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املفاهيم الرئيسية 

دور قادة املجتمع املحيل يف التخفيف من املخاطر

كبرية  بدرجة  املساهمة  املحلية وميكنهم  املجتمعات  داخل  رئيسية  فاعلة  املحيل هم جهات  املجتمع  قادة 
النوع االجتامعي و ودعمها و  املبني عىل  العنف  التخفيف من مخاطر  التي تستهدف  تبّني اإلجراءات  يف 

املزيد  النوع االجتامعي، املساعدة يف لفت  املبني عىل  العنف  للقادة، مبجرد اإلقرار مبخاطر  قيادتها.  وميكن 
املبني  العنف  التخفيف من مخاطر  القادة يف  والفتيات. وميكن ملشاركة  النساء  احتياجات  إىل  االنتباه  من 

التدخالت واستدامتها وتعزيزها.  فعالية  الرشعية عىل  إضفاء  أن تساعد عىل  االجتامعي  النوع  عىل 

املعلومات  وتبادل  االجتامعي  النوع  املبني عىل  العنف  لتحديد مخاطر  يؤهلهم  موقعاً  املحيل  املجتمع  قادة  يشغل 
املادية  البيئة  ذلك  مبا يف  يدعمونها،  التي  املحلية  باملجتمعات  دراية  املحلية عىل  املجتمعات  فقادة  عنها. 

املوجودة  املشكالت  تقارير عن  إىل  املجتمع. وهم يستمعون  املحيل، وسكان  املجتمع  والخدمات واملرافق داخل 
الوقت وخالل أي حالة طوارئ. فضالً عن عالقاتهم  يف املجتمع املحيل ويفهمون كيفية تغري املجتمع عىل مر 

املحلية.  املجتمعات  مع  املهمة  الرسائل  لتبادل  راسخة  لديهم وسائل  يكون  ما  وغالباً  املتعددة  ومعارفهم 

العنف  الحد من مخاطر  تتحمل مسؤولية  التي  اإلنساين  العمل  والعاملة يف مجال  الحكومية  الفاعلة  الجهات  تتشاور 
العمل  الفاعلة يف مجال  الجهات  النوع االجتامعي مع قادة املجتمع املحيل. ويقع عىل عاتق جميع  املبني عىل 

النوع االجتامعي منذ املراحل األوىل ألي حالة طوارئ. وينبغي  العنف املبني عىل  التزام الحد من مخاطر  اإلنساين 
النساء والفتيات لدمج االهتامم  التشاور بصورة هادفة مع  اإلنساين  العمل  الفاعلة يف مجال  الجهات  عىل جميع 

الكثري من  تفعل  لكن لألسف، ال  وتنفيذها.  الربنامج  بفعالية يف تصميم  االجتامعي  النوع  املبني عىل  العنف  مبخاطر 
املحلية  املجتمعات  قادة  نفسها  الفاعلة  الجهات  أن تستشري هذه  املرجح  الفاعلة ذلك. ومع ذلك، فمن  الجهات 

والفتيات.   النساء  تواجهها  التي  املخاطر  الضوء عىل  لتسليط  مهمة  فرصة  بالتايل  لهم  تتاح  الذين  الرسميني 

قادة  يتمكن  االجتامعي. وقد  النوع  املبني عىل  العنف  لبعض مخاطر  التصدي مبارشًة  املحيل  املجتمع  لقادة  ميكن 
املبني  العنف  االنتباه إىل مخاطر  اتخاذ إجراءات مبارشة للحد من بعض املخاطر، باإلضافة إىل لفت  املجتمع املحيل من 

املجتمعات  قادة  من كثري من  متوقعاً  السكان دوراً  لها  يتعرض  التي  للمخاطر  التصدي  النوع االجتامعي. وميثل  عىل 
املسؤولية.  القادة يف مامرسة هذه  االجتامعي دعم  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية  للِفرق  املحلية، وميكن 

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

باعتبارهام  التحوييل  والتغيري  املخاطر  من  التخفيف  يف  التفكري  وميكن  التحوييل.  التغيري  عن  املخاطر  من  التخفيف  يختلف 
املخاطر  من  التخفيف  أن  االجتامعي. ويف حني  النوع  املبني عىل  العنف  من  للوقاية  ومتكاملتني  اسرتاتيجيتني مختلفتني 
فإن  االجتامعي،  النوع  املبني عىل  للعنف  التعرض  والحد من  للتصدي ملخاطر محددة  أكرث فورية  بتدابري  يتعلق عموماً 

الحدوث، مبا يف ذلك  النوع االجتامعي من  املبني عىل  العنف  للوقاية من  املتخذة  باإلجراءات  يتعلق عموماً  التحوييل  التغيري 
اإلجراءات الرامية إىل تغيري النظم وتحويل األعراف االجتامعية. ومع أنه قد يكون من املهم إرشاك قادة املجتمع املحيل من 
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املبني  بالعنف  املعنية  الِفرق  تفكر  أن  املفيد  التحوييل، فسيكون من  التغيري  املزيد من  املخاطر وإجراء  التخفيف من  أجل 
املراحل  تنفيذها مع قادة محددين، يف  التي قد يرغبون يف  التغيري  النوع االجتامعي يف اسرتاتيجيات مختلفة، وأنواع  عىل 

الوقت واملوارد  بالتزام أعمق واستثامر أكرب يف  التحوييل  بالتغيري  املتعلق  برنامج. يتطلب اإلرشاك  أو  املختلفة ألي حالة طوارئ 
املخاطر  التخفيف من  أنشطة  والقادة. كام ستتطلب بعض  االجتامعي  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية  الِفرق  من جانب 

املجتمع املحيل ألول مرة.  أنشطة أخرى بسيط نسبياً، حتى عند إرشاك قادة  تنفيذ  بينام سيكون  مدخالت جوهرية، 

وتهديدات  املحلية مشكالت  املجتمعات  تواجه  عندما  تحدياً  والفتيات  النساء  الرتكيز عىل  مواصلة  تشكل  أن  ميكن 
احتياجاتهن  تُغَفل  القيادة، فقد  أو  العامة  الشؤون  العامل، مبشاركة متساوية يف  والنساء، حول  الفتيات  تتمتع  وال  عدة. 
الطوارئ، بصفة خاصة  أثناء حاالت  ثانوية مقارنًة باالهتاممات األخرى. وقد يكون من الصعب،  أنها  إليها عىل  يُنظَر  أو 

يكون  والوقت محدود واملوارد محدودة. وحتى عندما  االحتياجات كثرية  تكون  والفتيات عندما  النساء  الرتكيز عىل  تأكيد 
نطاقاً  األوسع  االهتاممات  تتحول بسهولة تجاه  املناقشات واملبادرات قد  فإن  الرتكيز،  لهذا  املحيل داعمني  املجتمع  قادة 

اإلنسانية  قيمة لالستجابة  أن تعطي  االجتامعي  النوع  املبني عىل  العنف  لربامج مناهضة  الرجال. وميكن  أولويات  أو 
املجتمع  أن هناك مشكالت عدة موجودة يف  تقدير  والفتيات واحتجاجاتهن، مع  النساء  الثابت عىل حقوق  الرتكيز  مبواصلة 

النساء والفتيات ومصالحهن  توّجه أصوات  النساء وأن  بقيادة  املخاطر  أن تكون تحليالت  املحيل. ويشمل هذا ضامن 
النوع االجتامعي، مبا يف ذلك اإلرشاك مع قادة املجتمع املحيل. العنف املبني عىل  جميع إجراءات برنامج مناهضة 

العنف  املجتمع املحيل متحمسني لإلقرار مبخاطر  النوع االجتامعي موضوع حساس، وقد ال يكون قادة  املبني عىل  العنف 
العامل،  أنحاء  النوع االجتامعي قضية حساسة. ويف جميع  املبني عىل  العنف  أن  النوع االجتامعي. من املعروف عاملياً  املبني عىل 

التي يوجد قصور يف اإلبالغ عنها، وموضوعات مثل  الجرائم  النوع االجتامعي من بني أكرث  العنف املبني عىل  تعترب حوادث 
العنف  الحديث عن مخاطر  السياقات. وقد يرتدد قادة املجتمع املحيل يف  العديد من  الشديدة يف  االغتصاب من املحرمات 
النوع االجتامعي بوجه عام، وقد يرتددون بصفة خاصة يف اإلقرار بأنواع أو اتجاهات معينة من العنف املبني  املبني عىل 

النوع  املبني عىل  العنف  مناهضة  برامج  تكون  أن  ينبغي  يدعمونها ويوجهونها.  التي  املجتمعات  داخل  االجتامعي  النوع  عىل 
أيضاً، مبا يف ذلك  تتوقع حساسيات معينة  متأنية، وأن  لغة ومقاربات  تتبنى  العامة، بحيث  بالحساسيات  االجتامعي عىل دراية 

التصدي لها بصورة مبارشة مع قادة املجتمع املحيل. التي قد ال يكون من املمكن  النوع االجتامعي  املبني عىل  العنف  اتجاهات 
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مقاربات

تحديد مخاطر العنف املبني عىل النوع االجتامعي والتوعية بها

لتحديد  نطاقاً  األوسع  الجهود  املحيل يف  املجتمع  قادة  النوع االجتامعي إرشاك  املبني عىل  بالعنف  املعنية  للِفرق  ميكن 
أنشطة محددة مصممة حسب  القادة يف  إرشاك  أيضاً  بها وميكنها  والتوعية  النوع االجتامعي  املبني عىل  العنف  مخاطر 

أدوارهم. وميكن إرشاك مجموعة واسعة من قادة املجتمع املحيل يف هذه املقاربة، والتي قد ال تتطلب أن يكون 
التحوييل  بالتغيري  تاماً  التزاماً  يلتزموا  أن  أو  األساسية  االجتامعي  النوع  املبني عىل  العنف  القادة عىل دراية مبفاهيم 
املجتمع  قادة  النوع االجتامعي إىل  املبني عىل  العنف  برنامج ملناهضة  تقديم  الناجيات. وبعد  تركز عىل  استجابة  أو 
املحيل)انظر فصل »بناء أساس«(، فإن هذا هو أدىن حد من اإلرشاك قد تقوم به الِفرق املعنية بالعنف املبني عىل 

األقل.   املجتمعية عل  السالمة  تقييامت  باملساهمة يف  تقريباً  دوماً  والذين سيهتمون  القادة،  مع  االجتامعي  النوع 

التصدي ملخاطر العنف املبني عىل النوع االجتامعي مع قادة املجتمع املحيل

بيئات أكرث حامية  النوع االجتامعي وإنشاء  املبني عىل  العنف  للتصدي ملخاطر  التزاماً  قد يتم إرشاك قادة املجتمع املحيل األكرث 
لكن ميكن  املحتملة لإلرشاك،  األفكار  أدناه مجموعة من  بها. وتتضح  والتوعية  املخاطر  تحديد  إىل  باإلضافة  والفتيات،  للنساء 

تقودها  التي  املخاطر  من  التخفيف  أنشطة  لدعم  وتكييفية  مرنة  مقاربة  اتباع  االجتامعي  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية  للِفرق 
تقودها  التي  األنشطة  لدعم  املحيل  املجتمع  قادة  والفتيات. وميكن إرشاك  النساء  تقودها  التي  تلك  املحلية، ال سيام  املجتمعات 
النسائية،  الصحية  اللوازم  توزيع حقائب  مثل  االجتامعي  النوع  املبني عىل  العنف  مناهضة  برامج  وأنشطة  املحلية،  املجتمعات 

