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مجموعة أدوات لربامج مناهضة العنف املبني عىل النوع االجتامعي 
إلرشاك قادة املجتمعات املحلية يف األوضاع اإلنسانية

التدريب



2
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جدول املحتويات
شكر وتقدير

مقدمة

كيف يرتبط دليل التدريب بتوجيهات وأدوات وموارد مجموعة األدوات ؟
من الجامهري املستهدفة بالتدريب ؟ 

استخدام الدليل وتدريبات التخطيط 

ملحة عامة عن أقسام التدريب
تنسيق القسم

إعداد محتوى التدريب
التكييف مع مجموعات املشرتكني

التكييف مع السياق
السالمة واألخالقيات

تنظيم التدريبات
وضع جداول األعامل

التعارف وكرس الجمود
التنشيط

التقييم ورد الفعل
اقرتاحات للتيسري

تهيئة جو يتسم باالحرتام
التعلم التشاريك

تحديد التوقعات
إنشاء مساحة آمنة

إدارة التحديات

محتوى التدريب

املفاهيم الرئيسية للعنف املبني عىل النوع االجتامعي

من املستهدفون بالتدريب ؟
كيف يرتبط التدريب بتوجيهات مجموعة األدوات ؟

الوقت واملوارد الالزمة
مخطط التدريب عىل املفاهيم الرئيسية للعنف املبني عىل النوع االجتامعي

ملَ الرتكيز عىل النساء والفتيات؟

جميع القادة املجتمعيني الفرق العاملة يف مجال العنف القائم عىل النوع االجتامعي 
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الصحيحة/الخاطئة 	 العبارات  النرشة: 
أنواع العنف املبني عىل النوع االجتامعي 

األسباب والعوامل املساهمة يف العنف املبني عىل النوع االجتامعي
فهم السلطة

تداعيات العنف املبني عىل النوع االجتامعي
املبادئ التوجيهية

ربط الناجيات بخدمات الدعم
استعراض املفاهيم الرئيسية للعنف املبني عىل النوع االجتامعي

األسس: املقاربات الرئيسية إلرشاك قادة املجتمعات املحلية

من املستهدفون بالتدريب ؟
كيف يرتبط التدريب بتوجيهات مجموعة األدوات ؟

الوقت واملوارد الالزمة
مخطط تدريب املقاربات الرئيسية إلرشاك قادة املجتمعات املحلية

مقاربة نسوية تقاطعية
النهج القائم عىل نقاط القوة

االرتكيز عىل الفوائد
التواصل: إظهار االحرتام

التواصل: االستامع واملشاركة 
التواصل: املنارصة
الطرق التشاركية

إدارة تحديات التيسري

األسس: التخطيط إلرشاك قادة املجتمعات املحلية

من املستهدفون بالتدريب ؟
كيف يرتبط التدريب بتوجيهات مجموعة األدوات ؟

الوقت واملوارد الالزمة
األسس: مخطط تدريب التخطيط لإلرشاك

املامرسة التأملية
التقييم: برامج مناهضة العنف املبني عىل النوع االجتامعي املبنية وإرشاك القادة

رسم خرائط القيادة املجتمعية 
تحديد األولويات

تحديد القادة من أجل اإلرشاك
مخطط تدريب التخطيط إلرشاك قادة املجتمعات املحلية

)GBV( االستجابة للعنف املبني عىل النوع االجتامعي

من املستهدفون بالتدريب ؟
كيف يرتبط التدريب بتوجيهات مجموعة األدوات ؟

جميع القادة املجتمعيني الفرق العاملة يف مجال العنف القائم عىل النوع االجتامعي 

الفرق العاملة يف مجال العنف القائم عىل النوع االجتامعي

الفرق العاملة يف مجال العنف القائم عىل النوع االجتامعي

القيادات النسائية / النساء الرائدات
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الوقت واملوارد الالزمة
)GBV( االستجابة للعنف املبني عىل النوع االجتامعي

يوم واحد يف حياة امرأة أو فتاة
أشكال العنف املبني عىل النوع االجتامعي: السياق، والتعريفات، وعوامل الخطر

أشكال العنف املبني عىل النوع االجتامعي: بناء الفهم
أشكال العنف املبني عىل النوع االجتامعي: العواقب  

تعزيز عوامل الحامية
دور قادة املجتمعات املحلية

االستجابة للناجيات

التخفيف من مخاطر العنف املبني عىل النوع االجتامعي

من املستهدفون بالتدريب ؟
كيف يرتبط التدريب بتوجيهات مجموعة األدوات ؟

الوقت واملوارد الالزمة
مخطط التخفيف من مخاطر العنف املبني عىل النوع االجتامعي

تحديد املخاطر
الحامية من االستغالل واالنتهاك الجنسيني

وضع الخطط للتخفيف من املخاطر 

التغيري التحوييل

من املستهدفون بالتدريب ؟
كيف يرتبط التدريب بتوجيهات مجموعة األدوات ؟

الوقت واملوارد الالزمة
مخطط التغيري التحوييل

برامج تغيري السلوك االجتامعي 
تغيري السلوك االجتامعي: مقاربات الربامج

تحليل األسباب الجذرية 
وضع رؤية للتغيري

تخطيط إجراءات الوقاية

القيادة النسائية

من املستهدفون بالتدريب ؟
كيف يرتبط التدريب بتوجيهات مجموعة األدوات ؟

الوقت واملوارد الالزمة
مخطط القيادة النسائية

أين تنتمي النساء والفتيات؟

والفتيات 	 النساء  قصص  النرشة: 

جميع القادة املجتمعيني الفرق العاملة يف مجال العنف القائم عىل النوع االجتامعي 

جميع القادة املجتمعيني الفرق العاملة يف مجال العنف القائم عىل النوع االجتامعي 

القيادات النسائية / النساء الرائدات الفرق العاملة يف مجال العنف القائم عىل النوع االجتامعي 
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فحص القيادة
من هي القائدة؟

القادة 	 تعريف  ملفات  النرشة: 
القوة الفردية والجامعية

رؤى التغيري
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شكر وتقدير

التدريب هذا جزًءا من مجموعة األدوات، وهو مصمم لالستخدام باالقرتان مع أدوات وموارد  يشكل دليل 
النوع  املبني عىل  العنف  التقاليد والفرص.  تهدف مجموعة األدوات هذه إىل دعم برامج مناهضة  توجيهات 

االجتامعي  النوع  املبني عىل  العنف  الوقاية من  تعزيز  بأمان وفعالية يف  املحلية  املجتمعات  قادة  االجتامعي إلرشاك 
املبني  بالعنف  املعنية  للِفرق  التدريب هذا مفيًدا  اإلنسانية.  ونأمل أن يكون دليل  واالستجابة له يف األوضاع 

لهم.  التدريب  وتنظيم  املحلية  املجتمعات  قادة  املهارات إلرشاك  ببناء  املهتمة  االجتامعي  النوع  عىل 

املنظامت  بتعاون سخي من شبكة واسعة من  الدولية )IMC( مجموعة األدوات هذه،  الطبية  الهيئة  وضعت 
التكوينية  املقابالت  إسهاماتهم من خالل  قدموا  الذين  االجتامعي  النوع  املبني عىل  العنف  واملتخصصني يف مجال 

والتجريبية  التكوينية  البحوث  إىل  األدوات هذه  املواد. وتستند مجموعة  األدوات واملوارد واستعراض مشاريع  وتبادل 
الكامريون  االجتامعي يف  النوع  املبني عىل  العنف  ملناهضة  الدولية  الطبية  الهيئة  بربامج  املعنية  الِفرق  أجرتها  التي 

املعنية  الفرعية  املجموعة  تنسيق  وِفرق  الحكومية  والسلطات  املحلية  املجتمعات  قادة  قدم  وقد  ومايل.  والعراق 
املواقع. النوع االجتامعي، واملنظامت الرشيكة مدخالتهم وردود فعلهم يف كل موقع من هذه  املبني عىل  بالعنف 

تأليف ميكا ويليامز وصويف ريد-هاملتون وداكوتا هانكني وروبني  التدريب هذا، من  مجموعة األدوات، مبا يف ذلك دليل 
التجريبية،  البلدان  التقييامت يف  كانايل  أسيفا ولورا  قادت سمراويت  برييرا. وقد  أسيفا وشريومي  ياكر وسمراويت 

االجتامعي. وقادت جاكلني  النوع  املبني عىل  العنف  ملناهضة  الدولية  الطبية  الهيئة  بربامج  املعنية  الِفرق  بدعم من 
يوالند  بدعم من  الكامريون،  األدوات يف  فيومبا تجريب مجموعة  إيسيبي وبريسيل  وبياتريس  أوميانا وإرنست ديلني 
أويومبي وأنجيال  أومينا  آبا. وقادت هارييت  تايوي وآيزاك جاملو وكارتومي  أنجي وريغوبريت  دجوكو وباسام مولوه 

الشيباين.  أنيس وزهراء  الواحد منعم وأمين  العراق، بدعم من عبد  موتونغا وجيوان عدنان تجريب مجموعة األدوات يف 
تانووماري شانتال غبوز ومحمد خليفة سييس تجريب مجموعة األدوات يف مايل، بدعم من أملودو  أمينان  وقاد 

مارثينسن ومتارا  كانايل وكاميال  لورا  ديلني. وقدمت  وإرنست  ديكو وداودة سانوغو  مايغا وفطومة  تانديناومأمونة 
الفني لوضع مجموعة األدوات، وقاد ميكا ويليامز عملية وضع األدوات بدعم من شريومي برييرا. الدعم  أوبونيو 

Affari Project » مجموعة األدوات يف مورد سهل االستعامل. وتُرِجَمت مجموعة األدوات  صممت رشكة أفاري بروجكت« 
اللغويني. CLEAR Global« ومجتمعها من  كلري غلوبال«  بدعم من منظمة  والعربية  الفرنسية  إىل  اإلنكليزية  من 

اإلنسانية. املكتب األمرييك للشؤون  املقدم من  السخي  الدعم  ليكون ممكًنا لوال  املورد  مل يكن تطوير هذا 
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مقدمة
الغالب إىل عدم معرفة ما ميكن  التقاعس داخل املجتمع املحيل يف  يرجع 
تجربة  يساعدهم عىل  أن  املحلية  املجتمعات  قادة  لتدريب  عمله. وميكن 

والفتيات.  النساء  املشكالت من منظور مختلف وأن يحفزهم عىل دعم 

النوع االجتامعي املبني عىل  العنف  -أخصايئ خبري يف مجال 
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كيــف يرتبــط دليــل التدريــب بتوجيهــات وأدوات ومــوارد 
مجموعة األدوات ؟

املحلية يف األوضاع  املجتمعات  النوع االجتامعي إلرشاك قادة  املبني عىل  العنف  األدوات لربامج مناهضة  تشمل مجموعة 
االجتامعي:  النوع  املبني عىل  العنف  مناهضة  لربامج  املختلفة  األبعاد  املحلية عرب  املجتمعات  قادة  أفكار إلرشاك  اإلنسانية عدة 

املجتمعات  لقادة  التدريبات  تنظيم  يشكل  النسائية.   القيادات  ودعم  التحوييل  والتغيري  املخاطر  من  والتخفيف  االستجابة 
الوحيدة.  الطريقة  ليس  لكنه  الرئيسية هذه،  املحلية عرب مجاالت اإلرشاك  املجتمعات  قادة  الطرق إلرشاك  املحلية إحدى 

التدريب باالقرتان مع توجيهات وأدوات وموارد مجموعة األدوات. ترد  ومن األفضل استخدام دليل 
بداية كل قسم  التدريبية يف  بالوحدات  وثيًقا  ارتباطًا  ترتبط  التي  األدوات  توجيهات مجموعة  فصول 

األدوات ؟  بتوجيهات مجموعة  التدريب  يرتبط  التدريب تحت عنوان: كيف  أقسام  من 

من الجامهري املستهدفة بالتدريب ؟ 

الجامهري:  رئيسية من  فئات  لثالث  التدريب مصمم  دليل 

بالعنف  املعنيني  املهنيني  فريق من  بأنها  تُعرَّف  االجتامعي، وهي  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية  الِفرق 
النوع االجتامعي داخل منظمة واحدة أو عدة منظامت )محلية، أو وطنية، أو دولية( تدعم  املبني عىل 

التدريبية  الوحدات  بعض  له.  واالستجابة  االجتامعي  النوع  املبني عىل  العنف  للوقاية من  برنامًجا مشرتكًا 
مجموعة  توجيهات  تطبيق  االجتامعي عىل  النوع  عىل  املبني  بالعنف  املعنية  الِفرق  ملساعدة  مصممة خصيًصا 

االجتامعي.  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية  للِفرق  مفيًدا  التدريب  يكون محتوى  قد  بينام  األدوات، 

املحيل  املجتمع  أفراد يف  املحلية هم  املجتمعات  قادة  املحلية.  املجتمعات  قادة  جميع 
يشغلون مناصب قيادية رسمية وغري رسمية. وهم من الذكور واإلناث عىل حد سواء، ويؤدون 

أو خدمتهم.  اآلخرين  التأثري عىل  املحلية تساعدهم عىل  أدواًرا يف مجتمعاتهم 

املجتمعات  قادة  بني  متضمنة  النسائية  القيادات  أن  الرغم من  النسائية. عىل  القيادات 
النسائية  القيادات  لدعم  إضافيًا  اهتامًما  تويل  األدوات هذه  فإن مجموعة  املحلية جميعهم، 

النسائية.   للقيادات  خصيًصا  مصممة  التدريبية  الوحدات  بعض  فإن  ولهذا،  ومتكينها. 
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استخدام الدليل وتدريبات التخطيط 

كيفية استخدام دليل التدريب

وفًقا  التدريب  دليل  أقسام  استخدام  االجتامعي  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية  للِفرق  ميكن 
وتكيّف  التدريب  محتوى  الربامج  تستعرض  بأن  يُوَص  املحلية.  املجتمعات  واحتياجات  الربامج  لخطط 

للسالمة  استعراًضا  املختارة وتجري  للجامهري  املحتوى  وأن تخصص  يتناسب مع سياقها  مبا  مواده 
الخطوات.  توجيهات موجزة حول هذه  أدناه  تتضح  التدريبات.  تنظيم  قبل  واألخالقيات 

ملحة عامة عن أقسام التدريب

لجميع  به  ويُوَص  تأسيسياً  تدريباً  التدريب  يعترب هذا  االجتامعي.  النوع  املبني عىل  للعنف  الرئيسية  املفاهيم 
الوحدات  املحلية. وتريس  املجتمعات  قادة  االجتامعي وجميع  النوع  املبني عىل  العنف  العاملني يف مجال  املوظفني 
للعنف  الجذري  والسبب  للسلطة  مشرتكًا  فهاًم  االجتامعي  النوع  عىل  املبني  للعنف  الرئيسية  للمفاهيم  التدريبية 
النوع االجتامعي  املبني عىل  العنف  الناجيات وعواقب  يركز عىل  نهج  اتباع  النوع االجتامعي، وأهمية  املبني عىل 

التدريبية  االجتامعي  النوع  عىل  املبني  للعنف  الرئيسية  املفاهيم  استعراض  ووحدة  للناجيات.  املتاح  والدعم 
املحلية.  املجتمعات  قادة  تدريبات الحقة مع  أي  بداية  بتضمينها يف  التدريب ويُوَص  متضمنة يف قسم 

والعملية  النظرية  املقاربات  التدريب هذا  قسم  يغطي  املحلية.  املجتمعات  قادة  الرئيسية إلرشاك  املقاربات  األسس: 
املحلية.  املجتمعات  قادة  إرشاك  عند  تطبيقها  االجتامعي  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية  للِفرق  ينبغي  التي 

النسائية.  بالقيادات  أيًضا  واملنارصة ذات صلة  االتصال  املتعلقة مبهارات  التدريبية  الوحدات  تكون  وقد 

األدوات، وهو  ارتباطًا وثيًقا بفصل«بناء أساس« من توجيهات مجموعة  التدريب هذا  يرتبط قسم  التخطيط لإلرشاك.  األسس: 
املحلية.  املجتمعات  قادة  التخطيط إلرشاك  االجتامعي عىل  النوع  املبني عىل  العنف  بربامج  املعنية  الِفرق  مصمم ملساعدة 

النوع  املبني عىل  للعنف  لالستجابة  التدريبية  الوحدات  تكييف  االجتامعي. ميكن  النوع  املبني عىل  للعنف  االستجابة 
املبني  العنف  االجتامعي، وتعميق فهم دوافع  النوع  املبني عىل  العنف  للرتكيز عىل أشكال محددة من  االجتامعي 

الناجيات.  تركز عىل  الالزمة الستجابة  واملهارات  املعرفة  وبناء  املحلية  املجتمعات  داخل  االجتامعي وعواقبه  النوع  عىل 
االجتامعي.   النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية  والِفرق  املحلية  املجتمعات  أفراد  لجميع  التدريب هذا محدد  وقسم 

العنف  التدريب هذا عىل تحديد مخاطر  يركز قسم  االجتامعي.  النوع  املبني عىل  العنف  التخفيف من مخاطر 
الوحدات مصممة  تعترب  للمخاطر.  للتصدي  املحيل ووضع خطط  املجتمع  االجتامعي عىل مستوى  النوع  املبني عىل 

أيًضا. االجتامعي  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية  بالِفرق  ذات صلة  لكنها  املحلية  املجتمعات  لقادة 
التغيريات عىل  وينظر يف  االجتامعي  النوع  املبني عىل  للعنف  الجذرية  األسباب  التدريب هذا  يستكشف قسم  التحوييل.  التغيري 
القسم مخصصتان  االجتامعي. وهناك وحدتان يف هذا  النوع  املبني عىل  العنف  الوقاية من  التي ميكنها  املحيل  املجتمع  مستوى 

االجتامعي فحسب،  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية  للِفرق  االجتامعي وهام محددتان  السلوك  تغيري  لربامج  ومقاربات  لنظريات 
النوع االجتامعي وقادة املجتمعات املحلية.  بالعنف املبني عىل  الِفرق املعنية  الوحدات األخرى ذات صلة بكِل من  يف حني أن 



12

الرؤية  التفكري يف  إىل  املشاركني  ويدعو  القيادة  مفاهيم  التدريب هذا  يستكشف قسم  النسائية.  القيادة 
الحالية  النسائية  للقيادات  مصممة  النسائية  للقيادة  التدريبية  والوحدات  والجامعية.  الفردية  القوة  ونقاط 

أيًضا.  النوع االجتامعي  املبني عىل  بالعنف  املعنية  للِفرق  أن تكون ذات صلة  والناشئة وميكن 

تنسيق القسم

العلوي  الجزء  بالتنسيق ذاته. ويتضح يف  التدريب مصمامً  أقسام  يكون كل قسم من 
التالية: األسئلة  بإيجاز عن  لإلجابة  من كل قسم معلومات 

بالتدريب؟ 	 املستهدفون  من 

األدوات؟ 	 مجموعة  بتوجيهات  التدريب  يرتبط  كيف 

الالزمة 	 الوقت واملوارد 

مخطط التدريب
التالية: املعلومات  يتضمن  العلوي من كل قسم  الجزء  يتضح مخطط يف 

الوحدات 	 عناوين 

التدريب األخرى. 	 أقسام  الوحدات يف  العثور عىل  التي ميكن فيها  املواضع  الوحدات. تتضمن مالحظات عن  ملخصات 

الوقت املوص به لكل وحدة. 	

تنسيق وحدة التدريب
التالية: العناوين  تحت  املعلومات  امليرسون  ذاته. سيجد  بالتنسيق  تدريبية مصممة  كل وحدة  تكون 

الوحدة 	 عنوان 

ملخص 	

املشاركني وامليرسين.  	 لكل من  التعلم  أهداف  الوحدات  تشمل بعض  التعلم.  أهداف 

توجيهات  	 تتطلب سوى  وال  منخفضة  التكنولوجيا  فيها  تكون  التي  األوضاع  التدريبية  الوحدات  تراعي  والتحضري.  املواد 
مجموعة األدوات، وورق لوح ورقي قالب وأقالم تحديد، وورق وأقالم جافة/دفاتر فردية، وأدوات ونرشات مطبوعة/

منسوخة. قد يُوَص باستخدام مواد إضافية، مثل رشيط الصق أو مقص أو ملصقات أو خيوط غزل لكن ميكن تكييف 
املواد.  استخدام معظم  للحد من  الوحدات 

املختلفة. 	 التدريب وجامهريه  احتياجات  ليناسب  املُوَص  الوقت  تكييف  ميكن  الوقت. 

التقديري لكل خطوة من  	 الوقت  التدريب. وتم تضمني  تقديم  كيفية  للميرس حول  القسم مالحظات  اإلجراء. يشمل هذا 
اإلجراء. 

عملية  	 قبل  مراعاتها  امليرس  عىل  يجب  نقاطًا  املالحظات  تتضمن هذه  اإلضافية  التيسري  الرئيسية/مالحظات  املناقشة  نقاط 
التدريب.  تقديم  قبل  املالحظات  باستعراض  امليرسون  ويُوَص  وأثنائها.  التيسري 

أو  	 املشاركون  أو  امليرسون  ليستخدمها  وتوزيعها  التدريبية عىل نرشات ميكن طباعتها  الوحدات  بعض  تشتمل  النرشات. 
كالهام. تتطلب بعض الوحدات األخرى استخدام أدوات من أدوات وموارد توجيهات مجموعة األدوات. 



13

إعداد محتوى التدريب

التهيئة مع مجموعات املشاركني

االجتامعي  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية  الِفرق  الجامهري:  رئيسية من  فئات  لثالث  التدريب مصمامً  دليل  يكون 
االجتامعي  النوع  املبني عىل  العنف  مناهضة  لربامج  النسائية. ميكن  والقيادات  املحلية  املجتمعات  قادة  وجميع 

الِفرق  الجامهري، حيث تشارك  أو مجموعة من  رئيسيًا مختاًرا  يناسب جمهوًرا  التدريب ومحتواه مبا  تهيئة خطط 
النسائية.  القيادات  أو  القادة  التدريبات مع جميع  االجتامعي يف  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية 

لتلبي  التدريبات  تهيئة  ذلك،  إىل  باإلضافة  االجتامعي،  النوع  املبني عىل  العنف  مناهضة  لربامج  ميكن 
واإلملام  املجموعة وخربتها،  االعتبار مستوى معرفة  األخذ يف  الجمهور، مع  احتياجات مجموعة معينة من 

النوع  املبني عىل  العنف  مناهضة  برامج  االجتامعي وأهداف  النوع  املبني عىل  العنف  مناهضة  بربنامج 
بالوحدة  وإحساسهم  البعض  ببعضهم  املشاركني  معرفة  ذلك  مبا يف  املجموعة،  داخل  والديناميات  االجتامعي، 

السلطة.  مع  املختلفة  تجاربهم  وكذلك  املتنوعة  نظرهم  ووجهات  املشاركني  تجاه خربات  والحساسية 

للمشاركني ذوي  إقامة  أماكن  توفري  األفراد، مبا يف ذلك  املشاركني  احتياجات  لتلبية  التدريب  تهيئة خطط  للميرسين  أخريًا، ميكن 
الحد من  للميرسين  والكتابة. وميكن  بالقراءة  املنخفض  اإلملام  للمشاركني ذوي  التدريب  كامل محتوى  تكييف  اإلعاقة. وميكن 
الجامعي.  العمل  بعد  وتوضيحية  تقارير شفهية  تقديم  إىل  والدعوة  الكتابية  والنرشات  القالبة  الورقية  اللوحات  االعتامد عىل 

تكييف املحتوى مع السياق

اإلنسانية  السياقات  االجتامعي يف  النوع  املبني عىل  العنف  مناهضة  برامج  لتستخدمه  التدريب  دليل  ُوِضَع 
تجاهها.   والحساسية  محددة  وأمنية  ثقافية  بسياقات  الصلة  لزيادة  املحتوى  تكييف  للربامج  وميكن  العاملية. 

املتضمنة  التفاصيل  تكييف  وميكن  افرتاضية.  سيناريوهات  عىل  التدريبية  الوحدات  من  العديد  تعتمد 
الراهن. كام  بالواقع  ارتباطها  للتحقق من  البيئية،  السيناريوهات، مبا يف ذلك األسامء والسياقات  يف هذه 

إضافية ال  استخدام سيناريوهات  تختار  أن  االجتامعي  النوع  املبني عىل  العنف  لربامج مناهضة  ميكن 
أبعد.   مسافة  من  األفكار  وذلك الستكشاف  للغاية،  وثيقة  بصورة  الحقيقية  السياقات  تعكس 

العالقات والرتتيبات  الهياكل األرسية وأنواع  االعتبار  تأخذ يف  أن  النوع االجتامعي  املبني عىل  العنف  ميكن لربامج مناهضة 
مًعا،  تعيش  املمتدة  العائالت  كانت  إذا  فيام  النظر  التدريب.  وقد يشمل هذا  تكييف محتوى  الشائعة عند  املعيشية 

النوع  النوع االجتامعي وتعبريات  الجنسية وهويات  الزوجات، ومدى اإلقرار بامليول  وما إذا كان يتم مامرسة تعدد 
داخل  والفتيات  النساء  تواجهها  التي  اإلضافية  باملخاطر  اهتامًما محدًدا  التدريب  دليل  يتضمن  ال  املتنوعة.  االجتامعي 
دليل  ويناقش  الجنسني.  وحاميل صفات  الجنسانية  الهوية  ومغايري  الجنيس  امليل  ومزدوجي  واملثليني  املثليات  مجتمع 

يتوقع  البالغني، حيث  بني  الجنسية  العالقات  الزواج واالنفصال/الطالق يف  الحميم يف سياق  الرشيك  التدريب عنف 
الزواج  الحميمة عىل  الرشاكات  اإلنسانية أن تقترص  السياقات  العديد من  املحلية إىل حد بعيد يف  املجتمعات  قادة 

املحتوى  الرجال واملراهقات. وميكن تكييف هذا  املبكر/القرسي بني  الزواج  أو  الرجال والنساء  القانوين بني  أو  التقليدي 
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املناقشات  بها ومن اآلمن استكشافها، مبا يف ذلك  الحميمة األخرى معرتفًا  الرشاكات  التي تكون فيها  السياقات  يف 
ذاته.  الجنس  الرشكاء من  بني  الحميمة  العالقات  أو  املتزوجني  املراهقني غري  بني  الحميمة  بالعالقات  املتعلقة 

السالمة واألخالقيات

له، مبا يف ذلك  النوع االجتامعي واالستجابة  املبني عىل  العنف  للوقاية من  ميكن إلرشاك قادة املجتمعات املحلية 
واملشاركني.  االجتامعي  النوع  املبني عىل  العنف  مناهضة  لربامج  بالنسبة  أن يشكل مخاطر  التدريبات،  إرشاكهم يف 

النوع االجتامعي أن تأخذ يف االعتبار املخاطر األخالقية واملخاطر  املبني عىل  العنف  املهم لربامج مناهضة  ولذلك، من 
وأثناءها.  التدريبات  قبل  املخاطر  للتخفيف من  والعمل  التدريب  تخطيط  قبل  االعتبار  السالمة يف  تهدد  التي 

التدريبات تخطيط  عند  واألخالقيات  السالمة  مراعاة 
إىل  االنتباه  بالتدريب، مع  املستهدفة  الجامهري  تكوين  بعناية  تراعي  أن  االجتامعي  النوع  املبني عىل  العنف  لربامج  ينبغي 
التدريبات  تنظيم  وينبغي  املتنازعة.  باملجموعات  املتعلقة  املحتملة  واملخاطر  السلطة  وديناميات  املحلية  املجتمعات  تنوع 

إليها  الوصول  أو ثقافية معينة ويف مواقع ميكن للمشاركني  أو دينية  إثنية  يف أوضاع حيادية ال تقترص عىل مجموعات 
النظر  النوع االجتامعي  املبني عىل  العنف  الجسدية. وميكن لربامج مناهضة  بأمان، مبا يف ذلك املشاركني ذوي اإلعاقات 
يُتَاح  أن  ينبغي  األمر.   لزم  إذا  املشاركني  لتنقل  للتدريب والتخطيط  اآلمنة  املواقع  لتحديد  أمنيني  استشارة أخصائيني  يف 

األمنية،  والخدمات  الدعم  إىل خدمات  الوصول  التدريبات  التي تخطط  االجتامعي  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية  للِفرق 
له.  النوع االجتامعي واالستجابة  املبني عىل  العنف  الوقاية من  الحال مع جميع األنشطة األخرى لربامج  كام هو 

التدريبات تخطيط  أثناء  واألخالقيات  السالمة  مراعاة 
التدريبات. وغالبًا ما يكون  أثناء  امليرسين واملشاركني ورفاههم  االنتباه إىل سالمة كٍل من  ينبغي 

يشعر  غري مريح وصعب، وقد  أمراً  االجتامعي  النوع  املبني عىل  بالعنف  املتعلقة  املفاهيم  استكشاف 
النوع  املبني عىل  العنف  مناهضة  برامج  تجهيز  وينبغي  املناقشات.  أثناء  بالتهديد  املشاركني  بعض 

الدعم إذا صدرت تهديدات ضد امليرسين أو املشاركني.  التدريبات وطلب  االجتامعي إلنهاء 

التسبب يف ضغط غري مبارش لكٍل من امليرسين  أيًضا إىل  النوع االجتامعي  وميكن أن تؤدي مناقشة العنف املبني عىل 
املهم  العنف والصدمات. ومن  الحالية مع  أو  السابقة  بالتجارب  تتعلق  تثري مشاعر قوية  أن  واملشاركني وميكن 

التعبري  للميرسين  وميكن  التدريبية.  للوحدات  العاطفي  وباملحتوى  للموضوع  الصعب  بالطابع  امليرسون  يقر  أن 
واالطمئنان  بأنفسهم  العناية  عىل  املشاركني  وتشجيع  التدريب  يف  للمشاركة  الستعدادهم  للمشاركني  تقديرهم  عن 

األفكار، مع  إنشاء »مساحة آمنة« ملشاركة  املساعدة يف  للميرسين  التدريب. كام ميكن  أثناء  البعض  عىل بعضهم 
التي من شأنها أن تحدد هوية األفراد اآلخرين.  أيًضا عىل أهمية الرسية وعدم مشاركة القصص  التأكيد 

أن يكونوا قادرين عىل  النوع االجتامعي وينبغي  املبني عىل  للعنف  امليرسين معرفة بخدمات االستجابة  أن يكون لدى  يجب 
التدريب.  أثناء  النوع االجتامعي  الدعم األسايس وإحالة أي مشارك يطلب املساعدة أو يكشف عن حادثة عنف مبني عىل  تقديم 
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تنظيم التدريبات

وضع جداول األعامل

املبني عىل  العنف  املعنية بربامج مناهضة  للِفرق  اتباعه، بل ميكن  برنامًجا محدًدا يجب  األدوات  ال تحدد مجموعة 
املحلية من  املجتمعات  قادة  األدوات وتطبيقها إلرشاك  الصلة من مجموعة  األقسام ذات  تكييف  االجتامعي  النوع 
يتناسب مع  له مبا  النوع االجتامعي واالستجابة  املبني عىل  العنف  للوقاية من  لها  أو املخطط  املبنية  الربامج  خالل 

استخدام  النوع االجتامعي  املبني عىل  العنف  الفريق. وميكن لربامج مناهضة  الربامج والسياق واملوارد وقدرة  أهداف 
أدوات وموارد توجيهات مجموعة األدوات.  باالقرتان مع  الربنامج  تتعلق بخطط  التي  التدريب  أقسام دليل 

الوحيد  التدريب  قسم  االجتامعي  النوع  املبني عىل  للعنف  الرئيسية  املفاهيم  التدريب عىل  يشكل 
التي ترشك  االجتامعي  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية  الِفرق  لكٍل من  إلزاميًا  اعتباره  ينبغي  الذي 

إضايف.   تدريب  يتم إرشاكهم يف  الذين  املحلية  املجتمعات  املحلية وقادة  املجتمعات  قادة 

للوحدات  تفاصيل  للتدريب مع  املحتملة ومخطط  التدريب ملحة عامة عن جداول األعامل  أقسام  يتضمن كل قسم من 
بداية  االجتامعي يف  النوع  املبني عىل  للعنف  الرئيسية  للمفاهيم  استعراض  ويوجد  لتغطية كل وحدة.  املتوقع  والوقت 

قابلية  أكرث  االجتامعي  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية  للِفرق  املصممة خصيًصا  التدريبات  وتكون  التدريب.  جميع خطط 
إطار زمني أطول،  التدريب عىل  االجتامعي متديد محتوى  النوع  املبني عىل  العنف  لربامج مناهضة  للتكييف، حيث ميكن 
بأن  يُوَص  املحلية،  املجتمعات  قادة  التدريبات مع  وبالنسبة ملعظم  الفردية يف خطط عمل جامعية.  الوحدات  تنظيم  مع 

به.  املوص  بالتسلسل  تلتزم  وأن  للتدريبات  كاملة  أياًما  االجتامعي  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية  الِفرق  تخصص 

املختلفة. وميكن متديد  والجامهري  التدريبات  الالزم ملوضوعات  للوقت  استعراًضا  أدناه  الوارد  الجدول  يتضمن 
تقترص  أن  أو تغطية موضوعات عدة. ويجب  املوضوعات  للمشاركني الستكشاف  الوقت  املزيد من  التدريبات إلتاحة 

أيام بحد أقىص ألن طاقة املشاركني وذاكرتهم ستضعفان.   التدريبات املستمرة، بوجه عام، عىل خمسة  مدة 

مالحظات الوقت الجمهور موضوع التدريب

إكامله  ويجب  تأسييس،  تدريب 
اإلضافية  التدريبات  قبل 

يومان
الفرق العاملة يف مجال العنف 

القائم عىل النوع االجتامعي

جميع القادة املجتمعيني

الرئيسية املفاهيم 

يومان الفرق العاملة يف مجال العنف 

القائم عىل النوع االجتامعي
الرئيسية املقاربات 

القيادة  التدريب عىل  إىل  إضافتها  ميكن 
يومني مدته  تبلغ  الذي  النسائية 

يوم واحد القيادات النسائية / النساء 

الرائدات الرئيسية املقاربات 

يومان الفرق العاملة يف مجال العنف 

القائم عىل النوع االجتامعي
لإلرشاك التخطيط 
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تبلغ مدته يومني عىل فهم  الذي  التدريب  يركز 
النوع االجتامعي  املبني عىل  العنف  أحد أشكال 

للتصدي ألشكال  تكراره  له وميكن  واالستجابة 
النوع االجتامعي.  املبني عىل  العنف  عدة من 

يومان
الفرق العاملة يف مجال العنف 

القائم عىل النوع االجتامعي

جميع القادة املجتمعيني

املبني  للعنف  االستجابة 
االجتامعي النوع  عىل 

يوم ونصف 
اليوم

الفرق العاملة يف مجال العنف 

القائم عىل النوع االجتامعي

جميع القادة املجتمعيني

العنف  مخاطر  من  التخفيف 
االجتامعي النوع  املبني عىل 

يومان الفرق العاملة يف مجال العنف 

القائم عىل النوع االجتامعي
التحوييل التغيري 

يوم ونصف 
اليوم

جميع القادة املجتمعيني التحوييل التغيري 

يومان

الفرق العاملة يف مجال العنف 

القائم عىل النوع االجتامعي

القيادات النسائية / النساء 

الرائدات

النسائية  القيادة 

التدريب. ويتيح هذا الوقت  5 ساعات ونصف إىل ست ساعات ونصف من محتوى  التدريب الكاملة ما بني  تشمل أيام 
8 ساعات.  تبلغ مدته  التدريب  الكامل( وفرتات االسرتاحة األخرى والتمرينات خالل يوم من  اليوم  )لتدريبات  للغداء 
الغداء أو فرتات  أو  التعريفية  أوقاتًا محددة للجلسات  العلوي من كل قسم  الجزء  التدريبات يف  وال تشمل مخططات 

العنف  بربامج  املعنية  الِفرق  تستخدم  أن  وينبغي  والتقييامت.  الراجعة  التغذية  أو  امللخصات  أو  التنشيطات  أو  االسرتاحة 
أيًضا: التي تشمل ما ييل  التدريبات  النوع االجتامعي األوقات املحددة للوحدات لوضع جداول أعامل  املبني عىل 

30 دقيقة عىل األقل يف اليوم األول من أجل التعارف واستعراض التفاصيل اللوجستية وجدول األعامل والوقت الالزم لتحديد  	
التوقعات ومناقشة املساحة اآلمنة. يجب إكامل االختبارات املسبقة يف بداية اليوم األول أيًضا إذا كان سيتم تضمينها.

15 دقيقة عىل األقل يف بداية كل يوم الحق لتلخيص اليوم السابق. 	

15 دقيقة عىل األقل الختتام كل يوم. 	

ينبغي إكامل االختبارات  	 التدريب.  الراجعة وتقييم  التغذية  للتدريب، مبا يف ذلك  اليوم األخري  30 دقيقة عىل األقل الختتام 
إذا كان سيتم تضمينها. أيًضا  اليوم األخري  نهاية  الالحقة يف 

45 دقيقة عىل األقل للغداء. يجب تخصيص املزيد من الوقت إذا مل يكن الغداء يُقّدم يف املوقع.  	

الكاملة، مع تقديم مرطبات خفيفة إذا أمكن.  	 التدريب  أيام  15 دقيقة لكل يوم من  يُوَص باسرتاحتني عىل األقل مدتهام 

أثناءها.   	 أو  الجلسات  بني  للتنشيطات  زمنية قصرية  فرتة  بتخصيص  يُوَص 



17

التعارف وكرس الجمود

افتتاح  للتعارف يف تهيئة جو مهم من االحرتام واملشاركة. وميكن للميرسين  إيالء االهتامم  ميكن أن يساعد 
للمشاركني،  أسامئهم. وميكن  بذكر  املشاركني  مطالبة  عوًضا عن مجرد  املشاركني،  بني  للتعارف  بتمرين  التدريبات 

األكرب.  التعرف عىل رشكائهم وتقديم رشكائهم إىل املجموعة  الوقت يف  كتمرين بسيط، تحديد رشكاء وقضاء 
النوع االجتامعي تعمل مًعا  املبني عىل  بالعنف  معنية  ِفرقاً  أو  التي تضم قادة  املشاركني  وحتى يف مجموعات 

عالقاتهم.  وتعميق  بعضهم  عن  أشياء جديدة  لتعلم  للزمالء  فرصة جديدة  التدريبات  تتيح  بانتظام، 

أو كال  التدريب  التمهيدية أو خالل  التمرينات  يُجَرى كجزء من  الذي  الجمود،  وباملثل، ميكن لكرس 
للتعلم.  االرتياح والثقة بني املشاركني وخلق مساحة آمنة  بناء  األمرين أن يساعد يف 

التنشيطات

انتباه  الحفاظ عىل  أن يساعد يف  أثناءها  أو  التدريبية  الوحدات  التنشيطات بني  لتضمني  ميكن 
التدريبات مع  أثناء  التنشيطات، ال سيام  قيادة  املتطوعني  يطلبوا من  أن  للميرسين  املشاركني. وميكن 

يتمتعون بخربات سابقة يف  الذين  االجتامعي  النوع  املبني عىل  العنف  العاملني يف مجال  املوظفني 
عليها. أمثلة  ييل  فيام  اإليجايب.  التفاعل  تتيح  مترينات مخترصة  والتنشيطات هي  التدريب. 

املكان. الجري يف  أو مترينات مثل  البسيطة: قد املشاركني يف مترينات متدد بسيطة  التمدد  مترينات 

الضفدع والكلب واألسد والقطة والبطة  	 أربعة حيوانات تصدر أصواتًا مميزة )مثل  أو  الحيوانات: اخرت ثالثة  أصوات 
بالهمس أو مترير قصاصات ورقية. واطلب من املشاركني إغالق  والخروف والبقرة(. وعنّي حيوانًا محدًدا لكل مشارك 

تجتمع أرسع  التي  واملجموعة  الحيوانية.  اآلخرين من مجموعتهم  األفراد  للعثور عىل  الحيوانات  أصوات  واستخدام  أعينهم 
التي تفوز.  من غريها هي 

أو اطلب من املشاركني  	 بها مقاعد كافية للجميع عدا مشارك واحد،  املقاعد  املقاعد/األماكن: أنشئ دائرة من  تبادل 
الوقوف يف دائرة ضيقة كتًفا إىل كتف. قف يف منتصف الدائرة وادُع كل من له لون أو ُمعرّف آخر محدد - مبن فيهم أنت 

اللون األصفر!« ويجب أن يتبقى شخص  - إىل استبدال أماكنهم. قل عىل سبيل املثال، »بّدلوا أماكنكم إذا كنتم ترتدون 
واحد يف املنتصف بعد شغل جميع املساحات، ويدعو هذا الشخص إىل استبدال األماكن بدعوة جديدة.

بعبارة »ساميون  	 بدأت توجيهاتك  إذا  واتباع توجيهاتك وترصفاتك، لكن  الوقوف  املشاركني  اطلب من  لعبة ساميون يقول: 
اتباع  الجميع  أيديكم فوق رؤوسكم« فينبغي عىل  إذا قلت »ساميون يقول ضعوا  املثال،  يقول« فحسب. فعىل سبيل 

اللعبة  املشاركون من  يخرج  التوجيه.  تجاهل  عليهم  فينبغي  أيديكم فوق رؤوسكم«  قلت »ضعوا  إذا  لكن  توجيهاتك، 
اللعبة.  اتباع قواعد  إذا أخفقوا يف  ويجلسون 

اجلسوا يف دائرة ضيقة. ارشح أنه سيتم مترير صوت، ويجب عىل املشاركني االستمرار يف إصدار هذا  	 العاصفة املمطرة: 
الصوت حتى مُيّرر صوت جديد إليهم. ابدأ بفرك راحتي يديك مًعا ومّرر الصوت إىل جانب واحد من الدائرة. وعندما 

يدور صوت فرك الراحتني حول الدائرة ثم يعود إليك، غرّي الصوت إىل طقطقة األصابع ومرر صوت الطقطقة يف االتجاه 
الجميع صوت طقطقة  الفرك والطقطقة حتى يصدر  أصواتًا تجمع بني  املشاركون  الصوت، سيصدر  انتقال  ذاته. ومع 

الفخذين، والخبط بالقدمني، ثم اعكس  ويعود الصوت إليك مرة أخرى. غرّي الصوت مجدًدا إىل صوت تصفيق )ثم صفع 
املمطرة.  العاصفة  املجموعة صوت  التي تصدرها  اليدين(. تشبه األصوات  للعودة تدريجيًا إىل صوت فرك  ترتيب األصوات 
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التقييم والتغذية الراجعة

التجربة.  الراجعة حول  تغذيتهم  لتقديم  التدريبات  لحضور  وقتهم  يخصصون  الذين  للمشاركني  الفرصة  تُتَاح  أن  ينبغي 
الخطط  تنقيح  االجتامعي عىل  النوع  املبني عىل  العنف  برامج مناهضة  أيًضا  الراجعة  التغذية  أن يساعد جمع  وميكن 

الراجعة  تغذيتهم  مشاركة  إىل  املشاركني  دعوة  للميرسين  وميكن  املستقبليني.  للمشاركني  التدريب  تجربة  وتحسني 
املصدر.  املجهولة  الراجعة  التغذية  تبادل  للمشاركني  يتيح  بخيار  األخذ  النظر يف  التدريب وميكنهم  أثناء 

أسئلتهم  أو  الراجعة  للمشاركني وضع تغذيتهم  التدريب ميكن  قاعة  البسيطة يف وضع صندوق يف  الخيارات   ويتمثل أحد 
املعلومات  نهاية أي تدريب لجمع  الراجعة يف  فيه. وينبغي عىل امليرسين، عىل األقل، دعوة املشاركني إىل تقديم تغذيتهم 

الورق.  الكشف عن هويته، عىل  الراجعة، دون  عن رضا املشاركني، وكذلك توصياتهم. وميكن لكل مشارك تقديم تغذيته 
يُطلَب من  املستوى، حيث  وتقييم  األسئلة شفهيًا  والكتابة، طرح  بالقراءة  اإلملام  منخفضة  البيئات  للمشاركني، يف  وميكن 

5، عىل سبيل املثال( أو صور )وجه سعيد/وجه حزين، عىل سبيل املثال(.  1 إىل  املشاركني االستجابة بأرقام )من 

املكتسبة خالل  املعرفة  تقييم  والتوصيات، يف  الرضا  الراجعة، حول  التغذية  إىل  باإلضافة  امليرسون،  قد يرغب 
التغذية  عند طلب  املتزايدة  معرفتهم  لقياس  املشاركني  األسئلة عىل  يطرحوا  أن  أيًضا  للميرسين  التدريب. وميكن 

التوايل.  التدريب وبعده، عىل  قبل  والالحقة  املسبقة  االختبارات  يضّمنوا  أن  للميرسين  الرضا. وميكن  الراجعة حول 
املبارشة  النتائج  تقييم  الربامج يف  أن تساعد  املعرفة وميكن  لنقاط معينة من  املسبقة خط األساس  االختبارات  تحدد 

مفيدة  الطريقة  كانت هذه  وإن  التدريب،  لنتائج  مثاليًا  مقياًسا  ليست  املسبقة/الالحقة  واالختبارات  للتدريبات.  
يعرض  املحلية قد  املجتمعات  قادة  اختبار  فإن  االجتامعي،  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية  الِفرق  تدريب  عند 

النوع  املبني عىل  العنف  برامج مناهضة  تراعي  أن  ينبغي  لذلك  للخطر،  التدريب  بداية  إيجابية منذ  إقامة عالقة 
بالتدريب.  املستهدف  والجمهور  لسياقها  الصحيحة  املقاربة  تختار  وأن  املحتملة  والسلبيات  الفوائد  االجتامعي 

ما ييل: التدريب  بعد  الراجعة  التغذية  أسئلة جمع  أمثلة  تشمل 

توقعاتكم؟ 	 التدريب عىل مستوى  كان  هل 

التدريب )وّضحوا مقياس رضاكم(؟ 	 ما مدى رضاكم عن 

ما مقدار ما تعلمتموه أثناء التدريب )مبقياس يرتاوح من ال يشء إىل الكثري جًدا(؟  	

التفكري يف أي يشء بطريقة جديدة أو مختلفة؟ هل ميكنكم مشاركة هذا اليشء؟  	 التدريب إىل  هل قادكم 

للعمل معه/معهم ملساعدة مجتمعكم؟  	 التدريب تخططون  أكرث خالل  أو  كّونتم عالقة مع شخص  هل 

التدريب؟ 	 بها من  التي ستتذكرونها وتخرجون  األفكار  ما هي 

أفكار جديدة تريدون مشاركتها؟  	 أو  التزمتم بأي إجراءات  هل 

الذي  	 النوع االجتامعي؟ ما  املبني عىل  العنف  برنامج مناهضة  التدريبات مع  املزيد من  باملشاركة يف  أنتم مهتمون  هل 
عنه؟  املزيد  تعلم  تريدون 

ما هي الرسائل األوضح يف التدريب؟  	

ما هو الجزء األكرث إرباكًا يف التدريب؟  	

التدريب؟  	 لتحسني هذا  االجتامعي  النوع  املبني عىل  العنف  مناهضة  لربنامج  تقدميها  التي ميكنكم  التوصيات  ما هي 
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اقرتاحات للتيسري

تهيئة جو يتسم باالحرتام

البالغني، واعني لعدم  املتعلمني  امليرسون، بني  أن يكون  التعلم. وينبغي  بيئة  باالحرتام يف  تهيئة جو يتسم  املهم  من 
التوقعات  املشاركون بدور نشط يف تحديد  يقوم  أن  الصغار. وينبغي  املعلم تالميذه  يعامل  املشاركني كام  التعامل مع 

وينبغي أن يشعروا بأن لديهم حرية تقديم االقرتاحات ومشاركة األفكار. وقد يكون هذا األمر مهامً بصفة خاصة 
االحرتام.  عالية من  تلقي مستويات  يكونون معتادين عىل  ما  غالبًا  الذين  املحلية،  املجتمعات  قادة  مع 

املتضمن يف توجيهات وأدوات وموارد مجموعة  باملحتوى  أنفسهم عىل دراية  ينبغي أن يكون امليرسون 
التدريب  دليل  الرئيسية من  املقاربات  األسس:  القوة وقسم  نقاط  القائم عىل  بالنهج  املتعلقة  األدوات 

هذا، والذي يشمل وحدات حول االتصال: االستامع واملشاركة واالتصال: إظهار االحرتام. 

ما ييل: التدريب  أثناء  باالحرتام  يتسم  لتهيئة جو  املهمة  الطرق  تشمل بعض 

املشاركني 	 أسامء  معرفة 

املوعد 	 الجلسات يف  بدء 

عدم تقليل مدة فرتات االسرتاحة أو وقت الغداء ما مل يوافق املشاركون عىل ذلك 	

النشط 	 االستامع  مامرسة 

ومعهم 	 املشاركني  من  بالتعلم  االهتامم  إظهار 

املشاركني 	 تشجيع 

أحيانًا  	 املشاركني  بني  والجلوس  الغرفة  التنقل يف 

التعلم التشاريك 

األنشطة،  املحلية يف جميع  املجتمعات  قادة  الرئيسية إلرشاك  املقاربات  أحد  باعتباره  تشاركيًا  نهًجا  األدوات  تحدد مجموعة 
التعلم. وهو  بيئة  الجميع يف  التي يطرحها  النظر واألفكار  بالتجارب ووجهات  التشاريك  النهج  التدريب. ويحتفي  مبا يف ذلك 

أفكاًرا جديدة عندما يشاركون بصور هادفة.  املشاركون  يتبنى  أن  املرجح  بأنه من  النتائج ويقر  العملية وليس  يقيّم 

أنفسهم عىل  التشاريك. يجب أن يكون امليرسون  للتعلم  التدريب هذا مصممة  الواردة يف دليل  الوحدات 
التشاريك وقسم  بالنهج  املتعلقة  األدوات  توجيهات وأدوات وموارد مجموعة  املتضمن يف  باملحتوى  دراية 

التشاركية.  الطرق  التدريب هذا، والذي يشمل وحدة عن  الرئيسية من دليل  املقاربات  األسس: 
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االعتبار: التي يجب أخذها يف  النصائح  بعض 

املشاركني وتجاربهم 	 التعاطف مع وجهات نظر  عرّب عن 

املشاركني 	 إىل  استمع 

األسئلة 	 شّجع 

اطلب املدخالت من املشاركني الذين مل يساهموا بعد )دون الضغط عىل األفراد( 	

للمساهمة 	 مشارك  لكل  الوقت  تخصيص  الصغرية  املجموعات  من  اطلب 

واضحة 	 تعليامت  قّدم 

املشاركني 	 لالطمئنان عىل  التمرينات  أثناء  املجموعات  إىل  توّجه 

املشاركني 	 للغة جسد  انتبه 

املشاركة منخفضة 	 إذا كانت  األشياء  غرّي بعض 

القالب 	 الورقي  اللوح  بالحديث إىل  ال تتوجه 

انتقل يف أنحاء الغرفة وال تقف يف مكان واحد 	

الراجعة 	 تغذيتهم  إىل مشاركة  املشاركني  ادُع 

تحديد التوقعات

للميرسين واملشاركني  الفرصة  األمر  يتيح هذا  توقعاتهم.   التدريب عن  بداية  املشاركني يف  للميرسين سؤال  ميكن 
امليرسون  يتمكن  وقد  اإلحباط.  أو  االرتباك  لتقليل  تغطيته  يتم  الذي سيتم/لن  للمحتوى  فهم مشرتك  لتأسيس 

إضافية.  لتدريبات  التخطيط  يتمكنون من  قد  أو  التوقعات  لتلبية  املحتوى  تكييف  الحاالت من  بعض  يف 

املساعدة يف  املشاركني  يطلبوا من  أن  التوقعات،  للميرسين، كجزء من عملية تحديد  وميكن 
وضع«القواعد األساسية« يف بداية أي تدريب. كام ميكن للميرسين أن يطلبوا من املشاركني االتفاق 

القواعد األساسية املشرتكة ما ييل: أواًل. تشمل  عىل أي قواعد مهمة مل تقرتحها املجموعة 

شخص واحد يتحدث  تلو اآلخر ومنح كل شخص الوقت للحديث 	

البدء واالنتهاء يف املوعد والعودة من فرتات االسرتاحة عىل الفور  	

للرد عىل مكاملة 	 الهواتف املحمولة عىل وضع صامت والخروج  ضبط 

التدريب( 	 أثناء  يتم مشاركتها  التي  الشخصية  واملعلومات  اآلراء  املشاركني عىل  )يحافظ جميع  الرسية 

التي ستحدد هوية اآلخرين )عدم مشاركة أي معلومات محددة للهوية عن حادثة عنف عىل أساس  	 القصص  عدم مشاركة 
النوع االجتامع يف املجتمع املحيل، عىل وجه الخصوص(

إنشاء مساحة آمنة

يتعلق  فيام  التدريب،  أثناء  آمنة«  إنشاء »مساحة  االجتامعي  النوع  املبني عىل  العنف  برامج مناهضة  تحاول  أن  ينبغي 
التي  املساحة  تبعث  أن  ينبغي  أعاله.  األخالقيات والسالمة  الواردة يف قسم  املعلومات  املقرتحة، وكذلك  األساسية  بالقواعد 
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أدناه.  بإيجاز  تتضحان  رئيسيتني  ناحيتني  باألمان من  الشعور  االجتامعي عىل  النوع  املبني عىل  العنف  التعلم عن  تساعد عىل 
الشعور باألمان يف ... 

األسئلة  	 طرح 

االختالف 	

املشاركة 	

العواطف 	 عن  التعبري 

الشعور األمان من ...

الرضر 	

األحكام 	 إطالق 

والقال 	 القيل 

السخرية 	

التمييز  	 عدم 

أنه ميكن للميرسين تهيئة جو هام من خالل  الرغم من  إيجاد مساحة آمنة، عىل  يتشارك امليرسون مسؤولية 
اهتاممهم  وإظهار  البداية  من  نواياهم  مشاركة  للميرسين  التعلم هذه. وميكن  بيئة  بتأسيس  االهتامم  مناقشة 

مبشاعر املشاركني وسالمتهم.  كام ينبغي عىل امليرسين، كام ورد يف قسم السالمة واألخالقيات، الحرص عىل إتاحة 
النوع االجتامعي.  املبني عىل  العنف  أو يفصحون عن حوادث  خدمات اإلحالة ألي مشاركني يطلبون املساعدة 

إدارة التحديات

الضارة. وميكن لتحديد  التدريبات، مبا يف ذلك الخالف بني املشاركني والتعبري عن األفكار  أثناء  قد يواجه امليرسون تحديات 
املتفق  األساسية  بالقواعد  االستعانة  للميرسين  التحديات، وميكن  من  الحد  املساعدة يف  األساسية  القواعد  التوقعات ووضع 

التدريب هذا، والذي يشمل وحدة:  الرئيسية من دليل  التحديات عند حدوثها.   األسس: قسم املقاربات  عليها إلدارة بعض 
الوحدة. وميكن  التحديات يف هذه  امليرسين إلدارة  اسرتاتيجيات  النرشة:  استعراض  للميرسين  التيسري. ميكن  إدارة تحديات 

املستقلة.    األدوار واملامرسة  أداء  املختلفة من خالل  التيسري  االرتياح واملهارة يف مواجهة تحديات  بناء  أيًضا  للميرسين 
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محتوى التدريب
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املفاهيم الرئيسية للعنف املبني عىل النوع 
االجتامعي

الوحدات التدريبية
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املفاهيم الرئيسية للعنف املبني عىل النوع االجتامعي

من املستهدفني بالتدريب؟

بالِفرق  الصلة  وثيقة  الدليل  االجتامعي يف هذا  النوع  املبني عىل  للعنف  الرئيسية  للمفاهيم  التدريبية  الوحدات  تعترب 
املعنيني  املوظفني  يتلقى جميع  أن  وينبغي  املحلية.  املجتمعات  وقادة  االجتامعي  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية 

الِفرق  تبدأ  االجتامعي، ومتى  النوع  املبني عىل  للعنف  الرئيسية  املفاهيم  عىل  تدريباً  االجتامعي  النوع  املبني عىل  بالعنف 
املحلية.  املجتمعات  لقادة  تدريبات  تنظيم  عند  الرئيسية  املفاهيم  بهذه  االجتامعي  النوع  عىل  املبني  بالعنف  املعنية 

املحلية،  املجتمعات  قادة  التعلم وإرشاك  ملزيد من  األساس  االجتامعي  النوع  املبني عىل  للعنف  الرئيسية  املفاهيم  وتضع 
يركز عىل  الذي  النهج  النوع االجتامعي، وأهمية  املبني عىل  للعنف  الجذري  للقوة والسبب  بإنشاء فهم مشرتك  وذلك 

للناجيات.  املتاح  والدعم  االجتامعي  النوع  عىل  املبني  العنف  بتداعيات  املتعلقة  األساسية  املعلومات  وتبادل  الناجيات، 

كيف يرتبط التدريب بتوجيهات مجموعة األدوات؟

االجتامعي  النوع  عىل  املبني  للعنف  الرئيسية  للمفاهيم  التدريبية  الوحدات  يف  املتضمن  املحتوى  يرتبط 
الوحدات  وتستند  األدوات.  توجيهات مجموعة  الرئيسية«  من  واملقاربات  »املفاهيم  بفصل  وثيقاً  ارتباطاً 

النوع االجتامعي«.  املبني عىل  للعنف  إىل األدوات واملوارد يف فصل »االستجابة  أيضاً  التدريبية 

الوقت واملوارد الالزمة

الوحدات  تبني  الوقت لفرتات االسرتاحة والغداء.  إتاحة  التدريب يف يومني كاملني، مع  ميكن تغطية محتوى 
املتعلقة  الربامج  تنظِّم  بأن  يُوَص  ولهذا  التأسييس،  للتعلم  بعض وجميعها رضورية  بعضها  التدريبية عىل 

املقرتح.   بالتسلسل  يومني  مدتها  مستمرة  تدريبات  االجتامعي  النوع  عىل  املبني  بالعنف 

تم إدراج وحدة تدريبية أيضاً الستعراض املفاهيم الرئيسية للعنف املبني عىل النوع االجتامعي. ويُوَص بأن تستعرض الربامج  	
املتعلقة بالعنف املبني عىل النوع االجتامعي املفاهيم الرئيسية للعنف املبني عىل النوع االجتامعي يف بداية التدريبات الالحقة 

مع قادة املجتمعات املحلية بعد التدريب التأسييس عىل املفاهيم الرئيسية للعنف املبني عىل النوع االجتامعي.

مجموعة  توجيهات  تتطلب سوى  وال  منخفضة  التكنولوجيا  فيها  تكون  التي  األوضاع  التدريبية  الوحدات  تراعي 
األدوات، وورق لوح ورقي قالب وأقالم تحديد، وورق وأقالم جافة/دفاتر فردية، ونرشات مطبوعة/منسوخة.  
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مخطــط التدريــب عــىل املفاهيــم الرئيســية للعنــف املبنــي عىل 
النوع االجتامعي

   Intended Audience

الوقت التقديريملحة عامة عن الوحدةالوحدة 

اليوم األول 

ملَ الرتكيز عىل 
والفتيات؟ النساء 

والتمييز  الجنسني  أدوار  التفكري يف  املشاركني عىل  التشاريك  التمرين  يساعد هذا 
املواقف  التفكري يف  املشاركة يف  املشاركني عىل  التمرين  الجنسني. ويشجع  بني 
اإلفصاح عن معتقداتهم  عن  املحيل، عوضاً  السائدة يف مجتمعهم  أو  الشائعة 

الحساسة. للموضوعات  حرية  أكرث  مبناقشة  يسمح  مام  ومامرساتهم، 

واحدة  ساعة 
دقيقة و30 

العنف  أنواع 
النوع  املبني عىل 

االجتامعي

بإيجاز  االجتامعي  النوع  املبني عىل  العنف  أنواع  مناقشة  للمشاركني  الوحدة  تتيح هذه 
املحيل.   املجتمع  االجتامعي داخل  النوع  املبني عىل  للعنف  الشائعة  األشكال  والتفكري يف 

دقيقة  30

والعوامل  األسباب 
املساهمة

يستكشف املشاركون مفاهيم األسباب الجذرية والعوامل املساهمة يف العنف املبني عىل النوع 
االجتامعي ويفكرون يف الكيفية التي يتجىل بها العنف املبني عىل النوع االجتامعي يف املجتمع املحيل. 

