اجب عن األسئلة المتعلقة بالحكاية
 .جشاركي /شارك بحكاياتك من خالل البدء بعبارة «احكي لنا حكايتك»
6 .اســتخدمي /اســتخدم كــرة مــن الخيــط لالشــارة إلــى دور مــن ســيتحدث .أول شــخص يتحــدث يمســك بطــرف الخيــط
ثــم يمــرره إلــى الشــخص التالــي الــذي يتحــدث بعــده ،بعــد مشــاركة جميــع المشــاركين لحكاياتهــم ،ســيتم تشــكيل
شــبكة مــن الخيــط ،عليكــم بتقطيعهــا إلــى قطــع ،وصنــع أســاور شــخصية منهــا.

دوي للحكي
القواعد المنظمة لدائرة ّ

7 .يتــم جمــع األســاور المصنوعــة علــى مــدار الدائــرة وتوزيعهــا علــى المشــاركين كرمــز للدعــم والوقــت الــذي قضــوه
دوي.
فــي دائــرة ّ
8 .عقــب االنتهــاء مــن الدائــرة ومناقشــة الموضوعــات الخمســة ،كونــي /كــن علــى اســتعداد لمشــاركتهم حكاياتــك مــع
والديــك أو أصدقائــك أو مــن خــال اللعــب أو أداء مســرحي داخــل مجتمعــك المحلــي.
دوي على ()facebook, @DawwieInitiative
9 .عقب االنتهاء من الدائرة ،ابدأي/ابدأ في نشر حكاياتك على منصات ّ
دوي على اإلنترنت ()www.dawwie.net
وموقع ّ
دوي ،كرري /كرر التجربة ببدء واحدة جديدة مع مشاركين آخرين.
10.عندما تنتهي من دائرة ّ
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مــن المفضــل اختيــار المشــاركين الذين
ينتمــون إلــى مجتمــع محلــي واحــد،
ويمكــن أن يتــراوح عــدد المشــاركين
مــن خمســة إلــى عشــرة مشــاركين.

خصصــوا مســاحة آمنــة يمكن الوصول
إليهــا علــى أن تتســم بالخصوصيــة
لعقــد الدائــرة (مثــل مركــز صحــي ،أو
مركــز شــباب ،أو مركــز ثقافــي)

تأكــدوا مــن أن الفتيــات والفتيــان
يشــاركون بفاعليــة وأن إحــدى
المجموعــات ال تهيمــن علــى األخــرى.

المســاحة اآلمنــة تعنــي عــدم إصــدار
األحــكام ،وعــدم الســخرية مــن مشــاعر
أو مشاكل أي شخص من المشاركين،
وعنــد تقديــم المالحظــات ،فإننــا ال
ننتقــد ولكننــا نشــارك ونكمــل خبــرات
بعضنــا البعــض.
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البطاقة الرابعة

البطاقة السادسة

التعليمات الخاصة بالدائرة

الموضوع األول :الزواج

هيا بنا نبدأ!

عال وأجب عن األسئلة أدناه؛
اقرأي/اقرأ القصة التالية بصوت ٍ

1 .اختاري/اختر موجه للدائرة في بداية كل لقاء.

دوي ،واخراج الخيط والتعليمات منه.
2 .ابدأي/ابدأ الدائرة بفتح صندوق ّ

3 .يجلس الجميع في دائرة.

يعرف كل شخص نفسه.
ّ 4 .
5 .عند كل لقاء:
.

أابدأي/ابدأ باختيار بطاقة موضوع للقاء.

ـتخدما عبــارة «احكــي لنــا حكايتــك» ،حتــى يتمكــن كل عضــو
 .بعقــب اختيــار الموضــوع ،اقرأي/اقــرأ الحكايــة مسـ
ً
مــن مشــاركة حكايتــه كافتتاحيــة لهــذه الدائــرة.

 .جأول شــخص فــي الدائــرة يمســك ببدايــة الخيــط ويبــدأ فــي الــكالم ،بعــد أن ينتهــي يمــرر كــرة الخيــط إلــى
المتحــدث التالــي .وبالتالــي ،ستتشــكل شــبكة مــن الوصــات وفــي نهايــة كل نشــاط ،قصــي /قــص الخيــط
واصنعــي /اصنــع األســاور ألخذهــا إلــى المنــزل.

 .دشجعي/شجع المشاركين على اإلجابة على األسئلة الموجودة تحت كل موضوع.

البطاقة الخامسة

عندمــا كنــت صغيــرة كان هنــاك دكتــورة صيدالنيــة لطيفــة تعمــل فــي الصيدليــة القريبــة مــن منزلنــا .كنــت أزورهــا
وأراقبهــا وهــي تــوزع الوصفــات الطبيــة وتتــرك رســومات صغيــرة علــى علــب األدويــة للمرضــى .فــي المدرســة
الثانويــة ،كنــت أحلــم باالنضمــام إلــى كليــة الصيدلــة وأن أصبــح مثــل هــذه الصيدالنيــة اللطيفــة .ذات يــوم،
ـدي يريــدان تزويجــي رغــم أننــي لــم أبلــغ الســابعة عشــر بعــد .لقــد صدمــت.
عــدت إلــى المنــزل وســمعت أن والـ ّ
وقــررت التحــدث مــع والــدي .فــي البدايــة ،لــم يســتمعوا ،لكننــي كنــت مصــرة علــى التحــدث معهــم حــول أهميــة
أن أكبــر وأكمــل تعليمــي ،لمعرفــة مــا أريــد أن أكــون .لقــد تطلــب األمــر الكثيــر مــن اإلقنــاع لتأجيــل فكــرة الــزواج
والســماح لــي بإنهــاء المدرســة والذهــاب إلــى الكليــة .وافقــوا أخيـ ًـرا ودرســت بأقصــى مــا أســتطيع .لكننــي لــم
أحصــل علــى المجمــوع الــازم لاللتحــاق بكليــة الصيدلــة .ذهــب حلمــي ومــرة أخــرى كنــت ســأتزوج ،لكننــي أصــررت
علــى االســتمرار فــي الدراســة والحصــول علــى شــهادتي الجامعيــة .اختــرت التخصــص فــي األدب الفرنســي ،علــى
الرغــم مــن أننــي لــم أحبــه أبـ ًـدا فــي المدرســة الثانويــة .ولكــن بمــرور الوقــت ،وجــدت الفرنســية لغــة جميلــة .درســت
بجــد وكنــت أحصــل علــى درجــات جيــدة كل عــام وحصلــت علــى درجــة الليســانس .واآلن أنــا امــرأة ناضجــة ،متزوجــة
وســعيدة فــي حياتهــا الزوجيــة فلديهــا زوج داعــم« .
سلمى ،أسيوط ،معلمة لغة فرنسية تشعر بالفخر واالعتزاز بذاتها

واآلن اجيبوا على األسئلة التالية:
•ما رأيكم في تجربة سلمى؟
•كيف برأيكم أقنعت سلمى والديها بإنهاء تعليمها؟

«احكي لنا حكايتك»
من المفترض أن يستخدم كل مشارك الجمل التالية للمساعدة في سرد حكايته:
•ما أريد أن أقوله عن (الموضوع) هو ...
•تجربتي في (الموضوع) هي ...
•ما أعرفه عن (الموضوع) هو ...
•أرى أنني...
•ما تعلمته عنه هو ...
صعبا بالنسبة لي هو ...
•ما كان
ً
•تغلبت على هذا األمر من خالل ...
•من ساعدني هو ...
•ما أود اقتراحه ...

•هل توافقون على ما فعلته سلمى؟ لماذا؟
مفيدا في بناء األسرة؟ لماذا؟...
•هل تجدون التعليم
ً

واآلن حان دوركم لمشاركة قصة .استخدموا عبارة «احكي لنا حكايتك» لمشاركتها مع المجموعة .تذكروا الخيط!

مثــال :مــا أريــد أن أقولــه عــن طموحاتــي هــو أننــي أعــرف أننــي أريــد الســفر والدراســة فــي إحــدى الجامعــات بالخــارج.
تجربتــي مــع الدراســة هنــا هــي أنهــا بحاجــة إلــى العمــل والتفانــي .مــا أعرفــه هــو أننــي لكــي أســافر البــد لــي مــن أن أتعلــم
لغــة مثــل اللغــة اإلنجليزيــة .أرى نفســي اننــي فتــاة ذات عزيمــة ،ومــا تعلمتــه عــن الســفر هــو أنــك بحاجــة إلــى تعلــم
ـي التفكيــر فيــه هــو أن هــذا قــد ال يحــدث وقــد ال توافــق عائلتــي علــى
لغــة البلــد ومعرفــة كيفيــة التنقــل .مــا يصعــب علـ ّ
ســفري .كيفيــة تخطيطــي للتغلــب علــى هــذا األمــر تتلخــص فــي العمــل الجــاد فــي المدرســة وإثبــات أننــي أســتطيع
النجــاح فــي الخــارج .مــن دعمتنــي فــي هــذا هــي أمــي وهــي تعتقــد أننــي أســتطيع تحقيــق الكثيــر .مــا أود أن أقترحــه هــو
أن تحــاول كل فتــاة أن تجــد مــا هــي شــغوفة بــه ،وأن تعمــل علــى تطويــر مهاراتهــا وأن تطلــع إلــى عائلتهــا وأصدقائهــا
لدعمهــا فــي تحقيــق ذلــك.
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البطاقة السابعة
الموضوع الثاني :سالمة الجسم

الموضوع الثالث :المهارات والتطلعات

عال وأجيبي /اجب عن األسئلة أدناه؛
اقرأي /اقرأ القصة التالية بصوت ٍ

عال وأجب عن األسئلة أدناه؛
اقرأي/اقرأ القصة التالية بصوت ٍ

«كل عــام ،تقــام مســابقة للمواهــب علــى مســتوى المدرســة واإلدارة .وكان للجميــع مــكان علــى المســرح ،
فالبعــض يفــوز فــي مجــال كتابــة الشــعر ،والبعــض األخــر فــي ســباق الماراثــون ،حتــى صديقتــي أســماء كانــت
تعــزف علــى آلــة «اإلكســيلفون» .وكنــت دائمــا مــع المتفرجيــن أصفــق لزمالئــي فــي الفصــل ،متمنيــة أن أكــون
هنــاك معهــم .ولكــن الحقيقــة هــي إننــي كنــت دائمــا خائفــة .خائفــة مــن الخســارة أو مــن الســخرية .إلــى أن أتــت
معلمتــي أبلــة أمــل فــي أحــد األيــام وأعلنــت أن هنــاك مســابقة لنمــوذج البرلمانييــن الصغــار فــي جميــع مــدارس
المحافظــة .وتحدثــت معــي علــى انفــراد بعــد انتهــاء الفصــل الدراســي وطلبــت منــي تســجيل اســمي وشــجعتني
ألنهــا تعــرف أننــي متفوقــة فــي الدراســات االجتماعيــة وكتابــة المقــاالت .ثــم ســمعت صديقتــي أســماء تبكــي
ألنهــا ســتختن .ذهبــت إلــى والدتــي  -التــي رفضــت أن تختننــي  -وأخبرتهــا أنــه يجــب علينــا فعــل شــيء حيــال ذلــك.
أخبرتهــا أننــا بحاجــة للتحــدث مــع والــدة أســماء .فتوجهنــا إلــى منــزل أســماء وتمكنــا مــن إقنــاع والدتهــا بعــدم القيــام
بذلــك .وصــارت أســماء فــي أمــان .وقتهــا ،عرفــت مــدى قــوة صوتــي وشــاركت بثقــة فــي نمــوذج البرلمــان فــي
المدرســة .وفــي هــذا العــام ،عندمــا احتفلــت المدرســة بالفائزيــن ،كنــت هنــاك علــى خشــبة المســرح مــع صديقتــي
أســماء .وكانــت تلــك هــي المــرة األولــى التــي تصفــق لــي فيهــا فتيــات أخريــات».

