


قامــت »يــا شــباب الدعــوة، ترصفــوا!« مــن خــال رشاكــة بــني اليونســكو واالتحــاد الــدويل لتنظيــم األرسة ومنظمــة PACT. االتحــاد الــدويل لتنظيــم األرسة مقــدم 
خدمــات عالمــي ومنــارص ريــادي إلتاحــة الصحــة والحقــوق الجنســية واإلنجابيــة للجميــع. يعمــل االتحــاد الــدويل لتنظيــم األرسة )IPPF( مــن أجــل عالــم يســتطيع فيــه 
الرجــال والنســاء والشــباب أن يتحكمــوا يف أجســادهم. ومــن ثــم مصائرهــم. و PACT عبــارة عــن ائتــاف عالمــي يجمــع المنظمــات الــي يقودهــا الشــباب والــي تخــدم 
الشــباب والــي تعمــل مًعــا لضمــان الصحــة والرفاهيــة وحقــوق اإلنســان لجميــع الشــباب، مــع الرتكــز عــى الحقــوق والصحــة الجنســية واإلنجابيــة، والقضــاء عــى وبــاء 

اإليــدز بــني الشــباب.

هــذا الدليــل مــن تأليــف وتصميــم كاريــن توريــس، وهــي متدربــة شــابة يف المكتــب المركــزي لاتحــاد الــدويل لتنظيــم األرسة، بدعــم مــن لــورا هــريل وهايــي جليســون. 
شــكر خــاص لليونســكو، أكوســوا أغيبونــغ، دينيــس أوســو، كاتــو جيمــس، كاميــا أوتشــوا، وجميــع الدعــاة الشــباب الذيــن أكملــوا اســتطاع الدعــوة للتثقيــف الجنــيس.

نرش يف مايو 2018 

.2018 ، IPPF حقوق التأليف والنرش



المحتويات

4 ................................................................................................................................. مقدمة

حقوقك يف مجال التثقيف الجنيس الشامل............................................................ 5

6 .................................................................................................................... قوتك الدعوية

7 ................................................................................................ تمارين تحديد المشكالت

إرشاك الحلفاء المحتملني............................................................................................ 12

13 ........................................................................................................... الدعوة الحكومية

الدعوة المدرسية........................................................................................................... 15

الدعوة يف المؤسسات الدينية................................................................................. 18



4

مقدمة

الشـامل  الجنـيس  والتثقيـف  أنـا   – مراجعتهمـا  عليـك  يجـب  للدعـوة  دليلـنْي  بتطويـر   )IPPF( األرسة  لتنظيـم  الـدويل  واالتحـاد   PACT منظمـة  قامـت   ،2017 عـام  يف 
)CSE and Me( 1 و نحـن نطالـب بالمزيـد )We Demand More( 2، وهمـا يقدمـان التوجيـه والدعـم الـازم للدعـاة الشـباب، وخاصـة مـن يعيشـون يف بيئـات تقييديـة 
وصعبـة. وبفضـل هذيـن الدليلـني، أصبـح لدينـا أسـاس واضـح للدعـوة وتوجيـه حلفائنـا الشـباب اآلخريـن، واآلن نريـد تزويـدك بـكل األدوات العمليـة الـي قـد تحتاجهـا 
إلرشاك ممثـي حكومـة دولتكـم وأصدقائـك وعائلتـك للدعوة إىل تحسـني التثقيف الجنيس الشـامل. وباإلضافة إىل ذلك، نشـعر بسـعادة كبرة لقيام اليونسـكو بإصدار 
أحـدث نسـخة مـن دليـل اإلرشـاد التقـين الـدويل للتثقيـف الجنـيس )ITGSE( 3، والـذي ُيعـد وثيقـة داعمة لربامـج التثقيف الجنـيس الشـامل يف مختلف البلـدان، ونعتقد 

أنـه سـيكون مفيـًدا لـك ولمرشوعـك الدعـوي.

تـم تصميـم يـا شـباب الدعـوة، ترصفـوا! إلرشـادك بشـأن كيفيـة إرشاك مختلـف الحلفاء الذيـن يمكنهم يف نهاية المطـاف دعمك يف دعوتـك للتثقيف الجنيس الشـامل. 
ونحـن نـدرك أنـه، حسـب مـكان وجـودك يف العالـم، ربمـا ال تسـتطيع تنظيـم الحمـات إال يف بيئـات معينـة فقـط، ربمـا يف مدرسـتك أو مجموعتـك الدينيـة أو حكومتـك 
المحليـة. ولتعظيـم إمكانـات الدعـوة، تحتـاج إىل حشـد أكـرب عـدد ممكـن مـن الحلفـاء. ولذلـك، قمنـا بإنشـاء مجموعـة أدوات تسـتخدمها عـى مـدار حملتـك – وأرفقنـا 

بهـذا الدليـل بعـض النمـاذج وأفـكارًا لبـدء المحـاورات واختبـارًا، باسـتخدام دليـل اإلرشـاد التقـين الـدويل للتثقيـف الجنـيس )ITGSE( كمرجع.

https://www.act2030.org/uploads/1/0/0/3/100350982/cseandme_final_11217.pdf  1

https://www.act2030.org/uploads/1/0/0/3/100350982/wedemandmore_feb2017_en.pdf  2

http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002607/260770e.pdf  3
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حقوقك يف مجال التثقيف الجنيس الشامل 

يصـف دليـل اإلرشـاد التقـين الـدويل للتثقيـف الجنـيس )ITGSE( التثقيـف الجنـيس الشـامل بأنـه »عمليـة تعليميـة وتربويـة قائمـة عـى مناهـج دراسـية تتنـاول الجانـب 
المعـريف والعاطفـي والجسـدي واالجتماعـي للحيـاة الجنسـية. ويهـدف إىل تزويـد األطفـال والشـباب بالمعرفـة والمهـارات والمواقـف والقيـم الـي سـتمكنهم مـن: 
تأثـر خياراتهـم عـى رفاههـم ورفاهيـة اآلخريـن؛ وفهـم  المحافظـة عـى صحتهـم ورفاههـم وكرامتهـم؛ إقامـة عاقـات اجتماعيـة وجنسـية محرتمـة؛ معرفـة كيفيـة 

