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شكر وعرفان

تعرب منظمة العفو الدولية عن امتنانها لكل من سخر وقته 
وخبراته من أجل إعداد هذه الوحدة التربوية المتعلقة بالحقوق 

الجنسية واإلنجابية.

ويشمل ذلك أعضاء فريق التربية على حقوق اإلنسان في 
المكاتب الوطنية التابعة لمنظمة العفو الدولية الذين شاركوا 

في تصميم ورش العمل وطرح النسخة التجريبية من هذه 
الوحدة التدريبية، وهم: غالديس أتياه )غانا( وطورية بوعبيد 

)المغرب( وفونغاي فيمباي تشيكواندا )زيمبابوي( وأوال 
غوريتسكا )بولندا( وتشارلز نيوكوري )كينيا( وماريت بيهكاال 

)فينلندا( وغابريال سانشيز )المكسيك( وأرنالدو سيرنا )بيرو( 
وزوي سبريت )بلجيكا( وجابو توعوانا )جنوب إفريقيا( ونيك 

فاندن بروكه )بلجيكا( ورومل دي فيرا )الفلبين(.

والشكر موصول لفريق التربية على حقوق اإلنسان في 
األمانة الدولية، وهم ميلودي روس التي قادت العملية 
التشاركية في وضع هذه الوحدة التدريبية بما في ذلك 

تنسيق ورش العمل وصياغة مسودة المادة النهائية 
وإعدادها، وتساندها تشيلسي ريكر )استشارية( والزمالء 

أعضاء الفريق أندريا سيبوتي وسنيه أوروا اللذان قاما 
باإلشراف على العملية وساهما في بعض المدخالت.

وال ننسى كذلك أعضاء الفريق العامل في األمانة 
الدولية الذين ساهموا في وضع مفاهيم المادة التدريبية 

وإعدادها، وهم سارة أتكينسون وإيان بيرن ولورا كارتر وشيال 
غونسالفيش وكاثرين ميرفي وسارة بايك ورادا تزانيفا 

وجينيفر رايت وكريستينا زامباس وميغيل مارتن زوماالكاريغي. 

وقامت هيلينا سكوت بتحرير الوحدة التدريبية، فيما قامت 
ليندزي وورمينغتون من شركة »أوف كولور ديزاين« 

بتصميمها.
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األطفال/اليافعون/الشباب 
تعّرف األمم المتحدة الطفل على أنه كل شخص دون سن 18 سنة، 

وأما اليافع )المراهق( فهو الشخص الذي يتراوح عمره من 15 إلى 
19 سنة، فيما حددت الفئة العمرية للشباب من 15 إلى 24 سنة. 
وُتستخدم هذه التعريفات لألغراض اإلحصائية بشكل رئيسي وقد 

تعرف الدول فئة الشباب بشكل مختلف عن بعضها البعض.

المجتمع 
قد تتخذ المجتمعات شكال ملموسا كجماعات من الناس الذين 

يشتركون في موقع جغرافي واحد أو قد تكون عبارة عن مجتمعات 
تضم أفرادا لهم نفس المعتقدات والتاريخ المشترك أو الخصائص 

المشتركة بين مجموعة من األشخاص سواء أكان اجتماعهم على هذه 
القواسم حسيًا أم افتراضيًا عبر اإلنترنت. ويمكن لألفراد أن يولدوا في 
هذا المجتمع أو االنتقال لإلقامة فيه أو االنضمام إليه أو يتم انتقاؤهم 

لالنتماء إليه. وتمتلك بعض المجتمعات قواسم تاريخية مشتركة من 
قبيل الجماعات العرقية أو الدينية أو اللغوية أو تلك المنتمية للشعوب 

األصلية فيما هنالك جماعات أخرى تجمعها روابط أقل متانة.

التمييز 
التمييز هو الحرمان المستمر لبعض األشخاص أو الجماعات من 

التمتع بكامل حقوقهم بسبب هوياتهم أو معتقداتهم.

تشويه األعضاء التناسلية لإلناث )ختان اإلناث(
يصف مفهوم تشويه األعضاء التناسلية لإلناث عملية إزالة جزء من 
األعضاء التناسلية األنثوية أو جميعها. وارتبطت هذه الممارسة في 
بعض البلدان بطقوس العبور إلى مرحلة البلوغ بالنسبة للفتيات أو 

اليافعات. وُينظر إلى هذه الممارسة على أنها وسيلة للتحكم بجنسانية 
النساء والفتيات وهي ما زالت مطبقة في عدد من بقاع العالم. 

ويمكن أن يقود تشويه األعضاء التناسلية لإلناث إلى تبعات خطيرة 
على الصحة البدنية والعقلية للنساء والفتيات. إذ يمكن أن يؤدي أحيانًا 

إلى حدوث نزيف أو التهاب أو انتقال لألمراض أو الصدمة واأللم 
وغالبًا ما تقود إلى مصاعب عند ممارسة الجنس أو أثناء الوالدة.

النوع االجتماعي والجنس 
يشير مصطلح »الجنس« إلى الفروقات البيولوجية بينما 

يشير مصطلح »النوع االجتماعي/الجندر« إلى الفروقات على 
صعيد األدوار والعالقات االجتماعية. وثمة استخدامات محددة 
للمصطلحات التالية في معرض محاولة فهم مفهومْي النوع 

االجتماعي والجنس: 

الجنس البيولوجي )الحيوي(: الخصائص الجسدية والوراثية 
والكروموسوماتية )الصبغية( التي تجعل من الشخص ذكرًا أو أنثى 

أو مختلط الجنس من الناحية الجسدية.
الهوية القائمة على النوع االجتماعي أو التعبير عنها: الشعور 
العميق للشخص بتجربته على صعيد النوع االجتماعي التي قد 

تتطابق أو تتعارض مع جنسه المحدد له عند الوالدة، أو الطريقة التي 
ُيتوقع منه خاللها أن يعبر فيها عن نوعه االجتماعي. ويتضمن التعبير 

عن النوع االجتماعي اإلحساس الشخصي بالجسد )ما قد يتضمن 
تعديل المظهر أو الوظائف الجسدية عن طريق تدخل طبي أو جراحي 

أو غير ذلك من أشكال التدخل المتاحة في حال توافر حرية االختيار( 
وغير ذلك من أشكال التعبير عن النوع االجتماعي بما في ذلك طريقة 

اللباس والحديث والسلوك. وبما أن هوية الفرد من منظور النوع 
االجتماعي قد تتخذ شكل ذكر أو أنثى أو نوع اجتماعي ال ُيوصف بأنه 
ذكر أو أنثى، فيمكن أن يتخذ شكل التعبير أكثر من نوع اجتماعي واحد 

أو يؤثر صاحبه عدم اعتماد نوع اجتماعي محدد البتة. 
العرف الخاص بالنوع االجتماعي: نمط متوقع من السلوك في 

المجتمع يقوم على جنس الشخص الفعلي أو المفترض أو ذكوريته 
أو أنوثته. وتتضمن بعض األعراف الشائعة على صعيد النوع 

االجتماعي ضرورة قيام المرأة برعاية األطفال أكثر من غيرها فيما 
ُيعتبر الرجل مسؤوال عن تأمين الدخل المالي لألسرة. ويصيغ هذا 

العرف أو التقليد طبيعة الفرص التي يحظى األشخاص بها ويفسح 
المجال أمام التمييز ضد الرجال والنساء الذين ال تنطبق عليهم 

مواصفات النموذج المطلوب.
الصور النمطية المتعلقة بالنوع االجتماعي: الصور النمطية هي 

افتراضات معممة حيال ضرورة استناد الشخص إلى صفة أو خاصية 
معينة من عدمها. فالصور النمطية القائمة على النوع االجتماعي 

هي افتراضات حيال القيم التي يؤمن الشخص بها بناًء على جنسه 
البيولوجي وميوله الجنسية أو هويته القائمة على النوع االجتماعي 

أو طريقة تعبيره عنها. ومن الممكن أن تكون الصور النمطية 
مستندة إلى حقائق فعلية والعكس صحيح، ويمكن أن تكون بالتالي 

إيجابية وسلبية في آن معًا.
الجنسانية: يشمل الجنس والهويات القائمة على النوع االجتماعي 

واألدوار والرغبة واللذة الجنسية والحميمية واإلنجاب. ويتم اختبار 
الجنسانية والتعبير عنها عن طريق األفكار والتخيالت والرغبات 

والمعتقدات والتوجهات والمواقف والقيم والسلوكيات 
والممارسات واألدوار والعالقات.

الميل الجنسي: يشير إلى قدرة الشخص على االنجذاب العاطفي 
والجنسي اتجاه، وإقامة عالقات حميمية وجنسية مع أفراد من نوع 

اجتماعي مغاير أو نفس النوع أو أكثر من نوع اجتماعي واحد.

مسرد المصطلحات
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العنف القائم على النوع االجتماعي 
تعّرف منظمة العفو الدولية العنف القائم على النوع االجتماعي 

على أنه العنف الموجه ضد شخص بسبب نوعه االجتماعي وطريقة 
تعبيره عنه أو بسبب هويته القائمة عليه. وفي الوقت الذي ُيمارس 
فيه معظم العنف القائم على النوع االجتماعي ضد النساء لكونهن 

نساء ال غير، فقد يتعرض أشخاص من أنواع اجتماعية أخرى لهذا 
النوع من العنف كذلك. فعلى سبيل المثال، يشكل تعرض الرجال 
لالعتداء جراء عدم التزامهم باآلراء االجتماعية السائدة حيال مفهوم 

الذكورية أو العنف الموجه ضد المتحولين جنسيا جراء هويتهم 
القائمة على النوع االجتماعي، أمثلة على العنف القائم على النوع 

االجتماعي. وقد يرتكب أي شخص هذا النوع من العنف وغالبًا ما 
يرتبط بانعدام المساواة بين الجنسين ووصمة العار والتمييز. 

المدافع عن حقوق اإلنسان 
تعّرف األمم المتحدة المدافعين عن حقوق اإلنسان على أنهم 

أشخاص يتحركون بمفردهم أو مع آخرين من أجل تعزيز أو حماية 
حقوق اإلنسان. 

الصكوك الدولية المعنية بحقوق اإلنسان 
تشير كلمة »صكوك« إلى الوثائق التي صاغتها الدول أو الهيئات 

الدولية أو اإلقليمية أو وافقت عليها بهدف نشر وحماية حقوق 
اإلنسان والحريات األساسية. وتساعد هذه الصكوك على تحديد 

واجبات الدول ومسؤولياتها التي يتعين عليها الوفاء بها. وتتضمن 
معاهدات ملزمة من الناحية القانونية من قبيل اتفاقيات األمم 
المتحدة وعهودها وتفسيرات هيئات المعاهدات لها من قبيل 

التعليقات العامة التي تصدر عن تلك الهيئات باإلضافة إلى وثائق 
أخرى غير ملزمة من قبيل اإلعالنات أو البيانات )بما في ذلك اإلعالن 

العالمي لحقوق اإلنسان(. 

وتتضمن المعايير األخرى لحقوق اإلنسان مبادئ وتوجيهات وقواعد 
توصلت المنظمات الدولية والخبراء إليها.

المثليون والمثليات وذوو الميول الجنسية الثنائية 
 (LGBTI( والمتحولون جنسيا ومختلطو الجنس

يستخدم اختصار )LGBTI( لإلشارة للمثليين والمثليات وذوي الميول 
الجنسية الثنائية والمتحولين جنسيا ومختلطي الجنس. وثمة صيغ 

عدة لهذا االسم المختصر، حيث تستخدم منظمة العفو الدولية 
المختصر الوارد أعاله فيما تلجأ منظمات وجماعات أخرى الستخدام 
مختصرات أخرى بحسب عضويتهم واألفراد الذين يعملون معهم.

المثليات: المرأة المثلية هي كل امرأة تنجذب جسديا وجنسيا 
وعاطفيا للنساء األخريات. ويمكن أن يشير المصطلح لالنجذاب نحو 

الجنس نفسه أو سلوكه أو الهوية الثقافية للمرأة.
المثليون: الرجال أو النساء الذين ينجذبون جسديا وجنسيا وعاطفيا 

لألشخاص من نفس جنسهم، وقد يشير ذلك إلى االنجذاب 
الجنسي نحو الجنس نفسه أو سلوكه أو هويته الثقافية. وال يخص 
لفظ »مثلي« نوعًا اجتماعيًا بعينه وبذلك يمكن أن يشير إلى الرجال 

والنساء على حد سواء ممن ينجذبون جنسيا لنفس جنسهم أو 
يتبنون هويتهم على هذا األساس. ومع ذلك، فمن الرائج استخدام 

لفظة »مثلي« لإلشارة للرجال فقط.
ذوو الميول الجنسية الثنائية: هم األشخاص الذين ينجذبون 

للرجال والنساء معا أو يمارسون الجنس معهم. كما يمكن أن يشير 
المصطلح إلى مفهوم الهوية الثقافية.

المتحولون جنسيًا: األفراد الذين يعبرون عن هويتهم القائمة على 
النوع االجتماعي بطريقة تختلف عما تقتضيه األعراف االجتماعية 

الملحقة بالجنس البيولوجي الذي ُحدد لهم عند الوالدة. وقد يختار 
البعض تعديل جنسهم البيولوجي بحيث يتطابق مع هويتهم 

القائمة على النوع االجتماعي إما من خالل إجراء تدخل جراحي أو 
العالج بتعاطي الهرمونات، فيما قد يؤثر البعض اآلخر عدم القيام 

بأي من تلك اإلجراءات. ويشمل المصطلح طائفة واسعًة من 
الهويات األخرى من قبيل الجنس الثالث واألفراد الذين يحملون أكثر 
من هوية قائمة على النوع االجتماعي أو الذين ال يحددون هويتهم 

مطلقًا. وغالبا ما ُيختصر المصطلح إلى كلمة »المتحولون« فقط 
للداللة على نفس المفهوم.

مختلطو الجنس: األفراد الذين يحملون خصائص هورمونية أو 
كروموسومية أو لهم أعضاء تناسلية ال توافق المعايير المعتمدة 

لتعريف الجهاز التناسلي ما بين »ذكر أو أنثى« على الصعيد 
اإلنجابي أو الجنسي. وقد يتخذ مصطلح مختلطي الجنس أشكااًل 

عديدة ويغطي طائفة واسعة من الخصائص الجسدية. ومن 
الصعب تتبع عدد األشخاص الذين يولدون بخصائص جسدية أو 

تناسلية أو كروموسوماتية ُتصنف على أنهم من مختلطي الجنس، 
ولكن تقدر منظمة الصحة العالمية أن واحدًا من بين كل 2000 طفل 

ُيولد بجسد يختلف بوضوح عن جنسي الذكر واألنثى المعتادْين 
على الرغم من أنه ال يتم تحديد هوياتهم جميعًا عند الوالدة أو الحقًا 

على أنهم من فئة مختلطي الجنس.

االغتصاب 
ُيعد االغتصاب أحد أشكال العنف الجنسي، وقد يختلف تعريف 
االغتصاب في القوانين الوطنية حيث ال تصنف بعض البلدان 
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االغتصاب الزوجي على أنه جريمة. ومع ذلك، تشترك التعريفات 
الوطنية وغيرها من التعريفات في فكرة مفادها أن االغتصاب جريمة 

تستخدم فيها القوة أو التهديد بها أو اإلكراه، وتكون فيها الضحية 
عاجزة عن اتخاذ قرار بحرية أو قبول عملية اإليالج، بغض النظر إذا ما 
كان ذلك طفيفًا في أي منفذ من منافذ الجسم باستخدام أي عضو 

من أعضاء الجسم أو األجسام األخرى.

التربية الجنسية 
التربية الجنسية هي عملية تستمر مدى الحياة ضمن مسار التعليم 

النظامي وخارجه وتوفر معلومات ومهارات وكفاءة لمساعدة الناس 
على التوصل إلى قرارات مستنيرة بشأن حياتهم الجنسية. وتشمل 

التربية الجنسية على سبيل المثال توفير المعلومات العلمية 
الدقيقة وغير المتحيزة بشأن طائفة واسعة من المواضيع المتعلقة 
بالجنسانية بما في ذلك التنمية البشرية والعالقات وصناعة القرار 
ومنع الحمل والوقاية من األمراض. وتتوفر المزيد من المعلومات 
حول التربية الجنسية من خالل الموقع اإللكتروني الخاص بالشباب 

والتربية الجنسية الشاملة التابع لألمم المتحدة. 

الصحة الجنسية
تعرف منظمة الصحة العالمية الصحة الجنسية على أنها حالة الرفاه 

البدني والعاطفي والعقلي واالجتماعي المتعلقة بالحياة الجنسية، 
وال يقتصر ذلك على غياب المرض أو العلل أو األوجاع فحسب، يل 
إن الصحة الجنسية تستدعي اتباع نهج إيجابي ومحترم تجاه الجنس 

والعالقات الجنسية وإمكانية خوض تجارب جنسية ممتعة وآمنة 
بعيدًا عن اإلكراه والتمييز والعنف. ومن أجل التمتع بالصحة الجنسية 

والحفاظ عليها، يتعين احترام الحقوق الجنسية لجميع األشخاص 
وتمتعهم بها.

خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية 
ينبغي أن تراعي خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية احتياجات 

المستخدمين وأن تكون متوافرة ومتاحة ومقبولة وذات جودة 
عالية للجميع. وينبغي أن تلبي هذه الخدمات االحتياجات الخاصة 
لمستخدميها بما في ذلك فئة الشباب. وتتضمن بعض خدمات 

الصحة الجنسية واإلنجابية ما يلي: 

الرعاية المتعلقة بأمراض النساء  	n

جميع أشكال وسائل منع الحمل اآلمنة والفعالة  	n

اإلجهاض اآلمن والرعاية اآلمنة لفترة ما بعد اإلجهاض 	n

رعاية صحة النفساء  	n

الوقاية من األمراض المنقولة جنسيا بما في ذلك فيروس  	n

نقص المناعة البشرية وتشخيصها وعالجها 
سرطان الثدي وسرطان األعضاء التناسلية  	n

عالج العقم والخصوبة  	n

خدمات الناجيات من العنف الجنسي والقائم على النوع  	n

االجتماعي 

العنف الجنسي 
يتضمن العنف الجنسي االعتداءات البدنية والنفسية الموجهة 
نحو الخصائص الجنسية للشخص. وال يقتصر ذلك على انتهاك 

حرمة الجسد، بل قد يشمل أفعاال ال تنطوي على إيالج أو تالمس 
جسدي. ويتضمن العنف الجنسي جرائما من قبيل التحرش 

الجنسي واالعتداء الجنسي وسفاح القربى واالغتصاب. وقد يكون 
مرتكب العنف الجنسي شخصا غريبا عن الضحية أو أحد معارفها أو 
أصدقائها أو أقاربها أو شريكها الحميم. وتلحق جميع أشكال العنف 

الجنسي األذى بالشخص وتشكل انتهاكًا لحقوق اإلنسان.

الوصمة 
ُيطلق على المجموعة المشتركة من التصورات أو االفتراضات 

السلبية التي يحملها المجتمع تجاه أمر أو شخص ما اسم الوصمة. 
ويمكن أن تلحق الوصمة االجتماعية بشخص ال تلبي هويته المعايير 

االجتماعية السائدة في المجتمع. ونظرا لما يلحق بهم من وصمة، 
يتعرض هؤالء األشخاص للتمييز ضدهم بسبل مختلفة. فقد يتم 

وسمهم بأنهم أناس غير طبيعيين أو منحلين أخالقيا أو أنهم بمكانة 
دونية أو يشكلون خطرا على اآلخرين بل ونعتهم بالمجرمين. ويمكن 
أن تصبح الهويات واألشخاص الذين ُتلصق بهم الوصمة، كجنسانية 

األشخاص والهويات القائمة على النوع االجتماعي، محرمات 
اجتماعية ومجاالت يمنع التحدث عنها.

اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 
 تبنت حكومات دول العالم اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان في 

عام 1948. وهو مجموعة من المعايير التي تؤكد على الحقوق 
المتعلقة بحرية جميع األشخاص وكرامتهم واحترامهم ومساواتهم 

في جميع األماكن. وللمزيد من المعلومات المتعلقة باإلعالن 
العالمي لحقوق اإلنسان، ُانظر الوحدة األولى من دليل منظمة 

العفو الدولية المعنون »احترموا حقوقي، احترموا كرامتي، الوحدة 
األولى: الفقر وحقوق اإلنسان«.
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نساء وفتيات ورجال وصبية يتظاهرون 
في شوارع نيكاراغوا بمناسبة يوم 

نزع الصفة الجنائية عن اإلجهاض في 
أمريكا الالتينية والكاريبي، 28 سبتمبر/

أيلول 2011.

مقدمـة
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نحن جميعًا لنا الحق في اتخاذ القرارات المتعلقة بصحتنا وأجسادنا 
وحياتنا الجنسية واإلنجابية. كما أن لنا الحق بالقيام بذلك دون خوف 
من التعرض لضغوطات تجبرنا على اإلتيان بأمور بما يخالف إرادتنا 
أو التعرض للتمييز من لدن عائالتنا أو مجتمعاتنا المحلية أو الضرب 

أو الحبس أو حتى القتل.

ولكن حرية الناس في اتخاذ تلك القرارات في مختلف أنحاء العالم 
تقيد تحديدًا من قبل الحكومات والعاملين في مجال الرعاية الصحية 

وأقراننا وعائالتنا. وفي نهاية المطاف، ُيمنع الناس من البت في 
هذه الخيارات بالمجمل.

وال زال العديد من شباب العالم البالغ عدد 1.8 مليار نسمة يعيشون 
دون إمكانية التمتع بحقوقهم الجنسية واإلنجابية. وحينما ُيحرم 

الناس من التمتع بهذه الحقوق بما في ذلك الحصول على التثقيف 
والمعلومات الدقيقة بشأن نشاطهم الجنسي وصحتهم الجنسية 

واإلنجابية، فمن المرجح أن يتعرضوا للعنف الجنسي ومخاطر الحمل 
غير المرغوب به والتقاط عدوى األمراض المنقولة جنسيا بما في 

ذلك فيروس نقص المناعة البشرية. كما أن الشباب والشابات غير 
القادرين على اتخاذ القرارات الخاصة بأجسادهم والذين ال يمتلكون 

فرصًا متساوية للحصول على خدمات الرعاية الصحية واإلنجابية، 
سوف تكون فرصتهم في الحصول على التثقيف المطلوب ضئيلة، 
ما قد يجعلهم أقل قدرة على االستفادة من الفرص االقتصادية أو 

المساهمة في بناء مجتمعاتهم.

ويعتمد التمتع بحقوقنا الجنسية واإلنجابية على فهمنا آللية عمل 
النوع االجتماعي والجنسانية ضمن سياق األعراف الثقافية التي 

تنظم التفاعل بين األشخاص. فقد يتم وسم نشاطنا الجنسي أو 
رغباتنا الجنسية أو تقييدها أو إخضاعها لرقابة صارمة، وقد تعمد 
بعض الجهات إلى الحد من قدرتنا على التحكم بخياراتنا اإلنجابية 

واأُلسرية وكيفية تعبيرنا عن هوياتنا القائمة على النوع االجتماعي.

وتأتي الوحدات التعليمية المعنية بالتربية على حقوق اإلنسان من 
إعداد منظمة العفو الدولية والتي تركز على التفكير الناقد واالنخراط 

االجتماعي لتندرج بشكل طبيعي ضمن سياق التعلم عن النوع 
االجتماعي والنشاط الجنسي والحقوق الجنسية واإلنجابية. ولقد 

تم وضع هذه الوحدة التدريبية لمساعدة الشباب في معرفة ماهية 
الحقوق الجنسية واإلنجابية وتمكينهم من االنخراط في الدفاع عن 
حقوقهم والمطالبة بها واتخاذ القرارات الخاصة بأجسادهم وتحديد 

الخيارات والرغبات على صعيد نشاطهم وحياتهم الجنسية والنوع 
االجتماعي وحقوق اإلنسان.

معلومات عن هذه الوحدة التدريبية 
ُصممت الوحدة التدريبية بحيث يتسنى للناشطين والقادة الشباب 

استخدامها في معرض قيادتهم ألقرانهم طوال رحالت التأمل 
والتحليل النقدي والتحركات الفردية والجماعية. ويشمل ذلك تمكين 

الشباب من خالل تزويدهم بالمهارات الالزمة لقيادة الحمالت 
والحراك وأنشطة المناصرة وكسب التأييد على صعيد التمتع 

بحقوقهم الجنسية واإلنجابية.

وُتعد هذه الوحدة ثالث وحدة تعليمية تقوم منظمة العفو الدولية 
بإعدادها ضمن موارد الرزمة التعليمية التي تحمل اسم »احترموا 

حقوقي، احترموا كرامتي«. وتستعرض كل وحدة مختلف القضايا 
المرتبطة بالفقر وحقوق اإلنسان. وتوفر الوحدة األولى مقدمة عامة 

للموضوع، فيما تستعرض الوحدة الثانية مسألة السكن كحق من 
حقوق اإلنسان. وتستكمل الوحدة الحالية المعنية بالحقوق الجنسية 

واإلنجابية وتبني على مواضيع حقوق اإلنسان العالمية التي 
جرى طرحها تقديمها واستعراضها في الوحدتين األولى والثانية، 

وتستكشف سبل تجسيد حقوق اإلنسان في أجسادنا وخياراتنا.

ولقد ُصممت كامل رزمة الموارد التعليمية »احترموا حقوقي، 
احترموا كرامتي« بحيث تساند المربين في تنظيم دورات تعليمية 

عن حقوق اإلنسان للشباب بما في ذلك المعلمين والعاملين 
مع الشباب والقادة منهم وناشطي المجتمع المحلي والمربين 
من األقران. وبما أن الدليل يبرز المعارف والمهارات التي يحتاج 

الميسرون إليها ألداء دورهم على أكمل وجه، فمن الضروري أن يتم 
استخدامه إلى جانب كل وحدة من الوحدات التعليمية.

هدف الوحدة 

مشاركون في لقاء »حراك الشباب في منطقة آسيا والباسيفيكي« في 
هونغ كونغ بتاريخ 8 مايو/أيار 2008، يتناقشون الحملة بالتزامن مع تنظيم 

دورة األلعاب األولمبية في بكين.
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رقم	الوثيقة:	ACT 35/001/2015 يناير/كانون الثاني 2015

الوحدة الثالثة – الحقوق الجنسية واإلنجابية هي من حقوق اإلنسان
احترموا	حقوقي،	احترموا	كرامتي

أطلقت منظمة العفو الدولية حملتها العالمية بعنوان »جسدي 
حقوقي« بغية وقف تحكم الحكومات وغيرها بحياتنا الجنسية 

واإلنجابية وتجريمها لسلوكياتنا المتعلقة بها. ومع انهماك 
حكومات الدول خالل عامي 2015/2014 بالتفاوض بشأن 

األهداف اإلنمائية الجديدة للعقد القادم، تعمل منظمة العفو 
الدولية على ضمان بقاء بند حماية هذه الحقوق مدرجًا على 

أجندات تلك الحكومات. 

والشباب من أمثالكم هم في صميم حملتنا نظرأ ألن حقوقكم 
مهددة أيضًا. فغالبا ما تغيب أصواتكم عن هذه النقاشات، وغالبا 
ما يتولى آخرون نيابًة عنكم مهمة اتخاذ قرارات تتعلق بأجسادكم 
وجنسانيتكم وصحتكم على الرغم من أنها بامتياز قرارات ينبغي 

أن تتخذوها بأنفسكم.

ومع وجود 1.8 مليار شاب وشابة في العالم، أنت جزء من أكبر 
فئة شبابية شهدها العالم، ولصوتك أهميته. 

انضموا إلى حملتنا اليوم واتخذوا الخطوة األولى على طريق 
المطالبة بحقوقكم. فبإمكاننا معًا أن نحقق ما يلي:

وقف استخدام الحكومات لقوانين تمييزية تعاقب الناس  	n

على خياراتهم الجنسية أو اإلنجابية؛

وقف اآلخرين عن التحكم بقراراتنا الخاصة بأجسادنا وحياتنا؛  	n

إزالة العوائق التي تحول دون حصولنا على المعلومات  	n
والخدمات الجنسية واإلنجابية بما في ذلك الحصول على 

وسائل منع الحمل؛

ومساعدة اآلخرين على المطالبة بحقوقهم والتمتع بها  	n

بحيث يتسنى لنا جميعا القيام بخيارات حرة ومستنيرة مبنية 
على حسن اطالعنا على المعلومات المتعلقة بحياتنا 

الجنسية واإلنجابية دون خشية من التعرض للتمييز والعنف. 

https://www.( اعرف المزيد عن الحملة عبر موقع 	n
 ( amnesty.org/en/campaign-my-body-my-rights/

.(MyBodyMyRights#( وهاشتاغ

حملة منظمة العفو الدولية 
»جسدي حقوقي«

شابات في المغرب يشاركن في انطالقة حملة منظمة العفو الدولية 
»جسدي حقوقي«، مارس/آذار 2014.
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رقم	الوثيقة:	ACT 35/001/2015 يناير/كانون الثاني 2015

الوحدة الثالثة – الحقوق الجنسية واإلنجابية هي من حقوق اإلنسان
احترموا	حقوقي،	احترموا	كرامتي

توجه منظمة العفو الدولية جهود التربية على حقوق اإلنسان باتجاه 
تمكين األفراد وتحدي التوجهات والقيم والسلوكيات والمساهمة 

في تحّولها ونشر الوعي واإلدراك وتعزيز االلتزام القائم تجاه حقوق 
اإلنسان والشغف بها.

وليست التربية على حقوق اإلنسان مجرد تربية على الحقوق ومن 
أجلها، بل تربية تعتمد نهجًا تشاركيًا وعملية تعلم قائمة على نهج 
حقوق اإلنسان تهدف إلى تعزيز القدرات الالزمة للتفكير النقدي 

والتحليل. وتحترم التربية على حقوق اإلنسان حقوق المربين 
والمتعلمين على حد سواء في تفكيك عالقات القوة والتشجيع 

على خلق مساحة ديمقراطية للتعلم المقرون باالحترام. وتكتسي 
التربية على حقوق اإلنسان وُنُهج التعلم التشاركية أهمية حيوية 

من أجل المشاركة في حوارات صعبة بشأن الجنسانية والنوع 
االجتماعي والحقوق التي تتضمنها الوحدة التدريبية الحالية. ولمزيد 
من المعلومات حول التعلم والتيسير التشاركي القائم على حقوق 

اإلنسان، ُانظر »دليل منظمة العفو الدولية للتيسير: المرشد 
الستخدام المنهجيات التشاركية في التربية على حقوق اإلنسان«. 

حول التعلم التشاركي والتربية 
على حقوق اإلنسان 
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رقم	الوثيقة:	ACT 35/001/2015 يناير/كانون الثاني 2015

الوحدة الثالثة – الحقوق الجنسية واإلنجابية هي من حقوق اإلنسان
احترموا	حقوقي،	احترموا	كرامتي

ُصممت األنشطة التي تتضمنها الوحدة الحالية من أجل استخدامها 
من طرف الشباب وبالتعاون معهم في تطوير المهارات الالزمة 

للدفاع عن الحقوق الجنسية واإلنجابية.

وتأتي هذه األنشطة مكّملًة للمعلومات الواردة في كل قسم من 
أقسامها. وبوصفكم ميسرين مهتمين بالعمل مع مجتمعاتكم 
المحلية من خالل الوحدة الحالية، فبوسعكم استخدام األنشطة 
لتصميم دورات تدريبية وتحويرها بما يناسب ظروفكم الخاصة. 

وفي الوقت الذي تمتلك فيه الكثير من قضايا الحقوق الجنسية 
واإلنجابية الواردة في الوحدة الحالية روابط مع سياقات وبلدان 

عدة، فينبغي عليكم دومًا أن تختاروا المواضيع والقضايا التي تعود 
بفائدة كبيرة على الشباب في مجتمعاتكم المحلية والمواضيع التي 

ُيعتبر الخوض فيها أمرًا قانونيًا وآمنًا في بلدانكم. 

وفي بعض األماكن، قد تكون مسألة نشر بعض عناصر 
الحقوق الجنسية واإلنجابية أمرا ينطوي على مخاطر جّمة بل 

ويمكن أن تكون مخالفة للقانون. ومن األهمية بمكان معرفة 
المخاطر التي تقدمون عليها عقب قراركم بالحديث مع آخرين 

حول الموضوع والتحرك بشأنه بغية الحيلولة دون تعريض 
أنفسكم أو اآلخرين للخطر.

ومن أجل إيجاد عملية تعلم شاملة، تم عرض األنشطة الواردة في 
هذه الوحدة التدريبية وفق نسق مدروس مسبقًا بحيث يبني كل 

نشاط جديد على العمل الذي تم إنجازه في الجلسات السابقة وُيعد 
جزءا من عملية التعلم المتكاملة. وفي الوقت الذي يمكن فيه فصل 

األنشطة عن بعضها البعض والتخطيط وفق التوقيت والجدول 
األنسب للمجموعات، فمن شأن الحفاظ على أداء األنشطة وفق 
النسق الذي ترد فيه أن يقود إلى تحقيق أفضل النتائج الممكنة. 

وتعتمد المدة الزمنية المطلوبة إلنجاز كل نشاط على عدد 
المشاركين فيه وسابق خبراتهم ومعارفهم. ونوصي باعتماد نهج 

مرن يتيح خوض نقاشات وتحليالت عميقة مع الحرص على تغطية 
جميع الخطوات الواردة في النشاط. 

كيفية استخدام األنشطة 

أعلى: دورة إقليمية »لتدريب المدربين« على الحقوق الجنسية واإلنجابية 
للناشطين الشباب من أمريكا الالتينية، في بونوس أيرس، األرجنتين 2014. 

أسفل: طلبة من ليسيه إيبو ديالو في السنغال يشاركون في فقرة أداء 
األدوار للتفاعل مع قضايا حقوق اإلنسان على هامش مشروع المدارس 

الصديقة لحقوق اإلنسان، 2012.
يمين: ورشة عمل مؤتمر شباب الدول االسكندنافية عن الحقوق الجنسية 

واإلنجابية.  كوبنهاغن، الدانمرك، يوليو/تموز 2014.
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رقم	الوثيقة:	ACT 35/001/2015 يناير/كانون الثاني 2015

الوحدة الثالثة – الحقوق الجنسية واإلنجابية هي من حقوق اإلنسان
احترموا	حقوقي،	احترموا	كرامتي

اقرأوا بتمّعن جميع المعلومات الواردة في هذا المورد المعرفي 
الذي يزودكم بالمعلومات األساسية المطلوبة كي تقوموا بإدارة 
س الروابط بين األنشطة. كما من شأنه أن  جلسات تدريبية وتلمُّ

يساعدكم على حسم خياركم بشأن األنشطة التي تنتقون التركيز 
عليها. وقد تودون تحوير األنشطة لإلحاطة بخصائص السياق 

الثقافي والسياسي المحلي أو الفئات العمرية للمشاركين 
وعددهم دون القيام طبعًا بتغيير األهداف المحددة لكل جلسة 

تدريبية. 

وقوموا بإعداد المكان المناسب لتنفيذ الجلسة الخاصة بالنشاط 
وتحضير المواد والموارد التي سوف تحتاجون إلى استخدامها )كما 

يرد في بداية كل نشاط(. 

وخططوا جيدًا للحظات افتتاح الجلسات واختتامها باستخدام أنشطة 
اإلحماء )التسخين( وكسر الجمود وبناء الثقة )كما يرد وصفها في 

القسم التالي الذي يتناول موضوع كسر حاجز الصمت(. ومن الجيد 
دومًا أن تكون في جعبتكم تمارين تنشيطية جاهزة وغيرها من 

األنشطة الجسدية القصيرة بغية التخفيف من التوتر في الجلسات 
الصعبة.

واستخدموا »دليل الميسر: المرشد الستخدام المنهجيات التشاركية 
في التربية على حقوق اإلنسان« كونه يتضمن معلومات ثرية 

ونصائح إلجراء جلسات األنشطة مع الشباب بما في ذلك المزيد 
من المعلومات المتعلقة بوضع القواعد األساسية من أجل إيجاد 

جو آمن يتيح احترام الجميع وكيفية تيسير تدريب المجموعات بشكل 
فعال والتوصل إلى أفكار محددة حول التحرك الذي يمكن للشباب 

أن يقوموا به بعد نهاية كل نشاط.

قبل أن تبدأوا 

نساء وفتيات ورجال وصبية يتظاهرون في شوارع نيكاراغوا بمناسبة يوم 
نزع الصفة الجنائية عن اإلجهاض في أمريكا الالتينية والكاريبي، 28 سبتمبر/

أيلول 2011.
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رقم	الوثيقة:	ACT 35/001/2015 يناير/كانون الثاني 2015

الوحدة الثالثة – الحقوق الجنسية واإلنجابية هي من حقوق اإلنسان
احترموا	حقوقي،	احترموا	كرامتي

ُيعتبر تقييم ما تفعله جانبًا هامًا من عملية التعلم. وأما متى 
وكيف تقوم بعملية التقييم فهو أمر يعتمد على كيفية استخدامك 

للوحدات التربوية وعلى طول الوقت الذي تبذله في كل نشاط. 
وربما ال يكون من المالئم إجراء تقييم موسع بعد كل جلسة. بيد أنه 

يجب أن ُتتاح للمشاركين دومًا فرصة التعبير عن مشاعرهم وآرائهم 
إزاء العمل الذي قاموا به. ويمكن القيام بذلك بسرعة بعد االنتهاء 

من كل نشاط أو بتفصيل أكثر بعد إكمال عدة أنشطة عقب كل فصل 
مثال. وينبغي إجراء تقييم أكثر شمواًل بعد إكمال الوحدة التربوية 

برمتها. 

لالطالع على مزيد من المعلومات بشأن أساليب التقييم، ُانظر 
»دليل الميسر«.

بعد أن تنتهي من استخدام هذا المصدر، ُيرجى تعبئة استمارة 
التغذية الراجعة )التقييم( المرفقة بهذه الوحدة وإعادتها إلينا.

قّيم عملك )كميسر(

مشاركون في لقاء »حراك الشباب في منطقة آسيا والباسيفيكي« في 
هونغ كونغ بتاريخ 8 مايو/أيار 2008.

©
 A

m
nesty International 

7 مقدمة



رقم	الوثيقة:	ACT 35/001/2015 يناير/كانون الثاني 2015

الوحدة الثالثة – الحقوق الجنسية واإلنجابية هي من حقوق اإلنسان
احترموا	حقوقي،	احترموا	كرامتي

تمثل نهاية كل نشاط فرصة لتشجيع الشباب على التحرك واإلبداع 
واالستمتاع. وفيما يلي بعض االقتراحات: 

نشر الوعي
اعثر على أساليب مبتكرة لتبادل المعلومات والتأمالت  	n

الجديدة مع األصدقاء وأفراد العائلة والمجتمع المحلي من 
خالل النقاشات أو الحوارات أو الفنون أو الغناء أو المسرح أو 

الرقص واألداء وما إلى ذلك. 
صمم ملصقات والفتات للتوعية بقضية محددة. 	n

قم بإعداد نشرة أو ُاكتب مقالة في إحدى الصحف أو وسائل  	n

اإلعالم المحلية أو شارك في برنامج إذاعي لكسر حاجز 
الصمت المحيط بإحدى مسائل الحقوق الجنسية واإلنجابية.

نّظم معرضًا أو نقاشًا عامًا أو مسيرة من أجل قضية محددة  	n

وادُع األصدقاء وأفراد العائلة لحضور الفعالية.
تبادل عبر اإلنترنت قصصًا عن مسائل تتعلق بالحقوق الجنسية  	n

واإلنجابية بحيث تبرهن على الطابع العالمي لهذه القضية. 

إحداث التغيير في مجتمعك المحلي 
قم بإجراء مسح يقيس التوجهات أو المواقف المحلية إزاء  	n

الحقوق الجنسية واإلنجابية في المدرسة أو الحي وقم بنشر 
النتائج. 

انضم إلى مجموعة شبابية أو قم بإنشاء واحدة ُتعنى  	n

بالحقوق الجنسية واإلنجابية من قبيل تحالف للمثليين وغير 
المثليين أو مركز لدعم المثليين والمثليات وذوي الميول 

الجنسية الثنائية والمتحولين جنسيًا ومختلطي الجنس.
قم بتنظيم فعاليات يمكن للشباب أن يلتقوا على هامشها  	n

مع مسؤولي المدرسة أو الحكومة المحلية أو زعماء المجتمع 
المحلي أو قادة دينيين للتعبير عما لديهم من شواغل.

أطلق حملة لمناهضة التمييز أو تحدث علنًا عن االنتهاكات التي  	n

ُترتكب في مجتمعك المحلي على صعيد الحقوق الجنسية 
واإلنجابية.

م المزيد  تعلُّ
ابحث عن مواضيع الحقوق الجنسية واإلنجابية باستخدام  	n

الشبكة المعلوماتية )اإلنترنت( أو المكتبة المحلية.
قم باالتصال مع الناشطين المحليين في مجال الحقوق  	n

الجنسية واإلنجابية أو مع غيرهم من الشباب في مختلف أنحاء 
العالم ممن لديهم اهتمام بقضايا الحقوق الجنسية واإلنجابية 

باستخدام مواقع التواصل االجتماعي.
انضم إلى حملة منظمة العفو الدولية »جسدي حقوقي« 	n

ابحث عن المعلومات المتعلقة بالحمالت العالمية األخرى وقم  	n

بتنظيم فعاليات محلية أو أطلق مبادرات االنضمام إليها عبر 
مواقع التواصل االجتماعي. وتشمل بعض األمثلة ما يلي: 

اليوم العالمي لمناهضة كراهية المثليين والمتحولين  	

جنسيًا
CrowdOutAIDS »حملة »مزاحمة اإليدز 	

حملة »16 يومًا من التحرك لمناهضة العنف القائم على  	

النوع االجتماعي«

صمم تحركاتك بنفسك 

يسار: شابتان تشاركان في حملة 16 يومًا من التحرك لوقف العنف ضد 
المرأة، بارك كالديرون، كونكا، اإلكوادر، نوفمبر/تشرين الثاني 2008.

أقصى اليسار: شابات يشاركن في حفل إطالق حملة منظمة العفو الدولية 
»جسدي حقوقي« في النمسا، مارس/آذار 2014.
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الوحدة الثالثة – الحقوق الجنسية واإلنجابية هي من حقوق اإلنسان
احترموا	حقوقي،	احترموا	كرامتي

إلهام اآلخرين لتشجيعهم على االنخراط في العمل 
ُكن مدافعًا عن حقوق اإلنسان في مجتمعك المحلي: ودافع  	n

عن اآلخرين عندما ترى التمييز والعنف ُيمارس ضدهم.
كن ميسرًا: استخدم هذه الوحدة ونظم جلسات تدريبية مع  	n

مجموعات من الشباب من أجل بناء معارفهم ومهاراتهم.
أطلق أو انضم إلى مجموعة حوارية على اإلنترنت تتيح  	n

لألشخاص من مختلف الخلفيات والثقافات والبلدان تبادل 
اآلراء والتجارب بشأن الحقوق الجنسية واإلنجابية.

ابدأ حملة عبر مواقع التواصل االجتماعي ُتظهر كيف يشعر  	n

الشباب في مجتمعك المحلي حيال أجسادهم وحقوقهم. 
صمم موقعًا إلكترونيًا أو صفحة على تمبلر أو فيسبوك  	n

لإلعالن عن صوتك المتعلق بالحقوق الجنسية واإلنجابية. 

اكتشاف ما يحدث في العالم وتبادل المعلومات حول ما 
تقوم به

انضم لحملة منظمة العفو الدولية الخاصة بالحقوق الجنسية  	n

https://www. :واإلنجابية. واعرف المزيد عبر الموقع التالي
/amnesty.org/en/campaign-my-body-my-rights، أو 
.#MyBodyMyRights :تابعنا عبر الهاشتاغ )الوسم( التالي

قم بزيارة موقع )www.RespectMyRights.org( وهو  	n

عبارة عن منتدًى رقمي تفاعلي شبابي يوفر الفرصة للشباب 
لخلق قصص أنشطة وإعداد محتوى وفعاليات تضامنية بشأن 

قضايا تتعلق بحقوق اإلنسان.

التطوع مع المنظمات 
بادر إلى العمل والتطوع مع المنظمات التي ُتعنى بتعزيز  	n

الحقوق الجنسية واإلنجابية في مجتمعك المحلي.
اتصل بالمكتب المحلي لمنظمة العفو الدولية في بلدك  	n

الستكشاف الفرص األخرى المتاحة.
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إيمان درويش، سجينة الرأي السابقة 
في تونس، متحدثًة في فعالية عامة 

تتعلق بتونس في ليوبليانا، سلوفينيا، 
يوليو/تموز 2001.

الفصل األول
كسر حاجز الصمت
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الوحدة الثالثة – الحقوق الجنسية واإلنجابية هي من حقوق اإلنسان
احترموا	حقوقي،	احترموا	كرامتي

تكتسي الحقوق الجنسية واإلنجابية طابعًا شخصيًا بحتًا وجدليًا في 
الوقت نفسه. فبالنسبة للعديد من األشخاص، ُتعتبر الجنسانية 

والنوع االجتماعي من الفضاءات التي تسودها روابط عاطفية 
وانفعالية قوية ومعتقدات راسخة. وقد ينطوي التشكيك في 

فرضياتنا على مخاطر تجعل من األمر مسألًة مرهقة مع كونها مثيرة 
الهتمامنا ومصدر إلهام لنا. وعلى الميسرين التخطيط سلفًا النتقاء 
أفضل السبل لمساندة المشاركين وإيجاد مساحة تتيح لهم الخوض 

في نقاشات عاطفية مع الحفاظ على التوازن بين الرسائل اإليجابية 
والسلبية. إذ يمكن أن يكون الخوض في مسائل النوع االجتماعي 

والنشاط الجنسي أمرًا ممتعًا في نهاية المطاف! ومتى ما تسنى 
للميسرين والمشاركين كسر حاجز المحظور الذي يجعل العديد من 

الناس يخشون الخوض في هذه المسائل، فقد يصبح من الصعب 
جدًا التوقف عن تناول الموضوع. 

التخطيط للنقاشات
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الوحدة الثالثة – الحقوق الجنسية واإلنجابية هي من حقوق اإلنسان
احترموا	حقوقي،	احترموا	كرامتي

قّيم توجهاتك ومعتقداتك 
الشخصية

الوعي الذاتي: تكمن الخطوة األولى لعملية التيسير الجيدة في 
معرفتك لنقاط القوة لديك وكذلك نقاط الضعف وما تحمله من 
افتراضات وأشكال تحيز. وتقع الكثير من المواضيع الواردة في 

الوحدة الحالية في صميم عملية فهمنا ألنفسنا والعالم من 
حولنا، وعليه فمن األهمية بمكان تخصيص وقت للتأمل في 

االفتراضات التي نحملها وطبيعة الشعور الذي يعترينا. 

وقد نتسرع أحيانًا في اعتماد افتراضات حيال السلوك الجنسي 
للشباب بداًل من التركيز على سلوكيات البالغين. فما هي 

توجهاتك أو مواقفك حيال الحياة والسلوكيات الجنسية للشباب؟ 
وما هي المعلومات المتوفرة بحوزتك عن حياة الشباب 

وسلوكياتهم الجنسية؟ ومن أين استقيت هذه المعارف أو 
المعلومات؟ 

وأما الخطوة التالية فهي التفكير بطبيعة اللغة والمصطلحات 
التي سوف تستخدمها. هل هناك مواضيع بعينها تشعر 

بالتململ عند طرحها للنقاش؟ ما هو نوع المساندة التي قد تعثر 
عليها لتعلم المزيد حول هذه المسائل؟ وما هي المصطلحات 
الشائعة التي تستخدمها لإلشارة إلى مفاهيم الجنس والحياة 
الجنسية والميول الجنسية؟ وهل تحمل تلك المصطلحات بين 

ثناياها مخاطر إهانة اآلخرين أو عزلهم لمجرد أن لديهم تجربة حياة 
مختلفة عن تلك التي مررت بها أنت؟ وكيف يمكنك أن تجعل لغة 
المخاطبة لديك أكثر حياديًة وغير منحازة عندما يتعلق األمر بالنوع 

االجتماعي والنشاط الجنسي؟ 

نصائ

	تفادى استخدام مفردات المذكر أو المؤنث: فاسأل أحدهم أو 
إحداهن مثال عن »الشريك« وليس عن »الحبيب« أو »الحبيبة«.

	تفادى استخدام الكلمات التي تشي بحكم متحيز مسبق من 
قبيل أن تقول مثاًل: »قد تكون بعض السلوكيات الجنسية 

خطرة« بداًل من قول إنها »خاطئة أو سيئة«

	ال تعبر عن »اشمئزازك« مما يعتبره البعض »ممتعًا«: فقد ال 
يشترك جميع المشاركين في نفس الرغبات أو أوجه التفضيل 
ولكن ينبغي عدم تشجيعهم على إبداء ردود أفعال سلبية أو 

إقصائية تجاه اآلخرين. 

	استخدم أسماء األشخاص كما ينتقونها هم وحاول أال ُتذكي 
االفتراضات الخاصة بالهويات القائمة على النوع االجتماعي 

لألشخاص اآلخرين وتجاربهم. 
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يمين: شباب في توغو يشاركون في ورش عمل تعليمية تزامنًا مع بدء حملة 
منظمة العفو الدولية »جسدي حقوقي«، يونيو/حزيران 2014. 

أعلى: مشاركون في أولى ورش عمل »الحديث علنًا« على هامش فعاليات 
إطالق حملة »جسدي حقوقي« في مكسيكو سيتي، مارس/آذار 2014. 
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الوحدة الثالثة – الحقوق الجنسية واإلنجابية هي من حقوق اإلنسان
احترموا	حقوقي،	احترموا	كرامتي

نظرًا للطابع الشخصي للمواضيع التي تتم مناقشتها وأسلوب 
التعلم التي تحرص التربية على حقوق اإلنسان أن تنشره، قد 

تتسبب بعض األنشطة والمسائل التي تناقشها هذه الوحدة بإثارة 
عواطف أو انفعاالت إيجابية أو سلبية قوية، أو تستثير ذكريات 

مؤلمة للمشاركين والميسرين على حد سواء. ومن األهمية بمكان 
أن تفهم مخاوفك العاطفية وتواجهها، وأن تدرك طبيعة التعامل مع 
الصدمة التي قد يعاني منها المشاركون وآالمهم وأوجه ضعفهم. 

نصائ 
	احرص على أن توضح للمشاركين أنه من الطبيعي والشائع أن 

ينفعل المرء أو يتأثر عاطفيًا وأشر إلى أننا جميعًا نمر بحاالت 
عاطفية انفعالية ونعبر عنها بطرٍق مختلفة.

	أخِبر المشاركين أنهم بوسعهم مغادرة القاعة لفترة معينة متى 
ما شعروا بحاجة للقيام بذلك فعاًل. ويمكن للميسر الثاني أو 

أحد المشاركين اآلخرين أن يخرج من القاعة لالطمئنان على 
المشارك اآلخر بما ال يعطل استمرار الجلسة مع مراعاة وجود 

من يعتني بالشخص الموجود خارجها.

	وقبل بدء الجلسة، فكر كيف يمكنك أن توجد مساحة تتيح 
للمشاركين لكي يشعروا بوجود مساندة لهم عندما يقومون 
بالتعبير عن عواطفهم عوضًا عن شعورهم بالخجل أو اإلحراج.

	وبادر إلى طمأنة األشخاص بشكل إيجابي عندما يقومون 
بإطالع اآلخرين على عواطفهم أو تعبيرهم عنها. 

	استخدم مفردات تركز على نقاط القوة في الشخص وتؤكد 
على عزيمته في النجاة من الظروف الصعبة بدال من انتقاء 

كلمات تظهرهم كضحايا.

	واعرف ما هي خدمات المساندة المتاحة للمشاركين أو أين 
يمكنهم العثور على جهة تقوم بإحالتهم إليها

	اعرف أين يمكنك العثور على مصدر للمساندة العاطفية لك 
وللمشاركين واعرف متى يمكن أن تلجأ إليهم طلبًا للمساعدة.

التعامل مع العواطف 
)االنـفـعـاالت( 

شابة ناجية من ضحايا العنف الجنسي تقرأ ملصقًا عن العنف األسري في 
مركز يوفر لها خدمات االستشارات النفسية في نيكاراغوا، أكتوبر/تشرين 

األول 2008.
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الوحدة الثالثة – الحقوق الجنسية واإلنجابية هي من حقوق اإلنسان
احترموا	حقوقي،	احترموا	كرامتي

من المعروف عالميًا أن واحدًة من بين كل ثالث نساء سوف تقع 
يومًا ما ضحيًة للعنف الجسدي و/أو الجنسي. وعليه، وبما أن بعض 

النقاشات المدرجة ضمن هذه األنشطة سوف تتضمن مسائل 
تتعلق بالعنف الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي 

واالعتداء وغير ذلك من انتهاكات حقوق اإلنسان، فقد يقرر 
اليافعون ممن هم دون السن القانونية أن يبوحوا بتفاصيل حول 

تجاربهم مع العنف. 

