
    
 

أعضاء اللجنة التوجيهية لعدالة النوع االجتماعي والتعددية  
 (hgayle@care.org)  الواليات المتحدة-هيلين جايل

 (psolomon@care.org)  الواليات المتحدة–باتريك سولومون 
 (dbartel@care.org)   الواليات المتحدة-دوريس بارتل
 (aburden@care.org)  تايالند-أليسون بيردن
 (jmitchell@care.org)  الواليات المتحدة-جون  ميتشل 

 (ashika@care.lk) سريالنكا-ناسينا سيراسونداراأشيكا جو
 (afrisancho@care.org.pe) بيرو-أريل فيسانشو أرويو

 (thwang@care.org)  الواليات المتحدة-تيريزا هوانج
 (alka@careindia.org)  الهند-ألكا باثاك
 (jane.iredale@co.care.org)  مالي-جين إردال
 (jean.nimubona@co.care.org)     بوروندي -جين نيمبونا
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.  من النشرة االخبارية لعدالة النوع االجتماعي والتعددية في منظمة آير الواليات المتحدة األمريكيةالثالثةمرحبا بكم في الطبعة 

بشرية لتشجيع التغيير اإليجابي في عدالة النوع تتضمن النشرة معلومات عن المبادرات اإلقليمية علي مستوي المكتب القطرية والموارد ال
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بارتل ، مدير دوريس  إلى 2011 مايو 15بحلول  كرسل أفكارك أو تحديثاتأفي العدد القادم، رجاء تضمينك ليتم و. االجتماعي والتعددية
، أبيردن  أو أليسونorg.care@ldbarte على البريد االلكتروني  األثرجودة وأثر البرامجالبرامج شعبة  في النوع االجتماعيوحدة 

 على في شعبة خدمات الدعم العالمي والتعددية االجتماعي النوع عدالةة مستشار
R

aburden@care.org . 

 
 لعدالة النوع االجتماعي والتعددية لجنة توجيهية جديدة-تقديم المشورة إلى فريق اإلدارة التنفيذي

بقلم: أليسون أبيردن، مستشارة عدالة النوع االجتماعي والتعددية في آير الواليات المتحدة.  
 

 لعدالة النوع االجتماعي والتعدية جديدةتوجيهية شهد فبراير تشكيل لجنة 
لتقديم المشورة لفريق اإلدارة التنفيذي بشأن قضايا عدالة النوع االجتماعي 

، فضال فريق اإلدارة التنفيذي من 3، اءعضأ 10 وتضم اللجنة. والتعددية
 التابعة لمجموعة  الفرعية المواضيعية العمل ممثلين عن مجموعات5 عن

نحن  لإلعجاب و مثيرةوآانت عملية الترشيح. نوع االجتماعيعمل ال
ذين  الموهوبين ال األشخاص قائمة-نرسل شكرا آبيرا لكل المرشحين

وسوف يجتمع ! صدر إلهام ومة رائعتهذه اللجنة آانب تتطوعوا للعمل
) مرة واحدة إذا آان ذلك ممكناوشخصيا (التوجيهية تقريبا أعضاء اللجنة 

 عدالة النوع  مرات في السنة الستعراض ومعالجة قضايا4  إلى3من 
 اليسار الخاصرجاء راجع المربع على . االجتماعي والتعددية الحالية

   تشعر بأهمية ماأعضاء اللجنة التوجيهية واالتصال بهم إذا آان لديكب
 .دارة التنفيذي عليهإطالع فريق اإل

 
 

تحديثات النوع االجتماعي حول العالم
  الخاصةحضر االجتماع السنوي للتخطيط آللية التنسيقتآير 

 لالمم المتحدة  االجتماعي التابعةنوعال القائم علىالعنف ب
بقلم . )جتماعينوع االال القائم علىمنطقة مسؤولية العنف (

ستيفانيك آير الواليات لي وأفغانستان ، آير  أهلوالياجاسفين
.المتحدة األمريكية

 االجتماع السنوي للتخطيط في آير ليتمثب 2011 لقد بدأنا عام
  االجتماعي التابعةنوعال القائم علىالعنف ب  الخاصةآللية التنسيق
  إلى آيرتانضمو. الذي عقد في مدينة نيويورك لالمم المتحدة

نظمات غير الحكومية ممثلين عن وآاالت األمم المتحدة والم
 التحديات والنجاحات التي تحققت في دراسةوالمنظمات الدولية 

