النوع االجتامعي واملراهقة :دليل عاملي
عاملي
نظرة عامة حول النوع
االجتامعي واملراهقة :دليل ّ
ّ

عاملي
اإلطار املفاهيمي لـ :النوع االجتامعي واملراهقة :دليل ّ
عاملي
يتخذ اإلطار املفاهيمي لربنامج النوع
االجتامعي واملراهقة :دليل ّ
ّ
نهجا شامال من أجل فهم ما الذي يجدي لدعم تنمية ومتكني الفتيات والفتيان

بحثي ممتد يعتمد أسلوب
النوع
عاملي ،هو برنامج ّ
االجتامعي واملراهقة :دليل ّ
ّ
املنهج املختلط ملدة تسع سنوات ( .)2015-2024يستكشف البحث تجارب
املراهقني /ات بعمر  10-19عام املتعلقة بالنوع االجتامعي .متتبعا حياة 20,000
مشاركاً يف ست بلدان محورية ،اثنتان يف كل من أفريقيا (أثيوبيا ،رواندا) ،وآسيا
(بنغالدش ،نيبال) والرشق األوسط (األردن ،لبنان).
االجتامعي واملراهقة :دليل عاملي ،لخلق /إنتاج دليل جديد
يهدف برنامج النوع
ّ
حول “ما الذي يُجدي /يصلح” إلحداث تغيري تحوييل يف حياة الفتيات والفتيان
املراهقني /ات لتمكينهم من الخروج من دائرة الفقر واإلقصاء وترسيع حدوث
عاملي يستهدف
االجتامعي واملراهقة :دليل
التغيري االجتامعي .بحث النوع
ّ
ّ
املراهقني /ات األكرث هشاشة /ضعفاً ،ويشمل املراهقني /ات الالجئني ،املراهقني/
ات ذوي اإلعاقة ،الغري ملتحقني يف املدارس ،الفتيات املتزوجات واألمهات
املراهقات.
ستدعم نتائج هذا الربنامج ص ّناع القرار ومنفذي الربامج لتطوير سياسات وبرامج
تصل بفاعلية إىل الفتيات والفتيان املراهقني /ات ،بهدف تعزيز وتحسني عافيتهم
ورفاهيتهم وتحديد ما يلزم لتحقيق األهداف الطموحة لغايات التنمية املستدامة،
مبا يشمل االلتزام بأال يبقى أحدا ً خلف الركب.
عاملي بإدارة معهد التنمية
دليل
االجتامعي واملراهقة:
ائتالف برامج النوع
ّ
ّ
الخارجية -ما وراء البحار ( - )ODIويشمل  35من الرشكاء يف مجال البحث
والسياسات ومنفذي الربامج من مختلف دول العامل ،والربنامج البحثي ممول من
املعونة الربيطانية ( - )UK Aidحكومة اململكة املتحدة.

املراهقني /ات  -اآلن ويف املستقبل .ونويل اهتامما خاصا لتجارب املراهقني /ات
املتعلقة بالنوع االجتامعي والطرق التي تتفاعل بها األعراف واملامرسات التمييزية/
الغري عادلة بني الجنسني واألشكال األخرى للحرمان االجتامعي يف تشكيل مسارات
تنمية املراهقني /ات .نحن نستكشف التايل:
• القدرات :القدرات الفردية والجامعية التي تعزز رفاهية /عافية املراهقني/
ات ،والتحديات التي يتعني التغلب عليها عرب ست مجموعات قدرات رئيسية
 التعليم والتعلم ،والسالمة الجسدية (مبا يف ذلك التحرر من العنف الجنيسوالعنف املبني عىل النوع االجتامعي وزواج األطفال) ،والصحة الجسدية
واإلنجابية ،والتغذية ،والرفاهية /العافية النفسية واالجتامعية ،وإبداء الرأي
واتخاذ القرار ،والتمكني االقتصادي
• اسرتاتيجيات التغيري :الطرق التي من خاللها يتطلب التغري التحوييل تدخالت
عىل مستوى الفرد واألرسة واملجتمع والخدمات واألنظمة.
• السياقات :الطرق التي تشكل بها البيئات املحلية والوطنية والدولية مسارات
التنمية للمراهقني /ات.

اإلطار املفاهيمي للنوع االجتامعي واملراهقة دليل عاملي
تحسني العافية والفرص املتاحة للفتيان والفتيات الفقراء واملهمشني يف الدول النامية
صناع القرار ،املامرسني،
واملحللني
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عدم معرفة ما هي األشياء التي تعيق الجهود التي تبذل للتعامل بفاعلية مع الفقر واالقصاء االجتامعي للفتيان والفتيات يف سن املراهقة