وضمـان حمايـة حقوقهـم طـوال حياتهـم«.4

وبمعـى آخـر، ال يتعلـق التثقيـف الجنـيس بالجانـب البيولوجـي للتناسـل فقـط )مـع أنـه ال يـزال مهًمـا للغايـة!(، ولكنـه يتعلـق أيًضـا بإمـداد الشـباب بالمهـارات والمعرفـة 
الـي يحتاجـون إليهـا إلقامـة عاقـة سـوية مـع توجههـم الجنـيس طـوال حياتهـم، مثـل كيفيـة تحديـد العاقات الضـارة، وكيفيـة حب اإلنسـان لجسـده تماًما كمـا هو أو 
كيفيـة اسـتخدام وسـائل التواصـل االجتماعـي بأمـان. ولألسـف، ال يعرتف بعض األفراد والمؤسسـات بأهمية إدراج التثقيـف الجنيس يف المناهج الدراسـية األكاديمية/

المؤسسـية )أدرجنـا المناهـج المؤسسـية ألننـا نعتقـد أن المؤسسـات الدينيـة ومنظمـات المجتمـع بمثابـة قنـوات يمكنهـا أيًضـا تقديـم التثقيـف الجنـيس الشـامل(. 
لهـذا السـبب، دورك أنـت، كأحـد الدعـاة الشـاب، مهـم جـدا! ويمكنـك أن تسـاعد يف تغيـر هـذه النظـرة.

هنـاك عـدد مـن االتفاقيـات الدوليـة، مثـل اتفاقيـة حقـوق الطفـل واتفاقيـة القضـاء عى جميع أشـكال التميز ضـد المرأة وأهـداف التنميـة المسـتدامة، الي تعرتف 
بأهميـة التثقيـف الجنـيس عـايل الجودة يف النمـو الصحي لحياة الشـباب.

http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002607/260770e.pdf  4
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قوتك الدعوية

أنـت كشـاب، بداخلـك قـوة هائلـة، صوتـك. االحتمـاالت القائمـة هـي أنـك إذا كنـت تقـرأ هـذا الدليـل، فإنـك قـد    تاحـظ عـدم توفـر التثقيـف الجنـيس يف بيئتـك. وجميـل 
جـًدا أن تبـدي اهتمامـك بهـذا الموضـوع! وكمـا أكدنـا يف وقـت سـابق، فـإن وعـي اإلنسـان بأهمية صحتـه الجنسـية واإلنجابية أمر أسـايس لحـدوث التطـور اإليجايب يف 

العديـد مـن جوانـب حياتنـا األخرى.

ومـع ذلـك، يشـعر الشـباب يف كثـر مـن األحيـان بأنـه ال يمكنهـم التـرصف حيـال الظلـم الـذي ياقونـه ألنهـم يخشـون مـن عـدم االسـتماع إليهـم. ونريـد التصـدي لهـذا 
األمـر. هنـاك سلسـلة مـن الشـبكات المتاحـة لـك وقـد تكـون مفيـدة جـًدا لحملـة تحسـني التثقيـف الجنـيس الشـامل – معلمـوك ووالـداك وأقرانـك. فأنت تدعـو إىل تغير 

يف مجـال يؤثـر عـى حياتـك اليوميـة.
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األولويات قبل لك يشء: تحديد مواضع الفجوات

لتتمكـن مـن النجـاح يف إحـداث تغيـر يف توفـر التثقيـف الجنـيس يف مجتمعـك المحـي، يجب أن تبـدأ بمعرفة أوجـه القصور يف النظـام الحايل تحديًدا. وهـذه النقطة 
مهمـة للغايـة – ال يمكنـك التوجـه إىل مكتـب المعلـم األول وتطلـب منـه تغيـر المنهـج الـدرايس بأكملـه. بـداًل مـن ذلـك، يجـب عليـك تحديـد مـا هـو جيـد ومـا هـو سـيئ 
وأوجـه القصـور ومـا هـي النقـاط المحـددة الـي يجـب تعزيزهـا. ولمسـاعدتك، قمنـا بتصميـم تمرينـنْي لـك لـي تقيـس بهمـا الوضـع الحـايل لخدمـات التثقيـف الجنـيس 

الشـامل يف أي بيئـة تريـد تغيرها.

تمرين تحديد المشكلة  1

الهـدف مـن هـذا التمريـن هـو تحويـل أي شـعور غريـزي إىل اقـرتاح محـدد لمدرسـتك/لحكومتك. ارسـم جـدواًل يتألف مـن األعمدة الثاثـة التالية: »المشـكلة« و »السـبب« 
و »نقطـة دليـل ITGSE« )انظـر المثـال المبـن يف الصفحتـن 9 و 10(. سـوف يسـاعدك هـذا التصميـم عـى تحديد أكـر القضايا الـي يعاين منهـا مجتمعك المحي 
فيمـا يتعلـق بالحقـوق الجنسـية واإلنجابيـة؛ ويمكـن أن تكـون هـذه القضايـا مشـكات صحيـة معينـة مثـل ارتفـاع معـدالت انتقـال فـروس نقـص المناعـة البـرشي أو 
مواقـف ثقافيـة غـر واضحـة مثـل التحـز الجنـيس أو الخـوف مـن الجنسـية المثليـة. وبمجـرد تحديـد النقـاط المعينـة الـي تمثـل مشـكلة يف مجتمعـك المحـي، حـاول 
ربطهـا بأحـد النقـاط الرئيسـية يف دليـل اإلرشـاد التقـين الـدويل للتثقيـف الجنـيس )ITGSE(. وتسـتهدف لك نقطـة رئيسـية قسـًما معيًنـا مـن أقسـام منهـج التثقيـف 

الجنـيس الشـامل المثـايل، وبالتـايل فإنهـا بمثابـة مرجـع مفيـد لكيفيـة معالجـة القضيـة الـي حددتهـا.
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وفيمـا يـي المفاهيـم والموضوعـات الرئيسـية المدرجـة يف دليـل اإلرشـاد التقـين الـدويل للتثقيـف الجنـيس )ITGSE( باعتبارها أساسـية ألي منهج من مناهـج التثقيف 
الجنيس الشـامل، للرجـوع إليها: 

المفهوم 
الرئييس 1: 

العالقات

 المفهوم 
 الرئييس 2: 

القيم والحقوق والثقافة 
والحياة الجنسية

المفهوم 
 الرئييس 3: 
فهم النوع 
االجتماعي

المفهوم 
 الرئييس 4: 

 العنف 
واألمان

 المفهوم الرئييس 5: 
مهارات الحفاظ عىل 

الصحة والرفاهية

المفهوم 
 الرئييس 6: 

