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)GBV( االستجابة للعنف املبني عىل النوع االجتامعي

املفاهيم الرئيسية

النوع االجتامعي  	 املبني عىل  للعنف  االستجابة  تعزيز  املجتمع املحيل يف  قادة  دور 

االستجابة 	 املحيل يف  املجتمع  قادة  التي تستعد إلرشاك  االجتامعي  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية  للِفرق  اعتبارات 

مقاربات

االستجابة 	 بخدمات  املحيل  املجتمع  وتوعية  والوصول  التنسيق  تعزيز 

الناجيات 	 تركز عىل  وأعراف وسلوكيات  مواقف  تبّني 

أفكار لإلرشاك

االستجابة 	 بخدمات  مجتمعي  وعي  وبناء  منسقة  مجتمعية  نُظُم  تعزيز 

النوع االجتامعي  	 املبني عىل  العنف  الناجيات من  وضع ونرش مسار إلحالة 

النوع االجتامعي  	 املبني عىل  للعنف  االستجابة  الوصول إىل خدمات  زيادة 

الوعي  	 وزيادة  التوعية 

الناجيات 	 تركز عىل  وأعراف وسلوكيات  مواقف  تبّني 

الناجيات   	 تركز عىل  استجابة  القادة عىل  تدريب 

الناجيات  	 احرتام  مناقشات جامعية حول 

افرتاضية  	 تركز عىل حاالت  مناقشات جامعية 

االجتامعي  	 النوع  عىل  املبني  للعنف  واالستجابة  لالستامع  تدريبية  جلسات 

الطوارئ واالتصاالت املشفرة   	 املساعدة يف حاالت 

للناجيات  	 القادة دعامً  املبارشة مع  املنارصة 

والوساطة  	 والعدالة  الناجيات  يركز عىل  الذي  الدعم 
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األدوات واملوارد

لإلحالة 	 مسار  التشاريك: وضع  التوجيه 

الرعاية 	 تواجه  التي  للعوائق  التصدي 

الناجيات 	 احرتام  املناقشة:  دليل 

افرتاضية  	 سيناريوهات  املناقشة:  دليل 

االجتامعي 	 النوع  عىل  املبني  للعنف  لالستجابة  تدريبية  جلسات 

النوع  	 الناجيات عن تعرضها لعنف مبني عىل  الذي يجب قوله وفعله عندما تفصح إحدى  نرشة إرشادية: ما 
االجتامعي

الناجيات 	 بالنيابة عن  القادة  املنارصة مع  التخطيط:  وأداة  دليل 

والقرسي 	 املبكر  الزواج  وقائع:  صحيفة 

الحميم 	 الرشيك  عنف  وقائع:  صحيفة 

واالغتصاب 	 الجنيس  االعتداء  وقائع:  صحيفة 

األنثوية 	 التناسلية  األعضاء  برت/تشويه  وقائع:  صحيفة 

التدريبية الوحدات 

	  )GBV( االجتامعي النوع  املبني عىل  للعنف  االستجابة  التدريب:  وحدات 
 

https://internationalmedicalcorps.org/traditions-and-opportunities-a-toolkit-for-gbv-programs-to-engage-community-leaders-in-humanitarian-settings/#section2


املفاهيم الرئيسية  

دور قادة املجتمع املحيل يف تعزيز االستجابة للعنف املبني عىل النوع االجتامعي

النوع االجتامعي املبني عىل  للعنف  االستجابة  تعزيز  املجتمع املحيل يف  قادة  دور 
النوع  العنف املبني عىل  للناجيات من  ميكن أن يؤدي قادة املجتمع املحيل أدواراً مهمة يف االستجابة 

الذين يؤدون  التقليديني  أو  الدينيني  القادة  قيادية رسمية، مثل  القادة يف مناصب  االجتامعي. يشمل هذا 
القادة  النوع االجتامعي، وكذلك  املبني عىل  العنف  التي تفصل يف حاالت  العدالة املجتمعية  آليات  دوراً يف 

لقادة  التي ميكن من خاللها  الطرق  أدناه  املؤثرين والذين يثق بهم املجتمع املحيل.  وتتضح  الرسميني 
الناجيات.  مع  والتعامل  االجتامعي  النوع  املبني عىل  للعنف  االستجابة  املساهمة يف  املحيل  املجتمع 

االجتامعي  النوع  املبني عىل  بالعنف  املتعلقة  املجتمعية  والسلوكيات  واألعراف  املواقف  املحيل عىل  املجتمع  قادة  يؤثر 
املواقف  بشدة عىل  املحيل  املجتمع  قادة  يؤثر  االجتامعي ويشكّلونها.  النوع  املبني عىل  العنف  والناجني/الناجيات من 

النوع  املبني عىل  العنف  إىل  املحيل  املجتمع  بها  ينظر  التي  الطريقة  تحدد  التي  والسلوكيات  االجتامعية  والعادات  املجتمعية 
الناجيات ستطلنب  كانت  إذا  وما  الناجيات،  معاملة  وكيفية  االجتامعي،  النوع  املبني عىل  العنف  والناجيات من  االجتامعي 

الناجيات، مام  تأثري ضار عىل  االجتامعي  النوع  املبني عىل  بالعنف  يرتبطون  ما  غالباً  الذين  واللوم  فللوصم والخزي  املساعدة. 
األعراف  تؤثر  للمساعدة. كام  بذلك وكيفية معاملتهن عند طلبهن  قيامهن  الحوادث وكيفية  إذا كن سيفصحن عن  ما  يؤثر عىل 

العقلية.  النفيس وصحتها  رفاهها  وكذلك  العنف  من  مزيد  من  للناجية وحاميتها  املستمرة  السالمة  املجتمعية عىل  واملواقف 
التي تعزز  الناجيات، وميكن لألعراف والسلوكيات  التي تركز عىل  املواقف  املجتمع املحيل عىل تعزيز  ويساعد إرشاك قادة 

للناجيات.  والنتائج  االجتامعي  النوع  عىل  املبني  للعنف  املجتمعية  االستجابة  تحسني  عىل  وحقوقها  وسالمتها  الناجية  كرامة 

القادة  إىل  املحيل  املجتمع  يلجأ  ما  فغالباً  للناجيات وأرسهن.  والتوجيه  للمعلومات  املحيل مصادر جوهرية  املجتمع  قادة 
والتوجيه بشأن مجموعة واسعة من  الدعم  للحصول عىل  الرسمية  الرسمية وغري  القيادة  بهم يف مناصب  املؤثرين واملوثوق 

النزاعات الشخصية، مبا يف ذلك عنف الرشيك الحميم والزواج املبكر والقرسي  التي ترتاوح من الزواج، وتوزيع املوارد إىل  املسائل 
للعنف  االستجابة  ومهاراتهم يف  معرفتهم  لبناء  املحيل  املجتمع  قادة  املجتمعات. وميكن إلرشاك  داخل  املرتكب  الجنيس  والعنف 

العواقب  الناجيات وأرسهن أن يساعد يف الحصول عىل معلومات دقيقة حول  التي تركز عىل  النوع االجتامعي  املبني عىل 
وكرامتهن. ورفاههن  وسالمتهن  الناجيات  لرغبات  األولوية  يعطي  الذي  والتوجيه  االجتامعي  النوع  عىل  املبني  للعنف  املحتملة 

الُنظُم  لقادة املجتمع املحيل دور مركزي يف وضع  الخدمات واملوارد والُنظُم املجتمعية.  يؤثر قادة املجتمع املحيل عىل 
القرارات  يؤثرون عىل صنع  االجتامعية. وهم  الرعاية  ونُظُم  والعدالة  والتعليم  الصحية  الرعاية  املجتمعية، مبا يف ذلك 
إليها يف  والوصول  الخدمات  إتاحة  يف تحسني  رئيسياً  املوارد ويؤدون دوراً  والتخطيط وتخصيص  الحكومية واإلنسانية 
وأفراد  االجتامعي  النوع  املبني عىل  العنف  الناجيات من  تواجهها  التي  العوائق  الحد من  مجتمعاتهم. ويشمل هذا 
والقطاعات  املصلحة  التنسيق مع مختلف أصحاب  الخدمات واملساعدة يف  إىل  الوصول  اآلخرين يف  املحيل  املجتمع 

الخدمات يف املجتمع. وميكن أن يساعد إرشاك قادة املجتمع املحيل يف تحديد أولويات املوارد وتعبئتها من  ومقدمي 
املناسب.  الوقت  الحصول عىل رعاية جيدة وآمنة ويف  للناجيات يف  املنسقة  الحامية  الرعاية والدعم وخدمات  أجل 
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النوع االجتامعي.   املبني عىل  العنف  للناجيات من  الخدمات  تقديم  املحيل يف  املجتمع  قادة  يشارك 
النوع  املبني عىل  العنف  للناجيات من  الخدمات  املجتمع املحيل بصورة مبارشة يف تقديم  ما يشارك قادة  غالباً 

بالعنف  املتعلقة  والوساطة  العدالة  والدينيون خدمات  التقليديون  القادة  يقدم  الحاالت،  من  العديد  ويف  االجتامعي. 
بالعدالة  املتعلقة  وسلطتهم  املنازعات.  وتسوية  للعدالة  مجتمعية  آليات  من خالل  االجتامعي  النوع  عىل  املبني 

العادات االجتامعية.  الديني والعريف ويف  القانون  النوع االجتامع متأصلة يف  املبني عىل  العنف  والوساطة يف حاالت 
أو يصبح  الرسمية  الُنظُم  تتعطل  الطوارئ، عندما  الرسمية. ويف حاالت  العدالة  نُظُم  يف  أيضاً  وقد تكون مقننة 

الرسمية  املحيل واملحاكم غري  املجتمع  قادة  إىل  والفتيات  النساء  لجوء  احتاملية  تزيد  أكرث صعوبة،  إليها  الوصول 
املحيل  املجتمع  قادة  املساعدة من  الناجيات  االجتامعي.1 وقد تطلب  النوع  املبني عىل  العنف  لحوادث  للتصدي 

أو سالمتهن.  الناجيات  القادة حقوق  الوحيد لإلنصاف، حتى عندما ال يعزز هؤالء  أو  الخيار األفضل  باعتبارهم 

الناجيات  الخدمات األخرى لرعاية  العدالة، يف  قد يشارك قادة املجتمع املحيل، باإلضافة إىل مشاركتهم يف خدمات 
العنف.  الهاربات من  للناجيات  القائدات يف توفري مأوى آمن  املثال، قد تشارك  ودعمهن وحاميتهن. فعىل سبيل 

التي  املجتمعية  املنظامت  أو  الحكومية  أو غري  الحكومية  الوكاالت  العمل مع  أيضاً  املحيل  املجتمع  لقادة  كام ميكن 
يقدمون  الذين  املحيل  املجتمع  قادة  للناجيات. وميكن إلرشاك  الخدمات  النفيس-االجتامعي وغريه من  الدعم  تقدم 

الناجيات  من سالمة  كثرياً  يعزز  أن  الناجيات  تركز عىل  التي  واملبادئ  والعمليات  املامرسات  لتعزيز  للناجيات  الخدمات 
العنف. النوع االجتامعي وحقوقهن وتعافيهن وأن يساعد يف حاميتهن من مزيد من  املبني عىل  العنف  من 

ــادة  ــي تســتعد إلرشاك ق ــي الت ــوع االجتامع ــي عــىل الن ــف املبن ــة بالعن ــرق املعني ــارات للِف اعتب
املجتمع املحيل يف االستجابة.

النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية  الِفرق  قد تكون هناك مامرسات مقلقة بني قادة املجتمع املحيل يجب أن تكون 
الناجيات. وهي ترتبط  التي تركز عىل  االجتامعي عىل دراية بها قبل إرشاك قادة املجتمع املحيل يف تعزيز االستجابة 

النوع  املبني عىل  العنف  عن  تتغاىض  التي  املجتمعية  واملامرسات  واألعراف  املجتمعية  القيادة  لهياكل  األبوية  بالطبيعة 
القيادة  أنفسهم، فإن هياكل  القادة  القيادة املجتمعية، وبني  الرغم من أن هناك تنوع كبري يف هياكل  االجتامعي. وعىل 
بالنسبة لوضع  النساء ثانوي بوجه عام  العامل أبوية إىل حد بعيد. ويعني هذا أن وضع  الرسمية يف أنحاء  الرسمية وغري 

أو االعتبار. ولهذا: التقدير  بالقدر ذاته من  النساء والفتيات وتجاربهن قد ال تحظى  الرجال وأن وجهات نظر 

القبيلة أو املجتمع املحيل  	 النوع االجتامعي عار عىل األرسة أو  العنف املبني عىل  قد يعترب قادة املجتمع املحيل أفعال 
الحاالت، قد يعطي  األفراد. وعند معالجة  الناجيات  النوع االجتامعي عىل  املبني عىل  العنف  لتأثري  أقل  اهتامماً  ويوجهون 

العالقات األرسية  استعادة  األفراد، وسالمتهن وحاميتهن من أجل  املجتمعي عىل حساب حقوق  للوئام  األولوية  القادة 
الناجية، إذا كانت تحاول عىل سبيل املثال ترك زوج ميسء أو  واملجتمعية. وميكن أن تتعارض هذه املقاربة مع مصالح 

املحيل.  املجتمع  العدالة ضد متعدي داخل  التامس 

ال تزال مامرسة تزويج فتاة مراهقة أو امرأة غري متزوجة من الفتى أو الرجل الذي اغتصبها شائعة يف أجزاء مختلفة من  	
تُفَهم  مواتياً الستعادة السالم بني األرس وداخل املجتمع. وقد  العامل. وقد يرى قادة املجتمع املحيل هذه املامرسة خياراً 

باالغتصاب. ومع  زواجها  إمكانية  فيها  تتأثر  التي  املحلية  املجتمعات  الناجية يف  لحفظ مستقبل  أنها خيار رحيم  عىل  أيضاً 
للناجيات وأن تحكم  النساء والفتيات وميكن أن تتسبب يف صدمة كبرية  الزواج القرسي هذه حقوق  هذا، تنتهك حاالت 

الجنيس. العنف  من  بحياة  عليهن 

وثيقة عمل البنك الدويل. تحسني عمليات العدالة املحلية ونتائجها للنساء والفتيات املترضرات من العنف والتمييز: استعراض لتدخالت واعدة، 2014.  1
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الرجال تأديب زوجاتهم بسبب  	 الحميم )VPI(، بل ويتوقعون من  قد يتغاىض قادة املجتمع املحيل عن عنف الرشيك 
القادة إىل التصدي لعنف الرشيك الحميم ما مل يكن تكرر االنتهاك أو  ويف هذه الحالة، قد ال مييل  مخالفات معينة. 

املتعدي  القادة يف ترصفات  ينظر  ال  التقييم  املتصورة. ويف هذا  بالتجاوزات  املتعلقة  االجتامعية  التوقعات  يتجاوز  مستواه 
اتفاقيات  الناجيات غري مطلوبة أو حتى مرحب بها يف  الناجية أيضاً، وقد تكون شهادات  املزعوم فحسب، بل يف سلوك 
املنازعات عن طريق  املحيل عىل تسوية  املجتمع  قادة  يديرها  الغالب عندما  الرسمية يف  العدالة غري  تنطوي  التفاوض. 
يتفاوض  السياقات،  العديد من  اتفاقيات متفاوض عليها.2 ويف  إىل  التوصل  إىل  املتنازعة  تُوّجه األطراف  الوساطة، حيث 

يتلقى والد  الذكور للزوجات، حيث قد  )الجناة املزعومني( واألقارب  الحميم بني األزواج  اتهامات عنف الرشيك  القادة عىل 
الوساطة مبارشًة،  أو  النساء يف املفاوضات  لها. وعند مشاركة  الذي حدث  التعويض عن االنتهاك  املرأة مبلغاً عىل سبيل 

الشديدة. تساوي هذه  االنتهاكات  بالكف عن  الزوج  التزام  أو وعود معينة مقابل  تنازالت  يُطلَب منهن تقديم  فقد 
التي ال تتوافق مع توقعات زوجها، مثل سوء األعامل املنزلية أو مغادرة املنزل دون  املامرسة فعلياً بني سلوكيات املرأة 

الزوج.  اللذين يقوم بهام  باالعتداء واالنتهاك  إذن، 

النوع االجتامعي بسبب املواقف واملامرسات املذكورة أعاله يف إرشاك قادة املجتمع  املبني عىل  بالعنف  الِفرق املعنية  ترتدد 
التسويات أو  القادة الذين يشاركون يف الوساطة أو اقرتاح  النوع االجتامعي، ال سيام  املحيل يف االستجابة للعنف املبني عىل 
املوظفون قلقني بصفة خاصة بشأن  بالناجيات. قد يكون  التي ترض  النوع االجتامعي  املبني عىل  العنف  الحلول يف حوادث 

الشواغل مرشوعة، وينبغي عىل  الناجيات. وتعترب هذه  التي ال تركز عىل  املجتمعية  أو إضفاء الرشعية عىل املامرسات  تعزيز 
عن  أنها ال تسبب رضراً  املحيل لضامن  املجتمع  قادة  للتعامل مع  املختلفة  االسرتاتيجيات  بعناية يف مخاطر ومنافع  النظر  الِفرق 
غري قصد. ومع هذا، توضح الدروس املستفادة من املامرسة أن اإلرشاك املحرتم واملخطط له مع القادة ميكن أن يكون تحويليًا 

األكرث صعوبة ومحافظة.  البيئات  املجتمعي حتى يف  املستوى  الناجيات عىل  تركز عىل  التي  االستجابات  يعزز  أن  وميكن 

البنك الدويل. وثيقة عمل: تحسني عمليات العدالة املحلية ونتائجها للنساء والفتيات املترضرات من العنف والتمييز: استعراض لتدخالت واعدة، 2014.  2
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تجربتها  السابقة  االجتامعي  النوع  املبني عىل  العنف  مناهضة  برنامج  املامرسة: وصفت مديرة  مثال من 
النحو اآليت:  فريقها يف العمل مع قادة املجتمع املحيل يف مابان بجنوب السودان عىل 

اعتدنا يف العمل يف حاالت الطوارئ عىل االتصال باألشخاص عندما نحتاج إىل يشء منهم، وميكننا أن ننىس أهمية بناء االحرتام 
والعالقات الجيدة. وقد بدأنا يف برنامجنا بإرشاك القادة من خالل إلقاء التحيات والتعارف ثم عقد اجتامعات منتظمة للتعلم منهم 

ومشاركة شواغلنا. كام دعوناهم إىل حضور تدريبات عىل اإلحاالت واملفاهيم الرئيسية للعنف املبني عىل النوع االجتامعي. وقد 
كان هذا مبثابة أساس مهم عندما أرشكنا القادة نيابة عن الناجيات. 

تواصلنا مع القادة بالنيابة عن الناجيات اللوايت دعمناهن بخدمات إدارة الحاالت فقط بعد التحدث عن كل يشء مع الناجيات 
فحسب. ويف كثري من األحيان، مل تكن الناجيات عىل دراية بقادتهن، رمبا بسبب النزوح أو رمبا ألن الرجال أكرث مشاركًة يف الشؤون 
املجتمعية، ولهذا كنا نرافق الناجيات ونعرّفهن بالقادة الذين قد يقدمون املساعدة. ويف بعض األحيان، كانت الناجيات قد تحدثن 

بالفعل مع قادة مل يأخذوا حاالتهن عىل محمل الجد، وعندما التقينا بهؤالء القادة بالنيابة عن الناجيات ساعد ذلك عىل رفع أهمية 
الحالة. 

عندما كنا ندعم ناجية كان من املقرر تسوية حالتها من خالل الوساطة أو اإلجراءات القضائية، كنا دامئاً ننظم لقاًء فردياً مع القائد 
قبل اإلجراءات. وكنا نجتمع مع القائد ونستمع إىل شواغله فحسب. وعندما كنا نتحدث، كنا نثري نقاطاً من تدريباتنا ونركز عىل 
عواقبها بالنسبة للناجية. وغالباً ما كان يبدي القادة موافقتهم لكنهم يتحدثون بعد ذلك عن الضغوط الذي يواجهونها لتحقيق 

توقعات الناس. وأصبحُت أقّدر أن القادة برش، وأنهم يتأثرون باآلخرين أيضاً. كام أدركُت أننا نرتدد أحياناً يف طرح األسئلة، 
معتقدين أن كل يشء متأصل بعمق يف التقاليد أو الدين. ووجدُت أن قرارات القادة كانت يف واقع األمر عملية للغاية، وإذا كنا 

سألنا ببساطة عن السبب وسألنا مجدداً، فقد استطعنا أن نفهم اهتامماتهم وشواغلهم بصورة أفضل، وغالباً ما كان القادة سعداء 
للمشاركة يف حل مشرتك للمشكالت. فعىل سبيل املثال، كان القادة مرتددين إىل حد بعيد يف منح الطالق للناجيات حتى وإن كانت 

األعراف املحلية تسمح بالطالق يف حاالت االنتهاك الجسيم. وبعد أن سألنا عن “السبب” بطرق مختلفة، فهمنا أن بعض القادة 
كانوا غري قادرين ببساطة عىل منح وثائق طالق رسمية. ولهذا، عملنا مع القادة إلعداد وثائق طالق باللغة العربية، وقمنا بعمل 

نَُسخ منها ليوقعها جميع األطراف يف املحاكم التقليدية. احتفظنا بُنَسخ من سجالت الطالق يف ملفات الحاالت لدينا وغلّفنا نسخة 
لتحتفظ بها كل ناجية.

ساعدنا فهم وجهات نظر القادة وشواغلهم عىل تحديد أرضية مشرتكة واملنارصة بفعالية بالنيابة عن الناجيات. وذات مرة، كان 
أحد القادة سعيداً بإيقاف الزواج القرسي لفتاة عندما اقرتحُت أنها ستحصل عىل مهر أكرب ألرستها يف املستقبل إذا متكنت من 

إكامل دراستها أوالً. مل أشعر بالرضا التام عن املطالبة بهذا االهتامم لكن القرار كان يف مصلحة الناجية يف النهاية. 

ومبرور الوقت، بدأ القادة بدعوتنا إىل املشاركة يف اإلجراءات القضائية. وكنا نلتقي بالقادة يف لقاءات ثنائية قبل اإلجراءات، ثم يف 
املحكمة نجلس ونكون حارضين من أجل الناجيات. وبعض األحيان، كنا نُدَعى للتحدث، وعندئذ كنا نثري مبادئ حقوق اإلنسان 

ونسلط الضوء عىل عواقب الشكل ذي الصلة من أشكال العنف املبني عىل النوع االجتامعي بالنسبة للناجيات. وأعتقد أن وجودنا 
كان يخفف بعض الضغط عن القادة. كام كنا نقدم السند املنطقي ونقطة إحالة محددة ملن أرادوا أن يكونوا أن أكرث دعامً 

للناجيات. وقد ساعدهم ذلك عىل أن يكونوا أكرث شجاعة.