املشكلة

أسئلتنا البحثية

عاملي ثالث مجموعات من األسئلة البحثية:
انطالقا من إطارنا املفاهيمي ،يتناول برنامج النوع
االجتامعي واملراهقة :دليل ّ
ّ
 1كيف يجتاز /يجرب املراهقون /ات يف البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل املختلفة االنتقال من الطفولة إىل مرحلة البلوغ؟
• كيف تختلف تجارب املراهقني /ات باختالف العمر والنوع االجتامعي واإلعاقة واملوقع الجغرايف؟
• كيف يتعامل املراهقون /ات مع عاملهم الخاص من منظور النوع االجتامعي؟ كيف يتفاوضون حول معايري النوع االجتامعي وتوقعات األدوار من منظور النوع االجتامعي؟
• ما هو الدور الذي يلعبه اآلباء واألمهات والعائالت واملجتمعات املحلية ومقدمو الخدمات ووسائل اإلعالم يف تشكيل تجارب املراهقني /ات؟
• ما هي وجهة نظر املراهقني /ات يف الخدمات واألنظمة التي يتفاعلون معها؟
• ما هو الدور الذي تلعبه املؤسسات والسياسات واألطر القانونية يف تشكيل تجارب املراهقني /ات؟
 3ما هي خصائص تصميم وتنفيذ الربامج ذات املغزى؟
• إىل أي مدى تشكّل توليفة /تركيبة مكونات الربامج وتسلسلها /تعاقبها يف قدرات
املراهقني /ات؟
• إىل أي مدى يُعد توقيت تدخالت الربامج يف مراحل مختلفة من املراهقة أمرا ً
مهامً وذا مغزى؟
• إىل أي مدى تعترب كثافة ومدة تدخالت الربنامج أمرا ً مهامً /حساساً؟
• ما مدى أهمية توافر املوارد للربنامج (مبا يف ذلك املوازنة واملوارد البرشية
والبنية التحتية)؟
• هل يؤثر تصميم الربنامج عىل قابلية التوسع /التمدد؟

 2ما هي تأثريات الربنامج والتدخالت التي تستهدف املراهقني /ات؟
• ما هو تأثري الربامج عىل قدرات املراهقني /ات عىل املدى القصري والبعيد؟
• ما هو أثر الربامج عىل األرس واألقران وسلوكيات وعادات /أعراف وتوجهات
املجتمع؟
• كيف تتفاعل برامج املراهقني /ات مع الخدمات والنظم التكميلية (مثل
الصحة والتعليم والعدالة وحامية الطفل والحامية االجتامعية)؟

برنامج النوع االجتامعي واملراهقة :دليل عاملي يف األردن

يجري برنامج النوع االجتامعي واملراهقة :دليل عاملي بحث ممتد يعتمد عىل أساليب بحثية مختلطة يستهدف املراهقني /ات األكرث تهميشا /ضعفا ،مبا يشمل
الالجئني /ات ،املهمشني /ات األردنيني ،واملراهقني /ات ذوي االعاقة واملراهقني /ات الذين تركوا املدرسة وكذلك الفتيات املتزوجات واألمهات املراهقات .باإلضافة
لتوثيق الفرص والتحديات التي تواجه أولئك املراهقون /ات املهمشون مع مرور الوقت ،بالرشاكة مع منظمة اليونيسف يف األردن يسعى برنامج النوع االجتامعي
واملراهقة :دليل عاملي الستكشاف تأثريات برامج اليونيسف املتكاملة لليافعني /ات واملراهقني /ات (مكاين) و برنامج التحويالت النقدية (حاجايت ) عىل رفاهية/
عافية ومتكني الفتيات والفتيان املراهقني املستضعفني /املهمشني .عينة البحث لدينا تركز عىل السوريني يف املجتمعات املضيفة ويف مخيامت األزرق والزعرتي،
الالجئني الفلسطينيني الذين ليس لديهم وثائق وطنية يف مخيم غزة ،وكذلك األردنيني املهمشني .يتم تنفيذ الربنامج يف األردن بالرشاكة مع مايندست ()Mindset
ومركز املعلومات والبحوث  -مؤسسة امللك حسني (.)IRCKHF

منهجية بحثنا

عاملي منهجية مختلطة للبحث وتقييم األثر ،مبا يف ذلك:
يستخدم النوع
االجتامعي واملراهقة :دليل ّ
ّ
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املسح الكمي
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	•مسوحات مع الفتيات والفتيان املراهقني/
ات بعمر  12 10-سنة وعمر  17 15-سنة
	•مسوحات مع مقدمي الرعاية من الجنسني
االناث والذكور
	•مسوحات مع قادة املجتمع والعاملني يف
املدارس

50
البحوث التشاركية السنوية

البحث النوعي

	•بحث مع األقران وبحث تصويري تشاريك مع
وبني املراهقني /ات املحوريني وشبكات األقران
الخاصة بهم لتحديد التحوالت يف قدرات
املراهقني /ات مع مرور الوقت بشكل أفضل
	•تحليل الشبكة االجتامعية لفهم التأثري والنفوذ
املتطور /املتغري ملجموعات األقران خالل فرتة
املراهقة

	•مقابالت معمقة مع املراهقني /ات املحوريني،
أشقائهم ،مقدمي الرعاية وقادة من املجتمع
	•املقابالت مع األشخاص املسئولني وعملية تتبع
التسلسل التاريخي
• تحليل سياسايت وقانوين لفهم القوى والنفوذ
للسياسات وتنفيذ الربنامج

ميكن الحصول عىل مزيد من املعلومات عرب:
www.facebook.com/GenderandAdolescence/

www.gage.odi.org

gage@odi.org.uk

@GAGE_programme
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