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من قبل منتدى   وية المنفذةنشطة التوعاألفي  مشاركته بعد  وذلك  في مجتمعه،    ا  يحتذى به وقائد  ا  أصبح نموذجالذي    اءب اآل  قصة تحول ألحد 
 .ابتمويل من حكومة كندو المشترك،  حياة مع هيئة األمم المتحدة للمرأة من خالل برنامج بالشراكة شارك الشبابي

 

 .اسحاق عطايا . الصورة ©رام للمساهمة في جعل مجتمعهم أكثر مساواة وخاٍل من العنفآيسعى إسحاق وابنته 

 " .فقط يقول إسحاق: "في السابق، كان دوري يقتصر على داخل منزلي

. في الضددددفة الةربية وقطاة  زة، ما مدلحقوق اإلنسددددان، وله عواقم مدمرة فورية وةويلة األ  ا  عالمي   ا  النسدددداء والفتيات انتهاكيعد العنف ضددددد 
لنسدداء  ير المتزوجات قد تعرضددن للعنف الجسدددي من قبل أ واجهن أو من ا في المئة 14من النسدداء المتزوجات و المئةفي   30يقرب من  

من النسدددددداء أن هناك أوقات تسددددددتحق فيها المرأة في المئة  26من الرجال و في المئة  34أحد أفراد األسددددددرة على التوالي. يعتقد ما يقرب من 
تعزيز  و  بتةيير تصدددددورات أدوار الجنسدددددين وات اذ القرار  يبدأ من أجل القضددددداء على العنف ضدددددد النسددددداء والفتياتفإن الكفاح لذا، . ربالضددددد 

 .اإليجابية مفاهيم الذكورة واألنوثة

يعمل منتدى شارك حيث لتحقيق هذا الهدف،  و   لهذا التةيير  أساسي أمر هو إن تعزيز العالقات المتساوية واالحترام بين جميع أفراد المجتمع
كة  رابالشو  الةربيةالشبابي مع هيئة األمم المتحدة للمرأة من خالل برنامج حياة المشترك في المدارس والمنظمات المحلية والنوادي في الضفة  

وحتى أولياء األمور من خالل أنشدددددددددطة تعكر المعايير والايم والمواقف    ات/والمرشددددددددددين ات/مع و ارة التربية والتعليم مع الطالب والمعلمين
اآلباء ار ورة وأدو في مجتمع له تعريفات م تلفة للذك المرتبطة بهم،والتنشئة االجتماعية والم اوف  على النوة االجتماعي ةالقائموالسلوكيات 

العنف ضدددددد النسددددداء انهاء و   من أجل المسددددداواة بين الجنسدددددين ا  أهمية ات اذ الرجال والفتيان موقف الضدددددوء على باإلضدددددافة إلى تسدددددليطداخله،  
 والفتيات.

https://www.pcbs.gov.ps/PCBS-Metadata-en-v4.3/index.php/catalog/693
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2017/5/understanding-masculinities-results-from-the-images-in-the-middle-east-and-north-africa


المنزل. يشدددددددارك إسدددددددحاق  وجته في  من يبدأ    التةيير أن هذا ا  سدددددددتة وأربعون عام يعتقد إسدددددددحاق البالع من العمر  وولدين،أربع بنات  بوجود
قول ي ويشددجع بناته على أن يكونوا أعضدداء واثقين ونشددطاء في منزلهم ومجتمعهم.    المدرسددية،ويسدداعد أةفاله في األعمال   المنزلية،الواجبات 

عن أنفسددددددهن   والتعبيرحيث ُيمنعن من الكالم   مجتمعنا،على إخراج بناتي من الدوائر التي تعيش فيها الفتيات في  ا  إسددددددحاق: "كن  حريصدددددد 
 ".وحتى مةادرة المنزل

يقول إسدددددحق إنه أدرك أن تعزيز المسددددداواة بين الجنسدددددين   شدددددارك،في النوادي المحلية التي تعمل مع ا ولكنه اآلن متطوع مشددددداركا ،لير فقط  
أقوم  اآلن،لكن ،  عن دوري داخل منزلي ا  كن  راضدددددي   السدددددابق،: "في  أيضدددددا يقولو والتصددددددي لتحدياتها ال ينبةي أن يقتصدددددر على األسدددددرة.  

ل رسددالتي بهنه يجم تحقيق العدالة  وفي أي مكان يمكنني إيصددا  النادي،من عملي إلى   فيه، ينفسدد   بتوسدديع هذا الدور ليشددمل كل مكان أجد
  في كل مكان."