أوقف القادة أثناء مشاركتهم يف برنامجنا العديد من حاالت الزواج القرسي للفتيات أثناء اإلجراءات القضائية وقبلها، مبا يف ذلك 
حالة واحدة عىل األقل رُتّب فيها لزواج فتاة من مغتصبها. كام كنا قادرين عىل دعم العديد من الناجيات من العنف املبني عىل 

النوع االجتامعي للحصول عىل طالق معرتف به.  
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مقاربات

األفكار إلرشاك قادة املجتمع  النظر يف مجموعة من  النوع االجتامعي  املبني عىل  العنف  ميكن لربامج مناهضة 
االجتامعي.  النوع  املبني عىل  للعنف  االستجابة  تعزيز  أداءها يف  التي ميكنهم  املتعددة  باألدوار  يتعلق  فيام  املحيل 

االستجابة،  بخدمات  املحيل  املجتمع  وتوعية  والوصول  التنسيق  تعزيز   .1 مقاربتني:  تنظيمها يف  عام  بوجه  وميكن 
واملجتمعات  املحيل  املجتمع  قادة  بني  الناجني/الناجيات  تركز عىل  التي  والسلوكيات  واألعراف  املواقف  تبّني  و2. 
تتضمنه كل  النظر يف كل خيار  االجتامعي  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية  للِفرق  نطاقاً. ميكن  األوسع  املحلية 

أدناه. املوضح  النحو  التدخالت عىل  وتخطيط  املخاطر  وتقييم  األولويات  تحديد  عملية  باتباع  منهام  مقاربة 

تعزيز التنسيق والوصول وتوعية املجتمع املحيل بخدمات االستجابة

الطوارئ، مبا يف  النوع االجتامعي يف جميع سياقات  املبني عىل  العنف  للناجيات من  الخدمات األساسية  إتاحة  يجب 
الناجيات  ملعالجة  الطبية  والخدمات  النفيس-االجتامعي  الدعم  الناجيات وخدمات  تركز عىل  التي  الحالة  إدارة  ذلك 
النوع االجتامعي.  املبني عىل  العنف  الحميم، وغري ذلك من أشكال  الجنيس وعنف الرشيك  من االغتصاب واالعتداء 
ومع هذا، فإن إنشاء خدمات جيدة ليس كافياً لضامن متكن الناجيات من الوصول إىل الدعم يف الوقت املناسب مبا 
الخدمات  مقدمي  بني  والتنسيق  واإلحاالت  املعلومات  تبادل  لتيسري  املجتمعية رضورية  والُنظُم  رغباتهن.  مع  يتوافق 

لدعم  القادة  يكون إرشاك  ما  غالباً  االجتامعي،  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية  للِفرق  وبالنسبة  للناجيات.  والوصول 
االجتامعية،  والعادات  السلوكيات  تغيري  من جهود  تعقيداً  وأقل  أقل حساسية  اإلحالة  املعلومات ومسارات  تبادل 

املجتمعية. الُنظُم  لتعزيز  كبرية  املحيل مساهامت  املجتمع  قادة  قدم  السياقات  واسعة من  ويف مجموعة 

تّبني مواقف وأعراف وسلوكيات تركز عىل الناجيات

وأفراد  الدعم من أرستهن  يتلقني  اللوايت  والدعم، وستواجه  التصديق  االجتامعي  النوع  املبني عىل  العنف  الناجيات من  تستحق 
مفاهيم  باعتناق  الناجيات  تدعم  أن  وأعراف وسلوكيات من شأنها  مواقف  تبّني  يرتبط  أقل.  املقربني عواقب ومخاطر  مجتمعهن 

التحوييل. لكن حتى عندما ال ترشك  التغيري  الذي يشمله  النحو  والفتيات عىل  النساء  والالعنف وحقوق  الجنسني  املساواة بني 
املبني  العنف  الوقاية من  نحو  التحوييل  التغيري  أجل  املحيل من  املجتمع  قادة  االجتامعي  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية  الِفرق 

الاليت قد  الناجيات األفراد  للناجيات، ال سيام  الداعمة  املواقف  املزيد من  القادة لتشجيع  النوع االجتامعي، فإنها قد ترشك  عىل 
املزيد  يتطلب  قد  الناجيات  تركز عىل  تبّني مواقف وسلوكيات  أن  الرغم من  املحلية. وعىل  للمجتمعات  يقابلونهم يف خدمتهم 

الِفرق املعنية  من أكرث من التدريبات أو االجتامعات التي تُعَقد ملرة واحدة، ومن األفضل دعمها عن طريق اإلرشاك املستمر، فإن 
لناجيات بعينهن. ومن  ملنارصة دعمهم  أيضاً  االقتضاء  األفراد عىل أساس  القادة  النوع االجتامعي قد ترشك  املبني عىل  بالعنف 
تهدد  التي  األخالقية واملخاطر  املخاطر  تقييم  االجتامعي يف  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية  الِفرق  أن تستمر  األهمية مبكان 

النوع االجتامعي أمر حساس وقد يزيد املخاطر، ومن الرضوري  القادة يف االستجابة للعنف املبني عىل  السالمة؛ نظراً ألن إرشاك 
الدعم واألمن. الوصول إىل خدمات  أنفسهم من  النوع االجتامعي  املبني عىل  بالعنف  املعنيون  املوظفون  يتمكن  أن  أيضاً 
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اختيار مقاربة فعالة والتخطيط إلرشاك قادة املجتمع املحيل يف االستجابة للعنف املبني عىل النوع االجتامعي

تقييم  االجتامعي يف  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية  الِفرق  تساعد  أن  التالية  الثالثة  للخطوات  ميكن 
االجتامعي: النوع  املبني عىل  للعنف  االستجابة  املحيل يف  املجتمع  لقادة  الفعال  وتخطيط اإلرشاك 

الناجيات. 	 تركز عىل  استجابة  لتعزيز  املحيل  املجتمع  قادة  أولويات إرشاك  األوىل: تحديد  الخطوة 

للسالمة. 	 والتخطيط  السالمة  تهدد  التي  واملخاطر  األخالقية  املخاطر  تقييم  الثانية:  الخطوة 

ومراقبتها.  	 األنشطة  لتنفيذ  خطة  وضع  الثالثة:  الخطوة 
 

الخطوة األوىل: تحديد املجاالت ذات األولوية إلرشاك قادة املجتمع املحيل  
القوة والثغرات والفرص إلرشاك قادة مختلفني لكل مام ييل: النظر يف نقاط 

النوع  	 املبني عىل  العنف  والناجيات من  االجتامعي  النوع  املبني عىل  بالعنف  املتعلقة  والسلوكيات  واألعراف  ملواقف 
االجتامعي

فيها 	 والثقة  االجتامعي  النوع  املبني عىل  للعنف  االستجابة  بخدمات  املحيل  املجتمع  معرفة 

بالسالمة  	 املتعلقة  واحتياجاتهن  واالجتامعية  والنفسية  الصحية  الناجيات  احتياجات  لتلبية  املنسقة  الخدمات  إتاحة 
إليها والوصول  والعدالة 

األفراد  	 للناجيات  االستجابة 

أو قد تستغرق  الوقت  الفريق يعمل يف املجتمع املحيل لبعض  إذا كان  قد تكون هذه عملية سهلة نسبياً 
املبني عىل  العنف  ملناهضة  برنامجاً جديداً  إذا كانت  املعلومات  املزيد من جمع  أطول وتتطلب  وقتاً 

الفرص:  تقييم  االعتبار عند  التي يجب أخذها يف  الفرص  أدناه  النوع االجتامعي. وتتضح 

عقد رشاكة مع املجموعات واملنظامت النسائية املحلية.  	

التشاور مع مجموعة واسعة من أصحاب املصلحة الذين عىل دراية باملجتمع املحيل وقادته.  	

االستامع إىل النساء والفتيات من املجتمع املحيل وإعطائهن زمام القيادة. فهّن األكرث خربة بتجاربهن وبنقاط القوة والثغرات  	
يف االستجابات املجتمعية للعنف املبني عىل النوع االجتامعي. وسؤالهن عام ينجح حالياً لدعم الناجيات من العنف املبني 

عىل النوع االجتامعي وعن أفكارهن لتحسني االستجابات املجتمعية للعنف املبني عىل النوع االجتامعي لتعزيز سالمة 
الناجيات، ورعايتهن، وحاميتهن من مزيد من العنف بصورة أفضل. 

تطبيق منظور متعدد الجوانب وسؤال الفتيات والنساء من جميع الفئات والخلفيات )مع مراعاة مختلف األعامر واألديان  	
واإلثنيات واإلعاقات، إلخ( عن نقاط القوة والثغرات املجتمعية يف االستجابة للعنف املبني عىل النوع االجتامعي.

لتعزيز  املحيل  املجتمع  قادة  الفريق لفرص إرشاك  أولوية األهداف واألنشطة. مبجرد تحديد  تحديد 
الصلة.  اتفقوا عىل أهداف اإلرشاك واألنشطة املحددة وذات  النوع االجتامعي،  املبني عىل  للعنف  االستجابة 

العملية! والفتيات يف  النساء  تشاركية وأرشك مجموعات مختلفة من  مقاربة  استخدام  تنس  ال 
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الفريق عىل إرشاك  التي ستساعد  أو األنشطة  الوقت، مبجرد تحديد األولويات، لإلبداع والنظر يف االسرتاتيجيات  يحني 
الناجيات. ال  يركز عىل  االجتامعي  النوع  املبني عىل  للعنف  لالستجابة  نهج  لتعزيز  بفعالية  املحيل  املجتمع  قادة 

واملخاطر  السالمة  واعتبارات  والفرص  الثغرات  االسرتاتيجيات عىل  – ستعتمد  الجميع  تناسب  واحدة  مقاربة  توجد 
تقييمه  الذي جرى  النحو  برنامجك )عىل  للمشاركة يف  القادة واستعدادهم  اهتامم  والفتيات ومدى  النساء  وأولويات 

الِفرق املعنية بالعنف املبني عىل  يف فصل »بناء أساس لإلرشاك«(. فعىل سبيل املثال، يف بعض األوضاع، ستحدد 
أوضاع  بينام يف  الناجيات،  تركز عىل  التي  االستجابة  ببناء معرفتهم ومهاراتهم يف  املهتمني  القادة  االجتامعي  النوع 

الناجيات  أخرى قد يكون من األنسب إرشاك قادة بعينهم عىل أساس كل حالة عىل حدة عند املنارصة بالنيابة عن 
املبني  للعنف  باالستجابة  املتعلقة  اإلجراءات  الحال مع جميع  االجتامعي. وكام هو  النوع  املبني عىل  العنف  من 

األفراد.  الناجيات  بعينهم حسب رغبات  بناجيات  تتعلق  إجراءات  أي  توجيه  االجتامعي، يجب  النوع  عىل 

املبني عىل    التايل عند وضع اسرتاتيجيات إلرشاك قادة املجتمع املحيل يف تعزيز االستجابة للعنف  القسم  أفكار اإلرشاك يف  استخدم 
االجتامعي. النوع 

الخطوة الثانية: تقييم املخاطر األخالقية واملخاطر التي تهدد السالمة والتخطيط للسالمة.  
لتعزيز  املحيل  املجتمع  قادة  تنشأ عند إرشاك  والتي قد  السالمة  تهدد  التي  املحتملة  األخالقية واملخاطر  املخاطر  قيّم 

الخطوة  الحال يف  األنشطة. وكام هو  لتنفيذ  بعناية قبل وضع خطة  االجتامعي  النوع  املبني عىل  للعنف  االستجابة 
املحتملة  املخاطر  لتحديد  السالمة  تهدد  التي  واملخاطر  األخالقية  املخاطر  لفهم  والفتيات  النساء  مع  تشاور  األوىل، 
النوع االجتامعي. ومع هذا، فإن توقع املخاطر  القادة لتعزيز االستجابة للعنف املبني عىل  قبل اإلرشاك األويل مع 
بانتظام  تراقب  أن  االجتامعي  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية  الِفرق  وينبغي عىل  لها عملية مستمرة  واالستجابة 
النوع االجتامعي.   املبني عىل  للعنف  ظهور عواقب غري مقصودة يف عملهم مع قادة املجتمع املحيل يف االستجابة 

الخطوة الثالثة: وضع خطط لتنفيذ األنشطة ومراقبتها 
املبني  للعنف  االستجابة  تعزيز  املحيل يف  املجتمع  قادة  أنشطة محددة إلرشاك  لتنفيذ  ضع خطة يف نطاق قدرة فريقك ومنظمتك 

تنفيذها وكيف سيتم مراقبتها؟ كيف وكم  الالزمة؟ متى سيتم  املوارد  األنشطة؟ ما هي  النوع االجتامعي ومراقبتها. ما هي  عىل 
ويشاركها؟ ويوثقها  الربنامج  والتحديات يف  النجاحات  الفريق  املقصودة؟ كيف سيسجل  العواقب غري  الفريق  مرة سرياقب 

استخدم أداة خطة إرشاك قادة املجتمع املحيل يف قسم »أسس اإلرشاك« من مجموعة األدوات للمساعدة يف تخطيط وقت وكيفية   
االجتامعي. النوع  املبني عىل  للعنف  االستجابة  تعزيز  املحيل يف  املجتمع  قادة  لدعم إرشاك  األنشطة ومراقبتها  تنفيذ 
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أفكار لإلرشاك 

 تعزيز نُظُم مجتمعية منسقة وبناء وعي مجتمعي بخدمات االستجابة

النوع االجتامعي 	 املبني عىل  العنف  الناجيات من  وضع ونرش مسار إلحالة 

النوع االجتامعي 	 املبني عىل  للعنف  االستجابة  الوصول إىل خدمات  زيادة 

الوعي 	 وزيادة  التوعية 

تّبني مواقف وأعراف وسلوكيات تركز عىل الناجيات

الناجيات  	 تركز عىل  استجابة  تطبيق  القادة عىل  تدريب 

الناجيات 	 احرتام  مناقشات جامعية حول 

افرتاضية 	 تركز عىل حاالت  مناقشات جامعية 

االجتامعي 	 النوع  عىل  املبني  للعنف  واالستجابة  لالستامع  تدريبية  جلسات 

الطوارئ واالتصاالت املشفرة  	 املساعدة يف حاالت 

للناجيات 	 القادة دعامً  املبارشة مع  املنارصة 

والوساطة 	 والعدالة  الناجيات  يركز عىل  الذي  الدعم 
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وضع ونرش مسار إلحالة الناجيات من العنف املبني عىل النوع االجتامعي 

مسار اإلحالة آلية بسيطة لربط الناجيات من العنف املبني عىل النوع االجتامعي بالخدمات بأمان، مبا يف ذلك الرعاية الصحية 
والدعم النفيس-االجتامعي وإدارة الحاالت وخدمات األمن والسالمة والعدالة واملساعدة القانونية.3 توضح املعايري الدنيا 

املشرتكة بني الوكاالت للعنف املبني عىل النوع االجتامعي يف الربامج املتعلقة بحاالت الطوارئ أنه ينبغي إعالم قادة املجتمع 
املحيل وغريهم من املراقبني مبسارات اإلحالة لتعزيز الوعي داخل املجتمعات.4 ويُوَص بإرشاك القادة بنشاط يف وضع مسارات 

اإلحالة داخل املجتمعات لزيادة التزام القادة مبسارات اإلحالة وتعزيزها ألقىص درجة. ميكن لِفرق الربامج املعنية بالعنف املبني 
عىل النوع االجتامعي إرشاك القادة مبكراً يف عملية وضع مسارات اإلحالة أو تنقيحها أو تكييفها من أجل مجتمعاتهم. 

أو تحديثه:  النوع االجتامعي  املبني عىل  العنف  الناجيات من  املجتمع املحيل لوضع مسار إلحالة  الخطوات املقرتحة إلرشاك قادة 

العنف 	.  الناجيات من  بالغرض من مسار إحالة  القادة  إعالم 
التوجيهية  املبادئ  ومناقشة  االجتامعي  النوع  عىل  املبني 

الناجيات. عىل  تركز  التي  لالستجابة  األساسية 

القادة يف رسم خرائط خدمات االستجابة 	.  التامس مدخالت 
الجهات  وتحديد  االجتامعي  النوع  املبني عىل  للعنف 

. لتنسيقية ا

املشاركات يف 	.  والفتيات  النساء  تقدمها  التي  اآلراء  مشاركة 
النوع  املبني عىل  العنف  الناجيات من  وضع مسار إلحالة 

القادة. مع  االجتامعي 

العنف 	.  من  الناجيات  إحالة  بالتحقق من مسار  القادة  مطالبة 
أهمية  التأكيد عىل  االجتامعي مبجرد وضعه.  النوع  املبني عىل 

الذايت. واإلبالغ  الخدمات  الناجيات الختيار  متكني 

الناجيات من العنف املبني 	.  القادة يف نرش مسار إحالة  إرشاك 
وتعزيزه. االجتامعي  النوع  عىل 

النوع 	.  املبني عىل  العنف  الناجيات من  إحالة  التدريبية الستعراض مسار  الجلسات  أو  املناقشات  القادة يف  إرشاك 
وتعزيزه. االجتامعي 

قد يكون قادة املجتمع املحيل املشاركني يف وضع مسار لإلحالة وطرحه أكرث ميالً الستخدام مسار اإلحالة عند سامعهم 
للِفرق  النوع االجتامعي أو مشاركتهم بصورة مبارشة يف االستجابة له. وميكن  املبني عىل  العنف  لوقوع أحد حوادث 

العنف  الناجيات من  التي تركز عىل وضع مسارات إحالة  النوع االجتامعي، من خالل اإلرشاك  املبني عىل  بالعنف  املعنية 
للحاالت عندما يشاركون يف عمل  إيجابية لالستجابة  إجراءات  اتخاذ  القادة عىل  االجتامعي، تشجيع  النوع  املبني عىل 
القادة يف عمل اإلحاالت أو استالمها وما  التي يشارك بها  اإلحاالت أو استالمها. ويوضح الجدول أدناه الطرق املختلفة 

اتخاذها. القادة عىل  تشجيع  االجتامعي  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية  للِفرق  إيجابية ميكن  إجراءات  يقابلها من 

اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت )IASC( املبادئ التوجيهية لدمج تدخالت العنف املبني عىل النوع االجتامعي يف العمل اإلنساين: الحد من املخاطر وتعزيز الصمود واملساعدة عىل التعايف، 2015، ص. 64.  3
نطاق مسؤولية العنف املبني عىل النوع االجتامعي )GBV AoR(. املعايري الدنيا املشرتكة بني الوكاالت للعنف املبني عىل النوع االجتامعي يف الربامج املتعلقة بحاالت الطوارئ، 2019. ص. 53.  4

يف القرى النائية، عندما تكون امرأة عىل وشك إنجاب 
طفل/ة، يكون لدى املجتمع املحيل نظام لنقلها إىل جناح 

الوالدة. وإذا ما كان بإمكان املجتمع فعل ذلك إلنقاذ امرأة 
تلد ووليدها فلم ال ميكنه فعل اليشء نفسه إلنقاذ ناجية من 

العنف املبني عىل النوع االجتامعي؟ 

ميكن للمجتمعات املحلية تكييف هذه الُنظُم لدعم جميع 
حاالت الطوارئ. وعندما يفهم القادة دورهم ويفهمون 

أهمية وصول النساء إىل الخدمات، فإنهم سيدعمون ذلك.
 

مدير برنامج مناهضة العنف املبني عىل النوع االجتامعي 
متحدثاً عن إمكانات الحلول املجتمعية.
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الطرق التي ميكن بها إرشاك قادة 
املجتمع املحيل يف إحاالت الناجيات 

من العنف املبني عىل النوع 
االجتامعي 

اإلجراءات اإليجابية التي ميكن لقادة املجتمع املحيل اتخاذها  

القادة  الناجيات  يبلغ 
املبني  العنف  بحوادث 

االجتامعي النوع  عىل 

إىل  للوصول  الناجيات  ويدعمون  بتعاطف،  القادة  يستجيب 
الرسية رغباتهن، ويحافظون عىل  يتوافق مع  مبا  الخدمات 

العنف  القادة عن حوادث  يسمع 
االجتامعي  النوع  املبني عىل 
من خالل بالغات غري مبارشة

ويشجعون  وأمنهن  وسالمتهن  الناجيات،  لسالمة  األولوية  القادة  يعطي 
التوجيهية وعدم  املبادئ  احرتام  بالحوادث عىل  لديهم معرفة  الذين  أولئك 
إذا  الناجيات ما  القيل والقال، واالمتثال ملسارات اإلحالة عندما تقرر  نرش 

الحوادث  السلطات عن  إذا كن سيبلّغن  الخدمات وما  كن سيطلنب 

القادة  إىل  الناجيات  تُحال 
تنسيقية  جهات  باعتبارهم 

للخدمات  مقدمني  أو 
اإلحالة ضمن مسار 

تطبيق  املطلوب مع  الدعم  ويقدمون  الناجيات  إىل  القادة  يستمع 
اتخاذ إجراءات خارج نطاق  الناجيات وميتنعون عن  مقاربة تركز عىل 

أو خارج حدود سلطتهم وقدرتهم الناجيات  تطلبه  الذي  الدعم 

االستجابة    النوع االجتامعي« يف أدوات وموارد  املبني عىل  العنف  الناجيات من  »وضع مسار إلحالة  التشاريك: قسم  التوجيه  انظر 
االجتامعي. النوع  املبني عىل  للعنف 

زيادة الوصول إىل خدمات االستجابة للعنف املبني عىل النوع االجتامعي

االجتامعي  النوع  املبني عىل  بالعنف  املتعلقة  الخدمات  إىل  الوصول  العوائق يف  العديد من  الناجيات  تواجه 
أو تكلفة  الخدمات  الوصول إىل  العوائق عملية، مثل مسافة  تتوافر خدمات جيدة بعض هذه  حتى عندما 

التمكن من طلب  الحصول عىل استامرة رشطة خاصة قبل  الحاجة إىل  املتطلبات اإلجرائية مثل  أو  الخدمات 
املحدودة يف  والثقة  الخدمة ومعتقداتهم  األخرى مبواقف مقدمي  العوائق  تتعلق  بينام  والعالج.  الطبي  الفحص 

االجتامعي. النوع  املبني عىل  العنف  عن  باإلفصاح  املتعلقة  واألمنية  االجتامعية  والتداعيات  الخدمات 

النوع  املبني عىل  للعنف  االستجابة  تواجه خدمات  التي  العوائق  تحديد  للمساعدة يف  يؤهلهم  املحيل موقعاً  املجتمع  قادة  يشغل 
للعوائق  تشاركية  تحليالت  القادة يف  االجتامعي إرشاك  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية  للِفرق  لها. وميكن  والتصدي  االجتامعي 
التقليل منها.  أو  الرعاية يف املجتمع املحيل  الوصول إىل  الفتيات والنساء من  التي متنع  العوائق  وكذلك يف خطط وإجراءات لحل 
الخدمات، فإن إجراء  الوصول إىل  لزيادة  اتخاذ إجراءات مبارشة  النوع االجتامعي  املبني عىل  بالعنف  املعنية  للِفرق  وبينام ميكن 
املعنية  للِفرق  األمثلة عىل كيف ميكن  بعض  أدناه  الجدول  يوضح  وقيادة مجتمعية.  كبرية ومستدامة سيتطلب مشاركة  تغيريات 
الخدمات.  الناجيات إىل  لزيادة وصول  القادة وتشجيعهم ودعمهم التخاذ إجراءات  النوع االجتامعي إرشاك  املبني عىل  بالعنف 
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العوائق الشائعة التي تواجه الخدمات 
املتعلقة بالعنف املبني عىل النوع 

االجتامعي 

اإلجراءات اإليجابية التي ميكن لقادة املجتمع املحيل اتخاذها  

وفوائد  بالخدمات  املعرفة  نقص 
للعنف  التعرض  بعد  املساعدة  طلب 

االجتامعي النوع  املبني عىل 

املبني عىل  العنف  آثار  املعلومات بشأن  الوعي وتبادل  زيادة 
الخدمات  الوصول إىل  الخدمات وفوائد  النوع االجتامعي وإتاحة 

االجتامعي النوع  عىل  املبني  للعنف  الضارة  للعواقب  للتصدي 

الخدمات إىل  بالوصول  املرتبطة  التكاليف 
الخدمات من خالل مجموعات  الناجيات إىل  الالزمة لوصول  األموال  تعبئة 

واملنارصة  الضعفاء  لألفراد  الطارئة  املجتمعية  الصناديق  أو  واملدخرات  القروض 
للناجيات بالنسبة  الرسوم  عن  للتنازل  والوزارية  املحلية  السلطات  لدى 

الخدمات  إىل  الوصول  مسافة 
النقل وسائل  ونقص 

العمل مع  الطوارئ، مثل  للنقل يف حاالت  تنظيم خطط 
رشكات سيارات األجرة عىل خطط للسداد واملنارصة لدى 

للتوعية. وخدمات  عيادات  إلنشاء  الوزارية  السلطات 

الناجيات  مينع  األطفال  رعاية  نقص 
الربامج الخدمات وحضور  من طلب 

األطفال. رعاية  لتقديم خدمات  متطوعني  تعيني 

البدين  الوصول  تحدي 
اإلعاقة ذوات  للناجيات 

إىل  اإلعاقة  لتحسني وصول ذوي  املجتمعية  املوارد  تعبئة 
الحلول  أو  البدنية  املساعدة  الخدمات من خالل وسائل 

بعد. عن  التشاورات  مثل  كليهام،  أو  التكنولوجية 

النوع االجتامعي    املبني عىل  للعنف  الرعاية« يف أدوات وموارد االستجابة  التي تواجه  للعوائق   نظر قسم »التصدي 

التوعية وزيادة الوعي

الخدمات  املعلومات حول  لتبادل  املحيل  املجتمع  قادة  االجتامعي إرشاك  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية  للِفرق  ميكن 
ما يكون لدى قادة املجتمع  الناجيات من االغتصاب.  وغالباً  للناجيات، ال سيام  املناسب  الوقت  املتاحة وأهمية االستجابة يف 

املجتمعية،  التنسيقية  والجهات  اآلخرين  القادة  مع  تنعقد  التي  االجتامعات  ذلك  مبا يف  املعلومات،  لتبادل  منصات  املحيل 
املبني  بالعنف  املعنية  للِفرق  القامئة. كام ميكن  والشبكات  املنصات  املعلومات من خالل  لتبادل  استعداد  يكونون عىل  وقد 
الكتيبات/ أو  التوعية، مثل توزيع مسار اإلحالة  النوع االجتامعي أن تطلب من قادة املجتمع املحيل املشاركة يف جهود  عىل 

املجتمعية  الفعاليات  يف  الرسائل  وتبادل  وعرضها  االجتامعي  النوع  عىل  املبني  للعنف  باالستجابات  املتعلقة  األخرى  امللصقات 
النوع االجتامعي.  املبني عىل  بالعنف  التوعية  التي تركز عىل  الراديو واالنضامم إىل لجان أو مجموعات املتطوعني  أو عرب 

ميكن إلرشاك قادة املجتمع املحيل لتبادل املعلومات حول الخدمات أن يساعد ليس يف زيادة 
النوع  املبني عىل  بالخدمات فحسب بل يف اإلشارة إىل دعم خدمات االستجابة للعنف  املعرفة 

االجتامعي.  النوع  املبني عىل  العنف  الناجيات من  وبالتايل دعم  االجتامعي، 
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تدريب القادة عىل تطبيق استجابة تركز عىل الناجيات

املوظفني  لكل من  أساسياً  أمراً  االجتامعي  النوع  املبني عىل  للعنف  األساسية  املفاهيم  التدريب عىل  ميثل 
النهج  الدوام. ويُنشئ  الناجيات عىل  يركز عىل  بنهج  أن يشمل االهتامم  املجتمع املحيل وينبغي  وقادة 

التعامل  ويتم  وتُعّزز سالمتهن  الناجيات ورغباتهن  تُحرتَم حقوق  داعم حيث  بيئة  الناجيات  يركز عىل  الذي 
التالية:5 التوجيهية  املبادئ  إىل  الناجيات  يركز عىل  الذي  النهج  يستند  بكرامة واحرتام.   معهن 

الرئيسية. 	 االعتبارات  وأمنهن هي  وأطفالهن  الناجيات  تكون سالمة  السالمة: 

الرسية: للناجيات الحق يف اختيار ملن يروين أو ال يروين قصتهن، وال ينبغي تبادل أي معلومات عنهن إال مبوافقتهن املستنرية. 	