جسم اإلنسان 
والنمو

المفهوم 
الرئييس 7: الحياة 

الجنسية والسلوك 
الجنيس

المفهوم 
 الرئييس 8: 

الصحة الجنسية 
واإلنجابية

1-1 العائات

1-2 الصداقة 
والحب والعاقات 

الرومانسية

1-3 التسامح 
واالحتواء 
واالحرتام

1-4االلزتامات 
طويلة األجل، 

واألبوة

2-1 القيم والحياة الجنسية

2-2 حقوق اإلنسان والحياة 
الجنسية

2-3 الثقافة والمجتمع 
والحياة الجنسية

3-1 البناء 
االجتماعي للنوع 

االجتماعي 
واألعراف 

المتعلقة بالنوع

3-2 المساواة 
بني الجنسني 

والقوالب 
النمطية والتحز

3-3 العنف القائم 
عى اختاف النوع 

االجتماعي

4-1 العنف

4-2 القبول 
والخصوصية 

وسامة الجسد

4-3 االستخدام 
اآلمن لتكنولوجيا 

المعلومات 
واالتصاالت

5-1 األعراف وتأثر 
األقران عى السلوك 

الجنيس

5-2 صنع القرار

5-3 مهارات التواصل 
والرفض والتفاوض

5-4 محو األمية 
اإلعامية والحياة 

الجنسية

5-5 العثور عى 
المساعدة والدعم

6-1 الترشيح 
الجنيس والتناسي 
ووظائف األعضاء

6-2 التناسل

6-3 البلوغ

6-4 صورة الجسد

7-1 الجنس و الحياة 
الجنسية ودورة 
الحياة الجنسية

7-2 السلوك 
الجنيس واالستجابة 

الجنسية

8-1 الحمل ومنع 
الحمل

8-2 الوصم 
بفروس نقص 
المناعة البرشي 
واإليدز، والرعاية 
والعاج والدعم

8-3 فهم خطورة 
اإلصابة بالعدوى 
المنقولة جنسًيا، 

ومنها فروس 
نقص المناعة 

البرشي، واالعرتاف 
بها والحد منها
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1-1: مثال

المشاكل المتعلقة بالتثقيف الجنسي الشامل في مدرستي الثانوية

نقطة دليل ITGSEما الذي يجب تغييره؟األسبابالمشكلة

لقد الحظت أن بعض صديقاتي يتغيبن 	 

عن الفصل عند دورتهن الشهرية، 

أعتقد أن آباءهن ال يسمحوا لهن 

بالمجيئ ألنهم يعتقدون أن الدورة 

الشهرية شيء محرج

الوصم بالعار حول الحيض 	 

ال يكفي التركيز على أن الدورة 	 

الشهرية أمر طبيعي، وتستطيع المرأة 

أداء متطلبات حياتها اليومية كالمعتاد 

خالل دورتها الشهرية

ويجب أن يركز التثقيف الجنسي على 	 

عمليات البلوغ مع التأكيد على أن 

حدوثه أمر طبيعي لكل من الفتيات 

والفتيان وكذلك تقديم معلومات 

عن النظافة الشخصية والممارسات 

الصحية الجيدة وكيفية التعامل مع 

آالم الدورة

يجب أن تقدم المدرسة منتجات 	 

العناية الصحية

المفهوم الرئيسي 6 )6-3 – البلوغ(	 

القسم 7– 7-3 تصميم برامج التثقيف 	 

الجنسي الشامل وتنفيذها
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نقطة دليل ITGSEما الذي يجب تغييره؟–األسبابالمشكلة

في الحفالت المدرسية، يحاول 	 

بعض الفتيان ممارسة الجنس 

مع الفتيات وهن في حالة سكر 

شديد وال يستطعن التعبير 

عن قبولهن أو رفضهن. 

ثقافة المدرسة/األصحاب – 	 

األصدقاء يشجعون هذا السلوك

عدم فهم أهمية التعبير عن القبول 	 

التحيز الجنسي؟ 	 

)يحدث غالًبا للفتيات( 

تحتاج مدرستي إلى توفير تثقيف 	 

أفضل بأهمية القبول مع التركيز 

بشكل خاص على القبول في 

حالة السكر 

يحتاج المزيد من الشباب إلى أن 	 

يشعروا بأنهم يستطيعون إخبار 

أصدقائهم بأي شيء خطأ يفعلونه

المفهوم الرئيسي 4 )4-2 – القبول 	 

والخصوصية وسالمة الجسد(

المفهوم الرئيسي 5 )5-1 األعراف 	 

وتأثير األقران على السلوك الجنسي(

المفهوم الرئيسي 3 )3-3 – العنف 	 

القائم على اختالف النوع االجتماعي(

قال لنا معلم صف التثقيف الجنسي 	 

إن حبوب منع الحمل هي أفضل 

طريقة لمنع الحمل للفتيات ألنها تنقي 

بشرتهن وتحميهن من الحمل. واآلن 

في صفي الكثير من الفتيات يتعاطين 

حبوب منع الحمل – يبدو أن بعضهن 

على ما يرام ولكن الكثير من 

صديقاتي المقربات يتصرفن بشكل 

غريب جًدا في اآلونة األخيرة، ويبدو 

أنهن مكتئبات

ال توجد معلومات كافية عن مختلف 	 

أنواع وسائل منع الحمل واآلثار 

الجانبية لمنع الحمل بالوسائل 

الهرمونية

وكثيًرا ما أكد المعلم فوائد حبوب 	 

منع الحمل لكنه فشل في تسليط 

الضوء على عيوبها )أي أنها ال توفر 

الحماية من العدوى المنقولة جنسًيا(

يجب أن تكون دروس منع الحمل 	 

شاملة ويجب أن تشتمل على اآلثار 

الجانبية التي قد تترتب على هذه 

الوسائل لكي تتمكن الفتيات من 

ا منها ال 
ً
اكتشافها إذا وجدن أن شيئ

يصلح لهن

تدريب أفضل للمعلمين؟ ال يتسم 	 

المعلمون بالحيادية

المفهوم الرئيسي 8 )8-1 – الحمل 	 

ومنع الحمل(

القسم 7– 7-3 تصميم برامج التثقيف 	 

الجنسي الشامل وتنفيذها
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2 تحديد الجيد والسيئ وأوجه القصور 

بمجـرد أن تنجـح يف تحديـد أكـر المشـكات تأثـرًا عـى مجتمعـك، يجـب عليـك تقييـم جـودة المبـادرات الـي تقـوم بهـا المؤسسـة المعنيـة حالًيـا. ويمكنـك إجـراء هـذا 
التقييـم مـن خـال مراجعـة منهـج مدرسـتك الخـاص بالتثقيـف الجنـيس، ومعرفـة مقرتحـات حكومتـك بشـأن سياسـات التثقيـف الجنيس الشـامل عـى مسـتوى دولتك، 
أو موقـف مجموعتـك الدينيـة مـن مناقشـة المواضيـع الـي تتعلـق بالجنـس. يف هـذه المرحلـة، فكـر عـى نطـاق واسـع! ال تـدع أي عقبـات محتملـة تعرقـل مسـرتك.