ساعتان

السلطة  للسلطة. فهم  ومامرستهم  مواردهم  يف  ويفكرون  السلطة  مفاهيم  املشاركون  يستكشف 
واحدة  ساعة 

دقيقة و30 

يومان

تداعيات العنف املبني 
عىل النوع االجتامعي

عىل  املبني  للعنف  واالجتامعية  والعاطفية  الجسدية  التداعيات  املشاركون  يستعرض 
االجتامعي. النوع  املبني عىل  للعنف  االستجابة  فوائد خدمات  االجتامعي، وكذلك  النوع 

ساعتان

التوجيهية املبادئ 
الناجيات  يركز عىل  الذي  النهج  مبادئ  املشاركون  يناقش 

للناجيات.  دعامً  املبادئ  تطبيق  كيفية  ويفكرون يف 
و15  ساعتان 

دقيقة

الناجيات  ربط 
الدعم بخدمات 

يتلقى املشاركون معلومات عن آليات اإلحالة والخدمات املتاحة، وكذلك املشورة بشأن كيفية 
تقديم اإلحاالت الداعمة للناجيات الاليت يفصحن عن حوادث العنف املبني عىل النوع االجتامعي. 
وميكن تعزيز هذه الجلسة مبزيد من التدريب عىل االستجابة للعنف املبني عىل النوع االجتامعي.

ساعتان

املفاهيم  استعراض 
للعنف  الرئيسية 
النوع  املبني عىل 

االجتامعي

العنف  أنواع  تركز عىل  التي  التدريب  لخطط  افتتاحية  باعتبارها جلسة  مصممة 
املبني  للعنف  الرئيسية  املفاهيم  الستعراض  املختلفة  االجتامعي  النوع  عىل  املبني 
املفاهيم  التدريب عىل  أكملوا  الذين  املشاركني  بإيجاز مع  االجتامعي  النوع  عىل 

يومني.  استمر ملدة  الذي  االجتامعي  النوع  املبني عىل  للعنف  الرئيسية 

واحدة  ساعة 
دقيقة و30 

الالحقة  التدريبات  لبدء  االستعراضية  الجلسة 

GBV Teams All Community Leaders
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GBV Teams All Community Leaders

ملَ الرتكيز عىل النساء والفتيات؟

ملخص

تكييف  السهل  الجنسني. ومن  بني  والتمييز  الجنسني  أدوار  التفكري يف  املشاركني عىل  التشاريك  التمرين  يساعد هذا 
األماكن  ذلك  مبا يف  التدريب،  والكتابة، ومساحات  بالقراءة  اإلملام  العمرية، ومستويات  الفئات  الجلسة ملختلف 

املحيل،  السائدة يف مجتمعهم  أو  الشائعة  املواقف  التفكري يف  املشاركة يف  املشاركني عىل  التمرين  الخارجية. ويشجع 
الحساسة. للموضوعات  أكرث حرية  مبناقشة  يسمح  معتقداتهم ومامرساتهم، مام  اإلفصاح عن  عن  عوضاً 

التعلم أهداف 

املشاركون مبا ييل: سيقوم 

والفتيات. 	 النساء  تواجهها  التي  والتحديات  املحيل  املجتمع  الجنسني يف  بني  الفوارق  التفكري يف 

تتغري.  	 أن  املحلية، وميكن  املجتمعات  اجتامعياً، وهي تختلف بني  الجنسني مرسومة  أدوار  أن  فهم 

سيقوم امليرسون مبا ييل:

املحيل. 	 املجتمع  وتوقعاتهام يف  الجنسني  أدوار  فهم  تحسني 

الالحقة. 	 الجلسات  أجل  من  التواصل  لتشكيل  املشاركني  نظر  املجموعات ووجهات  ديناميات  فهم  تحسني 

والتحضري املواد 

عبارات جاهزة تتضمن عبارات صحيحة/غري صحيحة لتوزيعها )يف البيئات منخفضة اإلملام بالقراءة والكتابة، ميكن للميرس قراءة العبارات بصوت . 1
عال(. وأمثلة منصوص عليها يف النرشة: سيناريوهات ملامرسة لعب األدوار. )عبارات مختارة ومقصوصة ومطبوعة/منسوخة لتوزيعها(

مقص. 2

مواد لرسم خط. ميكن استخدام رشيط الصق، أو أقالم تحديد، أو سبورة، أو حبل، أو مجرد اإلشارة إىل نقطتني يف الخارج مثل شجرتني.. 3

الوقت

ساعة واحدة و30 دقيقة

املواد والتحضري

الخطوة األوىل: مترين تشاريك )ساعة واحدة(

اعرض رسامً بيانياً عىل لوحة أو جدار أو عنّي أماكن محددة يف غرفة ما/مساحة خارجية. يُشار إىل أحد الطرفني بـ . 1
»صحيحة جداً« واآلخر بـ »غري صحيحة عىل اإلطالق«.

غري صحيحة عىل اإلطالق للغاية صحيحة 
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العبارات املُعّدة، بحيث يحصل كل مشارك عىل عبارة واحدة عىل األقل. ارشح أنه يجب عىل املجموعة، بالنسبة لكل . 2 وّزع 
عبارة، أن تقرر ما إذا كانت العبارة صحيحة، أو غري صحيحة عىل اإلطالق، أو يف مكان ما بني االثنني ... تُوَضع كل عبارة يف 

مكان ما عىل طول الخط، تبعاً ملدى صحتها. 

اللحوم« آراء . 3 اثنتني كمثال... مثل »الشمس موجودة يف السامء« )صحيحة للغاية( أو »لحم املاعز هو ألذ  ابدأ بعبارة أو 
ما مدى صحتها؟  اسأل  مختلفة(. 

اطلب من أول متطوع قراءة عبارة ما بصوت عال، ما إن يفهم املشاركون النشاط. اسأل ما مدى صحتها؟ ميكن للمتطوع . 4
إبداء رأي ثم ميكن للمجموعة مناقشة هذا الرأي. ويف النهاية، يكون للمتطوع الذي ميسك قطعة الورق الكلمة األخرية بشأن 
مكان وضع العبارة عىل الخط. )ميكن للمشاركني، يف البيئات منخفضة اإلملام بالقراءة والكتابة، توضيح مكان وضع العبارات 

التي تم قراءتها بصوت عال باستخدام بطاقات ملونة، أو ملصقات، أو رشيط الصق، أو مبجرد الوقوف عىل طول الخط(. شّجع 
املناقشة والنقاش الودي. حافظ عىل روح الدعابة وأوقف املناقشة حول العبارات الفردية للحفاظ عىل الوقت. أعلن عن 

الوقت واطلب من املشارك الذي ميسك بالورقة اتخاذ قرار نهايئ بشأن مكان وضع العبارة عىل طول الخط.

الوقت يسمح بذلك.. 5 إذا كان  الخط،  ادع املشاركني إىل تقديم عبارات إضافية ملناقشتها ووضعها عىل 

الخطوة الثانية: أفكار املجموعة )30 دقيقة(

العبارات—بالقرب . 1 أين تقع معظم  الخط.  التفكري بعد وضع عرشة عبارات عىل األقل عىل  التمرين وقد املجموعة يف  أنهي 
والفتيات؟ هل  املحيل، وللنساء  للمجتمع  يعنيه هذا  الذي  ما  أم »غري صحيحة عىل اإلطالق«؟  للغاية«  من »صحيحة 

ذاته؟  بالتقدير  يحظني  والفتيان؟ هل  الرجال  عليها  يحصل  التي  ذاتها  بالفرص  يتمتعن 

التمرين - يف أماكن مختلفة، أو كيف . 2 النساء والفتيات - كام ميثله  التفكري يف كيفية اختالف وضع  اطلب من املشاركني 
يتغري. أن  ميكن 

التمرين.   	 الضوء خالل  عليه  ُسلّط  املحلية، كام  املجتمعات  داخل  التباين  ناقش 

املحلية يف   	 املجتمعات  بني  اختالفات  توجد  أخرى؟ هل  التمرين يف مجتمعات محلية  نتائج  كيف ستبدو 
التي  االختالفات  ما هي  املضيف؟  الالجئني/املجتمع  مجتمع  أو  الحرضية/الريفية،  املناطق  مثل  السياق، 

البلدان؟ عرب  نلحظها 

النتائج ستبدو كام هي عليه إذا شارك آباؤنا/أجدادنا يف هذا   	 التغيريات مبرور الوقت. هل كانت  ناقش 
والفتيات؟ هل  للنساء  بالنسبة  إيجابية  أقل  أم  إيجابية  أكرث  النتائج ستكون  كانت  30 عاماً؟ هل  قبل  التمرين 

النتائج كام هي عليه بعد 30 عاماً من اآلن؟ ستبدو 

التغيريات تحدث؟  	 املمكنة؟ من سيجعل هذه  التغيريات  ما هي 

أمكن. . 3 إذا  التمرين،  بقية  إليها خالل  للرجوع  التمرين معروضة  نتائج  اترك 

نقاط املناقشة الرئيسية/مالحظات التيسري اإلضافية

الذي يقوده املشاركون. اظهر  	 للتعلم  إيجابياً  الجمود وأن يحدد مساراً  التمرين أن يكون مبثابة وسيلة لكرس  لهذا   ميكن 
املحيل.  املجتمع  عن  املزيد  وبتعلم  نظرهم  بوجهات  مهتم  أنك  للمشاركني 

 قاوم إغراء تأكيد آرائك عىل حساب آراء اآلخرين يف هذا التمرين، عىل الرغم من أنك قد تكون من املجتمع املحيل ذاته  	
العامة.  النساء والفتيات أقل أهمية من األفكار والنتائج  املتعلقة بعبارات محددة حول  تامة به. تكون اآلراء  أو عىل دراية 
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النرشة: العبارات الصحيحة/الخاطئة

يستلم كل مشارك عبارة لهذا التمرين. وميكن اختيار عبارات من العينات أدناه وقصها لتوزيعها. يُنَصح امليرسون باختيار 
العبارات بالتشاور مع املوظفني الذين عىل دراية بسياق املجتمع املحيل. وميكن تكييف عبارات إضافية أو ابتكارها. 
تأكد، عند ابتكار عبارات جديدة، من أنها مكتوبة بحيث تعرّب أي عبارة صحيحة عن مكانة أعىل للنساء والفتيات أو 

مساواة أكرب بني الجنسني.  )لن تكون عبارات مثل »غري مسموح للنساء بتملك األمالك« جيدة لهذا النشاط(. 

تظليل  تم  توزيعها.  قبل  للتحقق من صلتها ومالمئتها  عبارة  استعراض كل  تأكد من 
القامئة.  التي من املحتمل أن تكون أكرث حساسية يف أسفل  العبارات 

الحكومة يف  بالتساوي  النساء  متثيل  يتم 

املجتمعية القيادة  هياكل  يف  بالتساوي  النساء  متثيل  يتم 

املدارس الوصول إىل  الفتيان يف  نع  الفتيات بفرص متساوية  تتمتع 

إنجاب طفل القدر عند  بنفس  بإنجاب طفلة  اآلباء واألمهات  يسعد 

الفتيان به  يلعب  الذي  القدر  بنفس  الفتيات  تلعب 

األطفال تربية  مسؤوليات  الرجال  يتقاسم 

والفتيان الرجال  مثل  اللحوم واألسامك  ذاتها من  الكمية  والفتيات  النساء  تأكل 

يتزوجن من  النساء  تختار 

إلخ( العامة )األسواق، واملتنزهات، واملقاهي، واملراكز،  الوصول إىل األماكن  باملساواة يف  النساء والرجال  تتمتع 

الطمث فرتة  الصحية يف  النظافة  بانفتاح عن  التحدث  للفتيات  ميكن 

إذا تعرضن لالغتصاب الخزي(  أو  اللوم  الدعم )دون أن يواجهن  النساء والفتيات  تتلقى 

إلخ( والتلفاز،  الحاسوب،  والراديو، وأجهزة  )الهواتف،  التكنولوجيا  إىل  الوصول  باملساواة يف  والنساء  الرجال  يتمتع 

التصويت للنساء  ميكن 

الرجال مثل  الطالق  ذاتها يف  بالحقوق  النساء  تتمتع 
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الذين يرضبون زوجاتهم الرجال  املحيل مع  املجتمع  يتسامح  ال 

املهنية املناصب  يف  بالتساوي  النساء  متثيل  يتم 

الثانوية املدارس  بالتساوي يف  الفتيات  متثيل  يتم 

الجامعات يف  بالتساوي  النساء  متثيل  يتم 

والطهو املنزلية  األعامل  الرجال يف  يساهم 

املحلية القرارات  كاملة يف صنع  النساء مساهمة  تساهم 

18 عاماً( الفتيات )ال يُتوقّع منهن الزواج حتى يزيد عمرهن عن  ال تتزوج 

الكبرية معاً  القرارات األرسية  يتخذ األزواج والزوجات 

الذكور من  مرافقة  دون  بحرية،  بالتنقل  للنساء  يُسَمح 

املرياث امللكية يف  بحقوق  النساء  تتمتع 

يتحكم األزواج والزوجات يف الشؤون املالية لألرسة

السياقات.  بعض  للتدريبات يف  الحساسية  أدناه شديدة  املظللة  العبارات  تكون  قد 

الذكرية الواقيات  بحرية رشاء  النساء  تتمتع 

الرجال مثل  بالجنس  النساء  تستمتع  أن  املتوقع  من 

تنظيم األرسة الوصول إىل خدمات  املراهقات بحرية  تتمتع 

ميكن للنساء الوصول إىل خدمات تنظيم األرسة دون إذن من أزواجهن

الذكري الواقي  استخدام  التفاوض مع رشكائهن عىل  للنساء  ميكن 
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أنواع العنف املبني عىل النوع االجتامعي 

ملخص

والتفكري  بإيجاز  االجتامعي  النوع  املبني عىل  العنف  أنواع  مناقشة  للمشاركني  الوحدة  تتيح هذه 
املحيل.  املجتمع  االجتامعي داخل  النوع  املبني عىل  للعنف  الشائعة  األشكال  يف 

التعلم أهداف 

املشاركون مبا ييل: سيقوم 

االجتامعي 	 النوع  املبني عىل  العنف  أنواع  تحديد 

تحديد أنواع العنف املبني عىل النوع االجتامعي الشائعة يف املجتمع املحيل 	
سيقوم امليرسون مبا ييل: 

املحيل. 	 املجتمع  االجتامعي يف  النوع  املبني عىل  العنف  تحسني فهم مظاهر 

والتحضري املواد 

املحيل.. 1 املجتمع  االجتامعي يف  النوع  املبني عىل  العنف  تحسني فهم مظاهر 
 

الوقت

دقيقة  30
 

املواد والتحضري

الخطوة األوىل: العصف الذهني )10 دقائق(
والفتيات.  النساء  عىل  تأثرياً  األكرث  املحيل  املجتمع  يف  املوجودة  العنف  أنواع  هي  ما  املشاركني  اسأل 

املجتمع  يف  بوضعهن  تتعلق  مخاطر  أو  تحديات  يواجهن  الفتيات  أو  النساء  كانت  إذا  عام  اسأل 
القالب. الورقي  اللوح  عىل  الذهني  العصف  عن  الناتجة  اإلجابات  دّون  املحيل. 

الخطوة الثانية: األنواع الشائعة من العنف املبني عىل النوع االجتامعي )20 دقيقة(
التي رمبا مل يتم ذكرها.  النوع االجتامعي  اسأل املشاركني عن األنواع الشائعة من العنف املبني عىل 

املبني عىل  للعنف  الرئيسية  األربع  الفئات  النوع االجتامعي تقع ضمن  املبني عىل  العنف  أنواع  ارشح أن معظم 
الفئات:  النوع االجتامعي قد تقع ضمن هذه  العنف املبني عىل  أنواع  النوع االجتامعي. ناقش كيف أن 

الجنيس 	 العنف 

البدين 	 العنف 

النفيس 	 العنف 

االقتصادي 	 العنف 
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نقاط املناقشة الرئيسية/مالحظات التيسري اإلضافية

واالنتهاك  	 فيه، واالستغالل  املرغوب  الجنيس غري  االغتصاب، واالتصال  االغتصاب، ومحاولة  الجنيس:  العنف  أمثلة عىل 
بالجنس.  واالتجار  القرسي،  والبغاء  الجنسيني، 

الشعر،  	 )اللكم(، والركل، والعض، وشد  بيد مغلقة  )الصفع(، والرضب  بيد مفتوحة  البدين: الرضب  العنف  أمثلة عىل 
القرسي، وبعض  العمل  إلخ(، والجرح/الطعن، والحرق، والخنق، واإلتجار من أجل  والرضب بسالح )عصا، وزجاجة، 

الضارة.  التقليدية  املامرسات 

املعاملة  	 املهينة، وسوء  واملعاملة  واإلهانات،  املستمر،  التحرش  واالجتامعية:  العاطفية  اإلساءة  أو  النفيس  العنف  أمثلة عىل 
املستمرة يف األماكن العامة وأمام األرسة، واألصدقاء، واألطفال، واإلذالل املتعمد ، والتهديدات باإليذاء أو القتل، 

والتهديدات بأخذ األطفال، والعزلة عن األرسة/األصدقاء، أو الحبس أو الحجز داخل املنزل.

السامح  	 الطعام، واملال، واملالبس، واألدوية، والتعليم، وعدم  الوصول إىل  املنتظم من  الحرمان  االقتصادي:  العنف  أمثلة عىل 
امللكية.     األجور، والحرمان من حقوق  العمل، وأخذ جميع  بالعمل، واإلجبار عىل 
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ــوع  ــي عــىل الن ــف املبن األســباب والعوامــل املســاهمة يف العن
االجتامعي

ملخص

االجتامعي  النوع  املبني عىل  العنف  املساهمة يف  والعوامل  الجذرية  األسباب  مفاهيم  املشاركون  يستكشف 
املحيل.  املجتمع  االجتامعي يف  النوع  املبني عىل  العنف  بها  يتجىل  التي  الكيفية  ويفكرون يف 

التعلم أهداف 

املشاركون مبا ييل: سيقوم 

فيه. 	 املساهمة  والعوامل  االجتامعي  النوع  املبني عىل  للعنف  الجذرية  األسباب  بني  التمييز 

العنف. 	 العنف ينطوي عىل اختيار استخدام  فهم أن كل فعل من أفعال 
سيقوم امليرسون مبا ييل: 

املجتمع املحيل 	 النوع االجتامعي يف  املبني عىل  العنف  املساهمة يف  العوامل  التعرف عىل 

تحديها 	 يجب  التي  واملعتقدات  املواقف  تحديد 

والتحضري املواد 

ورق لوح ورقي قالب عليه مخطط لجذع شجرة وفروعها. 1

ورق لوح ورقي قالب. 2

أقالم تحديد باللون األخرض، واألزرق، والبني، واألسود . 3

الوقت

ساعتان

املواد والتحضري

الخطوة األوىل: تحديد املشكالت ) دقائق(
النوع االجتامعي« مع مخطط لشجرة. اسأل املشاركني عن األنواع  املبني عىل  العنف  قدم »شجرة 

النوع  املبني عىل  العنف  الشائعة من  واألشكال  االجتامعي  النوع  املبني عىل  للعنف  الرئيسية 
الشجرة. أمثلة عىل فروع  لكتابة  استخدم قلم تحديد أخرض  املحيل.  املجتمع  االجتامعي يف 
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الخطوة الثانية: األسباب )30 دقيقة(
افتح نقاشاً حول أسباب حدوث هذه األشكال من العنف يف املجتمع املحيل. ما هي األسباب؟ يرّس النقاش 

القالب. الورقي  اللوح  الستخالص وجهات نظر مختلفة بني املشاركني. سّجل األفكار عىل ورق 

ارشح أن العنف املبني عىل النوع االجتامعي، مثل الشجرة، لديه جذور أو أسباب جذرية، مبجرد جمع األفكار 
الجنسني،  بني  املساواة  التمييز/عدم  االجتامعي يف  النوع  املبني عىل  العنف  الجذري يف  السبب  يتمثل  ومناقشتها. 

املحيل مقارنًة  املجتمع  أقل يف  والفتيات مكانة  النساء  والفتيات وتشغل  النساء  حيث ال يكون هناك احرتام لحقوق 
السبب  أن  الشجرة. ارشح  الجذرية عىل جذور مخطط  لكتابة األسباب  أسود  بالرجال والفتيان. استخدم قلم تحديد 

الثقافات. ستكون شجرة  البلدان وعرب جميع  االجتامعي هو نفسه يف جميع  النوع  املبني عىل  للعنف  الجذري 
النساء منترشاً. التمييز ضد  أو عندما يكون  الجذور قوية  أكرب عندما تكون  النوع االجتامعي  املبني عىل  العنف 

 الخطوة الثالثة: العوامل املساهمة )10قائق(
اسأل بعد ذلك عن كيف يجب علينا فهم العوامل األخرى التي حددتها املجموعة باعتبارها األسباب- مثل تعاطي 

املخدرات، واإلحباطات، والنزاع، والكوارث مثل الفيضان، وتناول الكحول، وسوء اإلضاءة، إلخ؟ هذه »عوامل مساهمة« قد 
تؤثر أيضاً عىل نطاق العنف املبني عىل النوع االجتامعي أو احتاملية تعرض األفراد للعنف املبني عىل النوع االجتامعي. 

تشبه العوامل املساهمة املياه بالنسبة للشجرة. استخدم قلم تحديد أزرق لتظليل أمثلة عىل العوامل املساهمة أعىل 
مخطط الشجرة والتي تُوّضح باملطر. يرّس مناقشة حول العوامل املساهمة يف املجتمع املحيل. ارشح أن العوامل املساهمة 

تختلف يف كل بيئة. تزدهر شجرة العنف املبني عىل النوع االجتامعي عندما تكون الجذور قوية واملطر غزير.  
 

الخطوة الرابعة: إساءة استعامل السلطة )10 دقائق(
أخرياً، اقرتح أن هناك يشء ما ناقص من الشجرة ومن فهمنا ألسباب حدوث العنف املبني عىل النوع االجتامعي. 

الرجال إىل  النوع االجتامعي قوية ال ييسء جميع  العنف املبني عىل  التي تكون فيها شجرة  البيئة  نعلم أنه حتى يف 
لها  نتعرض  التي  التأثريات  أن  الرغم من  الجميع جرمية االغتصاب. قد تكون قراراتنا مختلفة، عىل  زوجاتهم. ال يرتكب 
العنف.  باستخدام  الفرد  لقرار  نتيجة  النوع االجتامعي هو  املبني عىل  العنف  أفعال  قد تكون مشرتكة، وكل فعل من 

الشجرة السلطة« عىل جذع مخطط  استعامل  أو »إساءة  العنف«  استخدام  »اختيار  لكتابة  بني  قلم تحديد  استخدم 
 

الخطوة الخامسة: عوامل الخطر )30 دقيقة(
الناجية )وليس املتعدي( ميكن أن يكون السبب املبارش للعنف املبني  من املحتمل أن يثري أحد األشخاص فكرة أن ترصف 
النوع االجتامعي هو نتيجة  املبني عىل  العنف  بينام يناقش املشاركون واقع أن كل فعل من أفعال  النوع االجتامعي  عىل 

الفتاة  الزوجة بطريقة سيئة؟ كانت خائنة؟ ماذا لو كانت  للمناقشة-- ماذا لو ترصفت  الفكرة  لقرار فرد ما. اطرح هذه 
الناجيات عىل العنف الذي يتعرضن له.  ترتدي مالبس غري الئقة؟ متيش وحدها ليالً؟ اعرتف بأنه من الشائع أن تاُلم 
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النساء والفتيات جميعهن - يف كل مكان يف العامل - ملخاطر العنف املبني عىل  ارجع إىل صورة الشجرة. تتعرض 
يعشن يف سياقات  الاليت  والفتيات  النساء  وتكون  الجنسني.  بني  للتمييز  الجذري  السبب  بفعل  االجتامعي  النوع 

التمييز والعوامل املساهمة )جذور قوية والكثري من املطر( أكرث عرضة للخطر. وحتى يف هذه  تتسم بقدر كبري من 
األمر  التفكري يف هذا  للخطر. ميكننا  أكرث عرضة من غريهن  والفتيات  النساء  تكون بعض  الخطورة،  البيئات مرتفعة 

العديد  السيطرة عىل  منها. ال ميكن  الشجرة والبعض اآلخر يعشن قريباً جداً  النساء يعشن بعيداً عن  عىل أن بعض 
إلخ(،  اللجوء،  والعمر، وحالة  )اإلعاقات،  للغاية  والفتيات ضعيفات  النساء  بعض  تجعل  التي  الخطر  من عوامل 

الذكور،  عليها  يسيطر  التي  املجاالت  والعمل يف  الكحول،  وتعاطي  )امللبس،  باالختيارات  أخرى  تتعلق عوامل  بينام 
اختيارات  ليست  فإنها  األحكام عليها،  أو نطلق  كنا نختلف معها  االختيارات، حتى وإن  باملدارس(. وهذه  وااللتحاق 

 . املتعدي وحده.  اختيار  للعنف، وهذا االختيار هو  فالناجيات ال يخرتن أن يكن ضحايا  للعنف.  للتعرض 

نقاط املناقشة الرئيسية/مالحظات التيسري اإلضافية

التمرين برسعة إذا اكتفى امليرس برسم شجرة ورشح األسباب والعوامل املساهمة. والوقت متاح يف  	 ميكن إكامل هذا 
النوع  املبني عىل  العنف  أسباب  الشائعة حول  الخرافات  األفكار، مبا يف ذلك  باستكشاف  للمشاركني  للسامح  الجلسة 

الضحية.   لوم  التي تساهم يف  االجتامعي 

تتيح هذه  	 للتعبري عن اآلراء.  الضحية. وينبغي توفري مساحة آمنة  إذا عرب املشاركون عن مواقفهم بخصوص لوم  تنزعج  ال 
النوع  املبني عىل  العنف  للبدء يف تحدي معتقداتهم من منظور مستنري حول سبب حدوث  للمشاركني  الجلسة فرصة 

املعتقدات واملامرسات. لتغيري  كافياً  لن يكون  فردياً  تدريباً  أن  االجتامعي، غري 

للناجيات،  	 النوع االجتامعي، ال سيام من يقدمون دعامً مبارشاً  املبني عىل  بالعنف  املعنية  الِفرق  أعضاء  ينبغي عىل 
الناجيات دون إطالق  الناجيات ملا يتعرضن له من عنف، وعليهم االستعداد لدعم  اللوم ال يقع أبداً عىل  االعتقاد بأن 

عليهن. األحكام 

الشجرة: مثال 
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فهم السلطة

ملخص

للسلطة.  ومامرستهم  مواردهم  يف  ويفكرون  السلطة  مفاهيم  املشاركون  يستكشف 

التعلم أهداف 

املشاركون مبا ييل: سيقوم 

االجتامعي 	 النوع  املبني عىل  بالعنف  السلطة  استعامل  وإساءة  السلطة  موازين  اختالل  بها  يرتبط  التي  الكيفية  فهم 

ومامرستها. 	 السلطة  مصادر  يف  التفكري 
سيقوم امليرسون مبا ييل: 

املحيل 	 املجتمع  السلطة داخل  السلطة واختالل موازين  زيادة فهم مصادر 

والتحضري املواد 

ورق لوح ورقي قالب وأقالم تحديد . 1

عليها. 2 لالطالع  متاحة  األدوات  مجموعة  توجيهات 

كراس. 3 أربعة 

الوقت

ساعة واحدة و30 دقيقة

املواد والتحضري

الخطوة األوىل: مناقشة الجلسة العامة: تحديد مصادر السلطة )20 دقيقة(
القالب. اسأل عن أمثلة )دون ذكر أسامء( ألشخاص يتمتعون  الورقي  اللوح  اكتب كلمة »سلطة« عىل 

يتمتع  ما  أنه عندما نحدد أن شخصاً  أمر نسبي، وهذا يعني  السلطة  العامل ويف املجتمع املحيل.  بالسلطة يف 
ما  التي متنح شخصاً  األشياء  اسأل عن  أقل.  يتمتع بسلطة  يتعلق بشخص  ما يكون ذلك فيام  بالسلطة فدامئاً 

أو متصورة، وتشمل ما ييل:  السلطة حقيقية  السلطة؟ قد تكون مصادر  السلطة؟ ما هي مصادر 

مصادر اجتامعية )قائد، أو معلم، أو والد/ة( 	

املوارد( 	 اقتصادية )الرثوة والتحكم يف  موارد 

سياسية  	 مصادر 

األسلحة( 	 )القدرة، والحجم، والوصول إىل  بدنية  مصادر 

بالعمر  	 تتعلق  مصادر 
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الخطوة الثانية: النشاط: استكشاف السلطة )20 دقيقة(1

خذ أربعة كرايس فارغة وضعها يف أي تشكيل )عىل سبيل املثال، عمود أو هرم(. . 1

اسأل املشاركني عن الكريس األكرث قوة. اسمح باملناقشة وابحث عن وجهات النظر املختلفة )عىل سبيل املثال، مع تشكيل الهرم، . 2
هل الكريس املوجود يف املقدمة أكرث قوة بسبب موقعه القيادي أم أن الكرايس املجمعة معاً أكرث قوة بسبب قوتها كمجموعة؟(.

اطلب من متطوع نقل كريس واحد إىل موضع يجعله أكرث قوة من املقاعد األخرى )عىل سبيل املثال، وضعه فوق مقعد . 3
آخر(. ناقش مع املشاركني ما إذا كان املقعد أكرث قوة فعالً.

املقاعد بطريقة يشعرون معها أن مقاعدهم هي األكرث قوة ثم اطلب منهم . 4 الجلوس برسعة يف  أربعة متطوعني  اطلب من 
التالية عىل املشاركني: مقعد َمن األكرث سلطة؟ كيف جعلوه األكرث سلطة؟ ما هي  الحركة. اطرح األسئلة  التوقف عن 

?the most powerful? What expressions of power do you seeتعبريات السلطة التي ترونها؟

Step 3: Plenary discussion: Types of power )30 minutes الخطوة الثالثة: مناقشة الجلسة العامة: 
أنواع السلطة )30 دقيقة(

األدوات. توجيهات مجموعة  الرئيسية« من  واملقاربات  »املفاهيم  السلطة يف فصل  أنواع  استعرض 
الخاصة: مبفرداتهم  األربعة  السلطة  أنواع  تلخيص  املتطوعني  من  اطلب 

الداخلية 	 السلطة 

اآلخرين 	 عىل  السلطة 

الجامعية 	 السلطة 

إيجايب 	 تغيري  السلطة إلحداث 

ارشح أن تعبريات السلطة ميكن أن تكون إيجابية أو سلبية. ما هو نوع السلطة الذي ميكن أن 
السلطة. )ارجع  بالسلطة عىل اآلخرين أن يسيئوا استخدام تلك  يتمتعون  يؤدي إىل الرضر؟ ميكن ملن 

اختالل موازين  االجتامعي(.  النوع  املبني عىل  العنف  املساهمة وشجرة  والعوامل  األسباب  لوحدة 
االجتامعي.  النوع  املبني عىل  للعنف  الجذري  السبب  والنساء هو  الرجال  السلطة بني 

والسلطة  الجامعية،  والسلطة  الداخلية،  السلطة  تسخري  للناس  اإليجابية؟ ميكن  السلطة  أنواع  ما هي 
النوع االجتامع املبني عىل  العنف  التغيري والوقاية من  إيجايب إلحداث  إلحداث تغيري 

الخطوة الرابعة: التأمل الذايت )20 دقيقة(
بالعجز. هل كان ألحد سلطة عليكم؟  فيه  التفكري بصورة مستقلة يف وقت شعروا  املشاركني  اطلب من 

هل كانت سلطة عادلة؟ كيف شعرتم؟ كيف كنتم لتغريوا املوقف لو كان مبقدوركم ذلك؟

التفكري بصورة مستقلة يف قوتهم. ما هي مصادر قوتكم؟ من لديه قوة أقل منكم؟  اطلب من املشاركني 
استعاملها؟  تسيئون  أو  السلطة  تلك  اآلخرين؟ هل تستغلون  لديكم عىل  التي  السلطة  تفكرون يف  هل 

التي متارسونها؟ السلطة  أفضل يف  توازن  لتحقيق  اتخاذها  التي ميكنكم  اإلجراءات  ما هي 

مقتبسة من: دي. هانرت، قوة الكريس: ثالثة أنواع من السلطة| التدريب من أجل التغيري. تم االستشهاد باملصدر األصيل لتمرين الكرسيباسم »مرسح املقهورين« كام استخدمه بابو أييندو ودانيال هانرت. https://www.الوحدات التدريبيةforchange.org/الوحدات   1
/tools/chair-power-three-types-of-power_التدريبية

https://www.trainingforchange.org/training_tools/chair-power-three-types-of-power/
https://www.trainingforchange.org/training_tools/chair-power-three-types-of-power/
https://www.trainingforchange.org/training_tools/chair-power-three-types-of-power/
https://www.trainingforchange.org/training_tools/chair-power-three-types-of-power/
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نقاط املناقشة الرئيسية/مالحظات التيسري اإلضافية

متساوون يف حقوق اإلنسان. وميكن  	 الناس، ألننا جميعاً  السلطة بني  ينبغي أن نسعى جاهدين لتحقيق توازن أكرب يف 
الناس واستغالله.  بني  السلطة  اختالل موازين  استعامل  إساءة 

الرجال  	 السلطة. وبينام ال ييسء جميع  النوع االجتامعي عندما يختار شخص ما إساءة استعامل  املبني عىل  العنف  يحدث 
فالنساء والفتيات  السلطة.  اختالل موازين  النساء يعشن يف سياق غري عادل من  النساء، فإن جميع  السلطة عىل  استعامل 

توترهن وخوفهن ويعرضهن  اليومية، وهذا يحد من فرصهن ويساهم يف  السلطة يف حياتهن  يتعرضن الختالل موازين 
االجتامعي.  النوع  املبني عىل  العنف  أشكال مختلفة من  لخطر 

املزيد من  	 إيجابية لخلق  السلطة بطرق  املحلية، مامرسة  املجتمعات  السلطة، مبا يف ذلك قادة  ميكن ملن يشغلون مواقع يف 
الناس. التوازن بني 

إيجايب. 	 تغيري  إحداث  يف  املساهمة  جميعنا  وميكننا  الداخلية،  بالسلطة  الجميع  يتمتع 
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تداعيات العنف املبني عىل النوع االجتامعي

ملخص

النوع  عىل  املبني  للعنف  واالجتامعية  والعاطفية  الجسدية  التداعيات  املشاركون  يستعرض 
االجتامعي. النوع  املبني عىل  للعنف  االستجابة  فوائد خدمات  االجتامعي، وكذلك 

التعلم أهداف 

املشاركون مبا ييل: سيقوم 

االجتامعي 	 النوع  املبني عىل  العنف  تداعيات  تحديد 

االجتامعي 	 النوع  املبني عىل  العنف  تداعيات  التخفيف من  التي ميكنها  والخدمات  الدعم  أنواع  تحديد 

الجنيس 	 العنف  72 ساعة من  الجيدة يف غضون  الطبية  الرعاية  فهم فوائد 
سيقوم امليرسون مبا ييل: 

املحيل 	 املجتمع  االجتامعي يف  النوع  املبني عىل  العنف  أشكال  االجتامعية ملختلف  التداعيات  فهم  تحسني 

والتحضري املواد 

ورق لوح ورقي قالب وأقالم تحديد . 1

عليها. 2 لالطالع  متاحة  األدوات  مجموعة  توجيهات 

إليها. 3 للرجوع  النوع االجتامعي  املبني عىل  للعنف  الوقائع يف أدوات وموارد االستجابة  نرشات 

الوقت

ساعتان
 

املواد والتحضري

الخطوة األوىل: مناقشات املجموعات الصغرية: أنواع التداعيات)20 دقيقة(

النوع . 1 العنف املبني عىل  التفكري يف شكل أو أكرث من أشكال  قّسم املشاركني إىل مجموعات صغرية. اطلب من املجموعات 
املبكر/القرسي(.  والزواج  الحميم،  الرشيك  االغتصاب، وعنف  املثال،  )عىل سبيل  االجتامعي 

العاطفية/. 2 التداعيات  الناجيات، و2.  لها  تتعرض  التي  الصحية  التداعيات   .1 لكل مجموعة:  التداعيات  فئة واحدة من  عنّي 
التداعيات  و4.  الناجيات،  تواجهها  التي  االجتامعية  العالقات/التداعيات  تداعيات  و3.  الناجيات،  منها  تعاين  التي  النفسية 

نطاقاً. األوسع  املحلية  التي تحدث ألفراد األرسة واملجتمعات 

تعيينه لهم. وينبغي أن تعني كل . 3 العنف تم  الصلة بكل شكل من أشكال  التداعيات ذات  اطلب من املجموعات مناقشة 
املجموعة.   عن  بالنيابة  تقرير  لتقديم  آخر  وشخصاً  املالحظات  لتدوين  مجموعة شخصاً 
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الخطوة الثانية: مناقشة الجلسة العامة: تداعيات العنف املبني عىل النوع االجتامعي )30 دقيقة(

إضافية. . 1 توضيحات  أو  اطلب مساهامت  للتداعيات.  اطلب من ممثيل كل مجموعة مشاركة ملخصات موجزة 

النوع االجتامعي يف مجموعات صغرية، فانظر يف تداعيات . 2 إذا ما نُوِقش شكل واحد فحسب من أشكال العنف املبني عىل 
شكل ثان من أشكال العنف املبني عىل النوع االجتامعي، إما يف جلسة عامة أو يف مجموعات صغرية مرة أخرى.  

الوقاية منها. كيف؟ من ميكنه املساعدة يف ذلك؟. 3 التي ميكن  التداعيات  اسأل عن ماهية 

الخطوة الثالثة: مناقشات املجموعات الصغرية: أنواع الدعم املقدم للناجيات من العنف املبني عىل النوع 
االجتامعي )30 دقيقة(

الصغرية. . 1 إىل مجموعاتهم  العودة  املشاركني  اطلب من 

الصحية . 2 التداعيات   .1( املحددة  والتداعيات  مناقشتها  التي سبق  االجتامعي  النوع  املبني عىل  العنف  أشكال  التفكري يف 
العالقات/التداعيات  تداعيات  و3.  الناجيات،  منها  تعاين  التي  العاطفية/النفسية  التداعيات  و2.  الناجيات،  لها  تتعرض  التي 

اطلب  نطاقاً(،  األوسع  املحلية  واملجتمعات  التي تحدث ألفراد األرسة  التداعيات  الناجيات، و4.  تواجهها  التي  االجتامعية 
النظر يف اآليت: من املجموعات 

a .كيف ميكن لألرسة، أو األصدقاء، أو أفراد املجتمع املحيل املساعدة يف الحد من التداعيات؟

املساعدة؟ . 	 ميكنها  التي  الخدمات  ما 

c .املجتمع املحيل؟ املتاحة حالياً يف هذا  الدعم والخدمات  ما 

املجموعة. . 3 بالنيابة عن  تقرير  لتقديم  آخر  املالحظات وشخصاً  لتدوين  تعني كل مجموعة شخصاً  أن  وينبغي 

الخطوة الثانية: مناقشة الجلسة العامة: الخدمات والدعم املقدم للناجيات من العنف القائم عىل النوع 
االجتامعي )40 دقيقة(

تقرير. . 1 تقديم  اطلب من ممثيل كل مجموعة 

التداعيات االجتامعية . 2 النوع االجتامعي. وارشح أن  العنف املبني عىل  استقص عن رد فعل األرسة واملجتمع املحيل تجاه 
النوع  املبني عىل  العنف  فهم  لكيفية  تبعاً  السياقات،  عرب  كبرياً  اختالفاً  تختلف  االجتامعي  النوع  املبني عىل  للعنف 

للناجيات.  املحلية  واملجتمعات  األرس  لوم  واحتاملية  االجتامعي 

املتاحة.. 3 الخدمات  تغطية  من  للتأكد  معلومات  أضف 

بعد . 4 الوقايئ  العالج  الحصول عىل  للناجيات  االغتصاب. ميكن  بعد  املناسب  الوقت  الطبية يف  الرعاية  تقديم  أهمية  استعرض 
التعرض للفريوس )PEP( للوقاية من فريوس نقص املناعة البرشية خالل 72 ساعة )ثالثة أيام( من الحوادث، وميكن 

الحوادث.  أيام( من  120 ساعة )خمسة  الحمل )EC( خالل  العاجلة ملنع  الوسائل  الحصول عىل  للناجيات 
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املبني  	 العنف  النظر يف أشكال متعددة من  النوع االجتامعي  املبني عىل  العنف  األكرث دراية مبوضوعات  للمشاركني  ميكن 
التداعيات والخدمات.  استكشاف  الوقت ذاته عند  النوع االجتامعي يف  عىل 

الرئيسية«  	 واملقاربات  »املفاهيم  االجتامعي يف فصل  النوع  املبني عىل  العنف  تداعيات  ملخص  استعراض  للميرسين  ميكن 
النوع  الوقائع يف أدوات وموارد االستجابة للعنف املبني عىل  من توجيهات مجموعة األدوات والرجوع إىل نرشات 

االجتامعي.  النوع  املبني عىل  العنف  أشكال  تداعيات مختلف  التفاصيل حول  االجتامعي لالطالع عىل مزيد من 

النوع االجتامعي من وحدة األسباب والعوامل املساهمة خالل هذا  	 املبني عىل  العنف  الرجوع إىل شجرة  ميكن للميرسين 
النوع  املبني عىل  العنف  النوع االجتامعي مثرة سامة يف شجرة  املبني عىل  العنف  اعتبار تداعيات  التمرين. ميكن 

.s.الشجرة أوراق  بني  أحمر  تحديد  بقلم  الرئيسية  التداعيات  االجتامعي. ظلل 
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املبادئ التوجيهية

ملخص

للناجيات.  املبادئ دعامً  تطبيق  كيفية  الناجيات ويفكرون يف  يركز عىل  الذي  النهج  مبادئ  املشاركون  يناقش 

التعلم أهداف 

املشاركون مبا ييل: سيقوم 

الناجيات  	 يركز عىل  الذي  للنهج  األربعة  التوجيهية  املبادئ  تحديد 

الناجيات 	 إحدى  لدعم  التوجيهية  املبادئ  تطبيق  التفكري يف طرق 

والتحضري املواد 

ورق لوح ورقي قالب وأقالم تحديد  . 1

التوجيهية. 2 للمبادئ  األمر(  لزم  )إذا  املُعّدة  الرتجامت 

الوقت

دقيقة و15  سساعتان 

املواد والتحضري

الخطوة األوىل: مناقشة الجلسة العامة: التفكري يف الدعم املقدم للناجيات )30 دقيقة(
املبني عىل  العنف  التعايف من حوادث  الناجيات عىل  التفكري فيام قد يساعد  اطلب من املشاركني 

العنف  بتداعيات  الخاصة  الوحدة  التي جرت خالل  الجامعية  املناقشة  إىل  باالستناد  االجتامعي،  النوع 
التالية:  والنقاط  األسئلة  الرتكيز عىل  مناقشة جامعية مع  يرّس  االجتامعي.  النوع  املبني عىل 

الناجيات عىل الشعور بالدعم واألمان؟  	 التي ميكن أن تساعد  ما هي األفعال أو الكلامت 

ناجية بطريقة  	 الذي قد يفرس االختالفات؟ )ستتفاعل كل  ما  الدعم؟  النوع ذاته من  الناجيات من  هل ستستفيد جميع 
النوع  املبني عىل  العنف  بنوع  املختلفة  االحتياجات  ستتعلق  كام  مختلفة.  تفضيالت  لديها  تكون  وقد  العنف  مع  مختلفة 

إلخ(. الناجية،  لها، وعمر  التعرض  تم  التي  والتداعيات  االجتامعي، 

وضع الناجية يف مركز املساعدة يعزز عملية التعايف، ويحد من مخاطر التسبب يف مزيد من الرضر، ويعزز الوكالة وتقرير املصري. 	

الخطوة الثانية: مناقشات املجموعات الصغرية: تعريف املبادئ التوجيهية وتطبيقها )45 دقيقة(

النوع االجتامعي االلتزام باملبادئ األربعة . 1 الناجيات من العنف املبني عىل  ارشح أنه ينبغي عىل كل من يشارك يف دعم 
للنهج الذي يركز عىل الناجيات. اكتب املبادئ التوجيهية عىل اللوح الورقي القالب: االحرتام، والرسية، والسالمة، وعدم التمييز. 
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مجموعة . 2 كل  ستناقش  التوجيهية.  املبادئ  أحد  عن  مجموعة  كل  مسؤولية  وحدد  مجموعات  أربع  إىل  املشاركني  قّسم 
نطاقاً: األوسع  املجموعة  عىل  وتعرضه  التالية  باألسئلة  يتعلق  فيام  لها  املحدد  املبدأ 

a .معناه؟ ما 

أهميته؟. 	 سبب  ما 

c . أو عضو يف للمجتمع املحيل  املتضمن يف دورك )بصفتك قائد  املبدأ  التحديد، تطبيق  كيف ميكنك، عىل وجه 
الناجيات مساعدة منك؟  إذا طلبت إحدى  االجتامعي(  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعني  الفريق 

d . التحديد، تطبيق املبدأ إذا أخربك شخص آخر بوقوع أحد حوادث العنف املبني عىل كيف ميكنك، عىل وجه 
االجتامعي؟  النوع 

شأنها . 3 من  والتي  فعلها  عدم  أو  فعلها  يجب  التي  املحددة  اإلجراءات  تحديد  عىل  املشاركني  وشّجع  مجموعة  كل  عىل  ُمّر 
ناجية.  أي  مساعدة 

الخطوة الثالثة: مناقشة الجلسة العامة )ساعة واحدة(

األخرى . 1 املجموعات  املشاركني من  املناقشة. واطلب من  الناتجة عن  والنقاط  التوجيهي  ادع كل مجموعة لعرض مبدأها 
أدناه(. التعريفات  )انظر  بأفكار إضافية بعد كل عرض تقدميي. وتأكد من تعريف كل مبدأ جيداً  املساهمة 

الناجيات، والحفاظ عىل رسية . 2 املثال، احرتام رغبات  القالب )عىل سبيل  الورقي  اللوح  الرئيسية عىل  الكلامت واألفكار  سّجل 
والقال(.  القيل  الناجيات، وعدم نرش  وتصديق  املعلومات، 

النوع االجتامعي بعد . 3 القائم عىل  للعنف  القالب واألساسية لالستجابة  الورقي  اللوح  املدونة عىل  األفكار املشرتكة  فكر يف 
أن تعرض كل مجموعة مبدأها.

السيئة والفوائد/التداعيات ذات . 4 أو  الجيدة  الضوء عىل املامرسة  الهوية تسلّط  انظر يف مشاركة دراسات حاالت مجهولة 
الحقيقيات.. الناجيات  حياة  املبادئ يف  أهمية  للتأكيد عىل  الصلة 

السالمة: ينبغي إعطاء األولوية لسالمة الناجية وأمنها هي واآلخرين، مبن فيهم أطفالها والناس
الذين ساعدوها. غالباً ما يتعرض األفراد الذين يفصحون عن أحد حوادث العنف املبني عىل النوع االجتامعي 

أو عن تاريخ من االنتهاك ملزيد من العنف من جانب املتعدي )الجناة( أو من جانب أشخاص آخرين.
 

الرسية: لكل ناجية الحق يف اختيار ما إذا كانت ستشارك قصتها ومع من. ويعني الحفاظ عىل الرسية 
عدم اإلفصاح عن أي معلومات يف أي وقت ألي طرف دون موافقة مستنرية من الناجية. 

 
االحرتام: لكل ناجية الحق يف تقرير املصري.  وينبغي أن تسرتشد جميع اإلجراءات املتخذة استجابًة 

للعنف املبني عىل النوع االجتامعي باحرتام خيارات الناجية، ورغباتها، وحقوقها، وكرامتها.   
 

عدم التمييز: ينبغي أن تتلقى الناجيات من العنف معاملة عادلة ومتساوية بغض النظر عن
العمر، أو النوع االجتامعي، أو اإلعاقة، أو العرق، أو الدين، أو الجنسية، أو اإلثنية، أو امليل الجنيس، أو أي صفة أخرى.
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العنف املبني عىل  	 للناجيات األفراد من  الناجيات مهم بصفة خاصة يف االستجابة  الذي يركز عىل  النهج  الرغم من أن  عىل 
املتعلقة  اإلجراءات  الناجيات عىل جميع  يركز عىل  الذي  للنهج  التوجيهية  املبادئ  تطبيق  املمكن  فمن  االجتامعي،  النوع 
املثال،  الحامية والخدمة، عىل سبيل  إنشاء هياكل  له. وعند  االجتامعي واالستجابة  النوع  املبني عىل  العنف  بالوقاية من 
عام  بوجه  »الناجية«  بـ  االسرتشاد  االجتامعي  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية  واألفرقة  املحلية  املجتمعات  لقادة  ميكن 

الناجيات إىل رغباتها املحددة.. بالنيابة عن واحدة من  حيث يجب أن تستند أي إجراءات متخذة 
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ربط الناجيات بخدمات الدعم

ملخص

تقديم  كيفية  بشأن  املشورة  املتاحة، وكذلك  والخدمات  اإلحالة  آليات  معلومات عن  املشاركون  يتلقى 
النوع االجتامعي. وميكن  املبني عىل  العنف  الاليت يفصحن عن حوادث  للناجيات  الداعمة  اإلحاالت 

االجتامعي.  النوع  املبني عىل  للعنف  االستجابة  التدريب عىل  الجلسة مبزيد من  تعزيز هذه 

التعلم أهداف 

املشاركون مبا ييل: سيقوم 

االجتامعي 	 النوع  املبني عىل  للعنف  لالستجابة  املبنية  اإلحالة  ومسارات  املتاحة  الخدمات  تحديد 

الدعم مبا يتامىش مع رغباتها 	 الناجية إىل خدمات  باالستعداد إلحالة  الشعور 

والتحضري املواد 

ورق لوح ورقي قالب وأقالم تحديد . 1

وتوزيعها. 2 لعرضها  االجتامعية  اإلحالة  مسارات  من  نُسخ 

النوع . 3 املبني عىل  للعنف  الناجيات عن تعرضها  الذي يجب قوله وفعله عندما تفصح إحدى  النرشة اإلرشادية: ما  نُسخ من 
لتوزيعها.  االجتامعي2  النوع  املبني عىل  للعنف  االستجابة  أدوات وموارد  االجتامعي يف 

الوقت

ونصف ساعة 
 

املواد والتحضري

الخطوة األوىل: العرض التقدميي: مسار اإلحالة )20 دقيقة(
النوع  عىل  املبني  العنف  من  للناجيات  املجتمعي  اإلحالة  مسار  من  نُسخاً  وّزع  و/أو  اعرض 

تكون  قد  التي  الصلة  ذات  اإلحالة  معلومات  لعرض  القالب  الورقي  اللوح  واستخدم  االجتامعي. 
االتصال.  معلومات  أو  املحددة  الخدمة  نقاط  مثل  اإلحالة،  مسارات  من  ناقصة 

التالية: النقاط  تناول 

للناجيات.  	 املتاح  الدعم  الخدمات، واحدة واحدة، مع معلومات عن نطاق  استعرض 

أولوية  	 الطبية متثل إحاالت ذات  النوع االجتامعي والخدمات  املبني عىل  للعنف  املتخصصة  ارشح أن خدمات االستجابة 
للناجيات.  بالنسبة 

النرشة اإلرشادية مقتبسة من: اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت )IASC(. دليل الجيب: كيفية دعم الناجيات من العنف املبني عىل النوع االجتامعي عندما تكون الجهة الفاعلة املعنية بالعنف املبني عىل النوع االجتامعي غري متاحة يف منطقتك،  2015. دليل   2
/https://g	vguidelines.org/en/pocketguide :الجيب هذا متاح بأكرث من 15 لغة، يف حني أن النرشة اإلرشادية  متاحة باللغات اإلنجليزية، والفرنسية، والعربية فحسب. ميكن للميرسين الوصول إىل دليل الجيب لتنزيله من هنا

https://gbvguidelines.org/en/pocketguide/
https://gbvguidelines.org/en/pocketguide/
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اإلضافية وتقديم إحاالت رسية  	 الخدمة  الناجيات حول خيارات  املعلومات مع  الخدمات مشاركة  يُتوقّع من مقدمي 
لرغباتهن، وذلك من أول نقطة دخول إىل مسارات اإلحالة. للحصول عىل خدمات إضافية تبعاً 

التي يرغنب يف الحصول عليها. وميكن ألي شخص يرغب يف  	 الناجيات قرارات بشأن الخدمات  من املهم للغاية أن تتخذ 
إذا  الناجية حتى  الخدمات، ثم دعم خيارات  الخدمات، وفوائد هذه  املعلومات بشأن  الناجيات مشاركة  مساعدة إحدى 

الخدمات.  جميع  رفضت 

بشأن  	 تفضيالتهم  من مشاركة  أيضاً  األطفال  يتمكن  أن  وينبغي  الخدمات.  البالغات عىل  الناجيات  توافق  أن  يجب 
الفضىل  املصلحة  بفكرة  بالخدمات تسرتشد  املتعلقة  القرارات  فإن  الصغار،  األطفال  الناجني من  الخدمات. ويف حالة 

الفضىل. أو األوصياء مصلحتهم  اآلباء  للطفل، حيث عادًة ما ميثل 

الناجيات، خطراً وشيكاً.  	 الذي يستقبل إحدى  التامس الخدمات األمنية، إذا واجه أي شخص، مبا يف ذلك الشخص  ينبغي 
 

الخطوة الثانية: استعراض النرشة اإلرشادية )30 دقيقة(

النوع . 1 املبني عىل  للعنف  الناجيات عن تعرضها  الذي يجب قوله وفعله عندما تفصح إحدى  النرشة اإلرشادية: ما  وّزع 
الوقت  النوع االجتامعي. اطلب من املشاركني أن يخصصوا  املبني عىل  االجتامعي يف أدوات وموارد االستجابة للعنف 
الوكاالت( بصورة مستقلة. وميكن  الدامئة املشرتكة بني  اللجنة  )أو مقتطفات من دليل جيب  اإلرشادية  النرشة  لقراءة 

اإلرشادية. النرشة  من  املعلومات  تقديم  والكتابة،  بالقراءة  اإلملام  منخفضة  البيئات  للميرس، يف 

الرئيسية . 2 أو األسئلة  النقاط  تلخيص  املشاركني  اإلرشادية. اطلب من  النرشة  الواردة يف  نقاشاً الستعراض املشورة  افتح 
ومشاركتها: أدناه  بالتوصيات  املتعلقة 

لنظر  	 ا

االستامع  	

الربط  	

الخطوة الثالثة: مامرسة لعب األدوار )ساعة واحدة(

الدعم من خالل لعب . 1 الناجية بخدمات  الثنائيات ستتدرب عىل ربط  ثنائيات. ارشح أن  اطلب من املشاركني االنقسام إىل 
األدوار. )يف حالة وجود عدد فردي من املشاركني، ميكن ملشارك ثالث مالحظة ثنايئ واحد(.

أمثلة:. 2 األدوار.  للعب  الثنائيات  مع  للسياق  مناسب  سيناريو مخترص  شارك 

العيش.   	 املحيل ألغراض كسب  املجتمع  تنقلها خارج  أثناء  لالغتصاب  تعرضت  أنها  امرأة  تخربك 

الصغرية قد تعرضت العتداء.  	 ابنتها  أن  أنها تعتقد  أّم  تخربك 

بأن زوجها يرضبها.  	 امرأة متزوجة  تخربك 

الناجية أو الويص/ة عليها( بينام ميارس املشارك . 3 الثنائيات اختيار شخص واحد للعب دور ناجية )أو والد/ة  اطلب من أحد 
يستقبل  بحيث  املحيل،  للمجتمع  قائد  أو  االجتامعي  النوع  املبني عىل  بالعنف  فريق معني  الفعلية كعضو يف  اآلخر صفته 

بالخدمات.  ربطها  يف  ويساعد  الناجية 

الناجيات مشاركة ردود فعل . 4 الثنائيات واطلب ممن لعبوا دور  10 دقائق. ثم أوقف  للثنائيات بلعب األدوار ملدة  اسمح 
مع رشكائهم.  مخترصة 

الذي فعله أو قاله . 5 الجيد  الناجيات؟ ما اليشء  اطلب من املتطوعني تبادل األفكار مع املجموعة األكرب. كيف شعرت 
بالدعم؟ هل فهمت أن طلب الخدمات كان اختيارك؟   رشيكك؟ هل شعرت 
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أو سيناريو مختلف. . 6 ذاته  السيناريو  باستخدام  األدوار  تبادل  ذاتها،  الثنائيات  املشاركني، يف  اطلب من 

الناجيات مشاركة ردود . 7 الثنائيات واطلب ممن لعبوا دور  10 دقائق. ثم أوقف  للثنائيات بلعب األدوار ملدة  اسمح 
فعل مخترصة مع رشكائهم. 

إذا . 8 بأنك مستعد لالستجابة بطريقة داعمة  األكرب. هل تشعر  املجموعة  األفكار مع  تبادل  املتطوعني مجدداً  اطلب من 
املعلومات حول  النوع االجتامعي. هل ستتمكن من مشاركة  املبني عىل  العنف  الناجيات عن تعرضها  أفشت لك إحدى 

التي من شأنها أن تساعدك عىل الشعور مبزيد من االستعداد؟ الخدمات املتاحة؟ ما هي املعلومات أو املامرسات اإلضافية 

الخطوة الثالثة: االختتام )10 دقائق(
االجتامعي  النوع  عىل  املبني  للعنف  لالستجابة  األساسية  الخدمات  استعرض 

االلتباس.   محل  النقاط  أو  األسئلة  وتناول  اإلحالة  مسار  ضمن 

نقاط املناقشة الرئيسية/مالحظات التيسري اإلضافية

املساعدة يف ربط  	 الناجيات عند  يركز عىل  الذي  للنهج  التوجيهية  املبادئ  تطبيق  كيفية  النظر يف  املشاركني  ينبغي عىل 
الدعم.  بخدمات  الناجيات 

عىل  	 قادرين  املحلية  املجتمعات  وقادة  االجتامعي  النوع  عىل  املبني  بالعنف  املعني  الفريق  أعضاء  يكون  قد 
أدوارهم  عىل  اعتامداً  االجتامعي،  النوع  عىل  املبني  العنف  من  الناجيات  دعم  يف  أكرب  بصورة  املساهمة 

عىل  للتدريب  لها  مخطط  أم  متاحة  إضافية  فرص  هناك  كانت  إذا  ما  وضح  الناجيات.  رغبات  وكذلك  ومسؤولياتهم، 
االجتامعي. النوع  عىل  املبني  للعنف  االستجابة 
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GBV Teams All Community Leaders

اســتعراض املفاهيــم الرئيســية للعنــف املبنــي عــىل النــوع 
االجتامعي

ملخص

االجتامعي  النوع  املبني عىل  العنف  أنواع  تركز عىل  التي  التدريب  لخطط  افتتاحية  باعتبارها جلسة  الجلسة مصممة  هذه 
التدريب عىل  أكملوا  الذين  املشاركني  مع  بإيجاز  االجتامعي  النوع  املبني عىل  للعنف  الرئيسية  املفاهيم  املختلفة الستعراض 

للعنف  الرئيسية  املفاهيم  التدريب عىل  يعترب  يومني.  ملدة  استمر  الذي  االجتامعي  النوع  املبني عىل  للعنف  الرئيسية  املفاهيم 
املحلية.   املجتمعات  وقادة  االجتامعي  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية  للِفرق  تأسيسياً  تدريباً  االجتامعي  النوع  املبني عىل 

التعلم أهداف 

املشاركون مبا ييل:  سيقوم 

االجتامعي 	 النوع  عىل  املبني  للعنف  الرئيسية  املفاهيم  استعراض 

التدريب 	 االجتامعي يف سياق موضوع  النوع  املبني عىل  للعنف  الرئيسية  املفاهيم  التفكري يف 
سيقوم امليرسون مبا ييل:

وقبولها  	 االجتامعي  النوع  عىل  املبني  للعنف  الرئيسية  للمفاهيم  املشاركني  فهم  قياس 

االقتضاء 	 التدريب حسب  جلسات  تكييف 

والتحضري املواد 

ورق لوح ورقي قالب عليه مخطط لجذع شجرة وفروعها. 1

ورق لوح ورقي قالب. 2

أقالم تحديد باللون األخرض، واألزرق، والبني، واألسود، واألحمر. 3

الوقت

ساعة واحدة و30 دقيقة

املواد والتحضري

الخطوة األوىل: استعراض األسباب والعوامل املساهمة يف العنف املبني عىل النوع االجتامعي )30 دقيقة(

املشاركني.  . 1 االجتامعي مع  النوع  املبني عىل  العنف  استعرض شجرة 

النوع االجتامعي هي الفروع، مع األوراق باللون األخرض.  	 أنواع العنف املبني عىل 

األسباب الجذرية للعنف املبني عىل النوع االجتامعي )اختالل موازين السلطة بني الرجال والنساء والتمييز( هي  	
جذور الشجرة، وهي باللون األسود. األسباب الجذرية للعنف املبني عىل النوع االجتامعي هي ذاتها يف كل مكان. 
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وعندما تكون هذه الجذور قوية، ستكون مشكالت العنف املبني عىل النوع االجتامعي كبرية.