وكرامتهن.  	 ورغباتهن وحقوقهن  الناجيات  اختيارات  باحرتام  املتخذة موجهة  اإلجراءات  تكون جميع  أن  ينبغي  االحرتام: 
الناجيات. لدعم  املوارد  التعايف وتوفري  تيسري  املساعدين يف  ويتمثل دور 

النوع  	 أو هوية  اإلعاقة  أو  العمر  النظر عن  الناجيات معاملة متساوية وعادلة بغض  تتلقى  أن  ينبغي  التمييز:  عدم 
االجتامعي أو الدين أو الجنسية أو اإلثنية أو امليل الجنيس أو أي خصائص أخرى.

تعامالت  أي  بأنفسهم يف  املبادئ  املجتمع، وكذلك تطبيق  الناجيات داخل  تركز عىل  تعزيز مبادئ  املحيل  املجتمع  لقادة  ميكن 
املتعمق  التدريب  املزيد من  يركز  يتعلق بهن. وقد  أو فيام  النوع االجتامعي  املبني عىل  العنف  الناجيات من  يجرونها مع 

املبني عىل  العنف  االجتامعي وعواقب  النوع  املبني عىل  للعنف  املختلفة  األنواع  تعميق فهم  املحيل عىل  املجتمع  لقادة 
املامرسة  يف  الناجيات  عىل  تركز  مبادئ  تطبيق  وكيفية  املحلية  ومجتمعاتهن  وأرسهن،  للناجيات،  بالنسبة  االجتامعي  النوع 

املبني  بالعنف  املتعلقة  إجراءاتهم ومسؤولياتهم  للتفكري يف  التدريب،  املحيل، من خالل  املجتمع  قادة  دعم  العملية. وميكن 
مختلفة.  الناجيات يف ظروف وسيناريوهات  يركز عىل  لنهج  التوجيهية  املبادئ  تطبيق  االجتامعي وكيف ميكنهم  النوع  عىل 

التدريب    دليل  انظر 

  

مناقشات جامعية حول احرتام الناجيات

لتبّني مواقف وأعراف  قادة متنوعني طريقة قوية  التي تضم  الصغرية  املجموعات  أن تكون مناقشات  ميكن 
املواقف  االجتامعي وتعزيز  النوع  املبني عىل  بالعنف  املرتبطني  واللوم  والخزي  الوصم  وسلوكيات تحد من 

الجامعية  املناقشة  تنشئ  أن  للناجيات. ميكن  والدعم  واالحرتام  التعاطف  تدعم  التي  واألعراف  والسلوكيات 
وأبعاد حقوق  االجتامعي  النوع  املبني عىل  للعنف  الضارة  العواقب  للتفكري يف  آمنة  بعناية مساحة  امليرّسة 

املجتمع.  أفراد  لجميع  واالحرتام  الكرامة  تعزز  التي  املجتمعية  القيم  وكذلك  به،  املتعلقة  اإلنسان 

االحرتام  قيم  الثغرة بني  الطريق الستكشاف  تفتح  أن  املتبادل  والتعلم  والحوار  التفكري  داعمة تشجع عىل  لعملية  ميكن 
العملية  تساعد هذه  أن  والعنف. كام ميكن  للتمييز  يتعرضن  الاليت  والفتيات  النساء  تعيشه  الذي  والواقع  والكرامة 

والفتيات  النساء  بكرامة  االجتامعي  النوع  املبني عىل  العنف  بها  التي يرض  الكيفية  التفكري يف  املحيل عىل  املجتمع  قادة 
املساعدة. الناجيات من طلب  التي متنع  والسلوكيات  واألعراف  املواقف  تغيري  وفوائد  وصحتهن ورفاههن 

تعريف مستمد من: نطاق مسؤولية العنف املبني عىل النوع االجتامعي. املعايري الدنيا املشرتكة بني الوكاالت للعنف املبني عىل النوع االجتامعي يف الربامج املتعلقة بحاالت الطوارئ، 2019.  5
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وأعرافه وسلوكياته  نطاقاً  األوسع  املجتمع  التأثري عىل مواقف  املحيل  املجتمع  لقادة  املقابل،  ميكن، يف 
النوع االجتامعي. وميكنهم فعل ذلك عن طريق: العنف املبني عىل  الناجيات من  يف دعم 

املجتمع. 	 أفراد  مع  املامثلة  املناقشة  مجموعات  تيسري 

االجتامعي. 	 العنف  من  للناجيات  دعامً  علناً  للتحدث  العامة  وأدوارهم  منصاتهم  استخدام 

االجتامعي. 	 النوع  املبني عىل  العنف  الصمت حول  اجتامعات مجتمعية لكرس حاجز  عقد 

النوع االجتامعي. 	 املبني عىل  العنف  الناجيات من  الالزمة لدعم  اإلجراءات  املجتمع التخاذ  القادة اآلخرين وأفراد  تعبئة 

ومنارصتها.  	 الداعمة  والسلوكيات  باملواقف  مناذج  وضع 

املحيل: املجتمع  قادة  الفعالة مع  املناقشات  لتعزيز  باآليت  القيام  االجتامعي  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية  للِفرق  ميكن 

وقتاً 	 يستغرق  املواقف  تغيري   – متعددة  لجلسات  التخطيط 

السابقة 	 املناقشات  مناقشة عىل  كل  بناء  فيها  منظمة ميكن  مقاربة  استخدام 

والفوائد 	 القوة  نقاط  قامئة عىل  استخدام مقاربة 

القادة 	 ضامن احرتام امليرسين من جانب قادة املجتمع املحيل واحرتامهم لهؤالء 

والتواصل  	 التيسري  امليرسين مبهارات ممتازة يف  ضامن متتع 

الفريق 	 قدرة  لتعزيز  املناقشة  ملراقبة  املوظفني  دعوة 

التالية   	 للجلسة  والتخطيط  لالستعراض  مناقشة  كل  بعد  املعلومات  استخالص 

النوع االجتامعي    املبني عىل  للعنف  أدوات وموارد االستجابة  الناجيات« يف  املناقشة: قسم »احرتام  انظر دليل 

مناقشات جامعية تركز عىل حاالت افرتاضية

استخدام  يف  االجتامعي  النوع  املبني عىل  للعنف  باالستجابة  املتعلقة  الجامعية  املناقشات  تيسري  مقاربات  إحدى  تتمثل 
واستكشاف  للناجيات  بالنسبة  االجتامعي  النوع  املبني عىل  العنف  عواقب  الضوء عىل  تسلط  واقعية  لكن  افرتاضية  سيناريوهات 

تتيح  ألنها  مفيدة  االفرتاضية  السيناريوهات  وتعترب  للحاالت.  بإيجابية  االستجابة  املحيل  املجتمع  لقادة  بها  ميكن  التي  الكيفية 
لقادة املجتمع املحيل الرتكيز عىل »الناجية« دون تجريد، لكن دون اإلفصاح أيضاً عن هوية أي ناجية فعلية ودون الحكم عىل 

وتأمالً. وحتى يف  وانفتاحاً  الفعليني أو قادة املجتمع املحيل. وميكن أن يسمح هذا مبناقشة أكرث صدقاً  الجناة  ترصفات أي من 
النوع االجتامعي يف مجتمعاتهم،  املبني عىل  العنف  باحتاملية حدوث  اإلقرار  املجتمع املحيل يف  قادة  فيها  التي يرتدد  الحاالت 

افرتاضية كتمرين.  أو مناقشة سيناريوهات  استعداد لسامع قصص مستمدة من حاالت طوارئ أخرى  لديهم  فقد يكون 

املبني  بالعنف  املعنية  للِفرق  االفرتاضية صغرية. وميكن  الحاالت  تركز عىل  التي  الجامعية  املناقشات  تبقى  أن  األفضل  من 
كوسيلة  االفرتاضية  السيناريوهات  باالجتامع الستعراض  املهتمني  القادة  مع  ثنائية  اجتامعات  عقد  االجتامعي  النوع  عىل 

املبني  بالعنف  املعنيني  املوظفني  لدى  أنه قد يكون  الرغم من  االجتامعي. وعىل  النوع  املبني عىل  للعنف  االستجابة  لتعزيز 
للحاالت االفرتاضية، فمن األهمية مبكان أن  النوع االجتامعي آراء قوية حول كيفية استجابة قادة املجتمع املحيل  عىل 

يضع امليرس يف اعتباره أن الهدف من هذا التمرين هو تعزيز املامرسة املدروسة عوضاً عن التوصل برسعة إىل اإلجابات 
املعنية  الِفرق  وستكون  للتعلم.  مشرتكة  فرصة  باعتبارها  التمرينات  مع  التعامل  امليرسين  عىل  ويجب  »الصحيحة«. 

استعداداً  أكرث  املحيل ووجهات نظرهم واهتامماتهم  املجتمع  قادة  تفهم شواغل  التي  االجتامعي  النوع  املبني عىل  بالعنف 
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استعداداً  أكرث  املحيل  املجتمع  قادة  ذاته، سيكون  الوقت  املجتمعات. ويف  والناجيات يف هذه  املحلية  املجتمعات  لخدمة 
نظرهم وشواغلهم. بوجهات  صادقاً  اهتامماً  تظهر  التي  االجتامعي  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية  الِفرق  من  للتعلم 

االجتامعي    النوع  املبني عىل  للعنف  االستجابة  أدوات وموارد  االفرتاضية« يف  »السيناريوهات  املناقشة: قسم  دليل  انظر 

جلسات تدريبية لالستامع واالستجابة للعنف املبني عىل النوع االجتامعي

للناجيات  نقاط دخول هامة  بصفتهم  والعمل  للناجيات  تقديم دعم جوهري  بهم  املوثوق  املحيل  املجتمع  لقادة  ميكن 
الصحية وخدمات االستجابة األخرى. كام ميكن  النوع االجتامعي والرعاية  املبني عىل  العنف  إدارة حالة  للوصول إىل 

انفتاحاً  يظهروا  أن  االجتامعي،  النوع  املبني عىل  للعنف  بالتصدي  والتزامهم  املعلومات  بتبادل  املحيل،  املجتمع  لقادة 
املساعدة.  يطلنب  الاليت  الناجيات  تجاه 

االجتامعي  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية  للِفرق  ميكن 
للناجيات  االستجابة  املحيل ملامرسة  املجتمع  قادة  دعم 

الحال مع املوظفني  الاليت يطلنب املساعدة. وكام هو 
واملستجيبني  االجتامعي  النوع  عىل  املبني  بالعنف  املعنيني 

األوائل اآلخرين، من املفيد النظر يف أنواع األشياء 
التعاطف  ليعرب عن  قائد فعله وقوله  التي ميكن ألي 

تجاه  للغاية  الناجيات حساسات  تكون  وقد  واالهتامم. 
بالعنف  املعنية  للِفرق  واألحكام، وميكن  اللوم  تصورات 
االجتامعي، من خالل مترينات بسيطة  النوع  املبني عىل 

القادة عىل صقل  للعب األدوار، تقديم آراء ملساعدة 
ارتياحاً  أكرث  بهم وأن يصبحوا  الخاصة  التواصل  مهارات 

واإلحاالت. األسايس  الدعم  وتقديم  الناجيات  الستقبال 

تقديم  املحيل من  املجتمع  قادة  يتمكن  قد 
مواقف  عىل  اعتامداً  للناجيات،  إضافية  مساعدة 
املثال:  الناجيات ورغباتهن، كام ييل عىل سبيل 

 تحديد مأوى مؤقت  	

تشجيع أرس الناجيات عىل تقديم الدعم، مبا يف ذلك الرتحيب بعودة الناجيات من عنف الرشيك الحميم إىل منزل األرسة 	

املساعدة يف إيقاف زواج قرسي مخطط له 	

الحوادث 	 أو  التهديدات  السلطات عن  إبالغ 

	 )AES( الجنسيني االعتداء واالنتهاك  اإلبالغ عن شبهات 

الجناة  	 محاسبة 

الناجيات من  مثال من املامرسة: منارصة   
القرسي الزواج 

أرشك أحد برامج مناهضة العنف املبني عىل النوع االجتامعي يف 
الكامريون القادة من أجل فهم مخاطر الزواج املبكر والقرسي 

واالتفاق عىل نظام ملعالجة الحاالت. وانطالقاً من هذه النقطة، 
إذا التمست فتيات متزوجات املساعدة من برنامج مناهضة 

العنف املبني عىل النوع االجتامعي وطلنب املزيد من الدعم، فإن 
أحد األخصائيني االجتامعيني يبلّغ قادة املجتمع املحيل ملراقبة 
أمن الناجيات مع إحالة حاالتهن التخاذ املزيد من اإلجراءات. 

ووافق قادة املجتمع املحيل عىل عدم معالجة حاالت الزواج 
القرسي من خالل العدالة التقليدية بعد اآلن، بل وساعدوا عىل 

إحالة الناجيات إىل الوزارات ذات الصلة، مبا يف ذلك تقديم الدعم 
القانوين للناجيات الاليت يرغنب يف إنهاء زواجهن. وُسّجلت الفتيات 

الاليت رغنب يف االستمرار يف التعليم بدعم من الجهات التنسيقية 
املعنية بالعنف املبني عىل النوع االجتامعي يف املدارس، ونّسقت 

الوزارات مع أزواج الفتيات لدفع املرصوفات املدرسية. 
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تركز عىل  افرتاضية  سيناريوهات  استخدام  االجتامعي  النوع  املبني عىل  االجتامعي  بالعنف  املعنية  للِفرق  ميكن 
املجتمع منفتحني وقادرين عىل  املجتمع املحيل حيثام قد يكون قادة  النوع االجتامعي يف  املبني عىل  العنف  أنواع 

املحيل خيارات  املجتمع  قادة  وبينام يحدد  املحيل.  املجتمع  قادة  واألفكار مع  الخيارات  االستجابة الستكشاف  تعزيز 
املعنية  للِفرق  الناجيات، وميكن  الخيارات مع  بشأن هذه  التواصل  أيضاً  فإن مبقدورهم  تقدميها،  التي ميكنهم  الدعم 

الناجيات فحسب. لرغبات  وفقاً  الترصف  أهمية  تعزيز  املساعدة يف  االجتامعي  النوع  املبني عىل  بالعنف 

قوله    الذي يجب  »ما  اإلرشادية: قسم  والنرشة  االجتامعي  النوع  املبني عىل  للعنف  التدريبية لالستامع واالستجابة  الجلسات  انظر 
املبني عىل  للعنف  االستجابة  أدوات وموارد  النوع االجتامعي« يف  الناجيات عن تعرضها لعنف مبني عىل  وفعله عندما تفصح إحدى 

االجتامعي النوع 

املساعدة يف حاالت الطوارئ واالتصاالت املشفرة 

النوع االجتامعي عىل نساء وفتيات  املبني عىل  العنف  الناجيات من  الذين يدعمون  املجتمع املحيل  قادة  يتعرف  قد 
املجتمع املحيل لعب  لقادة  أو سابقني مسيئني. وميكن  الاليت لديهن رشكاء حاليني  يواجهن مخاطر مستمرة، ال سيام 
املتاحني مبا  الدعم والحامية  الناجيات يصلن إىل  إذا كانت  الناجيات عند تعرضهن للخطر،  أدوار هامة يف مساعدة 
النوع االجتامعي إرشاك قادة املجتمع املحيل يف  العنف املبني عىل  يتفق مع رغباتهن.  كام ميكن لربامج مناهضة 
إتاحتها.  كام ميكن إرشاك قادة  إليها وكيفية  الحاجة  للناجيات الاليت يف أمس  مناقشة ما إذا كانت ستكون متاحة 

الناجيات. ا عىل رغبات  اعتامًدَ األفراد،  الناجيات  بأمان مع  يتواصلوا  وأن  املساعدة  بتقديم  امللتزمني  املحيل  املجتمع 

العنف  للناجيات من عنف الرشيك الحميم وضع خطط لزيادة سالمتهن يف أوقات معينة، مبا يف ذلك قبل أحداث  ميكن 
إدارة  الحميم، ضامن خدمات  الرشيك  الناجيات من عنف  أو خاللها. ميكن لألخصائيني االجتامعيني دعم  الرشيك  ارتكبها  التي 

املقربني وخططاً  تنبيه أحد  ما تشمل  السالمة هذه6، والتي غالباً  النوع االجتامعي، لوضع خطط  املبني عىل  العنف  حاالت 
التواصل  مناقشة خيار  االجتامعي  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنيني  االجتامعيني  لألخصائيني  مأوى مؤقت. وميكن  للبحث عن 

الحاجة للدعم، كجزء من تخطيط السالمة. الاليت يف أمس  الناجيات  الذين قد يكونون عىل استعداد لدعم  القادة  مع 

الفردية وتخطيط  التقييامت  إجراء  أثناء  املحيل  املجتمع  قادة  أحد  الفورية من  املساعدة  ينبغي وضع خطط محددة لطلب 
للمساعدة.  للتواصل وعىل مسار عمل  الناجية والقائد كالهام عىل وسائل محددة مسبقاً  تتفق  أن  املهم، مع هذا،  السالمة. ومن 

تنبيه« غري شفهية، أو كلمة رمزية، أو أي طريقة مشفرة أخرى  الفورية، »إشارة  وقد تشمل وسائل طلب املساعدة 
عادياً خارج  أو تضع غرضاً  للناجية أن تومض ضوءاً  املثال، ميكن  الحاجة إىل املساعدة. فعىل سبيل  للتواصل بشأن 

أو ميكنها  لتسأل عن اجتامع،  املجتمع املحيل  أو قادة  بأحد األصدقاء  االتصال  أو ميكنها  الجريان،  لتنبيه  منزلها 
لألفراد واملقربني منهن، مبا يف  التنبيهات محددة  أن تكونه  استعارة غرض معني. وميكن  إرسال طفل/طفلة لطلب 
أمناً  أكرث  الفردية  التنبيهات  أن تكون  السالمة. وميكن  أثناء تخطيط  ترتيبه  يتم  ملا  تبعاً  املحيل،  املجتمع  قادة  ذلك 

املقربني. كام  إتاحة مجموعة مختارة من  أيضاً عىل  الُنظُم تعتمد  الرغم من أن هذه  األفراد، عىل  للناجيات  بالنسبة 
نطاق  توسع  أن  املشرتكة  للتنبيهات  املحلية. وميكن  املجتمعات  داخل  والقادة  النساء  بني  التنبيهات  ميكن مشاركة 

االنتهاكات.  مرتكبي  الجناة  لدى  التنبيهات معروفة  تصبح  أن  خطر  أيضاً  ولكن هناك  املساعدة،  إمكانية طلب 

اللجنة التوجيهية لنظام إدارة معلومات العنف املبني عىل النوع االجتامعي. املبادئ التوجيهية املشرتكة بني الوكاالت إلدارة حاالت العنف املبني عىل النوع االجتامعي، 2016.  6
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املنارصة املبارشة مع القادة دعامً للناجيات

والحامية  والدعم  الرعاية  االجتامعي يف  النوع  املبني عىل  العنف  الناجيات من  لتعزيز حقوق  اسرتاتيجية مهمة  املنارصة  تعترب 
أفراد  لديهن  يكون  أو  أنفسهن  بالنيابة عن  باملنارصة  الناجيات  تقوم  ما  لها. وغالباً  تعرضن  التي  االنتهاكات  والتعويض عن 

العنف املبني  الناجيات من  الحالة مع  من أرس داعمة أخرى ميكنهم املنارصة عنهم. واملنارصة عنرص رئييس من عنارص إدارة 
الخدمات أو غريهم لضامن حصول  باملنارصة مع مقدمي  النوع االجتامعي، وعادًة ما يقوم األخصائيون االجتامعيون  عىل 
املناسب ملوظفي  باألمان والشفاء والتعايف. ويف بعض األحيان، قد يكون من  الالزمة للشعور  الدعم واملوارد  الناجيات عىل 

بالنيابة عن  النوع االجتامعي املشاركة مع واحد أو أكرث من قادة املجتمع املحيل يف املنارصة  املبني عىل  العنف  برنامج مناهضة 
املحيل  املجتمع  قادة  التواصل مع أحد  النوع االجتامعي  املبني عىل  بالعنف  املعنية  الِفرق  الناجيات. وينبغي عىل  واحدة من 

بذلك.  القيام  املأمون  أنه من  الِفرق  تقيّم  الناجية يف فعل ذلك فحسب، وعندما  ناجية عندما ترغب  بالنيابة عن  للمنارصة 

ما  االجتامعي ضامن  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنيني  املديرين  ينبغي عىل 
الناجية:   عن  بالنيابة  والفعالة  اآلمنة  املنارصة  لتعزيز  ييل 

)بعينهم(. 	 بعينه  )قادة(  قائد  للمنارصة، وتحديد  الناجية، ووجود غرض واضح  مع  املقاربة  مناقشة 

املتفق  	 القائد/القادة  مناقشة حالتها مع  عند  تبادل معلومات محددة  املقاربة وموافقتها عىل  اتباع هذه  الناجية يف  رغبة 
عليه/عليهم. 

املوظفني.  	 ذلك سالمة  مبا يف  بالسالمة،  املتعلقة  والتبعات  األخالقية  التبعات  تقييم 

أن يُطلَب  	 شعور املوظفني باألمان والراحة لالضطالع بأنشطة املنارصة املبارشة مع أحد قادة املجتمع املحيل – ال يجب أبداً 
من املوظفني فعل أي يشء ال يشعرهن باالرتياح. 

النفيس-االجتامعي األخرى.  	 الدعم  أو خدمات  الحالة  إدارة  للناجية، من خالل  الدعم املستمر  وجود 

وجود عملية لضامن حصول املوظفني عىل اإلرشاف والدعم قبل إرشاك أحد قادة املجتمع املحيل وأثناءها وبعدها،  	
باستمرار. وإدارتها  سالمتهن  ومراقبة 

انظر دليل التخطيط: »املنارصة مع القادة بالنيابة عن الناجيات« يف أدوات وموارد االستجابة للعنف املبني عىل النوع االجتامعي   
للحصول عىل مزيد من املعلومات والتوجيهات حول االضطالع باملنارصة املبارشة بالنيابة عن القادة.

