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التقاليد والفرص

مجموعــة أدوات لربامــج مناهضة العنــف املبني عىل النوع االجتامعي إلرشاك قادة 
املجتمعات املحلية يف األوضاع اإلنســانية
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التوجيهات واألدوات واملوارد
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جدول املحتويات
شكر وتقدير

مرسد املصطلحات
املخترصات

مقدمة 

ملَ مجموعة األدوات هذه؟     
من هم قادة املجتمعات املحلية؟    

ملَ قادة املجتمعات املحلية؟

 ملحة عامة عن األدوات ملجموعة أدوات لربامج مناهضة العنف املبني عىل النوع االجتامعي إلرشاك قادة املجتمعات 
املحلية يف األوضاع اإلنسانية

ملن مجموعة األدوات هذه؟  
مكونات مجموعة األدوات 

التوجيهات واألدوات واملوارد
دليل التدريب للموظفني وقادة املجتمعات املحلية

املفاهيم واملقاربات الجوهرية 

فهم العنف املبني عىل النوع االجتامعي
ما هو العنف املبني عىل النوع االجتامعي؟

تداعيات العنف املبني عىل النوع االجتامعي

أسباب العنف املبني عىل النوع االجتامعي ودوافعه
برامج مناهضة العنف املبني عىل النوع االجتامعي يف السياقات اإلنسانية

نهج املامرسات الجيدة لربامج مناهضة العنف املبني عىل النوع االجتامعي
النهج متعدد الجوانب للدفاع عن حقوق املرأة 

النهج القائم عىل نقاط القوة
النهج التشاريك 

لنهج الذي يركز عىل الناجيات
األخالقيات واألمان

بناء أساس لإلرشاك 

الخطوة األوىل: كَون فريَقا
 اختيار طاقم عمل يتمتع بالقيم واملعتقدات واملؤهالت املناسبة 

 تدريب طاقم العمل ودعمه

العمل 	 طاقم  تدريب 

العمل 	 دعم طاقم 
تطوير مامرسات التأمل
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الخطوة الثانية: تعريف قادة املجتمع املحيل بالربنامج
الخطوة الثالثة: عمل مسح للقيادات يف املجتمع املحيل 
كن عىل معرفة بالهياكل القيادية يف املجتمع املحيل

حدد القادة الذين سيتم إرشاكهم أواًل
وضع خريطة مرئية

الخطوة الرابعة: تحديد املجاالت ذات األولوية إلرشاك قادة املجتمع املحيل
الخطوة الخامسة: تحديد قادة املجتمع ممن سيتم إرشاكهم

الخطوة السادسة: ضع خطة! 

األدوات واملوارد:

التواصل 	 إرشادية: مهارات  نرشة 

بأنفسنا 	 نبدأ  إرشادية:  نرشة 

الذايت 	 التأمل  متارين 

القائدة 	 املرأة  إرشادية: تحديد  نرشة 

الرئيسية لإلرشاك 	 املجاالت  القرار: تحديد  أداة صنع 

األنشطة 	 تخطيط  أداة 

التدريب وحدات 

االجتامعي 	 النوع  املبني عىل  للعنف  الرئيسية  املفاهيم  التدريب:  وحدات 

الرئيسية 	 النهج  األسس:  التدريب:  وحدات 

التخطيط لإلرشاك 	 األسس:  التدريب:  وحدات 

املجاالت الرئيسية لإلرشاك
االستجابة للعنف املبني عىل النوع االجتامعي 

التخفيف من مخاطر العنف املبني عىل النوع االجتامعي

التغيري املحفز للتحول

دعم القيادات النسائية

)GBV( االستجابة للعنف املبني عىل النوع االجتامعي

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

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

تعزيز التنسيق والوصول وتوعية املجتمع املحيل بخدمات االستجابة

تبّني مواقف وأعراف وسلوكيات تركز عىل الناجيات

https://internationalmedicalcorps.org/traditions-and-opportunities-a-toolkit-for-gbv-programs-to-engage-community-leaders-in-humanitarian-settings/#section2
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أفكار لإلرشاك 
 تعزيز نُظُم مجتمعية منسقة وبناء وعي مجتمعي بخدمات االستجابة

النوع االجتامعي  	 املبني عىل  العنف  الناجيات من  وضع ونرش مسار إلحالة 

النوع االجتامعي 	 املبني عىل  للعنف  االستجابة  الوصول إىل خدمات  زيادة 
تبّني مواقف وأعراف وسلوكيات تركز عىل الناجيات

الناجيات 	 تركز عىل  استجابة  تطبيق  القادة عىل  تدريب 

الناجيات 	 احرتام  مناقشات جامعية حول 

افرتاضية 	 تركز عىل حاالت  مناقشات جامعية 

االجتامعي 	 النوع  عىل  املبني  للعنف  واالستجابة  لالستامع  تدريبية  جلسات 

الطوارئ واالتصاالت املشفرة  	 املساعدة يف حاالت 

للناجيات 	 القادة دعامً  املبارشة مع  املنارصة 

والوساطة 	 والعدالة  الناجيات  يركز عىل  الذي  الدعم 

األدوات واملوارد

لإلحالة 	 مسار  التشاريك: وضع  التوجيه 

الرعاية 	 تواجه  التي  للعوائق  التصدي 

الناجيات 	 احرتام  املناقشة:  دليل 

افرتاضية  	 سيناريوهات  املناقشة:  دليل 

االجتامعي 	 النوع  عىل  املبني  للعنف  لالستجابة  تدريبية  جلسات 

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

الناجيات 	 بالنيابة عن  القادة  املنارصة مع  التخطيط:  وأداة  دليل 

والقرسي 	 املبكر  الزواج  وقائع:  صحيفة 

الحميم 	 الرشيك  عنف  وقائع:  صحيفة 

واالغتصاب 	 الجنيس  االعتداء  وقائع:  صحيفة 

األنثوية 	 التناسلية  األعضاء  برت/تشويه  وقائع:  صحيفة 

التدريبية الوحدات 

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

التخفيف من مخاطر العنف املبني عىل النوع االجتامعي

املفاهيم الرئيسية 
دور قادة املجتمع املحيل يف التخفيف من املخاطر

اعتبارات للِفرق املعنية بالعنف املبني عىل النوع االجتامعي التي تستعد إلرشاك قادة املجتمع املحيل يف التخفيف من املخاطر

https://internationalmedicalcorps.org/traditions-and-opportunities-a-toolkit-for-gbv-programs-to-engage-community-leaders-in-humanitarian-settings/#section2
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مقاربات
تحديد مخاطر العنف املبني عىل النوع االجتامعي والتوعية بها

التصدي ملخاطر العنف املبني عىل النوع االجتامعي مع قادة املجتمع املحيل
أفكار لإلرشاك 