وللقيام بذلك، أعددنا خريطة ذهنية يمكنك إعادة رسمها بنفسك والتعامل معها حسب ظروفك:

تقييم التثقيف 
الجنيس

مبادرات مقبولة

المبادرات 
القائمة

مبادرات غر 
موجودة

هذه هي المبادرات الي اتخذتها المدرسة/الحكومة/
المجموعة الدينية والي تتفق مع توجيهات دليل اإلرشاد 
التقين الدويل للتثقيف الجنيس ITGSE، وبالتايل يمكن أن 

تبقى كما هي

هذه المبادرات يجب تعديلها إىل حد ما للتصدي للتحديات 
الي يواجهها الشباب يف مدرستك/مجتمعك المحي

تدعم هذه المبادرات موقفك ولكن تنفيذها غري كاف، لذا 
يجب تعزيزها

هذه هي المبادرات الي ينبغي اتخاذها الستكمال أو تعزيز أو 
دعم اإلجراءات الي تتعلق بالدعوة للتثقيف الجنيس الشامل

هناك اعتراف في كنيستي بأن 
الجنس جزء مهم من الحياة

وال ُيعتبر الجنس إيجابي إال إذا كان بين 
زوجين من جنسين مختلفين، بعد الزواج، 
ومع نفس الشخص طوال حياتك. أعتقد أن 

هذا يستبعد أصدقائي من النساء الالتي 
يمارسن الجنس مع النساء والرجال الذين 

يمارسون الجنس مع الرجال ومزدوجي 
 LGBT+    الجنس والمتحولون جنسيا

وكل من يرغبون في استكشاف حياتهم 
الجنسية بحرية، وبالتالي يجب تغييره.

لقد تعلمنا أن وسائل منع الحمل 
منحة إلهية مباركة، ولكن ال أكثر 

من ذلك – ال نتحدث عن الوسائل 
المختلفة وهذا يجعل بعض النساء/

الرجال يشعرون بأن بعض الوسائل 
تتجاوز الحدود أو تنطوي على خطيئة

في الوقت الحالي ال توجد أماكن يستطيع 
فيها الشباب الحصول على التثقيف 

الجنسي الشامل. يجب أن ينظم مجموعة 
شباب الكتاب المقدس بعض الجلسات 

لمناقشة مواضيع الجنس، ومنع الحمل، 
والنوع، واإلجهاض. ومع أننا ملتزمون 

جميًعا بإيماننا، من المهم أن نعترف بأن 
الوعي المستنير يمكن أن يساعد في 

منع الحمل غير المرغوب فيه، والعدوى 
المنقولة جنسًيا، واالعتداء الجنسي 



12

ثانًيا: إرشاك الحلفاء المحتملني

إن ما بدأ كمجرد شـعور غريزي يتحول اآلن فجأة إىل مرشوع فعي يمكنك تقديمه إىل مدرسـتك أو مجتمعك أو حكومتك. 
المحتملـني.  الحلفـاء  إرشاك  إىل  تحتـاج  القضيـة،  هـذه  تسـتحقه  الـذي  النجـاح  وتحقيـق  الكامـل  االهتمـام  لضمـان  ولكـن 

وسـوف تاحـظ أنـه، بنـاًء عـى نـوع جمهـورك المسـتهدف، سـيكون للجهـات الفاعلـة المختلفـة تأثـرات مختلفـة. 

1 الدعوة الحكومية: إرشاك الناخبني 

يجـب أن تكـون مصالـح المواطنـني الفضـى يف صميـم اهتمـام الحكومـات، ولكـن يف بعـض األحيـان، يفشـلون يف معرفة 
القضايـا الملحـة الـي تؤثـر عـى دائرتهـم االنتخابيـة. هـذا فضـًا عـن أنهـم حريصـون عـى إعـادة انتخابهـم، لـذا فإن أي سـبب 
لتأمـني األصـوات يف  الناخبـني سـيكون يف مصلحتهـم، ألن هـذا يمثـل فرصـة ممتـازة لهـم  لحشـد مجموعـة كبـرة مـن 

المسـتقبل. هـذا جانـب يمكنـك االسـتفادة منـه.

إذا كنت تشر إىل النموذج 1: رسالة إىل ممثيل الحكومات، الفقرة األخرة تقر ثاثة أشياء: 

معلمـون مـن مجلـيس اإلدارة يف مدرسـتني مختلفتـني، يرغبـون يف المشـاركة يف هـذه الجهـود  العديـد مـن أعضـاء دائرتنـا االنتخابيـة، ومنهـم  »قمـت بحشـد 
قضيـة رئيسـية يف اهتماماتهـم التصويتيـة بانتخابـات العـام المقبـل.« لتحسـني مناهـج التثقيـف الجنـيس، وقـد اعتـربوا أنهـا 

لقـد أكـدت مـن جديـد أنـك قائـد هـذا المـرشوع، وتم حشـد أعضـاء الدائـرة االنتخابية )مع األخـذ يف االعتبـار أن األفـراد يف مجالس المـدارس لديهم تأثر واسـع النطاق 
عـى المـدارس والمعلمـني اآلخريـن، وبالتـايل الناخبـني المحتملـني(، وأن هـذه القضيـة ذات أهميـة ملحـة وسـتكون عامـًا حاسـًما يف تحديـد مـن سـيصوتون لـه يف 

القادمة. االنتخابـات 

إذن كيف تعر عى مجموعة دعم تساعدك يف الحشد لهذه المشكلة؟ 

!12

second: engaging potential allies  

What began as a gut-feeling is now suddenly materialising into an actual project that you’ll be able to 
present to your school, community or government. But in order to get the full attention and success that this 
cause deserves, you need to engage potential allies. You’ll notice that, depending on who your target 
audience is, different actors will have different impacts.  