وعلى الرغم من أنه ال ينبغي استدراج المشاركين للتعبير عن 
تجاربهم الشخصية مع العنف بشكل مباشر، عليك أن تكون جاهزًا 

الحتمال قيام أحدهم بالكشف عن أنه قد وقع ضحية لإلساءة أو أنه 
قد ترعرع في ظل أسرة مسيئة. وغالبًا ما يكون األشخاص الذين 

لم يعودوا عرضة لإلساءة هم المشاركون الذين يبوحون بتفاصيل 
تلك التجارب ضمن ورش العمل التي ال تطلب من المشاركين 

مباشرة اإلفصاح عن تجارب العنف التي مروا بها. ولكن عليك أن 
تكون متيقظًا الحتمال أن يكون بعض الشباب في المجموعة 

عرضة لإلساءة ومن الممكن أن يكون مرتكبو تلك اإلساءة بحقهم 
متواجدين داخل نفس القاعة أيضًا. وإذا قرروا اإلفصاح عما مروا به 

أو شاهدوه من العنف، فينبغي اتباع الخطوات التالية حينها: 

التعامل مع اإلفصاح 

نصائ 

	احترم الشخص وال تصدر حكمًا مسبقًا عليه. 
تعامل مع هذا البوح أو اإلفصاح على محمل الجد ووفر بيئة مساندة 
للشخص المعني. ومن غير الضروري أو المالئم أن تصدر حكمًا للبت 

بطبيعة العنف الذي تعرض له ذلك الشخص. وتكتسي الكلمات 
الطيبة والدعم الصادر عن شخص متفهم ومتعاطف أهمية مفصلية 

لحظة البوح بالتجربة أو اإلفصاح عنها.

	احرص على إعداد قائمة بعناوين وأرقام هواتف األفراد 
والمؤسسات التي بوسعها المساعدة.

ثمة أوجه من مساندة الضحايا والناجين من العنف الجنسي التي ال 
يمكن توفيرها إال من طرف أفراد أو منظمات تلقت تدريبا متخصصًا 

فيها. وتتوفر مثل هذه المنظمات أو هؤالء األفراد في العديد 
من البلدان فعاًل. وإذا كان هناك أحد اليافعين يحاول التواصل، 

فذلك يعني أنه يطلب الحصول على المساندة، والمقصود هنا 
النوع الصحيح من المساندة طبعًا. وعليه فمن األهمية بمكان أن 

يكون بحوزتك أرقام هواتف ومعلومات االتصال بالموارد المالئمة. 
واحرص دومًا على أن تحمل أرقام هواتف وعناوين المواقع 

اإللكترونية للمنظمات التي يمكنها أن توفر المساعدة. ولربما تكون 
فكرة وجيهة أن تحتفظ بهذه المعلومات والعناوين في مكان منعزل 

يمكن للمشاركين االطالع عليها على حدة إذا رغبوا بذلك. 

	ال تحاول أن تقدم خدمات المشورة النفسية للشخص.
ال يمتلك الميسر المعني بالتربية على حقوق اإلنسان المهارات 
الالزمة لتقديم االستشارات النفسية لألفراد الذين مروا بتجارب 

عنيفة وال ينبغي طرحها على هذا النحو أصاًل. وينبغي أن تتوخى 
الوضوح بشأن دورك كميسر منذ بداية األنشطة بحيث يتسنى 

للمشاركين معرفة طبيعة المساندة التي سوف يحصلون عليها 
في حال قرروا اإلفصاح عن مكنون تجاربهم التي مروا بها. فأنت 

مسؤوٌل عن تيسير النقاشات المتعلقة بالحقوق الجنسية واإلنجابية 
وإيجاد بيئة مواتية لتعلم ما له عالقة بهذه المواضيع والمسائل. 

وإذا تفاجأت بقيام أحدهم بمكاشفتك بشأن تجربته، فنوه بتلك 
التجربة وحاول أن تخصص الوقت والمكان للحديث مع الشخص 

المعني في بيئة آمنة وسليمة. واشرح له ما بوسعك أن تقدمه وما 
ال يمكنك أن توفره، وشجعه على االتصال بالمنظمات التي يمكنها 

توفير المساندة المطلوبة. 

	اعرف مسؤولياتك القانونية. 
قبيل الشروع بتنفيذ هذه األنشطة، عليك أن تكون على اّطالٍع 

بالمتطلبات القانونية واألخالقية ومعرفة المكان الذي يمكن للشباب 
أن يعثروا على المساندة فيه. وال ينبغي عليك أن تشعر بالخوف أو 

االرتياب إذا قام هؤالء الشباب بإطالعك على قصص اإلساءة أو 
العنف ولكن عليك في الوقت نفسه أن تكون قادرًا على أن توضح 

لهم حدود السرية وكن مستعدًا لتزويدهم بمعلومات عن الجهة 
التي عليهم أن يقصدوها للحصول على المساعدة والدعم.
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كميسٍر ينبغي عليك أن تفكر في أنجع السبل إليجاد مساحة آمنة 
للتعلم بحيث يجسد الُمثل المتعلقة بحقوق اإلنسان قيد النقاش. 

وُصممت الوحدة الحالية بهدف إثارة النقاش والتأمل بقضايا حقوق 
اإلنسان المتعلقة بأجساد المشاركين وجنسانيتهم وهوياتهم القائمة 

على النوع االجتماعي. وينبغي أن تكون مرتاحًا في التعامل مع تلك 
المواضيع وملتزمًا ببناء مساحة تبث الثقة في نفوس المشاركين.

وتجدر اإلشارة إلى أن هذه العملية هي عملية مستمرة من التأمل 
والتعديل بما يكفل حصول جميع المشاركين على فرص متساوية 

للتعبير عن أنفسهم.

تعزيز الثقة 

نصائ 
	اعرف عالقات )موازين( القوة وتعامل معها 

بغية تحويل عالقات )موازين( القوة القائمة، يتعين عليك أن تقر 
بما تمتلكه من نفوذ كميّسر وأن تدرك طبيعة السلطة التي يمنحك 

المشاركون إياها. وعليك أن تكون مدركًا على الدوام إلمكانية تسبب 
توجهاتك وأسلوبك )من خالل سلوكك وحركات جسدك وطريقة 

لباسك ومكان جلوسك وطريقة كالمك( بتجريد بعض المشاركين 
مما بحوزتهم من قوة. وتشمل قائمة المصادر المحتملة للقوة أو 
النفوذ تجاربك الماضية وتوجهاتك ومنظومتك القيمية ومستوى 
انخراطك في المجتمع ومؤهالتك األكاديمية وشخصيتك ورؤيتك 

لنفسك ولآلخرين. وتتأثر أنت والمشاركون بالمعايير والمفاهيم 
واألنماط والممارسات الثقافية السائدة المتعلقة بالقوة. ومن 

خالل التركيز على المشاركين كالعبين رئيسيين في عملية التعلم، 
يساعد التيسير الجيد على تفكيك منظومة عالقات القوى القائمة 

ين المربين والمشاركين وبين المشاركين المنحدرين من خلفيات 
متنوعة.

كما تنشأ عالقات القوة بين المشاركين بناء على اعتبارات من قبيل 
النوع االجتماعي والعرق والشعبية وغير ذلك من أشكال المكانة 

االجتماعية. ولن يبدو االرتياح على المشاركين الذين يشعرون بأنهم 
مهمشون وقد ُيحجموا عن المشاركة في األنشطة، لذلك احرص 

على إيجاد مساحة تتيح لجميع المشاركين استكشاف أفكارهم 
وعواطفهم دون شعور بالضغط وتمكينهم من إطالع اآلخرين على 

أفكارهم بغض النظر عن مدى اختالفهم عنهم ظاهريًا. واحرص على 
إعداد عملية تتيح االستكشاف والتبادل والتعلم الجماعي. وبوسعك 

مساعدة المشاركين على تحديد مواصفات المساحة اآلمنة برأيهم 
وأرشدهم إلى كيفية خلقها والمحافظة عليها. 

	مارس االحترام المتبادل والمساءلة 
ابدأ بطرح السؤالين التاليين: ما هو االحترام؟ وكيف يبدو االحترام 

وما هي مواصفاته؟ وعند الشروع بوضع القواعد األساسية الناظمة 
لعمل المجموعة، احرص على تبادل جميع األطراف لتوقعات 

متساوية بشأن الحفاظ على مناخ آمن للجميع. وحاول أن تتحقق من 
مستوى المعرفة والخبرة المتوفر بحوزة كل مشارك من المشاركين؛ 
فلكل شخص الحق في التعبير عن تجاربه التي مر بها بالطريقة التي 

يشعر أنها تخلق أكبر قدٍر من االرتياح لديه. وينبغي على المشاركين أن 
يمارسوا مسألة التحقق والتأكيد فيما بينهم كما هي الحال مع أنشطة 

التفكير الناقد وطرح األسئلة للتشكيك بصالحية أمر ما.

	احرص على مراعاة التنوع والتمثيل الكافي 
عندما تخطط لطريقة تطبيق هذه الوحدة التدريبية، احرص على أن 

تكون دراسات الحالة واألنشطة والمادة المكملة المستخدمة مراعية 
للتمثيل الكافي لمجتمعك بما في ذلك تمثيل الفئات األكثر تهميشًا 
وحرمانًا. وال تعتمد على أعضاء المجموعة كي يمثلوا أشكااًل معينة 

من التهميش أو الهويات المهمشة، ولكن قم بإيجاد مساحة تتيح 
تبادل الخبرات واألفكار بمعزٍل عن التوقعات المسبقة أو إصدار 

األحكام. وادُع متحدثين من منظمات ومجتمعات ال تحظى بالتمثيل 
الكافي بين المشاركين أو ممن لديها تصورات متنوعة بشأن 

الموضوع الذي تعتزم تغطيته.

	كن قدوة 
احرص على التحلي باالحترام والتواضع واالنفتاح على تبادل اآلراء 

قدر اإلمكان من أجل إفساح المجال ألكبر قدر ممكن من الترابط 
والتعلم بينك وبين المشاركين. واحرص على أن تقود المجموعة 

من خالل طرح نموذج السلوك )وليس من خالل السيطرة( المطلوب 
في الحيز اآلمن، واحرص على وضع ثقتك بأفراد المجموعة بغية 

مساعدتهم على بناء الثقة والشعور باألمان فيما بينهم.

يسار: موظفو منظمة العفو الدولية يظهرون سواراتهم ذات األلوان البراقة 
المعدة الستخدامها من ناشطين سويسريين بمناسبة إطالق حملة »جسدي 

حقوقي« في بيرن بسويسرا، مارس/آذار 2014.
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بناء الثقة 

ال يقتصر بناء الثقة بين أفراد المجموعة على النقاشات فقط، 
ولكن يمكن تحقيق ذلك أيضًا من خالل انتهاج عملية تدريجية للتبادل 

والتعارف. وتهدف تمارين كسر الجمود والتنشيط أو اإلحماء إلى 
المساعدة على استمرار سير الجلسات بسالسة وحيوية؛ وكذلك 

إلى مساعدة المشاركين على االعتياد على بعضهم البعض وبناء 
الروابط فيما بينهم. وعندما تخطط للقيام باألنشطة، احرص على 
ترك وقٍت ألنشطة قصيرة الستغالل المساحة المتاحة والحفاظ 

على مستويات مرتفعة من طاقة المشاركين وتعزيز الثقة.

ما هو أول مرادف لتلك الكلمات يخطر ببالهم؟ واإلنجابية«. ما هي أول فكرة تخطر ببالهم أو يخطر ببالهم عند سماع عبارة »الحقوق الجنسية ضخمة. ويمكنك أن تسأل جميع المشاركين عما كرة الصوف )10 دقائق(: يجلس المشاركون في دائرة مثال على أحد أنشطة بناء الثقة 
الستجماع األفكار. وبعد تلقي اإلجابة األولى، ويقوم المشاركون بتنفيذ تمرين عصف ذهني قصير 

ُتمرر كرة الصوف إلى الشخص التالي الذي يمسك 
بطرف خيط الصوف حينها. وكرر األمر إلى أن يصبح 
فيما يشكل شبكة آمنة.المشاركون جميعًا مترابطين من خالل خيط الصوف 

©
 A

m
nesty International S

w
itzerland

17 الفصـل	األول
كسر	حاجز	الصمت



رقم	الوثيقة:	ACT 35/001/2015 يناير/كانون الثاني 2015

الوحدة الثالثة – الحقوق الجنسية واإلنجابية هي من حقوق اإلنسان
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ينطوي بناء مساحة آمنة لمناقشة قضايا النوع االجتماعي والحياة 
الجنسية على أكثر من إجراء نقاش أولي بشأن الثقة والخصوصية 

والسرية. واحرص على إيجاد توازن بين الوقت المخصص للتمارين 
االستهاللية والخاصة ببناء الثقة، والوقت المخصص ألنشطة 
التعلم والنقاشات ذات الصلة، واحرص على تخصيص الوقت 
الكافي للمشاركين للتعمق بموضوع معين قبيل االنتقال إلى 

الموضوع التالي.

إيجاد مساحة آمنة 

أسفل: إحدى محاميات مركز المرأة تساند »كوني« الناجية الشابة التي 
تعرضت للعنف الجنسي من سن 9 سنوات إلى 14 سنة، وهي تسرد قصتها 

أمام مندوبي منظمة العفو الدولية في نيكاراغوا، مارس/آذار 2010.
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نصائ
	تبادل التجارب الشخصية.

 على صعيد األنشطة التي تستدعي قيام المشاركين بتبادل 
قصصهم الشخصية عن النوع االجتماعي والتمييز، كن مدركًا 

الحتمال عدم شعور المشاركين بأريحية وراعي ضرورة عدم إجبارهم 
على القيام بذلك. وافسح مجااًل كافيًا للتأمل أثناء األنشطة التي قد 

يدلي فيها المشاركون بالكثير من القصص الشخصية أو يفصحوا 
عن تجارب مؤلمة.

	قم بإجراء البحث المطلوب 
اعرف ما هي القضايا المشتركة في مجتمعك المحلي والموارد 

المتاحة للمشاركين للحصول على المزيد من الدعم عندما تكون 
بصدد التخطيط لألنشطة التي تريد تنفيذها. واطرح السؤال التالي 

على نفسك: هل الشباب في مجتمعنا المحلي يواجهون خطرًا 
معينًا على صعيد اإلصابة بفيروس نقص المناعة أو األمراض 
المنقولة جنسيًا؟ واعرف أين توجد مرافق إجراء فحص اإلصابة 

بتلك األمراض على أن تكون مرافق صديقة للشباب. وهل العنف 
داخل المنزل والعنف األسري شائع في مجتمعنا؟ واعرف ما هي 

الموارد القانونية وتلك التي توفر خدمات المشورة النفسية 
واالجتماعية للناجين من العنف واحرص على ضمان توفر هذه 

المعلومات لمن يرغب.

	اعترف بما تعرفه فقط. 
ال ُيطلب منك أن تعرف اإلجابة على كل سؤال ُيطرح عليك. وتمرن 

على قول عبارة »ال أعرف، ولكن سوف أبحث في الموضوع 
وآتيك باإلجابة الحقًا«. واعرف الجهة التي يمكنك أن تقصدها 

طلبًا للمساعدة إذا اقتضى األمر. واحرص على متابعة األمر وعدم 
إغفاله.

	قم بوضع مدونة لقواعد سلوك المجموعة.
ابدأ الجلسة من خالل تحديد مالمح اتفاق عام على التوقعات لدى 

أفراد المجموعة بشأن اللغة والجو واألهداف المتوخاة. ونعني 
»باللغة« هنا أن تقوم المجموعة بتحديد الكلمات والمصطلحات 

التي تعتبرها مالئمة أو تلك التي ُتعد غير مناسبة، وتبيان قواعد 
وجود مصطلحات أو عبارات محظورة وكيفية مخاطبة أفراد المجموعة 

لبعضهم باحترام. وال يجوز أبدًا استخدام مفردات أو عبارات مؤذية 
على صعيد العرق أو الديانة أو النوع االجتماعي أو النشاط الجنسي 

وغير ذلك من الصفات أثناء تنفيذ تلك األنشطة، وينبغي أن ُيدرج 
ذلك ضمن مدونة قواعد السلوك.

	احرص على عدم إقصاء أحد.
ناقش موضوع كيفية قيام أفراد المجموعة بمخاطبة بعضهم باحترام 

واستخدم لغة ال تقصي أحدًا بشأن الهوية القائمة على النوع 
االجتماعي والميول الجنسية. وينبغي أن يتضمن هذا األمر مراعاة 

األسماء والضمائر التي يختار األشخاص أن ُيخاطبوا بها وعدم وضع 
افتراضات بشأن تجارب األشخاص أو هوياتهم. وكميسر، ينبغي 

عليك أن تفكر في كيفية بناء جو من الحيادية ضمن سياق األنشطة 
من خالل استخدام مصطلحات من قبيل »الشريك« بداًل من 

»حبيبة« أو »حبيب« وانتقاء األسماء التي ال تدل على هوية النوع 
االجتماعي في تمارين لعب األدوار.

نشاط دائرة الثقة، مؤتمر شباب الدول االسكندنافية، كوبنهاغن، الدانمرك، 
يوليو/تموز 2014.
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ُتعد السرية والخصوصية من االعتبارات الواجب مراعاتها أثناء 
الجلسات وكذلك خارج إطار المساحة اآلمنة المشترك للمجموعة. 

وقد ال يشعر المشاركون بالراحة للمشاركة بشكل كامل في جميع 
القضايا المدرجة في الوحدة الحالية إذا كانوا يخشون أن يتم نبذهم 
أو مضايقتهم أو فضحهم أمام أقرانهم عقب انتهاء الجلسة. ومن 

األهمية بمكان التوصل إلى توافق بين أفراد المجموعة بشأن مصير 
المعلومات التي يتم البوح بها أمام اآلخرين أثناء النقاشات واألنشطة 
التابعة لهذه الوحدة كون حسم ذلك األمر يلعب دورًا مفصليًا في بناء 

 ديناميكيات وتفاعالت الثقة المتبادلة بين أفراد المجموعة. 

نصائ 
	عقب توصل المجموعة إلى اتفاق مشترك بشأن السرية 

والخصوصية، اسأل المشاركين عما إذا كانوا ينوون االلتزام 
باالتفاق فعاًل. 

	احرص على عدم »إجبار« أي شخص على البوح بما لديه أثناء 
األنشطة أو النقاشات. فالمشاركة طوعية.

	اطلب من المشاركين التفكر بكيفية ممارستهم لالنفتاح مع 
االمتناع عن إصدار أحكام جزافية في حياتهم اليومية ككل وليس 

أثناء الجلسة التدريبية فقط. 

	احرص على تمكين المشاركين بحيث يذكروا بعضهم البعض 
باالتفاق المشترك الذي تم التوصل إليه كلما ظهر أن أحدهم قد 

خالف بنوده سواءا داخل المساحة اآلمنة المشترك أم خارجه. 
وناقش سبل القيام بذلك بطريقة تنم عن االحترام ودون 

حصول مواجهة أو تبادل إلقاء اللوم.

	احرص على تشجيع المشاركين على طلب اإلذن من بعضهم 
البعض عند الخوض في مناقشة التجارب التي تم تبادلها مع 
اآلخرين، والتطوع للسماح لآلخرين في الخوض فيها في حال 

كانت طبيعة التجربة ال تقتصي مراعاة مبدأ السرية.

	واحرص على أن يتأمل أفراد المجموعة كل على حدة بالمخاطر 
واألخطار الشخصية واألمنية التي يواجهونها. 

	احرص على أن تشمل نقاشات التوصل إلى مدونة لقواعد 
السلوك وتلك المتعلقة بإيجاد المساحة اآلمنة لمناقشة 
ما تحتاج المجموعة إلى توفيره كي يشعر أفرادها باألمان 

واستعراض مخاوفهم على هذا الصعيد.

السرية والخصوصية 

الممثلة ألفرون أورنولفسدوتر تقف أمام عدسة الكاميرا اللتقاط صورة لها 
لمعرض في أيسلندا يبرز حملة منظمة العفو الدولية »جسدي حقوقي«، 

مارس/آذار 2014.
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تريد أن تعرف المزيد؟ 
منظمة العفو الدولية: دليل الميسر، مرشد الستخدام المنهجيات 

 ACT :التشاركية للتربية على حقوق اإلنسان )رقم الوثيقة
http://amnestymena.org/Documents/ACT%20 (35/020/2011

35/act350202011ar.pdf

 Advocates for Youth and Girls Best Friend Foundation in USA:
 Creating a Safe Space for GLBTQ [Gay, Lesbian, Bisexual,

.Transgender and Questioning] Youth: A Toolkit 
http://www.advocatesforyouth.org/component/content/

article/608-creating-safe-space-for-glbtq-youth-a-toolkit

 Latin American Center on Sexuality and Human Rights:
 Diversity in School 

http://www.clam.org.br/uploads/arquivo/Diversity_in_
School.pdf

 مصادر للقسم الخاص بكسر 
حاجز الصمت 

نشاط بناء الفريق في ورشة عمل عن الحقوق الجنسية واإلنجابية، لندن، 
المملكة المتحدة، يناير/كانون الثاني 2014.
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رقم	الوثيقة:	ACT 35/001/2015 يناير/كانون الثاني 2015

الوحدة الثالثة – الحقوق الجنسية واإلنجابية هي من حقوق اإلنسان
احترموا	حقوقي،	احترموا	كرامتي

 نصائح للميسر 

	يمكنك	تعديل	الوقت	المخصص	لهذا	النشاط	وفق	حجم	
مجموعتك	وطبيعة	احتياجاتها.	

	يمكنك	تعديل	تصميم	بطاقة	»بينغو	التنوع«	إذا	اقتضى	األمر	
بغية	جعلها	أكثر	صلة	بواقع	أفراد	مجموعتك	التي	تعمل	معها.

	احرص	على	أن	تتضمن	بطاقة	البينغو	مربعات	تستهدف	
الفروقات	في	مجاالت	الدين	والعائلة	والمعتقدات	والتجارب	والخبرات	

والتعليم	والنوع	االجتماعي	عالوة	على	بعض	الفروقات	المتعلقة	
بأنشطة	المرح	من	قبيل	الهوايات	والرياضات	وما	إلى	ذلك.	

	خصص	وقتًا	محددًا	كأن	يكون	15	دقيقة	مثاًل	لألشخاص	كي	
يتسنى	لهم	الحركة	في	أرجاء	القاعة	والتحدث	مع	أكبر	عدد	ممكن	من	
األشخاص	في	محاولة	لملء	جميع	خانات	بطاقة	لعبة	»البينغو«.	وال	

يهم	إذا	لم	يتمكنوا	من	تعبئة	كامل	خانات	البطاقة.

	وفي	معرض	محاولة	المشاركين	تعبئة	الخانات،	قد	يصبح	األمر	
فوضويًا	نوعًا	ما،	ولكن	اترك	للمشاركين	فرصة	العثور	على	طريقتهم	

الخاصة	لتنظيم	العملية.

	يمكن	إرجاء	فعالية	»جدار	الكتابة	والرسم«	وإجرائها	كنشاط	
مستقل	في	حال	عدم	توفر	الوقت	الكافي.

األهداف 
التعرف على المشاركين فردًا فردًا 	n

طرح مفهوم التنوع وإدراك طبيعة التنوع بين أفراد المجموعة  	n

تلّمس مزايا وتحديات العمل مع مجموعة متنوعة من  	n

األشخاص 

الوقت المخصص
ساعة واحدة

المواد الالزمة 
بطاقات لعبة البنغو الخاصة بالتنوع )بطاقة واحدة لكل  	n

مشارك، يتم نسخها من الصفحة 27)
أقالم حبر وأخرى ملونة ولوازم فنية )رسم( 	n

أوراق اللوح القالب  	n

تضمن هذا النشاط ثالث خطوات
الخطوة 1: بينغو التنوع )25 دقيقة( 

الخطوة 2: جدار الرسم والكتابة – غرافيتي )25 دقيقة( 
الخطوة 3: دائرة الختام )10 دقائق( 

 النشاط 1.1

بناء مساحات آمنة – استكشاف التنوع والعمل معًا 

يسار: مشاركون في ورشة عمل عالمية الستكشاف الحقوق الجنسية 
واإلنجابية في لندن، المملكة لمتحدة، أكتوبر/تشرين األول 2014.
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رقم	الوثيقة:	ACT 35/001/2015 يناير/كانون الثاني 2015

الوحدة الثالثة – الحقوق الجنسية واإلنجابية هي من حقوق اإلنسان
احترموا	حقوقي،	احترموا	كرامتي

الخطوة 1: لعبة بينغو التنوع )25 دقيقة( 

االستكشاف الفردي )15 دقيقة( 
مرر بطاقات البينغو )المستنسخة من الصفحة 27( بواقع  	n

بطاقة واحدة لكل مشارك.

اشرح للمجموعة أن التمرين هو عبارة عن طريقة ممتعة  	n

للتعرف على بعضهم البعض

ومن أجل إكمال تعبئة خانات بطاقاتهم، يتعين عليهم أن  	n

يتنقلوا في أنحاء القاعة ويتحدثوا مع مشاركين آخرين كي 
يقوموا بتوقيع اسمائهم في أحد المربعات التي يرد فيها 

وصفًا ينطبق عليهم.

ووضح لهم أنه يجب أن يوقع شخص واحد فقط في كل  	n

مربع.

وينبغي على أول مشارك يفلح في جمع التواقيع على  	n

جميع لمربعات بطاقته أن يصرخ قائاًل: بينغو!

جلسة عامة )10 دقائق( 
اطلب من المجموعة معاودة الجلوس في مقاعدهم واطلب  	n

من بعض المتطوعين إطالع باقي المجموعة على إجاباتهم 
 على األسئلة التالية: 

كيف قررت أن تختار المربع األنسب للتوقيع عليه على ورقة   .1
شخص آخر؟ 

هل شعر أحد بقدرته على التوقيع على أكثر من مربع من   .2
المربعات الموجودة في البطاقة؟ 

أي المربعات كانت أصعب من غيرها للحصول على توقيع   .3
أحدهم عليها؟ 

اطلب من المشاركين التأمل في ما يلي:  	n	

ماذا عرفوا عن أنفسهم من خالل المشاركة بهذا النشاط؟   .1

ماذا عرفوا عن المشاركين اآلخرين من خالل هذا النشاط؟   .2

خطوة بديلة الختتام التمرين: أهاًل بكم في المجموعة 
)إذا أردت أن تنهي نشاط بينغو التنوع، يمكنك اختتام الفعالية 

من خالل الخطوة التالية )10 دقائق(

يوفر هذا التمرين فرصة جيدة لرفع الجلسة من خالل إدراك  	n
طبيعة تنوع الحضور داخل القاعة والترحيب به، ويساعد 

المشاركين على الشعور بعدم اإلقصاء، ويبرهن على احترام 
الفروقات الموجودة بين أفراد المجموعة. 

يبدأ الميسر الحديث بقول ما يلي: »أود أن أرحب في هذه  	n
القاعة...« ثم يكمل الجملة بعبارة )مثاًل( »باألشخاص من )اذكر 

المناطق المختلفة التي يأتي منها المشاركين(«

ثم يتناوب المشاركون على إتمام الجملة آنفة الذكر. وتتضمن  	n
قائمة األمثلة األخرى على األجوبة المحتملة: 

n	 »بالناس الذين يتحدثون العربية واإلنجليزية والفرنسية«

»باألشخاص من )أعراق أو قوميات مختلفة ممثلة داخل القاعة( 	n

»باألشخاص الذين يؤمنون بحقوق اإلنسان« 	n
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احترموا	حقوقي،	احترموا	كرامتي

الخطوة 2: جدار الكتاب والرسم )25 دقيقة( 

قبل أن تبدأ بهذه الخطوة: 

قم بإعداد ورقتين من أوراق اللوح القالب )بحيث تقومان مقام  	n

الجدار( بطريقة تتيح ألكثر من مشارك الكتابة على كل ورقة 
موضوعة على الجدار أو على األرض وبحيث يتسنى للمشاركين 

جميعا التحلق حولها والكتابة عليها.

ضع عنوان »فوائد« على إحدى الورقتين وعنوان »التحديات«  	n

على األخرى. وقم بتوزيع أقالم الحبر واألقالم الملونة ولوازم 
الرسم بشكل متساوي بين الورقتين.

جزء فردي من التمرين )10 دقائق( 
اطلب من المشاركين التفكير بما يلي:  	n	

ما هي فوائد أو أوجه قوة العمل ضمن مجموعة متنوعة؟   .1
)إيجابيات(

ما هي التحديات التي قد تواجهكم أثناء العمل مع أشخاص   .2
مختلفين عنكم؟ )سلبيات(

اطلب منهم أن يفكروا بالرسائل التي يسمعونها من اآلخرين  	n

بشأن األشخاص المختلفين عنهم )رسائل إيجابية وسلبية(

اطلب من المشاركين أن يكتبوا أفكارهم على الورقة المناسبة  	n

لـ«الفوائد« أو »التحديات«. وقل لهم أن يختاروا بحرية الكلمات 
باللغة التي يريدون أو الصور التي تعبر عن أفكارهم.

وكميسر، ينبغي عليك المشاركة في التمرين أيضًا ألنه قد يصعب 
على أحدهم أن يكون أول من يكتب على اللوحة الخالية من أي 

كتابات أخرى.

تأمل جماعي )15 دقيقة( 
امنح المجموعة بعض الوقت عقب االنتهاء من الكتابة والرسم  	n

كي يلقوا نظرة على جداري الرسم والكتابة

ومتى ما انتهى معظم المشاركين من إضافة أفكارهم إلى  	n

الجدارين، اطلب من المجموعة التجمع أمام جدار »التحديات« 
أواًل ثم اطلب منهم أن يلقوا نظره على ما ُكتب عليه. ثم اطلب 

من افراد المجموعة التناوب على تالوة ما ُكتب بصوت عاٍل.

كرر األمر نفسه مع جدار »الفوائد«
اطلب من المجموعة التأمل في هذه التجربة )إذا كانت المجموعة  	n

المشاركة كبيرة، يمكنك أن تطلب من المشاركين تبادل أفكارهم 
في أزواج(. 

وتتضمن أسئلة التأمل المحتملة ما يلي: 
كيف شعرت حيال ما قرأت/أو سمعت من التحديات   .1

والفوائد؟

هل كان هناك ردة فعل قوية تجاه بعض ما ُكتب على   .2
الجدارين؟ 

الخطوة 3: دائرة الختام )10 دقائق( 

من أجل اختتام التمرين، اطلب من كل مشارك في الحلقة أن  	n

يقول شيئًا واحدًا يمكنه أن يقدمه لباقي المجموعة للمساعدة 
في التغلب على التحديات التي يخلقها التنوع، وأمرًا آخر يحتاجه 

من باقي المجموعة لتمكينه من المشاركة النشطة.

يمكنك أن تبدأ بنفسك من خالل طرح مثال من قبيل قولك  	n

»يمكنني أن أقدم قدرتي على اإلصغاء ولكنني بحاجة إلى 
مشاركة المجموعة«. أو كأن تقول مثاًل: »يمكنني أن أعرض 
إبداعي ولكنني بحاجة ألن تبدي المجموعة احترامًا ألفكاري«.

يسار: المشاركون في ورشة عمل بمكسيكو سيتي يعرضون جدار 
الرسومات الخاص بهم، مارس/آذار 2014.
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بطاقة لعبة »البينغو« 

الفصـل	األول26
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شخص ينحدر من عائلة 
عدد أفرادها كبير.

كم عدد أفرادها

شخص لديه شغف 
كبير بقضية معينة. 

شخص يعرف اسم 
الرئيس الحالي للبالد. 

ما اسمه 

شخص سبق له أن 
تحد مع أهله في 
موضو الجنس أو 
الجنسانية أو يشعر 

باالرتياح للتحد معهم 
. في هذا الموضو

شخص يعرف جميع 
كلمات أغنية. 

ما هي األغنية

شخص من ديانة أو 
عقيدة تختلف عن 

ديانتي أو عقيدتي. 

أي ديانة

شخص له صديق أو 
يعرف مثليًا أو مثلية 
أو شخص من ذوي 

الميول الجنسية الثنائية 
أو المتحولين جنسيا أو 

مختلطي الجنس.

شخص له أقارب 
يقيمون في بلد آخر 

ما هو البلد

شخص يتحد أكثر من 
لغة واحدة.

أية لغات

شخص انتقل للعيش 
في مجتمع آخر مرة 

على األقل.

شخص يقيم مع أفراد 
العائلة الموسعة 

)الجدين واألعمام 
والخاالت...(.

شخص تغلب على 
خوفه من شيء في 

السابق.

شخص يخوض عالقة 
عاطفية )غرامية(.

شخص من نو 
اجتماعي مختلف عني.

شخص يحب العمل 
الفـنــي. أي نو

 
 )القصص، 

 الشعر، الرسم أو
الموسيقى...(

شخص يحب نفس 
الرياضة التي أحبها.
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األهداف
إرساء قواعد أساسية تنظم كيفية تفاعل المشاركين مع  	n

بعضهم البعض داخل المجموعة 

إنشاء عالقة ديناميكية قائمة على االحترام والثقة  	n

التوصل إلى فهم مشترك لموضوع السرية والخصوصية  	n

الوقت المخصص
ساعة واحدة 

المواد الالزمة:
أوراق اللوح قالب 	n

أوراق بيضاء  	n

أقالم حبر وأخرى ملونة ولوازم )الرسم( 	n

يتضمن هذا النشاط ثالث خطوات: 
الخطوة 1: ماذا تعني كلمة االحترام بالنسبة لك؟ )15 دقيقة( 

الخطوة 2: التوصل التفاق مشترك )30 دقيقة( 
الخطوة 3: دائرة الختام )15 دقيقة( 

 النشاط 2.1

التوصل التفاق مشترك: القواعد األساسية

 نصائح للميسر 

	يمكنك	تعديل	الوقت	المخصص	لهذا	النشاط	حسب	حجم	مجموعتك	واحتياجاتها.

	ليست	الحقوق	الجنسية	واإلنجابية	بالموضوع	الذي	يسهل	مناقشته	على	الدوام،	
ويمكن	أن	يكون	للناس	آراء	متنوعة	حوله،	وعليه	فمن	األهمية	بمكان	بناء	حيز	قائم	على	

احترام	آراء	الجميع.

	وكي	يتحدثوا	عن	الحقوق	الجنسية	واإلنجابية،	يتعين	أن	يشعر	الشباب	باآلمان	
أوال	قبل	أن	يطلع	اآلخرين	على	أفكارهم	وآرائهم	وأسئلتهم	وتجاربهم	الخاصة	كي	
ال	يشعروا	بأن	ثمة	من	يصدر	أحكامًا	جزافية	عليهم.	ومن	المهم	التوصل	إلى	اتفاق	

مشترك	حول	ما	يحتاج	إليه	المشاركون	من	أجل	المشاركة	في	النشاط.

	وكي	يشعر	المشاركون	باألمان،	من	المهم	االتفاق	على	ما	يحتاجه	الجميع	من	
بعضهم	البعض	بما	يكفل	جاهزيتهم	لالنضمام	وتبادل	أفكارهم.	على	سبيل	المثال:	

احترام	اآلراء	المختلفة،	والسرية	)ما	ُيقال	ضمن	المجموعة	يبقى	سرًا	بين	أفرادها(	وإدراك	
حقيقة	أنه	ال	توجد	أسئلة	غبية،.	وإذا	لم	يقترح	أفراد	المجموعة	شيئًا	من	هذا	القبيل،	

فاحرص	على	إدراجه	ضمن	القواعد	األساسية	التي	تتوصل	المجموعة	التفاق	بشأنها.	

	بوسعك	التركيز	على	أن	بناء	مساحة	آمنة	تبعث	على	الثقة	هي	مسؤولية	كل	فرد	
من	أفراد	المجموعة،	وأن	للمشاركين	حرية	إعالم	المجموعة	بعدم	شعورهم	باألمان	أو	

عدم	احترام	البعض	للقواعد	األساسية.	

	بعد	االنتهاء	من	االتفاق	عليها،	ضع	القواعد	األساسية	في	مكان	يسهل	على	
الجميع	رؤيته	داخل	القاعة.	ويمكنك	حينها	أن	تشير	إليها	أثناء	النشاط	بغية	تذكير	الجميع	

على	الدوام	بما	تم	االتفاق	عليه	لضمان	توفير	حيز	آمن	قائم	على	االحترام.

	وسوف	ُتستخدم	هذه	القواعد	األساسية	أو	االتفاق	المشترك	في	جميع	أنشطة	
الوحدة،	وعليه	ُيرجى	أن	تبقيها	بحوزتك	أو	تعلقها	في	مكان	ظاهر	يمكن	لجميع	أفراد	

المجموعة	مشاهدتها.

	ومن	األهمية	بمكان	أن	تذكر	المشاركين	مع	بداية	كل	نشاط	بالقواعد	األساسية	
وأن	تحصل	على	موافقة	أي	مشاركين	جدد	عليها	أيضًا.
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 الخطوة 1: ماذا تعني كلمة االحترام بالنسبة لك؟
 )15 دقيقة( 

تأمل فردي )5 دقائق(
اطلب من المشاركين أخذ بعض الوقت للتأمل بهدوء فيما  	n

يعني االحترام والثقة واألمان بالنسبة لهم. وأوضح لهم أنهم 
بصدد مناقشة ما يحتاجون له كي يشعروا باالحترام ومعاملة 

باقي أفراد المجموعة باحترام أيضًا.

أعِط كل واحد منهم ورقة.  	n

اطلب منهم أن يكتبوا ما يحتاجون إليه لتلبية الشعور باالرتياح  	n

واألمان في الحيز المخصص للمجموعة، سواء ما يحتاجون إليه 
من تلقاء أنفسهم أو أقرانهم أو الميسر. وقد يكون من المفيد 

أن تطلب منهم التفكير بالنشاط السابق )جدار الكتابة والرسم( 
والتأمل بما يلي: 

كيف شعرتم أثناء النشاط؟   .1

ما هي احتياجاتكم كي تشعروا باالرتياح؟   .2

كيف يمكنكم المساعدة على إيجاد مساحة يشعر فيها   .3
الجميع بحرية المشاركة؟

أخبر المشاركين أن لهم مطلق الحرية بتدوين أكبر عدد ممكن  	n

من األشياء التي يعتقدون أنها ضرورية من أجل الشعور 
باألمان والراحة بما يدفعهم إلى المشاركة في الحيز المنتقى، 
وشجعهم على توخي الدقة قدر اإلمكان. فعلي سبيل المثال، 

إذا كتبوا كلمة »االحترام«، فعليهم أن يوضحوا ماذا يطلبون من 
أقرانهم كي يشعروا أنهم يحظون باالحترام.

مجموعات النقاش المختصر )10 دقائق( 
وزع المشاركين على مجموعات صغيرة بواقع 3 مشاركين في  	n

كل مجموعة. 

اطلب من المشاركين أن يطلعوا باقي أفراد المجموعة على ما  	n

دونوه أثناء مجموعات النقاش المختصر. 

الخطوة 2: التوصل التفاق مشترك 
)30 دقيقة( 

اطلب من مجموعات النقاش المختصر معاودة التجمع ضمن  	n

المجموعة األكبر. 

اطلب من المشاركين الحديث عما يحتاجون إليه من المجموعة  	n

تقديمه لهم.

اكتب االحتياجات على اللوح القالب. 	n

ناقش مع المجموعة ككل أذا ما كانت توافق على تلك  	n

االحتياجات. 

احرص على المرور على ذكر الشواغل المتعلقة بالسرية  	n

والخصوصية. 

متى ما فرغت المجموعة من وضع القواعد التي تسنى  	n

التوصل إلى اتفاق بشأنها، اطلب من أحدهم التطوع لقراءة 
تلك القواعد بصوٍت عاٍل مرة أخرى. واطلب من المشاركين 
تخصيص لحظات للتأمل بما يرغبون محاولة القيام به بغية 

مراعاة بنود االتفاق طوال األنشطة الباقية التي سوف يعملون 
على تنفيذها أثناء الوحدة بأكملها.

أوضح أن كل مشارك من المشاركين مسؤول عن بناء حيز جماعي  	n

يشعر فيه الجميع بأنهم يحظون باالحترام واألمان والقدرة على 
المشاركة باألفكار والتجارب الخاصة. فمسؤولية احترام االتفاق 

المشترك هي مسؤولية الجميع )القواعد األساسية(. 

اسأل المشاركين عما يمكنهم القيام به إليجاد مساحة آمنة  	n

للجميع.

اسأل المشاركين عما إذا كانوا يوافقون على ذلك )برفع األيدي  	n

أو النهوض أو أي وسيلة أخرى للتعبير عن الموافقة(.

إذا عّبر أحد المشاركين عن عدم موافقته، فمن األهمية بمكان  	n

استكشاف السبب ومناقشته مع المجموعة. فمن المهم في 
نهاية المطاف أن يوافق الجميع على أن يحاول مراعاة جميع 

االحتياجات الواردة في االتفاق.
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الخطوة 3: دائرة الختام )15 دقيقة(

اطلب من المشاركين الوقوف في دائرة.  	n

ذّكر المشاركين بأنه يتعين على الجميع احترام االتفاق المشترك  	n

وأنه بناء حيٍز يبعث على االحترام ويدلي الجميع فيه بآرائهم غير 
ممكن إال من خالل العمل سويًا. ويجدر التنويه بأن األمر لن 

يكون سهاًل على الدوام وأنه قد يصعب التقيد ببعض القواعد 
بالنسبة لبعض األشخاص دون غيرهم، ما يبرز الحاجة إلى 

ضرورة تقديم الجميع للمساندة المطلوبة إلنجاح األمر. 

ويتعين على المشاركين واحدًا تلو اآلخر قول العبارة التالية:  	n

»أوافق على احترام االتفاق المشترك ولكنني بحاجة للحصول 
على المساندة من خالل...« »عدم مقاطعة المتحدث« )مثاًل( 
أو »تشجيعي على عدم الشعور باإلحراج أو أنني أطرح أسئلة 

غبية« وما إلى ذلك.

وعقب إكمال باقي الجملة، يقوم المشارك حينها بمد يده تجاه  	n

الشخص الواقف بجانبه.

كرر األمر بحيث يتنسى للجميع الحديث ومد يده بما يشكل دائرة  	n

في نهاية المطاف.

خطوات إضافية: بناء مساحة آمنة 

إذا تبقى بعض الوقت، يمكنك إضافة إحدى الخطوات التالية عقب 
االنتهاء من الخطوة 2.

الرسم: كيف يبدو عليه شكل المساحة اآلمنة الذي تود أن 
تراها؟ )20-30 دقيقة( 

اطلب من المشاركين أن يقوموا معًا برسم صورة أو صور تظهر  	n

نوع المساحة الذي يحاولون خلقها لتحقيق االحترام واألمان 
والمشاركة للجميع. واطرح عليهم السؤال التالي: كيف تبدو هذه 

المساحة بالنسبة لهم؟ وما هو الدور الذي يلعبونه في خلقها 
والحفاظ عليه؟ 

اطلب من المشاركين التحلق حول الرسم وأن يصفوا لك ما  	n

يشاهدونه وما يعنيه لهم. 

ضع الرسم إلى جانب االتفاق المشترك )إذ يمكن استخدامهما  	n

في أنشطة الحقة أيضًا(.

واسألهم عما إذا كان االتفاق المشترك يفتقر لشيٍء يحتاجونه  	n

لخلق مساحة آمنة. واستفسر عمن تقع عليه مسؤولية خلقها 
والحفاظ عليها.

التمثال: ما هو شكل مساحتنا اآلمنة؟ )15 دقيقة(
تشبه هذه الخطوة نشاط الرسم ولكن اطلب من المشاركين  	n

تصميم تمثال أو شكل يمثل تجسيدًا ملموسًا للحيز الذي 
يحاولون بناءه )بحيث يوفر االحترام واألمان وإمكانية المشاركة 

للجميع(، 

وبعدها، شجع المشاركين على التأمل بالمعاني التي يحملها  	n

تمثالهم واألدوار المناطة بكل مشارك.

أطفال مشاركون في ورشة العمل التي نظمتها مجموعة توكومان التابعة 
لفرع منظمة العفو الدولة في األرجنتين، فبراير/شباط 2006. 
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األهداف
اطلب من المشاركين التعريف على أنفسهم وبدء تبادل  	n

قصصهم الشخصية فيما بينهم. 

الوقت المخصص
30 دقيقة

المواد الالزمة 
زهرة مرسومة على ورقة )ُانظر المثال الوارد في صفحة 32)  	n

أو سلم نسخة طبق األصل لكل مشارك 
شريط الصق أو غير ذلك من المواد الالصقة/الصمغ  	n

جدار  	n

أقالم حبر وألوان ولوازم فن )الرسم(  	n

يتضمن هذا النشاط ثالث خطوات 
الخطوة 1: الزهور الشخصية )5 دقائق( 

الخطوة 2: تبادل أوراق الزهرة )15 دقيقة( 
الخطوة 3: جلسة عامة )10 دقائق( 

 النشاط 3.1

تبادل قصص حياتنا: الزهور الشخصية 

يمين: ناشطة شابة في مالي تنضم إلى حفل إطالق حملة »جسدي 
حقوقي«، مارس/آذار 2014. 

يسار: مثال على تمرين »الزهور الشخصية« من إحدى ورش العمل التربوية 
في لندن، المملكة المتحدة، يناير/كانون الثاني 2014.

نصائح للميسر 

	يمكنك	تعديل	الوقت	المخصص	لهذا	النشاط	حسب	حجم	
مجموعتك	واحتياجاتها.

	كما	يمكنك	استخدام	أسلوب	إبداعي	لتوزيع	المشاركين	
على	فرق	زوجية.	على	سبيل	المثال:	يمكنك	تشغيل	

الموسيقى	والطلب	من	المشاركين	الرقص	على	أنغامها	لفترة	
قصيرة.	وعندما	يتوقف	صوت	الموسيقى،	أخبرهم	أنه	يتعين	

عليهم	العثور	على	شريك	لتبادل	األمر	معه.	
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الخطوة 1: الزهور الشخصية )5 دقائق( 

أعِط كل مشارك نسخة من الزهرة الشخصية الموجودة على  	n

الصفحة 32 )أو اطلب منهم رسم زهرة على الورق(. وينبغي 
عليهم أن يكتبوا على كل ورقة من أوراق الزهرة العبارات التالية 

)يمكنك تعديل بعض العبارات(: 

أفضل خصائصي هي...  	

ما أحب القيام به في أوقات فراغي هو...  	

حلمي أو هدفي هو ...  	

ما ال أحبه هو ...  	

أسوأ مخاوفي هي ...  	

أفضل ما ُأجيده هو ...  	

سمعت للمرة األولى عن الجنس من ... أو تعني الجنسانية  	

بالنسبة لي ... 

أوضح لهم أنه يتيعن عليهم إكمال العبارة المكتوبة على كل  	n

ورقة من أوراق الزهرة. 

الخطوة 2: تبادل أوراق الزهرة أو براعمها )15 دقيقة( 

متى ما اكتمل رسم الزهرة، اطلب من المشاركين التوزع على  	n

مجموعات في أزواج وتبادل ما كتبوه على كل ورقة. وامنحهم 
بضعة دقائق ثم اطلب منهم تغيير الشريك وتبادل أوراق 

مختلفة مع الشريك الجديد.

يمكن للمشاركين انتقاء الورقة التي يريدون تبادلها ولكن ينبغي  	n

عليهم تبادل ورقة أخرى مع كل شريك جديد. 

ويمكنك إن شئت أن تقوم بالتمرين بطريقة أكثر هيكلية من  	n

خالل الطلب من المشاركين تبادل ورقات معينة بداًل من أن 
تترك األمر لرغباتهم؛ مثال:

الشخص األول: أكثر ما أفضله هو ...  	

الشخص الثاني: ما أحب القيام به في أوقات فراغي هو ...  	

الشخص الثالث: أسوأ مخاوفي هي...  	

الشخص الرابع: سمعت عن الجنس أول مرة من ...  	

من األهمية بمكان منح بعض الوقت لكل زوج من المشاركين  	n

قبل أن تطلب منهما العثور على شريكين مختلفين. 

الخطوة 3: دائرة الختام )10 دقائق( 

عقب تبادل ورقات الزهرة في أزواج ثنائية، اطلب من المشاركين  	n

معاودة الجلوس كمجموعة واحدة

اطلب منهم التأمل بمدى سهولة أو صعوبة تبادل األفكار التي  	n

تتحدث عنهم. ما هو األمر الذي كان من األسهل عليهم تبادله 
مقارنة باألمور األخرى، وأيها كان أكثر صعوبة من غيره؟ 

أوضح لهم أنه من المهم لنا أثناء األنشطة تبادل تجاربنا وأفكارنا  	n

الشخصية. وقد ال يكون من السهل أحيانًا القيام بذلك وعليه 
نحن بحاجة إلى اإلصغاء المقرون باالحترام. 

ومن أجل اختتام التمرين، اطلب من المشاركين الوقوف على  	n

شكل حلقة أو دائرة. 

اطلب من المشاركين أن يتبادلوا مع باقي المشاركين أسماءهم  	n

وواحدة من العبارات المكتوبة على أوراق أزهارهم

ومتى ما فرغ الجميع من تبادل األسماء واألوراق، اطلب من  	n

الراغبين وضع رسومات أزهارهم على الجدار. 
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نشاط الزهور الشخصية 
استنسخ صورة طبق األصل أو ارسم نسخًا ثم سلمها لكل واحد 

من المشاركين. 
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 النشاط 4.1

نتبادل أسرارنا 

األهداف 
تشجيع المشاركين على التأمل بمدى أهمية الثقة باآلخرين  	n

واحترام ثقة اآلخرين بهما 

مساعدة المشاركين على بناء الثقة فيما بينهم  	n

الوقت المخصص 
30 دقيقة 

المواد الالزمة
نصف ورقة لكل مشارك  	n

أقالم حبر  	n

يتضمن هذا النشاط ثالث خطوات 
الخطوة 1: كتابة سر )5 دقائق( 

الخطوة 2: تبادل السر وعدم إفشائه )10 دقائق( 
الخطوة 3: تأمل جماعي )15 دقيقة( 

إحدى الناجيات من االغتصاب والبالغة من العمر 13 عامًا ترسم آمالها 
للمستقبل، نيكاراغوا، مارس/آذار 2010. وتمثل آمالها شجرة ترمز إلى 

ماضيها وحاضرها ومستقبلها.

نصائح للميسر

	يمكنك	تعديل	الوقت	المخصص	لهذا	النشاط	حسب	حجم	
مجموعتك	واحتياجاتها.

	يكتسي	هذا	النشاط	أهميًة	لبناء	الثقة	والتأمل	بطبيعة	السرية	
المطلوبة	للحفاظ	على	سر	شخص	أو	تفاصيل	تجربته	الشخصية.	
ومن	األهمية	بمكان	أن	تدرك	أنه	ليس	من	يسهل	على	الشخص	
أن	يثق	باآلخرين	وأنه	قد	يكون	أمرًا	مخيفًا	للبعض	ولكن	عليك	أن	
توضح	أنه	متى	بدأنا	نثق	باآلخرين	فنحن	نساهم	حينها	بخلق	بيئة	

تبعث	على	الثقة.

	وضح	للمجموعة	أن	قسما	من	العمل	بهذه	الوحدة	والكثير	من	
أنشطتها	يستدعي	قيام	المشاركين	بالتأمل	بتجاربهم	الشخصية	
واستقاء	العبر	منها.	وعليه،	فمن	الضرورة	بمكان	أن	نتعلم	تقدير	

التجارب	)األسرار(	الخاصة	باآلخرين	والعناية	بها،	وأن	نعرف	أن	تجاربنا	
)أسرارنا(	سوف	تحظى	بتقدير	اآلخرين	في	المجموعة	وعنايتهم.

	أكد	على	ضرورة	أن	يثق	المشاركون	ببعضهم	البعض	وأال	
يعمدوا	إلى	قراءة	سر	شخص	آخر.	

	ذكر	المشاركين	باالتفاق	المشترك	الذي	تم	التوصل	إليه.
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الخطوة 1: أكتاب سر )5 دقائق( 

تمرين فردي 
اطلب من المشاركين الجلوس على شكل حلقة/دائرة.  	n

أعط كل مشارك نصف ورقة.  	n

اطلب منهم أن يكتبوا أحد أسرارهم على الورقة ثم يقوموا بطيها  	n

بإحكام بحيث ال يتسنى لشخص آخر مشاهدة ما ُكتب فيها.

الخطوة 2: تبادل السر وعدم إفشائه )10 دقائق( 

مجموعات النقاش المختصر 
اطلب من المشاركين تسليم قصاصات األوراق المطوية إلى  	n

الشخص الجالس على يمينهم. وأوضح لهم أنه ال يجوز ألي 
كان فتح القصاصة التي ُأعطيت له حتى اآلن بعد أن يسلم كل 

شخص ورقة واحدة ويستلم أخرى )قد يعتري المشاركين شعور 
بالعصبية وعدم االرتياح مع ذلك(.

اطلب من المشاركين العثور على شخص آخر في المجموعة.  	n

واطلب منهم تبادل ما يلي ضمن فرق من أزواج: 

كيف شعرت وأنت ترى شخصًا آخر يحمل سرك معه؟   .1

كيف شعرت وأنت تحمل سر شخص آخر معك؟   .2

عقب عملية التبادل، اطلب من المشاركين العودة إلى الدائرة/ 	n

الحلقة حاملين معهم سر شخص آخر دون أن يفتحوا القصاصة 
المطوية بعد.