للمخاطر.  للتصدي  إبداعية  إيجاد حلول  أو  إجراءات مبارشة  التخاذ  أيضاً  اإلنساين.  وميكن إرشاكهم  والتنسيق  والتخطيط 
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أفكار لإلرشاك 

تحديد مخاطر العنف املبني عىل النوع االجتامعي والتوعية بها
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النساء 	 تقودها  التي  املخاطر  تحليالت 
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الجنسيني   	 واالنتهاك  االستغالل  والحامية من  االجتامعي  النوع  املبني عىل  العنف  مناقشات جامعية حول مخاطر 

التصدي ملخاطر العنف املبني عىل النوع االجتامعي مع قادة املجتمع املحيل

املخاطر 	 من  للحد  القامئة  االسرتاتيجيات  تعزيز 
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النسائية 	 الصحية  اللوازم  حقائب  توزيع 

القرار 	 املجتمعية وصنع  الشؤون  والفتيات يف  النساء  مشاركة  تعزيز 

اإلنساين  	 التخطيط  الدمج يف 

الجنسيني 	 الحامية من االستغالل واالنتهاك  القادة يف  إرشاك 
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عمليات تدقيقات السالمة املجتمعية

عملية تدقيق السالمة طريقة شائعة بالنسبة لربامج مناهضة العنف املبني عىل النوع االجتامعي لتقييم مخاطر العنف املبني 
عىل النوع االجتامعي، ال سيام يف املخيامت أو املجتمعات املحلية ذات الحدود الواضحة.  تتنوع عمليات تدقيقات السالمة، 

حيث تعتمد بعض التدقيقات متاماً عىل مالحظات املوظفني املعنيني بالعنف املبني عىل النوع االجتامعي وميكن إكاملها برسعة، 
بينام تُجرَى تدقيقات أخرى باالقرتان مع املقابالت الرئيسية مع املخربين الرئيسيني، أو رسم خرائط الخدمات، أو أساليب التقييم 

األخرى. كام تختلف أيضاً الوترية التي تُجرَى بها عمليات تدقيقات السالمة. قد تجري الِفرق املعنية بالعنف املبني عىل النوع 
االجتامعي، يف املراحل املبكرة من أي حالة طوارئ، عمليات تدقيقات السالمة كثرياً لتقييم التغيريات الناشئة يف البيئة واالستجابة 

لها. ويف األوضاع األكرث استقراراً، ميكن للِفرق إجراء عمليات تدقيقات للسالمة نصف سنوية أو حتى سنوية ملراقبة التغيريات.

ميكن للِفرق املعنية بالعنف املبني عىل النوع االجتامعي إرشاك قادة املجتمع املحيل بطرق مختلفة لدعم عملية تدقيق السالمة، من منح 
الوصول إلجراء تقييم وحتى املشاركة يف التدقيق نفسه ووصوالً إىل معالجة النتائج. وتتضح أدناه بإيجاز خيارات إرشاك قادة املجتمع املحيل.

إقرار عمليات تدقيقات السالمة
تُوَص الِفرق املعنية بالعنف املبني عىل النوع االجتامعي، كام هو الحال مع طرق التقييم األخرى، يف معظم السياقات، بإعالم 

يقلل طلب مشاركة  أن  األقل بخططهم إلجراء عملية تدقيق للسالمة.  ميكن  املجتمع املحيل عىل  قادة 
الوصول إىل املجتمعات.  الِفرق يف  الشكوك وأن يساعد  القادة من  مجموعة مناسبة من 

االنضامم إىل الِفرق املعنية بعملية تدقيق السالمة
السالمة  الوكاالت( إلجراء عمليات تدقيقات  من املجتمع املحيل )وبني  ِفرق أوسع نطاقاً  املفيد تنظيم  ميكن أن يكون من 

الوقت واملوارد.  وقد يُطلَب من  النوع االجتامعي ما يكفي من  بالعنف املبني عىل  الفريق املعني  عندما يكون لدى 
النتائج،  ومعالجة  املعلومات،  واملساعدة يف جمع  السالمة،  تدقيق  بعمليات  املعنية  الِفرق  العمل يف  املحيل  املجتمع  قادة 

تدقيقات  نتائج عمليات  املصداقية عىل  تضفي  أن  املحيل  املجتمع  والتوصيات. وميكن ملشاركة  النتائج  واالتفاق عىل 
نتائج  إىل  استناداً  اإلجراءات  اتخاذ  إىل  أكرث ميالً  اإلنسانية  الحكومية واملنظامت  الفاعلة  الجهات  السالمة. وقد تكون 

عمليات تدقيقات السالمة إذا كانت التوصيات تأيت من املجتمع املحيل وليس من منظمة واحدة أو برنامج واحد.  

السالمة. 	 تدقيق  بعمليات  املعنية  الِفرق  الرسميات( يف  أو غري  )الرسميات  النساء  القادة  تأكد من دمج 

والفتيات،  	 للنساء  بالنسبة  السالمة  تركز عىل شواغل  بينام  بعناية  واستعرضه  السالمة  تدقيقات  عمليات  من  الغرض  ناقش 
نطاقاً.  األوسع  املجتمعية  االحتياجات  االهتامم إىل  حتى ال ينرصف 

العمل كمخرب رئييس
السالمة  تدقيقات  عمليات  تشمل  عندما  املحلية  باملجتمعات  معرفتهم  إىل  استناداً  املحيل  املجتمع  قادة  دمج  ميكن 

املعنية  الِفرق  ينبغي عىل  الرئيسيني.  املخربين  الخدمات وغريهم من  إجراء مقابالت مع مجموعة مختارة من مقدمي 
متثيالً  املحلية  املجتمعات  تنوع  متثيل  القادة لضامن  مناسبة من  االجتامعي إرشاك مجموعة  النوع  املبني عىل  بالعنف 

النوع االجتامعي من أن تقارير  املبني عىل  بالعنف  الِفرق املعنية  تتأكد  الذكور واإلناث.  ينبغي أن  القادة  جيداً، وكذلك 
املجتمع املحيل، ألن وجهات نظرهم قد تختلف عن غريهم  السالمة تعكس إجراء مقابالت مع قادة  عمليات تدقيق 

أم إناثاً.  من أفراد املجتمع املحيل. وباملثل، تأكد من توضيح ما إذا كان القادة الذين تُجَرى املقابالت معهم ذكوراً 
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معرفة نتائج عمليات تدقيقات السالمة
قادة  إعالم  األقل،  للسالمة، عىل  تدقيق  اكتامل عملية  االجتامعي، عند  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية  الِفرق  ينبغي عىل 

املحيل  املجتمع  قادة  أن يحصل  ويُفَضل  الحساسية(.  بالغة  نتائج  أي  )مع حذف  الرئيسية  والتوصيات  بالنتائج  املحيل  املجتمع 
للمخاطر ووضع خطط عمل.  للتصدي  األفكار  استكشاف  للقادة  يتيح  منتدى  والتوصيات يف  النتائج  مناقشة  فرصة  عىل 

اتخاذ اإلجراءات لتبادل املعلومات والتصدي للمخاطر
املعلومات  تبادل  املساعدة يف  الرسميني،  الرسميني وغري  القادة  فيهم  املحيل، مبن  املجتمع  لقادة  ميكن 

النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية  للِفرق  السالمة عرب شبكاتهم. كام ميكن  تدقيقات  عمليات  املستمدة من 
السالمة.  تدقيقات  عمليات  تحديدها من خالل  يتم  بعينها  للتصدي ملخاطر  القادة  إرشاك  االجتامعي 

املبني عىل    العنف  التخفيف من مخاطر  أدوات وموارد  يف  السالمة«  تدقيق  لعملية  املرجعية  »املبنية  انظر قسم   

االجتامعي. النوع 

تحليالت املخاطر التي تقودها النساء

يف حني أنه ميكن لقادة املجتمع املحيل من الذكور واإلناث عىل حد سواء املساهمة يف تحديد مخاطر العنف 
النساء واملراهقات  متنوعة من  استشارة مجموعات  األهمية مبكان  فإن من  االجتامعي،  النوع  املبني عىل 

املحلية،  املجتمعات  داخل  نسبي  بامتياز  النساء  القادة  تتمتع  قد  نظرهن.  لوجهات  األولوية  وإعطاء 
بينام قد  تنوعهن  والفتيات مع  النساء  باسم  التحدث  يتمكنوا من  لن  الحسنة  النوايا  القادة ذوي  وحتى 

العرق، أو عوامل أخرى.  العيش، أو  الوضع االجتامعي، أو سبل  بالعمر، أو  تتعلق مخاطر معينة 

املجتمع املحيل عند إجراء  أوالً مبجموعات من قادة  النوع االجتامعي  املبني عىل  بالعنف  املعنية  الِفرق  تلتقي  بأن  يُوَص 
النوع  املبني عىل  العنف  لتقييم مخاطر  التشاركية  التمرينات  املزيد من  أو  األولية   )sDGF( املركزة املجموعات  مناقشات 
من معرفة  أيضاً  يتمكنون  بل  التشاورات،  باملعلومات فحسب، من خالل هذه  املساهمة  القادة من  يتمكن  االجتامعي. ال 

الذي ميكن  النوع االجتامعي - األمر  املبني عىل  العنف  التقييم والغرض منه - واملزيد عن اهتاممات برنامج مناهضة  طرق 
القادة  التشاورات، إعالم  النوع االجتامعي، خالل  املبني عىل  بالعنف  املعنية  للِفرق  الشكوك. ميكن  أو  الشواغل  أن يخفف من 
كان ذلك  الخطط حيثام  القادة عىل هذه  الحصول عىل موافقة  والفتيات، كام ميكنها طلب  النساء  لاللتقاء مبجموعات  بنواياها 

املبني عىل  بالعنف  الِفرق املعنية  النساء والفتيات، فإن  الرتكيز مع  القادة االنضامم إىل نقاشات مجموعات  أراد  إذا  مهاًم.  
النوع االجتامعي قد تثنيهم عن ذلك يف صالح عملية موص بها.  ينبغي أخذ ذلك يف االعتبار عندما ينضم القادة، مبا يف ذلك 

تبادلها.  يتم  التي  املعلومات  القادة قد يؤثر عىل ماهية  الرتكيز ألن حضور  النساء املعرتف بهن، إىل نقاشات مجموعات  القادة 

املزيد من  النوع االجتامعي نفسه لقادة املجتمع املحيل، ميكن بذل  املبني عىل  العنف  وما إن يثبت أحد برامج مناهضة 
تقديم مترينات  للِفرق  االجتامعي. ميكن  النوع  املبني عىل  العنف  لتحليل  تشاركية  والفتيات يف مترينات  النساء  الجهود إلرشاك 

التي قد  الخدمات، واملجاالت  الوصول إىل  الخدمات، وتحديات  املراهقات  أو  النساء  املجتمعية، حيث تحدد  الخرائط  رسم 
االجتامعي  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية  الِفرق  تتعرف  وبينام  والفتيات.  للنساء  بالنسبة  السالمة  تهدد  مخاطر  تشكل 

وتبادل  املحيل  املجتمع  بقادة  االلتقاء  االستمرار يف  بدورها  فيمكنها  والفتيات،  النساء  املخاطر من جانب  عىل تصورات 
التي قد تهدد سالمة املشاركني أو مكانتهم يف املجتمع املحيل(.  النساء والفتيات )ن دون اإلفصاح عن املعلومات  شواغل 
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بالعنف  املعنية  للِفرق  ميكن  والفتيات،  النساء  لشواغل  للغاية  متقبلني  املحيل  املجتمع  قادة  يكون  وعندما 
النساء والفتيات.  للقادة لالستامع مبارشًة إىل  إنشاء مساحة  النظر يف  أيضاً  النوع االجتامعي  املبني عىل 