في السنة الماضية، وتحديد القضايا ذات األولوية من الميدان، 
 آير المنظمة غير توآان. لعام القادملخطة عمل وضع و

 ي سلط الضوء علىذتمثيل ميداني، واللها الحكومية الوحيدة التي 
 األمم أن:  آللية تنسيق الشؤون اإلنسانية ةحالي الضعف النقطة

المناقشات والتخطيط  ورآزت . إلى حد آبيرتهيمن عليها المتحدة
تقديم الدعم إلى ) 2الدعوة والتمويل ) 1: على األولويات التالية 

التنسيق ) 4 ووضع المعايير ، وبناء المعرفة عرافاأل) 3الميدان 
 العنف آوارث  من مخاطرلحدا/  التأهب لحاالت طوارئ) 5و

 حاليا دير، الذي ي جاسفينتطوعو. القائم على النوع االجتماعي

في القائم على النوع االجتماعي  العنف  بشأنآلية تنسيق
تقوم  مجموعة العمل التي سوف في آيرأفغانستان، لتمثيل 

 حول هذه 2012-2011عامي خطة عمل لإلى تحويل األفكارب
للحصول على نسخة من تقرير آير و .المجاالت ذات األولوية

. lstefanik@care.org على ، يرجى االتصال حول
 القائم على العنف  آير بشأنلمزيد من المعلومات حول عملو
نوع القائم على ال صفحة العنف ةراجعم يرجى، جتماعينوع االال
 جتماعي على ويكي النوع االجتماعي وعنوانهاال
-Gender/net.wikispaces.share2care.gender://http

Violence+Based.  
عقبة أمام تحقيق : على أساس الجنس تقسيم العمل

 برنامج ة، منسق مويامارييمبقلم  . المرأة وتمكيناستقاللية
 والكاريبيأمريكا الالتينيةعدالة النوع االجتماعي في 

 ، أطلقت آير في أمريكا الالتينية والكاريبي 2010في مارس 
سلط الضوء على والذي  ا لعدالة النوع االجتماعي إقليميابرنامج
 تقسيم العمل على أساس الجنس يؤثر على النساء ويمنع  أنآيف
 تحليال لتحديد التغييرات نالقد نفذو.  الذاتيهن واستقاللهنتمكين
تحالفات مع المنظمات النسائية بعمل  وقمنا يحدث؛  أنينبغيالتي 

والحرآات االجتماعية في بوليفيا واالآوادور والسلفادور 

  :اجعله حقيقة
 

ةاجتماعي والتعدديللنشرة االخبارية لعدالة النوع اا
 

http://gender.care2share.wikispaces.net/Gender-Based+Violence
http://gender.care2share.wikispaces.net/Gender-Based+Violence
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ةجتماعي والتعددياللنشرة االخبارية لعدالة النوع اا  

 

.
 وغير  المدفوع اإلنجابي العملفيوقد أدى تعميق تفكيرنا 

 العديد من إلى التشكيك فيي تقوم بها المرأة ذالالمدفوع األجر و
التدخالت التي تعزز القيادة وفرص ف.  آيربرامج وممارسات

وزيع التحقوق دون معالجة الالوعي بزيادة الحصول على الدخل و
البرامج التي و. كافيةبالالمرأة في البيت ليست لعمل غير العادل 
 يجب أن تعملأيضا  إلى المجال العام  على الدخولتساعد النساء

بدون و. على حل مسألة تقسيم العمل والمسؤوليات داخل األسرة
  العبء على المرأة أن تزيدلبرامجاه حتى لهذهذا التحليل، يمكن 

 أرشدتناآل هذه القضايا و. بما يعادل الضعف أو الثالثة أضعاف
  تعاني منهما هو العبء الذي:  داخل المنظمة لتفكيرنحو اأيضا 
ضغوط رعاية األطفال يواجهن  آير؟ آيف في العامالت النساء

 بشكل دعم بعضنا البعضنواألعمال المنزلية؟ آيف يمكننا أن 
 في المجال  آير الرجال في الذي يلعبهدورالما هو و؟ أفضل
 ؟المنزلي

جوستين  بقلم .إدماج تمكين المرأة في الصحة والتغذية لألطفال
 آير الواليات ماعي في النوع االجتبرنامجموظف بفريمان، 
 المتحدة

