
ما الذي تحب أن تراه الشابات

ترغب الشابات في رؤية:

منظمات حقوق المرأة )WROs( التي تقوم بتعزيز 
صوت الشابات من خالل....

أن تكون مدافعة صريحة عن حقوق الشابات في 
السالمة الجسدية والمشاركة في صنع القرار، ودعم 

التنوع وشمول الجميع. ويتطلب هذا من منظمات 
حقوق المرأة تطوير وإثبات:

•  المعرفة والمهارات:

•  سلوك المنظمة وممارساتها:

•  اإلجراء الخارجي:

برنامج الشابات للتوعية، الوكالة، المناصرة، والمساءلة )YW4A( هو برنامج مدته خمس سنوات يُنفذ في 
فلسطين، مصر، كينيا، وجنوب السودان.

يهدف البرنامج إلى تعزيز وتنويع مشاركة الشابات وإعالء أصواتهن للتأثير بشكل فعال في صنع القرار 
فيما يخص قوانين وسياسات ومعايير وممارسات عادلة بين الجنسين فيما يخص سالمتهن الجسدية 

ومشاركتهن المتساوية.

YW4A أولويات برنامج

الغرض من هذه النبذة:

تلخص هذه النبذة التغييرات التي تود الشابات رؤيتها 
حول سلوكيات وممارسات وأفعال الجهات الفاعلة 

.YW4A الرئيسية في برنامج
وهي بمثابة معيار ومرجع للمشروع ككل وسيتم 

 )MEL( استخدامها لدعم تنفيذ المشروع في عملية
االمتابعة والتقييم والتعلم من المشروع.

كيف تم استنباط تلك البيانات؟

وباالعتماد على المبادئ النسوية، الفرضية الرئيسية 
لمدخل GTMEL هي أن تقوم الشابات بقيادة عملية 

.MEL
ويعني هذا عملياً أن الشابات يحددن كيف يبدو التغيير 

اإليجابي بالنسبة لهن في واقعهن المعيشي. ويوضح هذا 
ما يصفه المشروع بالنجاح وما يتم التحقق منه الحقًا 

لضمان المساءلة.
يقوم

بتفعيل هذا المدخل بتكوين مجموعة الشابات المرجعية  
YWRG لقياس مخرجات المتابعة و التقييم  في كل 

بلد. وتتكون المجموعة من 30 شابة )24  بين 15 
و30 سنة، و6 شابات أكبر من 30 سنة( في مجمل 

البالد األربعة في البرنامج.
ومن خالل المشاركة في ورشة تصميم MEL لمدة 

ثالثة ايام في كل دولة، وصفت مجموعة الشابات 
المرجعية YWRG  التغييرات التي يرغبن في رؤيتها 
في محيطهن. و تلك هي آرائهن التي يتم تقديمها في هذه 

النبذة.

فهم حقوق الشابات الموجودة في القوانين 
المحلية والدولية والتي تؤثر على وضع المرأة.

المناصرة ومهارات التواصل.
قدرات الفريق للتعامل مع الشابات وتمكينهن.

تعزيز المساواة في المشاركة والتمثيل 
والقيادة للشابات.

ضمان النزاهة المؤسسية التي تحمي الشابات.
إظهار االلتزام بالتنوع.

الحث على تغيير السياسات واإلصالح 
القانوني.

بناء التحالفات والشراكات التي تعزز حقوق 
مجموعات متنوعة من الشابات، بما في ذلك 

المتدينات والالجئات والمعاقات.
الدفاع عن حقوق الشابات من خالل وسائل 

اإلعالم والحمالت.
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الشابات الالتي يمارسن القيادة عن طريق
كونهن نساء قويات ومستقالت قادرات على التعبير 
عن آرائهن والمطالبة بحقوقهن، بينما يتمتعن بالود 

واالنفتاح والتعاطف.
وهذا يتطلب من الشابات تطوير وإثبات:

•  التأثير في العائلة والنطاق األسري:

•  التأثير في السلوك المجتمعي:

•  السلوك في منظمات حقوق المرأة:

 )FBOs( المنظمات القائمة على المعتقد الديني
التي تدعم حقوق الشابات من خالل

التصريح والمجاهرة ضد األعراف المسيئة 
والممارسات التي تخص السالمة الجسدية ومشاركة 
الشابات في صنع القرار، بل وأن تصبح المنظمات 

مناصرات عن الشابات.
يتطلب هذا من المنظمات ذات النهج الديني أن تطور 

وتظهر:

•  المعرفة والمهارات:

•  السلوك والممارسات المنظمية:

•  اإلجراء الخارجي:

صناع القرار المتجاوبين مع متطلبات الشابات عن 
طريق 

دعم المساواة بين الجنسين والمطالبة جهًرا بحقوق 
الشابات في السالمة الجسدية والمشاركة في صنع 

القرار من خالل التغييرات القانونية وإصالح 
السياسات. 

