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التخفيف من مخاطر العنف املبني عىل 
النوع االجتامعي

التدريب
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التخفيف من مخاطر العنف املبني عىل النوع االجتامعي

َمن املستهدفون بالتدريب؟

كافة وميكن  املحلية  املجتمعات  لقادة  التدريبية مصممة  االجتامعي  النوع  املبني عىل  العنف  مخاطر  تخفيف  وحدات 
التدريبية عىل تحديد  الوحدات  تركز  أيضاً.  النوع االجتامعي  املبني عىل  بالعنف  املعنية  بالِفرق  أن تكون ذات صلة 

للمخاطر. للتصدي  املحيل ووضع خطط  املجتمع  االجتامعي عىل مستوى  النوع  املبني عىل  العنف  مخاطر 

كيف يرتبط التدريب بتوجيهات مجموعة األدوات؟

وثيقاً  ارتباطاً  التدريبية  االجتامعي  النوع  املبني عىل  العنف  التخفيف من مخاطر  املتضمن يف وحدات  املحتوى  يرتبط 
املخاطر.  التخفيف من  أدوات وموارد  إىل  أيضاً  األدوات ويستند  املخاطر« من توجيهات مجموعة  »التخفيف من  بفصل 

الوقت واملوارد الالزمة

والغداء  االسرتاحة  لفرتات  الوقت  إتاحة  مع  اليوم،  ونصف  يوم  يف  التدريب  محتوى  تغطية  ميكن 
برامج  تنظم  بأن  يُوَص  ولهذا  بعض،  بعضها  عىل  التدريبية  الوحدات  تبني  الكامل.  اليوم  أثناء 

عىل  ينبغي  أنه  تذكر  به.  املوص  بالتسلسل  الجلسات  االجتامعي  النوع  عىل  املبني  العنف  مناهضة 
أوالً.  االجتامعي  النوع  عىل  املبني  للعنف  الرئيسية  املفاهيم  تدريب  إكامل  املشاركني 

جداول التدريب الزمنية التي ميكن أخذها يف االعتبار فيام يتعلق بالتخفيف من مخاطر العنف املبني عىل 
النوع االجتامعي. 

يومان 	 التأسييس(:  )التدريب  الرئيسية  املفاهيم 

اليوم 	 يوم ونصف  االجتامعي:  النوع  املبني عىل  العنف  التخفيف من مخاطر 

األدوات، وورق  توجيهات مجموعة  تتطلب سوى  التكنولوجيا منخفضة وال  فيها  تكون  التي  األوضاع  التدريبية  الوحدات  تراعي 
لوح ورقي قالب وأقالم تحديد، وورق وأقالم جافة/دفاتر فردية، ونرشات مطبوعة/منسوخة وأدوات من مجموعة األدوات. 

 



133

ــوع  ــىل الن ــي ع ــف املبن ــر العن ــن مخاط ــف م ــط التخفي مخط
االجتامعي

الفئة املستهدفة

الوقت التقديريملحة عامة عن الوحدةالوحدة 

للعنف  الرئيسية  املفاهيم  استعراض 
االجتامعي النوع  املبني عىل 

املفاهيم  بإيجاز  املشاركون  يستعرض 
االجتامعي،  النوع  عىل  املبني  للعنف  الرئيسية 

التدريب عىل  املتضمن يف  النحو  عىل 
النوع  عىل  املبني  للعنف  الرئيسية  املفاهيم 

يومني.  تبلغ مدته  الذي  االجتامعي 
املفاهيم  الوحدة تحت عنوان  العثور عىل  *ميكن 

االجتامعي النوع  عىل  املبني  للعنف  الرئيسية 

ونصف ساعة 

lيوم واحد يف حياة امرأة أو فتاة

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

الوحدة تحت عنوان  العثور عىل  *ميكن 
االجتامعي النوع  عىل  املبني  للعنف  االستجابة 

دقيقة  30

املخاطر  تحديد 

لتحديد  املشاركون يف مترين تشاريك  يشارك 
والفتيات  النساء  لها  تتعرض  التي  املخاطر 
مرتفعة  مخاطر  يواجهن  قد  فيمن  والنظر 
االجتامعي.  النوع  املبني عىل  العنف  من 