 ةعيادالإلى كافية والموارد ال  طريقة للوصول إلىلمرأةلهل 
 التخاذ قرارات مستنيرة حول الرضاعة الطبيعية الصحية

لى إ أن تذهبيمكن للمرأة الحامل هل والمباعدة بين الوالدات؟ 
برامجنا تشمل  هل؟ الشعور بالخجلعيادة صحية وحدها دون 

هذه  أطفالهم؟ عايةرب ينمعنييكونوا عهم على أن الرجال وتشج
 من خالل ورشة عمل لمدة يومين طرحناهاهي األسئلة التي 

 إدماج تمكين عن البرامج أثرحدة و بيرآاويتز من ها ليااستضافت
 21-20الفترة من األطفال في  وتغذية صحة وحدةالمرأة في

ية قيمة خالل ورشة العمل، بحث الفريق قضايا مثل رؤو. يناير
 في عامالآونها تمكين المرأة آهدف مهم في حد ذاته، فضال عن 

كل واحد منا مجموعة من إن ل. مجال الصحة والتغذية لألطفال
. الخيارات التي تتأثر بشدة من جراء األدوار والعالقات في حياتنا

  صحةوحدةفريق  آان ، ورشة العملأثناء تدريباتخالل هذه الو
عكس هذه ي أن معملهل  يمكن على تحديد آيفار قاد األطفالوتغذية

.  مكانها فيهاضععلى وعمل اآلن يهامة وال رتباطاتاال
 بريد  إرسالللمالحظات والموارد من االجتماع ، يرجى

.jfreeman@care.org  ليإالكتروني 

 
  

  ماذا يعني ذللك بالنسبة لي-عدالة النوع االجتماعي والتعددية
  غاناي ،مساعدة تنمية الموظفين، آيرنارتبقلم نانا يا  

 السنة ء أفضل وسيلة لبدت آان2011 آير غانا في يناير عدالة النوع االجتماعي والتعددية لموظفي آيرالمشارآة في ورشة عمل 
  ولكن األهمار آبياموردآانوا  الميسرين ألنتفقون معي أن ورشة العمل آانت مفيدة للغاية ليس فقط سوف ي زمالئي  أنأعرف. الجديدة
 يساوون عدالة النوع  حتى اآلنهؤالء من بيننا الذي آانوا.  بعدالة النوع االجتماعي والتعددية فيما يتعلقنا تماماأنها حولت عقليات من ذلك

 . ، وأآثر بكثير مما نتخيلآثيرا أآثر  ان األمر في مجموعه اآلنونقدريالنسوية ب االجتماعي والتعددية
 

باجتماعيات ، وتجارب مختلفة ونتأثر  مختلفةلدينا اتصاالت وأساليب عمل. م بطبيعتهمتنوعون البشر ه هو أنعلمتت ذيالالدرس األول 
  بهاعلى الطريقة التي نرى بناء  نحكم على الناس  ماعادةو. ما يمكن أن يكون مقبوال بالنسبة لي قد يبدو غريبا لشخص آخرو. مختلفة
ومن المؤآد أن هذا . العالمب في أن هذا الشخص لديه أيضا وجهة نظره خاصة نفكرتوقف لن نادرا ما و)م حول العالناوجهة نظر (العالم
 الوعيالنخراط في في اوقت استغرقنا بعض ال ، إذامن ناحية أخرىو. امن عدم التزحزح عن موقفهاالطرفقرر  إذا ا صراعيخلق سوف

 بشأن عدالة ةي حساسكون لدينا الخطوة األولى ليفسنكون اتخذنا)  اآلخرينمعتقدات وعلم ثقافةنتنعرف أنفسنا ، ونعرف اآلخرين ، وأن (
 ال نحتاج إلى التوصل إلى اتفاق مع الطرف اآلخر في نا وما أدهشني أآثر هو أن."نموذج أيكيدو" وممارسة النوع االجتماعي والتعددية

 .بشأن آيفية المضي قدماتوصل الى توافق في اآلراء ن بعضنا بعضا ونفهميكفي أن . آل وقت
 

  المعرفة مع هذهتقاسموأن أأآثر بصورة لبشر لمتنوعة الطبيعة القدر بأن أ، لعدالة النوع االجتماعي والتعدديةوقد تعهدت أن أآون بطال 
 أفهم الشخص ين أنأتأآد عند االتصال مع اآلخرين ويعلق حكمأوأن خلفيات اآلخرين ب إدراآاآون أآثر وأن أ ئيأصدقاوعائلتي و زوجي

