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فهم العنف املبني عىل النوع االجتامعي 

فهم العنف املبني عىل النوع االجتامعي 

املفاهيم واملقاربات الجوهرية 

تعتمد املفاهيم واملقاربات الجوهرية للعنف املبني 
عىل النوع االجتامعي اعتامًدا كامًل عىل النظريات 
واملبادئ واملامرسات املبنية عىل األدلة واألساسية 
للوقاية من العنف املبني عىل النوع االجتامعي 

واالستجابة له. و هذه املفاهيم واملقاربات تدعم جميع 
الجهود الرامية إلرشاك قادة املجتمع يف الوقاية من 
العنف املبني عىل النوع االجتامعي واالستجابة له.

ومن املهم أن يتمتع العاملون بفهم راسخ لهذه 
املفاهيم واملقاربات واملهارات اللزمة لتطبيقها عىل 

برامج الوقاية من العنف املبني عىل النوع االجتامعي 
واالستجابة له قبل إرشاك قادة املجتمع يف هذه 

الربامج. ويف املقابل، تستطيع فرق مواجهة العنف 
املبني عىل النوع االجتامعي دعم قادة املجتمع لدراسة 

تلك املفاهيم واملقاربات وتطبيقها يف املجتمع. يوجد 
تعريف موجز للمفاهيم واملقاربات الجوهرية للعنف 

املبني عىل النوع االجتامعي يف هذا الجزء ثم تُقدم 
بتعمق أكرث يف دليل التدريب.
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فهم العنف املبني عىل النوع االجتامعي

ما هو العنف املبني عىل النوع االجتامعي؟

العنف املبني عىل النوع االجتامعي هو«....مصطلح جامع ألي عمل مؤٍذ ميارس ضد شخص دون إرادته ويقوم عىل 
اإليذاء  التي تسبب  األفعال  الذكور واإلناث. وهو يشمل  )النوع االجتامعي( بني  االجتامعية  للناحية  تُعزى  اختلفات 

الحرية. ميكن  للحرمان من  اإلكراه وأي أشكال  أو  األفعال  بالقيام بهذه  التهديد  أو  الجنسية والنفسية،  املعاناة  أو 
أن تُرتكب هذه األفعال أمام الناس أو عىل انفراد.)اللجنة الّدامئة املشرتكة بني الوكاالت، 5102 ، صفحة 5(

النوع االجتامعي، ستة  املبني عىل  العنف   ويحدد نظام إدارة معلومات 
العنف، وهي موضحة يف الجدول أدناه.1 ميكن حرص  أشكال رئيسية لهذا 

التصنيف،  النوع االجتامعي تحت هذا  املبني عىل  العنف  كل حوادث 
النوع االجتامعي  املبني عىل  العنف  تناقش برامج مواجهة  أنه حني  إال 

باألحرى  االجتامعي فهم  النوع  املبني عىل  العنف  املجتمع قضية  وقادة 
والنساء مثل:  الفتيات  العنف ضد  إىل تصنيفات أشمل من  يشريون 

بالعلقة بني  	 العنف املنزيل والذي يعرف   عنف الرشيك الحميم أو 
االغتصاب  منها  العنف  من  متعددة  بأشكال  يرتبط  وقد  واملتعدي  الناجية 

الفرص إىل جانب  الجسدي والحرمان من  الجنيس واالعتداء  واالعتداء 
العاطفية.  اإلساءة 

يرتبط  	 قد  الذي  العنف  أشكال  التي تشمل  الضارة  التقليدية  املامرسات 
الزواج  فيها  مبا  والدينية  الثقافية  والقيم  املحلية  االجتامعية  بالقيم 

لإلناث.  التناسلية  األعضاء  تشويه  وبرت/  املبكر/القرسي 

الناجية  	 بني  القوة  بعلقة  يُعرَفا  واللذان  الجنسيني  واالنتهاك  االستغلل 
املبني  العنف  اإلنساين لوصف حوادث  السياق  واملتعدي يستخدمان يف 

يرتكبها عامل  التي  االجتامعي  النوع  عىل 
VBG fo sepyT

الوصف  ستة أشكال رئيسية للعنف 
املبني عىل النوع االجتامعي

اإليلج غري الرضايئ ولو بشكل جزيئ للمهبل أو فتحة الرشج أو الفم 
باستخدام القضيب الذكري أو أي جزء أخر من أجزاء الجسم. ويشمل 

كذلك اإليلج للمهبل أو فتحة الرشج باستخدام أي أداة. 

االغتصاب

وَضع صندوق األمم املتحدة للسكان ومفوضية األمم املتحدة للجئني والصليب األحمر الدويل، أداة تصنيف نظام إدارة معلومات العنف املبني عىل النوع االجتامعي كجزء من نظام إدارة معلومات العنف املبني عىل النوع االجتامعي الذي بدأه مكتب األمم املتحدة   1
لتنسيق الشئون اإلنسانية ومفوضية األمم املتحدة لشئون اللجئني والصليب األحمر الدويل عام 2006. أداة تصنيف العنف املبني عىل النوع االجتامعي وغريها من موارد نظام إدارة معلومات العنف املبني عىل النوع االجتامعي، متوفرة يف: GBVIMS نظام إدارة 

معلومات العنف املبني عىل النوع االجتامعي

ملاذا نستخدم مصطلح العنف املبني عىل 
النوع االجتامعي؟ 

تعد مصطلحات العنف املبني عىل النوع 
االجتامعي والعنف ضد النساء ومصطلح العنف 

ضد الفتيات والنساء مرتادفة إىل حد كبري. وميكن 
استخدامهام يف سياقات مختلفة داخل منظامت 

مختلفة.