ساعتان

االستغالل  من  الحامية 
الجنسيني واالنتهاك 

الحقوق  عىل  املشاركون  يتعرف 
واالنتهاك  باالستغالل  املتعلقة  واملسؤوليات 

حول  معلومات  ويتلقون  الجنسيني 
واإلبالغ.  والشكاوى  التنسيق  آليات 

ساعة واحدة و15 دقيقة

املخاطر من  للتخفيف  الخطط  وضع 

التخفيف  اسرتاتيجيات  املشاركون  يحدد 
تعزيزها، وكذلك  التي ميكن  املخاطر  من 

األولويات  وتحديد  الجديدة،  الفرص 
النساء  لزيادة سالمة  املوجزة  العمل  وخطط 

املحلية.  مجتمعاتهن  يف  والفتيات 

ثالث ساعات

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

تحديد املخاطر

ملخص

والنظر  والفتيات  النساء  لها  تتعرض  التي  املخاطر  لتحديد  تشاريك  املشاركون يف مترين  يشارك 
االجتامعي.  النوع  املبني عىل  العنف  يواجهن مخاطر مرتفعة من  قد  فيمن 

التعلم أهداف 

املشاركون وامليرسون مبا ييل: سيقوم 

املحيل 	 املجتمع  والفتيات وحاميتهن يف  النساء  تهدد سالمة  التي  املخاطر  تحديد 

يواجهن مخاطر متزايدة   	 الاليت قد  والفتيات  النساء  فئات  النظر يف 

والتحضري املواد 

ورق لوح ورقي قالب وأقالم تحديد  . 	

امليرس . 	 ليستعرضها  متاحة  األدوات  مجموعة  توجيهات 

التيسري . 	 أثناء  االجتامعيالستخدامها  النوع  املبني عىل  العنف  التخفيف من مخاطر  أدوات وموارد  أداة وكيفها من  استخدم 
النوع االجتامعي(: املبني عىل  بالعنف  املعنيني  املوظفني  يركز عىل  التدريب  إذا كان  لتوزيعها،  األداة  )واطبع 

السالمة. 	 تدقيق  لعملية  املرجعية  القامئة 

املجتمعية. 	 الخرائط  رسم  أداة 

االجتامعي. 	 النوع  املبني عىل  العنف  املناقشة: مخاطر  دليل 

الوقت

ساعتان

اإلجراء

الخطوة األوىل: تعريف مخاطر العنف املبني عىل النوع االجتامعي )0	 دقائق(
ذكّر املشاركني، باإلشارة إىل استعراض للمفاهيم الرئيسية للعنف املبني عىل النوع االجتامعي، بأن عدم املساواة بني الجنسني 

واختالل موازين القوة هام السبب الجذري للعنف املبني عىل النوع االجتامعي يف حني أن مخاطر العنف املبني عىل 
النوع االجتامعي قد تزيد يف حالة وجود عوامل إضافية )عوامل الخطر ممثلة باملطر يف شجرة العنف املبني عىل النوع 

االجتامعي(. وتتفاوت عوامل الخطر عىل الرغم من أن السبب الجذري للعنف املبني عىل النوع االجتامعي هو ذاته يف كل 
مكان بالعامل. وميكن لتحديد املخاطر والتصدي لها يف مجتمع محيل ما أن يقلل من احتاملية حدوث العنف املبني عىل النوع 

االجتامعي. كام يتيح التصدي للعنف القائم عىل النوع االجتامعي للنساء والفتيات العيش بحرية أكرث وخوف أقل.
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الخطوة الثانية: تحديد املخاطر من خالل مترين تشاريك )ساعة واحدة و0	 دقيقة(
االجتامعي  النوع  عىل  املبني  العنف  مخاطر  من  التخفيف  وموارد  أدوات  من  أداة  استخدم 
التي  املخاطر  عىل  الرتكيز  املشاركني  من  اطلب  املخاطر.  لتحديد  مترين  يف  املشاركني  لقيادة 
من  محددة  فئات  أخذ  ذلك  يف  مبا  بذلك،  وذكّرهم  وحاميتهن  والفتيات  النساء  سالمة  تهدد 

اإلعاقة.  ذوات  والفتيات  والنساء  املراهقات  مثل  االعتبار،  بعني  والفتيات  النساء 

االعتبار إلكامل . 	 بعني  التالية  املقاربات  أحد  السالمة وخذ  تدقيق  لعملية  املرجعية  القامئة  كيّف  السالمة.  تدقيق  عملية 
التدريب: املشاركني يف  التدقيق مع 