تحديد مخاطر العنف املبني عىل النوع االجتامعي والتوعية بها

املحيل 	 املجتمع  قادة  االجتامعي مع  النوع  املبني عىل  العنف  التصدي ملخاطر 

النساء 	 تقودها  التي  املخاطر  تحليالت 

الوعي 	 وزيادة  التوعية 

الجنسيني 	 واالنتهاك  االستغالل  والحامية من  االجتامعي  النوع  املبني عىل  العنف  مناقشات جامعية حول مخاطر 
تعزيز االسرتاتيجيات القامئة للحد من املخاطر

املجتمعية 	 السالمة  مبادرات 

العمل 	 الحامية/ِفرق  لجان 

املجتمعية  	 الدوريات 

املجتمعي 	 التأهب 

النسائية 	 الصحية  اللوازم  حقائب  توزيع 

القرار 	 املجتمعية وصنع  الشؤون  والفتيات يف  النساء  مشاركة  تعزيز 

اإلنساين 	 والتخطيط  التنسيق  يف  الدمج 

الجنسيني 	 الحامية من االستغالل واالنتهاك  القادة يف  إرشاك 

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 
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التغيري التحوييل

املفاهيم الرئيسية 
دور قادة املجتمع املحيل يف التغيري التحوييل للوقاية من العنف املبني عىل النوع االجتامعي  

اعتبارات للِفرق املعنية بالعنف املبني عىل النوع االجتامعي التي تستعد إلرشاك قادة املجتمع املحيل يف التغيري التحوييل 
للوقاية من العنف املبني عىل النوع االجتامعي

املقاربات
استخدام برنامج قائم للتغيري التحوييل

إنشاء برنامج جديد للتغيري التحوييل

تصميم تدخالت محدودة تستهدف التغيري التحوييل.
أفكار لإلرشاك

بناء الوعي واملعرفة واملهارات.
تعزيز عادات ومواقف وسلوكيات اجتامعية تتسم باالحرتام واإلنصاف وعدم العنف بني الجنسني  

تعزيز متكني النساء والفتيات.
تحليل األسباب الجذرية للعنف املبني عىل النوع االجتامعي  

	 )IEC( والتعليم والتثقيف  التواصل  للرسائل ومواد  التشاريك  الوضع   

الوعي. 	 وزيادة  التوعية 

املجتمعية. 	 والحمالت  الفعاليات 

التعليمي. 	 الرتفيه 

الحياتية. 	 واملهارات  الجامعي  التعلم 
املناقشات الجامعية لتعزيز األعراف واملواقف والسلوكيات االجتامعية التي تتسم باإلنصاف.

تخطيط إجراءات الوقاية من العنف املبني عىل النوع االجتامعي.
مخاطبة األطر القانونية الدولية والوطنية  

دراوملاو تاودألا

الجذرية 	 األسباب  تحليل  عينة: 

الرئيسية 	 الرسائل  وضع  خطوات 

االتصال 	 مواد  املرجعية:  القامئة 

لالتصال 	 املسبق  االختبار  اإلرشادية:  النرشة 

الفعاليات 	 النرشة اإلرشادية: إرشاك قادة املجتمع املحيل يف 

باإلنصاف 	 تتسم  التي  والسلوكيات  واملواقف  األعراف  املناقشة:  دليل 

الوقاية 	 إجراءات  أداة تخطيط 

االجتامعي 	 السلوك  لتغيري  جديد  برنامج  إنشاء  التوصيات: 

االجتامعي 	 النوع  املبني عىل  العنف  للوقاية من  للتعرف عىل مقاربات ونظريات  موارد 

ةيبيردتلا تادحولا

التحوييل 	 التغيري  التدريب:  وحدات 

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

املفاهيم األساسية
القيادات النسائية والرفاه املجتمعي

 االعتبارات املتعلقة بالِفرق املعنية بالعنف املبني عىل النوع االجتامعي التي تستعد لدعم القيادات النسائية  
املقاربات 

دعم النساء يف املناصب القيادية 
دعم القيادات الناشئة

تعزيز البيئة التمكينية للقيادات النسائية
أفكار لإلرشاك 

دعم النساء يف املناصب القيادية    

واملهارات   	 املعارف  تعزيز  التدريب عىل 

األقران 	 ومنتديات  شبكات 

الرشاكات 	 وتكوين  التربعات  جمع 

واملكافأة 	 التقدير 

دعم القيادات الناشئة

القيادة 	 عىل  التدريب 

االجتامعي  	 املدين  التمكني 

والقروض  	 باالدخار  الخاصة  املبادرات 

املراهقة  	 الفتيات يف سن  مساندة 

اإلرشاد 	

تعزيز البيئة التمكينية للقيادات النسائية

النسائية   	 القيادة  تعرتض  التي  للعقبات  التصدي 

القيادية 	 الهياكل  املنارصة مع  

والفتيات  	 للنساء  القيادية  األدوار  حول  الجامعية  املناقشات 

والتثقيف  	 التوعية  مجايل 

األدوات واملوارد:

)األهلية( 	 املجتمعية  املنظامت  معلومات  منوذج: 

منوذج: خطة عمل اإلرشاد 	

القيادة   	 املرأة يف  املفروضة عىل مشاركة  القيود  املعلومات: معالجة  ورقة 

القادة 	 املنارصة مع  التخطيط  أداة 

وفوائدها 	 النسائية  القيادة  إمكانات  استكشاف  املناقشة:  دليل 
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النسائية  	 القيادة  الحوار  نقاط 

التدريبية الوحدات 

النسائية 	 القيادات  دعم  التدريب:  مناذج 
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شكر وتقدير

النوع االجتامعي إلرشاك  املبني عىل  العنف  التوجيهات واملوارد لربامج مناهضة  تهدف مجموعة األدوات هذه إىل توفري 
األوضاع  له يف  االجتامعي واالستجابة  النوع  املبني عىل  العنف  الوقاية من  لتعزيز  بأمان وفعالية  املحلية  املجتمعات  قادة 

التجريبية.  الجيدة، واملقاربات  املامرسات  الخربات، وأمثلة  األدوات من خالل عملية لجمع  ُوِضَعت مجموعة  اإلنسانية.  وقد 
املتبعة، مع االحتفاء بروح اإلبداع واملرونة وحل مشكالت  يلتزم باملعايري وأفضل املامرسات  وكان هدفنا هو وضع مورد 

تكون  أن  ونأمل  بانتظام.  تواجه تحديات جديدة ومتنوعة  التي  االجتامعي  النوع  املبني عىل  العنف  ملناهضة  اإلنسانية  الربامج 
أو  برامجها  بتعزيز  املهتمة  االجتامعي  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية  للِفرق  األفكار واألدوات مفيدة  املجموعة من  هذه 

والفتيات.   للنساء  وإنصافًا  أمًنا  أكرث  محلية  مجتمعات  لبناء  املحلية  املجتمعات  قادة  مع  بالتعاون  لتعمل  نطاقها  توسيع 

املنظامت  بتعاون سخي من شبكة واسعة من  الدولية )IMC( مجموعة األدوات هذه،  الطبية  الهيئة  وضعت 
التكوينية  املقابالت  إسهاماتهم من خالل  قدموا  الذين  االجتامعي  النوع  املبني عىل  العنف  واملتخصصني يف مجال 