 التي ننشدها  لعدالة النوع االجتماعي والتعددية بطالتصبحآير سأن ، أعتقد م بدورآمأنتتقومون  وقوم بدوري أوعندما.  معهالذي أتواصل
ذهب تإذا آنت تريد أن  " أنه في ورشة العمل للتأآيد على قيمة العمل الجماعي هوتقاسمناه لالهتمام الذي المثيربيان وآان ال. جميعا

 ! مر األ هذا فيوافكر".  مع الفريقتحرك ، وإذا آنت تريد أن تذهب بعيدا ك وحدتحركسريعا، 
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 باللغة اإلنجليزية والفرنسية واالسبانية والبرتغالية على ية لعدالة النوع االجتماعي والتعددية في آيرلتدريبامواد اليرجى االطالع على 
 :وعنوانه ويكي النوع االجتماعي

http://gender.care2share.wikispaces.net/Gender+Equity+and+Diversity+work+at+CARE

 
 
 
 

 الدروس المستفادة من استقصاء األثر االستراتيجي لتمكين المرأة 

 بقلم جان ميشيل فيجروآس، نائب أول للرئيس في آير الواليات المتحدة 
 حول االتجاهات الرئيسية والنجاحات والتحديات والدروس المستفادة عن تقديمها تمالموجزات  أن مجموعة نهائية من اقوليسعدني أن أ

 على هذه الملخصات متاحةو. 2009حتي و 2004من استقصاء األثر االستراتيجي لتمكين المرأة من مج وتمكين المرأة آجزء االبر
 وصالت لمعظم  االلكترونية المكتبة هذهعلى الصفحة األولى منو . االنكليزية والفرنسية والعربية واالسبانية والبرتغاليةات باللغاالنترنت

موجزات الستة األخيرة التضم هي اآلن ، والستقصاء األثر االستراتيجي لتمكين المرأةالوثائق الرئيسية التي أنتجت خالل السنوات األربع 
، والوقاية من القريةمدخرات وقروض جمعيات ال ، وة ، والعنف ، وإشراك الرجيعاتنظيم الجمالعن حاالت الطوارئ ، واستراتيجيات 

إذا أردنا ف ، عظيمةعملنا بالنسبة ل على استقصاء األثر االستراتيجي لتمكين المرأةاآلثار المترتبة و. اإليدز/ فيروس نقص المناعة البشرية 
لعالقات القوة واألبعاد الهيكلية التي تكرس عدم  ا متزايدنولي اهتمامادائم للمرأة ، يجب أن التمكين اللعب دورا هاما في تسهيل نأن 

ا على النساء هاما أآيدضع تت لكير أن العديد من المكاتب القطرية  بشكل متزايدونحن نرى.  المرأةوسائل تناولباإلضافة إلى ، المساواة
 أشجع إننيو. طويلة األمد من البرامج جديدةالمجموعة ال تأثير أو حقوق المرأة بوصفها أهداف رئيسية بين بوصفها مجموعاتوالفتيات 

يرجى االطالع .  الذين يساهمون في هذا الجيل الجديد من البرامج لالستفادة من المعلومات الموجودة في هذه الملخصات والمذآراتعجمي
 :موقعاستقصاء األثر االستراتيجي لتمكين المرأة على وغيرها من موارد الملخصات على هذه 

http://pqdl.care.org/sii/default.aspx
 

 ماذا وجدنا؟:معالجة التغير السلوآي التحولي للنوع االجتماعي 
 آير بنجالديش" تكلفة العنف ضد المرأة"بقلم جوليا أحمد رئيسة فريق 

هذه المبادرة بقوة على رآز تو.  تمكين المرأة الآثر من عشرين عاما فيالديشج بن خبرة آير على" العنف ضد المرأةتكلفة"مبادرة تستند 
 التي تقبل  التقليدية والممارساتيات والسلوآنوع االجتماعيلقواعد ال  تحقيق أفضل تغيير تدريجيآيفيةبدأ بالتساؤل حول توقائية وال

 48  آل أسبوعين فيية تجريمصممة خصيصا في دورات تعليمأدخلنا تمارين ، آجزء من هذا الجهدو. العنف آوسيلة لحل الصراعات
 : من هذه التجربة ، وجدنا ما يلي و. " العنف ضد المرأةتكلفة"تابعة لمبادرة  في ثالث مناطق ية قر24 في منظمة مجتمعية