الخيار(.  	 لهذا  الوقت  املزيد من  بإتاحة  )قم  املالحظة  املعلومات من خالل  املجتمع لجمع  التنقل عرب 

التدقيق.  	 عنارص  إىل مجموعات صغرية مسؤولة عن مختلف  االنقسام 

للتدقيق.  	 املرجعية  القامئة  توجهها  عامة  جلسة  مناقشة  تيسري 

املخاطر:. 	 لرسم خرائط  التالية  املقاربات  أحد  املجتمعية واستخدم  الخرائط  أداة رسم  إىل  ارجع  املجتمعية.  الخرائط  رسم 

املخاطر.   	 املناقشة حول مناطق  بيضاء ويرّس  بورقة  ابدأ  أو  املحيل  للمجتمع  قّدم خريطة  الجامعي:  الرسم 

املناقشة.  	 أثناء  فعيل  بشكل  املخاطر  مناطق  تحديد  للمشاركني  فارغة، وميكن  مساحة  استخدم  املساحة:  متثيل 

املزيد من   	 ادع املشاركني إىل جولة ميدانية عرب املجتمع املحيل لتحديد املخاطر )خصص  زيارة املساحة: 
الخيار(.  لهذا  الوقت 

املخاطر. . 	 مناقشة حول  لتيسري  االجتامعي  النوع  املبني عىل  العنف  مخاطر  املناقشة:  دليل  استخدم  مناقشة جامعية: 

الخطوة الثالثة: تلخيص النتائج )0	 دقيقة(
الورقي  اللوح  املالحظات عىل  التشاريك. وسّجل  التمرين  الرئيسية من  النتائج  الضوء عىل  لتسليط  املشاركني  أرشك 
والفتيات  النساء  لها  تتعرض  مرتفعة  أو  لفهم مخاطر محددة  استقص  املحددة.  املخاطر  لفهم  واستقص  القالب. 

إلخ. الدينية،  أو  اإلثنية  األقلية  أو  أو اإلعاقة،  بالعمر،  الاليت يعانني من أوجه ضعف متقاطعة تتعلق 

نقاط املناقشة الرئيسية/مالحظات التيسري اإلضافية

املناقشة  	 ولتصميم  وتكييفه  ما  املشاركني، الختيار مترين  بني  السلطة  ديناميات  املجموعة، مبا يف ذلك  ديناميات  انظر يف 
االجتامعي.  النوع  املبني عىل  العنف  حول مخاطر 

ميكن أن تشمل مخاطر العنف املبني عىل النوع االجتامعي عوامل تسبق حالة الطوارئ، وعوامل تتعلق بحالة الطوارئ )النزاع،  	
والكارثة، والنزوح(، وعوامل تتعلق بالبيئة اإلنسانية )االكتظاظ، وسوء الخدمات، واالستغالل واالنتهاك الجنسيني، إلخ(.

املبني عىل  	 العنف  من  مرتفعة  يواجهن مخاطر  وبالتايل  والجنس،  بالعمر  تتعلق  متقاطعة  أوجه ضعف  املراهقات  تواجه 
املبني عىل  العنف  النساء والفتيات ذوات اإلعاقة مخاطر متزايدة من  الطوارئ. كام تواجه  النوع االجتامعي يف سياقات 

السياق.  باختالف  للخطر  املعرضة  اإلضافية  الفئات  تختلف  االجتامعي.  النوع 

نحو  	 املناقشة  يوجهون  املشاركني قد  والفتيات، ألن  النساء  تواجهها  التي  املحددة  املخاطر  املحادثة عىل  تركيز  استعد إلعادة 
 . الرجال والفتيان.  لها  يتعرض  التي  املخاطر  أو  العامة  املخاطر 
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جميع القادة املجتمعيني الفرق العاملة يف مجال العنف القائم عىل النوع االجتامعي

الحامية من االستغالل واالنتهاك الجنسيني

ملخص

الجنسيني  واالنتهاك  باالستغالل  املتعلقة  واملسؤوليات  الحقوق  عىل  املشاركون  يتعرف 
واإلبالغ.   والشكاوى  التنسيق  آليات  معلومات حول  ويتلقون 

التعلم أهداف 

املشاركون مبا ييل: سيقوم 

السياقات  	 املحددة يف  االجتامعي  النوع  املبني عىل  العنف  باعتبارهام من مخاطر  الجنسيني  واالنتهاك  االستغالل  تعريف 
اإلنسانية.

