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مقدمة

إميانــا مــن منظمــة املــرأة العربيــة بالــدور الحيــوي الــذي ميكــن أن يلعبــه الشــباب يف العمــل 
ــوض  ــال يف النه ــادي وفع ــدور ري ــاهمة ب ــباب للمس ــاج الش ــا يف  إدم ــة منه ــي، ورغب املجتمع
ــر برنامجهــا املوجــه للشــباب العــريب وأنشــأت عــام  باملجتمــع العــريب، قامــت املنظمــة بتطوي
2015 “شــبكة الشــباب أصدقــاء منظمــة املــرأة العربيــة”  كمــروع اجتامعــي تغيــري، هدفــه 
األســايس االســتثامر يف الشــباب العــريب لتحقيــق تغيــر إيجــايب يف الثقافــة املجتمعيــة املتعلقــة 
ــزة أساســية  ــة كركي ــل وجودهــا يف املجتمعــات العربي ــدة أمــام تفعي ــح آفــاق جدي باملــرأة وفت

لتقــدم املجتمــع.

ــج  ــة عــى برنام ــة، أدرجــت املنظم ــرأة العربي ــة امل ــاء منظم ــاً لشــبكة الشــباب أصدق و تفعي
عملهــا بــدًء مــن عــام 2015 سلســلة مــن امللتقيــات الشــبابية الســنوية يف كافــة الــدول العربيــة 
األعضــاء بهــدف تكويــن شــبكة شــبابية مــن الجنســن تخــدم قضايــا املــرأة واملجتمــع يف الــدول 
ــه دور  ــة أن يكــون ل ــة الشــباب العــريب بأهمي ــات، ســيتم توعي ــك امللتقي ــة. وخــال تل العربي
إيجــايب يف تنميــة مجتمعاتــه مــن خــال نــر ثقافــة العمــل التطوعــي القائــم عــى املشــاركة، 
ــة نحــو دعــم دور  ــز االتجاهــات واملامرســات اإليجابي ــات تعزي كــام ســيتم تدريبهــم عــى آلي

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 
ــة  ــل أول وزارة الشــباب والرياضــة بجمهوري ــل جــامل ســليامن،  وكي ــورة أم ــة، والدكت العربي
ــور  ــابقة، والدكت ــري الس ــام امل ــرة اإلع ــن، وزي ــة رشف الدي ــورة دري ــة، والدكت ــر العربي م
ــة،  ــم والتنمي ــدراوي للتعلي ــل ب ــدراوي، مؤســس ورئيــس مجلــس إدارة مؤسســة الني حســام ب
ــرة  ــة القاه ــية بجامع ــوم السياس ــتاذ العل ــاح، أس ــد الفت ــه عب ــز بالل ــور معت ــتاذ الدكت واألس
وجامعــة ميشــجان األمريكيــة ومنســق برنامــج حــوار الشــباب يف املنظمــة منــذ عــام 2005، 
ــة االستشــارية الدامئــة للشــباب العــريب التابعــة ملنظمــة  ــى ســامل، عضــو اللجن واألســتاذة من

ــة. املــرأة العربي

ســعادة  بكلمــة  االفتتاحيــة  الجلســة  بــدأت 
الســفرية مرفــت تــاوي، والتــي أكــدت فيهــا عــى 
ــي  ــة الســلبية الت ــة املجتمعي ــر الثقاف رضورة تغي
تقــف أمــام تفعيــل دور املــرأة يف مجتمعاتنــا 
ــه  ــق تقــدم حقيقــي، وأن ــا تحقي ــة إذا أردن العربي
انطاقــا مــن ثقــه املنظمــة بكفــاءة الشــباب 
ــايب  ــر اإليج ــق التغي ــى تحقي ــه ع ــريب وقدرت الع
ــاء  ــباب أصدق ــبكة الش ــت “ش ــه، أطلق يف مجتمع

منظمــة املــرأة العربيــة” لتفعيــل دور الشــباب 
ــع.  ــا املجتم ــة قضاي ــريب ىف خدم الع

#تاوي: ال _تقدم_ للوطن_ العريب_ إال_ باملرأة_ العربية
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ــل جــامل ســليامن،  ــورة أم ــة الدكت ــا كلم ــم تله ث
ــع  ــاون م ــا عــن ســعادتها بالتع ــي عــرت فيه والت
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 
املجتمعــات  يف  الرجعــي  الفكــر  لتغيــر  نــواة 
ــة  ــى إنشــاء املنظم ــعادتها ع ــت س ــة. وأثن العربي