التكوينية والتجريبية  البحوث  إىل  األدوات هذه  املواد. وتستند مجموعة  األدوات واملوارد واستعراض مرشوع  وتبادل 
الكامريون  االجتامعي يف  النوع  املبني عىل  العنف  ملناهضة  الدولية  الطبية  الهيئة  بربامج  املعنية  الِفرق  أجرتها  التي 

بالعنف  املعنية  الفرعية  املجموعة  تنسيق  وِفرق  الحكومية  والسلطات  املحلية  املجتمعات  قادة  قدم  وقد  ومايل.  والعراق 
املواقع. الراجعة يف كل موقع من هذه  الرشيكة مدخالتها وتغذيتها  النوع االجتامعي، واملنظامت  املبني عىل 

ياكر، وسمراويت  تأليف ميكا ويليامز، وصويف ريد-هاملتون، وداكوتا هانكني، وروبني  األدوات هذه من  مجموعة 
الِفرق  التجريبية، بدعم من  البلدان  التقييامت يف  كانايل  أسيفا ولورا  أسيفا، وشريومي برييرا. وقد قادت سمراويت 

وإرنست  أوميانا،  وقادت جاكلني  االجتامعي.  النوع  املبني عىل  العنف  ملناهضة  الدولية  الطبية  الهيئة  بربامج  املعنية 
وباسام  يوالند دجوكو،  بدعم من  الكامريون،  األدوات يف  بتجريب مجموعة  فيومبا  إيسيبي، وبريسيل  وبياتريس  ديلني، 

أويومبي، وأنجيال موتونغا،  أومينا  آبا. وقادت هارييت  تايوي، وآيزاك جاملو، وكارتومي  أنجي، وريغوبريت  مولوه 
الشيباين.  الواحد منعم، وأمين أنيس، وزهراء  العراق، بدعم من عبد  وجيوان عدنان بتجريب مجموعة األدوات يف 
تانو، وماري شانتال غبوز، ومحمد خليفة سييس، تجريب مجموعة األدوات يف مايل، بدعم من أملودو  وقاد أمينان 

مارثينسن، ومتارا  كانايل، وكاميال  لورا  مايغا، وفطومة ديكو، وداودة سانوغو، وإرنست ديلني. وقدمت  تاندينا، ومأمونة 
الفني لوضع مجموعة األدوات، وقاد ميكا ويليامز عملية وضع األدوات بدعم من شريومي برييرا. الدعم  أوبونيو 

Affari Project مجموعة األدوات يف مورد سهل االستعامل. وتُرِجَمت مجموعة األدوات  صممت رشكة أفاري بروجكت 
اللغويني. CLEAR Global ومجتمعها من  كلري غلوبال  بدعم من منظمة  والعربية  الفرنسية  إىل  اإلنكليزية  من 

املقدم من املكتب األمرييك للشؤون اإلنسانية. السخي  الدعم  املورد ممكًنا لوال  مل يكن تطوير هذا 

والنشطاء وقادة  االجتامعي  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنيني  املهنيني  لعمل  تقديرنا  نعرّب عن  أن  نريد  وأخريًا، 
املشرتك. وعاملنا  املحلية  مجتمعاتهم  إيجايب يف  تغيري  أنفسهم إلحداث  يكرسون  الذين  املحلية  املجتمعات 
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مرسد املصطلحات

األدوات هذه.  املستخدمة يف مجموعة  الشائعة  للمصطلحات  تعريف  أدناه  يتضح 
االتساق.  أجل  من  الرئيسية  املوارد  من  ومقتبسة  والتعريفات مستمدة 

املراهقات: كل من تعترب نفسها أنثى ويرتاوح عمرها بني 10 أعوام و19 عاًما. 

املوقف:  رأي أو شعور أو موقف تجاه األشخاص أو األحداث أو األشياء أو كل هذا والذي يتشكل نتيجة ملعتقدات الفرد. 

بالوقائع أو قد ال تكون كذلك. وقد  أنها صحيحة. قد تكون مدعومة  املعتقد:  فكرة مقبولة عىل 
بها. تتأثر  أو  الشخصية  والتجربة  والثقافة  والتعليم  الدين  من  املعتقدات  تنبع 

إدارة الحاالت:  إدارة حاالت العنف املبني عىل النوع االجتامعي )GBV( التي تستند إىل إدارة حاالت العمل 
تكون  ما  عادًة  واحدة،  منظمة  وتتضمن  العنف.  للناجيات من  املساعدة  لتقديم  االجتامعي هي طريقة هيكلية 

تتوىل مسؤولية ضامن اطالع  النفيس-االجتامعي،  الدعم  أو  االجتامعية  الخدمات  تقديم  فاعلة يف مجال  جهة 
ومتابعتها وأرستها  الناجية  تواجه  التي  واملشكالت  القضايا  وتحديد  لهن  املتاحة  الخيارات  الناجيات عىل جميع 

العملية.1  طوال  للناجية  العاطفي  الدعم  تقديم  مع  منسقة،  بطريقة 

أخصايئ الحاالت:  فرد تُوكَل إليه مسؤولية تقديم خدمات إدارة حاالت العنف املبني عىل 
الحاالت  يُشار إىل أخصائيي  ما  للناجيات. وعادًة  الناجيات  تركز عىل  التي  النوع االجتامعي 

الحاالت، من بني مسميات أخرى. أو مديري  باسم األخصائيني االجتامعيني 

تكون  تتشارك مساحة جغرافية محددة. وقد  التي  واملؤسسات  والجامعات  األفراد  املحيل:  املجتمع 
هذه املساحة مخياًم أو مركزًا عمرانيًا أو قرية أو مستوطنة أو وحدة إدارية محلية.

أو زعامء  الشيوخ والزعامء  الذين يشغلون مناصب قيادية رسمية أو غري رسمية، مثل  أفراد املجتمع املحيل  قادة املجتمع املحيل: 
وهم  املدارس...إلخ.  ومسؤويل  والقابالت  التقليديات  والخاالت/العاّمت  املحليني  الحكوميني  واملسؤولني  الدينيني،  والقادة  القبائل 

التأثري عىل اآلخرين أو خدمتهم.  من الذكور واإلناث عىل حد سواء، ويؤدون أدواًرا يف مجتمعاتهم املحلية تساعدهم عىل 

العنف  التي تفصح عن  الناجية  املعلومات. تشارك  الكشف عن  اإلفصاح:  عملية 
الحادث مع شخص آخر.  النوع االجتامعي معلومات عن  املبني عىل 

الزواج املبكر والقرسي )EFM(:  الزواج املبكر مرادف لـ »زواج األطفال«، وهو الزواج الذي يكون 
أحد طرفيه عىل األقل أقل من 18 عاًما. الزواج القرسي هو زواج يتزوج فيه أحد الطرفني أو كالهام 

دون موافقته أو ضد رغبته. وميكن أن يكون الزواج زواًجا قرسيًا حتى وإن دخل فيه الطرفان كالهام 
برىًض تام إذا أُجرِبَ أحدهام أو كالهام الحًقا عىل االستمرار يف الزواج ضد إرادتهام.2