الجنسيني. 	 واالنتهاك  االستغالل  من  بالحامية  املتعلقة  حقوقهم  فهم 

الجنسيني. 	 واالنتهاك  االستغالل  للناجيات من  الدعم  والتامس  االدعاءات  لإلبالغ عن  املتاحة  الفرص  تحديد 

والتحضري املواد 

ورق لوح ورقي قالب وأقالم تحديد  . 	

امليرس . 	 ليستعرضها  متاحة  األدوات  مجموعة  توجيهات 

املبني عىل . 	 العنف  التخفيف من مخاطر  أدوات وموارد  الجنسيني  من  الحامية من االستغالل واالنتهاك  املناقشة:  دليل 
للميرس متاح  االجتامعي  النوع 

لتوزيعها.. 	 الصلة  الوثائق األخرى ذات  أو  أو مسارات اإلحالة،  الجنسيني،  الحامية من االستغالل واالنتهاك  نُسخ مطبوعة من 

الوقت

ساعة واحدة و15 دقيقة

اإلجراء

الخطوة األوىل: تعريف االستغالل واالنتهاك الجنسيني )5	 دقيقة(
:)SEA( الجنسيني  واالنتهاك  االستغالل  عن  معلومات  مشاركة 

املتجذر يف عالقات  	 النوع االجتامعي  املبني عىل  العنف االجتامعي  الجنسيان هام شكل من أشكال  االستغالل واالنتهاك 
املتكافئة.  غري  السلطة 

أو  	 السلطة. قد يشمل هؤالء األشخاص املعلمني  النوع االجتامعي من جانب أشخاص يف مواقع  القائم عىل  العنف  يُرتَكب 
النوع  املبني عىل  العنف  أفعال  السياقات اإلنسانية يُستخَدم املصطلح عادًة ليشري إىل  رجال الرشطة أو غريهم، لكن يف 

اإلنسانية. املعونة  تقديم  العاملون يف مجال  أو  السالم  يرتكبها قوات حفظ  التي  االجتامعي 

املساعدة  	 تقديم  بهم  يُفرتَض  الذين  األشخاص  اإلنساين—يجلب  بالعمل  عادًة  الجنسيني  واالنتهاك  االستغالل  مخاطر  ترتبط 
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يخدمونها.  التي  املحلية  املجتمعات  إىل  الخطر  هذا 

االستغالل  	 أن تشمل عواقب  املحلية. ميكن  واملجتمعات  لألفراد  الجنسيان يف رضر عظيم  واالنتهاك  االستغالل  يتسبب 
ما ييل: الرئيسية،  املفاهيم  استعراضها يف  تم  التي  الجنيس  العنف  إىل عواقب  باإلضافة  الجنسيني،  واالنتهاك 

املجتمعات. 	 من  أحياناً  للنبذ  الناجيات(  )وأطفال  الناجيات  تتعرض 

إليها. 	 يحتاجون  التي  الخدمات  تلقي  من  األشخاص  الجنسيان  واالنتهاك  االستغالل  مينع 

تقديم  	 مجال  والعاملني يف  املحلية  املجتمعات  بني  بالثقة  الجنسيان  واالنتهاك  االستغالل  يرض 
املعونة.

الخطوة الثانية: السيناريو واملناقشة )0	 دقيقة(
أنك تود استخدام سيناريوهات  التي تحدد هوية األفراد يف املجتمع املحيل. ارشح  القصص  ذكّر املشاركني بأهمية عدم مشاركة 

مناقشة  ويرّس  مكيّف مع سياقك.  افرتايض موجز  الجنسيني. شارك سيناريو  واالنتهاك  االستغالل  ملناقشة مخاطر  افرتاضية 
االستغالل  الناجيات من  مع  التعامل  بها  التي ميكن  والكيفية  املحيل،  املجتمع  داخل  الجنسيني  واالنتهاك  االستغالل  حول 
أدناه.  واألسئلة  العينة  السيناريو  تكييف  فّكر يف  املخاطر.  للحد من  اتخاذها  التي ميكن  واإلجراءات  الجنسيني،  واالنتهاك 

