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االستجابة للعنف املبني عىل النوع 
)GBV( االجتامعي

التدريب
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)GBV( االستجابة للعنف املبني عىل النوع االجتامعي

من املستهدفون بالتدريب؟

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

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

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

كيف يرتبط التدريب بتوجيهات مجموعة األدوات؟

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

النوع االجتامعي.  املبني عىل  األدوات ويستند إىل أدوات وموارد االستجابة للعنف 

الوقت واملوارد الالزمة

التدريبية مصممة  الوحدات  والغداء.  االسرتاحة  لفرتات  الوقت  إتاحة  كاملني، مع  يومني  التدريب يف  تغطية محتوى  ميكن 
التي تستغرق  التدريبية  الدورة  النوع االجتامعي، وميكن تكرار  املبني عىل  العنف  لرتكز عىل شكل أو نوع محدد من 

التدريبية عىل بعضها بعض،  الوحدات  تبني  االجتامعي.  النوع  املبني عىل  العنف  إضافية من  أشكال  للرتكيز عىل  يومني 
بالتسلسل  يومني  مدتها  تدريبات مستمرة  االجتامعي  النوع  املبني عىل  العنف  مناهضة  برامج  تنظم  بأن  يُوَص  ولهذا 
أوالً.  النوع االجتامعي  املبني عىل  للعنف  الرئيسية  املفاهيم  املشاركني إكامل تدريب  ينبغي عىل  أنه  به. تذكر  املوص 

جداول التدريب الزمنية التي ميكن أخذها يف االعتبار فيام يتعلق باالستجابة للعنف املبني عىل النوع 
االجتامعي:  

يومان 	 التأسييس(:  )التدريب  الرئيسية  املفاهيم 

النوع االجتامعي  	 املبني عىل  العنف  )تركز عىل فهم شكل من أشكال  النوع االجتامعي  املبني عىل  للعنف  االستجابة 
يومان* له(:  واالستجابة 

للِفرق، حيثام أمكن، تخصيص نصف يوم إىل يوم كامل إضايف مع قادة املجتمعات املحلية  *ميكن 
االجتامعي.  النوع  املبني عىل  للعنف  االستجابة  لتعزيز  الالزمة  اإلجراءات  لتخطيط 

 
األدوات،  توجيهات مجموعة  تتطلب سوى  وال  منخفضة  التكنولوجيا  فيها  تكون  التي  األوضاع  التدريبية  الوحدات  /تراعي 

وورق لوح ورقي قالب وأقالم تحديد، وورق وأقالم جافة/دفاتر فردية، وأدوات ونرشات مطبوعة/منسوخة. 
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مخطــط العنــف املبنــي عــىل النــوع االجتامعــي: فهــم شــكل مــن 
أشكال العنف املبني عىل النوع االجتامعي واالستجابة له

الفئة املستهدفة  

الوقت املقّدرملحة عامة عن الوحدةالوحدة 

Day 1

للعنف  الرئيسية  املفاهيم  استعراض 
االجتامعي النوع  املبني عىل 

الرئيسية  املفاهيم  بإيجاز  املشاركون  يستعرض 
النحو  االجتامعي، عىل  النوع  املبني عىل  للعنف 

املبني  للعنف  الرئيسية  املفاهيم  تدريب  يف  املتضمن 
تبلغ مدته يومني.  الذي  النوع االجتامعي  عىل 

املفاهيم  الوحدة تحت عنوان  العثور عىل  *ميكن 
االجتامعي النوع  عىل  املبني  للعنف  الرئيسية 

واحدة  ساعة 
دقيقة و30 

تخيل يوم واحد يف حياة امرأة أو فتاة إىل  املشاركني  التمرين  هذا  يدعو 
مجتمعهم  يف  فتاة  أو  المرأة  اليومي  الواقع 
الالحقة.  للمناقشات  املسار  ويحدد  املحيل 

دقيقة  30

املبني عىل  العنف  أشكال 
السياق،  االجتامعي:  النوع 

الخطر وعوامل  والتعريفات، 

العنف  من أشكال  يقدم امليرسون شكالً محدداً 
عليه  الرتكيز  االجتامعي سيتم  النوع  املبني عىل 
تبلغ مدته يومني. سيبدأ  الذي  التدريب  طوال 
الشكل من  لهذا  أعمق  فهم  بتطوير  املشاركون 

االجتامعي،  النوع  املبني عىل  العنف  أشكال 
السياقية.  الخطر  مبا يف ذلك عوامل 

واحدة  ساعة 
دقيقة و30 

النوع  املبني عىل  العنف  أشكال 
الفهم  بناء  االجتامعي: 

سيناريوهات  من خالل  املشاركون  سيفكر 
املبني عىل  للعنف  التعرض  تجربة  افرتاضية يف 
الناجيات  من  لناجية  بالنسبة  االجتامعي  النوع 
تقود  التي  والسلوكيات  املواقف  وسينظرون يف 

مجتمعهم.  االجتامعي يف  النوع  املبني عىل  للعنف 

ساعتان

يومان

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



املبني عىل  العنف  أشكال 
العواقب االجتامعي:  النوع 

الفردية،  العواقب  املشاركون  يستعرض 
أشكال  لشكل محدد من  واملجتمعية  واألرسية، 

االجتامعي. النوع  املبني عىل  العنف 

دقيقة  45

الحامية عوامل  التعرض تعزيز  التي تحد من  العوامل  املشاركون يف  يفكر 
وكذلك  االجتامعي،  النوع  املبني عىل  للعنف 

بالنسبة  العواقب  مخاطر  من  تخفف  التي  العوامل 
الحامية  إجراءات  تحديد  ويبدؤون  للناجيات، 

اتخاذها. املحلية  للمجتمعات  ميكن  التي 

واحدة  ساعة 
دقيقة  و45 

املحلية املجتمعات  قادة  التي يؤديها قادة دور  يحدد املشاركون األدوار 
للعنف  االستجابة  يف  املحلية  املجتمعات 
النوع االجتامعي واإلجراءات  املبني عىل 

املخاطر  للحد من  اتخاذها  للقادة  التي ميكن 
للناجيات.   املقدم  الدعم  وتعزيز 

واحدة  ساعة 
دقيقة و45 

للناجيات للمشاركني االستجابة  الوقت  املزيد من  الوحدة  تخصص هذه 
يفصحن عن حوادث  الاليت  للناجيات  االستجابة  ملامرسة 
بالبناء عىل  االجتامعي، وذلك  النوع  املبني عىل  العنف 

املبني  للعنف  الرئيسية  للمفاهيم  التدريبية  الوحدة 
الدعم. الناجيات بخدمات  االجتامعي: ربط  النوع  عىل 

دقيقة و30  ساعتان 
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جميع القادة املجتمعيني الفرق العاملة يف مجال العنف القائم عىل النوع االجتامعي

يوم واحد يف حياة امرأة أو فتاة

ملخص

الالحقة.  للمناقشات  املسار  فتاة يف مجتمعهم املحيل ويحدد  أو  اليومي المرأة  الواقع  املشاركني إىل تخيل  التمرين  يدعو هذا 

التعلم أهداف 
املشاركون وامليرسون مبا ييل: سيقوم 

املتاحة لهن  	 املجتمع املحيل والفرص  أو كليهام يف  الفتيات،  أو  النساء،  تواجه  التي  التحديات  التفكري يف 

والتحضري املواد 

اخرت ملفاً تعريفياً موجزاً للتصور املوّجه: امرأة أم فتاة؟ متزوجة؟ وضع النزوح؟ هل هناك أي عوامل محددة أخرى قد تساهم يف املخاطر؟. 1

عينة . 	 وكيّفها:  النرشة  استعرض  املختار.  التعريفي  وامللف  املجتمعي  للسياق  مناسبة  تكون  املوّجه  للتصور  أسئلة  حّض 
املوّجه. للتصور  األسئلة 

الوقت

دقيقة  30

اإلجراء

الخطوة األوىل: التصور املوّجه )15 دقيقة(

اطلب من املشاركني إغامض أعينهم، إذا كانوا مرتاحني لفعل ذلك، وتخيل أنفسهم يف حياة امرأة أو فتاة. وشارك ملفاً . 	
املتخيلة.  الفتاة  أو  للمرأة  للغاية  موجزاً  تعريفياً 

الفتاة يف املجتمع . 	 التفكري يف إجابات لألسئلة بصمت. واطرح سلسلة من األسئلة حول يوم املرأة أو  اطلب من املشاركني 
النرشة.  انظر عينة األسئلة يف  املحيل. 

الخطوة الثانية: األفكار )15 دقيقة(
أنفسكم يف حياة  املوّجه. كيف كان شعوركم عندما وضعتم  التصور  أفكارهم من  املشاركني مشاركة  اطلب من 

امرأة أو فتاة؟ هل فكرتم يف يشء مل تفكروا فيه من قبل؟ ما هي األسئلة التي ستبقى يف أذهانكم؟   

نقاط املناقشة الرئيسية/مالحظات التيسري اإلضافية

عىل  للتدريبات  خصيصاً  محدد  أنه  من  الرغم  عىل  تدريب،  أي  مع  املوّجه  التصور  تكييف  ميكن 
النوع  عىل  املبني  العنف  مخاطر  من  والتخفيف  االجتامعي  النوع  عىل  املبني  للعنف  االستجابة 

الِفرق.  اجتامعات  أو  الجامعية  املناقشات  مع  التمرين  تكييف  ميكن  كام  االجتامعي. 
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النرشة: عينة األسئلة للتصور املوّجه.

امرأة متزوجة ولديها أطفال صغار

يف أي وقت تستيقظ يف الصباح؟  	

املاضية؟ 	 الليلة  نامت  أين  هل تستيقظ يف رسير؟ 

باألمان هناك؟  	 املرحاض بخصوصية؟ هل تشعر  استخدام  املرحاض؟ هل ميكنها  لتستخدم  أين تذهب 

األوىل؟ 	 ما هي مسؤولياتها 

هل تحّض وجبة طعام ألرستها؟ هل يساعدها أحد؟ ما الذي تحّضه لزوجها؟ ما الذي تحّضه ألطفالها؟ هل تحّض الطعام  	
ألي أشخاص آخرين؟ هل تتناول هي الطعام؟

املياه؟ كم يبعد مرفق االستحامم؟ هل هو مرفق خصويص؟ هل تشعر  	 الصباح؟ من جمع  هل لديها طريقة لالستحامم يف 
هناك؟  باألمان 

ارتداء مالبسهم؟  	 لديها مالبس جديدة لرتتديها؟ هل تساعد أطفالها يف  لليوم؟ هل  هل ترتدي مالبس 

الصباح؟  	 يفعله زوجها هذا  الذي  ما 

إليها؟  	 التي قد تحتاج  اليوم؟ هل ستعمل؟ ما هي األشياء  املنزل  هل ستغادر 

يقلقها؟  	 الذي  ما 

التي عليها قطعها مشياً عىل األقدام؟ هل السري إىل السوق آمن؟  	 اليوم— ما هي املسافة  هل عليها زيارة السوق 

ميسكها شاب ويهمس بيشء فظ يف أذنها أثناء سريها يف السوق. يضحك أصدقاؤه عىل ذلك. كيف تشعر؟ ما الذي قد  	
تقوله أو تفعله؟ ما الذي سيعتقده اآلخرون إذا رأوا ما حدث؟ كيف سيكون رد فعل زوجها؟  