)gbvresponders.org( املبادئ التوجيهية املشرتكة بني الوكاالت إلدارة حاالت العنف املبني عىل النوع االجتامعي. إدارة حاالت العنف املبني عىل النوع االجتامعي .GBVIMS(. 2017( 1  اللجنة التوجيهية لنظام إدارة معلومات العنف املبني عىل النوع االجتامعي
اليونيسف. صفحة ويب عن زواج األطفال، زواج األطفال | اليونيسف  2

https://gbvresponders.org/response/gbv-case-management/
https://gbvresponders.org/response/gbv-case-management/
https://www.unicef.org/protection/child-marriage
https://www.unicef.org/protection/child-marriage
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القدرة عىل فهم وجهة نظر شخص آخر ومشاركته مشاعره.  التعاطف:  

أو  الجزيئ  االستئصال  التناسلية عىل  األعضاء  برت/تشوية  ينطوي   :)FGMN/C( األنثوية التناسلية  األعضاء  برت/تشويه 
األنثوية ألسباب غري طبية.3  التناسلية  باألعضاء  تلحق  أخرى  إصابة  أي  أو  الخارجية  األنثوية  التناسلية  لألعضاء  الكيل 

التدخل يف مجتمع محيل معني.  تتيح له  الرسمية  الرسمية أو غري  السلطة  البوابة:  فرد يتمتع بيشء من  حارس 

املساواة بني الجنسني:  عندما ال تعتمد الحقوق واملسؤوليات والفرص عىل ما إذا كان األفراد يُولَدون ذكوًرا أو إناثًا. تعني 
املساواة.  االعتبار وتقديرها عىل قدم  وأولوياتهم يف  والرجال واحتياجاتهم  النساء  أخذ مصالح  الجنسني  املساواة بني 

عدم املساواة بني الجنسني:  عندما ال يتم التعامل مع نوع اجتامعي عىل قدم املساواة مع اآلخرين. 
أقل  باعتبارهن مواطنات  املجتمع  املنزل ويف  النساء داخل  املثال، مع  التعامل، عىل سبيل  يتم 

الرجال.  مثل  مهاراتهن وتجاربهن وحيواتهن  تقدير  يتم  الثانية، وال  الدرجة  شأنًا ومن 

العنف املبني عىل النوع االجتامعي )GBV(:  مصطلح شامل ألي فعل ضار يُرتَكب ضد شخص عىل أساس الفوارق 
أو  الجنسية  املعاناة  أو  التي تلحق الرضر  الرجال والنساء. وهو يشمل األفعال  النوع االجتامعي( بني  االجتامعية )أي، 

الفرص والحريات. ويُستخدم  األفعال واإلكراه وأي قيود أخرى مفروضة عىل  التهديد بهذه  أو  العقلية  أو  العاطفية 
اإلناث والذكور— املنهجية بني  للتأكيد عىل أن عدم املساواة  النوع االجتامعي« عادًة  املبني عىل  مصطلح »العنف 

والفتيات.4 النساء  املرتكب ضد  العنف  العامل—تشّكل سمة موحدة وأساسية ملعظم أشكال  املوجودة يف كل مجتمع يف 

البيئات  ترتاوح من  اإلنسانية يف سياقات مختلفة،  االستجابة  أن تحدث  اإلنسانية: ميكن  األوضاع 
الحادة إىل املزمنة، مبا يف ذلك  البطيئة والرسيعة الحدوث، و الحاالت  الريفية، والظواهر  الحرضية إىل 

السكان.5   تؤثر عىل  التي  املعقدة  السياسية  الطوارئ  والنزاعات، وحاالت  الطبيعية،  الكوارث 

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

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

املنزل واملجتمع املحيل.6   الرئييس ويشغل دوًرا مركزيًا يف  السلطة  الذكر رمز  النظام األبوي:  نظام اجتامعي يكون فيه 

شخص ميارس العنف ضد شخص آخر بصورة مبارشة أو يدعم العنف ضده. املتعدي: 

محيطهم  أو  وبيئتهم  للبرش  النفسية  الجوانب  بني  التفاعل  عىل  للتأكيد  يُستخَدم  مصطلح  النفسية:   االجتامعية  الجوانب 
الشخص  بعالقات  االجتامعي  املحيط  ويتعلق  وسلوكياتنا.  وعواطفنا  بأفكارنا  النفسية  الجوانب  تتعلق  االجتامعي. 

العمل. أو  الدراسة  مثل  الحياتية  املهام  ذلك  االقتصادي مبا يف  والوضع  الثقافية  والتقاليد  واملجتمعية  األرسية  والشبكات 

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/female-genital-mutilationتشوية األعضاء التناسلية األنثوية، 2020. متاح عىل ،)WHO( 3  منظمة الصحة العاملية
http://gbvguidelines.org - 4  اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت. 2015. إرشادات دمج تدخالت مواجهة العنف املبني عىل النوع االجتامعي يف العمل اإلنساين

    https://spherestandards.org/handbook .2018 ،5  مجموعة اسفري. )2018(. دليل اسفري: امليثاق اإلنساين واملعايري الدنيا يف االستجابة اإلنسانية، الطبعة الرابعة، جنيف، سويرسا
http://gbvresponders.org/prevention/emap-tools-resources - لجنة اإلنقاذ الدولية. 2013. إرشاك الرجال يف مامرسة خاضعة للمساءلة  6

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/female-genital-mutilation
https://spherestandards.org/handbook
http://gbvresponders.org/prevention/emap-tools-resources
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الالجئ:  شخص ال ميكنه العودة إىل بلده األصيل أو ال يرغب يف ذلك بسبب خوف مربر من التعرض لالضطهاد 
أو رأي سيايس. االنتامء ملجموعة اجتامعية معينة  أو  الجنسية  أو  الدين  أو  بالعرق  تتعلق  ألسباب 

العنف الجنيس:  هو أي فعل جنيس أو محاولة الحصول عىل فعل جنيس أو تعليقات أو تلميحات جنسية غري مرغوب 
البدنية أو تكون دون  القوة  التهديدات بإلحاق الرضر أو  بها أو ترصفات لالتجار بجنسانية شخص ما تستخدم اإلكراه أو 
الجنيس. واالستغالل  الجنيس  واالنتهاك  االغتصاب  االغتصاب/محاولة  الجنيس  العنف  يشمل  الشخص.  من  موافقة رصيحة 

يرتكبه  الذي  االجتامعي  النوع  املبني عىل  العنف  يُستخَدم لوصف  الجنسيان )SEA(:  مصطلح  واالنتهاك  االستغالل 
استغالل فعيل  أي  املتحدة،  الجنيس«، وفًقا لألمم  السالم. ويعني مصطلح »االستغالل  اإلنساين وَحَفظة  املجال  العاملون يف 