سها ،عضو البرلمان الصغير ،بني سويف
واآلن أجيبوا على األسئلة التالية:
•ما رأيكم في دعم سها لصديقتها أسماء؟
•ما رأيكم في حديث سها مع والدتها عن خوف أسماء من الختان؟
•هل تعرض أي من صديقاتكن للختان؟ هل تعتقدن أنه أثر عليها شخصيا؟
•هل تعتقدن أنه من المهم أن يكون لديكن رأي في القرارات المتعلقة بجسدكن؟ كيف؟
واآلن حان دوركم لمشاركة قصة .استخدموا عبارة «احكي لنا حكايتك» لمشاركتها مع المجموعة .تذكروا الخيط!
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البطاقة الثامنة

«أتذكــر أننــي كنــت عنــد بوابــة محطــة القطــار مــع والــدي ،عندمــا ألقيــت نظــرة خاطفــة علــى هــذا الكتــاب الملــون
علــى األرض ،مدفونً ــا تحــت طبقــات مــن التــراب .فجــأة انطلقــت صافــرة القطــار ،لذلــك جريــت وأخــذت الكتــاب.
كتابــا لألطفــال ،وقــد أحببــت الرســومات ،لكننــي لــم أكــن أعــرف القــراءة ،لذلــك لــم أســتطع معرفــة
لقــد كان ً
القصــة بأكملهــا .لكننــي كنــت عنيــدة ،لذلــك قــررت أنــه بحلــول نهايــة هــذا العــام ،ســأكون قــادرة علــى قراءتــه.
أيضــا كيفيــة
وبــدأت الذهــاب إلــى مدرســة مجتمعيــة قريبــة وتعلمــت مــا هــو أكثــر مــن مجــرد حــروف ،كمــا تعلمــت ً
المشــاركة وتبــادل األفــكار وطــرح األســئلة والتحــدث أمــام الفصــل بأكملــه! وعندمــا بــدأت التعلــم ،كان الحــرف
المفضــل لــدي هــو الميــم ،ألن اســم والدتــي كان مريــم .وكان أقــل حــرف مفضــل لــدي هــو الســين ،ألننــي كنــت
عامــا ألنطــق  STARوليــس ،Thtar
أعانــي مــن كســر فــي األســنان جعلنــي أشــعر بالثغــرات .اســتغرق األمــر منــي ً
أميــة ،إلــى فتــاة ذهبــت للفــوز بالمركــز األول فــي مســابقة شــعرية بيــن المــدارس .وال يــزال
وأصبحــت مــن فتــاة ّ
حرفــي المفضــل هــو الميــم ،لكــن ثانــي حــرف مفضــل بالنســبة لــي اآلن هــو الســين».
منى ،شاعرة وطالبة في المدرسة المتوسطة ،قنا

واآلن اجيبوا على األسئلة التالية:
•كيف ترون أن منى ساعدت نفسها على التعلم؟
•ما هي المهارات الحياتية التي احتاجتها لتساعدها على أن تصبح شاعرة؟
•هل تعتقدون أن هناك أماكن أخرى يمكن أن تساعد الفتيات والفتيان في الوصول إلى تلك المهارات؟
•هل هناك أي مهارات أو تطلعات ترغبون في الحصول عليها؟ كيف تعتقدون أنكم يمكنكم فعل ذلك؟
واآلن حان دوركم لمشاركة قصة .استخدموا عبارة «احكي لنا حكايتك» لمشاركتها مع المجموعة .تذكروا الخيط!
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البطاقة التاسعة

البطاقة العاشرة

الموضوع الرابع :نظام الدعم الخاص بكم

الموضوع الخامس :الصحة والرفاه

عال وأجيبي /اجب عن األسئلة أدناه؛
اقرأي /اقرأ القصة التالية بصوت ٍ

عال وأجب عن األسئلة أدناه؛
اقرأي/اقرأ القصة التالية بصوت ٍ

«إذا مــا ســألني أحــد مــن أفضــل صديــق لــك ،ســأرد إنهــا أختــي شــيماء ،فهــي أكبــر داعــم ومســاند لــي مثلمــا أمثــل
أنــا بالنســبة لهــا ،لقــد بــدأت قصتــي عندمــا كان والــدي يمتلــك كشــك يوفــر لنــا قــوت يومنــا ،وإحــدى الليالــي
لــم يعــد والــدي للمنــزل فقــد أصيــب بأزمــة قلبيــة وتوفــى .وقــد مرضــت والدتــي منــذ ذلــك الحيــن ،لــم أكــن
ـويا .كانــت شــيماء تذهــب إلــى
معــا وتجعلنــا نتماســك سـ ً
اعــرف مــاذا أفعــل ،ولكــن شــيماء اســتطاعت أن تربطنــا ً
المدرســة وتســاعد فــي العمــل فــي الكشــك ،ثــم تعــود لترعــى أمــي المريضــة وتعاوننــي علــى الدراســة .كانــت تعــد
لنــا إفطــار أمــي المميــز ،فــي محاولــة لجعلنــا نشــعر بــأن شـ ً
ـيئا لــم يتغيــر .ال أعــرف كيــف تفعــل كل هــذا ،لكنهــا
أيضــا ونحــن اآلن نتحــدث فيمــا
ســبب حصولــي علــى درجــات جيــدة هــذا العــام .وقــد تخرجــت شــيماء مــن المدرســة ً
معــا وأنــا دائمــا أقــدر رأيهــا .فأنــا ســندها وداعمهــا ،كمــا هــي بالنســبة
تريــد أن تفعلــه بعــد ذلــك .فنحــن نتحــدث ً
لــي ،فــي قراراتهــا وأحالمهــا «.
محمود طالب بالمرحلة الثانوية وشقيق شيماء.

واآلن أجيبوا على األسئلة التالية:
•هل تعتقدون أن شيماء كانت قدوة لمحمود؟
•ما مدى أهمية وجود نظام دعم؟

•هل تعتقدون أنه من المهم مشاركة اآلراء داخل األسرة؟ لماذا؟
•من هم القدوة والنماذج الذي تتطلعون إليه؟

واآلن حان دوركم لمشاركة قصة .استخدموا عبارة «احكي لنا حكايتك» لمشاركتها مع المجموعة .تذكروا الخيط!

لطالمــا أحببــت الرياضــة .عندمــا كنــت طفلــة صغيــرة كنــت ألعــب كــرة القــدم فــي الشــارع أمــام منزلنــا مــع جيرانــي.
أنــا كنــت جيــدة فــي هــذا األمــر .يمكننــي حتــى تســمية العبــي كــرة القــدم مــن األهلــي والزمالــك وحتــى برشــلونة!
نعــم ،كان ميســي أحــد المفضليــن لــدي .كفتــاة ،كان مــن غيــر المألــوف فــي قريتــي أن أشــاهد مباريــات كــرة
القــدم وأشــجع الفــرق .كان مــن غيــر المألــوف أن ألعــب كــرة القــدم ،لكننــي فعلــت ذلــك .حتــى قيــل لــي ذات يــوم،
لقــد أصبحــت امــرأة لــذا لــن يكــون هنــاك كــرة قــدم بعــد اآلن .كنــت محطمــة ومشوشــة .أتذكــر أننــي كنــت وقتهــا
فــي الثالثــة عشــرة مــن عمــري ،وكان كل شــيء يتغيــر بســرعة ،جســدي وأفــكاري .أنــا فقــط ال أعــرف مــاذا أفعــل.
كنــت أعلــم فقــط أننــي يجــب أن أعــرف كل شــيء عــن هــذا التغييــر ،وكل مــا كنــت أعرفــه أننــي ال أســتطيع التخلــي
عــن الرياضــة هكــذا بــدأت أســأل والدتــي عمــا يحــدث لجســدي .فاصطحبتنــي والدتــي لزيــارة العيــادة الصحيــة
فــي المدينــة المجــاورة .وهنــاك تعلمــت الكثيــر .عرفــت كيــف يمكننــي االعتنــاء بجســدي بتنــاول أطعمــة معينــة.
تعلمــت أنــه البــأس أن أكــون مشوشــة بينمــا كنــت أكبــر .لكننــي مــا زلــت أرغــب فــي لعــب كــرة القــدم علــى الرغــم
ـدي العبــات كــرة قــدم شــهيرات مثــل ســارة عصــام (نســختنا
ـدي لهــا .بــدأت أعــرض علــى والـ ّ
مــن معارضــة والـ ّ
النســائية مــن محمــد صــاح) وغيرهــا .لقــد فوجئــوا بمــدى رغبتــي فــي ذلــك .كنــت كل يــوم أتــدرب فــي المنــزل
حتــى وافــق والــدي أخيـ ًـرا علــى الســماح لــي بالذهــاب إلــى مركــز الشــباب حيــث كان هنــاك فريــق كــرة قــدم نســائي
يمكننــي االنضمــام إليــه ،وهــذا «أفضــل مــن تحطيــم منزلــي بالكــرة» هكــذا قــال والــدي مازحــا».
داليا ،أسيوط ،العبة كرة القدم الحواتكة.

واآلن اجيبوا على األسئلة التالية:
•ما رأيكم في قصة داليا؟
•كيف تعتقدون أنها كانت قادرة على االعتناء بصحتها ورفاهيتها؟
•ما ه مصادركم للمعلومات الطبية؟
•كيف تعثرون على معلومات حول موضوع يتعلق بصحتكم ورفاهيتكم؟
واآلن حان دوركم لمشاركة قصة .استخدموا عبارة «احكي لنا حكايتك» لمشاركتها مع المجموعة .تذكروا الخيط!
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التنفيذ
التدريب األول

حوار بشأن
اإلقبال على
الزواج

معرفة ما احتاج إليه
الغرض:
•زيادة الوعي بما يعنيه الدخول في شراكة مع الطرف األخر.
•النظر في ما إذا كان الطرفان مستعدين لمثل هذه الشراكة.
الوقت :ساعة واحدة

وسعوا نطاق المحادثة وضعوا مجموعة
ّ
من التوقعات التي تالئم الحوار بشأن
اإلقبال على الزواج

المواد :لوح ورقي وأوراق وأقالم توضيحية

التعريف به

ما الذي يحققه

•هــو مســاحة إضافيــة لتســهيل إجــراء
دوي
حــوارات ونقاشــات بنــاءة مثــل دوائــر ّ
للحكــي والحــوار بيــن األجيــال ،لكنهــا تركــز
علــى موضــوع الــزواج.

مــن خــال ممارســة إجــراء حــوار بشــأن القابليــة
للــزواج ،يحــق للشــباب أن يختــاروا الــزواج فــي
الوقــت المناســب لهــم ولألســباب الصحيحــة
مــن وجهــة نظرهــم .كمــا أنهــم يستكشــفون
كيفيــة الشــعور بالتمكيــن فــي عالقاتهــم
وكيفيــة ضمــان دعــم شــركائهم لهــم.

•إنــه المســاحة التــي يمكنكــم فيهــا
استكشــاف ماهيــة الــزواج ،ولمــاذا يرغــب
الشــباب فــي الــزواج ،ومــا الــذي يبحثــون
عنــه فــي شــركائهم ،ومــن يمتلــك القــوة
فــي العالقــات.

خــال الحــوار ،ســوف يستكشــفون معنــى قيــم
مثل :
•المســاواة واإلنصــاف فــي العالقــات بيــن
الرجــل والمــرأة
•دعــم الزوجــان لبعضهمــا ومســاندتهما
لبعــض
•التمكيــن فــي اختيــارات الشــريك النســائي
فــي العالقــة.
أيضــا فــي فتــح مناقشــات حيوية
يســاعد الحــوار ً
حــول مواضيــع أخــرى بالغــة األهميــة لتمكيــن
الفتيــات:
•العالقة بين عفة الفتاة وطهارتها والختان.
•ســامة الجســد :ماذا يعني أن تتخذ الفتيات
قرارات تتعلق بجســدها.
•ديناميكيــة العالقــة بيــن الجنســين ،أي مــن
الجنســين لــه الســلطة األكبــر.
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األنشطة:
قسم المشاركين إلى  3مجموعات متساوية.
قسميّ /
• ّ
•اطلبي /اطلب من كل مجموعة التصويت لشخص واحد للتحدث نيابة عنهم.
•اعرضي /اعرض عليهم هذا السيناريو:
جميعــا علــى متــن ســفينة خشــبية كبيــرة وتقطعــت بهــم الســبل علــى شــاطئ جزيــرة
»لــو كانــوا
ً
منعزلــة .الشــيء الوحيــد الــذي لديهــم هــو حطــام الســفينة .وعليهــم ،كمجموعــة ،أن يقــرروا
مــا يجــب عليهــم فعلــه بشــأن حطــام الســفينة.
•على كل قائد مجموعة اقتراح طريقة للعمل:
»المجموعــة (أ) :نشــعل الخشــب إلرســال إشــارة اســتغاثة حتــى يتمكــن شــخص مــا مــن القدوم
وإنقاذنا.
كوخا إليواء النساء واألطفال.
»المجموعة (ب) :نصنع بعض األدوات ونبني
ً
»المجموعــة (ج) :نصنــع الرمــاح والســكاكين للصيــد والدفــاع عــن أنفســنا مــن كل مــا هــو
موجــود فــي هــذه الجزيــرة.
معا بشأن الخيار الذي سيصوتون عليه.
•اسمحي /اسمح ألعضاء كل مجموعة بالمناقشة ً
•يشكل قائد كل مجموعة اتجاه ويتحدث لمدة دقيقتين حول سبب اتباعها /اتباعه هذا االتجاه.
•دعي /دع المجموعات تتخذ قراراتها.
مناقشة:
•اطرحي /اطرح هذه األسئلة:
»هل تغير تكوين المجموعة؟ لماذا؟
»اسألي /اسأل أعضاء المجموعات الذين غيروا مجموعاتهم ،لماذا اتخذوا هذا القرار؟
»اسألي /اسأل األعضاء الذين بقوا في مجموعتهم ،لماذا اتخذوا هذا القرار؟
•اســتمري /اســتمر فــي المناقشــة حــول األولويــات ومــا تعنيــه ،والرؤيــة المشــتركة ،والثقــة فــي
قيــادة المجموعــة وكيــف يتمتــع الجميــع بحريــة تغييــر المجموعــات ألنهــم يــرون األشــياء بشــكل
مختلــف عــن قادتهــم.
•اذهبي /اذهب بالحديث إلى مسألة الزواج:
»من يتخذ القرار بشأن الزواج؟ ولماذا؟
»هل تحتاجون إلى الزواج من شخص يشارككم نفس وجهة النظر؟
»ماذا لو اكتشفتم أنكم ال تشتركون في نفس الرؤية؟ ماذا عليكم ان تفعلوا؟
»مــاذا ســيكون شــعوركم عندمــا تجــدون مــن يســتمع إليكــم بانتبــاه؟ ومــاذا ســيكون شــعوركم
إذا لــم يحــدث ذلــك؟
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4
التدريب الثاني

التعلم من أجل
تمكين الفتيات

استكشاف السلطة
الغرض:
•زيادة الوعي بوجود السلطة في العالقات.
•دراسة تأثير السلطة غير المتكافئة في أنواع مختلفة من العالقات.

