مؤمتر مقة ش باب البدلان الإفريقية ا ألول لإهناء ختان الإانث -
Youth#EndFGM2018
الش باب مه قلب احلركة الرامية اإىل اإهناء ختان الإانث وروهحا
 25اإىل  26من أأبريل ،عام  ،2018نريويب
يرس مبادرة جيل البنات أأن تُع ِلن عن مؤمتر مقة ش باب البدلان الإفريقية لإهناء ختان الإانث EndFGM#
 ،2018وهو حدث يدوم ليومني ويُعقَد بنريويب يف شهر أبريل .2018
س يجمع مؤمتر مقة الش باب لإهناء ختان الإانث  EndFGM#الش باب من مجيع أأحناء القارة م ًعا؛ ليضعهم يف
قلب احلركة الرامية اإىل اإهناء ختان الإانثُ ،وُي ِفز اختاذمه لإجراءات جامعية ،ومدى وصولومه ،وتأأثريمه.
س ميثل مؤمتر مقة اإهناء ختان الإانث  EndFGM#فرصة لالحتفال ابلتغيري اذلي ُيدث ابلفعل ،ومشاركة
جدًي ابإهناء
املهنجيات اليت حققت جنا ًحا وتكل اليت ابءت ابلفشل ،ولريى العامل أأن الش باب الإفريقي ملزت ٌم ً
ختان الإانث .اإهنم س يقدمون دعوهتم اإىل الش باب يف مجيع أأحناء القارة لختاذ اإجراء ،ويقدمون مطالهبم اإىل
دور فيه.
القادة ا ألفارقة بشأأن املس تقبل اذلي يرغبون بلعب ٍ
اخللفية
اإن ختان الإانث ( )FGMقضية عاملية تؤثر يف  200مليون امرأأة وفتاة عىل الصعيد العاملي .فهو أأحد أأكرث انهتااكت حقوق الإنسان
خطورة ،كام أأنه ُيظى ابلهامتم العاملي عىل حنو مزتايد.
اإننا نؤمن برضورة بذل املزيد من اجلهود لضامن انهتاء ختان الإانث يف غضون جيل واحد ،وذكل عن طريق بناء الوعي ابلقضية بشلك مس متر؛
بتوصيف ختان الإانث عىل أأنه مشلكة عاملية ترتبط بشلك مبارش ابلعديد من القضاًي ا ألخرى املتعلقة حبقوق الفتيات ،وا ألمه ،إابرشاك املزيد
من ا ألشخاص يف القضية ،وإااثرة احملاداثت واملناظرات ،ومطالبة ا ألفراد ابختاذ الإجراءات الالزمة يف س ياقاهتم اخلاصة.