1. Government advocacy: engaging voters  

Governments should have citizens’ best interests at heart but, at times, they fail to recognise what imminent 
issues are affecting their constituency. Additionally, they’re eager to be reelected, so any cause that mobilises 
a large group of voters will be in their interest, as these represent an opportunity for them to secure future 
votes. That’s an angle you can take advantage of. 

If you refer to our Template 1: Letter to Government Representatives, the last paragraph acknowledges three things:  

"I have mobilised several members of our constituency, including teachers from two different school boards, who want to participate in this quest 
for better sex education and who classified this as a key issue in their voting preferences for next year’s election.” 

You’ve reaffirmed that you are the leader of this project, which members of the constituency were mobilised (bearing in mind that individuals in 
school boards have a wide range of influence over other schools and teachers, hence potential voters), and that this issue is of pressing importance 
and will be a deciding factor on who they will vote for in the next election. 

So how do you find a support group that will mobilise with you for this issue?  
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1-1 االلتماسات

الربلمـان  يف  قضيـة  أي  مناقشـة  عـى  السياسـيني  لحـث  فعالـة  طريقـة  االلتماسـات  ُتعـد 
أو الكونغـرس. وفيمـا يتعلـق بااللتماسـات، لـكل بلـد مجموعة مختلفـة من القواعـد، فمنها ما 
يشـرتط أن تكـون فـوق سـن 18، ومنهـا ما يشـرتط وجود مـا ال يقل عـن 10,000 توقيع للحصول 
عـى رد مـن الحكومـة، ومنهـا مـا يشـرتط 100,000 إلدراج هذه القضية بشـكل مبارش يف جدول 
أعمـال الربلمـان )الحالـة الربيطانيـة(. ألـِق نظـرة عـى متطلبـات حكومتـك، وإذا كان الحد األقىص 
مرتفًعـا للغايـة، يمكنـك البدء يف تقديم التماس عى موقع مسـتقل مثل change.org والذي 

سـيظل بمثابـة ذخـرة يمكنـك اسـتخدامها عنـد وصـول المشـكلة إىل ممثلـك المحـي. 

يمكنـك  فـا   – يكـون محـدًدا ومائًمـا  أن  االلتمـاس هـي  األساسـية عنـد طـرح  النقطـة  ولكـن 
اخـرت  ذلـك،  مـن  وبـداًل  اآلن!«  كولومبيـا  يف  أفضـل  جنـيس  »تثقيـف  بعنـوان  التمـاس  تقديـم 
النقاط/القوانـني الـي يمكـن تعديلهـا أو إقرارهـا بسـهولة، فهـذا سـيجعل حيـاة صنـاع السياسـة 
أبسـط باإلضافـة إىل تأكيـد أنـك عـى علـم بالموضـوع: »تعديـل القانـون رقـم 115 لعـام 1994، 
المـادة 13 لتوسـيع نطـاق المتطلبـات القانونيـة للتثقيـف الجنـيس للطـاب مـن جميـع األعمـار 

الجنسـية«.  والتوجهـات 

التماسـات  وجـود  عـدم  مـن  والتأكـد  البحـث  عليـك  يجـب  التماسـك،  طـرح  قبـل  ذلـك،  ومـع 
تسـتهدف نفس المشـكلة أو عى األقل تسـتهدف مشـكلة مماثلة. وهناك مشـكلة شـائعة يف 
االلتماسـات وهي أن العديد منها قد حشـدت القليل من األصوات، ومع أن هذه االلتماسـات 
قـد تسـتهدف نفـس القضيـة، إال أن السياسـيني ال يهتمـون إال بااللتماسـات الـي تجـاوزت حـًدا 
تـراه مهًمـا،  معيًنـا. وإذا عـرت عـى التمـاس يسـتهدف قضيـة مشـابهة ولكـن ينقصـه يشء 

فحـاول االتصـال بمـن طرحـه لمعرفـة مـا إذا كان مـن الممكـن التحالـف معـه. 

مثـال: لقطـة مـن التماس بدأه الناشـط الشـاب ياس نكايت 
التثقيـف  معايـر  تحديـث  عـى  الربيطانيـة  الحكومـة  لحـث 
بعـض  وأثـار  توقيًعـا   51,905 االلتمـاس  وحصـد  الجنـيس. 
التغيـر – قـال متحـدث يف وزارة التعليـم أنـه تنـاول   نصيحـة 
جديـدة قدمتهـا مجموعـات مـن الخـرباء لتحديـث المـواد 

التعليميـة يف مجـال التثقيـف الجنـيس.

change.org
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1-2 منافذ األخبار/وسائل التواصل االجتماعي: اصنع بعض الضوضاء!

تعـد وسـائل التواصـل االجتماعـي والمنافـذ اإلخباريـة عـى اإلنرتنـت اليـوم مـن أقـوى األدوات الـي يمكـن اسـتخدامها لحشـد األفـراد حول موضـوع معني. وأهـم ما فيها 
أنهـا تسـاعدك عـى الوصـول إىل خـارج حـدود مجتمعـك المحـي وعبـور الحـدود الوطنيـة واإلقليميـة دون مغـادرة مزنلك. وُتعد وسـائل تواصلـك االجتماعـي نقطة بداية 

جيـدة، ويمكنـك اسـتخدامها لتبـادل مقـاالت حـول الموضـوع، وحشـد الدعـم الـازم لالتمـاس الذي قمت بإنشـائه أو لقيـاس اآلراء الشـعبية حـول موضوع ما. 

هنـاك طريقـة أخـرى يمكنـك تجربتهـا وهـي أن تجـذب انتبـاه القنـوات اإلذاعيـة أو المجـات أو الجرائـد، وهـذا ربمـا يكـون مـن خـال 
تقديـم مقـاالت لطـرح اآلراء يف مواضيـع ذات صلـة بالتثقيـف الجنـيس الشـامل أو عـن طريق إنشـاء محتوى مرئًيـا مثل مقاطع 
فيديـو تتبادلـون فيهـا وجهـات نظركـم، كشـباب، بشـأن نهـج بلدكـم نحـو التثقيـف الجنـيس. وهـذه المنافـذ يمكنهـا أن تسـاعدك 
يف إسـماع صوتـك وجـذب انتبـاه صانعـي السياسـات بشـكل أرسع. وتذكـر دائًمـا إدراج مصـادر جديـرة بالثقـة يف أي يشء تكتبـه 
وربطهـا بسـياقك. مثـًا، إذا كانـت مدينتـك تعـاين مـن مشـكلة ارتفـاع معـدالت اإلصابـة بفـروس نقـص المناعـة البـرشي ولكـن 
المناهـج الدراسـية الوطنيـة تشـجع اتبـاع نهـج العفـة )االمتنـاع( فقـط، اجمـع مـوارد أكاديميـة جديـرة بالثقـة تؤكد عـدم فعالية 
هـذه األسـاليب يف منـع انتشـار فـروس نقـص المناعـة البـرشي )عـى سـبيل المثـال: مفهـوم دليـل اإلرشـاد التقـي الـدويل 

للتثقيـف الجنـيس ITGSE الرئيـيس 8-3: الحـد مـن خطـورة فـريوس نقـص المناعـة البـري(. 