استُخدم مصطلح العنف املبني عىل النوع 
االجتامعي يف إعلن األمم املتحدة للقضاء عىل 

العنف ضد املرأة )إعلن القضاء عىل العنف ضد 
املرأة، عام 3991( لتوضيح البعد الخاص بحقوق 
اإلنسان يف العنف ضد املرأة واملسؤوليات املرتتبة 

عىل الدول يف هذا الخصوص.
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اإليلج.  إىل  أو يؤدي  يتضمن  الرضايئ و ال  الجنيس غري  االتصال  أي شكل من أشكال 
األعضاء  ملمسة  أو  وامللطفة  التقبيل  وكذلك  االغتصاب  محاوالت  أمثلته  وتشمل 

هو  األنثوية  التناسلية  األعضاء  تشويه  برت/  املرغوبة.  غري  األرداف  أو  الجنسية 
كاعتداء  تصنيفه  وينبغي  الجنسية  األعضاء  عىل  يؤثر  العنف  أشكال  من  شكل 

إيلج.  يحدث  ال  إذ  االغتصاب  يتضمن  ال  الحوادث  من  الشكل  جنيس. هذا 

الجنيس االعتداء 

فعل من أفعال العنف الجسدي ذو طبيعة غري جنسية. وتتضمن أمثلته 
الرضب أو الصفع أو الخنق أو الجرح أو الدفع أو الحرق أو إطلق الرصاص 
أو استخدام أي أسلحة أو املهاجمة مبادة حمضية أو أي فعل آخر يتسبب 

يف إحداث األمل أو عدم الشعور بالراحة أو إصابة الضحية. 

الجسدي االعتداء 

زواج شخص ضد إرادته.  القرسي الزواج 

الحرمان من الحق يف الحصول عىل املوارد والرثوات االقتصادية أو سبل العيش 
األمثلة حرمان  الخدمات االجتامعية. وتتضمن  أو غريها من  الصحة  أو  التعليم  أو 

األرملة من الحصول عىل املرياث أو حصول الرشيك الحميم أو فرد من أفراد األرسة 
الفتيات  الحمل أو منع  النساء من استخدام وسائل منع  بالقوة أو منع  الدخل  عىل 

الفقر عموًما.  اإلبلغ عن  ينبغي تسجيل  للمدرسة وغريها. ال  الذهاب  من 

املوارد  الحرمان من 
والخدمات  والفرص 

التسبب يف األمل أو اإليذاء النفيس أو العاطفي. وتشمل أمثلته التهديد بالعنف الجسدي 
أو الجنيس أو التخويف أو اإلهانة أو العزل القرسي أو امللحقة أو التحرش أو االهتامم 

غري املرغوب فيه أو امللحظات أو الحركات غري املرغوب فيها أو كتابة كلامت ذات 
طابع جنيس وتهديدي أحدهام أو كلهام أو تحطيم األشياء العزيزة أو غريها. 

النفيس/ اإليذاء 
العاطفية  اإلساءة 

تداعيات العنف املبني عىل النوع االجتامعي

ككل.  وللمجتمع  عائلتهن  وكذلك  للناجيات  ووخيمة  تداعيات جسيمة  يف  االجتامعي  النوع  املبني عىل  العنف  يتسبب 
أو  أحدها  واقتصادية  االجتامعي جسدية وعاطفية ونفسية واجتامعية  النوع  املبني عىل  العنف  تداعيات  تكون  أن  وميكن 

النوع االجتامعي: العنف املبني عىل  كلها وقد تكون آثارها قصرية األجألو طويلة األجل. فيام ييل بعض من تداعيات 

التداعيات الصحية للناجيات:  

املوت واالنتحار والقتل ووفاة الرضع ووفاة األم 	

)األيدز(  	 املكتسب  املناعة  نقص  ومرض  املنقولة جنسياً  األمراض  االجتامعية،  والصحة  الجنسية  الصحة  تداعيات  تتضمن 
القدرة عىل اإلنجاب( الجنسية وفقدان  الجنني واالضطرابات  والحمل غري املرغوب فيه و اإلجهاض غري اآلمن وإسقاط 
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التداعيات النفسية والعاطفية للناجيات)مجموعة الحامية لصندوق األمم املتحدة للسكان، 9102 ،صفحة 
:)63

النفسية 	 والصدمات  والقلق  االكتئاب  الدامئة  النفسية  اآلثار  تتضمن 

والنوم  	 األكل  اضطرابات 

األمل 	 بالعجز وفقدان  الثقة يف اآلخرين والشعور  الخوف والغضب وفقدان 

املخدرات 	 تعاطي 

التداعيات االجتامعية عىل الناجيات:

املجتمع   	 أنشطة  املشاركة يف  العائلية وعدم  االرتباطات  العمل وإهامل  املدرسة وترك  ترك 

املجتمع 	 ترابط  أو  العائلة  للمحافظة عىل رشف  القرسي  الزواج 

واللوم 	 الوصمة 

الزواج   	 للنبذ من األرسة واملجتمع وانخفاض فرص  التعرض 

االجتامعي 	 النوع  املبني عىل  املستمر  العنف  للهروب من  واملوارد  للقوة  االفتقار 