الطعام،  للتسجيل من أجل توزيع  الصف  الصغريين ووالدها املسن. وبينام كانت تقف يف  القامئة وحدها عىل شؤون طفليها  أرملة هي 
القمح كل شهر إذا زارته يف املساء “لقضاء بعض  إضافياً من  العاملني يف منظمة غري حكومية إنه سيعطيها كيلو جراماً  قال لها أحد 

معه”.  الوقت 

هل تعتقدون أن موقفاً مامثالً يحدث يف املجتمع املحيل؟  	

أن   	 يجب  أنه  تعتقدون  الذي  ما  ساعدها؟  املرأة؟ هل  بهذه  الحكومية  غري  املنظمة  يف  العامل  أرض  هل 
معه؟  يحدث 

الذي ميكن فعله للحد من مخاطر هذا االستغالل؟   	 ما 

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؟    	

الخطوة الثالثة: استعراض املسؤوليات والحقوق وخيارات اإلبالغ )0	 دقيقة(

العاملني يف مجال العمل اإلنساين )مبا يف ذلك املوظفني واملتطوعني( وَحَفظة السالم ارتكاب االستغالل . 	 أنه يُحظَر عىل  ارشح 
الراحة، مبا  وأوقات  العمل  أثناء ساعات  بها،  االلتزام  علينا  التي يجب  السلوك  لقواعد  الجنسيني. شاركنا مدونتنا  واالنتهاك 

يف ذلك ما ييل: 

عدم إقامة عالقات جنسية مع أي شخص أقل من 18 عاماً )بغض النظر عن سن املوافقة أو املامرسة   	
البلد(. يف  الشائعة 

القوانني واملامرسة   	 النظر عن  العمل مقابل الجنس )بغض  البضائع أو الخدمات أو  عدم تبادل املال أو 
البلد(.  يف  املتبعة 

وإمكانية   	 القوى  موازين  اختالل  )بسبب  املساعدات  املستفيدين من  إقامة عالقات جنسية مع  عدم 
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االستغالل(. 

املسؤولية عن اإلبالغ يف أي اشتباه بحدوث استغالل وانتهاك جنسيني من جانب أي من العاملني يف مجال   	
األدلة(.  املنظمة ودون جمع  النظر عن  املعونة )بغض  تقديم 

الجنسيني، مبا يف ذلك:. 	 الطوارئ يف حاميتهم من االستغالل واالنتهاك  املتأثرين بحاالت  استعراض حقوق األشخاص 

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

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

النوع   	 املبني عىل  للعنف  االستجابة  الجنسيني طلب خدمات  واالنتهاك  االستغالل  من  للناجيات  ميكن 
النوع االجتامعي مدربون عىل دعم  العنف املبني عىل  الدعم. أخصائيو  االجتامعي وغري ذلك من أشكال 

الجنسيني. واالنتهاك  االستغالل  من  الناجيات 

فيه.   	 للتحقيق  الجنسيني  االنتهاك واالستغالل  اشتباه يف حدوث  أي  اإلبالغ عن  ميكن 

اإلبالغ.  . 	 وخيارات  والشكاوى،  التنسيق  وآليات  املجتمعية،  الخدمات  عن  املعلومات  مشاركة 

االتصال   	 اإلحالة، ومعلومات  الجنسيني، ومسارات  واالنتهاك  االستغالل  الحامية من  من نرشات  وزّعُنسخاً 
أو أي من ذلك. الصلة،  الجنسيني، واملوارد األخرى ذات  للحامية من االستغالل واالنتهاك  التنسيقية  بالجهات 

الجنسيني.  	 استعرض خيارات اإلبالغ عن أي اشتباه يف حدوث االستغالل واالنتهاك 

إحالة   	 الناجيات. وميكن  تركز عىل  أن  ينبغي  الجنسيني  واالنتهاك  االستغالل  للناجيات من  االستجابة  أن  وّضح 
وموافقتهن.   لرغباتهن  تبعاً  الخدمات،  إىل  الناجيات 
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دراية  	 املوظفني عىل  أن  وتأكد من  الجنسيني  واالنتهاك  االستغالل  بالحامية من  املتعلقة  التنظيمية  السياسات  شارك 
االجتامعي.  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية  الِفرق  تدريب  اإلبالغ عند  مبتطلبات وإجراءات 

التحرش  	 يُعرّف  الجنيس.  والتحرش  الجنسيني  االستغالل واالنتهاك  الفهم بني  تناول سوء  أو  األسئلة  استعد لإلجابة عن 
بادعاءات بني املوظفني يف منظمة ما. ويحدث االستغالل  أنه يتعلق  الجنيس داخل املنظامت اإلنسانية إىل حد بعيد عىل 