ــباب  ــة للش ــات االيجابي ــتثامر الطاق ــة” الس ــرأة العربي ــة امل ــاء منظم ــباب أصدق ــبكة الش لـ“ش
ــارك. املش

# 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 اســتغالهم االســتغال األمثــل 
ــورة  ــن ث ــا ع ــت معاليه ــع. وتحدث ــة املجتم لتنمي
االتصــال التــي ميــر بهــا الوطــن العــريب وكيــف أن 
الشــباب هــم األكــر قــدرة عــى اســتخدام كافــة 
وســائل اإلعــام وباألخــص وســائل اإلعــام الحديثة 
ــم  ــايل لديه ــي وبالت ــل االجتامع ــبكات التواص وش

ــة والتأثــر عــى متخــذي القــرار. وأكــدت معاليهــا  ــرأي العــام يف الدول القــدرة عــى تكويــن ال
عــى أهميــة توجيــه هــذه الطاقــات اإليجابيــة الشــبابية للقيــام بالــدور املأمــول للمشــاركة يف 

عمليــة التنميــة وخدمــة قضايــا املــرأة التــي هــي باألســاس قضايــا املجتمــع.

ــة  ــروة_ الحقيق ــم_ ال ــذكاء_ وه ــن_ ال ــر _م ــدر _كب ــى_ ق ــباب _ع ــة: الش ــورة دري # الدكت
ــن ــذا _الوط _له
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ــية  ــة حامس ــدراوي، كلم ــام ب ــور حس ــى الدكت وألق
ــرأة يف  ــة دور امل ــى أهمي ــا ع ــدا فيه ــباب مؤك للش
ــدون  ــه ب ــة املســتدامة، وأشــار إىل أن تحقيــق التنمي
ــى  ــد ع ــات. وأك ــة املجتمع ــق نهض ــرأة ال تتحق امل
ــارات  ــن مه ــن الجنس ــباب م ــاب الش رضورة اكتس

ــع. ــاء املجتم ــى بن ــاعدهم ع ــة تس قيادي

وحــث الدكتــور معتــز باللــه عبــد الفتــاح، يف كلمتــه 
الشــباب املشــارك عــى رضورة االطــاع عــى تجــارب 
ــة  ــات مامثل ــت تحدي ــى واجه ــرى والت ــدول األخ ال
ــتطاعت  ــريب واس ــا الع ــهدها وطنن ــي يش ــك الت لتل
تحقيــق قفــزات تنمويــة منهــا مثــا كوريــا والصــن 
والهنــد. وأكــد عــى رضورة أن يعــي الشــباب هدفــه 

ويحــدده ويخطــط للوصــول إليــه.

ــة  ــة العام ــامل الجلس ــى س ــتاذة من ــت األس واختتم
بعــرض تقدميــي لنــامذج ناجحــة ملجموعــة مــن 
ــادرات الشــبابية يف العــامل والتــي اســتطاعت أن  املب

ــة. ــة مجتمعي ــق تنمي تحق
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ورش العمل

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

الورشة األوىل: دور اإلعام يف تعزيز الصورة االيجابية للمرأة

ركــزت أعــامل الورشــة عــى تدريــب الشــباب 
ــائل  ــم أداء وس ــد وتقيي ــة رص ــى كيفي ــارك ع املش
ــا  ــق بتناوله ــام يتعل ــة في ــة واملكتوب ــام املرئي اإلع
ــك  ــريب وذل ــن الع ــة ىف الوط ــرأة العربي ــا امل لقضاي
واإلعانــات  الرامــج  بعــض  مشــاهدة  عــر 
والصحــف  املجــات  ومعالجــة  التلفزيونيــة 
اليوميــة، وتدريــب الشــباب عــى مهــارات التعامــل 
ــدة بهــدف  ــة والجدي مــع وســائل اإلعــام التقليدي

دعــم الــدور اإليجــايب للمــرأة يف املجتمــع.

خرجــت الورشــة بعــدة مبــادرات أطلقهــا الشــباب 
املشارك وتم عرضها يف ختام امللتقى، أبرزها:

• مبــادرة “خليــك ايجــايب”: هدفهــا التعامــل بإيجابيــة فيــام يخــص قضايــا املــرأة عــن 
ــة  ــورة النمطي ــدي للص ــي للتص ــل االجتامع ــبكات التواص ــة ش ــتخدام كاف ــق اس طري
الســلبية عــن املــرأة العربيــة وإبــراز دورهــا اإليجــايب تجــاه املجتمــع يف وســائل اإلعــام.