أفراد األرسة واملجتمعات األوسع: التداعيات عىل 

أو قد ال  	 أمهاتهم  للتداعيات االجتامعية إىل جانب  النوع االجتامعي ويتعرضون  املبني عىل  العنف  قد يشاهد األطفال 
بوجٍه عام. ذاتهم  لذاتهم ورفاههم وتنمية  الدرايس وتقديرهم  أدائهم  تؤثر عىل  التي  الكافية  الرعاية  لهم  تتوفر 

للسعادة يف  	 واالفتقار  والعراك  التوتر  الجنسية وزيادة  العلقات  ) عدم مامرسة  للناجيات  الحميمة  العلقات  تتدهور  قد 
باملزيد من  للقيام  )األيدز( وقد يضطررن  املناعة  املنقولة جنسيًا ومرض نقص  باألمراض  العلقة( وقد يصاب رشكاؤهن 

املعيشية  األرسة  أعباء 

فقدان دخل األرسة وزيادة تكاليف العلج  	

للمجتمع 	 بالنسبة  والطبية  والقانونية  االجتامعية  الخدمات  تكاليف  زيادة 

العوامل  واإلنجابية، من شخص آلخر حسب  النفسية  للصحة  بالنسبة  االجتامعي  النوع  املبني عىل  العنف  تداعيات  وتختلف 
وقد  تلقتهام.  اللذين  والدعم  والرعاية  للناجية  الشخصية  التنمية  ودرجة  ومستوى  وطبيعته  العنف  وشكل  والظروف  الفردية 

النفيس.  الرفاه  الجسدي عىل  الرفاه  يؤثر  املثال  االجتامعي، فعىل سبيل  النوع  املبني عىل  للعنف  املختلفة  اآلثار  تتداخل 
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أسباب العنف املبني عىل النوع االجتامعي ودوافعه

عدم املساواة بني الجنسني
الجنسني إىل   الجنسني. تشري عدم املساواة بني  النوع االجتامعي هو عدم املساواة بني  املبني عىل  الجذري للعنف  السبب 

التي متنح  املتساوية  السلطة غري  للناس حسب نوعهم االجتامعي وهذا يتجىل يف علقات  املتساوي   التصور غري  أو  املعاملة 
الحقوق  العامة والخاصة ويؤثر يف  الدوائر  يتخلل  الجنسني  املساواة بني  النساء.  عدم  املنهجية عىل  القوة والصلحية  الرجال 

املمكن  من  ويحددها.  وفرصهن  واختياراتهن  والفتيات  النساء  حقوق  يقيد  وهو  والسياسية.  والثقافية  واالقتصادية  االجتامعية 
اعتامد  املثال،  العنيفة واالستغلل. فعىل سبيل  لإليذاء والعلقات  والفتيات  النساء  تزيد من خطر تعرض  أن  املساواة  لعدم 

التمييز، يعني غالبًا عدم  القامئة عىل  الطفل  الوصاية عىل  الزواج والطلق وقوانني  اقتصاديًا إىل جانب قيام  الرجل  املرأة عىل 
النوع االجتامعي أحد تداعيات عدم املساواة بني  املبني عىل  العنف  العنيفة. ال ميثل  العلقات  الهرب من  املرأة  استطاعة 

القوة بني املرأة والرجل.2 الفتاة واملرأة يف حالة متدنية ويرسخ تفاوت  العنف يضع  إنه يرسخه كذلك.  الجنسني فحسب بل 

النموذج البيئي والعوامل املساعدة
النوع االجتامعي، توجد أسباب أخرى تساهم يف  املبني عىل  للعنف  الجذري  السبب  الجنسني  بينام ميثل عدم املساواة بني 

والعوامل  الدوافع  تفسري  البيئي يساعد يف  النموذج  استمراره.  االجتامعي وتوطده وتتسبب يف  النوع  املبني عىل  العنف 
االجتامعية.  البيئة  من  متعددة  متعددة عىل مستويات  بعوامل  العنف  يتأثر  البيئي،  النموذج  يف  املتعددة.  املتداخلة 

التأثري«   إليه »بدوائر  ما يشار  أو  املحيل واملجتمع األشمل  بالفرد والعلقة واملجتمع  الخاصة  العوامل  وهي 

IndividualRelationshipCommunitySociety

البيئي النموذج   

االجتامعي  النوع  املبني عىل  للعنف  التعرض  تؤثر يف تجارب  التي  الفردية  العوامل  الداخلية متثل  الدائرة 
تأثري  متثل  الثانية  الدائرة  الفردية.  والخصائص  الشخصية  والتجارب  والتاريخ  الشخصية  واالعتقادات  كاالتجاهات 

وأعراف  املحيل  املجتمع  قيادات  املحيل ومنها  املجتمع  تأثري عوامل  الثالثة  الدائرة  بينام متثل  العلقة  وتأثري  العائلة 
النوع  املبني عىل  العنف  تؤثر يف  التي  املجتمع األشمل  الرابعة واألخرية متثل عوامل  الدائرة  املجتمع ومامرساته. 