يلعب الش باب دور الوقود امل ُ ِ
دورا ابلغ ا ألمهية يف اإهناء ختان الإانث يف جيلهم بصفهتم
حفز واملُلهِم ملبادرة جيل البنات .اإهنم يلعبون ً
ُم ِ
شلكني للثقافات ،ومؤثرين يف الس ياسات ،فض ًال عن كوهنم أابء املس تقبل .أأصبح الش باب الإفريقي أأكرث اتصا ًل ومشاركة من أأي وقت مىض،
وذكل بفضل وسائل التواصل الاجامتعي اليت منحهتم اإماكنية الوصول اإىل معلومات جديدة ،ووفرت هلم س ب ًال أأخرى للتواصل مع بعضهم البعض،
وفتحت هلم انفذة عىل عامل اكن بعيدً ا عن متناوهلم من قبل .اإهنم عىل اس تعداد لتقبل ا ألفاكر اجلديدة ،املتأأثرة ابلشخصيات الثقافية من مجيع أأحناء
العامل ،وكذكل منح ولهئم وشغفهم للقضاًي اليت يروهنا هممة .هذا اجليل ُم ِحب لالس تطالع ،وواثق بنفسه ،وانبض ابحلياة؛ فهو مفعم ابلطاقة،
وميلء ابلإماكنيات والطموحات؛ كام أأن هل الرًيدة يف املناداة ابلتغيري ونيل الفرص.
ويشري تقرير الفاق املس تقبلية لالقتصاد الإفريقي لعام  2015اإىل أأن  %40من ساكن القارة البالغني لسن العمل ترتاوح أأعامرمه بني  15و24
س نة .كيف يفكرون وما اذلي يرونه هم ًما؛ مجيعها رؤى حامسة يف تشكيل القطاع اخلاص ،ووضع أأولوًيت التمنية لصنع مس تقبل القارة الإفريقية.
وتظهر املزيد من البياانت أأن القارة الإفريقية دلهيا أأكرث ساكن العامل ش ًبااب وتشهد أأرسع معدلت المنو الساكين ،بل وتس متر يف أأن تصبح أأكرث
ش ًبااب بيامن تتقدم أأعامر الساكن يف مجيع أأحناء العامل .فهناك ما ُيقرب من  200مليون شاب يف اإفريقيا ،وسيتضاعف هذا الرمق حبلول عام .2045
بوضع ذكل يف الاعتبار ،اختار الاحتاد الإفريقي عام " 2017عا ًما للش باب" و"تسخري العائد ادلميوغرايف ابلستامثر يف الش باب" .اإهنم يدركون أأن
"الاستامثرات اليت ُُترى اليوم يف الش باب ،اذلين ميثلون أأعظم أأصول أأفريقيا ،س تحدد مسار التمنية لإفريقيا عىل مدار امخلسني س نة القادمة وتضع
القارة يف اُتاه حتقيق حمل "اإفريقيا اليت نريدها" ،كرش ٍيك وفاعلٍ عاملي قوي ومتَّ ِحد ومؤثر.
لن ننجح يف حتقيق مسعاان ابإهناء ختان الإانث يف غضون جيل واحد اإل بقيادة هؤلء الش باب  -وهناك ابلفعل دليل ملموس عىل
الزتام الش باب ابإهناء ختان الإانث يف مجيع أأحناء القارة .مفنذ عام  ،2016دمعت مبادرة جيل البنات اإطالق ثالث ش باكت مناهضة خلتان الإانث
من الش باب يف نيجريًي وكينيا وغامبيا ،وتعاونت بصورة وثيقة مع ش بكة مشاهبة يف السودان .تعمل تكل الش باكت ألجل الش باب ،وابلش باب؛
اإذ يضعون برانجمهم اخلاص وُيددون هنجهم يف الوصول اإىل الش باب الخر يف دائرة تأأثريمه .فهم مبدعون ،وواثقون بأأنفسهم ،وحازمون ،كام أأهنم
يس تخدمون ا ألدوات املتاحة دلهيم لإاثرة النقاشات بني أأقراهنم .وقد لفتوا أأيضً ا انتباه قادهتم ُوصناع القرار.
يروي الش باب أأهنم يشعرون بأأهنم مشاركون "بشلك متقطع وسطحي غال ًبا مكخططني ،أأو ُم ِ
شلكني ،أأو منتجني ألنظمة تُبىن ابلنيابة عهنم ".وأن
ا ألوان ألن يتغري ذكل.

مؤمتر مقة ش باب البدلان الإفريقية لإهناء ختان الإانث 2018 EndFGM#

س يجمع مؤمتر مقة الش باب لإهناء ختان الإانث  EndFGM#الش باب من مجيع أأحناء القارة والش تات الإفريقي م ًعا؛ ليضعهم يف
قلب احلركة الرامية اإىل اإهناء ختان الإانثُ ،وُي ِفز اختاذمه لإجراءات جامعية ،ومدى وصولومه ،وتأأثريمه.

س ميثل مؤمتر مقة الش باب لإهناء ختان الإانث  EndFGM#هذا فرصة لالحتفال ابلتغيري اذلي ُيدث ابلفعل ،ومشاركة املهنجيات اليت حققت
جدًي ابإهناء ختان الإانث .اإهنم س يقدمون دعوهتم اإىل الش باب يف مجيع
جنا ًحا وتكل اليت ابءت ابلفشل ،ولريى العامل أأن الش باب الإفريقي ملزت ٌم ً
أأحناء القارة لختاذ اإجراء ،ويبعثون رسالهتم اإىل قادهتم ،وجممتعاهتم ،و أأقراهنم بشأأن املس تقبل اذلي يرغبون بلعب دو ٍر فيه.
مؤمتر مقة ش باب البدلان الإفريقية لإهناء ختان الإانث  2018 EndFGM#هو حدث يدوم ليومني وس ُيع َقد بنريويب يف شهر أبريل .2018

من املضيفون؟
سيس تضيف مؤمتر القمة مبادرة جيل البنات وش بكة ( Youth Anti-FGMش باب ضد ختان الإانث) يف اإفريقيا.