احرص على عدم قيام أي شخص بفتح الورقة. وإذا شاهدت 
أحدهم يفتح قصاصة الورق، أوقفه في الحال وانتهز الفرصة 

للتأمل والتعلم مما حدث. اسألهم عن سبب قيامهم بفتح 
الورقة مع أنه ُطلب إليهم تحديدًا عدم القيام بذلك واسأل 

صاحب السر عن شعوره حيال ذلك. وهذه فرصة للتأمل بمدى 
صعوبة االحتفاظ بسر وكيفية شعور المرء بأهمية الثقة التي 

يوليها للشخص اآلخر والعكس صحيح.

اطلب من بعض المشاركين إطالع باقي أفراد المجموعة عما  	n

تبادلوه من تفاصيل أثناء عملهم في المجموعات )وليس ما 
قاله لهم شريكهم(

نظم فرع منظمة العفو الدولية في المغرب ورشة عمل تدريبية للمربين عن 
طريق األقران تتناول موضوع الحقوق الجنسية واإلنجابية بالشراكة مع صندق 

األمم المتحدة للسكان، مايو/أيار 2014.
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الخطوة 3: تأمل جماعي )15 دقيقة( 

جلسة عامة 
اطلب من المشاركين إعادة قصاصات األسرار إلى أصحابها  	n

األصليين )دون فتحها أيضًا(

وبمجرد ما عادت قصاصات األسرار إلى أصحابها، أخبرهم أنه  	n

بإمكانهم تمزيقها أو إتالفها أو االحتفاظ بها إن أرادوا. وعندها 
عادة ما يشعر المشاركون بارتياح كبير.

اطلب من المشاركين أن يطلعوا المجموعة على نتائج ما يلي:  	n

كيف تشعر اآلن؟   .1

كيف شعرت أثناء التمرين؟   .2

تأمل مع المجموعة بعالقة ذلك كله بالثقة وما نحتاجه قبل أن  	n

نتمكن من وضع ثقتنا في شخص ما.

أوضح لهم أنهم سوف يقومون أثناء األنشطة التي نطورها  	n

بالحديث عن الحقوق الجنسية واإلنجابية والتعلم عنها، وأنهم 
سوف يتعين عليهم الثقة ببعضهم البعض واحترام الثقة التي 

يضعها اآلخرون بهم. 

مشاركون في ورشة عمل عالمية الستكشاف الحقوق الجنسية واإلنجابية 
في لندن، المملكة المتحدة، أكتوبر/تشرين األول 2014.

©
 A

m
nesty International

35 الفصـل	األول
كسر	حاجز	الصمت



©
 A

m
nesty International/R

achel B
anfield



الفصل الثاني
فهم الثقافة والنوع 
االجتماعي والنشاط 

الجنسي

مؤازرون من نيوزيلندا يشاركون في 
مسيرة مناصرة المثليين في أوكالند، 

نيوزيلندا، فبراير/شباط 2014.
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»الحظُت أنني أخضع دومًا للتدقيق بناء على مدى ›أنوثتي‹ 
أو ›ذكوريتي‹. وبناء عليه يقرر هؤالء ›المتحفظون‹ نوعك 

االجتماعي. فهم يقررون ماذا ُيسمح لك أن تصنعه بجسدك 
وكيف يمكن أن تعيش حياتك وكيف يعترف المجتمع بنوعك 

االجتماعي مستقباًل.«
)يوداس، رجل متحول جنسيًا من فنلندا يبلغ من العمر 20 عامًا( 

نشعر جميعًا بالضغوطات بشكل يومي، فمنها ما يتعلق بمظهرنا 
وملبسنا، ومنها ما يتعلق بطريقة تعبيرنا عن أنفسنا ومظهر 

أجسادنا. وتساعد جميع تلك الضغوطات على صياغة كيفية فهمنا 
ألنفسنا ولكنها تحد في الوقت نفسه أيضًا من قدرتنا على فهم 

طبيعة أبداننا ونوعنا االجتماعي وجنسانيتنا. فنحن نحمل معنا 
على الدوام مجموعة من المعتقدات والقيم والتحيز والضغوطات 

االجتماعية، والدين واآلمال التي تعقدها علينا العائلة والمعايير 
التي يفرضها علينا المجتمع. وتشّكل كل هذه العناصر مجتمعًة 
األعراف الثقافية التي نعيش في ظلها أو التوقعات واآلمال 

التي تعقدها مجتمعاتنا على ما نحن عليه اآلن وما سنكون عليه 
مستقباًل. 

إن اختبارك لنوعك االجتماعي وجنسانيتك لهو جزء كبير من تشكيل 
هويتك كفرد. لنفكر لبرهة في مصدر هوية كل منا على صعيد 

النوع االجتماعي. وحينها، سوف يتضح لنا أن الجنس البيولوجي ما 
هو إال أحد مكونات تشكيل هوية النوع االجتماعي وبناءها من بين 

جملة مكونات أخرى. إذ يؤثر المجتمع وثقافتنا على طريقة فهمنا 
لما تعنيه كلمتي »رجل« و»امرأة«. ونتعلم من عائالتنا وصور 

وسائل اإلعالم وقصصها التي نترعرع على مشاهدتها كيف ُيفترض 
بالرجال والنساء أن يتصرفوا، وهو افتراض قد يتفاوت باختالف 

الثقافات. كما تتأثر األدوار القائمة على النوع االجتماعي بعوامل 
من قبيل العمر والطبقة والعرق والقومية والديانة عالوة على البيئة 

الجغرافية واالقتصادية واالجتماعية. كما تتغير األدوار القائمة على 
النوع االجتماعي بمرور الوقت مع تطور الثقافات وبلورتها لقصص 

وتوقعات جديدة على هذا الصعيد.

وُتبنى األدوار المنوطة بالنوع االجتماعي على األنماط السلبية، أي 
ما نعتمد عليه من افتراضات حيال الناس بناء على خاصية أو سمة 

معينة من قبيل جنسهم البيولوجي. وتلعب أنماط النوع االجتماعي 
دورًا كبيرًا في كيفية تعلمنا لطريقة التعبير عن أنفسنا والخيارات 

المتاحة أمامنا اجتماعيًا. وتتفاوت الثقافات في ذلك ولكن تتضمن 
بعض أنواع األنماط المتعلقة بالنوع االجتماعي ما يلي: 

الرجال أكثر اهتمامًا بالجنس من النساء، وأكثر مياًل بالتالي لخيانة  	n

شريكاتهم.

ترغب جميع النساء بالزواج وإنجاب األطفال.  	n

الطبيعة الرومانسية للمرأة واهتمامها بشخص من الناحية  	n

الجنسية يرتبطان بالهدايا التي تتلقاها.

الرجال الذين ال يبدون اهتمامًا بالرياضة هم مثليون.  	n

األدوار 

يسار: عمل فني يناهض األنماط السلبية عن الفتيات، كارول روزيتي.  
الحقوق محفوظة لكارول روزيتي، واسُتخدمت الصورة بإذن منها.
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   «الناس دائمًا ما 
يفترضون أنهم يعرفون    

  الكثير عني بناًء على 
مظهري.أال يمكنني 

           أن أكون نفسي؟»

    «أشعر أنني 
  أكثر ارتياحًا بالتنورة 

والفستان... إنني أحب 
       كوني امرأة.»

«أعرف أنني رجل، 
ولكنني أتمنى أن أكون 

أكبر وأكثر شبهًا 
بالرجال اآلخرين.»

«في بعض األحيان 
       أفكر بأنه من األسهل 
أن يكون الواحد منا رجًال...

فلن تكون هناك 
          ضوابط كثيرة!»

    «أعرف أنني امرأة حتى 
ر الناس أنني أرتدي  لو فكَّ

مالبس تشبه كثيرًا 
    مالبس الرجال.»

    «أحب كوني رجًال، 
ولكنني أتمنى لو لم أكن 

مضطرًا على الدوام 
ألن أثبت رجولتي.»

«مع أن األطباء اعتقدوا 
  يوم ُولدت أنني كنت ذكرًا، 
فإنني أعرف في أعماقي 

      أنني امرأة.» 

«أحب كوني حامًال، 
فلم أشعر قط بأنني 
أكثر أنثوية مما أشعر 

به حاليًا.»

في واقع الحال، ثمة عدد غير محدود تقريبًا من الطرق التي تتيح 
للناس التعبير عن نوعهم االجتماعي من خاللها. وتمتلك الثقافات 

توقعات راسخة على صعيد ما يشكل مواصفات الرجولة واألنوثة، 
أو أشكال التعبير االجتماعي التي ينتهجها الذكر أو األنثى، وذلك 

من أجل التمييز اجتماعيًا بين الجنسين. وقد تواطئ تلك التوقعات 

أو تخالف ما هو األنسب بالنسبة لنا كأشخاص. وبصرف النظر عما 
إذا كانت هويات األفراد القائمة على النوع االجتماعي وطريقة 

شعورهم الطبيعية تجاه أنفسهم تتطابق وتوقعات الثقافة 
السائدة، فلكل شخص الحق في التعبير عن نفسه بالطريقة التي 

يرتاح إليها. 

النوع االجتماعي 
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تغدو اعتبارات النوع االجتماعي أكثر تعقيدًا عند إضافة مفهوم 
الجنسانية لها. وفي جميع الثقافات تقريبًا، ُيتوقع ممن هم في 

عداد الذكور االنجذاب جنسيًا نحو اإلناث والعكس صحيح. وفي واقع 
الحال، يتجاوز مفهوم الجنسانية مجرد هوية الشخص الذي ننجذب 
إليه؛ فهو يحيط بمفاهيم الجنس وهوية النوع االجتماعي وطريقة 

التعبير عنها وميولنا ورغباتنا وسلوكياتنا الجنسية. 

كما تتضمن الجنسانية مفاهيم اللذة والرومانسية والحميمية 
وتنطوي على تبعات واسعة النطاق تطال سالمتنا العاطفية 

والبدنية والعقلية وصواًل إلى الشعور بالرضا واإلحساس باإلنجاز 
في األمور المتعلقة بأجسادنا وحياتنا وخياراتنا. كما تنطوي الخيارات 

التي نعتمدها أو نحظى بمساندة التخاذها على آثار بعيدة المدى 
تطال قدرتنا على كسب الرزق والحفاظ على صحتنا وسالمتنا 

العقلية وقد تصبح أحيانا العامل الحاسم في بقاء الشخص على 
قيد الحياة أو موته. وفي مختلف أنحاء العالم يكافح الناس من أجل 
التمتع بحقوقهم عندما يتعلق األمر بنشاطهم الجنسي واإلنجاب 

والنوع االجتماعي. وُيعد هذا األخير، بما في ذلك الهوية المتصلة 
به وطريقة التعبير عنه، جزءا حيويًا يوجه ما نحن عليه ويشّكله عالوة 

على تأثيره على طريقة تفاعلنا مع اآلخرين في المجتمع. 

ويبرز من بين األسباب التي قد تحملنا على الشعور بالعزلة أو 
التشوش واالرتباك حيال حياتنا الجنسية موضوع الحظر المفروض 
على الحديث علنًا عن الجنسانية والرغبة الجنسية والهوية الجنسية 
في مجتمعاتنا، وخصوصًا عندما ال يندرج نشاطنا الجنسي ضمن 

إطار الفكرة الثقافية السائدة حيال ما ُيعد »عرفًا«. وعلى الرغم من 
تعدد سبل مشاهدة مالمح الجنسانية والنوع االجتماعي في ثقافتنا 

عن طريق القصص واإلعالم واالفتراضات والتوقعات المشتركة، 
فقد يتطلب األمر شيئًا من الشجاعة للحديث علنًا عن جنسانيتنا 

وأحاسيسنا الجنسية.

الجنسانية

مشاركون في ورش عمل تعليمية في توغو تزامنًا مع إطالق حملة منظمة 
العفو الدولية »جسدي حقوقي«، يونيو/حزيران 2014.
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تكتسي الثقافة وأعرافها أهمية أساسية في طريقة بناء 
المجتمعات لهويات أفرادها الجنسية والقائمة على النوع االجتماعي 

وتحديد طبيعة القيود التي ُتفرض عليها. وتتألف الثقافات من 
القيم والمعتقدات المشتركة، فيما تتكون األعراف الثقافية من 

مجموعة من المعتقدات حيال ما يشكل »عرفًا« أو ما هو صائب في 
ذلك المجتمع. ويكّون العديد من األشخاص افتراضات حيال األعراف 

والتقاليد الثقافية بكونها »واقع الحال الذي لطالما ظلت األمور 
عليه« دونما تساؤلحول كيفية قيام الثقافة أو المجتمع بتطوير هذه 

األعراف. ومع ذلك، فالثقافات تتطور وتتغير وتنمو مع الوقت 
بما يواكب تغير المجتمع واستيعاب المؤثرات الجديدة وإلحاقها 

بالقصص التي يلجأ إليها البعض لفهم طبيعتهم الشخصية وطبيعة 
اآلخرين من حولهم. 

وتساهم الكثير من األمور المختلفة في تكوين الثقافة بما في ذلك 
اللغة واألسرة والفن والموسيقى واإلعالم والتاريخ والدين. ويمكن 

لألخير أن يمتلك تأثيرًا أو نفوذًا قويًا على الثقافة وقيم األفراد 
ومعتقداتهم. وقد تمارس المؤسسات الدينية نفوذها السياسي 
للتأثير على عملية اعتماد القوانين والسياسات النافذة التي تنظم 
النشاط الجنسانية واإلنجاب. وللدين ُنظمه الخاصة به على صعيد 
قراءة العالم وفهمه؛ وهي نظم قد تكّمل أو تناقض ثقافة وطنية 

أو مجتمعية معينة، وقد تساند أو تعارض مبادئ حقوق اإلنسان 
ومعاييرها. وتحديدًا، فللدين تأثير قوي على القيم التي يؤمن 
الناس بها، حيث ُتعد القيم من قبيل الحب والتعاطف والتفهم 

والصدقة من األفكار الرئيسية المشتركة لدى جميع الديانات 
والثقافات تقريبًا.

وثمة مجموعة من األمور ال سيما الدين والتاريخ تؤثر التي لها 
كبير األثر في األعراف الثقافية المتعلقة بتوقيت ممارسة الجنس 

واألدوار التي ُيفترض بالرجل والمرأة أن يقوما بها في المجتمع 
وكيفية تكوين األسرة. وتستند الصور السائدة في اإلعالم والفن 

والموسيقى كثيرًا إلى األنماط السلبية المتعلقة بالنوع االجتماعي 
وتغذي التوقعات المعقودة على ما ينبغي لسلوك المرء أن يكون 
عليه بما في ذلك سلوكه الجنسي. فكروا بالقصص التي ترعرعنا 

على سماعها وكيف ينبغي على الرجال والنساء أن يتصرفوا عادة؟ 
وهل كانت هناك سبل محددة تقيد ما يشكل سلوكا »صائبًا« أو 

»جيدًا« وتلك التي تشكل نقيض ذلك؟ إن هذه القصص تساهم 
في وضع معيار لما ُيفترض بنا أن يكون عليه سلوكنا.

»إن الواجب الرئيسي للمرأة هو إنجاب أطفال أصحاء 
وتربيتهم كأشخاص طبيعيين وحينها لن يسود العنف في 

األسرة وسوف تكون حياتنا على ما يرام.«
)نائب محافظ إحدى الحكومات المحلية في طاجيكستان(

يكفل اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان حق كل شخص في تكوين 
أسرة من اختياره. ولكن الناس يتعرضون لضغوطات اجتماعية هائلة 

عندما يتعلق األمر بخياراتهم اإلنجابية واأُلسرية بصرف النظر عن 
نوعهم االجتماعي أو جنسهم. ويمكن أن تملي األعراف االجتماعية 

سن الزواج على أفراد المجتمع وعدد األطفال الواجب إنجابهم 
وتوقيت اإلنجاب وأن تمارس ضغوطًا كبيرة على الشباب الذين 

يخالفون تلك التوقعات. 

الثقافة واألعراف االجتماعية 

نظم طلبة ومعلمون معرضًا وأعدوا أغاني وفقرات راقصة تتناول موضوع 
الحقوق الجنسية واإلنجابية، بلجيكا، 2013.
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كما تملي الثقافة واألعراف االجتماعية معايير الجمال – سواء 
بين أفراد المجتمعات أو الفئات االجتماعية – وقد تشكل ضغطًا 

على الشباب بصرف النظر عن نوعهم االجتماعي كي يعدلوا من 
ُبنية أجسادهم أو يقوموا بتغييرها. فتساهم طريقتنا في ارتداء 

المالبس وتصفيف الشعر ووضع مساحيق التجميل وتنسيق 
المالبس واأللوان وفق ما هو مناسب للذكور أو اإلناث في 

تحديد السبيل الذي تنتهجه الثقافات للفصل بين الجنسين وتحديد 
هويتيهما.

كما ترتبط ممارسات تصنيف انتماء الشخص لجماعة أو قبيلة معينة 
من قبيل الوشم أو التضحية أو ختان الذكور بمرحلة االنتقال من 

الطفولة إلى البلوغ. وغالبا ما ُتطبق تلك الممارسات دون االهتمام 
بخيار الشباب الحر وتشكل جزءا من طريقة ترجمة أعرافنا الثقافية إلى 

واقع ملموس على أجساد الشباب. وُيضطر البعض لتحمل آالم 
طقوس معينة وتعديل أجسادهم بغية الوفاء بمعايير المجتمع الذي 
يعيشون فيه فيما يتعرض جميع الناس تقريبًا لضغوط على صعيد 

الملبس والتصرف والمظهر بغية االندماج في المجتمع.

كما تؤثر الضغوطات االجتماعية على سلوكنا وتفاعلنا مع اآلخرين 
في مجتمعاتنا بدءًا بطريقة تناولنا لموضوع الجنس والجنسانية، 

ومرورا بمن نصاحب أو نرافق وصواًل إلى اختيار شركائنا العاطفيين 
والجنسيين المحتملين. ويواجه الكثير من األشخاص الذي يعتبرون 

أنفسهم جزءا من المثليين والمثليات وذوي الميول الجنسية الثنائية 
والمتحولين جنسيا ومختلطي الجنس ضغوطا اجتماعية هائلة 

إلخفاء ميولهم الجنسية أو هوياتهم القائمة على النوع االجتماعي 
أو محاولة االندماج مع محيطهم بشكل أكبر. وتفرض الكثير من 
المجتمعات توقعات على الشباب للتعبير عن هويتهم الجنسية 

والقائمة على النوع االجتماعي بما يتناسب مع »عرف« مفترض، 
بينما قد يتعرض بعضهم للقمع أو الوصم أو العنف إذا ما حاولوا 

الحديث علنًا أو طرح تساؤالت أو الدفاع عن طرائقهم أو طرائق 
اآلخرين في التعبير عن تلك الهويات.

رسم كاريكاتوري يظهر أن الرجال والصبية يواجهون العنصرية الجنسية أيضًا، 
للفنان رازنيث، 2014.
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        ضعفهم
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                            هو نفسه الذي 
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      التعصب الجنسي ليس 
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                         أو 
 »نحن« ضد انعدام »فهمنا« 

                          المتبادل

ألننا إذا عملنا معًا
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التمييز هو عبارة عن حرمان األشخاص أو الجماعات بشكل منهجي 
من التمتع بحقوق اإلنسان العتبارات تقوم على هوياتهم أو 
معتقداتهم. ولعل أكثر أشكال التمييز شيوعًا يرتكز على النوع 

االجتماعي والفكرة القائلة بأن نوعًا اجتماعيًا أو طريقة محددة للتعبير 
عنه أفضل من غيرها.

ونظرًا ألن األدوار المنوطة بالنوع االجتماعي تحددها الثقافة 
السائدة، فيمكن أن تتفاوت بين مجتمع آلخر، ولكن ثمة اتجاهات 
عالمية عامة تحدد الطريقة التي تنظر المجتمعات والثقافات فيها 

إلى الناس بشكل مختلف بناء على اعتبارات تتعلق بالنوع االجتماعي 
أو الجنس. وتحديدًا، تميز العديد من الثقافات ضد النساء والفتيات 

بناء على االفتراض غير الدقيق القائل بأن المرأة تحتل مكانة أدنى 
من الرجل، األمر الذي يؤدي إلى تقليص فرص النساء والفتيات 
في الحصول على التعليم والصحة والفرص االقتصادية مقارنة 

بأقرانهن من الذكور في العائلة والمجتمع.

 »يتناول والد زوجي الطعام أواًل. ثم يأتي دور باقي 
 الذكـور في العائلة ثم تكون النسـاء آخر من يتناول 

الطعام في العائلة«.
)امرأة من النيبال تبلغ 24 عامًا من العمر(

وعلى الصعيد الفردي، يساهم هذا التوجه في تعريض النساء 
والفتيات وكل من ال ينتمي لألعراف التقليدية على صعيد النوع 

االجتماعي لخطر متزايد من العنف والتمييز والمضايقات. وضمن 
إطار األسرة، يؤدي تفضيل الذكور على اإلناث إلى تقليص فرص 

حصول النساء والفتيات على الطعام، وُيتوقع منهن العمل بكٍد 
داخل المنزل، أو قد ُيحرمن من االلتحاق بالمدرسة. وعلى صعيد 
اجتماعي أوسع نطاقًا، قد يقود االنتقاص من قيمة المرأة إلى 

عدم إيالء الدولة األهمية المناسبة لالستثمار في تنميتها وتعليمها 
ورعايتها الصحية.

وأما اتفاقية األمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز 
ضد المرأة )سيداو( التي ُتعد معاهدة ملزمة قانونًا على الصعيد 

الدولي، فتدعو جميع الدول إلى »تعديل األنماط االجتماعية 
والثقافية لسلوك الرجل والمرأة بهدف تحقيق القضاء على التحيزات 

والعادات العرفية وكل الممارسات األخرى القائمة على فكرة دونية 
المرأة أو تفوق أحد الجنسين، أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة«. 

التمييز وعدم المساواة 

أعلى: تجمع أكثر من 300 شاب وشابة من منظمة العفو الدولية ومنظمة 
أوكسفام الخيرية في لوفان ال نوف، بلجيكا، فبراير/شباط 2013، في يوم 

ُخصص للمساواة بين الجنسين ومناصرة حقوق المرأة.
أسفل: نساء من قومية مادهيسي، أسماؤهن مجهولة، شاركن في 

نقاشات المجموعات عن التمييز القائم على النوع االجتماعي في كاياللي، 
نيبال، مايو/أيار 2014.
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ُتعد الفترة الممتدة من سن 15 – 24 سنة بمثابة رحلة استكشاف 
وتجربة وتعلم تتسم بتدني نسبة العزوف عن اإلقبال على المخاطر، 
واالستعداد للخوض في الكثير من األسئلة. وتخضع حقوق الشباب 
كافة للحماية التي يوفرها مفهوم تطور القدرة أو الفكرة القائلة بأننا 

نحظى مع تقدمنا في العمر بهامش أكبر من االستقاللية والتحكم 
بحياتنا الخاصة.

ويتيح مبدأ تطور القدرات للمزيد من الناس أن يحققوا نموًا 
وينضجوا بوتيرتهم التي يرتأون دون خلق المزيد من األعباء على 
الوالدين ومقدمي الرعاية والمربيين ومقدمي الخدمات الصحية 
وبما يكفل حصول الشباب على الحيز المطلوب التخاذ قراراتهم 

المتعلقة بحقوقهم. وُيعد البالغون وأولياء األمور ومقدمو الرعاية 
مسؤولين عن ضمان احترام حقوق األطفال والشباب وصونها 

وإتاحة تمتعهم بها مع عدم إغفال قدرتهم على المطالبة بحقوقهم 
والتمتع بها.

كما يمكن للتمييز والتوقعات االجتماعية والوصمة القائمة على 
الفئة العمرية أن تؤثر بقوة على قدراتنا المطلوبة لتقييم حقوق 

اإلنسان الخاصة بنا والتمتع بها. ووفق ما أفادت به األمم المتحدة، 
يشكل الشباب الكتلة األكبر من مجمل سكان الكوكب، 40 بالمئة 
منهم دون سن 25 سنة، ويعيش 85 بالمئة منهم في البلدان 

النامية.

وثمة فرص فريدة من نوعها متاحة أمام هذه الشريحة األكبر من 
سكان العالم؛ إذ تتصف مجموعة الشباب بترابطها وُحْسن تواصلها 

فيما بينها من خالل وسائل التكنولوجيا أكثر من أي جيل آخر على 
مر التاريخ، وبوسعهم دفع الحركات االجتماعية والمطالبة بشكل 

متزايد باالعتراف بما يشكلونه من قيمة مضافة للتنمية والتقدم 
االجتماعي. ولكن قد يواجه الشباب بعض السلبيات مع تأثرهم أكثر 

من غيرهم بمرض فيروس نقص المناعة المكتسب/اإليدز وحرمانهم 
من الحصول على الخدمات والمعلومات والتعليم بسبب أعمارهم 

وغير ذلك من االعتبارات التمييزية. وفي مختلف أنحاء العالم، ال 
يحصل الشباب على نفس سلطة صناعة القرار الممنوحة لغيرهم 

وتتفاوت قدراتهم على التحكم بأجسادهم وخياراتهم مقارنة باألجيال 
األكبر سنًا في المجتمع.

وتستحدث الكثير من الثقافات تراتبية طبقية تحصل الفئات األكبر 
سنًا بموجبها على مزايا وامتيازات أكثر من غيرها بحكم فئتها 

العمرية. وغالبًا ما ُيعامل الشباب على أنهم غير أكفاء وال يمكن 
االعتماد عليهم أو ُينظر إليهم على أنهم ال يتحلون بالمسؤولية 

مقارنة بأقرانهم البالغين وُيحرمون بالتالي من التعبير عن رأيهم عند 
صنع القرارات التي تؤثر عليهم.

وُيضطر الشباب إلى سلوك مسار دقيق يفرض عليهم إيجاد توازن 
ما بين إيجاد الحيز الالزم الكتشاف أنفسهم وتطورهم وما يودون 

أن يكونوا عليه مستقباًل من جهة، ونيل اعتراف اآلخرين بكيانهم 
الحالي من جهة أخرى. وتقتضي طبيعة الشباب التشكيك في 

األعراف االجتماعية والثقافية السائدة التي تعرف النوع االجتماعي 
والجنسانية بما يتيح لهم إعادة صياغة تلك األعراف واألنماط 

السلبية بطرائق تبدو مفهومة لجيلهم أكثر من غيرهم. وُتعد هذه 
العملية الطبيعية للتشكيك وإعادة تعريف األمور جزءا من طريقة 

تطور المجتمعات وتغيرها مع الوقت بما يتيح استمرار التطور 
واالرتقاء الثقافي.

التحديات التي تواجه فئة الشباب 

شباب في توغو يعربون عن مساندتهم لحملة منظمة العفو الدولية 
»جسدي حقوقي« من خالل ورشة عمل عن الرسم، يونيو/حزيران 2014. 
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ُتعد حقوق اإلنسان مجموعًة من االستحقاقات أو الضمانات 
األساسية التي تبدأ بالحق في الحياة. وال ُيضطر أي شخص للعمل 

على اكتساب حقوق اإلنسان أو استحقاقها. فحقوق اإلنسان 
حق مكتسب بمجرد قدوم اإلنسان إلى هذا العالم؛ وبعبارة أخرى، 

ال يجوز حرمان أحد من حقوقه في أي وقت كان وألي سبب من 
األسباب. وحقوق اإلنسان غير قابلة للتجزئة وتتميز باستقالليتها، 
أي أنها تكتسي أهمية متساوية ويعتمد التمتع بأحد الحقوق على 

التمتع بباقي الحقوق.

ُوضع اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان في عام 1948 عقب انتهاء 
الحرب العالمية الثانية ليكون بمثابة رؤية تحقق الكرامة اإلنسانية 

وعالمًا يعترف بحقوق الجميع. وكفل اإلعالن العالمي لحقوق 
اإلنسان الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية إلى جانب 

نظيراتها المدنية والسياسية التي تتضمن حق الشخص في الحياة 

والحرية والتعبير والحصول على الطعام والسكن والعمل والضمان 
االجتماعي. ويشكل اإلعالن أساسًا لعمل الكثير من منظمات حقوق 
اإلنسان بما في ذلك منظمة العفو الدولية. ولمزيد من المعلومات 

حول األنواع المختلفة لحقوق اإلنسان، ُانظر »احترموا حقوقي، 
احترموا كرامتي: الوحدة األولى – الفقر وحقوق اإلنسان« الصادر 

 .(ACT 35/021/2011 :عن منظمة العفو الدولية )رقم الوثيقة

وينص اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان على أن لكل شخص الحق 
في التمتع بجميع حقوقه »دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر 
أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي 

آخر، أو األصل الوطني أو االجتماعي أو الثروة أو الميالد أو أي أصل 
آخر«. ومن المقبول عمومًا اآلن لدى مؤسسات حقوق اإلنسان 

الدولية أن الميل الجنسي وهوية النوع االجتماعي يندرجان ضمن 
التمييز الوارد تحت بند »أي أصل آخر«. وتقوم هوياتنا الفردية على 

التقاطعات بين مختلف األجزاء المكونة لنا وليس على هويتنا 
القائمة على النوع االجتماعي والجنسية فقط، وكذلك على كيفية 

تفاعل هوياتنا الجنسية والمرتبطة بالنوع االجتماعي مع أعراقنا 
وقومياتنا ودياناتنا وغير ذلك من العوامل. 

وأما أفراد الجماعات المهمشة أي تلك التي ال تتمتع بنفس النفوذ 
في المجتمع، فغالبا ما يواجهون التمييز القائم على أسس متعددة 

من قبيل النوع االجتماعي والعرق والقومية واألقلية واألصل 
واإلعاقة وغير ذلك من األسس. ويمكن أن يتعرض الشخص للتنميط 

أو الوصمة أو التهميش من طرف آخرين وذلك بطرق متعددة.

»نشعر بالخوف عندما يتحدثون )أي األطباء( معنا باإلسبانية 
وال يمكننا الرد ... فأبدأ بالتعرق خوفًا ... وما الذي عساي 

أجيببه إذا لم أفهم اللغة اإلسبانية؟«
)روزا كويتشا فارغاس، أمرأة من السكان األصليين الناطقين بلغة الكويتشا 

في بيرو، وهي حامل بطفلها الخامس(

عندما تتقاطع الهوية والحقوق 

يمين: مؤازرون من نيوزيلندا يشاركون في مسيرة مناصرة المثليين في 
أوكالند، نيوزيلندا، فبراير/شباط 2013.

يسار: نساء ينتظرن في طابور أمام المركز الصحي في سان خوان دي 
تشاروهواك بمقاطعة هوانكافيلكا في ريف بيرو، سبتمبر/أيلول 2008.  

وُتعد معدالت وفيات األمهات في بيرو من أعالها في المنطقة. وترتفع 
هذه المعدالت على نحو غير متناسب في المناطق الفقيرة ومجتمعات 

السكان األصليين النائية.
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»في حينا الفقير ... من السهل معرفة من هو مثلي 
الجنس. فقد يكون هناك خمسة أشخاص يقيمون في 
نفس المنزل ... وعلمت عن أربعة اعتداءات خطيرة ضد 
المثليين والمثليات وذوي الميول الجنسية والمتحولين 

جنسيًا ومختلطي الجنس في الحي الفقير، وثمة حوادث 
أخرى من قبيل قول أصحاب البقاالت: ›لن ُأعيد الباقي لك 

ألنك مثلّي‹ أو ترى آخرين في الحي الفقير يقولون ›لن 
أشرب من نفس الفنجان معك ألنك مثلّي‹.« 

)أحد الناشطين من كمباال، أوغندا( 

ومن بين المجاالت الرئيسية التي تتقاطع فيها الهويات، الوضع 
االقتصادي والنوع االجتماعي والجنسانية وحقوق اإلنسان. وغالبًا 

ما يكون للقدرة على دفع تكلفة الحصول على الخدمة القول الفصل 
في تحديد إمكانية الحصول على الرعاية الصحية والعالجية من 

عدمها بما في ذلك النفاذ إلى الخدمات والتعليم والمعلومات، 
وإن كان ذلك يندرج تحت األمور التي ينبغي على الحكومات أن 

تكفل توفيرها وجعلها في متناول الجميع. وقد تتوفر بعض 
خدمات الرعاية الصحية في القطاع الخاص للفئة القادرة على دفع 
تكلفة الحصول عليها أو قد يطالب مزودو الخدمة تقاضي رسوم 

الحصول على الخدمة أو شكل آخر من أشكال الدفع للحصول على 
تلك الخدمات. كما ُيعتبر الفقر عاماًل رئيسيًا في تحديد مدى ضعف 

األشخاص وتعرضهم ألشكال التمييز األخرى. 

وتستلزم الواجبات الدولية المترتبة على صعيد حقوق اإلنسان إيالء 
عناية خاصة لألفراد والجماعات المقيمة في أوضاع هشة وأقل حظًا 

بغية التصدي ألشكال التمييز المتعددة التي تتربص بهم. وتشمل 
هذه الجماعات على سبيل المثال ال الحصر األقليات الجنسية 

والعرقية والقومية والشعوب األصلية والمهاجرين والالجئين 
والنازحين داخليًا وعامالت الجنس واألطفال واليافعين وذوي 

اإلعاقات الجسدية أو العقلية ال سيما النساء المنتميات إلى إحدى 
تلك الفئات.
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ويمكن وسم الشخص الذي ال تندرج هويته ضمن األعراف 
االجتماعية السائدة بالشاذ أو المنحل أخالقيًا أو بالذي لحق العار به 
أو ُيوصف بالدونية أو ُيصنف بالشخص الخطير أو المجرم. ويمكن 

أن تتحول بعض المواضيع إلى محرمات ومجاالت ينبغي السكوت 
عنها وعدم الخوض فيها. وتحدد األعراف االجتماعية والثقافية 

السلوك المتوقع منا وما يمكننا الخوض فيه بانفتاح وصدق وما ال 
يجوز لنا تناوله من مواضيع. 

وعندما تواجه النساء والفتيات الالتي تعرضن لالغتصاب أو 
االعتداء الجنسي الريبة في سلوكهن أو الرقابة أو اللوم على ما 

جرى، أو عندما تتعرض الناجيات من االغتصاب أو االعتداء الجنسي 
لوصمة العار أو اللوم أو التنمر، يساهم ذلك كله بانعدام المساواة 

االجتماعية القائمة على النوع االجتماعي.

وأبلغت حملة »اتحدوا« إلنهاء العنف ضد المرأة التي أطلقها األمين 
العام لألمم المتحدة عن تفشي الوصمة االجتماعية التي ُتلصق 

بالناجيات من االعتداءات الجنسية واالغتصاب، وأشار إلى أنها 
تتسبب بحمل العديد من الناجيات على عدم االحتكام إلى القضاء 
خوفًا على سمعتهن أو تعرضهن للتأنيب والمزيد من العنف وغير 

ذلك من التبعات. وتشتهر جرائم االغتصاب واالعتداء الجنسي 
بكونها من الجرائم التي تشهد أدنى معدالت اإلبالغ عنها نظرا 

لخوف ضحاياها من كسر حاجز المحظور باإلضافة إلى ما يلي ذلك 
من ردود األفعال من عائالتهن أو مجتمعاتهن أو جراء عدم ثقتهن 
في قدرة السلطات على جلب الجناة للمثول أمام القضاء أو جراء 

عدم رغبتها في ذلك. 

»أخشى أن يقوم بقتل عائلتي وأشعر بالكثير من العار 
 عندما أتواجد في القرية. وأخشى أنني لن أكون قادرة 

على العثور على شخص يحبني.«
 )ناجية تبلغ من العمر 14 عامًا كانت ضحية لالغتصاب وسفاح القربى 

في كمبوديا( 

ويؤثر هذا المحظور المتعلق بعدم جواز تحدث الناجيات من 
االغتصاب والعنف الجنسي عن الموضوع علنًا على جميع األنواع 

االجتماعية التي تخشى أن تفقد احترامها داخل األسرة أو المجتمع 
المحلي أو أن خوفًا من أن ُيلقى عليهن باللوم في التسبب 

باالعتداء أو التشكيك بهوياتهن أو ميولهن الجنسية جراء تصنيفهن 
كضحايا. فعلى سبيل المثال، يخشى الرجال والصبية أيضا عقب 
تعرضهم لعنف جنسي من التبعات االجتماعية لمحاولة الحصول 

على العالج أو اإلبالغ عن االعتداء.

وعندما ُيمنع الناس من الحديث علنًا أو ال يصغي إليهم أحد، قد 
تتعرض حقوقهم الفردية لالنتقاص بما يقود إلى انتشار ثقافة 

اإلفالت من العقاب وغياب القوانين والسياسات المناسبة لتوفير 
الحماية المالئمة وسبل االنتصاف. وقد تتخذ النتيجة أحيانًا شكل 

قوانين تنتهك بشكل مباشر حقوق اإلنسان. فالقوانين التي تبيح 
لألزواج ضرب زوجاتهم أو اغتصابهم مع إفالتهم من العقاب، أو 

التي تمنع النساء من السفر أو العمل أو االنتخاب أو الحصول على 
الرعاية الصحية أو امتالك األصول دون معرفة الزوج أو الوالد أو 

موافقتهما، تعرقل جميعها قدرة النساء والفتيات على المشاركة 
اجتماعيا واقتصاديًا وسياسيًا في التنمية وتعزز األعراف االجتماعية 

المتعلقة بدونية النساء والفتيات.

وفق تقديرات األمم المتحدة: 

n	تعرض 3/1 نساء العالم للعنف و/أو اإلساءة 

الجنسية؛

n	ُيقدر أن 150 مليون فتاٍة دون سن الثامنة عشرة قد 

تعرضن لشكل من أشكال العنف الجنسي؛

n	تُرتكب حوالي 50 بالمئة من االعتداءات الجنسية 

ضد فتيات دون سن السادسة عشرة؛ 

n	أظهرت الدراسات في دول إفريقيا جنوب الصحراء 

أن عنف الشريك والخوف من اإلساءة حال دون »رفض« 

الفتيات لممارسة الجنس غير المرغوب فيه أو دون 

استخدام واق ذكري بما يعرضهن للخطر.

المصدر: منظمة العفو الدولية، الحقوق الجنسية واإلنجابية: 

حقائق وأرقام  

الوصمة والسيطرة 
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»ال يمكن للوالدين وال حتى والد المرأة التي تتعرض 
للضرب أن يأتيا ويقوال ما يلي لزوج ابنتهما: ›انظر ما الذي 

صنعته بابنتنا!‹ أو أن يقوال له إنه ال يمتلك الحق بالقيام 
بذلك، ألن الزوج سوف يرد قائاًل: ›إنها زوجتي وسوف 

أتصرف بالطريقة التي تعجبني‹. إذ ينظر الرجال في أرمينيا 
إلى زوجاتهم وكأنهن متاع يمتلكونه«.

)د. م.، إحدى الناجيات من العنف األسري في أرمينيا( 

وننغمس جميعًا في قصص وتوقعات متعلقة بثقافاتنا ُتغرس في 
نفوسنا منذ نعومة أظفارنا. وجراء ذلك نكبت الضغوط االجتماعية 
أو نستوعب الصور واألعراف المهيمنة على ثقافتنا ونضغط على 

أنفسنا أكثر ونقنعها بشعورنا بالذنب والعار كي ندفع بها نحو 
محاولة االمتثال للعرف العام السائد.

 ناشطون شباب يقومون بالتحرك دعمًا لحملة منظمة العفو الدولية 
»جسدي حقوقي«، كوبنهاغن/الدانمرك، يوليو/تموز 2014.  وُكتب على 

 الالفتة ما يلي: »هل تقبلين الزواج بمغتصبك؟ بعض النساء مجبرات 
على ذلك«.
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وتتعرض النساء والفتيات تحديدًا للتمييز ضدهن والتحرش وانتهاك 
حقوقهن عندما يتعلق األمر بجنسانيتهن. إذ تعتبر الكثير من 

الثقافات والمجتمعات جنسانية األنثى أمرًا من المحرمات التي 
يحظر الخوض فيها، وقد يؤدي البوح برغبات النساء والفتيات 
ومشاعرهن الجنسية إلى نعتهن »بالساقطات« أو »الفتيات 

السيئات« وعزلهن اجتماعيًا ولربما يصبحن عرضة لخطر العنف. 
وعلى نحو مغاير، غالبا ما يتم تلقين الفتيان والشبان أن رغابتهم 

الجنسية ال يمكن السيطرة عليها وأنه يتعين عليهم التحلي بالخبرة 
الجنسية والعدوانية كي ينطبق عليهم معنى »الرجولة« الفعلية. 

وتمنع مثل هذه األنماط السلبية الشبان من الخوض في نقاشات 
حرة بشأن بواعث قلقهم حيال أجسادهم. 

وفي أماكن كثيرة من العالم، تهدف السيطرة على نشاط المرأة 
الجنسي إلى الحفاظ على النظام االجتماعي وهياكل القوة 

وعالقاتها غير المتوازنة. فالقوانين والسياسات والممارسات 
التي تنتهك حقوق النساء والفتيات في السيطرة على أجسادهن 
وحياتهن الجنسية تحول دون تمكينهن من المشاركة في المجتمع 

على قدم المساواة مع الرجال وتقصيهن من فرص الحصول على 
التعليم والرعاية الصحية والتشغيل والمشاركة في الحياة السياسية. 

وتشمل قائمة االنتهاكات التي ترتكبها جهات أو أفراد من خارج إطار 
الدولة تشويه األعضاء التناسلية األنثوية، وهي ممارسة تحد من 

متعة المرأة أثناء ممارسة الجنس، وما ُيعرف »بجرائم الشرف« التي 
يقدم فيها أقارب المرأة على قتلها لمجرد اعتقادهم بأنها قد تجاوزت 

حدود السلوك الجنسي المقبول، واالغتصاب وغير ذلك من أشكال 
العنف التي تستهدف المثليات جراء ميولهن الجنسية وإجبار النساء 

والفتيات على الزواج بغير رغبٍة منهن.

وتنتشر ممارسات العنف القائم على النوع االجتماعي وغير ذلك من 
االنتهاكات لحقوق النساء والفتيات على نطاق واسع وتساهم في 
ثقافة ال تتمع الشابات فيها بحرية اختبار جنسانيتهن وفقا لخياراتهن 
بينما تقتضي تلك الثقافة من الشبان أن يثبتوا أنفسهم من خالل 

العدوانية والعنف والزهو الجنسي دون اكتراث لصحتهم أو صحة 
شركائهم. كما أن من شأن التهديد الحقيقي بالعنف والتمييز الذي 

يتعرض له الشباب والشابات على صعيد قراراتهم الخاصة بحياتهم 
الجنسية والتعبير عن النوع االجتماعي أن يؤثرا على قدرتهم على 
التمتع بحقوقهم األخرى. ويظل خطر الحمل غير المخطط له محدقًا 

بالشابات اللواتي ال يستطعن االتفاق مع شركائهن على استخدام 
الواقي أو ُيمنعن من الحصول على خدمات وسائل منع الحمل 

بسبب أعمارهن أو نوعهن االجتماعي. ويمكن للحمل غير المخطط 
له أن يقود إلى الخضوع لعملية إجهاض غير آمنة أو الوالدة المبكرة 

وهما حالتان تنطويان على مضاعفات ومخاطر صحية. كما قد ُتضطر 
األمهات الشابات والحوامل اليافعات إلى ترك المدرسة قبل األوان 
أو ُيجبرن على ذلك فعليا، بما يشكل انتهاكًا لحقوقهن في التعليم 
ويقيد من إمكانية حصولهن على فرصة عمل وتمكينهن اقتصاديًا.

المضايقات والتمييز والعنف 
القائم على النشاط الجنسي 

والنوع االجتماعي 

ُأجبرن على الزواج 
أظهرت البحو التي أجرتها منظمة العفو الدولية في بوركينا فاسو 
دي تقاعس الحكومات عن فرض الحد األدنى من  وسيراليون كيف ي

السن القانونية للزوا إلى تزوي الفتيات القاصرات، حي ُزوجت 
بعضهن ولما يتجاوز عمرهن أكثر من 10 سنوات. وغالبا ما تكون 

الفتيات في هذا النو من الزيجات أعجز من اتخاذ القرارات الخاصة 
بصحتهن الجنسية واإلنجابية مع غياب فر حصولهن على التعليم 

والمعلومات وتعرضهن للمضاعفات الناجمة عن الحمل المبكر. 

وُتجبر العديد من الفتيات على الزوا في سن مبكرة وال ُيمنحن الخيار 
دي إلى  بشأن ممارسة الجنس أو استخدام وسائل منع الحمل، ما ي

الحمل على الفور أو عقب الزوا مباشرة على الرغم من أنهن ال زلن في 
سن الطفولة. وعالميًا، ثمة أكثر من 14 مليون فتاة يافعة تضع حملها 

سنويا جراء إجبارهن على ممارسة الجنس أو حدو حمل غير مرغوب فيه. 
وال زالت المضاعفات الناجمة عن الحمل السبب الرئيسي لوفاة الفتيات 

ة العمرية 15-19 سنة في البلدان النامية.  اليافعات من الف
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ال ُترتكب حوادث العنف القائم على النوع االجتماعي بحق النساء 
والفتيات فقط، بل ثمة فئات أخرى ُتستهدف جراء نوعها االجتماعي 

من قبيل الرجال والصبية جراء عدم اندماجهم ضمن إطار الرجولة 
السائد عمومًا؛ كما يمكن استهداف جميع األشخاص إذا لم يحترم 

من حولهم طريقة تعبيرهم عن النوع االجتماعي. 

»يتعلق العنف القائم على النوع االجتماعي أيضا بالبناء 
االجتماعي لمفهوم الذكر أو األنثى. وعندما ينحرف شخص 

عما يشكل سلوكا طبيعيا سائدا، يتم استهدافه حينها 
بالعنف. وتبرز حدة المسألة عندما تقترن بالتمييز القائم 
على الميول الجنسية أو الهوية الجنسانية )هوية النوع 

االجتماعي.« 
)المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة، بيان أمام الدورة 58 لجنة 

حقوق اإلنسان، 2002)

كما يتعرض الشباب الذين يعتبرون أنفسهم مثليين أو مثليات أو 
ذوي ميول جنسية ثنائية أو متحولين جنسيًا أو مختلطي الجنس أو 
ُينظر إليهم على أنهم كذلك، لخطر التحرش والعنف أكثر من غيرهم 

جراء ميولهم الجنسية أو هويتهم القائمة على النوع االجتماعي. 
وجاء في »حزمة أدوات الحيز اآلمن« الصادرة عن »شبكة تثقيف 

المثليين والمثليات وغير المثليين« في الواليات المتحدة ما يلي: 

تعرض 84% من الطلبة في الواليات المتحدة الذين يعتبرون  	n

أنفسهم من هذه الفئة للشتائم وتلقوا التهديدات جراء ميولهم 
الجنسية أو هويتهم القائمة على النوع االجتماعي؛ 

أبلغ %39 من الطلبة المثليين والمثليات وذوي الميول الجنسية  	n

الثنائية و%55 من الطلبة المتحولين جنسيا عن تعرضهم 
لالعتداء الجسدي أو الدفع أو التضييق عليهم جراء ميولهم 

الجنسية أو هويتهم القائمة على النوع االجتماعي.

وقد يكون هذا الشكل من العنف نابعًا من االفتراضات أو 
التصورات القائمة حيال ميول الشخص الجنسية بناء على طريقة 

تعبيره عن نوعه االجتماعي. فغالبا ما يسود اعتقاد بأن الفتيات 
»المسترجالت« هن مثليات أو أن الفتيان »المتشبهين باإلناث« 

هم مثليون، ويتعرضون بالتالي للتحرش والتمييز بسبب ميولهم 
الجنسية المفترضة. وأصدر معهد الدراسات التنموية تقريرًا في 

عام 2007 جاء فيه أن الفتيان الذين تسود بحقهم صور نمطية 
تبرزهم »بسلوكيات أنثوية« ُيضطرون إلى التوقف عن االلتحاق 

بالمدرسة بسبب حجم المضايقات، األمر الذي يدمر فرصهم 
التعليمية واالقتصادية. 

وينتشر على نطاق واسع العنف المدفوع بالميول الجنسية الفعلية 
أو المفترضة للضحية أو بناء على هويتها القائمة على النوع 

االجتماعي، ولكن ال يمكن معرفة إلى أي مدى ينتشر ذلك العنف 
فيه. وقد يواجه المثليون والمثليات وذوو الميول الجنسية الثنائية 

والمتحولون جنسيا ومختلطي الجنس العنف في أي مكان من 
قبيل الشوارع أو الحانات أو النوادي وغير ذلك من األماكن العامة، 

بل وحتى في المنازل – وأحيانا يواجهون العنف من طرف أفراد 
عائلتهم أيضا. وقالت منظمة إيطالية غير حكومية تعمل مع قضايا 
المثليين والمثليات الشباب في باليرمو لمنظمة العفو الدولية أن 

هناك حاالت تعرض فيها اليافعون لإلساءة الجنسية على أيدي 
اقاربهم وحاالت أخرى شهدت حبسهم داخل المنازل أو طردهم منها 
أو وسمهم »بالمشعوذين« لمساعدتهم فيما يبدو على »إصالح« 

ميولهم الجنسية أو هويتهم من منظور النوع االجتماعي.

العنف القائم على الميول 
الجنسية وهوية النوع االجتماعي 

أعلى: كان فرع منظمة العفو الدولية في الدانمرك أحد الشركاء الرسميين 
في مسيرة مناصرة المثليين في كوبنهاغن، أغسطس/آب 2012.

يمين: أطلق فرع منظمة العفو الدولية في أيسلندا معرضًا للصور للترويج 
لحملة »جسدي حقوقي«، يونيو/حزيران 2014.
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ويتفشى التمييز والعنف الموجه ضد األفراد بناء على ميولهم 
الجنسية أو هوية النوع االجتماعي أو طريقة تعبيرهم عنها في 

جميع مستويات المجتمع، وقد تغض القوانين والسياسات 
الوطنية أو المحلية الطرف عنها أو تساهم بارتكابها. وحسب نتائج 
دراسة أجرتها الجمعية الدولية للمثليين والمثليات في عام 2014، 

ُيعد السلوك الجنسي المثلي جناية في 78 بلدا في مختلف 
أنحاء العالم، وهذا يشكل خرقًا اللتزامات الدول على صعيد حماية 
جميع أفرادها دون تمييز. ومن الناحية القانونية، قد ُتفرض عقوبة 

اإلعدام بحق البالغين المنخرطين في عالقات جنسية مثلية في 
كل من أفغانستان وبروناي دار السالم وإيران وموريتانيا وبعض 

واليات شمال نيجيريا وباكستان والسعودية والمنطقة الجنوبية في 
الصومال والسودان واليمن.

وحتى في البلدان التي ال ُتطبق فيها قوانين مناهضة المثلية 
الجنسية بشكل روتيني، فإن حقيقة وجود مثل تلك التشريعات تتيح 

ارتكاب اإلساءة ال سيما االبتزاز من قبل الشرطة وأطراف أخرى. 
وعالوة على ذلك، فإن مجرد وجود تلك القوانين يرسل برسالة إلى 

عموم الشعب مفادها جواز ممارسة التمييز القائم على الميول 
الجنسية وهوية النوع االجتماعي وأن حقوق اإلنسان ال تنطبق 

على المثليين والمثليات وذوي الميول الجنسية الثنائية والمتحولين 
جنسيا ومختلطي الجنس. ويخلق هذا األمر مناخًا مواتيًا النتشار 

التحرش والترهيب والعنف ضد المثليين ويتيح للجناة ارتكاب هذه 
األفعال مع إفالتهم من العقاب. 

وأما األماكن األخرى التي تتقبل العالقات الجنسية المثلية، فقد 
يواجه المعنيون أيضًا التمييز والعنف القائم على هوية النوع 

االجتماعي أو طريقة التعبير عنها. إذ تشيع جرائم الكراهية واالعتداء 
والتهجم على من يعتبرون أنفسهم متحولون جنسيًا. وينطوي 

العنف المدفوع بالكراهية على آثار من نوع خاص سلبية وطويلة 
األجل على الضحايا. إذ تخلق مناخًا يسوده الخوف بين المثليين 

ومنظماتهم ومجتمعاتهم ال سيما عندما تتقاعس الدولة عن 
جلب الجناة للمثول أمام القضاء ناهيك عن تفشي انعدام الثقة 

بالسلطات.
شاب في ياوندي بالكاميرون تعرض للضرب المبرح في الحي الذي يسكنه 
قبل أن ُيخلى من منزله قسرًا بسبب ميوله الجنسية وهويته القائمة على 

النوع االجتماعي، 2013.
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يتمتع الناس جميعًا منذ والدتهم بطائفة من حقوق اإلنسان غير 
القابلة للتصرف أو االنتقاص منها عماًل بأحكام اإلعالن العالمي 

لحقوق اإلنسان وغيره من صكوك حقوق اإلنسان األخرى. وتتضمن 
الحق في استقاللية القرارات المتعلقة بالجسد وتقرير المصير، 

والحق في اتخاذ قراراتنا وتحكمنا بصحتنا وأجسادنا وحياتنا الجنسية 
واإلنجابية دون خوف من التعرض للعقاب أو التأنيب أو التمييز أو 

العنف. ولسوء الحظ، قد تتنافس جهات مختلفة من قبيل األسرة أو 
الحكومة أو الطبيب أو السلطة الدينية وغيرها للسيطرة على حريتنا 

هذه أو التحكم بها في جميع أنحاء العالم.