تكون العوامل األخرى التي تساهم يف املخاطر وتزيد العنف املبني عىل النوع االجتامعي، مثل تعاطي   	
املخدرات، والنزوح، والفقر، إلخ، مثل املطر وتُوّضح بقطرات مطر زرقاء. تختلف العوامل املساهمة يف كل بيئة. 

وميكن ملشكالت العنف املبني عىل النوع االجتامعي أن تنمو مع وجود جذور قوية والكثري من املطر...

النوع االجتامعي عىل خيار يتخذه شخص ما ملامرسة   	 العنف املبني عىل  أخرياً، ينطوي كل فعل من أفعال 
البني. باللون  الشجرة  يُوّضح عىل جذع  الخيار  العنف. وهذا  السيطرة عىل شخص آخر وارتكاب 

والفتيات معرضات . 2 النساء  االجتامعي. جميع  النوع  املبني عىل  للعنف  املعرضات  والفتيات  النساء  املشاركني من  اسأل 
أكرب  املعرضات لخطر  أما  الرجال والنساء.  السلطة بني  توازن  النوع االجتامعي بسبب اختالل  املبني عىل  العنف  لخطر 

للتفكري يف  الوقت  الشجرة«. خصص  أنهن »يعشن عىل مقربة من  اعتبار  إلخ فيمكن  اللجوء،  أو حالة  اإلعاقة،  بسبب 
املحيل.  املجتمع  معينة يف  ملخاطر  يتعرضن  الاليت  والفتيات  النساء 

الخطوة الثانية: استعراض تداعيات العنف املبني عىل النوع االجتامعي )30 دقيقة(

النوع . 1 العنف املبني عىل  النوع االجتامعي مثرة سامة يف شجرة  العنف املبني عىل  ارشح أنه ميكن اعتبار تداعيات 
التداعيات  الناجيات، و2.  لها  تتعرض  التي  الصحية  التداعيات   .1 التداعيات لكل مجموعة:  فئة واحدة من  االجتامعي. عنّي 

و4.  الناجيات،  تواجهها  التي  االجتامعية  العالقات/التداعيات  تداعيات  و3.  الناجيات،  منها  تعاين  التي  العاطفية/النفسية 
نطاقاً. األوسع  املحلية  واملجتمعات  األرسة  التي تحدث ألفراد  التداعيات 

لتقديم تقرير عن اآليت: . 2 10 دقائق واالستعداد  املناقشة ملدة  اطلب من املجموعات 

املحيل.  	 املجتمع  لهم يف هذا  املعينة  بالفئة  املتعلقة  الشائعة  التداعيات  أمثلة عىل 

أنواع الدعم أو الخدمات التي ميكنها أن تساعد يف الوقاية من التداعيات  أو الحد منها.  	

إجاباتها برسعة مع كل مجموعة . 3 املجموعات مشاركة  اطلب من  العامة.  الجلسة  مناقشة  إىل  العودة  املجموعات  اطلب من 
الثامر عىل شجرة  أنها  لتوضيح  أحمر  قلم تحديد  باستخدام  املختارة  التداعيات  إثارتها. ظلل  التي  النقاط  إىل  استناداً 

االجتامعي.  النوع  املبني عىل  العنف 

72 ساعة.  	 الجنيس، ال سيام يف غضون  للعنف  الصحية  التداعيات  الوقاية من  ميكن 

الحكم   	 الناجيات وعدم لومهن أو  الناجية أمر رضوري. ينبغي تصديق  الدعم املقدم من األرسة واملقربني من 
له من عنف. ما تعرضن  عليهن بسبب 

االجتامعي.  	 النوع  املبني عىل  بالعنف  املتعلقة  التوجيهية  املبادئ  مع  يتفق  مبا  الخدمات  تقديم  ينبغي 

الخطوة الثالثة: استعراض املبادئ التوجيهية )15 دقيقة(

اطلب من املتطوعني تحديد مبدأ توجيهي وارشح كيف ميكن تطبيقه دعامً ألي ناجية: االحرتام، وعدم التمييز، والرسية، والسالمة.. 1

املبادئ.. 2 بشأن  املجموعة  تطرحها  أسئلة  أي  تناول 

الخطوة الرابعة: استعراض مسار اإلحالة للناجيات من العنف املبني عىل النوع االجتامعي )15 دقيقة(

النوع االجتامعي.. 1 العنف املبني عىل  للناجيات من  اعرض أو وّزع مسار اإلحالة 

الخدمات.. 2 الخدمات األساسية وتناول أي أسئلة حول  حدد 

التي سيطلبنها.. 3 الخدمات  ماهية  بشأن  القرار  التخاذ  الناجيات  الناجيات ودعم  رغبات  احرتام  أهمية  استعرض 



األسس: املقاربات الرئيسية إلرشاك قادة 
املجتمعات املحلية

التدريب
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األسس: املقاربات الرئيسية إلرشاك قادة املجتمعات املحلية

من املستهدفون بالتدريب؟

املبني  بالعنف  املعنية  للِفرق  مصممة  التدريبية  املحلية«  املجتمعات  قادة  الرئيسية إلرشاك  »املقاربات  وحدات 
بالعنف  املعنية  الِفرق  االجتامعي داخل  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنيني  املوظفني  االجتامعي، ال سيام  النوع  عىل 

املختلفة ضمن األسس:  الوحدات  املحلية.  املجتمعات  قادة  يعملون عن كثب مع  الذين  االجتامعي  النوع  املبني عىل 
الناشئة.  أو  الحالية  القيادات  النسائية، مبا يف ذلك  بالقيادات  أيضاً  الرئيسية ذات صلة  املقاربات  قد تكون 

كيف يرتبط التدريب بتوجيهات مجموعة األدوات؟

املجتمعات  قادة  يعلمون عن كثب مع  الذين  االجتامعي  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنيني  املوظفني  تدريب  يشكل 
الرئيسية إلرشاك  بناء أساس لإلرشاك. يرتبط املحتوى املتضمن يف وحدات »املقاربات  املحلية جزءاً من الخطوة األوىل نحو 

أساس لإلرشاك« من  »بناء  و  الرئيسية«  واملقاربات  »املفاهيم  بفصيل  وثيقاً  ارتباطاً  التدريبية  املحلية«  املجتمعات  قادة 
الرئيسية لإلرشاك.  الجوانب  األدوات واملوارد يف جميع  إىل  أيضاً  التدريبية  الوحدات  األدوات. وتستند  توجيهات مجموعة 

الوقت واملوارد الالزمة

لربامج مناهضة  لفرتات االسرتاحة والغداء. ميكن  الوقت  إتاحة  بالكامل يف يومني كاملني، مع  التدريب  ميكن تغطية محتوى 
الفردية إىل خطط  الوحدات  تُنظّم  التدريب خالل إطار زمني أطول، بحيث  تنفيذ  أيضاً  النوع االجتامعي  املبني عىل  العنف 

أوالً.  االجتامعي  النوع  املبني عىل  للعنف  الرئيسية  املفاهيم  تدريب  إكامل  املشاركني  ينبغي عىل  أنه  تذكر  للِفرق.  عمل 

جداول التدريب الزمنية التي ميكن أخذها يف االعتبار فيام يتعلق باملقاربات الرئيسية: 

يومان 	 التأسييس(:  )التدريب  الرئيسية  املفاهيم 

يومان 	 االجتامعي(:  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية  للِفرق  الكامل  )املحتوى  الرئيسية  املقاربات 

واح 	 يوم  النسائية(:  للقيادات  بها  املوص  )الوحدات  الرئيسية  املقاربات 

مجموعة  توجيهات  تتطلب سوى  وال  منخفضة  التكنولوجيا  فيها  تكون  التي  األوضاع  التدريبية  الوحدات  تراعي 
األدوات، وورق لوح ورقي قالب وأقالم تحديد، وورق وأقالم جافة/دفاتر فردية، ونرشات مطبوعة/منسوخة. 
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مخطــط تدريــب املقاربــات الرئيســية إلرشاك قــادة املجتمعــات 
املحلية

الوقت التقديري ملحة عامة عن الوحدة الفئة املستهدفة الوحدة 

دقيقة  30 يستعرض املشاركون النموذج البيئي وينظرون 
يف الكيفية التي ميكن بها تطبيق النموذج 

البيئي عىل إرشاك قادة املجتمعات املحلية. 

الفرق العاملة يف مجال 

العنف القائم عىل النوع 

االجتامعي

القيادات النسائية / 

النساء الرائدات

البيئي النموذج 

واحدة  ساعة 
دقيقة و30 

نسوية  مقاربة  املشاركون  يستكشف 
تطبيقها  بها  ميكن  التي  والكيفية  تقاطعية 

املحلية.  املجتمعات  قادة  إرشاك  عىل 

الفرق العاملة يف مجال 

العنف القائم عىل النوع 

االجتامعي

القيادات النسائية / 

النساء الرائدات

نسوية  مقاربة 
طعية تقا

واحدة  ساعة 
دقيقة و30 

نقاط  عىل  قامئاً  نهجاً  املشاركون  يستكشف 
تطبيقه  بها  ميكن  التي  والكيفية  القوة 
املحلية.  املجتمعات  قادة  عىل إرشاك 

الفرق العاملة يف مجال 

العنف القائم عىل النوع 

االجتامعي

عىل  القائم  النهج 
القوة  نقاط 

دقيقة  30 املبني عىل  بالعنف  املعنية  الِفرق  متارس 
مبني عىل  نهج  باستخدام  االجتامعي  النوع 

رؤية  ووضع  للمشكالت  للتصدي  الفوائد 
املحلية. املجتمعات  قادة  مع  إيجابية 

الفرق العاملة يف مجال 

العنف القائم عىل النوع 

االجتامعي

الفوائد عىل  الرتكيز 

دقيقة  45 بها  ميكن  التي  الكيفية  املشاركون  يستكشف 
كيفية مامرسة  وينظرون يف  باحرتام  التواصل 

املحلية.  املجتمعات  قادة  مع  املحرتم  التواصل 

الفرق العاملة يف مجال 

العنف القائم عىل النوع 

االجتامعي

القيادات النسائية / 

النساء الرائدات

إظهار  التواصل: 
االحرتام

ساعتان تركز هذه الجلسة عىل بناء املهارات من أجل 
النشط.  الفعال، مبا يف ذلك االستامع  التواصل 

العالقات وإرشاك  لبناء  التواصل رضورية  مهارات 
أو  املحلية من خالل االجتامعات،  املجتمعات  قادة 

التدريبات، أو املناقشات الجامعية، أو أي نشاط آخر. 

الفرق العاملة يف مجال 

العنف القائم عىل النوع 

االجتامعي

القيادات النسائية / 

النساء الرائدات

االستامع  التواصل: 
واملشاركة 

واحدة  ساعة 
دقيقة و30 

الجلسة املنارصة عن غريها من أشكال  متيز هذه 
سيفكر  املحلية.  املجتمعات  قادة  مع  التواصل 
مع  للمنارصة  املحتملة  األسباب  املشاركون يف 

للمنارصة.   للتخطيط  عملية  ويستعرضون  القادة 

الفرق العاملة يف مجال 

العنف القائم عىل النوع 

االجتامعي

القيادات النسائية / 

النساء الرائدات

املنارصة التواصل: 
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و45  ساعتان 
دقيقة

الجلسة ملحة عامة عن نهج  تقدم هذه 
املبني  بالعنف  املعنية  الِفرق  متارس  تشاريك. 

أساليب  تطبيق  االجتامعي  النوع  عىل 
الجامعي.  والتعلم  التيسري  عىل  تشاركية 

الفرق العاملة يف مجال 

العنف القائم عىل النوع 

االجتامعي

التشاركية الطرق 

واحدة  ساعة 
دقيقة و45 

املبني عىل  بالعنف  املعنية  الِفرق  متارس 
املؤذية  التعليقات  إدارة  االجتامعي  النوع 

املناقشات  تيسري  تواجه  التي  األخرى  والتحديات 
األخرى. التشاركية  واألنشطة  الجامعية 

الفرق العاملة يف مجال 

العنف القائم عىل النوع 

االجتامعي

تحديات  إدارة 
لتيسري  ا
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القيادات النسائية / النساء الرائداتالفرق العاملة يف مجال العنف القائم عىل النوع االجتامعي

النموذج البيئي

ملخص

تطبيق  بها  التي ميكن  الكيفية  يف  وينظرون  البيئي  النموذج  املشاركون  يستعرض 
املحلية.  املجتمعات  قادة  البيئي عىل إرشاك  النموذج 

التعلم أهداف 

املشاركون مبا ييل: سيقوم 

منه 	 والوقاية  االجتامعي  النوع  املبني عىل  العنف  لفهم  إطار عمل  باعتباره  البيئي  النموذج  فهم 

املحلية 	 املجتمعات  قادة  بإرشاك  يتعلق  فيام  البيئي  النموذج  يف  التفكري 

والتحضري املواد 

ورق لوح ورقي قالب وأقالم تحديد . 1

عليها. 2 لالطالع  متاحة  األدوات  مجموعة  توجيهات 

الوقت

30 دقيقة

اإلجراء

minutes)الخطوة األوىل: استعراض النموذج البيئي )15 دقيقة
)15 دقيقة( البيئي  النموذج  استعراض  األوىل:  الخطوة 

املفاهيم  فصل  املساهمة يف  والعوامل  البيئي  النموذج  املعلومات حول  استعرض 
األدوات. مجموعة  توجيهات  من  الرئيسية  واملقاربات 

الخطوة الثانية: مناقشة الجلسة العامة )15 دقيقة(
اسأل عن  البيئي.  النموذج  املحلية عىل مختلف مستويات  املجتمعات  قادة  أدوار  التفكري يف  املشاركني  اطلب من 

املحلية يف  املجتمعات  قادة  املشاركة مع  االجتامعي  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية  للِفرق  بها  التي ميكن  الكيفية 
التغيري، مبا يف ذلك الحد من عوامل الخطر وزيادة عوامل الحامية، يف كل مستوى. قد تشمل األمثلة ما ييل:  تفعيل 

املواقف واملامرسات. 	 لتحويل  القادة  القادة ومهاراتهم، مع دعم  بناء معارف  الفرد: 

الحميم.  	 الرشيك  عنف  مرتكبي  ومحاسبة  األرس،  داخل  للناجني/للناجيات  املقدم  الدعم  تعزيز  العالقة: 

املجتمع املحيل: تحديد املخاطر عىل مستوى املجتمعات املحلية والتصدي لها، وزيادة الوصول إىل املعلومات والخدمات، وتشجيع  	
العادات االجتامعية اإليجابية.  
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النطاق  	 اإلعالمية واسعة  الحمالت  القوانني والسياسات، واملساهمة يف  العدالة، ودعم  إىل  الوصول  زيادة  املجتمع: 

IndividualRelationshipCommunitySociety

البيئي النموذج   

نقاط املناقشة الرئيسية/مالحظات التيسري اإلضافية

االجتامعي  	 النوع  املبني عىل  للعنف  ما  احتاملية تعرض شخص  تؤثر عىل  التي  العوامل  البيئي عىل فهم  النموذج  يساعدنا 
للوقاية من  الالزم  للعمل  املختلفة  املستويات  لفهم  إطار عمل مفيد  البيئي  النموذج  يقدم  العنف. كام  ارتكاب هذا  أو 

بفعالية.  االجتامعي  النوع  عىل  املبني  العنف 

بعض  	 تقاطع  الرغم من  تحقيقه، عىل  يستهدفون  الذي  للتغيري  املختلفة  املستويات  النظر يف  للِفرق  املفيد  يكون من  قد 
املناسبة.   والجامهري  االسرتاتيجيات  لتحديد  البيئي،  النموذج  من  مختلفة  مستويات  مع  املحلية  املجتمعات  قادة  مع  العمل 
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القيادات النسائية / النساء الرائداتالفرق العاملة يف مجال العنف القائم عىل النوع االجتامعي

مقاربة نسوية تقاطعية

ملخص

املحلية.  املجتمعات  قادة  إرشاك  تطبيقها عىل  بها  ميكن  التي  والكيفية  تقاطعية  نسوية  مقاربة  املشاركون  يستكشف 

التعلم أهداف 

املشاركون مبا ييل: سيقوم 

فهم السبب يف كون مقاربة نسوية تقاطعية مقاربة تأسيسية لربامج الوقاية من العنف املبني عىل نوع الجنس واالستجابة له 	

املحلية 	 املجتمعات  قادة  عند إرشاك  تقاطعية، ال سيام  نسوية  مقاربة  تطبيق  كيفية  التفكري يف 

والتحضري املواد 

عليها. 1 لالطالع  متاحة  األدوات  مجموعة  توجيهات 

الصغرية. 2 املجموعات  مناقشات  عىل  لتوزيعها  ُمعّدة  أسئلة 

الوقت

ساعة واحدة و30 دقيقة

اإلجراء

الخطوة األوىل: تعريف املقاربة النسوية التقاطعية )15 دقيقة(

األدوات.. 1 مجموعة  توجيهات  من  الرئيسية  واملقاربات  املفاهيم  فصل  التقاطعية يف  النسوية  املقاربة  تعريف  استعرض 

الرئيسية؟ . 2 العنارص  الخاصة. ما هي  املقاربة مبفرداتهم  املشاركني وصف هذه  اطلب من 

الخطوة الثانية: التأمل الذايت )10 دقائق(

تقر النسوية التقاطعية باختالل موازين القوة بني الرجال والنساء باعتباره السبب الجذري لجميع أنواع العنف املبني عىل النوع االجتامعي، . 1
لكنها تقر أيضاً باختالالت إضافية يف موازين القوة، أو أشكال التمييز واالضطهاد، التي تتقاطع مع التمييز ضد النساء والفتيات. 

واإلثنية، . 2 العرق،  مثل  محددة  لعوامل  تبعاً  االضطهاد،  من  متقاطعة  ونتعرض ألشكال  متقاطعة  بامتيازات  نتمتع جميعنا 
التعليم.  ومستوى  اإلعاقة،  وحالة  والطائفة،  والطبقة،  القانوين،  والوضع  والجنسية، 

اطلب من املشاركني أخذ بضع دقائق والتفكري بصورة مستقلة يف امتيازاتهم—أي، العوامل التي قد متنحهم القوة فيام يتعلق باآلخرين. . 3

البعض . 4 الشخصية. هل حدد  إذا متكنوا من تحديد االمتيازات  للتفكري، عام  الذي أخذوه  الوقت  اسأل املشاركني، بعد 
القوة املرتبطة  إذا كانوا ميارسون  التفكري فيام  التي مل يأخذوها يف االعتبار؟ اطلب من املشاركني  جوانب االمتيازات 

وعملهم.  حياتهم  مامرستها—يف  وكيفية  بامتيازاتهم 
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الخطوة الثالثة: مناقشات املجموعات الصغرية )25 دقيقة(

األقل: . 1 التالية عىل  األسئلة  املجموعات مناقشة أحد  املشاركني إىل مجموعات صغرية واطلب من  قّسم 

a . ما الجنسني؟  التمييز بني  إىل  باإلضافة  املحيل،  املجتمع  املهيمنة يف هذا  والتمييز  ما هي أشكال االضطهاد 
هي أشكال االضطهاد األخرى التي قد تكون موجودة وال نراها حتى؟ 

تقرتح النسوية التقاطعية أنه من املهم أال نرى الناس من خالل عدسة واحدة فحسب أو أن نفرتض أن . 	
بالتجارب ذاتها. ما أهمية هذا األمر  بالفرص ذاتها وميرون  العرق ذاته يتمتعون  أو  الجنس  الناس من  جميع 

االجتامعي؟  النوع  عىل  املبني  العنف  مناهضة  لربامج  بالنسبة 

c . أو األشخاص ذوي الذكور/اإلناث،  الهوية—مثل  التقاطعية حول رسم خرائط عوامل  النسوية  ال تدور 
االنتباه  القوة. كيف ميكن لربنامجنا  تدور حول فحص  أيضاً  الالجئني—أو مالحظتها فحسب بل  أو  اإلعاقة، 

أكرث إىل اختالالت موازين القوة؟ 

التقارير. . 2 وتقديم  املالحظات  لتدوين  تنسيقية  تعيني جهات  مع  للمناقشة،  دقيقة   20 خصص 

الخطوة الرابعة: نقاش الجلسة العامة )40 دقيقة(

بإيجاز. . 1 املناقشة  الرئيسية من  النقاط  واطلب من ممثيل كل مجموعة مشاركة  معاً  املجموعات  اجمع 

كمجموعة:  . 2 إضافيني  سؤالني  ناقشوا 

a . التي االمتيازات  املحلية وما هي  للمجتمعات  الرجال  القادة  لها  يتعرض  التي  أشكال االضطهاد  ما هي 
بها؟  يتمتعون 

التي . 	 االمتيازات  املحلية وما هي  للمجتمعات  النساء  القادة  لها  يتعرض  التي  االضطهاد  أشكال  ما هي 
بها؟  يتمتعن 

النهائية.. 3 واألفكار  بالنقاط  املناقشة  اختتم 

نقاط املناقشة الرئيسية/مالحظات التيسري اإلضافية

يواجهون  	 الذين  وأولئك  االجتامعي.  النوع  املبني عىل  العنف  والتمييز مبخاطر  االضطهاد  مع  الفردية  التجارب  تتعلق 
متقاطعة من  املراهقات ألشكال  تتعرض  املثال،  للخطر. فعىل سبيل  أكرث عرضة  يكونون  االضطهاد  متقاطعة من  أشكاالً 
متعددة من  أشكال  لخطر  أكرب  بدرجة  يكن معرضات  وبالتايل  بالعمر،  املتعلق  والضعف  والفتيات  النساء  التمييز ضد 
للخطر.  إعاقات أكرث عرضة  أو لديهن  ينتمني ألقليات  الاليت  املراهقات  النوع االجتامعي. كام تكون  املبني عىل  العنف 

املحلية«.  	 املجتمعات  فئة »قادة  تنوع حتى ضمن  التنوع مهم دامئاً. وهناك  التفكري يف 

يتمتع قادة املجتمعات املحلية، ال سيام القادة الرسميون، بامتياز نسبي مقارنًة باآلخرين يف املجتمعات املحلية بحكم وضعهم  	
القيادي. لكن ميكن أن يتعرض القادة أيضاً ألشكال من االضطهاد استناداً إىل عوامل أخرى. وميكن ملساعدة القادة عىل التفكري 

يف األوقات التي شعروا فيها بالعجز أو التمييز ضدهم أن يساعد يف بناء فهمم للعنف املبني عىل النوع االجتامعي. 
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الفرق العاملة يف مجال العنف القائم عىل النوع االجتامعي

النهج القائم عىل نقاط القوة

ملخص

يستكشف املشاركون نهجاً قامئاً عىل نقاط القوة والكيفية التي ميكن بها تطبيقه عىل إرشاك قادة املجتمعات املحلية. 

التعلم أهداف 

املشاركون مبا ييل: سيقوم 

القادة  	 التفكري يف نقاط قوة 

الربامج  	 القوة عىل  نقاط  قائم عىل  التفكري يف كيفية تطبيق نهج 

والتحضري املواد 

ورق لوح ورقي قالب وأقالم تحديد . 1

لتوزيعها. 2 وقصها  ونسخها،  السيناريوهات،  طباعة  النرشة(.  يف  موضحة  )األمثلة  املجموعات  لتمرين  ُمعّدة  سيناريوهات 

عليها. 3 لالطالع  متاحة  األدوات  مجموعة  توجيهات 

الوقت

ساعة واحدة و30 دقيقة

اإلجراء

الخطوة األوىل: تعريف النهج القائم عىل نقاط القوة )15 دقيقة(
األدوات. توجيهات مجموعة  الرئيسية من  واملقاربات  املفاهيم  القوة يف فصل  نقاط  القائم عىل  النهج  تعريف  استعرض 

الخطوة الثانية: مترين املجموعات الصغرية: السيناريوهات )25 دقيقة(

اآليت: . 1 ومناقشة  السيناريوهات  قراءة  املجموعات  من  اطلب  السيناريوهات يف مجموعات صغرية.  استعرض 

a . القادة؟ التي تجدونها يف  اإليجابية  ما هي السامت 

اإليجابية؟ . 	 املامرسة  لتعزيز  تحددونها  التي  الفرص  ما هي 

c .ما الذي سرتكزون عليه عند إرشاك قائد محيل يف هذه البيئة؟

التقارير. . 2 وتقديم  املالحظات  لتدوين  تنسيقية  تعيني جهات  مع  للمناقشة،  دقيقة   20 خصص 
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الخطوة الثالثة: مناقشة الجلسة العامة )50 دقيقة(

النقاط . 1 الخاص بهم بصوت عال ثم مشاركة  السيناريو  واطلب من ممثيل كل مجموعة قراءة  املجموعات معاً  اجمع 
اإلضافية  املجموعات  اطلب من  ذاته،  السيناريو  تعمل عىل  إضافية  كانت هناك مجموعات  وإذا  املناقشة.  الرئيسية من 

إثارتها.  تم  التي  النقاط  البناء عىل 

القوة عوضاً عن املخاوف والتحديات؟ هل مينعنا . 2 الرتكيز عىل نقاط  الصعب  التمرين مع املجموعة. هل كان من  تأمل 
القوة بصورة  نقاط  قائم عىل  أيضاً؟ كيف ميكننا تطبيق نهج  املخاوف والتحديات  القوة من مالحظة  نقاط  الرتكيز عىل 

عملنا؟   هادفة يف 

نقاط املناقشة الرئيسية/مالحظات التيسري اإلضافية

السياقية.   	 الصلة  أجل  من  السيناريوهات  تكييف  فكر يف 

املبادئ للعمل مع قادة املجتمعات املحلية ونهج فعال عىل حد سواء.  	 القوة هو نهج قائم عىل  القائم عىل نقاط  النهج 
إىل  استناداً  إليهم،  يتم احرتامهم واالستامع  بأنه  املحلية  املهم بصفة خاصة أن يشعر قادة املجتمعات  ما يكون من  وغالباً 

املحلية. املجتمعات  داخل  بوضعهم  املتعلقة  التوقعات 

الفوائد(، والنهج  	 القامئة عىل  الُنُهج  الفوائد )أو  التي تركز عىل  بُنُهج أخرى، مبا يف ذلك  القوة  القائم عىل نقاط  النهج  يرتبط 
الناجني/الناجيات. عىل  يركز  الذي  والنهج  التشاريك، 
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النرشة: سيناريوهات لتمرين املجموعات الصغرية

السيناريو األول. جوبا ، جنوب السودان
العامل  الفريق  السيد/ سولومون، وهو قائد محيل يشارك يف  16 يوماً. وتواصلت مع  أنت تخطط لحملة نشاط تستمر 

ما  10 أعوام. وغالباً  الوكاالت اإلنسانية ملدة  النوع االجتامعي ونّسق مع  املبني عىل  العنف  بالحامية من  املعني 
السيد/ سولومون  إنجازها. يجيد  الخطط حتى  العمل عىل  كبرية لكنه مشغول يف عمله وال يواصل دوماً  يقدم وعوداً 
بعالقة  يتمتع  كام  الناس.  مع  االجتامعي  والتواصل  بالتخطيط  يستمتع  وهو  والعربية.  اإلنجليزية  منها  عديدة  لغات 

الذي  االجتامعات يف مكتبه  ما يستضيف  االجتامعي. وغالباً  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعني  الفريق  جيدة مع 
بناية كبرية بها عدة غرف لالجتامعات وهو يضم فناًء جميالً. ولدى السيد/ سولومون ثالث بنات وأربعة  يقع يف 

ما يتحدث عن زوجته وأرسته بفخر كبري. الثامنة عرشة(. وغالباً  أبناء )جميعهم غري متزوجني ودون سن 

السيناريو الثاين. كاشني، ميامنار
قادة  يتمتع  الدين.  بعيد حسب  إىل  تنظيمها  يتم  والتي  ميامنار  النازحة يف شاميل  املحلية  املجتمعات  برنامجك  يدعم 

دينية،  منظمة  ليست  منظمتك  املحلية.  للمجتمعات  األساسية  الخدمات  نقل  يف  ويساعدون  كبري  بنفوذ  الكنيسة 
والفتيات  للنساء  املتاحة  الخدمات  أن  من  قلق  أنت  مختلفة.  كنائس  تتبع  محلية  برنامجك عدة مجتمعات  ويخدم 

برنامجك، منخفضة.  ينفذها  التي  الجامعية  األنشطة  املتاحة، مبا يف ذلك  الخدمات  االستفادة من  محدودة وأن 

السيناريو الثالث. كامباال، أوغندا
النوع  املبني عىل  للعنف  االستجابة  القدرة عىل  لتقييم  نائية  إىل عدة مجتمعات محلية  كامباال  فريقك من  يسافر 

تلتقي  االجتامعي. ويف كل مجتمع محيل،  النوع  املبني عىل  العنف  مناهضة  برامج  نطاق  لتوسيع  توقعاً  االجتامعي، 
التقيت يف االجتامع األخري بثالثة قادة - رجلني وامرأة -  الربنامج والتقييم. وقد  بقادة املجتمع وتناقش خطط 

الحديث عن مجتمعهم  الوقت يف  الكثري من  الشاي والقهوة وقضوا  لهم. وقدموا لك  لزيارتك  للغاية  كانوا سعداء 
القليل من  القادة  أبدى  املستقبل. ومع ذلك  لزيارتهم يف  للعودة  قائد  املحيل وشواغلهم واحتياجاتهم. دعاك كل 

االحتياجات  عىل  شديداً  تركيزاً  والفتيات. وركزوا  للنساء  األمنية  الشواغل  أو  الصحية  النساء  االهتامم مبناقشة شواغل 
للمدارس، مبا يف ذلك تدريب  املتاحة  املوارد  أن  التعليم وكانوا قلقني من  القادة  قّدر  باملياه والتعليم.  املتعلقة 

املحيل.   تقدمها منظمتك ملجتمعهم  التي قد  املوارد  كانت محدودة. وسألوا مرات عدة عن ماهية  املعلمني، 
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االرتكيز عىل الفوائد1

ملخص

الفوائد  مبني عىل  نهج  باستخدام  االجتامعي  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية  الِفرق  متارس 
املحلية. املجتمعات  قادة  مع  إيجابية  رؤية  ووضع  للمشكالت  للتصدي 

.

التعلم أهداف 

املشاركون مبا ييل: سيقوم 

إيجابية  	 رؤية  وضع 

الفوائد 	 املشكالت من حيث  تأطري 

والتحضري املواد 

ورق لوح ورقي قالب وأقالم تحديد . 1

املجتمعية«، . 2 و«الفوائد  األرسية«،  و«الفوائد  الفردية«،  »الفوائد  بالعناوين  الغرفة  لوحات ورقية قالبة حول  أربع  ضع 
االجتامعية«. و«الفوائد 

الوقت

دقيقة  330

اإلجراء

الخطوة األوىل: مترين التصور )10 دقائق(

اطلب من املشاركني االسرتخاء وإغالق عيونهم. وأن يفكروا يف أي يشء طاملا أنهم ال يفكرون يف فيل! وأال يفكروا يف جلده . 1
الرمادي، أو أنيابه، أو أذنيه الكبريتني، أو ذيله. وأال يفكروا فيام يأكله أو أين يعيش أو كيف يستخدم خرطومه يف 

االستحامم. وأال يفكروا يف فيل مهام فعلوا!

انتظر لبضع ثواين واسأل املشاركني عام فكروا به.. 2

هل نجح أي منهم يف عدم التفكري يف فيل؟ إذا كانت اإلجابة نعم، اسأل عن كيفية متكنهم من ذلك؟. 3

https:// .سلسلة مبادئ تعبئة املجتمعات املحلية، مكتبة بناء مهارات املوظفني، مامرسة املحادثات التي تركز عىل الفوائد: وحدة تأطري املشاكل، سلسلة مبادئ تعبئة املجتمعات املحلية .)Raising Voices(. )2009( هذه الجلسة مقتبسة من: منظمة رفع األصوات  1
downloads/Activism/SBL/PracticingBenefitBasedConversationsIssueFraming.pdf/03/raisingvoices.org/wp-content/uploads/2013

https://www.raisingvoices.org/wp-content/uploads/2013/03/downloads/Activism/SBL/PracticingBenefitBasedConversationsIssueFraming.pdf
https://www.raisingvoices.org/wp-content/uploads/2013/03/downloads/Activism/SBL/PracticingBenefitBasedConversationsIssueFraming.pdf
https://www.raisingvoices.org/wp-content/uploads/2013/03/downloads/Activism/SBL/PracticingBenefitBasedConversationsIssueFraming.pdf
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ارشح اآليت:. 4

عادًة، إذا متكن األشخاص من عدم التفكري يف فيل، فذلك ألنهم حولوا تركيزهم إىل يشء آخر.  	

وغالباً ال نتحدث يف برامج مناهضة العنف املبني عىل النوع االجتامعي إال عن اليشء الذي ال نريد رؤيته: العنف!   	

لكن من الصعب أن نطلب من الناس الرتكيز عىل مشكلة ما—وعدم ارتكاب العنف املبني عىل النوع االجتامعي—  	
وما الذي يريدون رؤيته؟ 

وبالنسبة للذين مل يتصوروا فيالً، فإن هذا عادًة ما يكون بسبب قدرتنا عىل املحاولة جاهدين تصور يشء آخر   	
مكانه—يف حالة العمل املعني بالعنف املبني عىل النوع االجتامعي، علينا أن نكون قادرين عىل تصور عدم العنف

الخطوة الثانية: مناقشة الجلسة العامة: التحدث عن املشكلة )5 دقائق(
املحيطة  نتحدث معهم عن املشكالت  أو غريهم عندما  القادة  اسأل- كيف يشعر 

املشكالت؟ عن  أكرث  للتحدث  ملقابلتنا  يتحمسون  بنا فحسب؟ هل 

بإيجاز. الخربات  السؤال وشارك  ناقش اإلجابات عن هذين 

الخطوة الثالثة: مترين جامعي: ما الذي نريده؟ )15 دقيقة(
التي يرونها؟ اطلب من  الفوائد  العنف. ما هي  قم بتحدي املشاركني لتصور املساواة وعدم 

الغرفة وكتابة مالحظات مخترصة تحت كل لوح ورقي قالب توضح  أنحاء  التنقل يف  املشاركني/ 
واملساواة.  العنف  لعدم  الفردية/األرسية/املجتمعية/االجتامعية  الفوائد  بعض 

اجمع املجموعة معاً مرة أخرى. ادع املشاركني إىل القيام بـ »جولة يف املعرض« أو اطلب من متطوعني 
الضوء عىل  تسليط  بإيجاز كيف ميكن  ناقش  املختلفة.  القالبة  الورقية  اللوحات  أمثلة من  قراءة 

اآلخرين. املحيل  املجتمع  وأفراد  املحلية  املجتمعات  قادة  املشاركة مع  أثناء  النقاط  هذه 

نقاط املناقشة الرئيسية/مالحظات التيسري اإلضافية

الفوائد.  	 للرتكيز عىل  والعبارات  املشكالت  تأطري  املشاركني إلعادة  ملواصلة تحدي  كن مستعداً 

العواقب  	 الرتكيز عىل  أيضاً  املناسب واملهم  إيجابية. من  بعبارات  تأطري املشكالت  املشاركون يف مناقشة قيود  قد يرغب 
الرتكيز عىل  املحيل-هو عدم  املجتمع  الجلسة-وإرشاك  والتحدي يف هذه  االجتامعي.  النوع  املبني عىل  للعنف  الوخيمة 

فحسب. املشكالت 
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التواصل: إظهار االحرتام2

ملخص

وينظرون يف  باحرتام  التواصل  بها  التي ميكن  الكيفية  املشاركون  يستكشف 
املحلية.  املجتمعات  قادة  مع  املحرتم  التواصل  كيفية مامرسة 

 

التعلم أهداف 

املشاركون مبا ييل: سيقوم 

للتواصل 	 مقارباتهم  يف  التفكري 

لتقويتها 	 التواصل  مهارات  تحديد 

سيقوم امليرسون مبا ييل:  

املحيل 	 املجتمع  داخل  االحرتام  للتعبري عن  تعلم طرق مختلفة 

الفريق 	 داخل  بالتقدير  تحظى  التي  التواصل  تعلم مامرسات 

والتحضري املواد 

ورق لوح ورقي قالب وأقالم تحديد . 1

للمشاريك. 2 وأقالم جافة  دفاتر/ورق 

الوقت

دقيقة  45

اإلجراء

الخطوة األوىل: مترين مستقل )10 دقائق(
 اطلب من كل مشارك رسم عجلة—دائرة صغرية حولها خمسة 

خطوط متشعبة عىل األقل. وضح ذلك عىل لوح ورقي قالب. ميكن 
 »... يتم احرتامي عندما  أنه  للمشاركني كتابة عبارات مثل »أشعر 

)أو كلمة »احرتام« فحسب إذا مل يكن هناك مساحة كافية( يف مركز 
أنهم يتحدثون مع شخص آخر.  الدائرة. اطلب من املشاركني تصور 

أنه يحرتمك؟  اكتب كلامت أو عبارات عىل الخطوط املتشعبة  أثناء محادثة لتعرف  الذي سيقوله أو يفعله هذا الشخص  ما 
الحاجة.  ...«، وأضيف املزيد من الخطوط املتشعبة حسب  أنه يتم احرتامي عندما  الدائرة إلكامل عبارة »أشعر  حول 

 Coregroup.org ،مقتبس من اجعلني وكيل تغيري:  مورد تحديات بناء القدرات متعدد القطاعات لعامل املجتمع واملوظفني امليدانيني: إظهار االحرتام  2

أشعر أنه يتم احرتامي 
عندما

http://Coregroup.org
http://Coregroup.org
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الخطوة الثانية: مناقشة الجلسة العامة )30 دقيقة(

كانوا . 1 إذا  اسأل اآلخرين عام  يتم احرتامنا؟  بأنه  املستقل—متى نشعر  التمرين  النقاط من  املتطوعني مشاركة  اطلب من 
اإلضافة إىل  للمشاركني حرية  نقاط خالف؟  الشائعة؟ هل هناك  النقاط  املتطوعون—ما هي  أثارها  التي  النقاط  يتفقون مع 

األفكار من اآلخرين. بينام يجمعون  عجالت االحرتام 

ناقش ما ييل: . 2

الشائعة   	 بالعينني متوقع؟ ما هي الطرق  التواصل  التي تدل عىل االحرتام؟ هل  اللفظية  ما هي اإلشارات غري 
التي يظهر بها الناس االحرتام يف هذا املجتمع املحيل؟ هل تختلف اإلشارات التي تدل عىل االحرتام بني 

السكان؟ 

التحيات بني   	 التحيات املتوقعة يف بداية أي محادثة يف هذا املجتمع املحيل؟ هل تختلف  أنواع  ما هي 
العالقة؟  التحيات عىل نوع االجتامع، أو ما يفعله الشخص، أو وضع الشخص، أو  السكان؟ هل تعتمد 

القادة؟ هل تعتقد أن   	 التواصل مع قادة املجتمع املحيل؟ هل هناك فروق بني  أثناء  كيف نظهر االحرتام 
احرتامهم؟   احرتامهم؟  كيف سيبدو  يتم  أنه  باملثل عندما يشعرون  القادة سيشعرون 

الخطوة الثالثة: التقييم املستقل )5 دقائق(

لكن يجب عليهم . 1 احرتامهم،  يتم  بأنه  التي تجعلهم يشعرون  األشياء  إىل عجالتهم واستعراض  الرجوع  املشاركني  اطلب من 
القيام مبا ييل: أثناء تواصلهم. اطلب من املشاركني  يظهرون االحرتام بهذه الطرق  التفكري فيام إذا كانوا غالباً  هذه املرة 

بها االحرتام لآلخرين ما يظهرون  التي غالباً  الطرق  رسم نجمة بجوار 
وضع دائرة عىل أي مامرسات يريدون زيادتها أو تحسينها

للتحسني  أفكار  أو  التي لديهم حول أسلوب تواصلهم  أخذ أي مالحظات حول األسئلة 

نقاط املناقشة الرئيسية/مالحظات التيسري اإلضافية

أو  	 ال نتحدث عنها  أننا غالباً  الرغم من  للناس، عىل  الفئات االجتامعية توقعات حول كيفية إظهار االحرتام  تتشارك جميع 
التواصل منذ الطفولة، ومن املفيد أن نكون أكرث وعياً بطرق إظهار االحرتام )أو عدم االحرتام(، ال سيام  نفكر فيها. نتعلم 

مختلفة. توقعات  لديهم  تكون  قد  مختلفة  وثقافية  مجتمعية  فئات  من  أشخاص  مع  نتواصل  عندما 

االحرتام  	 ما يحظون مبستويات مرتفعة من  غالباً  الذين  املحلية،  املجتمعات  قادة  املحرتم مهم بصفة خاصة مع  التواصل 
االجتامعي عىل  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية  الِفرق  تكون  أن  املحلية. وينبغي  املجتمعات  إىل مواقعهم يف  استناداً 

ومراعاتها.   املتوقعة  والعادات  باملجامالت  دراية 

الجهد واملامرسة.  	 التواصل، مثلها مثل أي مهارة أخرى، مع بذل  ميكن تحسني مهارات 
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التواصل: االستامع واملشاركة 

ملخص

لبناء  التواصل رضورية  الفعال، مبا يف ذلك االستامع النشط. مهارات  التواصل  تركز هذه الجلسة عىل بناء املهارات من أجل 
التدريبات، أو املناقشات الجامعية، أو أي نشاط آخر.  العالقات وإرشاك قادة املجتمعات املحلية من خالل االجتامعات، أو 

التعلم أهداف 

املشاركون مبا ييل: سيقوم 

للتواصل 	 الرئيسية  العنارص  استعراض 

الفعال 	 التواصل  مامرسة 

والتحضري املواد 

ورق لوح ورقي قالب وأقالم تحديد  . 1

توجيهات مجموعة األدوات. نسخة نرشة إرشادية للتوزيع أو متاحة لالستعراض: مهارات التواصل يف أدوات وموارد بناء أساس. 2

الوقت

ساعتان

اإلجراء

الخطوة األوىل: العصف الذهني: ملاذا نتواصل؟ )15 دقيقة(
الناس—ما هي األغراض  يتواصل  للتواصل. ملاذا  املختلفة  بتمرين عصف ذهني موجز حول األغراض  ابدأ 

املشاعر،  للتعبري عن  القالب، مثل:  الورقي  اللوح  أمثلة عىل ذلك عىل  التواصل؟ وضح  التي يخدمها 
املساعدة.  واملنارصة، وطلب  واإلقناع،  واملشاركة،  واملشورة،  والتعليم،  العالقات،  وبناء 

التواصل  التي قد تخدمها وسائل  املختلفة  األغراض  كيفية تحقيق  باألغراض، عن  قامئة  بعد جمع  املشاركني،  اسأل 
الحميمة؟  املحادثات  اإلعالنية؟  اللوحات  ماذا عن  للتواصل؟  الراديو وسيلة جيدة  يكون  األغراض قد  املختلفة. ألي 

التواصل بني األشخاص وكيف ميكننا تعزيز  التمرين، عىل مهارات  الرتكيز، يف هذا  نريد 
القادة بصورة فردية ومن خالل األنشطة املختلفة.  املهارات إلرشاك 
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الخطوة الثانية: مترين جامعي: خصائص التواصل الجيد )25 دقيقة(

الوقوف، وبالتايل . 1 ادع املشاركني إىل الجلوس يف دائرة، مع إزالة جميع املقاعد غري املستخدمة. ينبغي عىل امليرس فقط 
هناك مقعد واحد أقل من عدد األشخاص املوجودين يف الغرفة.

بالسؤال الذي ستجيب عنه املجموعة من خالل مترين: . 2 قالباً  ورقياً  التيسري، وقّدم لوحاً  ارشح أن هذه الجلسة سرتكز عىل 
الجيد؟ املتحدث  ما هي صفات 

ارشح اآليت: سيقول أحد املشاركني، بدايًة من امليرس، عبارة تبدأ بـ »كل من ...«، مثل »كل من يرتدي تنورة!« ثم يجب . 3
عىل كل من يرتدي تنورة تبديل مقعده وإيجاد مقعد بني من يغريون مقاعدهم. وكل من يبقى واقفاً سيضيف نقطة 

واحدة إىل قامئة املتحدث الجيد ثم يقود جولة أخرى من مترين »كل من ...«

العديد . 4 القالب  الورقي  اللوح  يتضمن  إن  ما  القامئة  إىل  املجموعة إلضافتها  الهامة األخرى من  النقاط  اللعبة واجمع  اختتم 
الجيدة.  األمثلة  من 

الضوء عىل ما ييل: . 5 الجيد وناقشها. سلّط  املتحدث  استعرض صفات 

واضحة    	 لغة  ستخدام 

اإليجابيات   	 عىل  الرتكيز 

بـالتواصل  	 االهتامم 

االستامع  	

الفهم  	 إىل  السعي 

التعاطف  	 إظهار 

الخطوة الثالثة: املامرسة الفردية )ساعة واحدة(

التواصل. . 1 أنهم سيجرون محادثات رسيعة ملامرسة مهارات  ثنائيات. وارشح  االنقسام إىل  اطلب من املشاركني 

أمثلة:. 2 بإيجاز.  الثنائيات  لتتناقشه  موضوعاً  اخرت 

للمجتمع؟  	 سيئة  أم  املحمولة جيدة  الهواتف  هل 

للمساء؟   	 للصباح أم محباً  هل من األفضل أن يكون املرء محباً 

أليفة؟   	 كحيوانات  بها  لالحتفاظ  الحيوانات  أفضل  ما هي 

تقديم ردود فعل . 3 الثنائيات  النقاش واطلب من  أوقف  ثم  بينهم لخمس دقائق.  املوضوع فيام  الثنائيات مناقشة  اطلب من 
أنه كان  املجموعة األكرب—كيف أظهر لك رشيكك  املشاركة مع  املتطوعني  تواصلهم. اطلب من  لبعضهم حول  موجزة 

يستمع لك؟ هل طرح أسئلة أو أظهر بطرق أخرى أنه/ كان مهتامً بوجهة نظرك؟ هل سعى إىل التواصل معك وإيجاد 
أوجه شبه بينكام؟ هل عرب عن اختالفه معك باحرتام؟ 
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الثنائيات ذاتها، املامرسة من خالل لعب األدوار عوضاً عن املناقشة. سيلعب شخص واحد . 4 اطلب من املشاركني اآلن، يف 
النوع االجتامعي وسيلعب الشخص اآلخر دور أحد قادة املجتمع  املبني عىل  بالعنف  الفريق املعني  دور أحد أعضاء 

ما  املحيل إىل مشكلة  املجتمع  قائد  انتباه  االجتامعي لفت  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعني  الفريق  يريد عضو  املحيل. 
أمثلة:  ملناقشتها. 

والنساء.  	 للفتيات  اآلمنة  املساحة  بزيارة  لهن  يسمحن  ال  أزواجهن  أن  من  النساء  اشتكت 

بالنساء.  	 ويتحرشون  الخمر  يرشبون  السوق  يف  وقتهم  العمل  عن  العاطلون  الشبان  يقيض 

الخطة.    	 بشأن  قلقهن  عن  أعربن  النساء  لكن  املياه،  لتوزيع  جديد  مركز  إلنشاء  خطط  ُوِضَعت 

اطلب من الثنائيات املشاركة يف لعب األدوار ملدة عرش دقائق. ثم أوقف لعب األدوار واطلب من الثنائيات تقديم ردود . 5
األكرب: املجموعة  املشاركة مع  املتطوعني  اطلب من  لبعضهم.  فعل موجزة 

للذين لعبوا دور   	 بالنسبة  أثرتم املشكلة مع »قائد املجتمع املحيل«،  الذي كان يدور يف ذهنكم عندما  ما 
االجتامعي؟  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعني  الفريق  أعضاء 

النوع   	 املبني عىل  بالعنف  املعني  الفريق  بها معكم »عضو  تعامل  التي  الطريقة  ما شعوركم حيال 
احرتامكم؟ هل شعرتم  تم  بأنه  املحيل؟ هل شعرتم  املجتمع  قائد  لعبوا دور  للذين  بالنسبة  االجتامعي«، 

كنتم مسموعني؟  بأنكم  نظركم؟ هل شعرتم  مهتمني من وجهة  كانوا  بأنهم 

اطلب من املشاركني تبادل املواقع من أجل مترين آخر للعب األدوار كعضو يف الفريق املعني بالعنف املبني عىل النوع . 6
االجتامعي/قائد املجتمع املحيل، إذا سمح الوقت

 

الخطوة الرابعة: استعراض النرشة اإلرشادية )20 دقيقة(

وّزع واستعرضوا معاًالنرشة اإلرشادية:  مهارات التواصل يف أدوات وموارد بناء أساس. . 1

استعرضوا النرشة اإلرشادية وناقشوها معاً.. 2

نقاط املناقشة الرئيسية

القوة ومجاالت  	 نقاط  التفكري يف  املفيد  التواصل وتحسينها مثلها مثل أي مهارات أخرى. ومن  ميكن تطوير مهارات 
القادة.  مع  للتواصل  واالرتياح  الثقة  لتحسني  التواصل  مهارات  إيجاد طرق ملامرسة  للمشاركني  التحسني. وميكن 

القيادة مع  	 التواصل مع اآلخرين، مبا يف ذلك قادة املجتمع املحيل، عىل االستامع والفهم والتعاطف. ومن شأن  ينطوي 
املحلية  املجتمعات  قادة  العمل مع  أشكال  لجميع  تأسيسية  تكون  بناء عالقات  تساعد عىل  أن  الحقيقي  بالتواصل  االهتامم 

له.  والتصدي  االجتامعي  النوع  املبني عىل  العنف  ملنع 

للمجتمع املحيل. 	 قيادات نسائية  املشاركني  إذا كان من بني  األدوار،  ميكن تكييف مترينات لعب 
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القيادات النسائية / النساء الرائداتالفرق العاملة يف مجال العنف القائم عىل النوع االجتامعي

التواصل: املنارصة

ملخص

املحلية. سيفكر  املجتمعات  قادة  التواصل مع  أشكال  املنارصة عن غريها من  الجلسة  متيز هذه 
للمنارصة.  للتخطيط  عملية  ويستعرضون  القادة  مع  للمنارصة  املحتملة  األسباب  يف  املشاركون 

التعلم أهداف 

املشاركون مبا ييل:  سيقوم 

التواصل األخرى 	 املنارصة عن أشكال  متييز 

القادة 	 مع  املنارصة  لتخطيط  عملية  استعراض 

والتحضري املواد 

ورق لوح ورقي قالب وأقالم تحديد . 1

عليها. 2 لالطالع  متاحة  األدوات  مجموعة  توجيهات 

دليل وأداة التخطيط: املنارصة . 3 نُسخ من أدوات التخطيط: املنارصة مع القادة يف أدوات وموارد دعم القيادات النسائية و 
النوع االجتامعي )نُسخ لكل مشارك أو ما  الناجيات يف أدوات وموارد االستجابة للعنف املبني عىل  بالنيابة عن  القادة  مع 

ملشاركتها( الصغرية  للمجموعات  الُنسخ  من  يكفي 

نُسخ من نرشان الوقائع يف أدوات وموارد االستجابة للعنف املبني عىل النوع االجتامعي )ُعدة نسخ من كل أداة . 4
ملشاركتها(

الجلسة. 5 قبل  للمامرسة  السيناريوهات  أو  املشكالت  تحديد 

الوقت

ساعة واحدة و30 دقيقة

اإلجراء

الخطوة األوىل: مناقشة الجلسة العامة: تعريف املنارصة وتحديد فرص املنارصة )30 دقيقة(

الكلامت . 1 الناس يف املنارصة؟ وضح  تتبادر إىل الذهن عندما يفكر  التي  املناقشة بجلسة عصف ذهني. ما هي األفكار  ابدأ 
القالب. الورقي  اللوح  الدالة عىل 

املعلومات؟ . 2 التوعية، أو مشاركة  أو  املنارصة،  الفرق بني  التالية: ما  اطرح األسئلة 

التواصل الذي . 3 ساعد يف تعريف املنارصة. املنارصة، بوجه عام، هي فعل أو عملية دعم قضية أو مسألة. وعادًة ما يختلف 
اآلتية بالطرق  املعلومات  لتبادل  املنارصة عن األشكال األخرى  يركز عىل 

a ..رؤيتها تود  إجراء/تغيري/نتيجة محددة  أو  املنارصة عىل »طلب«  تشتمل 
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العمل عىل »الطلب«.. 	 الذين ميكنهم  القرار  أو صانعي  املنارصة عىل جامهري محددة ومستهدفة  تركز 

تشتمل عىل . 4 التي  اإلرشاك  أفكار  لتحديد  الرئيسية لإلرشاك  للجوانب  املخصصة  الفصول  استعراض  املشاركني  اطلب من 
التي قد يطلبونها  أمثلة عىل »الطلبات«  املشاركني  إذا توفرت نُسخ من توجيهات مجموعة األدوات. اطلب من  املنارصة، 

باآليت:   يتعلق  املحيل فيام  املجتمع  قادة  من 

a .)الناجيات بالنيابة عن  إجراء  اتخاذ  املثال، طلب  االجتامعي )عىل سبيل  النوع  املبني عىل  للعنف  االستجابة 

التخفيف من مخاطر العنف املبني عىل النوع االجتامعي )عىل سبيل املثال، مطالبة القادة بالتصدي ملخاطر معينة(. 	

c .)القرار النساء يف منتديات صنع  املنارصة من أجل مشاركة  املثال،  النسائية )عىل سبيل  القيادات  دعم 

ناقش أمثلة افرتاضية أو أمثلة من املامرسة بني الفريق. اطلب من املشاركني التفكري يف املقاربات املختلفة التي قد تكون الزمة عند . 5
املنارصة مع القادة التخاذ إجراءات محددة، عوضاً عن التواصل العام مع القادة بشأن املشكالت، أو الشواغل، أو خطط الربامج. 

الخطوة الثانية: استعراض األدوات واملامرسة )45 دقيقة(

قّسم املشاركني إىل مجموعات صغرية: ارشح أن املجموعات ستامرس تخطيط التواصل مع القادة الذين يركزون عىل املنارصة. 1

عنّي لكل مجموعة مشكلة افرتاضية أو سيناريو موجز. ووّزع واحدة من أدايت التخطيط )املنارصة مع القادة يف أدوات . 2
الناجيات يف أدوات وموارد  بالنيابة عن  القادة  التخطيط: املنارصة مع  النسائية أو دليل وأداة  القيادات  وموارد دعم 

املختارة. بالسيناريوهات/املشكالت  الصلة  االجتامعي(، حسب  النوع  عىل  املبني  للعنف  االستجابة 

التخطيط. . 3 الصلة من توجيهات مجموعة األدوات ومامرسة إكامل أدوات  اطلب من املجموعات استعراض األقسام ذات 
االجتامعي. النوع  املبني عىل  للعنف  املختلفة  األشكال  بشأن  الوقائع  إىل نرشات  الرجوع  أيضاً  للمجموعات  ميكن 

أسئلتهم.  . 4 املشاركني يف مامرساتهم واإلجابة عن  مع كل مجموعة ملساعدة  اقض وقتاً 

الخطوة الثالثة: مناقشة االختتام )15 دقيقة(
أو كيفية  التخطيط، عوضاً عن »اإلجابات«  ناقش مترين املامرسة مع جميع املشاركني معاً. ركز عىل عملية 

تكييف  للفريق  بها  التي ميكن  الكيفية  الفعل حول  اجمع ردود  التخطيط.  املجموعات ألدوات  إكامل 
للمنارصة.  الدعم اإلضايف الذي قد يكون مطلوباً  القادة، وما هو  األدوات واستخدامها يف عملهم مع 

الرئيسية.  النقاط  الضوء عىل  وسلّط  الباقية  األسئلة  تناول 

نقاط املناقشة الرئيسية/مالحظات التيسري اإلضافية

الطلبات  	 »الطلبات«—بدايًة من  أو  املشكالت  املحلية عىل مجموعة من  املجتمعات  قادة  املنارصة مع  أن تشتمل  ميكن 
التخطيط  للغاية.  أن تكون حساسة  يُحتَمل  التي  املسائل  إىل  للجدل ووصوالً  التي ستكون موضع ترحيب وغري مثرية 

الحساسة.  للمسائل  والسالمة، مهم  األخالقيات  الدقيق، مبا يف ذلك مراجعة 

النوع  	 املبني عىل  بالعنف  املعنية  الِفرق  ترغب  اجتامع عندما  لعقد  والتخطيط  الطلب  توضيح  املفيد  يكون من  قد 
التواصل من أجل املنارصة  االجتامعي يف طلب إجراء أو دعم محدد من قادة املجتمعات املحلية. كام ميكن للِفرق مامرسة 

عن طريق لعب األدوار. 