أو محاولة الستغالل موقف ضعف أو فرق يف القوة أو الثقة ألغراض جنسية، مبا يف ذلك، عىل سبيل املثال ال الحرص، 
الجنيس«  »االنتهاك  يُقَصد مبصطلح  وباملثل،  الجنيس لشخص آخر.  االستغالل  أو سياسيًا من  اجتامعيًا  أو  ماديًا  االستفادة 

بالقوة أو يف ظروف غري متكافئة أو قرسية.7  الطبيعة الجنسية، سواء  الفعيل أو املهدد به ذي  االنتهاك الجسدي 

التي تحكم  الرسمية  التفاهامت غري  أو  املشرتكة  السلوك  معايري  االجتامعية:   العادات 
املحلية.  املجتمعات  أو  االجتامعية  املجموعات  أفراد  سلوكيات 

بالتبادل، عىل  »الضحية«  استخدام مصطلح  االجتامعي. ميكن  النوع  املبني عىل  للعنف  فتاة تعرضت  أو  امرأة  الناجية: كل 
والوكالة. املرونة  للتأكيد عىل  عام  بوجه  »الناجية«  تفضل مصطلح  النفيس-االجتامعي  الدعم  أن خدمات  الرغم من 

والفتيات  للنساء  والعاطفية  الجسدية  السالمة  فيه  تُحرتَم  منظم  مكان   :)WGSS( والفتيات  للنساء  آمنة  مساحة 
والوصول  عليها  والحصول  ومشاركتها  املعلومات  عن  للبحث  التمكني  عمليات  من خالل  والفتيات  النساء  فيه  وتُدَعم 

األكمل.8  النحو  النفيس واالجتامعي وإدراك حقوقهن عىل  أنفسهن وتعزيز رفاههن  والتعبري عن  الخدمات  إىل 

)Desktop )undocs.org- 13/E - ST/SGB/2003 - 13/ST/SGB/2003 .7  األمانة العامة لألمم املتحدة، نرشة األمني العام. 2003. تدابري خاصة للحامية من االستغالل واالنتهاك الجنسيني
IRC-WGSS-English-2020.pdf/02/https://gbvresponders.org/wp-content/uploads/2020 .8  لجنة اإلنقاذ الدولية والهيئة الطبية الدولية. 2019. املساحات اآلمنة للنساء والفتيات: مجموعة أدوات لتعزيز متكني النساء والفتيات يف األوضاع اإلنسانية

https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=ST%2FSGB%2F2003%2F13&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False
https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=ST%2FSGB%2F2003%2F13&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False
https://gbvresponders.org/wp-content/uploads/2020/02/IRC-WGSS-English-2020.pdf
https://gbvresponders.org/wp-content/uploads/2020/02/IRC-WGSS-English-2020.pdf
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املخترصات

)اإليدز( املكتسب  املناعة  نقص  متالزمة    AIDS
السلوك تغيري  اتصاالت    BCC

املجتمعية الشكاوى  آليات    CBCM
الراجعة التغذية  وآليات  املجتمعية  الشكاوى  آليات   CBCFM

مجتمعية منظمة    CBO
املرأة  التمييز ضد  عىل  بالقضاء  املعنية  اللجنة    CEDAW

الحميم الرشيك  لالغتصاب/عنف  الرسيرية  اإلدارة   CMR/IPV
االجتامعي التغيري  املرأة من أجل  املنارصين لحقوق  ائتالف    COFEM

املجتمعي  التغيري  أجل  من  االتصال    CSC
الحمل ملنع  العاجلة  الوسائل    EC

املبكر/القرسي   الزواج    EFM
األنثوية  التناسلية  األعضاء  برت/تشويه    FGM/C

مركزة مجموعة  مناقشة     FGD
االجتامعي  النوع  املبني عىل  العنف    GBV

الطوارئ النوع االجتامعي يف حاالت  العنف املبني عىل     GBViE
االجتامعي النوع  املبني عىل  العنف  إدارة معلومات  نظام    GBVIMS

البرشية املناعة  نقص  فريوس    HIV
ضارة تقليدية  مامرسة    HTP

الوكاالت بني  املشرتكة  الدامئة  اللجنة     IASC
والتعليم والتثقيف  التواصل    IEC

الدولية الطبية  الهيئة     IMC
الدولية اإلنقاذ  لجنة    IRC

دولية حكومية  غري  منظمة    INGO
الحميم  الرشيك  عنف    IPV

الرئيسيني املخربين  مع  مقابلة     KII
الجنسني صفات  وحاملو  الجنسانية  الهوية  ومغايرو  الجنيس  امليل  ومزدوجو  واملثليون  املثليات    LGBTI

النفيس-االجتامعي والدعم  النفسية  الصحة   MHPSS
مواد غري غذائية   NFI

حكومية غري  منظمة     NGO
التعرض بعد  الوقاية    PEP

الجنسيني واالنتهاك  االستغالل  من  الحامية    PSEA
النفيس-االجتامعي الدعم    PSS

بالحامية  املعنية  العمل  فرقة    PTF
االجتامعي السلوك  تغيري     SBC

االجتامعي السلوك  تغيري  اتصاالت     SBCC
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الجنسيان واالنتهاك  االستغالل     SEA
القياسية التشغيل  إجراءات    SOP
واإلنجابية  الجنسية  الصحة    SRH

جنسيًا منقولة  عدوى    STI
الصحية والنظافة  الصحي  والرصف  املياه    WASH

النساء تقودها  منظمة    WLO
النساء حقوق  منظمة    WRO

املتحدة  األمم     UN
للسكان املتحدة  األمم  صندوق   UNFPA

الالجئني لشؤون  املتحدة  لألمم  السامية  املفوضية   UNHCR
للطفولة املتحدة  األمم  منظمة  ليونيسف  ا

القروية والقروض  االدخار  جمعية    VSLA
النساء العنف ضد    VAW

والنساء الفتيات  ضد  العنف    VAWG
العاملية الصحة  منظمة    WHO

والفتيات للنساء  آمنة  مساحة    WGSS
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مقدمة 
النوع  املبني عىل  للعنف  للتصدي  املحلية  املجتمعات  قادة  مع  العمل 

االجتامعي مقاربة جيدة وواعدة ألنهم هم األوصياء عىل جميع 
املبني  للعنف  التصدي  محاولة  تؤدي  أن  وعاداتنا. وميكن  معتقداتنا 
عىل النوع االجتامعي دون إرشاك قادة املجتمعات املحلية إىل نزاع 

كبري ولن يكون لك أي تأثري ألن العنف املبني عىل النوع االجتامعي 
املحلية  املجتمعات  قادة  يؤدي  والعادات. كام  املعتقدات  متجذر يف 

النوع االجتامعي.  املبني عىل  العنف  للناجيات من  االستجابة  أدواًرا يف 
وتجاربهن،  شواغلهن  عن  للتعبري  القرى  لزعامء  الناجيات  تذهب 

للعدالة  الشكاوى ومقاربة  مع  للتعامل  القادة مامرسات  لدى  ويوجد 
تقوم أواًل عىل الحفاظ عىل التامسك االجتامعي، غري أنه ال ميكن حل 
النوع االجتامعي مثل أي نزاع آخر. وقد تعلمت  العنف املبني عىل 