كبروا دائرتكم وتعلموا كيفية المشاركة
ّ
عبر اإلنترنت

الوقت :ساعة واحدة
المواد :لوح ورقي وأوراق وأقالم إظهار

األنشطة:
قســم المشــاركين إلــى مجموعتيــن واجعليهــم /اجعلهــم يقفــون فــي شــكل صــف علــى
قســميّ /
• ّ
كل جانــب خــط وهمــي،
•يجب أن يكون لكل جانب نفس عدد المشاركين بحيث يكون لكل طرف شريك.
•اختاري /اختر مجموعة واحدة لتكون «األشخاص» ومجموعة واحدة لتكون «األشياء»
•اقرأي /اقرأ للمجموعة التعليمات التالية:
»«األشــياء» :ال يمكنكــم التفكيــر أو الشــعور أو اتخــاذ القــرارات .عليكــم أن تفعلــوا مــا تخبركــم
بــه األشــخاص ،إذا كنتــم ترغبــون فــي التحــرك أو القيــام بشــيء مــا ،فعليكــم طلــب إذن
«الشــخص».
أيضــا إخبــار «األشــياء»
»«األشــخاص» :يمكنكــم التفكيــر والشــعور واتخــاذ القــرارات .يمكنكــم ً
بمــا يجــب القيــام بــه بإيمــاءة مــن اليــد أو بالكلمــات ولكــن بــدون تالمــس جســدي.
•امنحيهم /امنحهم  10دقائق ثم اجعليهم /اجعلهم يتبادلون األدوار لمدة  10دقائق أخرى.
مناقشة:
•اطرحي /اطرح األسئلة التالية:
»ماذا كان شعوركم؟ هل تريدون أن تتم معاملتكم بشكل مختلف؟
»لـ «األشخاص» :كيف تعاملتم مع أشيائكم؟ كيف شعرتم عندما تعاملتم معهم ككائن؟
»كيف تغيرت مشاعركم عندما بدلت األدوار؟
•قسميهم /قسمهم إلى  3مجموعات ،وعلى كل مجموعة اإلجابة على سؤال:
»في حياتكم اليومية ،هل يعاملكم أحد على أنكم أشياء؟ ومن يفعل ذلك؟
»فــي حياتكــم اليوميــة ،هــل تعاملــون أي شــخص علــى أنــه شــيء؟ مــن الــذي تعاملونــه بهــذه
الطريقة؟
»لماذا يعامل الناس بعضهم بعض بهذه الطريقة؟
•التفكير مليا في مسألة الزواج:
»اســألي /اســأل الفتيــات عمــا إذا كــن يشــعرن أنهــن ســيتم معاملتهــن مثــل األشــياء عندمــا
يتزوجــن.
»اســألي /اســأل عــن ســامة الجســد :هــل تعتقديــن أن شــريكك لــه الحــق فــي اتخــاذ القــرارات
المتعلقــة بجســدك؟
»اســألي /اســأل عــن ديناميكيــات الســلطة :هــل تشــعرون بــأن الــزوج يجــب أن يكــون لــه ســلطة
أكبــر علــى الزوجــة فــي القــرارات المتعلقــة بالمنــزل؟
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ما المقصود بالتعلم الرقمي؟

ما الذي يحققه التعلم الرقمي؟

ً
نعــرف التعلــم الرقمــي بأنــه التصفــح
بدايــةّ ،
والتنقــل فــي العالــم الرقمــي واســتخدامه ،مع
التركيــز علــى التواصــل والمشــاركة والتعبيــر
عــن الــذات والوصــول إلــى المعلومــات
والتحقــق منهــا وإنشــاء المحتــوى والســامة
علــى اإلنترنــت مــن منظــور النــوع االجتماعــي.

الغــرض مــن هــذه الــدورة هــو أن تكــون
تجربــة تفاعليــة مــزودة بمقاطــع فيديــو
وأنشــطة وممارســات الستكشــاف مواطــن
القــوة والتعبيــر عــن الــذات داخــل وخــارج
اإلنترنــت وإقامــة الصــات والتفــاوض وبنــاء
الحجــج مــع ضمــان الســامة والحمايــة علــى
دوي
شــبكة اإلنترنــت .حتــى اآلن ،تقــدم ّ
تدريبــا علــى «التعلــم الرقمــي» يمكــن إجــراؤه
ً
عبــر اإلنترنــت وخارجــه.

وتتضمن األهداف التعليمية للدورة ما يلي:
•زيــادة القــدرة علــى تحليــل المعلومــات
شــموال ،وبالتالــي؛
بشــكل أكثــر
ً
فعال مع اآلخرين،
•التواصل بشكل ّ
•حمايــة النفــس والمعلومــات علــى
ا إل نتر نــت ،
•التعبيــر عــن الــذات مــن خــال نشــاط ســرد
القصــص الرقمــي.
•تحديــد مواطــن القــوة واســتخدامها فــي
التواصــل مــع اآلخريــن.

لماذا التعلم الرقمي؟
علــى الرغــم مــن الجهــود المبذولــة علــى مــر الســنين ،هنــاك فجــوة رقميــة ملحوظــة بيــن الجنســين تضــع الحواجــز التــي تحــول
دون وصــول الفتيــات إلــى العالــم الرقمــي واســتخدام التكنولوجيــا مــن أجــل تقدمهــن .ومــع التطــورات الســريعة والتركيــز
المتزايــد علــى اســتخدام التكنولوجيــا الرقميــة ،يتــم تجاهــل الفتيــات وإهمالهــن ،فــي بعــض األحيــان ،بــل إن هــذه الفجــوة
آخــذة فــي االتســاع .ومــن خــال العمــل مــع الفتيــات والفتيــان لفهــم احتياجاتهــم ،تمــت صياغــة تدريــب التعلــم الرقمــي مــن
األلــف إلــى اليــاء حيــث يمكــن أن يكــون اســتخدام المنصــات الرقميــة أداة قويــة تتيــح لألطفــال الوصــول إلــى المعلومــات
والخدمــات وتوفــر فــرص االســتماع إليهــم.
الغــرض مــن هــذه الــدورة هــو أن تكــون تجربــة تفاعليــة مــزودة بمقاطــع فيديــو وأنشــطة وممارســات الستكشــاف مواطــن
القــوة لديكــم والتعبيــر عــن ذاتكــم مــن خــال اإلنترنــت وبعيـ ًـدا عنــه وتنميــة مهاراتكــم فــي إقامــة الصــات والتفــاوض وبنــاء
الحجــج مــع ضمــان حمايــة البيانــات الخاصــة بكــم علــى اإلنترنــت .وهــو تدريــب للفتيــات والفتيــان المهتميــن بالتواصــل علــى
اإلنترنــت بطريقــة مأمونــة وفعالــة.

41

5

التنفيذ

دوي
منصات ّ
الرقمية

كيف يمكن الوصول إلى التدريب على التعلم
دوي؟
الرقمي الذي تقدمه ّ

يمكنكــم الوصــول إلــى تدريــب التعلــم الرقمــي عــن طريــق تنزيــل نســختكم المجانيــة أو أخــذ الــدورة التدريبيــة التفاعليــة
دوي www.dawwie.net
المجانيــة عبــر اإلنترنــت علــى موقــع ّ

يمكنكم كذلك الحصول على التدريب المباشر من خالل :وزارة الشباب والرياضة ،والمجلس القومي للطفولة واألمومة.

فــي حالــة مــا كنتــم إحــدى المــدارس ،أو المنظمــات ،أو إحــدى المجموعــات التــي تضــم مــا اليقــل عــن عشــرين مــن النــشء
عامــا ،يمكنكــم طلــب التدريــب مــن خــال التواصــل معنــا علــى موقعنــا علــى شــبكة
الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن  10وً 24
اإلنترنــت info@dawwie.net

دوي الرقمية؟
ماهي منصات ّ
منصات
•تشمل
دوي
موقع
ّ
www.dawwie.net

دوي
ّ
على

دوي الرقمية؟
ما الذي تحققه منصات ّ
دوي الرقمية وسيلة
•توفر منصات
ّ
للفتيات والفتيان للتواصل مع المجتمع
األوسع نطاقا ومشاركة قصصهم من
أجل إلهام جمهور كبير ،حيث أن المنصات
اإللكترونية يمكن الوصول إليها من قبل
اآلالف والماليين في جميع أنحاء البالد.
•توفر المنصات شبكة داعمة من األشخاص
ذوي التفكير المماثل المستعدين
لالستماع إلى قصص الفتيات والفتيان
التي من شأنها إحداث التغيير.
أيضا للفتيات والفتيان
ً
•يتيح الموقع
الوصول إلى معلومات مثل خريطة
الخدمات وأدوات التعلم مثل تدريب
التعلم الرقمي عبر اإلنترنت.
•يعد الموقع منصة رسمية للمبادرة
لألفراد والمؤسسات.
الفعال من حيث
الوصول
•توسيع نطاق
ّ
التكلفة عبر شبكة اإلنترنت للوصول
إلى الجهات المانحة المحتملة ،والدعاة،
والسفراء والمتطوعين.
•تعد مصدر مفتوح للمشاركة االجتماعية
واكتشاف عالم جديد (الوصول إلى
األدلة اإلرشادية ،والقصص ،والمشاركة
المجتمعية ،أدوات الدعوة)

الرقمية
اإلنترنت

دوي على الفيسبوك
•باإلضافة إلى صفحة ّ
لمشاركة القصص .@DawwieInitiative
•تمثل كل من الصفحة والموقع منصات
مفتوحة للفتيات والفتيان لمشاركة
حكاياتهم والوصول إلى معلومات حول
دوي للتفاعل معها ،باإلضافة إلى خريطة
ّ
خدمات لمعرفة أقرب الخدمات.
أيضا تطبيق يمكنكم تنزيله والتفاعل
لدوي ً
• ّ
معه والتفاعل مع أصدقائكم عبر الرسائل
النصية ومكالمات الفيديو.

التنفيذ

ما الذي يمكن أن يشجع المزيد من
دوي الرقمية؟
األشخاص على االنضمام إلى منصات ّ
من خالل الصفحة المتوفرة على الفيسبوك:
#دوي
1 .انضموا للصفحة وشاركوا قصصكم باستخدام الهاشتاج# :بحكايتك_تكمل_حكايتهم
ّ
2 .تابعوا القصص الملهمة للفتيات والفتيان وشاهدوا األنشطة التي تتم على أرض الواقع.
دوي على الفيسبوك @DawwieInitiative
دوي على ملفاتكم الشخصية ،قوموا بتنزيله من صفحة ّ
3 .ضعوا شعار ّ
لدوي:
شاركوا في تعزيز الهوية البصرية ّ
دوي وفي صفحتها على حساباتكم على مواقع التواصل االجتماعي
•شاركوا في حكايات ّ
دوي على مواقع الويب الخاصة بكم
•قوموا بإضافة روابط منصات ّ
•Iدعوا أصدقائكم لالنضمام إلى الصفحة والتفاعل معها
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 -2الجلسة األولى
خط العمر ومسار الحياة في الماضي والحاضر

6

الغرض:
1 .التفكير في تصورات المشاركين بشأن مرحلة الشيخوخة.
2 .بالتفكيــر فــي مســارات حياتهــم ،يشــعر الكبــار أن خبراتهــم الحياتيــة ومعرفتهــم بتقاليــد المجتمــع
تحظــى بالتقديــر ،فــي حيــن يشــعر الشــباب باإلصغــاء واالحتــرام.

الحوار
المجتمعي بين
األجيال

الوقت :ساعة ونصف

المواد :لوحات ورقية وأقالم للتحديد إذا كانت متوفرة

كبروا دائرتكم وضموا إليها الوالدين
ّ
وكبار السن

األنشطة:
أ .تمرين خط العمر

•اجعلــي /اجعــل الجميــع يقفــون فــي صــف مــن األصغــر إلــى األكبــر سـ ًـنا فــي المجموعــة .ثــم يذكــر
كل شــخص عمــره وكيــف يشــعر حيــال هــذا الســن،

التعريف بالحوار المجتمعي بين األجيال

ما الذي يحققه؟

يتــم تنظيــم ثــاث جلســات علــى مــدى
ثالثــة أســابيع متتاليــة إلشــراك  12شــخص
مــن المجتمــع المحلــي ( 6رجــال و  6نســاء)
مــن فئتيــن عمريتيــن 6 :أشــخاص «أصغــر
ســنا» ( 18-10ســنة) و « 6مــن الكبــار» (أكبــر
مــن  18ســنة) فــي جلســات حــوار تناقــش
مســائل مثــل تشــويه األعضــاء التناســلية
لإلنــاث (ختــان اإلنــاث) ،وزواج األطفــال،
والتعليــم ،والمشــاركة فــي الحيــاة العامــة.

