التدريب اإلقليمي للشباب العربي لتعزيز دورهم في دعم المساواة بين الجنسين والتراث الثقافي
مكتب اليونسكو في بيروت 18-15 ،تشرين الثاني  /نوفمبر 2017

وثيقة المعلومات األساسية

 -1الخلفية
ان مشروع شبكات الشباب المتوسطي هو مشروع مشترك بين اليونسكو واالتحاد األوروبي ،يضم  10بلدان (بما
في ذلك لبنان) .والهدف الرئيسي للمشروع هو تهيئة بيئة مواتية للشابات والشبان لتطوير كفاءاتهم وممارسة
حقوقهم واالنخراط الفعال كمواطنين نشطين،ال سيما في صنع القرارات المتعلقة بالسياسات العامة.
ومنذ إطالقه في عام  ،2014يركز المشروع على تطبيق نهج ذو شقين لتعميم مراعاة المنظور الجنساني ،تشمل
أنشطة على أساس مؤشرات محددة وأنشطة تعميم مراعاة المنظور الجنساني في دورة التنفيذ .على سبيل المثال،
خالل السنوات الثالث الماضية ،عزز المشروع قدرات أكثر من  4.000شابة وشاب من منظمات المجتمع
المدني في مجال تحليل السياسات المتعلقة بالشباب والتخطيط االستراتيجي الذي يراعي الحساسيات الجنسانية
وحقوق االنسان  ،ورصد وسائل اإلعالم وحوار السياسات .وأدت هذه الجهود إلى تنقيح أو تصميم سياسات
وطنية للشباب تراعي المنظور الجنساني في  7بلدان حيث تشارك فيها الشابات في تعاون مثمر مع المؤسسات
الوطنية وأصحاب مصلحة من الشباب .وعلى الرغم من التقدم المحرز ،ال تزال هناك عدة تحديات تواجه
الوصول الى المساواة بين الشابات والشبان .وتظهر المؤشرات االجتماعية واإلحصاءات الجنسانية األخيرة
ازدياد استبعاد الشابات في المجاالت االقتصادية والسياسية والثقافية واالجتماعية وعدم تكافؤ الفرص لمشاركة
إبداعهم؛ كما وتظهر'السقف الزجاجي' للشابات للوصول إلى مناصب القيادية أو المشاركة في عمليات صنع
القرار؛ واستمرار اآلراء السائدة بشأن الجنسين ،والقوالب النمطية السلبية ،والقيود المفروضة على حرية التعبير
على أساس الجنس؛ وتشكل التحديات الجنسانية المتصلة بالحصول على التدريب المتخصص وتنظيم المشاريع
و الموارد المالية حواجز مستمرة.
وإدراكا منها لتلك التحديات ،جعلت اليونسكو المساواة بين الجنسين أولوية هامة ،بما في ذلك في إطار عملها
المتعلق بالتراث الثقافي واإلبداع والتنوع الثقافي .إن المساواة في المشاركة و المساهمة في الحياة الثقافية للشابات
والشبان هي حق إنساني وثقافي كما ويضمن حرية التعبير للجميع.
وتهدف ورشة العمل في بيروت إلى تعزيز تحالفات الشباب اإلقليمية ،واالستفادة من الموارد المتاحة لدعم
مواصلة تعزيز المساواة في مجال حماية التراث الثقافي وتعزيزه؛ مع زيادة الوعي بأهمية دعم دور الشابات
والشبان على حد سواء للمشاركة في الثقافة والمساهمة فيها .وتسعى هذه المبادرة أيضا إلى بناء قدرات
المنظمات غير الحكومية الشبابية في جميع أنحاء المنطقة العربية ،وخاصة تلك التي تعمل حول التراث الثقافي،
في تعميم مراعاة المنظور الجنساني والدعوة إلى تمكين المرأة ومشاركتها (وخاصة الشابات ) في الحياة العامة
والسياسية.