األدوار  النساء/الفتيات عىل  املشاركات من  تتفق  اجتامع، حيث  أي  الطرفني كالهام قبل  تهيئة  للِفرق  وميكن 
والفتيات.   النساء  بقيادة  تكون  أن  ينبغي  الجلسة  أن  القادة  ويفهم  التمرين  أو  املناقشة  لتيسري 

املبني    العنف  التخفيف من مخاطر  أدوات وموارد  املجتمعية« يف  الخرائط  لرسم  املرجعية  »املبنية  انظر قسم 

. النوع االجتامعي  عىل 

التوعية وزيادة الوعي

ميكن لقادة املجتمع املحيل، بدايًة من املرحلة األوىل ألي حالة طوارئ، املساعدة يف زيادة الوعي 
املساعدة  الحصول عىل  املجتمع املحيل يف  أفراد  النوع االجتامعي وبحقوق  املبني عىل  العنف  مبخاطر 

وفرص اإلبالغ عن االنتهاكات وطلب املساعدة.  تشمل قنوات االتصال املشرتكة ما ييل:

املجتمعية. 	 التوعية  الثنايئ من خالل  التفاعل  ، مبا يف ذلك  الشخيص  االتصال 

واملواعظ  	 املجتمعية  االجتامعات  مثل  املحيل،  املجتمع  داخل  املعلومات  تبادل  عىل  تنطوي  التي  املجتمعية  القنوات 
. ينية لد ا

الرسائل اإلذاعية، وتوزيع النرشات، وعرض امللصقات. 	 اإلذاعة ووسائل اإلعالم املطبوعة، مبا يف ذلك 

تطبيقات  	 يتم مشاركتها عرب  التي  الرسائل  ذلك  التكنولوجية، مبا يف  الوسائل  عن طريق  والرقمي  االجتامعي  التواصل  وسائل 
اإللكرتوين. الربيد  أو  املحمول  الهاتف 

بطريقتني:  الوعي  وزيادة  التوعية  يف  املحيل  املجتمع  قادة  ترشك  أن  االجتامعي  النوع  عىل  املبني  بالعنف  املعنية  للِفرق  ميكن 
ميرسين  بصفتهم  وثانياً،  ومراقبتها،  وتنفيذها  الوعي  وزيادة  التوعية  أنشطة  تصميم  عند  مستشارين  بصفتهم  أوالً، 

أقل  عموماً  املخاطر  من  التخفيف  رسائل  تكون  االجتامعي.  النوع  عىل  املبني  العنف  مخاطر  بشأن  املعلومات  لتبادل 
والعادات  السلوكيات  عن  عوضاً  املتاحة،  والخدمات  السالمة  تهدد  التي  املخاطر  عىل  الرتكيز  إىل  متيل  الرسائل  ألن  حساسية، 

وزيادة  التوعية  يف  للمساهمة  ومؤهلة  مستعدة  املحيل  املجتمع  قادة  من  نطاقاً  أوسع  مجموعة  تكون  وقد  االجتامعية. 
وااللتزام. املعرفة  من  أعمق  مستويات  يتطلب  الذي  األمر  وهو  التحوييل،  التغيري  عن  عوضاً  باملخاطر  يتعلق  فيام  الوعي 

عىل    املبني  العنف  مخاطر  من  التخفيف  وموارد  أدوات  يف  للتوعية«  الرئيسية  الرسائل  »عينة  قسم  انظر 

 . االجتامعي  النوع 
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ــن  ــة م ــي والحامي ــوع االجتامع ــىل الن ــي ع ــف املبن ــر العن ــول مخاط ــة ح ــات جامعي مناقش
االســتغالل واالنتهاك الجنســيني

املتعلقة مبخاطر  املناقشات  تنظيم  املحيل. ميكن  املجتمع  قادة  شائعة إلرشاك  مقاربة  الجامعية  املناقشة 
للتعمق  أو فرصة مستمرة  القادة  املخاطر مع  لتحديد  االجتامعي كفرصة ملرة واحدة  النوع  املبني عىل  العنف 

القادة  املعرفة وربط  بناء  الرتكيز عىل  للمناقشات  للمخاطر. كام ميكن  التصدي  بها  التي ميكن  الكيفية  يف 
     .)AESP( الجنسيني الحامية من االستغالل واالنتهاك  املتاحة، مبا يف ذلك املعلومات حول  باملوارد 

ينتمون  القادة  إذا كان  ما  تعتمد، جزئياً، عىل  والتي  املجموعة،  لعقد مناقشة جامعية يف ديناميات  الرتتيب  انظر عند 
املختلفة.  الرسمية  الرسمية وغري  القيادة  أعضاء من هياكل  ما كنت تجمع بني  إذا  أو  ثابتة ويعرفون بعضهم جيداً  ملجموعة 

والدين  والجنس  العمر  املجموعة وتكوينها من حيث  بها حجم  يساهم  قد  التي  الكيفية  النظر يف  أيضاً  عليك  وينبغي 
لذلك.  تبعاً  كيّف مناقشتك  املشاركني.  السلطة وراحة  ديناميات  املناقشة، يف  العوامل، وكذلك موقع  وغري ذلك من 

ما ييل:  السياق،  فيها، حسب  النظر  التي ميكنك  مناقشات جامعية  لعقد  الرتتيب  أفكار  تشمل بعض 

النوع  	 املبني عىل  العنف  الحد من مخاطر  بشأن  منتظمة  مناقشات  وتنظيم  املهتمني  القادة  من  تحديد مجموعة 
االجتامعي.

النساء  	 تقودها  التي  املنظامت  أو  النسائية  الجمعيات  )الذكور( وممثالث  القادة  بني  مناقشات جامعية  لعقد  الرتتيب 
القادة مبارشًة  الفرصة للقادة لالستامع إىل الشواغل من جانب املمثالت ومن أجل أن تطلب املمثالت املساعدة من  إلتاحة 

للمخاطر.  التصدي  يف 

املجموعتني  	 ثم جمع  االجتامعي  النوع  املبني عىل  العنف  بشأن مخاطر  الجنسني  لكل من  منفصلة  نقاش  تنظيم مجموعات 
النساء والفتيات.   التعلم من  الرتكيز عىل  البارزة من كل نقاش، مع  النقاط  لتبادل  معاً 

من    »الحامية  قسم  االجتامعي:  النوع  عىل  املبني  العنف  ومخاطر  املناقشة  دليل  املناقشة:  دليل  انظر 

االجتامعي  النوع  عىل  املبني  العنف  مخاطر  من  التخفيف  وموارد  أدوات  يف  الجنسيني«  واالنتهاك  االستغالل 

تعزيز االســرتاتيجيات القامئة للحد من املخاطر

تبدأ  أن  ينبغي  والفتيات  للنساء  الحامية  تحسني  تستهدف  التي  االجتامعي  النوع  عىل  املبني  العنف  مناهضة  برامج 
التي  الكيفية  لفهم  والفتيات  النساء  مع  التشاور  االجتامعي  النوع  عىل  املبني  بالعنف  املعنية  للِفرق  ميكن  بالتعلم. 

)الحامية  فردياً  لها  واالستجابة  االجتامعي  النوع  عىل  املبني  العنف  من  الحامية  تهدد  التي  املخاطر  من  الحد  بها  ميكن 
املعنية  للِفرق  إلخ.(. ميكن  واملنظامت،  املجتمعية،  واملجموعات  األخريات،  النساء  مع  )بالتعاون  وجامعياً  الذاتية( 

أنفسهن  تنظيم  املثال،  سبيل  عىل  النساء،  بدأت  إذا  املبنية.  االسرتاتيجيات  تعزيز  االجتامعي  النوع  عىل  املبني  بالعنف 
تنقلن  إذا  لها  يتعرضن  قد  الاليت  الهجوم  مخاطر  من  فللحد  ما،  محيل  مجتمع  خارج  الحطب  لجمع  صغرية  مجموعات  إىل 
أو  الشبكات،  بهذه  أخريات  نساء  ربط  يف  يساعد  أن  االجتامعي  النوع  عىل  املبني  بالعنف  معني  لفريق  ميكن  مبفردهن، 



130

»مساحة  يف  اجتامعات  تنظيم  أو  املحيل،  املجتمع  مغادرة  قبل  النساء  فيها  لتجتمع  مواعيد  وتحديد  تجمع  نقاط  إنشاء 
االسرتاتيجية.  حول  املعلومات  بتبادل  القادة  مطالبة  أو  الحطب  لجمع  خطط  لوضع   )SSGW( والفتيات«  للنساء  آمنة 

املجتمع  قادة  إرشاك  االجتامعي  النوع  عىل  املبني  بالعنف  املعنية  للِفرق  ميكن 
ييل:  ما  منها  عدة،  بطرق  املبنية  املخاطر  من  التخفيف  لدعم  املحيل 

اعتامدها.  	 أو  االسرتاتيجيات  إقرار 

املوارد.  	 أو  بالوقت  املساهمة 

املشاركة. 	 أو  الوعي  لزيادة  املعلومات  تبادل 

بأنفسهم. 	 املشاركة 

مبادرات السالمة املجتمعية

املجتمع  أفراد  به  الذي يضطلع  األسايس  بالدور  لإلقرار  تشاركية  مقاربة  املجتمعية  السالمة  مبادرات  تطبق 
املعنية  للِفرق  املحلية. ميكن  مجتمعاتهم  داخل  تهددها  التي  واملخاطر  الحامية  لشواغل  التصدي  املحيل يف 
التصدي  تركز عىل  التي  املعنيني  املحيل  املجتمع  أفراد  االجتامعي دعم جمعيات  النوع  املبني عىل  بالعنف 

بها. قد تتخذ هذه املجموعات أشكاالً  التعريف  أو املساعدة يف  النوع االجتامعي  املبني عىل  العنف  ملخاطر 
وإناثاً( يف هذه املبادرات.  مختلفة، لكن قد يكون من املفيد أن يساهم قادة املجتمع املحيل )ذكوراً 

لجان الحامية/ِفرق العمل
الحامية  التي تركز عىل زيادة  العمل  ِفرق  أو  املتطوعني  النوع االجتامعي دعم لجان  املبني عىل  بالعنف  املعنية  للِفرق  ميكن 

وينبغي  إنشائها.  املساعدة يف  أو  املحلية،  املجتمعات  أصغر من  قطاعات  أو  املحلية،  املجتمعات  داخل  والفتيات  للنساء 
املحيل.  املجتمع  والفتيات يف  النساء  أمام  تكون مسؤولة  وأن  والفتيات  النساء  تقودها  بتحليالت  املجموعات  توجيه هذه 

املعنية  الِفرق  متنوعاً. وينبغي عىل  أن تشمل متثيالً  ينبغي  الفعالة صغرية إىل حد معقول ولكن  املجموعات  وقد تكون 
واملساعدة  نطاقاً  األوسع  املحيل  املجتمع  اهتاممات  باتجاه  التحوالت  إىل  االنتباه  االجتامعي  النوع  املبني عىل  بالعنف 

املعنية  للِفرق  اإلجراءات. وميكن  العمل وتتخذ  الحامية خطط  لجان  بينام تضع  والفتيات  النساء  الرتكيز عىل  يف مواصلة 
عندما  املشرتكة  واملبادرات  املتبادل  التعلم  لدعم  املجموعات  بني  للتنسيق  املساعدة  االجتامعي  النوع  املبني عىل  بالعنف 