»إنه ألمر مروع أن تكون 
المناهج الوطنية يف سوازياند 

مبنية بقوة عى االمتناع عن 
الجنس يف حني أن 3/1 من 
السكان مصابون بفروس 

نقص المناعة البرشي«

السن: 20، الدولة: سوازياند

1-3 البحث عن حلفاء محتملني 

قـد يكـون العثـور عـى حلفـاء لديهـم بالفعـل قاعـدة دعـم مفيـد جـًدا لمرشوعـك الدعوي. وسـتكون وسـيلة االتصـال الطبيعـي هي البحـث عن الجمعيـة العضـو التابعة 
لاتحـاد الـدويل لتنظيـم األرسة )IPPF( يف بلدكـم، ويمكنـك العثـور عليهـا باسـتخدام الرابـط التـايل: https://www.ippf.org/about-us/member-associations. ويمكنـك أيًضـا 
البحـث عـن المنظمـات األعضـاء التابعـة لمنظمـة PACT هنـا: https://www.theyouthpact.org/who-we-are.html. وقـد يكـون لـدى المنظمـات األعضـاء بالفعـل قنـاة 
للتواصـل مـع ممثـي الحكومـة وقـد تكـون قـادرًا عـى التعبـر لهـم عـن مخاوفـك. وفضـًا عـن ذلـك، لديهـم مـوارد وفهـم جيـد للسـياق الثقـايف، ما قـد يسـاعد يف إرشاك 

الحلفـاء يف البيئـات المحافظة.

وبـدال مـن ذلـك، فـإن العثـور عـى السياسـيني أو األحـزاب الـي تتحـدث رصاحـة عـن قضايـا المسـاواة بـني الجنسـني والحقـوق الجنسـية واإلنجابيـة وحقـوق النسـاء الـايت 
يمارسـن الجنـس مـع النسـاء والرجـال الذيـن يمارسـون الجنـس مـع الرجـال ومزدوجـي الجنـس والمتحولـون جنسـيا +LGBTQ قـد يشـكل طريًقـا أسـهل إلثـارة نقاش سـيايس 

حـول الموضوعـات الـي تحـاول تسـليط الضـوء عليهـا. إن حشـد الدعـم لهـؤالء السياسـيني خـال فـرتة االنتخابـات ُيعـد وسـيلة لتعزيـز أجنـدة التثقيـف الجنـيس الشـامل.

https://www.ippf.org/about-us/member-associations
https://www.theyouthpact.org/who-we-are.html
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2 الدعوة المدرسية: إرشاك المعلمني والطاب وأولياء األمور

2-1 محاورات المقاهي

ُتعـد الحمـات اليوميـة مـن أكـر طـرق الدعـوة فعاليـة للشـباب. عـى سـبيل المثـال، قـد تكـون محـاورات المقاهـي فرصـة رائعـة لحشـد زمائـك واالسـتعانة بهـم يف طـرح 
قضيتـك. ويمكنـك المشـاركة مـن خـال بـدء حـوار أو بالـرد عـى نقـاط معينـة قـد ُتثـار بشـكل طبيعـي. ال تخـف مـن الحديـث برصاحـة! قـد ينتابـك شـعور بالقلـق مـن مجـرد 
الحديـث، وربمـا كان الجميـع يتحـني فرصـة الحديـث، لـذا كـن أول مـن يبـادر بالحديـث! لقـد طرحنا بعـض »أفكار لبـدء المحـاورات« )النمـوذج 2: بدء المحاورات المدرسـية( 

يمكنـك إلقـاء نظـرة عليهـا واسـتخدامها كدليـل.

2-2 وسائل التواصل االجتماعي

فضـًا عـن اسـتخدام وسـائل التواصـل االجتماعـي كَمنَفـذ للتعبـر عـن رأيـك، يمكنـك أيًضـا اسـتخدامها 
كمنصـة لحشـد أصدقائـك. وإذا لـم يكـن لديك وقت لحضور لقـاءات مجموعة ما بعد المدرسـة، فربما 
يمكنـك إنشـاء منتـدى عـرب اإلنرتنـت مـع أشـخاص مـن مدرسـتك ليكـون بمثابـة مسـاحة آمنـة لمناقشـة 
القضايا. وهذا يساعد يف تكوين جبهة موحدة وقاعدة دعم كبرة عندما تقدم مقرتحاتك لمدرستك.

يكـون  لـن   – االجتماعـي  التواصـل  وسـائل  عـى  والعدائيـة  بالفظاظـة  يتسـمون  أشـخاًصا  تلتقـي  وقـد 
الجميـع عـى الصفحـة مثلـك تماًمـا. ويف هـذه الحالـة، لديـك خيـاران – إمـا أن تتجاهلـه وتحـذف التعليق/
تحـذف هـذا الصديـق، وهـذا قـد يكـون أفضـل حـل إذا كان الشـخص مهيًنـا وال تـرى أي احتمـال إلجـراء 
مناقشـة معـه؛ أو بـداًل مـن ذلـك، أن تحـاول التفاعـل معـه وتوجـه المحادثـة يف اتجـاه مثمـر. ويمكنـك 
فعل ذلك عن طريق االستشـهاد باألرقام والدراسـات الرسـمية وأال تدع الموضوع يتخذ اتجاًها شـخصًيا. 

