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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  املوىص  )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 . 	

عليها. 	 لالطالع  متاحة  األدوات  مجموعة  توجيهات 

الوقت

30 دقيقة

اإلجراء

minutes)دقيقة 	الخطوة األوىل: استعراض النموذج البيئي )5
)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 )5	 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. 	 لالطالع  متاحة  األدوات  مجموعة  توجيهات 

الصغرية. 	 املجموعات  مناقشات  عىل  لتوزيعها  ُمعّدة  أسئلة 

الوقت

ساعة واحدة و30 دقيقة

اإلجراء

الخطوة األوىل: تعريف املقاربة النسوية التقاطعية )5	 دقيقة(

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

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

الخطوة الثانية: التأمل الذايت )0	 دقائق(

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

واإلثنية، . 	 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. . 	

البعض . 	 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 )5	 دقيقة(

األقل: . 	 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. . 	 وتقديم  املالحظات  لتدوين  تنسيقية  تعيني جهات  مع  للمناقشة،  دقيقة   20 خصص 

الخطوة الرابعة: نقاش الجلسة العامة )0	 دقيقة(

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

كمجموعة:  . 	 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.. 	 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 . 	

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

عليها. 	 لالطالع  متاحة  األدوات  مجموعة  توجيهات 

الوقت

ساعة واحدة و30 دقيقة

اإلجراء

الخطوة األوىل: تعريف النهج القائم عىل نقاط القوة )5	 دقيقة(
األدوات. توجيهات مجموعة  الرئيسية من  واملقاربات  املفاهيم  القوة يف فصل  نقاط  القائم عىل  النهج  تعريف  استعرض 

الخطوة الثانية: مترين املجموعات الصغرية: السيناريوهات )5	 دقيقة(

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

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

االرتكيز عىل الفوائد	

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 . 	

املجتمعية«، . 	 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 )0	 دقائق(

اطلب من املشاركني االسرتخاء وإغالق عيونهم. وأن يفكروا يف أي يشء طاملا أنهم ال يفكرون يف فيل! وأال يفكروا يف جلده . 	
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.. 	

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

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/0	/raisingvoices.org/wp-content/uploads/	0		

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:. 	

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؟ )5	 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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القيادات النسائية / النساء الرائداتالفرق العاملة يف مجال العنف القائم عىل النوع االجتامعي

التواصل: إظهار االحرتام	

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 . 	

للمشاريك. 	 وأقالم جافة  دفاتر/ورق 

الوقت

دقيقة  45

اإلجراء

الخطوة األوىل: مترين مستقل )0	 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 )0	 دقيقة(

كانوا . 	 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: . 	

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 . 	 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  . 	

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

الوقت

ساعتان

اإلجراء

الخطوة األوىل: العصف الذهني: ملاذا نتواصل؟ )5	 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 )5	 دقيقة(

الوقوف، وبالتايل . 	 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: . 	 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 . 	
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 . 	 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. . 	 أنهم سيجرون محادثات رسيعة ملامرسة مهارات  ثنائيات. وارشح  االنقسام إىل  اطلب من املشاركني 

أمثلة:. 	 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 . 	 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 . 	 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 . 	
االجتامعي/قائد املجتمع املحيل، إذا سمح الوقت

 

الخطوة الرابعة: استعراض النرشة اإلرشادية )0	 دقيقة(

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

استعرضوا النرشة اإلرشادية وناقشوها معاً.. 	

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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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 . 	

عليها. 	 لالطالع  متاحة  األدوات  مجموعة  توجيهات 

دليل وأداة التخطيط: املنارصة . 	 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 . 	
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 )0	 دقيقة(

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

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

التواصل الذي . 	 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 . 	 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 )5	 دقيقة(

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

عنّي لكل مجموعة مشكلة افرتاضية أو سيناريو موجز. ووّزع واحدة من أدايت التخطيط )املنارصة مع القادة يف أدوات . 	
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. . 	 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.  . 	 املشاركني يف مامرساتهم واإلجابة عن  مع كل مجموعة ملساعدة  اقض وقتاً 

الخطوة الثالثة: مناقشة االختتام )5	 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(. 	

عليها. 	 لالطالع  متاحة  األدوات  مجموعة  توجيهات 

من . 	 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 . 	 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 )5	 دقيقة(
واملوارد.  واألدوات  التوجيهات  الرئيسية يف  واملقاربات  املفاهيم  يف  تشاركياً  نهجاً  استعرض 

التشاريك. . 	 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. . 	 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 . 	 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 . 	 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 . 	
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 . 	 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 . 	 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 . 	 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 . 	
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 . 	

مقص. 	

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

الوقت

ساعة واحدة و45 دقيقة

اإلجراء

الخطوة األوىل: مامرسة لعب األدوار )0	 دقيقة(

املجتمعات . 	 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.. 	

بينهم. . 	 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 )5	 دقيقة(

إذا . 	 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 . 	 الضوء عىل تحديات معينة برزت من قادة املجتمعات املحلية  اطلب من املشاركني تسليط 
القالب.  الورقي  اللوح  التحديات عىل 

العامة . 	 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 )0	 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 )0	 دقيقة(

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

وّزع مهام لعب األدوار الجاهزة.. 	

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

الجمهور. ما هي . 	 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  	:  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   :	 املحيل  املجتمع  قائد   x

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

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------
الفتيات، لكنك يف موقع  	: 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 	

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

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------
	:  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   :	 املجتمع املحيل  قائد 

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

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------
إلقاء خطابات طويلة. ال تستمع  تتفق مع امليرس وتريد   :	 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  	:  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   :	 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  	: 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  	:  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 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------
	: 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   :	 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 