يتطلب هذا من صناع القرار على المستوي المحلي 
والوطني تطوير وإظهار:

•  المعرفة والمهارات:

•  السلوك والممارسات:

•  االجراءات الخارجية:
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 KIT والُمنفذ من خالل تحالف من 8 شركاء وُممول من وزارة الخارجية الهولندية. قام ،)YW4A( تم تطوير هذه النبذة ونشرها تحت مظلة برنامج الشابات للتواصل والوكالة والمناصرة والمساءلة
بتنسيق وتيسير عملية GTMEL وتطوير هذه النبذة الذي تم التصديق عليها من قبل مجموعة الشابات المرجعية )YWRG( في البلدان األربعة.

تم التطرق لالختالفات الناتجة عن تنوع السياقات الوطنية بصورة أكثر تفصيال في تقرير كل دولة على حدة. وتلك التقارير متاحة لدى الطلب. وتتضمن مجموعة الشابات المرجعية 
:)YWRG(

جنوب السودان: جريس كيدان، ديزيري سارافينا، فايما سيكا، جلوريا مينسيرا، انيونجو روزلين
فلسطين: سمر خليل، داليا عبدهللا، ماجدولين ناطور، آمنة بداونه، صفد العصا ، رنان عيسى.

كينيا: هيلين كوامبوكا ماجيتو، ازيناث اوكيموا، ستيال كيماني، سينثيا اكومو، هيلدا كاجويريا، فلورنس كانيني، ماورين كاويرا.
مصر: منار مكرم، رحاب خالد، مها محمد، إسراء محمد، آية أحمد، هاجر عالء الدين، ياسمين عادل، مونيكا هاني، زينب سمير، فاطمة جمعة، سيدة عبدالفتاح.

حضرت هذه النبذة فليس ديفيدز، جولي نيوتن، وايلزبيت لودينستين، بدعم من مونيكا نبيل عزيز، جاكلين نديرانجو، رشا صالح الدين، ولونا جيمس اليا.

ممارسة سلطة اتخاذ القرار واالستقالل 
االقتصادي في المنزل.

إدارة المهام المنزلية وحل مشاكل األسرة.
أن تكون قدوة في الدفاع عن الحقوق )بدًءا 

بنفسها(.

تعزيز التعليم الديني الذي يدعم حقوق المرأة.
توجيه وتدريب الشابات والقادة الدينيين بشأن 

الحقوق.
بناء تحالف من خالل الشراكة مع جمعيات 
حقوق المرأة وأصحاب المصلحة المؤثرين 

والتعاون بين االديان.

إظهار فهم لحقوق الشابات بما في ذلك القوانين 
الوطنية والدولية التي تؤثر على وضع المرأة.
توضيح وعي بالتنوع والقضايا التي تواجهها 

الشابات المهمشات.
أن يكونوا في موضع قيادة وتشبيك للتأثير على 

أصحاب المصلحة والجمهور.

أن يكون صناع القرار متاحين للشابات 
لسماعهن وتقديم المشورة.

أن يكونوا ممثلين عن صوت الشابات.
االشتراك في السلطة من خالل اشراك وتشجيع 

وتمكين الشابات.

مناصرة حقوق المرأة من خالل تغيير القوانين 
والسياسات المسيئة.

بناء التحالفات، التنسيق والتعاون مع أصحاب 
المصلحة وصناع القرار.

دعم حقوق الشابات من خالل وسائل االعالم 
والحمالت.

الدفاع عن حقوق النساء: رفع الوعي والتأثير 
على الرأي العام والسياسات والقوانين.

تقلد المناصب القيادية المجتمعية.
حشد وإلهام وتوجيه الشابات األخريات.

تقنيات ومهارات مناصرة متقدمة.
إظهار معرفة قوية بحقوق المرأة والسالمة 

الجسدية والمشاركة في صنع القرار.
التشبيك، التواصل والتكامل مع منظمات 

حقوق الشابات األخرى وأصحاب المصلحة 
الرئيسيين.

إظهار الوعي بالقوانين والسياسات المتعلقة 
بحقوق الشابات فيما يخص السالمة الجسدية 

والمشاركة في صنع القرار.
التزام بالمناصرة والمهارات لدعم الشابات.
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دعم الشابات في القيادة والمشاركة المتكافئة 
في صنع القرار.

تطوير سياسات داخلية لضمان عدم التمييز.  
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