الدعم الذي يركز عىل الناجيات والعدالة والوساطة

املنازعات وتسويتها بني  بالفصل يف  السياقات،  العديد من  أو غريهم، يف  الدينيني  أو  التقليديني  املحيل  املجتمع  قادة  يقوم 
إطار  العاملي يف  الصعيد  يتم حلّها عىل  القانونية  واملنازعات  املشكالت  العظمى من  الغالبية  أن  والواقع  املجتمع.  أفراد 

الناجيات يطلبون املساعدة من خالل  الناجيات أو أرس  التي تجعل  العديد من األسباب  الرسمية.  وهناك  العدالة غري  نظم 
الناجيات، كام هو الحال مع أغلبية نُظُم العدالة الرسمية.  آليات غري رسمية، غري أن هذه اآلليات ال تركز عادًة عىل 

واملخاطر  األخالقية  املخاطر  بعناية يف  النظر  االجتامعي  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية  الِفرق  ينبغي عىل 
الِفرق، عند إرشاكها  العدالة/الوساطة، وينبغي عىل  نُظُم  السالمة قبل إرشاك قادة املجتمع املحيل يف  التي تهدد 

للناجيات  بالنسبة  السلبية  العواقب  أو  العنيفة  الفعل  ردود  لتجنب  ومدروسة  محرتمة  اتصاالت  استخدام  للقادة، 
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االجتامعي مبستويات  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية  الِفرق  أعضاء  يشعر  قد  العدالة.  املشاركات يف عمليات 
املشاركة.  ينبغي  إجبار أي موظف عىل  املجتمعية، فال  العدالة  آليات  العمل مع  االرتياح تجاه  مختلفة من 

النظر يف إرشاك قادة املجتمع املحيل من خالل  النوع االجتامعي  املبني عىل  بالعنف  املعنية  للفرق  ميكن 
بعمليات  يتعلق  فيام  الناجيات  يركز عىل  الذي  الدعم  لتعزيز  التالية  االسرتاتيجيات  أكرث من  أو  اسرتاتيجية 

والوساطة  العدالة  تعزيز عمليات  والوساطة، و2.  العدالة  نُظُم وإجراءات  فهم   .1 املجتمعية:  والعدالة  الوساطة 
الناجيات  العدالة/الوساطة، و4. منارصة  املشاركات يف عمليات  الناجيات  الناجيات، و3. دعم  تركز عىل  التي 

فيها. املشاركة  أو  العدالة/الوساطة  إجراءات  متابعة  و5.  العدالة/الوساطة،  عمليات  املشاركات يف 

فهم نُظُم وإجراءات العدالة والوساطة. 	
العامل. وتشمل  أجزاء مختلفة من  املستخدمة يف  الرسمية  القانونية غري  العدالة/اآلليات  آليات  واسعة من  هناك مجموعة 

متأصلة يف  العرفية  والقوانني  واألهلية.  والدينية  العرفية  واملامرسات  القواعد  القامئة عىل  القانونية  الُنظُم  اآلليات  هذه 
إىل  الدينية  القوانني  بينام تشري  التقليدية،  والجامعات  القبائل  بني  املنازعات  وآليات تسوية  القواعد  أو  التقاليد  أو  األعراف 
أو قادة  الدينيني  القادة  أو  التقليديني  للقادة  الُنظُم، يكون  الدينية.  ويف معظم  النصوص  األعراف املستمدة من تفسريات 

الجرائم واملنازعات املزعومة والفصل  التحقيق يف  الرجال األكرب سناً( دور مركزي يف  املجتمع املحيل اآلخرين )عادًة ما يكونون 
التي تتفاوض عىل حل  الرتكيز عىل األطراف  الرسمية، حيث يكون  العدالة غري  نُظُم  والوساطة فيها. والوساطة عنرص شائع يف 
تناقش من خاللها  الرسمية. يشري هذا املصطلح إىل عملية  العدالة غري  نُظُم  قضية ما. والعدالة اإلصالحية عنرص شائع آخر يف 

العدالة  أمثلة  العالقات. ومن  الجناة وإصالح  أحد  لترصفات  االستجابة  كيفية  املحيل  املجتمع  والجناة وأرسهم، وممثلو  الناجيات 
السالم ودوائر إصدار األحكام.  الناجية والجاين ودوائر صنع  الحوار والوساطة بني  العملية  اإلصالحية املعمول بها يف املامرسة 

نظام  لكيفية عمل  الخاص  فهمها  االجتامعي وضع  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية  للِفرق  ميكن 
الرسمية  العدالة غري  لتعزيز عمليات  املحيل  املجتمع  لقادة  بأي إرشاك  االضطالع  قبل  العدالة 

التالية مفيدًة: األسئلة  اإلجابة عن  تكون  قد  ونتائجها.  الناجيات  تركز عىل  التي 

التقليدية؟  	 بالعدالة  املتعلقة  القوانني  هي  ما 

الجنائية(. 	 الحاالت  أنواع/درجات معينة من  املحيل يف  املجتمع  قادة  القانونية مشاركة  املدونات  العديد من  )تقيد 

يتم  	 التي  النوع االجتامعي  املبني عىل  العنف  أنواع حاالت  بالعدالة والوساطة؟ ما هي  املتعلقة  الشائعة  ما هي املامرسات 
؟  لجتها معا

القانونية(. 	 )ضع يف اعتبارك أن املامرسة الشائعة قد ال تتوافق مع املدونات 

املحيل  	 املجتمع  قادة  التسويات؟ )راجع تخطيط  العدالة/اقرتاح  إدارة  لديهم سلطة  الذين  املحيل  املجتمع  قادة  من هم 
بك(. الخاص 

الناجيات حارضات فيها؟ هل  	 العدالة/الوساطة؟ هل هي عامة أم خاصة؟ من يشارك فيها؟ هل  كيف تبدو عمليات 
أثناء اإلجراءات أو قبلها؟  القادة  التحدث مبارشة مع  الناجيات قادرات عىل 

»الحلول«  	 ما هي  الحميم؟  الرشيك  لعنف  املقرتحة  »الحلول«  ما هي  العدالة/الوساطة؟  الشائعة إلجراءات  النتائج  ما هي 
املحيل؟  املجتمع  يف  الجنيس  للعنف  املقرتحة 

أثناء اإلجراءات ويف »الحلول« املقرتحة؟ 	 للناجيات  أنهم أكرث دعامً  يُعتَقد  الذي  القادة  هل هناك بعض 
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إذا  اآلتية  املصادر  املعلومات من  االجتامعي طلب  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية  للِفرق  ميكن 
الرسمية وكيفية عملها؟     العدالة غري  آليات  املزيد عن  املأمون فعل ذلك، ملعرفة  كان من 

الجامعية  	 واملناقشات  الثنائية  املناقشات  املتبادل من خالل  والتعلم  التبادل  املحيل من  املجتمع  قادة  املبارش مع  اإلرشاك 
والتدريبات

املرأة 	 لحقوق  املحلية  املنظامت  مع  التشاور 

الجامعية 	 املناقشات  واملراهقات من خالل  النساء  سؤال 

أو تقارير منشورة 	 استعراض أي بحوث 

العامة 	 اإلجراءات  متابعة  طلب 

تعزيز عمليات العدالة والوساطة التي تركز عىل الناجيات7. 	
املحيل  املجتمع  قادة  االسرتاتيجيات إلرشاك  استخدام مجموعة من  االجتامعي  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية  للِفرق  ميكن 
اُعترب ذلك  إذا  النوع االجتامعي،  املبني عىل  العنف  الناجيات من  الناجيات من أجل  التي تركز عىل  العدالة  لتعزيز عمليات 

الرسمية يف زيادة االهتامم  العدالة غري  نُظُم  التأثري عىل قادة املجتمع املحيل األوصياء عىل  ومناسباً. وميكن أن يساعد  مأموناً 
قادة  العمل مع  املستفادة من  الدروس  أكرث حساسية. تشمل  مقاربات  العدالة وتعزيز  والفتيات من  النساء  باحتياجات 

النوع االجتامعي: أهمية وضع األمور يف سياقها  املبني عىل  العنف  التقليديني والدينيني، عىل  القادة  املجتمع املحيل، مبا يف ذلك 
الثقة  وتنمية  الصحيح  املدخل  وتحديد  الدينية  النصوص  أو  العرفية  القوانني  النساء من خالل  بالتعبري عن حقوق  املناسب 

الفاعلة  الجهات  مع  املستمر  والحوار  املحلية  امللكية  إىل  والحاجة  الفاعلة  الجهات  بني  السلطة  وديناميات  الديني  التنوع  وفهم 
الناجني ما ييل: التي تركز عىل  العدالة  لتعزيز عمليات  املجتمع املحيل  أنشطة إرشاك قادة  القادة. تشمل  الدينية وغريها من 

القادة، والنساء، وأفراد املجتمع املحيل اآلخرين 	 العدالة بني  النساء ووصولهن إىل   تيسري حوارات مجتمعية حول حقوق 

تركز  	 التي  االستجابة  االجتامعي، مبا يف ذلك مبادئ  النوع  املبني عىل  للعنف  الرئيسية  املفاهيم  تدريبية عىل  تنظيم دورات 
العدالة إجراءات  أفضل يف  املبادئ بصورة  للتفكري يف كيفية تطبيق  للقادة مساحة  يُتاح  الناجيات، حيث  عىل 

الجنسني،  	 التي تراعي املساواة بني  العدالة  النساء ومقاربات  تنظيم دورات تدريبية مع ميرسين خرباء يف مجال حقوق 
السجالت األدلة وحفظ  وتقييم  والوساطة  الجنساين  للمنظور  املراعية  القرارات  مثل صنع 

وتعزيز  	 الصلة  ذات  والسياسات  القوانني  لتوضيح  الرسمية  العدالة  آليات  تدريبية مع ممثيل  اجتامعات ودورات  تنظيم 
للناجيات   اإلحالة  عمليات 

املرأة  	 الصلة بشأن حقوق  الرسمية ذات  القوانني  أدلة أو مدونات ترشيعية مبسطة حول  إعداد صحائف معلومات مع 
وتبادلها

متبادل  	 فهم  لناء  الجنساين  للمنظور  املراعية  الرسمية  غري  العدالة  ومنتديات  الرسمية  املحاكم  مع  تبادلية  زيارات  تنظيم 
النساء املنارصات أو قادة املجتمع املحيل أو  النوع االجتامعي. إرشاك  الُنظُم حول كيفية زيادة مراعاة  التعلم عرب  وتيسري 

الرسمية. العدالة غري  منتديات  القضاة يف  أو  التحقيق  قضاة 

النساء، عىل  	 التي تركز عىل  املنازعات  نُظُم تسوية  أمثلة عىل  النساء. هناك  التي تركز عىل  املنازعات  نُظُم تسوية  دعم 
النوع االجتامعي. املبني عىل  بالعنف  املعنية  الِفرق  والتي قد تدعمها  أنها غري شائعة،  الرغم من 

نطاق مسؤولية العنف املبني عىل النوع االجتامعي. تعزيز العدالة التي تركز عىل الناجيات من أجل الناجيات من العنف املبني عىل النوع االجتامعي يف حاالت الطوارئ.  7
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الكامريون الرسمية يف  الرسمية وغري  العدالة  التنسيق بني  املامرسة:  مثال من 

أقر برنامج ملناهضة العنف املبني عىل النوع االجتامعي يف منطقة أقىص شامل الكامريون بالشواغل املتعلقة بالدعم الذي تتلقاه 
الناجيات يف نظامي العدالة الرسمية وغري الرسمية. ونظّم الربنامج تدريباً عىل املفاهيم الرئيسية للعنف املبني عىل النوع 

االجتامعي لوزارة العدالة، والتي وافقت بدورها عىل املشاركة يف تيسري تدريب مع قادة املجتمع املحيل يركز عىل املفاهيم 
الرئيسية للعنف املبني عىل النوع االجتامعي والقوانني املتعلقة بالتصدي للعنف املبني عىل النوع االجتامعي. وتعلّم قادة املجتمع 

املحيل من خالل التدريب أنه ينبغي إحالة القوانني املتعلقة بالعنف املبني عىل النوع االجتامعي إىل آليات العدالة الرسمية. 
كام عمل برنامج مناهضة العنف املبني عىل النوع االجتامعي مع الوزارات والقادة لتعزيز العمليات إلحالة الناجيات بني السلطات 

املجتمعية والسلطات عىل مستوى املقاطعات. واتفقت جميع األطراف عىل أن تتلقى أي ناجية مهتمة بالسعي إىل إقامة العدالة 
الدعم من أحد قادة املجتمع املحيل أو رئيس إحدى الجمعيات النسائية أو كليهام لزيارة وزارة متكني املرأة واألرسة أوالً، والتي 

ميكنها مساعدة الناجية عىل توثيق حالتها والتخطيط لعقد اجتامع مصحوب وأكرث دعامً مع وزارة العدل. 

دعم الناجيات املشاركات يف عمليات العدالة/الوساطة. 	
العنف  للناجيات من  استجابة مركزة  تركز  التي تقدم خدمات  النوع االجتامعي  املبني عىل  العنف    ميكن لربامج مناهضة 

يتعلق  النفيس-االجتامعي فيام  الحاالت والدعم  الوكاالت إلدارة  املعايري املشرتكة بني  يتوافق مع  النوع االجتامعي، مبا  املبني عىل 
العدالة  إذا كن سيلتمسن  اتخاذ قرارات مستنرية بشأن ما  الناجيات عىل  أن تساعد  النوع االجتامعي،8  املبني عىل  بالعنف 

االجتامعي  النوع  املبني عىل  العنف  الوكاالت إلدارة حاالت  املشرتكة بني  التوجيهية  املبادئ  الوساطة. تشمل  أم  التقليدية 
التي  الجسيمة  االجتامعي واملخاطر  النوع  املبني عىل  العنف  إشكالية يف سياق  الوساطة  أسباب كون  معلومات مفصلة حول 
الناجيات  ودعم  الناجيات  مع  املعلومات  لتبادل  توصيات  التوجيهية  املبادئ  تشمل  كام  للناجيات9.  بالنسبة  الوساطة  تشكلها 

املبني عىل  بالعنف  املعنية  للِفرق  املعروفة. وباختصار، ميكن  املخاطر  الرغم من  الوساطة عىل  الاليت يقررن امليض قدماً يف 
النوع االجتامعي: املبني عىل  العنف  إدارة حاالت  للناجيات مبارشًة عن طريق خدمات  التايل  الدعم  النوع االجتامعي تقديم 

النتائج )انظر 1 أعاله. فهم  	 الذي ينبغي توقعه وأنواع  العدالة، وما  الناجيات حول عملية    تقديم معلومات دقيقة إىل 
والوساطة( العدالة  وإجراءات  نُظُم 

تقديم  	 قرارات مستنرية حول  اتخاذ  الرسمية حتى ميكنهن  العدالة غري  املشاركة يف عمليات  للنظر يف مخاطر  الناجيات  دعم 
شكوى أم ال 

الضحايا  	 لوم  املحتملة، مبا يف ذلك  للنتائج  بالنسبة  العدالة/الوساطة  إجراءات  يف  اختيار امليض قدماً  الناجيات عىل  مساعدة 
السالمة تهدد  التي  واملخاطر 

الناجيات 	 السالمة مع  وضع خطط 

السالمة 	 تهدد  التي  واملخاطر  االحتياجات  وتقييم  املستمر  الدعم  للحصول عىل  الناجيات  مع  املتابعة 

واملرافقة 	 الصحية  والرعاية  النقل  اإلمكان، مبا يف ذلك  العملية قدر  املساعدة  تقديم 

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  8
اللجنة التوجيهية لنظام إدارة معلومات العنف املبني عىل النوع االجتامعي. املبادئ التوجيهية املشرتكة بني الوكاالت إلدارة حاالت العنف املبني عىل النوع االجتامعي، 2016.  9

https://gbvaor.net/#keydocument-block


86

منارصة الناجيات املشاركات يف عمليات العدالة/. 	
الوساطة.

االجتامعي  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية  الِفرق  تسمع  قد 
فيها  االجتامعي تفصل  النوع  املبني عىل  للعنف  عن حاالت 
آليات مجتمعية من خالل وسائل مختلفة، مبا يف ذلك من 

جانب قادة املجتمع املحيل. ومن املهم أن تعمل برامج 
من  انطالقاً  دامئاً  االجتامعي  النوع  املبني عىل  العنف  مناهضة 

الناجيات، مام يعني أن تستند أي جهود  مقاربة تركز عىل 
االجتامعي  النوع  عىل  املبني  بالعنف  املعنية  الِفرق  تبذلها 

الواضحة.  الناجيات  إىل رغبات  العدالة  إجراءات  للتأثري عىل 
االجتامعي  النوع  املبني عىل  العنف  مناهضة  لربامج  وينبغي 

أال تفرتض أي افرتاضات عام ترغب به الناجيات، وال ينبغي لها 
الناجيات هذا الدعم.  املشاركة يف حاالت معينة إذا مل تطلب 

النوع  املبني عىل  العنف  مناهضة  برامج  تقدم  عندما 
عمليات  املشاركات يف  األفراد  للناجيات  الدعم  االجتامعي 

الناجيات املشاركات  الوساطة )انظر 3 أعاله. دعم  العدالة أو 
األخصائيني  أحد  أو  الناجية  فإن  العدالة/الوساطة(،  يف عمليات 
قد  االجتامعي  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنيني  االجتامعيني 
النوع  املبني عىل  بالعنف  املعني  الفريق  احتاملية إرشاك  يثري 
مناهضة  برامج  تثبت  أن  ينبغي  العملية.  االجتامعي يف هذه 
النوع االجتامعي ما إذا كان هذا الخيار  العنف املبني عىل 

الفريق  إذا كان أعضاء محددون من  لسياقها وما  ومناسباً  آمناً 
املساعدة.   هذه  لتقديم  تنسيقية  جهات  بصفتهم  سيعلمون 

العنف  برنامج مناهضة  الناجيات أن يرشك  إذا طلبت أحد 
املجتمع املحيل  قادة  النوع االجتامعي أحد  املبني عىل 

الدعم، أو تبادل املعلومات حول حالتها، أو منارصة  اللتامس 
املبني  العنف  مناهضة  برنامج  نتائج معينة وقرر  أو  إجراءات 

النوع االجتامعي واملوظفون أن هذا األمر سيكون  عىل 
بفعالية  قائد محدد  فينبغي وضع خطط إلرشاك  مناسباً، 
الناجية. وعندما يكون هناك خيار  يتوافق مع رغبات  مبا 

النوع  املبني عىل  بالعنف  املعني  الفريق  فإن  قائد،  الختيار 
»بناء  الواردة يف فصل  يطبق تخطيطه ومعايريه  االجتامعي 

القادة الذين قد يكونوا أكرث دعامً.  أساس لإلرشاك« لتحديد 

مثال من املامرسة: تعزيز عمليات   
الناجيات  ودعم  الرسمية  غري  العدالة 

نيجرييا يف 

تعذر عىل بعض املجتمعات املحلية الوصول إىل نُظُم 
العدالة القانونية أو األمنية الرسمية خالل املراحل املتزايدة 
من النزاع يف والية بورنو يف نيجرييا. تحمل القادة يف هذه 

املجتمعات املحلية مسؤولية أكرب وكانوا مبثابة الخيار الوحيد 
للناجيات من العنف املبني عىل النوع االجتامعي الاليت 

يلتمسن الحامية أو العدالة. لكن لألسف، هناك العديد من 
القادة املعروفني بأنهم يلقون باللوم عىل الناجيات، فضالً 

عن كون عمليات الوساطة والنتائج ال تدعم حقوق 
الناجيات يف كثري من األحيان. ويف هذا السياق، قرر أحد 

الِفرق املعنية بالعنف املبني عىل النوع االجتامعي يف دامبوا 
يف نيجرييا أن املخاطر كانت مرتفعة للغاية ملتابعة إجراءات 

الوساطة، غري أن الفريق شارك مع قادة املجتمع املحيل يف 
مناقشات ودورات تدريبية منتظمة حول العنف املبني عىل 
النوع االجتامعي، مع الرتكيز عىل عواقب العنف املبني عىل 

النوع االجتامعي وأدوار القادة يف إدارة العدالة للناجيات. 
ومتكن الفريق، من خالل اإلرشاك املنتظم، من تحديد القادة 
داخل املجتمع املحيل الذين يعتنقون آراء أكرث دعامً، مبا يف 

ذلك قائدين يُعتربان حليفني حقيقيني. يتخذ الفريق 
الخطوات التالية عندما يفهم األخصائيون االجتامعيون أن 
الناجية قد تكون مهتمة بالتامس دعم الوساطة من أحد 

قادة املجتمع املحيل: 
1. مناقشة أوجه قصور الوساطة ومخاطرها بعناية ودعم   

الناجية التخاذ قرار مستنري.  
2. املساعدة يف تحديد قائد يتمتع بسلطة مناسبة قد يكون  

أكرث دعامً، بناًء عىل اإلرشاك والتجارب السابقة، عندما     
تقر الناجيات امليض قدماً يف الوساطة. تقديم الدعم     
العيني وتوفري وسائل النقل للناجيات، عند الرضورة،     

اللتامس املساعدة من قادة أكرث دعامً  
3. وضع خطة للسالمة واملتابعة بانتظام مع الناجية أثناء   

عملية الوساطة وبعدها  
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الصلةالستعراض  التخطيط ذات  أداة  أعاله، وكذلك  للناجيات«  املبارشة دعامً  املوضحة تحت عنوان »املنارصة  األفكار  انظر 
العدالة  بعمليات  املتعلقة  لالعتبارات  وتحديداً  الناجيات.  عن  بالنيابة  الناجيات  مع  املنارصة  وتوصيات  معايري 

النوع االجتامعي قادة املجتمع املحيل يف اآليت:: أو الوساطة، قد ترشك برامج مناهضة العنف املبني عىل 

والتعارف 	 ناجية  بالنيابة عن  القادة  أحد  طلب دعم 

عليه 	 املتفق  النحو  الناجية، عىل  املعلومات حول حالة  تبادل 

بالنسبة  	 الشائعة  العواقب  النوع االجتامعي، مبا يف ذلك  املبني عىل  العنف  املعني من  الشكل  املعلومات حول  تبادل 
املحلية واملجتمعات  األرسة  وأفراد  للناجيات 

الصلة واملشاركة يف حل  	 املعلومات ذات  املناقشة مع أحد قادة املجتمع املحيل الستكشاف شواغلهم وتبادل  فتح باب 
العدالة/الوساطة( إجراءات  اتخاذ  قبل  ذلك  )يُفَضل  للمشكلة  مشرتك 

العدالة/الوساطة 	 عمليات  قبل  الناجية  مع  اجتامع  عقد  طلب 

مثل: 	 الناجيات،  تفضيالت  إىل  استناداً  الوساطة/العدالة،  بإجراءات  تتعلق  محددة  اعتبارات  طلب 

أو عالنيًة  	 عقد جلسة االستامع رساً 

للسالمة  	 التخطيط 

أثناء اإلجراءات  	 الناجية ستتحدث  إذا كانت  ما 

من هم الشهود أو املنارصون الذين قد يشاركون أو يحرضون  	

ما إذا كان ميكن تقديم إفادات مكتوبة  	

ما إذا كان قد يتم إرشاك قادة من املجتمع املحيل إضافيني أو مؤثرين أو داعمني  	

إضايف 	 أو طلب دعم  الشواغل  لتصعيد  العدالة/الوساطة  إجراءات  بعد  املتابعة 

متابعة إجراءات العدالة/الوساطة أو املشاركة فيها.. 	
أو  الوساطة،  أو  العدالة  أثناء إجراءات  الناجيات  النوع االجتامعي فرصة دعم  املبني عىل  بالعنف  املعنية  للِفرق  تُتاح  قد 

الذين شاركوا بفعالية يف برامج  التأثري عىل اإلجراءات بصورة مبارشة. ومن املرجح أن يرحب قادة املجتمعات املحلية  حتى 
النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنيني  املوظفني  أنشطة مختلفة مبشاركة  االجتامعي من خالل  النوع  املبني عىل  العنف  مناهضة 
العملية،  االجتامعي مرافقتها خالل هذه  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنيني  املوظفني  أحد  ناجية من  إذا طلبت  االجتامعي. 