الناشئة. 	 أو  الحالية  النسائية  املحيل  املجتمع  قيادات  مع  الوحدة الستخدامها  تكييف هذه  ميكن 
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الفرق العاملة يف مجال العنف القائم عىل النوع االجتامعي

الطرق التشاركية

ملخص

املبني عىل  بالعنف  املعنية  الِفرق  الجلسة ملحة عامة عن نهج تشاريك. متارس  تقدم هذه 
الجامعي.  والتعلم  التيسري  عىل  تشاركية  أساليب  تطبيق  االجتامعي  النوع 

التعلم أهداف 

املشاركون مبا ييل: سيقوم 

التشاريك 	 للنهج  الرئيسية  العنارص  استعراض 

التشاريك  	 التيسري  مامرسة 

والتحضري املواد 

ورق لوح ورقي قالب وأقالم تحديد )يُفَضل وجود ثالثة لوحات ورقية قالبة مزودة بحوامل/ورق ملصوق(. 1

عليها. 2 لالطالع  متاحة  األدوات  مجموعة  توجيهات 

من . 3 التخفيف  وموارد  وأدوات  االجتامعي،  النوع  عىل  املبني  للعنف  االستجابة  وموارد  أدوات  يف  املناقشة  أدلة  من  نُسخ 
النسائية.  القيادات  دعم  وموارد  وأدوات  التحوييل،  التغيري  وموارد  وأدوات  االجتامعي،  النوع  عىل  املبني  العنف  مخاطر 

األقل لكل مشارك(  أداة—أداة واحدة عىل  نُسخ من كل  )عدة 

بنسبة . 4 ملشاركتها  كافية  )نُسخ  االجتامعي  النوع  عىل  املبني  للعنف  االستجابة  وموارد  أدوات  يف  الوقائع  نرشات  من  نُسخ 
املشاركني(( بني   4:1

الوقت

دقيقة و45  ساعتان 

اإلجراء

الخطوة األوىل: مناقشة الجلسة العامة: استكشاف فوائد النهج التشاريك )45 دقيقة(
واملوارد.  واألدوات  التوجيهات  الرئيسية يف  واملقاربات  املفاهيم  يف  تشاركياً  نهجاً  استعرض 

التشاريك. . 1 للنهج  الرئيسية  السامت  أو  الكلامت  الضوء عىل  املشاركني تسليط  بإمكان  إذا كان  بالسؤال عام  املناقشة  ابدأ 
األمثلة ما ييل: بإيجاز. تشمل  تأكيد كل منها ومناقشتها  يتم  بينام  السامت عىل لوح ورقي قالب  اكتب 

املشرتك  	 التعلم 

اآلخرين  	 لدى  القوة  بالخربات/القدرات/نقاط  اإلقرار 

التنوع  	

املحيل  	 املجتمع  يقوده  الذي  التغيري 
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املشاركة  	 زيادة  طرق 

االستامع  	

التي تزيد املشاركة. . 2 التعلم الجامعي  القرار أو  ثاِن، أمثلة عىل طرق صنع  اطلب من املشاركني، باستخدام لوح ورقي قالب 
أمثلة إضافية، مثل ما ييل:  الضوء عىل  بإيجاز ثم سلّط  املشاركون وناقشها  التي يقدمها  األمثلة  اكتب 

امليرس(  	 فيها  يهيمن  ال  )التي  الصغرية  املجموعات  مناقشات 

إلخ(  	 التوضيحية،  والرسوم  امليدانية،  الجوالت  )عن طريق  املجتمعية  الخرائط  رسم 

إلخ(  	 املخططات )مخطط ڤن،  رسم 

املوافقة(  	 املوافقة/عدم  التصويت )مبا يف ذلك متارين 

واالختيارات(   	 األفكار  املشاركون  فيها  يصنف  التي  )التمرينات  التصنيف 

إىل   	 تصنيفها  ثم  بجمعها  املجموعة  تقوم  فردية  بطاقات  عىل  أفكاراً  املشاركون  يكتب  البطاقات )حيث  فرز 
أولوياتها( فئات/تحديد 

املشاركني(  	 بني  التبادل  تشجع  التي  )األنشطة  الشبكات  إقامة 

املبني . 3 بالعنف  الفريق املعني  ثالث، عام سيكون مطلوباً من أي من أعضاء  اسأل املشاركني، باستخدام لوح ورقي قالب 
ادع  املشاركني.  املقدمة من  الرئيسية  الكلامت/األفكار  نقاش جامعي. سّجل  أو  لتيسري مترين تشاريك  النوع االجتامعي  عىل 

الورقي القالب باألفكار، بحيث تُنظّم األفكار إىل ثالث فئات:  اللوح  املشاركني إىل املشاركة يف مترين للفرز، مبجرد امتالء 

i . املعرفة

ii .املهارات

iii .  الصفات

التفكري يف  التمرين قد يساعد املشاركني عىل  الفئات، غري أن هذا  قد ال تندرج بعض األفكار بسهولة ضمن هذه 
باملحتوى  اإلملام  ذلك  التشاركية—مبا يف  والتمرينات  للمناقشات  للتحضري  امليرسون  يتخذها  أن  التي ميكن  التدابري 

التفكري  أيضاً  للمشاركني  )املهارات(. ميكن  املحرتم  واالتصال  النشط  االستامع  مثل  التيسري  تقنيات  )املعرفة( ومامرسة 
بها، فضالً عن أي سامت شخصية قد  املؤثر أن يتمتع  التي يتعني عىل امليرس  الخصائص واملعتقدات الشخصية  يف 

البعض اآلخر صفات متأصلة.  بينام قد يكون  أو تعزيزها،  الصفات  السياق. وميكن تطوير بعض  تكون مهمة يف 

الخطوة الثانية: املامرسة: تيسري املناقشات الجامعية )ساعتان(  

املتعلقة . 1 للمناقشات  التشاريك  التيسري  أنكم ستامرسون  أربعة. ارشح  إىل مجموعات من  االنقسام  املشاركني  اطلب من 
النوع االجتامعي يف مجموعات صغرية. سيكون لكل شخص دوره. املبني عىل  بالعنف 

وّزع أدلة املناقشة من أقسام األدوات واملوارد من كافة مجاالت اإلرشاك الرئيسية يف توجيهات مجموعة األدوات. ووّزع . 2
املناقشة. وارشح  أدلة  لقراءة  للمشاركني  الوقت  مناقشة مختلفة. وخصص  أدلة  املجموعات  أعضاء  لدى  يكون  األدلة بحيث 
التي  العنارص  املناقشة معاً، مع توضيح  الرئيسية ألدلة  العنارص  استعرضوا  امليرسين.  أدوات ملساعدة  املناقشة هي  أدلة  أن 

املقرتحة.  التحفيزية  الكلامت  أو  باألسئلة  ملزمني  امليرسون غري  اإليحائية، كمجموعة.  والعنارص  تُعترَب الزمة  قد 

الدور األول كميرسين. وسيامرسون تيسري مناقشة مع مجموعة من قادة . 3 املتطوعني ضمن كل مجموعة لعب  اطلب من 
للمناقشة  15 دقيقة  باملقدمات. خصص  بدءاً  إذا رغبوا يف ذلك(،  القادة  للمجموعة تحديد صفات  املحيل )ميكن  املجتمع 

األوىل. 
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الذين لعبوا دور قادة . 4 15 دقيقة. واطلب من أعضاء املجموعات  املناقشات امليرسة بعد  إيقاف  اطلب من املجموعات 
إىل ميرسهم.  تقديم ردود فعل موجزة  املحلية  املجتمعات 

افتتحوا . 5 امليرسون؟ كيف  الذي فعله  للغاية  اإليجايب  اليشء  األكرب—ما  املجموعة  املشاركة مع  املتطوعني  اطلب من 
ما  امليرس؟  للتعلم من  باالنفتاح  كنتم مسموعني؟ هل شعرتم  بأنكم  للتحدث؟ هل شعرتم  باالرتياح  املناقشة؟ هل شعرتم 

مناقشة جامعية؟   لتيسري  يحني دوركم  عندما  تذكره  وتريدون  تعلمتموه  الذي  اليشء 

التناوب عىل دور امليرس يف املجموعات ذاتها. وميكن لكل ميرس قيادة مناقشة جديدة باستخدام أدلة . 6 اطلب من املشاركني 
15 دقيقة لكل جولة من املامرسة، متبوعة بردود فعل موجزة داخل املجموعة ومناقشة موجزة بني  املناقشة. خصص 

األكرب.  املجموعة 

اختتم مبناقشة جامعية نهائية حول محصالت املشاركني بعد أن يأخذ جميع املشاركني دورهم يف تيسري املامرسة. أرش إىل . 7
للميرسين.  املتطلبات  وحددوا  تشاركياً  نهجاً  املشاركون  عرّف  األول حيث  التمرين  القالبة من  الورقية  اللوحات 

نقاط املناقشة الرئيسية

النوع االجتامعي، ال سيام أهمية ضامن مشاركة  	 املبني عىل  العنف  برامج مناهضة  بتقدير كبري يف  التشاريك  النهج  يحظى 
تصميم  والفتيات—يف  النساء  متنوعة من  االجتامعي—مجموعات  النوع  املبني عىل  العنف  من  األكرث ترضراً  السكان 

وتنفيذها.  التدخالت  جميع  وتنفيذ 

يتمتعون  	 قد  الذين  املحلية  املجتمعات  قادة  ذلك  مبا يف  مختلفة،  مع مجموعات سكانية  للعمل  مفيدة  التشاركية  الطرق 
املحلية.   املجتمعات  اآلخرين يف  باألعضاء  مقارنة  أكرب  بقوة 

من  	 االجتامعي  التغيري  وتعزيز  الكبار  تعليم  فعالية يف  أكرث  وإسهاماتهم وهو  اآلخرين  التشاريك مبعرفة  التيسري  يحتفي 
للتعليم.  التقليدية  األساليب 

»التثقيف«.  	 بدالً من  األفكار«  »استهدافهم« و«مناقشة  بدالً من  القادة  اللغة مهمة—نتحدث عن »إرشاك« 
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الفرق العاملة يف مجال العنف القائم عىل النوع االجتامعي

إدارة تحديات التيسري

ملخص

والتحديات  املؤذية  التعليقات  إدارة  االجتامعي  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية  الِفرق  متارس 
األخرى.  التشاركية  واألنشطة  الجامعية  املناقشات  تيسري  تواجه  التي  األخرى 

التعلم أهداف 

املشاركون مبا ييل: سيقوم 

االجتامعي  	 النوع  املبني عىل  العنف  مناقشات  تيسري  تواجه  التي  الشائعة  التحديات  التفكري يف 

األخرى 	 والتحديات  املؤذية  التعليقات  إدارة  مهارات  بناء 

والتحضري املواد 

ورق لوح ورقي قالب وأقالم تحديد . 1

مقص. 2

عليها . 3 املنصوص  األمثلة  لتوزيعها.  ومقصوصة  مطبوعة/مصورة  مختلفة  سيناريوهات  بناًء عىل  األدوار  متثيل  مهام  من  عينة 
إضافيني  سيناريوهني  إىل  باإلضافة  املجموعة  يكفي  بعدد  األدوار.)مطبوعة/منسوخة  لعب  سيناريوهات مامرسة  النرشة:  يف 

عىل األقل(

مشارك(. 4 لكل  )واحدة  لتوزيعها  مطبوعة/منسوخة  التحديات  إلدارة  امليرسين  اسرتاتيجيات  النرشة: 

الوقت

ساعة واحدة و45 دقيقة

اإلجراء

الخطوة األوىل: مامرسة لعب األدوار )30 دقيقة(

املجتمعات . 1 وقادة  معينة مختلفة–امليرس  أدواراً  املشاركني سيلعبون  أن  إىل مجموعات صغرية: ارشح  املشاركني  قّسم 
اآلخرين. عليهم عدم مشاركتها مع  أدوارهم وصفاتهم ويجب  بشأن  املشاركون عىل مالحظات  املحلية. وسيحصل 

وّزع مهام لعب األدوار الجاهزة.. 2

بينهم. . 3 بإيجاز فيام  التجربة  التوقف عن لعب األدوار ومناقشة  15 دقيقة للعب األدوار. ثم اطلب من املشاركني  خصص 
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الخطوة الثانية: مناقشة الجلسة العامة )15 دقيقة(

إذا . 1 التمرين. اسأل من لعبوا أدوار قادة املجتمعات املحلية عام  أثناء  واسأل املشاركني عن شعورهم  اجمع املجموعات معاً 
شعروا باالنتامء لهذه األدوار أو إدراكها. 

أثناء لعب األدوار. دّون . 2 الضوء عىل تحديات معينة برزت من قادة املجتمعات املحلية  اطلب من املشاركني تسليط 
القالب.  الورقي  اللوح  التحديات عىل 

العامة . 3 التحديات   .1 الضوء عىل عدة تحديات:  أوالً مبجرد تسليط  التاليتني  العامتني  الفئتني  املشاركني فرزها إىل  اطلب من 
إنكار  النوع االجتامعي )مثل  املبني عىل  بالعنف  التي قد تكون خاصة  التحديات  املقاطعة(، و2.  التيسري )مثل  تواجه  التي 

بالفئتني—مثل  التحديات  بعض  تتعلق  قد  املناقشة(.  تركيز  تحويل  أو  االجتامعي  النوع  املبني عىل  العنف  مشكلة 
الورقية  اللوحات  بإيجاز عىل  التحديات  فئتي  الجامعية. وضح  املناقشات  والقيادة يف  النساء  تواجه مشاركة  التي  التحديات 

إلخ. املؤذية، واإلنكار،  العبارات  فئات إضافية—مثل  إىل  التحديات  القالبة. فكر يف تقسيم 

الخطوة الثالثة: استعراض اسرتاتيجيات إدارة التحديات )30 دقيقة(
التفكري  املناقشة  ابدأ  النرشة ثم  التحديات. اطلب من املشاركني/ قراءة  النرشة: اسرتاتيجيات امليرسين إلدارة  وّزع 

املختلفة.  املقاربات  فوائد  ومناقشة  التجارب  مشاركة  للمشاركني  وميكن  املقرتحة.  االسرتاتيجيات  بعض  يف 

الخطوة الرابعة: لعب األدوار أمام املجموعة )30 دقيقة(

الراغبني يف لعب األدوار يف مناقشة جامعية أخرى أمام املجموعة األكرب.  . 1 اطلب املتطوعني 

وّزع مهام لعب األدوار الجاهزة.. 2

مناقشتها. . 3 تم  التي  واالسرتاتيجيات  النقاط  تطبيق  مع  مناقشة جامعية،  قيادة  املتطوع  امليرس  من  اطلب 

الجمهور. ما هي . 4 الفعل من  اختتم لعب األدوار الجامعي بعد بضع دقائق. هنئ املتطوعني واشكرهم واطلب ردود 
تثبت فعاليتها؟  أن  املمكن  التي كان من  األخرى  االسرتاتيجيات  امليرس يطبقها؟ ما هي  رأوا  التي  االسرتاتيجيات 

الوقت.  . 5 إذا سمح  التيسري و/أو اطلب متطوعني جدد،  لتعديل اسرتاتيجيات  املتطوعني ذاتهم  واصل لعب األدوار مع 

نقاط املناقشة الرئيسية/مالحظات التيسري اإلضافية

ميكن لوضع القواعد والتوقعات األساسية للمناقشات الجامعية واألنشطة الجامعية أن يقلل من التحديات التي تواجه  	
التيسري. وترد التوجيهات بشأن هذا املوضوع يف أعىل كل دليل مناقشة تحت عنوان أدوات وموارد مجاالت اإلرشاك الرئيسية. 

النوع االجتامعي  	 الناجيات من العنف املبني عىل  يجب تدريب امليرسين عىل تقديم الدعم األسايس واإلحاالت ألي من 
الجامعية.  األنشطة  أثناء/بعد  املساعدة  يطلنب  أو  الحوادث  يكشفن عن  الاليت 

املامرسة  	 أيضاً  املنتظمة. وميكنهم  األدوار  لعب  متارين  املختلفة من خالل  التيسري  تحديات  مواجهة  للميرسين مامرسة  ميكن 
الصلة.  ذات  املوضوعات  للحديث عن  ارتياحاً  أكرث  ليصبحوا  بصورة مستقلة 
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النرشة: سيناريوهات ملامرسة لعب األدوار

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

السيناريو األول
للزواج )18( يف  القانوين  بالسن  االلتزام  امليرس: ستيرس مناقشة مع مجموعة من قادة املجتمع املحيل حول أهمية 

القانوين. السن  بلوغ  االنتظار حتى  فوائد  غالباً يف سن مبكرة. وتريد مناقشة  الفتيات  فيه  تتزوج  مجتمع محيل 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------
الفتيات يف سن مبكرة. تتحدث مع امليرس  1:  تريد مناقشة فوائد تزويج  قائد املجتمع املحيل 

امليرس.. املحلية اآلخرين عند تحدث  املجتمعات  قادة  وتحاول إجراء محادثات مع 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------
املتعلقة  املجتمعية  العادات  بالدفاعية حول  امليرس وتشعر  تختلف مع   :2 املحيل  املجتمع  قائد   x

)تعبس وتعقد ذراعيك عىل صدرك( تعابري وجهك ولغة جسدك ليست سعيدة  املبكر.  بالزواج 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------
الفتيات، لكنك يف موقع  3: تتفق مع امليرس عىل أنه ال ينبغي تزويج  قائد املجتمع املحيل 

أدىن يف السلطة من قادة املجتمع املحيل اآلخرين وال تريد عدم احرتام آرائهم.

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------

السيناريو 2

الصحية  العالقة  فوائد  املحيل حول  املجتمع  قادة  مناقشة مع مجموعة من  امليرس: ستيرس 
واملتساوية، حيث يتشارك األزواج والزوجات يف صنع قرارات األرسة املعيشية.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------
1:  تشعر أنك يف موقع الدفاع وال تريد سامع كالم امليرس حول ما ينبغي أن يحدث بني  قائد املجتمع املحيل 

بتعابري وجهك ولغة جسدك )تعبس وتعقد ذراعيك عىل صدرك(. األزواج والزوجات. تظهر مشاعرك 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------
التحدث عن أهمية  تريد  للمناقشة.  تعتقد أن هذه محادثة مهمة  ال   :2 املجتمع املحيل  قائد 

النساء ألزواجهن، ألن هذا مصدر رئييس للمشكالت يف املجتمع املحيل.     احرتام 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------
إلقاء خطابات طويلة. ال تستمع  تتفق مع امليرس وتريد   :3 قائد املجتمع املحيل 

وامليرس. اآلخرين  املحيل  املجتمع  قادة  وتقاطع  لآلخرين 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  -------------------------------------------------------------------------------------------------------

السيناريو الثالث
إىل  تنقلهن  النساء عند  تواجهها  التي  للمخاطر  التصدي  املحيل حول  املجتمع  قادة  مناقشة مع مجموعة من  ستيرس  امليرس: 

العيش. تأمل أن يتمكن قادة املجتمع من املساعدة يف وضع حلول لهذه املشكلة.   خارج املجتمع املحيل من أجل أنشطة سبل 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------
السلطة من قادة املجتمع املحيل  أدىن يف  1:  أنت هادئ بطبيعتك وتشغل موقعاً  قائد املجتمع املحيل 

أفراد املجتمع املحيل يف منطقتك  بالفعل يف تنظيم  اآلخرين، ولهذا من غري املحتمل أن تتحدث. لكنك بدأت 
الرجال.  من  متطوعني  برفقة  املجتمع يف مجموعات،  للتنقل خارج  النساء  املحيل—تخطط  املجتمع  من 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------
النساء يف املنزل وبأن الرجال ينبغي أن  تؤمن بشدة برضورة بقاء   :2 قائد املجتمع املحيل 

أخرى. العيش. ال تريد أن تسمع أفكاراً  يكونوا مسؤولني عن أنشطة سبل 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------
املجتمع املحيل لديهم مشكالت أهم من ذلك ملناقشتها. وتريد  أن قادة  3: تعتقد  املجتمع املحيل  قائد 

الغذائية.   املساعدة  للحصول عىل  التسجيل  الرتكيز عىل مسألة  إىل  املناقشة  تحويل هذه 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

السيناريو الرابع
الوصول إىل خدمات االستجابة  املجتمع املحيل حول تعزيز  قادة  امليرس: ستيرس مناقشة مع مجموعة من 

األهمية، ومن  بالغة  االغتصاب  للناجيات من  الرسيرية  الخدمات  االجتامعي.  النوع  املبني عىل  للعنف 
الناجيات يف هذا املجتمع املحيل  72 ساعة من وقوع الحوادث، لكن يتعني عىل  األفضل تلقيها يف غضون 
أو  الحافلة  االرتياح الستقالل  الناجيات بعدم  ما تشعر  إحالة عىل بعد ساعة. وغالباً  السفر إىل مستشفى 

يكّن غري قادرات عىل دفع أجرة الحافلة. تريد وضع حلول لهذا التحدي مع قادة املجتمع املحيل. 
 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------
التي تدير صندوقاً  القروية  1:  أنت جزء من مجموعة االدخار والقروض  قائد املجتمع املحيل 
الرعاية،  إىل  الوصول  الناجيات عىل  مساعدة  وتريد مجموعتك  املستضعفات.  النساء  ملساعدة 

أمام هذه املجموعة.  التحدث  السهل  أنه من غري  قائدة تجدين  لكن بصفتك 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------
2: أنت قائد كبري وال تعتقد االغتصاب يحدث يف مجتمعك املحيل. وأنت مستاء من اقرتاح  قائد املجتمع املحيل 

أو منظمة ال تحرتم مجتمعك املحيل.  أن مجتمعك املحيل يعاين من هذه املشكلة، ولن تتسامح مع ميرس 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------
تكرار  املناقشة. وستقاطع اآلخرين ملجرد  الهيمنة عىل  التحدث وتريد  أنت كثري   :3 املحيل  املجتمع  قائد 

املناقشة.  إىل هذه  لتضيفها  أفكار  لديك  وليس  لكنك ال تستمع حقاً  إليك،  قالوه وليستمعوا  ما 
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النرشة: اسرتاتيجيات امليرسين إلدارة التحديات.

اسرتاتيجيات امليرسين نوع التحدي/التعليق املؤذي

اشكر املشاركني املتحمسني أو املهيمنني عىل مدخالتهم واطلب االستامع إىل شخص مل  	
يشارك. 

قّدم عصا التحدث، بحيث ال يتحدث إال املشارك الذي ميسك بالعصا.  	

الهيمنة/املقاطعة

الجميع. 	 آراء  اطلب سامع 

تلو اآلخر، مع خيار  	 الجميع، واحداً  الدائرة لتجميع األفكار من  تنقل حول 
التحدث. إذا كان املشاركون ال يريدون  التخطي 

املجتمع  	 البعض يف  يعتقده  اسأل عام قد  أو  افرتاضية  استخدم سيناريوهات 
يكون أصعب عىل املشاركني  املحيل أو اآلخرون يف املجتمع املحيل. أحياناً 

آرائهم. مشاركة 

الصامتة/املنخفضة املشاركة 

التي تجعل  	 باألسباب  املشاركني  األخرى وذكّر  والشواغل  باملشكالت  أقر 
والفتيات. النساء  عىل  يركز  برنامجك 

اسأل املشاركني عام إذا كان هناك اتفاق عىل أن النساء والفتيات يواجهن  	
التي تتطلب اهتامماً.  الوحيدة(  )إن مل تكن املشكالت  املحددة  بعض املشكالت 

املشكالت. 	 ملناقشة  األخرى  املنتديات  املعلومات عن  شارك 

القادة  	 يتابعون مع  الذين قد  املعنيني  الرشكاء/الزمالء  التواصل مع  اعرض 
أخرى.   شواغل  ملناقشة 

املوضوع/تحويل  تغيري 
والفتيات النساء  عن  الرتكيز 

املثال، »ملاذا  )عىل سبيل 
فحسب؟  النساء  عن  نتحدث 

الرجال يف هذا املجتمع املحيل 
يتلقون أي مساعدة«(. ال 

النوع  	 املبني عىل  العنف  إنكار  الكامنة وراء  الشواغل  عرّب عن تعاطفك مع 
االجتامعي—ال يريد أحد منا حدوث هذا. 

العنف  	 أن  اعلم  النوع االجتامعي.  املبني عىل  العنف  أقر بصعوبة مواجهة 
العامل.  أنحاء  النوع االجتامعي ميثل مشكلة يف جميع  املبني عىل 

افرتاضية، مبا يف ذلك سيناريوهات من سياقات مختلفة. 	 قّدم سيناريوهات 

العنف واملساواة.  	 فوائد عدم  للرتكيز عىل  املناقشة  أعد صياغة 

املبني عىل  العنف  إنكار 
االجتامعي النوع 

»يخالف  املثال،  )عىل سبيل 
هذا ديننا وليس من شواغل 

املحيل«(. املجتمع  هذا 
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التصدي للتعليقات املؤذية دون إطالق األحكام، أو اإلذالل، أو  	 ينبغي دامئاً 
املشاركني. مع  الجدال 

التعليق واسأل املشارك عام إذا كان يدعم وجهة النظر هذه. ففي بعض  	 وضح 
عليهم.  كلامتهم  تكرار  من  بالقلق  املشاركون  يشعر  األحيان، 

أقر بأن آخرين يف املجتمع املحيل قد يتشاركون وجهة نظر املشارك. ميكن أن  	
بينام  مؤذياً  تعليقاً  أثار  الذي  الضغط عن املشارك  يساعد هذا يف تخفيف 

التعليق. بتحدي  للمجموعة  يسمح 

اطلب وجهات نظر أخرى. )عىل سبيل املثال، ما رأي اآلخرين يف ذلك؟ هل  	
هناك أحد قلق من هذه الفكرة؟(

بعواقب  	 املتعلقة  الوقائع  إىل  االستناد  املحتملة، مع  العواقب  الضوء عىل  سلّط 
االجتامعي.   النوع  املبني عىل  العنف 

املبني  	 للعنف  الرئيسية  املفاهيم  أو تدريبات سابقة حول  أرش إىل أي مناقشات 
املشاركون عن  يعرفه  يتعلق مبا  فيام  التعليق  اطلب  االجتامعي.  النوع  عىل 

إلخ. املساهمة،  والعوامل  االجتامعي،  النوع  املبني عىل  العنف  القوة، وأسباب 

الضحايا لوم 
املثال، »لن  )عىل سبيل 

يحدث هذا إذا احرتمت 
أزواجهن«(. النساء 

أو  التمييز  تعزيز/تربير 
املبني  العنف  ارتكاب 
االجتامعي النوع  عىل 

املثال، »من  )عىل سبيل 
الحفاظ  لألزواج  املهم 

عىل السيطرة عىل األرسة 
زوجاتهم«(. وتأديب 

الحديث عن هذه  	 أقر بصعوبة  املشاركة.  اشكرها عىل  الناجية.  بتجربة  أقر 
النوع  املبني عىل  العديد من األشخاص للعنف  الرغم من تعرض  األشياء، عىل 

االجتامعي. 

والرسية.  	 االحرتام  بأهمية  الجميع  لتذكري  املجموعة  عن  بالنيابة  تحدث 

الجلسة لسؤالها عام إذا كانت ترغب يف االتصال  	 تابع مع املشاركة بعد 
بالخدمات. 

تجربة  اإلفصاح عن 
املبني  العنف  مع  شخصية 

االجتامعي  النوع  عىل 

يبدأ يف مشاركة أي تفاصيل تعريفية محتملة حول حادثة  	 أوقف أي مشارك 
النوع االجتامعي.  املبني عىل  العنف  من حوادث 

الرسية.  	 بأهمية  املشاركني  ذكّر 

افرتاضية. 	 سيناريوهات  قّدم 

التي ميكن مشاركتها  	 الخدمات  الجلسة مبعلومات حول  بعد  املشارك  تابع مع 
الناجية. مع 

تجربة  تفاصيل  مشاركة 
املبني  العنف  شخص آخر مع 

االجتامعي النوع  عىل 

اختتم أي مناقشة جامعية أو نشاط إذا هدد أحد املشاركني بالعنف ضد  	
امليرس أو أي عضو آخر يف املجموعة. اطلب الخدمات األمنية وأبلغ عن 

االقتضاء. الحادث، حسب 
العنف  تهديدات 
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األسس: التخطيط إلرشاك قادة املجتمعات 
املحلية

التدريب
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األسس: التخطيط إلرشاك قادة املجتمعات املحلية

من املستهدفون بالتدريب؟

بالوحدات  يُوَص  االجتامعي.  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية  للِفرق  التدريبية مصممة  لإلرشاك«  »التخطيط  وحدات 
املحلية  املجتمعات  قادة  بزيادة إرشاك  املهتمة  االجتامعي  النوع  املبني عىل  العنف  مناهضة  لربامج  التدريبية 

املحلية.  املجتمعات  قادة  يعملون عن كثب مع  االجتامعي  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية  رق  الِفَ واملوظفني يف 

كيف يرتبط التدريب بتوجيهات مجموعة األدوات؟

أساس  »بناء  بفصل  وثيقاً  ارتباطاً  التدريبية  »التخطيط لإلرشاك«  املتضمن يف وحدات  املحتوى  يرتبط 
املحددة يف فصل  الخطوات  التدريبية  الوحدات  تتبع  األدوات.  لإلرشاك« من توجيهات مجموعة 

»بناء أساس لإلرشاك«، وسيستخدم املشاركون األدوات من أدوات وموارد بناء أساس.  

الوقت واملوارد الالزمة

العنف  الوقت لفرتات االسرتاحة والغداء. ميكن لربامج مناهضة  إتاحة  التدريب يف يومني كاملني، مع  ميكن تغطية محتوى 
الفردية إىل خطط  الوحدات  تُنظّم  التدريب خالل إطار زمني أطول، بحيث  تنفيذ  أيضاً  النوع االجتامعي  املبني عىل 

بالرشكاء،  االلتقاء  أو  إضافية،  التدريبية لجمع معلومات  الوحدات  التوقف بني  للِفرق  املفيد  يكون من  للِفرق. وقد  عمل 
أو قضاء الوقت يف التفكري يف خيارات الربنامج قبل امليض قدماً يف تحديد األولويات أو وضع خطط العمل لإلرشاك. 

جداول التدريب الزمنية التي ميكن للِفرق املعنية بالعنف املبني عىل النوع االجتامعي أخذها يف االعتبار 
فيام يتعلق بالتخطيط لإلرشاك: 

يومان 	 التأسييس(:  )التدريب  الرئيسية  املفاهيم 

يومان 	 االجتامعي(:  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية  للِفرق  الكامل  )املحتوى  الرئيسية  املقاربات 

يومان 	 لإلرشاك:  التخطيط 

األدوات، وورق  توجيهات مجموعة  تتطلب سوى  التكنولوجيا منخفضة وال  فيها  تكون  التي  األوضاع  التدريبية  الوحدات  تراعي 
الِفرق بطباعة نُسخ من فصل  لوح ورقي قالب وأقالم تحديد، وورق وأقالم جافة/دفاتر فردية، وأدوات مطبوعة/منسوخة. تُوَص 
»بناء أساس لإلرشاك« من توجيهات مجموعة األدوات، إذا أمكن، ألن الوحدات ستعتمد إىل حد بعيد عىل الخطوات املوضحة يف 

األولويات وتخطيط األنشطة.  الرئيسية لوضع  الوصول إىل فصول مجاالت اإلرشاك  للِفرق  أيضاً  املفيد  الفصل. وسيكون من  هذا 
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مخطط تدريب التخطيط إلرشاك قادة املجتمعات املحلية

الفئة املستهدفة   

الوقت التقديري ملحة عامة عن الوحدة الوحدة

واحدة  ساعة 
دقيقة و45 

باعتباره  والجامعي  الفردي  للتأمل  مساحة  الجلسة  توفر هذه 
املحلية.  املجتمعات  مع  التدخالت  لتخطيط  حاسمة  أوىل  خطوة 

النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية  الربامج  تتبنى  بأن  ويُوَص 
السلطة.   ومامرسة  القيم  تراعي  تأملية  مامرسة  االجتامعي 

التأملية املامرسة 

و45  ساعتان 
دقيقة

أولويات  االجتامعي  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية  الِفرق  تستعرض 
املحلية.  املجتمعات  قادة  أو ماضية إلرشاك  برامجها وأي جهود حالية 
تتوصل الِفرق خالل هذه الجلسة إىل فهم مشرتك من شأنه أن يدعم 

املحلية.  املجتمعات  قادة  إمكانية إرشاك  التأمل يف  املزيد من 

الحالية  الربامج  التقييم: 
املبني  بالعنف  املعنية 
االجتامعي  النوع  عىل 

القادة وإرشاك 

واحدة  ساعة 
دقيقة و45 

االجتامعي  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية  الِفرق  ترسم 
معلومات  لجمع  وتضع خططاً  املعروفة  القيادة  لهياكل  خريطة 

النسائية. القيادات  القادة، مبا يف ذلك  إضافية حول 

قيادة  رسم خريطة 
املحلية  املجتمعات 

ساعتان أللويات  فهامً  االجتامعي  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية  الِفرق  تطبق 
للنظر يف إرشاك قادة املجتمع املحيل يف  القيادة  الربنامج وهياكل 

واإلمكانات  االحتياجات  يف  الِفرق  وستنظر  للربامج.  الرئيسية  املجاالت 
اإلرشاك.   أولويات  وتصّوت عىل  املختلفة  بالتدخالت  املتعلقة  واملخاطر 

األولويات تحديد 

و15  ساعتان 
دقيقة

سيفكر  الربامج،  وأولويات  املجتمعية  القيادة  هياكل  التأمل يف  بعد 
الفريق  الذين ميكن إرشاكهم. وسيضع  القادة  املشاركون َمن هم 

الرئيسية.   القادة من أجل مجاالت اإلرشاك  لتوجيه تحديد  معايري 

من  القادة  تحديد 
أجل اإلرشاك

ساعتان االجتامعي عىل  النوع  إىل  املبني  بالعنف  املعنية  الِفرق  ستستند 
التدريبية  والوحدات  والقرارات  األدوات  مجموعة  توجيهات 

املحلية.   املجتمعات  قادة  لوضع خطط إلرشاك  السابقة 

لإلرشاك  الفريق  تخطيط 

الفرق العاملة يف مجال العنف القائم عىل النوع االجتامعي
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الفرق العاملة يف مجال العنف القائم عىل النوع االجتامعي

املامرسة التأملية

ملخص

املحلية.  املجتمعات  مع  التدخالت  لتخطيط  أوىل حاسمة  باعتباره خطوة  والجامعي  الفردي  للتأمل  الجلسة مساحة  توفر هذه 
السلطة.  القيم ومامرسة  تراعي  تأملية  االجتامعي مامرسة  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية  الربامج  تتبنى  بأن  ويُوَص 

التعلم أهداف 

املشاركون مبا ييل: سيقوم 

تأملية. 	 أكرث  لبناء مامرسة  اتخاذها  االجتامعي  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية  للِفرق  التي ميكن  اإلجراءات  تحديد 

القوة  	 التوازن يف  تبنيها إليجاد مزيد من  االجتامعي  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية  للِفرق  التي ميكن  املامرسات  تحديد 
املحيل.  واملجتمع  االجتامعي  النوع  املبني عىل  للعنف  املناهض  الربنامج  الفريق وبني  داخل 

االجتامعي.  	 النوع  املبني عىل  العنف  مناهضة  بربامج  ارتباطها  كيفية  تقدير  الشخصية مع  والقيم  املواقف  التأمل يف 

والتحضري املواد 

ورق لوح ورقي قالب وأقالم تحديد . 1

توجيهات مجموعة األدوات متاحة لالطالع عليها. سريجع املشاركون إىل فصل »بناء أساس لإلرشاك«  )مع إتاحة نُسخ . 2
أمكن(.  إذا  لتوزيعها  مطبوعة 

بناء أساس . 3 بأنفسنا يف أدوات وموارد  البدء  النرشة اإلرشادية:  للتوزيع أو متاحة الستعراض  نسخة 

الذايت يف أدوات وموارد بناء أساس. 4 التأمل  نسخة للتوزيع أو متاحة الستعراض مترينات 

الوقت

ساعة واحدة و45 دقيقة

اإلجراء

الخطوة األوىل: التأمل الجامعي )ساعة واحدة(

استعرض الخطوة األوىل )اإلجراء 3.1( يف فصل »بناء أساس لإلرشاك«. . 1

بأنفسنا. . 2 البدء  وناقشها:  اإلرشادية  النرشة  استعرض 
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اتخاذها من أجل ما ييل:. 3 للفريق  التي ميكن  الخطوات  الذهني بشأن  العصف  بتيسري  قم 

a ..تأملية أكرث  بناء مامرسة 

الحد من اختالالت القوة داخل الفريق املعني بالعنف املبني عىل النوع االجتامعي وبني الربنامج واملجتمع املحيل.. 	

التالية، . 4 املسؤوليات والخطوات  املالحظات بشأن  لوح ورقي قالب، مع تسجيل  املتفق عليها عىل  األفكار  أو  الخطط  تسجيل 
االقتضاء.  حسب 

الخطوة الثانية: التأمل الذايت

وّزع مترينات التأمل الذايت )اخرت متريناً واحداً من األداة(. . 1

التعليامت. . 2 معاً، وكذلك  التمرين  العلوي من  الجزء  املوجودة يف  املالحظات  استعرضوا 

مستقل. . 3 بشكل  التمرين  املشاركون  ليكمل  الوقت  خصص 

األداة... 4 من  توجيهية  أسئلة  باستخدام  التمرين  ناقش 

نقاط املناقشة الرئيسية/مالحظات التيسري اإلضافية

باملامرسة  	 التزاماً  أظهر  األساسية.  القواعد  الفريق. ضع  ملناقشات  آمنة  الجلسة فرصة جيدة إليجاد مساحة  تتيح هذه 
الفريق  القوة وتأمل يف استخدامك للقوة داخل  التأملية، إذا كان امليرس يف عالقة إرشافية مع املشاركني. وأقر بفارق 

الفريق.   أعضاء  وتوصيات  البّناء  للنقد  منفتحاً  وكن  والربنامج. 

التمرين.  	 أو لكرس الجمود بني خطوات الوحدة إذا أمكن ذلك. اطلب من متطوع قيادة  أدرج متريناً ممتعاً 
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الفرق العاملة يف مجال العنف القائم عىل النوع االجتامعي

التقييــم: الربامــج الحاليــة املعنيــة بالعنــف املبنــي عــىل النــوع 
االجتامعي وإرشاك القادة

ملخص

وأي جهود حالية  برامجها  أولويات  االجتامعي  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية  الِفرق  تستعرض 
الجلسة إىل فهم مشرتك  الِفرق خالل هذه  أو ماضية إلرشاك قادة املجتمعات املحلية. تتوصل 

التأمل يف إمكانية إرشاك قادة املجتمعات املحلية.   من شأنه أن يدعم املزيد من 

التعلم أهداف 

املشاركون مبا ييل: سيقوم 

الربامج. 	 الحالية وأولويات  للربامج  إىل فهم مشرتك  التوصل 

املحلية.  	 املجتمعات  قادة  املاضية إلرشاك  أو  الحالية  الجهود  استعراض 

والتحضري املواد 

ورق لوح ورقي قالب وأقالم تحديد . 1

متاحة( . 2 كانت  )إذا  الالصقة  امللصقات/املالحظات 

إذا . 3 للتوزيع  نُسخ مطبوعة من فصل »بناء أساس لإلرشاك« متاحة  األدوات متاحة لالستعراض )مع  توجيهات مجموعة 
أمكن(

االقتضاء. 4 التغيري(، حسب  ونظرية  االسرتاتيجية  )مثل،  الرئيسية  الربنامج  وثائق 

االقتضاء. 5 التقدميية، حسب  للعروض  التحضري  الفريق  أعضاء  من  اطلب 

الوقت

دقيقة و45  ساعتان 

اإلجراء

الخطوة األوىل: استعراض مجاالت الربامج )45 دقيقة(

الربنامج . 1 استعراض وثائق  أو  باوربوينت تقدميي  الرئيسية. فّكر يف إعداد عرض  العمل  برنامجك ومجاالت  ناقش أهداف 
القدر.  بنفس  الربنامج  الفريق عىل دراية بجميع جوانب  إذا مل يكن أعضاء  التغيري،  أو نظرية  الرئيسية، مثل االسرتاتيجية 

إذا كان  حاول وضع صورة شاملة ملا يهدف برنامجك إىل تحقيقه، عوضاً عن وضع مبنية باملرشوعات/املنح/املؤرشات، 
أو منح. النوع االجتامعي يشتمل عىل عدة مرشوعات  املبني عىل  العنف  برنامجك ملناهضة 

األدوات. . 2 توجيهات مجموعة  الرئيسية« من  واملقاربات  »املفاهيم  املوضحة يف فصل  األربعة  الربنامج  استعرض مجاالت 
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العنف . 3 التخفيف من مخاطر  النوع االجتامعي، و2.  املبني عىل  للعنف  1. االستجابة  ألربعة لوحات ورقية قالبة:  ضع عنواناً 
تنظيم  املساعدة يف  املتطوعني  والفتيات. اطلب من  النساء  التحوييل، و4. متكني  التغيري  النوع االجتامعي، و3.  املبني عىل 
النوع  املبني عىل  العنف  برامج مناهضة  تنفذ جميع  الرئيسية، تحت كل عنوان. )ال  األنشطة  أو  الحالية،  الربامج  تدخالت 

املجاالت أكرث من غريها(. الجوانب، وسرتكز معظمها عىل بعض  االجتامعي جميع هذه 

القالبة. . 4 الورقية  اللوحات  االجتامعي يف  النوع  املبني عىل  العنف  ملناهضة  برنامجهم  التفكري يف متثيل  منهم  اطلب 

الخطوة الثانية: استعراض إرشاك قادة املجتمع املحيل )45 دقيقة(

املحلية وكيف تم . 1 املجتمعات  لقادة  النوع االجتامعي  املبني عىل  العنف  برنامج مناهضة  إذا كان تم تقديم  ناقش ما 
الفريق. واستعرض  باقي  تجربتهم مع  الربنامج مشاركة  لتقديم  أي عملية  قادوا  الذين  الفريق  تقدميه. وميكن ألعضاء 
الفريق أن هناك حاجة إىل تقديم  التالية، إذا حدد  الثانية من فصل »بناء أساس لإلرشاك وناقش الخطوات  الخطوة 

الربنامج.

إذا كانوا يتحملون مسؤوليات تشتمل تحديداً عىل إرشاك . 2 الفريق األكرب،  الفريق إىل تقديم عملهم إىل  ادع بعض أعضاء 
القادة.

ادع أعضاء الفريق إىل الرجوع إىل كل لوح ورقي قالب وأضف ملصقاً/مالحظة الصقة )أو ابدأ بقلم تحديد ملون( بجوار . 3
املحلية شخصياً.  املجتمعات  قادة  تدخل/نشاط مدرج حيث أرشكوا  كل 

اللوحات الورقية القالبة. هل يبدو ذلك متثيالً . 4 فكروا معاً يف إرشاك قادة املجتمعات املحلية يف الربنامج، كام هو موضح يف 
النوع  املبني عىل  بالعنف  املعني  الفريق  أعضاء  العديد من  دقيقاً؟ هل هناك مجاالت عمل مفاجئة—إما بسبب إرشاك 

االجتامعي لقادة املجتمع املحيل أو عدم إرشاك أي قادة عىل اإلطالق؟ 

الخطوة الثالثة: تأمل املجموعات الصغرية: تجارب الفريق مع القادة )ساعة واحدة و15 دقيقة(

التجارب . 1 بالفعل(. ارشح أن كل مجموعة ستفكر يف  للغاية  الفريق صغرياً  قّسم املشاركني إىل مجموعات صغرية )ما مل يكن 
النوع  املبني عىل  العنف  أو وقاية حايل أو مايض ملناهضة  الصلة بعمل استجابة  مع قادة املجتمعات املحلية )ذات 
العامة. الجلسة  تقرير يف  لتقديم  آخر  املالحظات وشخصاً  لتدوين  تعني كل مجموعة شخصاً  أن  وينبغي  االجتامعي(. 

اطلب من كل مجموعة قضاء 30 دقيقة يف مناقشة ما ييل: . 2

a .)املحلية املجتمعات  قادة  املفيدة إلرشاك  أو  اإليجابية  )التجارب  الفوائد 

التحديات )مبا يف ذلك أي تجارب سلبية إلرشاك قادة املجتمعات املحلية( . 	

c . التفكري يف أي إرشاك التجربة، أو الشواغل إلبرازها عند  التي تم تحديدها خالل  املخاطر )املخاطر املحددة 
املحلية( املجتمعات  لقادة  إضايف 

البناء عىل . 3 الفوائد ثم اطلب من املجموعات  العامة واطلب أول متطوع لعرض  الجلسة  العودة إىل  اطلب من املجموعات 
النقاط. وأخرياً، اطلب من  التحديات ثم اجمع املزيد من  التقدميي بأي نقاط إضافية. اطلب من متطوع عرض  العرض 

إضافية. نقاطاً  اجمع  ثم  املخاطر  متطوع عرض 

ينظر . 4 االعتبار عندما  القالب. وافق عىل وضعها يف  الورقي  اللوح  املخاطر عىل  الرئيسية بشأن  التحديات والشواغل  وّضح 
املحلية.  املجتمعات  قادة  الفريق يف مجاالت إرشاك 
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لربامج مناهضة  	 بالنسبة  الفريق اآلخرين،  أعضاء  أو مسؤوليات  الربنامج،  بكامل نطاق  أقل دراية  الفريق  أعضاء  قد يكون 
النوع االجتامعي الكبرية أو داخل الربامج ذات املعدل املرتفع لدوران املوظفني.  وقد يتطلب األمر  العنف املبني عىل 

الثقة  لبناء  التدريب  الِفرق يف  بناء  إدماج مترينات  للربامج ومناقشتها، وميكن  املختلفة  الجوانب  لعرض  الوقت  من  مزيداً 
مشرتكة.  وأرضية 

املحلية. حافظ عىل مساحة آمنة  	 الفريق قد تكون لديهم تجارب وعالقات شخصية مع قادة املجتمعات  قّدر أن أعضاء 
باحرتام. والتواصل 

التالية.  	 الوحدات  يف  القالبة الستخدامها  الورقية  اللوحات  احتفظ مبالحظات 
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رسم خريطة قيادة املجتمعات املحلية

ملخص

املعروفة  القيادة  لهياكل  االجتامعي خريطة  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية  الِفرق  ترسم 
النسائية. القيادات  القادة، مبا يف ذلك  لجمع معلومات إضافية حول  وتضع خططاً 

التعلم أهداف 

املشاركون مبا ييل: سيقوم 

املجتمعية  	 القيادة  هياكل  تحديد 

القيادة 	 املعلومات عن هياكل  املزيد من  وضع خطط لجمع 

كافية معروفة( 	 كانت هناك معلومات  )إذا  املحلية  املجتمعات  لقادة  أولية  رسم خرائط 

والتحضري املواد 

ورق لوح ورقي قالب وأقالم تحديد . 1

توجيهات مجموعة األدوات متاحة لالستعراض )مع نُسخ مطبوعة من فصل »بناء أساس لإلرشاك« متاحة للتوزيع إذا أمكن(. 2

بناء أساس. 3 النسائية يف أدوات وموارد  القيادات  النرشة اإلرشادية: تحديد  أو متاحة الستعراض  للتوزيع  نسخة 

الوقت

ساعة واحدة و45 دقيقة

اإلجراء

الخطوة األوىل: العصف الذهني: من هم قادة املجتمعات املحلية؟ )20 دقيقة(
القيادة  الذهني بشأن  للعصف  بقيلدة مترين  »بناء أساس لإلرشاك«. قم  الثالثة يف فصل  الخطوة  استعرض 

الذين يعملون يف مجتمعات  الفريق  التقسيم إىل مجموعات صغرية من أعضاء  أو فكر يف  املجتمعية يف جلسة عامة 
القالب. الورقي  اللوح  املالحظات عىل  املحيل. دّون  املجتمع  أو قطاعات مختلفة من  محلية مختلفة 

ما هي هياكل القيادة الرسمية املوجودة يف املجتمع املحيل؟ )فكر يف الهياكل حسب الجغرافيا، واملجموعة الثقافية، والدين، إلخ( 	

الرسمية؟ 	 املناصب  يُعترَبون قادة خارج  الذين  من هم األشخاص 

ما هي املسؤوليات املحددة للقادة عىل اختالفهم فيام يتعلق بالوقاية من العنف املبني عىل النوع االجتامعي واالستجابة له؟ 	

ما هي العالقات بني هياكل القيادة املختلفة؟ هل توجد تسلسالت هرمية رسمية، أو خطوط محددة لإلبالغ، أو مستويات للسلطة، إلخ؟ 	

املختلفة؟ 	 القيادة  املختلفني/هياكل  للقادة  النفوذ  ذات  السكانية  مناطق/اديان/املجموعات  هي  ما 

املحيل؟ 	 القادة واملجتمع  القادة، وبني  القيادة؟ وبني مختلف  السلطة بني مختلف هياكل  ديناميات  ما هي 
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الخطوة الثانية: العصف الذهني: من هي القيادات النسائية التي ميكن إرشاكها بشكل أكرب؟ )30 دقيقة(
اإلرشادية:  النرشة  استعرض  القيادة؟  املعروفة عن هياكل  املعلومات  الفريق عىل  إن يحصل  ما  النسائية  القيادة  أكرث عن  استفرس 

القالب. الورقي  اللوح  املالحظات عىل  النسائية ودّون  القيادة  إمكانات  بشأن  نقاشاً  اعقد  النسائية.  القيادات  تحديد 

نسائية رسمية؟  	 قيادات  تحديد  تم  هل 

قائدات بعد؟  	 اعتبارهن  يتم  القيادة، حتى وإن مل  بإمكانات  يتمتعن  هل هناك نساء محرتمات وموثوق بهن 

القيادة؟ 	 بإمكانات  يتمتعن  املحيل  املجتمع  فتيات يف  هل هناك 

املحيل؟ 	 املجتمع  والفتيات يف  النساء  احتياجات  أفضل من ميثل  َمن 

الخطوة الثالثة: مترين رسم الخرائط: القيادة املجتمعية )55 دقيقة(
وكذلك  املجتمعية،  بالقيادة  الفريق  معرفة  وقيّم مستوى  القالبة  الورقية  اللوحات  املدونة عىل  املالحظات  استعرض 

الفريق.  الثغرات يف معرفة  أو  الرئيسية  العامة. وتأكد من تحديد األسئلة  الجلسة  باقية، يف  أسئلة  أي 

الثالثة من فصل »بناء أساس لإلرشاك« لوضع خطة لجمع معلومات إضافية، مبا يف  الخطوة  استخدم توجيهات 
املجتمعية.   القيادة  بهياكل  للغاية  معرفة محدودة  الفريق  لدى  كان  إذا  التالية،  والخطوات  املسؤوليات  ذلك 

القادة الذين  ضع قامئة أولية، أو رسم بياين، أو متثيل برصي آخر للقيادة املجتمعية وسلّط الضوء عىل 
القيادة املجتمعية.  الفريق قدر كاف من املعرفة بهياكل  الفريق لإلرشاك األويل، إذا كان لدى  حددهم 

قطاعات  أو  بأكملها  مجتمعات  تشتمل عىل  أن  القيادة  لهياكل  البرصية  للتمثيالت  ميكن 
محددة من املجتمعات. وميكن أن تشمل معلومات عن اآليت:

والقيادة  	 الدينية،  والقيادة  املخيم،  قيادة  )مثل،  املتداخلة  أو  املتعددة  الهياكل  ذلك  مبا يف  الهرمية،  والتسلسالت  الهياكل 
املؤثرة( والشبكات  التقليدية، 

القيادة  	 القادة وهياكل  بني  العالقات 

أو كتل مجتمعية( 	 أو عشائر،  دينية محددة،  املثال، مجموعات  النفوذ )عىل سبيل  مناطق 

الخدمات، وتسوية  	 القرارات بشأن  املثال،  النوع االجتامعي )عىل سبيل  املبني عىل  بالعنف  يتعلق  القادة فيام  أدوار 
إلخ( الزواج والطالق،  املنازعات، وتسويات 

 
 senior
religious
leaders

 religious
leaders

clan
leaders

senior leaders

council leaders

block leaders

املحلية املجتمعات  قادة  لخريطة  عينة 
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النظر  	 املعلومات ووجهات  لتبادل  امنح مساحة  الفريق.  آراء  توافق  إىل  املحلية  املجتمعات  أن يستند رسم خرائط  ينبغي 
القادة.   تأثري مختلف  الفريق حول أدوار أو مستويات  إذا اختلف أعضاء  واالتفاق عىل جمع معلومات إضافية، 

الجلسة: 	 نهاية هذه  التالية، يف  املخرجات  الِفرق  تنتج  أن  ينبغي 

النسائية(  	 القيادات  )مبا يف ذلك  والقادة  القيادة  اإلضافية حول هياكل  املعلومات  خطة لجمع 

كافية معروفة(  	 معلومات  كانت هناك  )إذا  املجتمعية  للقيادة  أولية  رسم خرائط 
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تحديد األولويات

ملخص

القيادة  الربنامج وهياكل  أللويات  فهامً  االجتامعي  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية  الِفرق  تطبق 
الِفرق يف االحتياجات  للربامج. وستنظر  الرئيسية  املجاالت  املجتمع املحيل يف  للنظر يف إرشاك قادة 

اإلرشاك.   أولويات  وتصّوت عىل  املختلفة  بالتدخالت  املتعلقة  واملخاطر  واإلمكانات 
 

التعلم أهداف 

املشاركون مبا ييل: سيقوم 

الربنامج 	 القرار عىل تخطيط  لصنع  وأداة  األدوات  توجيهات مجموعة  تطبيق 

الربنامج 	 لتدخالت  األخرى،  االعتبارات  وكذلك  والفوائد،  املخاطر  تقدير 

والتحضري املواد 

ورق لوح ورقي قالب وأقالم تحديد . 1

متاحة( . 2 كانت  )إذا  الالصقة  امللصقات/املالحظات 

توجيهات مجموعة األدوات متاحة لالطالع عليها. سريجع املشاركون إىل فصل »بناء أساس لإلرشاك«  )مع إتاحة نُسخ . 3
األولويات. تحديد  لبدء  الرئيسية  اإلرشاك  الفصول حول مجاالت  تصفح  أيضاً  للمشاركني  أمكن(. ميكن  إذا  لتوزيعها  مطبوعة 

الرئيسية يف أدوات وموارد بناء أساس. 4 القرار: تحديد مجاالت اإلرشاك  نسخة للتوزيع أو متاحة الستعراض أداة صنع 

مالحظات اللوح الورقي القالب من وحدة التقييم: الربامج الحالية ملناهضة العنف املبني عىل النوع االجتامعي وإرشاك القادة.. 5

الوقت

ساعتان
 

اإلجراء

الخطوة األوىل: مترين املجموعات الصغرية: استكشاف اإلمكانات عرب مجاالت اإلرشاك الرئيسية )ساعة 
واحدة(

املبني . 1 العنف  ملناهضة  الحالية  الربامج  التقييم:  أثناء وحدة  تحديده  تم  الذي  النحو  بإيجاز، عىل  برنامجك  أهداف  استعرض 
التصدي لها؟ التي يحاول برنامجك  القادة. ما هي املشكالت  النوع االجتامعي وإرشاك  عىل 

الفريق إىل أربع مجموعات، مع تعيني مجال رئييس لإلرشاك لكل منها. )ميكنك استبعاد أي مجال رئييس لإلرشاك إذا . 2 قّسم 
كان الربنامج لن يأخذ أي تدخالت يف ذلك املجال يف االعتبار(. 
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االجتامعي . 3 النوع  املبني عىل  العنف  الحالية ملناهضة  الربامج  التقييم:  الصلة من وحدة  القالبة ذات  الورقية  اللوحات  شارك 
املتعلقة مبجاالت  الحالية  باألنشطة  املشاركني  أن تساعد يف تذكري  املالحظات  لهذه  املجموعات. ميكن  القادة مع  وإرشاك 

الرئيسية.  اإلرشاك 

الخاص . 4 بالنسبة ملجال اإلرشاك املعني  ارشح أن كل مجموعة ستنظر يف إمكانات )زيادة( إرشاك قادة املجتمعات املحلية 
العامة. الجلسة  القالب وتعرضها يف  الورقي  اللوح  أفكارها لإلرشاك عىل  النقاش  بعد  املجموعات  بهم. وستدون 

اطلب من املجموعات فعل اآليت: . 5

a . الرابعة من فصل »بناء أساس لإلرشاك« مع اإلجابة عن األسئلة املوجودة يف الجدول استعراض الخطوات 
املعينة. الرئيسية  اإلرشاك  الصلة مبجاالت  ذي 

الرئيسية . 	 القرار: تحديد مجاالت اإلرشاك  أداة صنع  استعراض 

c . .الرئيسية، إذا أمكن، لالطالع عىل أفكار لإلرشاك تصفح فصول مجموعة األدوات حول مجاالت اإلرشاك 
ووضع األفكار املحتملة لإلرشاك يف االعتبار، مع مراعاة ما ييل:  

السياقية  	 واألولويات  االحتياجات 

والفوائد 	 املخاطر 

والفتيات  	 النساء  االجتامعي ومصالح  النوع  املبني عىل  العنف  من  الناجيات  مصالح 

الفريق وموارده 	 قدرات 

d . اتفقوا عىل اإلجراءات ذات األولوية التي يجب اتخاذها مع قادة املجتمعات املحلية، يف مجال اإلرشاك
القالب. الورقي  اللوح  املعني، وسجلوها عىل 

الخطوة الثانية: تقديم التقارير والتصويت )ساعة واحدة(

األسئلة.. 1 اسمح بطرح  املحددة.  األولويات  الرئيسية، وكذلك  مناقشتهم  نقاط  لعرض  ادع متطوع من كل مجموعة 

األولويات. وّزع ستة ملصقات/مالحظات الصقة عىل كل . 2 للتصويت عىل  ارشح أن جميع املشاركني سيحصلون عىل فرصة 
مشارك. وادع املشاركني إىل الرجوع إىل كل لوح ورقي قالب وأضف ملصقات/مالحظات الصقة )أو نجوم تحمل عالمات 
املشاركني توزيع  يتوجب عىل  أولوياتها. ال  التي يرغبون يف تحديد  التدخالت  القالبة بجوار  الورقية  اللوحات  ملونة( عىل 
الخمسة جميعها ملجال رئييس  )أو مجاالت اإلرشاك( – ميكنهم استخدام األصوات  القالبة  الورقية  اللوحات  أصواتهم عرب 

واحد من مجاالت اإلرشاك إذا كان ذلك يعرب عن وجهة نظرهم بشأن األولويات. 

فكروا معاً يف نتائج التصويت. أين وجد الفريق توافقاً يف اآلراء؟ ما هو مجال )مجاالت( اإلرشاك الرئييس؟ ما هي فكرة/. 3
أفكار اإلرشاك؟

نقاط املناقشة الرئيسية/مالحظات التيسري اإلضافية

تحقق مع املجموعات للتأكد من تقديرها للمخاطر األخالقية واملخاطر التي تهدد السالمة أثناء نظرها يف مجاالت اإلرشاك املحتملة.  	