بالعنف  للِفرق املعنية  تكون هناك لجان أو ِفرق عمل متعددة يف املجتمع املحيل ذاته أو املنطقة ذاتها. كام ميكن 
الحامية.  املرأة ولجان  الجمعيات ومنظامت حقوق  إقامة روابط بني  النوع االجتامعي املساعدة يف  املبني عىل 
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الدوريات املجتمعية 
مبادرات ملراقبة  املحيل دعم  املجتمع  لقادة  ميكن 

العنف  من  الوقاية  للمساعدة يف  الخطورة  عالية  املناطق 
الحد منه. وميكن لبعض  أو  النوع االجتامعي  املبني عىل 

املجتمعات  ملراقبة  تنظم  التي  املجتمعية  املجموعات 
املحلية أو القيام بدوريات فيها أن تؤدي دوًرا مفيًدا يف 

االجتامعي،  النوع  املبني عىل  العنف  الحد من مخاطر 
أو  تهديد  تتبّنى مجموعات أخرى مامرسات  بينام قد 

تكون  والفتيات.  للنساء  جديدة  مخاطر  تشكل  سيطرة 
األحيان، ويف بعض  املجتمعية مسلحة يف بعض  الدوريات 

ميليشيا،  أنها  املجموعات عىل  إىل  يُنظَر  األوضاع، قد 
أو ملجموعات  للحكومات  تهديداً  الذي يشكل  األمر  وهو 

بالعنف  املعنية  الِفرق  عىل  وينبغي  بعينها.  سكانية 
النوع االجتامعي، حيثام توجد دوريات  املبني عىل 

أنها جهات  الدوريات عىل  مجتمعية، أن تنظر إىل هذه 
الرسمي( وأن تفهم تكوين  القطاع األمني )غري  فاعلة يف 

كام ميكن  عملها.  الشائعة عن  والتصورات  املجموعات 
االجتامعي  النوع  عىل  املبني  بالعنف  املعنية  للِفرق 

والفتيات  النساء  من  متنوعة  مجموعات  مع  التشاور 
للِفرق  املجتمعية. وميكن  الدوريات  إزاء  لفهم شعورهن 

املساعدة  االجتامعي  النوع  عىل  املبني  بالعنف  املعنية 
وتحليالت  التدقيقات  من  املستمدة  التوصيات  تبادل  يف 

النساء  إذا حددت  والفتيات،  النساء  تقودها  التي  املخاطر 
املعنية  للِفرق  وميكن  املجموعات.  هذه  إمكانات  والفتيات 

أمكن،  أيضاً، حيثام  االجتامعي  النوع  املبني عىل  بالعنف 
التواصل مع لجان الحامية، أو  مساعدة الدوريات يف 

منظامت حقوق املرأة، أو املجموعات األخرى ذات الصلة. 

املبني    العنف  التخفيف من مخاطر  بالحامية« يف أدوات وموارد  املعنية  العمل  األدوات: قسم »فرقة  انظر عينة 

. النوع االجتامعي  عىل 

التأهب املجتمعي

التأهب لحاالت  الطوارئ والنزوح. ميكن أن يساعد  أثناء حاالت  النوع االجتامعي  املبني عىل  العنف  تزيد مخاطر 
الطوارئ، بوضع خطط لتنفيذها يف حالة الطوارئ، يف الحد من هذه املخاطر. وعىل الرغم من أن التأهب لحاالت 

فإنه  اإلنساين،  املجال  الفاعلة يف  الحكومات والجهات  اختصاص  بوصفه من  أكرث شيوعاً  يُناقَش بصورة  الطوارئ 
بالعنف  املعنية  للِفرق  واتخاذها. وميكن  الطوارئ  لحاالت  للتأهب  تدابري  اعتامد  املحلية  واملجتمعات  لألفراد  ميكن 

 مثال من املامرسة: مبادرة السالمة املجتمعية يف
غامبيال، أثيوبيا

ساعد برنامج ملناهضة العنف املبني عىل النوع االجتامعي يدعم الجئي 
جنوب السودان يف أثيوبيا عىل تأسيس مجموعات مبادرة للسالمة 
املجتمعية )CSIG( تركز عىل حامية النساء والفتيات يف مخيامت 

الالجئني. تشمل كل مجموعة من مجموعات مبادرة السالمة املجتمعية 
عرشة أعضاء متطوعني، مبا يف ذلك الرشطة )قادة املجتمع املحيل 

الذكور( وجهات تنسيقية من مجموعات مختلفة داخل املخيم، مبا يف 
ذلك مجموعات متثل كبار السن، واألشخاص ذوي اإلعاقة، واملراهقني، 
واملجموعات الدينية. يدرب برنامج مناهضة العنف املبني عىل النوع 
االجتامعي مجموعات مبادرة السالمة املجتمعية ويرشكهم يف عمليات 

تدقيقات منتظمة للسالمة ويدعمهم لوضع خطط عمل تركز عىل 
سالمة النساء والفتيات. يعقد الفريق املعني بالعنف املبني عىل النوع 

االجتامعي اجتامعات منتظمة مع مجموعات مبادرة السالمة املجتمعية 
للتشاور بشأن مخاطر العنف املبني عىل النوع االجتامعي ومتابعة 

التقدم املحرز يف خطط العمل. 

يساعد برنامج مناهضة العنف املبني عىل النوع االجتامعي، وهو 
منفصل عن مجموعات مبادرة السالمة املجتمعية لكنه مرتبط بها، عىل 

الربط بني الناشطات يف مجموعات شبكات نسائية )WNG(. وتؤدي 
هذه املجموعات التي تضم نساًء فحسب أدواراً مامثلة لألدوار التي 
تؤديها مجموعات مبادرة السالمة املجتمعية وتساعد يف توجيه عمل 

مجموعات مبادرة السالمة املجتمعية. كام تساعد يف تعبئة النساء 
والفتيات لزيادة مشاركتهن يف العمل مبا يتجاوز نطاق الحد من 

املخاطر. 



132

النوع االجتامعي، خاصًة عندما يكون من املتوقع نشوب نزاعات أو وقوع كوارث طبيعية دورية، أن  املبني عىل 
للخطر.  والفتيات  النساء  الحامية وتعرض  نُظُم  التي تعطل  التأهب لألحداث  املحيل يف  املجتمع  قادة  ترشك 

ييل:   ملا  االنتباه  االجتامعي  النوع  املبني عىل  للعنف  املجتمعي  للتأهب  ميكن 

املثال، املسنات، والنساء  	 النزوح املفاجئ )عىل سبيل  أو  الطوارئ  أثناء  الذين قد يكونون أكرث عرضة للخطر  األفراد 
والفتيات ذوات اإلعاقة، والفتيات ربات األرسة(.

باملعلومات. 	 والفتيات  النساء  إىل  الرسيع  الوصول  وسائل 

أو  	 االجتامعي  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنيون  املوظفون  يقدم  )حيث  الحساسة  املعلومات  الحامية/إتالف  خطط 
االجتامعي(. النوع  املبني عىل  للعنف  االستجابة  املحيل خدمات  املجتمع  املتطوعون يف 

املأوى. 	 أو طلب  النساء  لتجمع  أماكن 

الضعفاء 	 األفراد  االعتبار  تأخذ يف  اآلمنة  للحركة  اسرتاتيجيات 

للتجمع، أو خطط للحركة، أو جهات تنسيقية،  أو نقاط  اتصاالت،  أو أشجار  تنبيه،  نُظُم  إنشاء  التأهب  ميكن أن تشمل خطط 
الخطط  النساء والفتيات لفهم  التشاور مع  النوع االجتامعي  املبني عىل  بالعنف  املعنية  للِفرق  أو رشاكات. وميكن  ِفرق  أو 
النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية  للِفرق  تعزيزها. وميكن  أو  التأهب  الفرص لوضع خطط  تكون موجودة واستكشاف  التي 
وتبادل  التأهب  لدعم خطط  املحيل  املجتمع  قادة  والفتيات وتفضيالتهن، إرشاك  النساء  اهتاممات  فهم  االجتامعي، مبجرد 

النساء أداءها. كام ميكن  للقادة  التي ميكن  الدعم املحددة  املعلومات حولها، حسب االقتضاء. وميكن أن تحدد الخطط أدوار 
املثال عن طريق  التأهب وتحسينها، عىل سبيل  اختبار خطط  املساعدة يف  االجتامعي  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية  للِفرق 

التمرين عىل اإلجراءات املخطط لها.  الهواتف يف أشجار االتصاالت، أو  التحقق من أرقام  التدرب عىل الجمع الرسيع للوثائق، أو 
 

النوع االجتامعي    املبني عىل  العنف  التخفيف من مخاطر  انظر قسم »عينة شجرة االتصاالت« يف أدوات وموارد 
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توزيع حقائب اللوازم الصحية النسائية

النساء والفتيات، يف حاالت الطوارئ، إىل مواد  تحتاج 
النظافة  العامة، مبا يف ذلك  النظافة  للحفاظ عىل  أساسية 

يؤدي  أن  الشخصية. وميكن  والراحة  الشخصية  العامة 
االفتقار إىل املواد األساسية، مثل الصابون، أو املالبس 

النساء  إىل عزل  ثقافياً  املناسبة  املالبس  أو  الداخلية، 
نائية ألغراض  أماكن  االنتقال إىل  أو  والفتيات ألنفسهن، 

الخطورة  عالية  القيام مبامرسات  أو  العامة،  النظافة 
مناهضة  برامج  تدعم  ما  وعادًة  احتياجاتهن.  لتلبية 
توزيع حقائب  االجتامعي  النوع  املبني عىل  العنف 

املبارش  التنفيذ  إما عن طريق  النسائية،  الصحية  اللوازم 
املياه والرصف الصحي  التنسيق مع قطاع  أو عن طريق 

القطاعات األخرى، ملساعدة  أو   )HSAW( العامة والنظافة 
احتياجاتهن  تلبية  عىل  املستضعفات  والفتيات  النساء 
الوكاالت  بني  املشرتكة  الدنيا  املعايري  توضح  األساسية. 

املتعلقة  الربامج  االجتامعي يف  النوع  املبني عىل  للعنف 
الصحية  اللوازم  بحقائب  الخاصة  املعايري  الطوارئ  بحاالت 

الحقائب،  تشمل  وقد  الحقائب.  لتحديد محتويات  والفتيات  النساء  مع  التشاور  أهمية  ذلك  مبا يف  النسائية، 
باليد  املحمولة  الكشافات  مثل  الشخصية،  السالمة  لزيادة  املواد  العامة، مجموعة من  النظافة  مواد  إىل  باإلضافة 
النسائية.  الصحية  اللوازم  لتلقي حقائب  املجموعات  استهداف  اعتبارات  الدنيا  املعايري  توضح  كام  والصفارات.  