وتتداخل مفاهيم االختيار واالستقاللية وتقرير المصير فيما بينها 
وُتعد أساسية لطريقة تعبير األشخاص عن هوية النوع االجتماعي 

وحياتهم الجنسية وطريقة تمتعهم بحقوق اإلنسان أيضًا.

االختيار يعني أن لنا جميعًا الحق في اتخاذ قرارات مستنيرة )مبينة 
علـى حسـن اّطالع( بشأن ما نصنعه بأجسادنا وحياتنا. وعندما تكون 
خياراتنا محدودة جراء نقص المعلومات أو الفقر أو الجوع أو العنف، 

فإن حقنا في اتخاذ هذه القرارات يصبح حينها مقيدًا أو معرضًا 
لالنتهاك أو االنتقاص منه. 

االستقاللية ُتعتبر حالة يكون فيها الشخص قادرا على اتخاذ القرارات 
والخيارات بمعزل عن أية ضغوط خارجية أو عنف بدني أو نفسي. 
ويشير مفهوم استقاللية الجسد إلى مستوى تحكم الشخص بما 

يحصل لجسده.

حق تقرير المصير يشير إلى قدرتنا على اتخاذ قرارتنا بشأن هويتنا 
ومستقبلنا وتحديد الطريقة التي نعبر بها عن هوياتنا وما نود أن 
نكون عليه بمعزل عن تحكم أو سيطرة اآلخرين أو قوى خارجة عنا.

ولهذه المفاهيم صلة خاصة بالشباب تحديدًا الذين غالبًا ما يجدون 
أنفسهم مضطرين إلى الموازنة ما بين حقهم في االختيار 

واستقالليتهم وتقرير المصير، والتوقعات التي تحددها لهم العائلة 
أو المجتمع أو الثقافة السائدة على صعيد ما ينبغي أن يكونوا 
عليه. وتنطبق طريقة ممارسة الشخص للحق في حرية االختيار 

والتمتع باالستقاللية وتقرير المصير على كل شيء بدءا من طريقة 
التعبير عن النوع االجتماعي، مرورًا بطريقة تعريفه وطبيعة النشاط 

الجنسي المنتقاة، ووصواًل إلى إمكانية أو طريقة استكشاف رغباته 

حق االختيار والتمتع باالستقاللية 
وتقرير المصير 

مسيرة حملة »جسدي حقوقي« في مارس/آذار بسانتياغو، تشيلي، 
2014.  وتظهر شابة استوحت زيها من فن الرسم على الجسد لهيكارو تشو 
)تسوسان( للترويج للحملة حيث رسمت على بطنها قفاًل بمفتاح ُكتب عليه: 

»لديك الحق أن تختاري إذا ما أردت اإلنجاب وتوقيت ذلك أيضًا«.
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الجنسية وحيدًا أو مع شريك حياة ومن ثم طبيعة القرارات المتخذة 
بشأن وسائل منع الحمل وتنظيم األسرة واالعتبارات اإلنجابية. 

وبوجه خاص، يواجه الشباب الذين ال يعتبرون أنفسهم ذكورا أو إناثا 
تحديات على صعيد التمتع بتلك الحقوق ويتعرضون أحيانًا للتمييز 

والعنف جراء الطريقة التي يعبرون بها عن أنفسهم.

»ذهبت إلى مكتب مدير المدرسة لاللتحاق بها وسألني 
إن كنت هناك كي أسجل أخي. فأجبته بالنفي وأخبرتـه أن 
اسمي آنا. فقاطعنا زميله وأخبره أن اسمي فيما مضى 

كان باناغيوتيس )اسـم آنـا القانوني عندما كانت ذكرًا(. 
فقال لي المدير أنه قد ُأحيط علمًا بوضعي وأنه لن يقبل 

بتسجيل أي مثلي أو متحول جنسيًا في مدرسته. وقال لي 
أنه يتعين علي قص شعري وعدم وضع مساحيق التجميل 

وارتداء مالبس رجالية والتصرف كذكر عمومًا.« 
)آنا، شابة متحولة جنسيًا من اليونان(

اتخاذ قرارات مستنيرة 
وتحدد مؤسسات الصحة العامة وهيئات حقوق اإلنسان مفهوم 

الصحة وفق معايير السالمة العقلية والعاطفية والبدنية، بمعنى 
أنها تقتضي أن تكون الصحة أكثر من مجرد عدم إصابة الشخص 

بمرض أو علة. كما تعتمد صحة الشخص على مشاركته اإليجابية 
وتمتعه بحياته وجسده وتتضمن تعريف الصحة الجنسية بطريقة 

تشمل أيضًا قدرة الشباب على ممارسة حياة جنسية آمنة وصحية 
وسعيدة. ويعني ذلك أن حق الشباب في التحكم بأجسادهم 

وحياتهم الجنسية ينطوي أيضًا على توفر الحيز الالزم للعثور على 
مسار يتيح إشباع رغبات الحياة الجنسية بعيدًا عن اإلكراه والتمييز 

والعنف. وتركز الكثير من برامج التربية الجنسية أو المعلومات الهامة 
المتعلقة بالصحة الجنسية المتاحة للشباب على منع حدوث الحمل 

ومخاطره واإلصابة باألمراض والعنف. ولكن تستثني الكثير من تلك 
البرامج معلومات ونقاشات تتعلق باللذة الجنسية والحقوق الجنسية 

واإلنجابية جراء المحاذير االجتماعية بشكل جزئي وحظر الخوض في 
مسائل الحياة والمتعة الجنسية الخاصة بالشباب.

وعندما ُتستخدم المعايير االجتماعية في تبرير منع اّطالع األشخاص 
على المعلومات والثقافة الجنسية، أو تحديد طبيعة التربية والثقافة 

التي يحصلون عليها في هذا اإلطار، تتعرض حقوقهم حينها 
لالنتهاك أيضًا. وقد تتسبب المعلومات غير الدقيقة في تعزيز 
التحيز االجتماعي ضد جنسانية الشباب وتساهم في إسكاتهم 

وعدم طرحهم لألسئلة أو كبح جماح فضولهم حيال الجنسانية والنوع 
االجتماعي.

إن الحق في الحصول على المعلومات الشاملة والدقيقة وغير 
التمييزية والتربية الجنسية، فضاًل عن كونه حق بحد ذاته يكتسي 

أهمية حيوية للشباب بغية تمكينهم من ممارسة حقوقهم األخرى 
بأسلوب مستنير ومتمكن. فجميع الناس عمومًا، والشباب 

خصوصًا، بحاجة إلى التمتع بحقوقهم الجنسية واإلنجابية بغية 
اتخاذ قرارات مستنيرة ومستقلة بشأن توقيت وكيفية إقامة عالقة 
جنسية أو عاطفية وتحديد هوية الشريك فيها، وطريقة التعبير عن 
النوع االجتماعي والهوية الجنسية وكيفية وتوقيت الحصول على 

معلومات وخدمات صحية وتوقيت وكيفية تكوين أسرة وتحديد 
هوية الشريك اآلخر فيها.

تتطلب الصحة الجنسية توافر نهج 

إيجابي يحترم الجنسانية والعالقات 

الجنسية وإمكانية خوض تجارب 

ممتعة وآمنة بمعزل عن اإلكراه 

والتمييز والعنف«.

منظمة الصحة العالمية
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تقارير منظمة العفو الدولية المستخدمة في هذا القسم: 
 Gender Legal Recognition in Finland: Submission to

 the Working Group Tasked to Propose a New Draft Law
)EUR 20/003/2013( http://amnesty.org/en/library/info/

EUR20/003/2013/en  http://amnesty.org/en/library/info/
 EUR20/003/2013/en

 Violence is not just a family affair: Women face abuse in
Tajikistan )EUR 60/001/2009( http://www.amnesty.org/en/

 library/info/EUR60/001/2009

 Unnecessary burden: Gender discrimination and uterine
prolapse in Nepal )ASA 31/001/2014( http://www.amnesty.

 org/en/library/info/ASA31/001/2014/en

 Fatal flows:Barriers to maternal health in Peru 
 )AMR 46/008/2009( 

 http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR46/008/2009

 Making love a crime: Criminalization of same-sex conduct in
sub-Saharan Africa )AFR 01/001/2013( http://amnesty.org/

en/library/info/AFR01/001/2013/en

 Breaking the silence: sexual violence in Cambodia
)ASA 23/001/2010( http://amnesty.org/en/library/info/

 ASA23/001/2010/en

 No pride in silence: domestic and sexual violence against
women in Armenia )EUR 54/004/2008( http://amnesty.org/

 en/library/info/EUR54/004/2008/en

 The state decides who I am. Lack of legal gender recognition
 for transgender people in Europe )EUR 01/001/2014( 

 http://amnesty.org/en/library/info/EUR01/001/2014/en

 Out of Reach: The cost of maternal health in Sierra Leone
)AFR 51/005/2009( http://amnesty.org/en/library/info/

 AFR51/005/2009/en

 Giving life, risking death: Maternal mortality in Burkina Faso
)AFR 60/001/2009(  http://amnesty.org/en/library/info/

 AFR60/001/2010/en

 My Life, My Health, My Education, My Choice, My Future,
My Body My Rights )Index: ACT 35/001/2014( http://

 amnesty.org/en/library/info/ACT35/001/2014/en

 Death sentences and executions 2013, March 2014, n.91.
)ACT 50/001/2014( http://amnesty.org/en/library/info/

 ACT50/001/2014/en

مصادر أخرى اسُتخدمت في هذا القسم: 
لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية »التعليق العام رقم 

14: الحق في الحصول على أفضل مستويات الصحة الممكنة« 
http://www.un.org/ .27-18 المادة 12، 2000، الفقرات

 documents/ecosoc/docs/2001/e2001-22.pdf

لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة »التوصية العامة 
http://www.un.org/ 6 رقم 24: المرأة والصحة، المادة 12« فقرة

womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm.htm

 Institute of Development Studies, ”Whose Sexuality Counts?
 Poverty, Participation and Sexual Rights” November 2007

 available at https://www.ids.ac.uk/files/dmfile/Wp294.pdf

 International Gay and Lesbian Bisexual Trans and Intersex
 Association, State-sponsored homophobia: A survey of Laws

http://old.ilga.org/Statehomophobia/ILGA_SSHR_2014_Eng.
 pdf

 UN Inter-agency Network on Youth Development, available
at Uniting 4 Development. http://www.un.org/esa/socdev/

 documents/youth/un-ianyd.pdf

مكتب المفوض السامي لألمم المتحدة لحقوق اإلنسان »ُولدوا 
أحرارًا ومتساويين: الميول والهوية الجنسية في القانون 

www.ohchr.org/Documents/Publications/ 2012 »الدولي
 BornFreeAndEqualLowRes.pdf

موارد متعلقة بالثقافة والنوع 
االجتماعي والنشاط الجنسي
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 حملة أمين عام األمم المتحدة لوقف العنف ضد المرأة »اتحدوا« 
http://endviolence.un.org/pdf/pressmaterials/unite_the_

situation_en.pdf

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة )سيداو(؛ 
http://www.un.org/womenwatch/ :متوفرة عبر الرابط التالي

 .daw/cedaw/cedaw.htm

تريد أن تعرف المزيد؟ 
منظمة العفو الدولية »قائمة تحقق من ست نقاط عن تحقيق 

 العدالة في مجال العنف ضد المرأة« 
(ACT 77/002/2010 :رقم الوثيقة( 

 http://amnesty.org/en/library/info/ACT77/002/2010/en

تريد أن تفعل المزيد؟ 
منظمة العفو الدولية »جعل الحقوق واقعًا ُيعاش: ورشات العمل 

 لنشر الوعي بموضوع النوع االجتماعي« 
.(ACT 77/035/2004 :رقم الوثيقة( 

 http://www.amnesty.org/en/library/info/ACT77/035/2004/es

منظمة العفو الدولية »جعل الحقوق واقعًا ُيعاش: ورشة عمل 
 التربية على حقوق اإلنسان للشباب« 

(ACT 77/053/2005 :رقم الوثيقة( 
 http://www.amnesty.org/en/library/info/ACT77/053/2005/en

معهد القيادات النسوية اإلفريقية »حقوق الصحة الجنسية 
واإلنجابية والعنف ضد المرأة في سياق النزاعات في إفريقيا« 

إبريل/نيسان 2010.

 DSW’s Youth-to-Youth: Sexual and Reproductive Health
Facilitators’ Training Manual. 2014. http://www.dsw.org/

fileadmin/content/Docs/SRH_manual/merged_smallpdf.
com_2_.pdf

 International HIV/AIDS Alliance: Tools together now! 100
 participatory tools to mobilise communities for HIV/AIDS

http://www.eldis.org/vfile/upload/1/document/0708/
 DOC22870.pdf

  Julie A. Mertus and Nancy Flowers. Local Action, Global
 Change: A Handbook on Women›s Rights. April 2008

 WHO fact sheets, Understanding and Addressing Violence
Against Women http://www.who.int/reproductivehealth/

topics/violence/vaw_series/en/

 World Association of Girl Guides and Girl Scouts )WAGGGS(
 and UN Women: Voices against Violence: Handbook for

group leaders. http://www.wagggs.org/en/grab/24548/1/
 eng-voices-against-violence-handbook.pdf

موارد للعمل مع الفتيان والرجال على قضايا النوع 
االجتماعي 

 UNFPA, Promunda and MenEngage toolkit, Engaging Men
and Boys in Gender Equality and Health https://www.unfpa.

org/public/home/publications/pid/6815

 ACQUIRE Project, Engaging Men and Boys for Gender
Transformation manual  http://www.acquireproject.
org/archive/files/7.0_engage_men_as_partners/7.2_

 resources/7.2.3_tools/Group_Education_Manual_final.pdf

 MenEngage, A global alliance of NGOs and UN agencies that
 seeks to engage boys and men to achieve gender equality.

 http://www.menengage.org/

 Sonke Gender Justice Network, 
 http://www.genderjustice.org.za/

موارد للتربية على الحياة الجنسية 
صحيٌح أن الوحدة الحالية ال ُتعتبر منهاجا خاصا بالتربية الجنسية، ولكن 

ثمة العديد من الموارد المتوفرة في متناول الشباب والميسرين 
المهتمين بتعلم المزيد عن أجسادهم وصحتهم وحقوقهم من خالل 
منظور التربية الجنسية. ونورد أدناه بعض الموارد والمنظمات التي 

نوصي بها على هذا الصعيد: 

 االتحاد الدولي لتنظيم األسرة: صحي وسعيد وجذاب 
http://www.ippf.org/resource/Healthy-Happy-and-Hot-

young-peoples-guide-right
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مجلس السكان »منهاج موحد: المبادئ التوجيهية واألنشطة 
المتعلقة بنهج موحد لمواضيع الحياة الجنسية والنوع االجتماعي 

 وفيروس نقص المناعة والتربية على حقوق اإلنسان«.
http://www.popcouncil.org/research/its-all-one-curriculum-

guidelines-and-activities-for-a-unified-approach-to-

 دليل األمم المتحدة الدولي التقني للتثقيف الجنسي 
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=47268&URL_

DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

برنامج األمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة 
 البشرية/اإليدز: كن على علم واطالع

http://www.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/ 

documents/unaidspublication/2014/20140130_UNAIDS_
 YouthBrochure_en.pdf

مكتبة التثقيف الجنسي: مورد للمربين والميسرين المتهمين في 
http://www.sexedlibrary.org/index. .تعليم التربية الجنسية

cfm?&stopRedirect=1

 Scarleteen, Inclusive sexuality information and help for young
 people. http://www.scarleteen.com/

مؤازرون من نيوزيلندا يشاركون في مسيرة مناصرة المثليين في أوكالند، 
نيوزيلندا، فبراير/شباط 2014.

©
 A

m
nesty International/R

ahcel B
anfield

57 الفصـل	الثاني
فهم	الثقافة	والنوع	االجتماعي	
والنشاط	الجنسي



رقم	الوثيقة:	ACT 35/001/2015 يناير/كانون الثاني 2015

الوحدة الثالثة – الحقوق الجنسية واإلنجابية هي من حقوق اإلنسان
احترموا	حقوقي،	احترموا	كرامتي

األهداف
استكشاف مختلف المؤثرات االجتماعية والثقافية التي  	n

تصوغ هويات المشاركين الشخصية كشباب.

المساعدة على بناء الثقة بين أفراد المجموعة  	n

الوقت المخصص 
ساعة واحدة 

المواد الالزمة 
ورق أبيض/لوحات تعليق الملصقات/لوحات قالبة 	n

مجالت وصحف وصور يمكن للمشاركين قصها  	n

أقالم حبر ورصاص ملونة ولوازم فن ورسم ومقصات  	n

شريط الصق أو أي مادة الصقة أخرى 	n

مقصات 	n

يتضمن هذا النشاط أربع خطوات 
الخطوة 1: إعداد مجموعة ملصقات – عمل فردي )15 دقيقة( 

الخطوة 2: تبادل مجموعات الملصقات – عمل جماعي )20 دقيقة( 
الخطوة 3: تأمالت – جلسة عامة )20 دقيقة( 

الخطوة 4: قم بتحرك )5 دقائق( 

 النشاط 1.2

استكشاف هوياتنا 

داكس دي كاسترو، منسق فرع منظمة العفو الدولية في الفلبين، 
ومؤازرون في مهرجان جماهيري في ميترو مانيال للتشجيع على 

إقرار قانون يناهض التمييز القائم على الميول الجنسية وهوية النوع 
االجتماعي، أغسطس/آب 2006.

نصائح للميسر

	بوسعك	تعديل	الوقت	المخصص	لهذا	النشاط	حسب	
حجم	مجموعتك	وطبيعة	احتياجاتها.	

	بغية	توفير	الوقت	أو	منح	المشاركين	الوقت	للعمل	
على	إعداد	مجموعات	الملصقات،	اشرح	المفهوم	

للمشاركين	قبيل	بدء	الجلسة	واطلب	منهم	القدوم	إلى	
الجلسة	وقد	فرغوا	من	إعدادها.	

	حاول	أن	تعثر	على	طائفة	متنوعة	من	الوسائط	التي	
تتضمن	الكثير	من	الصور	الملونة	–	بوسعك	أن	تطلب	من	
المشاركين	أن	يجلبوا	بعض	المواد	معهم	إلى	الجلسة.	

واحرص	على	أن	تتضمن	مجالت	وصحفًا	تخاطب	الرجال	أو	
النساء	أو	الشباب.

	إذا	لم	تكن	قادرًا	على	العثور	على	المواد	ذات	الصلة،	
فبوسعك	تعديل	النشاط	حسب	الحاجة.	وعلى	سبيل	المثال،	
بوسعك	أن	تطلب	من	المشاركين	رسم	صور	يشعرون	أنها	

تمثلهم.	
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الخطوة 1: إعداد مجموعات المصلقات )15 دقيقة( 

العمل الفردي 
ضع المجالت والصحف على األرض في وسط القاعة أو المكان.  	n

اطلب من المشاركين استخدام المواد ومستلزمات الفن  	n

والرسم من أجل إعداد وصف شخصي ألنفسهم بالصور إما 
من خالل قص ولصق الصور أو رسمها.

الخطوة 2: تبادل مجموعات الملصقات )20 دقيقة( 

عمل المجموعات
اطلب من المشاركين أن يتوزعوا على مجموعات من أربعة  	n

أشخاص )يمكنك استخدام نشاط قصير لتوزيعهم على 
المجموعات( 

امنح المشاركين بضع دقائق لتوضيح فحوى ملصقاتهم  	n

لبعضهم البعض كلٌّ ضمن مجموعته.

اطلب من المشاركين التأمل وتبادل األسئلة التالية كلٌّ ضمن  	n

مجموعته: 

كيف تصف تجربتك في محاولة العثور على صور تعبر عنك   .1
أو تمثلك؟ 

كيف كان إحساسك؟   .2

ما هو التأثير الذي تمتلكه برأيك وسائل اإلعالم على طريقة   .3
رؤية الشباب ألنفسهم؟ 

الخطوة 3: تفّكر وتأمل )20 دقيقة( 

جلسة عامة 
اطلب من أفراد المجموعات معاودة التجمع للجلسة العامة  	n

واطلب منهم التأمل في األسئلة التالية وإجاباتها: 

كيف يتم عرض صورة الشباب برأيك؟  .1

كيف يتم عرض صورة الرجال برأيك؟   .2

كيف يتم عرض صورة النساء برأيك؟   .3

كيف يصف اإلعالم المجموعات الواردة أعاله وكيف يصف   .4
عائالتهم ومجتمعاتهم المحلية؟ 

كيف يؤثر هذا على طريقة شعورنا حيال أنفسنا والقرارات   .5
التي نتخذها؟ 

الخطوة 4: التحرك )5 دقائق( 

فكروا في كيفية القيام بالتحرك بشأن ما تعلمناه للتو. 	n

كيف يود المشاركون أن يتم رسم صورتهم في اإلعالم  	

ولدى عائالتهم أو مجتمعاتهم المحلية؟ 

ما الذي يمكنهم القيام به لتبادل آرائهم حول السبل  	

األنسب لرسم أو عرض صورهم كشباب ورجال ونساء؟ 

ما الذي يمكنهم القيام به لتحدي طريقة رسم أو عرض  	

صورة الشباب والرجال والنساء في اإلعالم ولدى العائالت 
والمجتمعات المحلية؟

 ناشطون يناقشون فن الرسم على الجسد لهيكارو تشو في ورشة 
 عمل ُنظمت بمناسبة إطالق حملة »جسدي حقوقي« في سويسرا، 

مارس/آذار 2014.
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األهداف
تعزيز التأمل بكيفية بناء األدوار المنوطة بالنوع االجتماعي  	n

والصور النمطية والمعايير من المنظور االجتماعي وكيفية 
تعلمها

تحليل تأثير األدوار المنوطة بالنوع االجتماعي والصور  	n

النمطية والمعايير ذات الصلة على حياتنا من خالل تعزيزها 
النعدام المساواة والتمييز والعنف.

الوقت المخصص 
ساعتان ونصف 

المواد الالزمة 
أوراق اللوح القالب  	n

أقالم حبر وألوان  	n

يتضمن هذا النشاط خمس خطوات
 الخطوة 1: لعبة األسماء: التعريف بالصور النمطية المتعلقة 

بالنوع االجتماعي )10 دقائق( 
الخطوة 2: مقدمة: تصرف كرجل؛ تصرفي كامرأة )10 دقائق( 

الخطوة 3: تصرف كرجل؛ تصرفي كامرأة )90 دقيقة( 
 الخطوة 4: تحدي الصور النمطية المتعلقة بالنوع االجتماعي 

)20 دقيقة( 
الخطوة 5: قم بتحرك )20 دقيقة( 

 النشاط 2.2

استكشاف النوع االجتماعي 

 نصائح للميسر 

	بوسعك	تعديل	الوقت	المخصص	لهذا	النشاط	حسب	حجم	مجموعتك	
وطبيعة	احتياجاتها.	

	ُيعد	هذا	النشاط	طريقة	جيدة	لفهم	فكرة	المعايير	المتعلقة	بالنوع	
االجتماعي.	ولكن	تذكر	أن	هذه	المعايير	قد	تتأثر	أيضًا	بالفروقات	بين	

الطبقات	االجتماعية	والفروقات	الثقافية	والعرقية.	يقوم	المشاركون	في	
هذا	النشاط	بالتأمل	بكيفية	وضع	الرجال	والنساء	في	قوالب	وتأطيرهم	

ووسمهم	وتحديدهم	ضمن	أدوار	منوطة	بالنوع	االجتماعي.

	ويتعين	التوضيح	بأن	اإلطار	ال	يشكل	نموذجًا	للسلوك	ولكنه	يمثل	ما	
نتعلمه	من	المجتمع.	ويهدف	هذا	النشاط	إلى	حمل	المشاركين	على	تحليل	

الصور	النمطية	واألدوار	التي	يفرضها	المجتمع	والتأمل	والتشكيك	بها	
وبكيفية	تأثيرها	عليهم.	

	ومع	نهاية	هذا	النشاط،	ينبغي	على	المشاركين	أن	يتبينوا	أوجه	
انعدام	المساواة	بين	الرجل	والمرأة،	وأن	يفهموا	أن	أدوارهم	ال	تمليها	

لفروقات	بيولوجية	وإنما	يتم	بنائها	اجتماعيًا	للحفاظ	على	انعدام	المساواة	
بين	الرجل	والمرأة.	كما	ينبغي	على	المشاركين	أن	يدركوا	كيف	تحد	هذه	

الصور	النمطية	من	نطاق	الخيارات	التي	يمكن	للنساء	والرجال	اتخاذها	بشأن	
أجسادهم	وجنسانيتهم.	ويظهر	الرسم	البياني	الوارد	على	الصفحة	66	
تشكيلة	المعلومات	التي	يمكنك	جمعها	من	خالل	النقاش	الذي	يدور.

	وإذا	توفر	الوقت	وميسر	مساعد،	فقد	ترغب	بتوزيع	المشاركين	على	
مجموعتين	واحدة	مخصصة	للمشاركات	وأخرى	للمشاركين	وتعيين	ميسر	
لكل	مجموعة	منهما.	وبوسعك	أن	تعاود	جمع	المشاركين	في	مجموعة	

واحدة	لتبادل	ردود	األفعال.

تم تحوير النشاط الحالي من كتاب أ. كرايتون وب. كيفل »مساعدة 
المراهقين على وقف العنف: مرشد عملي للمستشارين والمربيين 

وأولياء األمور«، دار هانتر هاوس للنشر، كاليفورنيا 1992.
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الخطوة 1: تمرين كسر الجليد: »لعبة األسماء«:
التعريف باألنماط السلبية المتعلقة بالنوع االجتماعي

جلسة عامة 
اطلب من المشاركين الوقوف في دائرة على أن يفكر كل منهم  	n

بصفتين تصفان شخصياتهم على أ، تبدأ كل صفة بأول حرف 
من اسم الشخص المعني.

n	 وينبغي أن تكون إحداهما صفة ُتستخدم عادة في وصف 

الرجل )من قبيل القول مثاًل »سارة القوية«( فيما يجب أن تكون 
الصفة األخرى ُتستخدم في وصف امرأة )من قبيل القول 

»إيميلي العاطفية«(.

اطلب من كل مشارك في الدائرة أن يخطو خطوة إلى داخلها  	n

ثم يذكر النعت الذي يصف الذكر متبوعًا باسمه )من قبيل »ماريا 
المسترجلة«(

اطلب من المشاركين تكرار التمرين باستخدام النعوت التي  	n

تصف المؤنث.

استخدم األسئلة أدناه للتأمل بإيجاٍز مع المشاركين ولكن من غير  	n

الضروري الدخول بكثير من التفاصيل ألن الهدف من هذه الجزء 
هو ما هو فقط تقديم ما سوف نقوم به في الخطوة التالية.

كيف شعرت أثناء النشاط؟ هل كان من السهل العثور على   .1
صفة أو نعت؟ 

هل كان من األسهل أن تعثر على صفة توافق نوعك   .2
االجتماعي؟ 

ما هو الشعور الذي انتابك عندما اضُطررت الستخدام صفة   .3
ال تواطئ النوع االجتماعي الخاص بك؟ 

ما الذي تكشفه هذه الخصائص عن الفروقات بين الرجل   .4
والمرأة؟ 

الخطوة 2: مقدمة: تصرف كرجل؛ تصرفي كامرأة 
)10 دقائق( 

مجموعات النقاش المختصر )5 دقائق( 
اطلب من كل مشارك التحدث مع من بجانبه عما إذا ما سبق وأن  	n

قال له أحدهم أن يتصرف »كرجل« أو »كامرأة«. اطلب منهم 
تبادل بعض التجارب التي شهدت قول أحدهم عبارة مشابهة 
لهم. لماذا قال له الشخص هذه العبارة؟ ما هو شعورهم عند 

توجيه تلك العبارة لهم؟ 

جلسة عامة )5 دقائق( 
اطلب من بعض المشاركين أن يطلعوا باقي المجموعة على  	n

تجربتهم في هذا اإلطار.

أوضح للمشاركين أنهم سوف يلقون نظرة عن كثب على ماهية  	n

العبارتين »تصرف كرجل، وتصرفي كامرأة«. ومن خالل سبر 
غور مضامين العبارتين، بوسع المشاركين أن يروا كيف يمكن 
للمجتمع أن يجعل التصرف كذكر أو كأنثى صعبًا جدًا على أي 

شخص.

 الخطوة 3: تصرف كرجل؛ تصرفي كامرأة )90 دقيقة( 

جلسة العصف الذهني »تصرف كرجل« )15 دقيقة( 
ر كر  اكتب على إحدى أوراق اللوح القالب عبارة  	n

بأحرف كبيرة. 

اطلب من المشاركين اإلدالء بدلوهم حول ما تعنيه العبارة لهم.  	n

فهي تشكل توقعات المجتمع على ما ينبغي أن يكون الرجل 
عليه وكيف ينبغي عليه أن يتصرف ويشعر ويقول. 

اطلب من المشاركين أن يحفظوا ما قيل لهم في العائلة  	n

والمدرسة والمؤسسة الدينية ووسائل اإلعالم وما إلى ذلك 
بشأن أن يكونوا »رجااًل بحق«.

ماذا يتعين عليك القيام به؟   .1

ما هو الشعور المسموح لك به؟  .2

61 الفصـل	الثاني
فهم	الثقافة	والنوع	االجتماعي	
والنشاط	الجنسي



رقم	الوثيقة:	ACT 35/001/2015 يناير/كانون الثاني 2015

الوحدة الثالثة – الحقوق الجنسية واإلنجابية هي من حقوق اإلنسان
احترموا	حقوقي،	احترموا	كرامتي

كيف ينبغي أن تتصرف كي يتم اعتبارك رجاًل أو كي تحظى   .3
باالحترام والتقدير كرجل؟

ما هي التوقعات واآلمال التي تعقدها العائلة واألصدقاء   .4
والمدرسة والمجتمع عليك بصفتك رجاًل؟

من األهمية بمكان أن تذكرهم بأن المهم هنا هو ليس ما  	n

يعتقدونه أو يفكرون به، بل ما قاله اآلخرون لهم بما في ذلك 
أقرانهم.

ارسم إطارًا على ورقة اللوح القالب واكتب داخله الكلمات التي  	n

استخدموها لوصف »التصرف كرجل«. قد تتضمن بعض الردود 
المصطلحات الواردة في اإلطار )أدناه(

تمرين العصف الذهني »تصرفي كامرأة« )15 دقيقة( 
واآلن اكتب بحروف كبيرة على ورقة اللوح القالب عبارة  	n

»تصرفي كامرأة« 

اطلب من المشاركين ان يطلعوا اآلخرين على أفكارهم حيال  	n

ما تعنيه هذه العبارة. وثمة توقعات يعقدها المجتمع حيال ما 
ينبغي أن تكون المرأة عليه وكيف عليها أن تتصرف وتشعر 

وماذا تقول.

اطلب من المشاركين أن يحفظوا ما قيل لهم من العائلة  	n

 والمدرسة والمؤسسة الدينية ووسائل اإلعالم وما إلى 
 ذلك فيما يتعلق بكيف يمكن أن تتصرف المرأة بشكل 

»جيد« و»الئق«. 

ما الذي يجب عليها فعله؟   .1

بماذا ُيسمح لها أن تشعر؟   .2

كيف يتعين عليها التصرف كي تكون امرأة تتصرف بشكل   .3
»جيد« و»الئق«؟ 

ما هي التوقعات واآلمال التي تعقدها العائلة والصديقات   .4
والمدرسة والمجتمع على المرأة؟ 

من األهمية بمكان أن تذكرهم أنه ليس من المهم ما يعتقدونه  	n

أو يفكرون فيه، بل ما قيل لهم من اآلخرين ال سيما األقران. 

ارسم إطارًا على ورقة ثانية من أوراق اللوح القالب واكتب  	n

معاني عبارة »تصرفي كامرأة« داخل اإلطار. وسوف تتفاوت 
الردود حسب تفاوت الثقافات ولكن قد تتضمن بعض الردود 
المشتركة مصطلحات من قبيل تلك الواردة في اإلطار أعاله. 

 

»تصرف كرجل« 
كن صلبا وقويا ورياضيا

ال تبِك أو تظهر عواطفك 

كن رئيسًا 

مستقاًل 

متنفذًا 

اكسب نقودًا واكسب الرزق 

كن ناجحًا 

قائدًا 

عقالنيًا 

نشيطا في الجنس 

اتخذ أكثر من حبيبة/زوجة

كن مسيطرًا 

شجاعًا، بطوليًا 

 يمكنك الذهاب إلى أي 
مكان تشاء 

طوياًل 

»تصرفي كامرأة« 
كوني لطيفة وجميلة 

أبدي االهتمام 

تعاطفي مع اآلخرين

أنجبي األطفال 

وتصرفي بطريقة مثيرة 
 جنسيًا دون اإلفراط 

في ذلك

البسي ثوب البراءة 

كوني صغيرة 

ذكية ولكن ليس أكثر من 
الالزم 

عاطفية انفعالية 

هادئة وخجولة ومؤدبة 

أصغي لآلخرين

كوني ربة منزل 

ومخلصة 

وخنوعة
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عمل المجموعات )30 دقيقة( 
وزع المشاركين على مجموعات مكونة من أربعة أو خمسة  	n

أشخاص. يمكن أن تكون المجموعات موزعة حسب النوع 
االجتماعي أو مختلطة. ومن األهمية بمكان أن يتسنى 

للمشاركين الحديث وتبادل تجاربهم بحرية.

تفكروا باألسئلة التالية:  	n

كيف تشعر عندما تنظر إلى قائمة األنماط واألدوار السلبية   .1
هذه؟ 

أين تعلمت هذه الصور النمطية واألدوار؟   .2

ماذا يحصل للرجل إذا لم يتصرف وفق التوقعات الواردة   .3
في اإلطار؟ ماذا يحصل للمرأة إذا لم تتصرف وفق 

التوقعات الواردة في اإلطار؟ 

هل توقع سلوك معين دون غيره يحد من قدرات الرجل أو   .4
المرأة أو اي شخص آخر؟ كيف؟ 

ماذا تكشف لنا هذه الصور النمطية واألدوار عن العالقة بين   .5
الرجال والنساء في المجتمع؟ 

هل هناك أشخاص ال يعتبرون أن المرأة )أنثوية( والرجل   .6
)ذكورية( هما النوعان االجتماعيان الوحيدان؟ 

الجلسة العامة )30 دقيقة(
ُاطلب من الجميع العودة إلى الجلسة العامة.  	n

ُاطلب من المجموعات تلخيص النقاشات التي دارت في كل  	n

مجموعة. 

عقب تبادل نتائج التأمل حيال األسئلة الواردة أعاله، اطرح  	n

السؤال النهائي التالي: 

كيف تعزز هذه األدوار والصور النمطية من انعدام المساواة   .1
بين الرجل والمرأة؟ 

كيف تؤثر هذه األدوار والصور النمطية على قدراتنا على   .2

صعيد اتخاذ خيارتنا الخاصة بنا؟ 

كيف تؤثر هذه األدوار والصور النمطية على الصحة الجنسية   .3
واإلنجابية للنساء والرجال؟ 

كيف تؤثر هذه األدوار والصور النمطية على فهمنا   .4
لجنسانيتنا؟ 

هل من الممكن تغيير األدوار المنوطة بالنوع االجتماعي   .5
والصور النمطية المرتبطة بها؟ 

هل من الممكن لشخص أال يتقيد بنوع اجتماعي واحد؟   .6

نساء في كاثجور راميشاب، نيبال، يحملن أحمااًل ثقيلة، مايو/أيار 2014.  
وتحتوي ساللهن على دالء ماء.
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اكتب على ورقة اللوح القالب تعريف الجنس والنوع االجتماعي  	n

والصور النمطية المرتبطة بالنوع االجتماعي والهويات القائمة 
على النوع االجتماعي والجنسانية والميل الجنسي )ُانظر مسرد 

المصطلحات(. 

ركز على االستنتاجات التالية: وضح أنه كيف يتم باالعتماد على  	n

الجنس البيولوجي )أو غالبًا بناًء على مظهر األعضاء التناسلية 
الخارجية( تحديد جنسنا »كذكر« أو »أنثى«. وبعد ذلك، يتم 

تلقيننا كيف يكون عليه سلوكنا وكيف نلبس ونتصرف كصبي أو 
فتاة. ويتم تلقيننا الصور النمطية واألدوار لما هو » رجل بحق« 
أو »امرأة الئقة«. ويمكن لتلك األدوار أن تتغير باالعتماد على 

الثقافة والدين. 

يمكن للمعايير واألدوار المرتبطة »بالتصرف كرجل« أن تتسبب  	n

باآلثار التالية على حياة الرجال: 

فالرجال غالبًا ما: 
يتم تقديرهم أكثر من النساء؛ 	

يتم اعتبارهم متنفذين وأقوياء يمتلكون السلطة؛  	

يخشون أن يبدوا ضعفاء أو أن يظهروا مشاعرهم؛  	

.يكونوا بحاجة إلى دليل يثبت رجولتهم؛ 	

يستخدمون الجنس كي يثبتوا انهم رجال بحق؛  	

يلجأون إلى العنف كي يثبتوا أنهم رجال بحق.  	

ويمكن للمعايير واألدوار المتعلقة بكيفية »التصرف كامرأة« أن  	n

يكون لها اآلثار التالية على حياة النساء: 

فالنساء غالبًا ما: 
يفتقرن للثقة بالنفس؛  	

يحظين بالتقدير كأمهات أواًل وليس كأشخاص؛ 	

ُيعتبرن ضعيفات وعاطفيات وحساسات؛ 	

ُيعتبرن موضوعًا للذة الجنسية وإسعاد الرجال؛  	

يعتمدن على شركائهن؛  	

يمتلكن سيطرة أقل من الرجال على حياتهن الجنسية؛  	

معرضات بشكل كبير للحمل المبكر والعنف واألمراض  	

المنقولة جنسيًا من قبيل فيروس نقص المناعة البشرية/ 
األيدز. 

تعزز هذه المعايير واألدوار المتعلقة بالنوع االجتماعي من عدم  	n

المساواة بين الرجال والنساء )عدم المساواة بين الجنسين( 
ويمكن أن تقود إلى التمييز والعنف القائمين على النوع 

االجتماعي. 

تحد من إمكانية قيام جميع الشباب باتخاذ القرارات المتعلقة  	n

بأجسادهم وممارسة حياتهم الجنسية دون إكراه أو تمييز أو 
عنف.

من األهمية بمكان التأكيد على أن هذه الصور النمطية والمعايير  	n

هي من بناء المجتمع ويمكن بالتالي تحديها وتغييرها.

 الخطوة 4: تحدي األنماط السلبية المصلقة بالنوع
 االجتماعي )20 دقيقة( 

مجموعات النقاش المختصر )10 دقائق( 
اطلب من المشاركين أن يطلع كل واحد منهم شخصًا آخر على  	n

أفكاره بشأن السؤالين التاليْين: 

هل تعرف شخصًا تحدى هذه األنماط السلبية؟   .1

كيف تمكن من تحدي أدوار النوع االجتماعي ومعاودة   .2
تعريفها؟ 

جلسة عامة )10 دقائق( 
اسأل إذا كان بين المشاركين من يرغب بإطالع الباقين على قصة 

تحدى فيها الضغوط االجتماعية واألنماط السلبية المتحجرة وتصرف 
خارج »إطار« المألوف. ما الذي أتاح له القيام بذلك؟ وكيف يصف 

شعوره حيال األمر؟ 
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 الخطوة 5: قم بتحرك )20 دقيقة( 

لخص بعض النقاشات التي دارت وأطلع المشاركين على أية  	n

أفكار ختامية. ويمكن أن يتخذ التعليق أو السؤال األخير الصيغة 
التالية: 

أدوار الرجل والمرأة آخذة بالتغير في مجتمعاتنا. وشيئًا  	

فشيئًا أصبح الخروج من اإلطار المألوف أقل صعوبة. ومع 
ذلك يمكن أن يكون من الصعب على الرجال والنساء أن 

يحيوا خارجه.

ما هي األمور التي قد تجعل من السهل على الرجال   .1
والنساء العيش خارج اإلطار المألوف؟ 

كيف يمكنكم مساندة هذا التغيير؟   .2

كيف يمكن لقادة المجتمع المحلي أن يساندوا هذا التغيير؟   .3

كيف يمكن للمدرسة أن تساند هذا التغيير؟   .4

كيف يمكن للحكومة أن تساند هذا التغيير؟   .5

ناشطون من فرع منظمة العفو الدولية في الفلبين يشاركون في إطالق 
حملة »جسدي حقوقي«، يونيو/حزيران 2014.
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مثال: أطر النوع االجتماعي 
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 النشاط 3.2

التشكيك في مواقفنا وتوجهاتنا حيال النوع االجتماعي 

األهداف 
استكشاف القيم والتوجهات المتعلقة بالنوع االجتماعي. 	n

الوقت المخصص
45 دقيقة 

المواد الالزمة 
أربع الفتات كتب عليها )»موافق بشدة« و»غير موافق  	n

بشدة« و»موافق« و»غير موافق«(
عبارات مختارة من العبارات المتعلقة بالنوع االجتماعي  	n

الواردة على صفحة 68 
أقالم ملونة  	n

شريط الصق أو مادة أخرى الصقة  	n

يتضمن هذا النشاط ثالث خطوات 
الخطوة 1: أربع الفتات )20 دقيقة( 

الخطوة 2: النقاش )20 دقيقة( 
الخطوة 3: قم بتحرك )5 دقائق( 

نصائح للميسر
 

	بوسعك	انتقاء	عبارات	من	قائمة	العبارات	الخاصة	بالنوع	
االجتماعي	في	الخطوة	1	إذا	كان	ُيرجح	أنها	سوف	تثير	نقاشًا	حيويًا	
أكثر	من	غيرها.	كما	يمكنك	تحوير	عباراتك	الخاصة	بما	يعكس	السياق	

المتوفر.

	ال	تقلق	حيال	ضرورة	موافقة	الجميع	ولكن	ركز	على	ضرورة	ضمان	
خوض	نقاش	يحترم	اآلخر.

	ذكر	المشاركين	باالتفاق	المشترك	واحترام	اآلخر	واالنفتاح	على	
األفكار	واآلراء	المتنوعة.

	وإذا	وافق	المشاركون	أثناء	النقاش	على	أي	من	العبارات،	فالعب	
أنت	دور	»محامي	الشيطان«	من	خالل	التعبير	عن	رأي	يختلف	عن	

رأيهم.

	قد	يقول	بعض	المشاركين	إنهم	ال	يعلمون	ما	إذا	كانوا	يوافقون	
أم	ال،	وال	يرغبون	بالوقوف	عند	أي	واحدة	من	الالفتات	األربع.	

وإذا	حصل	ذلك،	اطلب	من	أولئك	المشاركين	أن	يذكروا	المزيد	من	
التفاصيل	عن	ردود	أفعالهم	حيال	العبارة	ثم	شجعهم	على	انتقاء	الفتة	
يقفون	عندها.	وإذا	أصروا	على	موقفهم،	اطلب	منهم	الوقوف	وسط	

الغرفة	ليشكلوا	بذلك	مجموعة	»غير	المقررين	أو	المتأرجحين«.	

تم تحوير النشاط الحالي من كتاب أز كرايتون وب. كيفل »مساعدة 
المراهقين على وقف العنف: مرشد عملي للمستشارين والمربيين 

وأولياء األمور«، دار هانتر هاوس للنشر، كاليفورنيا 1992.
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 الخطوة 1: الالفتات األربع )20 دقيقة( 

قبل بدء النشاط، علق الالفتات األربع في مختلف أرجاء الغرفة  	n

تاركًا حيزًا كافيًا فيما بينها كي تتيح لمجموعة من المشاركين 
الوقوف إلى جانب إحداها. وراجع العبارات الخاصة بالنوع 

االجتماعي وانتِق خمسًا أو ستًا منها تعتقد أنها سوف تثير 
نقاشًا أكثر من غيرها. 

اشرح للمشاركين أن النشاط الحالي مصمم كي يزودهم بفهم  	n

عام لقيمهم وقيم اآلخرين وتوجهاتهم حيال النوع االجتماعي. 
وذكر المشاركين بأن لكل واحد منهم الحق في إبداء رأيه وأنه ال 

توجد إجابة واحدة صحيحة وأخرى خاطئة.

اقرأ العبارة األولى التي اخترتها.  	n

اطلب من المشاركين الوقوف على مقربة من الالفتة التي تعبر  	n

عن رأيهم في العبارة.

وبعد وقوف المشاركين عند الالفتة التي يريدون، اطلب من  	n

بعض الواقفين عند كل الفتة أن يوضحوا سبب وقوفهم هناك 
وسبب شعورهم على هذا النحو حيال تلك العبارة.

وبعد أن يتحدث عدد من المشاركين عن توجهاتهم حيال العبارة،  	n

اسأل مستفسرًا إذا ما كان يريد أحد منهم أن يغير رأيه واالنتقال 
للوقوف عند الفتة أخرى.

ثم اطلب من الجميع التجمع واقرأ العبارة التالية وكرر نفس  	n

المراحل السابقة. واستمر على هذا المنوال مع كل جملة 
تقرأها.

العبارات المتعلقة بالنوع االجتماعي 

تظهر التجربة أن العبارة المزودة بعالمة )*( قد اثبتت أنها 
بداية جيدة للنقاش: 

من األسهل أن يكون الشخص رجال وليس امرأة  	ç

النساء أفضل من الرجال كأولياء أمور  	ç

تكتمل أنوثة المرأة عندما تنجب األطفال.  	ç

الجنس أكثر أهمية للرجال من النساء.*  	ç

النساء اللواتي يرتدين تنانير قصيرة ُيلمن جزئيًا إذا تحرش  	ç
الرجال بهن جنسيًا

يحق للرجل ممارسة الجنس مع شريكته إذا ارتبطا بعالقة  	ç
طويلة األجل.*

العنف األسري هو شأن خاص بين الزوجين.  	ç

قد تؤثر النساء إنهاء العالقة المسيئة إذا لم يرق لهن  	ç

العنف الذي يتعرضن له.

في إطار العالقات الجنسية المثلية، يجب على أحد  	ç

 الشريكين لعب دور المرأة فيما يتعين على اآلخر لعب 
دور الرجل.

ال ينبغي لألزواج المثليين أو المثليات إنجاب األطفال.  	ç

يسار: مسيرة حملة »جسدي حقوقي« في سانتياغو، تشيلي، يونيو/
حزيران 2014.  واحتفلت مكاتب منظمة العفو الدولية في جميع أنحاء العالم 

بانطالق الحملة.
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 الخطوة 2: النقاش )20 دقيقة( 

وبعد مناقشة جميع العبارات، قد نقاشًا متعلقًا بالقيم  	n

والتوجهات حيال النوع االجتماعي من خالل طرح األسئلة التالية: 

أية عبارات كان لديكم آراء قوية بشأنها أو غير قوية إن   .1
وجدت؟ وما السبب؟

كيف كان شعورك حيال الحديث عن رأيك مختلفًا عن شعور   .2
المشاركين اآلخرين؟

كيف ترى توجهات الناس حيال تلك الجمل تؤثر على طريقة   .3
تعاملهم مع زمالئهم ذكورًا وإناثًا؟ 

كيف تعتقد أن مواقف الناس حيال تلك الجمل من شأنها   .4
أن تساعد أو ال تساعد على تحسين مستويات المساواة 

بين الجنسين والحد من التمييز والعنف الموجه ضد النساء 
واآلخرين؟ 

 الخطوة 3: قم بتحرك )5 دقائق( 

استفسر من المشاركين عن التحركات التي نحن بحاجة إليها بغية  	n

تغيير التوجهات المؤذية ودّونها على اللوح القالب. 

استفسر من المشاركين عما سوف يقومون به بشكل مختلف  	n

كنتيجة لهذا التمرين؟
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نصائح للميسر

	يحتاج	هذا	النشاط	إلى	مكان	فسيح،	ولكن	ُيفضل	ان	يكون	داخل	
مبنى	يتيح	إمكانية	خوض	بعض	المحادثات	والحوارات	بسهولة.	

	اشرح	للمشاركين	أن	التمييز	ضد	األفراد	يتم	بناء	على	الطبقة	
االجتماعية	أو	الجنس	أو	العمر	أو	المستويات	التعليمية	أو	القدرات	

البدنية	وغير	ذلك	من	الخصائص.	

	ويلعب	مركزنا	أو	مكانتنا	في	المجتمع	دورًا	كبيرًا	في	تحديد	
معرفتنا	لحقوقنا	أو	إمكانية	تمتعنا	بها	وإمكانية	تعرضنا	للتمييز.	

		ويمكنك	الرجوع	إلى	القسم	المعنون	»عندما	تتقاطع	الهوية	
مع	الحقوق«	في	الفصل	الثاني	)الصفحة	46(	للمزيد	من	التفاصيل.

 النشاط 4.2

السلطة والمكانة والصحة 

األهداف 
فهم السلطة التي يمتلكها مختلف األفراد والجماعات  	n	

في المجتمع من أجل التمتع بحقوقهم والتي تكون نابعة 
من ظروف معينة من قبيل الحالة االقتصادية والنوع 
االجتماعي والفئة العمرية والميول الجنسية والعرق 

والقومية والمعتقد الديني.

الوقت المخصص
ساعة واحدة 

المواد الالزمة 
مساحة واسعة، ُيفضل أن تكون داخل أحد المباني، بما يتيح  	n

ألفراد المجموعة التحرك فيها.
أوراق أو بطاقات تحتوي وصفًا للشخصيات من نصائح  	n

الميسرين الواردة أدناه.

يتضمن هذا النشاط أربع خطوات 
الخطوة 1: من أنا في المجتمع )5 دقائق( 

الخطوة 2: األدوار في المجتمع )10 دقائق( 
الخطوة 3: فرص متكافئة أم ال )30 دقيقة(

الخطوة 4: التحرك )15 دقيقة( 

تم تحوير النشاط الحالي من كتاب أز كرايتون وب. كيفل »مساعدة 
المراهقين على وقف العنف: مرشد عملي للمستشارين والمربيين 

وأولياء األمور«، دار هانتر هاوس للنشر، كاليفورنيا 1992.
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الخطوة 1: من أنا في المجتمع؟ )5 دقائق( 

اشرح للمشاركين أن هذا التمرين سوف يساعدهم على فهم  	n

تأثير مجاالت النوع االجتماعي وغيرها من المجاالت المتعلقة 
بهويتهم على النفاذ إلى الموارد التي من شأنها أن تساهم 

في صحتهم الجنسية واإلنجابية سلبًا أو إيجابًا.

أعِط كل مشارك قصاصة ورق قمت بإعدادها مسبقًا تورد  	n

أوصافًا ألشخاص مختلفين في المجتمع.

أوضح للمشاركين أنك تريد منهم في هذا النشاط أن يؤدوا  	n

»الدور« المكتوب على قصاصة الورق التي تعطيهم إياها.

أخبر المشاركين بأن يغمضوا أعينهم ويحاولوا تخيل الشخص  	n

الموصوف في قصاصة الورق. أين يمكن أن يقيم؟ ما هو 
شكل عائلته؟ ماذا يمكن أن يفعل طوال اليوم؟ ما نوع المشاكل 

التي يمكن أن تواجهه؟ 

اطلب منهم أن يفكروا باسٍم يمنحونه للشخصية المكتوبة في  	n

الورقة. 

اكتب على قصاصات الورق مواصفات أشخاص مختلفين 
في مجتمعك. بوسعك تعديل الوصف حسب السياق 

الذي تعمل فيه.