من احلضور؟
سيشارك يف مؤمتر القمة مخسة أأشخاص من لك بدل من البدلان احملورية جليل البنات واململكة املتحدة والش تات ا ألمرييك ،فض ًال عن سفراء
ونشطاء ابرزين وخرباء اإعالميني اختريوا بعناية.

ا ألهداف والنواجت
س يكون مؤمتر القمة اإبداع ًيا يقوده الش باب ،ويمتحور حول اختاذ الإجراءات و م
التعمل ،كام أأنه ي ُ ِعد املشاركني للعودة اإىل بدلاهنم ُملهَمني ومس تعدين
حلشد أأقراهنم للمشاركة يف احلركة الرامية اإىل اإهناء ختان الإانث.

أأهداف مؤمتر مقة الش باب
اس تعداد الش باب لختاذ
الإجراءات الالزمة لإهناء ختان
الإانث يف بدلاهنم ،وتعزيز
أأدوارمه يف العمل حنو حتقيق
هدف التمنية املس تدامة رمق 5

اإلقاء املزيد من الضوء عىل
اإجراءات الش باب يف
مسعامه لإهناء ختان الإانث،
وتعزيز احلركة اليت تقودها
اإفريقيا لإهناء تكل املامرسة

تعزيز ومنو حركة الش باب
الرامية اإىل اإهناء ختان الإانث
يف اإفريقيا ،وتوس يع حضورها
وتأأثريها عىل نطاق واسع
داخل اإفريقيا وخارهجا

اختاذ الش باب لإجراءات
جامعية من شأأهنا كسب
تأأييد صناع القرار واجملمتعات
يف اختاذ اإجراءات لإهناء
ختان الإانث

نواجت مؤمتر مقة الش باب
التغطية وادلمع الإعالميان
اضطالع لك ش بكة من
الش باب يف لك بدل خبطة معل
طور لكيفية امليض
وحمتوى ُم َّ
قد ًما يف س ياقها اخلاص

اإنشاء مواد فيديو لس تخداهما
عرب تكل البدلان
التفاعل عىل مواقع التواصل
الاجامتعي لإاثرة اهامت ٍم جديد

تأأسيس ش باكت من الش باب
لإهناء ختان الإانث وإاطالقها
يف بدلان جديدة ،مع وضع
خطة معل لس بل امليض قد ًما
تعزيز ش باكت الش باب
احلالية لس هتداف قضاًي حمددة
يف بدلاهنم ،مع وضع خطة
معل لكيفية امليض قد ًما

تطوير الش باب وتصمميهم
محلةل موحدة تريم اإىل دعوة
جممتعاهتم و أأقراهنم لختاذ اإجراء
بيان كتايب و ُمس َّجل تلفزيونيًا
من الش باب

أأفاكر مواضيع مقرتحة
س يجري تنظمي مؤمتر القمة حول أأربعة مسارات ،ينصب تركزيها مجي ًعا عىل م
التعمل املشرتك ،وبناء التضامن ،واختاذ اإجراء جامعي كش بكة من
ش باب البدلان الإفريقية .وقد أأوردان أأدانه ً
خمططا لتكل املسارات مع وضع بعض ا ألمثةل عىل ما ميكن أأن تتضمنه ،وذكل حىت الانهتاء من وضع
التخطيط امل ُ َّفصل للربانمج ،واذلي جيري النظر فيه حاليا.
س يكون العديد من املشاركني نشطاء واسعي اخلربة ،ودلهيم الكثري ليقدموه يف مؤمتر القمة؛ ذلا سينصب الرتكزي عىل اجللسات اليت يقودها
الش باب .كذكل ،س ُيطلب من املشاركني اإعداد املساهامت قبل مؤمتر القمة؛ حىت ينصب الرتكزي يف اليومني عىل مشاركة اخلربات ،وصياغة
الرسائل ودعوات اختاذ الإجراءات ،وحتديد ا ألولوًيت يف اختاذ الإجراءات.