 
 تغيير تدريجي ، ألنفقد حدث ، اآلن أما .  المهرهي ةالمدويآانت اإلجابة في السابق ، عند سؤال ما هي األسباب الجذرية للعنف ) 1
مسألة ال يدور النقاش المهم حول وفي المناقشة الجماعية ، . واجه تحدياتعلى النساء والفتيات ة لكاحقوق المالعطي الرجل ت التيعقلية ال

 .  بين الرجل والمرأةةعالقة جديدة عادلتحقيق ، بل آيفية ها للمرأةائعطإ السلطة من الرجال ونزع
 
حاد في ال  يظهر بقوة التناقضيومال ساعة في 24الرجال والنساء التي يمضي بها كيفية ال تحليل الوقت في مجموعتين حول رينأن تم) 2

ضغطا يشكل  مشارآة المرأة في توليد الدخل  أنآيففي هذا الصدد ربط  أن تلمجموعةلاآلن ، يمكن و. توزيع الوقت بين النساء والرجال
 . مهام اإلنجابية واإلنتاجيةآال من ال ألداء امزدوج

 أولئك الذين يستخدمون سلطتهم لمقاومة العنف والمساعدة في األعمال المنزلية -- ينيجابياإلالرجال من خالل عملية تشاورية ، حددنا ) 3
هؤالء لجوائز  نالقد منحو .ي نعمل فيهذسياق الالفي ' ارجولي'ال  و سهالأمرا ليس  هذانأونحن نعلم جميعا . مثل التنظيف والطبخ والغسيل

 آسرا آبيرا لحاجزهذا النهج اعتبر وقد . التي عقدت مؤخرا" يوما من النشاط 16 حملة"قدوة أمام جمهور أوسع في باعتبارهم الرجال 
نوع اجتماعي عادلة طويلة المدى لتحقيق عالقات لديه إمكانية تحولالصمت في مجتمع 

http://pqdl.care.org/sii/default.aspx
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  الكنز الذي يجب التمسك به: التنوع
 روز ماري نكومبيري، منسق إداري ، آير بوروندي : بقلم
 أن ووفي الواقع آنت أريد. 2004 هيئة آير الدولية في بوروندي في لدى في برنامج دعم في المكتب الفرعي في موينغا  أوالتعمل
نني أاعتقدت إنني  اإلداري وحيث  ، افتتح منصب المنسق2009في عام و. آون بالقرب من عائلتيأعمل في بوجمبورا ألنني أردت أن أ

ة ، آان مختصر القائمة الصل اسمي إلىعندما و. ينخرآ ينمرشحين داخليللتقدم لهذه الوظيفة إلى جانب  ا طلبقدمت ، شغلهقادر على 
البلد ذلك وندي هي تذآر أن بورولك أن ت. الهوتو أنا من ن من التوتسي وياثن.  االختبار التحريري والمقابلةألداءهناك ثالثة مرشحين 

 . ةعرقيالنقسامات تتعمق فيه االمن جراء الحرب وبشدة الذي تضرر 
 

 سوف نصبن هذا المأنحن على يقين : "مجموعة من الزمالء التوتسي الذين آانوا يتهامسون معا ب خرجت من المقابلة ، مررت وعندما
. " للقيام بهذه المهمة آفؤا أنها ليست يجدون عندما ونتفاجأي سوف منه ذلك ألوافعلدعوهم يذهب إلى روز ماري ألنها من الهوتو ، ولكن ي

الصدارة  على رأس يأتون الهوتو الذين  منإنها :" وآانوا يقولونية عرقمجموعة أخرى من نفس المجموعة الب مررت، ووواصلت سيري
فإن  التوظيف ، وبالتالي جنةفي الواقع على لسين لم يكونوا أيا من هؤالء المتهام لي ألن ا بالنسبةمحبطأمرا هذا ولقد آان . "هذه األيام 

 . لتوصل إلى استنتاجات من هذا القبيللالمقابلة لم تنته بعد آما أن عملية .  استنادا إلى وقائع ملموسةأحكامهم ال تأتي
 األجدر واالختبار التحرير والمقابلة في  الشخص الذي نجحباعتباري تم اختيارينتيجة، ال  قسم الموارد البشريةوأخيرا ، وعندما نشر