مسؤولة إعالنات 	ç

مهاجرة غير نظامية )عمرها 30 سنة(  	ç

عاملة مهاجرة في مناطق ريفية  	ç

سائق سيارة أجرة  	ç

عاطلة عن العمل تبلغ من العمر 25 عاما 	ç

جدٌة ترعى أحفادها براتبها التقاعدي القليل 	ç

عاملة جنس  	ç

فتاة عمرها 12 عاما تقيم في مستوطنة عشوائية )حي  	ç

فقير( 
مدير تنفيذي في إحدى الشركات 	ç

فتى في الرابعة عشرة من عمره ينحدر من عائلة ميسورة  	ç

أم لثالثة أطفال، متزوجة وتعمل كعاملة منزلية 	ç
طبيب  	ç

طفل من أطفال الشوارع )10 سنوات(  	ç

مراهقة )يافعة( من أسرة متدينة/تقليدية جدا  	ç

مراهق )يافع( من أسرة متدينة/تقليدية جدا 	ç

ناشط في مجال حقوق المثليين والمثليات وذوي الميول  	ç
الجنسية الثنائية والمتحولين جنسيا ومختلطي الجنس 

يعيش حياة علنية وإيجابية
يافع )14 سنة( يتساءل عن نوعه االجتماعي  	ç

ناشطة في مجال حقوق المرأة  	ç
طالب/طالبة جامعة مثلي أو مثلية )25 عاما( 	ç

امرأة متزوجة )28 سنة(، وتنتمي إلحدى األقليات العرقية  	ç
زعيم سياسي )35 عامًا( 	ç

شباب يشاركون في ورشة عمل عن »الحديث علنًا« تزامنًا مع إطالق حملة 
منظمة العفو الدولية »جسدي حقوقي« في سويسرا، مارس/آذار 2014.
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اقرأ كل واحدة من العبارات التالية على مسامع المشاركين 
)ترتيبها ليس مهما(: 

يمكنني القراءة والكتابة  	ç
ليس علّي أن أقلق من أين آتي بوجبة الطعام التالية  	ç

يمكنني التنقل في أنحاء المدينة بسهولة  	ç
حظيت أو سوف أحظى بفرص لمتابعة تعليمي 	ç

بوسعي العثور على الوقت لقراءة الصحيفة يوميا 	ç
يمكنني الحصول على المعلومات المتعلقة بالصحة  	ç

الجنسية واإلنجابية
يمكنني الحصول على قرض عندما أحتاج إلى مال إضافي  	ç

يمكنني أن أرفض قبول ممارسة الجنس مقابل المال أو  	ç
السكن أو غير ذلك من الموارد

يمكنني هجر شريكي/شريكتي إذا هدد/هددت سالمتي  	ç
إذا عانيت من عارض صحي، فيمكنني الحصول على  	ç

المساعدة مباشرة 
إذا كانت شقيقتي حاماًل، فيمكنني الحصول على معلومات  	ç

توضح الجهة التي أصطحبها إليها
يمكنني إقناع شريكي/شريكتي بممارسة الجنس اآلمن  	ç

بوسعي أن أختار هوية من أتزوج بحرية  	ç
بوسعي أن أحدد متى وكيف أنجب أطفااًل دون الشعور  	ç

بأنني أتعرض للضغوط 
بوسعي حماية نفسي من اإلصابة بفيروس نقص المناعة  	ç

البشرية وغير ذلك من األمراض المنقولة جنسيًا
إذا ارُتكبت بحقي جريمة، فسوف تصغي الشرطة لقضيتي  	ç

بوسعي أن أمشي في الشارع لياًل دون الخوف من التعرض  	ç
لالغتصاب 

يمكنني العثور على وظيفة جديدة بسهولة  	ç
أحظى باحترام معظم أفراد مجتمعي المحلي  	ç

الخطوة 2: األدوار في المجتمع )10 دقائق( 

اطلب من المشاركين الوقوف في صف واحد مستقيم.  	n

اطلب من المشاركين أن يقولوا اسم الشخص في قصاصة  	n

الورق والدور المناط به/بها، كأن يقولوا مثال »أنا سارة، وأنا 
مسؤولة إعالنات«.

اشرح لهم أنك سوف تقرأ عليهم سلسلة من العبارات.  	n

واطلب منهم بعد االستماع لكل عبارة التفكير فيما إذا كانت 
تنطبق على الدور الذي ُأعطي لهم أم ال. وإذا كانت تنطبق، 

ينبغي عليهم التقدم خطوة واحدة إلى األمام. وإذا لم تنطبق، 
عليهم أن يبقوا في أماكنهم. 

اطلب من أحد المشاركين أن يتقمص دور عضو برلمان مثاًل.  	n

فتقرأ أنت حينها الجملة التالية: »أنا أعرف القراءة والكتابة«. 
وبما أنه من المرجح أن يعرف عضو البرلمان القراءة والكتابة، 
يتقدم الشخص الذي تقمص الدور خطوة واحدة إلى األمام 

حينها.

فرع منظمة العفو الدولية في السويد يطلق تقريره عن العنف ضد المرأة 
ضمن فعالية »فساتين الزفاف«، مايو/أيار 2005.
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الخطوة 3: نقاش: فرص متكافئة أم ال؟ )30 دقيقة( 

عقب قراءة جميع العبارات، اطلب من المشاركين البقاء في  	n

أماكنهم واستخدم األسئلة التالية لبدء نقاش جماعي: 

لماذا تم توزيعكم بهذه الطريقة على الرغم من أنكم بدأتم   .1
جميعًا من نفس المكان مع بداية اللعبة؟ 

ما هو شعورك حيال المكان الذي انتهيتم بالوصول إليه؟   .2

مجموعات النقاش المختصر )10 دقائق( 
بعد تشكيلهم دائرة، ُاطلب من المشاركين أن يتبادل كل واحد  	n

منهم مع جاره في الدائرة األسئلة التالية مستذكرين الدور الذي 
يتقمصه كل واحد منهم: 

ما هي القوى االجتماعية المختلفة التي أثرت على خيارات   .1
الشخصية التي تقمصتها؟ 

هل سوف تكون الشخصية التي تتقمصها عرضة لخطر   .2
التمييز أو العنف وما هي األسباب؟ 

هل تعتقد أن شخصيتك لها الحق في أن تقرر األمور   .3
المتعلقة بجسدها؟ لماذا أو لماذا ال؟

هل تعتقد أن عضويتك في منظمة معينة أو عملك كناشط   .4
ما يؤثر على قدرتك على المطالبة بحقوقك؟ لماذا؟ 

جلسة عامة )20 دقيقة( 
اطلب من المشاركين تبادل نتائج تأملهم باألسئلة.  	n

اختتم عملية التأمل من خالل اإلشارة إلى أن لجميع األشخاص  	n

الحق في معرفة حقوقهم والنفاذ إليها. وثمة مجموعات 
معينة معرضة أكثر من غيرها للتمييز والعنف بسبب صفتهم أو 

ظروفهم أو مكانتهم في المجتمع.

تتضمن هذه المجموعات األقليات الجنسية والعرقية  	

والقومية والشعوب األصلية والمهاجرين والالجئين 
والنازحين داخليا وعامالت الجنس واألطفال والمراهقين 

وذوي اإلعاقات الجسدية أو العقلية، وتحديدا النساء 
المنتميات إلى إحدى تلك الجماعات.

وغالبًا ما يتعرض األفراد المنتمين إلى الجماعات المهمشة  	

– أي التي ال تتمتع بنفوذ قوي في المجتمع – للتمييز بناء 
على أسس متعددة. ويمكن أن يلحق التنميط أو الوصمة 

بشخص ما أو أن يتم تهميشه من قبل اآلخرين بعدة طرق.

التزامًا بواجباتها على صعيد حقوق اإلنسان، يتعين على  	

الدول إيالء العناية الخاصة لألفراد والجماعات التي تعيش 
حالة من الضعف والحرمان بغية التصدي ألشكال التمييز 

المتعددة التي يواجهونها.

الخطوة 4: قم بتحرك )15 دقيقة( 

تأملوا بالتحرك الذي يمكننا القيام به في ضوء ما تعلمناه للتو.  	n

استفسر من المشاركين إن كان بوسعهم التفكير بأفراد آخرين  	n

في المدرسة أو المجتمع المحلي أو العائلة وطبيعة التمييز أو 
المعوقات التي يواجهونها. ما الذي يمكننا فعله لمساعدتهم 

في التغلب على هذه المصاعب؟ 
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نصائح للميسر

	يمكنك	تعديل	الوقت	المخصص	لهذا	النشاط	وفق	حجم	
مجموعتك	وطبيعة	احتياجاتها.

	بالنسبة	لهذا	النشاط	تحديدًا،	من	األهمية	بمكان	أن	تفهم	
المعايير	االجتماعية	المتعلقة	بمجموعتك.	فبغياب	هكذا	وعي،	

ثمة	خطر	كبير	بأن	تتسبب	باإلساءة	إلى	المشاركين	وتفقد	بالتالي	
احترامهم	لك	أو	لبرنامجك.

	تلعب	قيمنا	دورًا	هامًا	في	الطريقة	التي	ننظر	فيها	إلى	
عملنا،	وعليه	فمن	األهمية	بمكان	أن	تستكشف	قيمك	أنت	
وتصوراتك	وتوجهاتك	أو	مواقفك.	واحرص	على	أال	تغفل	

الثقافات	والتقاليد	السائدة	التي	من	شأنها	أن	تؤثر	على	قيم	
الناس.

	من	األهمية	بمكان	اإلشارة	إلى	أنه	ينبغي	علينا	اإلحجام	عن	
إصدار	أحكام	جزافية	على	قيم	اآلخرين،	وأنه	يجدر	بنا	اإلقرار	بأن	
لكل	شخص	الحق	في	أن	تكون	لديه	معتقداته	وقيمه	الخاصة	به.	
ومن	المفيد	التفكر	في	قيمنا	المشتركة	واحترام	حقوق	اإلنسان	
األساسية	الخاصة	بكل	شخص،	والتي	تتضمن	حقوقهم	الجنسية	

واإلنجابية.

 النشاط 5.2

دوالب القيم 

ناشطون في نيويورك ينضمون إلى حملة منظمة العفو الدولية »جسدي 
حقوقي«، 2014.

األهداف 
استكشاف مصدر القيم التي نتعلهما وهوية من يعلمنا  	n

إياها وتأثيرها علينا 

استكشاف ما نعنيه بالقيم وحقوق اإلنسان  	n

الوقت المخصص 
ساعتان 

المواد الالزمة 
ورق اللوح القالب  	n

ألوان وأقالم حبر )ال سيما باللونين األخضر واألحمر(  	n

يتضمن هذا النشاط أربع خطوات 
الخطوة 1: تعريف القيم الثقافية واالجتماعية )20 دقيقة( 

الخطوة 2: التأمل في القيم )40 دقيقة( 
 الخطوة 3: استكشاف قيمنا والقيم المتعلقة بحقوق اإلنسان 

)30 دقيقة( 
الخطوة 4: قم بتحرك )30 دقيقة( 

تم تحوير هذا النشاط من »دليل ورش العمل: أخذ األمر على محمل 
شخصي« الصادر عن منظمة إنقاذ الطفولة، 2011.
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الخطوة 1: تعريف القيم الثقافية واالجتماعية 
)20 دقيقة( 

جلسة عامة )5 دقائق( 
ارسم دائرة كبيرة على إحدى أوراق اللوح القالب.  	n

ذكرهم بالنقاشات التي دارت في النشاط 2.2، والتي هدفت  	n

إلى استكشاف الصور النمطية والمعايير المتعلقة بالنوع 
االجتماعي )ُانظر الصفحة 60).

اطلب من المشاركين أن يفكروا اآلن في المصدر الذي  	n

يستلهموا قيمهم منه )رسائل بشأن الخطأ والصواب أو الخير 
والشر والمباح والممنوع(

قد تتضمن األجوبة أمورًا من قبيل ما يلي: 

العائلة واألصدقاء والشركاء والمدرسة والدين والتقاليد 
والثقافة واألقران والشباب وغيرهم من المجموعات 
االجتماعية واإلعالم والسياسة والعمل وما إلى ذلك.

قّسم الدائرة إلى قطاعات واكتب داخل 	n	

  كل واحد منها أحد مصادر القيم 
)انظر المثال أدناه(

عمل المجموعات )15 دقيقة( 
وزع المشاركين على مجموعات صغيرة. واطلب منهم وأنت تنظر  	n

إلى الدائرة اإلجابة على األسئلة التالية المتعلقة بكل قيمة من 
القيم الواردة فيها: 

ما هي الرسائل التي تصلنا عن الجنس والحياة الجنسية   .1
واإلنجاب والعالقات من هذا المصدر؟

ما هي القيم التي تبثها هذه الرسائل؟   .2

من الممكن أن تتضمن الرسائل المحتملة للجزء المتعلق بالعائلة 
ما يلي مثاًل: »ال تمارسوا الجنس«، وهي ترافق فكرة أن العفة 

أو االمتناع عن ممارسة الجنس قبل الزواج أمر ضرروي، أو »ال 
تمارسوا الجنس إال مع شريك من الجنس اآلخر« التي ترافق 

القيمة القائلة بأن المثلية الجنسية منافية للطبيعة البشرية. وقد 
تطرح المصادر المختلفة للقيم رسائل مختلفة بدورها.

فئة الشباب 

اإلعالم

المدرسة العمل

الثقافة

الدين

العائلةاألصدقاء
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 الخطوة 2: التأمل بالقيم )40 دقيقة( 

جلسة عامة )10 دقائق( 
اطلب من المجموعات معاودة االنضمام إلى الجلسة العامة  	n

حدد مع المشاركين أكثر الرسائل التي يتلقونها شيوعًا مع تبيان  	n

مصدرها. اكتبها على ورقة اللوح القالب. 

عمل المجموعات )20 دقيقة( 
اطلب من المشاركين العودة إلى مجموعاتهم الصغيرة مجددا  	n

والتفكر باألسئلة التالية: 

كيف تؤثر هذه الرسائل على طريقة شعوري تجاه نفسي؟   .1

كيف تؤثر الرسائل التي أسمعها على القرارات التي اتخذها   .2
بشأن حياتي الجنسية؟ 

كيف ترتبط هذه الرسائل بطريقة معاملتنا لآلخرين؟   .3

هل تتعارض هذه الرسائل مع فهمي لجنسانيتي؟ وكيف   .4
يؤثر ذلك علّي؟

هل يمكننا تغيير هذه الرسائل وتغيير قيمنا؟ كيف؟   .5

جلسة عامة )10 دقائق( 
اطلب من المشاركين تبادل أجوبتهم مع بعضهم البعض 	n

فكر في عدد القيم التي يستقيها الناس من العائلة واألصدقاء  	n

والمجتمع عمومًا، والتي قد تعود بآثار سلبية على وجهات نظرنا 
المتعلقة بالحياة الجنسية

شجع المشاركين على عدم إغفال الفروقات بين قيم األشخاص  	n

ومصادرها المختلفة وإدراك كيفية تأثير تلك القيم على حياتهم 
وتوجهاتهم وسلوكياتهم وقراراتهم التي يتخذونها بشأن 

أجسادهم وحياتهم الجنسية وعالقاتهم مع اآلخرين.

اشرح أن القيم غالبًا ما تكون عبارة عن معتقدات راسخة وتقاليد  	n

اجتماعية وثقافية متجذرة بشأن طريقة حياتنا، وعليه فال ينطوي 
األمر على عظيم المفاجأة عندما ندرك أن األمر يتطلب شيئًا 

من الوقت قبل أن يتحقق التغيير في قيم الناس وتصوراتهم 
وتوجهاتهم أو سلوكياتهم.

ومن األهمية بمكان أن تقوم بإبراز عدم سعي منظمة العفو  	n

الدولية إلى إصدار أحكام جزافية على قيم الناس، وأنها تهدف 
إلى التأكيد على الحاجة إلى ضمان حقوق اإلنسان للجميع قبل 

كل شيء.

الخطوة 3: استكشاف قيمنا وشمولية حقوق 
اإلنسان )30 دقيقة( 

جلسة عامة )15 دقيقة( 
اشرح لهم أنكم سوف تستكشفون كيف يمكن للقيم االجتماعية  	n

والثقافية أن تعزز من حقوق اإلنسان أو تتعارض معها.

اطلب من المشاركين أن يجروا عصفًا ذهنيًا الستعراض بعض  	n

حقوق اإلنسان الواردة في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 
أو غيره من صكوك القانون الدولي. وتشمل الحقوق الواردة 

فيه الحق في الحياة والخصوصية والصحة والحصول على 
التعليم والمعلومات وحرية الرأي والتعبير واألمن من التعرض 

للعنف والتمييز وعدم التعرض للتعذيب وضروب المعاملة 
القاسية والالإنسانية والمهينة وتكوين أسرة من اختيار المرء 

)انظر الصفحة 25 من »احترموا حقوقي، احترموا كرامتي: 
 ACT :الوحدة األولى – الفقر وحقوق اإلنسان« )رقم الوثيقة
35/012/2011( من أجل االطالع على قائمة قصيرة بالحقوق 

الواردة في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان(.

ُاكتب قائمة الحقوق على اللوح القالب وضع لوحة دوالب القيم  	n

إلى جانبها.

اطلب من المشاركين النظر إليهما وتحديد القيم التي تتقاطع أو  	n

تتعارض مع حقوق اإلنسان المدرجة في القائمة، والتفكير فيما 
إذا كانت قيم ثقافية واجتماعية بعينها تنشر حقوق اإلنسان 

للجميع أو أنها تتعارض مع تلك الحقوق.

اطلب من المشاركين وضع نقطة خضراء عند كل قيمة من القيم  	n

الثقافية أو المجتمعية أو الحكومية التي تعزز حقوق اإلنسان 
للجميع، ونقطة حمراء عند كل قيمة من القيم التي تنتهك تلك 

الحقوق.
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مجموعات النقاش المختصر )5 دقائق( 
اطلب من المشاركين أن يناقش كل منهم مع جاره ما يلي:  	n

كيف تنتهك بعض قيمنا الثقافية واالجتماعية حقوق اإلنسان  	n

وكيف يؤثر ذلك على صحتنا وخياراتنا الجنسية واإلنجابية؟ 

ما الذي يمكننا فعله عندما نرى أن القيم االجتماعية والثقافية  	n

تنتهك حقوق اإلنسان؟ 

جلسة عامة )10 دقائق( 
اطلب من المشاركين أن يتبادلوا نتائج تأمالتهم.  	n

اشرح لهم أن عليهم في األنشطة التالية )الواردة في القسم 3)  	n

استكشاف ما يجعل من الحقوق الجنسية واإلنجابية تندرج ضمن 
حقوق اإلنسان عمومًا. 

الخطوة 4: قم بتحرك )30 دقيقة( 

تأملوا في كيفية التحرك بشأن ما تعلمناه وكيف يمكننا أن نبدأ  	n

تغيير بعض القيم التي ال تعزز حقوق اإلنسان أو تحد منها.

فكروا ما الذي يمكننا القيام به وحدنا أو مع أقراننا أو مع عائالتنا  	n

أو مجتمعاتنا المحلية. 

تناول بعض الرسائل الشائعة الرئيسية وفكر في ردود محتملة عليها. 	n

وللمساعدة على التوصل إلى ردود قوية، اطلب منهم أن  	n

يقوموا بالتمرن على ذلك في مجموعات زوجية، حيث يقوم 
األول بذكر الرسالة الشائعة من العائلة وما إلى ذلك فيما يقوم 

اآلخر بالرد عليها بشكل مختلف.

متى ما حصلت على بعض الردود المفيدة، قم بإعداد بطاقات تحرك  	n

بسيطة يرد فيها مثاًل: »عندما تسمع... فبوسعك أن تقول...«

وقم بتحويلها إلى مطويات أو صور يمكن تخزينها إلكترونيًا  	n

)يمكن القيام بذلك بعد انتهاء النشاط(.
شباب يناقشون حملة منظمة العفو الدولية »أوقفوا التعذيب« في بيرن، 

سويسرا، مايو/أيار 2014.
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الفصل الثال
معرفة الحقوق 
والمطالبة بها

فتاتان تحمالن الفتة ُكتب عليها: 
»األمومة، فقط إذا كنت راغبة، وفقط إذا 
كنت قادرة«، ماناغوا، نيكاراغوا، سبتمبر/

أيلول 2011. 
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بموجب حقوق اإلنسان، لكل شخص حقوق معينة عندما يتعلق 
األمر بالحياة الجنسية واإلنجابية – وهي حقوٌق تتعلق بالجسد 

والعالقات الشخصية والقدرة على اتخاذ القرارات. ويتساوى الجميع 
في الحقوق الجنسية واإلنجابية التي تنبع من مبادئ حقوق اإلنسان 
القائمة وأشكال الحماية المرتبطة بها وفق ما اقرته الصكوك الدولية 
واإلقليمية في مجال حقوق اإلنسان، وعلى نحو هام أيضا وفق ما 

تقره القوانين والدساتير الوطنية. 

وعلى الدول واجب ضمان تمكين كل شخص مما يرد أدناه 
بحرية ودون خوف أو إكراه أو عنف أو تمييز: 

اتخاذ القرار المتعلق بصحته وجسده وحياته وهويته الجنسية 	n

وطلبه الحصول على المعلومات المتعلقة بالجنس ووسائل  	n

منع الحمل والخدمات الصحية ذات الصلة وتلقيها.

والنفاذ إلى فرص التربية الشاملة على النشاط الجنسي  	n

البشري والصحة الجنسية واإلنجابية وحقوق اإلنسان والمساواة 
بين الجنسين

واتخاذ القرار الخاص بإنجاب األطفال أو االمتناع عن ذلك 	n

واختيار الزواج من عدمه ونوع األسرة التي يريد تكوينها 	n

والحصول على خدمات صحة جنسية وإنجابية شاملة ومتكاملة 	n

العيش في مأمن من التعرض لالغتصاب وغير ذلك من أشكال  	n

العنف بما في ذلك الحمل أو اإلجهاض القسري والتعقيم 
دون موافقة صاحب/صاحبة الشأن والزواج القسري أو تشويه 

األعضاء التناسلية األنثوية/ختان اإلناث.

ما هي الحقوق الجنسية 
واإلنـجـابية 

في عام 2012، ح مفوض األمم 

المتحدة للسكان والتنمية حكومات 

الدول على أن: 

ة  »تحمي... حقوق اإلنسان الخا

باليافعين والشباب بحي يتحكمون 

ويقررون بحرية بشأن األمور المتعلقة 

بحياتهم الجنسية وبما في ذلك الصحة 

الجنسية واإلنجابية«.

)مفوضية األمم المتحدة للسكان والتنمية، 2012، 

القرار رقم 1، الفقرة 7)

راجكوماري ديفي التي عانت من أعراض هبوط الرحم، وأجرت منظمة العفو 
الدولية مقابلة معها في مقاطعة دهانوسا، نيبال، مايو/أيار 2013.
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يمكن العثور في المعاهدات والقرارات واإلعالنات المتفق عليها 
دوليًا على الحقوق والحريات األساسية المرافقة اللتزامات الدول 

التي تشكل أساسا للحقوق الجنسية واإلنجابية.

ويتألف القانون الدولي لحقوق اإلنسان من واجبات ملزمة بموجب 
المعاهدات ومعايير أخرى غير ملزمة تتضمن اإلعالنات )ال سيما 

اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان( والقرارات والمبادئ والقواعد. 
وعلى الرغم من أنها غير ملزمة بشكل جازم، فهي تحمل وزنًا ترجيحيًا 

قانونيًا دون شك.

وُتعتبر المعاهدات من قبيل اتفاقيات األمم المتحدة وعهودها 
ملزمة من الناحية القانونية عقب اتفاق الدول أو الهيئات اإلقليمية 

أو الدولية عليها بغية نشر وحماية حقوق اإلنسان والحريات 
األساسية. وتساعد في توضيح االلتزامات والمسؤوليات الواجب 

على الدول الوفاء بها، وترافقها تفسيرات صادرة عن هيئات 
المعاهدات من خالل ما تصدره من تعليقات أو توصيات عامة. 

وُيعتبر التعليق العام تفسيرا مرجعيًا صادرا عن هيئة المعاهدة 
المعنية لمحتوى نصوص وأحكام حقوق اإلنسان على صعيد 

قضايا مواضيعية أو أساليب عملها. وغالبا ما تحاول التعليقات 
العامة توضيح واجبات الدول األطراف على صعيد إعداد التقارير 

الدورية واإلبالغ عماًل بأحكام بعض المواد، وتقترح أساليب لتنفيذ 
أحكام المعاهدة التي تمثلها الهيئة. كما ُيطلق عليها أحيانًا اسم 

»التوصيات العامة«. وعلى الرغم من أن التعليقات أو التوصيات 
ليست ملزمة للدول، فهي توفر تفسيرا مرجعيًا حول كيفية قيام 

الدول بتنفيذ واجباتها الملزمة بموجب المعاهدات.

وُيعد برنامج العمل الذي تبناه المؤتمر الدولي للسكان والتنمية 
المنعقد في القاهرة عام 1994 أول وثيقة تشكل إجماعًا دوليًا يقر 

)صراحًة( بوجود الحقوق الصحة الجنسية واإلنجابية ويعترف بها. 
وعلى الرغم من أن برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية 

ليس ملزما من الناحية القانونية، فلقد تم اعتماده بإجماع 179 دولة 
ويكتسي بالتالي أهمية سياسية. فهو يحدد المعايير المتعلقة 

بالصحة الجنسية واإلنجابية وحقوقها والتي جرى تعديلها في ضوء 
المراجعات الالحقة لبرنامج العمل في منتديات ومنابر أخرى. واشار 
برنامج العمل الصادر عن المؤتمر الدولي للسكان والتنمية إلى أن 

الحقوق اإلنجابية هي جزء من حقوق اإلنسان المنصوص عليها في 
القوانين والدساتير الوطنية والصكوك المتعلقة بحقوق اإلنسان. 

»تستند هذه الحقوق إلى االعتراف بالحق األساسي 
لجميع األزواج واألفراد في أن يقرروا بحرية ومسؤولية 

عدد أوالدهم وفترة التباعد فيما بينهم وتوقيت إنجابهم 
وأن تكون لديهم المعلومات والوسائل الالزمة لذلك، 

واالعتراف أيضا بالحق في بلوغ أعلى مستوى ممكن من 
الصحة الجنسية واإلنجابية.« 

)برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، الفقرة 7.3)

وبفضل جهود المناصرة وكسب التأييد التي بذلتها الناشطات في 
مجال حقوق المرأة، شكل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية تحواًل 

في طريقة اعتراف الدول بحقوق اإلنسان المتعلقة بالحياة الجنسية 
واإلنجابية. ولقد كانت تلك هي المرة األولى التي ترتبط فيها أهمية 

الصحة والحقوق اإلنجابية بأولويات التنمية العالمية. كما اعترف 
المؤتمر الدولي للسكان والتنمية بحقوق فئة الشباب واحتياجاتهم، 

ودعا الدول إلى إتاحة الفرصة لليافعين للحصول على المعلومات 
والتثقيف والخدمات الصديقة للشباب المتعلقة بالصحة الجنسية 
واإلنجابية بما يتسق وحقهم في السرية والخصوصية والموافقة 

المستنيرة )أي المبنية على ُحْسن اّطالع على المعلومة(.

 الحقوق الجنسية واإلنجابية 
في القوانين والمعايير الدولية 

تمر الدولي للسكان والتنمية: المباد الرئيسية  الم
يولد جميع البشر أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق.  	n

ولكل إنسان الحق في الحياة والحرية واألمان على شخصه. 
)المبدأ 1)

إن تعزيز المساواة واإلنصاف بين الجنسين وتمكين المرأة  	n

والقضاء على العنف ضد المرأة بجميع أشكاله وكفالة قدرة 
المرأة على السيطرة على خصوبتها أمور تمثل حجر الزاوية 

في البرامج المتصلة بالسكان والتنمية. )المبدأ 4)
لكل إنسان الحق في التمتع بأعلى المستويات الممكنة  	n

من الصحة البدنية والعقلية؛ ولكل األزواج واألفراد حق 
أساسي في أن يقرروا بحرية ومسؤولية عدد أطفالهم 

والتباعد فيما بينهم وأن يحصلوا على المعلومات والتثقيف 
والوسائل لبلوغ ذلك. )المبدأ 8) 

لكل إنسان الحق في التعليم. وينبغي أن يوجه التعليم  	n

 إلى تعزيز احترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية. 
)المبدأ 10)
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كما يمكن العثور على ضمانات تساند الحقوق الجنسية واإلنجابية 
في الصكوك الدولية واإلقليمية التالية في مجال حقوق اإلنسان 

من بين جملة صكوك أخرى طبعًا: 

االتفاقيات والعهود واإلعالنات والمعاهدات الدولية
اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 	n

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 	n

العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية  	n

والثقافية
اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة 	n

اتفاقية حقوق الطفل  	n

اتفاقية مناهضة التعذيب وغير ذلك من ضروب المعاملة أو  	n

العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة
اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  	n

الوثائق اإلقليمية
االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان  	n

اتفاقية البلدان األمريكية لمنع العنف ضد المرأة والمعاقبة  	n

عليه والقضاء عليه )اتفاقية بيليم دو بارا(
االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 	n

اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة  	n

والعنف المنزلي )اتفاقية اسطنبول(
الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب )ميثاق بانجول( 	n

البروتوكول المحلق بالميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان  	n

والشعوب المتعلق بحقوق المرأة في إفريقيا )البروتوكول 
المتعلق بحقوق المرأة في إفريقيا(

الميثاق العربي لحقوق اإلنسان  	n

ياكارتا مباد يو
تحدد مباد يوغياكارتا المعتمدة التي وضعها في 2006 

خبراء متميزون في مجال حقوق اإلنسان الدولية مجموعة 
من المباد الدولية المتعلقة بالميول الجنسية وهوية النوع 
االجتماعي. وال ُتعتبر هذه المباد معاهدة لحقوق اإلنسان 

تلتزم الدول بها أو يتعين عليها التقيد بها، ولكنها تتضمن مع 
ذلك معايير في حقوق اإلنسان وتلجأ الجهات القانونية إليها 
على نحو متزايد من أجل التصدي النتهاكات حقوق اإلنسان. 

فعلى سبيل المثال، قامت مجموعة من المحاكم الوطنية 
العليا ال سيما المحكمة العليا في الهند بالرجوع إلى هذه 
المباد من أجل تحديد طبيعة الخروقات المرتكبة للحقوق 

الدستورية المتعلقة بالميول الجنسية وهوية النوع االجتماعي، 
وقامت بإدراج هذه المباد ضمن متن القوانين الوطنية.

ناشطون من فرع منظمة العفو الدولية بسويسرا يبدأون حملة للتوقيع على 
عريضة تدعم حملة »جسدي...حقوقي« مارس/آذار 2014.

©
 A

m
nesty International

وعلى الرغم من أنه لم يتم تعريف مفاهيم الحقوق الجنسية 
واإلنجابية ضمن االتفاقيات والمعايير الدولية إال مؤخرا، فهي تبني 
على حقوق اإلنسان األساسية واألصيلة من قبيل الحق في الحياة 

والخصوصية والصحة والتعليم والحصول على المعلومات وحرية 
اعتناق الرأي والتعبير والتحرر من العنف والتمييز وعدم التعرض 

للتعذيب والمعاملة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة وحق تكوين 
األسرة. وُتعتبر الحقوق الجنسية واإلنجابية من حقوق اإلنسان بحد 

ذاتها ولذاتها وتكتسي أهمية مركزية للتمتع بكامل أشكال حقوق 
اإلنسان. 
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عماًل بأحكام القانون الدولي لحقوق اإلنسان، يتعين على الدول 
أن تحترم الحقوق الجنسية واإلنجابية وتحميها وتكفل تمتع جميع 

األشخاص بها. كما يتعين على الدول أن تكفل عدم التمييز وتحقق 
المساواة في معرض التمتع بالحقوق الجنسية واإلنجابية. وبغية 

الوفاء بهذه االلتزامات، يتعين على الدول أن تقوم بما يلي: 

احترام حقوق األشخاص الجنسية واإلنجابية، واستخدام القوانين 
والسياسات بما يتيح للجميع التمتع بنوعهم االجتماعي وحياتهم 

الجنسية والتعبير عنهما بمعزل عن التمييز أو العنف أو اإلكراه. 
فعلى سبيل المثال، ينبغي على الدول أن تمتنع عن سن قوانين 

تقيد إمكانية حصول الشباب على وسائل منع الحمل بصرف 
النظر عن حالتهم االجتماعية )الزوجية( واإلحجام عن سن قوانين 

تجرم العالقات الجنسية التي تتم بالتراضي أو توفير المعلومات 
والخدمات الجنسية واإلنجابية. 

وحماية حقوق األشخاص الجنسية واإلنجابية، ومنع التمييز والعنف 
الموجه ضد األفراد بناء على نوعهم االجتماعي أو هويتهم الجنسية 

أو خياراتهم الجنسية واإلنجابية ومالحقة الذين يرتكبون مثل هذه 
األفعال. ويشترط القانون الدولي قيام الدول بمكافحة التمييز 
وجرائم الكراهية بما في ذلك الجرائم التي ُترتكب على أساس 

الميول الجنسية وهوية النوع االجتماعي. وينبغي على الدول أن 
تنّظم قطاع الخدمات الصحية الخاص وأن تحرص على عدم التمييز أو 
انتهاك حقوق اإلنسان الخاصة باألفراد. كما على الدول واجب حماية 
المدافعين عن حقوق اإلنسان ومنع ممارسة العنف بحقهم بصرف 

النظر عن هوية الجاني.

وضمان تمتع األشخاص بحقوقهم الجنسية واإلنجابية، وإتاحة 
فرص الحصول على كامل المعلومات والتعليم والخدمات بغية 

التوصل إلى أعلى مستويات الصحة والرعاية الجنسية واإلنجابية 
الممكنة. ويعني ذلك ضرورة إتاحة النفاذ إلى معلومات وخدمات 
الصحة الجنسية واإلنجابية للجميع دون تمييز أو إكراه أو عنف. كما 

يعني ذلك أنه يتعين على الدول أن تنشر حقوق األشخاص من 
خالل رفع الوعي بينهم حيال محتوى االتفاقيات الدولية التي وقعت 
عليها وتصويب المعلومات المغلوطة واألنماط السلبية واستحداث 

أنظمة تتيح للناس معرفة حقوقهم والمطالبة بها. فعلى سبيل 
المثال، يتعين على الدول أن توفر تربية شاملة ودقيقة على النشاط 

الجنسي البشري والمساواة بين الجنسين وحقوق اإلنسان.

وتقوم العديد من الدول حاليًا بتجريم الخيارات الجنسية واإلنجابية 
التي تتخذها فئة معينة من الناس، وتجرم سلوكياتهم أو هوياتهم 

أيضًا. وتتواجد القوانين التي تجرم الخيارات الجنسية واإلنجابية في 
كل منطقة من مناطق العالم، وتشمل األشكال التالية: 

القوانين التي تحد من فرص حصول المرأة على خدمات  	n

اإلجهاض أو السلوك القويم أثناء الحمل

القوانين التي تقيد سلوك المتعايشين مع مرض فيروس  	n

نقص المناعة البشرية/اإليدز أو تجرم العمل الجنسي الذي يتم 
بالتراضي لقاء مقابل مادي؛ 

والسياسات والتعليمات التي تملي على النساء أو اليافعات  	n

موعد حصولهن على معلومات وخدمات حول الصحة الجنسية 
واإلنجابية.

وتؤدي القوانين في المجتمعات وظيفة جزئية تتمثل في تحديد 
مجموعة المعايير الناظمة للسلوكيات، ولكن بوسعها أن ُتوظف 

أيضا في معاقبة التباين أو عدم االنتماء للمعايير المحددة. وتكون 
القوانين أحيانا تمييزية الطابع أو أنها ُتطبق بطرق تمييزية على 

جماعات تعاني التهميش أصاًل أو تتعرض لإلقصاء االجتماعي أو 
الحرمان.

وإذا لم ُتوفر الحماية لحقوق األشخاص الجنسية واإلنجابية، فيمكن 
أن يؤثر ذلك على حقوق اإلنسان األخرى. فبدون توفير حماية ضد 

التمييز، يصبح أفراد من قبيل المتعايشين مع فيروس نقص المناعة 
البشرية أو عامالت الجنس أو العازبات أو المثليين والمثليات أكثر 
عرضة النتهاكات حقوقهم في العمل والسكن والصحة والتعليم.

وعلى الدول واجب إلغاء قوانينها التي تنتهك الحقوق الجنسية 
واإلنجابية، وسن وتطبيق قوانين وسياسات تصون تلك الحقوق. 

ويتعين على سياسات الحكومة وبرامجها أن تعطي األولوية 
للعدالة واإلنصاف واالحتكام إلى القضاء على صعيد انتهاك حقوق 

األشخاص الجنسية واإلنجابية بما في ذلك االنتهاكات التي تغض 
الدول الطرف عنها أو ترتكبها بشكل مباشر.

التزامات الدول على صعيد 
الحقوق الجنسية واإلنجابية
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ُيعد الحق في التربية الجنسية حقا قائما بذاته من حقوق اإلنسان 
ووسيلة للتمتع بباقي الحقوق من قبيل الحق في الصحة والحصول 

على المعلومات والحقوق الجنسية واإلنجابية.

وأظهر تقرير صندوق األمم المتحدة للسكان الصادر عام 2010 
بعنوان »التربية الجنسية الشاملة« أن النفاذ إلى المعلومات 

والتربية الجنسية الشاملة ينشر السلوك الجنسي الصحي ويساهم 
في تحقيق المزيد من المساواة بين الجنسين على صعيد العالقات 

ويقلص من تكرار حاالت الحمل غير المرغوب فيه واإلصابة بعدوى 
األمراض المنقولة جنسيًا. كما يوفر دليل اليونيسكو »اإلرشادات 

الدولية الفنية في التربية الجنسية« )2009( الذي يستند إلى مراجعة 
ُمحكمة لألدلة المتعلقة برامج التربية الجنسية، موارد مفيدة ونصائح 

فنية سليمة موجهة لصناع القرار والعاملين في قطاعي التعليم 
والصحة بشأن مواصفات البرامج التربوية الجنسية الفعالة ويبين 

المحتوى وأهداف التعلم الواجب تغطيتها للفئات العمرية المختلفة 
في مجال التربية الجنسية األساسية لألطفال واليافعين والشباب 

من الفئات العمرية )5 سنوات إلى ما فوق 18 سنة(. 

ومع ذلك، وعلى الرغم من األهمية الحيوية التي تكتسيها المعرفة 
بشأن الجسد والصحة والحقوق، قد تنطوي التربية الجنسية على 
إشكاليات في العديد من المجتمعات التي تلحق بالضالعين فيها 

وصمة العار. وتقدر األمم المتحدة أن الغالبية الساحقة من الشباب 
ال زالوا محرومين من النفاذ إلى فرص التربية الشاملة التي 

يحتاجونها لعيش حياة صحية.

وُيحرم الكثير من الناس من الحصول على التربية الشاملة المتعلقة 
بالحياة الجنسية والصحة الجنسية واإلنجابية، أو يزودون بمعلومات 

ناقصة أو متحيزة أو غير دقيقة بشأن صحتهم وحياتهم الجنسية. 
وفي بعض البلدان، تقيد القوانين بل وتجرم أحيانا تزويد الشباب 

بمعلومات عن الحياة الجنسية واإلنجاب.

»ال يعرف أهالي هونغ كونغ ما هي الحقوق الجنسية 
واإلنجابية. ويعتقد بعضهم أنه ال يمكننا أن نتحكم 

بأجسادنا وأن تعليمنا وتثقيفنا عن الجنس سوف يجعلنا 
نرتكب أمورا شائنة.«
)الم بو يي، هونغ كونغ( 

وغالبا ما يكون بعض المعلمين والعاملين في مجال الصحة غير 
متيقنين من طبيعة دورهم أو ال يشعرون باالرتياح حيال مناقشة 

الحياة الجنسية مع األطفال واليافعين. ويؤدي غياب التربية الجنسية 
في المدارس مقرونًا بالوصمة االجتماعية والمحظورات على صعيد 

الحديث عن حياة اليافعين الجنسية إلى حرمان الشباب من مصدر 
يوفر لهم المعلومة التي يحتاجون إليها حاجة ماسة.

 ويتعين على الدول أن توفر التربية الجنسية الشاملة 
لجميع الشباب. ولتحقيق هذه الغاية، يتعين على الدول 

القيام بما يلي: 
جعل برامج التربية الجنسية الشاملة جزءا من المناهج المدرسية  	n

النظامية على أن ُتطرح بطريقة تراعي الفئات العمرية؛ 

وجعل برامج التربية الجنسية الشاملة متاحة خارج النظام التربوي  	n

في المدارس بغية الوصول إلى األفراد غير الملتحقين بها ال 
سيما أطفال الشوارع واليافعات المتزوجات؛

وتصميم حمالت تربوية عامة لنشر الوعي بشأن قضايا الصحة  	n

الجنسية واإلنجابية من قبيل التوعية بمخاطر الحمل المبكر 
وسبل الوقاية من عدوى األمراض المنقولة جنسيا من خالل 

المنتديات الطبية وغيرها من المنتديات ذات الصلة؛ 

والحرص على أن تتضمن برامج تدريب المعلمين إرشادات حول  	n

التربية الجنسية الشاملة؛ 

وتصميم مواد تربوية تعكس برامج التربية الجنسية الشاملة  	n

بشكل دقيق وتعرضها بشكل متاح للجميع. وينبغي أن يكون 
المحتوى دقيقا من الناحية العلمية وغير تمييزي ويشمل قضايا 

تتعلق بالوقاية من اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية 
واألمراض المنقولة جنسيا والحمل غير المرغوب فيه ويحترم 

التنوع ويشجع على المساواة بين الجنسين.

النفاذ إلى... المعلومات والتربية 
الجنسية

يسار: ناشطون من فرع المنظمة بسويسرا يعرضون شعارات مطبوعة معدة 
لالستخدام بمناسبة انطالق حملة »جسدي...حقوقي« في بيرن، سويسرا، 

مارس/آذار 2014.
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 أمثلة على قوانين تمييزية نافذة 

في الجزائر، ال يجرم القانون االغتصاب الزوجي  	n

في نيجيريا وأوغندا وروسيا، لم تكتِف القوانين بتجريم  	n

العالقة الجنسية المثلية وحسب، بل وجرمت أيضا المنظمات 
واألفراد الذين يعملون على نشر حقوق اإلنسان الخاصة 

بالمثليين والمثليات وذوي الميول الجنسية الثنائية 
والمتحولين جنسيا ومختلطي الجنس.

في إسبانيا وليثوانيا ومقدونيا وتركيا والواليات المتحدة، ُبذلت  	n

محاوالت قانونية لتقييد فرص الحصول على خدمات اإلجهاض.

في أتشيه بإندونيسيا، تجرم اللوائح التنفيذية خلوة البالغين  	n

مع شخص من الجنس اآلخر )دون محرم( في حال عدم وجود 
رابط زواج أو صلة قرابة؛ وتنص على عقوبة الجلد بالعصا. 

في شمال نيجيريا، يجرم القانون العالقات الجنسية غير  	n

الزوجية ويجيز مقاضاة المرأة التي تحمل من غير زوجها.
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أبلغ األمين العام لألمم المتحدة هيئة السكان والتنمية في عام 
2012 أن ما يقرب من نصف سكان العالم حينها تتراوح أعمارهم 

بين 10 سنوات و24 سنة، ولكن ال زالت الغالبية الساحقة من 
الشباب تفتقر للنفاذ إلى المعلومات والخدمات الجنسية واإلنجابية 

الشاملة. ويؤدي تقاعس الدول عن ضمان توفير الخدمات 
والمعلومات والتربية للشباب على الرغم من حاجتهم لها كي يحيوا 

حياة صحية إلى استمرار معاناة هذه الفئة بل والتعرض لخطر الموت 
جراء المضاعفات الناجمة عن الحمل والوالدة والعنف القائم على 

النوع االجتماعي واألمراض المرتبطة بمرض نقص فيروس المناعة 
البشرية/اإليدز. وُيصنف الحمل والوالدة بين أهم األسباب المؤدية 

للوفاة بين اليافعين األكبر سنا في البلدان النامية.

وعالوة على الحق في الحصول على المعلومات والتربية المتعلقة 
بالصحة، ينطوي الحق في الصحة على أربعة عناصر ضرورية تتلخص 
في ضرورة أن تكون مرافق الرعاية الصحية متوفرة ومتاحة ومقبولة 

وذات نوعية جيدة. وفي تعليقها العام رقم 14 الصادر عام 2000، 
أوضحت اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

أن معنى ذلك هو كاآلتي: 

يجب أن تتوفر الخدمات في مكان يتيح لجميع أفراد المجتمع  	n

المحلي الوصول إليه، وأن تكون متاحة بالمجان أو بتكلفة زهيدة 
للفئات التي تحتاج إليها؛ 

وأنه ال يجوز أن تميز هذه الخدمات بين الرجال والنساء والشباب  	n

والبالغين أو بناء على أي أساس آخر؛ 

ويجب أن تتقيد الخدمات والرعاية باألخالقيات الطبية وتصون  	n

حق الشخص في الخصوصية والسرية واالحترام؛ 

وأن يعمل على تقديم هذه الخدمات طواقم مدربة تتحلى  	n

بالكفاءة.

»ال تزال نسبة الشباب الذين يتمكنون من النفاذ إلى 
المعلومات المتعلقة بالصحة الجنسية واإلنجابية في 

حدودها الدنيا... كما يحول الفقر أيضًا دون سعي بعض 
الشباب إلى الحصول على هذه الخدمات. بل إن بعضهم ال 

يعرف بوجودها أصاًل.« 
)كاندو سيرافيني، طالب في كلية الحقوق وناشط شبابي من بوركينا 

فاسو(

وقد ُيحرم الفقراء من الحصول على خدمات الرعاية الصحية 
الوقائية، وغالبا ما تكون معايير الرعاية في المرافق الصحية العامة 

متدنية عن مرافق القطاع الخاص األكثر كلفة. وعالوة على الفقر، 
قد تحول حواجز اجتماعية واقتصادية دون نفاذ األشخاص إلى تلك 
الخدمات. فعلى سبيل المثال، عادة ما تتركز مرافق الرعاية الصحية 

في المناطق الحضرية، تاركًة سكان التجمعات الريفية وحدهم 
للتعامل مع عبء تحمل تكاليف المواصالت الباهظة بغية الوصول 

إلى مكان توفر تلك الخدمات.

»إن أكبر المصاعب التي تواجهني هي المسافة الفاصلة 
بين منزلي والنقطة الطبية. إذ اضطر إلى صعود الجبل كي 
أحصل على فحص الحمل الدوري... ولقد سرت إلى هناك 

على األقدام ولكن ال يوجد بحوزتنا شيء هناك، ال طعام 
وال أي وسيلة إلعداده، وال يسعنا المكوث ال سيما اللواتي 

قطعن مسافات بعيدة جدا.«
)إحدى نساء السكان األصليين في بيرو( 

النفاذ إلى... الخدمات الصحية 
)والحصول عليها(
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)خدمات( تنظيم األسرة 
على الرغم من تقديرات األمم المتحدة بأن النفاذ إلى خدمات 

وسائل الحمل واستخدامها بشكل منتظم قد يحول دون حدوث 
187 مليون حالة حمل غير مرغوب فيه، و105 ماليين حالة إجهاض 
مستحدثة، و215 ألف حالة وفاة بين األمهات كل عام، فلقد اتضح 

لمنظمة العفو الدولية أن العديد من النساء والشابات ال زلن 
يفتقرن إلمكانية النفاذ إلى خدمات تنظيم األسرة والحصول عليها.

وحتى عندما تحظى خدمات تنظيم األسرة باألولوية، فال زالت هناك 
عوائق قائمة تجعل من الصعب بل من المستحيل على النساء 

والفتيات الوصول إلى تلك الخدمات؛ وتتجسد تلك العوائق في 
شكل قوانين وسياسات وممارسات تستلزم استصدار موافقة 

الزوج أو ولي األمر أو إشعارهما قبل أن يتسنى للشباب أو النساء 
الحصول على خدمات منع الحمل.

»بعد سبع حاالت حمل وخمسة أطفال على قيد الحياة، 
أخبرت زوجي بأنني أريد الحصول على وسيلة لمنع الحمل، 

ولكنه رفض.«
)امرأة من بوركينا فاسو( 

وأما مسألة من يحظى بفرص النفاذ إلى خدمات الصحة الجنسية 
واإلنجابية وتوقيت ذلك وتكلفته فتظل أمرًا يبعث على الكثير من 

االنقسام. إذ يتطلب صون الحق في إنجاب األطفال وتوقيت 
ذلك وكيفيته النفاذ إلى خدمات شاملة لتنظيم األسرة والحصول 

على وسائل منع الحمل وتوفير خدمات اإلجهاض اآلمن حسب 
مقتضى الحاجة، وذلك كله في حال وجود إقرار بذلك الحق طبعًا. 
وتحتاج الشابات تحديدًا إلى الحصول على المعلومات والخدمات 

والمساندة الالزمة لمساعدتهن في اتخاذ قرارات مستنيرة 
ومستقلة بشأن حياتهن اإلنجابية.

وفي بعض البلدان، ال تتوفر خدمات من قبيل اإلجهاض اآلمن 
والرعاية في مرحلة ما بعد إجراء العملية أو أنها ُتقيد جدًا نظرا لما 

يعتريها من جدل كبير، كما إن خيارات النساء في الحصول على تلك 
الخدمات تظل محدودة جدا. وفي عام 2014، نشر مركز الحقوق 

اإلنجابية خارطة للعالم تظهر أن 68 بلدًا يحظر اإلجهاض بالمجمل أو 
يسمح به في الحاالت التي يترتب عليها إنقاذ حياة األم فقط. كما 

أبلغت منظمة الصحة العالمية عن أن بعض البلدان يحظر اإلجهاض 
في الحاالت الناجمة عن االغتصاب. ويقيد ذلك حقوق النساء 

والشابات في حرية االختيار وسالمة أجسادهن، وُيعتبر غير متسق 
مع القانون الدولي لحقوق اإلنسان ال سيما اتفاقية مناهضة 

التعذيب على صعيد بعض الحاالت. 

ملصق جداري في بوركينا فاسو، يوليو/تموز 2014، وقد ُكتب عليه: »نحن 
رجال نتحلى بالمسؤولية؛ فتنظيم األسرة شأن يخصنا نحن أيضًا«
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منة  النفاذ إلى خدمات عمليات اإلجها ا
يظل اإلجهاض غير اآلمن ثالث أكبر سبب للوفيات بين الحوامل 

– أو ما يعادل 13% وفق أرقام منظمة الصحة العالمية. ومع 
ذلك فلقد قدرت ذات المنظمة أن 40% من نساء العالم ممن 

هن في سن اإلنجاب يقمن في بلدان تعتمد قوانين جد تقييدية 
على صعيد اإلجهاض، أو تكون عمليات اإلجهاض قانونية ولكنها 

غير متوفرة أو متاحة. 

وتجرم نيكاراغوا اإلجهاض في جميع الظروف واألحوال حتى في 
حالة االغتصاب على الرغم من أن معظم ضحايا العنف الجنسي 

في هذا البلد هن فتيات دون سن السابعة عشرة وبل ثمة حاالت 
حمل بين فتيات من الفئة العمرية )10-14 سنة( جراء االغتصاب، 

اضطررن خاللها إلى إكمال مدة الحمل أو اللجوء إلجراء عمليات 
إجهاض غير قانونية وغير آمنة وخاطرن بأن يتم الزج بهن في 
السجن في حال افتضاح أمرهن. ويطال الحظر الشامل على 

اإلجهاض عددًا من حقوق المرأة األساسية من قبيل الحق في 
الصحة والحياة وحرية عدم التعرض للتعذيب وغير ذلك من ضروب 

سوء المعاملة ومعاودة تعريض الناجيات من االغتصاب لنفس 
الصدمة ثانية.

»لقد كان األمر مروعًا بالنسبة لي، أي أن تقوم طفلة 
بإنجاب طفلة... لقد شعرت بألم عميق من فكرة أن تضطر 

ابنتي ذات االثني عشر ربيعا لخوض هذه المحنة، وأنها 
يمكن أن تنجب جراء تعرضها لالغتصاب... ناهيك بالطبع 

عن المخاطر التي تتربص بصحتها بسبب سنها الصغيرة.« 
)أدريانا من نيكاراغوا(

47,000 امرأة 
يقضين نحبهن كل عام بسبب 

عمليات اإلجهاض غير اآلمن

22
مليون
عملية إجهاض
غير آمن تقع
في كل عام
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عوائق تحول دون حصول الشباب 
على الخدمات الصحية 

قد يواجه الشباب تحديات من نوع خاص في معرض سعيهم للتمتع 
بحقهم في الحصول على خدمات صحية. ويمكن للمحظور االجتماعي 

المعني بتناول مواضيع الحياة الجنسية للشباب أن يتسبب ببروز 
مواقف وتوجهات سلبية أو متحيزة من لدن مزودي خدمات الرعاية 

الصحية والعاملين في العيادات الصحية تجاه الشباب الذين ُيريدون 
الحصول على هذه الخدمات. وقد يقدم العاملون في مجال الرعاية 

الصحية على اتخاذ قرارات نيابة عن الشباب أو تهديدهم بدال من 
أن توفير بيئة آمنة تتيح للشباب اتخاذ قراراتهم الخاصة المتعلقة 

بصحتهم، أو قد يرفضون توفير كامل المعلومة لهم. 

كما قد تبرز قيود أخرى ُتفرض على الرعاية الصحية من خالل اشتراط 
موافقة ولي األمر أو الزوج عن طريق سن قوانين تحدد السن 

القانونية للموافقة أو عن طريق سياسات وتشريعات تنشئ حقوقا 
مختلفة للشباب المتزوج أو غير المتزوج. وتتواجد قوانين اشتراط 
موافقة الزوج أو ولي األمر في العديد من البلدان حتى بالنسبة 

للحصول على خدمات صحية أخرى عدا وسائل منع الحمل من قبيل 
فحص اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز وعالجه 

واإلجهاض بل وحتى الحصول على المعلومات والتربية الجنسية. 
وحتى في الدول التي ال تشترط موافقة الزوج أو ولي األمر، قد 
يتبنى العاملون في مجال الرعاية الصحية سياسات أو ممارسات 

تشترط إشعار الولي أو الزوج فيما يشكل انتهاكا مباشرا لحق 
الشباب في مراعاة خصوصيتهم.