ــا  ــم قضاي ــر لدع ــومات والكاريكات ــتخدام الرس ــا اس ــون”: هدفه ــم ول ــادرة “ارس • مب
ــع. ــرأة يف املجتم امل

ــا املــرأة  • مجموعــة مــن  حمــات كســب الدعــم والتأييــد وذلــك فيــام يخــص قضاي
ومنهــا: حملــة مناهضــة التحــرش ضــد املــرأة، حملــة دعــم املشــاركة السياســية للمــرأة، 

حملة التعريف باتفاقية السيداو.

الدكتور/ محمد حبيب
 مدرب الورشة )1(
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الورشة الثانية: مناهضة العنف ضد املرأة

القيــام  الورشــة عــى  العمــل يف  تركــز 
بعمــل مجموعــة مــن األنشــطة التــي 
العنــف  مفهــوم  توضيــح  اســتهدفت 
ــى األرسة  ــلبية ع ــاره الس ــرأة وآث ــد امل ض
اســتعراض  عــر  وذلــك  واملجتمــع، 
مجموعــة مــن األفــام القصــرة لتدريــب 
الشــباب املشــارك عــى تحليــل ورصــد 
كافــة صــور العنــف ضــد املــرأة يف املنــزل، 
ــام  ــل، ك ــكان العم ــارع، وم ــة، الش املدرس
الشــباب املشــارك عــى  تــم  تدريــب 
آليــات حمــات كســب الدعــم و التأييــد.

قام الشباب املشارك يف الورشة بتنفيذ مجموعة من األنشطة املميزة، وهي:

• فيلم قصر عن مناهضة العنف املنزيل 

• مشهد صامت عن مناهضة التحرش الجنيس

• مبادرة بعنوان “متستضعفنيش” 

ويف نهايــة أعــامل الورشــة، قــام الشــباب املشــارك بكتابــة “تعهــد بااللتــزام األخاقــي” يحــدد 
الخطــوات الازمــة  ملناهضــة صــور العنــف يف املجتمعــات املحليــة يف حــدود دائــرة تأثرهــم 

وىف ضــوء اإلمكانــات املتاحــة لهم.

الدكتورة/ ناهد طلعت
 مدربة الورشة )2(
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الورشة الثالثة: التعليم من أجل التغيري

الشــباب  تعريــف  عــى  الورشــة  عملــت 
التــي  التعليــم  معوقــات  عــى  املشــارك 
كــام  العــريب،  الوطــن  يف  املــرأة  تواجــه 
ــات  ــن التدريب ــة م ــتعراض مجموع ــم اس ت
ــة  ــرأة العربي ــم للم ــة التعلي ــح أهمي لتوضي

وأثــره عــى تنميــة املجتمعــات.

الورشــة  مخرجــات  أهــم  مــن  وكانــت 
لثــة:- لثا ا

• اســكتش متثيــي لتوعيــة املجتمــع 
بأهميــة تعليــم الفتــاة.

ــاة مــن  • إعــان ملناهضــة حرمــان الفت
ــرة. ــات الفق ــة يف املجتمع ــة وخاص ــات العربي ــم يف املجتمع ــا يف التعلي حقه

الدكتور/ مجدي عزيز
مدرب الورشة )3(
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الورشة الرابعة: املساءلة االجتامعية
هدفت الورشــة إىل تعريف املشــاركن 
ــة وأهــم  ــة املســاءلة االجتامعي مباهي
عنارصهــا وكيفيــة اســتخدامها كمنهج 
ــرأة  ــا امل ــع قضاي ــل م ــور للتعام متط
ألهــم  بحلــول  للخــروج  العربيــة 

ــا. ــة به ــاكل املرتبط املش

وتــم خــال الورشــة تعريــف الشــباب 
الجيد/الرشــيد  الحكــم  مبفهــوم 
مــع  للتعامــل  أساســية  كــرورة 
القضايــا التنمويــة، كــام تــم الوقــوف 
ومتطلبــات  خصائــص  أبــرز  عــى 
التعامــل مــع قضايــا التنميــة بشــكل 

ــة  ــات عملي ــى تطبيق ــة ع ــتملت الورش ــام اش ــرأة، ك ــا امل ــى قضاي ــز ع ــع الرتكي ــام م ع
ــة  ــرأة العربي ــة امل ــال تنمي ــة يف مج ــاءلة االجتامعي ــق باملس ــام يتعل ــة في ــات خاص وتدريب

والتــي اشــتملت عــى:

• رصــد بعــض القضايــا التــي تؤثــر عــى املــرأة يف  املجتمعــات العربيــة مثــل التحــرش 
والعنــف واألميــة. 

• تحديد الركاء ذوي الصلة بتنمية أحوال املرأة العربية.

