مقدمة
إميانــا مــن منظمــة املــرأة العربيــة بالــدور الحيــوي الــذي ميكــن أن يلعبــه الشــباب يف العمــل
املجتمعــي ،ورغبــة منهــا يف إدمــاج الشــباب للمســاهمة بــدور ريــادي وفعــال يف النهــوض
باملجتمــع العــريب ،قامــت املنظمــة بتطويــر برنامجهــا املوجــه للشــباب العــريب وأنشــأت عــام
“ 2015شــبكة الشــباب أصدقــاء منظمــة املــرأة العربيــة” كمــروع اجتامعــي تغيــري ،هدفــه
األســايس االســتثامر يف الشــباب العــريب لتحقيــق تغيــر إيجــايب يف الثقافــة املجتمعيــة املتعلقــة
باملــرأة وفتــح آفــاق جديــدة أمــام تفعيــل وجودهــا يف املجتمعــات العربيــة كركيــزة أساســية
لتقــدم املجتمــع.
و تفعي ـاً لشــبكة الشــباب أصدقــاء منظمــة املــرأة العربيــة ،أدرجــت املنظمــة عــى برنامــج
عملهــا بــد ًء مــن عــام  2015سلســلة مــن امللتقيــات الشــبابية الســنوية يف كافــة الــدول العربيــة
األعضــاء بهــدف تكويــن شــبكة شــبابية مــن الجنســن تخــدم قضايــا املــرأة واملجتمــع يف الــدول
العربيــة .وخــال تلــك امللتقيــات ،ســيتم توعيــة الشــباب العــريب بأهميــة أن يكــون لــه دور
إيجــايب يف تنميــة مجتمعاتــه مــن خــال نــر ثقافــة العمــل التطوعــي القائــم عــى املشــاركة،
كــا ســيتم تدريبهــم عــى آليــات تعزيــز االتجاهــات واملامرســات اإليجابيــة نحــو دعــم دور
املــرأة العربيــة يف املجتمــع.
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وقد بدأت املنظمة بعقد أوىل ملتقياتها ،وهو-:

“امللتقى األول للشباب أصدقاء منظمة املرأة العربية”
عقــدت املنظمــة بالتعــاون مــع وزارة الشــباب والرياضــة بجمهوريــة مــر العربيــة امللتقــى األول
للشــباب أصدقــاء منظمــة املــرأة العربيــة باملدينــة الشــبابية يف أبــو قــر -اإلســكندرية ،خــال الفرتة
مــن (.)2015/6/5-3
االفتتاح
حــر افتتــاح امللتقــى كل مــن ســعادة الســفرية مرفــت تــاوي ،املديــرة العامــة ملنظمــة املــرأة
العربيــة ،والدكتــورة أمــل جــال ســليامن ،وكيــل أول وزارة الشــباب والرياضــة بجمهوريــة
مــر العربيــة ،والدكتــورة دريــة رشف الديــن ،وزيــرة اإلعــام املــري الســابقة ،والدكتــور
حســام بــدراوي ،مؤســس ورئيــس مجلــس إدارة مؤسســة النيــل بــدراوي للتعليــم والتنميــة،
واألســتاذ الدكتــور معتــز باللــه عبــد الفتــاح ،أســتاذ العلــوم السياســية بجامعــة القاهــرة
وجامعــة ميشــجان األمريكيــة ومنســق برنامــج حــوار الشــباب يف املنظمــة منــذ عــام ،2005
واألســتاذة منــى ســامل ،عضــو اللجنــة االستشــارية الدامئــة للشــباب العــريب التابعــة ملنظمــة
املــرأة العربيــة.
بــدأت الجلســة االفتتاحيــة بكلمــة ســعادة
الســفرية مرفــت تــاوي ،والتــي أكــدت فيهــا عــى
رضورة تغيــر الثقافــة املجتمعيــة الســلبية التــي
تقــف أمــام تفعيــل دور املــرأة يف مجتمعاتنــا
العربيــة إذا أردنــا تحقيــق تقــدم حقيقــي ،وأنــه
انطالقــا مــن ثقــه املنظمــة بكفــاءة الشــباب
العــريب وقدرتــه عــى تحقيــق التغيــر اإليجــايب
يف مجتمعــه ،أطلقــت “شــبكة الشــباب أصدقــاء
منظمــة املــرأة العربيــة” لتفعيــل دور الشــباب
العــريب ىف خدمــة قضايــا املجتمــع.
#تالوي :ال _تقدم_ للوطن_ العريب_ إال_ باملرأة_ العربية
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ثــم تلهــا كلمــة الدكتــورة أمــل جــال ســليامن،
والتــي عــرت فيهــا عــن ســعادتها بالتعــاون مــع
منظمــة املــرأة العربيــة يف عقــد وتنظيــم امللتقــى
وأوضحــت ســعادتها أن وزارة الشــباب قــد حرصت
عــى أن يضــم امللتقــى أفضــل الشــباب مــن كافــة
املحافظــات بجمهوريــة مــر العربيــة ليكونــوا
نــواة لتغيــر الفكــر الرجعــي يف املجتمعــات
العربيــة .وأثنــت ســعادتها عــى إنشــاء املنظمــة
لـ“شــبكة الشــباب أصدقــاء منظمــة املــرأة العربيــة” الســتثامر الطاقــات االيجابيــة للشــباب
املشــارك.
 #الدكتــورة أمــل :الوطــن _العــريب _يواجــه _تحديــات _كبــرة_ والبــد_ أن_ يكــون_ للشــباب_
دورا _يف _مواجهتهــا
وأكــدت الدكتــورة دريــة رشف الديــن ،يف كلمتهــا
عــى أن الشــباب ميثلــوا الطاقــة اإليجابيــة يف
املجتمــع والبــد مــن اســتغاللهم االســتغالل األمثــل
لتنميــة املجتمــع .وتحدثــت معاليهــا عــن ثــورة
االتصــال التــي ميــر بهــا الوطــن العــريب وكيــف أن
الشــباب هــم األكــر قــدرة عــى اســتخدام كافــة
وســائل اإلعــام وباألخــص وســائل اإلعــام الحديثة
وشــبكات التواصــل االجتامعــي وبالتــايل لديهــم
القــدرة عــى تكويــن الــرأي العــام يف الدولــة والتأثــر عــى متخــذي الق ـرار .وأكــدت معاليهــا
عــى أهميــة توجيــه هــذه الطاقــات اإليجابيــة الشــبابية للقيــام بالــدور املأمــول للمشــاركة يف
عمليــة التنميــة وخدمــة قضايــا املــرأة التــي هــي باألســاس قضايــا املجتمــع.
 #الدكتــورة دريــة :الشــباب _عــى_ قــدر _كبــر _مــن_ الــذكاء_ وهــم_ الــروة_ الحقيقــة
_لهــذا _الوطــن
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وألقــى الدكتــور حســام بــدراوي ،كلمــة حامســية
للشــباب مؤكــدا فيهــا عــى أهميــة دور املــرأة يف
تحقيــق التنميــة املســتدامة ،وأشــار إىل أنــه بــدون
املــرأة ال تتحقــق نهضــة املجتمعــات .وأكــد عــى
رضورة اكتســاب الشــباب مــن الجنســن مهــارات
قياديــة تســاعدهم عــى بنــاء املجتمــع.
وحــث الدكتــور معتــز باللــه عبــد الفتــاح ،يف كلمتــه
الشــباب املشــارك عــى رضورة االطــاع عــى تجــارب
الــدول األخــرى والتــى واجهــت تحديــات مامثلــة
لتلــك التــي يشــهدها وطننــا العــريب واســتطاعت
تحقيــق قف ـزات تنمويــة منهــا مثــا كوريــا والصــن
والهنــد .وأكــد عــى رضورة أن يعــي الشــباب هدفــه
ويحــدده ويخطــط للوصــول إليــه.
واختتمــت األســتاذة منــى ســامل الجلســة العامــة
بعــرض تقدميــي لنــاذج ناجحــة ملجموعــة مــن
املبــادرات الشــبابية يف العــامل والتــي اســتطاعت أن
تحقــق تنميــة مجتمعيــة.
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ورش العمل

تم تقسيم الشباب املشارك يف امللتقى عىل أربع ورش عمل ُوزعت كالتايل:

الورشة األوىل :دور اإلعالم يف تعزيز الصورة االيجابية للمرأة

ركــزت أعــال الورشــة عــى تدريــب الشــباب
املشــارك عــى كيفيــة رصــد وتقييــم أداء وســائل
اإلعــام املرئيــة واملكتوبــة فيــا يتعلــق بتناولهــا
لقضايــا املــرأة العربيــة ىف الوطــن العــريب وذلــك
عــر مشــاهدة بعــض الربامــج واإلعالنــات
التلفزيونيــة ومعالجــة املجــات والصحــف
اليوميــة ،وتدريــب الشــباب عــى مهــارات التعامــل
مــع وســائل اإلعــام التقليديــة والجديــدة بهــدف
دعــم الــدور اإليجــايب للمــرأة يف املجتمــع.