ميكن لهذا التمرين أن يساعد الِفرق عىل تحديد أولويات إرشاك قادة املجتمعات املحلية، عىل أن يتبع ذلك تخطيط أكرث تفصيالً.  	
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الفرق العاملة يف مجال العنف القائم عىل النوع االجتامعي

تحديد القادة من أجل اإلرشاك

ملخص

الذين ميكن  القادة  َمن هم  املشاركون  الربامج، سيفكر  املجتمعية وأولويات  القيادة  التأمل يف هياكل  بعد 
الرئيسية. القادة من أجل مجاالت اإلرشاك  لتوجيه تحديد  الفريق معايري  إرشاكهم. وسيضع 

التعلم أهداف 

املشاركون مبا ييل: سيقوم 

النوع االجتامعي  	 املبني عىل  العنف  الوقاية من  املحلية يف مختلف مجاالت  املجتمعات  النظر يف معايري إرشاك قادة 
له.  واالستجابة 

القادة( الذين قد يدعمون أهداف الربنامج. 	 القادة )أو أنواع  تحديد 

والتحضري املواد 

ورق لوح ورقي قالب وأقالم تحديد . 1

متاحة( . 2 كانت  )إذا  الالصقة  امللصقات/املالحظات 

إذا . 3 للتوزيع  نُسخ مطبوعة من فصل »بناء أساس لإلرشاك« متاحة  األدوات متاحة لالستعراض )مع  توجيهات مجموعة 
أمكن(

األولويات.. 4 وتحديد  املجتمعية  القيادة  التدريبيتني رسم خرائط  الوحدتني  من  القالب  الورقي  اللوح  مالحظات 

الوقت

دقيقة و15  ساعتان 

اإلجراء

الخطوة األوىل: العصف الذهني: من هم القادة الذين ينبغي إرشاكهم؟ )30 دقيقة(
إليها  التوصل  التي تم  الفريق والقرارات  الخامسة يف فصل »بناء أساس لإلرشاك«. ارجع إىل مناقشات  الخطوة  استعرض 

املحلية  املجتمعات  قادة  ناقش من هم  التدريبيتني.  األولويات  املجتمعية و تحديد  القيادة  أثناء وحديت رسم خرائط 
األولية لإلرشاك. دّون  للقيادة واألولويات  الفريق  بناًء عىل فهم  الربنامج،  الذين قد يرشكهم  الرسميني(  )الرسميني/غري 

الخامسة، مبا يف ذلك: الفريق يف األسئلة املوضحة يف الخطوة  القالب بينام ينظر  الورقي  اللوح  املالحظات عىل 

املبني  	 العنف  برنامج مناهضة  أو مجاالت شواغل متداخلة مع  الذين قد يكون لديهم اهتاممات مشرتكة  القادة  من هم 
االجتامعي؟ النوع  عىل 

الثقة واالحرتام وملاذا؟  	 الذين يُعتَقد أنهم يحظون بأكرب قدرة من  القادة  من هم 
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النساء والفتيات عن مخاوفهن بشأن أي قادة محددين؟  	 هل أعربت 

كيف ميكن لعوامل مثل العقيدة، أو اإلثنية، أو العشرية أن تؤثر عىل مجاالت نفوذ القادة فيام يتعلق مبجاالت اإلرشاك الرئيسية؟ 	

الخطوة الثانية: وضع معايري إلرشاك قادة املجتمعات املحلية )45 دقيقة(

قّسم املشاركني إىل مجموعات صغرية. عنّي مجاالت محددة لإلرشاك أو أفكار لإلرشاك لكل مجموعة، إذا حدد الفريق أي . 1
املحلية؟  املجتمعات  قادة  أولويات إلرشاك 

املجموعات . 2 ينبغي عىل  املحلية.  املجتمعات  قادة  تركيزها إلرشاك  تتعلق مبجال  اطلب من كل مجموعة وضع معايري 
العامة. الجلسة  لعرضها يف  القالب  الورقي  اللوح  ثم عرضها عىل  عليها  املتفق  املعايري  مناقشة 

اطلب من املجموعة تحديد معايري معينة، مع األخذ يف االعتبار )عىل سبيل املثال ال الحرص( ما ييل:. 3

a . الشخصية والخصائص  الصفات 

الصلة. 	 ذات  املسائل  والتأثري عىل  السلطة 

c .املهارات

d .املعرفة

e .واملعتقدات واملواقف  القيم 

الخطوة الثانية: نقاش الجلسة العامة: االتفاق عىل املعايري وتحديد القادة )ساعة واحدة(

األسئلة. . 1 بطرح  اسمح  املحددة.  املعايري  الرئيسية، وكذلك  مناقشتهم  نقاط  لعرض  ادع متطوع من كل مجموعة 

للربنامج أن تكون هناك معايري . 2 املفيد  املعايري املشرتكة، وكذلك االختالفات، عرب املجموعات. هل سيكون من  فكر يف 
معايري  إذا ظهرت  الفريق،  عليها  ليتفق  القالب  الورقي  اللوح  املعايري عىل  املختلفة؟ سّجل  اإلرشاك  مختلفة ملجاالت/أنشطة 

قبل  الفريق  ليستعرضها  املعايري  املجموعة ووضع  إىل مالحظات  االستناد  املوافقة عىل  أو متطوع  للميرس  واضحة. ميكن 
الوقت.  من  إذا تطلب األمر مزيداً  لها،  النهائية  الصيغة  وضع 

بناًء عىل . 3 القادة( إلرشاكهم يف املجاالت/األنشطة املختلفة،  أنواع من  )أو  هل ميكن للمشاركني بدء تحديد قادة معينني 
الفريق لإلرشاك. القالب حول تخطيط  الورقي  اللوح  الجلسة عىل  املحددة؟ سّجل مالحظات  املعايري 

نقاط املناقشة الرئيسية/مالحظات التيسري اإلضافية

واستكامل رسم  	 املجتمعية  القيادة  املعلومات حول  مناسبة من  الفريق كمية  بعد جمع  الجلسة  تيسري هذه  األفضل  من 
أولويات مبدئية عىل األقل إلرشاك قادة املجتمعات املحلية.  الِفرق  أيَضا أن تحدد  املفيد  الخرائط. وسيكون من 

القادة من  	 الربامج املشاركة مع مجموعة من  يجب أال تكون معايري قادة املجتمع املحيل مقيدة، ال سيام عندما تتطلب 
الذين  القادة  الِفرق يف تحديد  إليها. ينبغي أن تعمل املعايري عوضاً عن ذلك عىل توجيه  الربامج والوصول  أجل تخطيط 

الرئيسية.  سيكونون يف أفضل وضع لدعم مجاالت اإلرشاك 
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الفرق العاملة يف مجال العنف القائم عىل النوع االجتامعي

تخطيط الفريق لإلرشاك

ملخص

األدوات  توجيهات مجموعة  االجتامعي عىل  النوع  إىل  املبني  بالعنف  املعنية  الِفرق  ستستند 

املحلية.  املجتمعات  قادة  لوضع خطط إلرشاك  السابقة  التدريبية  والوحدات  والقرارات 

التعلم أهداف 

املشاركون مبا ييل: سيقوم 

النشاط 	 تخطيط  املامرسة يف  اكتساب 

املحلية   	 املجتمعات  قادة  وضع خطة عمل هادفة ومنظمة إلرشاك 

والتحضري املواد 

ورق لوح ورقي قالب وأقالم تحديد . 1

توجيهات مجموعة األدوات متاحة لالطالع عليها. سريجع املشاركون إىل فصل »بناء أساس لإلرشاك«  )مع إتاحة نُسخ . 2
الرئيسية  إىل فصول مجاالت اإلرشاك  الوصول  إمكانية  أيضاً  للمشاركني  يكون  أن  ينبغي  أمكن(.  إذا  لتوزيعها  مطبوعة 

العمل. لتخطيط 

النشاط يف أدوات وموارد بناء أساس. 3 نسخة للتوزيع أو متاحة الستعراض أداة تخطيط 

القادة من أجل اإلرشاك... 4 األولويات وتحديد  التدريبيتني تحديد  الوحدتني  القالب من  الورقي  اللوح  مالحظات 

الوقت

ساعتان

اإلجراء

الخطوة األوىل: استعراض األولويات )20 دقيقة(
والقرارات  الرئيسية  النقاش  نقاط  أساس لإلرشاك«. واستعرض  »بناء  الخامسة يف فصل  الخطوة  استعرض 

التدريبيتني. القادة من اجل اإلرشاك  أثناء وحديت تحديد األهداف و تحديد  إليها  التوصل  التي تم 
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الخطوة الثانية: عمل املجموعات الصغرية: تخطيط األنشطة )ساعة واحدة(

التقسيم إىل مجموعات سرتكز عىل مجاالت . 1 الربنامج. فكر يف  يتناسب مع تخطيط  قّسم املشاركني إىل مجموعات صغرية، مبا 
املبني عىل  العنف  املثال، أخصائيي  أدواراً مشرتكة )عىل سبيل  يتشاركون  أو مجموعات تضم موظفني  الرئيسية،  اإلرشاك 

كليهام. أو  املجتمعية(  التعبئة  ومسؤويل  االجتامعي،  النوع 

الجامعي. . 2 للتخطيط  الرئيسية  الصلة من مجاالت اإلرشاك  الفصول ذات  النشاط ووفّر  أداة تخطيط  نُسَخا من  وّزع 

املحلية.. 3 املجتمعات  قادة  لبد تخطيط إرشاك  النشاط  أداة تخطيط  استخدام  املجموعات  اطلب من 
 

الخطوة الثالثة: نقاش الجلسة العامة: تخطيط األنشطة )40 دقيقة(
وتعبئة  الخطة،  لتوحيد  التالية  الخطوات  وناقش  النشاط.  واستعرض خطط  أخرى  مرة  معاً  املجموعات  اجمع 

املنتظم  املتابعة، ضمن خطوط لإلبالغ  الربنامج. وافق عىل خطط  الالزمة، وبناء األنشطة يف خطط عمل  املوارد 
وجداول زمنية لالجتامعات، أو من خالل مراقبة مخصصة إلرشاك قادة املجتمعات املحلية، أو كال األمرين.

نقاط املناقشة الرئيسية/مالحظات التيسري اإلضافية

القامئة.  	 الربامج  تخطيط  إجراءات  لتالئم  الفريق  تخطيط  تحديث طرق  ميكن 

بينام  	 للنشاط،  مكثفاً  العادية تخطيطاً  األنشطة  املحلية يف  املجتمعات  لقادة  محدوداً  تدمج إرشاكاً  التي  الِفرق  تحتاج  قد ال 
بعناية. األنشطة  لتخطيط  إضافياً  وقتاً  وجديدة  متعددة  لتدخالت  تخطط  التي  الِفرق  ستحتاج 
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االستجابة للعنف املبني عىل النوع 
)GBV( االجتامعي

التدريب
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)GBV( االستجابة للعنف املبني عىل النوع االجتامعي

من املستهدفون بالتدريب؟

املبني عىل  للعنف  االستجابة  االجتامعي عىل  النوع  املبني عىل  للعنف  لالستجابة  التدريبية  الوحدات  تركز 
بالِفرق  املحلية، وكذلك  املجتمعات  قادة  لجميع  املحيل، وهي ذات صلة  املجتمع  االجتامعي عىل مستوى  النوع 

الرئيسية  املفاهيم  تدريب  للبناء عىل  التدريب مصمم  االجتامعي. وهذا  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية 
فهمهم ألشكال  لتعميق  املحلية  املجتمعات  وقادة  املوظفني  أجل  االجتامعي من  النوع  املبني عىل  للعنف 

تطبيق  االجتامعي وعواقبه، وكيفية  النوع  املبني عىل  العنف  االجتامعي، ودوافع  النوع  املبني عىل  العنف 
االجتامعي. النوع  املبني عىل  العنف  للناجيات من  أفضل  لتقديم دعم  الناجيات  تركز عىل  التي  املبادئ 

كيف يرتبط التدريب بتوجيهات مجموعة األدوات؟

االجتامعي  النوع  املبني عىل  للعنف  لالستجابة  التدريبية  الوحدات  يف  املتضمن  املحتوى  يرتبط 
توجيهات مجموعة  االجتامعي«   من  النوع  املبني عىل  للعنف  »االستجابة  بفصل  وثيقاً  ارتباطاً 

النوع االجتامعي.  املبني عىل  األدوات ويستند إىل أدوات وموارد االستجابة للعنف 

الوقت واملوارد الالزمة

التدريبية مصممة  الوحدات  والغداء.  االسرتاحة  لفرتات  الوقت  إتاحة  كاملني، مع  يومني  التدريب يف  تغطية محتوى  ميكن 
التي تستغرق  التدريبية  الدورة  النوع االجتامعي، وميكن تكرار  املبني عىل  العنف  لرتكز عىل شكل أو نوع محدد من 

التدريبية عىل بعضها بعض،  الوحدات  تبني  االجتامعي.  النوع  املبني عىل  العنف  إضافية من  أشكال  للرتكيز عىل  يومني 
بالتسلسل  يومني  مدتها  تدريبات مستمرة  االجتامعي  النوع  املبني عىل  العنف  مناهضة  برامج  تنظم  بأن  يُوَص  ولهذا 
أوالً.  النوع االجتامعي  املبني عىل  للعنف  الرئيسية  املفاهيم  املشاركني إكامل تدريب  ينبغي عىل  أنه  به. تذكر  املوص 

جداول التدريب الزمنية التي ميكن أخذها يف االعتبار فيام يتعلق باالستجابة للعنف املبني عىل النوع 
االجتامعي:  

يومان 	 التأسييس(:  )التدريب  الرئيسية  املفاهيم 

النوع االجتامعي  	 املبني عىل  العنف  )تركز عىل فهم شكل من أشكال  النوع االجتامعي  املبني عىل  للعنف  االستجابة 
يومان* له(:  واالستجابة 

للِفرق، حيثام أمكن، تخصيص نصف يوم إىل يوم كامل إضايف مع قادة املجتمعات املحلية  *ميكن 
االجتامعي.  النوع  املبني عىل  للعنف  االستجابة  لتعزيز  الالزمة  اإلجراءات  لتخطيط 

 
األدوات،  توجيهات مجموعة  تتطلب سوى  وال  منخفضة  التكنولوجيا  فيها  تكون  التي  األوضاع  التدريبية  الوحدات  /تراعي 

وورق لوح ورقي قالب وأقالم تحديد، وورق وأقالم جافة/دفاتر فردية، وأدوات ونرشات مطبوعة/منسوخة. 
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مخطــط العنــف املبنــي عــىل النــوع االجتامعــي: فهــم شــكل مــن 
أشكال العنف املبني عىل النوع االجتامعي واالستجابة له

الفئة املستهدفة  

الوقت املقّدرملحة عامة عن الوحدةالوحدة 

Day 1

للعنف  الرئيسية  املفاهيم  استعراض 
االجتامعي النوع  املبني عىل 

الرئيسية  املفاهيم  بإيجاز  املشاركون  يستعرض 
النحو  االجتامعي، عىل  النوع  املبني عىل  للعنف 

املبني  للعنف  الرئيسية  املفاهيم  تدريب  يف  املتضمن 
تبلغ مدته يومني.  الذي  النوع االجتامعي  عىل 

املفاهيم  الوحدة تحت عنوان  العثور عىل  *ميكن 
االجتامعي النوع  عىل  املبني  للعنف  الرئيسية 

واحدة  ساعة 
دقيقة و30 

تخيل يوم واحد يف حياة امرأة أو فتاة إىل  املشاركني  التمرين  هذا  يدعو 
مجتمعهم  يف  فتاة  أو  المرأة  اليومي  الواقع 
الالحقة.  للمناقشات  املسار  ويحدد  املحيل 

دقيقة  30

املبني عىل  العنف  أشكال 
السياق،  االجتامعي:  النوع 

الخطر وعوامل  والتعريفات، 

العنف  من أشكال  يقدم امليرسون شكالً محدداً 
عليه  الرتكيز  االجتامعي سيتم  النوع  املبني عىل 
تبلغ مدته يومني. سيبدأ  الذي  التدريب  طوال 
الشكل من  لهذا  أعمق  فهم  بتطوير  املشاركون 

االجتامعي،  النوع  املبني عىل  العنف  أشكال 
السياقية.  الخطر  مبا يف ذلك عوامل 

واحدة  ساعة 
دقيقة و30 

النوع  املبني عىل  العنف  أشكال 
الفهم  بناء  االجتامعي: 

سيناريوهات  من خالل  املشاركون  سيفكر 
املبني عىل  للعنف  التعرض  تجربة  افرتاضية يف 
الناجيات  من  لناجية  بالنسبة  االجتامعي  النوع 
تقود  التي  والسلوكيات  املواقف  وسينظرون يف 

مجتمعهم.  االجتامعي يف  النوع  املبني عىل  للعنف 

ساعتان

يومان

جميع القادة املجتمعيني الفرق العاملة يف مجال العنف القائم عىل النوع االجتامعي



املبني عىل  العنف  أشكال 
العواقب االجتامعي:  النوع 

الفردية،  العواقب  املشاركون  يستعرض 
أشكال  لشكل محدد من  واملجتمعية  واألرسية، 

االجتامعي. النوع  املبني عىل  العنف 

دقيقة  45

الحامية عوامل  التعرض تعزيز  التي تحد من  العوامل  املشاركون يف  يفكر 
وكذلك  االجتامعي،  النوع  املبني عىل  للعنف 

بالنسبة  العواقب  مخاطر  من  تخفف  التي  العوامل 
الحامية  إجراءات  تحديد  ويبدؤون  للناجيات، 

اتخاذها. املحلية  للمجتمعات  ميكن  التي 

واحدة  ساعة 
دقيقة  و45 

املحلية املجتمعات  قادة  التي يؤديها قادة دور  يحدد املشاركون األدوار 
للعنف  االستجابة  يف  املحلية  املجتمعات 
النوع االجتامعي واإلجراءات  املبني عىل 

املخاطر  للحد من  اتخاذها  للقادة  التي ميكن 
للناجيات.   املقدم  الدعم  وتعزيز 

واحدة  ساعة 
دقيقة و45 

للناجيات للمشاركني االستجابة  الوقت  املزيد من  الوحدة  تخصص هذه 
يفصحن عن حوادث  الاليت  للناجيات  االستجابة  ملامرسة 
بالبناء عىل  االجتامعي، وذلك  النوع  املبني عىل  العنف 

املبني  للعنف  الرئيسية  للمفاهيم  التدريبية  الوحدة 
الدعم. الناجيات بخدمات  االجتامعي: ربط  النوع  عىل 

دقيقة و30  ساعتان 
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جميع القادة املجتمعيني الفرق العاملة يف مجال العنف القائم عىل النوع االجتامعي

يوم واحد يف حياة امرأة أو فتاة

ملخص

الالحقة.  للمناقشات  املسار  فتاة يف مجتمعهم املحيل ويحدد  أو  اليومي المرأة  الواقع  املشاركني إىل تخيل  التمرين  يدعو هذا 

التعلم أهداف 
املشاركون وامليرسون مبا ييل: سيقوم 

املتاحة لهن  	 املجتمع املحيل والفرص  أو كليهام يف  الفتيات،  أو  النساء،  تواجه  التي  التحديات  التفكري يف 

والتحضري املواد 

اخرت ملفاً تعريفياً موجزاً للتصور املوّجه: امرأة أم فتاة؟ متزوجة؟ وضع النزوح؟ هل هناك أي عوامل محددة أخرى قد تساهم يف املخاطر؟. 1

عينة . 2 وكيّفها:  النرشة  استعرض  املختار.  التعريفي  وامللف  املجتمعي  للسياق  مناسبة  تكون  املوّجه  للتصور  أسئلة  حرّض 
املوّجه. للتصور  األسئلة 

الوقت

دقيقة  30

اإلجراء

الخطوة األوىل: التصور املوّجه )15 دقيقة(

اطلب من املشاركني إغامض أعينهم، إذا كانوا مرتاحني لفعل ذلك، وتخيل أنفسهم يف حياة امرأة أو فتاة. وشارك ملفاً . 3
املتخيلة.  الفتاة  أو  للمرأة  للغاية  موجزاً  تعريفياً 

الفتاة يف املجتمع . 4 التفكري يف إجابات لألسئلة بصمت. واطرح سلسلة من األسئلة حول يوم املرأة أو  اطلب من املشاركني 
النرشة.  انظر عينة األسئلة يف  املحيل. 

الخطوة الثانية: األفكار )15 دقيقة(
أنفسكم يف حياة  املوّجه. كيف كان شعوركم عندما وضعتم  التصور  أفكارهم من  املشاركني مشاركة  اطلب من 

امرأة أو فتاة؟ هل فكرتم يف يشء مل تفكروا فيه من قبل؟ ما هي األسئلة التي ستبقى يف أذهانكم؟   

نقاط املناقشة الرئيسية/مالحظات التيسري اإلضافية

عىل  للتدريبات  خصيصاً  محدد  أنه  من  الرغم  عىل  تدريب،  أي  مع  املوّجه  التصور  تكييف  ميكن 
النوع  عىل  املبني  العنف  مخاطر  من  والتخفيف  االجتامعي  النوع  عىل  املبني  للعنف  االستجابة 

الِفرق.  اجتامعات  أو  الجامعية  املناقشات  مع  التمرين  تكييف  ميكن  كام  االجتامعي. 
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النرشة: عينة األسئلة للتصور املوّجه.

امرأة متزوجة ولديها أطفال صغار

يف أي وقت تستيقظ يف الصباح؟  	

املاضية؟ 	 الليلة  نامت  أين  هل تستيقظ يف رسير؟ 

باألمان هناك؟  	 املرحاض بخصوصية؟ هل تشعر  استخدام  املرحاض؟ هل ميكنها  لتستخدم  أين تذهب 

األوىل؟ 	 ما هي مسؤولياتها 

هل تحرّض وجبة طعام ألرستها؟ هل يساعدها أحد؟ ما الذي تحرّضه لزوجها؟ ما الذي تحرّضه ألطفالها؟ هل تحرّض الطعام  	
ألي أشخاص آخرين؟ هل تتناول هي الطعام؟

املياه؟ كم يبعد مرفق االستحامم؟ هل هو مرفق خصويص؟ هل تشعر  	 الصباح؟ من جمع  هل لديها طريقة لالستحامم يف 
هناك؟  باألمان 

ارتداء مالبسهم؟  	 لديها مالبس جديدة لرتتديها؟ هل تساعد أطفالها يف  لليوم؟ هل  هل ترتدي مالبس 

الصباح؟  	 يفعله زوجها هذا  الذي  ما 

إليها؟  	 التي قد تحتاج  اليوم؟ هل ستعمل؟ ما هي األشياء  املنزل  هل ستغادر 

يقلقها؟  	 الذي  ما 

التي عليها قطعها مشياً عىل األقدام؟ هل السري إىل السوق آمن؟  	 اليوم— ما هي املسافة  هل عليها زيارة السوق 

ميسكها شاب ويهمس بيشء فظ يف أذنها أثناء سريها يف السوق. يضحك أصدقاؤه عىل ذلك. كيف تشعر؟ ما الذي قد  	
تقوله أو تفعله؟ ما الذي سيعتقده اآلخرون إذا رأوا ما حدث؟ كيف سيكون رد فعل زوجها؟  

الذي تفكر فيه عندما تتخذ قرارات بشأن مشرتياتها؟ 	 السوق؟ ما  إليها من  التي تحتاج  املال لرشاء األشياء  هل لديها 

التنظيف؟ جمع  	 اليوم؟  الطهو  الذي ستقضيه يف  الوقت  املنزل؟ ما مقدار  تتحملها عند عودتها إىل  التي  املسؤوليات  ما هي 
املاء أو الوقود؟ رعاية األطفال؟

هل ستقيض أي وقت يف االسرتخاء اليوم؟ القراءة؟ االستامع إىل الراديو؟ زيارة األصدقاء؟ زيارة مركز مجتمعي؟  	

هل سيقيض زوجها أي وقت يف االسرتخاء اليوم؟ التحدث مع اآلخرين؟ ما مقدار الوقت الذي سيقضيه يف الطهو اليوم؟  	
الوقود؟ رعاية األطفال؟  أو  املاء  التنظيف؟ جمع 

اليوم؟ هل يتعانقان؟ هل يتحدثان عن يومهام؟  	 املنزل يف نهاية  هل تسعد برؤية زوجها عندما يعود إىل 

ما رد فعل زوجها عندما تخربه إنها مل تتمكن من رشاء كل ما احتاجت إليه من السوق؟  	

للغاية ويرضبها، يف بعض األحيان. كيف تشعر حيال ذلك؟ هل تتحدث مع أي شخص عن ذلك؟ هل  	 يصبح زوجها غاضباً 
أنها زوجة جيدة؟ ما الذي سيقوله والداها لو علام بذلك؟ هل  يعرف جريانها بذلك؟ ما رأيهم فيها؟ هل يعتقدون 

باإلحراج؟  سيشعران  هل  معهام؟  للبقاء  سيدعونها 

هل من اآلمن لها مغادرة منزلها عندما يأيت املساء؟ هل ميكنها امليش يف مجتمعها املحيل يف الظالم؟ هل ميكنها مغادرة  	
التي ستواجهها؟   األخطار  ما هي  الظالم؟  املحيل يف  مجتمعها 

ليالً؟ هل تشعر باألمان؟  	 أين تذهب عندما تحتاج إىل استخدام املرحاض 

ليالً؟  	 للنوم  تستعد  عندما  بالجوع  تشعر  هل 
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النوم؟  	 تحاول  يقلقها عندما  الذي  ما 

التايل؟   	 باليوم  بالتفاؤل  تشعر  هل 

فتاة مراهقة 

يف أي وقت تستيقظ يف الصباح؟  	

املاضية؟ 	 الليلة  نامت  أين  هل تستيقظ يف رسير؟ 

هل تعيش مع أرستها؟ هل تعيش مع أحد آخر؟ هل تشعر باألمان يف منزلها؟ 	

باألمان هناك؟  	 املرحاض بخصوصية؟ هل تشعر  استخدام  املرحاض؟ هل ميكنها  لتستخدم  أين تذهب 

األوىل؟ 	 ما هي مسؤولياتها 

يأكله أشقاؤها؟  	 الذي  الطعام لآلخرين؟ ما  الصباح؟ هل تحرّض طعامها؟ هل تحرّض  ماذا تأكل يف 

املياه؟ كم يبعد مرفق االستحامم؟ هل هو مرفق خصويص؟ هل تشعر  	 الصباح؟ من جمع  هل لديها طريقة لالستحامم يف 
هناك؟  باألمان 

ارتداء مالبسهم؟  	 لليوم؟ هل لديها مالبس جديدة لرتتديها؟ هل تساعد أي أشخاص آخرين عىل  هل ترتدي مالبس 

الصباح؟  	 أشقاؤها هذا  يفعل  ماذا 

اليوم؟  	 هل ستذهب إىل املدرسة 

اليوم؟  	 الذي ستحب قوله  ما 

الذي ستقيض معظم يومها يف فعله؟  	 ما 

هل عليها زيارة السوق اليوم— ما هي املسافة التي عليها قطعها مشياً عىل األقدام؟ هل السري إىل السوق آمن؟ ما هي  	
تواجهها؟ قد  التي  األخطار 

ميسكها شاب ويهمس بيشء فظ يف أذنها أثناء سريها يف السوق. يضحك أصدقاؤه عىل ذلك. كيف تشعر؟ ما الذي قد  	
تقوله أو تفعله؟ ما الذي سيعتقده اآلخرون إذا رأوا ما حدث؟ كيف سيكون رد فعل والديها؟ 

أو  	 املاء  التنظيف؟ جمع  اليوم؟  الطهو  الذي ستقضيه يف  الوقت  املنزل؟ ما مقدار  التي تتحملها يف  ما هي املسؤوليات 
اآلخرين؟ األطفال  الوقود؟ رعاية 

هل ستقيض أي وقت اليوم يف اللعب؟ القراءة؟ االستامع إىل الراديو؟ زيارة األصدقاء؟ زيارة مركز مجتمعي؟  	

هل سيقيض أشقاؤها أي وقت اليوم يف اللعب؟  	

بالتفاؤل؟  	 تشعر  به ملستقبلها؟ هل  تحلم  الذي  ما 

ما. هل ستكون قادرة عىل اختيار من تتزوج؟  	 تتخيل الزواج من رجل طيب يوماً 

هل سيتوقع والديها منها أن تتزوج قريباً؟ هل سيرصان عىل تزويجها بينام ال تزال صغرية؟ ماذا سيفعالن إذا رفضت؟  	

تريد فهم املزيد عن كيفية تغري جسدها. من ميكنها أن تسأل عن هذه األشياء؟ هل هناك من ميكنه مساعدتها إذا كانت  	
تخجل من التحدث إىل والدتها؟ هل ميكنها زيارة العيادة مبفردها؟ هل هناك أي خدمة أخرى متاحة لها يف املجتمع املحيل؟

التي قد تواجهها؟ 	 أين تذهب عندما تحتاج إىل استخدام املرحاض ليالً؟ هل تشعر باألمان؟ ما هي األخطار 

ليالً؟  	 للنوم  تستعد  عندما  بالجوع  تشعر  هل 

النوم؟  	 تحاول  يقلقها عندما  الذي  ما 

التايل؟  	 باليوم  بالتفاؤل  تشعر  هل 
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جميع القادة املجتمعيني الفرق العاملة يف مجال العنف القائم عىل النوع االجتامعي

أشــكال العنــف املبنــي عــىل النــوع االجتامعــي: الســياق، 
والتعريفات، وعوامل الخطر

ملخص

سيتم  االجتامعي  النوع  عىل  املبني  العنف  أشكال  من  محدداً  شكالً  الوحدة  هذه  يف  امليرسون  يقدم 
لهذا  أعمق  فهم  بتطوير  املشاركون  سيبدأ  يومني.  مدته  تبلغ  الذي  التدريب  طوال  عليه  الرتكيز 

السياقية.  الخطر  عوامل  ذلك  يف  مبا  االجتامعي،  النوع  عىل  املبني  العنف  أشكال  من  الشكل 

التعلم أهداف 

املشاركون مبا ييل: سيقوم 

النوع االجتامعي. 	 املبني عىل  العنف  تعريف شكل محدد من أشكال 

املحيل. 	 االجتامعي يف مجتمعهم  النوع  املبني عىل  العنف  أشكال  الخطر لشكل محدد من  تحديد عوامل 

سيقوم امليرسون مبا ييل:

النوع  	 املبني عىل  العنف  بشكل  مبارشًة  تتعلق  التي  الشائعة  والتقاليد  واملامرسات  والثقايف  األمني  السياق  فهم  تحسني 
الرتكيز.  موضع  االجتامعي 

والتحضري املواد 

ورق لوح ورقي قالب وأقالم تحديد. . 1

امليرس . 2 ليستعرضها  متاحة  األدوات  مجموعة  توجيهات 

للميرس )ومطبوعة . 3 املتاحة  االجتامعي  النوع  املبني عىل  للعنف  االستجابة  أدوات وموارد  الصلة من  الوقائع ذات  صحيفة 
االجتامعي( النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنيني  املوظفني  يركز عىل  التدريب  كان  إذا  لتوزيعها، 

االجتامعي موضع . 4 النوع  املبني عىل  العنف  املرتبطة بشكل  الخطر  بقوائم عوامل  القالبة  الورقية  اللوحات  تجهيز  فّكر يف 
الرتكيز. 

 

الوقت

ساعة واحدة و30 دقيقة 

اإلجراء

النوع االجتامعي.  املبني عىل  العنف  بالنسبة ألي شكل من أشكال  التالية  الخطوات  اتباع  **ميكن 
املبني عىل  العنف  أشكال  إجرائية لشكلني شائعني من  أدناه مالحظات  التفصيل  يتضح مبزيد من 

.)EFM( املبكر/القرسي والزواج   )IPV( الحميم الرشيك  االجتامعي—عنف  النوع 
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الخطوة األوىل: تحديد السياق )30 دقيقة(

مبارشًة بشكل . 1 تتعلق  التي  الشائعة،  املامرسات  والثقايف، وكذلك  األمني  السياق  املعلومات عن  لجمع  املناقشة  باب  افتح 
الجنيس واالغتصاب،  املثال، عىل االعتداء  إذا كنت سرتكز، عىل سبيل  الرتكيز.  النوع االجتامعي موضع  املبني عىل  العنف 
النساء واملراهقات. وإذا  التي تؤثر بصورة أكرث شيوعاً عىل  العنف  السياق األمني وأنواع  املناقشة حول  ميكنك فتح باب 

بالزواج،  املتعلقة  املجتمعية  التوقعات  مناقشة  فيمكنك  الحميم،  الرشيك  عنف  أو  املبكر/القرسي  الزواج  كنت سرتكز عىل 
الطوارئ. أثناء حالة  وكيف ميكن أن تتغري 

نقاط . 2 الضوء عىل  املجتمعية. وسلّط  باملامرسات  لو كنت عىل معرفة كبرية  املشاركني، حتى  بالتعلم من  أعرب عن اهتاممك 
التدريب. حاول  أثناء  تناول األسئلة بصورة أكرب  املتوقع وجود وجهات نظر مختلفة، وميكن  باالختالفات. من  االتفاق وأقر 

االستكشاف  الفرصة ملزيد من  التدريب  الدفاع. وسيتيح  أو وضعية  االرتياح  بعدم  الذين قد يشعرون  املشاركني  تهدئة 
املجتمعية.  للمامرسات 

الخطوة الثانية: تعريف شكل العنف املبني عىل النوع االجتامعي موضع الرتكيز )30 دقيقة(
املجتمعي ملشاركة  السياق  تحّول عن  الرتكيز.  االجتامعي موضع  النوع  املبني عىل  العنف  املعلومات حول شكل  قّدم 

الوقائع يف أدوات وموارد  العنف أوالً، وذلك باالستناد إىل صحائف  العاملية واملعلومات عن أمناط  التعريفات 
األسئلة.  وتناول  القالب  الورقي  اللوح  الرئيسية عىل  العنارص  دّون  االجتامعي.  النوع  املبني عىل  للعنف  االستجابة 

الخطوة الثالثة: تحديد عوامل الخطر )30 دقيقة(
النوع االجتامعي املختلفة تحدث يف كل مكان يف العامل وأن اختالل موازين  ذكّر املشاركني بأن أشكال العنف املبني عىل 
التالية: األسئلة  اطرح  االجتامعي.  النوع  املبني عىل  العنف  أشكال  الجذري لجميع  السبب  والنساء هو  الرجال  السلطة بني 

السياقات؟ 	 الرتكيز يف جميع  النوع االجتامعي موضع  املبني عىل  العنف  هل يحدث شكل 

املحيل؟  	 االجتامعي يف مجتمعهن  النوع  املبني عىل  العنف  والفتيات معرضات لشكل  النساء  التي قد تجعل  العوامل  ما هي 

للخطر من غريهن؟  	 أكرث عرضة  النساء والفتيات  هل هناك فئات معينة من 

املخاطر؟  	 تزيد  هل 
العاملية.  إىل األدلة  الخطر اإلضافية، استناداً  الضوء عىل عوامل  اجمع األفكار من املشاركني وسلّط 

نقاط املناقشة الرئيسية/مالحظات التيسري اإلضافية

االجتامعي  	 النوع  املبني عىل  العنف  املجتمعية تجاه شكل  املامرسات واملواقف  للتعرف عىل  الجلسة كفرصة  فّكر يف هذه 
الجديدة  واملعلومات  املختلفة،  النظر  والتفكري يف وجهات  األفكار  للمشاركني ملشاركة  آمنة  أوجد مساحة  الرتكيز.  موضع 

أيضاً. 

املشاركني  	 تتوقع من  النوع االجتامعي، وال  املبني عىل  العنف  املتاحة عن شكل  املعلومات  بالضغط ملشاركة جميع  ال تشعر 
أن  وتذكّر  يتناسب مع سياقك وجمهورك،  مبا  الرئيسية،  النقاط  وتناول  يتم مشاركتها.  التي  املعلومات  كافة  استيعاب 

الالحقة.  الجلسات  االجتامعي يف  النوع  املبني عىل  العنف  التعرف عىل شكل  املشاركني سيستمرون يف 
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فهــم أشــكال العنــف املبنــي عــىل النــوع االجتامعــي: الســياق، 
والتعريفات، وعوامل الخطر

الزواج املبكر والقرسي

اإلجراء

الخطوة األوىل: تحديد السياق: مامرسات الزواج
املناقشة والتعرف عىل املامرسات من املشاركني ما ييل: قد تشمل أسئلة فتح باب 

الزواج؟  	 ترتيب  أو  األزواج  اختيار  يتم  الرجال/الفتيان؟ كيف  يتزوج  أن  يُتوقّع  النساء/الفتيات؟ متى  تتزوج  أن  يُتوقّع  متى 
من يتخذ القرارات بشأن الزواج؟ هل يتم تبادل الهدايا أو املال؟ 

األرامل؟ فتيات  	 النساء  أو  املطلقات  السكان—مثل  الشائعة؟ هل هناك مامرسات مختلفة لدى بعض  الظروف غري  ماذا عن 
ذلك؟  لالغتصاب؟ غري  تعرضن 

هل تغريت مامرسات الزواج منذ حالة الطوارئ؟ هل تغريت املراسم؟ هل يتزوج الناس يف سن أصغر؟ هل تحدث زيجات  	
املختلفة؟ املحلية  املجتمعات  بني 

الخطوة الثانية: تعريف الزواج املبكر/القرسي
النوع االجتامعي. وأقر بأنه  ارشح أن الزواج املبكر والقرسي يُعترَب شكالً من أشكال العنف املبني عىل 

أطول يف مناقشتها،  قد تكون هناك عادات وأسباب مهمة تقف وراء هذه املامرسات ستقيض وقتاً 
العاملية:  وأنك سرتغب يف سامع آرائهم. تريد أوالً مشاركة تعريفات ومعلومات من األدلة 

الزواج املبكر هو قران رسمي أو غري رسمي يكون فيه أحد الطرفني أو كالهام أقل من 18 عاماً.  	

يحدث الزواج القرسي يف أي عمر عندما ال مينح أحد الزوجني عىل األقل موافقة كاملة.  	

»زواج األطفال« هو مصطلح آخر لوصف الزواج املبكر، ال سيام عندما يكون الزواج املبكر قرسياً. 	

اتفقت  	 التي  لتفسرياتها من خالل االتفاقيات  الدولية لحقوق اإلنسان، وفقاً  املعايري  18 عاماً  الزواج يف سن أقل من  ينتهك 
اتفقت  الطفل(.  واتفاقية حقوق  )سيداو(  املرأة  التمييز ضد  أشكال  القضاء عىل جميع  )اتفاقية  تقريباً  العامل  بلدان  جميع 

البلدان يف عام 1994 عىل منع الزواج املبكر وإنفاذ القوانني لضامن أال يقوم الزواج إال عىل املوافقة الحرة والكاملة 
.))ICPD( والتنمية  للسكان  الدويل  )املؤمتر  كليهام  للزوجني 

استكشافها  	 التي سيتم  املحلية  واملجتمعات  واألرس،  لألفراد،  والعواقب  املخاطر  من  بالعديد  والقرسي  املبكر  الزواج  يرتبط 
التدريب. بصورة أكرب يف 
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الخطوة الثالثة: تحديد عوامل الخطر: الزواج املبكر/القرسي

ذلك  	 يف  )مبا  القرسي  الزواج  لخطر  عرضة  األكرث  من  املحيل؟  املجتمع  يف  املبكر  الزواج  لخطر  عرضة  األكرث  من 
لغات(؟ لبا ا

بصفة  	 معرضات  الفتيات  بعض  هل  العاملي.  الصعيد  عىل  املراهقات  عىل  كبري  حد  إىل  والقرسي  املبكر  الزواج  يؤثر 
معرضات  املراهقات  تجعل  قد  التي  العوامل  إىل  أرش  املخاطر؟  تزيد  هل  والقرسي؟  املبكر  الزواج  لخطر  خاصة 

املحيل. املجتمع  يف  والقرسي  املبكر  للزواج  خاصة  بصفة 

النوع  	 عىل  املبني  العنف  شجرة  إىل  أرش  الرئيسية.  املفاهيم  استعراض  أثناء  الخطر  عوامل  مبناقشة  املشاركني  ذكّر 
اختالل  بسبب  للعنف  عرضة  النساء  تكون  املراهقات.  ضعف  يف  أكرث  التفكري  املشاركني  من  واطلب  االجتامعي. 

السلطة  موازين  اختالل  بسبب  للعنف  عرضة  األطفال  يكون  بينام  الجنسني.  بني  بالتمييز  املرتبط  السلطة  موازين 
وإكراههم  خداعهم  وميكن  ذاتها،  والحريات  بالحقوق  يتمتعون  وال  البالغني،  عىل  األطفال  يعتمد  بالعمر.  املرتبط 

السلطة.  محاور  من  املحورين  هذين  تقاطع  عند  عرشة(  والتاسعة  العارشة  عمر  )بني  املراهقات  تقع  إلخ.  بسهولة، 
النوع  عىل  املبني  بالعنف  بالتايل،  املراهقات،  وتتأثر  عمرهن.  وبسبب  الجنسني  بني  التمييز  بسبب  ضعيفات  وهن 

متناسبة.   غري  بصورة  االجتامعي 
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فهــم أشــكال العنــف املبنــي عــىل النــوع االجتامعــي: الســياق، 
والتعريفات، وعوامل الخطر 

عنف الرشيك الحميم

اإلجراء

الخطوة األوىل: تحديد السياق: مامرسات الزواج
املناقشة والتعرف عىل املامرسات من املشاركني ما ييل: قد تشمل أسئلة فتح باب 

من يتخذ القرارات بشأن الزواج؟ هل يتم تبادل الهدايا أو املال؟ هل من املفهوم أن الزوج ينضم ألرسة رشيكته مبجرد  	
الزواج؟ مع من يعيش الزوجان؟ هل ميارس البعض تعدد الزوجات؟ 

هل الطالق مسموح به، ويف ظل أي ظروف إذا كان كذلك؟ هل ميكن للزوجة الرشوع يف الطالق؟ من يحصل عىل حضانة  	
املعيشية املحتملة المرأة مطلقة—هل ستعود إىل منزل والديها؟ هل ميكن أن  الرتتيبات  الطالق؟ ما هي  األطفال يف حالة 

مبفردها؟  تعيش 

هل يُعترَب األزواج والزوجات متساوين يف عالقتهم؟ من املتوقع أن يتخذ القرارات؟ هل من املتوقع أن يطيع أحد الزوجني اآلخر؟  	

هل يتوقع أهل الزوج، أو جريانه، أن يرضب الزوج زوجته؟ هل يُعترَب هذا الرضب مامرسة جيدة أم سيئة، أم أن األمر  	
يعتمد عىل الظروف؟ ماذا إذا كانت الزوجة تُعترَب كسولة يف مسؤولياتها؟ ماذا إذا مل تطلب الزوجة إذن زوجها لزيارة 

األصدقاء أو إنفاق املال؟ ماذا إذا كانت الزوجة خائنة؟

الخطوة الثانية: تعريف عنف الرشيك الحميم
املشكلة.   الحميم وتقديم ملحة موجزة عن  الرشيك  لتعريف عنف  أدناه  الواردة  النقاط  إىل  استند 

بالتبادل  	 العائيل  العنف  يُستخَدم مصطلح  ما  أو سابق. وغالباً  انتهاك يرتكبه زوج أو رشيك حايل  الحميم هو  عنف الرشيك 
معه.

املسيطرة والحرمان من  	 السلوكيات  النفيس، وكذلك  أو  الجنيس،  أو  الجسدي،  العنف  الحميم عىل  الرشيك  قد يشتمل عنف 
املوارد، أو الفرص، أو الخدمات.

الرجال  	 النساء عنيفات يف عالقاتهن مع  الرجال بشكل كبري. قد تكون  النساء ويرتكبه  الحميم عىل  الرشيك  يؤثر عنف 
أيضاً، إال أن هذا األمر غري شائع وغالباً ما يحدث يف الدفاع عن النفس. ال تتمتع النساء عادًة بالقوة يف العالقات أو داخل 

إساءة  االجتامعي  العنف  املبني عىل  للعنف  األخرى  األشكال  الحميم شأنه شأن  الرشيك  املحلية، وعنف  املجتمعات 
السلطة. الستعامل 

تكون النساء يف الغالب أكرث عرضة لخطر الرضر من رشكائهن، عىل الرغم من أن الرجال أكرث عرضة بكثري للعنف من  	
النساء املقتوالت  الحميم %38 من جميع  يُقتلَن عىل يد رشيكهن  الاليت  النساء  تبلغ نسبة  الواقع،  أو املعارف. ويف  الغرباء 

العامل. عىل مستوى 

االتفاقيات  	 اإلنسان، مبا يف ذلك  الدويل لحقوق  القانون  النساء، حسب تفسري  لحقوق  انتهاكاً  الحميم  الرشيك  يشكل عنف 
 2030 بحلول عام  والنساء  الفتيات  العنف ضد  بإنهاء  البلدان  التزمت  تقريباً. كام  البلدان  عليها جميع  التي صادقت 

املستدامة.  التنمية  أهداف  من  كهدف 
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القوانني  	 البلدان بعض  بلد آلخر، ويوجد لدى %76 من  الحميم من  الرشيك  بعنف  املتعلقة  الوطنية  القوانني  تختلف 
وال ترسي  الجسدي فحسب  للعنف  الحميم  الرشيك  بعنف  املتعلقة  القوانني  من  العديد  وتتصدى  العائيل.  بالعنف  املتعلقة 

الحميم،  الرشيك  أشكال عنف  أحد  باعتباره  الجنيس  للعنف  بالنسبة  القانونية ضعيفة  الحامية  وتظل  املتزوجني.  إال عىل 
حيث يوجد نقص يف القوانني يف أكرث من بلد واحد من كل ثالثة بلدان. وال يوجد لدى أكرث من نصف البلدان قوانني 

بالحامية  املتزوجني  الحميمون غري  الرشكاء  يتمتع  ال  الحميم. كام  الرشيك  أشكال عنف  كأحد  االقتصادي  بالعنف  تتعلق 
مبوجب قوانني العنف العائيل يف بلد واحد من كل ثالثة بلدان. 

تقديم األمناط الشائعة لعنف الرشيك الحميم

والوترية والشدة.  	 إلخ(  )الجنيس، والجسدي، واالقتصادي،  النوع  الحميم من حيث  الرشيك  يختلف عنف 

الرجال والنساء من  	 يتوقع كل من  للغاية بل ومتوقعاً، حيث  السياقات، شائعاً  الحميم، يف بعض  الرشيك  يكون عنف 
الناس يف بعض األحيان أن  الرتكابهن مخالفات كبرية. ويعتقد  السيطرة عىل زوجاتهم بل وتأديبهن جسدياً  األزواج مامرسة 

الحميم تنطوي عىل عواقب  االنتهاك جيد لألرس واملجتمعات املحلية، غري أن كافة أشكال عنف الرشيك  النوع من  هذا 
ضارة.

املتصورة  	 املخالفات  أو غري متناسب مع  اللحظة،  أو وليد  الخطورة،  يُعترَب شديد  الذي  الحميم  الرشيك  الرجال عنف  يرتكب 
تنقيض  قد  معه.  وُمتساَمحاً  النساء شائعاً  العنف ضد  ما من  فيها مستوى  يكون  التي  املحلية  املجتمعات  لزوجاتهم يف 

أسابيع أو شهور دون أن ييسء هؤالء الرجال لزوجاتهم. ونشري إىل ذلك باسم »دورة العنف« التي تشبه العاصفة، حيث 
التوتر )سحب املطر(، ثم ينفجر العنف )الربق(، ثم يتبع ذلك فرتة  الهدوء )طقس لطيف(، ثم يزيد  يكون هناك فرتة من 

من الهدوء مرة أخرى. قد يندم الزوج عىل ترصفاته، خالل فرتة الهدوء، ويعد بأال تتكرر مرة أخرى. وقد يقتنع الجميع 
)الزوج، والزوجة، والجريان، والقادة ...( بأن العنف لن يحدث مرة أخرى. بيد أن هذه الدورة متيل إىل التكرار وميكن أن 

متزايدة. بصورة  تصبح خطرية 
 

العنف. فّكر يف رسم متثيل تصويري لدورة 

Phase 1

 Increased tension, anger, blaming and

arguing

Phase 2

 Battering- hitting, slapping, kicking, choking,

 use of objects or weapons. Sexual abuse.

.Verbal threats and abuse

 Phase 3

 Calm Stage )this stage may

 increase overtime(. Man may say he was

 drunk, say he’s sorry, and promise it will never

.happen again
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الخطوة الثالثة: مناقشة عوامل خطر عنف الرشيك الحميم

النوع  	 املبني عىل  العنف  الرئيسية. أرش إىل شجرة  املفاهيم  استعراض  أثناء  الخطر  املشاركني مبناقشة عوامل  ذكّر 
التي قد تحدد من يرتكب  العوامل  الحميم؟ ما هي  االجتامعي. اسأل املشاركني عمن هن األكرث عرضة لعنف الرشيك 

إذا شارك املشاركون  الحميم؟ استمد األفكار من املشاركني دون تدوينها ألن بعضها قد يكون إشكالياً.  عنف الرشيك 
النظر هذه  الحميم، فأقر بأن وجهة  النساء غري األخالقيات أكرث عرضة لخطر عنف الرشيك  وجهات نظر إشكالية، مثل أن 

نظر مختلفة.  األرجح واطلب وجهات  شائعة عىل 

احتاملية عنف  	 بزيادة  باستمرار  ترتبط  والتي  البحث  التي تحددت من خالل  الخطر  املناقشة مبشاركة عوامل  اختتم 
القادة. استند إىل عوامل  أثارها  التي  النقاط  النقاط مع  العديد من هذه  الحميم عرب األوضاع املختلفة. وقد يتفق  الرشيك 

أدناه.  املوضحة  الخطر 

ييل: ما  الحميم  الرشيك  لعنف  النساء  تعرض  احتاملية  بزيادة  املرتبطة  الخطر  تشمل عوامل 

التعليم 	 مستوى  انخفاض 

املبكر/القرسي 	 الزواج 

الوالدين 	 بني  للعنف  التعرض 

الطفولة 	 أثناء  الجنيس  االنتهاك 

السابق 	 العنف  التعرض ألشكال أخرى من 

الجنسني 	 بني  املساواة  العنف وعدم  تقبل  معتقدات  اعتناق 

تشمل عوامل الخطر املرتبطة بزيادة احتاملية ارتكاب الرجال لعنف الرشيك الحميم ما ييل:

السن 	 صغر 

التعليم 	 مستوى  انخفاض 

الطفولة 	 أثناء  له  التعرض  أو  العنف  مشاهدة 

للكحول  	 الضار  التعاطي 

الشخصية 	 االضطرابات 

أنه من املقبول للرجل أن يرضب رشيكته 	 اعتقاد 

وجود تاريخ سابق من اإلساءة للرشكاء 	

عوامل الخطر املرتبطة مبخاطر عنف الرشيك الحميم

الخالف أو عدم الرضا يف العالقة 	

الذكورية يف األرسة 	 الهيمنة 

االقتصادية 	 الضغوط 

الرجل 	 تعدد رشكاء 

التعليمي 	 التحصيل  يف  التفاوت 
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املجتمع املحيل والعوامل املجتمعية املرتبطة مبخاطر عنف الرشيك الحميم

متساوين 	 والرجال  النساء  فيها  يُعترَب  ال  التي  االجتامعية  العادات 

والعدوان 	 بالهيمنة  الرجولة  تربط  التي  االجتامعية  العادات 

لفقر 	 ا

للنساء 	 واالقتصادي  االجتامعي  الوضع  تدين 

الحميم 	 الرشيك  عنف  املفروضة ضد  القانونية  العقوبات  ضعف 

الطالق 	 النساء يف  املفروضة عىل حقوق  القيود 

الحميم 	 الرشيك  عنف  املفروضة ضد  املجتمعية  العقوبات  ضعف 

النزاع 	 لحل  كوسيلة  للعنف  النطاق  واسع  املجتمعي  القبول 

نقاط املناقشة الرئيسية/مالحظات التيسري اإلضافية

العالقات بني  الزواج واالنفصال/الطالق يف  التدريبي، يف سياق  الدليل  الحميم، يف هذا  يَُناقش عنف الرشيك 
أن  القادة إىل حد بعيد  يتوقع فيها  التي  السياقات  املناقشات يف  لتوجيه  ُوِضَعت هذه املالحظات  الجنسني. وقد 

املناقشة  تكييف  والنساء/الفتيات. وميكن  الرجال  بني  القانوين  أو  التقليدي  الزواج  الحميمة عىل  الرشاكات  تقترص 
فيها  يُعرتَف  التي  السياقات  املحيل يف  املجتمع  االجتامعي وقادة  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية  الِفرق  مع 

املتعلقة  املناقشات  فيها، مبا يف ذلك  استكشافها  اآلمن  والتي يكون من  الحميمة  الرشاكات  بأشكال أخرى من 
ذاته.  الجنس  الرشكاء من  الحميمة بني  العالقات  أو  املتزوجني  املراهقني غري  الحميمة بني  بالعالقات 
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جميع القادة املجتمعيني الفرق العاملة يف مجال العنف القائم عىل النوع االجتامعي

أشكال العنف املبني عىل النوع االجتامعي: بناء الفهم

ملخص

بها إحدى  التي متر  النوع االجتامعي  املبني عىل  العنف  افرتاضية، يف تجربة  التفكري يف سيناريوهات  يفكر املشاركون، من خالل 
املحيل.  االجتامعي يف مجتمعهم  النوع  املبني عىل  العنف  تدفع  التي  والسلوكيات  املواقف  االعتبار  الناجيات ويأخذون يف 

التعلم أهداف 

التعلم أهداف 

املجتمعية. 	 العواقب  املحيل، مبا يف ذلك  املجتمع  الناجيات يف  تواجهها  التي  التحديات  حدد 

االجتامعي. 	 النوع  املبني عىل  العنف  ومرتكبي  الناجيات  تجاه  الشائعة  باملواقف  أقر 

والتحضري املواد 

ورق لوح ورقي قالب وأقالم تحديد.  . 1

وتُقّدم سيناريوهات . 2 الرتكيز.  االجتامعي موضع  النوع  املبني عىل  العنف  بالسياق وشكل  جهز سيناريوهات ذات صلة 
السيناريوهات  طباعة/نسخ  فكر يف  تكييفها.  التي ميكن  واالغتصاب  الحميم،  الرشيك  وعنف  والقرسي،  املبكر  الزواج 

املجموعات.  عىل  لتوزيعها 

الوقت

ساعتان

اإلجراء

النوع االجتامعي.  املبني عىل  العنف  بالنسبة ألي شكل من أشكال  التالية  الخطوات  اتباع  *ميكن 
الرشيك  االجتامعي—عنف  النوع  املبني عىل  العنف  أشكال من  لثالثة  إجرائية  أدناه مالحظات  وتتضح 

الذي يرتكبه املعارف. املبكر والقرسي )EFM(، واالغتصاب  الحميم )IPV(، والزواج 

الخطوة األوىل: مترين جامعي: التفكري يف العنف املبني عىل النوع االجتامعي من خالل أحد السيناريوهات. 
)30 دقيقة(

السيناريو ذي . 3 ينبغي أن يكون  النوع االجتامعي.  املبني عىل  العنف  افرتايض يتضمن حادثة من حوادث  شارك سيناريو 
التعرف عليها لكن دون أن تكون مثل أسامء أي من املشاركني.  صلة بالسياق وبأسامء يسهل 

املتعدي. . 4 الرتكيز عىل  الناجية ومن األخرى  التفكري يف وضع  قّسم املشاركني إىل مجموعتني. واطلب من أحد املجموعتني 
أو  الناجية  تواجهها  قد  التي  والعواقب  الحادث  بدوافع  املتعلقة  األسئلة  مناقشتها عىل  تركيز  واطلب من كل مجموعة 

تقرير.  لتقديم  وممثالً  املالحظات  لتدوين  املجموعتان شخصاً  تعني  أن  ويجب  املتعدي.  يواجهها 
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a . :فيها التفكري  الناجية  ملجموعة  ميكن  التي  األسئلة  عينة 

i .ما هي أكرب مخاوفها؟

ii .كيف سيكون رد فعل أرستها؟

iii . يعتقده جريانها؟ الذي  ما 

iv .مساعدتها؟ ميكنه  من 

فيها:. 	 التفكري  املتعدي  ملجموعة  ميكن  التي  األسئلة  عينة 

v .ما الذي كان يفكر فيه ويشعر به؟

vi .ما رأي جريانه به؟

vii .يتعامل مع اآلخرين يف حياته؟ كيف 

viii . هل سيواجه أي عواقب لترصفاته؟

الخطوة الثانية: مناقشة الجلسة العامة: التفكري يف السيناريو )ساعة واحدة و30 دقيقة(

أسئلة . 1 املناقشة. واطرح  أسئلتهم ونقاط من  اإلجابات عن  بإيجاز  أن يشارك  الناجية  اطلب من ممثل من مجموعة 
الظروف.  الناجية مع اختالف  استقصائية، مبا يف ذلك أسئلة لفهم كيف ميكن أن يختلف وضع 

املناقشة. واطرح أسئلة . 2 بإيجاز اإلجابات عن أسئلتهم ونقاط من  املتعدي أن يشارك  اطلب من ممثل من مجموعة 
الجناة بصورة أكرب عىل ترصفاتهم.  استقصائية، مبا يف ذلك أسئلة عن كيف ميكن محاسبة 

والفتيات عرضة ملختلف . 3 النساء  تكون  الشجرة.  االجتامعي وبجذور  النوع  املبني عىل  العنف  املشاركني بشجرة  ذكّر 
يتمتعون بقوة  الرجال  أن  الرغم من  باملساواة. وعىل  يتمتعن  النوع االجتامعي عندما ال  املبني عىل  العنف  أشكال 

النوع  املبني عىل  العنف  السلطة الرتكاب  الرجال استعامل هذه  النساء والفتيات، فال ييسء جميع  أكرب من 
ذلك.  فيجب محاسبتهم عىل  يرتكبونه  من  أما  االجتامعي، 

نقاط املناقشة الرئيسية/مالحظات التيسري اإلضافية

أكرث  	 املحيل  باملجتمع  تحديداً  تتعلق  أن  دون  لكن  املشاركني  لدى  صدى  االفرتاضية  السيناريوهات  تلقى  أن  ينبغي 
مع  املحيل  املجتمع  هذا  بها  سيتفاعل  التي  الكيفية  ملناقشة  آخر  مكان  من  قصة  باعتبارها  قراءتها  وميكن  الالزم.  من 

مامثلة.   أحداث 

حقيقيني.  	 أفراد  هوية  تحدد  قصص  مشاركة  بعدم  املشاركني  ذكّر 

النوع  	 عىل  املبني  العنف  تربير  أو  الضحية  لوم  ذلك  يف  مبا  ضارة،  لتعليقات  املشاركني  إبداء  الحتاملية  استعد 
وّضح  املشاركني.  مع  الجدال  أو  بالخزي،  اإلشعار  أو  األحكام،  إطالق  دون  الضارة  للتعليقات  وتصدَّ  االجتامعي. 

العواقب  عىل  الضوء  وسلّط  اآلخرين،  نظر  وجهات  واطلب  الفكرة،  يتشاركون  قد  اآلخرين  بأن  وأقر  األمور، 
اسرتاتيجيات  النرشة:  انظر  االجتامعي.  النوع  عىل  املبني  للعنف  الرئيسية  املفاهيم  عىل  التدريب  إىل  وأرش  املحتملة، 

 . تفصيالً أكرث  اسرتاتيجيات  عىل  لالطالع  رئيسية  مقاربات  األسس:  يف  التحديات  إلدارة  امليرسين 
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بناء الفهم - الزواج املبكر/القرسي

اإلجراء

الخطوة األوىل: مترين جامعي: التفكري يف الزواج املبكر والقرسي من خالل أحد السيناريوهات. )30 دقيقة(

التعرف عليها لكن دون أن تكون مثل أسامء أي . 1 كيّف السيناريو أدناه ليكون ذا صلة بالسياق. غرّي األسامء بحيث يسهل 
السيناريو بصوت عال.. اقرأ  املشاركني.  من 

 
الدراسة ولديها أحالم كبرية لحياتها. وهي تعيش مع أرستها وتساعد  16 عاماً وتحب  العمر  تبلغ من  »سارة« طالبة 

يف رعاية أخواتها األصغر سناً. ويف يوم من األيام، تعلم أن أبيها مدين لرجل أكرب وأكرث ثراًء يف مجتمعها املحيل ُيدعى 
»آدم«. احتاج والدها إىل املال قبل أربعة أعوام لسداد فواتري طبية بعد إصابة تعرض لها وطلب اقرتاض املال من 
»آدم«. مل يعتقد »آدم« أن والد »سارة« سيتمكن من سداد القرض، ولهذا عوضاً عن ذلك عرض عليه إعطائه املال 

مقابل الزواج من »سارة« ما إن تصبح أكرب سناً. 
اآلن، جاء »آدم« يطلب »سارة« للزواج. وهي منهارة وال تريد الزواج من »آدم«، فهو أكرب منها كثرياً ولديه زوجتني 

بالفعل. كام تشعر بأن والدها قد غدر بها، لكن ال ترغب يف إغضابه أو إذالله بعد أن أعطى كلمته لـ »آدم«.

التفكري يف وضع »سارة« ومن األخرى الرتكيز عىل والدها. . 2  قّسم املشاركني إىل مجموعتني. واطلب من أحد املجموعتني 
تقرير. لتقديم  وممثالً  املالحظات  لتدوين  املجموعتان شخصاً  تعني  أن  ويجب 

a . :فيها التفكري  »سارة«  التي ميكن ملجموعة  األسئلة 

i . الرئيسية؟ ما هي مخاوف »سارة« 

ii .لـ«سارة«؟ املتاحة  االختيارات  ما 

iii .أنها تزوجت »آدم«؟ الذي سيبدو عليه مستقبل »سارة« لو  ما 

iv .مساعدتها؟ ميكنه  من 

فيها: . 	 التفكري  األب  التي ميكن ملجموعة  األسئلة 

i .الرئيسية؟ ما هي مخاوف األب 

ii .له؟ املتاحة  االختيارات  ما 

iii .لالستامع إىل مخاوفها؟ هل سيكون والد »سارة« مستعداً 

iv .ما الذي أو من الذي ميكنه مساعدة والد »سارة« عىل إلغاء الزواج؟
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الخطوة الثانية: مناقشة الجلسة العامة: التفكري يف السيناريو1 )ساعة واحدة و30 دقيقة(

اطلب من ممثل من مجموعة »سارة« أن يشارك بإيجاز اإلجابات عن أسئلتهم ونقاط من املناقشة. . 3

اطرح األسئلة التالية: هل من املمكن لـ »سارة« أن ترفض ببساطة الزواج من »آدم«؟  	

القانونية، فكيف سيؤثر   	 املساعدة  املسألة وطلبت  السلطات عن  أبلغت »سارة«  إذا  التالية:  األسئلة  اطرح 
املحيل؟  مبجتمعها  بأرستها؟  عالقاتها  ذلك عىل 

اطلب من ممثل من مجموعة والدة »سارة« أن يشارك بإيجاز اإلجابات عن أسئلتهم ونقاط من املناقشة. . 4

أقر بأن والد »سارة« يف موقف صعب.   	

الوالد كانت أكرث من مجرد مصالح مالية—إذا   	 الوضع ليختلف لو أن مصالح  التالية: هل كان  اطرح األسئلة 
أراد فعالً أن تتزوج »سارة« من »آدم«؟

اطرح األسئلة التالية: هل يعتقد بعض اآلباء أن هناك فوائد للزواج املبكر؟ من أو ما هو الدافع وراء هذه   	
املامرسة؟

ذكّر املشاركني بشجرة العنف املبني عىل النوع االجتامعي وبجذور الشجرة. ستكون الفتيات عرضة للزواج املبكر والقرسي . 5
وأشكال العنف املبني عىل النوع االجتامعي األخرى عندما ال يتمتعن باملساواة.