وعوامل  الخطر  عوامل  تحديد  للمجتمع.3 ميكن  األشمل  واألعراف  الوطنية  والسياسات  كالقوانني  االجتامعي 
تقللها، عىل كل مستوى  أو  النوع االجتامعي  املبني عىل  للعنف  التعرض  أو احتاملية   التي تزيد خطورة  الوقاية 
االجتامعي. ميكن  النوع  املبني عىل  العنف  وارتكاب  الضحايا  بإيقاع  يتعلق  فيام  البيئي  النموذج  من مستويات 

التايل.  الجدول  االجتامعي من  النوع  املبني عىل  للعنف  املرأة  بتعرض  املتعلقة  الخطورة  التعرف عىل عوامل 
 

8f4a61a0745d.usrfiles.com/ugd/aa9276_48eb30b1a7654c8d885a537e3ae810d2.pdf-45a2-a3e7-https://aa9276f9-f487حزمة موارد برنامج اليونيسيف للعنف املبني عىل النوع االجتامعي يف حاالت الطوارئ ، املجموعة األوىل، البدء  2
1998https://www.researchgate.net/publication/11127184_Violence_Against_Women_An_Integrated_Ecological_Framework،إل. هيز، العنف ضد النساء: إطار عمل بيئي متكامل  3
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مناذج للعوامل املرتبطة بتعرض املرأة للعنف املبني عىل النوع االجتامعي عرب مستويات البيئة

العالقة األرسة ومستوى  مستوى 

القرسي 	 املبكر/  الزواج 

املنزل 	 الحميم يف  الرشيك  عنف 

لفقر 	 ا

العائلة 	 تصور رشف 

العائلة 	 من  الدعم  مستوى 

الفردي املستوى 

الجنسني 	 بني  املساواة  بخصوص  املواقف 

واملخدرات 	 الكحول  تعاطي 

النوع االجتامعي يف  	 املبني عىل  العنف  مشاهدة 
الطفولة

التعليم 	 مستوى  ضعف 

والجسدية 	 العقلية  القدرات 

األشمل املجتمع  مستوى 

يف  	 الضعيفة  والقوانني  التمييز  عىل  املبنية  القوانني 
االجتامعي النوع  املبني عىل  العنف  مواجهة 

للعدالة 	 فاعل  رسمي  لنظام  االفتقار 

الرصاع  	

لفقر  	 ا

املحيل املجتمع  مستوى 

املحيل 	 املجتمع  السلمة واألمن يف  ضعف مستوى 

الداخيل 	 النزوح 

النوع  	 املبني عىل  العنف  بشأن  املعلومات  توافر  قلة 
للناجيات املتوفرة  والخدمات  االجتامعي 

املجتمع غري  	 االجتامعي ومعايري  النوع  أعراف 
النوع  املبني عىل  العنف  مع  تتساهل  التي  املتساوية 

االجتامعي

وعوامل  الخطر  عوامل  تحديد  االجتامعي  النوع  املبني عىل  للعنف  التصدي  ِفرق  تستطيع  البيئي،  النموذج  باستخدام 
قادة  يتمتع  النوع االجتامعي يف كل سياق عىل حدة. وحيث  املبني عىل  العنف  املناسبة ملعالجة  الوقاية واالسرتاتيجيات 

االجتامعي  النوع  املبني عىل  للعنف  التصدي  ِفرق  تستطيع  البيئي،  النموذج  املحيل يف  املجتمع  بالتأثري عىل مستوى  املجتمع 
وتدعمها.   الوقاية  عوامل  تعزز  بينام  ومعالجتها  االجتامعي  النوع  املبني عىل  للعنف  الخطر  عوامل  لتحديد  معهم  العمل 

السلطة 
املبني عىل  الرئييس للعنف  السبب  الرجل واملرأة هو  السلطة بني  التوازن يف  كام وضحنا سابًقا، عدم 

النوع االجتامعي. وإدراك هذه الحقيقة إىل جانب إدراك ديناميات السلطة األخرى املوجودة يف 
أو  تعزيز  تجنب  االجتامعي يف  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية  الِفرق  تساعد  املحلية،  املجتمعات 

والعنف.  التمييز  تكرس  التي  املتساوية  السلطة غري  ديناميات  زيادة  املساهمة دون قصد يف 

بالتفكري يف  النوع االجتامعي  القائم عىل  بالعنف  املعنية  الِفرق  للقوة، يساعد  املختلفة  األشكال  إدراك  وعلوة عىل ذلك، 
للسلطة. املختلفة  لألشكال  اآليت  االستعراض  انظر  املجتمع.  قادة  مع  بالعمل  اإليجابية  التغيريات  لتعزيز  القوة  تسخري  كيفية 
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للسلطة املختلفة  األشكال 

بإيجابية يف حياته  ليؤثر  املتساوية يف كل واحد منا  القدرة  أنفسنا حني ندرك  الكامنة يف  القوة  الداخلية هي  القوة 
الداخلية يف  القوة  نكتشف  املحيل. وحني  ومجتمعه 

املحلية. مجتمعاتنا  يف  الظلم  تسبب  التي  السلبية  السلطة  استخدامات  معالجة  عىل  قادرين  نكون  أنفسنا، 

أو مجموعة أخرى.  للسيطرة عىل شخص  أو مجموعة  التي يستخدمها شخص  القوة  السيطرة عىل اآلخرين هي  قوة 
التي  املجتمع املحيل ومامرساته  اعتقادات  تنتج بطريقة غري مبارشة من  أو  املبارش  العنف  تنتج من  السيطرة قد  وهذه 
تضع الرجل يف مرتبة أعىل من املرأة. استخدام شخص ما لقوة السيطرة عىل اآلخرين للسيطرة عىل شخص آخر يعترب 

ظلاًم.