الدكتور /محمد حبيب
مدرب الورشة ()1

خرجــت الورشــة بعــدة مبــادرات أطلقهــا الشــباب
املشارك وتم عرضها يف ختام امللتقى ،أبرزها:
• مبــادرة “خليــك ايجــايب” :هدفهــا التعامــل بإيجابيــة فيــا يخــص قضايــا املــرأة عــن
طريــق اســتخدام كافــة شــبكات التواصــل االجتامعــي للتصــدي للصــورة النمطيــة
الســلبية عــن املــرأة العربيــة وإبـراز دورهــا اإليجــايب تجــاه املجتمــع يف وســائل اإلعــام.
• مبــادرة “ارســم ولــون” :هدفهــا اســتخدام الرســومات والكاريكاتــر لدعــم قضايــا
املــرأة يف املجتمــع.
• مجموعــة مــن حمــات كســب الدعــم والتأييــد وذلــك فيــا يخــص قضايــا املــرأة
ومنهــا :حملــة مناهضــة التحــرش ضــد املــرأة ،حملــة دعــم املشــاركة السياســية للمــرأة،
حملة التعريف باتفاقية السيداو.
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الورشة الثانية :مناهضة العنف ضد املرأة

تركــز العمــل يف الورشــة عــى القيــام
بعمــل مجموعــة مــن األنشــطة التــي
اســتهدفت توضيــح مفهــوم العنــف
ضــد املــرأة وآثــاره الســلبية عــى األرسة
واملجتمــع ،وذلــك عــر اســتعراض
مجموعــة مــن األفــام القصــرة لتدريــب
الشــباب املشــارك عــى تحليــل ورصــد
كافــة صــور العنــف ضــد املــرأة يف املنــزل،
املدرســة ،الشــارع ،ومــكان العمــل ،كــا
الدكتورة /ناهد طلعت
تــم تدريــب الشــباب املشــارك عــى
مدربة الورشة ()2
آليــات حمــات كســب الدعــم و التأييــد.
قام الشباب املشارك يف الورشة بتنفيذ مجموعة من األنشطة املميزة ،وهي:
• فيلم قصري عن مناهضة العنف املنزيل
• مشهد صامت عن مناهضة التحرش الجنيس
• مبادرة بعنوان “متستضعفنيش”
ويف نهايــة أعــال الورشــة ،قــام الشــباب املشــارك بكتابــة “تعهــد بااللتـزام األخالقــي” يحــدد
الخطــوات الالزمــة ملناهضــة صــور العنــف يف املجتمعــات املحليــة يف حــدود دائــرة تأثريهــم
وىف ضــوء اإلمكانــات املتاحــة لهم.
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الورشة الثالثة :التعليم من أجل التغيري
عملــت الورشــة عــى تعريــف الشــباب
املشــارك عــى معوقــات التعليــم التــي
تواجــه املــرأة يف الوطــن العــريب ،كــا
تــم اســتعراض مجموعــة مــن التدريبــات
لتوضيــح أهميــة التعليــم للمــرأة العربيــة
وأثــره عــى تنميــة املجتمعــات.
وكانــت مــن أهــم مخرجــات الورشــة
الثالثــة-:
الدكتور /مجدي عزيز
• اســكتش متثيــي لتوعيــة املجتمــع
مدرب الورشة ()3
بأهميــة تعليــم الفتــاة.
• إعــان ملناهضــة حرمــان الفتــاة مــن
حقهــا يف التعليــم يف املجتمعــات العربيــة وخاصــة يف املجتمعــات الفقــرة.
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الورشة الرابعة :املساءلة االجتامعية