الذي تفكر فيه عندما تتخذ قرارات بشأن مشرتياتها؟ 	 السوق؟ ما  إليها من  التي تحتاج  املال لرشاء األشياء  هل لديها 

التنظيف؟ جمع  	 اليوم؟  الطهو  الذي ستقضيه يف  الوقت  املنزل؟ ما مقدار  تتحملها عند عودتها إىل  التي  املسؤوليات  ما هي 
املاء أو الوقود؟ رعاية األطفال؟

هل ستقيض أي وقت يف االسرتخاء اليوم؟ القراءة؟ االستامع إىل الراديو؟ زيارة األصدقاء؟ زيارة مركز مجتمعي؟  	

هل سيقيض زوجها أي وقت يف االسرتخاء اليوم؟ التحدث مع اآلخرين؟ ما مقدار الوقت الذي سيقضيه يف الطهو اليوم؟  	
الوقود؟ رعاية األطفال؟  أو  املاء  التنظيف؟ جمع 

اليوم؟ هل يتعانقان؟ هل يتحدثان عن يومهام؟  	 املنزل يف نهاية  هل تسعد برؤية زوجها عندما يعود إىل 

ما رد فعل زوجها عندما تخربه إنها مل تتمكن من رشاء كل ما احتاجت إليه من السوق؟  	

للغاية ويضبها، يف بعض األحيان. كيف تشعر حيال ذلك؟ هل تتحدث مع أي شخص عن ذلك؟ هل  	 يصبح زوجها غاضباً 
أنها زوجة جيدة؟ ما الذي سيقوله والداها لو علام بذلك؟ هل  يعرف جريانها بذلك؟ ما رأيهم فيها؟ هل يعتقدون 

باإلحراج؟  سيشعران  هل  معهام؟  للبقاء  سيدعونها 

هل من اآلمن لها مغادرة منزلها عندما يأيت املساء؟ هل ميكنها امليش يف مجتمعها املحيل يف الظالم؟ هل ميكنها مغادرة  	
التي ستواجهها؟   األخطار  ما هي  الظالم؟  املحيل يف  مجتمعها 

ليالً؟ هل تشعر باألمان؟  	 أين تذهب عندما تحتاج إىل استخدام املرحاض 

ليالً؟  	 للنوم  تستعد  عندما  بالجوع  تشعر  هل 
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النوم؟  	 تحاول  يقلقها عندما  الذي  ما 

التايل؟   	 باليوم  بالتفاؤل  تشعر  هل 

فتاة مراهقة 

يف أي وقت تستيقظ يف الصباح؟  	

املاضية؟ 	 الليلة  نامت  أين  هل تستيقظ يف رسير؟ 

هل تعيش مع أرستها؟ هل تعيش مع أحد آخر؟ هل تشعر باألمان يف منزلها؟ 	

باألمان هناك؟  	 املرحاض بخصوصية؟ هل تشعر  استخدام  املرحاض؟ هل ميكنها  لتستخدم  أين تذهب 

األوىل؟ 	 ما هي مسؤولياتها 

يأكله أشقاؤها؟  	 الذي  الطعام لآلخرين؟ ما  الصباح؟ هل تحّض طعامها؟ هل تحّض  ماذا تأكل يف 

املياه؟ كم يبعد مرفق االستحامم؟ هل هو مرفق خصويص؟ هل تشعر  	 الصباح؟ من جمع  هل لديها طريقة لالستحامم يف 
هناك؟  باألمان 

ارتداء مالبسهم؟  	 لليوم؟ هل لديها مالبس جديدة لرتتديها؟ هل تساعد أي أشخاص آخرين عىل  هل ترتدي مالبس 

الصباح؟  	 أشقاؤها هذا  يفعل  ماذا 

اليوم؟  	 هل ستذهب إىل املدرسة 

اليوم؟  	 الذي ستحب قوله  ما 

الذي ستقيض معظم يومها يف فعله؟  	 ما 

هل عليها زيارة السوق اليوم— ما هي املسافة التي عليها قطعها مشياً عىل األقدام؟ هل السري إىل السوق آمن؟ ما هي  	
تواجهها؟ قد  التي  األخطار 

ميسكها شاب ويهمس بيشء فظ يف أذنها أثناء سريها يف السوق. يضحك أصدقاؤه عىل ذلك. كيف تشعر؟ ما الذي قد  	
تقوله أو تفعله؟ ما الذي سيعتقده اآلخرون إذا رأوا ما حدث؟ كيف سيكون رد فعل والديها؟ 

أو  	 املاء  التنظيف؟ جمع  اليوم؟  الطهو  الذي ستقضيه يف  الوقت  املنزل؟ ما مقدار  التي تتحملها يف  ما هي املسؤوليات 
اآلخرين؟ األطفال  الوقود؟ رعاية 

هل ستقيض أي وقت اليوم يف اللعب؟ القراءة؟ االستامع إىل الراديو؟ زيارة األصدقاء؟ زيارة مركز مجتمعي؟  	

هل سيقيض أشقاؤها أي وقت اليوم يف اللعب؟  	

بالتفاؤل؟  	 تشعر  به ملستقبلها؟ هل  تحلم  الذي  ما 

ما. هل ستكون قادرة عىل اختيار من تتزوج؟  	 تتخيل الزواج من رجل طيب يوماً 

هل سيتوقع والديها منها أن تتزوج قريباً؟ هل سيرصان عىل تزويجها بينام ال تزال صغرية؟ ماذا سيفعالن إذا رفضت؟  	

تريد فهم املزيد عن كيفية تغري جسدها. من ميكنها أن تسأل عن هذه األشياء؟ هل هناك من ميكنه مساعدتها إذا كانت  	
تخجل من التحدث إىل والدتها؟ هل ميكنها زيارة العيادة مبفردها؟ هل هناك أي خدمة أخرى متاحة لها يف املجتمع املحيل؟

التي قد تواجهها؟ 	 أين تذهب عندما تحتاج إىل استخدام املرحاض ليالً؟ هل تشعر باألمان؟ ما هي األخطار 

ليالً؟  	 للنوم  تستعد  عندما  بالجوع  تشعر  هل 

النوم؟  	 تحاول  يقلقها عندما  الذي  ما 

التايل؟  	 باليوم  بالتفاؤل  تشعر  هل 
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ملخص

سيتم  االجتامعي  النوع  عىل  املبني  العنف  أشكال  من  محدداً  شكالً  الوحدة  هذه  يف  امليرسون  يقدم 
لهذا  أعمق  فهم  بتطوير  املشاركون  سيبدأ  يومني.  مدته  تبلغ  الذي  التدريب  طوال  عليه  الرتكيز 

السياقية.  الخطر  عوامل  ذلك  يف  مبا  االجتامعي،  النوع  عىل  املبني  العنف  أشكال  من  الشكل 

التعلم أهداف 

املشاركون مبا ييل: سيقوم 

النوع االجتامعي. 	 املبني عىل  العنف  تعريف شكل محدد من أشكال 

املحيل. 	 االجتامعي يف مجتمعهم  النوع  املبني عىل  العنف  أشكال  الخطر لشكل محدد من  تحديد عوامل 

سيقوم امليرسون مبا ييل:

النوع  	 املبني عىل  العنف  بشكل  مبارشًة  تتعلق  التي  الشائعة  والتقاليد  واملامرسات  والثقايف  األمني  السياق  فهم  تحسني 
الرتكيز.  موضع  االجتامعي 

والتحضري املواد 

ورق لوح ورقي قالب وأقالم تحديد. . 1

امليرس . 	 ليستعرضها  متاحة  األدوات  مجموعة  توجيهات 

للميرس )ومطبوعة . 	 املتاحة  االجتامعي  النوع  املبني عىل  للعنف  االستجابة  أدوات وموارد  الصلة من  الوقائع ذات  صحيفة 
االجتامعي( النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنيني  املوظفني  يركز عىل  التدريب  كان  إذا  لتوزيعها، 

االجتامعي موضع . 	 النوع  املبني عىل  العنف  املرتبطة بشكل  الخطر  بقوائم عوامل  القالبة  الورقية  اللوحات  تجهيز  فّكر يف 
الرتكيز. 

 

الوقت

ساعة واحدة و30 دقيقة 

اإلجراء

النوع االجتامعي.  املبني عىل  العنف  بالنسبة ألي شكل من أشكال  التالية  الخطوات  اتباع  **ميكن 
املبني عىل  العنف  أشكال  إجرائية لشكلني شائعني من  أدناه مالحظات  التفصيل  يتضح مبزيد من 

.)EFM( املبكر/القرسي والزواج   )IPV( الحميم الرشيك  االجتامعي—عنف  النوع 
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الخطوة األوىل: تحديد السياق )0	 دقيقة(

مبارشًة بشكل . 1 تتعلق  التي  الشائعة،  املامرسات  والثقايف، وكذلك  األمني  السياق  املعلومات عن  لجمع  املناقشة  باب  افتح 
الجنيس واالغتصاب،  املثال، عىل االعتداء  إذا كنت سرتكز، عىل سبيل  الرتكيز.  النوع االجتامعي موضع  املبني عىل  العنف 
النساء واملراهقات. وإذا  التي تؤثر بصورة أكرث شيوعاً عىل  العنف  السياق األمني وأنواع  املناقشة حول  ميكنك فتح باب 

بالزواج،  املتعلقة  املجتمعية  التوقعات  مناقشة  فيمكنك  الحميم،  الرشيك  عنف  أو  املبكر/القرسي  الزواج  كنت سرتكز عىل 
الطوارئ. أثناء حالة  وكيف ميكن أن تتغري 

نقاط . 	 الضوء عىل  املجتمعية. وسلّط  باملامرسات  لو كنت عىل معرفة كبرية  املشاركني، حتى  بالتعلم من  أعرب عن اهتاممك 
التدريب. حاول  أثناء  تناول األسئلة بصورة أكرب  املتوقع وجود وجهات نظر مختلفة، وميكن  باالختالفات. من  االتفاق وأقر 

االستكشاف  الفرصة ملزيد من  التدريب  الدفاع. وسيتيح  أو وضعية  االرتياح  بعدم  الذين قد يشعرون  املشاركني  تهدئة 
املجتمعية.  للمامرسات 

الخطوة الثانية: تعريف شكل العنف املبني عىل النوع االجتامعي موضع الرتكيز )0	 دقيقة(
املجتمعي ملشاركة  السياق  تحّول عن  الرتكيز.  االجتامعي موضع  النوع  املبني عىل  العنف  املعلومات حول شكل  قّدم 

الوقائع يف أدوات وموارد  العنف أوالً، وذلك باالستناد إىل صحائف  العاملية واملعلومات عن أمناط  التعريفات 
األسئلة.  وتناول  القالب  الورقي  اللوح  الرئيسية عىل  العنارص  دّون  االجتامعي.  النوع  املبني عىل  للعنف  االستجابة 

الخطوة الثالثة: تحديد عوامل الخطر )0	 دقيقة(
النوع االجتامعي املختلفة تحدث يف كل مكان يف العامل وأن اختالل موازين  ذكّر املشاركني بأن أشكال العنف املبني عىل 
التالية: األسئلة  اطرح  االجتامعي.  النوع  املبني عىل  العنف  أشكال  الجذري لجميع  السبب  والنساء هو  الرجال  السلطة بني 

السياقات؟ 	 الرتكيز يف جميع  النوع االجتامعي موضع  املبني عىل  العنف  هل يحدث شكل 

املحيل؟  	 االجتامعي يف مجتمعهن  النوع  املبني عىل  العنف  والفتيات معرضات لشكل  النساء  التي قد تجعل  العوامل  ما هي 

للخطر من غريهن؟  	 أكرث عرضة  النساء والفتيات  هل هناك فئات معينة من 

املخاطر؟  	 تزيد  هل 
العاملية.  إىل األدلة  الخطر اإلضافية، استناداً  الضوء عىل عوامل  اجمع األفكار من املشاركني وسلّط 

نقاط املناقشة الرئيسية/مالحظات التيسري اإلضافية

االجتامعي  	 النوع  املبني عىل  العنف  املجتمعية تجاه شكل  املامرسات واملواقف  للتعرف عىل  الجلسة كفرصة  فّكر يف هذه 
الجديدة  واملعلومات  املختلفة،  النظر  والتفكري يف وجهات  األفكار  للمشاركني ملشاركة  آمنة  أوجد مساحة  الرتكيز.  موضع 

أيضاً. 