املسار ا ألول  -اختاذ اإجراء
•
•
•
•
•
•
•
•
•

تطوير وتصممي محةل شامةل يقودها الش باب
توصيات الش باب للتصدي خلتان الإانث يف غضون جيل واحد
وضع ش باكت الش باب من لك بدل خطة اختاذ اإجراءات لبدلمه
تصوير أأفالم الفيديو  -مقصورة القصص" :خت َّيل عاملًا… ".أأو "اإفريقيا اليت نريدها" أأو "املس تقبل اذلي نريده"
توقيع الامتس يح عىل مواقع التواصل الاجامتعي
بث يح عىل مواقع التواصل الاجامتعي يدور حول مواضيع رئيس ية  -للك بدل مطلق احلرية يف اس هتداف مجهورها من الش باب
مقابالت مع وسائل الإعالم طوال مدة مؤمتر القمة؛ لإعالء صوت الش باب
ورش معل لطلبات احلصول عىل املنح أأو "رسالتنا اإىل املتربعني"
الربط بني الش باب من مجيع أأحناء القارة الإفريقية والش تات الإفريقي  -ما اذلي ميكننا حتقيقه م ًعا؟

املسار الثاين  -م
التعمل واملشاركة
•
•
•
•
•
•

ش باكت الش باب حىت الن  -قصص النجاح من ش باكت الش باب حىت اترخيه؛ يقدهما املشاركون
الاس تلهام من مصادر أأخرى  -الرتكزي عىل محالت ش بابية أأخرى اكنت قد حصلت عىل ادلمع املنصب عىل كيفية الوصول اإىل جامهري
جديدة
مقهىى النشطاء  -رسد قصص اإجيابية عن التغيري
مس تجدات ا ألحباث  -ما حنتاج اإىل معرفته عن اإهناء ختان الإانث ،فهم ختان الإانث يف بدلان خمتلفة ،سد ثغرات البياانت ،مشاركة
البياانت احلالية وتفسريها
عدم اإحلاق الرضر وامحلاية – ما حتتاج اإىل معرفته
املناظرة  -موضوع جديل لتحفزي املشاركة (عىل سبيل املثال (رحشته ش باكت الش باب) ،ما حدود ختان الإانث  -من وهجة نظر
الس نة/الثقب التجمييل/التطبيب؟)

• حنو هنج متعدد القطاعات " -ختان الإانث و "....مناقشة متعمقة حول فرص التعاون  -احلوار بني ا ألجيال ،التعلمي ،الصحة ،الزعامء
ادلينيون ،املتربعون

املسار الثالث  -صقل املهارات والإعداد
مقدمة يف التواصل
• ساعة واحدة من اجللسات الرسيعة حول التواصل من أأجل التغري الاجامتعي مع ورشة معل للتخطيط
• املرحةل ا ألوىل  -حتديد دائرة تأأثريك الشخيص وتأأثري ش بكتك
 " oأأقوى اإماكانيت"  -اإذا اكن هناك مجهور ورساةل واحدة ،مفاذا س تكون .من ،وماذا ،ومىت ،و أأين ،والرساةل الرئيس ية -
• املرحةل الثانية  -اخرت وس يلتك الإعالمية  -ساعة واحدة من املناوابت يف لك اجملالت لوضع رسائل رئيس ية للحمةل( .دورة امحلةل)
 oمواقع التواصل الاجامتعي
 oوسائل الإعالم
 oعدم اإحلاق الرضر
 oرسد القصص عرب الفيديو والصور
 oممارسة هماراتك يف العروض التقدميية
مقدمة يف ادلعوة
• فهم هدف التمنية املس تدامة  -وختان الإانث حتت الهدف رمق ( 5مبا يف ذكل املواد املرئية لرفع الوعي)
• كيفية إارشاك احلكومات ،كيفية اس تغالل وسائل الإعالم يف ادلعوة ،اإىل أخره
تطوير املواد
• امعل مع مجموعة صغرية من الفنانني (املصممني/املنتجني/املوس يقيني) عىل تصممي املواد لتحقيق الوضوح وحتفزي املشاركة ،مثل الرسوم
البيانية ،ومواد الفيديو ،وامللصقات ،اإىل أخره.
• الشعر ،واملوس يقى ،والفن لالحتفال بقمية الفتيات والتاكتف لإهناء ختان الإانث #EndFGM