املعنيني  املوظفني  يزال عىل  املعنيون عىل ذلك، فال  املعني/القادة  القائد  بذلك، ووافق  للقيام  باالرتياح  املوظف  وشعر 
الناجية  تفضيالت  معرفة  املهم  املختلفة. وسيكون من  االحتامليات  الناجية يف  مع  النظر  االجتامعي  النوع  املبني عىل  بالعنف 

اإلجراءات  أثناء  القادة  وتلميحات  الظروف  للتكيف مع  أيضاً  املرونة هامة  لكن  اإلمكان  قدر  ملشاركتك وتخطيط مشاركتك 
النوع االجتامعي قادرة عىل دعم  املبني عىل  بالعنف  املعنية  الِفرق  الناجية. وقد تكون  باملعايري املحددة مع  االلتزام  مع 

الناجية:  السياقية ورغبات  للفرص  تبعاً  التالية،  الطرق  أكرث من  أو  بواحدة  الوساطة  أو  العدالة  أثناء إجراءات  الناجية 

الدعم الصامت إذا لزم األمر. 	 الناجية كمصدر للدعم، حتى ولو  الحضور من أجل 

الناجية أثناء اإلجراءات ملعرفة كيف تشعر وما إذا كانت تحتاج إىل اسرتاحة وما إذا كانت تريد وقف  	 االطمئنان عىل 
اإلجراءات، إلخ.

بالنسبة  	 الشائعة  العواقب  االجتامعي مبا يف ذلك  النوع  املبني عىل  العنف  املعني من أشكال  الشكل  التحدث كخبري بشأن 
واملجتمع. واألرسة  للناجية 

الناجية. 	 التي واجهتها  العواقب  الحالة، مبا يف ذلك  املعلومات حول  تبادل 
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الناجية أو أحد الشهود للتحدث. 	 العملية باحرتام. قد تسأل، عىل سبيل املثال، عام إذا كان سيتم دعوة  طرح األسئلة حول 

التالية. 	 للخطوات  والتخطيط  آمن  إىل سكن  الوصول  اإلجراءات ومساعدتها يف  الناجية ملغادرة  مرافقة 

املتزايدة  أو  الجديدة  املخاطر  وتقييم  الناجيات  االطمئنان عىل  االجتامعي  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية  للِفرق  ميكن 
املبني  بالعنف  املعنيني  املوظفني  الناجيات من  تريد  قد  اتخاذها.  الواجب  اإلضافية  الخطوات  وتحديد  السالمة  وتعديل خطط 

أو لطلب دعم إضايف.  املحتملة  النتائج والعواقب  القادة بعد اإلجراءات الستعراض  املتابعة مع  النوع االجتامعي  عىل 

والتوجيهات حول االضطالع    املعلومات  للحصول عىل مزيد من  الناجيات  بالنيابة عن  القادة  املنارصة مع  التخطيط:  دليل وأداة  انظر 
للعنف  وموارد االستجابة  أدوات  العدالة/الوساطة، يف  بإجراءات  املتعلقة  املنارصة  القادة، مبا يف ذلك  بالنيابة عن  املبارشة  باملنارصة 

االجتامعي  النوع  املبني عىل 
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األدوات واملوارد:

األدوات واملوارد

لإلحالة 	 مسار  التشاريك: وضع  التوجيه 

الرعاية 	 تواجه  التي  للعوائق  التصدي 

الناجيات 	 احرتام  املناقشة:  دليل 

افرتاضية  	 سيناريوهات  املناقشة:  دليل 

االجتامعي 	 النوع  عىل  املبني  للعنف  لالستجابة  تدريبية  جلسات 

النوع  	 الناجيات عن تعرضها لعنف مبني عىل  الذي يجب قوله وفعله عندما تفصح إحدى  نرشة إرشادية: ما 
االجتامعي

الناجيات 	 بالنيابة عن  القادة  املنارصة مع  التخطيط:  وأداة  دليل 

والقرسي 	 املبكر  الزواج  وقائع:  صحيفة 

الحميم 	 الرشيك  عنف  وقائع:  صحيفة 

واالغتصاب 	 الجنيس  االعتداء  وقائع:  صحيفة 

األنثوية 	 التناسلية  األعضاء  برت/تشويه  وقائع:  صحيفة 

التدريبية الوحدات 

	  )GBV( االجتامعي النوع  املبني عىل  للعنف  االستجابة  التدريب:  وحدات 

https://internationalmedicalcorps.org/traditions-and-opportunities-a-toolkit-for-gbv-programs-to-engage-community-leaders-in-humanitarian-settings/#section2
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التوجيه التشاريك: وضع مسار لإلحالة0	

اإلحالة 	.  نظام  أهمية  مناقشة 
املحيل وأفراد  املجتمع  قادة  النوع االجتامعي إرشاك  املبني عىل  بالعنف  املعنية  للِفرق  ميكن 

وتساعدهن  الناجيات  الجيدة سالمة  اإلحالة  نُظُم  بها  تحمي  التي  الكيفية  لفهم  اآلخرين  املجتمع 
للحياة.  يُحتَمل أن يكون منقذاً  الجوهري والذي  الدعم  الوصول إىل  عىل 

اإلحالة	.  وضع قامئة 
وتخطيط  التنسيق  آليات  الرئيسية من خالل  الخدمات  االجتامعي  النوع  املبني عىل  العنف  مناهضة  برامج  ستحدد 

النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية  للِفرق  اآلخرين. وميكن  الخدمات  الحكومة ومقدمي  مع  والتشاورات  الخدمات 
الخدمات املجتمعية وغري  مع قادة املجتمع املحيل، ال سيام من أجل تحديد خيارات  أيضاً  التشاور  االجتامعي 

دعم  ومنظامت  املجتمعية  والجامعات  واإلثنية  الدينية  والجامعات  باإلعاقة  املعنية  املنظامت  مثل  التقليدية 
الجنسني  وحاملو صفات  الجنسانية  الهوية  ومغايري  الجنيس  امليل  ومزدوجي  واملثليني  املثليات  حقوق 

11.)ITBGL( 

ضع ما ييل يف اعتبارك عند وضع قامئتك:

العاطفي 	 الدعم 

والقانونية 	 الطبية  العمليات  أثناء  املرافقة 

	 ))VPI/RMC( الحميم الخدمات الصحية )مبا يف ذلك اإلدارة الرسيرية لالغتصاب وعنف الرشيك 

القانونية 	 الخدمات 

السكن اآلمن أو خيارات املأوى املؤقت 	

األطفال  	 خدمات حامية 

املحيل  	 املجتمع  قادة 

اإلعاقات 	 أو غريها من  البدنية  أو  املعرفية  اإلعاقات  للنساء ذوات  الشاملة لإلعاقة  الخدمات 

متكنيهن 	 أو  النساء  دعم  مجموعات 

متكينهن 	 أو  املراهقات  دعم  مجموعات 

الدعم االقتصادي 	 أو أنشطة  موارد 

نقص  	 بفريوس  املصابات  والنساء  الجنيس  امليل  مزدوجات  أو  واملثليات  )العابرات جنسياً  النساء  لجميع  املناسبة  الخدمات 
إلخ( املحيل،  املجتمع  األساسية يف  اللغة  يتحدثن  البرشية واملهاجرات والاليت ال  املناعة 

السياق 	 أنها مهمة يف  املجتمع املحيل  أفراد  التي يشعر  الخدمات األخرى 

مقتبس من برنامج منظمة Raising Voices »ارفعوا أصواتكم« )2020( البدء والوعي والدعم والعمل )ساسا(! »معاً: مقاربة ناشطني للوقاية من العنف ضد النساء«، كامباال، أوغندا.  10
)gbvresponders.org( تقديم الخدمات املتعلقة بالعنف املبني عىل النوع االجتامعي املتنقلة وعن بعد تقديم الخدمات املتعلقة بالعنف املبني عىل النوع االجتامعي املتنقلة وعن بعد )لجنة اإلنقاذ الدولية )2018 

https://gbvresponders.org/response/mobile-and-remote-gbv-service-delivery/
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التي ميكنها تقديم  الخدمات الصحية  الوصول إىل الخدمات. إذا كانت  التي تحول دون  العوائق  النظر يف  بدء 
التعرض لفريوس  الوقاية بعد  الحميم، مبا يف ذلك  الرشيك  الرسيرية لالغتصاب وعنف  باإلدارة  تتعلق  خدمات 

املحلية  املجتمعات  لقادة  املحيل، ميكن  املجتمع  تقع خارج  الحمل،  ملنع  العاجلة  والوسائل  البرشية  املناعة  نقص 
املناسب وبرسية.  الوقت  الطبية يف  الرعاية  الوصول إىل  إمكانية  لتعزيز  للنقل  املساعدة يف وضع خطط آمنة 

حاول جمع كل املعلومات ذات الصلة لكل خدمة من الخدمات. انظر الجدول أدناه. جمع املعلومات لكل خدمة من الخدمات. 

املؤسسة/
املنظمة

املوقعنوع الخدمة
الجهة التنسيقّية/

جهة االتصال
ساعات 

العمل
تكلفة 
الخدمة

رقم الهاتف
كيفية عمل 

إحالة

وإتاحتها	.  الخدمات  نوعية  استعراض 
وتبادل  املبنية  االنتهاء من وضع  قبل  االجتامعي،  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعني  للفريق  ميكن 

وااللتقاء مبقدمي  االتصال  أرقام هواتف  واختبار  تعمل  أنها  للتحقق من  الخدمات  زيارة  املعلومات، 
الخدمات  لنوعية  الرشكاء والنساء والفتيات من أجل وضع فهم أسايس  الخدمات والتشاور مع 

للناجيات. مأمونة وداعمة  إحالة  أي مسار  املتضمنة يف  الخدمات  تكون  أن  ينبغي  وإتاحتها. 

الداعمة. 	.  اإلحاالت  عىل  وغريهم  املحيل  املجتمع  قادة  وتدريب  اإلحالة  مبسار  الوعي  زيادة 
اإلحالة. وضع متثيالت تصويرية  املعلومات حول مسار  لنرش  املجتمعية  والجامعات  املحيل  املجتمع  قادة  إرشاك 

بالعنف  املعني  للفريق  الرئيسية. ميكن  املواقع  االتصال يف  أدناه( ولصق معلومات  املثال  )انظر  اإلحالة  ملسار 
النوع االجتامعي تدريب قادة املجتمع املحيل وغريهم عىل استخدام مسار اإلحالة لعمل إحاالت  املبني عىل 

لتبادل  التدريبية  الدورات  إىل  االنضامم  أمكن ذلك،  الخدمات، حيثام  للناجيات. ميكن ملقدمي  مأمونة وداعمة 
أو شواغل. أسئلة  أي  مبارشًة ومعالجة  املحلية  املجتمعات  إىل  يقدمونها  التي  املعلومات حول خدماتهم 

الخدمات واإلحاالت.	.  لتعزيز  الخدمات  إرشاك مقدمي 
الخدمات  بإرشاك مقدمي  االستجابة  تعزيز  املساعدة يف  االجتامعي  النوع  املبني عىل  العنف  لربامج مناهضة  ميكن 

النوع االجتامعي، وعىل املفاهيم  العنف املبني عىل  الذين ال يركزون رصاحًة عىل  وتدريبهم ضمن مسار اإلحالة، ال سيام 
الناجيات. وعالوة عىل ذلك، ميكن أن تستمع  التي تركز عىل  النوع االجتامعي واملقاربة  املبني عىل  للعنف  األساسية 

املبني عىل  العنف  إدارة حاالت  يتلقني خدمات  الاليت  الناجيات  النوع االجتامعي آلراء  املبني عىل  العنف  برامج مناهضة 
العنف  لربامج مناهضة  املختلفة. ميكن  الربامج  أنشطة  املشاركات يف  والفتيات  النساء  أو  الخدمات  االجتامعي يف  النوع 
املبني عىل  بالعنف  املعنية  للِفرق  املشاركني.  وميكن  املجتمع املحيل  قادة  آراء  تلقي  أيضاً  النوع االجتامعي  املبني عىل 

إىل اآلراء، إرشاك مزودي الخدمات لتعزيز الخدمات املفيدة أو معالجة أي شواغل.  النوع االجتامعي، استناداً 

منتظمة مع مزودي  تنسيق  اجتامعات  تنظيم عقد  االجتامعي  النوع  املبني عىل  العنف  مناهضة  لربامج  ميكن كذلك 
التنسيق والتصدي ألي  إجراءات  االجتامعي الستعراض  النوع  املبني عىل  العنف  الناجيات من  إحالة  الخدمات ضمن مسار 

الناجيات.  التي تركز عىل  تنظيم عقد دورات تدريبية دورية الستعراض مبادئ االستجابة  أو ثغرات. ميكن  تحديات 



92

تنشيطية	.  تدريبات  دورات  اإلحالة وعقد  قامئة  تحديث 
التي تشهدها  والتغيريات  الخدمات  الناجيات مع  املحيل، وتجارب  املجتمع  آراء  ليعرب عن  بانتظام  اإلحالة  يجب تحديث مسار 

يُتوقَع  الخدمات املتاحة ومعلومات االتصال. وهذا األمر مهم بصفة خاصًة خالل املراحل املبكرة من أي حالة طوارئ، حيث 
التنشيطية.  التدريبية  والدورات  التوعية  املحّدثة عن طريق  اإلحالة  تبادل مسارات  متكررة. وميكن  تغيريات  حدوث 

املحيل	.  املجتمع  داخل  األساسية  االستجابة  مهارات  تعزيز 
النوع االجتامعي عىل دعم أفضل ويزيد وصولهن إىل خدمات  املبني عىل  العنف  الاليت يفصحن عن حوادث  الناجيات  سيحصل 

لربامج  الناجيات. وميكن  تركز عىل  أساسية  استجابة  تقديم  املحيل مبهارات  املجتمع  أفراد  يتمتع  عندما  األساسية  االستجابة 
األساسية. االستجابة  لتعزيز  املجتمع  املحيل وغريهم يف  املجتمع  قادة  االجتامعي إرشاك  النوع  املبني عىل  العنف  مناهضة 

األساسية: االستجابة  بتعزيز  املتعلقة  املوارد 

التدريب  	 التدريب يف دليل  اطلع عىل عينات وحدات 

الناجيات عن تعرضها لعنف  	 الذي يجب قوله وفعله عندما تفصح إحدى  اإلرشادية: قسم »ما  النرشة  استعراض 
النوع االجتامعي املبني عىل  للعنف  النوع االجتامعي« يف أدوات وموارد االستجابة  مبني عىل 

النوع االجتامعي  	 املبني عىل  العنف  الناجيات من  الوكاالت »كيفية دعم  املشرتكة بني  الدامئة  اللجنة  انظر دليل 
الجيب  دليل  متاحة يف منطقتك:  االجتامعي غري  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية  الفاعلة  الجهة  تكون  عندما 

اإلنساين. العمل  مجال  يف  للمامرسني  التدريجية  للخطوات 

السودان ملكال ، جنوب  املجتمعي:  اإلحالة  عينة من مسار 

https://gbvguidelines.org/en/pocketguide/
https://gbvguidelines.org/en/pocketguide/
https://gbvguidelines.org/en/pocketguide/
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التصدي للعوائق التي تواجه الرعاية		

اتبــع هــذه الخطــوات لتقييــم العوائــق التــي تواجــه الرعايــة وخدمــات الدعــم املقدمــة للناجيــات 
من العنف املبني عىل النوع االجتامعي والتصدي لها

القدرات	.  الحرجة يف  للثغرات  للتصدي   تنظيم ورشة عمل لوضع خطة 
األطفال  دعم  شبكات  من  وممثلني  املحيل،  املجتمع  قادة  بدعوة  تشاركية  بطريقة  التمرين  هذا  أجِر 

بالنيابة  باملنارصة  تقوم  التي  واملجموعات  املنظامت  من  وغريها  الناجيات،  دعم  ومجموعات  والنساء 
واملُسّنات. والشابات  املراهقات  مثل  املختلفة،  األعامر  متثيل  الجيد  ومن  الناجيات.  عن 

تحليلهم	.  املراد  والسكان  الخدمة  تحديد 
املثال عوائق  الوصول إىل خدمة معينة، عىل سبيل  الناجيات يف  التي تواجه  العوائق  النظر يف  ميكنك اختيار 

العوائق  املثال  الناجيات، عىل سبيل  التي تواجه فئة معينة من  العوائق  أو  القانون  إنفاذ  الوصول إىل 
الوصول إىل  التي تواجه فئة معينة يف  العوائق  أو  يلتمسن املساعدة  الاليت  املراهقات  التي تواجه  العامة 

أيضاً  الصحية. ميكنك  الرعاية  إىل  الوصول  املراهقات يف  تواجه  التي  العوائق  املثال  بعينها، عىل سبيل  خدمة 
القيام بجميع األمور الثالثة إذا لزم األمر، عىل الرغم من أن هذا قد يستغرق املزيد من الوقت.

النساء   	 النساء ومأوى  الدائرة، عىل سبيل املثال املركز الصحي، والرشطة ومركز دعم  اكتب اسم الخدمة يف 
الناجيات  تواجه  التي  العوائق  لتحديد  املركزة حولها  الدوائر  إلخ وارسم سلسلة من  األطفال،  وشبكة حامية 

الوصول إىل خدمة معينة. يف 

املتزوجات   	 املتزوجات والنساء غري  البالغات، والنساء  النساء  املثال  يف دائرة، عىل سبيل  املجموعة  اكتب اسم 
املركزة حولها  الدوائر  إلخ وارسم سلسلة من  بالجنس،  والعامالت  والذكور  الصغار  واملراهقات واألطفال 

الناجيات. من  معينة  مجموعة  تواجه  التي  العوائق  لتحديد 

املركزة حولها لتحديد   	 الدوائر  يف دائرة وارسم سلسلة من سلسلة من  الخدمة واسم املجموعة  اكتب اسم 
الوصول إىل خدمة معينة. مجموعة معينة يف  تواجه  التي  العوائق 

»السبب«	.  السؤال عن 

إذا وضعت   	 الثانية،  الدائرة  الناجيات للخدمة واكتب اإلجابات يف  اسأل املشاركني عن سبب عدم استخدام 
الدائرة املركزية. اسم خدمة يف 

الثانية، إذا   	 الدائرة  اسأل املشاركني عن سبب عدم وصول مجموعة معينة إىل الخدمات واكتب اإلجابات يف 
املركزية. الدائرة  وضعت اسم تلك املجموعة يف 

الثانية، إذا   	 اسأل املشاركني عن سبب عدم وصول مجموعة معينة إىل خدمة ما واكتب اإلجابات يف الدائرة 
املركزية. الدائرة  الخدمة واملجموعة يف  تلك  وضعت اسم 

اليونيسف. رعاية املجتمعات املحلية: مجموعة أدوات تغيري الحياة والوقاية من العنف  12
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املعلومات	.  املزيد من  االستقصاء والحصول عىل   

استمر يف طرح سؤال »ما السبب يف ذلك؟« بالنسبة لكل عامل أو عائق يتم تحديده واكتب اإلجابات   	
التالية. الدائرة  يف  املقابلة 

العوائق.  	 تكتشف جميع  العملية حتى  استمر يف هذه 

العوائق يف قامئة.  	 اكتب 

 وضع خطة للتصدي لكل ثغرة	. 

للحد   	 املحتملة  اإلجراءات واالسرتاتيجيات  يناقشون  املشاركني  األخرى واجعل  تلو  العوائق واحدة  قامئة  راجع 
ويستكشفونها. عليه  القضاء  أو  عائق  كل  من 

الخاص بها.  	 الزمني  العليا ومن املسؤول عنها واإلطار  اطلب من املشاركني تحديد اإلجراءات ذات األولوية 

التشاور مع اآلخرين قبل   	 العوائق. قد تحتاج إىل  الحلول لجميع  قد ال يتمكن املشاركون من تحديد جميع 
العمل. االنتهاء من وضع خطة 

واستعراضها	.  وتنفيذها  للعوائق  للتصدي  العمل  خطة  توثيق   

للعوائق.  	 للتصدي  العمل  باستخدام خطة  املعنيني  املصلحة  أصحاب  ووزعها عىل  العمل  وثّق خطة 

تنفيذها!  	 ابدأ 

االقتضاء.  	 الخطة وعدلها حسب  تنفيذ  املحرز يف  التقدم  ملتابعة  استعرايض  اجتامع  نظّم عقد 

االجتامعي   النوع  املبني عىل  العنف  للناجيات من  املقدمني  والدعم  الرعاية  تواجه  التي  للعوائق  للتصدي  العمل  خطة 

متىمناسرتاتيجيات الحد من العائقالعائق
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دليل املناقشة: احرتام الناجيات 

النوع  املبني عىل  العنف  وأنواع  والسلطة  االجتامعي  النوع  املحيل حول  املجتمع  قادة  الجامعية مع  للمناقشات  ميكن 
الشائعة  املواقف واملامرسات  الناجيات، وكذلك  تجاه  القادة عىل بحث مواقفهم ومامرساتهم  تساعد  أن  االجتامعي 

عينات  ويتبعه  وقيادتها،  الجامعية  املناقشات  لرتتيب  اقرتاحات  املناقشة هذا  دليل  ويشمل  املحيل.  املجتمع  يف 
االجتامعي. النوع  املبني عىل  العنف  وأنواع  والسلطة  االجتامعي  النوع  ملناقشة  املهمة  واألفكار  األسئلة  من 

املناقشة( )قبل  املناقشة  مجموعات  ترتيب 
للمناقشات.  	 ومريحة  هادئة  مواقع  حدد 

اقرص عدد املشاركني يف املجموعات عىل 15 مشاركاً.  	

املناقشات خالل ساعة ونصف. 	 أكمل 

التيسري. يجب أن يكون امليرس  	 التدريب أو كليهام يف مجال  احرص عىل أن يتمتع امليرس الرئييس بالخربة أو 
التحدث عن قضايا حساسة وإدارة  االرتياح والصرب عند  استقصائية واستيضاحية، وإظهار  أسئلة  قادراً عىل طرح 

النوع  املبني عىل  العنف  لإلفصاح عن  مناسب  نحو  واالستجابة عىل  بإيجابية  املؤذية  أو  السلبية  التعليقات 
االجتامعي. 

النوع االجتامعي.  	 املبني عىل  العنف  املتاحة يف حالة اإلفصاح عن  بالخدمات  أعد مبنية إحالة 

رتّب، حيثام أمكن، لتعيني ميرسين من الجنس ذاته ملجموعات املناقشة التي تضم إناثاً فحسب أو ذكوراً فحسب. 	

مقدمة )5-01 دقائق(
اُتخَذت مؤخراً. 	 إيجابية  إجراءات  امتنانك ألي  التعارف واملجامالت وعرّب عن  للجميع وتبادل  التحية  وّجه 

تبادل معلومات عامة عن منظمتك وبرنامجك )مع أي مشاركني جدد(. 	