واملستفيدين.  اإلنساين  العمل  العاملني يف مجال  بني  العالقات  الجنسيان يف  واالنتهاك 
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جميع القادة املجتمعيني الفرق العاملة يف مجال العنف القائم عىل النوع االجتامعي

وضع الخطط للتخفيف من املخاطر 

ملخص

وتحديد  الجديدة،  الفرص  وكذلك  تعزيزها،  التي ميكن  املخاطر  من  التخفيف  اسرتاتيجيات  املشاركون  يحدد 
املحلية.  مجتمعاتهن  والفتيات يف  النساء  لزيادة سالمة  املوجزة  العمل  األولويات وخطط 

التعلم أهداف 

املشاركون مبا ييل: سيقوم 

املحددة. 	 املخاطر  من  التخفيف  اسرتاتيجيات  النظر يف 

املحيل. 	 ملجتمعهم  الخطط  ووضع  األولويات  تحديد 

والتحضري املواد 

ورق لوح ورقي قالب وأقالم تحديد . 	

رشيط الصق. 	

النوع االجتامعي« من مجموعة األدوات قبل . 	 املبني عىل  العنف  استعرض أفكار اإلرشاك يف فصل »التخفيف من مخاطر 
املناقشة. 

املخاطر. . 	 التخفيف من  إجراءات  تخطيط  النرشة:  فّكر يف طباعة/نسخ 

للمجموعات.. 5 مسبقاً  القالبة  الورقية  اللوحات  جّهز 

إذا كانت امللصقات غري متاحة((. 	 نجوم أو ملصقات أخرى )ميكن استخدام أقالم تحديد ملونة 

الوقت

ثالث ساعات

اإلجراء

الخطوة األوىل: تقييم اسرتاتيجيات التخفيف من املخاطر )ساعة واحدة و5	 دقيقة(

املجموعات من مجتمعات محلية مشرتكة(. واطلب من . 	 أعضاء  يكون  أن  )ينبغي  املشاركني إىل مجموعات صغرية  قّسم 
األسئلة. عن  لإلجابة  وممثل  املالحظات  لتدوين  تعيني عضو  املجموعات 

العناوين يف جدول.. 	 القالبة املجهزة مع توضيح  الورقية  اللوحات  وّزع 
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تحديد مخاطر العنف املبني عىل النوع االجتامعي والتوعية بها

الحالية الفرصاالسرتاتيجيات 

الفرص

الحالية الفرصاالسرتاتيجيات 

النوع . 	 املبني عىل  العنف  1. تحديد مخاطر  الحالية من أجل  ارشح أن املجموعات ستسجل األفكار حول االسرتاتيجيات 
االجتامعي.  النوع  املبني عىل  العنف  التصدي ملخاطر  بها و2.  والتوعية  املحيل  االجتامعي يف مجتمعهم 

املحيل . 	 االجتامعي يف مجتمعهم  النوع  املبني عىل  العنف  لتحديد مخاطر  االسرتاتيجيات  أوالً يف  التفكري  املجموعة  اطلب من 
اللوح  وتسجيلها عىل  األفكار  ملناقشة  للمجموعات  الوقت  ثم خصص  به  للتفكري  للمجموعات  مثاالً  وقّدم  بها.  والتوعية 

القالب: الورقي 

هل يوجد أشخاص )برامج، أو متطوعون، أو اتحادات نسائية، أو ناشطون، إلخ( داخل املجتمع املحيل   	
االجتامعي؟  النوع  املبني عىل  العنف  التوعية مبخاطر  يعملون عىل 

للسالمة؟   	 تدقيقات  عمليات  تُجَرى  هل 

املخاطر؟   	 تحليالت  النساء  تقود  هل 

ما )مجموعات   	 بطريقة  االجتامعي  النوع  املبني عىل  العنف  املعلومات حول مخاطر  يتم مشاركة  هل 
املناقشة، أو اإلذاعة، أو امللصقات، إلخ(؟

هل هناك مخاطر غري مفهومة عىل نطاق واسع أو فجوات يف مشاركة املعلومات؟  	

مثاالً . 5 االجتامعي. وقّدم  النوع  املبني عىل  للعنف  للتصدي  اسرتاتيجيات  بعد ذلك يف  التفكري  املجموعات  اطلب من 
القالب: الورقي  اللوح  وتسجيلها عىل  األفكار  ملناقشة  للمجموعات  الوقت  ثم خصص  به  للتفكري  للمجموعات 