املشاركني  	 تتوقع من  النوع االجتامعي، وال  املبني عىل  العنف  املتاحة عن شكل  املعلومات  بالضغط ملشاركة جميع  ال تشعر 
أن  وتذكّر  يتناسب مع سياقك وجمهورك،  مبا  الرئيسية،  النقاط  وتناول  يتم مشاركتها.  التي  املعلومات  كافة  استيعاب 

الالحقة.  الجلسات  االجتامعي يف  النوع  املبني عىل  العنف  التعرف عىل شكل  املشاركني سيستمرون يف 
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الزواج املبكر والقرسي

اإلجراء

الخطوة األوىل: تحديد السياق: مامرسات الزواج
املناقشة والتعرف عىل املامرسات من املشاركني ما ييل: قد تشمل أسئلة فتح باب 

الزواج؟  	 ترتيب  أو  األزواج  اختيار  يتم  الرجال/الفتيان؟ كيف  يتزوج  أن  يُتوقّع  النساء/الفتيات؟ متى  تتزوج  أن  يُتوقّع  متى 
من يتخذ القرارات بشأن الزواج؟ هل يتم تبادل الهدايا أو املال؟ 

األرامل؟ فتيات  	 النساء  أو  املطلقات  السكان—مثل  الشائعة؟ هل هناك مامرسات مختلفة لدى بعض  الظروف غري  ماذا عن 
ذلك؟  لالغتصاب؟ غري  تعرضن 

هل تغريت مامرسات الزواج منذ حالة الطوارئ؟ هل تغريت املراسم؟ هل يتزوج الناس يف سن أصغر؟ هل تحدث زيجات  	
املختلفة؟ املحلية  املجتمعات  بني 

الخطوة الثانية: تعريف الزواج املبكر/القرسي
النوع االجتامعي. وأقر بأنه  ارشح أن الزواج املبكر والقرسي يُعترَب شكالً من أشكال العنف املبني عىل 

أطول يف مناقشتها،  قد تكون هناك عادات وأسباب مهمة تقف وراء هذه املامرسات ستقيض وقتاً 
العاملية:  وأنك سرتغب يف سامع آرائهم. تريد أوالً مشاركة تعريفات ومعلومات من األدلة 

الزواج املبكر هو قران رسمي أو غري رسمي يكون فيه أحد الطرفني أو كالهام أقل من 18 عاماً.  	

يحدث الزواج القرسي يف أي عمر عندما ال مينح أحد الزوجني عىل األقل موافقة كاملة.  	

»زواج األطفال« هو مصطلح آخر لوصف الزواج املبكر، ال سيام عندما يكون الزواج املبكر قرسياً. 	

اتفقت  	 التي  لتفسرياتها من خالل االتفاقيات  الدولية لحقوق اإلنسان، وفقاً  املعايري  18 عاماً  الزواج يف سن أقل من  ينتهك 
اتفقت  الطفل(.  واتفاقية حقوق  )سيداو(  املرأة  التمييز ضد  أشكال  القضاء عىل جميع  )اتفاقية  تقريباً  العامل  بلدان  جميع 

البلدان يف عام 1994 عىل منع الزواج املبكر وإنفاذ القوانني لضامن أال يقوم الزواج إال عىل املوافقة الحرة والكاملة 
.))ICPD( والتنمية  للسكان  الدويل  )املؤمتر  كليهام  للزوجني 

استكشافها  	 التي سيتم  املحلية  واملجتمعات  واألرس،  لألفراد،  والعواقب  املخاطر  من  بالعديد  والقرسي  املبكر  الزواج  يرتبط 
التدريب. بصورة أكرب يف 



105

الخطوة الثالثة: تحديد عوامل الخطر: الزواج املبكر/القرسي

ذلك  	 يف  )مبا  القرسي  الزواج  لخطر  عرضة  األكرث  من  املحيل؟  املجتمع  يف  املبكر  الزواج  لخطر  عرضة  األكرث  من 
لغات(؟ لبا ا

بصفة  	 معرضات  الفتيات  بعض  هل  العاملي.  الصعيد  عىل  املراهقات  عىل  كبري  حد  إىل  والقرسي  املبكر  الزواج  يؤثر 
معرضات  املراهقات  تجعل  قد  التي  العوامل  إىل  أرش  املخاطر؟  تزيد  هل  والقرسي؟  املبكر  الزواج  لخطر  خاصة 

املحيل. املجتمع  يف  والقرسي  املبكر  للزواج  خاصة  بصفة 

النوع  	 عىل  املبني  العنف  شجرة  إىل  أرش  الرئيسية.  املفاهيم  استعراض  أثناء  الخطر  عوامل  مبناقشة  املشاركني  ذكّر 
اختالل  بسبب  للعنف  عرضة  النساء  تكون  املراهقات.  ضعف  يف  أكرث  التفكري  املشاركني  من  واطلب  االجتامعي. 

السلطة  موازين  اختالل  بسبب  للعنف  عرضة  األطفال  يكون  بينام  الجنسني.  بني  بالتمييز  املرتبط  السلطة  موازين 
وإكراههم  خداعهم  وميكن  ذاتها،  والحريات  بالحقوق  يتمتعون  وال  البالغني،  عىل  األطفال  يعتمد  بالعمر.  املرتبط 

السلطة.  محاور  من  املحورين  هذين  تقاطع  عند  عرشة(  والتاسعة  العارشة  عمر  )بني  املراهقات  تقع  إلخ.  بسهولة، 
النوع  عىل  املبني  بالعنف  بالتايل،  املراهقات،  وتتأثر  عمرهن.  وبسبب  الجنسني  بني  التمييز  بسبب  ضعيفات  وهن 

متناسبة.   غري  بصورة  االجتامعي 
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عنف الرشيك الحميم

اإلجراء

الخطوة األوىل: تحديد السياق: مامرسات الزواج
املناقشة والتعرف عىل املامرسات من املشاركني ما ييل: قد تشمل أسئلة فتح باب 

من يتخذ القرارات بشأن الزواج؟ هل يتم تبادل الهدايا أو املال؟ هل من املفهوم أن الزوج ينضم ألرسة رشيكته مبجرد  	
الزواج؟ مع من يعيش الزوجان؟ هل ميارس البعض تعدد الزوجات؟ 

هل الطالق مسموح به، ويف ظل أي ظروف إذا كان كذلك؟ هل ميكن للزوجة الرشوع يف الطالق؟ من يحصل عىل حضانة  	
املعيشية املحتملة المرأة مطلقة—هل ستعود إىل منزل والديها؟ هل ميكن أن  الرتتيبات  الطالق؟ ما هي  األطفال يف حالة 

مبفردها؟  تعيش 

هل يُعترَب األزواج والزوجات متساوين يف عالقتهم؟ من املتوقع أن يتخذ القرارات؟ هل من املتوقع أن يطيع أحد الزوجني اآلخر؟  	

هل يتوقع أهل الزوج، أو جريانه، أن يضب الزوج زوجته؟ هل يُعترَب هذا الضب مامرسة جيدة أم سيئة، أم أن األمر  	
يعتمد عىل الظروف؟ ماذا إذا كانت الزوجة تُعترَب كسولة يف مسؤولياتها؟ ماذا إذا مل تطلب الزوجة إذن زوجها لزيارة 

األصدقاء أو إنفاق املال؟ ماذا إذا كانت الزوجة خائنة؟

الخطوة الثانية: تعريف عنف الرشيك الحميم
املشكلة.   الحميم وتقديم ملحة موجزة عن  الرشيك  لتعريف عنف  أدناه  الواردة  النقاط  إىل  استند 

بالتبادل  	 العائيل  العنف  يُستخَدم مصطلح  ما  أو سابق. وغالباً  انتهاك يرتكبه زوج أو رشيك حايل  الحميم هو  عنف الرشيك 
معه.

املسيطرة والحرمان من  	 السلوكيات  النفيس، وكذلك  أو  الجنيس،  أو  الجسدي،  العنف  الحميم عىل  الرشيك  قد يشتمل عنف 
املوارد، أو الفرص، أو الخدمات.

الرجال  	 النساء عنيفات يف عالقاتهن مع  الرجال بشكل كبري. قد تكون  النساء ويرتكبه  الحميم عىل  الرشيك  يؤثر عنف 
أيضاً، إال أن هذا األمر غري شائع وغالباً ما يحدث يف الدفاع عن النفس. ال تتمتع النساء عادًة بالقوة يف العالقات أو داخل 

إساءة  االجتامعي  العنف  املبني عىل  للعنف  األخرى  األشكال  الحميم شأنه شأن  الرشيك  املحلية، وعنف  املجتمعات 
السلطة. الستعامل 

تكون النساء يف الغالب أكرث عرضة لخطر الضر من رشكائهن، عىل الرغم من أن الرجال أكرث عرضة بكثري للعنف من  	
النساء املقتوالت  الحميم %38 من جميع  يُقتلَن عىل يد رشيكهن  الاليت  النساء  تبلغ نسبة  الواقع،  أو املعارف. ويف  الغرباء 

العامل. عىل مستوى 

االتفاقيات  	 اإلنسان، مبا يف ذلك  الدويل لحقوق  القانون  النساء، حسب تفسري  لحقوق  انتهاكاً  الحميم  الرشيك  يشكل عنف 
 2030 بحلول عام  والنساء  الفتيات  العنف ضد  بإنهاء  البلدان  التزمت  تقريباً. كام  البلدان  عليها جميع  التي صادقت 

املستدامة.  التنمية  أهداف  من  كهدف 
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القوانني  	 البلدان بعض  بلد آلخر، ويوجد لدى %76 من  الحميم من  الرشيك  بعنف  املتعلقة  الوطنية  القوانني  تختلف 
وال ترسي  الجسدي فحسب  للعنف  الحميم  الرشيك  بعنف  املتعلقة  القوانني  من  العديد  وتتصدى  العائيل.  بالعنف  املتعلقة 

الحميم،  الرشيك  أشكال عنف  أحد  باعتباره  الجنيس  للعنف  بالنسبة  القانونية ضعيفة  الحامية  وتظل  املتزوجني.  إال عىل 
حيث يوجد نقص يف القوانني يف أكرث من بلد واحد من كل ثالثة بلدان. وال يوجد لدى أكرث من نصف البلدان قوانني 

بالحامية  املتزوجني  الحميمون غري  الرشكاء  يتمتع  ال  الحميم. كام  الرشيك  أشكال عنف  كأحد  االقتصادي  بالعنف  تتعلق 
مبوجب قوانني العنف العائيل يف بلد واحد من كل ثالثة بلدان. 