وسـيحاول هـؤالء النـاس اسـتفزازك عـادة – فـا تبلـع الطعـم! 
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2-3 ساعات العمل – التحدث مع المعلمني

إرشاك أعضـاء هيئـة التدريـس يف مرشوعـك الدعـوي قـد يمنحـك قـوة حقيقيـة. وإذا كنـت يف بيئـة محافظـة، فربمـا تجـد صعوبـة يف التطـرق للقضيـة مـع معلميـك. 
ومـع ذلـك، ال يـزال األمـر يسـتحق المحاولـة. وربمـا يدعمـك بعـض المعلمـني ألن الموضـوع يف نطـاق تخصصهـم األكاديمـي )عـى سـبيل المثـال: يتطرق معلمـو األحياء 

والجغرافيـا إىل المواضيـع الـي تتعلـق بالصحـة والتناسـل والسـكان إىل حـد مـا(.

وهنـاك طريقـة جيـدة لحشـد المعلمـني وإرشاكهـم يف األمـر مـن خـال الدعـوة القائمـة عـى أدلـة. ألن طـرح الحقائـق الواضحـة لـن يعطـي مجـااًل للمعارضـة. وننصحـك 
بالرجـوع إىل دليـل ITGSE بقـدر مـا تسـتطيع، حيـث أن هـذا الدليـل جمـع بالفعـل أهم المعلومـات حول مناهـج التثقيف الجنيس يف مـكان واحد. وإذا كنـت قد الحظت أن 
التحـرش الجنـيس ُيعـد مشـكلة يف مدرسـتك، ابـدأ بمشـاركة هـذا القلـق مـع معلمـك والمـي قدًما بطـرح األدلة الـي وجدتهـا وتوضيح إمكانيـة معالجة هذه المشـكلة 
مـن خـال التثقيـف الجنـيس الشـامل. إذا كان معلمـك ال يوافـق عـى رضورة توفـر تثقيـف جنـيس شـامل أفضـل، فقد أدرجنـا االختبار )انظـر النموذج 3: االختبـار( يف هذا 
 .ITGSE الدليـل اإلرشـادي لتعرضـه عـى معلمـك. ويشـمل بعـض األسـئلة األساسـية الـي تتنـاول موضوعـات شـاملة يف دليـل اإلرشـاد التقـين الـدويل للتثقيـف الجنـيس
يمكنـك أن تقـرتح طـرح هـذا االختبـار عـى زمائـك، وبمجـرد أن تقـوم بتجميـع إجاباتهـم، يمكنـك أن تتعـاون مـع المعلـم يف تحديـد مجـاالت التثقيـف الجنـيس الشـامل الـي 

تحتـاج إىل إصاح/تعزيـز يف صفـك.

وأخـرًا، بمجـرد أن تقـوم بحشـد الدعـم مـن زمائـك ومعلميك، ننصحـك بمحاولة التواصل المبارش مـع المعلم األول/المدير يف مدرسـتك. يمكنك الرجـوع إىل النموذج 4: 
رسـالة إىل المعلمـن األوائل كمثـال لكيفية كتابة رسـالة إليهم. 
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2-4 إرشاك والديك

فيمـا يتعلـق بالدعـوة يف المدرسـة، قـد يكـون إرشاك أوليـاء األمـور مفيـًدا. إذا نجحـت يف حشـد الطـاب وأولياء األمـور، فلن يطول اعـرتاض إدارة المدرسـة، ولن تجد 
مفـرًا مـن تنفيـذ التغيـرات الـي تقرتحهـا. ومـع ذلـك، نـدرك أن موضـوع الحيـاة الجنسـية قـد يكـون محرًجـا يف بعـض العائـات، مـع أنـه ليـس كذلـك يف حقيقـة األمـر. 
لذلـك، نظـن أنـك لـن تسـتطيع إثـارة هـذا »الحديـث« مـع والديـك: اجعلهما يتحدثـان معك عـن الحياة الجنسـية والنـوع والصحـة! تذكر أنهمـا كانا صغريـن يف يوم 
مـن األيـام وربمـا قـد مـرا بمواقـف مشـابهة جـًدا مثلـك – أمـا اآلن فلديهمـا الكثـر مـن الحكمـة واإلدراك. ولقـد صممنـا بعض األفكار لتسـتعني بهـا يف بـدء المحادثة 

)انظـر النمـوذج 5: أفـكار للتحـاور مـع الوالدين(.

»لـم أتحـدث أبـًدا مـع أمـي عـن الجنـس حـى حملـت وعمـري 16 سـنة )بسـبب 
تصـورايت الخاطئـة عـن كيفيـة اسـتخدام الـوايق الجنـيس، كنـت أشـعر بالحـرج(. 
كانـت تجربـة رهيبـة لـكل منـا. وبعـد ذلـك، بدأنـا نتحـدث أكـر وأكـر، وأخربتـين عن 
لك وسـيلة من وسـائل منع الحمل الي جربتها وأوضحت يل مزايا وعيوب لك 
منهـا. والمدهـش يف األمـر أن أتمكـن مـن الحديـث معهـا عـن هـذه األشـياء. 
يف  مجاًنـا  الجنـيس  الـوايق  لتوفـر  حملـة  بـدأت  عندمـا  دعمتـين  أنهـا  حـى 

المدرسة.«

السن: 21، الدولة: االكوادور



18

3 الدعوة يف المؤسسات الدينية: إرشاك القادة الدينيني

3-1 تعرف عى موقف ديانتك من الجنس

الجنـيس جـزء  التعبـر  بـأن  تقـر  أخـرى  أديـان  المحظـورات، هنـاك  أنـه مـن  الجنـس عـى  تنظـر إىل  األديـان قـد  أن بعـض  يف حـني 
أسـايس مـن الحيـاة وتحـث عـى ذلك. تسـتند معظم اآلراء الدينية حول الحياة الجنسـية لإلنسـان إىل نصوص مقدسـة بها أفكار 
متنوعـة، وأحياًنـا قواعـد، بشـأن دور الحيـاة الجنسـية يف عالمنـا. ويعتمـد تفسـر هـذه النصـوص الدينيـة حرفًيـا عـى الطائفـة 

الدينيـة الـي تفرسهـا )سـواء كانـت تقليديـة أو عرصيـة(، وزعمائهـا الدينيـني، والدولـة الـي تعيـش فيهـا.