املناقشة.  	 الغرض من  وّضح 

التي تحدد هوية األفراد. 	 وافق عىل عدم مشاركة القصص 

دقيقة(  54-03( املناقشة 
املناقشة وابدأ بطرح سؤال أو كلامت تحفيزية أخرى.  	 اعرض موضوع 

السياق. 	 أجل  من  وكيفها  التحفيزية  األسئلة/الكلامت  استعراض  من  تأكد 

املحادثة إىل االستمرار  	 الجدال.  استخدم كلامت تحفيزية لدفع  أو  الحديث كثرياً  أو  تجنب استخدام »التلقني« 
أيضاً.   لك  تعلمية  املناقشة فرصة  أن  وتذكر 

التحفيزية. 	 األسئلة/الكلامت  جميع  الستخدام  بالضغط  تشعر  ال 

االختتام )5 دقائق(
املناقشة. 	 املستمدة من  الرئيسية  األهداف  أو  األفكار  لخص 

الخطط حسب االقتضاء. 	 املناقشة وضع  للمزيد من  اتفق عىل أي نقاط 

املشاركني. 	 جميع  اشكر 
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الكلامت التحفيزية/األسئلة
من  اآلخرين  احرتام  وتعبريات  املجتمعية  القيم  استكشاف  االجتامعي  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية  للِفرق  ميكن 

العنف  للعنف عند مناقشة عواقب  اتجاه معني  أو  الرتكيز عىل شكل  املفيد  خالل مناقشات جامعية. سيكون من 
االجتامعي.  النوع  املبني عىل  العنف  من  للناجيات  الشائعة  املجتمعية  واالستجابة  االجتامعي  النوع  املبني عىل 
املختلفة.  االجتامعي  النوع  املبني عىل  العنف  أشكال  ملناقشة  أدناه  التحفيزية  والكلامت  األسئلة  تكييف  ميكن 

فردية.   مجموعة  كل  ملناقشة  أدناه  التحفيزية  األسئلة/الكلامت  من  مجموعة  كل  عينة  تكييف  ميكن 

أننا نهتم ألمره ونتعاطف مع تجربته؟  	 عندما يتعرض شخص ما لخسارة أو حدث فظيع كيف ميكننا أن نري ذلك الشخص 
النوع  املبني عىل  العنف  الاليت ينجون من ]االغتصاب/شكل آخر من أشكال  النساء  الدعم نفسه ليشمل  هل ميتد نطاق 

ناجية؟  الدعم ألي  االجتامعي[؟ كيف ميكن ألفراد املجتمع املحيل إظهار 

الوقت؟ فكر يف  	 الذي ساعدنا خالل هذا  للتفكري بصمت يف األوقات الصعبة يف حياتنا. ما  هاّل أخذنا جميعنا دقيقة واحدة 
أو فعلوه. لن أطلب منكم مشاركة تجاربكم،  قالوه  الذي  الشعور بتحسن—ما  الذين ساعدوك عىل  أو األشخاص  الشخص 

للعنف...    يتعرضن  الاليت  والفتيات  النساء  اليوم عن  نتحدث  االعتبار ونحن  أريد منكم وضعها يف  لكني 

العنف  	 الحميم/شكل آخر من أشكال  ]االغتصاب/عنف الرشيك  لـ  تتعرض  امرأة  باللوم عىل أي  الناس  العديد من  يلقي 
اللوم... كيف تعتقد  اليوم عن عواقب ذلك  التحدث  إليها نظرة سيئة[. وأنا أريد  النوع االجتامعي أو ينظرون  املبني عىل 

لـ ]االغتصاب/الرضب من زوجها/غريه[؟ ناقش عواقب الوصم  الناس يف املجتمع املحيل يفكرون يف امرأة تتعرض  أن معظم 
الناجني/الناجيات... معاملة  وإساءة 

املبني عىل  	 العنف  أشكال  الحميم/شكل آخر من  الرشيك  ]االغتصاب/عنف  لـ  بعد تعرضهن  النساء عادًة  تفعله  الذي  ما 
املحيل/ املجتمع  أفراد أرستهن/أصدقاؤهن/صديقاتهن/قادة  الذي سيقوله  ما  يخربن مبا حدث؟  االجتامعي[؟ من  النوع 

الناجيات  مقدم الخدمة؟ ما الذي قد مينع امرأة من إخبار أي شخص أو طلب املساعدة؟ ما الذي ميكن فعله لتشجيع 
والدعم؟  املساعدة  عىل طلب 

أود الحديث عن نوع من أنواع العنف يؤثر أحياناً عىل النساء/الفتيات. أعلم أن هذه محادثة صعبة، وال أريد أن أتحدث  	
الحميم[ وكيف ميكننا أن  نناقش عواقب ]االغتصاب/عنف الرشيك  أنه من املهم أن  أفراد بعينهم، ولكن أعتقد  عن أي 

ندعم بصورة أفضل أي امرأة أو فتاة تتعرض لهذا...  

أفكار مهمة للمناقشة

كن عىل دراية بعواقب العنف املبني عىل النوع االجتامعي، مبا يف ذلك نقاط مهمة من األدلة العاملية. ميكن أن تكون  	
القضايا أو اإلجابة عن أسئلة مبارشة. ينبغي أال تركز  إثارة  املناقشة أو رشح شواغلك وسبب  املعلومات مفيدة لفتح باب 
املناقشات الجامعية، مع هذا، عىل حفظ املعلومات بل باألحرى عىل استكشاف املوضوعات. تأكد من االستامع أكرث من 

املناقشة مبا لديك  من معرفة باملوضوع.   الحديث، وال تسكت 

تذكر أال تنزعج إذا أثار أحد األشخاص وجهة نظر إشكالية. فهذه عىل األرجح عالمة إيجابية عىل أنك أنشأت مساحة آمنة  	
الرأي دون إسكات  التعبري عن شواغلك أو اختالفك يف  التغيري. وميكنك  لطرح األفكار، وكشف األفكار جزء مهم من عملية 

أفكارهم.  تبادل  الناجية. اطلب من املشاركني  به  املناقشة. أجِر مزيًدا من االستقصاء. اسأل عام قد تشعر 

كن عىل استعداد لتذكري املشاركني بعدم اإلشارة إىل حاالت فردية أو حقيقية.  	

الدعم.  	 الوصول إىل  الناجيات يف  القادة ملساعدة  لتبادل املعلومات مع  كن عىل استعداد 

املناقشة 	 للتعلم واملزيد من  أرش إىل مجاالت 
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دليل املناقشة: سيناريوهات افرتاضية 

للمناقشات  إنشاء مساحة  أن تساعد يف  افرتايض  تنطوي عىل سيناريو  التي  املحيل  املجتمع  قادة  الجامعية مع  للمناقشات  ميكن 
اقرتاحات  املناقشة هذا عىل  دليل  ويشتمل  االجتامعي.   النوع  املبني عىل  للعنف  باالستجابة  املتعلقة  واملهمة  الحساسة 

السيناريوهات  وعينات  السيناريوهات  عىل  مبنية  مناقشات  لتيسري  ويتبعها خطوات  وقيادتها  مناقشة جامعية  أي  عقد  لرتتيب 
افرتاضية.  االجتامعي من خالل سيناريوهات  النوع  املبني عىل  للعنف  االستجابة  ملناقشة  وأفكار مهمة  األسئلة  وعينات من 

املناقشة( )قبل  املناقشة  مجموعات  ترتيب 
للمناقشات.  	 ومريحة  هادئة  مواقع  حدد 
اقرص عدد املشاركني يف املجموعات عىل 15 مشاركاً.  	
املناقشات خالل ساعة ونصف. 	 أكمل 
التيسري. يجب أن يكون امليرس  	 التدريب أو كليهام يف مجال  احرص عىل أن يتمتع امليرس الرئييس بالخربة أو 

التحدث عن قضايا حساسة وإدارة  االرتياح والصرب عند  استقصائية واستيضاحية، وإظهار  أسئلة  قادراً عىل طرح 
النوع  املبني عىل  العنف  لإلفصاح عن  مناسب  نحو  واالستجابة عىل  بإيجابية  املؤذية  أو  السلبية  التعليقات 

االجتامعي. 
النوع االجتامعي.  	 املبني عىل  العنف  املتاحة يف حالة اإلفصاح عن  بالخدمات  أعد مبنية إحالة 
أو ذكوراً  	 إناثاً فحسب  التي تضم  املناقشة  الجنس ذاته ملجموعات  لتعيني ميرسين من  رتّب، حيثام أمكن، 

فحسب.

مقدمة )5-01 دقائق(
اُتخَذت مؤخراً. 	 إيجابية  إجراءات  امتنانك ألي  التعارف واملجامالت وعرّب عن  للجميع وتبادل  التحية  وّجه 
تبادل معلومات عامة عن منظمتك وبرنامجك )مع أي مشاركني جدد(. 	
املناقشة.  	 الغرض من  وّضح 
التي تحدد هوية األفراد. 	 وافق عىل عدم مشاركة القصص 

دقيقة(  54-03( املناقشة 
املناقشة وابدأ بطرح سؤال أو كلامت تحفيزية أخرى.  	 اعرض موضوع 
السياق. 	 أجل  من  وكيفها  التحفيزية  األسئلة/الكلامت  استعراض  من  تأكد 
املحادثة إىل االستمرار  	 الجدال.  استخدم كلامت تحفيزية لدفع  أو  الحديث كثرياً  أو  تجنب استخدام »التلقني« 

أيضاً.   لك  تعلمية  املناقشة فرصة  أن  وتذكر 
التحفيزية. 	 األسئلة/الكلامت  جميع  الستخدام  بالضغط  تشعر  ال 
االختتام )5 دقائق( 	
املناقشة. 	 املستمدة من  الرئيسية  األهداف  أو  األفكار  لخص 
الخطط حسب االقتضاء. 	 املناقشة وضع  للمزيد من  اتفق عىل أي نقاط 

املشاركني. 	 جميع  اشكر 
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خطوات تيسري املناقشات القامئة عىل السيناريوهات

أي 	.  لكنها تختلف عن أسامء  التعرف عليها  استخدم أسامء يسهل  السياقية.  الصلة  أنشئ سيناريو مكيّف من أجل  أو  اختار 
ناجيات معروفات أو أفراد األرسة أو القادة. 

شارك السيناريو أو اقرأه. وضح أن السيناريو افرتايض وال يستند إىل أي فرد يف املجتمع املحيل. اطلب من املشاركني عدم 	. 
املناقشة. أثناء  بعينها  اإلشارة إىل حاالت 

محدودة.	.  أسئلة  باستخدام  املناقشة  حّفز 

للمتابعة..	.  بخطط  املناقشة  واختتم  املهمة  األفكار  الضوء عىل  سلّط 

عينات السيناريوهات

الدراسة ولديها أحالم كبرية لحياتها. وهي تعيش مع أرستها وتساعد يف  16 عاماً وتحب  العمر  سارة طالبة تبلغ من 
رعاية أخواتها األصغر سناً. ويف يوم من األيام، تعلم أن أبيها مدين لرجل أكرب وأكرث ثراًء يف مجتمعها املحيل يُدعى 

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 إعطاءه 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 آلدم. .

هدى امرأة تبلغ من العمر 20 عاماً ولديها طفل صغري. وكان زوجها الذي يدعى قادر يعمل بعيداً عن املدينة ألكرث 
الفرتة، كانت هدى ودودة للغاية مع جريانها وتحب مساعدتهم يف املجتمع املحيل. وتطوعت  من عام. وخالل هذه 

والفتيات«.  للنساء  اآلمنة  »املساحة  يف  أيضاً  وتلقت دروساً  النسائية  املجموعات  إحدى  مع 
ومنذ عودة قادر إىل املنزل، أصبح ظهور هدى يف املجتمع املحيل نادراً. فلم تعد تزور جاراتها يف »املساحة اآلمنة 

للنساء والفتيات«. ويبدو أن هدى حامل مرة أخرى، لكنها مل تعلن عن حملها وال تسعى للحصول عىل خدمات ما 
قبل الوالدة. .

تعيش مرييام مع زوجها عيل ولديهام ثالثة أطفال. دفع عيل مهراً ألرستها عندما تزوجا. وغالباً ما يخربها بأنه دفع مثناً جيداً 
للزواج منها وأن عليها العمل بكد وأن تكون زوجة جيدة وإال سيعيدها إىل أرستها ويطالب باسرتداد املبلغ الذي دفعه. 

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  وغالباً 
النوم بالخارج ليعاقبها إذا كان  ما يبدأ الرصاخ عىل مرييام. كام يرضبها أمام أطفالها. ويف بعض األحيان يجربها عىل 

أو غري مطهو كام يحب أو ليظهر للجريان أنه رجل األرسة. يتجاهل العديد من الجريان مرييام. وعىل  الطعام بارداً 
ما يرون كدمات عىل وجهها، فإنهم يلزمون الصمت. أنهم كثرياً  الرغم من 

للغاية يف اآلونة األخرية. قلقت والدتها عليها فأخذتها  العمر 31 عاماً، وكانت حزينة ومريضة  تبلغ من  فتاة  أغنوس 
البالغ من العمر 91 عاماً،  إىل الطبيب، والذي أخربها بأن أغنوس حامل. اعرتفت أغنوس لوالدتها أن جون، جارهم 

كانت حزينة وال تترصف عىل طبيعتها. ولهذا  أسابيع.  قبل عدة  اغتصبها 
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الكلامت التحفيزية/األسئلة

التي يدور حولها هذا السيناريو؟ 	 الفتاة  كيف ميكن أن يكون شعور املرأة أو 

ما هي املخاطر التي تواجهها؟ ما الذي ميكن أن يحدث إذا...  	

املحيل اآلخرين؟  	 املجتمع  الحالة؟ وأفراد  أفراد أرستها يف هذه  كيف سيستجيب مختلف 

هل ستكون لك )أنت أو أي قائد آخر( صلة، بطريقة ما، بهذا املوقف؟ هل من املحتمل أن تلتمس املرأة أو الفتاة التي  	
تواجه املشكالت الدعم من أي قائد؟ ملَ أو ملَ ال؟ من قد يتصل بك أيضاً للمشاركة؟  ملاذا؟

الحالة؟  	 التي يتخذها أي قائد يف هذه  الذين ينبغي أن توّجه مصالحهم اإلجراءات  من 

أفكار مهمة للمناقشة

املساعدة  	 للميرس  الشواغل، وميكن  املناقشة إىل مجاالت أخرى من  تنتقل  أن  املحتمل  املناقشة. من  الناجية يف مركز  اجعل 
التي تركز عىل  التي يدور حولها هذا السيناريو. ويقدم هذا مامرسة جيدة لالستجابة  الفتاة  يف إعادة الرتكيز إىل املرأة أو 

الناجيات.

ركز عىل دور قادة املجتمع املحيل. قد تتحول املناقشة إىل ما يستطيع اآلخرون فعله أو ميكنهم فعله. ما الذي ميكن  	
للقادة فعله لدعم امرأة أو فتاة يف هذا املوقف؟ 

كن عىل استعداد لتذكري املشاركني بعدم اإلشارة إىل حاالت فردية أو حقيقية.  	

الدعم.  	 الوصول إىل  الناجيات يف  القادة ملساعدة  لتبادل املعلومات مع  كن عىل استعداد 

املناقشة 	 للتعلم واملزيد من  أرش إىل مجاالت 
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الجلسات التدريبية: االستجابة للناجيات

املحيل  املجتمع  للقادة  أو جامعية صغرية  ثنائية  تنظيم جلسات  االجتامعي  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية  للِفرق  ميكن 
العنف  عن حوادث  يفحصن  الاليت  والناجيات  مساعدتهم  يطلنب  الاليت  والفتيات  للنساء  استجاباتهم  املهتمني مبامرسة 

التدريبية، مبا يف ذلك اآلراء واملناقشات، خالل ساعة واحدة.  الجلسات  النوع االجتامعي. ينبغي إكامل  املبني عىل 

تنظيم التمرينات
لحجم  تبعاً  التمرينات،  من  مختلفة  أنواعاً  التدريبية  الجلسات  تشمل  أن  ميكن 

ما ييل: الخيارات  بعض  القادة. تشمل  وتفضيالت  الجلسة 

القادة. 	 النوع االجتامعي )يؤدي دور ناجية( وأحد  الفريق املعني بالعنف املبني عىل  لعب األدوار بني أحد أعضاء 

يلعبان دورين مختلفني. 	 قائدين  األدوار بني  لعب 

اثنني أمام مجموعة صغرية(. 	 عروض لعب األدوار )مع ممثلني 

»الترصف«.  	 االستجابات دون ضغط  تُقرتَح  مناقشة جامعية صغرية، حيث 

جلسة:  لكل  التالية  بالخطوات  يُوَص 

الناجية فحسب(. 	.  الذي يلعب دور  عرض موقف أو سيناريو )إما عىل املجموعة أو الشخص 

االستجابة من خالل مترين.	.  الوقت ملامرسة  تخصيص 

إبداء آرائهم. اإلقرار باألشياء اإليجابية 	.  التمرين إىل  تابعوا  الذين  القادة  القادة عن شعورهم. دعوة  التمرين. سؤال  تأمل 
التي فعلها القادة. إبداء اآلراء من خالل األسئلة واقرتاحات التغيري أو اإلجراءات اإلضافية. . 

السيناريوهات
يشتمل كل مترين عىل موقف أو سيناريو وجيز وافرتايض مع امرأة أو فتاة تطلب املساعدة أو ناجية من 

لكن غري مستندة  بالسياق،  السيناريوهات ذات صلة  تكون  أن  ينبغي  االجتامعي.  النوع  املبني عىل  العنف 
أن تختلف عن  ينبغي  لكنها  املستخدمة  التعرف عىل األسامء  السهل  أن يكون من  ينبغي  إىل حاالت حقيقية. 

التالية:  أسامء أي ناجيات معروفات أو أفراد األرسة أو القادة. ميكن للِفرق والقادة النظر يف الخيارات 

االتفاق عىل مشكلة قد تواجهها املرأة أو الفتاة، مثل نوع العنف املبني عىل النوع االجتامعي، لكن ليس عىل تفاصيل أخرى. 	

النوع االجتامعي، ثم االتفاق عىل مامرسة  	 املبني عىل  للعنف  اتجاه معني  أو  مناقشة املشكالت املوجودة يف املجتمع املحيل 
تبلّغ عن حدث ذي صلة. لناجية  االستجابة 

افرتاضية 	 سيناريوهات  املناقشة:  دليل  من  سيناريو  وتكييف  باختيار  قم 
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العنارص الرئيسية التي يتعني عىل قادة املجتمعات املحلية مامرستها خالل الجلسات
املعنية بصفتهم  أدوارهم  الناجيات ضمن  تركز عىل  التي  االستجابة  الجلسات، مامرسة عنارص مهمة من  للقادة، خالل  ميكن 

الخيارات  تبادل  التعاطف واالهتامم وكيفية  للتفكري يف  قوله وفعله  ينبغي  الذي  ما  للقادة مامرسة  املحيل. ميكن  املجتمع  قادة 
لالستجابة:  التالية  الرئيسية  العوامل  ارتياحهم ومهارتهم يف  زيادة  املامرسة،  للقادة، خالل  واملساعدة. وميكن  الدعم  أجل  من 

الناجية. 	 آمنة وطأمنة  مساحة  إنشاء 

االستامع. 	

الشفهي. 	 غري  التواصل 

مفيدة. 	 بعبارات  اإلدالء 

الرضورية( 	 األسئلة غري  تجنب  )مع  والتفضيالت  االحتياجات  لفهم  األسئلة  طرح 

التوجيه( 	 تبادل خيارات اإلحالة وأشكال الدعم األخرى )دون تقديم املشورة أو 

ما الذي ميكن للِفرق املعنية بالعنف املبني عىل النوع االجتامعي تقدميه وتعلمه
املجتمع  لقادة  والدعم  اآلراء  تقديم  التدريبية،  الجلسات  االجتامعي، خالل  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية  للِفرق  ميكن 
بالعنف  املعنية  للِفرق  تتيح  أن  التدريبية  للجلسات  الناجيات. كام ميكن  تركز عىل  التي  االستجابة  بتعزيز  امللتزمني  املحيل 

االجتامعي:  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية  للِفرق  القادة. ميكن  التعلم مع  االجتامعي فرصة  النوع  املبني عىل 

الربامج.   	 بها يف  والتي ميكن االسرتشاد  للناجيات،  املجتمعية  االستجابة  أكرث عىل  االطالع 

التعرف عىل مامرسات القادة يف االستجابة، والتي ميكنها مساعدة الِفرق املعنية بالعنف املبني عىل النوع االجتامعي عىل تقديم  	
مساعدة أفضل للناجيات املشاركات يف إدارة حالة العنف املبني عىل النوع االجتامعي والاليت يدرسن خيار إبالغ القادة.

للمتابعة. 	 إلخ وتحديد مجاالت  اإلحالة،  االجتامعي، وأنظمة  النوع  املبني عىل  العنف  بعواقب  القادة  إملام  قياس مدى 

املستقبيل. 	 التعاون  أجل  القادة من  العالقات مع  تعزيز 
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نرشة إرشادية: ما الذي يجب قوله وفعله عندما تفصح إحدى 
الناجيات عن تعرضها لعنف مبني عىل النوع االجتامعي		

https://gbvguidelines. .2015 ،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 .)IASC( مقتبس من: اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت  13
 /org/en/pocketguide

 noitatiolpxE lauxeS fo noitneverP .krowteN AESP aipoihtE

1202 .ngiapmaC snoitacinummoC esubA &

...By Someone Else
 Provide up-to-date & accurate information
 about any services and support that may
 be available to the survivor. Encourage
 the individual to share this information

 safely and confidentially with the durvivor
 .so that they may disclose as willing

Note
.Do NOT seek out the GBV survivors

 Does the
 survivor

 choose to be
 linked to a

?service

No
 communicate accurate

 information about
.available services

No
 .Maintain confidentiality

 Explain that the survivor may
 change his/her mind & seek

.serivces at a later time
 If services are temporary, mobile,

 or available for a limited time,
 provice information on when the

 .serives will cease to exist

Yes
 Communicate detailed information about
 the available resource/service including

 how to access it, relevant times &
 locations, focal points at the service, safe

.transport options etc
 Do not share information about the

 survivor or their experience to anyone
 without explicit & informed consent of

 the survivor. do not record details of the
 incident or personal identifiers of the

.survivor

By the survivor
look and listen
 .Introduce yourself

 Ask how you can help. Practice
 respect, safety, confidentiaility and

.non discrimination

 Is a GVB actor/
 referral pathway

?available

 A GBV incident is
disclosed to you

Yes
 Follow the GBV referral
 pathway to inform the

 survivor about available
 GBV serices and refer if
 given permission by the

.survivor

https://gbvguidelines.org/en/pocketguide/
https://gbvguidelines.org/en/pocketguide/
https://gbvguidelines.org/en/pocketguide/
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  النظر

بها.  	 ورّحب  الناجية  استقبل 

الناجيات إىل مالبس أو رعاية  	 تلبية أي احتياجات عاجلة. قد تحتاج بعض  التي ميكنك بها املساعدة يف  الكيفية  اسأل عن 
فورية.  طبية 

اسأل عام إذا كانت الناجية تشعر باالرتياح للحديث يف املوقع الحايل. اعرث عىل مكان أكرث خصوصية أو راحة إذا لزم األمر. 	

قدم املياه أو منديل، إلخ. 	

قولها:  لك  ينبغي  التي  املفيدة  األشياء  أمثلة عىل 

»يبدو أنك تشعرين بكثري من األمل اآلن، هل تودين الذهاب إىل عيادة صحية؟«  	

بارتياح أكرب؟ هل  	 الحايل مناسب لك؟ هل هناك مكان آخر ستشعرين فيه  »هل املكان 
محادثة؟«  إلجراء  باالرتياح  تشعرين 

بالجلوس«. 	 املياه؟ تفضيل   »هل ترغبني يف بعض 

 االستامع

تتحدث.  	 أكرث مام  استمع 

تحكم يف فضولك وال تضغط بطرح األسئلة. 	

عرّب عن املواساة بكلامت الدعم. أكد عىل أن ما حدث ليس خطأ الناجية.  	

والفهم.  	 التعاطف  عرَب عن 

التي ستشاركها معك. 	 املعلومات  أنك ستحافظ عىل رسية  تعرف  اجعلها 

ركز عىل الناجية وتجربتها، حتى وإن كانت لديك بعض الشواغل بشأن املتعدي أو السياق األوسع نطاقاً أو املوقف األمني.  	

قولها:   لك  ينبغي  التي  املفيدة  األشياء  أمثلة عىل 

»أنا مرتاح ألنِك أخربتني بذلك«. 	

»أعلم أن هذا يحدث لنساء أخريات يف املجتمع املحيل. لسِت وحدك«.  	

»أنا آسف عىل حدوث ذلك لك«.  	

»ما حدث مل يكن خطؤك«. 	

»كل يشء نتحدث عنه سيبقى بيننا. لن أشارك أي يشء دون إذن منِك«.  	

»أرجو أن تشاريك معي ما تريدين فحسب. ليس عليك إخباري بأي يشء أكرث مام تريدين«. 	



104

 الصلة

اتخاذ قراراتها. 	 الناجية يف  احرتم حقوق 

املتاحة.  	 الخدمات  املعلومات حول  وتبادل  االجتامعي  النوع  املبني عىل  العنف  الناجيات من  إحالة  استخدام مسار 

اسأل عام إذا كانت تريد أي دعم معني منك. 	

أخرب الناجية أنها ال تحتاج إىل اتخاذ أي قرارات اآلن وميكنها الوصول إىل الخدمات يف املستقبل. 	

اسأل عام إذا كان هناك أحد من أفراد أرستها عىل علم باألمر ويدعمها.  	

إذا كانت تريد هذه املساعدة فحسب. 	 الدعم املقدم من أرستها—لكن  اعرض عليها املساعدة يف تعزيز 

الخدمات. 	 إىل  الناجية  مرافقة  اعرض 

املعلومات حول حالتها دون موافقتها. 	 تتبادل  الرسية وال  حافظ عىل 

إذا كانت تريد ذلك ودعها تعرف أنك متوفر. 	 الناجية مجدداً  ضع خطة للتحدث مع 

قولها: لك  ينبغي  مفيدة  أشياء 

بيننا«.  	 محادثتنا  »ستبقى 

»هناك برنامج خاص يدعم النساء والفتيات الاليت يجدن أنفسهن يف مواقف مامثلة. هل تريدين أن تعريف عنه؟«  	

مساعدتك؟« 	 ميكنني  »كيف 

ذلك؟« 	 أردِت  إذا  بالخدمات  بإيصالك  »ميكنني مساعدتك 

»أريد أن أتأكد من أن أرستك تدعمك. هل هناك أي يشء ميكنني فعله ملساعدتك؟ هل تريدين مني التحدث  	
ألي شخص؟« 

 »ال تشعري بالضغط التخاذ أي قرارات اآلن. ميكنك التفكري يف األشياء وتغيري رأيك دامئا يف املستقبل ».  	