وُتعتبر السرية والخصوصية من األمور الحيوية على صعيد الحقوق 
الجنسية واإلنجابية كونهما تتيحان الحصول على المعلومات 

والخدمات في ظل بيئة آمنة ومحمية. وغالبا ما تبرز شواغل بشأن 
مراعاة السرية والخصوصية عند الحصول على الخدمات الصحية جراء 

الحاجز االجتماعي الذي يعترض سبيل الشباب. ووفق ما صرحت 
منظمة الصحة العالمية به، يخشى الشباب من الوصمة إذا شوهدوا 
وهم يقصدون عيادة صحية أو أخرى ُتعنى بتنظيم األسرة، ويخافون 

من أن تصدر بحقهم أحكام جزافية أو التعرض للمضايقات من لدن 
موظفي العيادة جراء سلوكهم الجنسي أو يقلقون من احتمال قيام 
موظفي العيادة باإلفصاح عن المعلومات السرية ألفراد آخرين من 

المجتمع المحلي ال سيما أولياء األمور أو مقدمي الرعاية.

يتعين على الدول توفير خدمات الرعاية الصحية 
والمعلومات للشباب كافة. وبغية تحقيق هذه الغاية، يتعين 

على الدول أن تقوم بما يلي: 
األخذ بالحسبان قدرات الشباب المتطورة في معرض الحرص  	n

على توفير الخدمات المالئمة بشكل مستقل عن تدخل أولياء 
األمور أو األوصياء عليهم شريطة أن يكون ذلك في صالح الطفل؛

والسماح للشباب بأن تعترف القوانين والعائلة بهم كأصحاب  	n

حقوق شرعيين؛ فهم يمتلكون القدرة على أن يتحلوا بسرعة 
بالمواطنة الكاملة والمسؤولية عند توفير اإلرشاد والتوجيه 

المناسبين لهم؛

واحترام حق الشباب في الخصوصية والسرية بشكل صارم ال  	n

سيما على صعيد المشورة واالستشارات المتعلقة باألمور 
الصحية. وباإلضافة إلى ذلك، ينبغي على مقدمي الرعاية 

الصحية الحصول على التدريب الذي يكفل توفير خدمات 
صديقة بالشباب وتراعي سرية التعامل مع معلومات الصحة 

اإلنجابية وخدمات تنظيم األسرة لليافعين من خلفيات اجتماعية 
واقتصادية متنوعة؛

والحرص على عدم حرمان الشباب من أي معلومات أو خدمات  	n

متوفرة في مجال الصحة الجنسية واإلنجابية بداعي وجود 
اعتراض نابع من معتقدات دينية أو ثقافية معينة يعتنقها 

مقدمو الرعاية الصحية.

أشخاص يحملون الوصفة الطبية يطلبون الحصول على الدواء عقب 
حصولهم على عالج مجاني أثناء فعالية نظمتها منظمة العفو الدولية ضمن 

حملة تهدف إلى نشر الوعي بشأن التمييز القائم على النوع االجتماعي 
وهبوط الرحم في نيبال، مارس/آذار 2014.
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الحماية من التعر للعنف 

»جسدك ملكك، وليس ألحد الحق في لمسه.« 
)لورا، ناشطة في مجال حقوق الشباب تبلغ من العمر 15 سنة وتقيم في 

ماناغوا بنياكاراغوا(

ولكل شخص الحق في أن يحيا دون خوف من التعرض للتمييز 
والعنف. وهذه حقوق يكفلها عدد من المعاهدات الدولية 

واإلقليمية من قبيل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز 
ضد المرأة )سيداو( واتفاقية مجلس أوروبا لمنع ومكافحة العنف 
ضد المرأة والعنف المنزلي )اتفاقية اسطنبول( واتفاقية البلدان 

األمريكية )اتفاقية بيليم دو بورا(. ولعل العنف الموجه ضد األفراد 
يظل أحد أبرز االنتهاكات التي تتعدى على حق الشخص في الحياة 

وسالمة جسده وحريته. 

وعلى الدول واجب التحرك ضد التمييز والعنف والتحرش ضمن 
نطاق اختصاصها القضائي سواء أوقع ذلك العنف داخل المنزل 

أم خارجه. ومن أكثر اشكال التحرش الذي تواجهه النساء هو التحرش 
في الشوارع حيث يصبحن هدفًا للمعاكسات والتعليقات الجنسية 

واالعتداءات اللفظية والجسدية أحيانًا في األماكن العامة. 

وأثناء انتفاضة عام 2011 في مصر وما تالها من أحداث، 
شهدت االعتداءات على المحتجات زيادة ملحوظة. وتعرضت 

المشاركات في المظاهرات العتداءات الجيش وقوات 
األمن وتعرضن للضرب والعنف الجنسي والقائم على 

النوع االجتماعـي على أيدي ضبـاط األمن وُأخضعن عنوة 
»لفحص العذرية« وتلقين تهديدات باالغتصاب. 

)من تقرير منظمة العفو الدولية المعنون »مصر: وحشية بال عقاب وال 
رادع: الجيش المصري يقتل المحتجين ويعذبهم دون محاسبة(.

وثمة الكثير من أشكال العنف والتمييز التي تؤثر على قدرة النساء 
والفتيات على ممارسة حقوقهن الجنسية واإلنجابية، ال سيما 

الممارسات من قبيل ما يلي: 

الزواج المبكر والزواج القسري 	n

تشويه األعضاء التناسلية األنثوية )ختان اإلناث( 	n

فحص العذرية 	n

ميراث الزوجة  	n

تفضيل إنجاب الذكور  	n

األفعال المحظورة المتعلقة بتناول النساء والفتيات الطعام  	n

األفعال المحظورة أثناء الدورة الشهرية  	n

المهر  	n

أشكال الحظر المفروضة على السلوكيات الجنسية المثلية  	n

يمين: ناشطون في فرع منظمة العفو الدولية باإلكوادور ينظمون مسيرة 
من أجل مدارس آمنة للفتيات على هامش فعالية 16 يومًا من التحرك، 

ديسمبر/كانون األول 2007.
يسار: روث، التي تعمل معلمة في أحد البيوت اآلمنة المخصصة للنساء 

الالئي ينشطن ضد تشويه األعضاء التناسلية لإلناث في كينيا، وهي 
تحاضر في الرجال عن مخاطر هذه الممارسة. ديسمبر/كانون األول 2005.

©
 A

m
nesty International

الفصل	الثالث90
معرفة	الحقوق	والمطالبة	بها



رقم	الوثيقة:	ACT 35/001/2015 يناير/كانون الثاني 2015

الوحدة الثالثة – الحقوق الجنسية واإلنجابية هي من حقوق اإلنسان
احترموا	حقوقي،	احترموا	كرامتي

 تشويه األعضاء التناسلية األنثوية )ختان اإلناث( 

»كانت المرة األولى التي رأيت فيها كيف تتعرض حياة 
المرأة الجنسية للقمع هي في حالة ابنتي. فلقد كنت 

أعلم أن ختان اإلناث ليس إلزاميًا – بل إنها وسيلة للتحكم 
بجسد المرأة ونشاطها الجنسي...«

)نورسياهباني كاتجاسونغكانا، إندونيسيا( 

ُيعد تشويه األعضاء التناسلية األنثوية )ختان اإلناث( من 
الممارسات الضارة الشائعة جدا التي تستهدف الفتيات 

والشابات. ويشمل ختان اإلناث أي عملية تنطوي على إزالة 
كلية أو جزئية لألعضاء التناسلية األنثوية أو جرحها. وتتم هذه 

العمليات ألسباب ثقافية وُصممت بحيث تحد من الرغبة الجنسية 

لدى الفتاة أو المرأة وقدرتها على الوصول إلى مرحلة النشوة 
الجنسية. وُيعد ختان اإلناث من أشكال العنف القائم على 

النوع االجتماعي ويشكل انتهاكا لحق النساء في الفتيات في 
سالمة أجسادهن. وعلى الرغم من صدور قوانين تحظر هذه 

الممارسة وواجبات الدول التي تقتضي منها حماية حقوق 
النساء والفتيات، ال زال تشويه األعضاء التناسلية األنثوية من 

الممارسات الشائعة جدًا في العديد من المناطق.

ويحيط العنف الوارد في التعريف بما هو أكثر من مجرد اعتداء 
جسدي، بل يتضمن اإلكراه والتهديد والتحرش واإلجبار عن طريق 

الحرمان من الحرية. وُيعد العنف القائم على النوع االجتماعي 
انتهاكا لحقوق اإلنسان األساسية سواء أوقع داخل المنزل أم 

خارجه، وفي نطاق األسرة أو المجتمع المحلي أو إذا ارتكبته 
الدولة أو غضت الطرف عن ارتكابه.
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كما إن العديد من القوانين والسياسات التي تجرم النشاط الجنسي 
وهوية النوع االجتماعي واإلنجاب تتجمع تحت مظلة لغة تركز على 

حماية الثقافات التقليدية أو قانون أخالقي عريق يسمو فوق حقوق 
اإلنسان الفردية. وعلى الرغم من إدماج الحقوق الجنسية واإلنجابية 

ضمن عائلة حقوق اإلنسان، فيمكن أن تنطوي في بعض البلدان على 
جدل وإشكاليات بالنسبة لألشخاص من ذوي الميول الجنسية وهويات 
النوع االجتماعي المتنوعة. وفي الوقت الذي ُيسمح فيه للناس اعتناق 

المعتقدات الدينية والثقافية، فال ينبغي أن يتم ذلك على حساب 
االفتئات على حقوق أخرى من حقوق اإلنسان من قبيل الحقوق 

الجنسية واإلنجابية أو التضحية بالضمانات التي تكفل عدم التمييز. 

ويتعين على الدول أن تحمي أفرادها من العنف القائم 
على النوع االجتماعي والتمييز. وبغية تحقيق هذه الغاية، 

يتعين على الدول القيام بما يلي: 
اتخاذ تدابير لتعديل النمط االجتماعي والثقافي من أجل القضاء  	n

على أوجه التحيز والممارسات القائمة على فوقية أو دونية أحد 
الجنسين أو األنماط السلبية التي ُتناط بأدوار الرجال والنساء.

نزع الصفة الجرمية عن السلوك الجنسي الذي يتم بين البالغين  	n

بالتراضي ال سيما القوانين التي تعاقب على الزنا والسلوك 
الجنسي المثلي. 

منع العنف ضد النساء والفتيات والقضاء عليه في الفضائين  	n

العام والخاص. 

التحقيق في حوادث العنف القائم على النوع االجتماعي  	n

ومالحقة مرتكبيها ومعاقبتهم وتطبيق سياسات توفر الحماية 
للضحايا من التعرض للمزيد من اإلساءة من قبيل توفير 

االستشارات االجتماعية والنفسية والخدمات الصحية للضحايا. 

تزويد ضحايا العنف الجنسي بإمكانية االستفادة من خدمات  	n

الصحة الجنسية من قبيل االستشارات الخاصة بمرض فيروس 
نقص المناعة البشرية وإجراء فحوص كشف اإلصابة به وعالجه 

ووسائل منع الحمل في الحاالت الطارئة وخدمات اإلجهاض 
اآلمنة والقانونية. 

وإطالق حمالت تثقيف عامة لرفع الوعي بشأن العنف القائم  	n

على النوع االجتماعي ومكافحة أسبابه الجذرية ال سيما من 
خالل التعليم في المدارس على موضوع العنف القائم على 

النوع االجتماعي. 

الحرص على فعالية نظم االحتكام إلى القضاء للناجيات من  	n

العنف الجنسي والقائم على النوع االجتماعي ال سيما توفير 
المساعدة القانونية وسبل االنتصاف الكافية بما في ذلك 

التعويضات وإعادة التأهيل ورد االعتبار. 

©
 E

lio G
erm

ani

الفصل	الثالث92
معرفة	الحقوق	والمطالبة	بها



رقم	الوثيقة:	ACT 35/001/2015 يناير/كانون الثاني 2015

الوحدة الثالثة – الحقوق الجنسية واإلنجابية هي من حقوق اإلنسان
احترموا	حقوقي،	احترموا	كرامتي

تتضمن المساءلة مسؤولية الدول عن ضمان ومراقبة تمتع الناس 
بحقوق اإلنسان وتوفير الحق في االنتصاف في حال انتهاك 

الحقوق األخرى. ويعني ذلك أنه بوسع الذين انُتهكت حقوقهم 
االحتكام إلى القضاء بينما تكفل الدولة عدم تكرار تلك االنتهاكات 

بحقهم أو بحق آخرين غيرهم. وعندما تتقاعس قوانين الدولة 
وسياساتها وبرامجها عن الوفاء بااللتزامات أو تتسبب بتبعات 

سلبية، فيمكن حينها أن تضمن آليات المساءلة تمكين األشخاص 
من تقويم الخطأ أو الضرر الذي وقع. وتتخذ هذه اآلليات شكاًل خاصًا 

حسب البلد وقد تتضمن وجود شخص أو هيئة من قبيل ديوان أمين 
المظالم المعني بحقوق اإلنسان أو الشرطة أو مؤسسة وطنية 

ُتعنى بحقوق اإلنسان على أن تمتلك صالحية مراقبة من هم في 
موقع السلطة وانتقادهم. كما يمكن أن تتخذ شكاًل يدرج المحاكم 

كمالذ أخير يمكن اللجوء إليه باإلضافة إلى بعض اآلليات اإلقليمية 
والدولية. 

ومن شأن المساءلة أن تعزز الحوار بين الدول واألفراد والمجتمعات 
المحلية التي تخدمها الدول. وتتصدى المساءلة للحواجز التي 
تعترض سبيل بعض األفراد والمجتمعات في معرض التمتع 
بحقوقهم. ومن شأن آليات المساءلة الفعالة أن تتيح لألفراد 

والمجتمعات على حد سواء محاسبة الدولة ومراقبة مدى فعالية 
اضطالعها بواجباتها على صعيد حقوق اإلنسان.

أعلى: ناشطة ضمن حملة منظمة العفو الدولية »مدارس آمنة«، برلين، 
ألمانيا، نوفمبر/تشرين الثاني 2008، تحمل الفتة ُكتب عليها: »من يريد 

يشرح لي عن اإليدز؟«
يمين: ناشطون من منظمة العفو الدولية يشاركون في مسيرة دعم 

المثليين في بروكسل، بلجيكا، 2014. 

المساءلة وسبل اإلنصاف 
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حقوق اإلنسان هي حقوق غير قابلة للتصرف، بمعنى أنها ال ُتمنح 
وال ُتنتزع. كما إنها حقوق غير قابلة للتجزئة، بمعنى أنها جميعًا على 
نفس القدر من األهمية. كما إن حقوق اإلنسان تعتمد على بعضها 
البعض اعتمادًا مشتركًا، بمعنى أنه عند انتهاك أحدها، يكون لذلك 

تبعات أو آثار سلبية على الحقوق األخرى. وعلى نحو مشابه، فعندما 
تتحقق إحداها، فإنها تساهم في التمتع بالحقوق األخرى. وحقوق 

اإلنسان هي أيضا حقوق تشاركية، أي أن لك الحق في التحرك دفاعا 
عن حقوقك أو حقوق اآلخرين وصونها وكذلك مطالبة الدولة باحترام 
التزاماتها على صعيد حقوق اإلنسان وتوقيرها والوفاء بها. )للمزيد 
حول طريقة تقاطع حقوق اإلنسان مع بعضها البعض، ُانظر منظمة 
العفو الدولية »احترموا حقوقي، احترموا كرامتي: الوحدة األولى: 

.)ACT 35/021/2011 :الفقر وحقوق اإلنسان« )رقم الوثيقة

ويمكن النتهاك حقوق الفرد الجنسية واإلنجابية أن يؤثر على قدرته 
على التمتع بطائفة واسعة من الحقوق األخرى؛ كما إن الدفاع عن 

الحقوق الجنسية واإلنجابية ونشرها من شأنه أن يقود إلى التمتع 
بالحقوق األخرى أيضًا. وتتضمن طائفة هذه الحقوق الحق في 

الصحة والتعليم والسكن والعمل والخصوصية وحرية التعبير عن 
الرأي وتشكيل الجمعيات والحق في الحياة. فعلى سبيل المثال: 

قد يتعرض المتعايشون مع مرض فيروس نقص المناعة البشرية  	n

للتمييز ضدهم في مجاالت الرعاية الصحية والتوظيف والسكن من 
خالل انتهاك حقوقهم في السكن والتوظيف المنصف والصحة.

في الدول التي تجرم السلوك الجنسي المثلي، قد يتعرض  	n

المثليون والمثليات وذوو الميول الجنسية الثنائية والمتحولون 
جنسيًا ومختلطي الجنس لالعتقال التعسفي والسجن بما 

ينتهك حقهم في سالمة الجسد، وعدم التعرض للحجز 
التعسفي وحقوقهم المتعلقة بحرية التعبير عن الرأي وتشكيل 

الجمعيات والتجمع. 

قد تنجب العائالت المحرومة من وسائل منع الحمل أو تنظيم  	n

األسرة عددا أكبر من األطفال يفوق قدرتها على تأمين تكلفة 
إطعامهم وشراء مالبس لهم وإدخالهم المدارس، بما يشكل 

انتهاكًا للحق في التعليم وتكافؤ الفرص.

وأما الذين ال يلبون معايير المجتمع المقبولة بشأن النوع  	n

االجتماعي – من قبيل النساء الالئي ينجبن أطفااًل خارج إطار 
الزواج أو عامالت الجنس أو المتحولين جنسيًا وغيرهم – فقد يتم 
نبذهم أو إخالئهم من منازلهم أو طردهم من عملهم بما ينتهك 

حقوقهم في السكن والتوظيف العادل وتساوي الفرص.

وتعرض المدافعون عن حقوق اإلنسان الذين يعملون على  	n

حماية الحقوق الجنسية واإلنجابية العتداءات عنيفة واالعتقال 
التعسفي بما ينتهك حقوقهم في سالمة أجسادهم وحرية 

التعبير عن الرأي وتشكيل الجمعيات.

تعرض أشخاص من جميع األنواع االجتماعية للتحرش أو االعتداء  	n

الجنسي أو تلطيخ سمعتهم علنًا أو لومهم على تعرضهم 
لالعتداء، ما أدى إلى فقدانهم لوظائفهم وسكنهم أو مكانتهم 

االجتماعية بطريقة تنتهك حقوقهم المتعلقة بالخصوصية 
والتوظيف العادل والسكن والعيش دون خوف من التعرض 

للتمييز والعنف. 

يساهم االعتداء الجنسي والتحرش في المدارس في زيادة  	n

معدالت التسرب منها بصرف النظر عن النوع االجتماعي ال 
سيما الفتيات والشباب والنساء الذين ال يندرجون تحت معايير 
النوع االجتماعي، وهو ما يشكل انتهاكا لحقهم في الحصول 

على التعليم.

وقد يتسبب التمييز القائم على الفئة العمرية والمحظورات  	n

)المحرمات( ضد الشباب بثنيهم عن الحصول على خدمات الصحة 
الحيوية بما ينتهك حقوقهم المتعلقة بالصحة وسالمة الجسد.

العالقة فيما بين حقوق اإلنسان 

احتجاج لدعم الحقوق الصحية من تنظيم »حملة التحرك من أجل توفير 
العالج« في بلومفونتين في جنوب إفريقيا، مارس/آذار 2014. 
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تقارير منظمة العفو الدولية المستخدمة في هذا القسم 
 Listen to their voices and act: Stop the rape and sexual abuse

of girls in Nicaragua )Index: AMR 43/008/2010( 
http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR43/008/2010/en

 My Life, My Health, My Education, My Choice, My Future,
My Body My Rights )ACT 35/001/2014( 

http://www.amnesty.org/en/library/info/ACT35/001/2014/en

 The Wire Jan/Feb 2014, p. 14, Breaking Taboos” an
interview with ando Seraphine and Remembering Amina” 

http://issuu.com/amnestywire/docs/wire14_janfeb_
web?e=4291400/6172594

 Giving life, risking death: Maternal mortality in Burkina Faso
)AFR 60/001/2009( 

http://www.amnesty.org/en/library/info/AFR60/001/2010/en

 Left without a Choice: Barriers to reproductive health in
 Indonesia )ASA 21/013/2010( 

http://www.amnesty.org/en/library/info/ASA21/013/2010/en

 Brutality unpunished and unchecked: Egypt’s military kill and
torture protesters with impunity )MDE 12/017/2012( 

http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE12/017/2012/en

 Making Love a Crime: Criminalization of same-sex conduct in
Sub-Saharan Africa )Index: AFR 01/001/2013( 

http://amnesty.org/en/library/info/AFR01/001/2013/en

مصادر أخرى اسُتخدمت في هذا القسم 
 Center for Reproductive Rights )CRR(, Questions and

 Answers: Understanding the World Abortion Law Map 
http://worldabortionlaws.com/questions.html

 The Committee on Economic, Social and Cultural Rights,
General Comments in 2000 http://tbinternet.ohchr.org/

layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2f
C.12%2f2000%2f4&Lang=en

 UNESCO, International technical guidance on
sexuality education )2009( http://unesdoc.unesco.org/

images/0018/001832/183281e.pdf

 UNFPA: Comprehensive Sexuality Education: Advancing
 Human Rights, Gender E uality and Improved Sexual and

Reproductive Health 2010 
http://www.unfpa.org/webdav/site/global/groups/youth/

public/Comprehensive%20Sexuality%20Education%20
Advancing%20Human%20Rights%20Gender%20Equality%20

and%20Improved%20SRH-1.pdf

 UNFPA Programme of Action of the International Conference
 on Population and Development: Chapter VII Reproductive

 Rights and Health 
http://www.unfpa.org/public/home/sitemap/icpd/

International-Conference-on-Population-and-Development/
 ICPD-Programme#ch7

 WHO Policy Brief: From Evidence to Policy: Expanding
 Access to Family Planning – Improving contraceptive

services for adolescents 2012 http://apps.who.int/iris/
 bitstream/10665/75160/1/WHO_RHR_HRP_12.21_eng.pdf

 WHO, Safe Abortion Guidance 2012 
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/unsafe_

 abortion/9789241548434/e or 
WHO Unsafe Abortion  http://whqlibdoc.who.int/

publications/2011/9789241501118_eng.pdf

 موارد »معرفة الحقوق 
والمطالبة بها« 
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تود معرفة المزيد؟
 Amnesty International, Realizing Sexual and Reproductive

Rights: A Human Rights Framework )ACT 35/006/2012(
http://www.amnesty.org/en/library/info/ACT35/006/2012/en

 Amnesty International USA, Sexual and Reproductive Health
Rights factsheet http://www.amnestyusa.org/pdfs/SexualRep

roductiveRightsFactSheet.pdf

 The Center for Reproductive Rights / UNFPA, The Right
 to Contraceptive Information and Services for Women

and Adolescents factsheet http://reproductiverights.org/
en/document/briefing-paper-the-right-to-contraceptive-

information-and-services-for-women-and-adolescent

 The Center for Reproductive Rights, Religious Voices
 Worldwide Support Choice: Pro-Choice Perspectives in

Five World Religions http://reproductiverights.org/sites/crr.
civicactions.net/files/documents/pub_bp_tk_religious.pdf

 Indonesian Youth Lesbian Center, Yogyakarta Principles
Comic http://www.pelangiperempuan.or.id/yogyakarta-

principles-comic/

IPAS, Human rights of Adolescents, http://www.ipas.org/
en/The-Storehouse-for-Abortion-Law-and-Policy/Adolescent-

Rights/Human-Rights-Standards.aspx

 International Planned Parenthood Federation Exclaim: A
Young People’s Guide to Sexual Rights guidebook http://

www.ippf.org/resource/Exclaim-Young-Peoples-Guide-Sexual-
Rights-IPPF-declaration

 UN Office of the High Commissioner for Human Rights,
Born Free and E ual  http://www.ohchr.org/Documents/

Publications/BornFreeAndEqualLowRes.pdf

 UN Office of the High Commissioner for Human Rights,
Human Rights Factsheets 

http://www.ohchr.org/EN/PublicationsResources/Pages/
FactSheets.aspx

UNICEF, The Evolving Capacities of the Child  http://www.
unicef-irc.org/publications/384

تريد أن تقوم بالمزيد؟
 The Youth Coalition, Sexual and Reproductive Rights toolkit

http://www.youthcoalition.org/publication/a-youth-activists-
guide-to-sexual-and-reproductive-rights/

 IPAS, Young Women and Abortion: Avoiding Legal and Policy
Barriers  http://ipas.org/en/Resources/Ipas%20Publications/

Young-Women-and-Abortion--Avoiding-Legal-and-Policy-
Barriers.aspx

توزيع معلومات خاصة بحملة »جسدي...حقوقي« في جنوب إفريقيا، مايو/
أيار 2014.
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 نصائح للميسر 

	يمكنك	تعديل	الوقت	المخصص	للنشاط	حسب	حجم	
مجموعتك	واحتياجاتها.	

	إلى	نشاطين	 	يمكنك	تقسيم	النشاط	بعد	الخطوة	
منفصلين	ولكن	احرص	على	ترك	فسحة	للتأمل	مع	نهاية	

كل	نشاط.

	يتطلب	تمرين	»خطوة	إلى	األمام«	أن	يشعر	الشباب	
	وعليه	فمن	األهمية	بمكان	أن	تنجز	تمرينا	حركيا	 باألمان

أو	قصيرًا	بغية	تيسير	بناء	الثقة،	وضرورة	تذكير	المشاركين	
باالتفاق	المشترك	المبرم	ال	سيما	الجزء	المتعلق	منه	

بالسرية.

	وإذا	اضُطررت	جراء	عدم	توفر	المساحة	المناسبة	
لتعديل	التمرين	وتحويله	إلى	تمرين	»قف«	بداًل	من	تمرين	
»خطوة	إلى	األمام«،	فمن	األهمية	بمكان	أن	تدرك	حينها	
أن	هذا	التمرين	قد	يكون	أصعب	على	البعض	من	سابقه	

كونهم	ال	يرتاحون	لمسألة	الوقوف	أمام	الجميع.

األهداف 
نتأمل كيف تشكل الحقوق الجنسية واإلنجابية جزءًا من حياة  	n

كل شخص.

نستكشف كيف تساهم ظروف معينة من قبيل العمر  	n

والنوع االجتماعي والهوية الجنسية والنفاذ إلى الموارد في 
الحد من معرفتنا بالحقوق الجنسية واإلنجابية والتمتع بها.

الوقت المخصص
3 ساعات 

المواد الالزمة 
عبارات تمرين »خطوة إلى األمام« )الصفحة 99) 	n

مساحة كافية يتيح للمشاركين الوقوف في صف واحد قبل  	n

أن يخطوا خطوة لألمام )إذا لم تتوفر مساحة المناسبة، 
يمكن تعديل النشاط( 

قسائم ورقية  	n

مجموعة من بطاقات الحقوق الجنسية واإلنجابية لكل  	n

مجموعة من المجموعات المكونة من 4 أو 5 أشخاص  
)الصفحة 102) 

أوراق اللوح القالب  	n

ألوان وأقالم حبر  	n

يتضمن هذا النشاط أربع خطوات 
الخطوة 1: خطوة إلى األمام )45 دقيقة( 

الخطوة 2: من يقرر؟ )45 دقيقة( 
الخطوة 3: أحدد حقوقي وأتعرف عليها )60 دقيقة( 

الخطوة 4: نقوم بتحرك )30 دقيقة( 

 النشاط 1.3

أخذ الحقوق الجنسية واإلنجابية على محمل شخصي

مشاركون يصطفون للمشاركة في ورشة عمل عن الحقوق الجنسية 
واإلنجابية في بوينوس أيرس باألرجنتين، سبتمبر/أيلول 2014.  
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الخطوة 1: خطوة إلى األمام... إذا... )45 دقيقة( 

جلسة عامة )10 دقائق( 
اطلب من المشاركين الوقوف في صف بصمت على أن يقفوا  	n

مقابلك. وينبغي أن ُتترك مسافة فاصلة بينك وبين المشاركين 
بحيث يتسنى لهم أن يخطوا خطوة لألمام. وينبغي أن يتم 

العمل في هذا التمرين بصمت.

اشرح للمشاركين أنك سوف تقرأ عليهم سلسلة من العبارات.  	n

وإذا كانت إجابتهم نعم على ما ورد في الجملة، فيمكنهم حينها 
أن يأخذوا خطوة إلى األمام بصمت. اطلب منهم أن يحافظوا 

على الصمت، وأن يعودوا إلى الوراء عندما تقول لهم »شكرا«.

كرر مقدمة تمرين »خطوة إلى األمام« عند قراءة كل عبارة  	n

من المهم متى ما فرغت من قراءة العبارة أن تعطي المشاركين  	n

وقتا للتفكير والتقدم خطوة إلى األمام. ال ينبغي االستعجال 
في هذا النشاط حتى ولو بدت عالمات عدم االرتياح جراء 

الصمت. وبعد أن يتقدم المشاركون خطوة إلى األمام، التزم 
الصمت مدة 30 ثانية متأماًل في هدوء ثم قل شكرا لكم بحيث 

يعودوا خطوة إلى الوراء. ثم اقرأ العبارة التالية.

بعد االنتهاء من قراءة جميع العبارات، اطلب من المشاركين  	n

تشكيل مجموعات نقاش مختصر للتأمل في فحوى التمرين. 

العبارات 
خطوة إلى األمام... إذا.. 

سمعت عن الحقوق الجنسية واإلنجابية قبل المشاركة في  	ç

هذا النشاط. 

سبق لك الشعور بالضغط لتغيير أمر يتعلق بجسدك  	ç

أو تعرضت للتمييز ضدك بسبب مظهرك أو لباسك أو 
تصرفاتك. 

سبق لك وأن تلقيت معلومات غير دقيقة أو خاطئة عن  	ç

الجنس أو الجنسانية أو اإلنجاب. 

سبق لك وأن شعرت بالحرج من طرح اسئلة عن الجنس  	ç

أوالجنسانية أو العالقات أو اإلنجاب. 

سبق لك وأن شعرت أن أحدهم قد حاول أن يتخذ قرارا  	ç

يتعلق بجسدك أو بجنسانيتك أو باإلنجاب نيابة عنك.

سبق لك وأن شعرت أنك لم تحظ بفرصة الحصول على  	ç

معلومات أو خدمات الصحة اإلنجابية أو عرفت شخصا مر 
بنفس الوضع. 

سبق لك وأن شعرت بضغط من أجل الدخول في عالقة  	ç

جنسية أو االمتناع عنها.

سبق لك وأن شعرت بالضغط حول توقيت إنجاب األطفال. 	ç

سبق لك وأن عرفت أحدًا تعرض للتمييز أو العنف جراء  	ç

الخيارات التي اتخذها بشأن جسده أو جنسانيته أو عالقاته. 
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مجموعات النقاش المختصر )10 دقائق( 
اطلب من المشاركين أن يعثر كل واحد منهم على شريك يتأمل  	n

معه اإلجابات المحتملة على األسئلة التالية: 

ما هو شعورك وأنت تقوم بأداء هذا التمرين؟  .1

ما الذي أثر عليك أكثر من أي شيء آخر؟   .2

ما الذي تعلمته من هذا التمرين؟   .3

ما هي برأيك عالقة التمرين الحالي بالحقوق الجنسية   .4
واإلنجابية؟ 

جلسة عامة )25 دقيقة( 
استفسر من المشاركين أثناء الجلسة العامة إن كان بينهم من يود  	n

إطالع اآلخرين على نتائج تأمله في إجابة كل سؤال من األسئلة 
السابقة. وباالعتماد على حجم المجموعة، قد يتسنى لك الطلب 

من ثالثة أو أربعة مشاركين أو أكثر اإلجابة على كل سؤال.

وبوسعك أن تختتم التمرين من خالل التأكيد على أن الجميع يتأثر  	n

بطريقة أو بأخرى بالحقوق الجنسية واإلنجابية، وأنها تكتسي 
أهمية جوهرية للشباب في مختلف أنحاء العالم وليس عدد 

محدود من البلدان.

والحظ أن التمرين الحالي يبين كيف شعر العديد منا مرارًا  	

بوجود ضغوط تمارس عليه من أجل اتخاذ قرار أو كي يتخذه 
شخص آخر نيابة عنه على الرغم من أنه يتعلق بأجسادنا 

وجنسانيتنا وعالقاتنا الحميمة.

أوضح للمشاركين أن جميع األشخاص يجب أن يكونوا  	

قادرين على اتخاذ القرارات المتعلقة بأجسادهم وباإلنجاب 
وبجنسانيتهم بأنفسهم، بما في ذلك البت في األمور 

التالية: 

الحصول على المعلومات المتعلقة بالجنس   .1

الشروع في نشاط جنسي وهوية الشريك في هذا النشاط   .2

اختيار وسائل منع الحمل إن أرادوا استخدامها  .3

استخدام الواقي أو أية عوازل أخرى تقي من اإلصابة   .4
بعدوى األمراض المنقولة جنسيًا

إذا ما أرادوا إنجاب أطفال ومتى ومع من   .5

الحصول على خدمات صحية أو رعاية طبية ألغراض الحمل   .6
والخصوبة أو ما يتعلق بالصحة الجنسية 

بناء األسرة وهوية الشريك فيها   .7

إجهاض الحمل غير المرغوب به  .8

التعبير عن النوع االجتماعي والجنسانية  .9

ينبغي أن نكون جميعا قادرين على اتخاذ هذه القرارات بحرية  	

دون إكراه أو تمييز أو ضغوط أو عنف. وسوف نعرض إلى 
 األمر بمزيد من التفصيل في النشاط التالي.

الخطوة 2: من يقرر؟ )45 دقيقة( 

عمل المجموعات )20 دقيقة( 
ذّكر المشاركين بالنشاط السابق. 	n

قّسم المشاركين إلى مجموعات صغيرة حسب النوع  	n

االجتماعي، كما يجوز أن تكون مختلطة.

اطلب من المشاركين كتابة أو رسم قرارات على قصاصات الورق  	n

تتعلق بحياتهم الجنسية واإلنجابية من المرجح أن يضطروا التخاذها 
أو سبق لهم القيام بأمر مماثل ومن ثم التأمل باألسئلة التالية:

هل سبق لك وأن شعرت أنه ثمة ضغوط مورست عليك من   .1
أجل اتخاذ قرار ما، أو هل قام شخص آخر باتخاذ القرار نيابة 

عنك على الرغم من أنه قرار يتعلق بجسدك أو جنسانيتك أو 
عالقاتك الجنسية أهوية النوع االجتماعي أو اإلنجاب؟ 

هل هناك مثل هذه القرارات التي ال يمكن ألشخاص في   .2
مجتمعك المحلي أن يتخذوها أو ال يسعهم ذلك؟ ومن هم؟ 

وما هي تلك القرارات ولماذا؟ )تأمل في الموضوع من الزوايا 
التالية: إذا كان الشخص رجاًل أو امرأة أو بالغًا أو شابًا أو ممتلكًا 
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للموارد االقتصادية أم ال أو مقيمًا في مناطق حضرية أو 
ريفية من شأنها ان تؤثر على قدرته على اتخاذ قرارات معينة( 

ماذا يحدث عندما ال يستطيع الشباب اتخاذ القرارات   .3
المتعلقة باإلنجاب أو بجنسانيتهم؟

ما الذي ينبغي عليك القيام به كي تتمكن من اتخاذ القرارات   .4
المتعلقة بجسدك وهويتك وجنسانيتك وعالقاتك الجنسية 

واإلنجاب؟

جلسة عامة )25 دقيقة( 
اطلب من المجموعات أن تنهي عملها وتعود إلى الجلسة  	n

العامة واطلب من المشاركين أن يطلعوا الباقون على قائمة 
قراراتهم وتأمالتهم بشأنها.

اختتم التمرين ببعض االستنتاجات العامة حول كيفية قيام  	n

المجتمع والثقافة واألسرة وحتى األقران باتخاذ قرارات نيابة 
عنا أو ممارسة ضغوط علينا كي نتخذ قرارات تتعلق بأجسادنا 

ونشاطنا الجنسي. 

وقد تصادف بعض الفئات من قبيل فئة الشباب مصاعب في  	

الحصول على المعلومات والخدمات بغية اتخاذ تلك القرارات. 
وإذا كانت قراراتهم تقع خارج نطاق ما يمليه عليهم المجتمع، 

فقد يتعرضون حنيها للتمييز والتهميش وحتى العنف أحيانا.

الخطوة 3: أحدد حقوقي وأتعرف عليها )60 دقيقة( 

عمل المجموعات )30 دقيقة( 
اطلب من المشاركين العودة إلى مجموعاتهم الصغيرة  	n

اطلب منهم عدم إغفال النقاش السابق المتعلق بالقرارات التي  	n

يتخذونها هم أو آخرون نيابة عنهم بشأن أجسادهم وحياتهم 
وعالقاتهم الجنسية وهويتهم واإلنجاب.

أعط كل مجموعة حزمة من البطاقات التي ُكتبت عليها الحقوق  	n

الجنسية واإلنجابية.

اطلب من المشاركين إلقاء نظرة على ما ُكتب على البطاقات  	n

التي بحوزتهم ومن ثم التفكير باألسئلة التالية: 

بالنسبة للقرارات التي يتعين عليكم اتخاذها، أي هذه   .1
الحقوق يمكنها مساندة كل قرار من تلك القرارات؟ فعلى 

سبيل المثال، عندما يتعين عليك اتخاذ قرار خوض أولى 
عالقاتك الجنسية، فأنت بحاجة إلى التمتع بالحق في 

الحصول على المعلومة والخدمات والحق في االختيار.

ما هي مجموعات األشخاص التي يمكنها التمتع بهذه الحقوق   .2
أو يتسنى لها النفاذ إليها على نحو أفضل من غيرهم؟ ولماذا؟ 

ما هي مجموعات األشخاص التي لن يتسنى لها التمتع بكامل   .3
تلك الحقوق؟ )فكر من منظور النوع االجتماعي والفئة العمرية 

والحالة االقتصادية والمنطقة الجغرافية وكيف يمكن لهذه 
االعتبارات أن تساهم في تمتعك بتلك الحقوق أو الحد منها(

هل ثمة ما يمكنك فعله من أجل تحسين النفاذ إلى تلك   .4
الحقوق والمطالبة بها؟ 

جلسة عامة )30 دقيقة( 
اطلب من المجموعات معاودة االنضمام إلى الجلسة العامة  	n

لعرض نتائج تأمالتهم وتفكيرهم

استخلص بعض االستنتاجات العامة من النقاشات  	n

الخطوة 4: التحرك )30 دقيقة( 

فكر في كيفية التحرك بشأن ما تعلمناه للتو 	n

فكر بطرق مبتكرة لعرض أهمية الحقوق الجنسية واإلنجابية  	n

بالنسبة للقرارات التي يتعين علينا اتخاذها بالنسبة للشباب 
اآلخرين )ملصقات وشعارات وأغاني وقصائد وما إلى ذلك(

راجع ما قامت المجموعة بتحديده من تحركات في الخطوة 3  	n

بحيث يستنى ألفرادها النفاذ إلى حقوقهم والمطالبة بها على 
نحو أفضل واعتماد أحدها للمضي قدما في تناوله.

راجع التطورات المتعلقة بحملة منظمة العفو الدولية »جسدي  	n

حقوقي« للعثور على سبل لمساندة اآلخرين في دفاعهم على 
https:// :حقوقهم والمطالبة بها، وذلك عبر زيارة الرابط التالي

www.amnesty.org/ar/campaign-my-body-my-rights/
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بطاقات الحقوق الجنسية 
واإلنجابية
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االختيار 

لكل شخص الحق في اتخاذ 
القرارات المتعلقة بجسده 

أو حياته أو عالقاته الجنسية 
أوهوية النو االجتماعي أو 

اإلنجاب.

األسرة 

لكل شخص الحق في أن 
يتزو ويقرر شكل األسرة 
التي يريد تكوينها إن شاء.

الرعاية الصحية 

لكل شخص الحق في 
النفاذ إلى الخدمات الصحية 

الشاملة لكامل الحقوق 
الجنسية واإلنجابية دون 

خوف من التعرض للتمييز 
واإلكراه والعنف.

سالمة الجسد 

لكل شخص الحق في أن يتخذ 
القاررات المتعلقة بجسده 

وأن يتحكم فيما يحصل لذلك 
الجسد. وتتضمن التهديدات 

التي تنال من استقاللية 
الجسد أية افعال ُتنفذ دون 
موافقة المعني من قبيل 

االغتصاب وغير ذلك من 
أشكال العنف القائم على 
النو االجتماعي والحمل 

القسري واإلجهاض أو 
التعقيم القسري أو تشويه 
األعضاء التناسلية األنثوية.

المعلومات 

لكل شخص الحق في 
طلب وتلقي المعلومات 

المتعلقة بالجنس ووسائل 
منع الحمل والخدمات 

الصحية ذات الصلة.

التعليم 

لكل شخص الحق في 
الحصول على التعليم 
الشامل والدقيق وغير 

التمييزي في مجال جنسانية 
اإلنسان والصحة الجنسية 

واإلنجابية وحقوق اإلنسان 
والمساواة بين الجنسين.

اإلنجاب 

لكل شخص الحق في أن 
يقرر إنجاب األطفال أو عدمه 

وتوقيت ذلك.
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األهداف
فهم ارتباط الحقوق الجنسية واإلنجابية بحقوق اإلنسان  	n

األخرى وطريقة تأثيرها عليها

الوقت المخصص
ساعتان

المواد الالزمة 
نسخ طبق األصل من عبارات تمرين »ماذا لو..« )ص. 106( –  	n

بواقع نسخة لكل مشارك
نسخ طبق األصل عن دراسات الحالة )الصفحات 109-107)  	n

نسخ مصورة عن المخطط البياني لكل مشارك )وإذا تعذر  	n	

ذلك، فارسم المخطط البياني على إحدى أوراق اللوح القالب 
)ص. 110)

أوراق اللوح القالب  	n

ألوان واقالم حبر  	n

يتضمن هذا النشاط أربع خطوات 
الخطوة 1: ماذا لو... )45 دقيقة( 

الخطوة 2: المخطط البياني لحقوق اإلنسان )45 دقيقة( 
الخطوة 3: لماذا ُتعد الحقوق الجنسية واإلنجابية هامة بالنسبة 

لي؟ )20 دقيقة( 
الخطوة 4: قم تحرك )10 دقائق( 

 النشاط 2.3

ربط الحقوق الجنسية واإلنجابية بحقوق اإلنسان

نظم فرع منظمة العفو الدولية في المغرب ورشة عمل تدريبية للمربين 
عن طريق األقران تتناول موضوع الحقوق الجنسية واإلنجابية بالشراكة مع 

صندوق األمم المتحدة للسكان، مايو/أيار 2014.

نصائح للميسر
	يمكنك	تعديل	الوقت	المخصص	لهذا	النشاط	حسب	حجم	

مجموعتك	واحتياجاتها.

	يمكن	التعامل	مع	الخطوات	كما	لو	كانت	أنشطة	منفصلة	
قائمة	بذاتها.

	يساعد	النشاط	الحالي	المشاركين	على	تصور	ما	يمكن	أن	تكون	
عليه	األمور	إذا	تعرضت	حقوقهم	الجنسية	واإلنجابية	لالنتهاك:	كيف	

يمكن	أن	تتغير	حياتهم	حينها؟

	من	المفترض	أن	يتوصل	المشاركون	في	نهاية	النشاط	إلى	
فهم	مفاده	أن	هذه	العبارات	التي	تبدأ	بقول	»ماذا	لو«	تمثل	أوضاعا	
مستوحاة	من	الحياة	الواقعية	تؤثر	على	الشباب	في	مختلف	أنحاء	العالم.	

	بوسعك	تعديل	عبارات	»ماذا	لو«	باالعتماد	على	تركيبة	مجموعتك	
أو	فئتها	العمرية.	فعلى	سبيل	المثال،	يمكنك	تعديل	العبارة	الثانية	كي	
تفكرين	 تناسب	مجموعة	شابة	من	المشاركين	على	النحو	التالي:	»تفكر
حبيبك	بممارسة	الجنس	وتحتاج	)تحتاجين(	للحصول	 أنت	وحبيبتك

على	المعلومات،	ولكنك	تشعر	)تشعرين(	أنه	ال	يمكنك	الحديث	عن	
الموضوع	مع	أي	شخص	وال	يسعك	التوجه	إلى	أي	مكان	طلبا	للحصول	

على	المعلومات	دون	الحصول	على	إذن	مسبق	من	والديك.

مشارك	نسخة	من	المخطط	 	من	الممكن	أن	تعطي	كل	طالب
البياني	يصطحبها	معه	إلى	المنزل،	وإال	فقم	برسمه	على	ورقة	

اللوح	القالب.
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الخطوة 1: ماذا لو؟ )45 دقيقة( 

تأمل فردي )5 دقائق( 
أعط كل مشارك إحدى العبارات التي تبدأ »بماذا لو« والمتوفرة  	n

على الصفحة 106. 

ُاطلب من المشاركين أن يتخيلوا أنفسهم في الوضع الذي  	n

ترسمه العبارة وأن يتفكروا في األسئلة التالية: 

كيف ستختلف حياتك خالل السنوات الخمس القادمة؟  .1

كيف تشعر إزاء هذا الوضع؟   .2

كيف يمكن أن يؤثر ذلك عليك شخصيا وعلى أسرتك   .3
ومجتمعك المحلي؟

هل تواجه مثل هذه األوضاع في بلدك؟  .4

مجموعات النقاش المختصر )10 دقائق( 
اطلب من كل مشارك العثور على شخص آخر في المجموعة  	n

يتبادل معه نتائج التفاعل مع عبارات »ماذا لو« أمام المجموعة 
والنظر في آراء كل واحد منهما.

الجلسة العامة )30 دقيقة(
ُاطلب من أحد المشاركين في الجلسة العامة أن يطلع باقي  	n

أفراد المجموعة على جملته عبارته واستبيان آرائهم

استفسر إن كان هناك شخص حصل على عبارة مشابهة ويود  	n

إطالع الباقين على أفكاره بشأنها 

استفسر إن كان هناك شخص حصل على عبارة مختلفة ويود  	n

إطالع الباقين على أفكاره بشأنها

وحاول أن يتم تبادل األفكار المتعلقة بأكبر عدد من عبارات »ماذا  	n

لو« الخمس إذا سمح لك الوقت بذلك.

بعد أن يتبادل المشاركون األفكار، أوضح لهم أن هذا الوضع  	n

يحصل فعال في العالم الحقيقي حاليا.

اطلب من متطوعين قراءة دراسات الحالة الواردة على الصفحات  	n

107-109 كأمثلة حقيقية على كيفية تعرض الحقوق الجنسية 
واإلنجابية لالنتهاك في مختلف أنحاء العالم. 

الخطوة 2: المخطط البياني لحقوق اإلنسان 
)45 دقيقة( 

استخدم الرسم البياني الوارد على صفحة 110 كمثاٍل على كيفية  	n

انتهاك الحقوق الجنسية واإلنجابية من قبيل الحق في الحصول 
على المعلومات والخدمات المتعلقة بالصحة الجنسية واإلنجابية 

وإمكانية تأثير ذلك على تمتع الشخص بحقوق اإلنسان األخرى 
من قبيل الحق في التعليم والصحة والعمل، األمر الذي يقود 

إلى تفشي الفقر والتهميش والتمييز بل وحتى العنف.

عمل المجموعات )25 دقيقة( 
اطلب من المشاركين تشكيل مجموعات وفق عبارات »ماذا  	n

لو«« التي يشتركون بها

أعط كل مجموعة دراسة حالة تتعلق بعبارة »ماذا لو« الخاصة بها 	n

يمكنهم في المجموعات استخدام قصصهم الخاصة ودراسة  	n

الحالة للتوصل إلى المخطط البياني لحقوق اإلنسان على أن 
يربط بين انتهاك الحقوق الجنسية واإلنجابية وأثره على حقوق 

اإلنسان األخرى.

الجلسة العامة )20 دقيقة(
اطلب من المجموعات معاودة االجتماع في الجلسة العامة  	n

اكتب عبارة »الحقوق الجنسية واإلنجابية« في وسط ورقة اللوح  	n

القالب 

اطلب من المجموعات تبادل أفكارهم المخطط البياني لحقوق  	n

اإلنسان )ص. 116(

اكتب حقوقا مختلفة تعتبر المجموعات أنها تتعلق بالحقوق  	n

الجنسية واإلنجابية. 

ارسم خطًا يربط فيما بينها كي تبرهن بشكل ملموس على الترابط  	n

والتداخل بين الحقوق الجنسية واإلنجابية وباقي حقوق اإلنسان.
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بعض النقاط الرئيسية التي تصلح الختتام الفعالية:  	n

تتداخل الحقوق الجنسية واإلنجابية فيما بينها وتعتمد على  	

حقوق اإلنسان األخرى. وينطوي انتهاك الحقوق الجنسية 
واإلنجابية على تداعيات تطال القدرة على النفاذ إلى حقوق 

اإلنسان والتمتع بها وتؤثر على حياة الشباب.

ويمكن أن يقود النفاذ إلى حقوق اإلنسان األخرى إلى  	

تسهيل التمتع بالحقوق الجنسية واإلنجابية.

وينبغي إبراز الجانب المتعلق بأن هذه الحاالت الدراسية  	

هي من وحي تجارب أشخاص حقيقيين نظرًا لترابط الحقوق 
الجنسية واإلنجابية فيما بينها من جهة، وترابطها مع باقي 
حقوق اإلنسان من جهة أخرى. ولقد أعطت منظمة العفو 

الدولية األولوية لحملة عالمية تتناول الحقوق الجنسية 
واإلنجابية بعنوان »جسدي حقوقي«.

الخطوة 3: لماذا تهمني الحقوق الجنسية واإلنجابية ؟ 
)20 دقيقة( 

جدار الرسومات/الكتابات )10 دقائق( 
ضع ورقة كبيرة من أوراق اللوح القالب في وسط الغرفة  	n

واطلب من المشاركين أن يكتبوا أو يرسموا أمثلة على سبب 
أهمية الحقوق الجنسية واإلنجابية بالنسبة لهم.

الجلسة العامة )10 دقائق( 
اطلب من المشاركين أن يشكلوا حلقة حول اللوح القالب بحيث  	n

يتنسى للجميع أن يرى ما ُكتب على »الجدار«.

اطلب من المشاركين أن يقرأوا بصوت عاٍل ما ُكتب  	n

اطلب من المشاركين أن يقرأوا أكبر عدد ممكن من الكلمات أو  	n

العبارات.

الخطوة 4: التحرك )10 دقائق( 

تأمل في التحرك الممكن في ضوء ما تعلمناه  	n

وقد ترغب المجموعة بالبحث في الحاالت الدراسية بتفصيل  	n

أكبر من خالل حملة »جسدي حقوقي« أو التحرك ضمن إطار 
مجتمعهم المحلي 

صمم ملصقًا أو صورة يمكن تشاركها مع اآلخرين من قبيل مثاًل  	n

»لقد عرفِت للتو أنك حامل، فما هي الخيارات المتاحة أمامك 
اآلن؟« وقم بإدراج الخيارات التي توصلتم إليها كمجموعة.

اقترح على المشاركين وضع الملصق في األماكن العامة بما  	n

يتيح للمعرضين للخطر مشاهدتها )كأن توضع في دورات المياه 
الخاصة بالفتيات مثال(

فكر بطرق أخرى لالطالع على حاالت دراسية في بلدان أخرى  	n

ومقارنتها بما يحصل في مجتمعكم المحلي مثال: »كلنا بياتريز« 
أو القول إن االغتصاب ال يقع في المغرب فقط بل يقع في كل 

مكان... وُتالم النساء لحدوثه. 

فكر في مكان يصلح لوضع جدار الرسومات أو الكتابات أو قم  	n

بتصميم جدار آخر برفقة آخرين في أحد األماكن العامة. 

مشاركون في ورشة عمل »الحديث علنا« بمناسبة إطالق حملة منظمة 
العفو الدولية »جسدي...حقوقي« في مكسيكو سيتي، مارس/آذار 2014.
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عبارات »ماذا لو...«
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 ماذا لو..
 

اكتشفت	أنك	حامل	وأن	
إنجاب	طفل	من	شأنه	أن	
يعرض	حياتك	لخطر	جدي.	
وال	يمكنك	أن	تضعي	حدًا	
لحملك	ألن	القانون	في	
بلدك	يحظر	اإلجهاض.	

ماذا	تفعلين؟

 ماذا لو..
 

حبيبتك	 كان	حبك	لحبيبك
غير	قانوني	وقد	يودي	بك	

إلى	السجن.	

تفعلين؟ ماذا	تفعل

 ماذا لو..
 

قررت	عقب	تعرضك	
لالغتصاب	أن	تحرري	بالغا	

بالواقعة	لدى	الشرطة	التي	
تتهمك	بدورها	بممارسة	
الجنس	خارج	إطار	الزوجية	

والتصرف	بطريقة	الأخالقية	
يعاقب	القانون	عليها.	

ماذا	تفعلين؟

 ماذا لو..
 

أردت	الحصول	على	حبوب	
منع	الحمل	ولكن	العيادات	
الصحية	تمتنع	عن	صرفها	

لك	إال	إذا	كنت	بصحبة	ولي	
أمرك	أو	زوجك.	

ماذا	تفعلين؟

 ماذا لو..
 

ُأجبرت	عقب	تعرضك	
لالغتصاب	للزواج	من	

المعتدي	من	أجل	»حمايته«	
من	دخول	السجن	حفاظًا	

على	شرف	عائلتك.	

ماذا	تفعلين؟
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دراسات حالة

الحالة 1

قصة بياتريز  
السلفادور

)يمكن	استخدام	هذه	الحالة	ألغراض	النشاط	التعليمي	فقط.	وُيمنع	
نشرها	في	الصحافة	أو	استخدامها	في	السلفادور(

	عامًا،	وتعاني	هذه	الشابة	السلفادورية	من	 	بياتريز	من	العمر	 تبل
أمراض	مستعصية	كثيرة	من	قبيل	الذئبة	الحمراء	ومشاكل	في	الكلى.	
وعندما	أصبحت	حامال،	قال	لها	األطباء	أن	حملها	قد	يتسبب	بوفاتها.	