 بسبب مجموعتي يليتفضتم  هجد إلثبات خطأ أولئك الذين يعتقدون أنب على العمل عقدت العزمومنذ ذلك الحين ، . تولي هذا المنصبل
 العرقية

  آان نفس،كبيرةال لدهشتيو. 2010 و 2009  عامي في" طبول التميزقرع"حصلت على جهودي اليومية وبسبب ال سريعاالنجاح جاء و
 تدريبنا الخاص بالنوع االجتماعي الدرس الذي تعلمته منوآان . ول من قدم التهنئة ليأروقة قدراتي وسط األ في كوا الذين شكاألشخاص
 أيضا نحنف، ون متنوعه آما أننا صفات وموارد اآلخرين ألنندرك جانبا ونا وأحكامنا وتوقعاتنا هو أن علينا أن نضع تصوراتوالتعددية

 ..ملونمجا
 التنوع االجتماعي في تقدم :في سطور

 خالل " تكافؤ الفرص-احتياجات مختلفة" بعنوان بين الوآاالتالمشترآة  الدائمة للجنة  دورة تدريبيةميانمارآير  في  موظفا25حضر • 
جميع المنسقين عطاء مار، فيو فيو لين ، إلميانالنوع االجتماعي في باإلضافة إلى ذلك، خطط مستشار . 2011 فبراير والفترة من يناير 

 يرجى الرجوع إلىمجانية على االنترنت ، الدورة هذه الللوصول إلى و. 2011 بحلول نهاية مايو هذه الدورةلمكتب الميداني ل التسعة
 home/org.elearning-iasc.www://http/ . 

 موقع على "جلوب اند ميل"مل في أفغانستان في ا آير مع جمعيات األرد ذآر عملور• 
-in-women-system-justice-broken-in/pacific-asia/world/ewsn/com.theglobeandmail.www://http

find-kabul- 1914820article/voice-legal-their/ .  عامال بنظام 20دوام آامل ونساء أفغانيات يعملن ب 4وقد حشدت فقط 
  السنة والنصف الماضيةخالل في مجموعات تضامنية ة أرمل11000 أآثر من ة اليوميةاألجر

مكتب السياسات  ل الجديد مستشار النوع االجتماعيظفو آير الواليات المتحدة األمريكية لقاء مع الدآتور آارين غرون ،حضر مو• 
 فيمسبوق من النشاط المستوى غير ال تعزيز حولمالحظات  االجتماع حصول على لل. كية للتنميةيلوآالة األمرل  التابعوالتخطيط والتعلم

  موقعفينوع االجتماعي  جميع أنحاء الوآالة ، يرجى االطالع على ويكي ال فينوع االجتماعيقضايا ال
 net.wikispaces.share2care.gender://http/ . 

.  امرأة من مختلف أنحاء المنطقة20مع أآثر من الذي جاستضافت آير في آسيا ورشة عمل افتتاحية لبرنامج القيادة النسائية ، و• 
 نميةستبقاء وتاواإلناث  توظيف: زيادة القيادات النسائية في آسيا من أجل  أولوية الترآيز لهاثالثة مجاالت حددت ورشة العمل و

  علىلمزيد من المعلومات يرجى االتصال. ، وضمان المساءلة من أجل التغييرلكآالشخص ب الهتماماو ؛ اتالموظف
aburden@care.org..  

  في جنوب القارة األفريقية المراهقات والحكم
 سيان لونغ ، المستشار المستقل لحقوق الطفل وفيروس نقص المناعة البشرية في جنوب أفريقيابقلم 

 
. الفقر والضعف السبب الكامن وراء نآمجموعة تأثير وحكم باعتباره' المراهقات'أو ' الشباب' ، حددت آير ةفريقياأل  القارةفي جنوب

محتملة بشأن آيفية دعم عمليات الحكم الدخول الحديثة في جنوب أفريقيا وموزمبيق تحدد بعض المسائل الرئيسية ونقاط البحاث واأل
 اللمسات توضعالذي ، الجديد"  الحكم إطار "مشروعو القائم"  تمكين المرأةإطار"، وذلك باستخدام تظروف وفرص أفضل للمراهقال

http://www.iasc-elearning.org/home/
http://www.theglobeandmail.com/news/world/asia-pacific/in-broken-justice-system-women-in-kabul-find-%20their-legal-voice/article1914820%20/
http://www.theglobeandmail.com/news/world/asia-pacific/in-broken-justice-system-women-in-kabul-find-%20their-legal-voice/article1914820%20/
http://gender.care2share.wikispaces.net/
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 سنة 14-12وقد عقدت حلقات عمل تشارآية مع مجموعات من الفتيان والفتيات الذين تتراوح أعمارهم بين . 2010  عام فيه لاألخيرة
على الرغم من أن و.  مناقشات مع أصحاب المصلحة مثل اآلباء والمعلمين وصانعي القرار على المستوى المحليت وجر18-15و