ومن ناحية أخرى ،وفي سياق التوترات المتزايدة والعنف الشديد الذي يواجه الشابات والشبان في المنطقة العربية،
يقوم الشباب والشابات باستكشاف قوة الثقافة والفنون لتعزيز مجتمعاتهم وهويتهم المتنوعة والحفاظ عليها .وفي هذا
الصدد ،قام مؤتمر اليونسكو اإلقليمي األخير حول "التراث الثقافي والهوية :منظور الشباب العربي" (قرطاج ،تونس،
آذار  /مارس  )2017بجمع الخبرات والممارسات الجيدة من القادة الشباب والمشاركة في الترويج لمختلف أشكال
التراث الثقافي المهدد في السياقات المتضررة من النزاع .وتشمل مجموعة من  10توصيات تنفيذية ما يلي :تحسين
التعليم والتدريب على التراث الثقافي للمنظمات الشبابية وأصحاب المصلحة؛ نماذج جديدة من المشاريع الريادية
االجتماعية والخاصة التي يقودها الشباب والتي تراعي الحساسية الجنسانية؛ والدعوة للسياسات العامة الثقافية والفنية
التي تزيد من حماية الفنانين؛ وتسهيل أعمالهم وخاصة في الفضاء العام؛ وزيادة الحوار والتعاون بين المؤسسات
ومنظمات المجتمع المدني؛ ودعم المبادرات واالبتكارات التي يقودها الشباب .وهكذا ستستند حلقة عمل بيروت إلى
تلك النتائج وتستعرض التقدم المحرز حتى اآلن.

 .2أهداف ورشة العمل
تنظم اليونسكو ورشة عمل تدريبية لمدة  4أيام تبدأ يوم األربعاء  15نوفمبر وتنتهي يوم السبت  18نوفمبر 2017
وستعقد في مكتب اليونسكو في بيروت وفي فندق كورال بيتش  -بير حسن.
وتهدف ورشة العمل الى التالي:
-

-

-

زيادة الوعي لدى الشباب العربي الرائد حول أهمية المساواة بين الجنسين في الثقافة وحول الوسائل القائمة
للنهوض بالمساواة وتحدي القوالب النمطية والمفهوم السائد للمهام والوظائف واألدوار المنسوبة إلى الشابات
والشبان في اطار حماية التراث الثقافي والترويج له
تطوير قدرات التخطيط االستراتيجي والمعرفة القائمة على األدلة ومهارات االتصال وااللتزام الفعال من
جانب المنظمات الشبابية الشريكة التي تعمل على تعزيز التراث الثقافي من أجل زيادة تعميم مراعاة
المنظور الجنساني في مشاريعها وإجراءاتها
تعزيز التواصل بين الشمال والجنوب وتبادل التجارب بين منظمات الشباب العربية واألوروبية من أجل نقل
خبراتها في مجال تعميم مراعاة المنظور الجنساني في إطار تعزيز التراث الثقافي وحمايته.

ويضم فريق التدريب جهات تنسيق وخبراء من اليونسكو وجمعية البحث والتدريب في مجال العمل اإلنمائي ،وهي
منظمة غير حكومية مسجلة في عام  2003ومقرها في بيروت (لبنان) .تسعى الجمعية إلى المساهمة في المواطنة
والعدالة االجتماعية والمساواة بين الجنسين في لبنان وفي جميع أنحاء الدول العربية ،بما في ذلك العديد من المشاريع
بالتعاون مع الشركاء في الجزائر والبحرين ومصر واألردن والمغرب وسوريا وتونس. http://crtda.org.lb/.
وستتضمن ورشة العمل محاضرات متقدمة ،وجلسات عمل جماعية وفردية ،فضال عن زيارات ميدانية..
سيتم استخدام اللغة العربية في هذا التدريب .سيتم توفير ترجمة فورية الى اللغة االنجليزية.
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 .3اختيار المشاركين
وسيتم اختيار مجموعة مكونة من  30مشاركا (التوازن بين الجنسين) استنادا إلى تجاربهم الحالية والحديثة
في مجال تعزيز التراث الثقافي في المنطقة العربية
-

عمر المشارك يصل إلى  32سنة.
يمكن للمنظمات غير الحكومية تقديم مرشح أو مرشحة واحد(ة) من خالل فريق "شبكات الشباب
المتوسطي" في اليونسكو عن طريق ملء استمارة الطلب
من المفضل أن تكون المنظمة تنتمي إلى "شبكات الشباب المتوسطي"

الرجاء التقديم لهذه الورشة عبر إرسال بريد إلكتروني إلى
m.el-zoghbi@unesco.org
بحلول يوم الثالثاء  10أكتوبر  .2017وسيتم مراجعة ملفات الطلبات الكاملة التي يتم استالمها بحلول الموعد النهائي فقط.
ال يوجد أي رسوم للتسجيل لهذه الورشة.
.
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