النوع االجتامعي يف  املبني عىل  العنف  برامج مناهضة  من تجربتي مع 
بلدي وأماكن أخرى أنه من الصعب إرشاك قادة املجتمعات املحلية يف 

الدينية من هذه  الجوانب  بعض األماكن أكرث من غريها. وتزيد بعض 
الصعوبة يف بعض األحيان. لكن إذا طلبَت من أي قائد وصف من هو 

املحيل.  املجتمع  فإنه سيتحدث عن حامية  يفعله،  الذي  القائد وما 
املحيل. املجتمع  والفتيات يف  النساء  أيًضا—حامية  نريده  ما  وهذا 

االجتامعي النوع  املبني عىل  العنف  لربنامج  مدير خبري   -
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ملَ مجموعة األدوات هذه؟     

السنوات األخرية،  الطوارئ اهتامًما أكرب يف  النوع االجتامعي يف حاالت  املبني عىل  للعنف  للتصدي  اإلنسانية  الربامج  اكتسبت 
املحلية—مبا  املجتمعات  أفراد  أفضل.  وميثل إرشاك  بصورة  املحلية  واملجتمعات  الناجيات  احتياجات  لتلبية  مركزة  تدخالت  مع 
له.  النوع االجتامعي واالستجابة  املبني عىل  العنف  الوقاية من  برامج  أساسياً يف نجاح  املحلية—أمراً  املجتمعات  يف ذلك قادة 

الطوارئ. ولطاملا أرشكت  املحلية، ال سيام يف أوضاع  املجتمعات  تأثري كبري يف  املحلية مسؤولية كبرية ولهم  املجتمعات  قادة  يتحمل 
للتغيري  وعنارص  للخدمات  ومقدمني  بوابات  كحراس  املحلية  املجتمعات  قادة  االجتامعي  النوع  املبني عىل  العنف  مناهضة  برامج 

والدعم  للتوجيه  االجتامعي  النوع  املبني عىل  العنف  مناهضة  برامج  تفتقر  ما  غالبًا  أساسيني. ومع هذا،  أصحاب مصلحة  بصفتهم 
العمل،  بهذا  املتعلقة  التحديات  مع  والتعامل  املحلية  املجتمعات  قادة  املحتملة إلرشاك  املجاالت  الستكشاف  املصممني خصيًصا 
النساء والفتيات. تهدف مجموعة األدوات هذه إىل تزويد املهنيني  التي ال تركز  القيادة  التعزيز غري املقصود لهياكل  مبا يف ذلك 

التحديات وإىل إرشاك قادة  بأفكار وتوجيهات وأدوات وموارد جديدة ملواجهة هذه  النوع االجتامعي  املبني عىل  بالعنف  املعنيني 
اإلنسانية.  األوضاع  له يف  واالستجابة  االجتامعي  النوع  املبني عىل  العنف  الوقاية من  لتعزيز  وفعالية  بأمان  املحلية  املجتمعات 

من هم قادة املجتمعات املحلية؟    

أو  الشيوخ والزعامء  أو غري رسمية، مثل  قيادية رسمية  الذين يشغلون مناصب  املجتمع املحيل  أفراد  املحلية هم  املجتمعات  قادة 
إلخ.  املدارس،  ومسؤويل  والقابالت  التقليديات  والخاالت/العاّمت  املحليني،  الحكوميني  واملسؤولني  الدينيني  والزعامء  القبائل  زعامء 

التأثري عىل اآلخرين أو خدمتهم.  وهم من الذكور واإلناث عىل حد سواء، ويؤدون أدواًرا يف مجتمعاتهم املحلية تساعدهم عىل 

ملَ قادة املجتمعات املحلية؟
   

ما يكون  والعادات واألعراف وغالبًا  التقاليد  أوصياء عىل  أدواًرا مهمة بصفتهم  املحلية  املجتمعات  قادة  يؤدي 
املسائل  والتوجيه بشأن  الدعم  إليهم لطلب  الناس  اآلخرين وسلوكياتهم. وقد يسعى  تأثري قوي عىل مواقف  لهم 
املوارد وملكيتها، والنزاعات بني األشخاص. ويشارك  الزواج، وتوزيع  باملجتمع املحيل واألرسة، مبا يف ذلك  املتعلقة 

النوع االجتامعي، مبا يف  املبني عىل  العنف  السياقات يف االستجابة لحوادث  العديد من  املحلية يف  قادة املجتمعات 
األمر  املجتمع املحيل. وهذا  املرتكب داخل  الجنيس  املبكر والقرسي والعنف  الحميم والزواج  ذلك عنف الرشيك 
الوصول  أو عندما يكون  الرسمية  الُنظُم  تتعطل  الطوارئ والنزوح عندما  أثناء حاالت  الخصوص  صحيح عىل وجه 

للناجيات  املناسب  الدعم  تقديم  أدوار رئيسية يف ضامن  أداء  املحلية  املجتمعات  لقادة  لذلك  أكرث صعوبة. ميكن  إليها 
والنساء. الفتيات  العنف ضد  وبناء مجتمعات محلية خالية من  االجتامعي  النوع  املبني عىل  العنف  من 
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 ملحة عامة عن األدوات ملجموعة أدوات 
لربامج مناهضة العنف املبني عىل النوع 

االجتامعي إلرشاك قادة املجتمعات املحلية 
يف األوضاع اإلنسانية
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ملن مجموعة األدوات هذه؟  

االجتامعي، مبا يف  النوع  املبني عىل  العنف  لربامج مناهضة  املحلية مصممة  املجتمعات  قادة  أدوات  مجموعة 
للعنف  للتصدي  عملها  مورد يف  مبثابة  لتكون  والدولية  والوطنية  املحلية  املنظامت  تنفذها  التي  الربامج  ذلك 

اتباعه،  النوع االجتامعي يف األوضاع اإلنسانية. وال تحدد مجموعة األدوات هذه برنامًجا محدًدا يجب  املبني عىل 
تكييفها  االجتامعي  النوع  املبني عىل  العنف  مناهضة  بربنامج  املعنية  للِفرق  وأدوات ميكن  إرشادات  تتضمن  بل 

االجتامعي  النوع  املبني عىل  العنف  الوقاية من  برامج  املحلية من خالل  املجتمعات  قادة  وتطبيقها إلرشاك 
الفريق. الربنامج، وسياق وموارد وقدرة  يتناسب مع أهداف  لها، مبا  أو املخطط  املبنية  له  واالستجابة 

مكونات مجموعة األدوات 
املحلية.  املجتمعات  للموظفني وقادة  التدريب  التوجيهات واألدوات واملوارد، و2( دليل   )1 األدوات إىل قسمني:  تنقسم مجموعة 

التوجيهات واألدوات واملوارد

قادة  الرئيسية إلرشاك  املقاربات واملفاهيم  األدوات  القسم من مجموعة  يتضمن هذا 
له.  االجتامعي واالستجابة  النوع  املبني عىل  العنف  الوقاية من  املحلية يف  املجتمعات 