املسار الرابع  -قيادات الش باب/ارفعوا الصوت
ارفعوا الصوت هو مرشوع يركز عىل الش باب وهيدف اإىل تعزيز قيادة الش باب للحركة الرامية اإىل اإهناء ختان الإانث للتعجيل ابلتغيري الاجامتعي.
هتدف اسرتاتيجية جيل البنات اإىل تعزيز ش باكت الش باب املشاركة يف احلركة الاجامتعية لإهناء ختان الإانث من خالل بناء قدرات القادة
الش باب وتشجيعهم وتزويدمه ابملواد الالزمة لنقل املعرفة اإىل أأقراهنم يف ش باكهتم .سريكز هذا املسار عىل:
• مشاركة نصاحئ القيادة مع قادة اإهناء ختان الإانث اجلدد والناش ئني
• اس تكشاف الفرص لتعلمي ا ألقران ودمعهم
• وضع برانمج لتوجيه الش باب هبدف تعزيز دورمه القيادي لإهناء ختان الإانث

مبادئ التخطيط والإعداد
س توجه هذه املبادئ معلية التخطيط وادلعوة لختاذ اإجراء يف مؤمتر مقة الش باب لإهناء ختان الإانث Youth#EndFGM2018
يقودها الش باب :توضع العديد من الس ياقات يف اإطار لكمة "يقودها الش باب" ،ولكن ينهتىي هبا ا ألمر اإىل نفس "املتطلبات" اليت تنطوي عىل
إارشاك قوامئ طويةل من كبار الشخصيات ،اإىل درجة أأن الش باب ينهتىي هبم املطاف يف املقاعد اخللفية "مكس متعني" ،بد ًل من أأن يكونوا مه من
يتحدثون مع بعضهم ويضعون ً
جذرًي؛ اإذ س يحتل الش باب من ش باكت مناهضة
خططا لصنع املس تقبل .س يكون مؤمتر القمة هذا خمتلفًا اختالفًا ً
وقيادته.
للحدث
التخطيط
معلية
قلب
الإانث
ختان
س نحرص عىل ما ييل:
• اس تخدام مواقع التواصل الاجامتعي ومنصات الاس تعانة ابمجلهور لتخطيط الاحتفال اذلي يبد أأ بوضع الربانمج وينهتىي ابختاذ الإجراءات
• عدم السامح ابخلطاابت الطويةل من كبار الشخصيات ،خبالف تكل اليت يطلهبا الش باب و َّيطلعون علهيا بأأنفسهم.
• قرص احلضور عىل الش باب ،ابس تثناء من هلم دور حمدد جدً ا ،مثل قيادة جلسة فرعية ،أأو أأن يدعومه الش باب للمشاركة يف وضع
س ياسة أأو أأي مواضيع أأخرى مطروحة للنقاش.
• البحث واس تخدام ا ألساليب الرمقية املبتكرة إلرشاك مجهور أأوسع نطاقًا
ا ألولوية لختاذ الإجراءات ،وليس التحدث/الاس امتع :عند اس تقدام مجموعات كبرية من ا ألشخاص من مجيع أأحناء القارة ،س ُتعطى ا ألولوية
لختاذ الإجراءات وصنع قرارات جامعية؛ وذكل لضامن حتقيق مؤمتر القمة لهدف وانجت واحض ،وليس جمرد قامئة كبرية من املدخالت واخلطاابت
واملناقشات العامة .س نحرص عىل ما ييل:
• حتديد نواجت واحضة مقد ًما ،ملؤمتر القمة ،خيتارها ويقودها املشاركون من الش باب.
• الرتكزي عىل املدخالت املعنية بتدريب الش باب وتزويدمه ابملهارات الالزمة لتأأدية معلهم ،واليت حتددها احتياجاهتم و أأولوًيهتم،
مثل التدريب عىل التواصل ،وختطيط امحلالت ،وادلعوة ،والإعداد لكسب التأأييد.
• اإعطاء ا ألولوية للتعلمي ومشاركة قصص النجاح
• اإعطاء ا ألولوية ملا ميكن اإجنازه عىل الفور يف أأثناء التواجد يف مؤمتر القمة ،بد ًل من احلديث عام ننوي فعهل
• ُتنب املستندات الطويةل (!) والتقارير املكتوبة  -سنس تخدم التطبيقات واملنصات املبتكرة ملشاركة التقارير املكثفة والتغطية
الإعالمية احلية.
التصالت عرب الإنرتنت خارج قاعة املؤمتر :بيامن هندف اإىل اس تقدام مجموعة واسعة من الش باب من مجيع أأحناء القارة الإفريقية ،يصدمنا واقع
أأن ا ألعداد س تكون حمدودة بسبب املزيانية وحضور أأعداد يسهل التعامل معها .س هندف اإىل اإاتحة مؤمتر القمة لنطاق أأوسع من امجلهور عرب البث
احلي عىل مواقع التواصل الاجامتعي ،واجللسات التفاعلية اليت يشارك فهيا امجلهور مبارشة عرب الإنرتنت .س نحرص عىل ما ييل:
• البث احلي للحدث
• اإعداد جلسات هبا فقرات للأس ئةل التفاعلية واملناظرات
• خلق الوقت لختاذ اإجراءات جامعية عىل مواقع التواصل الاجامتعي من موقع احلدث (مثل ،البث احلي عىل ،Facebook
و أأحداث  ،Hackathonاإىل أخره)...