التي تهدد حامية   	 املخاطر  للحد من  أو مجموعات داخل املجتمع املحيل تعمل بنشاط  هل يوجد أشخاص 
نعم؟  اإلجابة  كانت  إذا  يفعلونه،  الذي  ما  والفتيات وسالمتهن؟  النساء 

املنظم   	 الجمع  للتخفيف من أي مخاطر محددة )مثل،  أنفسهن  أو كالهام  النساء،  أو  الفتيات،  تنظم  هل 
املعلومات(؟  شبكات  أو  للحطب 

الحامية؟   	 تهدد  التي  للمخاطر  والتصدي  التنظيم  إىل  املجموعات  تحتاج  هل 

املستضعفني وحاميتهم يف حاالت   	 للتواصل مع األشخاص  تأهب  املجتمع املحيل خطط  هل يوجد لدى 
الجديدة؟  النزوح  أو  الطوارئ 

يتلقاها وهل   	 إذا كانت اإلجابة نعم، من  النساء واملراهقات؟  النسائية عىل  الصحية  اللوازم  تُوّزع حقائب  هل 
كافية؟  املبادرة 

القرار يف املجتمع املحيل؟   	 النساء والفتيات يف صنع  هل تشارك 
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اإلنسانية؟   	 الخدمات  تخطيط  والفتيات يف  النساء  األولوية الحتياجات  تُعطَى  هل 

العاملني يف   	 الجنسيني من جانب  االستغالل واالنتهاك  للحامية من  آليات  املحيل  املجتمع  هل يوجد لدى 
اإلنساين؟  العمل  مجال 

للمشاركني . 	 الوقت  أو لصقها عىل جدار. وخصص  الحوامل  القالبة عىل  الورقية  لوحاتهم  املجموعات عرض  اطلب من 
األسئلة.  لطرح  املشاركني  وادع  الشائعة.  واألفكار  النتائج  فّكر يف  املجموعات.  لجميع  القالبة  الورقية  اللوحات  الستعراض 

املشاركون. يطرحها  أسئلة  أي  تناول  املجموعات  اطلب من ممثيل 

الخطوة الثانية: تحديد األولويات )5	 دقيقة(

اطلب من املشاركني العودة إىل مجموعاتهم الصغرية ووّزع ورقة لوح ورقي قالب جديدة عىل كل مجموعة. . 	

الفرص . 	 وكذلك  املخاطر  من  للتخفيف  الحالية  االسرتاتيجيات  تقييم  السابق—مع  التمرين  يف  التفكري  املجموعات  من  اطلب 
التي برزت من مجموعاتهم واملجموعات األخرى. اطلب من املجموعات، مع أخذ هذه األفكار يف  الجديدة  واألفكار 

املبني  العنف  أفضل ملخاطر  تحديد  أجل  املحيل من  األولوية ملجتمعهم  يعطونها  قد  التي  باإلجراءات  مبنية  إعداد  االعتبار، 
أو  أو تعزيزها  الحالية  الجهود  باالستمرار يف  تتعلق اإلجراءات  لها. ميكن أن  بها، والتصدي  النوع االجتامعي، والتوعية  عىل 

جديدة.  اسرتاتيجيات  بدء 

الحوامل . 	 القالبة عىل  الورقية  لوحاتهم  املجموعات عرض  اطلب من  ثم  باألولويات  قامئة  لوضع  للمجموعات  الوقت  خصص 
أو لصقها عىل جدار. 

أولويات جميع املجموعات ثم »التصويت« . 	 وّزع ثالثة ملصقات عىل كل مشارك. واطلب من املشاركني استعراض قوائم 
أولوية.  األعىل  بها حسب  القالبة-التي سيصنفونها  الورقية  اللوحات  إجراءات-عرب جميع  ثالثة  بجوار  ملصق  بوضع  عليها 

)ميكن للمشاركني رسم نجوم بجوار اإلجراءات ذات األولوية إذا كانت امللصقات غري متاحة(.