برامج مناهضة  تتخذها  أن  التي يجب  الخطوات  لبناء أساس لإلرشاك  ويحدد فصل مخصص 
الِفرق عىل  النوع االجتامعي، فضاًل عن األدوات واملوارد الالزمة ملساعدة  العنف املبني عىل 

املجاالت  الباقية عىل  الفصول  وتركز  املحلية.  املجتمعات  لقادة  الفعال  لإلرشاك  التخطيط 
االجتامعي«،  النوع  املبني عىل  للعنف  »االستجابة   - املحلية  املجتمعات  قادة  الرئيسية إلرشاك 
و«دعم  التحوييل«،  و«التغيري  االجتامعي«،  النوع  املبني عىل  العنف  و«التخفيف من مخاطر 
أفكار  منها، وكذلك  لكل  بها  املوىص  واملقاربات  الرئيسية  املفاهيم  - مع  النسائية«  القيادات 

النوع  املبني عىل  العنف  برامج مناهضة  فيها  تنظر  اسرتاتيجيات وأنشطة قد  أو  لإلرشاك، 
الرئيسية ذات الصلة، وأدوات وموارد لدعم عملها. القادة يف املجاالت  االجتامعي إلرشاك 

دليل التدريب للموظفني وقادة املجتمعات املحلية

النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية  للِفرق  األدوات عىل خطط  تدريب مجموعة  دليل  يشتمل 
املحلية، وكذلك عىل  املجتمعات  قادة  الالزمة إلرشاك  املعرفة واملهارات  لبناء  االجتامعي 

الوقاية  تدريبات عىل  لتقديم  االجتامعي  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية  للِفرق  خطط 
املجتمعات  قادة  له ملجموعات من  االجتامعي واالستجابة  النوع  املبني عىل  العنف  من 

االجتامعي،  النوع  عىل  املبني  للعنف  الرئيسية  املفاهيم  التدريب  محتوى  ويتضمن  املحلية. 
التخطيط إلرشاك  املحلية، واألسس:  املجتمعات  قادة  الرئيسية إلرشاك  املقاربات  واألسس: 
من  والتخفيف  االجتامعي  النوع  عىل  املبني  للعنف  واالستجابة  املحلية،  املجتمعات  قادة 

النسائية.  والقيادات  التحوييل  والتغيري  االجتامعي  النوع  عىل  املبني  العنف  مخاطر 

التقاليد والفرص

مجموعة أدوات لربامج مناهضة العنف املبني عىل النوع االجتامعي 
إلرشاك قادة املجتمعات املحلية يف األوضاع اإلنسانية

التقاليد والفرص

مجموعــة أدوات لربامــج مناهضة العنــف املبني عىل النوع االجتامعي إلرشاك قادة 
املجتمعات املحلية يف األوضاع اإلنســانية
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فهم العنف املبني عىل النوع االجتامعي 

فهم العنف املبني عىل النوع االجتامعي 

املفاهيم واملقاربات الجوهرية 

تعتمد املفاهيم واملقاربات الجوهرية للعنف املبني 
عىل النوع االجتامعي اعتامًدا كاماًل عىل النظريات 
واملبادئ واملامرسات املبنية عىل األدلة واألساسية 
للوقاية من العنف املبني عىل النوع االجتامعي 

واالستجابة له. و هذه املفاهيم واملقاربات تدعم جميع 
الجهود الرامية إلرشاك قادة املجتمع يف الوقاية من 
العنف املبني عىل النوع االجتامعي واالستجابة له.

ومن املهم أن يتمتع العاملون بفهم راسخ لهذه 
املفاهيم واملقاربات واملهارات الالزمة لتطبيقها عىل 

برامج الوقاية من العنف املبني عىل النوع االجتامعي 
واالستجابة له قبل إرشاك قادة املجتمع يف هذه 

الربامج. ويف املقابل، تستطيع فرق مواجهة العنف 
املبني عىل النوع االجتامعي دعم قادة املجتمع لدراسة 

تلك املفاهيم واملقاربات وتطبيقها يف املجتمع. يوجد 
تعريف موجز للمفاهيم واملقاربات الجوهرية للعنف 

املبني عىل النوع االجتامعي يف هذا الجزء ثم تُقدم 
بتعمق أكرث يف دليل التدريب.
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فهم العنف املبني عىل النوع االجتامعي

ما هو العنف املبني عىل النوع االجتامعي؟

العنف املبني عىل النوع االجتامعي هو«....مصطلح جامع ألي عمل مؤٍذ ميارس ضد شخص دون إرادته ويقوم عىل 
اإليذاء  التي تسبب  األفعال  الذكور واإلناث. وهو يشمل  )النوع االجتامعي( بني  االجتامعية  للناحية  تُعزى  اختالفات 

الحرية. ميكن  للحرمان من  اإلكراه وأي أشكال  أو  األفعال  بالقيام بهذه  التهديد  أو  الجنسية والنفسية،  املعاناة  أو 
أن تُرتكب هذه األفعال أمام الناس أو عىل انفراد.)اللجنة الّدامئة املشرتكة بني الوكاالت، 5102 ، صفحة 5(

النوع االجتامعي، ستة  املبني عىل  العنف   ويحدد نظام إدارة معلومات 
العنف، وهي موضحة يف الجدول أدناه.1 ميكن حرص  أشكال رئيسية لهذا 

التصنيف،  النوع االجتامعي تحت هذا  املبني عىل  العنف  كل حوادث 
النوع االجتامعي  املبني عىل  العنف  تناقش برامج مواجهة  أنه حني  إال 

باألحرى  االجتامعي فهم  النوع  املبني عىل  العنف  املجتمع قضية  وقادة 
والنساء مثل:  الفتيات  العنف ضد  إىل تصنيفات أشمل من  يشريون 

بالعالقة بني  	 العنف املنزيل والذي يعرف   عنف الرشيك الحميم أو 
االغتصاب  منها  العنف  من  متعددة  بأشكال  يرتبط  وقد  واملتعدي  الناجية 

الفرص إىل جانب  الجسدي والحرمان من  الجنيس واالعتداء  واالعتداء 
العاطفية.  اإلساءة 

يرتبط  	 قد  الذي  العنف  أشكال  التي تشمل  الضارة  التقليدية  املامرسات 
الزواج  فيها  مبا  والدينية  الثقافية  والقيم  املحلية  االجتامعية  بالقيم 

لإلناث.  التناسلية  األعضاء  تشويه  وبرت/  املبكر/القرسي 

الناجية  	 بني  القوة  بعالقة  يُعرَفا  واللذان  الجنسيني  واالنتهاك  االستغالل 
املبني  العنف  اإلنساين لوصف حوادث  السياق  واملتعدي يستخدمان يف 

يرتكبها عامل  التي  االجتامعي  النوع  عىل 
VBG fo sepyT

الوصف  ستة أشكال رئيسية للعنف 
املبني عىل النوع االجتامعي

اإليالج غري الرضايئ ولو بشكل جزيئ للمهبل أو فتحة الرشج أو الفم 
باستخدام القضيب الذكري أو أي جزء أخر من أجزاء الجسم. ويشمل 

كذلك اإليالج للمهبل أو فتحة الرشج باستخدام أي أداة. 