 الفتيات الحوامل واألمهات فقد وجد أن.  من أوجه التشابهاهناك عددإال أن ختلفة تماما ، المراهقين في هذين البلدين يعيشون حياة م
 من مشاريع الدعم القائمة للمراهقين حيث يتم استعبادهن ،نظرائهم من اإلناث من وأسواء من جانب الكبار بدرجة آبيرة  نالشابات يوصم

 .سبل العيشالبالغين لارآة في مجموعات  ال يستطعن المشن بأنهن شعرنواألمهات الشابات أنفسه
واالعتداد بالنفس إن انعدام الثقة . حقله شخص أن يشعر أنه يجب على ال بدافع المطالبة بالحقوق ، الشعورمن أجل : العدل ب الشعور
.  الذآورنأقرانهب قارنةم' عادلغير 'و ' عادل'العدالة وما هو ب يرتبط بشعور أقل تشكال لدى الفتيات في سن المراهقة يدا بالفعل جالمدرك

وهذا يعني وجود . لهم تروق  االمور عندما العلى تبريربعض األمور ظالمة أو أن  همرو شعسببآان األوالد أآثر قدرة على توضيح و
 إلىلنظر  ايةآيففي  ولكن "حقوق الطفل" مثلليس فقط هم، قدر أآبر من الترآيز على دعم آل من الفتيان والفتيات للتفكير في حقوق

 . إلى حلول عملية يمكن أن تثار مع البالغينة ذلك وترجمتهاعالجم همالمظالم التي يمكن
ر باألمان في آال البلدين ، والسيما في جنوب أفريقيا حيث وشعال حولآان هناك الكثير من االهتمام والقلق من الفتيان والفتيات  : السالمة

 إلىاألولوية هي لتمكين الفتيات من الخروج من المجال الخاص ، و.  آل من الفتيان والفتيات مستوى العنف الجنسي والجسدي ضديزداد 
 جسديا ة المنقادةطريقالبعض الخيارات الناشئة عن البحوث تحدي وتشمل . شاهدهم اآلخرون وأن يأن يشاهدوا اآلخريناألماآن العامة و

  تعتبر عام ماديالدعوة إلى مكان آمنآما أن .  من خالل فصول الدفاع عن النفس، على سبيل المثالأن يسلكنها يتوقع من الفتيات التي
  لتعبئة أصحاب المصلحة المحليين مثل مقدمي الرعاية والشرطة والسلطات المحلية لفهم احتياجات المراهقينمدخال

 مع 15 أو 14 وا في سنصبحيبعد أن المراهقين ، وخصوصا ' بةوصع 'عن مدىتحدث جميع البالغين : األماآن الصديقة للمراهقين
 الذين تزيد أعمارهم  ، األآبر سنانو المراهقأما . الكبارصل مع وا عن مشاآل التامراهقون آثيروتحدث ال. لفتيات اآثر من الفتيان اإدانة
تسمح و يمتلكها أقران لهم  أقل رسميةأماآن في واكوني أن ونريدي الموجودة" أنشطة األطفال" بـ ين مهتمفكانوا غير،   عاما15 على

 المالية عرفة باألمور ومتية حيا مهارات علىوأن يحصلوا أيضا ، وا على سجيتهميكونلالستماع إلى الرقص والموسيقى باللبنين والبنات 
 حتملةنقطة الدخول المو. صوت جماعي وتعلم مهارات اإلدارة العمليةآ من التحدث ممكينهي سوفي ذالدعم العملي الغير ذلك من و

 من خالل دعم آليات بناء المهارات في مجال التمثيل والحوار  القائمة صنع القرارعلمية لدعم مشارآة آل من البنين والبنات في األخرى
وآان مجلس مدرسة وإحدى المنظمات غير الحكومية الشريكة . ، ودعم الكبار لالستماع وتعلم آيفية احترام وجهات نظر الفتيان والفتيات

  .دعم مشارآة أآبر للمراهقينب ينمهتم
 