•تقــدم الحــوارات بيــن األجيــال خطــوة
إلــى األمــام فــي رحلــة تمكيــن الفتيــات
والفتيــان مــن خــال توصيــل صوتهــم
للكبــار فــي دوائرهــم.
•مــن خــال إشــراك الشــباب واألجيــال
األكبــر مــن آبائهــم وجيرانهــم ومجتمعاتهــم
المحليــة فــي مناقشــات إيجابيــة بشــأن هذه
القضايــا الهامــة داخــل األســر واألماكــن
العامــة ،فــإن ذلــك مــن شــأنه أن يســاعد
علــى إيجــاد توافــق فــي اآلراء حــول هــذه
القضايــا الهامــة واستكشــاف مــا يمكــن
لــكل جيــل أن يفعلــه حيالهــا.
أيضــا مســاحة آمنــة
ً
•تخلــق الحــوارات
وموثوقــة لــكل مــن الشــباب والكبــار
لإلقــرار بكفاحاتهــم ومناقشــة القضايــا
الحساســة دون تحفــظ.

التنفيذ

كيفية إدارة حوار بين األجيال
 -1اختاري /اختر الموضوع األساسي (أو المواضيع) للحوار بين األجيال من المواضيع التالية:
دوي هــي مبــادرة لتمكيــن الفتيــات ،فقــد تــم اقتــراح هــذه الموضوعــات نظـ ًـرا الرتباطهــا بحيــاة الفتيــات وتأثيرهــا
نظـ ًـرا ألن ّ
علــى ســيطرة الفتيــات علــى أجســادهن ومســتقبلهن وكيفيــة تفاعلهــن مــع المجتمــع مــن حولهــن:
•تشويه األعضاء التناسلية األنثوية (ختان اإلناث).
•زواج األطفال.

•اطلبــي /اطلــب مــن المشــاركين االنتقــال إلــى مــكان فــي خــط العمــر يمثــل العمــر المفضــل
بالنســبة لهــم.
مناقشة:

•ماذا يعني أن تكونوا في هذا العمر المرغوب فيه؟

•ما الذي تعتقدون أنه يمكنكم فعله في هذا العمر وال يمكنكم فعله اآلن؟

•ما أكثر ما تحرصون على معرفته من األشخاص في الفئات العمرية األخرى؟
•ما هو أهم شيء علمكم إياه أحد كبار السن؟
ب .تمرين مسار الحياة

• ّ
يكون كال الجيلين مسارات حياة رمزية لجيليهما.

•قومي /قم بإعداد مسارين باستخدام اللوحات الورقية وأقالم التحديد.

•وضحــي /وضــح لهــم أن هــذه المســارات الورقيــة تمثــل مســارهم منــذ الــوالدة ،ثــم مرحلتــي
الطفولــة المبكــرة والطفولــة المتأخــرة ،والمراهقــة ،وحيــاة البالغيــن ،والــزواج ،واألبــوة،
والشــيخوخة.

•أشيري /اشر إلى نقاط االنتقال المهمة ،من الطفولة إلى البلوغ ومن العزوبية إلى الزواج.
مناقشة:
بالنسبة للجيل األكبر سنً ا
•مــا هــي أفضــل األوقات بالنســبة
لهــم فــي مســار الحيــاة التقليــدي
هــذا؟
•ما هي أصعب األوقات؟
•ما الذي يفخرون به؟

بالنسبة للجيل األصغر سنً ا
•مــا هــي األوقــات الجيــدة علــى
مســار الحيــاة هــذا؟
•مــا هــي التحديــات والصعوبــات
التــي يواجهونهــا؟
•مــا هــي االختالفــات المهمــة بيــن
كال الجيليــن ،وهــل يشــعران أن
هــذه االختالفــات كانــت إيجابيــة
ً
شــيئا ذا قيمــة قــد فقــد؟
أم أن

•اإلنصاف وتكافؤ الفرص في التعليم.
•المشاركة في الحياة العامة (كالعمل وغيره).
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 -3الجلسة الثانية
العادات والتقاليد وأثرها على صحة األسرة ورفاهها
الغرض:
1 .إدراك األجيــال الشــابة واألجيــال األكبــر سـ ًـنا اآلثــار الجســدية والنفســية للممارســات الضــارة علــى
فضــا عــن أســباب اســتمرار العديــد مــن األســر فــي
صحــة الفتيــات والنســاء وعلــى حياتهــن،
ً
ممارســتها علــى الرغــم مــن علمهــم بتلــك اآلثــار الضــارة.
2 .اتفــاق كال الجيليــن علــى اإلجــراءات التــي يلــزم اتخاذهــا لحمايــة النســاء والفتيــات مــن هــذه اآلثــار
دون فقــدان التقاليــد والقيــم المشــتركة التــي يعتبرونهــا أمــرا ال غنــى عنــه.

 -4الجلسة الثالثة
االنضمام إلى الحوار بين الرجال والنساء

الغرض:
1 .التقــاء المشــاركين مــن الذكــور واإلنــاث فــي جلســات الحــوار بيــن األجيــال وتبــادل خبراتهــم مــن
خــال هــذا الحــوار.
الوقت :ساعة واحدة

المواد :لوحات ورقية وأقالم للتحديد

الوقت :ساعة واحدة

المواد :ال شيء

األنشطة:
•علــى ســبيل المثــال ،يمكــن أن يكــون هــذا النشــاط بشــأن اآلثــار الضــارة لختــان اإلنــاث ،ولكــن
يمكــن اســتخدام نفــس النشــاط لممارســات مختلفــة مثــل زواج األطفــال ،ومــا إلــى ذلــك.
•اطلبي /اطلب من المشاركين تشكيل مجموعة لكل جيل.

مناقشة:
.

أما هي أسباب استمرار الوالدين في ختان بناتهم اليوم؟

 .باســردي /اســرد لهــم حكايــة عــن تأثيــر الختــان علــى الحيــاة الزوجيــة للنســاء والرجــال ،وتأثيــر ذلــك
علــى خصوبــة المــرأة وطريقــة الــوالدة.

 .جمــن فــي مجتمعكــم المحلــي (القــادة أو المجموعــات) يمكنــه المســاعدة فــي التغلــب علــى هذه
المشكلة؟

 .دمــا الــذي يمكــن أن يفعلــه كل مــن المشــاركين وكذلــك قــادة المجتمــع لمســاعدة اآلبــاء الذيــن
أيضــا احتــرام تقاليــد مجتمعاتهــم؟
يريــدون حمايــة بناتهــم مــن العواقــب الضــارة ولكنهــم يريــدون ً
 .ه اكتبي /اكتب هذه االقتراحات ضمن اإلجراءات التي يمكن للمشاركين االلتزام بها.

األنشطة:
•فــي النصــف األول مــن الجلســة ،افصلــي /افصــل بيــن الرجــال والنســاء فــي غرفتيــن منفصلتيــن
وقســميهما /قســمهما إلــى مجموعــات أكبــر وأصغــر سـ ً
ـنا.
مناقشة:

•ما الذي تعلمتموه من الجيل اآلخر وماذا تقدروه فيهم؟

•التزامــات وتعهــدات :مــاذا تنــوون (موجــه للشــباب والكبــار) أن تفعلــوه لكــي تســتمعوا إلــى الجيل
اآلخــر وتحترمــوه علــى نحــو أفضــل؟ مــاذا تنــوون أن تفعلــوا لدعــم تعليــم الفتيــات أو توظيفهــن
أو مكافحــة الممارســات الضــارة المتعلقــة بــزواج األطفــال أو بختــان اإلنــاث؟ (اختــاري /اختــر بنــاء
علــى موضــوع الحــوار)

•طلبــات خاصــة :مــاذا تريــدون مــن الجيــل اآلخــر أن يفعلــه ،حتــى يكــون هنــاك المزيــد مــن االحتــرام
والتقديــر بيــن أجيالكــم؟ مــا هــي الطلبــات التــي يطلبهــا كل جيــل مــن اآلخــر لدعــم تعليــم الفتيات
أو توظيفهــن أو التصــدي للممارســات الضــارة المتعلقــة بــزواج األطفــال أو بختــان اإلنــاث؟
(اختــاري /اختــر بنــاء علــى موضــوع الحــوار)
دون اجاباتك
دونيّ /
• ّ

فــي النصــف الثانــي مــن الجلســة ضمــي /ضــم الرجــال والنســاء فــي غرفــة واحــدة لعــرض إجاباتهــم
علــى بعضهــم البعــض.

لدوي:
شاركوا في تعزيز الهوية البصرية ّ
•طــوال الجلســات واألنشــطة ،ارســموا النقــاط
ـدوي أو ّ
علقــوا الفتات إلظهار
الثــاث المميــزة لـ ّ
دوي،
ـة
ـ
مظل
ـت
ـ
تح
ـدت
ـ
انعق
أن هــذه الحــوارات
ّ
ـدوي
وارتــدوا دبابيــس إلظهــار دعمكــم لـ ّ
دوي علــى الفيســبوك:
•واســتخدموا صفحــة ّ
دوي علــى
وموقــع
@، DawwieInitiative
ّ
اإلنترنــت لمشــاركة الصــور وتجــارب الشــباب
وكبــار الســن خــال الحــوار بيــن األجيــال.
ً
ســنا ،هــل يمكنكــم
•بالنســبة لألجيــال األكبــر
ـدوي علــى حوائطكــم؟ أو
رســم جداريــة خاصــة بـ ّ
حتــى علــى أبــواب منازلكــم؟
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دوي
فعاليات ّ
ّ
المجتمعية
المحلية
كبروا دائرتكم وضموا مجتمعكم المحلي
ّ

التنفيذ

دوي
فعالية ّ
كيف يمكن تنفيذ ّ
المجتمعية المحلية؟

1

الخطة

دوي المجتمعية المحلية؟
فعاليات ّ
ما هي ّ

الفعاليات؟
ما الذي تحققه هذه
ّ

إذا كنتــم بصــدد تنظيــم أي نــوع مــن
الفعاليــات العامــة ،يمكنكــم االســتفادة
ّ
دوي،
ـي
ـ
ف
ـة
ـ
مجتمعي
ـة
ـ
الي
فع
ـا
ـ
وجعله
ـا
ـ
منه
ّ
ّ
ممــا يعنــي أن تكــون مناســبة مفتوحــة
لألطفــال واآلبــاء وأفــراد المجتمعــات
المحليــة لمناقشــة المواضيــع التــي تمــت
«دوي» ،حيــث
مشــاركتها فــي دوائــر
ّ
يتــم مشــاركة القصــص الملهمــة حــول
المســاواة لتحقيــق أعلــى إمكانيــات ممكنــة.

الفعاليــات المجتمعيــة المحليــة
تشــكل
ّ
الخطــوة التاليــة فــي الرحلــة التــي تهــدف
إلــى تمكيــن الفتيــات والفتيــان مــن خــال
توصيــل صوتهــم ،ومنحهــم مســاحة آمنــة
لمشــاركة القصــص التــي تتنــاول التجــارب
والخبــرات التــي شــكلت حياتهــم أمــام
دوي يضــم أســرهم
جمهــور أكبــر مــن دوائــر ّ
نطاقــا والبلــد
ومجتمعاتهــم األوســع
ً
بأســره.

وفيمــا يتعلــق بالدليــل الخــاص بدوائــر
وأدواتهــا ،يمكنكــم تنزيلهــا مــن اإلنترنــت
دوي علــى اإلنترنــت
مــن موقــع
ّ
www.dawwie.net

وبإلقــاء الضــوء علــى األمثلــة اإليجابيــة
للفتيــات وداعميهــن ،فإننــا نخلــق نمــاذج
يحتــذى بهــا يتطلــع إليهــا اآلخــرون ويرغبــون
فــي اتباعهــا .كمــا أن المشــاركة فــي حــوار
عــام حــول تمكيــن الفتيــات يجعــل التغييــر
منشــودا
دوي إلــى تحقيقــه
ً
الــذي تســعى ّ
وضوحــا حيــث أنــه يبــرز قيمــة تمكيــن
وأكثــر
ً
الفتيــات فــي تحســين حياتهــن وحيــاة
أســرهن ومجتمعاتهــن.

القيود التي فرضتها جائحة كوفيد:19-
فعالية عامة يتم عقدها؛
أي
على
•تأكدوا من تطبيق إجراءات السالمة
ّ
•تأكدوا من أن التجمعات صغيرة،
•ارتدوا قناع الوجه (الكمامة)،
•حافظوا على وجود مسافة آمنة ال تقل عن  2متر،
الفعاليــة عبــر اإلنترنــت إذا كنتــم تســتطيعون ذلــك
أيضــا إقامــة
•يمكنكــم ً
ّ
مــن خــال .facebook
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ينبغــي تحديد مكان
الفعاليــة وموضوعها (على
ّ
أن يتــم اختيــار موضوع من
دوي
موضوعات أنشــطة ّ
التي تمت مناقشــتها سواء
دوي أو في
فــي دوائر ّ
الحــوار بين األجيال).
جمهورك :هو من
الفتيــات والفتيان واآلباء
وأفــراد المجتمع المحلي
مــن جميع األعمار حيث
معا لدعم
يجتمعــون ً
الفتيات.