أنه سيُتاح . 5 التي قد تربز كأولويات مشرتكة، بعد تصويت جميع املشاركني. وارشح  فكروا كمجموعة يف اإلجراءات 
التخطيط.   اإلجراءات من خالل  تنفيذ هذه  بها  التي ميكن  الكيفية  التفكري يف  التايل فرصة  التمرين  للمشاركني يف 

الخطوة الثالثة: تخطيط اإلجراءات )ساعة واحدة(
الخطوة  نتائج  بناًء عىل  اإلجراءات،  لتخطيط  املشاركني إىل مجموعات  تقسيم  بها  التي ميكن  الكيفية  فّكر يف 

املجتمع  املجموعات عىل مجتمع محيل مشرتك، لكن ميكن تقسيمهم إىل قسم من  أعضاء  يركز  أن  الثانية. يجب 
املحيل، أو ميكن تكليفهم بفئة أو إجراءات محددة، أو بأدوار أو مسؤوليات محددة أو كليهام )مثل الرتكيز عىل 

اإلجراءات يف جلسة عامة. اتخاذها(. ميكن كذلك تخطيط  بالحامية  املعنية  العمل  لفرقة  التي ميكن  اإلجراءات 

التخفيف من املخاطر. ميكن االختيار بني  النرشة: تخطيط إجراءات  تتفق مع  اطلب من املشاركني وضع خطط 
التي ميكنهم  اإلجراءات  أو  بأنفسهم،  بها  املساهمة  للمشاركني  التي ميكن  اإلجراءات  التخطيط عىل  يقترص  أن 

بهذه  اآلخرين  كانوا سيكلفون  إذا  املشاركني،  وينبغي عىل  املشاركني.  ملجموعة  تبعاً  بها،  اآلخرين  تكليف 
اإلجراءات. باتخاذ هذه  إقناع هؤالء األشخاص/املجموعات  بها  التي ميكن  الكيفية  التفكري يف  اإلجراءات، 
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ليس  	 وركّز  االجتامعي.  النوع  املبني عىل  العنف  للتخفيف من مخاطر  املبنية  اإليجابية  اإلجراءات  لتعزيز  املشاركني  تحدَّ 
الشبكات واملبادرات غري  العمل اإلنساين فحسب، بل عىل  الفاعلة يف مجال  الجهات  التي تقودها  الرسمية  عىل اإلجراءات 

أيضاً.  املحيل  املجتمع  داخل  والفتيات  النساء  تقودها  التي  الرسمية 

بتجارب مجموعات متنوعة من  	 النساء وموجهة  بقيادة  أن تكون  املخاطر يجب  التخفيف من  اسرتاتيجيات  أن  أكّد عىل 
العوامل. من  إىل مجموعة  استناداً  املخاطر،  من  مختلفة  وأنواعاً  والفتيات مستويات  النساء  والفتيات. ستواجه  النساء 

الفتيات عن  	 إبعاد  املثال،  املخاطر )عىل سبيل  للحد من  املشاركني ألفكار قد تكون ضارة كاسرتاتيجيات  استعدَّ لطرح 
املدارس، أو الحد من حركة النساء، أو إرغام الفتيات عىل الزواج(. تصدَّ للتعليقات الضارة دون إطالق األحكام، أو اإلشعار 

بالخزي، أو الجدال مع املشاركني. وّضح األمور، وأقر بأن اآلخرين قد يتشاركون الفكرة، واطلب وجهات نظر اآلخرين، 
انظر  االجتامعي.  النوع  املبني عىل  للعنف  الرئيسية  املفاهيم  التدريب عىل  إىل  املحتملة، وأرش  العواقب  الضوء عىل  وسلّط 

املفصلة:  االسرتاتيجيات  املزيد من  األسس: مقاربات رئيسية لالطالع عىل  التحديات يف  امليرسين إلدارة  اسرتاتيجيات  النرشة: 

النوع االجتامعي قد تخرج عن نطاق تحكم  	 أقر بأن املشكالت قد تكون كبرية، وأن العديد من مخاطر العنف املبني عىل 
املساهمة  التي ميكنها  الرتكيز عىل ما ميكن فعله. ما هي اإلجراءات  املشاركني  امللتزمني. فاطلب من  املجتمع املحيل  أفراد 

والفتيات؟   للنساء  أمناً  أأكرث  بيئة  توفري  يف 
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النرشة: تخطيط إجراءات التخفيف من املخاطر

مخاطر العنف املبني 
عىل النوع االجتامعي 

القيادةاملشاركوناإلطار الزمنياملوقعاإلجراء