مقتبس من دليل لجنة اإلنقاذ الدولية التنفيذي إلرشاك الرجال من خالل املامرسات الخاضعة للمساءلة  1
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بناء الفهم - عنف الرشيك الحميم

اإلجراء

الخطوة األوىل: مترين جامعي: التفكري يف عنف الرشيك الحميم من خالل أحد السيناريوهات. )30 دقيقة(

التعرف عليها لكن دون أن تكون مثل أسامء أي . 1 كيّف السيناريو أدناه ليكون ذا صلة بالسياق. غرّي األسامء بحيث يسهل 
السيناريو بصوت عال. اقرأ  املشاركني.  من 

بأنه  ما يخربها  تعيش »مرييام« مع زوجها »عيل« ولديهام ثالثة أطفال. دفع »عيل« مهراً ألرستها عندما تزوجا. وغالباً 
للزواج منها وأن عليها العمل بكد وأن تكون زوجة جيدة وإال سيعيدها إىل أرستها ويطالب باسرتداد  دفع مثناً جيداً 

دفعه.  الذي  املبلغ 
الباكر وحتى وقت متأخر من املساء يف بيع الخرضوات يف السوق. وعند عودتها إىل املنزل  تعمل »مرييام« من الصباح 

الصغار.  بأطفالها  والعناية  املالبس،  املاء، وغسل  وإحضار  العشاء،  عليها طهو  لكن  متعبة،  تكون 
ما يأخذ »عيل« املال الذي تكسبه »مرييام« من عملها يف السوق ويخرج يف املساء. ويعود إىل املنزل متأخراً  وغالباً 

الخارج ليعاقبها  النوم يف  ما يبدأ الرصاخ عىل »مرييام«. كام يرضبها أمام أطفالها. ويف بعض األحيان يجربها عىل  وغالباً 
أو غري مطهو كام يحب أو ليظهر للجريان أنه رجل األرسة. يتجاهل العديد من الجريان »مرييام«.  إذا كان الطعام بارداً 

ما يرون كدمات عىل وجهها، فإنهم يلزمون الصمت. الرغم من أنهم كثرياً  وعىل 

الرتكيز عىل »عيل«. ويجب . 2 الرتكيز عىل »مرييام« ومن األخرى  قّسم املشاركني إىل مجموعتني. واطلب من أحد املجموعتني 
تقرير. لتقديم  وممثالً  املالحظات  لتدوين  املجموعتان شخصاً  تعني  أن 

a . :فيها التفكري  »مرييام«  ملجموعة  التي ميكن  األسئلة  عينة 

i . ما الذي يقوله والداها عن اإلساءة؟

ii . يعتقده جريانها؟ الذي  ما 

iii . اإلساءة؟ تتأقلم مع  كيف 

iv .مساعدتها؟ ميكنه  من 

فيها:  . 	 التفكري  التي ميكن ملجموعة »عيل«  األسئلة  عينة 

i .ما الذي تعلمه عن معنى أن يكون املرء رجالً؟

ii .ما رأي جريانه به؟

iii .يتعامل مع اآلخرين يف حياته؟ كيف 

iv .  كيف يشعر عندما ييسء إىل »مرييام«؟ ما الذي يفكر فيه؟
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الخطوة الثانية: مناقشة الجلسة العامة: التفكري يف السيناريو2 )ساعة واحدة و30 دقيقة(

اطلب من ممثل من مجموعة »مرييام« أن يشارك بإيجاز اإلجابات عن أسئلتهم ونقاط من املناقشة.  . 1

بسهولة   	 املساعدة  تلقي  لإلساءة—وهل ستستطيع  أقل عرضة  مرييام  التالية: هل ستكون  األسئلة  اطرح 
امرأة؟   متساوية يف زواجها وقيمة متساوية بصفتها  لها حقوقاً  أن  يعتقدون  أكرب—إذا كان جريانها وأرستها 

اطلب من ممثل من مجموعة »عيل« أن يشارك بإيجاز اإلجابات عن أسئلتهم ونقاط من املناقشة.  . 2

أقر بأن »عيل« قد يشعر باإلحباط، والغضب، واإلهانة، إلخ.   	

اطرح األسئلة التالية: هل سينفس »عيل« عن إحباطه وغضبه عىل شخص ذي مكانة عالية يف املجتمع املحيل؟  	

أنه سيواجه عواقب لترصفاته؟  	 إذا اعتقد  التالية: هل كان »عيل« ليرضب »مرييام«  اطرح األسئلة 

الحميم هو ذاته كام  يف . 3 النوع االجتامعي. السبب الجذري لعنف الرشيك  العنف املبني عىل  ذكّر املشاركني بشجرة 
السلطة  الفرص للرجال الستغالل هذا االختالل يف موازين  تُتَاح  النوع االجتامعي.  املبني عىل  العنف  األشكال األخرى من 

يفعلون ذلك فيجب عليهم تحمل  أما من  السلطة،  استعامل  الرجال  باملساواة. ال ييسء جميع  النساء  تتمتع  عندما ال 
ترصفاتهم.   مسؤولية 

مقتبس من دليل لجنة اإلنقاذ الدولية التنفيذي إلرشاك الرجال من خالل املامرسات الخاضعة للمساءلة  2
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بناء الفهم - االغتصاب

اإلجراء

الخطوة األوىل: مترين جامعي: التفكري يف االغتصاب من خالل أحد السيناريوهات. )30 دقيقة(

التعرف عليها لكن دون أن تكون مثل أسامء أي . 1 كيّف السيناريو أدناه ليكون ذا صلة بالسياق. غرّي األسامء بحيث يسهل 
السيناريو بصوت عال. اقرأ  املشاركني.  من 

»مترا« امرأة تبلغ من العمر 25 عاماً، وهي تعيش مع مولودها، وزوجها، وعائلة زوجها. وهي تنسج السالل، ويف بعض 
األحيان تنتقل عرب املجتمع املحيل لبيع السالل وكسب املال ألرستها. ويف األسبوع املايض، طلب منها ابن عم زوجها 

»بن« الدخول ليشاهد بعض من ساللها عندما كانت متر مبنزله. ال تدخل »مترا« عادًة منازل اآلخرين، لكن مبا إن »بن« 
من األرسة فقد أرادت أن تكون مهذبة. ومبجرد دخولها إىل املنزل، بدأ ينظر إليها بطريقة جعلتها تشعر بعدم االرتياح، 
وتساءلت عام إذا كان قد تناول الكحول. طلب منها »بن« املجيء إليه، لكنها قالت أنه يتعني عليها العودة إىل املنزل. 
وعندما استدارت لتغادر، أمسك بها »بن« من الخلف. بكت »مترا« عندما مزق »بن« مالبسها واغتصبها. وما إن تركها 

»بن« حتى غطّت »مترا« نفسها رسيعاً وهربت. ورأت جريان »بن« يراقبونها وهي تهرع إىل املنزل.

 قّسم املشاركني إىل مجموعتني. واطلب من أحد املجموعتني التفكري يف وضع »مترا« ومن األخرى الرتكيز عىل »بن«. ويجب . 2
تقرير. لتقديم  وممثالً  املالحظات  لتدوين  املجموعتان شخصاً  تعني  أن 

a . :فيها التفكري  »مترا«  التي ميكن ملجموعة  األسئلة  عينة 

i . ما هي أكرب مخاوفها؟

ii .ما الذي يقوله جريان »بن« عنها؟

iii . عندما يسمعون مبا حدث؟ وعائلته  منها زوجها  هل سيغضب 

iv .مساعدتها؟ ميكنه  من 

فيها: . 	 التفكري  »بن«  التي ميكن ملجموعة  األسئلة  عينة 

i .هل يفهم أنه قد آذى »مترا«؟

ii .يتعامل مع اآلخرين يف حياته؟ كيف 

iii .هل هو قلق بشأن رد فعل أرسته؟

iv . هل هو قلق بشأن أي عقاب أو عواقب؟

الخطوة الثانية: مناقشة الجلسة العامة: التفكري يف السيناريو )ساعة واحدة و30 دقيقة(

اطلب من ممثل من مجموعة »مترا« أن يشارك بإيجاز اإلجابات عن أسئلتهم ونقاط من املناقشة.  . 1

أقر بأن »مترا« مستاءة وقلقة عىل األرجح بسبب االغتصاب نفسه، الذي كان تجربة مروعة، فضالً عن   	
االغتصاب. من  الناجيات  باللوم عىل  يُلَقى  ما  غالباً  بها.  الناس  التي سيعاملها  الكيفية 
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وغري متزوجة؟   	 لو كانت أصغر سناً  التالية: كيف سيكون وضع »مترا« مختلفاً  اطرح األسئلة 

املجتمع املحيل؟?  	 لو كان »بن« غريباً عن  التالية: كيف سيكون وضع »مترا« مختلفاً  اطرح األسئلة 

املناقشة. . 2 بإيجاز اإلجابات عن أسئلتهم ونقاط من  اطلب من ممثل من مجموعة »بن« أن يشارك 

إنها وافقت   	 اغتصاب »مترا« لكنه يقول  باتهام  إذا متت مواجهته  الناس،  التالية: من سيصدق  اطرح األسئلة 
الذي سيحدث؟  الجنس معه؟ وما  عىل مامرسة 

اطرح األسئلة التالية: هل من املحتمل أن يقدم »بن« عىل إيذاء »مترا« مرة أخرى؟ هل سيؤذي أحداً آخر؟  	

املجتمع املحيل؟   	 عن  إذا كان غريباً  التالية: هل سيواجه »بن« عواقب مختلفة  اطرح األسئلة 

الجذري لالغتصاب هو ذاته كام يف األشكال . 3 السبب  النوع االجتامعي.  املبني عىل  العنف  ذكّر املشاركني بشجرة 
السلطة  الفرص للرجال الستغالل هذا االختالل يف موازين  تُتَاح  النوع االجتامعي.  املبني عىل  العنف  األخرى من 

يفعلون ذلك فيجب عليهم  أما من  السلطة،  استعامل  الرجال  باملساواة. ال ييسء جميع  النساء  تتمتع  عندما ال 
ترصفاتهم.  مسؤولية  تحمل 
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جميع القادة املجتمعيني الفرق العاملة يف مجال العنف القائم عىل النوع االجتامعي

أشكال العنف املبني عىل النوع االجتامعي: العواقب  

ملخص

االجتامعي. النوع  املبني عىل  العنف  أشكال  لشكل محدد من  واملجتمعية  الفردية، واألرسية،  العواقب  املشاركون  يستعرض 

التعلم أهداف 

املشاركون مبا ييل: سيقوم 

الرتكيز. 	 موضع  االجتامعي  النوع  عىل  املبني  العنف  لشكل  واملجتمعية/االجتامعية  واألرسية،  الفردية،  العواقب  تحديد 

الخدمات. 	 الدعم والوصول إىل  الناجيات يحتجن إىل  فهم أن 

والتحضري املواد 

ورق لوح ورقي قالب وأقالم تحديد. . 1

امليرس . 2 ليستعرضها  متاحة  األدوات  مجموعة  توجيهات 

للميرس )ومطبوعة . 3 املتاحة  النوع االجتامعي  املبني عىل  للعنف  االستجابة  أدوات وموارد   الصلة من  الوقائع ذات  صحيفة 
االجتامعي( النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنيني  املوظفني  يركز عىل  التدريب  كان  إذا  لتوزيعها، 

االجتامعي موضع . 4 النوع  املبني عىل  العنف  بنوع  املرتبطة  للعواقب  لوحي ورقي قالب مببنية  تجهيز  النظر يف  للميرس  ميكن 
الرتكيز. 

الوقت

دقيقة  45
 

اإلجراء

الخطوة األوىل: تقديم املعلومات حول العواقب )20 دقيقة(

العنف . 5 عواقب  استعراض  ذلك  مبا يف  االجتامعي،  النوع  املبني عىل  للعنف  الرئيسية  للمفاهيم  باستعراضهم  املشاركني  ذكّر 
العواقب  الناجيات، و2.  لها  تتعرض  التي  الصحية  العواقب   .1 للمشاركني تحديد ما ييل:  النوع االجتامعي. سبق  املبني عىل 

و4.  الناجيات،  تواجهها  التي  االجتامعية  العالقات/العواقب  عواقب  و3.  الناجيات،  منها  تعاين  التي  العاطفية/النفسية 
نطاقاً. األوسع  املحلية  واملجتمعات  األرسة  التي تحدث ألفراد  التداعيات 

االستناد إىل . 6 الرتكيز، مع  النوع االجتامعي موضع  املبني عىل  العنف  الشائعة واملحددة لشكل  العواقب  شارك معلومات عن 
األسئلة. تناول  الوقائع.  املوضحة يف صحائف  العاملية  األدلة 
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الخطوة الثانية: مناقشة العواقب االجتامعية الشائعة يف املجتمع املحيل )35 دقيقة(
املبني  العنف  املتعلقة بشكل  العواقب  أو يف مجموعات صغرية عن  اسأل املشاركني يف جلسة عامة 

االعتبار: أسئلة ميكن أخذها يف  الرتكيز يف مجتمعهم املحيل.  النوع االجتامعي موضع  عىل 

كيف سيكون رد فعل الرشكاء/أفراد األرسة؟ 	

أرستها؟ 	 للخطر من  الناجية معرضة  هل ستكون 

الناجية؟  	 مع  تعاطفاً  أي شخص  هل سيظهر 

املحيل؟  	 املجتمع  الناجية يف  كيف سيتأثر وضع 

االجتامعية؟  	 املدرسة/العمل/األنشطة  االستمرار يف  قادرة عىل  هل ستكون 

الناس؟  	 سيلومها  هل 

الناس؟  	 سيصدقها  هل 

هل سيتفق الناس عىل أن هذا األمر كان مشكلة؟ 	

زواجها؟ 	 زواجها/فرص  سيتأثر  كيف 

الناس يف أرستها؟  	 كيف سيفكر 

القالب. الورقي  اللوح  الرئيسية عىل  والنقاط  الكلامت  دّون 

نقاط املناقشة الرئيسية/مالحظات التيسري اإلضافية

اتساق  	 الرغم من  كثرياً، عىل  االجتامعي  النوع  املبني عىل  العنف  بأشكال معينة من  املتعلقة  االجتامعية  العواقب  تختلف 
السياقات. بعيد عرب  إىل حد  االجتامعي  النوع  املبني عىل  للعنف  الصحية  العواقب 

العواقب الضارة للعنف  	 العديد من  الوقاية من  الناجية واملقربني منها رضوري وميكن أن يساعد يف  الدعم املقدم من أرسة 
لتعرضهن  األحكام عليهن  أو إطالق  لومهن  الناجيات وعدم  منها. ويجب تصديق  التخفيف  أو  االجتامعي  النوع  املبني عىل 

. للعنف
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جميع القادة املجتمعيني الفرق العاملة يف مجال العنف القائم عىل النوع االجتامعي

تعزيز عوامل الحامية

ملخص

التي تخفف  العوامل  النوع االجتامعي، وكذلك  املبني عىل  للعنف  التعرض  التي تحد من  العوامل  املشاركون يف  يفكر 
اتخاذها. املحلية  للمجتمعات  ميكن  التي  الحامية  إجراءات  تحديد  ويبدؤون  للناجيات،  بالنسبة  العواقب  مخاطر  من 

التعلم أهداف 

املشاركون مبا ييل: سيقوم 

العنف  	 أفضل من شكل  أو كليهام بصورة  الفتيات،  أو  النساء،  املحيل حامية  للمجتمع  بها  التي ميكن  الكيفية  التفكري يف 
االجتامعي. النوع  املبني عىل 

الناجيات. 	 لها  تتعرض  التي  العواقب  الحد من  املحيل  بها ملجتمعهم  التي ميكن  الكيفية  التفكري يف 

والتحضري املواد 

ورق لوح ورقي قالب وأقالم تحديد . 1

امليرس . 2 ليستعرضها  متاحة  األدوات  مجموعة  توجيهات 

للميرس . 3 املتاحة  االجتامعي  النوع  املبني عىل  للعنف  االستجابة  أدوات وموارد  الصلة من  الوقائع ذات  صحيفة 

والتعريفات، . 4 السياق،  التدريبية  الوحدة  االجتامعي:  النوع  املبني عىل  العنف  أشكال  القالب من  الورقي  اللوح  مالحظات 
الخطر. وعوامل 

العواقب.. 5 االجتامعي:  النوع  املبني عىل  العنف  أشكال  التدريبية  الوحدة  القالب من  الورقي  اللوح  مالحظات 

الوقت

ساعة واحدة و45 دقيقة
 

اإلجراء

الخطوة األوىل: مناقشة الجلسة العامة: التخفيف من مخاطر شكل العنف املبني عىل النوع االجتامعي )40 
دقيقة(

أثناء وحدة  الرتكيز، كام تم استعراضها  النوع االجتامعي موضع  املبني عىل  العنف  املشاركني بعوامل خطر شكل  ذكّر 
الورقي  اللوح  اعرض مالحظات  الخطر.  والتعريفات، وعوامل  السياق،  االجتامعي:  النوع  املبني عىل  العنف  أشكال 

الفتيات، أو  النساء، أو  اتخاذها لتحسني حامية  التي ميكن ألفراد املجتمع املحيل  القالب إذا أمكن. ناقش اإلجراءات 
القالب.   الورقي  اللوح  الرئيسية عىل  النقاط  الرتكيز وأرش إىل  املبني عىل االجتامعي موضع  العنف  كليهام من شكل 
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النوع االجتامعي يحدث يف املجتمع املحيل وأنه مشكلة  	 الناس أن هذا الشكل من أشكال العنف املبني عىل  هل يدرك 
باملشكلة؟ للتوعية  فعله  الذي ميكن  ما  خطرية؟ 

التخفيف من  	 تدريباً عىل  املشاركون  تلقى  )إذا  لها؟  التصدي  األمنية ميكن  أو  املادية  بالبيئة  تتعلق  هل هناك مخاطر 
التدريب(. أثناء  املخاطر املحددة  النوع االجتامعي، فأرش إىل  املبني عىل  العنف  مخاطر 

الجميع بهذه  	 النوع االجتامعي؟ هل يؤمن  العنف املبني عىل  التي تساعد عىل إدامة شكل  ما هي املواقف أو املعتقدات 
التحول إىل معتقدات أكرث حامية؟ الناس عىل  املعتقدات؟ ما الذي ميكن أن يساعد 

للخطر؟  	 الفتيات األكرث عرضة  أو  النساء  األفراد واملجموعات من  الذي ميكن فعله لتحسني حامية  ما 

الخطوة الثانية: مناقشات املجموعات الصغرية: التخفيف من العواقب التي تتعرض لها الناجيات )40 دقيقة(

النوع االجتامعي . 1 املبني عىل  العنف  يتعلق بشكل  افرتايض موجز  ناجية. شارك سيناريو  التفكري يف  املشاركني  اطلب من 
أمثلة ذلك:  الرتكيز. من  موضع 

باستمرار.  	 زوجها  يرضبها  امرأة 

أُجرِبَت عىل الزواج من رجل أكرب سناً.  	 فتاة تبلغ من العمر 16 عاماً 

18 عاماً.  	 العمر  البالغ من  اغتصبها جارها  14 عاماً  العمر  تبلغ من  فتاة 

املحيل..  	 املجتمع  للحطب خارج  أثناء جمعها  لالغتصاب  تعرضت  امرأة 

العواقب. اعرض مالحظات . 2 النوع االجتامعي:  املبني عىل  العنف  العواقب املحددة يف وحدة أشكال  ذكّر املشاركني بنطاق 
للحد من مخاطر تعرضها  الناجية  إذا أمكن. ارشح أن املشاركني سيفكرون فيام ميكن فعله ملساعدة  القالب  الورقي  اللوح 

للعواقب. 

التي . 3 العواقب  من  بالتخفيف  املتعلقة  الرئيسية  األسئلة  التفكري يف  منهم  واطلب  إىل مجموعات صغرية  املشاركني  قّسم 
لعرضها. القالب  الورقي  اللوح  اإلجابات عىل  املجموعات تسجيل  اطلب من  أدناه(.  أمثلة  )تتضح  الناجية  لها  تتعرض 

املساعدة؟  	 األرسة  للرشكاء/أفراد  كيف ميكن 

املساعدة وكيف؟  	 املجتمع املحيل ميكنه  أيضاً يف  من 

وارتياح(؟   	 أمان  )يف  االجتامعية  تعليمها/عملها/أنشطتها  يف  االستمرار  من  الناجية  لتتمكن  املطلوب  هو  ما 

إليها؟  	 الوصول  الناجية، وكيف ميكن مساعدتها يف  تفيد  التي ميكن أن  الخدمات  ما هي 

الخطوة الرابعة: الجلسة العامة )25 دقيقة(
أو لصقها عىل جدار.  الحوامل  القالبة عىل  الورقية  اطلب من املجموعات عرض لوحاتهم 

فكر يف  املجموعات.  لجميع  القالبة  الورقية  اللوحات  للمشاركني الستعراض  الوقت  وخصص 
تعليقات ضارة.  والتصدي ألي  النقاط  لتوضيح  األسئلة  واطرح  الشائعة.  األفكار 

أن  اتخاذها. وارشح  املحلية  املجتمعات  لقادة  التي ميكن  املجموعات  املقرتحة من  التوصيات/اإلجراءات  اسأل عن ماهية 
التالية.   الجلسة  املحلية يف  املجتمعات  لقادة  اإلجراءات  األفكار وتخطيط  البناء عىل هذه  من  املشاركني سيتمكنون 
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نقاط املناقشة الرئيسية/مالحظات التيسري اإلضافية

الدعم من  	 يتلقني  الاليت  الناجيات  والدعم، وستواجه  التصديق  االجتامعي  النوع  املبني عىل  العنف  الناجيات من  تستحق 
أقل.  املقربني عواقب ومخاطر  املحيل  وأفراد مجتمعهن  أرستهن 

النوع االجتامعي عادية، أو غري معرتف بها عىل نطاق واسع باعتبارها من أشكال  	 العنف املبني عىل  تُعترَب بعض أشكال  قد 
العنف. 

الضارة دون إطالق  	 للتعليقات  للحامية. وتصدَّ  تكون ضارة كاسرتاتيجيات  أن  املشاركني ألفكار ميكن  استعد الحتاملية طرح 
األحكام، أو اإلشعار بالخزي، أو الجدال مع املشاركني. وّضح األمور، وأقر بأن اآلخرين قد يتشاركون الفكرة، واطلب 

أثناء  استعراضها  تم  التي  الرئيسية  املفاهيم  إىل  املحتملة، وأرش  العواقب  الضوء عىل  وجهات نظر اآلخرين، وسلّط 
أكرث  اسرتاتيجيات  التحديات يف األسس: مقاربات رئيسية لالطالع عىل  امليرسين إلدارة  اسرتاتيجيات  النرشة:  انظر  التدريب. 

 . تفصيالً



123

جميع القادة املجتمعيني الفرق العاملة يف مجال العنف القائم عىل النوع االجتامعي

دور قادة املجتمعات املحلية

ملخص

النوع  املبني عىل  للعنف  االستجابة  املحلية يف  املجتمعات  قادة  يؤديها  التي  األدوار  املشاركون  يحدد 
للناجيات.   املقدم  الدعم  املخاطر وتعزيز  للحد من  اتخاذها  للقادة  التي ميكن  االجتامعي واإلجراءات 

التعلم أهداف 

املشاركون مبا ييل: سيقوم 

املحيل. 	 املجتمع  االجتامعي يف  النوع  املبني عىل  للعنف  االستجابة  لتعزيز  التفكري يف فرص 

اتخاذها.  	 للقادة  إجراءات محددة ميكن  تحديد 

سيقوم امليرسون مبا ييل:

النوع االجتامعي.  	 املبني عىل  للعنف  االستجابة  املحلية يف  املجتمعات  قادة  أدوار  زيادة فهم 

النوع االجتامعي  	 املبني عىل  بالعنف  املعنية  الِفرق  لفريق من  للقادة والتي ميكن  املقررة  أو  الحالية  اإلجراءات  تحديد 
دعمها.

والتحضري املواد 

ورق لوح ورقي قالب وأقالم تحديد. . 1

إليها.. 2 للرجوع  للميرس  متاحة  األدوات  مجموعة  توجيهات 

الحامية.. 3 القالب من وحدة تعزيز عومل  الورقي  اللوح  مالحظات 

لتوزيعها. . 4 االجتامعي  النوع  املبني عىل  للعنف  االستجابة  إجراءات  تخطيط  النرشة:  نسخ/طباعة  فّكر يف 

للمشاركني.. 5 ورق دفاتر وأقالم جافة 

الوقت

ساعة واحدة و 45 دقيقة*

لتخطيط  املحلية  املجتمعات  قادة  أو يوم كامل إضايف مع  يوم  *ميكن تخطيط نصف 
االجتامعي. النوع  املبني عىل  للعنف  االستجابة  إجراءات 
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اإلجراء

الخطوة األوىل: مناقشة الجلسة العامة: األدوار املشرتكة للقادة )20 دقيقة(

االجتامعي موضع . 1 النوع  املبني عىل  العنف  االستجابة لشكل  املحلية يف  املجتمعات  قادة  املناقشة حول مشاركة  باب  افتح 
إذا كان ذلك مفيداً.  افرتاضية موجزة  الرتكيز. استخدم حالة 

إذا كان ذلك مفيداً.  	 افرتاضية موجزة  الرتكيز. استخدم حالة 

مختلفة؟ 	 أدواراً/مسؤوليات  املختلفون  القادة  يتوىل  هل 

من يرشك القادة؟ هل من املحتمل أن تتواصل الناجيات مع القادة أم يفعل اآلخرون ذلك؟ 	

ما؟  	 عليهم حالة  تُعرَض  للقادة عندما  الرئيسية  الشواغل  ما هي 

الناجيات؟ 	 الذي يركز عىل  النهج  تلتزم مببادئ  القادة بطريقة  املرجح أن يستجيب  هل من 

الخطوة الثانية: مناقشات جامعية: اإلجراءات التي ميكن للقادة اتخاذها )ساعة واحدة(

التي . 1 العواقب  تقليل  التي ميكنها  اإلجراءات  بأفكار  السابقة، وكذلك  الوحدة  املحددة يف  الحامية  بعوامل  املشاركني  ذكّر 
اتخاذها.  املحلية  املجتمعات  لقادة  التي ميكن  اإلجراءات  أيضاً يف  املشاركني سيفكرون  أن  الناجيات. وارشح  لها  تتعرض 

القيادية أو . 2 بناًء عىل األدوار  النحو األكرث مالءمة لتخطيط اإلجراءات )عىل سبيل املثال،  قّسم املشاركني إىل مجموعات، عىل 
يتوىل  الذي  الشخص  املالحظات. )سيتحمل  لتدوين  االتفاق عىل شخص  املجموعات  اطلب من  املحيل(.  املجتمع  أقسام 

ليوم  املجموعات ستلتقي  إذا كانت  اإلجراءات،  أو وضع مسودة بخطط  باملالحظات  االحتفاظ  املالحظات مسؤولية  تدوين 
الخطط(.  لتنقيح  أو ستلتقي يف مرحلة الحقة  اإلجراءات  لتخطيط  إضايف 

العنف . 3 لشكل  االستجابة  لتعزيز  املحلية  املجتمعات  قادة  يتخذها  قد  التي  اإلجراءات  التفكري يف  املجموعات  اطلب من 
تفكر  أن  أدناه. ويجب  املوضحة  الخمسة  باالسرتاتيجيات  يتعلق  فيام  الرتكيز،  االجتامعي موضع  النوع  املبني عىل 

معينة.  اسرتاتيجيات  الرتكيز عىل  اختيار  لكن ميكنها  االسرتاتيجيات،  القادة يف جميع  أدوار  املجموعات يف 

a .الوصول إىل خدمات االستجابة زيادة 

األفراد. 	 الناجيات  دعم 

c .اآلخرين والتأثري عىل  املعلومات  مشاركة 

d .والحامية السالمة  تعزيز 

e . الجناة محاسبة 

تخطيط . 4 النرشة:  باستخدام  التخطيط  بدء  أو  القالب  الورقي  اللوح  عىل  باإلجراءات  قوائم  وضع  للمجموعات  ميكن 
االجتامعي.  النوع  عىل  املبني  للعنف  االستجابة  إجراءات 

إىل . 5 االستناد  مع  جديدة،  إجراءات  يف  التفكري  عىل  املجموعات  ساعد  لإلجراءات.  تخطيطها  أثناء  مجموعة  كل  تابع 
األدوات.  مجموعة  من  االجتامعي  النوع  عىل  املبني  للعنف  االستجابة  فصل  يف  لإلرشاك  أفكار  قسم 

فيها. . 6 قدماً  امليض  يف  يرغبون  التي  لإلجراءات  أفكار  يجاز  بإ يشاركوا  أن  الوقت،  نهاية  قرب  املجموعات،  من  اطلب 
مل  )وإذا  مناسباً  ذلك  كان  إذا  املتابعة،  أو  إضافية  اجتامعات  لعقد  خطط  عىل  االتفاق  املجموعات  من  واطلب 

التدريب(.    من  كجزء  اإلجراءات  لتخطيط  يوم  يُخطَط 
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الخطوة الثالثة: التأمالت وااللتزامات الشخصية )25 دقيقة(
الجامعية، وكذلك أجزاء أخرى من  املناقشات  انبثقت عن  التي  التفكري يف األفكار  اطلب من املشاركني 

اتخاذها. وادع املشاركني  التي يودون  الجديدة  أو اإلجراءات  التغيريات  التدريب، والتفكري يف ماهية 
وتسجيلها.  الشخصية  والتزاماتهم  بهدوء يف خططهم  للتفكري  مساحة خاصة  العثور عىل  إىل 

نقاط املناقشة الرئيسية/مالحظات التيسري اإلضافية

فكر يف تخطيط نصف يوم أو يوم كامل إضايف ملواصلة وضع خطط إجراءات االستجابة للعنف املبني 
النوع االجتامعي. وفّكر، كبديل، يف وضع خطط لعقد اجتامعات متابعة مع املشاركني.   عىل 

االلتزام،  الذين يظهرون  املحلية، واملشاركني  املجتمعات  قادة  أدوار  املستفادة حول  املعلومات  أرش إىل 
عىل  املبني  العنف  مناهضة  برنامج  اسرتاتيجيات وخطط  لتحديث  املحيل  املجتمع  استجابة  لتحسني  وأفكار 

االقتضاء.  أو معايري لإلرشاك، حسب  املحلية،  املجتمعات  لقادة  االجتامعي، ورسم خرائط  النوع 
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ــىل  ــي ع ــف املبن ــتجابة للعن ــراءات االس ــط إج ــرشة: تخطي الن
النوع االجتامعي

زيادة الوصول إىل خدمات االستجابة

الالزمةاإلجراء الزمنيالخطوات  القيادة  املشاركوناإلطار 

دعم الناجيات األفراد

الالزمةاإلجراء الزمنيالخطوات  القيادة  املشاركوناإلطار 
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مشاركة املعلومات والتأثري عىل اآلخرين

الالزمةاإلجراء الزمنيالخطوات  القيادة  املشاركوناإلطار 

تعزيز السالمة والحامية

الالزمةاإلجراء الزمنيالخطوات  القيادة  املشاركوناإلطار 

محاسبة الجناة

الالزمةاإلجراء الزمنيالخطوات  القيادة  املشاركوناإلطار 
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جميع القادة املجتمعيني الفرق العاملة يف مجال العنف القائم عىل النوع االجتامعي

االستجابة للناجيات

ملخص

يفصحن  الاليت  للناجيات  االستجابة  للمشاركني ملامرسة  الوقت  املزيد من  الوحدة  تخصص هذه 
للمفاهيم  التدريبية  الوحدة  بالبناء عىل  االجتامعي، وذلك  النوع  املبني عىل  العنف  عن حوادث 

الدعم. بخدمات  الناجيات  ربط  االجتامعي:  النوع  املبني عىل  للعنف  الرئيسية 

التعلم أهداف 

املشاركون مبا ييل: سيقوم 

الناجيات. 	 تركز عىل  التي  االستجابة  مهارات  بناء 

املناسبة مبا يتامىش مع رغباتها. 	 الدعم  الناجية إىل خدمات  االستعداد إلحالة 

والتحضري املواد 

ورق لوح ورقي قالب وأقالم تحديد. . 1

وتوزيعها.. 2 لعرضها  االجتامعي  النوع  املبني عىل  العنف  من  للناجيات  املجتمعية  اإلحالة  نُسخ من مسارات 

الناجيات عن تعرضها لعنف مبني عىل . 3 الذي يجب قوله وفعله عندما تفصح إحدى  النرشة اإلرشادية: قسم »ما  نُسخ من 
لتوزيعها.  االجتامعي  النوع  املبني عىل  للعنف  االستجابة  أدوات وموارد  االجتامعي«3 يف  النوع 

الوقت

دقيقة و30  ساعتان 
 

اإلجراء

الخطوة األوىل: استعراض الخدمات املتاحة )30 دقيقة(

النوع  املبني عىل  العنف  للناجيات من  اعرض و/أو وّزع نُسخاً من مسار اإلحالة املجتمعي 
التي قد تكون  الصلة  القالب لعرض معلومات اإلحالة ذات  الورقي  اللوح  االجتامعي. واستخدم 

أو معلومات االتصال.   الخدمة املحددة  ناقصة من مسارات اإلحالة، مثل نقاط 

النرشة اإلرشادية مقتبسة من: اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت )IASC(. دليل الجيب: كيفية دعم الناجيات من العنف املبني عىل النوع االجتامعي عندما تكون الجهة الفاعلة املعنية بالعنف املبني عىل النوع االجتامعي غري متاحة يف منطقتك، 2015. دليل   3
/https://g	vguidelines.org/en/pocketguide   :الجيب هذا متاح بأكرث من 15 لغة، يف حني أن النرشة اإلرشادية متاحة باإلنجليزية، والفرنسية، والعربية فحسب. ميكن للميرسين الوصول إىل دليل الجيب لتنزيله من هنا

https://gbvguidelines.org/en/pocketguide/
https://gbvguidelines.org/en/pocketguide/
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التالية: النقاط  تناول 

إحاالت  	 متثل  الطبية  والخدمات  االجتامعي  النوع  عىل  املبني  للعنف  لالستجابة  املتخصصة  الخدمات  أن  املشاركني  ذكّر 
للناجيات.  بالنسبة  أولوية  ذات 

موضع  	 االجتامعي  النوع  عىل  املبني  العنف  شكل  من  للناجيات  التحديد  وجه  عىل  الصلة  ذات  الخدمات  ماهية  ناقش 
للناجيات. تقدميها  الخدمات  ملقدمي  ميكن  التي  الخيارات  مجموعة  عن  املعلومات  قّدم  الرتكيز. 

عليها.  	 الحصول  يرغنب يف  التي  الخدمات  ماهية  بشأن  قراراتهن  الناجيات التخاذ  املوافقة، وبدعم  بأهمية  املشاركني  ذكّر 

الناجيات  	 معظم  هل  الرتكيز.  موضع  االجتامعي  النوع  عىل  املبني  العنف  شكل  سياق  يف  الخدمات  عىل  املوافقة  ناقش 
بأنفسهن؟  الخدمات  اختيار  من  يتمكن  أن  عاماً   18 عن  أعامرهن  تقل  الاليت  للناجيات  ينبغي  وهل  البالغات؟  من 

الخطوة الثانية: استعراض النرشة اإلرشادية)20 دقيقة(
الناجيات عن تعرضها لعنف مبني عىل  الذي يجب قوله وفعله عندما تفصح إحدى  النرشة اإلرشادية: قسم »ما  وّزع 

النقاط  النوع االجتامعي. اطلب من املشاركني استعراض  املبني عىل  للعنف  النوع االجتامعي« يف أدوات وموارد االستجابة 
النوع االجتامعي:  املبني عىل  للعنف  الرئيسية  املفاهيم  التدريب عىل  تناولها يف  تم  اإلرشادية، كام  النرشة  الواردة يف  الرئيسية 

اإلرشادية. النرشة  املعلومات من  تقديم  بالقراءة،  اإلملام  البيئات منخفضة  للميرس، يف  والربط.  ميكن  النظر، واالستامع، 

الخطوة الثالثة: مامرسة لعب األدوار )ساعة واحدة و30 دقيقة(

اطلب من املشاركني االنقسام إىل ثنائيات. ارشح أن الثنائيات ستتدرب عىل ربط الناجية بخدمات الدعم من خالل لعب . 1
األدوار. )يف حالة وجود عدد فردي من املشاركني، ميكن ملشارك ثالث مالحظة ثنايئ واحد(.

النوع . 2 املبني عىل  العنف  للسياق وذي صلة بشكل  األدوار، بحيث يكون مالمئاً  للعب  الثنائيات  شارك سيناريو موجز مع 
أمثلة: الرتكيز.  موضع  االجتامعي 

)االغتصاب(  	 العيش.  املحيل ألغراض كسب  املجتمع  تنقلها خارج  أثناء  لالغتصاب  تعرضت  أنها  امرأة  تخربك 

ابنتها الصغرية قد تعرضت العتداء من أحد الجريان. )اغتصاب طفلة أو االعتداء   	 أنها تعتقد أن  تخربك أم 
جنسياً( عليها 

الحميم  	 الرشيك  بأن زوجها يرضبها. عنف  امرأة متزوجة  تخربك 

الزواج املبكر والقرسي  	 16 عاماً مساعدتك إليقاف زواج قرسي.  العمر  تطلب فتاة تبلغ من 

الناجية أو الويص/ة عليها( بينام ميارس املشارك . 3 الثنائيات اختيار شخص واحد للعب دور ناجية )أو والد/ة  اطلب من أحد 
يستقبل  بحيث  املحيل،  للمجتمع  قائد  أو  االجتامعي  النوع  املبني عىل  بالعنف  فريق معني  الفعلية كعضو يف  اآلخر صفته 

بالخدمات.  ربطها  يف  ويساعد  الناجية 

الناجيات مشاركة ردود فعل . 4 الثنائيات واطلب ممن لعبوا دور  10 دقائق. ثم أوقف  للثنائيات بلعب األدوار ملدة  اسمح 
مع رشكائهم.  مخترصة 

الذي فعله أو قاله . 5 الجيد  الناجيات؟ ما اليشء  اطلب من املتطوعني تبادل األفكار مع املجموعة األكرب. كيف شعرت 
بالدعم؟ هل فهمت أن طلب الخدمات كان اختيارك؟   رشيكك؟ هل شعرت 

أو سيناريو مختلف. . 6 ذاته  السيناريو  باستخدام  األدوار  تبادل  ذاتها،  الثنائيات  املشاركني، يف  اطلب من 

الناجيات مشاركة ردود فعل . 7 الثنائيات واطلب ممن لعبوا دور  10 دقائق. ثم أوقف  للثنائيات بلعب األدوار ملدة  اسمح 
مع رشكائهم.  مخترصة 
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األكرب. . 8 األفكار مع املجموعة  تبادل  املتطوعني مجدداً  اطلب من 

التالية::. 9 الخيارات  فّكر يف  االحتياجات واالهتاممات.  ليالئم  التمرين  األدوار وكيّف  املشاركني يف لعب  ارصد مشاركة 

الثنائيات.  	 بتغيري  املشاركني  مطالبة 

العرض.  	 أمام املجموعة األكرب ثم مناقشة  املتطوعني بعرض لعب األدوار  ثنايئ من  مطالبة 

جديدة.  	 سيناريوهات  تقديم 

الثنائيات.   	 فيها  لتفكر  تعقيد  عوامل  أو  جديدة  مبعلومات  السيناريوهات  تحديث 

)إذا   	 اتخاذها استجابًة لسيناريو ما  التي يجب  الجيدة  أو عامة حول اإلجراءات  االنتقال إىل مناقشة جامعية 
األدوار(.  تقلصت طاقة لعب 

الخطوة الثالثة: االختتام )10 دقائق(
االلتباس.  النقاط محل  أو  األسئلة  االستجابة. وتناول  الناجيات وفوائد خدمات  يركز عىل  الذي  النهج  استعرض مبادئ 

 

نقاط املناقشة الرئيسية/مالحظات التيسري اإلضافية

مترين لعب األدوار مصمم استناداً إىل ظروف إفصاح إحدى الناجيات )أو والد/ة إحدى الناجيات أو ويل/ة أمرها( عن حادث  	
ما. فّكر يف تقديم سيناريو يبلغ فيه شخص آخر عن أحد حوادث العنف املبني عىل النوع االجتامعي، مع مجموعات من قادة 

املجتمعات املحلية. ساعد القادة عىل التفكري ملياً يف الترصف مبا يتامىش مع نهج يركز عىل الناجيات. 
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التخفيف من مخاطر العنف املبني عىل 
النوع االجتامعي

التدريب
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التخفيف من مخاطر العنف املبني عىل النوع االجتامعي

َمن املستهدفون بالتدريب؟

كافة وميكن  املحلية  املجتمعات  لقادة  التدريبية مصممة  االجتامعي  النوع  املبني عىل  العنف  مخاطر  تخفيف  وحدات 
التدريبية عىل تحديد  الوحدات  تركز  أيضاً.  النوع االجتامعي  املبني عىل  بالعنف  املعنية  بالِفرق  أن تكون ذات صلة 

للمخاطر. للتصدي  املحيل ووضع خطط  املجتمع  االجتامعي عىل مستوى  النوع  املبني عىل  العنف  مخاطر 

كيف يرتبط التدريب بتوجيهات مجموعة األدوات؟

وثيقاً  ارتباطاً  التدريبية  االجتامعي  النوع  املبني عىل  العنف  التخفيف من مخاطر  املتضمن يف وحدات  املحتوى  يرتبط 
املخاطر.  التخفيف من  أدوات وموارد  إىل  أيضاً  األدوات ويستند  املخاطر« من توجيهات مجموعة  »التخفيف من  بفصل 

الوقت واملوارد الالزمة

والغداء  االسرتاحة  لفرتات  الوقت  إتاحة  مع  اليوم،  ونصف  يوم  يف  التدريب  محتوى  تغطية  ميكن 
برامج  تنظم  بأن  يُوَص  ولهذا  بعض،  بعضها  عىل  التدريبية  الوحدات  تبني  الكامل.  اليوم  أثناء 

عىل  ينبغي  أنه  تذكر  به.  املوص  بالتسلسل  الجلسات  االجتامعي  النوع  عىل  املبني  العنف  مناهضة 
أوالً.  االجتامعي  النوع  عىل  املبني  للعنف  الرئيسية  املفاهيم  تدريب  إكامل  املشاركني 

جداول التدريب الزمنية التي ميكن أخذها يف االعتبار فيام يتعلق بالتخفيف من مخاطر العنف املبني عىل 
النوع االجتامعي. 

يومان 	 التأسييس(:  )التدريب  الرئيسية  املفاهيم 

اليوم 	 يوم ونصف  االجتامعي:  النوع  املبني عىل  العنف  التخفيف من مخاطر 

األدوات، وورق  توجيهات مجموعة  تتطلب سوى  التكنولوجيا منخفضة وال  فيها  تكون  التي  األوضاع  التدريبية  الوحدات  تراعي 
لوح ورقي قالب وأقالم تحديد، وورق وأقالم جافة/دفاتر فردية، ونرشات مطبوعة/منسوخة وأدوات من مجموعة األدوات. 

 



133

ــوع  ــىل الن ــي ع ــف املبن ــر العن ــن مخاط ــف م ــط التخفي مخط
االجتامعي

الفئة املستهدفة

الوقت التقديريملحة عامة عن الوحدةالوحدة 

للعنف  الرئيسية  املفاهيم  استعراض 
االجتامعي النوع  املبني عىل 

املفاهيم  بإيجاز  املشاركون  يستعرض 
االجتامعي،  النوع  عىل  املبني  للعنف  الرئيسية 

التدريب عىل  املتضمن يف  النحو  عىل 
النوع  عىل  املبني  للعنف  الرئيسية  املفاهيم 

يومني.  تبلغ مدته  الذي  االجتامعي 
املفاهيم  الوحدة تحت عنوان  العثور عىل  *ميكن 

االجتامعي النوع  عىل  املبني  للعنف  الرئيسية 

ونصف ساعة 

lيوم واحد يف حياة امرأة أو فتاة

إىل تخيل  املشاركني  التمرين  يدعو هذا 
أو فتاة يف مجتمعهم  اليومي المرأة  الواقع 
الالحقة.  للمناقشات  املسار  ويحدد  املحيل 

الوحدة تحت عنوان  العثور عىل  *ميكن 
االجتامعي النوع  عىل  املبني  للعنف  االستجابة 

دقيقة  30

املخاطر  تحديد 

لتحديد  املشاركون يف مترين تشاريك  يشارك 
والفتيات  النساء  لها  تتعرض  التي  املخاطر 
مرتفعة  مخاطر  يواجهن  قد  فيمن  والنظر 
االجتامعي.  النوع  املبني عىل  العنف  من 

ساعتان

االستغالل  من  الحامية 
الجنسيني واالنتهاك 

الحقوق  عىل  املشاركون  يتعرف 
واالنتهاك  باالستغالل  املتعلقة  واملسؤوليات 

حول  معلومات  ويتلقون  الجنسيني 
واإلبالغ.  والشكاوى  التنسيق  آليات 

ساعة واحدة و15 دقيقة

املخاطر من  للتخفيف  الخطط  وضع 

التخفيف  اسرتاتيجيات  املشاركون  يحدد 
تعزيزها، وكذلك  التي ميكن  املخاطر  من 

األولويات  وتحديد  الجديدة،  الفرص 
النساء  لزيادة سالمة  املوجزة  العمل  وخطط 

املحلية.  مجتمعاتهن  يف  والفتيات 

ثالث ساعات

جميع القادة املجتمعيني الفرق العاملة يف مجال العنف القائم عىل النوع االجتامعي
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جميع القادة املجتمعيني الفرق العاملة يف مجال العنف القائم عىل النوع االجتامعي

تحديد املخاطر

ملخص

والنظر  والفتيات  النساء  لها  تتعرض  التي  املخاطر  لتحديد  تشاريك  املشاركون يف مترين  يشارك 
االجتامعي.  النوع  املبني عىل  العنف  يواجهن مخاطر مرتفعة من  قد  فيمن 

التعلم أهداف 

املشاركون وامليرسون مبا ييل: سيقوم 

املحيل 	 املجتمع  والفتيات وحاميتهن يف  النساء  تهدد سالمة  التي  املخاطر  تحديد 

يواجهن مخاطر متزايدة   	 الاليت قد  والفتيات  النساء  فئات  النظر يف 

والتحضري املواد 

ورق لوح ورقي قالب وأقالم تحديد  . 1

امليرس . 2 ليستعرضها  متاحة  األدوات  مجموعة  توجيهات 

التيسري . 3 أثناء  االجتامعيالستخدامها  النوع  املبني عىل  العنف  التخفيف من مخاطر  أدوات وموارد  أداة وكيفها من  استخدم 
النوع االجتامعي(: املبني عىل  بالعنف  املعنيني  املوظفني  يركز عىل  التدريب  إذا كان  لتوزيعها،  األداة  )واطبع 

a .السالمة تدقيق  لعملية  املرجعية  القامئة 

املجتمعية. 	 الخرائط  رسم  أداة 

c .االجتامعي النوع  املبني عىل  العنف  املناقشة: مخاطر  دليل 

الوقت

ساعتان

اإلجراء

الخطوة األوىل: تعريف مخاطر العنف املبني عىل النوع االجتامعي )10 دقائق(
ذكّر املشاركني، باإلشارة إىل استعراض للمفاهيم الرئيسية للعنف املبني عىل النوع االجتامعي، بأن عدم املساواة بني الجنسني 

واختالل موازين القوة هام السبب الجذري للعنف املبني عىل النوع االجتامعي يف حني أن مخاطر العنف املبني عىل 
النوع االجتامعي قد تزيد يف حالة وجود عوامل إضافية )عوامل الخطر ممثلة باملطر يف شجرة العنف املبني عىل النوع 

االجتامعي(. وتتفاوت عوامل الخطر عىل الرغم من أن السبب الجذري للعنف املبني عىل النوع االجتامعي هو ذاته يف كل 
مكان بالعامل. وميكن لتحديد املخاطر والتصدي لها يف مجتمع محيل ما أن يقلل من احتاملية حدوث العنف املبني عىل النوع 

االجتامعي. كام يتيح التصدي للعنف القائم عىل النوع االجتامعي للنساء والفتيات العيش بحرية أكرث وخوف أقل.
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الخطوة الثانية: تحديد املخاطر من خالل مترين تشاريك )ساعة واحدة و30 دقيقة(
االجتامعي  النوع  عىل  املبني  العنف  مخاطر  من  التخفيف  وموارد  أدوات  من  أداة  استخدم 
التي  املخاطر  عىل  الرتكيز  املشاركني  من  اطلب  املخاطر.  لتحديد  مترين  يف  املشاركني  لقيادة 
من  محددة  فئات  أخذ  ذلك  يف  مبا  بذلك،  وذكّرهم  وحاميتهن  والفتيات  النساء  سالمة  تهدد 

اإلعاقة.  ذوات  والفتيات  والنساء  املراهقات  مثل  االعتبار،  بعني  والفتيات  النساء 

a . االعتبار إلكامل بعني  التالية  املقاربات  أحد  السالمة وخذ  تدقيق  لعملية  املرجعية  القامئة  كيّف  السالمة.  تدقيق  عملية 
التدريب: املشاركني يف  التدقيق مع 

الخيار(.  	 لهذا  الوقت  املزيد من  بإتاحة  )قم  املالحظة  املعلومات من خالل  املجتمع لجمع  التنقل عرب 

التدقيق.  	 عنارص  إىل مجموعات صغرية مسؤولة عن مختلف  االنقسام 

للتدقيق.  	 املرجعية  القامئة  توجهها  عامة  جلسة  مناقشة  تيسري 

املخاطر:. 	 لرسم خرائط  التالية  املقاربات  أحد  املجتمعية واستخدم  الخرائط  أداة رسم  إىل  ارجع  املجتمعية.  الخرائط  رسم 

املخاطر.   	 املناقشة حول مناطق  بيضاء ويرّس  بورقة  ابدأ  أو  املحيل  للمجتمع  قّدم خريطة  الجامعي:  الرسم 

املناقشة.  	 أثناء  فعيل  بشكل  املخاطر  مناطق  تحديد  للمشاركني  فارغة، وميكن  مساحة  استخدم  املساحة:  متثيل 

املزيد من   	 ادع املشاركني إىل جولة ميدانية عرب املجتمع املحيل لتحديد املخاطر )خصص  زيارة املساحة: 
الخيار(.  لهذا  الوقت 

c . .املخاطر مناقشة حول  لتيسري  االجتامعي  النوع  املبني عىل  العنف  مخاطر  املناقشة:  دليل  استخدم  مناقشة جامعية: 

الخطوة الثالثة: تلخيص النتائج )20 دقيقة(
الورقي  اللوح  املالحظات عىل  التشاريك. وسّجل  التمرين  الرئيسية من  النتائج  الضوء عىل  لتسليط  املشاركني  أرشك 
والفتيات  النساء  لها  تتعرض  مرتفعة  أو  لفهم مخاطر محددة  استقص  املحددة.  املخاطر  لفهم  واستقص  القالب. 

إلخ. الدينية،  أو  اإلثنية  األقلية  أو  أو اإلعاقة،  بالعمر،  الاليت يعانني من أوجه ضعف متقاطعة تتعلق 

نقاط املناقشة الرئيسية/مالحظات التيسري اإلضافية

املناقشة  	 ولتصميم  وتكييفه  ما  املشاركني، الختيار مترين  بني  السلطة  ديناميات  املجموعة، مبا يف ذلك  ديناميات  انظر يف 
االجتامعي.  النوع  املبني عىل  العنف  حول مخاطر 

ميكن أن تشمل مخاطر العنف املبني عىل النوع االجتامعي عوامل تسبق حالة الطوارئ، وعوامل تتعلق بحالة الطوارئ )النزاع،  	
والكارثة، والنزوح(، وعوامل تتعلق بالبيئة اإلنسانية )االكتظاظ، وسوء الخدمات، واالستغالل واالنتهاك الجنسيني، إلخ(.

املبني عىل  	 العنف  من  مرتفعة  يواجهن مخاطر  وبالتايل  والجنس،  بالعمر  تتعلق  متقاطعة  أوجه ضعف  املراهقات  تواجه 
املبني عىل  العنف  النساء والفتيات ذوات اإلعاقة مخاطر متزايدة من  الطوارئ. كام تواجه  النوع االجتامعي يف سياقات 

السياق.  باختالف  للخطر  املعرضة  اإلضافية  الفئات  تختلف  االجتامعي.  النوع 

نحو  	 املناقشة  يوجهون  املشاركني قد  والفتيات، ألن  النساء  تواجهها  التي  املحددة  املخاطر  املحادثة عىل  تركيز  استعد إلعادة 
 . الرجال والفتيان.  لها  يتعرض  التي  املخاطر  أو  العامة  املخاطر 
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جميع القادة املجتمعيني الفرق العاملة يف مجال العنف القائم عىل النوع االجتامعي

الحامية من االستغالل واالنتهاك الجنسيني

ملخص

الجنسيني  واالنتهاك  باالستغالل  املتعلقة  واملسؤوليات  الحقوق  عىل  املشاركون  يتعرف 
واإلبالغ.   والشكاوى  التنسيق  آليات  معلومات حول  ويتلقون 

التعلم أهداف 

املشاركون مبا ييل: سيقوم 

السياقات  	 املحددة يف  االجتامعي  النوع  املبني عىل  العنف  باعتبارهام من مخاطر  الجنسيني  واالنتهاك  االستغالل  تعريف 
اإلنسانية.

الجنسيني. 	 واالنتهاك  االستغالل  من  بالحامية  املتعلقة  حقوقهم  فهم 

الجنسيني. 	 واالنتهاك  االستغالل  للناجيات من  الدعم  والتامس  االدعاءات  لإلبالغ عن  املتاحة  الفرص  تحديد 

والتحضري املواد 

ورق لوح ورقي قالب وأقالم تحديد  . 1

امليرس . 2 ليستعرضها  متاحة  األدوات  مجموعة  توجيهات 

املبني عىل . 3 العنف  التخفيف من مخاطر  أدوات وموارد  الجنسيني  من  الحامية من االستغالل واالنتهاك  املناقشة:  دليل 
للميرس متاح  االجتامعي  النوع 

لتوزيعها.. 4 الصلة  الوثائق األخرى ذات  أو  أو مسارات اإلحالة،  الجنسيني،  الحامية من االستغالل واالنتهاك  نُسخ مطبوعة من 

الوقت

ساعة واحدة و15 دقيقة

اإلجراء

الخطوة األوىل: تعريف االستغالل واالنتهاك الجنسيني )15 دقيقة(
:)SEA( الجنسيني  واالنتهاك  االستغالل  عن  معلومات  مشاركة 

املتجذر يف عالقات  	 النوع االجتامعي  املبني عىل  العنف االجتامعي  الجنسيان هام شكل من أشكال  االستغالل واالنتهاك 
املتكافئة.  غري  السلطة 

أو  	 السلطة. قد يشمل هؤالء األشخاص املعلمني  النوع االجتامعي من جانب أشخاص يف مواقع  القائم عىل  العنف  يُرتَكب 
النوع  املبني عىل  العنف  أفعال  السياقات اإلنسانية يُستخَدم املصطلح عادًة ليشري إىل  رجال الرشطة أو غريهم، لكن يف 

اإلنسانية. املعونة  تقديم  العاملون يف مجال  أو  السالم  يرتكبها قوات حفظ  التي  االجتامعي 

املساعدة  	 تقديم  بهم  يُفرتَض  الذين  األشخاص  اإلنساين—يجلب  بالعمل  عادًة  الجنسيني  واالنتهاك  االستغالل  مخاطر  ترتبط 
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يخدمونها.  التي  املحلية  املجتمعات  إىل  الخطر  هذا 

االستغالل  	 أن تشمل عواقب  املحلية. ميكن  واملجتمعات  لألفراد  الجنسيان يف رضر عظيم  واالنتهاك  االستغالل  يتسبب 
ما ييل: الرئيسية،  املفاهيم  استعراضها يف  تم  التي  الجنيس  العنف  إىل عواقب  باإلضافة  الجنسيني،  واالنتهاك 

املجتمعات. 	 من  أحياناً  للنبذ  الناجيات(  )وأطفال  الناجيات  تتعرض 

إليها. 	 يحتاجون  التي  الخدمات  تلقي  من  األشخاص  الجنسيان  واالنتهاك  االستغالل  مينع 

تقديم  	 مجال  والعاملني يف  املحلية  املجتمعات  بني  بالثقة  الجنسيان  واالنتهاك  االستغالل  يرض 
املعونة.

الخطوة الثانية: السيناريو واملناقشة )30 دقيقة(
أنك تود استخدام سيناريوهات  التي تحدد هوية األفراد يف املجتمع املحيل. ارشح  القصص  ذكّر املشاركني بأهمية عدم مشاركة 

مناقشة  ويرّس  مكيّف مع سياقك.  افرتايض موجز  الجنسيني. شارك سيناريو  واالنتهاك  االستغالل  ملناقشة مخاطر  افرتاضية 
االستغالل  الناجيات من  مع  التعامل  بها  التي ميكن  والكيفية  املحيل،  املجتمع  داخل  الجنسيني  واالنتهاك  االستغالل  حول 
أدناه.  واألسئلة  العينة  السيناريو  تكييف  فّكر يف  املخاطر.  للحد من  اتخاذها  التي ميكن  واإلجراءات  الجنسيني،  واالنتهاك 

الطعام،  للتسجيل من أجل توزيع  الصف  الصغريين ووالدها املسن. وبينام كانت تقف يف  القامئة وحدها عىل شؤون طفليها  أرملة هي 
القمح كل شهر إذا زارته يف املساء “لقضاء بعض  إضافياً من  العاملني يف منظمة غري حكومية إنه سيعطيها كيلو جراماً  قال لها أحد 

معه”.  الوقت 

هل تعتقدون أن موقفاً مامثالً يحدث يف املجتمع املحيل؟  	

أن   	 يجب  أنه  تعتقدون  الذي  ما  ساعدها؟  املرأة؟ هل  بهذه  الحكومية  غري  املنظمة  يف  العامل  أرض  هل 
معه؟  يحدث 

الذي ميكن فعله للحد من مخاطر هذا االستغالل؟   	 ما 

كيف سيكون رد فعل أفراد املجتمع املحيل إذا علموا مبا يحدث لهذه املرأة؟   	

هل تعتقدون أن املرأة قد تطلب املساعدة من أي أحد؟ ممن؟   	

كيف ستكون استجابتكم إذا أرّست لكم املرأة بهذا األمر؟    	

الخطوة الثالثة: استعراض املسؤوليات والحقوق وخيارات اإلبالغ )30 دقيقة(

العاملني يف مجال العمل اإلنساين )مبا يف ذلك املوظفني واملتطوعني( وَحَفظة السالم ارتكاب االستغالل . 1 أنه يُحظَر عىل  ارشح 
الراحة، مبا  وأوقات  العمل  أثناء ساعات  بها،  االلتزام  علينا  التي يجب  السلوك  لقواعد  الجنسيني. شاركنا مدونتنا  واالنتهاك 

يف ذلك ما ييل: 

عدم إقامة عالقات جنسية مع أي شخص أقل من 18 عاماً )بغض النظر عن سن املوافقة أو املامرسة   	
البلد(. يف  الشائعة 

القوانني واملامرسة   	 النظر عن  العمل مقابل الجنس )بغض  البضائع أو الخدمات أو  عدم تبادل املال أو 
البلد(.  يف  املتبعة 

وإمكانية   	 القوى  موازين  اختالل  )بسبب  املساعدات  املستفيدين من  إقامة عالقات جنسية مع  عدم 
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االستغالل(. 

املسؤولية عن اإلبالغ يف أي اشتباه بحدوث استغالل وانتهاك جنسيني من جانب أي من العاملني يف مجال   	
األدلة(.  املنظمة ودون جمع  النظر عن  املعونة )بغض  تقديم 

الجنسيني، مبا يف ذلك:. 2 الطوارئ يف حاميتهم من االستغالل واالنتهاك  املتأثرين بحاالت  استعراض حقوق األشخاص 

الخدمات خاطئة   	 تبادل  أو  للدفع  دامئاً. وأي طلبات  اإلنسانية مجانية  الوكاالت  تقدمها  التي  املساعدات 
عنها.   اإلبالغ  وميكن 

العمل اإلنساين. لكل شخص   	 العاملني يف مجال  أن يتعرض لالستغالل من جانب أحد  أبداً  ليس خطأ الشخص 
الحق يف الحصول عىل املساعدة والحق يف أن يكون آمناً من الرضر واالنتهاك. 