الصحية  اللوازم  توزيعات حقائب  املحيل العتامد  املجتمع  قادة  االجتامعي إرشاك  النوع  املبني عىل  العنف  لربامج مناهضة  ميكن 
لتحديد  النساء، فحسب  القادة  ذلك  املحيل، مبا يف  املجتمع  قادة  تعتمد عىل  أال  ينبغي  لكن  وتنفيذها  النسائية، وتخطيطها، 

التدخالت،  لبدء  القادة  توجيهات  قبول  الطوارئ،  أثناء حاالت  الجذاب،  يكون من  النسائية. قد  الصحية  اللوازم  محتويات حقائب 
بصورة  وتفضيالتهن  احتياجاتهن  متثيل  ميكنهن  الاليت  املستضعفات  النساء  أو  املراهقات  عن  بالنيابة  التحدث  ميكنهم  ال  لكن 

املساعدة يف تجميع  التي ميكنها  املجتمعية  الشبكات  املساعدة يف تحديد  املجتمع املحيل، مع هذا، من  قادة  يتمكن  أفضل.  قد 
الحقائب، ال سيام عندما  إىل  يحتاجون  الذين  املستضعفني  األفراد  املساعدة يف تحديد  للقادة  الحقائب وتوزيعها. كام ميكن 

النوع  املبني عىل  العنف  ملناهضة  الدولية  الطبية  الهيئة  برنامج  تشاور  املثال،  البطانيات غري ممكن. فعىل سبيل  توزيع  يكون 
النسائية.  الصحية  اللوازم  لتوزيع حقائب  االستضعاف  لوضع معايري  الرشكاء  ونّسق مع  والفتيات  النساء  العراق مع  االجتامعي يف 

تعزيز مشاركة النساء والفتيات يف الشؤون املجتمعية وصنع القرار

املراهقات مبشاركة  القرار. وتحظى  أو متثيل متكافئ يف هيئات صنع  العامة  الشؤون  النساء، عاملياً، بوصول متكافئ إىل  تتمتع  ال 
أو معدوماً. ولعدم  النساء والفتيات محدوداً  التي تهيمن فيها سلطة األب، قد يكون متثيل  القرار، ويف األوضاع  أقل يف صنع 

واملوارد محدودة،  الوقت محدوداً  الطوارئ، عندما يكون  للنساء والفتيات، وخالل حاالت  بالنسبة  تبعات واسعة  املساواة هذا 
واحتياجاتهن.  والفتيات  النساء  املساعدة حقوق  بشأن  الحاسمة  القرارات  بصنع  املكلفون  يتجاهل  ما  غالباً  أنه  النتيجة هي  تكون 

 مثال من املامرسة: العمل مع القادة لتوزيع
حقائب اللوازم الصحية النسائية

تشاور برنامج مناهضة العنف املبني عىل النوع االجتامعي يف 
العراق مع النساء والفتيات، وكذلك مع الوكاالت الرشيكة، لتحديد 

محتويات حقائب اللوازم الصحية النسائية ووضع معايري 
االستضعاف الستهداف النساء والفتيات املستضعفات بالتوزيع. 
يشارك املوظفون املعنيون بالعنف املبني عىل النوع االجتامعي 

الحقائب مع النساء والفتيات الاليت يزرن »املساحات اآلمنة للنساء 
والفتيات« )WGSS( إلدارة حالة العنف املبني عىل النوع 

االجتامعي أو األنشطة األخرى والاليت يستوفني املعايري. كام يشارك 
الفريق معايري الضعف مع قادة املجتمع املحيل ويتعاون مع القادة 

لتحديد النساء والفتيات املستضعفات الاليت ال يرتددن عىل 
»املساحات اآلمنة للنساء والفتيات«، مبا يف ذلك النساء والفتيات 

ذوات اإلعاقة. 
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يتم فيها  التي  ما يقودون االجتامعات  الطوارئ. وغالباً  أثناء حاالت  العديد من املسؤوليات  املجتمع املحيل  يتوىل قادة 
الوزارات  القرارات، وقد يقررون الوصول إىل موارد املجتمع أو توزيعها، وعادًة ما تستشريهم  تبادل املعلومات والتوصل إىل 

ال  االجتامعي،  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية  للِفرق  وميكن  وتقدميها.  املساعدة  لتخطيط  اإلنسانية  والوكاالت  الحكومية 
والفتيات ومنارصة  النساء  اهتاممات  الضوء عىل  لتسليط  القادة  الرسمية نساء، إرشاك  القيادة  سيام عندما ال تضم هياكل 

املبني عىل  بالعنف  املعنية  للِفرق  أمكن ذلك. وميكن  القرار، حيثام  ليشاركن بصورة مبارشة يف صنع  والفتيات  النساء 
القرار: املجتمعية وصنع  الشؤون  والفتيات يف  النساء  لزيادة مشاركة  التالية  املقاربات  النظر يف  االجتامعي  النوع 

أن  	 االجتامعي  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية  للِفرق  والفتيات. ميكن  النساء  بالنيابة عن  واألولويات  الشواغل  تبادل 
العنف  مناهضة  برنامج  إليهن من خالل  الوصول  يتم  التي  والفتيات  والنساء  املجتمعية  القيادة  بني  تعمل كحلقة وصل 

للنساء ممكناً.  املبارش  التمثيل  يكون  االجتامعي، ال سيام عندما ال  النوع  املبني عىل 

االجتامعي  	 النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية  للِفرق  والفتيات ومتثيلهن. ميكن  النساء  لزيادة وصول  القادة  العمل مع 
أن  والفتيات. وميكن  النساء  التشاورات مع مجموعات متنوعة من  بناًء عىل  التوصيات  القادة وعمل  األفكار مع  استكشاف 

قنوات جديدة  وفتح  أفضل،  بصورة  النساء  تسهل مشاركة  املجتمعية  لالجتامعات  ومواقع  مواعيد  تحديد  يشمل هذا 
أو هيئات  االجتامعات  للمشاركة يف  املراهقات،  والفتيات  النساء  أو ممثالت  النسائية،  الجمعيات  املعلومات، ودعوة  لتبادل 

القادة  النظر يف إدخال نظام الحصص لضامن مشاركة أكرث شموالً وتوازناً، عندما يتم إرشاك  القرار. وميكن للقادة  صنع 
لكن متثيلهن محدود.  القرار  النساء يف صنع 

التي تحول  	 العوائق  لتحديد  النساء  االجتامعي إرشاك  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية  للِفرق  النساء. ميكن  القادة  دعم 
بناء  النساء  القادة  العوائق. ميكن أن يشمل دعم  التصدي لهذه  القرار واملساعدة يف  الكاملة يف صنع  دون مشاركتهن 

القدرات، أو املنارصة، أو تعبئة املوارد، أو مجاالت العمل األخرى. 

قادة  	 تطلب مساعدة  أن  االجتامعي  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية  للِفرق  والتمثيل. ميكن  االستشارة  متطلبات  منارصة 
األولويات  تحديد  عند  والفتيات  النساء  مع  للتشاور  اإلنسانية مبسؤولياتها  والوكاالت  الحكومة  تذكري  املحيل يف  املجتمع 

النساء والفتيات. دون مساهمة من ممثالت  الوكاالت عدم امليض قدماً  للقادة أن يطلبوا من  الخدمات. وميكن  وتخطيط 

املساواة    نحو  األعراف  بتحويل  املتعلقة  األفكار  ملزيد من  التحوييل«  »التغيري  قسم  الرئيسية لإلرشاك:  املجاالت 

النساء. قيادة  بتعزيز  املتعلقة  األفكار  النساء« ملزيد من  القادة  »دعم  الجنسني وقسم  بني 

الدمج يف التنسيق والتخطيط اإلنساين

التخفيف  لتعزيز  منها  وتلقيها  باملعلومات  اإلنسانية  الوكاالت  إلبالغ  الفرص  املحيل  املجتمع  لقادة  تُتاح  أن  ينبغي 
االجتامعي مساعدة  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية  للِفرق  االجتامعي. وميكن  النوع  املبني عىل  العنف  من مخاطر 

املعنية  للِفرق  وتغذيتها. كام ميكن  اإلنسانية  والتخطيط  التنسيق  آليات  التواصل مع  النساء، عىل  القادة  القادة، ال سيام 
التنسيق والتخطيط بطرق عدة، مبا يف ذلك: القادة عىل املشاركة يف  النوع االجتامعي مساعدة  املبني عىل  بالعنف 

اإلنساين  	 العمل  الفاعلة يف مجال  والجهات  اإلنسانية  القطاعات  التنسيق ومسؤولية جميع  نُظُم  فهم  القادة عىل  مساعدة 
النوع االجتامعي.  املبني عىل  العنف  الحد من مخاطر  عن 
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ِفرق  	 الفرعية/  للمجموعات  املنسقة  الوكاالت  مع  التنظيم 
)أو  االجتامعي  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية  العمل 
القادة يف  ليشارك  االقتضاء(  القطاعات األخرى، حسب 

ذلك  تنظيم  ميكن  الشواغل.  وتبادل  التنسيق  اجتامعات 
مختارة.  أو الجتامعات  باستمرار 

التنسيق من  	 وآليات  القادة  بني  العمل كحلقة وصل 
املعلومات يف  لتبادل  القادة  بانتظام مع  خالل االجتامع 

القادة لدى  املساعدة يف تصعيد شواغل  اتجاهني. 
القادة  وإبقاء  اإلنساين،  للتخطيط  الصلة  ذات  املجموعات 

بالخطط. اطالع  عىل 

للتشاور  	 التنسيق  وهياكل  القطاعات  قادة  مع  املنارصة 
التخفيف من  لتعزيز  النساء،  القادة  القادة، ال سيام  مع 

املساعدة يف  االجتامعي.  النوع  املبني عىل  العنف  مخاطر 
والقادة  التنسيقية  والجهات  الوكاالت  بني  التواصل 

النوع  املبني عىل  العنف  بالتخفيف من  االلتزام  إلثبات 
املبني عىل  بالعنف  املعنية  للِفرق  ميكن  االجتامعي. 

إىل رسم خرائط قادة املجتمع  استناداً  النوع االجتامعي، 
املحيل وإرشاك قادة، التوصية بإجراء تشاورات مع قادة 

.s .التعارف محددين واملساعدة يف 

إرشاك القادة يف الحامية من االستغالل واالنتهاك الجنسيني

النوع  املبني عىل  العنف  أشكال  الجنسيان )AES( شكلني محددين ومروعني من  االستغالل واالنتهاك  ميثل 
الضعفاء املترضرين من  السالم حقوق األفراد  العاملون يف املجال اإلنساين أو قوات حفظ  ينتهك  االجتامعي، حيث 

النوع االجتامعي يف كل حالة من حاالت الطوارئ اإلنسانية، عندما  األزمات.  وتزيد مخاطر العنف املبني عىل 
ينبغي عليهم خدمتهم.  وانتهاك من  الستغالل  اإلنسانية فرصاً  الوكاالت  الضمري يف  األعضاء عدميي  لدى  يكون 

املعلومات حول مخاطر  لتبادل  املحيل  املجتمع  قادة  االجتامعي إرشاك  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية  للِفرق  وميكن 
املجال  يف  العاملني  ومسؤوليات جميع  املساعدة،  من  املستفيدين  الجنسيني، وحقوق جميع  واالنتهاك  االستغالل 
أيضاً عىل تحديد مخاطر االستغالل  الخدمة واإلبالغ. وقد يكون قادة املجتمع املحيل قادرين  اإلنساين، وخيارات 

واملناقشات  التقييامت  طريق  عن  وذلك  معالجتها،  ينبغي  التي  اإلنسانية  واملامرسات  املحددة  الجنسيني  واالنتهاك 
االستغالل  من  الحامية  رسائل  لتبادل  يؤهلهم  موقعاً  املحيل  املجتمع  قادة  ويشغل  الثنائية.  واالجتامعات  الجامعية 

الوعي.  التوعية وزيادة  واالنتهاك الجنسيني )AESP( مع أفراد املجتمع املحيل، مبا يف ذلك عن طريق أنشطة 