• وضع ملخصات وحتديثات يومية لإرسالها اإىل احلضور عرب الإنرتنت
• تطوير نواجت رمقية حمددة من مؤمتر القمة لتحقيق مشاركة أأوسع نطاقًا
زًيدة الوضوح والتوسع يف العمق :عند اس تقدام نشطاء ابرزين من الش باب من خمتلف البدلان ،يصبح مس توى اخلربة داخل قاعة املؤمتر
مرتف ًعا .يوفر مؤمتر القمة فرصة ممتازة لزًيدة وضوح الإجراءات اليت يتخذها الش باب ،ليس فقط فامي يتعلق ابلتواصل الفوري يف احلدث ،بل أأيضً ا
فامي يتعلق جبمع القصص وتطوير حمتوى مثري لالهامتم للميض قد ًما يف جمالت أأخرى من معل جيل البنات ،وكذكل لتعزيز ش باكت الش باب
أأنفسهم.
س نحرص عىل ما ييل:
• التخطيط ملؤمتر القمة وتنفيذه من منظور امجلهور اخلاريج  -كيف ميكن مشاركة ذكل؟ كيف ميكن ذلكل توفري احملتوى؟ مثل الاس تعانة
مبصادر للقصص وتصويرها من قد يس متع اإىل ذكل عىل الفور؟
• توفري العديد من الفرص للحضور لعرض قصص احلالت ،مع تسجيل ا ألرشطة والتقاط الصور لها.
بناء الرشااكت والعمل ابلإماكنيات املتاحة :بد ًل من البدء من نقطة الصفر ،س هيدف مؤمتر القمة اإىل العمل ابلإماكنيات املتاحة ،مع وضع
احلركة الرامية اإىل اإهناء ختان الإانث بقوة يف اإطار القضية ا ألوسع نطاقًا واملمتثةل يف اإهناء العنف ضد النساء والفتيات .س نحرص عىل ما ييل:
• حث الش باب عىل النظر اإىل الفرص واملوارد املتوفرة دلهيم ،بد ًل مما يلزم اس تحداثه.
• الرتكزي عىل التعاون والرشاكة مع القطاعات املعنية و م
التعمل من خرباهتم السابقة

ملزيد من املعلومات عن مؤمتر مقة الش باب لإهناء ختان الإانث  ،Youth#EndFGM2018يُرىج التواصل مع جودي اإمبانغا عىل
J.imbanga@options.co.uk

انضموا اإىل جيل البنات
www.thegirlgeneration.org

اتبعوان عىل مواقع التواصل الاجامتعي
Facebook: thegirlgen – Twitter@TheGirlGen

راسلوان
Info@thegirlgeneration.org