	وقيل	أنه	لن	يبقى	على	قيد	الحياة	أكثر	من	 كما	ُخلق	جنينها	عديم	الدما
	وجزء	من	الجمجمة.	وخشي	األطباء	في	 ساعات	قليلة	جراء	افتقاره	للدما
السلفادور	من	اتهامهم	بمساعدتهم	إياها	على	اإلجهاض	وشعروا	أن	

أياديهم	مقيدة	جراء	القانون	المفرط	في	التشديد	على	موضوع	اإلجهاض	
إلى	درجة	أن	قلة	قليلة	من	دول	العالم	األخرى	لجأت	إلى	تبني	قانون	

مشابه	له	من	حيث	درجة	القمع.	وشنت	بياتريز	حملة	لشهرين	كي	ُيسمح	
لها	بالحصول	على	العالج	الذي	يبقيها	على	قيد	الحياة،	وفي	يونيو

،	ُمنحت	الموافقة	على	الخضوع	لعملية	قيصرية	الستئصال	 1 حزيران	
الجنين	في	نهاية	المطاف.	وكما	توقع	األطباء	تماما،	فقد	توفي	الجنين	

بعد	ساعات	من	العملية،	وُانقذت	حياة	بياتريز.	

المصدر: منظمة العفو الدولية، مدونة النشرة اإلخبارية، عدد يناير/
فبراير 2014 

الحالة 2

قصة ليلى 
إندونيسيا 

 »من غير الممكن الحصول على خدمات تنظيم األسرة دون إبراز 
 .» شهادة الزوا

 ليلى )23 عامًا( عاملة منزلية في طور الحصول على الطالق 
من زوجها.

	مع	أطباء	 1 آذار	 أجرت	منظمة	العفو	الدولية	مقابالت	في	مارس
وقابالت	قانونيات	يعملون	في	المستشفيات	الحكومية	قالوا	إنهم	

يمتنعون	عن	تقديم	خدمات	الصحة	اإلنجابية	ال	سيما	صرف	حبوب	منع	
الحمل	وتوفير	خدمات	تنظيم	األسرة	للنساء	والفتيات	غير	المتزوجات.	

وقال	ناشط	في	حقوق	اإلنسان	لمنظمة	العفو	الدولية:	»من	المحظور	
على	غير	المتزوجة	أن	تبحث	عن	أقراص	منع	الحمل...	إذ	سوف	ُينظر	إليها	

على	أنها	تبحث	عن	الجنس	المجاني«.

المصدر: منظمة العفو الدولية، »ُتركوا دون خيارات متاحة: 
العوائق التي تعترض سبيل الحصول على الخدمات الصحية في 

(ASA 21/013/2010 :إندونيسيا« )رقم الوثيقة
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الحالة 4

قصة جان كلود روجيه مبيدي
الكاميرون 

جان	كلود	روجيه	مبيدي	هو	واحد	من	أناس	كثر	في	الكاميرون	تعرضوا	
لالعتقال	واإلدانة	عماًل	بأحكام	قوانين	تجرم	العالقات	الجنسية	المثلية.	
،	وُحكم	عليه	بالسجن	 آذار	11 	مارس 	 فلقد	ُألقي	القبض	عليه	بتاري
	شهرا	بتهمة	ارتكاب	اللواط	والشروع	به.	ويناقض	هذا	الحكم	واجبات	 6
الكاميرون	التي	تفرضها	الكثير	من	المعاهدات	الدولية	واإلقليمية	في	

مجال	حقوق	اإلنسان.

كما	إن	القوانين	التي	تجرم	الجنس	المثلي	الذي	يتم	بالتراضي	تؤثر	
بشكل	يومي	على	المثليين	والمثليات	وذوي	الميول	الجنسية	الثنائية	

والمتحولين	جنسيًا	ومختلطي	الجنس	في	إفريقيا.	ففي	بلدان	من	قبيل	
الكاميرون،	تلقي	السلطات	القبض	على	األشخاص	بمجرد	إبالغها	بأنهم	

مثليون	أو	مثليات.	وال	تقتصر	مشاكل	حقوق	اإلنسان	التي	تواجهها	
هذه	الفئة	من	األشخاص	في	دول	إفريقيا	جنوب	الصحراء	على	القوانين	

والسياسات	المعمول	بها	وتستهدف	األشخاص	بناء	على	ميوليهم	
الجنسية	الفعلية	أو	المفترضة	وهوية	النوع	االجتماعي.	إذ	تستشري	في	
بعض	المناطق	مستويات	مرتفعة	من	العنف	الجنسي	وغيره	من	أشكال	
العنف	التي	تستهدف	األشخاص	على	خلفية	ميولهم	الجنسية	الفعلية	

أو	المفترضة.

المصدر: منظمة العفو الدولية، »جعل ممارسة الجنس جريمة من 
الجرائم: تجريم السلوك الجنسي المثلي في دول إفريقيا جنوب 

(AFR 01/001/2013 :الصحراء« )رقم الوثيقة

الحالة 3

قصة أمينة  
المغرب 

	. 1 آذار	 انتحرت	أمينة	عن	طريق	تجرع	سم	مكافحة	الجرذان	في	مارس
كانت	في	السادسة	عشرة	من	عمرها.	وسرعان	ما	اتضح	أن	أمينة	قد	
ُأجبرت	على	الزواج	من	رجل	ادعت	أنه	أقدم	على	اغتصابها،	نظرأ	ألن	

القانون	المغربي	يتيح	للمغتصب	الزواج	بضحيته	لتفادي	مالحقته	جنائيا	إذا	
كانت	الضحية	دون	الثامنة	عشرة	من	عمرها.

،	وبعد	سنتين	على	وفاة	أمينة،	 كانون	الثاني	14 وفي	يناير
صوت	البرلمان	باإلجماع	على	تعديل	هذه	المادة	التي	تتيح	للمغتصب	
اإلفالت	من	العقاب.	وصحيح	أن	التعديل	جاء	بعد	فوات	األوان	بالنسبة	

ألمنية،	غير	أنه	شكل	خطوة	هامة	على	طريق	تعزيز	حقوق	النساء	والفتيات	
في	المغرب	ونصرًا	للناشطين	الذي	عملوا	دون	كلل	على	حشد	التأييد	
والضغط	من	أجل	تعديل	تلك	المادة	التمييزية.	ولكن	ال	زال	القانون	في	

الجزائر	وتونس	يتيح	للمغتصب	اإلفالت	من	جريمته	إذا	تزوج	بضحيته	–	إذا	
كانت	دون	سن	الثامنة	عشرة.

المصدر: منظمة العفو الدولية، مدونة النشرة اإلخبارية، عدد يناير/
فبراير 2014
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ناشطة من منظمة العفو الدولية في األرجنتين تنضم إلى حملة الدفاع عن 
بياتريز في السلفادور. وقد ُحرمت بياتريز من الحصول على المعالجة الطبية 

ض للمالحقة  التي يمكن أن تنقذ حياتها ألن األطباء كانوا يخشون التعرُّ
القضائية بموجب الحظر الشامل لإلجهاض في البالد. وقد ُكتب على 

الملصق عبارة: »لبياتريز الحق في الحياة«، 2013.
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الحالة 5

قصة ساري 
إندونيسيا 

كانت	ساري	في	الرابعة	عشرة	من	عمرها	عندما	ابلغت	الشرطة	عن	
	عاما	في	أتشيه	 	من	العمر	5 تعرضها	لالغتصاب	من	قبل	رجل	يبل

ندونيسيا.	ولكن	الشرطة	لم	تصدقها	واتهمتها	بارتكاب	الزنا. ب

وقال	أحد	العاملين	مع	منظمة	غير	حكومية	في	أتشيه	لمنظمة	
:	»اتهم	مسؤولو	شرطة	أتشيه	 1 العفو	الدولية	ما	يلي	في	عام	

	عن	تعرضها	لالغتصاب.	 بال ساري	بارتكاب	الزنا	عندما	توجهت	إليهم	ل
ولكنهم	لم	يصدقوا	روايتها	وزعموا	بداًل	من	ذلك	أنها	مارست	الجنس	
مع	رجل	متزوج	ألنهما	واقعان	في	حب	بعضهما.	واتهمها	مسؤولو	

الشرطة	بمخالفة	الحظر	القانوني	المفروض	على	ارتكاب	الزنا.	وتلقي	
السلطات	في	األقاليم	بالالئمة	على	النساء	والفتيات	في	استجالب	

العنف	على	أنفسهن:

»عندما	ال	ترتدي	النساء	مالبسهن	وفق	أحكام	الشريعة،	فهن	كمن	
يطلبن	أن	يتم	اغتصابهن«.	راملي	منصور،	رئيس	مقاطعة	غرب	أتشيه،	
معلقًا	على	األسباب	التي	تبرر	تطبيق	لوائح	تنفيذية	بشأن	طريقة	اللباس	

. 1 آب	 في	مقاطعة	غرب	أتشيه،	أغسطس

 المصدر: منظمة العفو الدولية »ُتركوا دون خيار« )رقم الوثيقة:
(ASA 21/013/2010    
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ُتحرمين
من الحق

في الصحة!

فُتحرمين
من الحق

 في التعليم!

فُتحرمين
من الحق

في العمل!

فُتحرمين
من الحق في
عدم التعرض

للتمييز!

إذا
لم ُيتح

لك النفاذ
إلى المعلومات

والخدمات المتعلقة
بـالصـــحــة الـجــنـســــيـــة

واإلنجـــابية والحصـول عليها

قد ُتضطرين
إلى التسرب من المدرسة

قد ُتلصق بك الوصمة
وتتعرضين للتمييز ضدك من

طرف المعلمات أو الطالبات أو
عائلتك أو أفراد مجتمعك المحلي

قد ال تتمكنين
من التوجه إلى العمل

قد تصبحين حامًال

المخطط البياني 
لحقوق اإلنسان 

يظهر الرسم البياني كيف يمكن أن 
يتسبب عدم التمتع بأحد الحقوق من 

قبيل عدم الحصول على خدمات الصحة 
الجنسية واإلنجابية، بالتأثير سلبًا على 

التمتع بباقي الحقوق األخرى.

الفصل	الثالث110
معرفة	الحقوق	والمطالبة	بها



رقم	الوثيقة:	ACT 35/001/2015 يناير/كانون الثاني 2015

الوحدة الثالثة – الحقوق الجنسية واإلنجابية هي من حقوق اإلنسان
احترموا	حقوقي،	احترموا	كرامتي

األهداف
إبراز أمثلة من واقع الحياة تتعلق بالحقوق الجنسية واإلنجابية  	n

يواجهها المشاركون ومجتمعاتهم المحلية. 

بدء النقاش عما يمكن القيام به من أجل التصدي لهذه  	n

القضايا. 

الوقت المخصص
ساعتان

المواد الالزمة 
أوراق اللوح القالب 	n

أقالم ملونة وأقالم حبر 	n

يتضمن هذا النشاط ثالثة خطوات:
الخطوة 1: تحديد المشاكل المتعلقة بالحقوق الجنسية واإلنجابية 

)45 دقيقة( 
الخطوة 2: التصدي للمشاكل المتعلقة بالحقوق الجنسية 

واإلنجابية )45 دقيقة( 
الخطوة 3: القيام بتحرك )30 دقيقة(

 النشاط 3.3

ماذا يحصل في مجتمعنا المحلي 

فرع منظمة العفو الدولية في مالي يطلق حملة »جسدي حقوقي« مارس/
آذار 2014.

 نصائح للميسر

	بوسعك	أن	تتوصل	إلى	مواضيع	وأفكار	مختلفة	
حسب	نوع	المسائل	التي	تتكشف	أثناء	عملك	مع	

المجموعة	ويظهر	أنها	صعبة	أو	هامة.	

	شجع	المجموعات	على	استعراض	المسألة	التي	
انتقوها	بعمق	أكبر.	

لقد تم تكييف هذا النشاط من الدليل التدريبي حول »الحقوق الجنسية 
واإلنجابية والعنف ضد النساء في سياقات البلدان اإلفريقية المتأثرة 

بالنزاعات المسلحة«، معهد القيادات النسائية، 2012. 
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الخطوة 1: تحديد المشاكل المتعلقة بالحقوق 
واإلنجابية )45 دقيقة( 

عمل المجموعات تحضيرا لفقرة لعب األدوار )45 دقيقة( 
أوضح للمشاركين أنه يتعين على كل مجموعة منهم تأليف  	n

مسرحية قصيرة يقومون فيها بتحديد مشكلة تواجه مجموعتهم 
وعرض كيف يتفاعل مختلف األشخاص المعنيين مع بعضهم 

البعض من أجل حل المشكلة أو التصدي لها.

قسم المشاركين على مجموعات صغيرة من ثالثة أو أربع افراد  	n

في كل منها. وخصص لكل مجموعة أحد هذين الموضوعين: 

الحقوق الجنسية  	

الحقوق اإلنجابية 	

اطلب من كل مجموعة أن تناقش المشاكل الرئيسية التي  	n

يواجهها الشباب في مجتمعاتهم المحلية على صعيد أحد نوعي 
الحقوق المخصص لنقاش المجموعة. وقد تكون تلك المشاكل 

من وحي تجاربهم الشخصية أو مسائل سمعوا عنها

اطلب من كل مجموعة أن تكتب على ورقة اللوح القالب األفكار  	n

التي يمكنها أن تلهمهم لتأليف المسرحية

اطلب من المشاركين أن يؤلفوا مشهدا تمثييليا مدته خمس  	n

دقائق يستعرض المشاكل التي حددوها. وينبغي أن تتضمن 
عملية لعب األدوار ما يلي: 

مشكلة تحتاج إلى حل  	

شخٌص يحاول التصدي لها  	

شخص يحاول منع العثور على حل لها  	

حل المشكلة بطريقة أو بأخرى )إيجابي أم سلبي(  	

الخطوة 2: التصدي للمشاكل المتعلقة بالحقوق 
الجنسية واإلنجابية )45 دقيقة( 

تأدية األدوار )45 دقيقة( 
تؤدي كل مجموعة األدوار أمام باقي المشاركين ككل  	n

ما الذي شاهدتموه ؟   .1

ما هي المشكلة أو المشاكل الرئيسية؟    .2

ما هو مصدر تلك المشكلة؟    .3

ماذا حاول الشخص أن يفعل لحل هذه المشكلة/المشاكل؟    .4

هل حال شخص ما أو شيء ما دون الحل؟ ماذا ومن؟    .5

ماذا كانت النتيجة؟    6.

هل من شيء يمكنكم القيام به لحل المشكلة؟    .7

توصل إلى استنتاجات مع المشاركين. ما الذي تبرزه هذه  	n

األدوار؟

الخطوة 3: التحرك )30 دقيقة( 

نفكر في كيفية التحرك بشأن ما تعلمناه للتو. 	n

نناقش مع المشاركين كيف يمكنهم تحويل مشهد تأدية األدوار  	n

إلى مسرحية أكبر أو فيلم يعرض في المجتمع المحلي لنشر 
الوعي بشأن الحلول الممكنة لهذه المشاكل )من سوف يقوم 

بعرضها ومتى وأين؟(

هل كانت هناك حلول بسيطة؟ إذا كانت اإلجابة بنعم، فاقترح  	n

عليهم تصميم »بطاقات للتحرك« ُكتب عليها« في ظل هذا 
السيناريو، يمكنك أن تقول كذا« وتبادل المطويات أو نشرها 

إلكترونيا.
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أمهات وأطفال رضع بانتظار دورهن للحصول على فحص طبي مجاني في 
أحد المراكز الصحية الحكومية المحلية في مانيال، الفلبين، أغسطس/آب 2012.
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الفصل الرابع
تبني مواقف لصالح 

الحقوق الجنسية 
واإلنجابية

شابة من فرع منظمة العفو الدولية 
في نيبال مع ريتا ماهاتو في فعالية 

للمدافعات عن حقوق المرأة في 
كاتمندو، نيبال، لمطالبة لجنة التحقيق 

بوقف العنف ضد المرأة، نوفمبر/
تشرين الثاني 2008.
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ثمة فرص ال حصر لها في حياتنا اليومية تتيح لنا الدفاع عن حقوق 
اإلنسان. فبدءًا بالطالب الذي يقف دفاعًا عن زميله في وجه 

المتنمرين، وصواًل إلى الشاب الذي يحول دون قيام أقرانه بالتحرش 
بالنساء في الشارع ونظيره الذي يتطوع للعناية بالمتعايشين مع 
مرض فيروس نقص المناعة البشرية في مجتمعه المحلي، تزخر 

حياتنا اليومية بأفعال مشابهة تنم عن شجاعة أصحابها. فالوقوف 
دفاعًا عن صديق أو أحد األقران أو الغرباء هو بالمحصلة فعل يأتي 

دفاعًا عن حقوقنا الشخصية أيضًا: فعندما تعمل لجعل مجتمعك 
المحلي أكثر أمانًا ورفقًا بالمهمشين المميز ضدهم بسبب نشاطهم 

الجنسي أو هويتهم الجنسية أو خياراتهم اإلنجابية، فأنت تحرص 
بهذه الطريقة على إتاحة المزيد من الخيارات أمامك وأمام أصدقائك 

وأفراد عائلتك في المستقبل. 

ولكن تذكر ما يلي: يمكن أن يكون نشر بعض عناصر الحقوق 
الجنسية واإلنجابية أمرًا محفوفًا بالمخاطر في بعض البلدان، بل 

وقد ُيعتبر مخالفًا للقانون أيضًا. ومن األهمية بمكان أن تدرك 
طبيعة المخاطر التي تتعرض لها في مجتمعك المحلي عندما تقرر 

أن تتحدث مع آخرين عن الموضوع والتحرك بشأنه.

ثر الحقوق الجنسية واإلنجابية  ت
على الجميع 

ناشط شاب من منظمة العفو الدولية عمره 14 عامًا يقف أمام سفارة نيجيريا 
في لندن ضمن حملة إلطالق سراح باتريك أوكورافور، يونيو/حزيران 2009.  

وكان باتريك في الرابعة عشرة من عمره لحظة إلقاء القبض عليه، وجرى 
تعذيبه في السجن مدة تسع سنوات دون محاكمة عادلة.
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»أطالب الحكومة بأن تحترم حقوقنا كنساء. فنحن فتيات 
ولدينا حقوقا، وطالما داومت الحكومة على عدم احترام 

هذه الحقوق، فسوف نظل نناضل للمطالبة بها.« 
)كالرا، 18 سنة، من نيكاراغوا(

لقد تعهدت الدول بأن تصون حقوق اإلنسان من خالل توقيعها 
على معاهدات حقوق اإلنسان والمصادقة عليها، ومساندة 

التعهدات الدولية المبرمة األخرى. ويتعين عليها أن تفي بتلك 
التعهدات وتكفل تصميم قوانين وسياسات وبرامج – ال سيما 

تلك التي تستهدف الصحة الجنسية واإلنجابية – تقوم على 
حقوق اإلنسان وتحترم المساواة بين الجنسين وتصون حقوق فئة 

الشباب. وباإلضافة إلى ذلك، يتعين على الدول أن تكفل احترام 
وصون مبادئ حقوق اإلنسان األساسية من قبيل عدم التمييز 

وحرية العيش دون خوف من التعرض للعنف واإلكراه وحرية اعتناق 
الرأي والتعبير عنه.

وبغية تحقيق كامل التعهدات المتعلقة بصون الحقوق الجنسية 
واإلنجابية للجميع بعيدا عن التمييز واإلكراه والعنف، يتعين على 

الدول أن تقوم بتحركات معينة على كل مستويات الحكومة 
ومؤسساتها. إذ يمكن مساءلة الدولة على أفعالها ومحاسبتها من 

لدن المدافعين عن الحقوق الجنسية واإلنجابية الذين يعلمون ضمن 
المؤسسات الرسمية والمنظمات غير الحكومية وائتالفات المناصرة 

وكسب التأييد والقواعد الشعبية في جميع المجتمعات المحلية. 

ويتعين على الدول أن تتخذ خطوات فورية تهدف إلى: 

ضمان تحقيق المساءلة وتوفير اإلنصاف لجميع ضحايا انتهاكات  	n

حقوق اإلنسان، بصرف النظر عما إذا كان مرتكبوها من وكالء 
الدولة أم يمثلون أنفسهم أو جهات خاصة.

تفويض مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية وغيرها من الجهات  	n

التنظيمية برصد انتهاكات الحقوق الجنسية واإلنجابية والتصرف 
بشأن الشكاوى المحررة على هذا الصعيد، وضمان تزويدها 

بالقدرات الالزمة إلنجاز مهامها بفعالية.

تنفيذ برامج تكفل حصول جميع األفراد على معلومات دقيقة  	n

عن المواضيع الجنسية واإلنجابية، وتمكينهم من ممارسة 

حقوقهم الجنسية واإلنجابية ال سيما من خالل برامج تثقيفية 
وتربوية قائمة على حقوق اإلنسان تكون شاملة ودقيقة 

تخاطب جميع الفئات العمرية داخل المدراس وخارجها.

اتخاذ تدابير قانونية ملموسة وتنفيذ سياسات تكفل تمكين  	n

الجميع ال سيما النساء والفتيات والشباب عموما من اتخاذ 
قراراتهم المتعلقة بحياتهم الجنسية واإلنجابية بحرية وبناء 

على حسن االطالع على المعلومة بما في ذلك القيام 
بإلغاء القوانين والسياسات التي تعيق تحقيق المساواة بين 

الجنسين.

مراجعة وتعديل القوانين والسياسات والمبادئ التوجيهية التي  	n

تعاقب من يسعى للتمتع بحقوقه الجنسية واإلنجابية ال سيما 
القوانين التي تجرم السلوك الجنسي المثلي.

الحرص على نفاذ الجميع إلى خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية  	n

المتكاملة وحصوله عليها، وتوفير االستشارات والمعلومات 
للجميع مع التركيز بشكل خاص على النساء والشباب. 

ضمان تمّكن األشخاص من اللجوء إلى القانون إلنفاذ حقوقهم  	n

الجنسية واإلنجابية والوصول إلى سبل االنتصاف في حال 
انتهاك تلك الحقوق.

إتاحة الفرص التي تكفل المشاركة الفاعلة على قدر المساواة  	n

بين الجنسين ال سيما بالنسبة للشباب عالوة على إشراكهم 
في عمليات وضع األولويات والتخطيط وتنفيذ البرامج 

والسياسات ومراقبتها إذا كانت مرتبطة بالحقوق الجنسية 
واإلنجابية.

واجبات الدول 
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تخضع الحياة الجنسية واإلنجابية للتنظيم على مستويات متعددة. 
إذ إن جزءا من واجبات الدولة على صعيد حقوق اإلنسان يقتضي 
قيامها بحماية الحقوق الجنسية واإلنجابية من التعرض لالنتهاك 

عن طريق جهات فاعلة أخرى. فعلى سبيل المثال، تقع على الدول 
مسؤولية سن القوانين واتخاذ تدابير أخرى تمنع ارتكاب العنف 

والتحقيق في وقائعه ومالحقة مرتكبيه ومعاقبتهم بصرف النظر 
عما إذا كانوا يمثلون السلطات أم جهات خاصة.

وفي السياقات االجتماعية، تحاول مختلف المجموعات بما لديها من 
أشكال مختلفة من النفوذ والقوة رصد النشاط الجنسي واإلنجابي 

والتحكم به. فعلي سبيل المثال: 

العائالت ُتعتبر أكثر أشكال الوحدات االجتماعية شيوعًا ومصدر 
التأثير المهيمن على قيم الفرد ومعتقداته وافتراضاته. وقد تكون 
األسرة مصدر دعم وتعلم ومكانا يشعر فيه المرء بالحماية واألمان 

والحب. ولكنها يمكن أن تصبح أيضا مصدر اإلساءة في حال انتهاك 
الحقوق الجنسية واإلنجابية. وينبغي على الدول أن تكفل مراعاة 

مصلحة الطفل العليا على الدوام وأن تسمو فوق مصالح اآلخرين، 
وإحجام العائلة وأولياء األمور واألوصياء على الطفل عن اإلتيان بما 
من شأنه أن ينتهك هذا المبدأ المتعلق باألطفال الموجودين تحت 

رعايتهم أو وصايتهم. فعندما ينبع اإلكراه والعنف من داخل األسرة، 
كما يحصل في الزواج القسري واالغتصاب الزوجي وزنا المحارم 
وتشويه األعضاء التناسلية األنثوية مثال، ييجب أن ُيتاح للشباب 

واليافعين فرصة الدفاع عن حقوقهم. وعلى الدول واجب منع 
حدوث هذه االنتهاكات والتصدي لها وضمان توفير الحماية الكافية 

لحقوق الشباب.

المجتمعات المحلية تضع توقعات قوية حول الجنسانية واطر التعبير 
عنها وعن النوع االجتماعي. وسواء كان المجتمع المحلي يغض 

الطرف عن انتهاك الحقوق الجنسية واإلنجابية أو يرفضها، فال بد أن 
يكون لتوجهاته أثر كبير على حياة أفراده. وتقع على الدولة مسؤولية 
اتخاذ التدابير المناسبة لتعديل جميع التوجهات والمواقف التمييزية 

االجتماعية والثقافية والسلوكيات القائمة على التحيز والقضاء 
على أية ممارسات عرفية أو تقليدية وغيرها من الممارسات القائمة 

على فكرة دونية أي نوع اجتماعي أو تفوقه على اآلخر أو بناء على 
األنماط المنوطة بأدوار النوع االجتماعي.

أرباب العمل ليس لهم الحق في اتخاذ تدابير أو وضع سياسات أو 
معايير تنتهك حقوق موظفيهم الجنسية واإلنجابية. بل إن على 

أرباب العمل واجب توفير بيئة عمل تتيح للجميع التفاعل داخلها على 
قدر من المساواة ودون تمييز أو تحرش أو عنف. وتحديدا، ينبغي 
أن تكفل أماكن العمل المساواة بين الجنسين على صعيد األجور 
والفرص والقضاء على جميع أشكال التحرش واالعتداء الجنسي.

المدارس يقع عليها أيضًا واجب توفير بيئة آمنة للشباب تساند 
عملية التعلم. ويتعين على القائمين على المدارس توفير الحماية 

للشباب من التمييز والتحرش والعنف سواء الذي يرتكبه باقي 
الطلبة بحق البعض اآلخر أو الذي يقدم عليه موظفو المدارس، 

وتوفير تعليم قائم على حقوق اإلنسان وعدم التمييز وشمول جميع 
الشباب دون إقصاء.

السيطرة المجتمعية والحقوق 
الجنسية واإلنجابية 

فرع منظمة العفو الدولية في النمسا يطلق حملته »جسدي حقوقي« من 
خالل فعاليات مع الشباب »الحديث علنًا« مارس/آذار 2014.
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المؤسسات الدينية قد تحاول أن تفرض معتقداتها وقيمها على 
األفراد أو المجتمع المحلي بإصرار يصل أحيانًا إلى حد االفتئات 

على حقوق اإلنسان الخاصة بالفرد وانتهاكها. فعلي سبيل المثال، 
تعارض بعض المؤسسات الدينية استخدام أقراص منع الحمل 

وغيرها من الوسائل المشابهة من منطلق يرتبط بالعقيدة الدينية. 
وصحيٌح أن للناس الحق في أن يحيوا وفق معتقداتهم الدينية، 

ولكن تظل من مسؤوليات الدولة أن تحترم الحق في حرية الفرد 
في اعتناق الرأي والمعتقد بما في ذلك ممارسة حقوقه الجنسية 

واإلنجابية من قبيل استخدام وسائل منع الحمل. 

وفي جميع األحوال، فال تقع مسؤولية احترام حقوق المواطنين 
الجنسية واإلنجابية على عاتق الدولة وحدها، ولكنها تقع أيضًا على 

عاتق كل واحد منا – أفرادًا كنا أم عائالت أم مجتمعًا محليًا أم مدارس 

أم أرباب عمل أم مؤسسات دينية – إذ يضطلع المجتمع بمهام 
مراعاة حقوق األفراد وحمايتها. ويكتسي احترام الحقوق الجنسية 

واإلنجابية أهمية كبيرة لضمان كرامة الجميع وسالمتهم، وبوسعه 
أن يعزز من مستويات الصحة وتحسين العالقات الشخصية 

وتشجيع المساواة بين الجنسين وتمكين األفراد. ولهذا السبب، 
تصبح مسؤولية صون الحقوق مسؤولية مشتركة فيما بين الدولة 

والمجتمع والمؤسسات واألفراد ألن بوسع هؤالء الدفاع عن 
حقوقهم وحقوق غيرهم الجنسية واإلنجابية في آٍن معًا.

فرع منظمة العفو الدولية في مالي يطلق حملة »جسدي حقوقي« في 
مارس/ آذار 2014.
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»تكمن المشكلة في أن المجتمع هو الذي يملي ما 
يشكل انتهاكًا لألعراف المجتمعية من عدمه. وطالما ظلت 
المعلومات المتعلقة بالحقوق الجنسية واإلنجابية تخالف 
األعراف المجتمعية، فسوف أظل أنا وأصدقائي ُنعتقل 

وُتسند إلينا التهم... فإذا شعر الناس باالنزعاج من عملي 
وظنوا أني أشجع على نشر اإلباحية، فتلك مشكلة بحد 

ذاتها... واألمر دومًا يعود إلى قادة المجتمع المحلي... فإذا 
كانون من األصوليين المتعصبين فثمة احتمال كبير بأن يتم 

اعتقالي.«
)يوغياكارتا، مدافع عن حقوق اإلنسان( 

بالنسبة للعديد من المجتمعات، يعني القبول العالمي المتزايد 
لطرح قضايا الحقوق الجنسية واإلنجابية والمساواة بين الجنسين 

أن التغيير قادم ال محالة وأنه سوف يطال أسلوب حياتها التقليدي 
مع ما يحمل ذلك معه من تغير هياكل وموازين القوى التي تحابي 

الرجال بمنحهم السيطرة على أجساد النساء وخياراتهن وحياتهن. 
ويمكن أن تتطور الحوارات والنقاشات بشأن األعراف االجتماعية 

والثقافية المتعلقة بالجنس والنشاط الجنسي وهوية النوع 
االجتماعي والتعبير عنها إلى أعمال عنف وتهديدات ومضايقات. 

ويكشف المدافعون عن حقوق اإلنسان النقاب عن انتهاكات حقوق 
اإلنسان وينشطون في التحشيد لصالح تحقيق العدالة واإلنصاف 
للضحايا، وغالبا ما يتم ذلك على حساب سالمتهم الشخصية جراء 

ما يتعرضون له من مخاطر. وبوسع أي شخص أن يصبح مدافعًا 
عن حقوق اإلنسان. فثمة أمثلة عديدة حولنا من قبيل األطباء الذين 
يقدمون خدمات اإلجهاض للنساء اللواتي يحتجن إليها وزعماء الدين 

الذين يساندون حقوق الزواج المثلي والناشطين الشباب الذين 
يناضلون من أجل طرح برامج تثقيف جنسية في المدارس والنساء 

اللواتي يعملن في مجتمعاتهن المحلية للقضاء على تشويه 
األعضاء التناسلية األنثوية والزواج المبكر والزواج القسري.

وعلى الرغم من مخاطر التعرض بالعنف للمدافعين عن حقق 
اإلنسان، ثمة أشخاص في مختلف أنحاء العالم يدافعون عن 
حقوقهم وحقوق اآلخرين كي يتمكنوا من اتخاذ قرارات تتعلق 
بنوعهم االجتماعي وجنسانيتهم وصحتهم الجنسية واإلنجابية.

وعلى نحو متزايد طور المدافعون عن حقوق اإلنسان القدرة على 
التنسيق فيما بينهم بشكل عابر للحدود الوطنية واإلقليمية كي 

يتسنى لهم مساندة بعضهم البعض. وُتعتبر شبكات المدافعين 
عن حقوق اإلنسان على المستويات المحلية والوطنية واإلقليمية 
والدولية حيوية لعمل المدافعين األفراد ومساعدتهم على تبادل 

المعلومات المتعلقة بأوضاع حقوق اإلنسان في مجتمعاتهم 
المحلية والتعلم من غيرهم من المدافعين عن حقوق اإلنسان على 
صعيد ما يواجهونه من تحديات ويمرون به من تجارب مشابهة في 
مختلف أنحاء العالم وتوفير الحماية لبعضهم البعض في الكثير من 

الحاالت.

ندا قانون مناهضة المثلية الجنسية في أو
»بـدأ الناس يعودون لالختـبــاء. إذًا سوف ُيقتل البعض.«
بيلي )وهذا ليس اسمه الحقيقي طبعًا( الذي يعمل مربيًا على الصحة 

الجنسية عن طريق األقران في كمباال.

تأثرت برامج توزيع المنتجات التي تعزز األمان في ممارسة 
الجنس بما في ذلك الواقي جراء التوقيع على قانون مناهضة 
المثلية الجنسية. وفي أواخر ديسمبر/كانون األول 2013، تلقى 

بيلي الذي يعمل مربيًا عن طريق األقران مع إحدى المنظمات 
التي ُتعنى بصحة المثليين والمثليات وذوي الميول الجنسية 

الثنائية والمتحولين جنسيًا ومختلطي الجنس اتصااًل هاتفيًا من 
شخص يدعي المرض وأنه بحاجة إلى مساعدة طبية. وعندما 

التقى بالشخص المعني اتضح أنه شرطي يرتدي مالبس 
مدنية. فاعُتقل بيلي بتهمة »القيام بممارسات مثلية« واقتيد 
إلى قسم شرطة بوسغا حيث احُتجز مدة اربعة أيام. ومنذ إخالء 

سبيله في يناير/كانون الثاني 2014، اضُطر بيلي إلى مغادرة 
منزله بعد أن عرف الجيران سبب اعتقاله.

المصدر: أوغندا: الوطأة الثقيلة لقانون مناهضة المثلية الجنسية« 
15 مايو/أيار 2014، منظمتا العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش 

http://www.hrw.org/news/2014/05/14/uganda-anti-
 homosexuality-act-s-heavy-toll

المدافعون عن الحقوق الجنسية 
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إطار: حقوق المرأة في نيبال 
وطوال سنوات، تعرضت ريتا )الظاهرة في الصورة أعاله( المدافعة 

الشغوفة عن حقوق اإلنسان لمضايقات ال تتوقف وعنف جسدي 
وتهديدات جراء قيامها بعملها السلمي في مجال مساندة 

الناجيات من العنف الجنسي. ومنذ يوينو/حزيران 2007، تلقت ريتا 
وغيرها من العاملين والعامالت في مركز تأهيل المرأة تهديدات 

بالقتل واالغتصاب واالختطاف. وتعرض مكتبهم لالعتداء في عدة 
مناسبات نفذها اشخاص يعارضون عملها، ولكن السلطات المحلية 

تقاعست عن توفير الحماية لها من الترهيب والمضايقات. وتجلت 
ردة فعل مؤازرو منظمة العفو الدولية من مختلف أنحاء العالم 

على شكل إرسال رسائل عادية وأخرى بالبريد اإللكتروني وبطاقات 

إلى السلطات النيبالية. وطالبنا معًا السلطات كي تتخذ جميع 
التدابير الممكنة التي تكفل ضمان سالمة المدافعات عن حقوق 
اإلنسان ال سيما العامالت منهن في المناطق الريفية من قبيل 
ريتا نفسها. وبالمحصلة، تحسنت ظروف عمل ريتا على نحو كبير 

وتوقفت االعتداءات المنسقة التي استهدفت مركز تأهيل المرأة، 
وأظهر مفتش الشرطة الجديد تجاوبًا أكبر تجاه التصدي للتهديدات 

الموجهة لريتا وغيرها من المدافعات عن حقوق اإلنسان. 

 المصدر: »حملة من أجل ريتا ماهوتو« مايو/أيار 2011.
http://www.amnesty.org.au/iar/comments/25533/
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»لقد انكسر حاجز الخوف. فالجميع يتحدث عن السياسة. 
وفي الماضي لم تكن النساء والفتيات يتحدثن عن التحرش 

الجنسي ولكن ها هن اآلن يناضلن ويتصدين له.«
)عزة سليمان، مدافعة عن حقوق المرأة، مصر( 

وعن طريق الحراك وشن الحمالت، والتثقيف عن طريق األقران 
وتوفير االستشارات والعمل ضمن شبكات وكسب التأييد محليًا 

وإقليميًا ودوليًا لصالح التغيير السياسي، أخذ الشباب في مختلف 
أنحاء العالم يرفعون صوتهم عاليًا دفاعًا عن حقوقهم في التحكم 

بأجسادهم وجنسانيتهم وخياراتهم اإلنجابية. ولقد نجح الشباب في 
تغيير السياسات المحلية من أجل جلب التربية الجنسية الشاملة 

إلى غرف الصف وعملوا معًا من أجل افتتاح مراكز صحية وتوفير 
خدمات صحية صديقة لهم وألقرانهم، ودفعوا باتجاه التغيير 

االجتماعي للقضاء على التمييز القائم على أساس الميول الجنسية 
وهوية النوع االجتماعي وكسروا جدار الصمت الذي يحيط بمسائل 
الجنسانية والنوع االجتماعي من أجل المضي قدما باتجاه عالٍم أكثر 

افتتاحا وإنصافًا وتقبال. 

وتكتسي مشاركة الشباب في حمالت تتناول الحقوق الجنسية 
واإلنجابية من قبيل حملة منظمة العفو الدولية »جسدي حقوقي« 

أهمية جوهرية من أجل تحقيق التغيير في هذه المسائل. وتستخدم 
شبكات الشباب وسائط تقليدية وأخرى حديثة لسرد قصصهم 

والتعلم من بعضهم البعض والعثور على أوجه تالقي مشتركة 
وبناء مجتمعات ملموسة وأخرى افتراضية على اإلنترنت. ولقد 

نجح المدافعون الشباب في كسب التأييد لصالح اعتماد مناهج أكثر 
شموال في التنمية وتوسيع نطاق فرص الحصول على التعليم 

واالعتراف بحقوق الشباب وقيمة هويتهم الفردية على جميع 
مستويات المجتمع – أي في المنزل والمجتمع المحلي وأروقة 

الدولة. 

مشروع الشباب في منطقة آسيا والباسيفيكي لضحايا 
العبودية الجنسية إبـان حروب منطقــة الباســيفيكي 

»وضع أفراد الفريق من الشباب خطة للحملة وانتقوا أو 
صمموا بأنفسهم أدوات للحراك عقب مشاورات أجروها 

مع طائفة من أصحاب المصلحة المعنيين... ونتيجة لذلك، 
شعر معظم أعضاء فرق الشباب بدرجة عالية من ملكيتهم 

وقيادتهم للحملة وأدوات الحراك فيها.

»ولقد فاق حجم مبادرات التعاون الشبابي والنوايا 
الحسنة التي ولدتها التوقعات... ومن المتوقع أن 

تساهم التغيرات في إحداث فروقات طويلة األجل بشكل 
غير مباشر من قبيل قيام منظمات غير حكومية بالسعي 

إلشراك الشباب أو لربما شكلت هذه الحملة مصدر 
إلهام لآلخرين كي يقوموا بإطالق حمالت مماثلة عابرة 

لألقاليم.«

المصدر: منظمة العفو الدولية »سبع نقاط من أجل حراك فعال: دروس 
من تقرير تقييم أثر الحراك الذي تقوم به منظمة العفو الدولية« يوليو/

تموز 2011. 

ما يقوم به الشباب 
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مدرسة بريتوريا الثانوية لإلناث في جنوب إفريقيا تطلق نصبا فنيا احتجاجيا 
يدعو إلى وقف العنف الموجه ضد المرأة، إبريل/نيسان 2013.
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»كنت أعتقد أن صديقاتي اللواتي كن يتحدثن عن الجنس 
كن وقحات، وأنه ال يجوز الحديث عن الجنس عندما ال يكون 

المرء متزوجًا. ومن خالل التدريب، أصبحت أعرف أنه ال 
شيء يدفع إلى الخجل عند الحديث عن الجنس. فعلي أن 

أثقف نفسي كي أخطط لحياتي الجنسية بشكل أفضل.« 
إيسبوار فاالديما، طالبة من توغو

ساعدوا بعضكم البعض
يلجأ الشباب ألقرانهم كمصدر للمعلومات المتعلقة بالجنس 

والجنسانية والصحة. ومع ذلك فقد تكون هذه المعلومات ناقصة 
ومتحيزة أو بكل بساطة خاطئة. فساعد أقرانك على معرفة المزيد 

عن حقوقهم الجنسية واإلنجابية من خالل تعلم المزيد عن حقوقك 
أنت وتحدث بعالي الصوت عندما تسمع أقرانك يتبادلون معلومات 

غير صحيحة أو متحيزة، وساعدهم على التوجه إلى الشخص 
المناسب عند تعرض حقوقهم هذه لالنتهاك. ويمكنك الحديث عن 

الوصول إلى الخدمات الصحية عند صدهم عنها وساندهم في 
الحصول على مساعدة قانونية عندما تتعرض حقوقهم لالنتهاك أو 

احتج كي تراعي القوانين والسياسات احترام حقوقهم وصونها. 

»لقد أدركت أنني كنت ضعيفة وأعيش في ظالم فيما 
يتعلق بجنسانيتي... أما اآلن فأنا أعلم كيف أحصل على 

المعلومات التي أحتاج ومن أين. وسوف ُأطلع صديقاتي 
على تلك المعلومات.«

)ديان فوفوي، طالبة من توغو( 

انشروا الوعي في المجتمع المحلي
تفتقر معظم المجتمعات المحلية للمعلومات المتعلقة بالحقوق 
الجنسية واإلنجابية وكيفية الوصول إليها وطريقة التصرف في 
حال تعرضها لالنتهاك. وتعد التربية على حقوق اإلنسان خطوة 

أولى هامة في هذا اإلطار، ويمكن تطبيقها في أي مكان وزمان. 
وبوسعكم أن تصبحوا موردًا لمجتمعكم المحلي من خالل طرح 

أنشطة للتثقيف على حقوق اإلنسان رفقة شباب آخرين بهدف 
إظهار طبيعة الترابط بين الحقوق الجنسية واإلنجابية مع باقي حقوق 

اإلنسان من خالل الحديث عن الموضوع علنًا في لقاءات المجتمع 
المحلي واجتماعاته ولفت االنتباه إلى المسائل المرتبطة بالحقوق 

الجنسية واإلنجابية في وسائل اإلعالم والمجتمع المحلي ومن 
خالل الحمالت متعددة الوسائط والتعاون مع األصدقاء واألقران.

ناضلوا من أجل تغيير السياسات
ثمة الكثير من الطرق التي يمكن من خاللها تغيير القوانين 

والسياسات يرافقها سبل كثيرة يمكن للشباب من خاللها التأثير 
على هذا التغيير. وقد يستجيب المشرعون والساسة للعرائض 

وحمالت كتابة الرسائل أو توجيه التفاعل مع الجمهور الذي تخاطبه 
نحو االجتماعات العامة في المجتمع المحلي والحوارات أو الحمالت 

التي تتم عن طريق وسائل التواصل االجتماعي. ولقد اسُتخدمت 
جميع هذه التقنيات واألساليب من أجل إدخال تغييرات على طريقة 

تفكير الدول حيال الحقوق الجنسية واإلنجابية وأسلوب سن القوانين 
ذات الصلة خالل السنوات األخيرة. وعلى نحو متزايد، أصبح صناع 
السياسات في العديد من البلدان حريصين على سماع آراء الشباب.

اعملوا بشكل عابر للحدود
أصبح االتصال والتواصل بين مختلف أنحاء العالم من خالل 

استخدام تكونولوجيات جديدة ومواقع التواصل االجتماعي يؤثر 
على طريقة انخراط الشباب في قضايا حقوق اإلنسان على 
المستويات المحلية والوطنية الدولية. وتتوافر في مختلف 

أنحاء العالم شبكات شبابية وطنية وإقليمية ودولية ممن لديهم 
اهتمامات بالحقوق الجنسية واإلنجابية لتربط بذلك بينكم وبين 

شباب آخرين يشاطرونكم الشغف ذاته. 

ماذا يمكنكم أن تفعلوا 

شباب أعضاء في منظمة العفو الدولية في حملة لصالح معاهدة تجارة 
األسلحة في بيرن، سويسرا، يونيو/حزيران 2012.
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تقارير منظمة العفو الدولية المستخدمة في هذا القسم 
  Listen to their voices and act: Stop the rape and sexual abuse

of girls in Nicaragua (AMR 43/008/2010) 
http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR43/008/2010/en

 Left without a Choice: Barriers to reproductive health in
 Indonesia )ASA 21/013/2010( 

http://www.amnesty.org/en/library/info/ASA21/013/2010/en

 Egypt: Fighting for justice and human rights: Egypt’s women
activists describe their struggle (MDE 12/011/2013) 

http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE12/011/2013/en

تريد معرفة المزيد؟ 
 Amnesty International, My Life, My Health, My Education,

 My Choice, My Future, My Body, My Rights )Index: ACT
35/001/2014(. https://campaigns.amnesty.org/campaigns/

  my-body-my-rights

 Center for Reproductive Rights, The Reproductive Rights of
 Adolescents: A Tool for Health and Empowerment 

http://www.reproductiverights.org/sites/crr.civicactions.net/
files/documents/adolescents%20bp_FINAL.pdf

تريد أن تقوم بالمزيد؟ 
 Advocate for Youth. Adolescent Reproductive and Sexual

Health: Advocacy it. http://www.advocatesforyouth.org/
storage/advfy/documents/advocacykit.pdf

 Amnesty International USA, My Body My Rights
Activist Toolkit. http://www.amnestyusa.org/pdfs/

 MyBodyMyRightsToolkit.pdf

 Center for Reproductive Rights, Female Genital Mutilation:
 A Matter of Human Rights, An Advocate’s Guide to Action

http://www.reproductiverights.org/sites/crr.civicactions.net/
 files/documents/FGM_final.pdf

 International Planned Parenthood Federation, Want to
 Change the World? Here’s How 

http://www.ippf.org/resource/Want-change-world-Heres-
how-Young-people-advocates

 Sexuality Information and Education Council of the United
States )SIECUS(, Community Action Toolkit 

http://www.communityactionkit.org/

 Youth Coalition, Resource Map on Sexual Orientation and
 Gender Identity for Young Sexual and Reproductive Rights

Activists. http://www.youthcoalition.org/publication/
resource-map-sexual-orientation-gender-identity-young-

 sexual-reproductive-rights-activists/

الموارد الخاصة بقسم »تبني 
مواقف« 

فرع منظمة اللعفو الدولية في مالي يطلق حملة »جسدي حقوقي« في 
باماكو، مارس/آذار 2014.
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 نصائح للميسر

	بوسعك	تعديل	الوقت	المخصص	لهذا	النشاط	وفق	حجم	
مجموعتك	واحتياجاتها.

	ويمكنك	استخدام	قصص	ذات	صلة	بثقافة	المجموعات	
ة.	 ة	الخارق بما	يرادف	فكرة	البطل	والبطلة	والبطل

	ابحث	عن	قصص	في	الموروث	المجتمعي	واألساطير	
المحلية	تتحدث	عن	أشخاص	يمتلكون	قوى	أو	قدرات	خارقة	من	

أجل	إحداث	التغيير	في	مجتمعاتهم.

األهداف
استكشاف طبيعة التغيير المطلوب لنشر الحقوق الجنسية  	n

واإلنجابية على الصعيد المحلي. 

بناء الثقة في قدرات المشاركين وتمكينهم من التأثير على  	n

التغيير في مناطقهم. 

إدراك قوتنا الكامنة كي نصبح ناشطين خارقين.  	n

الوقت المخصص
ساعتان ونصف 

المواد الالزمة 
لوحة ملصقات/ أو أوراق اللوح القالب  	n

لوازم فنية )أقالم ملونة وألوان شمعية وأقالم حبر  	n

ورصاص ملونة وما إلى ذلك( 
اختياري: مجالت الرسوم الكارتونية لمجموعات النقاش،  	n

أفالم األبطال الخارقون
أسئلة عن »تصميم أبطال خارقين« – على ورقة اللوح  	n

القالب أو على ورقة منفصلة لكل مجموعة 
صندوق كبير  	n

بطاقات فهرسة أو قصاصات صغيرة من الورق  	n

يتضمن النشاط الحالي أربع خطوات 
الخطوة 1: التعرف على الناشطين الخارقين )30 دقيقة( 

الخطوة 2: مواصفات الناشط الخارق )45 دقيقة( 
الخطوة 3: إدراك قواك الخارقة كناشط )60 دقيقة( 

الخطوة 4: القيام بتحرك )15 دقيقة( 

 النشاط 1.4

ناشطون خارقون 
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الخطوة 1: استكشاف الناشطين الخارقين )30 دقيقة( 

مجموعات النقاش المختصر )10 دقائق( 
اطلب من المشاركين استذكار قصص »األبطال الخارقين« في  	n

مجموعات مكونة من شخصين أو ثالثة. وبوسعهم أن يفكروا 
بقصص األساطير أو الخرافات التي ترعرعوا على سماعها.

اطلب من المشاركين تأمل األسئلة التالية: 	n

من كان هؤالء األبطال؟ من أين جاءوا؟ وما هي القوى التي   .1
كانوا يمتلكونها؟ مع من عملوا؟

لماذا أعجبوك ولماذا تعاطفت معهم؟   .2

الجلسة العامة )20 دقيقة( 
تفكروا سويًا باألسئلة التالية:  	n

ما هو الهدف من وجود األبطال الخارقين؟ )مساعدة اآلخرين   .1
وحمايتهم مثال؟(

كيف ينجز البطل الخارق )أو الثنائي الخارق أو فرق األبطال   .2
الخارقين( أهدافه؟ 

ما هي العوالم التي يعيش األبطال الخارقون فيها؟ هل   .3
تكون غالبا عبارة عن مجرد مبالغات معيبة لعالمنا الذي نعيش 

فيه اليوم أم أنها غير ذلك؟ 

ما هي مصادر قوة األبطال الخارقين؟ وهل هي عبارة عن   .4
خصائص يمتلكونها أصال برزت إلى السطح بفعل حدث 

عاطفي أو جسدي تعرضوا له في حياتهم؟
أبطال خارقون وبطالت خارقات في مجال الحقوق الجنسية واإلنجابية، 

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، بيرو، مارس/آذار 2014.
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الخطوة 2: مواصفات البطل الخارق في مجال الحقوق
الجنسية واإلنجابية )45 دقيقة( 

عمل المجموعات )45 دقيقة( 
قسم المشاركين إلى مجموعات مكونة من أربعة إلى ستة  	n

أشخاص.

احرص على أن تكون لكل مجموعة ورقتي لوح قالب وأقالم  	n

ملونة. اطلب من المجموعة أن تلصق الورقتين معًا لصنع ورقة 
أكبر حجمًا.

اطلب من كل مجموعة أن ترسم وصفا مرئيا لناشط خارق في  	n

مجال الحقوق الجنسية واإلنجابية. اشرح لهم أن بإمكانهم 
استخدام كلمات وصور ورموز.

اطلب من كل مجموعة أن تؤلف قصة عن البطل الخارق وتضع  	n

وصفا مقتضبا لشخصيته وخلفيته والمجتمع المحلي الذي 
يعيش فيه باستخدام األسئلة أدناه. واحرص على أن تتمكن 
جميع المجموعات من مشاهدة األسئلة التالية بكتابتها على 

ورقة اللوح القالب أو توزيعها عليهم مطبوعًة على ورق.

ما هي مواصفات البطل الخارق )فريق األبطال الخارقون(   .1
في مجال الحقوق الجنسية واإلنجابية؟ وما هي القدرات أو 

القوى الخارقة التي يمتلكونها؟ وماذا تقترح اسماء لهم؟

ما هي المشكلة التي سوف يتصدون لها في مجتمعهم   .2
المحلي؟

ما هي طبيعة الرسائل المتعلقة بالحقوق الجنسية   .3
واإلنجابية التي قد يركزوا عليها؟

من هم خصومهم المحتملون؟   .4

من هم حلفاؤهم المحتملون؟   .5

ما الذي سوف يحاولون تغييره في مجتمعهم المحلي؟  .6

ما هي التحركات التي سوف يتخذونها لتحقيق التغيير في   .7
مجتمعهم المحلي؟ 

تشجيع المشاركين على استخدام التفاصيل في وصفهم  	n

السردي والمرئي )التصويري( لهؤالء األبطال.

شجع كل مجموعة على التوصل إلى طريقة ابداعية لتقديم  	n

ناشطها الخارق وقصته. على سبيل المثال، يمكن أن تكون 
طريقة الطرح عبر قصة مصورة أو مشهد تمثيلي مختصر أو 

أغنية أو قصيدة.

عمل فني لحملة »جسدي حقوقي« في بلجيكا يظهر بطاًل خارقًا يناضل 
من أجل الحقوق الجنسية واإلنجابية.  فرع منظمة العفو الدولية في بلجيكا 

)بالفرنسية(
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الخطوة 3: إدراك قوى الناشط الكامنة داخلنا 
)60 دقيقة( 

الجلسة العامة )45 دقيقة(
اطلب من المجموعات أن تقدم ناشطها الخارق وقصته بطريقة  	n

تفاعلية.