التنسيق واإلبالغ عن  آليات  التواصل مع  القادة عىل  االجتامعي مساعدة  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية  للِفرق  ميكن 
املحيل  املجتمع  قادة  واإلبالغ. وميكن دعم  املجتمعية  الحامية  تعزيز  يف  أيضاً  املساعدة  الجنسيني، وميكنها  واالنتهاك  االستغالل 
الناجني/ ومساعدة  الشكاوى  لتلقي  املحلية  املجتمعات  يف  الجنسيني  واالنتهاك  االستغالل  من  للحامية  تنسيقية  كجهات  للعمل 

الشكاوى ومعالجتها.  للتعامل مع  العمل يف لجان  املحيل  املجتمع  لقادة  الخدمات. كام ميكن  إىل  الوصول  الناجيات يف 

                                   مثال من املامرسة:

منارصة حامية النازحات

أنشأ برنامج ملناهضة العنف املبني عىل النوع االجتامعي يدعم 
املجتمع املحيل ملخيم النازحني داخلياً يف العراق تنسيقاً منتظامً مع 

املخاتري )قادة املجتمع املحيل الذكور(. وكان العديد من النساء 
واألطفال املوجودين يف املخيم قد تخىل عنهم أزواجهم/آباؤهم 
الذين يُعتقد أنهم ينتسبون بطريقة ما إىل داعش ويُعتقد أنهم 

أرُسوا أو قُتلوا. وعندما قررت الحكومة إغالق مخيم النازحني داخلياً 
)IDP(، استمر برنامج مناهضة العنف املبني عىل النوع االجتامعي 

يف التواصل هاتفياً مع املخاتري مع عودة سكان املخيم إىل منازلهم 
األصلية. أبلغ املخاتري عن الشواغل التي أثارتها النساء حول 

التحديات التي واجهنها عند إعادة االندماج يف مجتمعاتهن، حيث 
قُوبلَن بالتهديدات بسبب تورط أزواجهن املحتمل أو املتصور مع 

داعش.  وكان برنامج مناهضة العنف املبني عىل النوع االجتامعي، 
بدوره، قادراً عىل إثارة هذه الشواغل من خالل نُظُم التنسيق 

اإلنساين ومنارصة الحامية املستمرة للنساء املترضرات. واستناداً إىل 
هذه املنارصة جزئياً، سمحت الحكومة للنساء واألطفال املعرضني 

للخطر بالعودة إىل املخيم.  
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التوجيه واملوارد، يُرجى الرجوع إىل: ملزيد من 

الحد من  	 التعلم عىل اإلنرتنت بشأن  التمكينية« )diA derewopmE(: دورة دراسية مجانية وذاتية  مرشوع »املساعدة 
النساء  التدريبية عىل إرشاك  الدورة  تركز  والتقييم.  واملراقبة،  والتوزيع،  الربامج،  الجنسيني يف  واالنتهاك  االستغالل  مخاطر 

لجامعة جورج واشنطن ورشكائه يف:  التابع  للمرأة  العاملي  املعهد  والفتيات وعىل مقاربة تشاركية. وهي متاحة عىل موقع 
)ude.uwg( جامعة جورج واشنطن | للمرأة  العاملي  املعهد   | التمكينية  دورة املساعدة 

)MCBC(للحامية  	 املحيل  املجتمع  القامئة عىل  الشكاوى  آليات  الوكاالت ألفضل مامرسات  بني  املشرتكة  الدامئة  اللجنة  دليل 
املجتمع  القامئة عىل  الشكاوى  آلية  آليات  إنشاء  للحصول عىل توصيات بشأن  الجنسيني )6102(  االستغالل واالنتهاك  من 

ودعمها.  املحيل 

إضافية،  	 للحصول عىل موارد  الوكاالت  بني  املشرتكة  الدامئة  للجنة  التابع  الجنسيني  واالنتهاك  االستغالل  الحامية من  موقع 
التواصل والتثقيف  بلدان مختلفة وعينات من مواد  أمثلة من  املجتمع املحيل، مع  مبا يف ذلك صفحة مخصصة إلرشاك 

االستغالل  الوكاالت/الحامية من  بني  املشرتكة  الدامئة  اللجنة   | الجنسيني  واالنتهاك  االستغالل  الحامية من   .)CEI( والتعليم 
)gro.eettimmocgnidnatsycnegaretni( الجنسيني  واالنتهاك 

االستغالل  	 منع  إضافية:  املتحدة لالطالع عىل سياسات وموارد  لألمم  التابع  الجنسيني  واالنتهاك  االستغالل  الحامية من  موقع 
)gro.nu( الجنسيني  واالنتهاك 

https://globalwomensinstitute.gwu.edu/empowered-aid-course
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-task-team-accountability-affected-populations-and-protection-sexual-exploitation-and-abuse/iasc-best-practice-guide-inter-agency-community-based-complaints-mechanisms-2016
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-task-team-accountability-affected-populations-and-protection-sexual-exploitation-and-abuse/iasc-best-practice-guide-inter-agency-community-based-complaints-mechanisms-2016
https://psea.interagencystandingcommittee.org/
https://psea.interagencystandingcommittee.org/
https://www.un.org/preventing-sexual-exploitation-and-abuse/
https://www.un.org/preventing-sexual-exploitation-and-abuse/
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األدوات واملوارد:

األدوات واملوارد:

السالمة 	 تدقيق  لعملية  املرجعية  القامئة 

املجتمعية 	 الخرائط  رسم  أداة 

للتوعية 	 الرئيسية  الرسائل  عينة 

االجتامعي 	 النوع  املبني عىل  العنف  املناقشة: مخاطر  دليل 

الجنسيني 	 واالنتهاك  االستغالل  من  الحامية  املناقشة:  دليل 

بالحامية 	 املعنية  العمل  فرقة  األدوات:  عينة 

بالحامية 	 املعنية  العمل  فرقة   :)RoT( االختصاصات  عينة 

بالحامية 	 املعنية  العمل  فرقة  املراقبة:  العمل ومنوذج  عينة خطة 

بالحامية 	 املعنية  العمل  فرقة  االجتامع:  عينة خطة 

االتصاالت 	 عينة شجرة 

التدريبية الوحدات 

االجتامعي  	 النوع  املبني عىل  العنف  التخفيف من مخاطر  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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القامئة املرجعية لعملية تدقيق السالمة

قادة  املراقبة. وعندما يشارك  بعيد من خالل  السالمة إىل حد  تُجَمع معلومات عملية تدقيق 
ليست  إضافية  معلومات  يتبادلون  قد  فإنهم  السالمة،  تدقيقات  عمليات  إجراء  املحيل يف  املجتمع 

السياق. املرجعية مع  القامئة  تكييف هذه  املراقبة مبارشة. ميكن  متاحة عن طريق 

التعليقاتالنعماملأوى/التنظيم

والفتيات  للنساء  كبري  هل هناك حضور 
بذويهن؟ املصحوبات  غري 

هل هناك نساء عازبات أو أرس معيشية 
نساء يف منطقة خاصة؟  ترأسها 

هل تسكن أرس ال تربطها عالقة قرابة معاً؟

الليلية؟ هل هناك أي مصدر لإلضاءة 

مشكلة؟ االكتظاظ  يشكل  هل 

التعليقاتالنعمالتنقل

بحرية  التنقل  النساء  تستطيع  هل 
املحيل وخارجه؟ املجتمع  داخل 

املحيل  املجتمع  النساء  تغادر  هل 
)الحطب،  العيش  بانتظام ألغراض سب 

والعمل(؟   والزراعة،  واملياه، 

هل هناك مخاطر معينة تشكل تهديداً لسالمة 
النساء والفتيات الاليت يتنقلن يف املجتمع؟

التعليقاتالنعمصنع القرار

القيادة؟ للنساء يف  هل هناك متثيل 

مجال  يف  الفاعلة  الحكومة/الجهات  تتشاور  هل 
الخدمات؟ النساء يف تخطيط  اإلنساين مع  العمل 

تخطيط  يف  الشباب  مع  التشاور  يتم  هل 
املياه  والصحة،  والتغذية،  )املأوى،  الخدمات 

إلخ(؟ العامة،  والنظافة  الصحي  والرصف 
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التعليقاتالنعمالحضور األمني

الرشطة

لجيش ا

عنارص مسلحة أخرى

التفتيش الحواجز/نقاط 

املجتمعية األمنية  اللجان 

أمنية مجتمعية أي خطط  النساء يف  مشاركة 

املجتمع  يف  معروفة/ظاهرة  خطر  نقاط 
والفتيات؟ النساء  عىل  خطراً  تشكل  املحيل 

)NFIs( التعليقاتالنعماملواد غري الغذائية

هل تُوزّع أي مواد غري غذائية عىل النساء خصيصاً؟

الوقود؟ يتم توزيع  هل 

التعليقاتالنعماملرافق

هل املراحيض/الحاممات منفصلة حسب الجنس؟

أقفال داخلية عىل  هل هناك 
املراحيض/الحاممات؟ أبواب 

املراحيض/الحاممات  تبدو  هل 
للنساء؟  الوصول  وميرسة  آمنة 

املياه آمنة  هل تبدو مراكز توزيع 
للنساء؟ الوصول  وميرسة 

آمنة  الصحية  املرافق  تبدو  هل 
للنساء؟ الوصول  وميرسة 

التعليقاتالنعمالدعم

هل هناك مساحات ميكن للنساء التجمع 
فيها )غري رسمية أو مخصصة(؟ 

نسائية نشطة؟  أي جمعيات  هل هناك 
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أداة رسم الخرائط املجتمعية

النوع االجتامعي، وكذلك  املبني عىل  العنف  الخرائط املجتمعية يف تحديد مخاطر  أداة رسم  ميكن أن تساعد 
الوعي  يتمثل يف زيادة  التمرين أن يخدم غرضاً  الحد منها. ميكن لهذا  التي ميكن  الخدمات،  التي تعرتض  العوائق 
يأخذها قادة  التي مل  املخاطر  النساء والفتيات  النوع االجتامعي، ال سيام عندما تحدد  املبني عىل  العنف  مبخاطر 

الخرائط تشمل مجموعات مختلطة  كانت مترينات رسم  وإذا  االعتبار.  والفتيان، يف  الرجال  أو  املحلية،  املجتمعات 
التي  الخرائط  تبادل  القيادة. وميكن  قادرات عىل  والفتيات  النساء  أن  للتأكد من  تيسريها جيداً  فينبغي  الجنسني،  من 

التمرين.   االنتهاء من  بعد  الذكور  املحيل  املجتمع  قادة  نساًء وفتيات فحسب مع  التي تضم  املجموعات  تضعها 
وأن تكتمل خالل ساعة  التشاركية عىل 02 مشاركاً  التمرينات  أن تقترص  ينبغي، بوجه عام، 

العملية ستستغرق  فإن  املحيل،  املجتمع  من  مختلفة  مناطق  الخرائط  يشمل وضع  وعندما  ونصف. 
مزيداً من الوقت، وقد تكون هناك حاجة إىل املرطبات أو غريها من اإلمدادات.

معلومات يجب تسجيلها أثناء مترين رسم الخرائط

املوقع: التاريخ : 

هل تُستخَدم الرتجمة الفورية؟      نعم      ال

الفئات العمرية التقريبية للمشاركني:تكوين مجموعات املشاركني من حيث النوع االجتامعي: 

اإلناث 	 املشاركني من  جميع 

الذكور 	 من  املشاركني  جميع 

مختلطة 	

41-01 عاماً 	

91-51 عاماً 	

42-02 عاماً 	

04-52 عاماً 	

أكرث من 04 عاماً 	

املشاركني:  تنوع  مالحظات حول 

هل هناك قادة من املجتمع املحيل متضمنني يف املجموعة؟       نعم      ال
مالحظات:
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التعريف بجميع أعضاء الفريق املعني بالعنف املبني عىل النوع االجتامعي.  