الذي تريدين. كيف ميكنني االطمئنان عليك؟« 	 الدعم  أتأكد من أنك بخري ومن أنك تتلقني  »أريد أن 
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دليل وأداة التخطيط: املنارصة مع القادة بالنيابة عن الناجيات

النظر يف مالمئة  النوع االجتامعي عىل  املبني عىل  بالعنف  املعني  الفريق  التخطيط هذا إىل مساعدة  يهدف دليل 
االجتامعي. وينقسم  النوع  املبني عىل  العنف  األفراد من  الناجيات  بالنيابة عن  للمنارصة  القادة  وكذلك مقاربة إرشاك 

أثناء االجتامع.  التخطيط لالجتامع، و3.  التوجيه إىل ثالث خطوات: 1 استعراض السالمة واألخالقيات، و2. 

النوع االجتامعي عىل  املبني عىل  بالعنف  املعنية  الِفرق  التوجيه  التي تيل هذا  التخطيط  أداة  قد تساعد 
للمناقشات  لالستعداد  الِفرق  األداة مصممة ملساعدة  أن هذه  أكرب. ومع  بدرجة  أفكارهم وخططهم  تنظيم 

االجتامعي  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية  للِفرق  فإنه ميكن  األفراد،  الناجيات  بدعم  املتعلقة  الصعبة 
القادة يشتمل عىل املنارصة أو »طرح األسئلة«.  استخدام األداة لتنظيم أنفسهم قبل أي اجتامع مع 

املنارصة مع القادة بالنيابة عن الناجيات: دليل التخطيط:

يف 	.  االجتامعي  النوع  عىل  املبني  بالعنف  املعني  الفريق  أعضاء  أحد  مشاركة  قبل  واألخالقيات  السالمة  استعراض 
مبارشة: منارصة 

القائد.  	 املعرّب عنها، مبا يف ذلك اختيار  الناجية  املنارصة إىل رغبات  تستند 

الناجية، مبا يف ذلك   	 النوع االجتامعي واثقاً من رغبات  املبني عىل  بالعنف  الفريق املعني  يكون عضو 
القائد مع  تبادلها  ميكنه  التي  املعلومات 

باستمرار.  	 االجتامعي  النوع  املبني عىل  العنف  حالة  النفيس-االجتامعي/إدارة  الدعم  الناجية خدمات  يتلقى 

القائد   	 اجتامعات مع  لعقد  والراحة  باألمان  االجتامعي  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعني  الفريق  يشعر عضو 
لهذا الغرض. ال ينبغي أن يكون هذا النوع من اإلرشاك مطلوباً من املوظفني. 

الناجية مبارشًة والقدرة عىل   	 إىل  الوصول  النوع االجتامعي  املبني عىل  بالعنف  املعني  الفريق  ميكن لعضو 
اإلبالغ عن أي تهديدات، إلخ.

القادة:	.  أحد  اجتامع مع  لعقد  التخطيط 

األخالقية.  	 واملعايري  السالمة  ملعايري  االمتثال  احرص عىل 

املناسب يف االعتبار.   	 التأهب وامللف الشخيص  القائد، مع أخذ  الفريق إلرشاك  اتفق عىل ممثل/عضو من 

املرشف/الزمالء  	 مع  املقاربة  ناقش 

للقائد. 	 أولويتها  وحدد  »األسئلة«  وضح 

الحالة. 	 القائد يف االعتبار يف  خذ اهتاممات 

أرضية مشرتكة. 	 حدد 

االجتامع. 	 أثناء  عليها  الضوء  لتسليط  اإليجابية  القائد  مساهامت  حدد 

واملخاطر  	 املحتملة  الراجعة  للتغذية  لالستعداد  املتخذة يف حاالت مامثلة  اإلجراءات  ناقش 
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املمكنة. والعواقب 

اجمع املعلومات، مبا يف ذلك الحقائق ذات الصلة عن الحالة واألشكال ذات الصلة من  	
للعنف  املختلفة  األشكال  الوقائع حول  )انظر صحيفة  االجتامعي  النوع  املبني عىل  العنف 

االجتامعي(  النوع  املبني عىل 

والرتكيز  	 الوقائع  ومعالجة  املشرتكة  األرضية  التأكيد عىل  مع  واستعرضها،  الرئيسية  النقاط  نظم 
»األسئلة«. عىل 

اإليجايب. 	 بالتواصل  واهتم  الرئيسية،  الرسائل  واطرح  التحيات،  قدم 

إذا كنت ستقوم  	 املناسب،  الوقت  تأكد من اختيار  اطلب عقد اجتامع، حسب االقتضاء. 
إلخ( والصلوات،  الوجبات،  أثناء  )ليس  بزيارة 

املوعد.  	 للوصول يف  الحاجة  للنقل حسب  خطط 

مناسبة. 	 خطط الرتداء مالبس 

القادة:	.  أثناء االجتامع مع أحد 

املجامالت.  	 وتبادل  التحيات  وّجه 

ارشح الغرض من زيارتك وسبب طلب دعمه.   	

واستمع إىل   	 القائد متحمساً ملشاركة مشاعره وآرائه حول حالة ما. كن صبوراً  استمع إىل ما يقوله. قد يكون 
شواغله وأقر مبشاعره دون إصدار األحكام.

اإليجابية.  	 ومساهامته  القائد  باهتاممات  أقر 

أو كليهام.  	 أو شواغله  القائد  الرئيسية. استمع إىل استجابة  النقاط  الشواغل، مع االعتامد عىل  شارك 

للناجية.  	 بالنسبة  املشرتكة  وشواغلكام  القائد  اهتاممات  خاطب 

معاً.   	 املطلوبة  »األسئلة«/اإلجراءات  إمكانات  استكشفا 

املشكالت. 	 لحل  مشرتكة  مقاربة  اعتمد 

أو  	 التي بني يديك، وال تشتت نفسك بقضايا أخرى  الناجية والحالة  حافظ عىل تركيزك عىل 
إثارتها.  يتم  قد  نطاقاً  أوسع 

ال تضغط التخاذ قرار فوري إذا مل يكن هناك داٍع لذلك.  	

للغاية أو إذا تم  	 أو غاضباً  اشكر القائد عىل وقته وأنِه االجتامع رسيعاً، إذا كان مرتدداً 
تهديدات.   بأي  التلويح 

التالية.  	 والخطوات  االتفاق  نقاط  لخص 

فيها.  	 النظر  القائد  تريد من  التي  النهائية  أفكارك  شارك 

وتقديره. 	 القائد  لوقت  امتنانك  عرّب عن 

االقتضاء. 	 للمتابعة، حسب  وخطط  االتصال  معلومات  تبادل 

[املنارصة مع القادة بالنيابة عن الناجيات: أداة التخطيط
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ملخص القضايا والطلبات 

بإيجاز، ملَ تنظر يف أمر املنارصة مع أحد القادة؟

األخالقيات والسالمة

التدخل؟ الناجية هذا  هل طلبت 

باآليت: يتعلق  الناجية وموافقتها فيام  أنت واثق من رغبات  هل 
تبادلها؟ التي ميكنك  املحددة  املعلومات  ما هي 

التحديد؟ القادة عىل وجه  مع من 

القائد؟ للقاء  واالرتياح  باألمان  املوظفون  يشعر  هل 

هل يوجد لدى املوظفني:
الالزمة؟ والنقل  التواصل  وسائل 

التهديدات أو أي مخاطر أمنية أخرى؟ بالدعم املتاح يف حالة  معرفة 

الغرض

الرئييس؟ ما هو سؤالك 
القائد اتخاذها؟ التي تريد من  ما هي اإلجراءات 

______________________________________________________________ املشارك/ين:  املحيل  املجتمع  قائد/قادة 
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اهتاممات القائد

القضية؟  القائد عىل  انفتاح  ما مدى 

االجتامعي  النوع  املبني عىل  العنف  مناهضة  لربنامج  داعم  منفتح. 
الناجيات. تركز عىل  التي  لالستجابة  وداعم 

منفتح جزئياً. أظهر اهتامماً بأنشطة برنامج مناهضة العنف املبني عىل النوع االجتامعي، لكنه غري معروف بأنه منارص للناجيات 

موثوق به.

منغلق. غري معروف لدى برنامج مناهضة العنف املبني عىل النوع االجتامعي، أو يُعتَقد أنه غري داعم، أو كال األمرين.

بشدة بشأن... من املحتمل أن يكون قلقاً 
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النقاط الرئيسية للمناقشة

عليها؟ الضوء  تسليط  ينبغي  التي  املهمة  الرئيسية  الوقائع  أو  املعلومات  أو  النقاط  ما هي 
الوقائع(؟ )انظر صحائف  القائد أكرث من غريها  التي تخاطب اهتاممات  الوقائع  ما هي 

االستعداد للتحديات املحتملة

محتملة.  وحجج  مختلفة  نظر  وجهات  توقع 
الرئيسية؟ النقاط  عىل  للرتكيز  املناقشة  توجيه  ستعيد  كيف 

أسلوب التواصل

القائد.  مع  التواصل  عند  تذكرها  ينبغي  مهمة  أشياء 
معينة؟  تحيات 

أو  املجتمع  بها لسالمة  اإلقرار  إيجابية ميكنك  القائد مساهامت  هل قدم 
االجتامعي؟  النوع  املبني عىل  العنف  مناهضة  برنامج 
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صحيفة وقائع: الزواج املبكر/القرسي

الزواج املبكر مرادف لـ »زواج األطفال«، وهو الزواج الذي يكون أحد طرفيه عىل األقل أقل من 81 عاماً. وغالباً 
تأثراً  أكرث  الفتيات  الجنسني، مام يجعل  املتأصلة بني  املساواة  نتيجة لعدم  األطفال  املبكر/زواج  الزواج  ما يكون 

الفتيات.14 انتشاره بني  الفتيان سدس  زواج األطفال بني  انتشار  إىل حد بعيد بهذه املامرسة. وعاملياً، ميثل 

الزواج القرسي هو زواج يتزوج فيه أحد الطرفني أو كالهام دون موافقته أو ضد رغبته. وميكن أن يكون الزواج زواجاً 
قرسياً حتى وإن دخل فيه الطرفان كالهام برضا تام إذا أُجرِبَ أحدهام أو كالهام عىل االستمرار يف الزواج دون إرادتهام. 15

ما يُجربَن عىل الزواج وال يستطعن،  الفتيات غالباً  الزواج املبكر شكل من أشكال الزواج القرسي، ألن 
بلوغهن 81 عاماً.   الزواج قبل  اإلنسان، إعطاء موافقة مستنرية عىل  ملعايري حقوق  وفقاً 

اعتباره  ينبغي  النوع االجتامعي، لكن  املبني عىل  العنف  أنه شكل معني من أشكال  املبكر/القرسي )MFE( عىل  الزواج  يُعرّف 
الدخول يف عالقات جنسية. بالتبعية عىل  الزواج يُجربَن  الاليت يُجربَن عىل  الفتيات  الجنيس، حيث إن  العنف  أحد أشكال  أيضاً 

تأثري الزواج املبكر/القرسي 
االتفاقيات  الرغم من  العامل، عىل  أجزاء مختلفة من  الفتيات وصحتهن يف  املبكر/القرسي حياة  الزواج  يهدد 

انتهاك خطري لحقها يف  الزواج  الفتاة عىل  الحاسمة عىل رضره. وإجبار  الوطنية واألدلة  الدولية والقوانني 
مخاطر  بعدة  املبكر/القرسي  الزواج  يسببه  الذي  االنتهاك  يرتبط  كام  الجسدية.  تقرير مصريها وسالمتها 

املحلية.  لألفراد واألرس واملجتمعات  بالنسبة  املامرسة  لهذه  الضار  التأثري  يفاقم من  وعواقب، مام 

دوافع الزواج املبكر/القرسي
أشكال الزواج املبكر/القرسي عرفية يف أجزاء كثرية من العامل، لكن عادات الزواج تغريت رسيعاً داخل 

العيش وحاالت  التي تشهدها سبل  التغريات  املامرسات وكذلك  تغيري  إىل حركات  استناداً  املحلية،  املجتمعات 
إمكانية  وتأمني  الفتيات  الوالدين بحامية  باهتامم  املبكر مدفوعاً  الزواج  يكون  ما  والنزوح. وغالباً  الطوارئ 
زواجهن. وخالل حاالت الطوارئ، عندما يكون الضغط شديداً عىل موارد األرسة، فإن هذه الشواغل غالباً 

أكرب يف األعامر.  الفتيات األصغر سناً وفروقاً  الزواج املبكر ويتحول ليشمل  ما تتزايد، وقد يزداد 

العواقب الفردية

الدراسة.  	 أكرث عرضة لالنقطاع عن  يتزوجن  الاليت  الفتيات  تكون 

املرأة بنسبة ترتاوح من 01 إىل  	 املبكر/القرسي دخالً أقل. حيث يزيد دخل  للزواج  الاليت يتعرضن  الفتيات/النساء  تحقق 
التعليم االبتدائية. 02% عن كل عام من 

ما  	 الاليت يتزوجن غالباً  الحمل، مام يؤدي إىل عواقب صحية سلبية. فالفتيات  املبكر وتكرار  الحمل  املبكر إىل  الزواج  يؤدي 
أو يستخدمنها. الحمل  ال يصلن إىل وسائل منع 

اليونيسف. صفحة ويب عن زواج األطفال، زواج األطفال | اليونيسف  14
اليونيسف. صفحة ويب عن زواج األطفال، زواج األطفال | اليونيسف  15

https://www.unicef.org/press-releases/115-million-boys-and-men-around-world-married-children-unicef
http://www.unicef.org
https://www.unicef.org/protection/child-marriage
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الرئييس للوفاة بني املراهقات )هي ثاين  	 الزواج املبكر كثرياً من مخاطر وفيات األمهات. ووفيات األمهات هي السبب  يزيد 
أعىل سبب لوفاة املراهقات عىل مستوى العامل، ويف بعض البلدان أعىل سبب(. وقد وجدت دراسة متعددة األقطار أن 
وفيات األمهات قد تضاعفت بالنسبة لألمهات الاليت ترتاوح أعامرهن من 51 إىل 91 عاماً، مقارنًة باألمهات الاليت ترتاوح 

أعامرهن من 02 إىل 43 عاماً. كام تضاعفت النسبة مرة أخرى بالنسبة لألمهات الاليت تقل أعامرهن عن 51 عاماً. ويعني 
هذا أن الفتيات الاليت تقل أعامرهن عن 51 عاماً أكرث عرضة بأربع مرات للوفاة أثناء الحمل أو الوالدة أكرث من أي امرأة 

العرشينيات من عمرها. يف 

الوالدة  	 الاليت ال تكون أجسادهن جاهزة للحمل إىل مضاعفات طبية، مثل ناسور  الفتيات  املبكر بني  الحمل  ما يؤدي  وغالباً 
والنزيف. )ناسور الوالدة هو حالة يحدث فيها ثقب يف قناة الوالدة نتيجة للوالدة. وميكن أن يكون هذا الثقب بني املهبل 
و املستقيم أو املبيض أو املثانة. ويؤدي إىل ترسب البول أو الرباز باستمرار من املهبل، مام يتسبب يف شعور بعدم االرتياح 

االجتامعي(. والوصم 

تزيد  	 الحاالت  )sITS(، وبعض  املنقولة جنسياً  باألمراض  اإلصابة  ملخاطر أعىل من  تتزوجن مبكراً  الاليت  الفتيات  تتعرض 
نطاق زواجهن. التفاوضية يف  البرشية. ويعزى ذلك إىل ضعف سلطتهن  املناعة  بفريوس نقص  إصابتهن  احتاملية 

واالكتئاب. 	 للعزلة  أكرث عرضة  يكن  يتزوجن  الاليت  فالفتيات  واالنتحار.  العقلية  الصحة  بسوء  القرسي  الزواج  يرتبط 

املبكر/القرسي معزوالت عن أرسهن. 	 للزواج  يتعرض  الاليت  الفتيات/النساء  تكون  ما  غالباً 

العاطفي والجسدي  	 العنف  العنف، مبا يف ذلك  الغالب عىل  املبكر/القرسي يف  الزواج  تبدأ عن طريق  التي  العالقات  تنطوي 
النوع االجتامعي وعامل خطر ألشكال  املبني عىل  العنف  املبكر/القرسي شكالً من أشكال  الزواج  والجنيس. ولهذا، ميثل 

االجتامعي. النوع  املبني عىل  العنف  إضافية من 

يف بعض السياقات، تؤدي العالقات التي تبدأ من خالل الزواج املبكر/القرسي يف األرجح إىل الطالق، وميكن أن يتسبب  	
السياقات.  للنساء يف هذه  الطالق يف عواقب سلبية إضافية 

الوصول إىل  	 النساء/الفتيات يف  التي تواجه  التحديات  به قانونياً، مام يسهم يف  الزواج املبكر معرتفاً  ما ال يكون  غالباً 
تهن. مستحقا

العواقب األرسية

زيادة وفيات األطفال. يكون األطفال الذين يولدون ألمهات دون سن الخامسة عرشة أكرث عرضة للوفاة مبقدار مرتني  	
ونصف من أولئك الذين يولدون ألمهات ترتاوح أعامرهن من 42 إىل 72 عاماً.

البدين واملعريف.  	 التغذية والنمو  الذين يولدون ألمهات قارصات أكرث عرضة ملشكالت يف  ما يكون األطفال  غالباً 

األرس. 	 تتحملها  التي  الصحية  النفقات  زيادة  إىل  املبكر  بالزواج  املرتبطة  الصحية  املضاعفات  تؤدي 

التعليم عىل أفراد األرسة اآلخرين. ويعني هذا دخالً أقل لألرسة.  	 النساء/الفتيات إىل  افتقار  يؤثر 

تحصينهم ضد  	 احتاملية  املناسبة وكذلك  التغذية  تعليامً عىل  أقل  أمهات  لديهم  الذين  األطفال  احتاملية حصول  أيضاً  تقل 
للوفاة. تعرضهم  احتاملية  وتزيد  الطفولة  أمراض 

العواقب االجتامعية/املجتمعية

البلدان  	 املحلية األكرث فقراً يف  النامية، ويف املجتمعات  البلدان  املبكر/القرسي عىل نطاق واسع يف  الزواج  تشيع مامرسة 
النامية. 

فيها  	 تتمكن  التي  املجتمعات  تكون  الفتيات وفرص عملهن.  تعليم  الحد من  الفقر عن طريق  املبكر يف  الزواج  يساهم 
ازدهاراً.    أكرث  الثانوي  تعليمهن  إكامل  الفتيات من 
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صحيفة وقائع: عنف الرشيك الحميم

Iعنف الرشيك الحميم )VPI( هو منط من السلوك يف أي عالقة حميمية– غالباً يف الزواج، لكن أيضاً 
يف عالقات املواعدة أو بني الرشكاء السابقني– حيث ميارس شخص ما السلطة والسيطرة عىل الشخص 

العشري«(  باسم »العنف املنزيل« أو »عنف  إليه أيضاً  الحميم )يُشار  اآلخر. ميكن أن يشمل عنف الرشيك 
االنتهاك الجسدي أو الجنيس أو العاطفي أو الروحي أو اإلنجايب أو االقتصادي أو النفيس. 

تأثري عنف الرشيك الحميم
للغاية. ويشمل سلوكيات تفزع  الحميم، حتى وإن كان ال يشمل عنفاً جسدياً، ضاراً  ميكن أن يكون عنف الرشيك 

قصرية  العواقب  من  مجموعة  الحميم  الرشيك  ولعنف  وتعزلهن.   بهن،  وتتالعب  وتهينهن،  وتخيفهن،  الناجيات، 
نطاقاً. األوسع  واملجتمع  املحلية  واملجتمعات  األرسة  عىل  ويؤثر سلباً  للناجيات  بالنسبة  األجل  األجل وطويلة 

هل تيسء النساء لرشكائهن أيضاً؟
العظمى  الغالبية  يرتكبون  الرجال  أن  الحميم، غري  الرشيك  لعنف  التعرض  والنساء  للرجال  ميكن 

الرجال سلطة  مُيَنح  للسلطة، حيث  استغالل  الحميم هو  الرشيك  الحميم. عنف  الرشيك  من عنف 
الرجال عىل إساءة استعامل السلطة. أكرب يف املجتمع واألرسة. كام تقل احتامل معاقبة 

هل سيستجيب قادة املجتمع املحيل لعنف الرشيك الحميم يف السياقات التي يكون فيها شائعاً أو متوقعاً؟  
النوع االجتامعي. فمن  العادات االجتامعية واألدوار وتوقعات  الحميم ودرجاته متأصلة يف  أنواع عنف الرشيك  تكون بعض 
الرجال أزواجهم، وأن يتحكموا يف وصولهن إىل املوارد والخدمات، وأن  العديد من املجتمعات املحلية أن يعاقب  املقبول يف 

الحاالت  اإلنجابية، بل وأن يرضبوهن عىل تجاوزات متصورة. وحتى يف  الجنسية وخيارتهن  السيطرة عىل حياتهن  ميارسوا 
الحميم مشكلًة  الرشيك  املحيل وغريهم سيعتربون عنف  املجتمع  قادة  فإن  معيارياً،  الحميم  الرشيك  فيها عنف  يكون  التي 

التوقعات االجتامعية أو عندما  العنف  ينبغي« - أي عندما تتجاوز درجة  الرجال برضب زوجاتهم »أكرث مام  عندما يقوم 
ما يُفَهم التدخل يف هذه الحاالت عىل أنه جزء من مسؤوليات قادة املجتمع املحيل.  ال يُعترَب االنتهاك مربراً. وغالباً 

دورة العنف
أو حتى  الهدوء قد تدوم ألسابيع  تتخللها فرتات من  العنف  الشديد واملتصاعد بكونه دائرة من  الحميم  الرشيك  Sيتسم عنف 

أعوام، ثم تتصاعد إىل أحداث عنف. ميكن مقارنة دورة العنف هذه بأمناط الطقس، حيث تكون فرتة الهدوء مشمسة، ثم 
يرتاكم الضغط يف صورة غيوم حتى العاصفة. فهم دورة العنف أمر مهم، ألن قادة املجتمع املحيل وغريهم قد يعتقدون أن 
الناجية يف واقع األمر معرضة للخطر.  حالة من حاالت عنف الرشيط الحميم قد »تم حلها« خالل فرتة هادئة، بينام ال تزال 

العواقب الفردية

النساء الاليت تعرضن للعنف الجسدي أو الجنيس عىل يد رشيك تعرضن إلصابات نتيجة لذلك.  	 الوفاة واإلصابة - 24% من 
وميكن أن تشمل هذه اإلصابات الكدمات والخدوش والجروح وإصابات يف البطن وإصابات يف الرأس ومتزقات وكسور يف 

العظام أو األسنان وحروق، إلخ. ميكن أن تؤدي اإلصابات الشديدة إىل الوفاة.
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األمراض املزمنة – ميكن أن يسبب اإلجهاد الناجم عن عنف الرشيك الحميم الذي يطول أمده إىل أمراض قد يصعب  	
والحاالت، حيث ميكن  األمراض  للعديد من  الحميم عامل خطر  الرشيك  يعترب عنف  تفاقمها.  أو تشخيصها وإىل  تحديدها 

العنف.  توقف  بعد  لفرتة طويلة  الصحية  العواقب  تستمر  أن 

ويرتبط  	 باالكتئاب.  لإلصابة  أكرث عرضة مبرتني  الحميم  الرشيك  لعنف  يتعرضن  الاليت  النساء   - واالنتحار  العقلية  الصحة 
أكرث  الحميم  الرشيك  لعنف  يتعرضن  الاليت  النساء  للصدمة )DSTP(. وتكون  التايل  الكرب  باضطراب  الحميم  الرشيك  عنف 

االنتحار. ملحاولة  عرضة 

الحميم معزوالت عن أرسهن وأصدقائهن. كام يساهم  	 الرشيك  يتعرضن لعنف  الاليت  النساء  قد تكون   - العزلة االجتامعية 
االجتامعية.  الحياة  النساء ملشاركتهن يف  فقدان  الحميم يف  الرشيك  بعنف  املتصلني  واالكتئاب  الذات  تقدير  تدين 

الحميم من  	 الرشيك  لعنف  يتعرضن  الاليت  النساء  تعاين  أن  احتاملية  تزيد  الكحوليات واملخدرات –  تعاطي  مشكالت 
تقريباً.  الضعف  مبقدار  الكحوليات  تعاطي  مشكالت 

أو  	 الجسدي  الحميم  الرشيك  لعنف  يتعرضن  الاليت  والفتيات  النساء  إصابة  احتاملية  تزيد   – املنقولة جنسياً  األمراض 
الزهري أو املتدثرة الحرثية )الكالميديا( أو السيالن مبقدار مرة ونصف. ويف بعض املناطق )مبا  الجنيس أو كليهام بعدوى 

البرشية مبقدار مرة ونصف. املناعة  أفريقيا جنوب الصحراء(، يكن أكرث عرضة لإلصابة بفريوس نقص  يف ذلك 

بالحمل غري املرغوب واإلجهاض واإلجهاض غري اآلمن. 	 الحميم  الحمل غري املرغوب واإلجهاض – يرتبط عنف الرشيك 

العواقب األرسية

الوالدة واإلمالص )والدة  	 أثناء الحمل باإلسقاط، وتأخر رعاية ما قبل  الحميم  العمل – يرتبط عنف الرشيك  أثناء  العنف 
املواليد. الجنني وانخفاض وزن  املبكرة وإصابة  املبكر والوالدة  ميتاً( واملخاض  املولود 

صحة األطفال – تزيد نسبة إنجاب النساء الاليت يتعرضن لعنف الرشيك الحميم ملواليد منخفيض الوزن عند الوالدة مبقدار  	
61%، ووجدت الدراسات أن األطفال الذين يولدون لنساء يتعرضن لعنف الرشيك الحميم أكرث عرضة للتقزم بنسبة %04، 

وأن فرص تطعيمهم أقل، وأن معدالت وفاتهم بسبب اإلسهال أعىل، وأنهم أكرث عرضة لخطر الوفاة قبل بلوغ سن الخامسة. 