وإذا فهمـت موقـف ديانتـك مـن الجنـس فهـذا سـوف يسـاعدك يف أداء واجبـات دعوتـك وتطويـر أسـلوبك عـى نحـو معقـول 
ـر إخوانـك يف الديـن منهـا. قـد يكـون مـن الصعـب إقنـاع النـاس بدعمـك بـيء يجـب أن يكون هـو المعيار السـائد يف  حـى ال تنفِّ
أي مجتمـع، لكنـك ينبغـي أن تتحـي بالصـرب – تذكـر أن الحياة الجنسـية يف العديد من السـياقات لها دالالت سـلبية، وبعض الناس 
ال يزالـون يعانـون اليـوم مـن هـذه المشـاعر المحرة بني الوصم بالعار والشـعور بالذنـب. ويمكنك ضم إخوانـك يف الدين بالتدريج 
مـن خـال طـرح مفاهيـم التثقيـف الجنيس الشـامل الي تشـعر أنهم سـيدعمونها )عى سـبيل المثال: كيـف أن التثقيف الجنيس 

الشـامل يعلـم الشـباب قيًمـا مهمـًة مثل احـرتام الذات والتسـامح وااللزتامـات عى المـدى البعيد(.

»يف البدايـة، عندما أردت أن أتحدث 
الشـامل  الجنـيس  التثقيـف  عـن 
لـم  المسـلمة،  المجتمعـات  يف 
أدركـت  ثـم  النـاس.  معـي  يتجـاوب 
يف  طريقـي  يعتـربون  كانـوا  أنهـم 
ارتـداء المابس والجيـزن والقمصان 
الضيقـة غـر محرتمـة. لهـذا غرتهـا. 
والمدهـش يف األمـر عندمـا ذهبت 
القيـت  إليهـم،  القادمـة  المـرة  يف 

الدعـم«  مـن  المزيـد  منهـم 
السن: 27، الدولة: غانا
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3-2 إرشاك القادة الدينيني يف هذه العملية 

إذا كنت تدعو للتثقيف الجنيس الشـامل يف مؤسسـة دينية، من األرجح أن تعيش تجربة مختلفة عن تجربة الحمات 
يف الحكومـة أو المدرسـة. وهـذا يرجـع إىل التقاليـد الطويلـة الي غرسـها الدين والـوازع األخايق القـوي الذي تمثله. 

ومـع ذلـك، هـذا ال يعـين أن ال تحاول، ألنك تحتاج ببسـاطة إىل التحدث من زاويـة يتقبلها الجميع. 

أواًل، اجمـع أدلـة مسـتندة إىل أبحـاث حـول فوائـد التثقيـف الجنـيس الشـامل يف معالجـة قضايـا معينـة – إذا أمكن، 
اربطهـا بمشـكلة تؤثـر عـى مجتمعـك. يميـل القـادة الدينيـون إىل أن يكـون لهـم موقـع قـوي يف المجتمعـات أيًضا، 
وبالتـايل قـد يثـر اهتمامهـم أي حـل لمعالجـة مشـكلة صحيـة عامـة. وقـد تجـد أن القـادة الدينيـني ُيعرِضـون عـن 
ركـزت  إذا  ولكـن  الـزواج،  الجنـس قبـل  واٍع بممارسـة  قـرار  ينطـوي عـى  كان  إذا  الجنـيس  الـوايق  مناقشـة موضـوع 
بـداًل مـن ذلـك عـى شـدة معانـاة مجتمعـك مـن ارتفـاع معـدالت االعتـداء الجنـيس وتعـرض العديـد مـن الفتيـات 
الصغـرات للحمـل والعـدوى المنقولـة باالتصـال الجنيس يف هذه الحـاالت، فقد يتجاوبون بصورة أكـر قبواًل لفكرة 

تشـجيع اسـتخدام الـوايق الجنـيس. 

وبعـد ذلـك، حـاول أن تجمـع مقاطع من نصوصكم الدينية الي سـتدعم أو تعزز موقفك – هذا سـيوضح لقادتكم 
الدينيـني أنـك فكـرت يف األمـر يف سـياق ديـين. وإذا وجدت أنهـم يتجاوبون معك بصـورة إيجابية، اعـرض عليهم دليل 
اإلرشـاد التقـين الـدويل للتثقيـف الجنـيس ITGSE وارشح لهـم كيـف ُيعـد معيـارًا مهًمـا لمـا يجـب إدراجـه يف منهـج 
التثقيـف الجنـيس الشـامل – ربمـا لـن يقبلـوا جميـع النقـاط، ولكـن يمكنكـم التوافـق عـى حـل وسـط. وأخـرًا، ابحـث 
عـن فرصـة لمناقشـة هـذه القضايـا مـع أفـراد آخريـن يف مجتمعـك المحـي، عـى سـبيل المثـال مجموعـات شـبابية 

لدراسـة اإلنجيل. 

»أفضـل طريقـة للتغلـب عـى معارضـة 
أن  عـى  التأكيـد  هـي  الدينيـني  القـادة 
يحدثـان  واالغتصـاب  الجنـيس  االعتـداء 
أيًضـا يف البيئـات الـي تقـوم عـى التعفف 
الشـباب  تعليـم  المفيـد  ومـن  واالمتنـاع، 
الـوايق  اسـتخدام  كيفيـة  والشـابات 
مؤسـفة  لظـروف  تعرضـوا  إذا  الجنـيس 
اعتـداء  أي  مـن  النجـاة  يسـتطيعوا  ولـم 
يتعلـق  واألمـر  القبيـل.  هـذا  مـن  رهيـب 
يف مجملـه بالرتكـز عـى كيفيـة اسـتخدام 
الـوايق الجنـيس عنـد التعـرض للعنـف. لـذا 
حاولنـا التأقلـم مـع الوضـع الراهـن والرتكـز 
عـى طـرق الوقايـة من العنـف القائم عى 

االجتماعـي« النـوع  اختـاف 

السن: 20، الدولة: سوازياند

3-3 ابحث عن المنظمات الي تؤيد موقفك 

إذا وجـدت صعوبـة يف إرشاك قادتـك الدينيـني، حـاول أن تبحـث عـن المنظمـات الدينيـة الـي قـد تؤيد موقفك. الكثـر من هذه المنظمـات بذلت جهوًدا كبـرة يف محاولة 
تحقيـق التـوازن بـني الديـن والحقـوق الجنسـية واإلنجابيـة، وعـادًة مـا يكـون لديهـا موارد وتحليـات دينية قد تسـاعد يف إقنـاع مجتمعك الديين بـأن توفـر التثقيف الجنيس 

الشـامل ُيعد أمـرًا ملًحا. 
 Religious Coalition for Reproductive Choice )االئتاف الديين للحرية اإلنجابية(: http://rcrc.org؛

http://www.catholicsforchoice.org :)كاثوليك من أجل الحرية( Catholics for Choice 