2

بناء التوقعات

الفعالية
قبــل اإلعالن عن
ّ
الخاصــة بكم ،حاولوا
بدوي
تعريــف المجتمع ّ
والتدخالت واألنشطة
التــي تقــوم بها في إطارها
(على ســبيل المثال ،دوائر
دوي للحكــي ،والحوارات
ّ
بيــن األجيال ،إلخ (يمكنكم
توزيــع بطاقة الحكايات
التي ســيكتبون عليها
قصصهم والتي ســيتم
أيضا دعوة
اعتبارهــا ً
موجهة إليهم للمشــاركة
الفعالية)
في
ّ

5

اتركي /اترك تذكار

الفعالية المجتمعية
فكــرة
ّ
تتلخص في االســتماع
إلــى الفتيات وإظهار
الدعــم المجتمعي للفتيات
والفتيان.

ادعي /ادع الشــباب وأفراد
المجتمــع والفنانين
المحليين لرســم لوحة
جداريــة أو تعليق الفتة
تُ تــرك خلفكم (يمكن
دوي أو
أن تكون شــعار ّ
شــخصياتها ،انظر الصفحة
 )36ويعــد هذا أمر مهم
للمجتمــع كتذكيــر يومي بأن
دوي كانــت هنا.
ّ

3

الفعالية
بدء
ّ

حيــن يصل أفراد المجتمع
الفعالية،
إلــى مكان
ّ
سـ ّـلميّ /
سلم بطاقة
الحكايــات لمن ليس لديهم
بطاقات وسـ ّـجلي /سجل
أســمائهم (إن أمكن)،
اشــرحي /اشرح للشباب
وأفــراد المجتمع كيفية
استخدام بطاقات
الحكايــات لكتابة حكاياتهم
بطريقة منظمة.

4

السماح بالتعبير

ادعي  /ادع الشــباب وأفراد
المجتمع لمشــاركة الحكاية
(التي كتبوها مســتخدمين
البطاقــة) أمام الجميع.
الفعالية المجتمعية
فكــرة
ّ
تتلخص في االســتماع
إلــى الفتيات وإظهار
الدعــم المجتمعي للفتيات
والفتيــان .لذلك من المهم
أن يكون لديكم مســرح
أو مــكان مرتفع للفتيات
والفتيــان للوقوف عليه.
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دوي
مسرح ّ
المجتمعي
التفاعلي

التنفيذ

كيف يمكنكم القيام بأداء مسرحي
مجتمعي تفاعلي؟

1

كبروا دائرتكم وضموا مجتمعكم المحلي
ّ

التعريف بالمسرح المجتمعي التفاعلي

إعداد
المسرحية

ما الذي يحققه؟

•هــو نــوع مــن المســرح يصبــح فيــه
الجمهــور جــزءا مــن األداء ويشــارك فــي
المســرحية لمناقشــة القضايــا التــي
تقدمهــا المســرحية.

يخلــق المســرح المجتمعــي مســاحة آمنــة
تســمح للفتيــات والفتيــان بالتعبيــر عــن
آرائهــم أمــام المجتمــع األوســع مــن خــال
األداة اإلبداعيــة للمســرح.

•يمكــن أن تكــون العــروض بســيطة مثــل
مســرحية صغيــرة يتــم إجراؤهــا فــي
دوي فــي الشــوارع أو فــي
نهايــة دائــرة ّ
المــدارس أو فــي أي مــكان عــام كبيــر
يكفــي لحشــد مجموعــة مــن النــاس.

مناقشــة القضايــا فــي شــكل مســرحيات
تفاعليــة يتيــح ألفــراد المجتمــع المحلــي
التفكيــر بشــكل نقــدي والتوصــل إلــى توافــق
بشــأن القضايــا المتصلــة بتمكيــن الفتيــات،
ممــا يســاعد علــى التوصــل إلــى حلــول مــن
داخــل المجتمــع بــدال مــن تقديــم حلــول مــن
«الخبــراء الخارجييــن» .ويشــجع أيضــا كل فــرد
مــن أفــراد المجتمــع المحلــي علــى تبــادل رأيه
أثنــاء التفاعــل مــع المســرحية  ،ممــا يســاعد
أعضــاء المجتمــع علــى قبــول وجهــات النظــر
المختلفــة حــول المســائل والقضايــا الهامــة.

ـا ،خمــس
•ال يجــب أن يكــون األداء طويـ ً
دقائــق لــأداء و خمــس دقائــق للتفاعــل
يمكــن أن تكــون كافيــة.

•اختــاري /اختر موضوع
المسرحية،
•اختــاري /اختر قصة ملهمة
تتعلــق بهذا الموضوع
(يمكــن أن تكون إحدى
الحكايات التي تم ســردها
دوي للحكي).
فــي دوائر ّ
•حولــي /حول هذه الحكاية
إلى مســرحية درامية
بكتابة نص بســيط،
اختاري /اختر ميســر لألداء.

تقديم
المسرحية
(دقيقتين)

•يرحب الميســر بالجمهور
ويقــدم ممثلي العرض .
•يوضح ما هو المســرح
التفاعلــي ودور الجمهور
في األداء المســرحي.

الختام

يــؤدي اســتخدام شــكل إبداعــي مثل المســرح
أيضــا إلــى بنــاء روح المشــاركة المجتمعية.
ً

ـخصا
تأكدي /تأكد من أن شـ ً
صورا أو مقاطع
مــا يلتقط
ً
فيديو لألداء لمشــاركتها
الحقا.
ً
عبــر اإلنترنت

تمثيل
المسرحية

(خمس دقائق)
•تأكــدي /تأكد من أن
صورا
ـخصا ما يلتقط
شـ ً
ً
أو مقاطــع فيديو لألداء
لمشــاركتها عبر اإلنترنت
الحقا.
ً

•يقــدم موضوع العرض
ويعــرف الجمهور به.

5

تســليط الضــوء علــى المســائل المتعلقــة
بتمكيــن الفتيــات ألن المســرحيات الفنيــة
تســاعد النــاس علــى التغلــب علــى الحواجــز
التــي تحــول دون مناقشــة مواضيــع
حساســة مثــل تشــويه األعضــاء التناســلية
لإلنــاث علنــا.
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2

3

(خمس دقائق)
يقوم الميسر بإنهاء
المسرحية على النحو التالي:
•يلخص التعليقات
الرئيسية التي أثيرت أثناء
تفاعل الجمهور.
•يطلب من الممثلين تقديم
أنفسهم (األسماء األولى
واألعمار والمدارس).
• يشــكر الجمهور لكونهم
جــزء من هذا العمل.
متاحا ،يقوم
•إذا كان ذلك
ً
الميسر بتوزيع نشرات
إعالمية (فاليرز) حول
الموضع الذي تم طرحه
في المسرحية ويقدم من
خالله معلومات ،ومصادر
يمكن الرجوع لها لطلب
المساعدة.

4

البدء في
تفاعل الجمهور

( 10 – 5دقائــق)

•يقود الميسر
التفاعــل بين الجمهور
والممثلين ،الذين
يظلون في الشــخصية
على المســرح( .أفكار
حــول كيفية التفاعل
مــع الجمهور أدناه).
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كيف يمكن إعداد المسرحية؟
1 .اختيــار موضــوع العــرض :مــا هــي القضيــة التــي ستناقشــها المســرحية؟ علــى ســبيل المثــال ،ختــان
اإلنــاث أو اإلنصــاف والمســاواة فــي التعليــم ،وخيــارات الحيــاة ومــا شــابه .يمكنــك اختيــار حكايــة مــن تلــك
دوي أو تأليــف قصــة جديــدة.
التــي تمــت مشــاركتها فــي دائــرة ّ

2 .إجــراء عصــف ذهنــي لكيفيــة تطــور القصــة خــال المســرحية :تتكــون قصــة أي مســرحية مــن ثالثــة
أجــزاء :البدايــة والوســط والنهايــة ،حتــى لــو كانــت مســرحيتك لمــدة  10دقائــق ،فــإن المســرحية الجيــدة
دون مالحظــات حــول أي جــزء مــن القصــة ســيكون مشــهد
دونــيّ /
البــد وأن تتضمــن هــذه األجــزاء الثالثــةّ .
البدايــة ،وأي جــزء ســيكون المشــهد أو المشــاهد الوســطى ،وأي جــزء ســيكون النهايــة .كيــف ســتقوموا
بصياغــة هــذا؟ تحققــوا مــن النقطــة التاليــة؛
3 .قبل أن تبدأي /تبدأ ،اجيبي /اجب عن األسئلة التالية:

•متى تحدث هذه القصة؟ وأين تحدث؟
•من هي الشخصية الرئيسية؟
•مــن هــم الشــخصيات الثانويــة؟ هــل هنــاك شــخص ســيكون فــي صــراع مــع الشــخصية الرئيســية أو
تحديــا (الخصــم) ،مــن هــم؟
ســيواجه
ً
•ما هو الصراع أو التحدي الرئيسي الذي ستواجهه هذه الشخصيات؟

* اكتبي /اكتب أسماء شخصيات المسرحية وحددي /حدد من سيقدمها.
قصيــرا تقــدم فيــه الشــخصيات الرئيســية وتفاصيــل حــول
مشــهدا
4 .مشــهد البدايــة :يمكــن أن يكــون
ً
ً
الزمــان والمــكان اللذيــن تحــدث فيهمــا القصــة.
صراعــا
تحديــا أو
5 .المشــهد األوســط :هــذا هــو المشــهد الرئيســي حيــث ســتواجه الشــخصية الرئيســية
ً
ً
تعارضــا مــع شــخصية أخــرى (والــدي الشــخصية الرئيســية
ً
وتحــاول التغلــب عليــه .قــد يكــون هــذا التحــدي
أو أصدقائهــا)  ،أو مــع أوضــاع خارجيــة (الدخــول فــي مســابقة ،أو االنتقــال إلــى مدينــة جديــدة أو فقــدان
أحــد أفــراد األســرة)  ،أو مــع نفســه (علــى الشــخصية الرئيســية أن تتغلــب علــى مخاوفهــا مــن التحــدث أمــام
النــاس ،علــى ســبيل المثــال) .فكــري /فكــر فــي كيفيــة تأثــر الشــخصية الرئيســية بهــذا الصــراع (هــل ستشــعر
فــي البدايــة بالخــوف والعجــز ثــم تقــرر مواجهــة التحــدي؟)
6 .مشــهد النهايــة :فــي هــذا المشــهد نــرى كيــف تتغلــب الشــخصية الرئيســية علــى هــذا الصــراع أو التحــدي
ومــن سيســاعدها فــي تحقيــق ذلــك.

لدوي:
شاركوا في تعزيز الهوية البصرية ّ
أفكار حول كيفية التفاعل مع الجمهور عقب المسرحية
•أن يضــع نفســه مــكان الشــخصية :اطلبــي /اطلــب مــن أحــد أفــراد الجمهــور أن
يصعــد إلــى المســرح  ،ويتولــى دور الشــخصية فــي المســرحية ويمثــل مــا يجــب
أن تفعلــه هــذه الشــخصية فــي هــذا الموقــف.
•اســتجواب الشــخصية :اطلبــي /اطلــب مــن أحــد أفــراد الجمهــور أن يســأل أحــد
ـؤاال لمعرفــة ســبب قيامــه باتخــاذ قــرار مــا أو القيــام
شــخصيات المســرحية سـ ً
بتصــرف معيــن فــي المســرحية.
•نصــح شــخصية :اطلبــي /اطلــب مــن أحــد أفــراد الجمهــور أن يتقــدم ويتحــدث
مباشــرة مــع إحــدى شــخصيات المســرحية ،وتوجيــه النصــح إليهــا بمــا يجــب
عليهــا فعلــه للتغلــب علــى التحــدي الــذي تواجهــه فــي القصــة.
•الجــدال أو النقــاش :إذا كان موضــوع المســرحية يثيــر خالفــات وأوجــه تعــارض
بيــن الجمهــور مــا بيــن المؤيديــن والمعارضيــن ،يمكــن للميســر أن يطــرح أســئلة
مباشــرة للســماح للجمهــور بمشــاركة آرائهــم.
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•ناقشوا هذا في لقائكم المفتوحة
•ارســموا الثــاث نقــاط المميــزة لمبــادرة
دوي فــي مــكان عــرض المســرحية
ّ

•وشــاركوا بالصــور ومقاطــع الفيديــو
الخاصــة بمســرحياتكم عبــر الهاشــتاج
#بحكايتك_تكمل_حكايتهــم
#دوي
ّ

•شــاركوا حكاياتكــم منــذ البدايــة وحتــى
وصلــت لهــذا األداء وهــذه المســرحية
دوي
وردود أفعــال جمهوركــم على صفحة ّ
علــى الفيســبوك،DawwieInitiative@ :
دوي علــى اإلنترنــت :
أو مــن خــال موقــع ّ
www.dawwie.net
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9

دورات ومسابقات
دوي الرياضية
ّ

دوي؟
ما هي دورات ومسابقات ّ

ما الذي تحققه؟

فعالياته داخل
هي نشاط خاص تحدث ّ
دوي حيث تمارس الفتيات
معسكر
ّ
والفتيان أي نوع من األنشطة الرياضية
الجماعية بأسلوب الدورة أو البطولة على
مدار أيام المعسكر في بيئة آمنة ومحمية.