تقديم األمناط الشائعة لعنف الرشيك الحميم

والوترية والشدة.  	 إلخ(  )الجنيس، والجسدي، واالقتصادي،  النوع  الحميم من حيث  الرشيك  يختلف عنف 

الرجال والنساء من  	 يتوقع كل من  للغاية بل ومتوقعاً، حيث  السياقات، شائعاً  الحميم، يف بعض  الرشيك  يكون عنف 
الناس يف بعض األحيان أن  الرتكابهن مخالفات كبرية. ويعتقد  السيطرة عىل زوجاتهم بل وتأديبهن جسدياً  األزواج مامرسة 

الحميم تنطوي عىل عواقب  االنتهاك جيد لألرس واملجتمعات املحلية، غري أن كافة أشكال عنف الرشيك  النوع من  هذا 
ضارة.

املتصورة  	 املخالفات  أو غري متناسب مع  اللحظة،  أو وليد  الخطورة،  يُعترَب شديد  الذي  الحميم  الرشيك  الرجال عنف  يرتكب 
تنقيض  قد  معه.  وُمتساَمحاً  النساء شائعاً  العنف ضد  ما من  فيها مستوى  يكون  التي  املحلية  املجتمعات  لزوجاتهم يف 

أسابيع أو شهور دون أن ييسء هؤالء الرجال لزوجاتهم. ونشري إىل ذلك باسم »دورة العنف« التي تشبه العاصفة، حيث 
التوتر )سحب املطر(، ثم ينفجر العنف )الربق(، ثم يتبع ذلك فرتة  الهدوء )طقس لطيف(، ثم يزيد  يكون هناك فرتة من 

من الهدوء مرة أخرى. قد يندم الزوج عىل ترصفاته، خالل فرتة الهدوء، ويعد بأال تتكرر مرة أخرى. وقد يقتنع الجميع 
)الزوج، والزوجة، والجريان، والقادة ...( بأن العنف لن يحدث مرة أخرى. بيد أن هذه الدورة متيل إىل التكرار وميكن أن 

متزايدة. بصورة  تصبح خطرية 
 

العنف. فّكر يف رسم متثيل تصويري لدورة 

Phase 1

 Increased tension, anger, blaming and

arguing

Phase 2

 Battering- hitting, slapping, kicking, choking,

 use of objects or weapons. Sexual abuse.

.Verbal threats and abuse

 Phase 3

 Calm Stage )this stage may

 increase overtime(. Man may say he was

 drunk, say he’s sorry, and promise it will never

.happen again



108

الخطوة الثالثة: مناقشة عوامل خطر عنف الرشيك الحميم

النوع  	 املبني عىل  العنف  الرئيسية. أرش إىل شجرة  املفاهيم  استعراض  أثناء  الخطر  املشاركني مبناقشة عوامل  ذكّر 
التي قد تحدد من يرتكب  العوامل  الحميم؟ ما هي  االجتامعي. اسأل املشاركني عمن هن األكرث عرضة لعنف الرشيك 

إذا شارك املشاركون  الحميم؟ استمد األفكار من املشاركني دون تدوينها ألن بعضها قد يكون إشكالياً.  عنف الرشيك 
النظر هذه  الحميم، فأقر بأن وجهة  النساء غري األخالقيات أكرث عرضة لخطر عنف الرشيك  وجهات نظر إشكالية، مثل أن 

نظر مختلفة.  األرجح واطلب وجهات  شائعة عىل 

احتاملية عنف  	 بزيادة  باستمرار  ترتبط  والتي  البحث  التي تحددت من خالل  الخطر  املناقشة مبشاركة عوامل  اختتم 
القادة. استند إىل عوامل  أثارها  التي  النقاط  النقاط مع  العديد من هذه  الحميم عرب األوضاع املختلفة. وقد يتفق  الرشيك 

أدناه.  املوضحة  الخطر 

ييل: ما  الحميم  الرشيك  لعنف  النساء  تعرض  احتاملية  بزيادة  املرتبطة  الخطر  تشمل عوامل 

التعليم 	 مستوى  انخفاض 

املبكر/القرسي 	 الزواج 

الوالدين 	 بني  للعنف  التعرض 

الطفولة 	 أثناء  الجنيس  االنتهاك 

السابق 	 العنف  التعرض ألشكال أخرى من 

الجنسني 	 بني  املساواة  العنف وعدم  تقبل  معتقدات  اعتناق 

تشمل عوامل الخطر املرتبطة بزيادة احتاملية ارتكاب الرجال لعنف الرشيك الحميم ما ييل:

السن 	 صغر 

التعليم 	 مستوى  انخفاض 

الطفولة 	 أثناء  له  التعرض  أو  العنف  مشاهدة 

للكحول  	 الضار  التعاطي 

الشخصية 	 االضطرابات 

أنه من املقبول للرجل أن يضب رشيكته 	 اعتقاد 

وجود تاريخ سابق من اإلساءة للرشكاء 	

عوامل الخطر املرتبطة مبخاطر عنف الرشيك الحميم

الخالف أو عدم الرضا يف العالقة 	

الذكورية يف األرسة 	 الهيمنة 

االقتصادية 	 الضغوط 

الرجل 	 تعدد رشكاء 

التعليمي 	 التحصيل  يف  التفاوت 
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املجتمع املحيل والعوامل املجتمعية املرتبطة مبخاطر عنف الرشيك الحميم

متساوين 	 والرجال  النساء  فيها  يُعترَب  ال  التي  االجتامعية  العادات 

والعدوان 	 بالهيمنة  الرجولة  تربط  التي  االجتامعية  العادات 

لفقر 	 ا

للنساء 	 واالقتصادي  االجتامعي  الوضع  تدين 

الحميم 	 الرشيك  عنف  املفروضة ضد  القانونية  العقوبات  ضعف 

الطالق 	 النساء يف  املفروضة عىل حقوق  القيود 

الحميم 	 الرشيك  عنف  املفروضة ضد  املجتمعية  العقوبات  ضعف 

النزاع 	 لحل  كوسيلة  للعنف  النطاق  واسع  املجتمعي  القبول 

نقاط املناقشة الرئيسية/مالحظات التيسري اإلضافية

العالقات بني  الزواج واالنفصال/الطالق يف  التدريبي، يف سياق  الدليل  الحميم، يف هذا  يَُناقش عنف الرشيك 
أن  القادة إىل حد بعيد  يتوقع فيها  التي  السياقات  املناقشات يف  لتوجيه  ُوِضَعت هذه املالحظات  الجنسني. وقد 

املناقشة  تكييف  والنساء/الفتيات. وميكن  الرجال  بني  القانوين  أو  التقليدي  الزواج  الحميمة عىل  الرشاكات  تقترص 
فيها  يُعرتَف  التي  السياقات  املحيل يف  املجتمع  االجتامعي وقادة  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية  الِفرق  مع 

املتعلقة  املناقشات  فيها، مبا يف ذلك  استكشافها  اآلمن  والتي يكون من  الحميمة  الرشاكات  بأشكال أخرى من 
ذاته.  الجنس  الرشكاء من  الحميمة بني  العالقات  أو  املتزوجني  املراهقني غري  الحميمة بني  بالعالقات 
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جميع القادة املجتمعيني الفرق العاملة يف مجال العنف القائم عىل النوع االجتامعي

أشكال العنف املبني عىل النوع االجتامعي: بناء الفهم

ملخص

بها إحدى  التي متر  النوع االجتامعي  املبني عىل  العنف  افرتاضية، يف تجربة  التفكري يف سيناريوهات  يفكر املشاركون، من خالل 
املحيل.  االجتامعي يف مجتمعهم  النوع  املبني عىل  العنف  تدفع  التي  والسلوكيات  املواقف  االعتبار  الناجيات ويأخذون يف 

التعلم أهداف 

التعلم أهداف 

املجتمعية. 	 العواقب  املحيل، مبا يف ذلك  املجتمع  الناجيات يف  تواجهها  التي  التحديات  حدد 

االجتامعي. 	 النوع  املبني عىل  العنف  ومرتكبي  الناجيات  تجاه  الشائعة  باملواقف  أقر 

والتحضري املواد 

ورق لوح ورقي قالب وأقالم تحديد.  . 1

وتُقّدم سيناريوهات . 	 الرتكيز.  االجتامعي موضع  النوع  املبني عىل  العنف  بالسياق وشكل  جهز سيناريوهات ذات صلة 
السيناريوهات  طباعة/نسخ  فكر يف  تكييفها.  التي ميكن  واالغتصاب  الحميم،  الرشيك  وعنف  والقرسي،  املبكر  الزواج 

املجموعات.  عىل  لتوزيعها 

الوقت

ساعتان

اإلجراء

النوع االجتامعي.  املبني عىل  العنف  بالنسبة ألي شكل من أشكال  التالية  الخطوات  اتباع  *ميكن 
الرشيك  االجتامعي—عنف  النوع  املبني عىل  العنف  أشكال من  لثالثة  إجرائية  أدناه مالحظات  وتتضح 

الذي يرتكبه املعارف. املبكر والقرسي )EFM(، واالغتصاب  الحميم )IPV(، والزواج 

الخطوة األوىل: مترين جامعي: التفكري يف العنف املبني عىل النوع االجتامعي من خالل أحد السيناريوهات. 
)0	 دقيقة(

السيناريو ذي . 	 ينبغي أن يكون  النوع االجتامعي.  املبني عىل  العنف  افرتايض يتضمن حادثة من حوادث  شارك سيناريو 
التعرف عليها لكن دون أن تكون مثل أسامء أي من املشاركني.  صلة بالسياق وبأسامء يسهل 

املتعدي. . 	 الرتكيز عىل  الناجية ومن األخرى  التفكري يف وضع  قّسم املشاركني إىل مجموعتني. واطلب من أحد املجموعتني 
أو  الناجية  تواجهها  قد  التي  والعواقب  الحادث  بدوافع  املتعلقة  األسئلة  مناقشتها عىل  تركيز  واطلب من كل مجموعة 

تقرير.  لتقديم  وممثالً  املالحظات  لتدوين  املجموعتان شخصاً  تعني  أن  ويجب  املتعدي.  يواجهها 
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a . :فيها التفكري  الناجية  ملجموعة  ميكن  التي  األسئلة  عينة 

ما هي أكرب مخاوفها؟.  

كيف سيكون رد فعل أرستها؟.   

يعتقده جريانها؟ .     الذي  ما 

مساعدتها؟.    ميكنه  من 

فيها:. 	 التفكري  املتعدي  ملجموعة  ميكن  التي  األسئلة  عينة 

ما الذي كان يفكر فيه ويشعر به؟.  

ما رأي جريانه به؟.   

يتعامل مع اآلخرين يف حياته؟.     كيف 

هل سيواجه أي عواقب لترصفاته؟ .     