• تطبيــق مفهــوم املســاءلة االجتامعيــة عــى القضايــا املقرتحــة مــن وجهة نظر الشــباب 
ــة  ــرأة والحكوم ــن امل ــات نظــر كل م ــرض وجه ــات وع ــر تقســيم الشــباب ملجموع ع

واملجتمــع املــدين، حــول القضايــا املثــارة ومــن ثــم اقــرتاح حلــول لعاجهــا.

• الخروج بخطة عمل مقرتحة ألهم القضايا التي تم تناولها.

الدكتور/ عمرو الشني
مدرب الورشة )4(
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وىف ختــام فعاليــات امللتقــى، أعــد الشــباب املشــارك ىف امللتقــى بيانـًـا  تــم اســتخاصه 

مــن التوصيــات الصــادرة عــن الــورش األربــع. 
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البيان اخلتامى للشباب
ــة  ــا العربي ــا أمتن ــل بقضاي ــا الكام ــن إميانن ــا م انطاقً

ووعينــا بالــدور املحــوري للشــباب العــريب كريــك 

رئيــيس يف تحقيــق نهضــة امتــه وتنميتهــا والتــي ال 

تتحقــق بــدون تفعيــل واحــرتام وتنميــة دور املــرأة 

ــق  ــعي لتحقي ــن نس ــاالت ونح ــة املج ــة يف كاف العربي

هــذا بجــد واتقــان، ومــن خــال مــا حصلنــا عليــه 

مــن تدريبــات وانشــطة ومــا ابدعتــه ورش العمــل 

واملحــارضات خلصنــا نحــن الشــباب ايل االيت :-

ــة  ــرأة بكاف ــف ضــد امل ــى مناهضــة العن ــل ع 1- العم

ــر الشــباب . ــف وتنوي ــة و تثقي ــى توعي ــل ع ــن خــال العم ــكاله وصــورة م اش

2- نــر ثقافــة االهتــامم بقضايــا املــرأة ودورهــا يف تنميــة املجتمــع عــر مختلــف وســائل النــر 

واالعــام والتواصــل االجتامعــي.

3- وضــع اســرتاتيجيات وخطــط تنفيذيــة شــبابية  مــن شــأنها النهــوض بأوضــاع املــرأة مــن خــال 

ــة مســتدامة لهــا يف مختلــف املجــاالت  ــات واالنشــطة والتــي تحقــق تنمي ــد مــن الفعالي العدي

وتصحيــح الصــورة النمطيــة الســلبية عــن املــرأة عــر التقنيــات الحديثــة املتعــارف عليهــا دوليــا .

4- تفعيــل عضويــة كافــة الشــباب املشــاركن يف شــبكة  الشــباب اصدقــاء منظمــة املــرأة العربيــة 

والتعريــف بالشــبكة ونــر موقعهــا باســتخدام كافــة وســائل النــر اإللكــرتوين ومواقــع التواصــل 

االجتامعــي وذلــك عرتوثيــق جميــع الفعاليــات التــى يقــوم بهــا الشــباب ورفعهــا عــى موقــع 

الشــبكة وذلــك  لزيــادة دائــرة االهتــامم بقضايــا املــرأة وتحقيــق اهــداف الشــبكة .

5- الدعــوة اىل ميثــاق رشف اعامــي يعــزز الــدور االيجــايب للمــرأة يف املجتمــع ملــا رأينــاه مــن 

تنــاول االعــام لقضيــة املــرأة بشــكل ســلبي مــام حــدا بنــا لرفــض  هــذا التنــاول.

6- مخاطبــة كافــة القــوى الشــعبية والتنفيذيــة لكســب التأييــد والتأثــر ملنــارصة قضايــا املــرأة 

واالهتــامم بتمكــن املــرأة يف شــتى املجــاالت االجتامعيــة والسياســية والثقافيــة والتعليميــة.

هذا واهلل ويل التوفيق وهو املستعان سبحانه ملا فيه اخلري للبالد والعباد

الشباب املشارك يف امللتقى األول      
للشباب أصدقاء منظمة املرأة العربية

                            اإلسكندرية: 4 يونيو 2015

ألقى البيان/ محمد أحمد فؤاد
مقرر مجموعة الشباب املشاركني
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ــورة  ــتاذة الدكت ــًة يف األس ــة، ممثل ــة للمنظم ــت اإلدارة العام ــى، قام ــام امللتق وىف خت
مليكــة الــروخ، نائــب املديــرة العامــة لدائــرة االتصــال واملعلوماتيــة والشــئون املاليــة 

واإلداريــة، بتوزيــع شــهادات املشــاركة عــىل الشــباب.
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