به منفردين.  القيام  أكرث وقيامهم بعمل يشء مل يستطيعوا  أو  اتحاد شخصني  الناتجة من  القوة  تعني  الجامعية  القوة 
اإليجابيني. والدعم  بالطاقة  متسلحني  للظلم  للتصدي  مجموعات  أو  أشخاص  مع  قوتنا  توحيد  الجامعية  القوة  تشمل 

التغيري  التي يستفيد منها األفراد والجامعات يف إحداث  اإلميان والطاقة واألفعال  القوة عىل إحداث تغيري إيجايب هي 
القوة عىل إحداث تغيري إيجايب حني يعمل األفراد استباقيًا يك يتأكدوا من أن كل أعضاء املجتمع املحيل  اإليجايب. تنتج 

مآربهم. كل  تحقيق  وميكنهم  اإلنسان  بكامل حقوق  يتمتعون 

التفكر يف: املحيل  املجتمع  قادة  العامل مع  النوع االجتامعي  املبني عىل  للعنف  التصدي  السلطة، يستطيع طاقم  تحليل  باستخدام 

علقات السلطة غري املتساوية يف كل مستويات البيئة االجتامعية ودوائر التأثري )للفرد والعائلة واملجتمع املحيل واملجتمع األشمل( 	

اآلخرين  	 املحيل وأعضائه  املجتمع  قادة  املحيل وبني  املجتمع  القيادة يف  السلطة داخل هياكل  ديناميات 

االجتامعي 	 النوع  عىل  املبني  العنف  ومنع  التغيري  لخلق  للسلطة  الناجح  االستخدام  وكيفية  والجامعية  الفردية  السلطة 

الجوهرية    املفاهيم  التدريب عىل  الجوهرية. ُصممت مناذج  املفاهيم  التعلم عن  ملزيد من  االجتامعي،  النوع  املبني عىل  للعنف  الجوهرية  التدريب-املفاهيم  دليل  انظر   

املحيل.   املجتمع  ولقادة  االجتامعي  النوع  املبني عىل  للعنف  التصدي  لِفرق  االجتامعي  النوع  املبني عىل  للعنف 
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ــي يف  ــوع االجتامع ــىل الن ــي ع ــف املبن ــة العن ــج مناهض برام
السياقات اإلنسانية

بالعنف  املعنية  الربامج  تركز  اإلنسانية،  الطوارئ  بحاالت  تتأثر  التي  الظروف  يف 
للتدخل:  أربع مجاالت  النوع االجتامعي عىل  املبني عىل 

االجتامعي1.  النوع  املبني عىل  العنف  من  للناجيات  االستجابة 

إمكانية حدوثه 2.  لخفض  االجتامعي  النوع  املبني عىل  للعنف  التعرض  مخاطر  تخفيف 

نهائيًا3.  االجتامعي  النوع  املبني عىل  العنف  ملنع حدوث  للتحول  املحفز  بالتغيري  الترسيع 

 .4sوالفتيات النساء  متكني 

بالخدمات  الناجيات ودعمهن  إىل مساعدة  تهدف  االجتامعي-  النوع  املبني عىل  للعنف  االستجابة 
من  وغريها  والعدالة  واألمن  النفسية  والخدمات  للثقة  الداعمة  والرحيمة  واملنسقة  الجيدة  الصحية 

االجتامعي. النوع  املبني عىل  العنف  من  وتعافيهن  ورفاههن  أمانهن  لتعزيز  الخدمات 

االجتامعي  النوع  املبني عىل  للعنف  املؤدية  الخطر  تقليل عوامل  إىل  يهدف  االجتامعي-  النوع  املبني عىل  العنف  تقليل مخاطر 
االجتامعي عىل  النوع  املبني عىل  العنف  تقليل مخاطر  يعتمد  املحيل.  املجتمع  اإلنسانية وداخل  والخدمات  القطاعات  يف كل 

النوع االجتامعي يف العمل اإلنساين.4 العنف املبني عىل  التدخلت يف حاالت  الوكاالت لدمج  الدامئة املشرتكة بني  الجنة  إرشادات 

ذلك  ويتضمن  االجتامعي  النوع  املبني عىل  العنف  من  للوقاية  للتحول  املحفز  التغيري  استخدام 
العنف عىل  للوقاية من  االجتامعي  النوع  املبني عىل  للعنف  الكامنة  واملحفزات  األسباب  معالجة 

التي تدعم املساواة بني  القوانني والسياسات واألعراف  العمل عىل تعزيز  الطويل. ويرتكز هذا  املدى 
العنف. استخدام  القامئة عىل االحرتام وعدم  املجتمعات والعلقات  الرجل واملرأة وتقوي 

الفكري  التمكني  لتعزيز  والفتيات  للنساء  املتاحة  واملوارد  الفرص  زيادة  يشمل  والفتيات  النساء  متكني 
له. يتعرضن  الذي  الخطر  وتقليل  لهن  واملدين  االجتامعي  والتمكني  والنفيس  والشخيص 

الربنامج. أفكاًرا عن إرشاك قادة املجتمع املحيل ترتبط مبجاالت  وتوفر مجموعة األدوات 

/https://gbvguidelines.org/en  4
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نهــج املامرســات الجيــدة لربامــج مناهضــة العنــف املبنــي عــىل 
النوع االجتامعي

املبني  العنف  مناهضة  برامج  الجيدة عىل كل  السياسات  نهج  تطبق 
التعرض  والتخفيف من مخاطر  االستجابة  االجتامعي وهي  النوع  عىل 

العمل  طاقم  يتلقى  أن  ينبغي  للتحول.  املحفز  التغيري  وإحداث 
والعمل  النهج  لتطبيق هذه  واملهارات  املعرفة  بناء  من  ميّكنهم  تدريبًا 