النوع   	 املبني عىل  للعنف  االستجابة  الجنسيني طلب خدمات  واالنتهاك  االستغالل  من  للناجيات  ميكن 
النوع االجتامعي مدربون عىل دعم  العنف املبني عىل  الدعم. أخصائيو  االجتامعي وغري ذلك من أشكال 

الجنسيني. واالنتهاك  االستغالل  من  الناجيات 

فيه.   	 للتحقيق  الجنسيني  االنتهاك واالستغالل  اشتباه يف حدوث  أي  اإلبالغ عن  ميكن 

اإلبالغ.  . 3 وخيارات  والشكاوى،  التنسيق  وآليات  املجتمعية،  الخدمات  عن  املعلومات  مشاركة 

االتصال   	 اإلحالة، ومعلومات  الجنسيني، ومسارات  واالنتهاك  االستغالل  الحامية من  من نرشات  وزّعُنسخاً 
أو أي من ذلك. الصلة،  الجنسيني، واملوارد األخرى ذات  للحامية من االستغالل واالنتهاك  التنسيقية  بالجهات 

الجنسيني.  	 استعرض خيارات اإلبالغ عن أي اشتباه يف حدوث االستغالل واالنتهاك 

إحالة   	 الناجيات. وميكن  تركز عىل  أن  ينبغي  الجنسيني  واالنتهاك  االستغالل  للناجيات من  االستجابة  أن  وّضح 
وموافقتهن.   لرغباتهن  تبعاً  الخدمات،  إىل  الناجيات 

نقاط املناقشة الرئيسية/مالحظات التيسري اإلضافية

دراية  	 املوظفني عىل  أن  وتأكد من  الجنسيني  واالنتهاك  االستغالل  بالحامية من  املتعلقة  التنظيمية  السياسات  شارك 
االجتامعي.  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية  الِفرق  تدريب  اإلبالغ عند  مبتطلبات وإجراءات 

التحرش  	 يُعرّف  الجنيس.  والتحرش  الجنسيني  االستغالل واالنتهاك  الفهم بني  تناول سوء  أو  األسئلة  استعد لإلجابة عن 
بادعاءات بني املوظفني يف منظمة ما. ويحدث االستغالل  أنه يتعلق  الجنيس داخل املنظامت اإلنسانية إىل حد بعيد عىل 

واملستفيدين.  اإلنساين  العمل  العاملني يف مجال  بني  العالقات  الجنسيان يف  واالنتهاك 
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جميع القادة املجتمعيني الفرق العاملة يف مجال العنف القائم عىل النوع االجتامعي

وضع الخطط للتخفيف من املخاطر 

ملخص

وتحديد  الجديدة،  الفرص  وكذلك  تعزيزها،  التي ميكن  املخاطر  من  التخفيف  اسرتاتيجيات  املشاركون  يحدد 
املحلية.  مجتمعاتهن  والفتيات يف  النساء  لزيادة سالمة  املوجزة  العمل  األولويات وخطط 

التعلم أهداف 

املشاركون مبا ييل: سيقوم 

املحددة. 	 املخاطر  من  التخفيف  اسرتاتيجيات  النظر يف 

املحيل. 	 ملجتمعهم  الخطط  ووضع  األولويات  تحديد 

والتحضري املواد 

ورق لوح ورقي قالب وأقالم تحديد . 1

رشيط الصق. 2

النوع االجتامعي« من مجموعة األدوات قبل . 3 املبني عىل  العنف  استعرض أفكار اإلرشاك يف فصل »التخفيف من مخاطر 
املناقشة. 

املخاطر. . 4 التخفيف من  إجراءات  تخطيط  النرشة:  فّكر يف طباعة/نسخ 

للمجموعات.. 5 مسبقاً  القالبة  الورقية  اللوحات  جّهز 

إذا كانت امللصقات غري متاحة((. 6 نجوم أو ملصقات أخرى )ميكن استخدام أقالم تحديد ملونة 

الوقت

ثالث ساعات

اإلجراء

الخطوة األوىل: تقييم اسرتاتيجيات التخفيف من املخاطر )ساعة واحدة و15 دقيقة(

املجموعات من مجتمعات محلية مشرتكة(. واطلب من . 1 أعضاء  يكون  أن  )ينبغي  املشاركني إىل مجموعات صغرية  قّسم 
األسئلة. عن  لإلجابة  وممثل  املالحظات  لتدوين  تعيني عضو  املجموعات 

العناوين يف جدول.. 2 القالبة املجهزة مع توضيح  الورقية  اللوحات  وّزع 
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تحديد مخاطر العنف املبني عىل النوع االجتامعي والتوعية بها

الحالية الفرصاالسرتاتيجيات 

الفرص

الحالية الفرصاالسرتاتيجيات 

النوع . 3 املبني عىل  العنف  1. تحديد مخاطر  الحالية من أجل  ارشح أن املجموعات ستسجل األفكار حول االسرتاتيجيات 
االجتامعي.  النوع  املبني عىل  العنف  التصدي ملخاطر  بها و2.  والتوعية  املحيل  االجتامعي يف مجتمعهم 

املحيل . 4 االجتامعي يف مجتمعهم  النوع  املبني عىل  العنف  لتحديد مخاطر  االسرتاتيجيات  أوالً يف  التفكري  املجموعة  اطلب من 
اللوح  وتسجيلها عىل  األفكار  ملناقشة  للمجموعات  الوقت  ثم خصص  به  للتفكري  للمجموعات  مثاالً  وقّدم  بها.  والتوعية 

القالب: الورقي 

هل يوجد أشخاص )برامج، أو متطوعون، أو اتحادات نسائية، أو ناشطون، إلخ( داخل املجتمع املحيل   	
االجتامعي؟  النوع  املبني عىل  العنف  التوعية مبخاطر  يعملون عىل 

للسالمة؟   	 تدقيقات  عمليات  تُجَرى  هل 

املخاطر؟   	 تحليالت  النساء  تقود  هل 

ما )مجموعات   	 بطريقة  االجتامعي  النوع  املبني عىل  العنف  املعلومات حول مخاطر  يتم مشاركة  هل 
املناقشة، أو اإلذاعة، أو امللصقات، إلخ(؟

هل هناك مخاطر غري مفهومة عىل نطاق واسع أو فجوات يف مشاركة املعلومات؟  	

مثاالً . 5 االجتامعي. وقّدم  النوع  املبني عىل  للعنف  للتصدي  اسرتاتيجيات  بعد ذلك يف  التفكري  املجموعات  اطلب من 
القالب: الورقي  اللوح  وتسجيلها عىل  األفكار  ملناقشة  للمجموعات  الوقت  ثم خصص  به  للتفكري  للمجموعات 

التي تهدد حامية   	 املخاطر  للحد من  أو مجموعات داخل املجتمع املحيل تعمل بنشاط  هل يوجد أشخاص 
نعم؟  اإلجابة  كانت  إذا  يفعلونه،  الذي  ما  والفتيات وسالمتهن؟  النساء 

املنظم   	 الجمع  للتخفيف من أي مخاطر محددة )مثل،  أنفسهن  أو كالهام  النساء،  أو  الفتيات،  تنظم  هل 
املعلومات(؟  شبكات  أو  للحطب 

الحامية؟   	 تهدد  التي  للمخاطر  والتصدي  التنظيم  إىل  املجموعات  تحتاج  هل 

املستضعفني وحاميتهم يف حاالت   	 للتواصل مع األشخاص  تأهب  املجتمع املحيل خطط  هل يوجد لدى 
الجديدة؟  النزوح  أو  الطوارئ 

يتلقاها وهل   	 إذا كانت اإلجابة نعم، من  النساء واملراهقات؟  النسائية عىل  الصحية  اللوازم  تُوّزع حقائب  هل 
كافية؟  املبادرة 

القرار يف املجتمع املحيل؟   	 النساء والفتيات يف صنع  هل تشارك 
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اإلنسانية؟   	 الخدمات  تخطيط  والفتيات يف  النساء  األولوية الحتياجات  تُعطَى  هل 

العاملني يف   	 الجنسيني من جانب  االستغالل واالنتهاك  للحامية من  آليات  املحيل  املجتمع  هل يوجد لدى 
اإلنساين؟  العمل  مجال 

للمشاركني . 6 الوقت  أو لصقها عىل جدار. وخصص  الحوامل  القالبة عىل  الورقية  لوحاتهم  املجموعات عرض  اطلب من 
األسئلة.  لطرح  املشاركني  وادع  الشائعة.  واألفكار  النتائج  فّكر يف  املجموعات.  لجميع  القالبة  الورقية  اللوحات  الستعراض 

املشاركون. يطرحها  أسئلة  أي  تناول  املجموعات  اطلب من ممثيل 

الخطوة الثانية: تحديد األولويات )45 دقيقة(

اطلب من املشاركني العودة إىل مجموعاتهم الصغرية ووّزع ورقة لوح ورقي قالب جديدة عىل كل مجموعة. . 1

الفرص . 2 وكذلك  املخاطر  من  للتخفيف  الحالية  االسرتاتيجيات  تقييم  السابق—مع  التمرين  يف  التفكري  املجموعات  من  اطلب 
التي برزت من مجموعاتهم واملجموعات األخرى. اطلب من املجموعات، مع أخذ هذه األفكار يف  الجديدة  واألفكار 

املبني  العنف  أفضل ملخاطر  تحديد  أجل  املحيل من  األولوية ملجتمعهم  يعطونها  قد  التي  باإلجراءات  مبنية  إعداد  االعتبار، 
أو  أو تعزيزها  الحالية  الجهود  باالستمرار يف  تتعلق اإلجراءات  لها. ميكن أن  بها، والتصدي  النوع االجتامعي، والتوعية  عىل 

جديدة.  اسرتاتيجيات  بدء 

الحوامل . 3 القالبة عىل  الورقية  لوحاتهم  املجموعات عرض  اطلب من  ثم  باألولويات  قامئة  لوضع  للمجموعات  الوقت  خصص 
أو لصقها عىل جدار. 

أولويات جميع املجموعات ثم »التصويت« . 4 وّزع ثالثة ملصقات عىل كل مشارك. واطلب من املشاركني استعراض قوائم 
أولوية.  األعىل  بها حسب  القالبة-التي سيصنفونها  الورقية  اللوحات  إجراءات-عرب جميع  ثالثة  بجوار  ملصق  بوضع  عليها 

)ميكن للمشاركني رسم نجوم بجوار اإلجراءات ذات األولوية إذا كانت امللصقات غري متاحة(.

أنه سيُتاح . 5 التي قد تربز كأولويات مشرتكة، بعد تصويت جميع املشاركني. وارشح  فكروا كمجموعة يف اإلجراءات 
التخطيط.   اإلجراءات من خالل  تنفيذ هذه  بها  التي ميكن  الكيفية  التفكري يف  التايل فرصة  التمرين  للمشاركني يف 

الخطوة الثالثة: تخطيط اإلجراءات )ساعة واحدة(
الخطوة  نتائج  بناًء عىل  اإلجراءات،  لتخطيط  املشاركني إىل مجموعات  تقسيم  بها  التي ميكن  الكيفية  فّكر يف 

املجتمع  املجموعات عىل مجتمع محيل مشرتك، لكن ميكن تقسيمهم إىل قسم من  أعضاء  يركز  أن  الثانية. يجب 
املحيل، أو ميكن تكليفهم بفئة أو إجراءات محددة، أو بأدوار أو مسؤوليات محددة أو كليهام )مثل الرتكيز عىل 

اإلجراءات يف جلسة عامة. اتخاذها(. ميكن كذلك تخطيط  بالحامية  املعنية  العمل  لفرقة  التي ميكن  اإلجراءات 

التخفيف من املخاطر. ميكن االختيار بني  النرشة: تخطيط إجراءات  تتفق مع  اطلب من املشاركني وضع خطط 
التي ميكنهم  اإلجراءات  أو  بأنفسهم،  بها  املساهمة  للمشاركني  التي ميكن  اإلجراءات  التخطيط عىل  يقترص  أن 

بهذه  اآلخرين  كانوا سيكلفون  إذا  املشاركني،  وينبغي عىل  املشاركني.  ملجموعة  تبعاً  بها،  اآلخرين  تكليف 
اإلجراءات. باتخاذ هذه  إقناع هؤالء األشخاص/املجموعات  بها  التي ميكن  الكيفية  التفكري يف  اإلجراءات، 
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نقاط املناقشة الرئيسية/مالحظات التيسري اإلضافية

ليس  	 وركّز  االجتامعي.  النوع  املبني عىل  العنف  للتخفيف من مخاطر  املبنية  اإليجابية  اإلجراءات  لتعزيز  املشاركني  تحدَّ 
الشبكات واملبادرات غري  العمل اإلنساين فحسب، بل عىل  الفاعلة يف مجال  الجهات  التي تقودها  الرسمية  عىل اإلجراءات 

أيضاً.  املحيل  املجتمع  داخل  والفتيات  النساء  تقودها  التي  الرسمية 

بتجارب مجموعات متنوعة من  	 النساء وموجهة  بقيادة  أن تكون  املخاطر يجب  التخفيف من  اسرتاتيجيات  أن  أكّد عىل 
العوامل. من  إىل مجموعة  استناداً  املخاطر،  من  مختلفة  وأنواعاً  والفتيات مستويات  النساء  والفتيات. ستواجه  النساء 

الفتيات عن  	 إبعاد  املثال،  املخاطر )عىل سبيل  للحد من  املشاركني ألفكار قد تكون ضارة كاسرتاتيجيات  استعدَّ لطرح 
املدارس، أو الحد من حركة النساء، أو إرغام الفتيات عىل الزواج(. تصدَّ للتعليقات الضارة دون إطالق األحكام، أو اإلشعار 

بالخزي، أو الجدال مع املشاركني. وّضح األمور، وأقر بأن اآلخرين قد يتشاركون الفكرة، واطلب وجهات نظر اآلخرين، 
انظر  االجتامعي.  النوع  املبني عىل  للعنف  الرئيسية  املفاهيم  التدريب عىل  إىل  املحتملة، وأرش  العواقب  الضوء عىل  وسلّط 

املفصلة:  االسرتاتيجيات  املزيد من  األسس: مقاربات رئيسية لالطالع عىل  التحديات يف  امليرسين إلدارة  اسرتاتيجيات  النرشة: 

النوع االجتامعي قد تخرج عن نطاق تحكم  	 أقر بأن املشكالت قد تكون كبرية، وأن العديد من مخاطر العنف املبني عىل 
املساهمة  التي ميكنها  الرتكيز عىل ما ميكن فعله. ما هي اإلجراءات  املشاركني  امللتزمني. فاطلب من  املجتمع املحيل  أفراد 

والفتيات؟   للنساء  أمناً  أأكرث  بيئة  توفري  يف 
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النرشة: تخطيط إجراءات التخفيف من املخاطر

مخاطر العنف املبني 
عىل النوع االجتامعي 

القيادةاملشاركوناإلطار الزمنياملوقعاإلجراء
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التغيري التحوييل
التدريب
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التغيري التحوييل

من املستهدفون بالتدريب؟

االجتامعي فحسب،  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية  للِفرق  التدريبية  التحوييل  التغيري  بعض وحدات  إعداد  تم 
النوع االجتامعي وقادة املجتمعات  املبني عىل  بالعنف  املعنية  الِفرق  يف حني أن بعضها اآلخر مناسب لكٍل من 

االجتامعي  النوع  عىل  املبني  للعنف  الجذرية  األسباب  التدريبية  التحوييل  التغيري  وحدات  تستكشف  املحلية. 
االجتامعي.  النوع  املبني عىل  العنف  الوقاية من  التي ميكنها  املحيل  املجتمع  التغيريات عىل مستوى  وتنظر يف 

كيف يرتبط التدريب بتوجيهات مجموعة األدوات؟

توجيهات  من  التحوييل«   »التغيري  بفصل  وثيًقا  ارتباطًا  التدريبية  التحوييل  التغيري  املتضمن يف وحدات  املحتوى  يرتبط 
التحوييل«.   التدريبية إىل األدوات واملوارد املوجودة يف فصل »التغيري  الوحدات  مجموعة األدوات. وتستند 

الوقت واملوارد الالزمة

الوقت  إتاحة  مع  كاملني،  يومني  يف  االجتامعي  النوع  عىل  املبني  بالعنف  املعنية  للِفرق  التدريب  محتوى  تغطية  ميكن  الوقت 
للمقاربة  تبًعا  إضايف،  تدريب  إىل  االجتامعي  النوع  عىل  املبني  بالعنف  املعنية  الِفرق  تحتاج  قد  والغداء.  االسرتاحة  لفرتات 

املوظفني  لتدريب  خططًا  القامئة  التحوييل  التغيري  برامج  وتشمل  التحوييل.  التغيري  برامج  من  ما  لربنامج  اختيارها  يتم  التي 
أواًل.  االجتامعي  النوع  عىل  املبني  للعنف  الرئيسية  املفاهيم  تدريب  إكامل  املشاركني  جميع  عىل  يجب  أنه  تذكر  الرئيسيني. 

بالعنف  املعنية  للِفرق  االعتبار  يف  أخذها  ميكن  التي  الزمنية  التدريب  جداول 
التحوييل:   بالتغيري  يتعلق  فيام  االجتامعي  النوع  عىل  املبني 

يومان 	 التأسييس(:  )التدريب  الرئيسية  املفاهيم 

يومان 	 االجتامعي(:  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية  للِفرق  الكامل  )املحتوى  التحوييل  التغيري 

اليوم 	 ونصف  يوم  املحلية(:  املجتمعات  )قادة  التحوييل  التغيري 

األدوات،  مجموعة  توجيهات  سوى  تتطلب  وال  منخفضة  التكنولوجيا  فيها  تكون  التي  األوضاع  التدريبية  الوحدات  تراعي 
مطبوعة/منسوخة.  ونرشات  وأدوات  فردية،  جافة/دفاتر  وأقالم  وورق  تحديد،  وأقالم  قالب  ورقي  لوح  وورق 
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مخطط التغيري التحوييل

الوحدة  
 Intended
Audience

الوقت التقديريملحة عامة عن الوحدة

املفاهيم  استعراض 
للعنف  الرئيسية 
النوع  املبني عىل 

االجتامعي

الفرق العاملة يف مجال 

العنف القائم عىل النوع 

االجتامعي

جميع القادة املجتمعيني

يستعرض املشاركون بإيجاز املفاهيم الرئيسية 
للعنف املبني عىل النوع االجتامعي، عىل النحو 

املتضمن يف تدريب املفاهيم الرئيسية للعنف املبني 
عىل النوع االجتامعي الذي تبلغ مدته يومني. 

*ميكن العثور عىل الوحدة تحت عنوان املفاهيم 
الرئيسية للعنف املبني عىل النوع االجتامعي

واحدة  ساعة 
دقيقة و30 

يوم واحد يف حياة 
امرأة أو فتاة

الفرق العاملة يف مجال 

العنف القائم عىل النوع 

االجتامعي

جميع القادة املجتمعيني

الواقع  املشاركني إىل تخيل  التمرين  يدعو هذا 
أو فتاة يف مجتمعها املحيل  اليومي المرأة 

الالحقة.  للمناقشات  املسار  ويحدد 
الوحدة تحت عنوان  العثور عىل  *ميكن 

االجتامعي النوع  عىل  املبني  للعنف  االستجابة 

دقيقة  30

السلوك  تغيري  برامج 
االجتامعي

الفرق العاملة يف مجال 

العنف القائم عىل النوع 

االجتامعي

املعنية  للِفرق  عامة  الجلسة ملحة  تقدم هذه 
املفاهيم  االجتامعي عن  النوع  املبني عىل  بالعنف 

االجتامعي  السلوك  تغيري  بربامج  املتعلقة  والنظريات 
االجتامعي.  النوع  املبني عىل  العنف  للوقاية من 

واحدة  ساعة 
دقيقة و30 

تغيري  برامج  مقاربات 
االجتامعي السلوك 

الفرق العاملة يف مجال 

العنف القائم عىل النوع 

االجتامعي

املبني  بالعنف  املعنية  الِفرق  ستستعرض 
املامرسات  أفضل  االجتامعي  النوع  عىل 

تغيري  برامج  مقاربات  يف  وتنظر  الناشئة 
املحلية.  مجتمعاتها  يف  االجتامعي  السلوك 

املتعلقة  األدوات  الِفرق  ستستعرض  كام 
االجتامعي.  السلوك  تغيري  باتصاالت 

واحدة  ساعة 
دقيقة و15 

األسباب  تحليل 
الجذرية

الفرق العاملة يف مجال 

العنف القائم عىل النوع 

االجتامعي

جميع القادة املجتمعيني

يحدد املشاركون، من خالل مترين تفاعيل 
الُنظُم، واألعراف، واملواقف، والسلوكيات التي 
ميكن تحويلها للوقاية من العنف املبني عىل 

النوع االجتامعي يف مجتمعاتهم املحلية. 

2

للتغيري رؤية  وضع 

الفرق العاملة يف مجال 

العنف القائم عىل النوع 

االجتامعي

جميع القادة املجتمعيني

أكرث  محليًا  مجتمًعا  املشاركون  يتصور 
التغيريات  وينظرون يف  وإنصافًا  أمًنا 
الرؤية.  التي ميكنها أن تحقق هذه 

و30  ساعتان 
دقيقة

إجراءات  تخطيط 
الوقاية

الفرق العاملة يف مجال 

العنف القائم عىل النوع 

االجتامعي

جميع القادة املجتمعيني

املبنية  املبادرات  لدعم  املشاركون خططًا  يضع 
املبني  العنف  للوقاية من  إجراءات جديدة  ويتخذون 

املحلية.  مجتمعاتهم  يف  االجتامعي  النوع  عىل 
3
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جميع القادة املجتمعيني الفرق العاملة يف مجال العنف القائم عىل النوع االجتامعي

برامج تغيري السلوك االجتامعي 

ملخص

والنظريات  املفاهيم  االجتامعي عن  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية  للِفرق  عامة  الجلسة ملحة  تقدم هذه 
االجتامعي.  النوع  املبني عىل  العنف  من  للوقاية  االجتامعي  السلوك  تغيري  بربامج  املتعلقة 

التعلم أهداف 

املشاركون مبا ييل: سيقوم 
السلوك وتغيري  االجتامعية  بالعادات  املتعلقة  للنظريات  أسايس  فهم  تحصيل 

االجتامعي النوع  املبني عىل  العنف  من  للوقاية  وتيسريها  االجتامعي  التغيري  التأثري عىل  بعمليات  الفردية  السلوكيات  ربط 

والتحضري املواد 

ورق لوح ورقي قالب وأقالم تحديد  . 1

نُسخ مطبوعة . 2 إتاحة  )مع  التحوييل«  »التغيري  إىل فصل  املشاركون  عليها سريجع  متاحة لالطالع  األدوات  توجيهات مجموعة 
أمكن(.  إذا  لتوزيعها 

التحوييل . 3 التغيري  أدوات وموارد  النوع االجتامعي من  املبني عىل  العنف  الوقاية من  للتعرف عىل نظريات ومقاربات  موارد 
لتوزيعها. ومطبوعة  للميرس  متاحة 

الوقت

ساعة واحدة و30 دقيقة
 

اإلجراء

الخطوة األوىل: استعراض املفاهيم الرئيسية )30 دقيقة(

التحوييل« يف توجيهات مجموعة األدوات، مبا يف ذلك دور قادة . 1 الرئيسية، مًعا، من فصل »التغيري  اقرؤوا املفاهيم 
بالعنف  املعنية  للِفرق  واعتبارات  االجتامعي  النوع  املبني عىل  العنف  من  للوقاية  التحوييل  التغيري  يف  املحلية  املجتمعات 

املبني  العنف  للوقاية من  التحوييل  التغيري  املحلية يف  املجتمعات  قادة  تستعد إلرشاك  التي  االجتامعي  النوع  املبني عىل 
االجتامعي.  النوع  عىل 

املعلومات:. 2 وشارك  املفاهيم  ناقش 

تركز الربامج التحويلية يف الغالب عىل تغيري املعتقدات والسلوكيات والتوقعات االجتامعية   	

تشري األدلة إىل أن هذا ميكن أن يحدث حتى ضمن الربامج قصرية املدى نسبيًا  	
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الخطوة الثانية: استعراض النظريات واملقاربات )30 دقيقة(

النوع االجتامعي يف . 1 املبني عىل  العنف  الوقاية من  للتعرف عىل نظريات ومقاربات  استعرض أول صفحتني من موارد 
التحوييل التغيري  وموارد  أدوات 

املناقشة:. 2 قُد 

البيئي مستويات   	 النموذج  االجتامعي. يرشح  النوع  املبني عىل  العنف  مفاهيم  البيئي من  النموذج  اسرتجع 
السلوك.  عىل  التأثري 

تحدد عوامل عدة ما إذا كان األفراد يتبنون سلوكيات جديدة  	

النوع   	 املبني عىل  العنف  برامج مناهضة  التغيري«، يف  أو »مراحل  التغيري،  استخدام منوذج نظرية  يشيع 
التغيري اإليجايب، عىل  التي تؤدي إىل  الُسلّم  التفكري يف هذه املراحل عىل أنها مثل درجات  االجتامعي. وميكن 

الرغم من أن الناس قد يقضون املزيد من الوقت عىل بعض الدرجات أكرث من غريها وال يتحركون دامئًا 
الوراء أو »يرتاجعون«، عندما يتبنون  الناس خطوات مؤقتة إىل  بثبات نحو األعىل. ومن الشائع أن يأخذ 

جديدة.  سلوكيات 

الخطوة الثالثة: النشاط: عقد الذراعني )10 دقائق(

الوقوف وعقد أذرعهم فوق صدورهم. . 1 اطلب من املشاركني 

املرة. . 2 أذرعهم ثم يعقدونها مرة أخرى—لكن بطريقة مختلفة هذه  ينزلوا  أن  املشاركني  اطلب من 

والعثور عىل وضع جديد. . 3 أذرعهم  لعقد  للتفكري يف طريقة مختلفة  لحظة  املشاركني  امنح 

بإيجاز:. 4 ناقش ما ييل 

أنه قد تكون هناك طرق   	 كيف شعرتم عندما طُلَِب منكم عقد أذرعكم بطريقة جديدة؟ هل فكرتكم يف 
أذرعكم؟ لعقد  عدة 

تتمكنوا من تحديد طريقة   	 أن  أذرعكم عادًة قبل  بها  التي تعقدون  الكيفية  التفكري يف  هل كان عليكم 
لعقدها؟  جديدة 

اآلن   	 الطريقة من  بهذه  أذرعكم  أنكم ستعقدون  تعتقدون  الجديدة؟ هل  الطريقة  باالرتياح مع  هل شعرتكم 
فصاعًدا؟

الطريقة من اآلن فصاعًدا؟   	 بهذه  لتعقدوا ذراعيكم دامئًا  إليه  الذي ستحتاجون  ما 
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الخطوة الرابعة: تقديم املعلومات حول العادات االجتامعية )20 دقيقة(

العنوان: . 1 النوع االجتامعي واستعرض من  املبني عىل  العنف  للوقاية من  للتعرف عىل مقاربات ونظريات  ارجع إىل موارد 
االجتامعية.  العادات 

الرئيسية:. 2 النقاط  ناقش 

وسلوكياتهم  	 اآلخرين  أفكار  املشرتكة حول  املعتقدات  االجتامعية هي  العادات 

ثقافية   	 الذين يشرتكون يف هوية  األشخاص  لدى  االجتامعية ضمن »مجموعات مرجعية«  العادات  توجد 
أفراد  يكون  املحلية، وقد  املجتمعات  داخل  متنوعة  تكون هناك مجموعات مرجعية  مشرتكة. وقد 

يتأثر  قد  املحلية.  مجتمعاتهم  خارج  ثقافية  تأثريات  أو  مرجعية  مبجموعات  مرتبطني  املحلية  املجتمعات 
املحلية  املجتمعات  املوجودين يف  باألشخاص  املثال،  الطوارئ، عىل سبيل  النازحون بسبب حاالت  األشخاص 

املضيفة. املحلية  املجتمعات  املوجودين يف  بهؤالء  تأثرهم  أكرث من  منها  فروا  التي 

من خالل   	 منه—جزئيًا،  الوقاية  االجتامعي—أو  النوع  املبني عىل  العنف  بارتكاب  املتعلقة  السلوكيات  تستمر 
أو عدم موافقتها عىل ذلك.     املرجعية  املجموعات  موافقة 
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كافية وحدها.  	 ليست  لكنها  االجتامعي،  النوع  املبني عىل  العنف  الوقاية من  الوعي مكونًا مهامً من مكونات  زيادة  تشكل 
والتحوالت يف  الفردية  السلوكيات  تغيريات يف  للعمل عىل إحداث  الوعي  زيادة  املجتمعي  السلوك  تغيري  برامج  وتتجاوز 

االجتامعية.  العادات 

برامج  	 التدريب عىل  يركز هذا  والسياسات.  القوانني  السلطة، مبا يف ذلك  نُظُم  بتحويل  التحوييل كذلك  التغيري  برامج  تتعلق 
نُظُم  للتأثري عىل  بأي جهود  الصلة  املجتمع املحيل، وهو وثيق  السلوك االجتامعي، وهو أكرث شيوًعا عىل مستوى  تغيري 

تحويلها.   أو  املجتمعية  القيادة 

أو  	 إتقان مصطلحات  النوع االجتامعي  املبني عىل  العنف  العاملني يف مجال  ينبغي أن يكون من املهم ملعظم املوظفني  ال 
النوع  املبني عىل  العنف  بالوقاية من  املهتمة  االجتامعي  النوع  املبني عىل  العنف  برامج مناهضة  أن  بيد  نظريات معينة، 

التغيري وإدامته.  تنفيذ  لكيفية  التحليل  أن تكون متجذرة يف يشء من  االجتامعي يجب 

تجاربهم ومعتقداتهم وسلوكياتهم  	 االجتامعي يف  النوع  املبني عىل  العنف  العاملون يف مجال  املوظفون  يفكر  أن  ينبغي 
بانتظام.
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جميع القادة املجتمعيني الفرق العاملة يف مجال العنف القائم عىل النوع االجتامعي

تغيري السلوك االجتامعي: مقاربات الربامج

ملخص

ستستعرض الِفرق املعنية بالعنف املبني عىل النوع االجتامعي أفضل املامرسات الناشئة وتنظر يف مقاربات برامج تغيري 
السلوك االجتامعي يف مجتمعاتها املحلية. كام ستستعرض الِفرق األدوات املتعلقة باتصاالت تغيري السلوك االجتامعي.  

التعلم أهداف 

املشاركون مبا ييل: سيقوم 

االجتامعي 	 السلوك  تغيري  لربامج  بها  املوص  املقاربات  فهم 

لربنامجهم 	 املناسبة  واألدوات  املقاربات  تحديد 

والتحضري املواد 

ورق لوح ورقي قالب وأقالم تحديد  . 1

توجيهات مجموعة األدوات متاحة لالطالع عليها )مع إتاحة نُسخ مطبوعة من فصل »التغيري التحوييل« لتوزيعها إذا أمكن(. 2

املشاركني: . 3 بني  التحوييل ملشاركتها  التغيري  أدوات وموارد  نُسًخا مطبوعة من  اخرت 

a .الرئيسية الرسائل  وضع  خطوات 

االتصال. 	 مواد  املرجعية:  القامئة 

c .لالتصال املسبق  االختبار  اإلرشادية:  النرشة 

d .الفعاليات املحلية يف  املجتمعات  قادة  اإلرشادية: إرشاك  النرشة 

e .باإلنصاف تتسم  التي  والسلوكيات  واملواقف  األعراف  املناقشة:  دليل 

الوقت

ساعة واحدة و15 دقيقة

اإلجراء

الخطوة األوىل: استعراض مقاربات تنفيذ برامج تغيري السلوك االجتامعي )40 دقيقة(

األدوات. . 1 التحوييل« من توجيهات مجموعة  »التغيري  املقاربات من فصل  املشاركني عىل  عرّف 

إذا كان . 2 بالتفصيل  الخيارات  النوع االجتامعي واقرأ  املبني عىل  العنف  الضوء عىل ثالث مقاربات رئيسية لربنامج  سلّط 
بالربنامج: يتعلق  قراًرا  يزن  الفريق 

a .التحوييل للتغيري  قائم  برنامج  استخدام 

التحوييل. 	 للتغيري  جديد  برنامج  إنشاء 
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c .التحوييل التغيري  تستهدف  محدودة  تدخالت  تصميم 

مًعا:. 3 وناقشوها  التحوييل  التغيري  تستهدف  محدودة  تدخالت  بتصميم  املتعلقة  املقاربات  اقرؤوا 

a .واملهارات واملعرفة  الوعي  بناء 

الجنسني . 	 بني  العنف  واالحرتام وعدم  باإلنصاف  تتسم  التي  االجتامعية  والسلوكيات  واملواقف  العادات  تعزيز 

c .tوالفتيات النساء  متكني  تعزيز 

الخطوة الثانية: تقديم األدلة واملامرسة الجيدة ومناقشتها )40 دقيقة(

النوع االجتامعي يف األوضاع اإلنسانية. . 1 العنف املبني عىل  الوقاية من  ارشح أن هناك أدلة متزايدة ومشجعة تدعم برامج 

واملحيط   	 آسيا  منطقة  يف  املتحدة  األمم  تقودها  مبادرة  وهي  الوقاية«،  أجل  من  مبادرة »رشكاء  قادت 
النوع  عىل  املبني  للعنف  الرجال  ارتكاب  يف  تساهم  التي  للعوامل  النطاق  واسعة  دراسة  الهادئ، 

تم  التي  املهمة  العوامل  ومعظم  عنها  املبلّغ  الجرائم  من  عالية  نسبة  أن  الدراسة  ووجدت  االجتامعي.  
والفتيان  الرجال  ارتكاب  احتاملية  وتقل  العالقات.  ومامرسات  االجتامعي  النوع  بأعراف  تتعلق  تحديدها 

1  . االجتامعي  النوع  عىل  املبني  للعنف  والفتيات  النساء  تجاه  إنصافًا  أكرث  بآراء  يؤمنون  الذين 

اإلنسانية   	 واألوضاع  النزاع  حاالت  يف  والنساء  الفتيات  ضد  العنف  من  للوقاية  يصلح«  »ما  مبادرة  وثَّقت 
برامج  الواعدة  املقاربات  شملت  ثانوية.  تأثريات  وعدة  تقريبًا(   50% )بنسبة  العنف  يف  كبريًا  انخفاًضا 

االقتصادي  للتمكني  وبرامج  املجتمعية،  التوعية  مع  مدرسية  وتدخالت  االجتامعية،  العادات  تتناول 
الجنسني.2 بني  التحوييل 

والدعم   	 والوعي  »البدء   )Raising Voices( أصواتكم  ارفعوا  منظمة  برنامج  لتأثري  دراسة  وجدت 
3)52% )بنسبة  املايض  العام  يف  الجسدي  الحميم  الرشيك  عنف  يف  انخفاض  هناك  أن  )ساسا!(  والعمل« 

وناقشها/ناقشيها . 2 الناجحة  الربامج  الضوء عىل سامت  سلّط 

أمامهن  	 للمساءلة  وتخضع  قيادتها  والفتيات  النساء  تتوىل 

االجتامعية  	 والعادات  السلوك  تغيري  نظريات  يف  متجذرة 

للمشكلة  	 محيل  تحليل  يف  متجذرة 

ركية  	 تشا

بعناية  	 تُرَصد 

بأكملها   	 املحلية  املجتمعات  ترشك 

تركز برامج الوقاية من العنف املبني عىل النوع االجتامعي يف أغلب األحوال عىل إرشاك  	
للغاية ميكن أن يكون  النطاق  الضيق  الرتكيز  الرجال والفتيان بصفة خاصة، إال أن هذا 

بأكمله«. »املجتمع  مقاربة  اتباع  ويُفّضل  إشكاليًا. 

االجتامعي وأن  	 النوع  املبني عىل  العنف  برامج مناهضة  والفتيات  النساء  تقود  أن  ينبغي 
بتجاربهم الربامج  هذه  تسرتشد 

عليهن.   	 الرتكيز  تتجاهل  وأال  والفتيات  النساء  أمام  مسؤولة  الذكور  إرشاك  مبادرات  تكون  أن  ينبغي 
مبادرة رشكاء من أجل الوقاية )2013( ملاذا يستخدم بعض الرجال العنف ضد النساء وكيف ميكننا الوقاية منه؟ النتائج الكمية املستخلصة من دراسة األمم املتحدة لبلدان متعددة حول الرجال والعنف يف منطقة آسيا واملحيط الهادئ. متاحة يف:   1

Partners4Prevention
وزارة التنمية الدولية الربيطانية )2020( مبادرة ما يصلح للوقاية من العنف ضد الفتيات والنساء: برنامج البحث واالبتكار - تقييم األداء النهايئ. متاحة يف: مبادرة »ما يصلح« - الصفحة الرئيسية  2

منظمة ارفعوا أصواتكم، ومدرسة لندن للعلوم املتعلقة بالصحة وطب األمراض االستوائية )LSHTM(، ومركز الوقاية من العنف العائيل )CEDOVIP(. 2015. هل الوقاية من العنف ضد النساء ممكنة؟ النتائج املستخلصة من برنامج »البدء والوعي والدعم والعمل«   3
/http://raisingvoices.org/resources :ساسا!( دراسة موجزة للجمهور العام. كامباال، أوغندا: منظمة ارفعوا أصواتكم. متاحة يف(

http://www.partners4prevention.org/
https://www.whatworks.co.za/
http://raisingvoices.org/resources/ 
http://raisingvoices.org/resources/ 
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السلوك االجتامعي، . 3 برامج تغيري  السلوك االجتامعي، كجزء من  بها التصاالت تغيري  املقاربات املوص  الضوء عىل  سلّط 
وناقشها. 

املحيل   	 املجتمع  يف  والفتيات  النساء  تقودها  التي  الجهود  سيام  ال  القامئة،  الجهود  تعزيز 

املحلية   	 املجتمعات  قادة  ذلك  يف  مبا  الرئيسية،  الجامهري  تحديد 

العنف   	 عدم  وفوائد  بها  املرغوب  السلوكيات  عىل  التأكيد  مع  الفوائد،  عىل  تركز  مقاربة  تطبيق 
الصحية والسلوكيات 

بالتعلم  	 واالهتامم  االحرتام  إظهار 

املختلفة  	 االتصال  قنوات  يف  النظر 

مسبًقا  	 واختبارها  الرئيسية  الرسائل  وضع 

بعناية  	 مسبًقا  واختبارها  االتصال  مواد  جميع  وضع 

الخطوة الثالثة: مترين املجموعات الصغرية: استعراض األدوات )30 دقيقة(

لتقديم . 1 املالحظات وشخص آخر  لتدوين  املشاركني إىل مجموعات صغرية. واطلب من كل مجموعة تعيني شخص  قّسم 
تقرير. 

التغيري التحوييل ملشاركتها بني . 2 وّزع األدوات املختارة، بحيث تركز كل مجموعة عىل أداة واحدة من أدوات وموارد 
املشاركني: 

a .الرئيسية الرسائل  وضع  خطوات 

االتصال. 	 مواد  املرجعية:  القامئة 

c .لالتصال املسبق  االختبار  اإلرشادية:  النرشة 

d .الفعاليات املحلية يف  املجتمعات  قادة  اإلرشادية: إرشاك  النرشة 

e .باإلنصاف تتسم  التي  والسلوكيات  واملواقف  األعراف  املناقشة:  دليل 

يكون . 3 أن  ينبغي  التمرين،  وبعد  أدناه.  التوجيهية  األسئلة  أدواتهم ومناقشتهم، مع طرح  استعراض  املجموعات  اطلب من 
األداة.  استخدام  كيفية  بإيجاز  اآلخرين  املشاركني  »تعليم«  لـ  املجموعات مستعًدا  أحد  ممثل 

a . املحلية؟ املجتمعات  قادة  العمل مع  األداة يف  استخدام هذه  كيف ميكن لربنامجكم 

وبرنامجكم؟ . 	 املحيل  أجل مجتمعكم  مع  األداة  هل ستكيفون 

c .هل ستحتاجون إىل أدوات أو توجيهات أو تدريبات إضافية الستخدام هذه األداة؟

الخطوة الرابعة: مناقشة عامة حول األدوات )45 دقيقة(  
للمشاركني اآلخرين، مبا يف ذلك معلومات حول  أداتهم  اطلب من ممثلني من كل مجموعة »تعليم« استخدام 

الذي قد يكون الزًما الستخدام األداة بفعالية.  الدعم اإلضايف  بها تكييف األداة وماهية  التي ميكن  الكيفية 

ادُع املشاركني إىل طرح األسئلة وحدد األدوات األكرث فائدة لربنامجك ومجتمعك املحيل.
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ال تزال األدلة وأفضل املامرسات ناشئة بالنسبة لربامج الوقاية من العنف املبني عىل النوع االجتامعي. وقد ساعدت مبادرة  	
»ما يصلح« الحكومية يف اململكة املتحدة عىل استخالص الدروس بشأن الربامج الفعالة. واألدلة الناشئة مشجعة وتشري إىل أن 

املجتمعات املحلية ميكن أن تشهد تغريات مهمة خالل أطر زمنية قصرية نسبيًا. 

ميكن لربامج مناهضة العنف املبني عىل النوع االجتامعي املهتمة بتنفيذ اسرتاتيجيات تغيري السلوك االجتامعي النظر يف  	
الربامج املبنية. وقد اُخترِبَت هذه الربامج وهي تشمل توجيهات ومواد تدريبية ومعايري لتنفيذ االسرتاتيجيات يف األوضاع 

اإلنسانية. 

ال يزال مبقدور برامج مناهضة العنف املبني عىل النوع االجتامعي التي ال ميكنها سوى تنفيذ تدخالت التغيري التحوييل عىل  	
نطاق أصغر املساهمة يف الوقاية من العنف املبني عىل النوع االجتامعي، ال سيام إذا كانت الربامج قادرة عىل العمل يف 

رشاكة لتعزيز الجهود املحلية.  

ميكن لربامج مناهضة العنف املبني عىل النوع االجتامعي التطلع إىل التغيريات التحويلية حتى خالل املراحل املبكرة من أي  	
استجابة إنسانية والنظر يف األنشطة األصغر نطاقًا التي ميكن تعزيزها والبناء عليها مع زيادة املشاركة واالستقرار واملوارد. 
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جميع القادة املجتمعيني الفرق العاملة يف مجال العنف القائم عىل النوع االجتامعي

تحليل األسباب الجذرية 

ملخص

التي ميكن  الُنظُم، واألعراف، واملواقف، والسلوكيات  تفاعيل  املشاركون، من خالل مترين  يحدد 
املحلية.  مجتمعاتهم  االجتامعي يف  النوع  عىل  املبني  العنف  من  للوقاية  تحويلها 

التعلم أهداف 

املشاركون مبا ييل: سيقوم 

نظرهم 	 ووجهات  أفكارهم  ملشاركة  بالتشجيع  الشعور 

	 \ النوع االجتامعي يف مجتمعهم املحيل  املبني عىل  العنف  التي تساهم يف  الجذرية والعوامل  تحديد األسباب 

والتحضري املواد 

ورق لوح ورقي قالب وأقالم تحديد  . 1

الستعراضها. 2 للميرس  متاحة  األدوات  مجموعة  توجيهات 

التحوييل. 3 التغيري  أدوات وموارد  الجذرية يف  األسباب  التمرين( عينة: تحليل  )بعد  التوزيع كمثال  أو  أتح لالستعراض 

االجتامعي.. 4 النوع  املبني عىل  للعنف  الرئيسية  املفاهيم  استعراض  التدريبية  الوحدة  من  القالب  الورقي  اللوح  مالحظات 

الوقت

ساعتان

اإلجراء

الخطوة األوىل: مترين جامعي: تحليل األسباب الجذرية )ساعة واحدة و30 دقيقة(
الجذرية. واعرث عىل معلومات حول إجراء تحليل لألسباب  املشاركني يف تحليل لألسباب  قد 

التحوييل« من توجيهات مجموعة األدوات،  الجذرية يف قسم »أفكار لإلرشاك« يف فصل »التغيري 
التحوييل.  التغيري  أدوات وموارد  الجذرية يف  باإلضافة إىل عينة: تحليل األسباب 

ابدأ التحليل بطرح سؤال. وسّجل األفكار عىل اللوح الورقي القالب يف أعىل ورقة اللوح الورقي. ضع يف اعتبارك الخيارات . 1
االفتتاحية:  لألسئلة  التالية 

a . الفتيات والنساء( يف هذا العنف ضد  النوع االجتامعي )أو  العنف املبني عىل  اٍسأل ببساطة »ملَ يحدث 
املحيل؟«  املجتمع 

ابدأ . 	 النوع االجتامعي يف املجتمع املحيل، ثم  املبني عىل  العنف  اطلب من املشاركني تسمية أشكال شائعة من 
بأحد األشكال واسأل عن سبب حدوثه يف املجتمع املحيل.

c ..اخرت أحد أشكال العنف املبني عىل النوع االجتامعي بناًء عىل معرفتك باملجتمع املحيل واسأل عن سبب حدوثه
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اسأل عن السبب مرة أخرى ودّون اإلجابات تحت عنوان اإلجابات األولية. واصل هذه العملية حتى ال يعود باإلمكان . 2
طرح املزيد من األسئلة عن األسباب. 

النوع . 3 املبني عىل  العنف  املشاركني إىل مجموعات صغرية إلجراء تحليالت موازية ألشكال مختلفة من  فّكر يف تقسيم 
تتعلق  املشاركون عوامل  إذا حدد  املثال،  األكرب )عىل سبيل  الجامعية  للمناقشة  املختلفة  الخيوط  أو ملعالجة  االجتامعي، 

الكاملة.   باملشاركة  الكبرية ال تسمح  املجموعة  دينامية  كانت  إذا  أو  الطوارئ(،  والدين وحالة  بالقانون 

الخطوة الثانية: تأمالت للميض قدًما )30 دقيقة*(
العامة،  الجلسة  للتأمل يف  الوقت  املزيد من  مبكًرا إلتاحة  الثانية  الخطوة  **قّسم 

أثناء الخطوة األوىل. انقسم املشاركون إىل مجموعات صغرية  إذا 

التمرين. . 1 الناتجة عن  التأمل بهدوء يف املالحظات  ادُع املشاركني إىل 

املثال:. 2 العملية، عىل سبيل  املشاركني حول  التالية عىل  األسئلة  اطرح 

الذي فاجأكم؟   	 ما 

االرتياح؟  	 بعدم  الذي جعلكم تشعرون  ما 

تعلمتم؟  	 ماذا 

التمرين: . 3 نتائج  التالية حول  األسئلة  اطرح 

هل يتفق املشاركون عىل أي أسباب جذرية شائعة؟   	

النوع االجتامعي كام جرى   	 العنف املبني عىل  الواردة يف شجرة  النتائج مع األسباب الجذرية  هل تتفق 
واستعراضها؟  االجتامعي  النوع  عىل  املبني  للعنف  الرئيسية  املفاهيم  عىل  التدريب  أثناء  مناقشتها 

املشرتكة   	 املعتقدات  االجتامعية هي  العادات  أن  االجتامعية؟ )ارشح  بالعادات  الجذرية  األسباب  تتعلق  هل 
وسلوكياتهم( اآلخرين  أفكار  حول 

ما هي العوامل التي ميكن للمجتمعات املحلية وقادة املجتمعات املحلية التصدي لها بسهولة ورسعة من أجل التغيري؟  	

املجتمع املحيل؟    	 النوع االجتامعي يف هذا  املبني عىل  العنف  املطلوبة إلنهاء جميع أشكال  التغيريات  ما هي 

نقاط املناقشة الرئيسية/مالحظات التيسري اإلضافية

التمرين.  	 أسايس يف هذا  أمر  العملية  املرغوبة.  اإلجابات  نحو  توجيههم  املناقشة دون  بقيادة  للمشاركني  اسمح 

املشاركون. أظهر  	 يقوده  الذي  للتعلم  إيجابيًا  الجمود وأن يحدد مساًرا  أن يكون مبثابة وسيلة لكرس  التمرين  لهذا  ميكن 
نظرهم.  بوجهات  مهتم  أنك  للمشاركني 

املثال، سوء أخالق  	 النوع االجتامعي )عىل سبيل  املبني عىل  للعنف  استعد لطرح املشاركني ألفكار قد تكون ضارة كأسباب 
بالخزي، لكن تأكد دامئًا من  أقلية من السكان(. تجنب إطالق األحكام عىل املشاركني أو إشعارهم  النساء أو معتقدات 

للسؤال عن سبب شيوع  التحليل  إىل  الفكرة وارجع  يتشاركون  قد  اآلخرين  أن  باحتاملية  أقر  الضارة.  للتعليقات  التصدي 
املزيد من  الرئيسية لالطالع عىل  املقاربات  التحديات يف األسس:  النرشة: اسرتاتيجيات امليرسين إلدارة  انظر  هذا املعتقد.  

الضارة.  للتعليقات  للتصدي  املفصلة  االسرتاتيجيات 
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جميع القادة املجتمعيني الفرق العاملة يف مجال العنف القائم عىل النوع االجتامعي

وضع رؤية للتغيري

ملخص

يتصور املشاركون مجتمًعا محليًا أكرث أمًنا وإنصافًا وينظرون يف التغيريات التي ميكنها أن تحقق هذه الرؤية.

التعلم أهداف 

املشاركون مبا ييل: سيقوم 

االجتامعي  	 النوع  املبني عىل  العنف  للوقاية من  املتعددة  الفوائد  التفكري يف 

املحيل 	 املجتمع  إيجابيًا عىل  تؤثر  أن  التي ميكن  حددالتغيريات 

والتحضري املواد 

الصغرية. 1 ورق لوح ورقي قالب وأقالم تحديد ملونة ملشاركتها مع املجموعات 

رشيط الصق . 2

املقوى ومقص ومجالت. 3 والورق  والُفرَش  األلوان  إضافية، مثل  فنية  اختياري: مستلزمات 

إذا كانت امللصقات غري متاحة(. 4 نجوم أو ملصقات أخرى )ميكن استخدام أقالم تحديد ملونة 

يومني.. 5 إىل  تنقسم  التدريبية  الوحدة  إذا كانت  املشاركني  القالبة وعمل  الورقية  اللوحات  احفظ 

الوقت

دقيقة و30  ساعتان 

 

اإلجراء

الخطوة األوىل: مترين جامعي: توضيح الرؤية )ساعة واحدة(

التي جرت يف جلسات . 1 املناقشات  بناًء عىل  قّسم املشاركني إىل مجموعات صغرية. /ي مجال محدد للرتكيز لكل مجموعة، 
أو  املجتمعية  الهياكل  أو  بالبيئات  الرتكيز  تتعلق مجاالت  أن  الجذرية. وميكن  األسباب  تحليل  السابقة، مبا يف ذلك  التدريب 

النوع  املبني عىل  العنف  التمييز وأشكال  أو رمزية أخرى يحدث فيها  أو أي مساحة فعلية  العمرية  الفئة  أو  العالقات 
ييل:  ما  األمثلة  االجتامعي. تشمل 

املدرسة  	

منزل األرسة  	

الزواج  	

الحي  	

الطوارئ  	 ملجأ 

الفتيات  	 صبا  سن 
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السوق  	

املجتمعية  	 القيادة 

ارشح أن كل مجموعة ستقدم رؤى إيجابية ملجاالت تركيزها من خالل رسم توضيحي، أو مجموعة ملصقات أو قصة . 2
مصورة أو قصيدة أو أي تعبري إبداعي آخر. 

الجامعي. . 3 العمل  بعد  للرؤية  واختيار ممثل ملشاركة ملخص  رؤيتها  العمل بصورة جامعية عىل  املجموعات  اطلب من 

التحديد وأي مستلزمات فنية أخرى. . 4 الورق وأقالم  وّزع 

اإليجابية، عوًضا عن . 5 الرؤى  الرتكيز عىل  املشاركني عىل  أفكارها. وشّجع  املجموعات  تناقش  بينام  انتقل من مجموعة ألخرى 
مثل: استقصائية،  أسئلة  اطرح  املشكالت. 

الجميع: متساوين؟ أصحاء؟ مسؤولني عن ترصفاتهم؟ آمنني؟  	 لو كان  الرؤية  الذي ستبدو عليه هذه  ما 

الفتيان؟   	 الرجال أو  الفتيات نصيب من الفرص ذاتها مثل  الرؤية لو كان للنساء أو  ما الذي ستبدو عليه هذه 
مًعا؟ القرارات  لو صنعوا  النساء؟  ذاتها مثل  املسؤوليات  الرجال  لو تحمل 

الرؤية؟  	 والرجال( يف هذه  والفتيان  والفتيات  )النساء  الناس  كيف يشعر 

الخطوة الثانية: مشاركة الرؤى )30 دقيقة(

الجدار. . 1 بلصقها عىل  أو  القالبة  الورقية  اللوحات  باستخدام حوامل  الرؤى  اعرض 

ادُع املشاركني إىل أخذ »جولة يف املعرض« ملالحظة رؤى املجموعات األخرى. . 2

املشاركون. . 3 التي يطرحها  األسئلة  املجموعات إىل مشاركة سامت رؤيتهم واإلجابة عن  ادُع ممثيل 

املثال:. 4 العنف، كام ييل عىل سبيل  باإلنصاف وعدم  تتسم  التي  املحلية  املجتمعات  فوائد  األسئلة الستخالص  اطرح 

a .املحيل؟ املامثلة يف مجتمعنا  والبيئات  الرؤية  الرئيسية بني هذه  الفوارق  ما هي بعض 

للرجال والفتيان؟ . 	 الرؤية أفضل  الذي يجعل هذه  للنساء والفتيات؟ ما  الرؤية أفضل  الذي يجعل هذه  ما 

c .تصورمتوها؟ التي  البيئة  يكربون يف  الذين  لألطفال  املستقبل  كيف سيبدو 

الخطوة الثالثة: العصف الذهني: ما الذي يحتاج إىل التغيري؟ )45 دقيقة(

الورقي القالب.. 1 اللوح  اطلب من اثنني من املتطوعني املساعدة يف تدوين األفكار عىل 

املشاركني؟ . 2 لتحقيق رؤية  املطلوبة )صغرية وكبرية(  التغيريات  املشاركني: ما هي  التايل عىل  السؤال  اطرح 

إنهاء . 3 الجذرية. وإذا حدد أحد املشاركني تغيريًا كبريًا، مثل  املتابعة، كام فعلت يف مترين تحليل األسباب  استقص أسئلة 
ذلك ممكًنا.  لجعل  املطلوب عملها  التغيريات  ماهية  املشاركني عن  فاسأل  األطفال،  الزواج 

األفكار:. 4 املشاركني مبجرد جمع  التالية عىل  األسئلة  اطرح 

والسلوكيات(؟  	 واملواقف  )األعراف  تخصنا جميًعا  التي  التغيريات  ما هي 

اتخاذ إجراءات من جانب أشخاص معينني أو مجموعات معينة )تحوالت يف   	 التي تتطلب  التغيريات  ما هي 
إلخ(؟ السياسة،  أو  القانون  النزاع املسلح وتغيريات يف 

التغيريات ممكنة؟   	 ما هو دور قادة املجتمعات املحلية يف جعل هذه 

شخصية؟  	 تغيريات  إجراء 
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للتغيري؟ 	 اآلخرين  التأثري عىل  أو  اإلقناع 

املعلومات؟ 	 مشاركة 

بالقدوة؟ 	 القيادة 

التغيري؟? 	 إلحداث  السلطة  استعامل 

الخطوة الرابعة: التصويت عىل أولويات التغيري )15 دقيقة(

اللوحات . 1 أوبلصق  القالب  الورقي  اللوح  باستخدام حوامل  الثالثة(  )الخطوة  الذهني  العصف  الناتجة عن  األفكار  اعرض 
الجدار.  القالبة عىل  الورقية 

وّزع ثالثة ملصقات عىل كل مشارك. اطلب من املشاركني »التصويت« بوضع ملصق بجوار ثالثة تغيريات - عرب جميع . 2
ما.  بطريقة  املحلية  املجتمعات  قادة  ليدعمها  القصوى  األولوية  ترتيبها حسب  يريدون  التي   - القالبة  الورقية  اللوحات 

)ميكن للمشاركني رسم نجوم بجوار اإلجراءات ذات األولوية إذا مل تكن هناك ملصقات متاحة(

للمشاركني . 3 أنه ستُتَاح  املشاركني. ارشح  بعد تصويت جميع  كأولويات مشرتكة  تربز  التي  التغيريات  فكروا كمجموعة يف 
العمل.  تخطيط  التغيريات من خالل  تحقيق هذه  بها  التي ميكن  الكيفية  للتفكري يف  التالية  التدريبية  الوحدة  الفرصة يف 

نقاط املناقشة الرئيسية/مالحظات التيسري اإلضافية

الثانية. خصص وقتًا  	 التدريب، مع أخذ اسرتاحة بعد الخطوة األوىل أو الخطوة  ميكن تقسيم هذه الوحدة إىل يومني من 
املجموعات.  القالبة ورؤى  الورقية  اللوحات  وتأكد من حفظ مالحظات  الثاين  اليوم  أثناء  للتلخيص 



159

جميع القادة املجتمعيني الفرق العاملة يف مجال العنف القائم عىل النوع االجتامعي

تخطيط إجراءات الوقاية

ملخص

يضع املشاركون خططًا لدعم املبادرات املبنية ويتخذون إجراءات جديدة للوقاية 
من العنف املبني عىل النوع االجتامعي يف مجتمعاتهم املحلية.  