النساء  	 الصحة العقلية لدى األطفال – وجدت دراسات عدة أن هناك ارتباط بني عنف الرشيك الحميم الذي تتعرض له 
القلق واالكتئاب وسوء األداء املدريس. لها األطفال، مثل  التي يتعرض  والعواقب 

املعيشية. 	 األطفال يف األرسة  بإساءة معاملة  الحميم  الرشيك  يرتبط عنف  األطفال:  سالمة 

يشهدون  	 الذين  الفتيان  أن  إىل  أدلة مهمة  تشري  يشهدونها.  التي  السلوكيات  األطفال  املستقبلية: سيكرر  األطفال  عالقات 
الاليت يشهدن لعنف  الفتيات  الحميم الحقاً يف حياتهم وأن  الحميم أكرث عرضة الرتكاب عنف الرشيك  عنف الرشيك 

الرشيك الحميم أكرث عرضة ألن يكن يف عالقات مسيئة الحقاً يف حياتهن.  

العواقب االجتامعية/املجتمعية

انتشار  	 بها  يقل  التي  والبلدان  املجتمعات.  فادحة يف جميع  الحميم  الرشيك  لعنف  واملجتمعية  االقتصادية  التكاليف  تعترب 
إىل حد بعيد. عنف الرشيك الحميم تكون أكرث ازدهاراً 

العمل.  	 النساء وقدرتهن عىل  الحد من حركة  الفقر من خالل  الحميم يف  يساهم عنف الرشيك 

الخالفات األرسية واالنفصال. 	 الحميم يف  الرشيك  يساهم عنف 

السكني، وقد يحتجن إىل دعم  	 الحميم عواقب متباينة وانعدام األمن  يتعرض لعنف الرشيك  الاليت  النساء  ميكن أن تواجه 
اجتامعي/مجتمعي. 

وتتكرر. 	 العواقب  تتفاقم  املستقبلية، حيث  واألجيال  األطفال  الحميم عىل  الرشيك  يؤثر عنف 



114
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العنف الجنيس هو أي فعل جنيس )أو محاولة الحصول عىل فعل جنيس(، أو تعليقات أو 
التهديدات  أو  اإلكراه  استخدام  أو  ما،  لالتجار بجنسانية شخص  أو ترصفات  تلميحات جنسية، 

بالضحية. النظر عن عالقته  البدنية من جانب أي شخص بغض  القوة  أو  باإليذاء 

االغتصاب هو اإليالج غري الرضايئ للمهبل أو الرشج أو الفم باستخدام القضيب أو أي جزء آخر من أجزاء الجسم. 
الضحية  باستخدام أي غرض. ميكن أن يرتكب االغتصاب شخص تعرفه  أو الرشج  للمهبل  ويشمل كذلك اإليالج 

ما يُشار إىل االغتصاب الذي يرتكبه شخصان أو أكرث باسم االغتصاب الجامعي. أو شخص غريب. وغالباً 

االعتداء الجنيس هو أي شكل من أشكال االتصال الجنيس غري الرضايئ ال يشمل أو يؤدي إىل اإليالج. وتشمل 
الجنسية واألرداف.  املرغوب لألعضاء  اللمس غري  أو  املداعبة  أو  التقبيل  االغتصاب وكذلك  أمثلته محاوالت 

التناسلية األنثوية  الحوادث االغتصاب إذ ال يحدث إيالج. برت/تشويه األعضاء  النوع من  وال يشمل هذا 
هو فعل اعتداء جنيس يؤثر عىل األعضاء الجنسية، ومن ثم فإنه يُصّنف عىل أنه فعل جنيس. 

هناك أنواع عدة من االعتداء الجنيس واالغتصاب التي تشمل، عىل سبيل املثال ال الحرص، ما ييل:

االغتصاب يف الزواج أو عالقات املواعدة. 	

االغتصاب من جانب غرباء. 	

االغتصاب من جانب جنود. 	

الخدمات. 	 الجنس مقابل  املطالبة مبامرسة  به، مبا يف ذلك  املرغوب  اللمس غري  أو  بها،  املرغوب  الجنسية غري  التلميحات 

أو جسدية. 	 عقلية  إعاقات  لديهم  الذين  لألشخاص  الجنيس  االنتهاك 

لألطفال. 	 الجنيس  االنتهاك 

الزواج القرسي، مبا يف ذلك زواج األطفال. 	

إكراه أي شخص عىل مامرسة البغاء. 	

تأثريات االعتداء الجنيس واالغتصاب
نطاقاً. وهناك  األوسع  املحلية، ومجتمعهن  الناجيات، وأرسهن، ومجتمعاتهن  عىل  سلباً  ويؤثر  أمر ضار  الجنيس  العنف 

العنف  يكون  أن  األجل. وميكن  وبعيدة  األجل  واالجتامعية قصرية  والنفسية  والعقلية  الجسدية  العواقب  العديد من 
املرأة  العنف ومدته وشدته وعمر  بنوع  العواقب وحدتها  للحياة. وتتأثر طبيعة  الجنيس، يف أسوأ حاالته، مهدداً 

تتلقاهام. اللذين  والدعم  والرعاية  واالجتامعية  النفسية  وظروفها  باملتعدي/الجناة  وعالقتها  منائها  ومستوى 

املصدر: اليونيسف رعاية املجتمعات املحلية: مجموعة أدوات تغيري الحياة والوقاية من العنف  16
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العواقب الجسدية
اإلصابة والصدمة واملرض  الحادة، مثل  الجسدية  اآلثار  الجنيس  للعنف  الجسدية  العواقب  أن تشمل  ميكن 

املعوية  املزمن واالضطراب  اإلعاقة والعدوى واألمل  املزمنة، مثل  الصحية  والعدوى وكذلك املشكالت 
اإلنجابية، مبا يف  بالصحة  تتعلق  والنوم. وقد تكون هناك مشكالت مبارشة ومستمرة  األكل  واضطرابات 

الحمل. النساء وتعقيدات  الحيض وأمراض  املرغوب واضطرابات  اإلسقاط والحمل غري  ذلك 

الشائع  املثال، من  الحادث مبارشًة، بينام تظهر عواقب أخرى يف مرحلة الحقة. فعىل سبيل  العواقب بعد وقوع  قد تظهر بعض 
التشويش أو االرتباك وقد يشعرن باملرض  الناجيات للصدمة بعد االعتداء مبارشًة، وقد يشعرن بالربد أو اإلغامء أو  أن تتعرض 
الناجيات عن شعورهن  العديد من  أبلغت  الجنيس،  االعتداء  التي تعقب  الساعات واأليام واألسابيع  بالتقيؤ. ويف  الرغبة  وحتى 

بصعوبة يف النوم أو االستمرار يف النوم أو خفقان يف القلب وصعوبة يف التنفس أو الصداع أو آالم وأوجاع عامة أو الشعور 
التخدر أو مشكالت  العام وتوتر العضالت أو  الفزع بسهولة بسبب الضوضاء أو االضطراب  الغثيان أو  بالتعب واإلرهاق أو 
الطبية بعد أشهر  الرعاية  للحصول عىل  أيضاً  النساء  تتوجه  أن  أيضاً  الشائع  الشديدة للضوضاء. ومن  الحساسية  أو  األكل  يف 
الجنيس لألطفال،  االنتهاك  العنف ذاته. ويف حالة  الجسدية عىل  التأثريات  الجنيس. وتعتمد  العنف  أو حتى أعوام من وقوع 

قد ال تكون هناك عالمات جسدية واضحة. وال يعني غياب اإلصابات أو العالمات الجسدية أن العنف الجنيس مل يحدث.

العواقب النفسية والعاطفية
أو حتى مخفية  الداخلية وميكن أن تكون أقل وضوحاً  الخواطر واألفكار واملشاعر  النفسية بوجه عام إىل  العواقب  تشري 

الجنيس  للعنف  والعاطفية  النفسية  التأثريات  تكون  أن  املعلومات. ميكن  تقديم هذه  إىل  الناجيات  تحتاج  قد  ولهذا  متاماً، 
الذايت وردود فعل  واإليذاء  واالكتئاب  القلق  الجنيس  للعنف  الشائعة  النفسية  التأثريات  األجل. تشمل  فورية وطويلة 

أن لكل شخص  التمكني والخزي والغضب. ومن األهمية مبكان تذكر  الغامرة وفقد  الخوف  املزمنة ومشاعر  اإلجهاد 
الناس خاطئاً.  أمراً  يعترب  الناس ظاهرياً  بها  التي يترصف  الكيفية  الحكم عىل  العواطف وإن  التعبري عن  طريقته يف 

ردود  وتختلف  الثقافة.  ذلك  مبا يف  والسياق،  الفرد  بها وسلوكياتهم عىل  يترصفون  التي  الطريقة  وتعتمد  جميعهم مختلفون، 
الداعمني. األشخاص  بالعنف واستجابة  املحيطة  والظروف  الناجية، ووضع حياتها  أفعال من شخص آلخر، حسب عمر 
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برت/تشويه  املعرضات لخطر  الفتيات  األحيان  االجتامعي يف بعض  النوع  املبني عىل  العنف  برامج مناهضة  تدعم  قد 
الناجيات. ويف كثري من األحيان، قد ترشك  بالنيابة عن  األنثوية وتنظر يف إرشاك قادة املجتمع املحيل  التناسلية  األعضاء 

األعضاء  الوقاية من برت/تشويه  املجتمع املحيل يف جهود  قادة  النوع االجتامعي  املبني عىل  العنف  برامج مناهضة 
أنه ميكن تغيري وجهات نظر قادة املجتمع املحيل حول برت/تشويه األعضاء  األنثوية.  وتشري األدلة إىل  التناسلية 

فإنه يكون  األنثوية،  التناسلية  األعضاء  فيها برت/تشويه  مُياَرس  التي  الحاالت  األنثوية من خالل اإلرشاك.18 ويف  التناسلية 
واملنظامت  مجتمعية.  ومشاركة  ومدروسة  متناسقة  العادات جهود  تغيري هذه  ويتطلب  االجتامعية  العادات  متأصالً يف 

األنثوية. التناسلية  األعضاء  برت/تشويه  من  للوقاية  وفعالة  مأمونة  اسرتاتيجيات  لقيادة  األنسب  هي  املجتمعية 

وقائع رئيسية

إصابة  	 أي  أو  الخارجية  األنثوية  التناسلية  لألعضاء  الكيل  أو  الجزيئ  االستئصال  التناسلية عىل  األعضاء  برت/تشويه  ينطوي 
طبية. غري  األنثوية ألسباب  التناسلية  باألعضاء  تلحق  أخرى 

والنساء. 	 للفتيات  فوائد صحية  أي  املامرسة  لهذه  ليس 

والتهابات  	 التبول وخّراجات الحقاً  نزيف شديد ومشكالت يف  يتسبب يف  أن  األنثوية  التناسلية  األعضاء  لبرت/تشويه  ميكن 
وكذلك تعقيدات يف الوالدة وزيادة خطر وفاة حديثي الوالدة.

عاماً. 	 الرضاعة وحتى 51  بني سن  الصغريات  للفتيات  األنثوية  التناسلية  األعضاء  برت/تشويه  يُجَرى 

والنساء. 	 بالفتيات  الخاصة  اإلنسان  لحقوق  انتهاكاً  األنثوية  التناسلية  األعضاء  برت/تشويه  يشّكل 

أنواع برت/تشويه األعضاء التناسلية األنثوية
رئيسية، هي: أنواع  أربعة  إىل  األنثوية  التناسلية  األعضاء  تشويه  يُصّنف 

البظرية، وهو جزء حساس  	 الغدد  الخارجي واملريئ من  البظرية )الجزء  النوع األول:  هو االستئصال الجزيئ أو الكيل للغدد 
كليهام. أو  البظرية(،  بالغدد  املحيطة  الجلد  )ثنية  البظر  القفلة/رأس  أو  األنثوية(،  التناسلية  األعضاء  من 

استئصال  	 الْفرج(، مع  الداخلية من  )الثنيات  الصغرى  والشفرة  البظرية  للغدد  الكيل  أو  الجزيئ  االستئصال  الثاين:  هو  النوع 
استئصالها.  أو دون  الْفرج(  الخارجية من جلد  )الثنيات  الكربى  الشفرة 

بقطع  	 السداد  ويُشّكل  بعمل سداد غطايئ.  املهبل  فتحة  تضييق  التخييطي«، وهو  »الختان  باسم  أيضاً  الثالث: يُعرَف  النوع 
البظر/غطاء  قلفة  استئصال  التقطيب، مع  من خالل  أحياناً  الكربى، ووضعها يف موضع آخر،  الشفرة  أو  الصغرى،  الشفرة 

األنثوية(. التناسلية  األعضاء  برت/تشويه  األول من  )النوع  استئصالها  أو دون  البظرية  والغدد  البظر 

األنثوية لدواع غري  	 التناسلية  تُجرى عىل األعضاء  التي  الضارة األخرى  النوع جميع املامرسات  الرابع: يشمل هذا  النوع 
وكيّها. وثقبها وشّقها وحّكها  األعضاء  تلك  مثل وخز  طبية، 

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/female-genital-mutilation تشوية األعضاء التناسلية األنثوية، 2020. وهي متاحة هنا ،)WHO( صحيفة الوقائع هذه مستمدة من منظمة الصحة العاملية  17
صندوق األمم املتحدة للسكان واليونيسف ومنظمة الصحة العاملية ومجلس السكان. فعالية التدخالت املصممة للوقاية من تشويه األعضاء التناسلية األنثوية أو االستجابة له | اليونيسف؛ املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ومجلس السكان. 2107.   18

مشاركة املجتمع املحيل يف الوقاية من العنف الجنيس والعنف املبني عىل النوع االجتامعي واالستجابة مجموعة من التدخالت يف رشق أفريقيا والقرن األفريقي ومنطقة البحريات العظمى، 2020

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/female-genital-mutilation
https://www.unicef.org/documents/effectiveness-interventions-designed-prevent-or-respond-female-genital-mutilation
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من املعرضات لهذا الخطر؟

النساء  	 عىل  وأحياناً  واملراهقة،  الرضاعة  بني سن  الصغرية  الفتيات  عىل  غالباً  األنثوية  التناسلية  األعضاء  برت/تشويه  يُجَرِى 
وترتكز  ثالثة ماليني.  بأكرث من  األنثوية سنوياً  التناسلية  األعضاء  لبرت/تشويه  يخضعن  الاليت  الفتيات  يُقّدر عدد  البالغات. 
البلدان يف الرشق  أفريقيا، ويف بعض  الغربية والرشقية والشاملية الرشقية من  املناطق  هذه املامرسة بصورة أساسية يف 

التناسلية مصدر قلق عاملي. األعضاء  يعترب برت/تشويه  املناطق. ولهذا  املهاجرين من هذه  األوسط وآسيا، وكذلك بني 

عواقب برت/تشويه األعضاء التناسلية
ليس لبرت/تشويه األعضاء التناسلية أي فوائد صحية، وهو يرض بالفتيات والنساء بطرق عديدة. وهو ينطوي عىل استئصال األنسجة 
التناسلية األنثوية الصحية والطبيعية وإلحاق الرضر بها، كام يتعارض مع الوظائف الطبيعية ألجسام الفتيات والنساء. وبوجه عام، 

تتزايد مخاطر برت/تشويه األعضاء التناسلية مع تزايد شدته، غري أن جميع أشكال برت/تشويه األعضاء التناسلية ترتبط مبشكالت صحية.

الفورية ما ييل: العواقب  ميكن أن تشمل 

الشديد. 	 األمل 

)النزف(. 	 الشديد  النزيف 

التناسلية. 	 األعضاء  نسيج  تورم 

الحمى. 	

التيتانوس. 	 مثل  العدوى، 

بولية. 	 مشكالت 

الجروح. 	 شفاء  مشكالت 

التناسلية. 	 باألعضاء  املحيط  النسيج  إصابة 

الصدمة. 	

الوفاة. 	

ميكن أن تشمل العواقب بعيدة األجل ما ييل:

البولية(. 	 املسالك  والتهابات  املؤمل  )التبول  بولية  مشكالت 

األخرى(. 	 وااللتهابات  البكتريي  املهبل  والتهاب  والحكة  )اإلفرازات  مهبلية  مشكالت 

إلخ(. 	 الحيض،  )الحيض املؤمل وصعوبة مرور دم  الحيض  مشكالت 

والُجدرة. 	 الندبية  األنسجة 

إلخ(. 	 الجنيس  اإلشباع  الجامع وانخفاض  أثناء  )األمل  مشكالت جنسية 

زيادة مخاطر تعقيدات الوالدة )صعوبة الوالدة والنزيف الشديد والوالدة القيرصية والحاجة إىل إنعاش املولود، إلخ( ووفيات املواليد. 	

الحاجة إىل إجراء جراحات الحقة: عىل سبيل املثال، قد يؤدي سد فتحة املهبل أو تضييقها )النوع الثالث( إىل مامرسة فتح  	
املهبل املسدود الحقاً للسامح بالجامع والوالدة )إزالة الختان التخييطي(. ويف بعض األحيان، يُقطّب نسيج األعضاء التناسلية 
مجدداً مرات عدة، مبا يف ذلك بعد الوالدة، وبالتايل تخضع النساء إلجراءات فتح وسد متكررة، مام يزيد من املخاطر الفورية 

واملخاطر طويلة األجل.

إلخ(. 	 الذات،  تقدير  للصدمة وتدين  التايل  الكرب  والقلق واضطراب  )االكتئاب  نفسية  مشكالت 
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العوامل الثقافية واالجتامعية ألداء برت/تشويه األعضاء التناسلية
الزمن وتشمل مزيجاً  التناسلية لإلناث من منطقة إىل أخرى وكذلك عىل مر  تتفاوت أسباب تشويه األعضاء 

األكرث شيوعاً هي: املحلية. واألسباب  واملجتمعات  األرس  والثقافية داخل  االجتامعية  العوامل  من 

من  	 الخوف  لالمتثال، فضالً عن  االجتامعية  الضغوط  فإن  اجتامعياً،  عرفاً  األنثوية  التناسلية  األعضاء  برت/تشويه  يكون  حيثام 
أن رفض املجتمع املحيل، تشّكل دوافع قوية إلدامة هذه املامرسة. ويف بعض املجتمعات املحلية، يجري برت/تشويه األعضاء 

فيه. التشكيك  ودون  باإلجامع  األنثوية  التناسلية 

والزواج. 	 للبلوغ  الفتيات وطريقة إلعدادهن  تربية  من  األنثوية جزءاً رضورياً  التناسلية  األعضاء  برت/تشويه  يُعترَب  ما  غالباً 

وهو  	 مقبوالً.  جنسياً  سلوكاً  يُعترَب  مبا  املتعلقة  باملعتقدات  مدفوعاً  األنثوية  التناسلية  األعضاء  برت/تشويه  يكون  ما  غالباً 
الزواج. يُعتَقد يف العديد من املجتمعات املحلية أن برت/تشويه األعضاء  الزواج واإلخالص يف  يهدف إىل ضامن العذرية قبل 

الزواج.  الجنسية خارج  األفعال  مقاومة  يساعدهن عىل  أنه  يُعتَقد  وبالتايل  النساء  يحد من شهوة  األنثوية  التناسلية 

الزواج. 	 إمكانية  يزيد من  البرت  أن  يُعتَقد  عندما  األنثوية  التناسلية  األعضاء  برت/تشوية  احتاملية  تزيد 

يصبحن  	 الفتيات  أن  فكرة  تشتمل عىل  والتي  والحياء،  لألنوثة  الثقافية  باملُثُل  األنثوية  التناسلية  األعضاء  برت/تشوية  يرتبط 
أنثوية أو ذكورية. تُعترَب غري نظيفة أو غري  طاهرات وجميالت بعد استئصال أجزاء من أجسامهن 

الرغم من عدم وجود نصوص دينية تنص عليها. 	 ما يعتقد املامرسون أن هذه املامرسة تحظى بدعم ديني، عىل  غالباً 

غري  	 البعض  ويعتربه  البعض،  له  يروج  األنثوية:  التناسلية  األعضاء  برت/تشويه  بشأن  متباينة  مواقف  الدينيون  القادة  يتخذ 
القضاء عليه. البعض اآلخر يف  بينام يساهم  بالدين،  ذات صلة 

بعض  	 وحتى  بل  والختّانني،  الدينيني،  والزعامء  املحلية،  املجتمعات  قادة  مثل  والقوة،  للسلطة  املحلية  للهياكل  ميكن 
للتخيل عن برت/تشويه األعضاء  الطبيني، أن تسهم يف دعم هذه املامرسة. وميكنهم أن يكونوا منارصين فعالني  املوظفني 

األنثوية. التناسلية 

ما  	 ثقافياً، وه  تقليداً  املامرسة  تُعترَب هذه  األنثوية،  التناسلية  األعضاء  برت/تشويه  بها  مُياَرس  التي  املجتمعات  ويف معظم 
الستمرارها. كحجة  الغالب  يف  يُستخَدم 

املجاورة.  	 الجامعات  تقاليد  بتقليد  اعتامد هذه املامرسة يف اآلونة األخرية  يرتبط  املجتمعات،  ويف بعض 

التناسلية:  األعضاء  برت/تشويه  املعلومات عن  املزيد من  التالية لالطالع عىل  املوارد  انظر 
	 https://www.who.int/news- هنا:  متاحة  الكاملة  املعلومات  العاملية )WHO(. صحيفة  الصحة  منظمة 

room/fact-sheets/detail/female-genital-mutilation

عامي  	 بني  له  واالستجابة  التناسلية  األعضاء  برت/تشويه  من  للوقاية  املختلفة  االسرتاتيجيات  أدلة  ميكن الستعراض 
الصحة  واليونيسف ومنظمة  للسكان  املتحدة  األمم  املستقبلية: صندوق  الربامج  يوّجه وضع  أن  2008 و2020 
أو  األنثوية  التناسلية  األعضاء  تشويه  من  للوقاية  املصممة  التدخالت  فعالية   .2020 السكان.  العاملية ومجلس 

 | له  االستجابة  أو  األنثوية  التناسلية  األعضاء  تشويه  للوقاية من  املصممة  التدخالت  فعالية  له.  االستجابة 
ليونيسف ا

للقضاء عىل تشويه  	 واليونيسف  للسكان  املتحدة  األمم  برنامج صندوق  متاحة من خالل  إضافية  هناك موارد 
األعضاء  تشويه  للقضاء عىل  واليونيسف  للسكان  املتحدة  األمم  برنامج صندوق  لإلناث:  التناسلية  األعضاء 

اليونيسف  | لإلناث  التناسلية 

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/female-genital-mutilation
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/female-genital-mutilation
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https://www.unicef.org/documents/effectiveness-interventions-designed-prevent-or-respond-female-genital-mutilation
https://www.unicef.org/protection/unfpa-unicef-joint-programme-eliminating-fgm
https://www.unicef.org/protection/unfpa-unicef-joint-programme-eliminating-fgm