املحيل يف  املجتمع  قادة  التطبيق خلل إرشاك  كيفية  لتحديد  مًعا 
له االجتامعي واالستجابة  النوع  املبني عىل  العنف  الوقاية من 

 

النهج متعدد الجوانب للدفاع عن حقوق املرأة 

النساء  الذي تقوده  الدفاع عن حقوق املرأة  يعني نهج 
النساء والفتيات يقدن األولويات واألفعال عند إرشاك  أن 

النساء،  الذي تقوده  النهج  املجتمع املحيل. عند دعم  قادة 
االجتامعي  النوع  املبني عىل  للعنف  التصدي  ِفرق  تضمن 

الحلول املناسبة واملستدامة  القيادة يف وضع  الربنامج وأن املرأة تحصل عىل فرص  النساء والفتيات هو محور  أن صوت 
النوع االجتامعي جنبًا إىل جنب مع قادة املجتمع املحيل.  يقر نهج الدفاع عن حقوق املرأة الذي  للعنف املبني عىل 

أفضل من  يعرفن  القادة. فهن  العمل مع  لتوجيه  واملهارات  والخربة  املعرفة  والفتيات ميتلكن  النساء  بأن  النساء  تقوده 
النهج يف  يرتسخ  املجتمع.  قادة  الطرق إلرشاك  وأنجح  يواجهنها  التي  واملخاطر  واحتياجاتهن  الجميع حقيقة ظروفهن 

النساء: تقوده  نهج  والقيمة.5  والقيم  الحقوق  لهن نفس  أعامرهن وقدراتهن  بكل  والفتيات  النساء  بأن  اإلميان 

النوع االجتامعي. 	 العنف املبني عىل  الرئييس لكل أشكال  الرجل واملرأة هو السبب  القوى بني  يقر بأن اختلل موازين 

الطابع األبوي.   	 السلطة ذات  ويهدف إىل: تغيري علقات 

واملبدأ مرتسخ يف حقوق اإلنسان ويف االلتزام نحو املساواة والعدل والكرامة لجميع األفراد. 	

وُمعالجتها. 	 املساواة  عدم  لتحديد صور  الجوانب  متعدد  منظاًرا  ويستخدم 

النوع االجتامعي  املبني عىل  للعنف  التصدي  ِفرق  الجوانب يساعد  املتعدد  املرأة  الدفاع عن حقوق  منظار 
والفتيات عىل حسب  النساء  منها  تعاين  التي  واملتشابكة  املتداخلة  والتهميش  والتمييز  القهر  إدراك صور  عىل 

املنظار  استخدام  الجنسية.6 ويساعد  الهوية  أو  الطبقة  أو  اإلثني  أواألصل  كالعرق  املبنية  تعدد هوياتهن 
القهر  إدراك صور  املجتمع عىل  النوع االجتامعي وقادة  املبني عىل  للعنف  التصدي  ِفرق  الجوانب  متعدد 

بعينه.7 متزامن يف سياق  والفتيات بشكل  النساء  منها  تعاين  التي  املتعددة  املساواة  والتمييز وعدم 

ارفعوا أصواتكم منظمة ساسا! مًعا: نهج الناشطني  للوقاية من العنف ضد النساء، كامباال، أوغندا، 2020.  5
https://gbvaor.net/#keydocument-block .2019 ،نطاق مسؤولية العنف املبني عىل النوع االجتامعي. املعايري الدنيا املشرتكة بني الوكاالت للعنف املبني عىل النوع االجتامعي يف الربامج املتعلقة بحاالت الطوارئ  6

VII نطاق مسؤولية العنف املبني عىل النوع االجتامعي، 2019. الصفحة  7
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املجتمع:  قادة  للعمل مع  املرأة  تقوده  الذي  الجوانب  املتعدد  النهج  يتضمن  قد 

للنساء والفتيات وتوفري  	 النساء والفتيات يف كل مظاهر إرشاك قادة املجتمع املحيل )كوضع جداول عمل  التأكد من إرشاك 
املشاركة(. يتمكن من  األطفال حتى  النقل ورعاية  وسائل 

اإلثني ووجود  	 األعامر واألديان واألصل  والخلفيات )مختلف  الفئات  والفتيات من جميع  النساء  املعلومات من  طلب 
لجميع  وأولوياتهن مسعًى  احتياجاتهن  تكون  املعلومات حتى  أنشطة جمع  املعلومات يف  تلك  وإدخال  اإلعاقات وغريها( 

املتخذة. اإلجراءات 

يتأهلن  	 له حتى  االجتامعي واالستجابة  النوع  املبني عىل  العنف  الوقاية من  العاملة يف  والفتاة  للمرأة  التدريب  توفري 
الربامج. للمشاركة يف  أفضل  بصورة 

والقوة عىل  	 الجامعية  القوة  القوة ومنها  املعرفة واملهارات ملامرسة مختلف صور  لتعزيز رصيدها من  للمرأة  الفرص  خلق 
الداخلية.  والقوة  اإليجايب  التغيري  إحداث 

املالية والدعم من األرسة والقادة املحليني(  	 الدعم واملاديات واألمور  النساء والفتيات ومواردهن )نظم  معرفة أصول 
العنف.  مخاطر  من  التخفيف  سبل  لتعزيز  احتياجاتهن  ومعرفة 

النوع االجتامعي والتأكد من دور طاقم العمل من  	 التصدي للعنف املبني عىل  تعزيز قيادة املرأة يف املنظمة ويف ِفرق 
السيدات يف إرشاك قادة املجتمع املحيل.  