وعقب انتهاء جميع العروض اطلب من المجموعات تخيل ماذا  	n

يمكن أن يحصل ألبطالهم الخارقين إذا تم تجريدهم من قواهم 
الخارقة. 

ناقش كيف يمكنهم أن يحققوا أهدافهم دون قواهم الخارقة.  	n

وشجعهم على التفكر باألسئلة التالية: 

كيف تختلف مجتمعات األبطال الخارقين التي رسموها عن   .1
تجاربهم التي عاشوها أو تشبهها؟ 

ما هي القوى المطلوبة كي تحملوا مجتمعاتكم المحلية   .2
على تناول موضوع الحقوق الجنسية واإلنجابية؟

هل تعرف أنصارًا لحقوق اإلنسان أو مدافعين عنها في   .3
مدرستك/ مجتمعك المحلي/ العالم؟ ما هي القوى التي 

يمتلكونها )مهارات ومعارف وتوجهات ومواقف(؟ 

اإلطار الخاص بقوى الناشطين )15 دقيقة( 
اطلب من المشاركين أن يكتبوا على قصاصات الورق أو  	n

بطاقات الفهرس قواهم )مهاراتهم ومعارفهم ومواقفهم(، 
من قبيل مثاًل »اإلصغاء الجيد« أو »التحلي باإلبداع« 

اطلب من المشاركين أن يشكلوا حلقة يضعوا في وسطها  	n

صندوقا. 

اطلب من المشاركين أن يقرأوا واحدًا تلو اآلخر القوى التي  	n

يتعين عليهم توفيرها لمجموعتهم بوصفهم ناشطين خارقين 
في مجال الحقوق الجنسية واإلنجابية كأن يقول أحدهم »أنا لدي 

القوة كي... « ثم يضعوا الورقة في الصندوق ويعودوا إلى 
الحلقة. 

وعلينا أن ندرك أننا نمتلك جميعا القوة وأنه يمكننا معا أن ننجز  	n

الكثير للدفاع عن الحقوق الجنسية واإلنجابية.

واختتم الفعالية بنشاط »صرخة القوة« أو بشيء آخر يبرهن عن  	n

قوة الشخص )ُانظر اإلطار أعاله من أجل تمرين صرخة القوة 
التنشيطي(.

واترك جميع األوراق في صندوق القوة. وبوسعك أن تستخدمه  	n

لتذكير المجموعة بجميع قواهم عند تصميم األنشطة.

 تمرين تنشيطي: صرخة القوة )5 دقائق( 

اطلب من المشاركين الوقوف في حلقة.  	n

ثم يمد كل شخص يديه إلى األمام في وضعية القرفصاء مع  	n

اتجاه الذراعين إلى األرض

متى ما وصلت إلى ذلك المكان فيمكنك أن تقول شيئا من  	n

قبيل: »تخيلوا أننا نستجمع قوانا وطاقاتنا من مركز األرض«. 
ثم مدد يداك كما لو كنت تجمع الطاقة على شكل كرة ال تنفك 

تكبر بالتزامن مع نهوضك إلى األعلى رويدًا رويدًا.

ثم أرشد المشاركين بحيث ينهضوا ببطء. ومع جمع الطاقة  	n

من األرض يستمر حجم الكرة يكبر تزامنًا مع علو صوتك. ثم 
ابدأوا بالصراخ سوية ولكن بصوت خافت بينما يعلو الصوت 

أكثر فأكثر مع نهوضك عن األرض.

وتصل الصرخة إلى أعلى مستوياتها ما أن تصبح ذراعاك  	n

ممدودتين فوق رأسك بشكل كامل قبل أن ترمي كرة الطاقة 
في الهواء.

ثم انضم إلى باقي أفراد المجموعة في التصفيق. 	n
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 الخطوة 4: القيام بتحرك )15 دقيقة( 

تفكر في كيفية التحرك في ضوء ما تعلمناه. 	n

هل تعرف أحدًا تعتبره أنت بطاًل في مجتمعك المحلي؟ 	n

أطلع أفراد المجموعة على اسمه، أسمائهم. 	n

اكتب رسالة تعترف فيها لشخص أو تهنئه فيها بأنه بطلك. 	n

قم بإعداد قصص الناشطين الخارقين لعرضها أمام اآلخرين. 	n

موظفو فرع منظمة العفو الدولية في سويسرا يظهرون سواراتهم ذات 
األلوان البراقة المعدة الستخدامها من ناشطين سويسريين بمناسبة إطالق 

حملة »جسدي حقوقي« في بيرن بسويسرا، 3 مارس/آذار 2014.
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األهداف 
تحديد مشكلة متعلقة بحقوق الشباب الجنسية واإلنجابية  	n

وتحليلها. 

استكشاف العالقة بين أسباب المشكلة وتبعاتها. 	n

الشروع في تحديد سبل التصدي للمشكلة.  	n

الوقت المخصص 
ساعتان

المواد الالزمة 
أوراق اللوح القالب  	n

أقالم ملونة وأقالم حبر  	n

بطاقات الفهرس أو قصاصات الورق الالصقة 	n

قصاصات ورق على شكل أوراق الشجر 	n

شريط الصق أو غيره من المواد الالصقة 	n

جدار إللصاق األوراق عليه  	n

يتضمن هذا النشاط أربع خطوات
الخطوة 1: تحديد المشاكل )30 دقيقة( 

الخطوة 2: تحليل المشاكل – شجرة المشكالت )45 دقيقة( 
الخطوة 3: تحديد الحلول – شجرة الحلول )30 دقيقة( 

الخطوة 4: القيام بتحرك )15 دقيقة( 

 النشاط 2.4

الشباب يصنعون التغيير 

 نصائح للميسر

	يمكنك	تعديل	الوقت	المخصص	لهذا	النشاط	حسب	حجم	
مجموعتك	واحتياجاتها.	وإذا	كنت	تعمل	مع	مجموعة	صغيرة	من	
المشاركين	فقد	ترتئي	أن	تجري	النشاط	دون	تقسيمهم	إلى	

مجموعات	مصغرة.	ومن	األهمية	بمكان	التفكير	في	الوقت	المتوفر	
وكيفية	ضمان	مشاركة	الجميع.

	ُصممت	الخطوات	في	النشاط	الحالي	لمساعدة	الشباب	
على	تحديد	وتحليل	وتخطيط	التغيير	الذي	يودون	رؤيته	يتحقق	في	
مجتمعهم	المحلي	وكيف	يمكنهم	المساهمة	في	جعل	هذا	التغير	

واقعا	معاشًا.

	يمكن	القيام	بكل	خطوة	كما	لو	كانت	نشاطا	قائما	بذاته	ولكن	
ينبغي	االحتفاظ	بالمعلومات	التي	يتم	جمعها	عقب	كل	خطوة	

واستخدامها	في	الخطوات	الالحقة.

	بأوراق	شجرة	الحلول	بعد	انتهاء	النشاط	بحيث	يمكنك	 	احتف
الرجوع	إليها	عند	الحاجة.

	ومن	المهم	عند	قيام	المشاركين	بانتقاء	المشكالت	الواجب	
تحليلها،	أن	تبدأ	بمشكلة	بسيطة	وملموسة	ومألوفة	لدى	
المشاركين.	ومتى	ما	شعر	المشاركون	بالثقة	في	استخدام	

األساليب	المختلفة،	بوسعك	حينها	دراسة	إمكانية	طرح	مشكالت	
أكثر	تعقيدًا.

تم تكييف هذا النشاط من كتاب »معًا اآلن! 100 أداة تشاركية لتحشيد 
المجتمعات المحلية لمكافحة مرض فيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز. 
التحالف الدولي لمكافحة مرض فيروس نقص المناعة البشرية المكتسبة/

اإليدز«، 2006.

131 الفصل	الرابع
تبني	مواقف	لصالح	الحقوق	
الجنسية	واإلنجابية



رقم	الوثيقة:	ACT 35/001/2015 يناير/كانون الثاني 2015

الوحدة الثالثة – الحقوق الجنسية واإلنجابية هي من حقوق اإلنسان
احترموا	حقوقي،	احترموا	كرامتي

الخطوة 1: تحديد المشاكل )30 دقيقة( 

الجلسة العامة
اطلب من المشاركين أن يكتبوا أو يرسموا على بطاقات  	n

منفصلة مختلف المشاكل التي يواجهها الشباب على صعيد 
حقوقهم الجنسية واإلنجابية – على أن تتم كتابة قضية أو 

مشكلة واحدة فقط على كل بطاقة أو قصاصة ورق.

اطلب من المشاركين وضع البطاقات على األرض ووجهها إلى  	n

أعلى بحيث يمكن لجميع المشاركين مشاهدتها.

واآلن اطلب من المشاركين فرز البطاقات إلى فئات مختلفة  	n

حسب معاييرهم المتعلقة بطبيعة المشكلة التي يريدون 
استعراضها. ومن األهمية بمكان أن تسمح للمشاركين بأن 
يتوصلوا هم إلى فئاتهم وقد يبدو عليهم مظهر الفوضى 

والبطء في بادئ األمر ولكن ثق أنهم قادرون على القيام بذلك.

ناقش ما تتمخض عنه الفئات. فعلى سبيل المثال، ما الذي  	n

يميز كل فئة ولماذا؟ ولماذا يستخدم المشاركون هذه الفئات؟

تفكر مع المشاركين بطريقة ترتيب المشكالت حسب األولوية  	n

)مثال: حسب مدى إلحاحها أو إمكانية تغييرها أو بناء على مدتها 
ما بين قصيرة أو طويلة األجل(.

احتفظ بقائمة المشاكل الستخدامها في الخطوات الالحقة. 	n

الخطوة 2 تحليل المشكالت – شجرة المشكالت 
)45 دقيقة(

عمل المجموعات )25 دقيقة( 
قسم المشاركين على مجموعات صغيرة مكونة من أربعة إلى  	n

ستة مشاركين في كل واحدة وأعط كل واحدة منها ورقة اللوح 
القالب وقد ُرسمت عليها شجرة )انظر شجرة المشكالت الواردة 

في الصفحة 133( على أن يكون عنوانها »شجرة المشكالت«.

اطلب من كل مجموعة أن تنتقي إحدى المشكالت التي تم  	n

التوصل إليها في الخطوة السابقة – من قبيل مثال »الوصمة 
المتعلقة بالمثلية الجنسية« أو »ارتفاع معدالت حمل 

المراهقات«. ارسم المشكلة أو اكتبها في جذع الشجرة.

شجع المشاركين على مناقشة األسباب المباشرة للمشكلة  	n

من خالل طرح السؤال التالي: »لماذا يحدث ذلك برأيك؟« )على 
سبيل المثال، يمكن أن يكون السبب المباشر »الرتفاع معدالت 
حمل المراهقات« غياب المعلومات المتعلقة بالرعاية في مجال 

الصحة الجنسية واإلنجابية أو عدم الحصول على وسائل منع 
الحمل(.

ارسم أو اكتب كل سبب على شاكلة جذر من جذور الشجرة.  	n

وبالنسبة لكل سبب من األسباب المباشرة، شجع المشاركين  	n

على تحديد األسباب األساسية من خالل طرح السؤال نفسه 
ثانيًة. قم بإضافة جذر آخر لتنضم إلى مجموعة األسباب 

األساسية التي تم تحديدها.

شجع المشاركين على تحديد اآلثار المباشرة للمشكلة. واسألهم  	n

قائال: »ماذ يحدث تاليًا؟« ارسم أو اكتب كل أثر على شاكلة فرع 
من فروع الشجرة.

كرر العملية السابقة، ولكن إلى أن يتم هذه المرة تحديد جميع  	n

اآلثار الممكنة. وكرر السؤال: ماذا يحدث بعد ذلك؟ 
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مثال: شجرة المشكالت

البغاء
التهميش

جرائم الكراهية
الكآبة

فقدان العمل

اإلدمان علىاالنتحارالتمييز
المخدرات

اإلنكار

الدفاع عن
حقوق المثليين

والمثليات

عدم قبول المثلية

ضغوط
ضغوطالمجتمع المحلي

الدينالمجتمع األوسع
أسلوب الحياة

ضغوط العائلة
الخلفية/الميول

األخالقالثقافة والتقاليد
الفضائل

القوانينالمنافسةالحالة/الوضع
الخلفية األبوية

المبادئ والقيمالفحولة
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الجلسة العامة )20 دقيقة( 
باالعتماد على عدد المجموعات الصغيرة والوقت المتبقي،  	n

يمكنك أن تطلب من كل مجموعة عرض شجرتها أو يمكنك وضع 
جميع رسومات الشجر على الجدار والطلب من المشاركين إلقاء 

نظرة على كل شجرة قبل أن يتفكروا في معنى النشاط الذي 
قاموا به. 

ناقش ما يظهره كل رسم بياني، من قبيل ما يلي مثال:  	n

ما هو عدد األسباب والنتائج المرتبطة بكل مشكلة؟   .1

أيها أكثر أهمية على اإلطالق؟   .2

أيها يمكننا التصدي له؟   .3

ما الذي يمكن القيام به للتصدي ألسباب )جذور( المشكلة   .4
والتقليص من آثارها؟

سل المشاركين إن كانت هناك أسباب أو آثار تشترك بها أكثر من  	n

مشكلة مختلفة.

الخطوة 3: تحديد الحلول – شجرة الحلول )45 دقيقة( 

الجلسة العامة 
قم بانتقاء إحدى المشكالت التي يود المشاركون تناولها. 	n

علق شجرة المشكالت على الجدار.  	n

قم بتغطية جدار آخر بالورق وارسم شجرة أخرى كبيرة تحمل عنوان  	n

»شجرة الحلول«.

اطلب من المشاركين التفكير في األسباب والنتائج لتي تم  	n

تحديدها في شجرة المشكالت واكتب الحلول على قصاصات 
ورق على شكل »أوراق الشجر« وألصقها على شجرة الحلول.

صّنف الحلول المتشابهة ضمن فئة واحدة.  	n

اتفق مع المشاركين على تصنيف الحلول السهلة وتلك التي  	n

ُتعد أكثر صعوبة على صعيد تحقيقها.

تمثل حلول المشكالت التغيير الذي ينشده الشباب على صعيد  	n

حقوقهم الجنسية واإلنجابية. وسوف يتم استخدامها في 
النشاط التالي. 

الخطوة 4: القيام بتحرك )30 دقيقة( 

حدد األنشطة التي تصلح لنشر الوعي بالمشكالت القائمة  	n

وحلولها الممكنة.

ابدأ بتحديد النشاط الذي يريد المشاركون العمل من خالله معا  	n

لتحقيق حلوله )سوف يرد نقاش لهذا األمر في النشاط القادم(.

تحقق من أوجه ارتباط قائمة المشكالت التي توصلت المجموعة  	n

إليها بحملة منظمة العفو الدولية »جسدي حقوقي« وكيف 
يمكن أن ينخرط المشاركون بها.
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نصائح للميسر

	يمكنك	تعديل	الوقت	المخصص	للنشاط	وفق	حجم	
مجموعتك	واحتياجاتها.

	بقائمة	الخصوم	والحلفاء	التي	يتم	التوصل	إليها	مع	 	احتف
نهاية	النشاط	الستخدامها	في	أنشطة	أخرى.

	يمكن	استخدام	هذا	النشاط	الكتشاف	أهمية	العمل	ضمن	
إطار	فريق	واحد.

األهداف 
تحديد هوية الخصوم المحتملين الذين يتحدون الحقوق  	n

الجنسية واإلنجابية في مجتمعات المشاركين المحلية.

تحديد الحلفاء المحتملين على صعيد الدفاع عن الحقوق  	n

الجنسية واإلنجابية في مجتمعات المشاركين المحلية.

فهم أهمية وقوة العمل كفريق واحد وتعزيز روح الفريق  	n

ومهارات االتصال والتواصل.

الوقت المخصص
ساعتان

المواد الالزمة 
أوراق اللوح القالب أو سبورة/لوح أبيض  	n

ألوان/أقالم حبر  	n

مساحة فسيحة على أرض الغرفة 	n

شريط الصق عريض أو خيط  	n

أوراق ملونة )مجموعتان من األوراق بلونين مختلفين على  	n

األقل(

يتضمن هذا النشاط ثالث خطوات
الخطوة 1: تحديد هوية الخصوم )45 دقيقة( 

الخطوة 2: تحديد هوية الحلفاء )60 دقيقة( 
الخطوة 3: القيام بتحرك )15 دقيقة( 

 النشاط 3.4

الحجارة والعقبات 

أحد المشاركين في ورشة عمل بالفلبين يعرض »شجرة المشكالت« 
المتعلقة بالحقوق الجنسية واإلنجابية، أغسطس/آب 2014.
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الخطوة 1: تحديد هوية الخصوم )45 دقيقة( 

الجلسة العامة )10 دقائق( 
اشرح للمشاركين أن الهدف من هذا التمرين هو مساعدتهم  	n

على فهم خصومهم بشكل أفضل.

واطلب منهم أن يعودوا بالذاكرة إلى األبطال الخارقين في  	n

مجال الحقوق الجنسية واإلنجابية من النشاط 4.1. واطرح 
السؤال التالي: من هم الخصوم الذين تحدوا الحقوق الجنسية 

واإلنجابية ووقفوا في وجه األبطال الخارقين هؤالء؟

اطلب من المشاركين تحديد أشخاص أو جماعات بعينها بوسعها  	n

لعب دور الخصم في مجتمعاتهم المحلية عن طريق تحدي 
الحقوق الجنسية واإلنجابية، وأن يدونوا ذلك على ورقة اللوح 

القالب. ومن الممكن أن تشمل القائمة أحد القادة المحليين أو 
مسؤول منتخب أو أي شخص آخر أو جماعة أخرى تحظى بنفوذ 

بارز.

ناقش مع المجموعة هوية الشخص الذي يعتقدون أنه أكثر  	n

األهداف أهمية من حيث ضرورة التركيز على استهدافه.

عمل المجموعات المصغرة )20 دقيقة( 
قسم المشاركين إلى مجموعات مكونة من أربعة أو ستة  	n

أشخاص.

اطلب من كل مجموعة أن تنتقي هدفًا أو خصمًا يكون محط  	n

نقاشها وإعداد »خارطة النفوذ« التي تظهر األطراف التي لها 
تاثير على الهدف أو الخصم المنشود ومن يمكنه التواصل معه 

أو اإلصغاء إليه.

ينبغي أن تظهر الحلقة األولى من حلقات الخارطة هوية  	n

الشخص الذي يؤثر على الهدف محليًا. وأما الحلقة الثانية 
فتظهر من بوسعه التأثير عليه وطنيًا فيما تبرز الحلقة الثالثة 
هوية الشخص الذي يؤثر على هدف المجموعة أو خصمها 

دوليا/عالميا. )وبوسعهم استخدام المثال الوارد على الصفحة 
138 لالسترشاد(.

اطلب من المشاركين تصميم خارطة النفوذ الخاصة بهم  	n

ورسمها على ورقة كبيرة من أوراق اللوح القالب أو باستخدام 
بطاقات الفهرس ورصفها على أرض القاعة.

وعقب ملء الحلقات الثالث بالمعلومات، ينبغي على  	n

المشاركين تتبع أثر النفوذ أو التأثير وكيف يمكنهم أن يؤثروا 
على الهدف مباشرة )عن طريق أناس أو جماعات أو متنفذين 

ورد ذكرهم في خارطة المجموعة(.

الجلسة العامة )15 دقيقة( 
اطلب من المشاركين العودة إلى الجلسة العامة واطلب من كل  	n

مجموعة مصغرة أن تطلع باقي المجموعات على محتوى خارطة 
النفوذ التي توصلت إليها.

بعد انتهاء كل مجموعة من عرض ما لديها، شجعهم على التفكر  	n

بأسئلة من قبيل ما يلي: 

كيف قررتم هوية الخصم األنسب الستهدافه؟ ولماذا   .1
تعتقدون أن هذا الخصم متنفذ وقوي؟

كيف عساكم تهزمون هذا الخصم محليًا ووطنيًا ودوليًا؟ ما هو   .2
المسار الذي سوف تسلكونه للتأثير على الهدف )الخصم(؟ 

 الخطوة 2: تحديد هوية الحلفاء )60 دقيقة( 

قبيل البدء بهذه الخطوة، حدد مساحة كبيرة على أرض القاعة  	n

أو الساحة باستخدام شريط الصق أو خيط. وتحصل بهذا على 
»حفرة الحمم المنصهرة«.

اشرح للمشاركين أن التمرين الحالي سوف يساعدهم على تحديد  	n

هوية الحلفاء الذين بوسعهم مد يد العون لهم في تحديهم 
ألعداء الحقوق الجنسية واإلنجابية في مجتمعاتهم المحلية.

عمل المجموعات )15 دقيقة( 
قسم المشاركين إلى مجموعتين. وأعط كل واحدة منهما  	n

مجموعة من األوراق الملونة )على أن يكون لون أوراق كل 
مجموعة مختلفا عن لون أوراق األخرى(.

اطلب من المجموعتين اللجوء إلى أسلوب العصف الذهني  	n

لحصر جميع الحلفاء والشركاء المحتملين في المجتمع المحلي 
الذين بوسعهم مساعدتهم في الدفاع عن الحقوق الجنسية 
واإلنجابية. وينبغي كتابة اسم أو هوية كل حليف أو شريك 

محتمل على ورقة منفصلة.

اطلب من المجموعتين تسليمك تلك األوراق. 	n
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»حفرة الحمم المنصهرة« )15 دقيقة( 
قم برصف أوراق الحلفاء على األرض بعد أن تخلط أوراق  	n

المجموعتين ضمن ما أصبح اآلن »حفرة الحمم المنصهرة«.

اشرح للمجموعتين أن لديهم 5 دقائق لالنتقاء من الحفرة جميع  	n

الحلفاء المطلوبين للمساعدة في الدفاع عن الحقوق الجنسية 
واإلنجابية في مجتمعهم المحلي. ولكن ثمة شروط ينبغي 

مراعاتها وهي: 

ال يمكن ألكثر من شخص واحد من كل مجموعة أن يتواجد  	

داخل حفرة الحمم المنصهرة في الوقت نفسه.

ال يمكنهم أن يطأوا أرض الحفرة، ولكن على الحجارة  	

الوهمية )وهي عبارة عن األوراق التي ُكتبت عليها اسماء 
الحلفاء المحتملين(. ومن يدوس على أرضية حفرة الحمم 

المنصهرة فيتعين عليه حينها العودة والسماح لشخص آخر 
بأخذ الدور.

ال يمكن إزالة أكثر من »حجر« من الحفرة في كل مرة.  	

والفريق الذي ينجح بشكل آمن في جمع كل الحلفاء المطلوبين  	n

يصبح هو الفريق الفائز. 

الجلسة العامة )30 دقيقة( 
ناقش تمرين حفرة الحمم المنصهرة مع المجموعة، وتفكر  	n

وإياهم بأجوبة األسئلة التالية: 

كيف حددتم هوية الحلفاء المطلوبين؟   .1

صف شعور العمل كفريق واحد؟   .2

كيف شعرتم عندما اضُطررتم إلى معاودة الكّرة؟   .3

كيف قررتم انتقاء هوية حلفائكم؟   .4

ولماذا تعتقدون أن هؤالء هم حلفاء أقوياء لكم؟   .5

الخطوة 3: القيام بتحرك )15 دقيقة( 

قسم المشاركين إلى مجموعتين، واطلب منهما أن يقوموا  	n

بالعصف الذهني لتحديد هدف أو انتقاء أحد الحلول المحددة 
سابقا من أجل فعل شيء يساعدهم على نشر الحقوق 

الجنسية واإلنجابية في مجتمعهم المحلي. واطلب منهم النظر 
في اآلتي: 

من هم الحلفاء الذين يحتاجونهم لتحقيق ذلك الهدف؟   .1

كيف يمكنهم العمل مع حلفائهم؟   .2

ومن هم خصومهم المحتملين؟   .3

ماذا ينبغي عليهم فعلة للتقليل من تأثير الخصم ونفوذه؟   .4

اطلب من المشاركين اقتراح أنشطة يمكنهم القيام بها لتحقيق  	n

ذلك الهدف. )يمكن أن تتضمن المقترحات الممكنة عقد 
اجتماعات عامة أو أداء عرض مسرحي أو إطالق حملة ملصقات 

تعريفية بقضية ذات صلة بالسياق المعني أو تأسيس مركز 
شبابي أو عيادة صديقة للشباب(.

منظمة العفو الدولية في فالنسيا بإسبانيا تروج لحملتها »جسدي حقوقي« 
بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، مارس/آذار 2014.

©
 A

m
nesty International 

137 الفصل	الرابع
تبني	مواقف	لصالح	الحقوق	
الجنسية	واإلنجابية



رقم	الوثيقة:	ACT 35/001/2015 يناير/كانون الثاني 2015

الوحدة الثالثة – الحقوق الجنسية واإلنجابية هي من حقوق اإلنسان
احترموا	حقوقي،	احترموا	كرامتي

مثال: خارطة توزيع الخصوم 
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 نصائح للميسر

	يمكنك	تعديل	الوقت	المخصص	لهذا	النشاط	حسب	حجم	مجموعتك	
واحتياجاتها.	

	بعد	أن	يحدد	المشاركون	نوع	القضية	التي	يريدون	العمل	عليها،	اطلب	
	واآلراء	إليها.	واحرص	على	 منهم	تحديد	الشخصيات	المستهدفة	لتوجيه	الحج

شمول	أصحاب	المصلحة	المعنيين	بالقضية.	ويمكن	أن	يكونوا	من	الحلفاء	الذين	
ترغب	بالعمل	معهم	أو	خصوم	تحاول	إقناعهم	بقبول	رأيك.	)على	سبيل	المثال،	
إذا	حدد	المشاركون	النفاذ	إلى	خدمات	صحية	صديقة	بالشباب	كقضية	للنقاش،	

فينبغي	أن	تشمل	الشخصيات	المقترحة	طبيبا	أو	مديرا	للعيادة	الصحية(.

	شجع	المشاركين	أثناء	خطوة	العصف	الذهني	في	النشاط	على	التفكير	
	بمعنى	أن	يختاروا	مثال	التربية	الجنسية	بداًل	من	اقتراح	تغيير	 على	نطاق	واسع
	العادية.	إذ	سوف	يمنحهم	ذلك	حيزًا	إضافيًا	للتفكير	 محدود	النطاق	يطال	المناه
بتساؤالتهم	وما	يريدون	أن	يعملوا	على	تغييره.	وفكر	بالحلول	التي	تم	التوصل	

إليها	في	األنشطة	السابقة.	كما	يمكن	استخدام	القضايا	والمسائل	التي	
ُطرحت	في	الجلسات	والنقاشات	السابقة	ضمن	هذا	النشاط.

	يتصف	هذا	النشاط	بكونه	نشاطا	سريعا	وينطوي	على	الكثير	من	الحركة	
والتنشيط،	إذ	ينبغي	عليك	أن	يكون	صوتك	عاليا	والمشاركة	باستمرار	للحفاظ	

على	زخم	التمرين.	وامنح	المشاركين	دقيقتين	لكل	سؤال.	ومن	الجيد	أن	تمنحهم	
10	ثوان	كتحذير	قبل	أن	يصرخوا	قائلين:	»بدل«	أو	»تناوب«.	

	إذا	لم	يكن	لديك	عدد	زوجي	من	المشاركين،	فبوسعك	تشكيل	مجموعة	
من	شخصين	حينها،	على	أن	يتشاركا	في	إيصال	الرسالة	واإلجابة	عند	أداء	دور	

أحد	أصحاب	المصلحة	المعنيين.

	قد	يكون	من	المفيد	الصفير	أو	عمل	أي	جلبة	أخرى	كي	تضمن	سماع	
اآلخرين	لصوتك.

األهداف 
بناء الثقة والتمرس على المهارات الجدلية دفاعًا عن الحقوق  	n

الجنسية واإلنجابية الخاصة بالمتحدث واآلخرين على حد 
سواء.

استكشاف طريقة تصميم مختلف الرسائل الموجهة نحو  	n

فئات مختلفة من الجمهور.

الوقت المخصص 
ساعة و40 دقيقة

المواد الالزمة 
عدد من الكراسي بما يكفي لجميع المشاركين 	n

بطـاقــات فهرس أو أوراق الصقة  	n

شريط الصق  	n

أوراق اللوح القالب  	n

ألوان وأقالم حبر  	n

ساعة توقيت أو ساعة يد مزودة بعقرب للثواني 	n

أوراق أو بطاقات لكتابة أسماء األهداف )أصحاب المصلحة  	n

المعنيين( عليها عقب تحديدهم

يتضمن هذا النشاط ثالث خطوات 
الخطوة 1: تحديد الرسائل )30 دقيقة( 

الخطوة 2: إيصال الرسائل )50 دقيقة( 
الخطوة 3: القيام بتحرك )20 دقيقة( 

 النشاط 4.4

الحدي علنًا 
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الخطوة 1: تحديد الرسائل )30 دقيقة( 

الجلسة العامة 
اطلب من المشاركين القيام تمرين عصف ذهني للتوصل  	n

إلى تحديد قضية من قضايا الحقوق الجنسية واإلنجابية التي 
يواجهونها في مجتمعهم المحلي حاليا أو استخدم إحدى 

القضايا آنفة الذكر في األنشطة السابقة.

اكتب كل ما يقترحه المشاركون بهذا الخصوص على جزء من  	n

ورقة اللوح القالب. واشرح للمجموعة أنهم سوف يتمرنون 
على مهارات المناصرة وكسب التأييد اليومية باستخدام إحدى 

تلك القضايا كمثال. واطلب من أعضاء المجموعة التصويت 
على القضية المنتقاة أو التوصل إلى إجماع بشأنها للتركيز عليها 

في عملهم.

اطلب من المشاركين تحديد هوية أصحاب المصلحة المهمين  	n

الذين لهم عالقة بالقضية مع عدم إغفال الحلفاء والخصوم 
الذين تم تحديدهم في األنشطة السابقة. وحدد أربعة أو 

خمسة من أصحاب المصلحة على أقل تقدير )مثال: ولي األمر 
أو المعلم أو زعيم ديني أو إعالمي أو سياسي أو شاب آخر أو 

أي شخص آخر من أفراد المجتمع المحلي(.

اطلب من المشاركين العمل ضمن مجموعات مصغرة مكونة  	n

من شخصين أو ثالثة من أجل التوصل إلى »مجموعة أسئلة« 
واضحة بشأن القضية. اشرح لهم أن السؤال يتألف من ثالث 

رسائل: 

ما هو الشيء الذي يجب تغييره؟   .1

لماذا يتمتع باألهمية؟   .2

ما الذي يمكن لصاحب المصلحة المعني فعله إزاء تلك   .3
القضية؟ 

اطلب من المشاركين أن يفكروا في هذا السؤال وكيف يمكن  	n

أن يقود إلى التغيير باالعتماد على هوية صاحب المصلحة الذي 
يتحدثون إليه. وعليهم أن يقوموا بوضع رسالة أو أكثر لكل واحد 

من أصحاب المصلحة المعنيين.

وبينما ينهمك المشاركون في نقاشاتهم ضمن المجموعات  	n

المصغرة، قم أنت بترتيب الكراسي على شكل دائرتين متحدتي 
المركز على أن يواجه كل كرسي في الدائرة الخارجية كرسيًا آخرًا 
في الدائرة الداخلية. وألصق اسم صاحب المصلحة على ظهر 

الكرسي في الدائرة الخارجية وألصق عبارة »شخص شاب« على 
ظهر الكرسي المحاذي له بحيث ُتناوب بين صاحب المصلحة 

والشاب على الكراسي الموضوعة على محيط الدائرة الخارجية. 
وكرر األمر نفسه في الدائرة الداخلية واحرص على أن يكون 

الشخص الشاب مواجهًا لصاحب المصلحة على الدوام. 

الخطوة 2: إيصال الرسائل )50 دقيقة( 

الدوالب الدوار )20 دقيقة( 
متى ما انتهيت من إعداد المكان وقرر المشاركون ما هي  	n

األسئلة الي يودون طرحها، اطلب منهم العودة إلى الدائرة 
واطلب من كل واحد منهم الجلوس على كرسي.

اشرح لهم أنهم يجلسون اآلن ضمن دوالب الرسائل الدوار،  	n

وأن نصفهم سوف يقوم بدور أصحاب المصلحة فيما يقوم 
النصف اآلخر بلعب دور الشباب. واشرح لهم أنه بمجرد قولك 

كلمة »انطلق« ُيمنح النصف األول دقيقتين كي يوصل رسائله 
أو »أسئلته« إلى أصحاب المصلحة الجلوس أمامهم مباشرة.

من األهمية بمكان أن يقوم صاحب المصلحة بالتعريف بنفسه  	n

للشاب أمامه قبل أن يبدأ بتمرير رسالته. وينبغي على صاحب 
المصلحة اإلصغاء ولكن مع لعب الدور كما ينبغي بطرح األسئلة 

واإلجابة عليها أيضًا.

ومع نهاية مهلة الدقيقتين، يقول الميسر كلمة »بدلوا« أو  	n

»تناوبوا« فيقوم الطرفان وينتقالن إلى الكرسي إلى يمينهما 
)وعليه سوف نرى دائرتان تدوران بشكل متعاكس( ثم ُتعطى 

مهلة الدقيقتين وهكذا دواليك.

اطلب من المشاركين التناوب وتكرار النشاط إلى أن يحظى كل  	n

منهم بفرصة لعب دور صاحب المصلحة )أي أنك بحاجة إلى تكرار 
النشاط 10 مرات لضمان ذلك إذا كان لديك خمس شخصيات أو 
أصحاب مصلحة( أو إلى أن تشعر أن وقتًا كافيًا قد ُخصص وأن 

كل مشارك قد حظي بفرصة لعب دور أكثر من شخصية.
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الجلسة العامة )30 دقيقة(
متى ما سنحت للجميع فرصة لعب أدوار مختلفة، أعلن انتهاء  	n

النشاط من خالل طرح األسئلة التالية عليهم ومناقشتها: 

كيف كان شعوركم مع علمكم بأن أمامكم دقيقتين فقط   .1
لتمرير الرسالة؟ 

ما هو أصعب جزء على صعيد تصميم رسالة تصلح لتمريرها   .2
في دقيقتين فقط؟ 

كيف قمت بتغيير فحوى الرسالة مع كل صاحب مصلحة   .3
مختلف تحدثت معه؟ )اطلب من متطوع من بين المشاركين 

أن يعطي مثااًل على كيفية إلقاء الرسالة بطريقة مختلفة 
في كل مرة(

هل وجدتم أفكارًا مقنعة عندما كنتم تلعبون دور أصحاب   .4
المصلحة ولماذا؟ 

الخطوة 3: القيام بتحرك )20 دقيقة( 

نتأمل بكيفية القيام بتحرك على ضوء ما تعلمناه ونقوم بإعداد  	n

قائمة بأكثر الحجج إقناعًا. 

ناقش كيف يمكن للمشاركين نقل هذه القضايا لطرحها على  	n

شريحة أوسع من الجمهور. مثال: 

نظم لقاًء حواريًا في مجتمعك المحلي أو جامعتك.  	

اكتب مدونة تلخص القضية فيها والطرح الذي يمكن للجميع  	

تبادله مع آخرين عبر شبكات التواصل االجتماعي.

استخدم هذه الرسائل لتصميم شعارات والفتات  	

وملصقات وغيرها من المواد المبتكرة بحيث يمكن 
استخدامها في التحركات العامة في مدرستك أو مجتمعك 

المحلي. 

عمل فني دعمًا لحملة »جسدي حقوقي«، 2013.
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 نصائح للميسر

	يمكنك	تعديل	الوقت	المخصص	لهذا	النشاط	حسب	حجم	
مجموعتك	واحتياجاتها.	

	ُصممت	الخطوات	المختلفة	في	هذا	النشاط	لمساعدة	الشباب	على	
تحديد	معالم	رحلة	التغيير	ووضع	خطة	عمل	من	أجل	جعل	التغيير	واقعًا	

ملموسًا.

	وإذا	كنت	تتعامل	مع	مجموعة	صغيرة	من	المشاركين،	فلعلك	تقرر	
أن	تنجز	النشاط	بشكل	جماعي.	ومن	األهمية	بمكان	أن	تتنبه	إلى	الوقت	

بما	يكفل	مشاركة	الجميع.

	ومن	األهمية	بمكان	عندما	يعكف	المشاركون	على	تحديد	طبيعة	
التغيير	الذي	ينشدون	أن	يبدأوا	على	نطاق	ضيق	وملموس.	ومن	

نجاز	بحيث	ال	يشعر	 األفضل	وجود	خطة	عمل	قصيرة	واقعية	وقابلة	ل
المشاركون	باإلحباط.	وبوسعهم	متابعة	العمل	وصواًل	إلى	خطط	عمل	

أكثر	تعقيدًا	متى	ما	اصبحت	لديهم	خبرة	في	الموضوع.

	ومن	األهمية	بمكان	أن	تحرص	أثناء	النشاط	على	تحقق	المشاركين	
من	واقعية	خططهم	المقترحة	على	الدوام	ويروا	إذا	ما	كانت	ملموسة	

وقابلة	للتنفيذ	في	ضوء	الوقت	والموارد	المتاحة.

األهداف 
فهم خطوات التخطيط المطلوبة إلحداث التغيير على صعيد  	n

حقوق اإلنسان

وضع خطة قائمة على حقوق اإلنسان تركز تحديدا على  	n

الحقوق الجنسية واإلنجابية منها.

الوقت المخصص
ساعتان

المواد الالزمة: 
أوراق اللوح القالب  	n

شريط الصق أو أي نوع آخر من المواد الالصقة  	n

ورق الصق أو بطاقات فهرس أو قصاصات ورق صغيرة  	n

ألوان وأقالم حبر  	n

نسخ طبق األصل عن نموذج )قالب( خطة العمل )على  	n

الصفحتين 144 و145( – بواقع واحدة لكل مشارك أو نسخة 
منها ُتعلق على اللوح القالب بحيث يراها الجميع 

صور طبق األصل عن المخطط البياني لرحلة التغيير )الصفحة  	n

146( – بواقع نسخة واحدة لكل مجموعة أو نسخة ُتوضع 
على اللوح القالب بحيث يراها الجميع 

شجرة الحلول من النشاط 2.4  	n

يتضمن هذا النشاط ثالث خطوات 
الخطوة 1: وضع خطة عمل )ساعة واحدة( 
الخطوة 2: عرض خطة العمل )45 دقيقة( 

الخطوة 3: التحرك )15 دقيقة( 

النشاط 5.4

خطة لعمل من أجل التغيير 
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الخطوة 1: وضع خطة عمل )ساعة واحدة( 

الجلسة العامة )10 دقائق( 
اشرح للمشاركين أن هذا النشاط سوف يساعدهم على بلورة  	n

خطة تجعل التغيير في مجتمعاتهم المحلية ممكنًا. 

اشرح للمشاركين أنه سوف ُيطلب من المجموعات أن تعد  	n

خطط العمل الخاصة بها على أن تتضمن أنشطة، أي أمور يمكن 
لألشخاص القيام بها، ونتائج منوطة بتلك األنشطة والتغييرات 

التي تنشدها في مجتمعاتها المحلية.

ألق نظرة مع المشاركين على المخطط البياني الخاص برحلة  	n

التغيير التي تعرض كيف تقود األنشطة إلى نتائج تفضي 
بدورها إلى تغييرات نود رؤيتها.

سوف يحتاج المشاركون أثناء هذا النشاط إلى الرجوع إلى ما  	n

أنجزوه في النشاطات السابقة في القسم الحالي.

عمل المجموعات المصغرة )50 دقيقة( 
قّسم المشاركين إلى مجموعات صغيرة من أربعة أو خمسة  	n

أشخاص. وأعط كل واحدة منها جزءًا من ورقة اللوح القالب 
ونسخة عن نموذج خطة العمل لكل فرد من المشاركين.

اطلب من المجموعات أن تلقي نظرة على شجرة الحلول )التي  	n

تم التوصل إليها في النشاط 4.2( وتنتقي إحداها للعمل عليها 
من أجل إنجازها. 

وباستخدام النماذج الخاصة بخطط العمل، اطلب من كل  	n

مجموعة أن تتوصل إلى خطة العمل الخاصة بها من أجل التغيير 
وكتابتها على ورق اللوح القالب. 

الخطوة 2: عرض خطة العمل )45 دقيقة( 

جلسة عامة
امنح كل مجموعة وقتًا كي تعرض خطة العمل التي توصلت إليها.  	n

واحرص على إتاحة الكثير من الوقت للنقاش وشجع المشاركين 
على تبادل النصائح واألفكار المفيدة فيما بينهم من أجل التحسين.

الخطوة 3: التحرك )15 دقيقة( 

تفكروا معًا في كيفية متابعة تنفيذ تلك الخطط.  	n

كيف يمكن للمشاركين أن يعملوا مع بعضهم البعض والحلفاء   .1
اآلخرين في مجتمعاتهم المحلية عقب انتهاء النشاط؟

كيف يمكن لهم أن يدخلوا المزيد من التطوير والتحسين   .2
على خطط العمل الخاصة بهم؟ 

كيف يمكنهم كسب المساندة والتأييد لترجمة خطط العمل   .3
إلى واقع عملي؟ 

قم بإحالة المشاركين إلى الحملة العالمية التي أطلقتها منظمة  	n

العفو الدولية بعنوان »جسدي حقوقي« وشجعهم على 
االنخراط والمشاركة فيها. وكيف يمكنهم أن ينسقوا وضع خطة 
عمل بالتعاون مع الحملة؟ قم بزيارة الموقع اإللكتروني للحملة 

www.my-body-my-rights.com

مشاركون في ورشة عمل عالمية الستكشاف الحقوق الجنسية واإلنجابية 
في لندن، المملكة المتحدة، أكتوبر/تشرين األول 2014.
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التعليقات  نموذج التقييم
التخطيط لكيفية تحقيق التغيير

ما هي قضية الحقوق الجنسية واإلنجابية 
التي تركزون عليها؟

ما هي المشاكل المحددة التي تتناولها 
هذه الخطة؟ 

من هي الفئة األكثر تأثرا بهذه القضية، 
ولماذا؟ 

ما هو التغيير الذي تنشدونه؟ 
مثال: يتحلى الشباب بفهم لحقوقهم 

الجنسية واإلنجابية. 

ما هو المطلوب لتحقيق ذلك التغيير؟ 
فكر ببضع تغيرات صغيرة من شأنها أن تقود 

إلى تحقيق تغيير كبير.
)مثال: سوف تؤدي التربية الجنسية الشاملة 

في المدارس إلى شباب يتحلى بمعرفة 
جيدة حول الحقوق الجنسية واإلنجابية.(

ما هي األنشطة التي بوسعنا القيام بها 
كي نؤثر على تلك التغييرات؟ 

فكروا بأنشطة واقعية تستطيع أن تعرف 
عندما تحققها أو تخفق في ذلك. 

)مثال: عقد عدد من ورشات عمل حول 
الحقوق الجنسية واإلنجابية.(

وكيف ستعرفون أنكم قد أنجزتم التغيير؟

ما هي المخاطر والتحديات أو العوائق التي 
تعترض سبيل تحقيق التغيير المنشود؟

من هي الجهات التي سوف تساعدكم 
على تنفيذ خطتكم؟ 
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التخطيط ألنشطتكم 

فكروا في األسئلة التالية فيما يتعلق بكل نشاط من األنشطة المقترحة

ما هو النشاط المقترح؟ صفه في جملة 
واحدة.

متى سوف ُينفذ النشاط؟

أين سوف ُيعقد النشاط؟

من سوف يشارك في النشاط؟

ما هي الموارد التي تحتاجها؟ )فكر 
باألشخاص والمعدات واألموال(

كيف ستخبر اآلخرين بما تقوم به؟

ما هي التحديات أو الحواجز التي تعترض 
سبيل تنفيذ النشاط بسالسة؟

كيف يمكنك التغلب على هذه التحديات أو 
الموانع؟

ينبغي تصوير نسخة ضوئيًا وتعليقها على الحائط.
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النتائ
ما يجب أن يحدث لتحقيق التغيير 

 التغيير المنشود 
الذي نريد

رحلة التغيير 

زيادة مستوى فهم 
الشباب لحقوقهم 
الجنسية واإلنجابية

األنشطة
 األمور التي سنقوم بها من أجل التأثير 

باتجاه التغيير

الفصل	الرابع146
تبني	مواقف	لصالح	الحقوق	

الجنسية	واإلنجابية

عقد	ورشات	عمل	تثقيفية	حول	حقوق	
اإلنسان	موجهة	للشباب	وتركز	على	حقوقهم	

الجنسية	واإلنجابية

كتابة	مدونات	)إلكترونية(	عن	تجارب	الشباب	
في	الحصول	على	معلومات	الصحة	الجنسية

إنشاء	مجموعة	حوارية	عبر	موقع	فيسبوك	
لتبادل	ومناقشة	المقاالت	المتعلقة	بالنوع	
االجتماعي	والحقوق	الجنسية	واإلنجابية	

تبادل	الصور	والروابط	اإللكترونية	عبر	مواقع	
التواصل	االجتماعي	للمقاالت	والحمالت	

واألفكار	المتعلقة	بالحقوق	الجنسية	واإلنجابية

تصميم	وإعداد	بطاقات	األسماء	والدبابيس	التي	
تنشر	الحقوق	الجنسية	واإلنجابية	في	الحي

أداء	عروض	مسرحية	تتناول	الحقوق	الجنسية	
واإلنجابية	بغية	رفع	الوعي	بها	ومناقشة	مشاكلها

إعداد	وتوزيع	منشورات	وملصقات	تتعلق	
بالنفاذ	إلى	خدمات	الصحة	الجنسية	واإلنجابية	

في	المجتمع	المحلي

إنشاء	مجموعة	حوارية	أو	محاورة	األصدقاء	أو	
مجموعات	أكبر	حجما	حول	مواضيع	الحقوق	

الجنسية	واإلنجابية

عرض	فيلم	وحوار	حول	الصور	النمطية	
المتعلقة	بالنوع	االجتماعي	أو	أي	موضوع	آخر	

يرتبط	بالحقوق	الجنسية	واإلنجابية

يتحد الشباب عن الحقوق 
الجنسية واإلنجابية مع 

غيرهم من الشباب، ويطرح 
التساؤالت ويناقش 

الصور النمطية وغيرها من 
للتصورات المسبقة التي 
تحد من تمتعهم وغيرهم 

بهذه الحقوق.

قيام الشباب بإعداد 
واالطال على وسائ 

تخاطب أفكارهم وباألشكال 
والقنوات التي يرتأون 

وإيصال معلومات موثوقة 
حول الجنسانية واإلنجاب.
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لقد أنهيتم للتو الوحدة التدريبية، واكتسبتم المعارف والمهارات 
الالزمة إلطالق حملتكم.

فبوسعكم الدفاع عن حقوقكم واالنضمام إلى آخرين بما يكفل 
للشباب في مختلف أنحاء العالم النفاذ إلى حقوقهم الجنسية 

واإلنجابية والتمتع بها. واعرفوا كيف يمكنكم أن تصبحوا جزءًا من 
حملة منظمة العفو الدولية »جسدي حقوقي« وانضموا إلى 

اآلالف من األشخاص اآلخرين كي تحدثوا أثرًا على الصعيد العالمي. 

أحسنتم 

بمناسبة يوم المرأة العالمي، توجه ناشطون من منظمة العفو الدولية 
وفنانة الرسومات الجدارية إيفيلين كويروز )نيغاهامبرغر( إلى البا، ريو دي 
جانيرو في البرازيل لرسم الوشم على هامش حملة »جسدي حقوقي« 

مارس/آذار 2014.
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استمارة التغذية االسترجاعية

1. معلومات حول الميسر. ما هي مهنتك؟

  معلم/مرب     طالب/شاب      ناشط              متطوع                غير ذلك )يرجى التحديد(

هل أنت       ذكر     أم       أنثى؟

2. أين تعيش؟

المدينة/البلدة/القرية ..............................................................      البلد ................................... ...................................................................

3. ما هي الوحدة التي عملت بصددها؟

  دليل الميسر

  الوحدة 1: الفقر وحقوق اإلنسان

  الوحدة 2: الحق في السكن 

  الوحدة 3: الحقوق الجنسية واإلنجابية هي من حقوق اإلنسان

4. ما هو السياق الذي استخدمت فيه الوحدة؟

  المدرسة   مجموعة شبابية أو نادٍ   غير ذلك – يرجى التحديد ........................................................................................

5. ما هي الفئة العمرية التي استخدمت الوحدة معها؟

  11–13 سنة     14–18 سنة     19–24 سنة

  غير ذلك – يرجى التحديد ....................................................................................

6. كم عدد األشخاص الذين شاركوا في دورتك تقريبًا؟ ......................................

7. هل وجدت الوحدة مفيدة لعملك؟ )يرجى وضع إشارة X أو دائرة على السطر( 1 )غير مفيدة بالمرة( – 5 )مفيدة جدًا(

5  4       3    2  1

8. أي الكلمات التالية تعبر عن رأيك بالوحدة؟ )لغاية ثالثة مربعات(

  مالئمة     جذابة      سهلة االستخدام     قابلة للتكييف  

  خالقة    غير مالئمة      مملة      معقدة 

  غير مرنة    قديمة العهد
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9. أ( ما الذي أعجبك أكثر من غيره في الوحدة؟

  المضمون )الموضوع(

  البنية )سهلة االستخدام، مفهومة، إلخ(

  المنهجية )األنشطة، األساليب، التكنيكات، إلخ(

  غير ذلك ...............................................................................................................................................................................................

ب( وضح لماذا أحببت الجانب/الجوانب التي اخترتها:

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

10. أ( ضع إشارة صح في المربع المناسب إذا الحظت أثناء ورشة العمل أو بعدها أن المشاركين:

  أظهروا معرفة متزايدة بالمضمون؟    غيروا سلوكهم؟

  قد شاركوا في حملة »جسدي حقوقي«؟   كانت لديهم دوافع للقيام بمزيد من التحركات؟

ب( يرجى توضيح جوابك أدناه:

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

11. هل ستستخدم الوحدة مرة أخرى مع مجموعات أخرى؟       نعم         ال

12. يرجى تبادل األفكار بشأن تحسين مستوى الوحدة:

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

.............. /.............. /.............. 13. ُيرجى كتابة تاريخ اليوم وأي تعليقات تود إضافتها:       

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

 يرجى إرسال االستمارة بعد تعبئتها إلى مكتب منظمة العفو الدولية في بلدك، 
hreteam amnesty.org :أو إرسال نسخة ضوئية منها بالبريد اإللكتروني إلى العنوان التالي

مع بالغ الشكر.





احترموا حقوقي، احترموا كرامتي
الوحدة الثالثة – الحقوق الجنسية واإلنجابية هي من حقوق اإلنسان

 »لقد جعلتني األنشطة الواردة في هذه الوحدة التدريبية أدر حقيقة أن لكل شخص الحق في أن يقرر 
بشأن كل ما يتعلق بحياته وصحته الجنسية«. 

حسن البوقري، المغرب 

تتحكم في جميع أنحاء العالم جهات أخرى بحرية األشخا في اتخاذ القرارات المتعلقة بصحتهم 
وأجسادهم وحياتهم الجنسية واإلنجابية وتكب من جماحها.  وتعيش غالبية شباب العالم البال عددهم 
. مليون شابة وشابة دون النفاذ إلى الحقوق الجنسية واإلنجابية والتمتع بها.  وتهدف هذه الوحدة 

التدريبية إلى تمكين الشباب كي يفهموا أننا نمتلك جميعًا الحق في اتخاذ تلك القرارات بأنفسنا، 
ويدافعوا عن حقوقهم ويطالبوا بها ويتخذوا القرارات المتعلقة بأجسادهم وحياتهم الجنسية والنو 

االجتماعي وحقوق اإلنسان دون خوف من التعرض للتمييز أو العنف.  

ولقد ُصممت هذه الوحدة التدريبية بحي يتم استخدامها مع الشباب والناشطين منهم في معرض 
مساندتهم ألقرانهم خالل رحالتهم الفردية والجماعية المتعلقة بالتفكر والتأمل والتحليل الناقد 
.  ويقتضي ذلك توافر المعرفة والمهارات الالزمة لالنخرا في حوارات صعبة تتناول  والتحر

مواضيع محرمة أو محظورة والنهوض دفاعًا عن الحقوق الجنسية واإلنجابية.

وببساطة، فبوسع الشباب من خالل تحاورهم مع بعضهم البعض أن يكتسبوا الثقة الالزمة لتغيير 
سلوكياتهم وتوجهاتهم ومواقف المحيطين بهم إزاء مواضيع النشا الجنسي واإلنجاب.  وبهذه 

الطريقة، يتسنى للشباب تشكيل مجتمع قائم على التمكين قوامه أفراد بوسعهم الدفا عن 
خرين. حقوقهم وحقوق ا

وهذه هي الوحدة التدريبية الثالثة ضمن سلسلة موارد التربية على حقوق اإلنسان للشباب.  وتبني 
هذه الوحدة المعنية بالحقوق الجنسية واإلنجابية على مواضيع عامة في مجال حقوق اإلنسان سبق 

طرحها في الوحدتين األولى والثانية، وتستكشف كيف تتجسد حقوق اإلنسان في أبداننا وفي 
الخيارات التي ننتقيها على صعيد حياتنا الجنسية واإلنجابية.

amnesty.org

:	 	 5 1 15	 رقم	الوثيقة:	
كانون	الثاني	15 يناير