الخطوة الثانية: مناقشة الجلسة العامة: التفكري يف السيناريو )ساعة واحدة و0	 دقيقة(

أسئلة . 1 املناقشة. واطرح  أسئلتهم ونقاط من  اإلجابات عن  بإيجاز  أن يشارك  الناجية  اطلب من ممثل من مجموعة 
الظروف.  الناجية مع اختالف  استقصائية، مبا يف ذلك أسئلة لفهم كيف ميكن أن يختلف وضع 

املناقشة. واطرح أسئلة . 	 بإيجاز اإلجابات عن أسئلتهم ونقاط من  املتعدي أن يشارك  اطلب من ممثل من مجموعة 
الجناة بصورة أكرب عىل ترصفاتهم.  استقصائية، مبا يف ذلك أسئلة عن كيف ميكن محاسبة 

والفتيات عرضة ملختلف . 	 النساء  تكون  الشجرة.  االجتامعي وبجذور  النوع  املبني عىل  العنف  املشاركني بشجرة  ذكّر 
يتمتعون بقوة  الرجال  أن  الرغم من  باملساواة. وعىل  يتمتعن  النوع االجتامعي عندما ال  املبني عىل  العنف  أشكال 

النوع  املبني عىل  العنف  السلطة الرتكاب  الرجال استعامل هذه  النساء والفتيات، فال ييسء جميع  أكرب من 
ذلك.  فيجب محاسبتهم عىل  يرتكبونه  من  أما  االجتامعي، 

نقاط املناقشة الرئيسية/مالحظات التيسري اإلضافية

أكرث  	 املحيل  باملجتمع  تحديداً  تتعلق  أن  دون  لكن  املشاركني  لدى  صدى  االفرتاضية  السيناريوهات  تلقى  أن  ينبغي 
مع  املحيل  املجتمع  هذا  بها  سيتفاعل  التي  الكيفية  ملناقشة  آخر  مكان  من  قصة  باعتبارها  قراءتها  وميكن  الالزم.  من 

مامثلة.   أحداث 

حقيقيني.  	 أفراد  هوية  تحدد  قصص  مشاركة  بعدم  املشاركني  ذكّر 

النوع  	 عىل  املبني  العنف  تربير  أو  الضحية  لوم  ذلك  يف  مبا  ضارة،  لتعليقات  املشاركني  إبداء  الحتاملية  استعد 
وّضح  املشاركني.  مع  الجدال  أو  بالخزي،  اإلشعار  أو  األحكام،  إطالق  دون  الضارة  للتعليقات  وتصدَّ  االجتامعي. 

العواقب  عىل  الضوء  وسلّط  اآلخرين،  نظر  وجهات  واطلب  الفكرة،  يتشاركون  قد  اآلخرين  بأن  وأقر  األمور، 
اسرتاتيجيات  النرشة:  انظر  االجتامعي.  النوع  عىل  املبني  للعنف  الرئيسية  املفاهيم  عىل  التدريب  إىل  وأرش  املحتملة، 

 . تفصيالً أكرث  اسرتاتيجيات  عىل  لالطالع  رئيسية  مقاربات  األسس:  يف  التحديات  إلدارة  امليرسين 
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بناء الفهم - الزواج املبكر/القرسي

اإلجراء

الخطوة األوىل: مترين جامعي: التفكري يف الزواج املبكر والقرسي من خالل أحد السيناريوهات. )0	 دقيقة(

التعرف عليها لكن دون أن تكون مثل أسامء أي . 1 كيّف السيناريو أدناه ليكون ذا صلة بالسياق. غرّي األسامء بحيث يسهل 
السيناريو بصوت عال.. اقرأ  املشاركني.  من 

 
الدراسة ولديها أحالم كبرية لحياتها. وهي تعيش مع أرستها وتساعد  16 عاماً وتحب  العمر  تبلغ من  »سارة« طالبة 

يف رعاية أخواتها األصغر سناً. ويف يوم من األيام، تعلم أن أبيها مدين لرجل أكرب وأكرث ثراًء يف مجتمعها املحيل ُيدعى 
»آدم«. احتاج والدها إىل املال قبل أربعة أعوام لسداد فواتري طبية بعد إصابة تعرض لها وطلب اقرتاض املال من 
»آدم«. مل يعتقد »آدم« أن والد »سارة« سيتمكن من سداد القرض، ولهذا عوضاً عن ذلك عرض عليه إعطائه املال 

مقابل الزواج من »سارة« ما إن تصبح أكرب سناً. 
اآلن، جاء »آدم« يطلب »سارة« للزواج. وهي منهارة وال تريد الزواج من »آدم«، فهو أكرب منها كثرياً ولديه زوجتني 

بالفعل. كام تشعر بأن والدها قد غدر بها، لكن ال ترغب يف إغضابه أو إذالله بعد أن أعطى كلمته لـ »آدم«.

التفكري يف وضع »سارة« ومن األخرى الرتكيز عىل والدها. . 	  قّسم املشاركني إىل مجموعتني. واطلب من أحد املجموعتني 
تقرير. لتقديم  وممثالً  املالحظات  لتدوين  املجموعتان شخصاً  تعني  أن  ويجب 

a . :فيها التفكري  »سارة«  التي ميكن ملجموعة  األسئلة 

الرئيسية؟ .   ما هي مخاوف »سارة« 

لـ«سارة«؟.    املتاحة  االختيارات  ما 

أنها تزوجت »آدم«؟.     الذي سيبدو عليه مستقبل »سارة« لو  ما 

مساعدتها؟.    ميكنه  من 

فيها: . 	 التفكري  األب  التي ميكن ملجموعة  األسئلة 

الرئيسية؟.   ما هي مخاوف األب 

له؟.    املتاحة  االختيارات  ما 

لالستامع إىل مخاوفها؟.     هل سيكون والد »سارة« مستعداً 

ما الذي أو من الذي ميكنه مساعدة والد »سارة« عىل إلغاء الزواج؟.   



113

الخطوة الثانية: مناقشة الجلسة العامة: التفكري يف السيناريو1 )ساعة واحدة و0	 دقيقة(

اطلب من ممثل من مجموعة »سارة« أن يشارك بإيجاز اإلجابات عن أسئلتهم ونقاط من املناقشة. . 	

اطرح األسئلة التالية: هل من املمكن لـ »سارة« أن ترفض ببساطة الزواج من »آدم«؟  	

القانونية، فكيف سيؤثر   	 املساعدة  املسألة وطلبت  السلطات عن  أبلغت »سارة«  إذا  التالية:  األسئلة  اطرح 
املحيل؟  مبجتمعها  بأرستها؟  عالقاتها  ذلك عىل 

اطلب من ممثل من مجموعة والدة »سارة« أن يشارك بإيجاز اإلجابات عن أسئلتهم ونقاط من املناقشة. . 	

أقر بأن والد »سارة« يف موقف صعب.   	

الوالد كانت أكرث من مجرد مصالح مالية—إذا   	 الوضع ليختلف لو أن مصالح  التالية: هل كان  اطرح األسئلة 
أراد فعالً أن تتزوج »سارة« من »آدم«؟

اطرح األسئلة التالية: هل يعتقد بعض اآلباء أن هناك فوائد للزواج املبكر؟ من أو ما هو الدافع وراء هذه   	
املامرسة؟

ذكّر املشاركني بشجرة العنف املبني عىل النوع االجتامعي وبجذور الشجرة. ستكون الفتيات عرضة للزواج املبكر والقرسي . 5
وأشكال العنف املبني عىل النوع االجتامعي األخرى عندما ال يتمتعن باملساواة.

مقتبس من دليل لجنة اإلنقاذ الدولية التنفيذي إلرشاك الرجال من خالل املامرسات الخاضعة للمساءلة  1
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بناء الفهم - عنف الرشيك الحميم

اإلجراء

الخطوة األوىل: مترين جامعي: التفكري يف عنف الرشيك الحميم من خالل أحد السيناريوهات. )0	 دقيقة(

التعرف عليها لكن دون أن تكون مثل أسامء أي . 1 كيّف السيناريو أدناه ليكون ذا صلة بالسياق. غرّي األسامء بحيث يسهل 
السيناريو بصوت عال. اقرأ  املشاركني.  من 

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

دفعه.  الذي  املبلغ 
الباكر وحتى وقت متأخر من املساء يف بيع الخرضوات يف السوق. وعند عودتها إىل املنزل  تعمل »مرييام« من الصباح 

الصغار.  بأطفالها  والعناية  املالبس،  املاء، وغسل  وإحضار  العشاء،  عليها طهو  لكن  متعبة،  تكون 
ما يأخذ »عيل« املال الذي تكسبه »مرييام« من عملها يف السوق ويخرج يف املساء. ويعود إىل املنزل متأخراً  وغالباً 

الخارج ليعاقبها  النوم يف  ما يبدأ الرصاخ عىل »مرييام«. كام يرضبها أمام أطفالها. ويف بعض األحيان يجربها عىل  وغالباً 
أو غري مطهو كام يحب أو ليظهر للجريان أنه رجل األرسة. يتجاهل العديد من الجريان »مرييام«.  إذا كان الطعام بارداً 

ما يرون كدمات عىل وجهها، فإنهم يلزمون الصمت. الرغم من أنهم كثرياً  وعىل 

الرتكيز عىل »عيل«. ويجب . 	 الرتكيز عىل »مرييام« ومن األخرى  قّسم املشاركني إىل مجموعتني. واطلب من أحد املجموعتني 
تقرير. لتقديم  وممثالً  املالحظات  لتدوين  املجموعتان شخصاً  تعني  أن 

a . :فيها التفكري  »مرييام«  ملجموعة  التي ميكن  األسئلة  عينة 

ما الذي يقوله والداها عن اإلساءة؟ .  

يعتقده جريانها؟ .    الذي  ما 

اإلساءة؟ .     تتأقلم مع  كيف 

مساعدتها؟.    ميكنه  من 

فيها:  . 	 التفكري  التي ميكن ملجموعة »عيل«  األسئلة  عينة 

ما الذي تعلمه عن معنى أن يكون املرء رجالً؟.  

ما رأي جريانه به؟.   

يتعامل مع اآلخرين يف حياته؟.     كيف 

كيف يشعر عندما ييسء إىل »مرييام«؟ ما الذي يفكر فيه؟  .   
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الخطوة الثانية: مناقشة الجلسة العامة: التفكري يف السيناريو	 )ساعة واحدة و0	 دقيقة(

اطلب من ممثل من مجموعة »مرييام« أن يشارك بإيجاز اإلجابات عن أسئلتهم ونقاط من املناقشة.  . 1

بسهولة   	 املساعدة  تلقي  لإلساءة—وهل ستستطيع  أقل عرضة  مرييام  التالية: هل ستكون  األسئلة  اطرح 
امرأة؟   متساوية يف زواجها وقيمة متساوية بصفتها  لها حقوقاً  أن  يعتقدون  أكرب—إذا كان جريانها وأرستها 

اطلب من ممثل من مجموعة »عيل« أن يشارك بإيجاز اإلجابات عن أسئلتهم ونقاط من املناقشة.  . 	

أقر بأن »عيل« قد يشعر باإلحباط، والغضب، واإلهانة، إلخ.   	