والتقليدية.8 	 الرسمية  الهياكل  يف  القرار  مستويات صنع  مختلف  ومشاركتها يف  املرأة  متثيل  وتوطيد  النسائية  القيادات  دعم 

املجتمع املحيل. 	 املحلية كجزء من إرشاك قادة  املرأة  النسائية وشبكات  املنظامت  الرشاكات مع  عقد 

النهج القائم عىل نقاط القوة

للنساء  املستغلة  املوارد غري  ويقدر  املستغلة  اإلنسان غري  بإمكانيات  القوة  نقاط  القائم عىل  النهج  يقر 
والروحية«9التي  واالجتامعية  والعاطفية  والجسدية  العقلية  بالقدرات  الغنية  املحيل  املجتمع  قادة  من  والفتيات 

التصدي  ِفرق  تركز  املطلوبة.  التغيريات  وإحداث  الحلول  وإيجاد  احتياجاتهن  ملعالجة  منها  النهل  يستطعن 
املجتمع  لقادة  اإليجابية  واالتجاهات  املختلفة  القوة  نقاط  االجتامعي عىل  النوع  املبني عىل  للعنف 

النوع االجتامعي.   املبني عىل  العنف  املتاحة يف املجتمع املحيل ملعالجة  املوارد  املحيل إىل جانب 

القوة إلرشاك قادة املجتمع املحيل يتضمن ما ييل: القائم عىل نقاط  النهج  إعامل 

الرتكيز عىل الفرص أكرث من نقاط الضعف أو العجز  	

واألعراف وغريها. 	 والدين  للثقافة  اإليجابية  املظاهر  الرتكيز عىل 

اإلقرار بأن كل شخص خبري فيام يخص حياته  	

املحلية وغريها. 	 املنظامت  للقوة وجهود  اإليجايب  االستخدام  ومنها  النجاح  عوامل  توطيد 

اإليجايب 	 التغيري  لتعزيز  التحالفات  وبناء  العلقات  ترسيخ 

القيادة. 	 أجل  والفتيات من  للنساء  الفرص  توفري 

نطاق مسؤولية العنف املبني عىل النوع االجتامعي، 2019.   8
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النهج التشاريك 

الحقيقة  املشاركة  له.  الفعالة  واالستجابة  االجتامعي  النوع  املبني عىل  العنف  للوقاية من  نهج حيوي  التشاريك هو  النهج 
الحلول  إيجاد  وتضمن  املشكلة  تجاه  املسؤولية  وتعزز  التمكني  تعمل عىل  املحلية  املجتمعات  وقادة  املحلية  املجتمعات  من 

الخطر  معالجة  اسرتاتيجيات  تكون  لن  والرجال مشاركة حقيقة،  والشباب  والفتيات  النساء  محليًا.  دون مشاركة  املناسبة 
بأن: االجتامعي  النوع  املبني عىل  العنف  برامج مناهضة  املجتمعات يف  كافية.  وتقر مشاركة ووكالة  التغيري  وتعزيز 

امللكية واملسؤولية  	 األكرث ترضًرا هم أصحاب  املحلية  األفراد واملجتمعات  إذا كان  للحدوث وأقرب للستدامة،  أقرب  التغيري 
أو عىل األقل مساهمني فيها. العملية  يف 

لها. 	 اللزم  التغيري  إحداث  املسؤولة عن  املحلية هي  املجتمعات 

النقاش والحوار أكرث من اإلقناع وإخبار األشخاص مبا عليهم أن  	 العملية تعتمد عىل  إذا كانت  التغيري أقرب للحدوث 
يفعلوه.

ما ييل:  يتضمن  املحيل  املجتمع  قادة  التشاريك إلرشاك  النهج  تطبيق 
 

املهارات  	 املشاركة وميتلك  عالية من  يتمتع مبستويات  االجتامعي  النوع  املبني عىل  للعنف  التصدي  أن طاقم  التأكد من 
ذلك لتيسري 

بأن قادة املجتمع املحيل وأفراده خرباء فيام يخص مجتمعهم 	 اإلقرار 

فحسب 	 النتائج  وليس  العملية  تقييم 

إدماج املجموعات املختلفة يف املجتمع كأولوية وخاصة من ليس لهم صوت مسموع أو عمل له صدى 	

احتياجاتها 	 وتلبي  املختلفة  املجموعات  مشاركة  تدعم  التي  املختلفة  لألنشطة  واألدوات  األساليب  اختيار 

االجتامعي 	 النوع  املبني عىل  العنف  معالجة  أنشطة  باملشاركة يف  املتعلقة  واملخاطر  املعوقات  تحديد 

العمل وقادة املجتمع املحيل من ناحية والقادة  	 املتبادل )بني طاقم  التعلم  الوصول إىل  النقاش والحوار يف  إدراك قيمة 
املجتمع ككل( أفراد  ناحية أخرى وبني  واملجتمع من 

اإليجايب يف مجتمعاتهم 	 التغيري  املجتمع عىل إحداث  قادة  بقدرة  اإلقرار 
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لنهج الذي يركز عىل الناجيات

النوع االجتامعي.  املبني عىل  العنف  للعمل يف مجال معالجة  الزاوية  الناجيات حجر  يركز عىل  الذي  النهج  يعد 
يركز  الذي  النهج  يهدف  القصوى.  األولوية  دامئًا  الناجيات وحقوقهن وكرامتهن ومتكينهن هو  أمان  يكون  حيث 
يتعاملن بكرامة  الناجيات  الناجيات يف مقدمة كل األفعال وأن جميع  التأكد من أن حقوق  الناجيات إىل  عىل 