: "أكثر ما ا  عام 16من العمر  ةقول آرام البالةت   ، حيثحولهن فيمنتقول بنات إسددددددددددددحاق إنهن يشددددددددددددعرن اآلن بهنهن أكثر قدرة على التهثير  
المحلي مع ن  من خالل قيادة فرق المتطوعين في ناديه .يشددددجعنا على إثبات قدرتنا في جميع جوانم الحياة"  فهو،  يشددددجعني هو دعم والدي

في  قدوة  ن وقد أصددددبحنوالشددددباب في سددددنه  اإلعاقة،  ات/ذوي  األشدددد ا  من بما في ذلك الصددددةار،يعملن اآلن مع األةفال  ن  فإنه شددددارك،
 .مجتمعهن

  ، نادين   حسددم"  ، حيث يقول:الوصددول إلى المزيد من أفراد مجتمعهمن أجل   ا  رسددالته في سددياقها أيضدد وضددع في   إسددحاق سدداعد  للدين،كهسددتاذ 
ويسددددددعى في سددددددبيل ال ير لجميع  سددددددباق ا،وأن يكون    بيته،ويتوقع من الزوج أن ي دم   ،مسدددددداولية الزوج والزوجةب ينبةي االسددددددت فاف  فإنه ال 
سددياثر سددلبا على سددلوك االسددتبدادي  السددلبي ل ب  "التهثير   ، حيث يضددي :ا  أن يحدث فرقق اآلن أنه يمكن لرجل واحد ايعتقد إسددحو .  "الناس

  ."مجتمع فوضوي و ير مستقر نهسينتج ع مما ،أبناءه أيضا  

المشددداركة في أنشدددطته في تعزيز الكثير من ممارسددداتي ومفاهيمي اإليجابية، من خالل  من برنامج حياة المشدددترك و   ا  لقد سددداعدت كوني جزء
تدهثيرهدا على أفراد عدائلتي وعلى عملي كمددرس. "لقدد تعلمد  الكثير عن كيكيدة تفكير األةفدال وكي  ياثر ذلدك على البيئدة من حولهم.   ورأيد 

 ".يامن بالعدالة والمساواة وتقاسم األدوار  ا  مستقبلي  بصفتنا آباء ومعلمين، يجم أن ننتبه إلى أصةر التفاصيل ألنهم سيبنون جيال  

برنامج حياة  ةقول مدير ت  ”المجتمعتةيير السدددددددددددلوكيات والمواقف على مسدددددددددددتوى إلى يتطلم منع العنف ضدددددددددددد المرأة، من بين أمور أخرى،  “
 حياةالشددددريكة، يسددددعى برنامج  الماسددددسددددات  هذا التةيير هو عملية تدريجية ومعقدة وةويلة. من خالل التعاون مع "م ةهبوب. االمشددددترك حز 

 ".لمنع العنف ضد النساء والفتيات يجابي للسلوكةيير اإلالمشترك إلى تعزيز الت 

عن المرأة. يوضددددح إسددددحق: "آمل أن يكون ل فكار التي أومن بها وكي   ا  للتةيير اإليجابي في مجتمعه ومدافع ا  يسددددعى إسددددحاق ليكون قائد
أمارسددددددها تهثير كبير على المجتمع. ربما تكون هذه الرحلة نقطة انطالق بالنسددددددبة لي في نشددددددر هذه األفكار للمسدددددداعدة في خلق بيئة داعمة 

 ألبنائي وبناتي وجميع أفراد المجتمع."

 

 

 

ك من قبل   بتمويل ن المرأة  من حكومة كندا وتنفيذ مشتر ن وتمكي  ن الجنسي  ، وصندوق األمم  هيئة األمم المتحدة للمساواة بي 
للسكان، وبرنامج  المت المتحدة حدة  ية   األمم  البشر بللمستوطنات  ي 

المعنن المتحدة  األمم  المخدرات والجريمة،  ، ومكتب 
برنامج حياة ك إىل    يسىع  التوعية والوصول  النساء والفتيات من خ  العنف ضد   القضاء عل المشتر الل مختلف أنشطة 

ن  المجتمىعي  للمسؤولي  المؤسسية  القدرة  لتعزيز  وكذلك  ورية،  الضن الخدمات  إىل  العنف  من  الناجيات  وصول  لزيادة   ،
ي م

ي العيش فن
ي تعزز وتحمي حقوق النساء والفتيات فن

ن لتطوير وتنفيذ األطر القانونية والسياساتية النر أمن من  الحكوميي 
 العنف. 

 