املناقشة. من  الغرض  توضيح 

وبرنامجك. 	 منظمتك  عن  عامة  معلومات 

واحتياجاتهن. 	 والفتيات  النساء  شواغل  بفهم  االهتامم 

للتطوع. 	 مبارش  مقابل  يوجد  وال  تطوعية  املشاركة 

ليس عىل أي أحد اإلجابة عن أي أسئلة. 	

املناقشة يف أي وقت.  	 للمشاركني حرية مغادرة 

تبادلها؟ 	 املعلومات وكيف سيتم  تبادل  مع من سيتم 

الرسية. االتفاق عىل 

املناقشة. 	 حافظ عىل رسية 

التي توضح هوية األفراد. 	 القصص  تتبادل  ال 

طلب اإلذن ألخذ املالحظات.

 لن تُذكَر هوية أي شخص. 	

التي يتم جمعها. 	 املعلومات  الغرض من املالحظات هو ضامن دقة 

طرق رسم الخرائط املجتمعية

ثم  املحيل  للمجتمع  أو خريطة  التمثيالت  املشاركون بعض   يضع 
املثال،  املتزايد )عىل سبيل  الخطر  يضعون عالمات عىل مناطق 

األدغال عند جمع الحطب والطريق إىل املدرسة ومنها( وكذلك أصول 
والفتيات(. للنساء  اآلمنة  املساحات  املثال،  سبيل  )عىل  الحامية 

ميكن وضع خريطة املجتمع املحيل من خالل مترينات مختلفة، مبا يف ذلك:

الرسم الجامعي: قدم خريطة للمجتمع املحيل أو ابدأ بورقة بيضاء ويرّس 1. 
مناقشة تساعد املتطوعني يف رسم خريطة تقريبية للمجتمع املحيل من الذاكرة. 

وضح املعامل الرئيسية، مثل األنهار واألسواق وأماكن العبادة، فضالً عن مراكز 
الخدمات مثل املدارس واملرافق الصحية. 

متثيل املساحة: ميكن للمشاركني، باستخدام مساحة مفتوحة، وضع منوذج 2. 
للمجتمع املحيل باستخدام أغراض يف متناول اليد، أو حتى متطوعني من داخل املجموعة، لتحديد املعامل الرئيسية. 

زيارة املساحة: ادُع املشاركني إىل التنقل معاً يف املجتمع املحيل، عىل سبيل املثال من خالل جوالت ميدانية لالنتقال من أحد 	. 
طريف املجتمع املحيل إىل الطرف اآلخر، لتحديد مناطق معينة.  

التصدي  لكيفية  املخاطر واألصول، يف مناقشة  املساحة، وكذلك  املشاركني، بعد رسم خريطة  أرشك 
املجتمعية  املبادرات  الفاعلة ودعم  الجهات  املنارصة مع مختلف  توصيات  إىل  املحددة. أرش  للمخاطر 

املجتمعية  الخرائط  رسم  مترينات  تكرار  االقتضاء. ميكن  املشاركني، حسب  مع  للمتابعة  املقرتحة. خطط 
املحيل. للمجتمع  الشاملة  الحامية  بيئة  التي تحدث يف  التغريات  لتتبع  الوقت  مر  عىل 

عينة الخريطة املجتمعية
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عينة الرسائل الرئيسية للتوعية

والذين  املحيل،  املجتمع  قادة  املخاطر مع  بالتخفيف من  املتعلقة  التوعية  ميكن وضع رسائل 
املحلية.  املجتمعات  داخل  الرسائل  نطاق  توسيع  املساعدة يف  ميكنهم 

تكون جميع أشكال املساعدة مجانية! ليس من حق أي حد ملسك أو 
الخدمات.  الجنس مقابل  أو  أو إسداء معروف  باملال  مطالبتك 

إذا رأيت أو سمعت شخصاً يطلب املال أو الجنس أو إسداء معروف مقابل أي خدمة، فإن لك 
التنسيقية من أجل اإلبالغ. أضف معلومات عن املواقع/الجهات  الحق يف اإلبالغ عن ذلك. 

قد يحتاج األشخاص الضعفاء – الشباب غري املصحوبني بذويهم، والنساء الحوامل، 
واألشخاص ذوي اإلعاقة، وكبار السن، والنساء ربات األرس املعيشية، إلخ – إىل 

اهتامم خاص. يُرجى االطمئنان عىل القريبني منك والتأكد من أنهم بخري.

الرعاية  الخدمات متاحة ألي رجل، أو امرأة، أو طفل يتعرض لالغتصاب أو العنف الجنيس. 
أقرب وقت ممكن. قد مينع  للغاية ومن األفضل تقدميها يف  الطبية بعد االغتصاب مهمة 

البرشية والعدوى.  أيام من االغتصاب اإلصابة بفريوس نقص املناعة  تناول األدوية خالل ثالثة 
قد مينع تناول األدوية خالل خمسة أيام من االغتصاب األدوية الحمل غري املرغوب. 

النوع االجتامعي، مبا  املبني عىل  العنف  للناجني من  املتاحة  الخدمات  املعلومات حول  قدم 
النوع االجتامعي/الدعم  املبني عىل  العنف  إدارة حالة  الصحية وخدمات  الخدمات  يف ذلك 

األسايس.   النفيس  الدعم  تقدم  أن  التي ميكن  التنسيقية  الجهات  أو  النفيس-االجتامعي 

لكل شخص الحق يف أن يكون يف مأمن من العنف. إذا كنت أنت أو شخص تعرفه 
املتاحة.  األمنية  الخدمات  من  املساعدة  فيمكنك طلب  للخطر،  معرًضا 
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دليل املناقشة: مخاطر العنف املبني عىل النوع االجتامعي

أن تساعد يف  النوع االجتامعي  املبني عىل  العنف  املجتمع املحيل حول مخاطر  قادة  الجامعية مع  للمناقشات  ميكن 
املناقشات  لرتتيب  اقرتاحات  املناقشة هذا  دليل  واستكشافها. ويشمل  بها  الوعي  وزيادة  املخاطر  للحد من  األفكار  تحديد 

االجتامعي.  النوع  املبني عىل  العنف  مخاطر  ملناقشة  املهمة  واألفكار  األسئلة  من  عينات  ويتبعها  وقيادتها،  الجامعية 

ترتيب مجموعات املناقشــة )قبل املناقشــة(

للمناقشات.  	 ومريحة  هادئة  مواقع  حدد 

حدد عدد املشاركني يف املجموعات عىل 51 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 )5-10 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.  	 من  الغرض  توضيح 

التي تحدد هوية األفراد. 	 وافق عىل عدم مشاركة القصص 

املناقشــة )0	-45 دقيقة(

املناقشة وابدأ بطرح سؤال أو كلامت تحفيزية أخرى.  	 اعرض موضوع 

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

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

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

ليالً؟(  	 )نهاراً؟  تجنبه؟  والفتيات  النساء  ينبغي عىل  املحيل  املجتمع  هل هناك مكان يف 

أمناً؟ 	 النساء/الفتيات؟ هل ميكن فعل أي يشء لجعلها أكرث  ما هي أكرث األماكن/الخدمات/املآوي خطراً عىل 

العنف،  	 أو األكرث تعرضاً ملخاطر  بانعدام األمن  التي تشعر أكرث من غريها  النساء والفتيات  ما هي مجموعة أو مجموعات 
دون ذكر أسامء أي أفراد؟ ملاذا؟ 

الطوارئ/النزوح؟  	 بناتهم منذ حدوث حالة  هل يتخذ اآلباء واألمهات أي إجراءات جديدة لحامية 

لتهيئة  	 الذي ميكن عمله أكرث من ذلك  العنف؟ وما  النساء والفتيات من  اتخاذها لحامية  التي يجري  ما هي اإلجراءات 
أمناً؟ أكرث  بيئة 

أفكار مهمة للمناقشة

األسئلة بصورة عامة عن  	 الحساسية، طرح  البيئات شديدة  االجتامعي، يف  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية  للِفرق  ميكن 
القادة منفتحني عىل  إذا بدا أن  النساء والفتيات  السكان ثم االستقصاء عن مخاطر محددة تهدد  التي تهدد سالمة  املخاطر 

املناقشة.

التشاور معهن  	 يتم  الاليت  النساء والفتيات  أفكار  املخاطر عن  مختلفة حول  أفكاراً  املجتمع املحيل  قادة  قد يكون لدى 
الضوء عىل وجهات نظر  أن تساعد يف تسليط  االجتامعي  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية  للِفرق  بصورة منفصلة. وميكن 

املخاطر. لهذه  التصدي  املحيل يف  املجتمع  قادة  والفتيات وأن تطلب مساعدة  النساء 

النساء والفتيات من شأنها أن تحد من حقوقهن )مثل، تقييد وصول  	 أفكار لحامية  قد يكون لدى قادة املجتمع املحيل 
أتح املجال لكل األفكار ويرّس  الزواج(.  الفتيات عىل  النساء إىل خدمات معينة( أو تشكل مخاطر جديدة )مثل تشجيع 

املتعددة(.   واملصالح  املخاطر  إىل  )بالنظر  ما يشكل حامية حقيقية  املناقشة حول 

االستغالل  	 اإلبالغ عن  املتاحة، وكذلك خيار  االجتامعي  النوع  املبني عىل  للعنف  االستجابة  املعلومات حول خدمات  تبادل 
املجتمع  قادة  إعالم  يف  أيضاً  املساعدة  االجتامعي  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية  للِفرق  الجنسيني. ميكن  واالنتهاك 

اإلبالغ.  العامة وخيارات  األمنية  بالخدمات  بيئات جديدة،  يكونون يف  املحيل، عندما 
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دليل املناقشة: الحامية من االستغالل واالنتهاك الجنسيني

تساعد  أن   )AES( الجنسيني واالنتهاك  االستغالل  املحيل حول  املجتمع  قادة  الجامعية مع  للمناقشات  ميكن 
خيارات حامية  واستكشاف  الجنسيني  واالنتهاك  باالستغالل  املتعلقة  والحقوق  باملخاطر  الوعي  زيادة  يف 

وقيادتها،  الجامعية  املناقشات  لرتتيب  اقرتاحات  هذا  املناقشة  دليل  ويشمل  أفضل.  بصورة  املحلية  املجتمعات 
الجنسيني.   واالنتهاك  االستغالل  من  الحامية  ملناقشة  املهمة  واألفكار  األسئلة  من  عينات  ويتبعها 

ترتيب مجموعات املناقشــة )قبل املناقشــة(

للمناقشات.  	 ومريحة  هادئة  مواقع  حدد 

حدد عدد املشاركني يف املجموعات عىل 51 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 )5-10 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.  	 من  الغرض  توضيح 

التي تحدد هوية األفراد. 	 وافق عىل عدم مشاركة القصص 

املناقشــة )0	-45 دقيقة(

املناقشة وابدأ بطرح سؤال أو كلامت تحفيزية أخرى.  	 اعرض موضوع 

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

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

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

الطوارئ، عندما يعمل  	 أثناء حاالت  الحساسية ومقلق ميكن أن يحدث  بالغ  إليكم عن يشء  نود أن نتحدث  عينة نصية: 
عن  باملساعدة وعوضاً  فعلياً  ملتزمني  األشخاص غري  يكون بعض هؤالء  فأحياناً،  املترضرة.  املجتمعات  أشخاص مثيل ملساعدة 
العمل  املعونة خدمات مقابل  تقديم  العاملون يف مجال  والفتيات. فقد يطلب  النساء  األكرث ضعفاً، ال سيام  ذلك يستغلون 