التعايف ويخفض من  الناجيات يف مركز املساعدة يعزز  التفهم والدعم. وضع  تلقى  واحرتام وأن جميع حاالتهن 
الناجيات بأن كل ناجية: مخاطر أي رضر جديد كام يرسخ العمل وتقرير املصري.  يقر النهج الذي يركز عىل 

والدعم  	 الرعاية  يف  متساوية  بحقوق  تتمتع 

ومتفردة 	 مختلفة 

العنف  	 متتلك رد فعل مختلف يف مواجهة 

واحتياجاتها  	 قوتها وقدراتها ومواردها  أوجه  األخريات يف  تختلف عن 

التالية  	 الخطوة  الحق وفًقا لعمرها وظروفها أن تقرر من تخرب مبا تعرضت له وأن تقرر  متتلك 

باحرتام ورأفة وتعاطف. 	 تعامل  لقصتها وأن  يتم تصديق  أن  ينبغي 

الناجيات إلرشاك قادة املجتمع املحيل: الذي يركز عىل  النهج  يتضمن إعامل 

الناجيات  	 التي تركز عىل  املبادئ  أنفسهم عىل  املجتمع املحيل  املجتمع املحيل وقادة  قادة  العامل مع  العمل  تدريب طاقم 
التمييز وهي الرسية واألمان واالحرتام وعدم 

الناجيات 	 تركز عىل  التي  باملبادئ  املحيل  املجتمع  قادة  توعية 

تعكس  	 التي  اإلحالة  املجتمع وخطط  االجتامعي عىل مستوى  النوع  املبني عىل  للعنف  االستجابة  لتوطيد  القادة  العمل مع 
الناجيات يركز عىل  الذي  النهج 

الناجيات 	 منارصة  املجتمع يف  قادة  مشاركة 

األخالقيات واألمان

العنف  ، أن تزيد من مخاطر  املفارقة  الخاصة به، من باب  النوع االجتامعي والربامج  املبني عىل  بالعنف  املعنية  للتدخلت  ميكن 
النوع االجتامعي  املبني عىل  العنف  املعلومات عن  الطارئة، مجرد جمع  الظروف  الفتيات والنساء. يف بعض  له  تتعرض  الذي 
العنف  الناجيات أو أفراد آخرين يف املجتمع أو طاقم ِفرق مناهضة  يكون له تداعيات جسيمة بل ويشكل خطًرا عىل حياة 
االجتامعي   النوع  املبني عىل  للعنف  تعرضهن  الليت يكشفن عن  والنساء  الفتيات  تتعرض  قد  االجتامعي.  النوع  املبني عىل 

االنتقام من االستبعاد من  السلطات.  وقد يتفاوت هذا  الثأر من  العنف ومؤيديهم أو حتى  للنتقام من مرتكبي هذا 
العنف مبا يف ذلك ما يسمى »بقتل الرشف«.  الزوجية( والتعرض ملزيد من  )كالخيانة  االتهام بجرائم جنائية  املجتمع وحتى 
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النوع االجتامعي يف حاالت  املبني عىل  العنف  أبعاد أخلقية لربامج مناهضة  األمان، توجد  وباإلضافة ملخاطر 
العمل اإلنساين بـ »عدم إلحاق الرضر« باألشخاص أو  الفاعلة يف  الطوارئ. فعىل سبيل املثال، تلتزم جميع األطراف 

أطقم  فالعديد من  منترشة،  االجتامعي مشكلة  النوع  املبني عىل  العنف  أن  باملشكلة. وحيث  املتأثرة  املجتمعات 
العمل وأفراد املجتمع قد تعرضوا له بشكل مبارش أو غري مبارش بصفتهم ناجني أو شهود أو أفراد يف األرسة ولديهم 

لدعم  أخلقية  االجتامعي مسؤولية  النوع  املبني عىل  العنف  مناهضة  برامج  تبعاته. متتلك  التكيف مع  خربة يف 
التسبب لهم بصدمة جديدة.  التسبب لهم مبزيد من الرضر من خلل  الناجيات وأفراد املجتمع اآلخرين وعدم 

الربامج وجانبها األخلقي عند إرشاك قادة املجتمع ما ييل: العمل عىل ضامن تعزيز أمان  يتضمن 

املبني عىل  	 للعنف  األولية  النوع االجتامعي عىل االستجابة  املبني عىل  العنف  ِفرق مناهضة  التأكد من تدريب كل أطقم 
الدعم الجيدة وخدمات  والعناية  الدعم  لتلقي  الناجيات  إحالة  وقدرتهم عىل  االجتامعي  النوع 

النوع  	 املبني عىل  العنف  للوقاية من  السلمة  األبعاد األخلقية وأبعاد  املجتمع حول  قادة  العمل املشرتكة مع  توعية أطقم 
له واالستجابة  االجتامعي 

فيها 	 والتحكم  وتقليلها  املجتمع  قادة  مع  العمل  عن  الناتجة  املقصودة  غري  والتبعات  املخاطر  استباق 

املجتمع  	 قادة  العمل مع  الناشئة من  السلمة  األخلقية ومسائل  املسائل  للتفكر يف  العمل  الفرص ألطقم  توافر  التأكد من 
املسائل تلك  ومناقشة 

املجتمع..   قادة  الرئيسية إلرشاك  النهج  املزيد عن  املجتمع ملعرفة  قادة  الرئيسية إلرشاك  النهج  التدريب- األساسيات:   انظر دليل 