تســتفيد البطولــة مــن وجــود الفتيــان
والفتيــات فــي مــكان آمــن واحــد لمنــح
الفتيــات الفرصــة لممارســة نشــاط بدنــي
أمــام أســرهن .وهــو األمــر الــذي يشــكل
أهميــة خاصــة لكثيــر مــن الفتيــات اللواتــي
ال يتمتعــن بإمكانيــة ممارســة الرياضــة فــي
حياتهــن اليوميــة.
كمــا أنــه يســاعد الفتيــات والفتيــان واألســر
علــى استكشــاف وممارســة أبعــاد أخــرى
للتمكيــن يمكــن أن تكــون جديــدة بالنســبة
لهــؤالء المشــاركين وهــي:
•الحفــاظ علــى المســاحة الشــخصية
للفتيــات فــي نشــاط بدنــي يشــمل الجنس
اآلخــر.
•بيــان كيــف يكــون مــن الطبيعــي أن
تتفاعــل الفتــاة مــع الفتيــان فــي ســياق
النشــاط البدنــي.
•يمكــن للفتيــات ممارســة مهاراتهــن
القياديــة مــن خــال قيــادة الفتيــات لفريــق
مــن الفتيــان وتســليط الضــوء علــى
•األمثلــة اإليجابيــة والنمــاذج التــي يحتــذى
بهــا مثــل اللعــب مــع مدربــة.
لدوي:
شاركوا في تعزيز الهوية البصرية ّ

التنفيذ

كيفية تنفيذ هذه الدورات والبطوالت
•اختــاري /اختــر النشــاط الرياضــي المناســب للبطولــة ،وقــد تكــون أي رياضــة جماعيــة ســهلة بالقــدر الكافــي لتنفيذهــا فــي
مســاحة المعســكر ،مثــل كــرة القــدم.
قســم الشــباب إلــى أربعــة فــرق (فتيــات وفتيــان فــي نفــس الفريــق) ،ويتنافــس كل فريقيــن مــع بعضهمــا
قســميّ /
• ّ
البعــض فــي يــوم منفصــل ،ويتنافــس الفائــزون مــن كل مجموعــة فــي النهائيــات فــي اليــوم الثالــث.
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دوي عبــر
•شــاركوا بالصــور ومقاطــع الفيديــو الخاصــة بمعســكر ّ
#دوي #بحكايتك_تكمل_حكايتهــم
الهاشــتاج
ّ

•شــاركوا حكاياتكــم منــذ البدايــة وحتــى وصلــت لهــذا األداء وهــذه
دوي علــى
المســرحية وردود أفعــال جمهوركــم علــى صفحــة ّ
دوي علــى
الفيســبوك ،DawwieInitiative@ :أو مــن خــال موقــع ّ
اإلنترنــتwww.dawwie.net :
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١٠

التنفيذ

معسكر
دوي
ّ

كيف يمكن إشراك السلطات المحلية واستخدام
المعسكر كفرصة للتوعية؟

•يحدث ذلك من خالل تحديد المؤسسة المحلية التي من المفترض أن تسهل إقامة المعسكر.

دوي هو فرصة للتوعية والمشاركة المجتمعية
معسكر ّ
التي يجب أن تيسرها السلطات المحلية إلظهار التزامها
بتعزيز المساواة بين الجنسين.

دوي؟
كيف يمكن تنفيذ أحد معسكرات ّ
1 .التخطيط لعقد المعسكر

حــددي /حــدد المــكان :مركــز التعليــم المدنــي أو مركــز الشــباب أو أي مــكان آمــن .ثــم حــددي /حــدد مــن ســيتم دعوتــه إلــى
المعســكر وكيفيــة توجيــه الدعــوة إليهــم (يجــب أن يكــون المدعــوون الرئيســيون مــن الفتيــات والفتيــان الذيــن تتــراوح أعمارهــم
عامــا لأليــام األربعــة واآلبــاء واألمهــات وصانعــي السياســات فــي اليــوم األخيــر) .قومــي /قــم بإعــداد المــكان
بيــن  10و ً 18
وجميــع المــواد الالزمــة لألنشــطة ،وســوف تحتاجيــن /تحتــاج إلــى مــا يلــي:
•مساحة كبيرة للدوائر والحوارات والمسرح (يمكن أن تكون فناء مدرسة أو حديقة)

دوي
التعريف بمعسكر ّ

ما الذي يحققه؟

دوي هــو تجربــة مكثفــة لمــدة
معســكر ّ
أربعــة أيــام متتاليــة ،وهــو يتضمــن جميــع
ســابقا فــي مــكان
األنشــطة الموصوفــة
ً
واحــد تحــت ســقف واحــد حيــث يمكــن
للفتيــات والفتيــان وأوليــاء أمورهــم تجربــة
رحلــة التعبيــر عــن ذاتهــم وإيصــال صوتهــم
للجميــع مــن أصغــر الدوائــر إلــى أعلــى
مســتويات التعامــل مــع القيــادات المحليــة.

المعســكر هــو فرصــة للفتيــات والفتيــان
وأســرهم للتفاعــل مــع بعضهــم البعــض
دوي فــي بيئــة آمنــة.
وتجربــة كل مــا تقدمــه ّ

فــي هــذا المعســكر ،يمكن للفتيــات والفتيان
ممارســة التعبيــر عــن آرائهم وتبــادل حكاياتهم
وإجــراء مناقشــات وحــوارات آمنــة بشــأن
المســائل الهامــة بالنســبة لهــم:
دوي
•أوال مــع أقرانهــم مــن خــال دوائــر ّ
للحكــي ،باإلضافــة إلــي إتاحــة فرصــة
التدريــب علــى التعلــم الرقمــي،
•ثــم مــع والديهــم مــن خــال الحــوار بيــن
األجيــال،
•ثــم مــع المجتمــع األوســع مــن خــال
أداء المســرح المجتمعــي التفاعلــي.

مــن شــأن اختيــار وترتيــب األنشــطة طــوال
أيــام المعســكر أن يســمح للفتيــات والفتيــان
بتجربــة مســيرة التمكيــن بأكملهــا مــع دعــم
أقرانهــم ،ثــم أســرهم والمجتمــع األوســع،
وأخيــرا مــن جانــب صانعــي السياســات
والمســؤولين.

•ميســرين للتأكــد مــن أن األنشــطة تســير بسالســة (مــن األفضــل أن يكــون هنــاك ميســر واحــد لـــكل عشــرة أطفــال علــى
األقــل).
•حمامات منفصلة آمنة للفتيات والفتيان.

•شبكة اتصاالت السلكية (واي فاي) وأجهزة كمبيوتر (إن أمكن) للتدريب على التعلم الرقمي.
2 .اتباع جدول األعمال

دوي» .وأنــه مــع
ـدوي ،مــع التأكيــد علــى أنهــم بــدأوا اآلن «رحلــة ّ
•ابــدأي /ابــدأ المعســكر بالترحيــب باألطفــال وتعريفهــم بـ ّ
ـدوي لنقــل مــا تعلمــوه ومشــاركته مــع مــا ال يقــل عــن عشــرة مــن
ـفيرا لـ ّ
نهايــة المعســكر ،ســيصبح كل واحــد منهــم سـ ً
أصدقائهــم.

نظـ ًـرا ألن هــذا المعســكر يتــم بمشــاركة مــن
ّ
صنــاع القــرار والمســؤولين ،فإنــه يتمتــع
أيضــا بميــزة إضافيــة تتمثــل فــي جعــل
أصــوات هــؤالء الشــباب مســموعة علــى
أعلــى المســتويات حتــى يتمكــن السياســيون
مــن البــت فــي اإلجــراءات أو االســتراتيجيات
أو السياســات الملموســة التــي يمكنهــم
االلتــزام بهــا مــن أجــل دعــم الفتيــات.

أبعــادا
أيضــا
يمــارس الفتيــات والفتيــان ً
ً
أخــرى للتمكيــن تعمــل على تطويــر مهاراتهم
مــن خــال تدريــب التعلــم الرقمــي (مزيــد
مــن التفاصيــل حــول هــذا فــي الصفحــة
 )28وممارســة نشــاط بدنــي مــن خــال دورة
دوي والبطولــة التــي تنظمهــا (انظــر أدنــاه)
ّ

ّ
إضافــة إلــى ذلــك ،فــي اليــوم األخيــر
يتناقــش المشــاركون مــع المســؤولين
وصانعــي السياســات حــول مــا يمكــن فعلــه
لدعــم الفتيــات فــي منطقتهــم المحليــة أو
الدولــة ككل.
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اليوم األول
1 .ينبغي أن يبدأ اليوم األول بكلمة ترحيب من السلطة المحلية التي تنظم المعسكر ،والتعريف باألنشطة
المقترحة على مدى أربعة أيام ،وتقديم الميسرين والمنسقين ،وعرض التدابير األمنية ذات الصلة ،وبيان
واضح للنوايا.

2 .بعد ذلك ،على الميسرين البدء بتقسيم األطفال إلى مجموعات كل مجموعة مكونة من عشرة ،وتبدأ كل
دوي للحكي لمناقشة الموضوعات الخمسة .ويتأكد الميسرون من أن األطفال
مجموعة نشاطتها بدائرة ّ
يفهمون الغرض من الدائرة ،وكذلك يشعر األطفال بالراحة واالستماع إلى المجموعة والتفاعل معها بنشاط.

3 .يبدأ تدريب التعلم الرقمي بشكل متزامن في اليوم األول (حاولي /حاول تقسيم األطفال إلى مجموعتين
رئيسيتين  -تبدأ إحداهما بالدوائر واألخرى في تدريب التعلم الرقمي) .يجب أن يستغرق التدريب من 5-4

ساعات لمدة يومين وساعتين في اليوم الثالث لتقديم مشروعهم الرقمي على المجموعة وتحميله على
دوي الرياضية ،حيث يشارك الفتيان والفتيات
دوي الرقمية .بالتوازي مع ذلك ،يمكنك إقامة دورة ّ
منصات ّ

في األنشطة البدنية( .يرد شرحه بمزيد من التفصيل في الصفحة  – 28يتم التحقق من المصادر.

اليوم الرابع
1 .اليوم الرابع هو يوم الختام الذي يشهد تتويج لجميع الجهود التي بذلت على مدار األيام الثالثة الماضية،
حيث يمكن دعوة اآلباء وأعضاء المجتمع والقادة المحليين للمشاهدة والمشاركة؛

•المسرح المجتمعي التفاعلي.

2 .يختتم المعسكر بمناقشة مع المسؤولين /القادة المحليين حيث تعبر الفتيات والفتيان عما يحتاجون إليه
بينما يناقش المسؤولون مسائل مثل؛

•التنقل للفتيات

دوي
•كيف يمكن للقادة المحليين دعم ّ

دوي
•كيف يمكن أن يشارك المزيد من أفراد المجتمع في ّ

دوي والمسرح المجتمعي التفاعلي
دوي بالمساحات اآلمنة المخصصة لدوائر ّ
•التزام ّ

ً
دوي.
•اإلعالن
رسميا عن أن القرية /المجتمع يمكن اعتبارها أحد قرى أو مجتمعات مبادرة ّ

4 .اطلبي /اطلب من الوالدين حضور المقدمة حتى يشعروا بالمشاركة.

اليوم الثاني
جزءا من المسرحية (المسرح المجتمعي التفاعلي) التي
1 .في اليوم الثاني يمكن لألطفال التطوع ليكونوا ً
سيقدمونها في نهاية المعسكر .يجب أن تكون المسرحية مستوحاة مما يشاركونه في الدائرة .سيستغرق
األمر من األطفال اليوم الثاني واليوم الثالث إلعداد المسرحية والشخصيات واألداء ليكونوا مستعدين
لتقديمها في اليوم الرابع.

2 .يمكنك مواصلة البطولة الرياضية (انظر الصفحة التالية لمزيد من التفاصيل).

3 .في نهاية اليوم ،يكون هناك حوار بين األجيال بين األطفال واآلباء.

اليوم الثالث
1 .استمري /استمر في التدريب على التعلم الرقمي وقومي /قم بوضع اللمسات األخيرة عليه من خالل تقديم
مشروعك القصصي الرقمي.

شاركوا في تعزيز الهوية البصرية
لدوي:
ّ
•شاركوا بالصور ومقاطع الفيديو
الخاصة بالمخيم عبر الهاشتاج
#دوي #بحكايتك_تكمل_حكايتهم
ّ

•شاركوا بحكايت وخبرات الفتيات
والفتيان واألسر خالل المخيم
دوي على الفيسبوك:
على صفحة ّ
@ ،DawwieInitiativeأو من خالل
دوي على اإلنترنت www. :
موقع ّ
dawwie.net

2 .استمري /استمر في إعداد المسرحية ووضع اللمسات األخيرة عليها من خالل التدريب على السيناريو الذي
مبتكرا ،واستخدمي /استخدم الكراسي واألغاني
كتبتيه /كتبته وتمثيله .نصيحة :ال تخافي /ال تخف من كونك
ً
والتصفيق وأي تعبير من شأنه المساعدة في إيصال وجهة نظرك.