اطرح األسئلة التالية: هل سينفس »عيل« عن إحباطه وغضبه عىل شخص ذي مكانة عالية يف املجتمع املحيل؟  	

أنه سيواجه عواقب لترصفاته؟  	 إذا اعتقد  التالية: هل كان »عيل« ليضب »مرييام«  اطرح األسئلة 

الحميم هو ذاته كام  يف . 	 النوع االجتامعي. السبب الجذري لعنف الرشيك  العنف املبني عىل  ذكّر املشاركني بشجرة 
السلطة  الفرص للرجال الستغالل هذا االختالل يف موازين  تُتَاح  النوع االجتامعي.  املبني عىل  العنف  األشكال األخرى من 

يفعلون ذلك فيجب عليهم تحمل  أما من  السلطة،  استعامل  الرجال  باملساواة. ال ييسء جميع  النساء  تتمتع  عندما ال 
ترصفاتهم.   مسؤولية 

مقتبس من دليل لجنة اإلنقاذ الدولية التنفيذي إلرشاك الرجال من خالل املامرسات الخاضعة للمساءلة  2
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بناء الفهم - االغتصاب

اإلجراء

الخطوة األوىل: مترين جامعي: التفكري يف االغتصاب من خالل أحد السيناريوهات. )0	 دقيقة(

التعرف عليها لكن دون أن تكون مثل أسامء أي . 1 كيّف السيناريو أدناه ليكون ذا صلة بالسياق. غرّي األسامء بحيث يسهل 
السيناريو بصوت عال. اقرأ  املشاركني.  من 

»مترا« امرأة تبلغ من العمر 25 عاماً، وهي تعيش مع مولودها، وزوجها، وعائلة زوجها. وهي تنسج السالل، ويف بعض 
األحيان تنتقل عرب املجتمع املحيل لبيع السالل وكسب املال ألرستها. ويف األسبوع املايض، طلب منها ابن عم زوجها 

»بن« الدخول ليشاهد بعض من ساللها عندما كانت متر مبنزله. ال تدخل »مترا« عادًة منازل اآلخرين، لكن مبا إن »بن« 
من األرسة فقد أرادت أن تكون مهذبة. ومبجرد دخولها إىل املنزل، بدأ ينظر إليها بطريقة جعلتها تشعر بعدم االرتياح، 
وتساءلت عام إذا كان قد تناول الكحول. طلب منها »بن« املجيء إليه، لكنها قالت أنه يتعني عليها العودة إىل املنزل. 
وعندما استدارت لتغادر، أمسك بها »بن« من الخلف. بكت »مترا« عندما مزق »بن« مالبسها واغتصبها. وما إن تركها 

»بن« حتى غطّت »مترا« نفسها رسيعاً وهربت. ورأت جريان »بن« يراقبونها وهي تهرع إىل املنزل.

 قّسم املشاركني إىل مجموعتني. واطلب من أحد املجموعتني التفكري يف وضع »مترا« ومن األخرى الرتكيز عىل »بن«. ويجب . 	
تقرير. لتقديم  وممثالً  املالحظات  لتدوين  املجموعتان شخصاً  تعني  أن 

a . :فيها التفكري  »مترا«  التي ميكن ملجموعة  األسئلة  عينة 

ما هي أكرب مخاوفها؟ .  

ما الذي يقوله جريان »بن« عنها؟.   

عندما يسمعون مبا حدث؟ .     وعائلته  منها زوجها  هل سيغضب 

مساعدتها؟.    ميكنه  من 

فيها: . 	 التفكري  »بن«  التي ميكن ملجموعة  األسئلة  عينة 

هل يفهم أنه قد آذى »مترا«؟.  

يتعامل مع اآلخرين يف حياته؟.    كيف 

هل هو قلق بشأن رد فعل أرسته؟.    

هل هو قلق بشأن أي عقاب أو عواقب؟ .   

الخطوة الثانية: مناقشة الجلسة العامة: التفكري يف السيناريو )ساعة واحدة و0	 دقيقة(

اطلب من ممثل من مجموعة »مترا« أن يشارك بإيجاز اإلجابات عن أسئلتهم ونقاط من املناقشة.  . 1

أقر بأن »مترا« مستاءة وقلقة عىل األرجح بسبب االغتصاب نفسه، الذي كان تجربة مروعة، فضالً عن   	
االغتصاب. من  الناجيات  باللوم عىل  يُلَقى  ما  غالباً  بها.  الناس  التي سيعاملها  الكيفية 
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وغري متزوجة؟   	 لو كانت أصغر سناً  التالية: كيف سيكون وضع »مترا« مختلفاً  اطرح األسئلة 

املجتمع املحيل؟?  	 لو كان »بن« غريباً عن  التالية: كيف سيكون وضع »مترا« مختلفاً  اطرح األسئلة 

املناقشة. . 	 بإيجاز اإلجابات عن أسئلتهم ونقاط من  اطلب من ممثل من مجموعة »بن« أن يشارك 

إنها وافقت   	 اغتصاب »مترا« لكنه يقول  باتهام  إذا متت مواجهته  الناس،  التالية: من سيصدق  اطرح األسئلة 
الذي سيحدث؟  الجنس معه؟ وما  عىل مامرسة 

اطرح األسئلة التالية: هل من املحتمل أن يقدم »بن« عىل إيذاء »مترا« مرة أخرى؟ هل سيؤذي أحداً آخر؟  	

املجتمع املحيل؟   	 عن  إذا كان غريباً  التالية: هل سيواجه »بن« عواقب مختلفة  اطرح األسئلة 

الجذري لالغتصاب هو ذاته كام يف األشكال . 	 السبب  النوع االجتامعي.  املبني عىل  العنف  ذكّر املشاركني بشجرة 
السلطة  الفرص للرجال الستغالل هذا االختالل يف موازين  تُتَاح  النوع االجتامعي.  املبني عىل  العنف  األخرى من 

يفعلون ذلك فيجب عليهم  أما من  السلطة،  استعامل  الرجال  باملساواة. ال ييسء جميع  النساء  تتمتع  عندما ال 
ترصفاتهم.  مسؤولية  تحمل 
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جميع القادة املجتمعيني الفرق العاملة يف مجال العنف القائم عىل النوع االجتامعي

أشكال العنف املبني عىل النوع االجتامعي: العواقب  

ملخص

االجتامعي. النوع  املبني عىل  العنف  أشكال  لشكل محدد من  واملجتمعية  الفردية، واألرسية،  العواقب  املشاركون  يستعرض 

التعلم أهداف 

املشاركون مبا ييل: سيقوم 

الرتكيز. 	 موضع  االجتامعي  النوع  عىل  املبني  العنف  لشكل  واملجتمعية/االجتامعية  واألرسية،  الفردية،  العواقب  تحديد 

الخدمات. 	 الدعم والوصول إىل  الناجيات يحتجن إىل  فهم أن 

والتحضري املواد 

ورق لوح ورقي قالب وأقالم تحديد. . 1

امليرس . 	 ليستعرضها  متاحة  األدوات  مجموعة  توجيهات 

للميرس )ومطبوعة . 	 املتاحة  النوع االجتامعي  املبني عىل  للعنف  االستجابة  أدوات وموارد   الصلة من  الوقائع ذات  صحيفة 
االجتامعي( النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنيني  املوظفني  يركز عىل  التدريب  كان  إذا  لتوزيعها، 

االجتامعي موضع . 	 النوع  املبني عىل  العنف  بنوع  املرتبطة  للعواقب  لوحي ورقي قالب مببنية  تجهيز  النظر يف  للميرس  ميكن 
الرتكيز. 

الوقت

دقيقة  45
 

اإلجراء

الخطوة األوىل: تقديم املعلومات حول العواقب )0	 دقيقة(

العنف . 5 عواقب  استعراض  ذلك  مبا يف  االجتامعي،  النوع  املبني عىل  للعنف  الرئيسية  للمفاهيم  باستعراضهم  املشاركني  ذكّر 
العواقب  الناجيات، و2.  لها  تتعرض  التي  الصحية  العواقب   .1 للمشاركني تحديد ما ييل:  النوع االجتامعي. سبق  املبني عىل 

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

االستناد إىل . 	 الرتكيز، مع  النوع االجتامعي موضع  املبني عىل  العنف  الشائعة واملحددة لشكل  العواقب  شارك معلومات عن 
األسئلة. تناول  الوقائع.  املوضحة يف صحائف  العاملية  األدلة 
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الخطوة الثانية: مناقشة العواقب االجتامعية الشائعة يف املجتمع املحيل )5	 دقيقة(
املبني  العنف  املتعلقة بشكل  العواقب  أو يف مجموعات صغرية عن  اسأل املشاركني يف جلسة عامة 

االعتبار: أسئلة ميكن أخذها يف  الرتكيز يف مجتمعهم املحيل.  النوع االجتامعي موضع  عىل 

كيف سيكون رد فعل الرشكاء/أفراد األرسة؟ 	

أرستها؟ 	 للخطر من  الناجية معرضة  هل ستكون 

الناجية؟  	 مع  تعاطفاً  أي شخص  هل سيظهر 

املحيل؟  	 املجتمع  الناجية يف  كيف سيتأثر وضع 

االجتامعية؟  	 املدرسة/العمل/األنشطة  االستمرار يف  قادرة عىل  هل ستكون 

الناس؟  	 سيلومها  هل 

الناس؟  	 سيصدقها  هل 

هل سيتفق الناس عىل أن هذا األمر كان مشكلة؟ 	

زواجها؟ 	 زواجها/فرص  سيتأثر  كيف 

الناس يف أرستها؟  	 كيف سيفكر 

القالب. الورقي  اللوح  الرئيسية عىل  والنقاط  الكلامت  دّون 

نقاط املناقشة الرئيسية/مالحظات التيسري اإلضافية

اتساق  	 الرغم من  كثرياً، عىل  االجتامعي  النوع  املبني عىل  العنف  بأشكال معينة من  املتعلقة  االجتامعية  العواقب  تختلف 
السياقات. بعيد عرب  إىل حد  االجتامعي  النوع  املبني عىل  للعنف  الصحية  العواقب 

العواقب الضارة للعنف  	 العديد من  الوقاية من  الناجية واملقربني منها رضوري وميكن أن يساعد يف  الدعم املقدم من أرسة 
لتعرضهن  األحكام عليهن  أو إطالق  لومهن  الناجيات وعدم  منها. ويجب تصديق  التخفيف  أو  االجتامعي  النوع  املبني عىل 

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

تعزيز عوامل الحامية

ملخص

التي تخفف  العوامل  النوع االجتامعي، وكذلك  املبني عىل  للعنف  التعرض  التي تحد من  العوامل  املشاركون يف  يفكر 
اتخاذها. املحلية  للمجتمعات  ميكن  التي  الحامية  إجراءات  تحديد  ويبدؤون  للناجيات،  بالنسبة  العواقب  مخاطر  من 

التعلم أهداف 

املشاركون مبا ييل: سيقوم 

العنف  	 أفضل من شكل  أو كليهام بصورة  الفتيات،  أو  النساء،  املحيل حامية  للمجتمع  بها  التي ميكن  الكيفية  التفكري يف 
االجتامعي. النوع  املبني عىل 

الناجيات. 	 لها  تتعرض  التي  العواقب  الحد من  املحيل  بها ملجتمعهم  التي ميكن  الكيفية  التفكري يف 

والتحضري املواد 

ورق لوح ورقي قالب وأقالم تحديد . 1

امليرس . 	 ليستعرضها  متاحة  األدوات  مجموعة  توجيهات 

للميرس . 	 املتاحة  االجتامعي  النوع  املبني عىل  للعنف  االستجابة  أدوات وموارد  الصلة من  الوقائع ذات  صحيفة 

والتعريفات، . 	 السياق،  التدريبية  الوحدة  االجتامعي:  النوع  املبني عىل  العنف  أشكال  القالب من  الورقي  اللوح  مالحظات 
الخطر. وعوامل 

العواقب.. 5 االجتامعي:  النوع  املبني عىل  العنف  أشكال  التدريبية  الوحدة  القالب من  الورقي  اللوح  مالحظات 