التعلم أهداف 

املشاركون مبا ييل: سيقوم 

تعزيزها 	 للقادة  ميكن  التي  املجتمعية  املبادرات  تحديد 

التحوييل 	 التغيري  التي تساهم يف  اإلجراءات  التفكري يف 

العمل 	 وضع خطط 

شخصية 	 بالتزامات  التعهد 

والتحضري املواد 

ورق لوح ورقي قالب وأقالم تحديد  . 1

رشيط الصق. 2

املناقشة. . 3 األدوات قبل  التحوييل من مجموعة  التغيري  استعرض قسم »أفكار لإلرشاك« يف فصل 

التحوييل. األداة مرفقة كنرشة.. 4 التغيري  الوقاية من أدوات وموارد  أداة تخطيط إجراءات  اطبع/انسخ 

الوقت

ثالث ساعات

اإلجراء

الخطوة األوىل: تقييم مبادرات الوقاية )30 دقيقة(

القيادية أو . 1 بناًء عىل األدوار  النحو األكرث مالءمة لتخطيط اإلجراءات )عىل سبيل املثال،  قّسم املشاركني إىل مجموعات، عىل 
املالحظات.  لتدوين  تقرير وعىل شخص  لتقديم  االتفاق عىل ممثل  املجموعات  اطلب من  املحيل(.  املجتمع  أقسام 

إذا  أو وضع مسودة بخطط اإلجراءات،  باملالحظات  يتوىل تدوين املالحظات مسؤولية االحتفاظ  الذي  الشخص  )سيتحمل 
الخطط(.  ملواصلة وضع  التدريب  بعد  ستلتقي  املجموعات  كانت 
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وإنصافًا. . 2 أمًنا  أكرث  والفتيات وخلق مجتمع محيل  للنساء  الفرص  لتحسني  القامئة  املبادرات  التفكري يف  املجموعات  اطلب من 
التالية: الخمسة  الفئات  يف  التفكري  للمجموعات  ميكن 

a . الذين يدفعون من أجل إحداث تغيري إيجايب؟ النساء والفتيات؟ من  الذين يساعدون  الناس  من هم  الناس: 
يفعلونه؟ الذي  ما 

ما . 	 التغيري؟  إحداث  تحاول  شبكات  أو  مجتمعية  جامعات  أو  رسمية  غري  رابطات  هناك  هل  الشبكات: 
يفعلونه؟ الذي 

c . املبني العنف  الوقاية من  املبني عىل  العنف  التي تركز عىل  أو املنظامت  الخدمات  ما هي  الربامج والخدمات: 
الذي يفعلونه؟  النساء؟ ما  أو تعزيز حقوق  النوع االجتامعي  عىل 

d . الحالية السياسات  أو  القوانني  أو إصالح  املجتمعية  القواعد  لتغيري  أي حركة  هل هناك  والسياسة:  القانون 
والفتيات؟   للنساء  أفضل  حامية  لتوفري 

e . النوع االجتامعي؟ هل هناك أي برامج العنف املبني عىل  املعلومات: هل هناك معلومات متاحة عن أرضار 
املعلومات؟ يتم مشاركة  للتغيري؟ هل  أو حمالت تروج  أو ملصقات  إذاعية 

الخطوة الثانية: املناقشة )30 دقيقة(
املمثلني  بإيجاز. واطلب من  املجموعات  التي حددتها  املبادرات  املجموعات إىل مشاركة  ادُع ممثيل 

املحلية  املجتمعات  التكرار. واسأل عن قادة  التي شاركها اآلخرون عوًضا عن  األمثلة  البناء عىل 
االجتامعي؟  النوع  املبني عىل  العنف  للوقاية من  املبنية  املبادرات  تعزيز  الذين ميكنهم 

الخطوة الثالثة: تخطيط العمل )ساعة واحدة و دقيقة(

املجتمع املحيل. . 1 النوع االجتامعي يف  املبني عىل  العنف  الوقاية من  لتعزيز  اطلب من املجموعات وضع خطط عمل 
التي سيكلفون  اإلجراءات  أو  بأنفسهم  فيها  املساهمة  للمشاركني  التي ميكن  اإلجراءات  التخطيط عىل  اختيار قرص  وميكنك 

كيفية  التفكري يف  باإلجراءات  اآلخرين  كانوا سيكلفون  إذا  املشاركني  وينبغي عىل  املشاركني.  تبًعا ملجموعة  بها،  اآلخرين 
اإلجراءات. باتخاذ هذه  املجموعات  الشخاص/هذه  إقناع هؤالء 

القامئة، . 2 الوقاية  لتعزيز جهود  اتخاذها  املحلية  املجتمعات  لقادة  التي ميكن  اإلجراءات  التفكري يف  املجموعات  اطلب من 
التالية:  الخمسة  الفئات  الجديدة، يف  املبادرات  وكذلك 

الوعي  	 زيادة 

واملهارات  	 واملواقف  املعرفة  بناء 

والفتيات   	 النساء  دعم متكني 

والسلوكيات  	 األعراف  التأثري عىل 

وإنفاذها  	 القواعد  وضع 

أبيض/ورقة دفرت . 3 لوح ورقي قالب  باستخدام  التخطيط  أو  الوقاية  إجراءات  النرشة: تخطيط  استخدام  للمجموعات  ميكن 
أعاله.  املذكورة  الخمسة  الفئات  يتفق مع  بيضاء، مبا 

أفكار . 4 باالستناد إىل قسم  التفكري يف إجراءات جديدة  بالتخطيط. وساعد املجموعات عىل  قيامها  أثناء  مّر عىل كل مجموعة 
التحوييل« يف مجموعة األدوات.  لإلرشاك من فصل »التغيري 
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االتفاق عىل خطط . 5 بإيجاز. واطلب من املجموعات  أفكارهم لإلجراءات  الوقت، مشاركة  نهاية  اطلب من املجموعات، قرب 
إذا كان ذلك مناسبًا.  املتابعة،  أو  الجتامعات إضافية 

الخطوة الثالثة: التأمالت وااللتزامات الشخصية )20 دقيقة(
الجامعية، وكذلك أجزاء أخرى من  املناقشة  انبثقت عن  التي  التفكري يف األفكار  اطلب من املشاركني 

املشاركني  اتخاذها شخصيًا. وادع  يريدون  التي  الجديدة  أو اإلجراءات  التغيريات  التدريب، والتفكري يف 
وتسجيلها.  الشخصية  والتزاماتهم  بهدوء يف خططهم  للتفكري  مساحة خاصة  العثور عىل  إىل 

نقاط املناقشة الرئيسية/مالحظات التيسري اإلضافية

فكر يف تخطيط نصف يوم أو يوم كامل إضايف ملواصلة وضع خطط إجراءات الوقاية من العنف املبني عىل النوع  	
باملوارد  املتعلقة  املشاركني  أفكار  املشاركني. وسّجل  متابعة مع  اجتامعات  لعقد  االجتامعي. وفّكر، كبديل، يف وضع خطط 

الخطط. الالزم إلنجاز  والدعم 

النوع  	 املبني عىل  العنف  والوقاية من  والرجال  النساء  املساواة بني  لزيادة  املبنية  اإليجابية  املبادرات  لتعزيز  املشاركني  تحدَّ 
الرسمية  واملبادرات غري  الشبكات  املنظامت فحسب، بل عىل  تقودها  التي  الرسمية  االسرتاتيجيات  تركّز عىل  االجتامعي. ال 

املحيل.  املجتمع  داخل  والفتيات  النساء  تقودها  التي 

النساء وأن تسرتشد  	 ينبغي أن تكون بقيادة  النوع االجتامعي  املبني عىل  العنف  الوقاية من  أكّد عىل أن اسرتاتيجيات 
والفتيات.  النساء  من  متنوعة  مجموعات  بتجارب 

االجتامعي )عىل سبيل  	 النوع  املبني عىل  العنف  للوقاية من  املشاركني ألفكار قد تكون ضارة كاسرتاتيجيات  استعد لطرح 
الوقاية من األسباب الجذرية  الزواج(. ذكّر املشاركني بالرتكيز عىل  الفتيات عىل  النساء أو إرغام  املثال، الحد من حركة 
اسرتاتيجيات  النرشة:  انظر  الضارة.  لألفكار  املحتملة  العواقب  الضوء عىل  وتسليط  االجتامعي  النوع  املبني عىل  للعنف 

املفصلة.  االسرتاتيجيات  املزيد من  الرئيسية لالطالع عىل  املقاربات  األسس:  التحديات يف  امليرسين إلدارة 

إىل  	 الرامية  التزامهم، واألفكار  الذين يظهرون  املحلية، واملشاركني  املجتمعات  قادة  أدوار  املستفادة عن  املعلومات  دّون 
مناهضة  برنامج  اسرتاتيجيات وخطط  لتحديث  االجتامعي  النوع  املبني عىل  العنف  من  للوقاية  املبنية  الجهود  تعزيز 

النوع االجتامعي أو رسم خرائط قادة املجتمعات املحلية أو معايري اإلرشاك، حسب االقتضاء.  املبني عىل  العنف 
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النرشة: تخطيط إجراءات الوقاية

املشكالت التي يجب التصدي لها: 

الدوافع/
املخاطر

اإلجراءات 
الالزمة

الزمنياملسؤولياتاملوارد الرصد اإلطار  خطط 

املشكالت التي تحتاج إىل املعالجة: 

الدوافع/
املخاطر

اإلجراءات 
الالزمة

الزمنياملسؤولياتاملوارد الرصد اإلطار  خطط 
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القيادة النسائية
التدريب
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القيادة النسائية

َمن املستهدفون بالتدريب؟

تكون  أن  وميكن  والحالية  الناشئة  النسائية  للقيادات  النسائية  القيادة  التدريبية عىل  الوحدات  تصميم  تم 
التدريبية  الوحدات  وتستكشف  االجتامعي.  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية  بالِفرق  أيضاً  ذات صلة 

والجامعية.  الفردية  قوتهن ورؤيتهن  نقاط  التفكري يف  إىل  املشاركات  وتدعو  القيادة  مفاهيم 

املعنية  للِفرق  النسائية. وميكن  للقيادات  أيضاً  مفيدة  الرئيسية  املقاربات  تكون  قد  األسس:  التدريبية ضمن  الوحدات  بعض 
يدعمها  قد  التي  اإلضافية  التدريبية  االحتياجات  لتحديد  النسائية  القيادات  مع  التشاور  االجتامعي  النوع  املبني عىل  بالعنف 

الخارجيني. الرشكاء والخرباء  التنسيق مع  أو من خالل  النوع االجتامعي بصورة مبارشة  املبني عىل  بالعنف  برنامج معني 

كيف يرتبط التدريب بتوجيهات مجموعة األدوات؟

من  النسائية«  القيادات  »دعم  بفصل  وثيقاً  ارتباطاً  النسائية  القيادة  التدريبية عىل  الوحدات  املتضمن يف  املحتوى  يرتبط 
إىل األدوات واملوارد يف فصل »بناء أساس لإلرشاك« . توجيهات مجموعة األدوات. وتستند الوحدات التدريبية أيضاً 

الوقت واملوارد الالزمة

والغداء.  االسرتاحة  لفرتات  الوقت  إتاحة  مع  كاملني،  يومني  يف  القسم  هذا  يف  التدريب  محتوى  تغطية  ميكن 
أوالً.  االجتامعي  النوع  عىل  املبني  للعنف  الرئيسية  املفاهيم  تدريب  إكامل  املشاركني  عىل  ينبغي  أنه  تذكر 

النسائية:  القيادات  لدعم  االعتبار  يف  أخذها  ينبغي  التي  الزمنية  التدريب  جداول 

يومان 	 التأسييس(:  )التدريب  الرئيسية  املفاهيم 

يومان 	 النسائية:  القيادة 

واحد 	 يوم  النسائية(:  للقيادات  املوضحة  )الوحدات  الرئيسية  املقاربات 

مجموعة  توجيهات  سوى  تتطلب  وال  منخفضة  التكنولوجيا  فيها  تكون  التي  األوضاع  التدريبية  الوحدات  تراعي 
مطبوعة/منسوخة.   ونرشات  فردية،  جافة/دفاتر  وأقالم  وورق  تحديد،  وأقالم  قالب  ورقي  لوح  وورق  األدوات، 
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مخطط القيادة النسائية

الفئة املستهدفة   

الوقت التقديريملحة عامة عن الوحدةالوحدة 

املفاهيم  استعراض 
املبني  للعنف  الرئيسية 

االجتامعي النوع  عىل 

للعنف  الرئيسية  املفاهيم  يجاز  بإ املشاركات  تستعرض 
املتضمن  النحو  عىل  االجتامعي،  النوع  عىل  املبني 
املبني  للعنف  الرئيسية  املفاهيم  عىل  التدريب  يف 

يومني.  مدته  تبلغ  الذي  االجتامعي  النوع  عىل 
املفاهيم  عنوان  تحت  الوحدة  عىل  العثور  *ميكن 

االجتامعي النوع  عىل  املبني  للعنف  الرئيسية 

واحدة  ساعة 
دقيقة و30 

النساء  تنتمي  أين 
والفتيات؟

للمشاركات  إيجابياً  مساراً  الوحدة  تحدد هذه 
والفتيات  النساء  تواجه  التي  التحديات  الستكشاف 

املحلية. مجتمعاتهن  يف  لهن  املتاحة  والفرص 
ساعتان

القيادة فحص 
ووظائفها،  القيادة،  هياكل  املشاركات  تحدد 

التي  الكيفية  يف  وينظرن  قراراتها  وعمليات صنع 
اإليجابية.  القيادة  يف  املساهمة  للنساء  بها  ميكن 

ثالث ساعات

القائدة؟ من هي 
القائدة  املشرتكة ملن هي  املفاهيم  الوحدة  تتحدى هذه 

ومن ميكنها أن تكون قائدة وتدعو املشاركات إىل 
أنفسهن.  األخريات ويف  القيادة بني  استكشاف صفات 

دقيقة و45  ساعتان 

والجامعية الفردية  القوة 
نقاط  بتحديد  القدرة  أنواع  كذلك  املشاركات  تستكشف 

القدرة والقوة الجامعية.  التفكري يف إمكانات  القوة أوالً ثم 
واحدة  ساعة 

دقيقة و45 

التغيري رؤى 
يردن  التي  اإليجابية  التغيريات  املشاركات  تحدد 

التي  واإلجراءات  املحيل  رؤيتها يف مجتمعهن 
التغيريات.  هذه  يف  للمساهمة  اتخاذها  ميكنهن 

ساعتان

القيادات النسائية / النساء الرائداتالفرق العاملة يف مجال العنف القائم عىل النوع االجتامعي
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القيادات النسائية / النساء الرائداتالفرق العاملة يف مجال العنف القائم عىل النوع االجتامعي

أين تنتمي النساء والفتيات؟
ملخص

والفتيات؟  النساء  تنتمي  أين 

التعلم أهداف 

املشاركات وامليرسون/ات مبا ييل: ستقوم 
للخطر 	  وتعرضهن  والفتيات  النساء  تضطهد  التي  املختلفة  القوى  تحديد 
والفتيات	  النساء  التي ميكنها تحسني ظروف  االجتامعي  املستوى  التغيريات عىل  النظر يف 
القرار	  القيادة وصنع  النساء والفتيات يف  التي تحول دون مشاركة  العوائق  تحديد 

والتحضري املواد 

ورق لوح ورقي قالب وأقالم تحديد  . 1
كرة كبرية من الغزل. 2
مقص. 3
بالسياق.. 4 أو أعد قصة بديلة ذات صلة  النساء والفتيات  النرشة: قصص  اخرت قصة وكيّفها من 

الوقت

ساعتان

اإلجراء

الخطوة األوىل: التمرين: النظام األبوي والقوى التي تعوق النساء والفتيات1 )ساعة واحدة(

الغزل ملفوفة . 1 املتطوعة يف منتصف دائرة ومتسك بكرة من  أو فتاة سترَُسد قصتها. تجلس  امرأة  اطلب من متطوعة متثيل 
حول خرصها عدة مرات، وتجلس بقية املجموعة يف دائرة حولها عىل بعد حوايل 3 إىل 5 أمتار )10 إىل 15 قدماً(. 

اقرأ القصة املختارة )أو املؤلفة( بصوت عال واطرح سؤال العنوان: »ملاذا توفيت »مينا«؟«، أو »من تعرض لـ »جانيت« . 2
باألذى؟«، أو »ملاذا »عائشة« ليست آمنة؟« 

الغزل حول يدها وتلقيه مرة . 3 السؤال والتي تلف  التي تجيب عن  الكرة إىل املشاركة  الدائرة  تلقي املتطوعة يف منتصف 
أخرى إىل املتطوعة يف منتصف الدائرة والتي تعاود لفه حول خرصها. استمر يف هذه العملية من خالل االستمرار يف طرح 

والتقاليد  االجتامعية،  والعادات  بالتمييز،  تتعلق  مختلفة—رمبا  إجابات  تقديم  املجموعة  ألعضاء  ميكن  العنوان.  سؤال 
الخدمات  إىل  واالفتقار  املعونة،  تقديم  العاملني يف مجال  والفقر، وإهامل  والنزاع،  والسياسات،  والقوانني،  الثقافية، 

الغزل. بشبكة من  املركز مقيدة متاماً  املتطوعة يف  إلخ – حتى تصبح  الجناة،  النوعية، واالنتهاك من جانب 

القوى األكرث . 4 التفكري يف وضعها—كيف ميكن تحسينه؟ ما هي  اسأل املتطوعة يف املركز عن شعورها. اطلب من األخريات 

 =https://werise-toolkit.org/en/system/tdf/pdf/tools/SpiderWe	.pdf?file=1&force .»النسوية. مجموعة أدوات »نحن ننهض« - »شبكة العنكبوت: القوى التي تعوقنا )JASS( التمرين مقتبس من: حركة جاس  1

https://werise-toolkit.org/en/system/tdf/pdf/tools/SpiderWeb.pdf?file=1&force=
https://werise-toolkit.org/en/system/tdf/pdf/tools/SpiderWeb.pdf?file=1&force=
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التي سيكون من األسهل تغيريها؟  القوى  التي تقيد املتطوعة؟ ما هي  التصدي من بني تلك  التي يجب  خطورة 

إذا كان . 5 التي قد يغريها املجتمع املحيل؟ اسأل املتطوعة عام  القوى  الغزل بينام تحدد املشاركات  قص قطعاً من شبكة 
الشبكة؟  الهرب من  قد تحسن. هل ميكنها  وضعها 

بحرية . 6 والفتيات عيش حياتهن  للنساء  تتيح  أن  شأنها  التي من  املجتمعية  التغيريات  مناقشة  واستمر يف  املتطوعة  حرر 
القالب. الورقي  اللوح  الشائعة عىل  وأمان أكرب. سّجل األفكار 

الخطوة الثانية: مترين: تصميم اجتامع حرصي 2)30 دقيقة(

أخرب املشاركات أنه سيكون هناك اجتامع مجتمعي هام ملناقشة السالمة واألولويات بالنسبة للرعاية الصحية والخدمات . 1
األخرى. وستساعد املشاركات يف وضع الخطط لهذا االجتامع، ومن املهم للغاية الحرص عىل أال تحرضه أي نساء. 

التمرين. كيف . 2 النساء من أجل هذا  أننا نريد إقصاء  ستصبح املشاركات عىل األرجح مرتبكات ومرتددات. لذلك أكد عىل 
النساء  أن  للتأكد من  أين ميكننا عقد االجتامع  التحفيزية، مثل:  الكلامت  بأفضل صورة؟ شارك بعض  ميكن تحقيق ذلك 

النساء مشغوالت بصفٍة خاصٍة؟  يشعرن بأن حضورهن غري مرحب به؟ هل هناك وقت ميكننا عقد االجتامع فيه تكون فيه 
فيها؟  أن يستمر االجتامع  ينبغي  التي  املدة  ما 

األكرب . 3 النساء  فعالية؟  الصور  بأكرث  الشابات  استبعاد  النساء: كيف ميكننا  فئات معينة من  لطرحها عن  األسئلة  أعد صياغة 
اإلعاقة؟  النساء ذوات  سناً؟ 

النساء من اجتامع مهم: كيف ميكن . 4 استبعاد  بها  التي ميكن  املختلفة  الطرق  املشاركات يف  السؤال مبجرد تفكري  اعكس 
املجتمعي؟  القرار  أكرب يف صنع  املشاركة بصورة  النساء  متنوعة من  ملجموعات 

ناقش أفكاراً من أجل صنع القرار الشامل وأرش إىل ما إذا كان أي من هذه األفكار مُياَرس يف املجتمع املحيل. سّجل . 5
القالب.   الورقي  اللوح  النساء عىل  التي تطرحها  اإلجابات واألفكار 

الخطوة الثالثة: تأمالت للميض قدماً )30 دقيقة(
النساء  التي تقمع  القوى   .1 التمرينني. حددت املجموعة األوىل  أُثريَت يف  التي  الرئيسية  النقاط  لّخص 

التي ميكن تحديها، و2. أفكار من أجل صنع قرارات مجتمعية أكرث شموالً. اطلب من املجموعة االتفاق 
التدريب.   التي يجب وضعها يف االعتبار - واستكشافها أكرث - خالل بقية  عىل األفكار 

نقاط املناقشة الرئيسية/مالحظات التيسري اإلضافية

األفكار.  	 اآلراء واستكشاف  للمشاركات ملشاركة  آمنة  الجمود« وإنشاء مساحة  األولية مفيدة من أجل »كرس  التمرينات 
املحرتم.  والتواصل  املختلفة،  النظر  ومراعاة وجهات  النشط،  لالستامع  إيجابياً  حدد مساراً 

أكد عىل التجارب املشرتكة للنساء والفتيات، مع اإلقرار كذلك بالفرق بني النساء والفتيات. تواجه كل النساء والفتيات التمييز  	
عىل أساس النوع االجتامعي، بينام تتمنع النساء والفتيات منفردات بدرجات مختلفة من االمتيازات ويعانني من درجات 

مختلفة من القمع تبعاً لعوامل عدة، منها العرق، والخلفية اإلثنية، وامليل الجنيس، والوضع القانوين، وحالة اإلعاقة.

سيكون من املهم خالل هذه الوحدة والوحدات التدريبية األخرى تحقيق توازن بني التحديات والفرص. أتِح املجال للمشاركات  	
ملناقشة املشكالت والتحديات، مع تشجيع املجموعة كذلك عىل تحديد التغيريات التي قد تكون ممكنة والتخطيط لها.

https://www.	arefootguide.org/ )90 .التمرين مقتبس من: دليل جامعة حفاة األقدام )2017، أكتوبر(. دليل الحفاة 5: إدماج املهمة وتطوير ورشة عمل حرصية – نشاط مصمم ملساعدة الناس عىل التفكري يف كيفية إقصائنا للناس عن غري قصد )ص  2
 	arefoot-guide-5---english.html

https://www.barefootguide.org/barefoot-guide-5---english.html
https://www.barefootguide.org/barefoot-guide-5---english.html
https://www.barefootguide.org/barefoot-guide-5---english.html
https://www.barefootguide.org/barefoot-guide-5---english.html
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النرشة: قصص النساء والفتيات

3 »ملاذا توفيت »مينا«؟« 
15 عاماً وتعيش يف مجتمع محيل ريفي عىل جزيرة إندونيسية يف جنوب رشق  العمر  كانت »مينا« فتاة تبلغ من 

الرعاية  إىل  للوصول  للسفر ملسافة طويلة  الناس  تتمتع بخدمات عامة محدودة، واضطر  القرية  آسيا. وكانت 
الثالث.  الصف  الذهاب إىل املدرسة بعد  الصحية األساسية والتعليم. كانت أرسة مينا فقرية، ولذلك مل تتمكن من 

التنقل إىل مدرسة أخرى باهظة.  القرية املحلية تقدم أي صفوف أخرى وكانت تكلفة  ومل تكن مدرسة 
 

النساء والرجال والفتيان والفتيات.  للغاية –  عاشت األرس يف املجتمع املحيل معاً تحت سقف واحد يف أماكن ضيقة 
يتعرضن  أن  الجميالت ميكن  الفتيات  أن  تعلم  وكانت  قلقة بشأنها ألنها كانت جميلة جداً  والدة »مينا«  وكانت 

للغاية. ولهذا عندما أبدى أحد  بناتهم يف سن صغرية  للمشكالت. ويف مجتمعها املحيل اإلثني، عادًة ما يزّوج اآلباء 
يتزوجها. فقد كانت والدة »مينا« خائفة من  أن  بـ »مينا«، طلبت منه والدتها  املجتمع املحيل اهتامماً  الشبان من 

لحاميتها.  الدينيون. كام أرادت أن يكون لدى »مينا« شخصاً  القادة  الناس عنها بسوء ومام قد يقوله  تحدث 
 

العيش يف أماكن ضيقة مامثلة. ومل يكن زوج »مينا« يعمل يف وظيفة نظامية،  الزوجني الشابني  كان عىل 
األمر الذي دفع »مينا« إىل العثور عىل عمل. ومبا إن »مينا« مل تكن تتمتع إال بتعليم أسايس، فلم يكن لديها 

التجارية.  السوق يف مساعدة أصحاب املحالت  املهارات للحصول سوى عىل عمل وضيع. عملت »مينا« يف 
أثناء حملها. ببساطة  الطبيب أو املمرضة إلجراء أي فحوص  الذهاب إىل  ثم حملت بطفل. ومل تتمكن من 

مل يكن هناك املال وال الوقت للذهاب إىل الطبيب. وفقد زوجها اهتاممه بها ومل يساعدها. 
 

شعرت »مينا« بأمل يف معدتها يف أحد األيام. فتشاورت مع أمها بشأن حالتها، وأخربتها أمها بأن هذا األمل أمر 
النساء. حاولت »مينا« الوصول إىل زوجها  أثناء الحمل وأنها يجب أن تكون صبورة ألنه شأن من شؤون  طبيعي 
بالدم يتدفق من بني ساقيها. مل  لتطلب منه أن يصحبها إىل املستشفى، لكنها مل تكن تعرف أين كان. ثم شعرت 

تفهم ما الذي كان يحدث. ومل تستطع إيقاف نزيف الدم. ثم أخذتها والدتها إىل مستشفى قريبة يف دراجة أجرة 
الوصول إىل هناك. ملاذا توفيت »مينا«؟  العجالت، لكن لألسف توفيت »مينا« قبل أن تتمكن من  ثالثية 

https://werise-toolkit.org/en/system/tdf/pdf/tools/SpiderWe	. .النسوية. مجموعة أدوات »نحن ننهض« - »شبكة العنكبوت: القوى التي تعوقنا )JASS( قصة ألّفها موظفو حركة جاس النسوية يف جنوب رشق آسيا  وموجودة يف: حركة جاس  3
 =pdf?file=1&force

https://werise-toolkit.org/en/system/tdf/pdf/tools/SpiderWeb.pdf?file=1&force=
https://werise-toolkit.org/en/system/tdf/pdf/tools/SpiderWeb.pdf?file=1&force=
https://werise-toolkit.org/en/system/tdf/pdf/tools/SpiderWeb.pdf?file=1&force=
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»من آذى »جانيت«؟ 
20 عاماً وتعيش يف مخيم للنازحني داخلياً خارج بلدة يف بلد من بلدان غرب أفريقيا.  العمر  »جانيت« امرأة شابة تبلغ من 

النزاع املسلح املستمر. وهي خائفة من أن  فرّت »جانيت« من منزلها مع أرستها منذ ستة أشهر عندما ترضرت قريتها من 
التنقل مرة أخرى. املخيم الذي تعيش فيه »جانيت« اآلن مزدحم للغاية، وهي تعيش مع أرستني يف  النزاع إىل  يضطرها 

اإلنسانية. وهي  املنظامت  تقدمها  التي  األخرى  والخدمات  الغذائية  املساعدة  بالكامل عىل  وأرستها  »جانيت«  تعتمد  خيمة. 
يوجد  الرجال. وال  من  تقريباً  املحيل، وجميعهم  املجتمع  الحكوميني وقادة  املسؤولني  الخدمات مع  أنه يجري تخطيط  تفهم 

تُوّزع منتجات  النوع االجتامعي. مل  العنف املبني عىل  للناجيات من  حتى اآلن أي خدمات دعم صحي أو نفيس-اجتامعي 
للتعامل مع فرتة حيضها  الصحية  النظافة  الوصول إىل مواد  تتمكن »جانيت« من  الحيض. ومل  الصحية يف فرتة  النظافة 

ارتداء املالبس واستخدام املراحيض كل يوم ألنه ال يتوفر لها خصوصية  بالخجل من  انتقالها إىل املخيم. وهي تشعر  منذ 
الحيض. بدأت فرتة حيض«جانيت« أمس، ولهذا سارت إىل أطراف  أثناء فرتة  بالخجل بصفة خاصة  يف املخيم، لكنها تشعر 

املخيم  إىل  بها رجالن مسلحان واغتصباها. عادت »جانيت«  أمسك  أكرب. وهناك،  لتغري مالبسها وتغتسل يف خصوصية  املخيم 
بأال تخرب  املخيم. ونصحت »جانيت«  ما حدث ووبختها عىل مغادرة  والدتها  وباكيًة. فهمت  بالكدمات  شعثاء ومصابة 

أي شخص عن االغتصاب ألنه ال توجد خدمات وألنها ال تريد أن يصدر أي شخص األحكام عىل ابنتها أو يسخر منها.

آمنة؟«  ليست  »عائشة«  »ملاذا 
40 عاماً وتعيش يف مجتمع محيل صغري ترضر من انعدام األمن والجفاف. كان زوجها يدير  عائشة امرأة تبلغ من العمر 

الثالثة معتمدين  املاضيني. وأصبحت عائشة وزوجها وأطفالهام  العامني  العمل عىل مدار  يتمكن من  لكنه مل  مزرعة صغرية، 
بالعمل مع منظمة غري  تتطوع عائشة  املساعدة. كام  للحصول عىل هذه  الغذائية، وهم مسجلون كأرسة  املساعدة  عىل 

حكومية، وهي تحصل عىل أجر صغري ملساعدة األرسة عىل رشاء املزيد من الغذاء واملواد األساسية، لكن زوجها يأخذ هذا 
املالية لألرسة. وزوج عائشة مستاء منها ألنها  الشؤون  الرجال يف  األجر، كام هو متوقع يف مجتمعهام املحيل حيث يتحكم 

تجني املال بينام ال يستطيع هو فعل ذلك. وقد أصبح محبطاً بصورة متزايدة من وضعه هذا، ويف اآلونة األخرية كان ينفق 
منذ زواجهام،  الليايل يعود إىل املنزل متأخراً، مثالً وغاضباً. كان زوجها يرضبها أحياناً  كل أجر عائشة عىل الكحول. ويف بعض 

ابنها األكرب إىل مساعدتها  إىل حد دفع  لكن اإلساءة أصبحت متكررة ومخيفة مؤخراً. والشهر املايض، رضبها زوجها رضباً مربحاً 
الذي عالجها أي أسئلة عن إصاباتها، لكن املمرضة  الطبيب  التايل. مل يطرح عليها  اليوم  العيادة الصحية يف  الذهاب إىل  يف 
خّمنت ما حدث وقالت إن هذا األمر طبيعي لألسف. وقالت إن أفضل يشء ميكن لعائشة فعله هو أن تكون أكرث لطفاً 
وأن تتجنب غضب زوجها. تشعر عائشة بالقلق كل يوم من أن زوجها قد يؤذيها أو أنه قد يصبُّ غضبه نحو أطفالهام. 

تفقد  أن  من  أيضاً  بأوراق تسجيلهم وأموالهم. وهي خائفة  عن زوجها، لكن يحتفظ  بعيداً  أطفالها  بالعيش مع  وهي تحلم 
للعيش  إذا كان ميكنها إحضار أطفالها  الوصاية عىل أطفالها لصالح زوجها. يعيش والداها يف قرية قريبة، وقد سألتهام عام 
معهام، ولو لفرتة بسيطة عىل األقل، لكنهام أخرباها بأنهام ال يستطيعان رد املهر الذي استثمراه يف زواجها. وعىل أي حال، 
العار عىل أرستها أن تنفصل عن زوجها. طلبت عائشة مساعدة أحد قادة املجتمع املحيل يف قريتها أيضاً. عقد  سيكون من 
بأن تحاول  لها، ونصح عائشة  الكحول واإلساءة  باالمتناع عن تعاطي  القائد وساطة مع عائشة وزوجها، حيث نصح زوجها 

جاهدة إرضاء زوجها. وبعد الوساطة، هددها زوجها بأنه سيقتلها إذا أحرجته مرة أخرى وأخربت أي أحد عام يدور بينهام. 
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القيادات النسائية / النساء الرائداتالفرق العاملة يف مجال العنف القائم عىل النوع االجتامعي

فحص القيادة
ملخص

وينظرن يف  قراراتها  القيادة، ووظائفها، وعمليات صنع  املشاركات هياكل  تحدد 
اإليجابية.   القيادة  يف  املساهمة  للنساء  بها  التي ميكن  الكيفية 

التعلم أهداف 

املشاركات مبا ييل: ستقوم 
املجتمعية 	  القيادة  هياكل  تحديد 
القيادة	  مفاهيم  استكشاف 

والتحضري املواد 

ورق لوح ورقي قالب وأقالم تحديد  . 1

الوقت

ثالث ساعات

اإلجراء

الخطوة األوىل: العصف الذهني: من هم قادة املجتمعات املحلية )40 دقيقة(
التقسيم إىل مجموعات صغرية،  أو فكر يف  العامة  الجلسة  املجتمعية يف  القيادة  الذهني حول  للعصف  قُد متريناً 

القالب. الورقي  اللوح  القطاع املحيل. دّون املالحظات عىل  إذا كانت املشاركات ميثلن قطاعات مختلفة من 

الثقافية،  	 واملجموعة  الجغرافيا،  الهياكل حسب  )فكر يف  املحيل؟  املجتمع  املوجودة يف  الرسمية  القيادة  ما هي هياكل 
إلخ( والدين، 

الرسمية؟ 	 الهياكل  نسائية ضمن  قيادات  هناك  هل 

الرسمية؟ 	 يُعترَبون قادة من خارج املناصب  الذين  من هم األشخاص 

قيادات بعد؟  	 اعتبارهن  يتم  القيادة، حتى وإن مل  بإمكانات  يتمتعن  هل هناك نساء محرتمات وموثوق بهن 

القيادة؟ 	 بإمكانات  يتمتعن  املحيل  املجتمع  فتيات يف  هل هناك 

املحيل؟ 	 املجتمع  والفتيات يف  النساء  احتياجات  أفضل من ميثل  َمن 

الخطوة الثانية: استعراض رسم خرائط املجتمعات املحلية والتحقق منه )20 دقيقة(
للفريق  فإنه ميكن  املحلية،  املجتمعات  قيادة  النوع االجتامعي قد طور رسم خريطة  املبني عىل  بالعنف  املعني  الفريق  إذا كان 
الفريق املعني  إذا مل يطور  بينام  املزيد من املدخالت، والتحقق من املشاركات.  الخرائط هذا الستعراضه، وإضافة  مشاركة رسم 

أو تجاوز  النسائية  القيادات  للقيادة مع  الخريطة، ففكر يف وضع مسودة خريطة  النوع االجتامعي رسم  املبني عىل  بالعنف 
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املالية(. املجتمعات  قادة  لإلدارة مع  التخطيط  املحلية يف األسس:  املجتمعات  قيادة  )راجعوحدة رسم خريطة  الخطوة.  هذه 

الخطوة الثالثة: عمل املجموعات: كيف تُصَنع القرارات؟ )ساعتان(

املختلفة، . 1 املجتمعية  القيادة  تعيني هياكل  فكر يف  املجموعة.  لحجم  تبعاً  أكرث،  أو  إىل مجموعتني صغريتني  املشاركات  قّسم 
للمجموعات.  الرسمية  غري  القيادة  مقابل  الرسمية  القيادة  أو  املختلفة،  املحيل  املجتمع  وقطاعات 

تعني . 2 أن  وينبغي  لها.  املعينة  القادة  بالقطاع/الفئة/مجموعة  تتعلق  أسئلة  عدة  يف  التفكري  املجموعات  من  اطلب 
دقيقة   40 خصص  العامة.  الجلسة  يف  تقرير  لتقديم  آخر  وشخصاً  املالحظات  لتدوين  شخصاً  مجموعة  كل 

ييل: ما  ملناقشة  للمجموعات 

a .ما هو مصدر السلطة أو النفوذ؟ هل تغري هذا مبرور الوقت أو منذ حالة الطوارئ؟

السلطة؟. 	 القرار/مجاالت  ما هي مجاالت صنع 

c .القرارات؟ تُصَنع  كيف ومتى وأين 

d .كيف يتم إرشاك النساء )بصورة مبارشة أو غري مبارشة( يف عمليات صنع القرار؟

e . العمليات؟ تغيريات يف مشاركة أو  السلطة،  أو  القيادة،  اإليجايب؟ )تغيريات يف هيكل  للتغيري  هل هناك فرص 
النساء حدوثها؟( املبارشة؟ تغيريات أخرى تريد  املبارشة أو غري  النساء 

عىل . 3 املجموعة  إجابات  وتلخيص  الرئيسية  املناقشة  نقاط  متثيل  املتطوعات  من  اطلب  العامة.  الجلسة  إىل  ارجع 
املختلفني.  القادة  أدوار  توضيح  أو  الخرائط  رسم  لتنقيح  بالنقاش  اسمح  األسئلة. 

قدماً . 4 للميض  اختالف  نقاط  أو  املجموعة،  تطرحها  أسئلة  وأي  اإليجايب،  للتغيري  املشرتكة  األفكار  عىل  الضوء  سلّط 
املناقشة.  من  املزيد  يف 

نقاط املناقشة الرئيسية/مالحظات التيسري اإلضافية

السلطة،  	 أو  الهيكل،  يف  تغيريات  تقاليد طويلة ستشهد  يف  املرتسخة  القيادية  الهياكل  فحتى  ثابتة.  ليست  املجتمعية  القيادة 
الطوارئ. الطوارئ، وقد يستمر بعضها ملا بعد حاالت  أثناء حاالت  التغيريات عادًة  العملية. وتحدث  أو 

أن  	 املكتوبة. وميكن  الترشيعات  أو  القوانني  املجتمعية عىل األعراف ال عىل  القيادة  العديد من عمليات وهياكل  يقوم 
يسهم هذا يف اختالفات يف الفهم، أو املامرسة، أو تجربة القيادة.

كلها.  	 يتم حلها  لن  لكن  االختالفات  تدوين  القيادة. وميكن  كيفية عمل هياكل  املشاركات حول  قد تختلف 

اكتساب  	 البعض اآلخر عىل  يركز  بينام قد  أو تحديها،  القامئة  القيادة  النسائية عىل تعطيل هياكل  القيادات  تركز بعض  قد 
النسائية،  للقيادات  املناسبة  االسرتاتيجيات  امليرس يف تحديد  يتمثل دور  القامئة. وال  القيادة  النفوذ داخل هياكل  املزيد من 

النساء  املقاربات املختلفة واإلقرار بها بني املشاركات. وقد حرّضت  أو  التفضيالت  التعرف عىل  املهم  لكن قد يكون من 
السلطة وخارجها.  إيجايب من داخل هياكل  تغيري  وعاملياً عىل إحداث  تاريخياً 
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من هي القائدة؟
ملخص

القائدة ومن ميكنها أن تكون قائدة  املفاهيم املشرتكة ملن هي  الوحدة  تتحدى هذه 
أنفسهن.  القيادة بني األخريات ويف  وتدعو املشاركات إىل استكشاف صفات 

التعلم أهداف 

املشاركات مبا ييل: ستقوم 
الجيدين	  القادة  صفات  تحديد 
أنفسهن	  داخل  القيادة  تحديد صفات 

والتحضري املواد 

ورق لوح ورقي قالب . 1
)يُفّضل قلم واحد لكل مشاركة(. 2 أقالم تحديد 
التعريف   . 3 ملفات  النرشة:  من  االقتضاء  التعريف حسب  ملفات  كيّف  للمناقشة.  التعريف  ملفات  حرّض 

األقل لكل مجموعة( لتوزيعها )ملف واحد عىل  التعريف  اطبع، وانسخ، وقص ملفات  القيادة.  يف   
مجموعات من املالحظات الالصقة أو قطع صغرية مقصوصة من الورق )يُفّضل أن تكون ملونة( مع رشيط الصق . 4
رشيط الصق. 5
القالبة( . 6 الورقية  للوحات  الجدار ألربعة لوحات ورقية قالبة )أو حوامل  مساحة عىل 
الكتابة(. 7 ورق وأقالم جافة للمشاركات )إذا أمكن وكانت املشاركات قادرات عىل 
 

الوقت

 ساعتان و45 دقيقة

اإلجراء

الخطوة األوىل: من هي القائدة؟ )10 دقائق(
التي  األلقاب  أو  الكلامت  القائدة برسعة—ما هي  اطلب من املجموعة تعريف 

تتبادر إىل أذهانهن؟ دّون اإلجابات املشرتكة عىل لوح ورقي قالب.

الخطوة الثانية: مناقشات املجموعات الصغرية: ملفات تعريف القيادة )30 دقيقة(

وّزع من 3 إىل 5 مالحظات الصقة أو قطع مقصوصة من الورق ورشيط الصق عىل كل مشاركة. . 1

الواردة . 2 لتلك  اإلجابات مامثلة  الجيدة؟ )ملحوظة: قد تكون  القائدة  الذي يصنع  ما  املشاركات:  التالية عىل  األسئلة  اطرح 
الجيدة(.  القيادة  النظر يف ماهية  السؤال هنا  الخطوة األوىل لكنها قد تختلف، حيث يشمل  يف 
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اطلب من املشاركات استخدام قلم تحديد لكتابات كلامت فردية أو عبارات موجزة- عبارة واحدة عىل كل مالحظة . 3
الجميع.  ينتهي  بها ألنفسهن حتى  واالحتفاظ   - الصقة 

بالعناوين . 4 القالبة  الورقية  اللوحات  الجدران. عنون  الورق عىل  أو ألصق  الحوامل  اعرض أربعة لوحات ورقية قالبة عىل 
التالية:

a . الشخصية الصفات 

النفوذ . 	 أو  السلطة 

c .واملعرفة املهارات 

d .واملعتقدات القيم 

التي حددنها مالمئة. اطلب منهن لصق كل واحدة من مالحظاتهن . 5 الصفات  إذا كانت  التفكري فيام  اطلب من املشاركات 
املناسب.  القالب  الورقي  )اللوحات(  اللوح  عىل 

التي . 6 الصفات  أين تقع معظم اإلجابات؟ ما هي  الجميع من لصق مالحظاتهن.  انتهاء  التفكري مبجرد  ادع املشاركات إىل 
أسئلة حولها؟ املشاركات  إجابات يوجد لدى  أي  اتفق عليها معظمهن؟ هل هناك 

الخطوة الثانية: التأمل الذايت )35 دقيقة(
املشاركات  تشجيع  وإمكاناتهن. وميكن  القيادية  بهدوء يف صفاتهن  للتفكري  الفرصة  لهن  املشاركات ستُتاح  أن  ارشح 

أنه لن يتم مشاركة املالحظات.  أثناء إجاباتهن عىل األسئلة. ارشح  الكتابة عىل تدوين املالحظات  الاليت يجدن 

بأنهن  املجموعة والتي يشعرن  التي برزت من مترين  الصفات  التفكري يف ماهية  املشاركات  اطلب من 
يجسدنها. اطرح األسئلة، مبا يتناسب مع املجموعة واملناقشة حتى اآلن، مبا يف ذلك ما ييل:  

تغلبت عليه يف حياتك؟  	 هل ميكنك تذكر تحدي كبري 

التحدي؟ 	 ذلك  للتغلب عىل  استخدمتها  التي  واملهارات  الصفات  ما هي 

ما الدور الذي أّدته شبكات الدعم يف مواجهة التحدي؟ 	

قائدة جيدة؟ 	 وتجعلك  بها  تتمتعني  بأنك  تشعرين  التي  الشخصية  الصفات  ما هي 

قائدة جيدة؟ 	 أنها تجعلك  تعتقدين  التي  املهارات  ما هي 

قائدة جيدة؟  	 وتجعلك  متتلكينها  التي  املعرفة  ما هي 

قائدة جيدة؟ 	 بها وتجعلك  تؤمنني  التي  القيم  ما هي 

بها؟  	 تتمتعني  أنك كنت  لو  تتمنني  التي  القيادة اإلضافية  ما هي صفات 

الصفات؟ 	 تطوير هذه  لتعزيز  تتخذينها  قد  التي  الخطوات  ما هي 

القيادية؟ 	 إمكاناتك  يدعم  َمن يف حياتك 

هل تعتربين نفسك قائدة اآلن؟ ملَ نعم أو ملَ ال؟ 	

هل يعتربك اآلخرون قائدة جيدة؟ ملَ نعم أو ملَ ال؟ 	

للغاية؟ 	 قائدة قوية  إذا كنت  املحيل،  التي كنت سرتغبني يف تحقيقها ملجتمعك  التغيريات  ما هي 

اآلن؟ 	 التغيريات  للمساهمة يف تحقيق هذه  تتخذينها  قد  التي  الخطوات  ما هي 

إجاباتهن. للتفكري يف صمت يف  للمشاركات  الوقت  خصص 
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ترتبط مفاهيم القيادة ارتباطاً وثيقاً بأنواع السلطة اإليجابية: القوة الداخلية، والفوة الجامعية، والقوة عىل إحداث تغيري إيجايب.  	

فكر يف استعراض معايري برنامجك إلرشاك قادة املجتمعات املحلية والتحقق منها أثناء الخطوة الرابعة. )انظر األسس: التخطيط  	
لإلرشاك(
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النرشة: ملفات تعريف القادة

فريونيكا
املجتمع  املهمة بشأن  القرارات  الرجال التخاذ  السن من  بكبار  الزعيم  »فريونيكا« هي زوجة زعيم قرية. يجتمع 

الذين يواجهون مشكالت  الرجال  أفراد املجتمع املحيل. يرفع  املنازعات بني  الزيجات وتسوية  املحيل. وهو يرشف عىل 
ما يطلنب املساعدة  النساء غالباً  القرية مبارشًة، لكن  يف املجتمع املحيل هذه املشكالت إىل كبار السن، أو إىل زعيم 

به  يثق  أكرث مستشار  بأنها  لكنها معروفة  الرسمية،  اإلجراءات  أثناء  من »فريونيكا«. ال تكون »فريونيكا« حارضة 
أرباب عملهن معاملتهن.  أو  أزواجهن  الاليت ييسء  النساء  باتخاذ قرارات لصالح  تقنع زوجها  ما  الزعيم، وغالباً 

زليخة 
بحلول سن  املدرسة  الفتيات  املحيل، ترتك معظم  ما. ويف مجتمعها  يوماً  بأن تصبح محامية  تحلم  فتاة مجتهدة  »زليخة« 

السادسة عرشة. توقع والدا »زليخة« أن إخوتها فحسب هم من سيكملون  العديد منهن بحلول سن  الرابعة عرشة ويتزوج 
املدرسة  لتغطية مرصوفات  دراسية  منحة  »زليخة« عىل  وعندما حصلت  لتعليمها.  املال  يدخروا  ومل  الثانوية  تعليمهم حتى 

فتيان  املدرسة مع  إىل  أيضاً عىل سالمتها وسمعتها، حيث كانت تذهب  كانا قلقني  لكنهام  بها،  الثانوية، كان والداها فخورين 
الزواج وتابعت دراستها. ويف سنتها  الزواج. لكنها رفضت  فحسب تقريباً. وقد حاوال إيجاد زوج لها قبل أن تضيع عليها فرص 

الثانوية يف كل عام منذ أن  بالجامعة. وقد زاد عدد تلميذات املدارس  الثانوية، تقدمت لالمتحانات لاللتحاق  األخرية من 
فعله.  للفتيات  أفكارهم عام ميكن  غرّي  باعتباره  »زليخة«  مثال  إىل  وآبائهن  الفتيات  الثانوية. تشري  دراستها  »زليخة«  بدأت 

آما
النساء الاليت يبعن بضائع  قليالً ولكنه دائم. وقد الحظت أن بعض  تدير »آما« كشكاً صغرياً يف السوق. وهي تحقق ربحاً 
التاجرات  أرباحاً جيدة يف بعض املواسم، لكنهن يعانني يف مواسم أخرى. لذلك نظمت »آما«  موسمية يف السوق يحققن 

املحتاجات. ولطاملا  النساء  إدارة دخولهن. كام متكنت املجموعة من مساعدة  النساء عىل  ادخار ساعدت  يف مجموعة 
كانت »آما« ملتزمة مبساعدة غريها من النساء، وإذا ما علمت من امرأة ما أنها تحتاج إىل مساعدة يف دفع الفواتري 

النفقات املهمة، فإنها سرتى ما إذا كان لدى مجموعة االدخار الخاصة بها  الطبية أو املرصوفات املدرسية أو غريها من 
بأصحاب األعامل وقادة املجتمع املحيل لطلب دعمهم.  أيضاً  تلتقي  أرباح ميكن مشاركتها معها. كام أن »آما«  أي 
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منال
النزاع الذي رضر أجزاء من بلدها.  البالغني يف مخيم لألشخاص الذين فروا من  الثالثة  أبنائها  »منال« أرملة تعيش مع أحد 

ما ترتك »منال« املخيم سرياً عىل األقدام للذهاب إىل الطاحونة أو  النساء األخريات، غالباً  الحياة يف املخيم صعبة، ومثل 
الرجال املسلحني عىل »منال« واغتصبها. دمرها  أثناء وجودها خارج املخيم، اعتدى أحد  جمع الحطب. ويف أحد األيام، 
املبني  بالعنف  الربنامج املعني  الوقت، زارت  العار ألرستها. وبعد مرور بعض  أنها قد جلبت  االعتداء وكانت قلقت من 

لها. ساعدت أخصائية  النوع االجتامعي عام حدث  املبني عىل  العنف  النوع االجتامعي وتحدثت مع إحدى أخصائيات  عىل 
الربنامج  بزيارة  النوع االجتامعي »منال« عىل فهم أن االغتصاب مل يكن خطأها. واستمتعت »منال«  القائم عىل  العنف 

»منال«  بدأت  والنساء«.  للفتيات  اآلمنة  »املساحة  للغاية يف  االجتامعي وأصبحت نشطة  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعني 
النساء والفتيات  النساء والفتيات قد تعرضن للعنف. ومل ترغب يف أن تشعر  العديد من  الجلسات، وأدركت أن  تقود بعض 

الذي شعرت به، ولهذا بدأت تتحدث عن تجربتها أوالً يف املساحة اآلمنة للنساء والفتيات ثم يف االجتامعات  بالخزي  األخريات 
الحدوث.  العنف من  ملنع هذا  يفعلونه  لتسألهم عام  اإلنسانية  والوكاالت  الحكومية  املكاتب  بزيارة  وبدأت  العامة. 

كارولني 
لكنها  بأرستها،  باالهتامم  للغاية  األربعة. وهي مشغولة  وأطفالها  للنازحني مع زوجها  »كارولني« يف مخيم  تعيش 
تتمتع »كارولني« بأي وضع مميز يف املجتمع املحيل،  الوقت ملساعدة اآلخرين عندما ميكنها ذلك. ال  تجد  أحياناً 

الناس بأرسارهم.  والقال عندما يخربها  القيل  بأنها طيبة وعادلة، وال تنرش  يعرفونها جيداً. وهي معروفة  الناس  لكن 
األحيان، تستمع »كارولني« فحسب  الخاصة. ويف معظم  املسائل  النساء »كارولني« لطلب مشورتها يف  تزور  ما  وغالباً 

أيضاً عىل جمع  ولهذا عملت  يواجهن مشكالت متشابهة،  النساء  العديد من  أن  لكنها الحظت  تعاطفها.  وتبدي 
الاليت يزرنها.  النساء  املتاحة يف املخيم. وهي تشارك هذه املعلومات مع  الخدمات  أنواع  املعلومات عن 
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القوة الفردية والجامعية4
ملخص

الجامعية.   القدرة والقوة  إمكانات  التفكري يف  ثم  أوالً  القوة  نقاط  بتحديد  القدرة  أنواع  املشاركات كذلك  تستكشف 

التعلم أهداف 

املشاركات مبا ييل: ستقوم 
الفردية 	  قوتهن  نقاط  تحديد 
الجامعية 	  القوة  إمكانات  التعرف عىل 

 
والتحضري املواد 

ورقة كبرية مبا يكفي لرسم خرائط الجسم )الصق عدة أوراق من اللوح الورقي القالب معاً(. 1
رشيط الصق. 2
أقالم تحديد وأقالم جافة )قلم تحديد واحد عىل األقل لكل مشاركة(. 3
مقص. 4
األجسام وتحديدها. 5 لتمدد  األرض  مساحة عىل 
األجسام. 6 لتعليق خرائط  الجدران  كبرية عىل  مساحة 
 

الوقت

ساعة واحدة و45 دقيقة
 

اإلجراء

الخطوة األوىل: استعراض أنواع القوة )15 دقيقة(
 : الرئيسية  املفاهيم  أثناء تدريب  استعراضها  تم  القوة، كام  أنواع  املتطوعات تحديد  اطلب من 

الداخلية 	 القوة 

اآلخرين 	 عىل  السيطرة 

الجامعية 	 القوة 

إيجايب 	 القوة عىل إحداث تغيري 

القوة:  اإليجابية عن  التعبريات  التفكري يف  من  مزيداً  للمشاركات  الجلسة  ستتيح هذه 
إيجايب. تغيري  والقوة عىل إحداث  الجامعية،  والقوة  الداخلية،  القوة 

 =https://werise-toolkit.org/en/system/tdf/pdf/tools/Sources-of-Strength.pdf?file=1&force .»النسوية. مجموعة أدوات »نحن ننهض« - »مصادر القوة )JASS( مقتبسة من: حركة جاس  4

https://werise-toolkit.org/en/system/tdf/pdf/tools/Sources-of-Strength.pdf?file=1&force=
https://werise-toolkit.org/en/system/tdf/pdf/tools/Sources-of-Strength.pdf?file=1&force=
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الخطوة الثانية: رسم خرائط الجسم )ساعة واحدة(
التمرين. فكر، كبديل، يف أن تطلب من كل مشاركة رسم مخطط لشخص ما عىل ورقة  **مالحظة: ميكن تكييف هذا 

واحدة من أوراق اللوح الورقي القالب. قد يكون هذا األمر مالمئاً يف بعض البيئات الثقافية، مع املشاركات كبار السن أو 
الاليت لديهن قدرة محدودة عىل الحركة، أو عندما تكون املساحة، أو الوقت، أو املواد غري كافية لرسم خرائط األجسام. 

وّزع ورق وأقالم تحديد عىل كل واحدة من املشاركات وقّسم املجموعة إىل ثنائيات. . 1

الخارجي ملالبس رشيكتهن وجسمها. . 2 املحيط  وتتبع  األدوار،  تبادل  املشاركات  اطلب من 

تلوين . 3 عدم  املشاركات  من  اطلب  لكن  يفضلن،  كام  التفاصيل  بإضافة  أجسامهن،  تحسني مخططات  للمشاركات  ميكن 
مخططاتهن أو رسم أي يشء من الخارج ألنه سيتم استخدام هذه املساحات. 

ارسم متثيالتها خارج مخطط . 4 أو  الرئيسية  باملسؤوليات  قامئة  اليومية. ضع  التفكري يف مسؤولياتهن  املشاركات  اطلب من 
أجسامهن.

للتفكري يف هدوء يف مجموعة من األسئلة. وميكنهن كتابة إجاباتهن أو رسم . 5 الفرصة  ارشح أن املشاركات سيحصلن عىل 
صور صغرية لإلجابة يف أي مكان داخل مخطط أجسامهن أو حول الجزء الخارجي من مخطط أجسامهن. ال توجد قواعد 

يفضلن. إجاباتهن، ورسم مخططهن كام  والتفكري يف  األسئلة،  بعض  اإلجابة عن  وللمشاركات حرية تخطي  التمرين.  لهذا 

اإلجابات:  . 6 وكتابة/رسم  للتفكري  للنساء  الوقت  إتاحة  مع  التالية،  األسئلة  اطرح 

a .... أنك  الذي يجعلك تشعرين  ما 

قوية؟ 	

قديرة؟ 	

قادرة؟ 	

؟ 	 ُملَهمة

شجاعة؟  	

الذي تجيدينه؟. 	 ما هو اليشء 

c .أيضاً؟ ماذا 

d .الذي تحبينه يف نفسك؟ ما 

e .تقدمينه ألرستك؟ الذي  ما 

f .تقدمينه ألصدقائك؟ الذي  ما 

g .املحيل؟ للمجتمع  تقدمينه  الذي  ما 

يرغنب يف مشاركتها.. 7 التي  العنارص  املشاركات مشاركة خريطة أجسامهن مع رشكائهن، مع توضيح  اطلب من 

القوة . 8 بالتفكري يف مصادر  التمرين. كيف شعرن  اسأل عام إذا كانت هناك أي متطوعات يرغنب يف مشاركة أفكارهن بشأن 
بأكملها(.   املجموعة  بالتفصيل عىل  أجسامهن  املشاركات عرض خرائط  من  تطلب  )ال  الداخلية؟  والقوة 
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الخطوة الثالثة: التأمل: من القوة الفردية إىل الجامعية )30 دقيقة(

اطلب من املشاركات لصق خرائط أجسامهن عىل جدار مشرتك. . 1

ادع املشاركات إىل القيام بـ »جولة يف املعرض« واستعراض خرائط األجسام بهدوء. . 2

مفتوح: . 3 نقاش 

النساء مسؤوليات مشرتكة؟ هل هناك   	 العنارص املشرتكة عرب خرائط األجسام؟ هل حددت  هل تعرفنت عىل 
للقوة؟  مشرتكة  مصادر 

تتحمل   	 بأنفسهن؟ هل  أنهن رسمنها  لو  املحيل  املجتمع  األخريات يف هذا  النساء  كيف ستبدو خرائط أجسام 
ذاتها؟  القوة  كلهن مبصادر  النساء  تتمتع  مختلفة؟ هل  مسؤوليات  النساء 

الذي فاجأكن؟   	 ما 

هل حددتن أي يشء يف خرائط األجسام األخرى وتردن إضافته إىل خريطة أجسامكن؟   	

ما ذا تعلمنت من األخريات خالل هذا التمرين؟ هل تعلمنت أي يشء جديد عن أنفسكن؟   	

هل ترون أن هناك إمكانية، عرب كل خرائط األجسام هذه، لدعم النساء بعضهن البعض؟ هل ترون أن هناك   	
الجامعية؟  قوتهن  لبناء  للنساء  إمكانية 

القالب.. 4 الورقي  اللوح  الرئيسية للميض قدماً عىل  أو األفكار  التأمالت،  أو  النقاط،  سّجل 

نقاط املناقشة الرئيسية/مالحظات التيسري اإلضافية

الرجال  	 الرجال ومصادر قوتهم، ألن  من مسؤوليات  أقل من وضوحاً  ما تكون  النساء—ومصادر قوتهن—غالباً  مسؤوليات 
النساء.  أكرث من  العامة  املساحات واألدوار  يشغلون 

االستناد إىل  	 الجامعية  للقوة  يتمتع بسامت، ومواهب، وفرص مختلفة. وميكن  الفردية شخصية، ألن كل فرد  القوة  مصادر 
الفردية.  للقوة  واملميزة  املشرتكة  املصادر 

إيجايب.  	 تغيري  الجامعية، والقوة عىل إحداث  الداخلية، والقوة  القوة  القوة:  إيجابية عن  توجد عدة تعبريات 
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القيادات النسائية / النساء الرائداتالفرق العاملة يف مجال العنف القائم عىل النوع االجتامعي

رؤى التغيري
ملخص

املحيل  رؤيتها يف مجتمعهن  يردن  التي  اإليجابية  التغيريات  املشاركات  تحدد 
التغيريات.  للمساهمة يف هذه  اتخاذها  التي ميكنهن  واإلجراءات 

التعلم أهداف 

املشاركات مبا ييل: ستقوم 
لها	  التصدي  يجب  التي  املشكالت  تحديد 
اإليجايب	  للتغيري  تصور  وضع 
اإليجايب	  التغيري  للمساهمة يف  الالزم  أو كل منهام  الجامعي  أو  الشخيص  العمل  تحديد 

والتحضري املواد 

ورق لوح ورقي قالب وأقالم تحديد  . 1
األدوات. 2 توجيهات مجموعة  التحوييل من  التغيري  استعراض فصل  فكر يف 
فكر يف طباعة نُسخ من عينة من: تحليل األسباب الجذرية، أو أداة تخطيط . 3

التحوييل.  التغيري  أو كليهام يف أدوات وموارد  الوقاية،  عمل 

الوقت

ساعتان
 

اإلجراء

الخطوة األوىل: تحديد املشكالت )30 دقيقة(
افتح نقاشاً يف جلسة عامة أو قّسم املشاركات إىل مجموعات صغرية. اطلب من املشاركات تحديد 

مثل:  استقصائية،  أسئلة  فكر يف  لها.  التصدي  ينبغي  املحيل  مجتمعهن  معينة يف  مشكالت 

النساء؟  	 تواجهها  التي  إلحاحاً  التحديات  أكرث  ما هي 

الفتيات إىل كامل إمكانياتهن؟  	 الذي يحد من وصول  ما 

للخطر؟  	 معرضات  والفتيات  النساء  ملَ 

الرغم من أن عدم املساواة  التي يحددنها. عىل  الدافع وراء املشكلة/املشكالت  اسأل املشاركات عن 
النوع  املبني عىل  الجذري للعنف  السبب  القوة هو  الجنسني وما يتعلق بذلك من اختالل يف  بني 

النساء والفتيات.  التي تواجهها  االجتامعي، إال أن هناك عوامل أخرى ستساهم يف املشكالت 



181

العثور عىل معلومات حول  الجذرية. وميكنك  األسباب  تحليل  املشاركات خالل  توجيه  النظر يف  ميكنك 
توجيهات مجموعات  التحوييل من  فيالتغيري  »أفكار لإلرشاك  الجذرية يف فصل  األسباب  تحليل  إجراء 

التحوييل.  التغيري  األدوات، مع عينة من: تحليل األسباب الجذرية يف أدوات وموارد 

الخطوة الثانية: وضع تصور للتغيريات اإليجابية )30 دقيقة(
املشاركات من تحديد مشكلة ما وتحليلها، اطلب منهن وضع تصور لعدم وجود هذه  انتهاء  مبجرد 

الالزمة؟ اإليجابية  التغيريات  ما هي  التي ميكنهن تصورها؟  اإليجابية  البدائل  ما هي  املشكلة.  

فكر يف أن تطلب من املشاركات وضع رؤى إيجابية، يف مجموعات صغرية، ثم أن يعرضنها يف 
الورقي.  اللوح  جلسة عامة. أو بدالً من ذلك، ميكنك تدوين عنارص املناقشة عىل 

الخطوة الثالثة: وضع الخطط للمساهمة يف التغيريات اإليجابية )ساعة واحدة(
اإليجابية.  رؤاهن  للمساهمة يف  أخرية، وضع خطط  للمشاركات، كخطوة  ميكن 

املشاركات.  مع مجموعة  الخطوة  تكييف هذه  ويجب 

استعراض خطط  	 الحاليني،  القادة  املنظمة من  املجموعات  أو  االجتامعي،  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية  للِفرق  ميكن 
التحوييل.  التغيري  الوقاية يف أدوات وموارد  البدء يف وضع خطط عمل مفصلة. راجع أداة تخطيط عمل  العمل املبنية أو 

إضايف.  بتوفري وقت  العمل ومراقبتها  االجتامعي دعم مواصلة وضع خطط  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية  للربامج  ميكن 

الاليت ال يعملن يف مجتمعات محلية مشرتكة بعصف ذهني لإلجراءات  	 القائدات  أو  الناشئات  القائدات  أن تقوم  ميكن 
اتخاذها.  يلزم  التي  لإلجراءات  ثم وضع خطط شخصية  املحتملة 

أولويات أي  الخطط. حدد  الالزم إلنجاز  باملوارد والدعم  املتعلقة  أفكار املشاركات  سّجل 
االقتضاء. أو كال األمرين، عند  املشاركات،  للمتابعة مع  تدريبات إضافية، أو خطط 

نقاط املناقشة الرئيسية/مالحظات التيسري اإلضافية

أو  	 صغرية،  مجموعات  يف  أو  كفريق،  العمل  للمشاركات  املشاركات—ميكن  مجموعة  اهتاممات  لتناسب  الجلسة  كيّف 
مستقلة.  بصورة 

العمل.  	 وخطط  الرؤى  املشاركات  تضع  بينام  السابقة  الوحدات  خالل  إليها  التوصل  تم  التي  والقرارات  األفكار  اسرتجع 

القوة  	 ومصادر  القوى  بني  تغيرياً  يتطلب  قد  بالكامل  اإليجابية  الرؤى  تحقيق  وأن  كبرية،  تكون  قد  املشكالت  بأن  اعرتف 
استخدام  ميكنهن  كيف  فعله.  ميكن  ما  عىل  الرتكيز  املشاركات  من  اطلب  لذلك  املشاركات.  تحكم  نطاق  عن  تخرج  التي 

التغيري؟ يف  للمساهمة  إيجايب  تغيري  إحداث  عىل  القوة 
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