3 .واصلي /واصل إجراء الحوار بين األجيال لضمان مشاركة الوالدين.
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١١

دوي بشأن
حوار ّ
السياسات

دوي بشأن السياسات؟
ما هو حوار ّ

ما الذي يحققه؟

دوي (كفتيان
هو فرصة لتتوج رحلتكم مع ّ
ً
نشاطا أو أكثر من أنشطة
أو فتيات خاضوا
دوي) من خالل إجراء حوار ونقاش مع
ّ
صانعي السياسات الذين يناصرون تمكين
لدوي ،فقد
الفتيات .وبصفتكم سفراء
ّ
تفاعلتم مع زمالئكم وأسركم ومجتمعاتكم
وربما تكونوا قد واجهتم تحديات وتلقيتم
توصيات لتشاركونها وتنقونلها لغيركم.
دوي
شاهد هذا الفيديو لمشاهدة حوار ّ
بشأن السياسات

دوي
•إتاحــة الفرصــة للتفاعــل بيــن ســفراء ّ
وصانعــي السياســات إلظهــار االلتــزام
السياســي تجــاه المجتمــع  -وخاصــة
الفتيــات .وهــذا مــن شــأنه أن يجعــل
األطفــال والشــباب يشــعرون بأنهــم
ُيســتمع إليهــم علــى أعلــى المســتويات
ا لسيا ســية .

لدوي:
شاركوا في تعزيز الهوية البصرية ّ
•شاركوا الحوار وانشروه على منصاتكم الشخصية
لدوي
•شجعوا المزيد من األطفال على االنضمام
ّ
والمشاركة في الحوار
•انشروا الحوار في مدارسكم وجامعاتكم ومدنكم.

•إبــراز أهميــة االســتماع إلــى أصــوات
األطفــال .كمــا أنــه يجعــل مــن الســفراء
ومثــال يحتــذى بــه مــن أقرنائهــم.
قــدوة
ً

دوي التقدم
ويمكن لكل سفير من سفراء ّ
بطلب للحصول على فرصة لمناقشة
قضية تمكين الفتيات مع أحد واضعي
السياسات من خالل مراسلتنا على البريد
االلكترونيinfo@dawwie.net :
أو تلبية النداءات المتكررة التي تظهر بانتظام
بدوي.
على صفحة الفيسبوك الخاصة ّ

التنفيذ

كيفية تنفيذ هذه الدورات والبطوالت
.

.
.
.

دوي الرقميــة باســتمرار للعثــور علــى إعــان عــن إجــراء حــوار بشــأن السياســات ،ومــن ثــم،
1ينبغــي مراجعــة منصــات ّ
يمكنكــم:
الفعالة من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين الفتيات
 .أاقتراح أحد التحديات أو طرح أحد الحلول
ّ
 .باقتراح الشخصية التي تودون أن توجهوا إليها أسئلتكم وتطرحوا عليها أفكاركم.
بــدوي علــى رســالتكم ،وسيســهل الحــوار شــخصيا أو مــن خــال أنســب طريقــة
2ســوف يــرد فريــق التنســيق الخــاص
ّ
ممكنــة ،متــى أمكــن ذلــك.
دوي.
3عند التأكيد ،سوف يتم تسجيل الحوار وإتاحته على منصات ّ
دوي
ـتنادا إلــى جلســات حــوار ّ
دوي بشــأن اإلجــراء الــذي ســيتم اتخــاذه اسـ ّ
4ســيقوم واضــع السياســات بإعــام مجتمــع ّ
بشــأن السياســات عنــد اإلمــكان.

دوي ،حــان وقتكــم لصياغــة وتشــكيل الحــوار الوطنــي :اتبعــوا الخطــوات ،وقومــوا بإجــراء الحــوار الخــاص بكــم بشــأن
ســفراء ّ
دوي ومنصاتهــا
ـة
ـ
صفح
ـى
ـ
عل
ـره
ـ
ننش
ـوف
ـ
وس
ـات
السياسـ
ّ
دوي :ابدأوا بإجراء الحوار الخاص بكم بشأن السياسات
سفراء ّ
اتبعــوا الخطــوات ،وقومــوا بإجــراء حواركــم الخــاص بشــأن السياســات مــع أحــد المســؤولين ،وســوف ننشــره علــى صفحــة
دوي ومنصاتهــا.
ّ
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كيف يمكنكم
دوي
موائمة ّ
مع سياقكم؟

لدوي:
المشاركة في تعزيز الهوية البصرية ّ
لدوي على جدران المدرسة.
•ارسموا جدارية ّ

لدوي في
•علقوا الرسومات أو الملصقات والمواد الترويجية ّ
مدارسكم.
«دوي» إلى مبادراتكم ونشاطاتكم الخارجة
•قوموا بإضافة شعار ّ
عن المنهج الدراسي.

واآلن بعد أن أوضحنا ما هو الهدف
لدوي
النهائية
والغاية
األساسي
ّ
واالستراتيجيات المقترحة ،فإننا نقدم هنا
بناء
بعض االقتراحات بشأن كيفية العمل ً
على سياقات محددة.

دوي التي تحدث في
•شاركوا قصص وخبرات من نشاطات ّ
مدارسكم ،مستخدمين هاشتاج #بحكايتك_تكمل_حكايتهم

ومع ذلك ،هذه مجرد اقتراحات ،يمكن لكل
منظمة أو مؤسسة تكييف األدوات كما
مناسبا.
تراه
ً

المؤسسات اإلعالمية
دوي للحكي من خالل البث المباشر (على الهواء) بالتنسيق مع إحدى
•استضافة واحدة من دوائر ّ
المنظمات غير الحكومية المحلية للفتيات والفتيان للتأكيد على أن المواد اإلعالمية الخاصة بكم تراعي
االعتبارات المتعلقة بالنوع االجتماعي وتستجيب لها وتلتزم بقواعد مدونة السلوك للمجلس القومي
للمرأة والمجلس األعلى لتنظيم اإلعالم.

المدارس
دوي ،قد تكون فصل دراسي ،أو أحد األركان الموجودة بالمدرسة ،أو غرفة
•خلق مساحات أمنة لدوائر ّ
نشاط خارج المنهج الدراسي ،أو جزء من فناء المدرسة أو جزء من الملعب.
•إشراك رابطة اآلباء والمعلمين في الحوار بين األجيال
دوي على اإلنترنت بالقصص والحكايات
دوي على الفيسبوك ،وموقع ّ
•التفاعل والمشاركة على صفحة ّ
الملهمة.
لدوي لنشر القصص والحكايات داخل المدارس.
•إنشاء لوحة إعالنية ّ

دوي في المدرسة الذين ينشرون قصص وحكايات التغيير في حياتهم ويلهمون اآلخرين
•تحديد سفراء ّ
دوي الخاصة بهم.
ويكونون دوائر ّ
•تنظيم فصول تدريبية للتعلم الرقمي في المدرسة.
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دوي وسفيراتها في القصص اإلعالمية.
•إبراز قصص فتيات ّ
•حضور برامج بناء القدرات في القوالب غير النمطية.

لدوي:
المشاركة في تعزيز الهوية البصرية ّ
دوي على منصاتكم (اإلذاعة /التليفزيون/
•خصصوا جزء لحكايات ّ
الوسيلة المطبوعة) ،على سبيل المثال ،مقطع مسموع في
اإلذاعة ،أو مقطع تليفزيوني.
بدوي وحكاياتها على
•قوموا ببث مقاطع الفيديو الخاصة
ّ
الهواء أو من خالل منصاتكم الرقمية.
دوي على األرض وإبرزها في قصصكم
•قوموا بتغطية أنشطة ّ
اإلعالمية.
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مراكز الشباب
دوي في األماكن المفتوحة بالمركز ،أو أي جزء به.
•خلق مساحات آمنة لدوائر ّ

المنظمات غير الحكومية
دوي.
•خلق مساحات آمنة لدوائر ّ

دوي المجتمعية المحلية مع الشباب وإشراك المجتمعات المحلية.
فعاليات ّ
•استضافة واحدة من ّ

دوي،
دوي من المجتمع المحلي وتشجيعهم على بدء إقامة وتكوين دوائر ّ
•تحديد سفراء ّ

دوي التي تجريها بين األجيال وذلك بوجود الشباب وأفراد المجتمع المحلي.
•استضافة أحد حوارات ّ

•تلقي التدريب على التعلم الرقمي ،وتقديمه

دوي للحكايات
•استضافة مسرح ّ

•استضافة برامج بناء القدرات لمقدمي الخدمات،

دوي.
دوي من الشباب للبدء في نشر الكلمة وخلق المزيد من دوائر ّ
•تحديد سفراء ّ

دوي.
•استضافة أحد معسكرات ّ

•تلقي التدريب على التعلم الرقمي ،وتقديمه.
لدوي:
المشاركة في تعزيز الهوية البصرية ّ

لدوي:
المشاركة في تعزيز الهوية البصرية ّ
لدوي على حائط المركز.
•ارسموا جدارية ّ

•علقوا الملصقات والمواد الترويجية للمبادرة في مراكزكم.
دوي على الفيسبوك وموقع
•تفاعلوا وشارك واعلى صفحة ّ
دوي على اإلنترنت بنشر القصص والحكايات الملهمة.
ّ
دوي التي تحدث في
•شاركوا قصص وخبرات من نشاطات ّ
مراكزكم ،مستخدمين هاشتاج #بحكايتك_تكمل_حكايتهم
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دوي على الفيسبوك
•تفاعلوا وشاركوا على صفحة ّ
دوي على اإلنترنت بنشر القصص والحكايات
وموقع ّ
الملهمة.
لدوي على حوائط مبانيكم.
•ارسموا جدارية ّ

•علقوا الملصقات والمواد الترويجية للمبادرة في
منشأتكم (الفتات ،إعالنات ،لوحات جدارية)،
دوي التي تحدث
•شاركوا قصص وخبرات من نشاطات ّ
في منشأتكم ،مستخدمين هاشتاج #بحكايتك_تكمل_
حكايتهم
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لدوي:
المشاركة في تعزيز الهوية البصرية ّ
•علقوا الملصقات والمواد الترويجية للمبادرة في منشأتكم.

المراكز الصحية  /العيادات الصديقة للشباب
دوي المخصصة للفتيات والفتيان للحصول على الخدمات الصحية بأمان.
•خلق مساحة ّ

دوي إلى أنشطتكم.
•قوموا بإضافة شعار ّ

دوي التي تحدث في
•شاركوا قصص وخبرات من نشاطات ّ
دوي على
وصفحة
لدوي
منشأتكم عبر الموقع اإللكتروني
ّ
ّ
الفيسبوك ،مستخدمين هاشتاج #بحكايتك_تكمل_حكايتهم

• توفير خريطة للخدمات التي تقدمها المراكز الصحية والعيادات الصديقة للشباب إلضافتها إلى موقع
دوي على اإلنترنت (بما في ذلك الموقع الجغرافي والخدمات المقدمة)
ّ

دوي بشأن الصحة اإلنجابية
•إعطاء المزيد من المعلومات حول الخدمات التي تقدمها لفتيات وفتيان ّ
والتغذية.
دوي المتعددة.
•نشر ومشاركة النشرات والملصقات على منصات ّ

الجامعات
المنظمات الدينية

دوي.
دوي في الجامعة واستضافة دوائر ّ
•إنشاء نادي جمعية طالب ّ

دوي في الجامعة اللذين يشاركون قصص التغيير في حياتهم ويلهمون اآلخرين ويؤسسون
•تحديد سفراء ّ
دوي الخاصة بهم.
دوائر ّ

دوي المجتمعية لسرد الحكايات الملهمة.
فعاليات ّ
•استضافة ّ
•تيسير إجراء الحوار بين األجيال حول الممارسات الضارة مثل تشويه /بتر األعضاء التناسلية لإلناث (ختان
اإلناث بأشكاله المختلفة) ،وزواج األطفال.
دوي من بين الزعماء الدينيين لدعم تمكين الفتيات.
•تحديد سفراء ّ

دوي المجتمعي التفاعلي لسرد الحكايات الملهمة.
•استضافة مسرح ّ
•تلقي التدريب على التعلم الرقمي ،وتقديمه.