الوقت

ساعة واحدة و45 دقيقة
 

اإلجراء

الخطوة األوىل: مناقشة الجلسة العامة: التخفيف من مخاطر شكل العنف املبني عىل النوع االجتامعي )0	 
دقيقة(

أثناء وحدة  الرتكيز، كام تم استعراضها  النوع االجتامعي موضع  املبني عىل  العنف  املشاركني بعوامل خطر شكل  ذكّر 
الورقي  اللوح  اعرض مالحظات  الخطر.  والتعريفات، وعوامل  السياق،  االجتامعي:  النوع  املبني عىل  العنف  أشكال 

الفتيات، أو  النساء، أو  اتخاذها لتحسني حامية  التي ميكن ألفراد املجتمع املحيل  القالب إذا أمكن. ناقش اإلجراءات 
القالب.   الورقي  اللوح  الرئيسية عىل  النقاط  الرتكيز وأرش إىل  املبني عىل االجتامعي موضع  العنف  كليهام من شكل 



121

النوع االجتامعي يحدث يف املجتمع املحيل وأنه مشكلة  	 الناس أن هذا الشكل من أشكال العنف املبني عىل  هل يدرك 
باملشكلة؟ للتوعية  فعله  الذي ميكن  ما  خطرية؟ 

التخفيف من  	 تدريباً عىل  املشاركون  تلقى  )إذا  لها؟  التصدي  األمنية ميكن  أو  املادية  بالبيئة  تتعلق  هل هناك مخاطر 
التدريب(. أثناء  املخاطر املحددة  النوع االجتامعي، فأرش إىل  املبني عىل  العنف  مخاطر 

الجميع بهذه  	 النوع االجتامعي؟ هل يؤمن  العنف املبني عىل  التي تساعد عىل إدامة شكل  ما هي املواقف أو املعتقدات 
التحول إىل معتقدات أكرث حامية؟ الناس عىل  املعتقدات؟ ما الذي ميكن أن يساعد 

للخطر؟  	 الفتيات األكرث عرضة  أو  النساء  األفراد واملجموعات من  الذي ميكن فعله لتحسني حامية  ما 

الخطوة الثانية: مناقشات املجموعات الصغرية: التخفيف من العواقب التي تتعرض لها الناجيات )0	 دقيقة(

النوع االجتامعي . 1 املبني عىل  العنف  يتعلق بشكل  افرتايض موجز  ناجية. شارك سيناريو  التفكري يف  املشاركني  اطلب من 
أمثلة ذلك:  الرتكيز. من  موضع 

باستمرار.  	 زوجها  يضبها  امرأة 

أُجرِبَت عىل الزواج من رجل أكرب سناً.  	 فتاة تبلغ من العمر 16 عاماً 

18 عاماً.  	 العمر  البالغ من  اغتصبها جارها  14 عاماً  العمر  تبلغ من  فتاة 

املحيل..  	 املجتمع  للحطب خارج  أثناء جمعها  لالغتصاب  تعرضت  امرأة 

العواقب. اعرض مالحظات . 	 النوع االجتامعي:  املبني عىل  العنف  العواقب املحددة يف وحدة أشكال  ذكّر املشاركني بنطاق 
للحد من مخاطر تعرضها  الناجية  إذا أمكن. ارشح أن املشاركني سيفكرون فيام ميكن فعله ملساعدة  القالب  الورقي  اللوح 

للعواقب. 

التي . 	 العواقب  من  بالتخفيف  املتعلقة  الرئيسية  األسئلة  التفكري يف  منهم  واطلب  إىل مجموعات صغرية  املشاركني  قّسم 
لعرضها. القالب  الورقي  اللوح  اإلجابات عىل  املجموعات تسجيل  اطلب من  أدناه(.  أمثلة  )تتضح  الناجية  لها  تتعرض 

املساعدة؟  	 األرسة  للرشكاء/أفراد  كيف ميكن 

املساعدة وكيف؟  	 املجتمع املحيل ميكنه  أيضاً يف  من 

وارتياح(؟   	 أمان  )يف  االجتامعية  تعليمها/عملها/أنشطتها  يف  االستمرار  من  الناجية  لتتمكن  املطلوب  هو  ما 

إليها؟  	 الوصول  الناجية، وكيف ميكن مساعدتها يف  تفيد  التي ميكن أن  الخدمات  ما هي 

الخطوة الرابعة: الجلسة العامة )5	 دقيقة(
أو لصقها عىل جدار.  الحوامل  القالبة عىل  الورقية  اطلب من املجموعات عرض لوحاتهم 

فكر يف  املجموعات.  لجميع  القالبة  الورقية  اللوحات  للمشاركني الستعراض  الوقت  وخصص 
تعليقات ضارة.  والتصدي ألي  النقاط  لتوضيح  األسئلة  واطرح  الشائعة.  األفكار 

أن  اتخاذها. وارشح  املحلية  املجتمعات  لقادة  التي ميكن  املجموعات  املقرتحة من  التوصيات/اإلجراءات  اسأل عن ماهية 
التالية.   الجلسة  املحلية يف  املجتمعات  لقادة  اإلجراءات  األفكار وتخطيط  البناء عىل هذه  من  املشاركني سيتمكنون 



122

نقاط املناقشة الرئيسية/مالحظات التيسري اإلضافية

الدعم من  	 يتلقني  الاليت  الناجيات  والدعم، وستواجه  التصديق  االجتامعي  النوع  املبني عىل  العنف  الناجيات من  تستحق 
أقل.  املقربني عواقب ومخاطر  املحيل  وأفراد مجتمعهن  أرستهن 

النوع االجتامعي عادية، أو غري معرتف بها عىل نطاق واسع باعتبارها من أشكال  	 العنف املبني عىل  تُعترَب بعض أشكال  قد 
العنف. 

الضارة دون إطالق  	 للتعليقات  للحامية. وتصدَّ  تكون ضارة كاسرتاتيجيات  أن  املشاركني ألفكار ميكن  استعد الحتاملية طرح 
األحكام، أو اإلشعار بالخزي، أو الجدال مع املشاركني. وّضح األمور، وأقر بأن اآلخرين قد يتشاركون الفكرة، واطلب 

أثناء  استعراضها  تم  التي  الرئيسية  املفاهيم  إىل  املحتملة، وأرش  العواقب  الضوء عىل  وجهات نظر اآلخرين، وسلّط 
أكرث  اسرتاتيجيات  التحديات يف األسس: مقاربات رئيسية لالطالع عىل  امليرسين إلدارة  اسرتاتيجيات  النرشة:  انظر  التدريب. 

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

دور قادة املجتمعات املحلية

ملخص

النوع  املبني عىل  للعنف  االستجابة  املحلية يف  املجتمعات  قادة  يؤديها  التي  األدوار  املشاركون  يحدد 
للناجيات.   املقدم  الدعم  املخاطر وتعزيز  للحد من  اتخاذها  للقادة  التي ميكن  االجتامعي واإلجراءات 

التعلم أهداف 

املشاركون مبا ييل: سيقوم 

املحيل. 	 املجتمع  االجتامعي يف  النوع  املبني عىل  للعنف  االستجابة  لتعزيز  التفكري يف فرص 

اتخاذها.  	 للقادة  إجراءات محددة ميكن  تحديد 

سيقوم امليرسون مبا ييل:

النوع االجتامعي.  	 املبني عىل  للعنف  االستجابة  املحلية يف  املجتمعات  قادة  أدوار  زيادة فهم 

النوع االجتامعي  	 املبني عىل  بالعنف  املعنية  الِفرق  لفريق من  للقادة والتي ميكن  املقررة  أو  الحالية  اإلجراءات  تحديد 
دعمها.

والتحضري املواد 

ورق لوح ورقي قالب وأقالم تحديد. . 1

إليها.. 	 للرجوع  للميرس  متاحة  األدوات  مجموعة  توجيهات 

الحامية.. 	 القالب من وحدة تعزيز عومل  الورقي  اللوح  مالحظات 

لتوزيعها. . 	 االجتامعي  النوع  املبني عىل  للعنف  االستجابة  إجراءات  تخطيط  النرشة:  نسخ/طباعة  فّكر يف 

للمشاركني.. 5 ورق دفاتر وأقالم جافة 

الوقت

ساعة واحدة و 45 دقيقة*

لتخطيط  املحلية  املجتمعات  قادة  أو يوم كامل إضايف مع  يوم  *ميكن تخطيط نصف 
االجتامعي. النوع  املبني عىل  للعنف  االستجابة  إجراءات 
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اإلجراء

الخطوة األوىل: مناقشة الجلسة العامة: األدوار املشرتكة للقادة )0	 دقيقة(

االجتامعي موضع . 1 النوع  املبني عىل  العنف  االستجابة لشكل  املحلية يف  املجتمعات  قادة  املناقشة حول مشاركة  باب  افتح 
إذا كان ذلك مفيداً.  افرتاضية موجزة  الرتكيز. استخدم حالة 

إذا كان ذلك مفيداً.  	 افرتاضية موجزة  الرتكيز. استخدم حالة 

مختلفة؟ 	 أدواراً/مسؤوليات  املختلفون  القادة  يتوىل  هل 

من يرشك القادة؟ هل من املحتمل أن تتواصل الناجيات مع القادة أم يفعل اآلخرون ذلك؟ 	

ما؟  	 عليهم حالة  تُعرَض  للقادة عندما  الرئيسية  الشواغل  ما هي 

الناجيات؟ 	 الذي يركز عىل  النهج  تلتزم مببادئ  القادة بطريقة  املرجح أن يستجيب  هل من 

الخطوة الثانية: مناقشات جامعية: اإلجراءات التي ميكن للقادة اتخاذها )ساعة واحدة(

التي . 1 العواقب  تقليل  التي ميكنها  اإلجراءات  بأفكار  السابقة، وكذلك  الوحدة  املحددة يف  الحامية  بعوامل  املشاركني  ذكّر 
اتخاذها.  املحلية  املجتمعات  لقادة  التي ميكن  اإلجراءات  أيضاً يف  املشاركني سيفكرون  أن  الناجيات. وارشح  لها  تتعرض 

القيادية أو . 	 بناًء عىل األدوار  النحو األكرث مالءمة لتخطيط اإلجراءات )عىل سبيل املثال،  قّسم املشاركني إىل مجموعات، عىل 
يتوىل  الذي  الشخص  املالحظات. )سيتحمل  لتدوين  االتفاق عىل شخص  املجموعات  اطلب من  املحيل(.  املجتمع  أقسام 

ليوم  املجموعات ستلتقي  إذا كانت  اإلجراءات،  أو وضع مسودة بخطط  باملالحظات  االحتفاظ  املالحظات مسؤولية  تدوين 
الخطط(.  لتنقيح  أو ستلتقي يف مرحلة الحقة  اإلجراءات  لتخطيط  إضايف 

العنف . 	 لشكل  االستجابة  لتعزيز  املحلية  املجتمعات  قادة  يتخذها  قد  التي  اإلجراءات  التفكري يف  املجموعات  اطلب من 
تفكر  أن  أدناه. ويجب  املوضحة  الخمسة  باالسرتاتيجيات  يتعلق  فيام  الرتكيز،  االجتامعي موضع  النوع  املبني عىل 