هدفت الورشــة إىل تعريف املشــاركني
مباهيــة املســاءلة االجتامعيــة وأهــم
عنارصهــا وكيفيــة اســتخدامها كمنهج
متطــور للتعامــل مــع قضايــا املــرأة
العربيــة للخــروج بحلــول ألهــم
املشــاكل املرتبطــة بهــا.
وتــم خــال الورشــة تعريــف الشــباب
مبفهــوم الحكــم الجيد/الرشــيد
كــرورة أساســية للتعامــل مــع
الدكتور /عمرو الشني
القضايــا التنمويــة ،كــا تــم الوقــوف
مدرب الورشة ()4
عــى أبــرز خصائــص ومتطلبــات
التعامــل مــع قضايــا التنميــة بشــكل
عــام مــع الرتكيــز عــى قضايــا املــرأة ،كــا اشــتملت الورشــة عــى تطبيقــات عمليــة
وتدريبــات خاصــة فيــا يتعلــق باملســاءلة االجتامعيــة يف مجــال تنميــة املــرأة العربيــة
والتــي اشــتملت عــى:
• رصــد بعــض القضايــا التــي تؤثــر عــى املــرأة يف املجتمعــات العربيــة مثــل التحــرش
والعنــف واألميــة.
• تحديد الرشكاء ذوي الصلة بتنمية أحوال املرأة العربية.
• تطبيــق مفهــوم املســاءلة االجتامعيــة عــى القضايــا املقرتحــة مــن وجهة نظر الشــباب
عــر تقســيم الشــباب ملجموعــات وعــرض وجهــات نظــر كل مــن املــرأة والحكومــة
واملجتمــع املــدين ،حــول القضايــا املثــارة ومــن ثــم اق ـراح حلــول لعالجهــا.
• الخروج بخطة عمل مقرتحة ألهم القضايا التي تم تناولها.
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وىف ختــام فعاليــات امللتقــى ،أعــد الشــباب املشــارك ىف امللتقــى بيانًــا تــم اســتخالصه
مــن التوصيــات الصــادرة عــن الــورش األربــع.
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البيان اخلتامى للشباب
انطالقًــا مــن إمياننــا الكامــل بقضايــا أمتنــا العربيــة
ووعينــا بالــدور املحــوري للشــباب العــريب كرشيــك
رئيــي يف تحقيــق نهضــة امتــه وتنميتهــا والتــي ال
تتحقــق بــدون تفعيــل واحــرام وتنميــة دور املــرأة
العربيــة يف كافــة املجــاالت ونحــن نســعي لتحقيــق
هــذا بجــد واتقــان ،ومــن خــال مــا حصلنــا عليــه
مــن تدريبــات وانشــطة ومــا ابدعتــه ورش العمــل
ألقى البيان /محمد أحمد فؤاد
مقرر مجموعة الشباب املشاركني
واملحــارضات خلصنــا نحــن الشــباب ايل االيت -:
 -1العمــل عــى مناهضــة العنــف ضــد املــرأة بكافــة
اشــكاله وصــورة مــن خــال العمــل عــى توعيــة و تثقيــف وتنويــر الشــباب .
 -2نــر ثقافــة االهتــام بقضايــا املــرأة ودورهــا يف تنميــة املجتمــع عــر مختلــف وســائل النــر
واالعــام والتواصــل االجتامعــي.
 -3وضــع اسـراتيجيات وخطــط تنفيذيــة شــبابية مــن شــأنها النهــوض بأوضــاع املــرأة مــن خــال
العديــد مــن الفعاليــات واالنشــطة والتــي تحقــق تنميــة مســتدامة لهــا يف مختلــف املجــاالت
وتصحيــح الصــورة النمطيــة الســلبية عــن املــرأة عــر التقنيــات الحديثــة املتعــارف عليهــا دوليــا .
 -4تفعيــل عضويــة كافــة الشــباب املشــاركني يف شــبكة الشــباب اصدقــاء منظمــة املــرأة العربيــة
والتعريــف بالشــبكة ونــر موقعهــا باســتخدام كافــة وســائل النــر اإللكــروين ومواقــع التواصــل
االجتامعــي وذلــك عربتوثيــق جميــع الفعاليــات التــى يقــوم بهــا الشــباب ورفعهــا عــى موقــع
الشــبكة وذلــك لزيــادة دائــرة االهتــام بقضايــا املــرأة وتحقيــق اهــداف الشــبكة .
 -5الدعــوة اىل ميثــاق رشف اعالمــي يعــزز الــدور االيجــايب للمــرأة يف املجتمــع ملــا رأينــاه مــن
تنــاول االعــام لقضيــة املــرأة بشــكل ســلبي مــا حــدا بنــا لرفــض هــذا التنــاول.
 -6مخاطبــة كافــة القــوى الشــعبية والتنفيذيــة لكســب التأييــد والتأثــر ملنــارصة قضايــا املــرأة
واالهتــام بتمكــن املــرأة يف شــتى املجــاالت االجتامعيــة والسياســية والثقافيــة والتعليميــة.
هذا واهلل ويل التوفيق وهو املستعان سبحانه ملا فيه اخلري للبالد والعباد
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وىف ختــام امللتقــى ،قامــت اإلدارة العامــة للمنظمــة ،ممثلــ ًة يف األســتاذة الدكتــورة
مليكــة الــروخ ،نائــب املديــرة العامــة لدائــرة االتصــال واملعلوماتيــة والشــئون املاليــة
واإلداريــة ،بتوزيــع شــهادات املشــاركة عــى الشــباب.
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