نتأكد من أنكم  بإيذاء األطفال وحتى اغتصابهم. ونريد أن  العاملني يف مجال تقديم املعونة  أو املساعدة. وقد قام بعض 
عىل دراية بحقوق املجتمع املحيل يف أن يكون خالياً من هذا النوع من االنتهاكات، كام نريد التحدث عن بعض الطرق 

املجتمع.  لحامية 

والفتيات؟   	 للنساء  مخاطر جسيمة  تشكل  توزيع  أي خدمات/مامرسات  هناك  أن  تعتقدون/تعتقدن  هل 

هل سمعتم أي شكوك بشأن سوء سلوك أي من العاملني يف مجال تقديم املعونة، دون ذكر أسامء أي أفراد؟  	

ما يف مجتمعكم تعرض لإليذاء أو االستغالل من  	 ما هي أفضل اإلجراءات برأيكم التي ميكن اتخاذها إذا سمعتم أن شخصاً 
املتاحة له؟ هل تعلمون أين  بالخدمات  أنتم عىل دراية  العاملني يف مجال تقديم املعونة لحاميته وغريه؟ هل  جانب أحد 

ميكن اإلبالغ عن هذا؟

القامئة وحدها عىل  	 املحيل، وهي  املجتمع  تعيش وحدها يف  أرملة  استخدامها(:  تم  إذا  السياق  )لتكييفها مع  عينة سيناريو 
لها أحد  الطعام، قال  للتسجيل من أجل توزيع  الصف  الصغريين ووالدها املسن. وبينام كانت تقف يف  شؤون طفليها 
إذا زارته يف املساء »لقضاء بعض  القمح كل شهر  من  إضافياً  أنه سيعطيها كيلو جراماً  العاملني يف منظمة غري حكومية 

معه«. الوقت 

هل تعتقدون أن موقفاً مامثالً يحدث يف املجتمع املحيل؟  	

كيف سيكون رد فعل أفراد املجتمع املحيل إذا علموا مبا يحدث لهذه املرأة؟   	

هل تعتقدون أن املرأة قد تطلب املساعدة من أي أحد؟ ممن؟   	

كيف ستكون استجابتكم إذا أرّست لكم املرأة بهذا األمر؟   	

	   

أفكار مهمة للمناقشة

تعترب خاطئة   	 الخدمات  تبادل  أو  للدفع  دامئاً. وأي طلبات  اإلنسانية مجانية  الوكاالت  تقدمها  التي  املساعدات 
عنها.   اإلبالغ  وميكن 

العاملني يف املجال اإلنساين. لكل شخص الحق   	 أن يتعرض لالستغالل من جانب أحد  أبداً  ليس خطأ الشخص 
يف الحصول عىل املساعدة والحق يف أن يكون آمناً من األذى واالنتهاك. 

الجنسيني، وكذلك   	 االستغالل واالنتهاك  االشتباه يف  املحلية عن  اإلبالغ  املعلومات حول خيارات  تبادل 
يتعلق  التنسيق فيام  أو  الشكاوى  آليات  أكرب يف  املشاركة بدرجة  للقادة  بها  التي ميكن  الكيفية  معلومات عن 

الجنسيني. واالنتهاك  باالستغالل 

تبادل املعلومات حول الخدمات املتاحة لالستجابة للعنف املبني عىل النوع االجتامعي/االستغالل واالنتهاك الجنسيني.  	
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عينة األدوات: فرقة العمل املعنية بالحامية

التي  االجتامعي  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية  للِفرق  األدوات هذه مفيدة  قد تكون مجموعة 
تركز  والتي  الحال(،  تأسيسها )حسب مقتىض  أو  بالحامية،  املعنية  العمل  لجان/ِفرق  تنظر يف دعم 

النوع االجتامعي. تشمل عينة األدوات ما ييل: العنف املبني عىل  عىل الحد من مخاطر 

بالحامية. 	 املعنية  العمل  فرقة  تأسيس  بشأن  توجيهات 

بالحامية. 	 املعنية  العمل  لفرقة  االختصاصات  عينة 

بالحامية. 	 املعنية  العمل  لفرقة  املراقبة  اإلجراءات وخطط  عينة 

بالحامية.  	 املعنية  العمل  لفرقة  األعامل  االجتامع وجدول  عينة خطة 

)FTP( تأسيس فرقة العمل املعنية بالحامية

املرحلة األوىل:

االتصال باألفراد الرئيسيني يف املجتمع املحيل ودعوتهم إىل اجتامع متهيدي بشأن تأسيس فرقة العمل املعنية بالحامية. 	

رشح الغرض من فرقة العمل املعنية بالحامية، وااللتزامات واملسؤوليات املتوقعة )التي من املقرر أن يضعها األعضاء يف  	
صيغتها النهائية(، وأنه لن يكون هناك أجر نقدي.

االستعالم عن املهتمني باالنضامم إىل فرقة العمل املعنية بالحامية وما إذا كان ينبغي دعوة آخرين. 	

املرحلة الثانية:

واختصاصاتها. 	 بالحامية  املعنية  العمل  فرقة  هيكل  عىل  لالتفاق  توجيهي  اجتامع  ترتيب 

املخاطر. 	 والتخفيف من  االجتامعي واإلحاالت  النوع  املبني عىل  للعنف  الرئيسية  املفاهيم  أويل عىل  تدريب  توفري 

وضع جدول زمني لالجتامع. 	

املرحلة الثالثة:  

السالمة. 	 تهدد  التي  املخاطر  تحديد 

منها. 	 للحد  واإلجراءات  لها  للتصدي  املخاطر  تحديد 

ومراقبتها. 	 اإلجراءات  تنفيذ 

بالخدمات. 	 املحيل  املجتمع  أفراد  وربط  املعلومات  تبادل 

والخطط. 	 االحتياجات  الستعراض  بانتظام  االجتامعات  عقد 
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عينة االختصاصات )RoT(: فرقة العمل املعنية بالحامية

الغرض واألهداف
الحد من  الرتكيز بصفة خاصة عىل  املحيل، مع  للمجتمع  العامة  والسالمة  بالرفاه   )FTP( بالحامية املعنية  العمل  فرقة  تلتزم 

النساء  تواجهها  لقضايا وتحديات محددة  اهتاممها  العمل  فرقة  االجتامعي )VBG(. ستكرس  النوع  املبني عىل  العنف  مخاطر 
والفتيات، وستنسق مع  للنساء  أمناً  أكرث  بيئة  لتهيئة  املحلية  املجتمعات  قادة  مع  املحيل، وستعقد رشاكات  املجتمع  والفتيات يف 

النوع  املبني عىل  العنف  الوقاية من  املحيل يف جهود  املجتمع  لتعزيز مشاركة  االجتامعي  النوع  املبني عىل  العنف  برامج مناهضة 
لها. والتصدي  الحامية  تهدد  التي  املخاطر  يف تحديد  رئيسياً  بالحامية دوراً  املعنية  العمل  له. وستؤدي فرقة  والتصدي  االجتامعي 

التكوين والهيكل
الذين ميكنهم  امللتزمني  املجتمع  أفراد  املحيل وغريهم من  املجتمع  قادة  بالحامية من  املعنية  العمل  فرقة  ستتألف 

النساء واملراهقات. وقد تشمل قادة املجتمع املحيل والقادة  توفري متثيل متنوع وفعال، بنسبة 05% عىل األقل من 
السن.  وكبار  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  وجمعيات  الشبابية  والجمعيات  النسائية  الجمعيات  وأعضاء  الدينيني 

بالحامية من 01 أعضاء إىل 51 عضواً. ويف املجتمعات املحلية األكرب حجامً،  العمل املعنية  ستضم فرقة 
أكرب حجامً، مع وجود مجموعات فرعية تضم من  بالحامية  املعنية  العمل  ِفرق  قد تكون جمعيات 

01 إىل 51 عضواً مسؤولة عن مربعات سكنية أو مناطق محددة يف املجتمع املحيل.

االلتزامات واملسؤوليات 
باآليت: بالحامية  املعنية  العمل  فرقة  أعضاء  يلتزم 

األويل.  	 التوجيه 

املخاطر. 	 والتخفيف من  اإلحالة  االجتامعي ومسارات  النوع  املبني عىل  للعنف  الرئيسية  املفاهيم  التدريبات عىل  إجراء 

االجتامعات. 	 يف  املنتظمة  املشاركة 

السالمة. 	 تدقيقات  عمليات  يف  املشاركة 

املحددة. 	 االحتياجات  معالجة  يف  املساهمة 

املحيل. 	 املجتمع  وأفراد  بالحامية  املعنية  العمل  فرقة  أعضاء  مع  املحرتم  التنسيق 

االجتامعي.   	 النوع  املبني عىل  العنف  ملناهضة  التوجيهية  املبادئ  دعم 

يساهم أعضاء فرقة العمل املعنية بالحامية باآليت:

والفتيات. 	 النساء  حول حامية  املستمرة  املناقشة 

والفتيات.  	 النساء  تهدد حامية  التي  املخاطر  تحديد 

الحامية. 	 تهدد  التي  للمخاطر  للتصدي  وضع خطط عمل 

العمل. 	 املحرز يف خطط  التقدم  مراقبة 

اإلبالغ والخدمات. 	 الحامية وآليات  تهدد  التي  املخاطر  املعلومات حول  تبادل 

الدعم. 	 بخدمات  الضعفاء  األفراد  ربط 

الجنسيني. 	 واالنتهاك  باالستغالل  املتعلقة  الشكوك  الحامية، مبا يف ذلك  اإلبالغ عن شواغل 

الجنسني.   	 بني  واملساواة  التضامن  تعزيز 
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عينة خطة العمل ومنوذج املراقبة: فرقة العمل املعنية بالحامية

فرقة العمل املعنية بالحامية:                                   التاريخ:                                                

مخاطر العنف املبني عىل 
النوع االجتامعي 

املوقعاإلجراء
اإلطار 
الزمني

القيادةاملشاركون

فرقة العمل املعنية بالحامية:                                   التاريخ:                                                

مالحظاتالوضع القيادةاملوقعاإلجراء املخطط له
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عينة خطة االجتامع: فرقة العمل املعنية بالحامية

التيسري: التاريخ: 

املكان:  إجاميل عدد املشاركني/ات: 

االتصالاالنتساب املنطقة الجنسالعمراالسم  

1

2

	

4

5

6

7

8

9

10

جدول أعامل االجتامع: 

األولوية. 	 ذات  القضايا 

اجتامع. 	 العمل واإلنجازات منذ آخر  استعراض خطة 

التحديات.  	

الخطط.  	

املجتمعية. 	 والخدمات  والرشكاء  العضوية  بشأن  التحديثات 

	 )BoA( أي أعامل أخرى
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عينة شجرة االتصاالت

املجتمع  قادة  العمل مع  املحيل،  املجتمع  تأهب  لدعم  االجتامعي،  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية  للِفرق  ميكن 
الطوارئ.  الضعفاء مبعلومات عن حالة  أو األفراد  النساء والفتيات  اتصاالت للوصول إىل  املحيل لوضع شجرة 

ويف املثال الوارد أدناه، يتم الوصول إىل 72 فرداً أو أرسة يف ثالث خطوات فحسب من االتصال.  

اتصال مبارش

اتصال مبارش

اتصال مبارش

قائد املجتمع املحيل