معينة.  اسرتاتيجيات  الرتكيز عىل  اختيار  لكن ميكنها  االسرتاتيجيات،  القادة يف جميع  أدوار  املجموعات يف 

a .الوصول إىل خدمات االستجابة زيادة 

األفراد. 	 الناجيات  دعم 

اآلخرين. 	 والتأثري عىل  املعلومات  مشاركة 

والحامية. 	 السالمة  تعزيز 

الجناة . 	 محاسبة 

تخطيط . 	 النرشة:  باستخدام  التخطيط  بدء  أو  القالب  الورقي  اللوح  عىل  باإلجراءات  قوائم  وضع  للمجموعات  ميكن 
االجتامعي.  النوع  عىل  املبني  للعنف  االستجابة  إجراءات 

إىل . 5 االستناد  مع  جديدة،  إجراءات  يف  التفكري  عىل  املجموعات  ساعد  لإلجراءات.  تخطيطها  أثناء  مجموعة  كل  تابع 
األدوات.  مجموعة  من  االجتامعي  النوع  عىل  املبني  للعنف  االستجابة  فصل  يف  لإلرشاك  أفكار  قسم 

فيها. . 	 قدماً  امليض  يف  يرغبون  التي  لإلجراءات  أفكار  يجاز  بإ يشاركوا  أن  الوقت،  نهاية  قرب  املجموعات،  من  اطلب 
مل  )وإذا  مناسباً  ذلك  كان  إذا  املتابعة،  أو  إضافية  اجتامعات  لعقد  خطط  عىل  االتفاق  املجموعات  من  واطلب 

التدريب(.    من  كجزء  اإلجراءات  لتخطيط  يوم  يُخطَط 
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الخطوة الثالثة: التأمالت وااللتزامات الشخصية )5	 دقيقة(
الجامعية، وكذلك أجزاء أخرى من  املناقشات  انبثقت عن  التي  التفكري يف األفكار  اطلب من املشاركني 

اتخاذها. وادع املشاركني  التي يودون  الجديدة  أو اإلجراءات  التغيريات  التدريب، والتفكري يف ماهية 
وتسجيلها.  الشخصية  والتزاماتهم  بهدوء يف خططهم  للتفكري  مساحة خاصة  العثور عىل  إىل 

نقاط املناقشة الرئيسية/مالحظات التيسري اإلضافية

فكر يف تخطيط نصف يوم أو يوم كامل إضايف ملواصلة وضع خطط إجراءات االستجابة للعنف املبني 
النوع االجتامعي. وفّكر، كبديل، يف وضع خطط لعقد اجتامعات متابعة مع املشاركني.   عىل 

االلتزام،  الذين يظهرون  املحلية، واملشاركني  املجتمعات  قادة  أدوار  املستفادة حول  املعلومات  أرش إىل 
عىل  املبني  العنف  مناهضة  برنامج  اسرتاتيجيات وخطط  لتحديث  املحيل  املجتمع  استجابة  لتحسني  وأفكار 

االقتضاء.  أو معايري لإلرشاك، حسب  املحلية،  املجتمعات  لقادة  االجتامعي، ورسم خرائط  النوع 
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ــىل  ــي ع ــف املبن ــتجابة للعن ــراءات االس ــط إج ــرشة: تخطي الن
النوع االجتامعي

زيادة الوصول إىل خدمات االستجابة

الالزمةاإلجراء الزمنيالخطوات  القيادة  املشاركوناإلطار 

دعم الناجيات األفراد

الالزمةاإلجراء الزمنيالخطوات  القيادة  املشاركوناإلطار 
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مشاركة املعلومات والتأثري عىل اآلخرين

الالزمةاإلجراء الزمنيالخطوات  القيادة  املشاركوناإلطار 

تعزيز السالمة والحامية

الالزمةاإلجراء الزمنيالخطوات  القيادة  املشاركوناإلطار 

محاسبة الجناة

الالزمةاإلجراء الزمنيالخطوات  القيادة  املشاركوناإلطار 
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جميع القادة املجتمعيني الفرق العاملة يف مجال العنف القائم عىل النوع االجتامعي

االستجابة للناجيات

ملخص

يفصحن  الاليت  للناجيات  االستجابة  للمشاركني ملامرسة  الوقت  املزيد من  الوحدة  تخصص هذه 
للمفاهيم  التدريبية  الوحدة  بالبناء عىل  االجتامعي، وذلك  النوع  املبني عىل  العنف  عن حوادث 

الدعم. بخدمات  الناجيات  ربط  االجتامعي:  النوع  املبني عىل  للعنف  الرئيسية 

التعلم أهداف 

املشاركون مبا ييل: سيقوم 

الناجيات. 	 تركز عىل  التي  االستجابة  مهارات  بناء 

املناسبة مبا يتامىش مع رغباتها. 	 الدعم  الناجية إىل خدمات  االستعداد إلحالة 

والتحضري املواد 

ورق لوح ورقي قالب وأقالم تحديد. . 1

وتوزيعها.. 	 لعرضها  االجتامعي  النوع  املبني عىل  العنف  من  للناجيات  املجتمعية  اإلحالة  نُسخ من مسارات 

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

الوقت

دقيقة و30  ساعتان 
 

اإلجراء

الخطوة األوىل: استعراض الخدمات املتاحة )0	 دقيقة(

النوع  املبني عىل  العنف  للناجيات من  اعرض و/أو وّزع نُسخاً من مسار اإلحالة املجتمعي 
التي قد تكون  الصلة  القالب لعرض معلومات اإلحالة ذات  الورقي  اللوح  االجتامعي. واستخدم 

أو معلومات االتصال.   الخدمة املحددة  ناقصة من مسارات اإلحالة، مثل نقاط 

النرشة اإلرشادية مقتبسة من: اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت )IASC(. دليل الجيب: كيفية دعم الناجيات من العنف املبني عىل النوع االجتامعي عندما تكون الجهة الفاعلة املعنية بالعنف املبني عىل النوع االجتامعي غري متاحة يف منطقتك، 2015. دليل   3
/https://g	 gu 		l n	s.org/	n/po	k	tgu 		   :الجيب هذا متاح بأكرث من 15 لغة، يف حني أن النرشة اإلرشادية متاحة باإلنجليزية، والفرنسية، والعربية فحسب. ميكن للميرسين الوصول إىل دليل الجيب لتنزيله من هنا

https://gbvguidelines.org/en/pocketguide/
https://gbvguidelines.org/en/pocketguide/
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التالية: النقاط  تناول 

إحاالت  	 متثل  الطبية  والخدمات  االجتامعي  النوع  عىل  املبني  للعنف  لالستجابة  املتخصصة  الخدمات  أن  املشاركني  ذكّر 
للناجيات.  بالنسبة  أولوية  ذات 

موضع  	 االجتامعي  النوع  عىل  املبني  العنف  شكل  من  للناجيات  التحديد  وجه  عىل  الصلة  ذات  الخدمات  ماهية  ناقش 
للناجيات. تقدميها  الخدمات  ملقدمي  ميكن  التي  الخيارات  مجموعة  عن  املعلومات  قّدم  الرتكيز. 

عليها.  	 الحصول  يرغنب يف  التي  الخدمات  ماهية  بشأن  قراراتهن  الناجيات التخاذ  املوافقة، وبدعم  بأهمية  املشاركني  ذكّر 

الناجيات  	 معظم  هل  الرتكيز.  موضع  االجتامعي  النوع  عىل  املبني  العنف  شكل  سياق  يف  الخدمات  عىل  املوافقة  ناقش 
بأنفسهن؟  الخدمات  اختيار  من  يتمكن  أن  عاماً   18 عن  أعامرهن  تقل  الاليت  للناجيات  ينبغي  وهل  البالغات؟  من 

الخطوة الثانية: استعراض النرشة اإلرشادية)0	 دقيقة(
الناجيات عن تعرضها لعنف مبني عىل  الذي يجب قوله وفعله عندما تفصح إحدى  النرشة اإلرشادية: قسم »ما  وّزع 

النقاط  النوع االجتامعي. اطلب من املشاركني استعراض  املبني عىل  للعنف  النوع االجتامعي« يف أدوات وموارد االستجابة 
النوع االجتامعي:  املبني عىل  للعنف  الرئيسية  املفاهيم  التدريب عىل  تناولها يف  تم  اإلرشادية، كام  النرشة  الواردة يف  الرئيسية 

اإلرشادية. النرشة  املعلومات من  تقديم  بالقراءة،  اإلملام  البيئات منخفضة  للميرس، يف  والربط.  ميكن  النظر، واالستامع، 

الخطوة الثالثة: مامرسة لعب األدوار )ساعة واحدة و0	 دقيقة(

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

النوع . 	 املبني عىل  العنف  للسياق وذي صلة بشكل  األدوار، بحيث يكون مالمئاً  للعب  الثنائيات  شارك سيناريو موجز مع 
أمثلة: الرتكيز.  موضع  االجتامعي 

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

ابنتها الصغرية قد تعرضت العتداء من أحد الجريان. )اغتصاب طفلة أو االعتداء   	 أنها تعتقد أن  تخربك أم 
جنسياً( عليها 

الحميم  	 الرشيك  بأن زوجها يضبها. عنف  امرأة متزوجة  تخربك 

الزواج املبكر والقرسي  	 16 عاماً مساعدتك إليقاف زواج قرسي.  العمر  تطلب فتاة تبلغ من 

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

بالخدمات.  ربطها  يف  ويساعد  الناجية 

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

الذي فعله أو قاله . 5 الجيد  الناجيات؟ ما اليشء  اطلب من املتطوعني تبادل األفكار مع املجموعة األكرب. كيف شعرت 
بالدعم؟ هل فهمت أن طلب الخدمات كان اختيارك؟   رشيكك؟ هل شعرت 

أو سيناريو مختلف. . 	 ذاته  السيناريو  باستخدام  األدوار  تبادل  ذاتها،  الثنائيات  املشاركني، يف  اطلب من 

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



130

األكرب. . 	 األفكار مع املجموعة  تبادل  املتطوعني مجدداً  اطلب من 

التالية::. 	 الخيارات  فّكر يف  االحتياجات واالهتاممات.  ليالئم  التمرين  األدوار وكيّف  املشاركني يف لعب  ارصد مشاركة 

الثنائيات.  	 بتغيري  املشاركني  مطالبة 

العرض.  	 أمام املجموعة األكرب ثم مناقشة  املتطوعني بعرض لعب األدوار  ثنايئ من  مطالبة 

جديدة.  	 سيناريوهات  تقديم 

الثنائيات.   	 فيها  لتفكر  تعقيد  عوامل  أو  جديدة  مبعلومات  السيناريوهات  تحديث 

)إذا   	 اتخاذها استجابًة لسيناريو ما  التي يجب  الجيدة  أو عامة حول اإلجراءات  االنتقال إىل مناقشة جامعية 
األدوار(.  تقلصت طاقة لعب 

الخطوة الثالثة: االختتام )10 دقائق(
االلتباس.  النقاط محل  أو  األسئلة  االستجابة. وتناول  الناجيات وفوائد خدمات  يركز عىل  الذي  النهج  استعرض مبادئ 

 

نقاط املناقشة الرئيسية/مالحظات التيسري اإلضافية

مترين لعب األدوار مصمم استناداً إىل ظروف إفصاح إحدى الناجيات )أو والد/ة إحدى الناجيات أو ويل/ة أمرها( عن حادث  	
ما. فّكر يف تقديم سيناريو يبلغ فيه شخص آخر عن أحد حوادث العنف املبني عىل النوع االجتامعي، مع مجموعات من قادة 

املجتمعات املحلية. ساعد القادة عىل التفكري ملياً يف الترصف مبا يتامىش مع نهج يركز عىل الناجيات. 