لدوي:
المشاركة في تعزيز الهوية البصرية ّ
دوي
•اشركوا اتحاد الطالب في كلياتكم أو جامعاتكم لتشجيع ّ
والترويج لها في الحرم الجامعي،

المراكز الثقافية
دوي.
•خلق مساحات آمنة لدوائر ّ

دوي المجتمعية ودعوة أفراد المجتمع المحلي للمشاركة فيها.
فعاليات ّ
•استضافة إحدى ّ

لدوي،
•ارسموا جدارية ّ

دوي وكونوا فخورين
•ارتدوا قمصان أو دبابيس تحمل شعار ّ
بذلك،

دوي التي تحدث في
•شاركوا قصص وخبرات من نشاطات ّ
دوي على
دوي على اإلنترنت وصفحة ّ
جامعاتكم من خالل موقع ّ
الفيسبوك ،مستخدمين هاشتاج #بحكايتك_تكمل_حكايتهم

دوي.
دوي المجتمعي التفاعلي لعرض وتقديم حكايات ّ
•استضافة مسرح ّ

دوي بين األجيال مع الشباب وأفراد المجتمع المحلي.
•استضافة الحوار الذي تنظمه ّ

66

67

:دوي
ّ شخصيات
، ثم أسرتها والمجتمع المحلي الذين يقفون خلفها ويدعمونها،دوي التي تأتي في المقدمة
ّ •تعتبر فتاة
.دوي
لفتاة
والمجتمع
األسرة
دعم
إلبراز
والرئيسية
الهامة
من العناصر
ّ

www.dawwie.net لدوي
ّ يمكنكم تنزيل جميع مواد الهوية البصرية من الموقع اإللكتروني
•الشعار واأللوان والخط
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 ( انظروا تفاصيل كيفية استخدام البطاقةwww.dawwie.net دوي على اإلنترنت
ّ البطاقة من موقع
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الموقع
الجغرافي

عدد األشخاص المشاركين

“دوي” ستختارون ،ولديكم بعض األفكار حول كيفية تكييفها مع األنشطة التي يمكنكم تنفيذها ،ابدأوا العمل.
•واآلن بما أنكم تعرفون أي أدوات من مجموعة ّ

الجانب
المسئول

اإلطار
الزمني

•يمكنكم استخدام نموذج ورقة العمل أدناه لمساعدتكم في تنظيم أنشطتكم بطريقة تجعل من السهل إعداد تقارير بشأنها في الخطوة التالية.

ورقة عمل (نموذج)

النشاط

دوي للحكي ،التدريب
دوي ،دوائر ّ
(اختاري /اختر من :سفراء ّ

على التعلم الرقمي ،الحوار بين األجيال ،المسرح المجتمعي

الفعاليات المجتمعية)
التفاعلي،
ّ

اآلباء

األطفال/
أفراد المجتمع
النشء /الشباب
المحلي

اإلناث

الذكور

4
الرصد

والتوثيق

 4الرصد والتوثيق
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4

الرصد والتوثيق

لماذا يتم تقديم التقارير؟
دوي مــن خــال أنشــطة مختلفــة .وهــذا هــو الســبب فــي
هنــاك العديــد مــن أصحــاب المصلحــة الذيــن يســاهمون فــي ّ
أنــه مــن المهــم التوثيــق وإعــداد تقاريــر بشــأن كل هــذه األنشــطة إلظهــار نجــاح هــذه المبــادرة الوطنيــة وســهولة الوصــول
وفعــال أن تســهم جميــع هــذه الجهــود فــي
إليهــا والتوســع الهيكلــي لهــا .وســيكفل إعــداد التقاريــر علــى نحــو متواصــل
ّ
حشــد وتجميــع المزيــد مــن األشــخاص والمؤسســات والمســؤولين لالنضمــام إلــى الجهــود واألنشــطة الراميــة إلــى إحــداث
صــدى وتأثيــر.

ما الذي يجب أن تعد التقارير بشأنه؟
دوي وأصبحــت مألوفــة بالنســبة لكــم ،يمكنكــم اســتخدام نمــوذج
واألن بعــد أن أصبحتــم معتاديــن علــى حزمــة أدوات ّ
ورقــة العمــل أدنــاه لمســاعدتكم فــي رصــد وتوثيــق أنشــطتكم.
لماذا يتم تقديم التقارير؟
ما الذي يجب أن تعد التقارير
بشأنه؟
متى يتعين عليكم إعداد
التقارير؟ وكيف تقومون
بذلك؟
ص73 .

متى يتعين عليكم إعداد التقارير؟ وكيف تقومون بذلك؟
يتــم تقديــم التقاريــر فــي األول مــن ينايــر وأبريــل ويوليــو وســبتمبر مــن كل عــام ،وذلــك خــال اجتمــاع اللجنــة التوجيهيــة
لتمكيــن الفتيــات المنعقــد.
يمكنكــم اســتيفاء النمــوذج أعــاه وإرســاله مــع توثيــق بالصــور أو مقاطــع فيديــو لألنشــطة التــي قمتــم بهــا علــى البريــد
دوي علــى اإلنترنــت
اإللكترونــي info@dawwie.net :كمــا يمكنكــم إرســال التقريــر إلــى قســم التقاريــر علــى موقــع ّ
www.dawwie.net
ال تنســوا كتابــة تعليــق علــى المــواد الخاصــة بكــم حتــى يمكــن التعــرف عليهــا .ســواء بالنســبة لصــورة أو مقطــع فيديــو،
اســتخدم التنســيق التالــي؛
اسم الشخص في الصورة أو مقطع الفيديو ،العمر ،القرية أو المدينة ،المحافظة ،السنة ،المؤسسة.
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ملحق :1

االلتزام الوطني
واإلطار القانوني

اعرف حقوقك

 .أتلتــزم الحكومــة بتنفيــذ اســتراتيجية التنميــة المســتدامة :رؤيــة مصــر  ، 2030التــي تؤكــد علــى «عالــم
يســتثمر فــي أطفالــه وينمــو فيــه كل طفــل فــي مأمــن مــن العنــف واالســتغالل».
متكامــا يهــدف إلــى تحقيــق تأثيــر أقــوى وأكثــر اســتدامة وفعاليــة،
نهجــا
ً
دوي ً
مــن خــال هــذا الدليــل تقتــرح ّ
دوي ليســت مبــادرة منعزلــة،
وفقــا لذلــك ،مــن المهــم ً
والوصــول إلــى المزيــد مــن الفتيــات.
ً
أيضــا التأكيــد علــى أن ّ
بــل هــي مبــادرة تمكيــن الفتيــات الوطنيــة التــي تأتــي كجــزء مــن التــزام وطنــي مــن قبــل الحكومــة المصريــة وجــزء
مــن اســتراتيجية تمكيــن المــرأة .2030
حقــوق الفتيــات ،بمــا فــي ذلــك الحــق فــي العيــش بــدون تمييــز وعنــف ،والحصــول علــى الخدمــات األساســية،
واتخــاذ خيــارات حياتيــة اســتراتيجية ،هــي جــزء مــن اإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان ،الــذي يقــر بــأن المســاواة
بيــن الجنســين هــي مفتــاح التنميــة البشــرية .يتــردد صــدى هــذه الحقــوق فــي الدســتور المصــري لعــام  ،2014وفــي
المعاهــدات الدوليــة التــي وقعــت عليهــا مصــر (بمــا فــي ذلــك اتفاقيــة حقــوق الطفــل ،واتفاقيــة القضــاء علــى
جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة ،والعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية .الحقــوق االقتصاديــة
واالجتماعيــة والثقافيــة).

 .بالتشريعات والقوانين الالزمة لحماية الطفل
وفقا للمعايير الوطنية والدولية
تلتزم الحكومة المصرية بدعم حقوق الطفل
ً
المعايير الدولية:
•اتفاقية حقوق الطفل
•الميثاق األفريقي لحقوق ورفاهية الطفل
المعايير الوطنية:
• -دستور مصر 2014
• -قانون الطفل المصري 2008
«يعتبر الطفل أي شخص لم يبلغ الثامنة عشرة من العمر .لألطفال الحق في أن يحملوا أسماءهم ويحملوا
أوراق هوية ،وأن يحصلوا على التطعيمات اإلجبارية المجانية ،والرعاية الصحية والعائلية أو التغذية البديلة
األساسية ،والمأوى اآلمن ،والتعليم الديني ،والنمو العاطفي والمعرفي».

المادة  80من دستور مصر ()2014
1 .المساواة والحماية
مكانة المرأة واألمومة والطفولة تنص على المساواة بغض النظر عن الجنس .تلتزم الدولة بحماية المرأة من
جميع أشكال العنف وتضمن تمكين المرأة للتوفيق بين واجبات المرأة تجاه أسرتها ومتطلبات عملها .تضمن
احتياجا.
الدولة الرعاية والحماية والعناية باألمومة والطفولة ولألطفال المسنين والنساء األكثر
ً

المادة  11من دستور مصر ()2014
حق الطفل في الحياة والبقاء والنمو في بيئة أسرية داعمة ،في التمتع بتدابير وقائية مختلفة ،وفي الحماية
من جميع أشكال العنف أو اإلصابة أو اإليذاء الجسدي أو العقلي أو الجنسي أو اإلهمال أو اإلهمال أو أي
أشكال أخرى من سوء المعاملة أو االستغالل.

المادة  3من قانون الطفل المصري ()2008
الحق في الحماية من جميع أشكال التمييز بين األطفال ،على أساس مكان الميالد ،أو الوالدين ،أو الجنس ،أو الدين،
أو العرق ،أو اإلعاقة ،أو على أي وضع آخر ،وضمان تكافؤ الفرص بين األطفال لالستفادة من جميع الحقوق.

المادة  3من قانون الطفل المصري ()2008
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ً
ختانا ألنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية
«يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن خمس سنين كل من أجرى
ُ
الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك األعضاء ،فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة ُمستديمة ،تكون
العقوبة السجن المشدد ،لمدة ال تقل عن  7سنين ،أما إذا أفضى الفعل إلى الموت ،تكون العقوبة السجن
المشدد ،لمدة ال تقل عن  10سنين

وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة ال تقل عن خمس سنين إذا كان من أجرى الختان المشار إليه في الفقرة
ً
المشدد
السابقة
طبيبا أو ُم ً
زاوال لمهنة التمريض ،فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن ُ
لمدة ال تقل عن  10سنين ،أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد ،لمدة ال تقل عن
 15سنة ،وال تزيد على  20سنة.

5 .الثقافة وتنمية المهارات
 ...تكفل الدولة رعاية الشباب والنشىء ،وتعمل على اكتشاف مواهبهم ،وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية
ً
واإلبداعية ،وتشجيعهم على العمل الجماعي والتطوعى ،وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة..
والبدنية

المادة  82من الدستور المصري ()2014

فضال عن العقوبات المتقدمة بحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة ال تزيد على خمس
وتقضي المحكمة
ً
سنين وغلق المنشأة الخاصة التي اجرى فيها الختان وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق خمس سنوات ،مع
ً
عالما بارتكابها،
الفعلي
نزع لوحاتها والفتاتها ،سواء كانت مملوكة للطبيب ُمرتكب الجريمة ،أو كان مديرها
ّ
وذلك بما ال يخل بحقوق الغير حسن النية ،ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي االنتشار وبالمواقع
اإللكترونية التي ُيعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه».

المادة ( 242مكررا)
ُيعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه ،على النحو المنصوص عليه بالمادة رقم
روج ،أو شجع ،أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة ( )171من هذا
 242مكرر (أ) .كما ُيعاقب بالحبس كل من ّ
القانون الرتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر ( 242مكررا)

مادة رقم  242مكرر (أ)
يعد طفال كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره ،ولكل طفل الحق في اسم وأوراق ثبوتية ،وتطعيم إجباري
مجاني ،ورعاية صحية وأسرية أو بديلة ،وتغذية أساسية ،ومأوى آمن ،وتربية دينية ،وتنمية وجدانية ومعرفية.

المادة  80من الدستور المصري ()2014
2 .الحق في الصحة
ً
وفقا لمعايير الجودة ،وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق
لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة
الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.

المادة  18من الدستور المصري ()2014
3 .الحق في التعليم والوصول إلى المعلومات
التعليم حق لكل مواطن ،هدفه بناء الشخصية المصرية ،والحفاظ على الهوية الوطنية ،وتأصيل المنهج العلمي في
التفكير ،وتنمية المواهب وتشجيع االبتكار ،وترسيخ القيم الحضارية والروحية ،وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح
ً
وفقا لمعايير الجودة العالمية.
وعدم التمييز ،وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه في مناهج التعليم ووسائله ،وتوفيره

المادة  19من الدستور المصري ()2014
حق الطفل القادر على تكوين أرائه الخاصة في الحصول على المعلومات التي تمكنه من تكـوين هـذه اآلراء
وفي التعبير عنها ،واالستماع إليه في جميع المسائل المتعلقة بـه ،بمـا فيهـا اإلجـراءات القضـائية واإلدارية،
وفقا لإلجراءات التي يحددها القانون.

المادة  3من قانون الطفل المصري ()2008
4 .المساواة في الحقوق والواجبات
مادة ( )65يحظر تشغيل الطفل في أي من أنـواع األعمـال التـي يمكـن ،بحكـم طبيعتهـا أو ظـروف القيـام بهـا،
أن تعرض صحة أو سالمة أو أخالق الطفل للخطر .ويحظر بشكل خاص تشغيل أي طفـل فـي أسـوأ أشـكال
عمل األطفال المعرفة في االتفاقية رقم  182لسنة 1999

المادة  65من قانون الطفل ()2008
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