االغتصاب

وَضع صندوق األمم املتحدة للسكان ومفوضية األمم املتحدة لالجئني والصليب األحمر الدويل، أداة تصنيف نظام إدارة معلومات العنف املبني عىل النوع االجتامعي كجزء من نظام إدارة معلومات العنف املبني عىل النوع االجتامعي الذي بدأه مكتب األمم املتحدة   1
لتنسيق الشئون اإلنسانية ومفوضية األمم املتحدة لشئون الالجئني والصليب األحمر الدويل عام 2006. أداة تصنيف العنف املبني عىل النوع االجتامعي وغريها من موارد نظام إدارة معلومات العنف املبني عىل النوع االجتامعي، متوفرة يف: GBVIMS نظام إدارة 

معلومات العنف املبني عىل النوع االجتامعي

ملاذا نستخدم مصطلح العنف املبني عىل 
النوع االجتامعي؟ 

تعد مصطلحات العنف املبني عىل النوع 
االجتامعي والعنف ضد النساء ومصطلح العنف 

ضد الفتيات والنساء مرتادفة إىل حد كبري. وميكن 
استخدامهام يف سياقات مختلفة داخل منظامت 

مختلفة.

استُخدم مصطلح العنف املبني عىل النوع 
االجتامعي يف إعالن األمم املتحدة للقضاء عىل 

العنف ضد املرأة )إعالن القضاء عىل العنف ضد 
املرأة، عام 3991( لتوضيح البعد الخاص بحقوق 
اإلنسان يف العنف ضد املرأة واملسؤوليات املرتتبة 

عىل الدول يف هذا الخصوص.

https://www.gbvims.com/
https://www.gbvims.com/
https://www.gbvims.com/
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اإليالج.  إىل  أو يؤدي  يتضمن  الرضايئ و ال  الجنيس غري  االتصال  أي شكل من أشكال 
األعضاء  مالمسة  أو  واملالطفة  التقبيل  وكذلك  االغتصاب  محاوالت  أمثلته  وتشمل 

هو  األنثوية  التناسلية  األعضاء  تشويه  برت/  املرغوبة.  غري  األرداف  أو  الجنسية 
كاعتداء  تصنيفه  وينبغي  الجنسية  األعضاء  عىل  يؤثر  العنف  أشكال  من  شكل 

إيالج.  يحدث  ال  إذ  االغتصاب  يتضمن  ال  الحوادث  من  الشكل  جنيس. هذا 

الجنيس االعتداء 

فعل من أفعال العنف الجسدي ذو طبيعة غري جنسية. وتتضمن أمثلته 
الرضب أو الصفع أو الخنق أو الجرح أو الدفع أو الحرق أو إطالق الرصاص 
أو استخدام أي أسلحة أو املهاجمة مبادة حمضية أو أي فعل آخر يتسبب 

يف إحداث األمل أو عدم الشعور بالراحة أو إصابة الضحية. 

الجسدي االعتداء 

زواج شخص ضد إرادته.  القرسي الزواج 

الحرمان من الحق يف الحصول عىل املوارد والرثوات االقتصادية أو سبل العيش 
األمثلة حرمان  الخدمات االجتامعية. وتتضمن  أو غريها من  الصحة  أو  التعليم  أو 

األرملة من الحصول عىل املرياث أو حصول الرشيك الحميم أو فرد من أفراد األرسة 
الفتيات  الحمل أو منع  النساء من استخدام وسائل منع  بالقوة أو منع  الدخل  عىل 

الفقر عموًما.  اإلبالغ عن  ينبغي تسجيل  للمدرسة وغريها. ال  الذهاب  من 

املوارد  الحرمان من 
والخدمات  والفرص 

التسبب يف األمل أو اإليذاء النفيس أو العاطفي. وتشمل أمثلته التهديد بالعنف الجسدي 
أو الجنيس أو التخويف أو اإلهانة أو العزل القرسي أو املالحقة أو التحرش أو االهتامم 

غري املرغوب فيه أو املالحظات أو الحركات غري املرغوب فيها أو كتابة كلامت ذات 
طابع جنيس وتهديدي أحدهام أو كالهام أو تحطيم األشياء العزيزة أو غريها. 

النفيس/ اإليذاء 
العاطفية  اإلساءة 

تداعيات العنف املبني عىل النوع االجتامعي

ككل.  وللمجتمع  عائالتهن  وكذلك  للناجيات  ووخيمة  تداعيات جسيمة  يف  االجتامعي  النوع  املبني عىل  العنف  يتسبب 
أو  أحدها  واقتصادية  االجتامعي جسدية وعاطفية ونفسية واجتامعية  النوع  املبني عىل  العنف  تداعيات  تكون  أن  وميكن 

النوع االجتامعي: العنف املبني عىل  كلها وقد تكون آثارها قصرية األجألو طويلة األجل. فيام ييل بعض من تداعيات 

التداعيات الصحية للناجيات:  

املوت واالنتحار والقتل ووفاة الرضع ووفاة األم 	

)األيدز(  	 املكتسب  املناعة  نقص  ومرض  املنقولة جنسياً  األمراض  االجتامعية،  والصحة  الجنسية  الصحة  تداعيات  تتضمن 
القدرة عىل اإلنجاب( الجنسية وفقدان  الجنني واالضطرابات  والحمل غري املرغوب فيه و اإلجهاض غري اآلمن وإسقاط 
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التداعيات النفسية والعاطفية للناجيات)مجموعة الحامية لصندوق األمم املتحدة للسكان، 9102 ،صفحة 
:)63

النفسية 	 والصدمات  والقلق  االكتئاب  الدامئة  النفسية  اآلثار  تتضمن 

والنوم  	 األكل  اضطرابات 

األمل 	 بالعجز وفقدان  الثقة يف اآلخرين والشعور  الخوف والغضب وفقدان 

املخدرات 	 تعاطي 

التداعيات االجتامعية عىل الناجيات:

املجتمع   	 أنشطة  املشاركة يف  العائلية وعدم  االرتباطات  العمل وإهامل  املدرسة وترك  ترك 

املجتمع 	 ترابط  أو  العائلة  للمحافظة عىل رشف  القرسي  الزواج 

واللوم 	 الوصمة 

الزواج   	 للنبذ من األرسة واملجتمع وانخفاض فرص  التعرض 

االجتامعي 	 النوع  املبني عىل  املستمر  العنف  للهروب من  واملوارد  للقوة  االفتقار 

أفراد األرسة واملجتمعات األوسع: التداعيات عىل 

أو قد ال  	 أمهاتهم  للتداعيات االجتامعية إىل جانب  النوع االجتامعي ويتعرضون  املبني عىل  العنف  قد يشاهد األطفال 
بوجٍه عام. ذاتهم  لذاتهم ورفاههم وتنمية  الدرايس وتقديرهم  أدائهم  تؤثر عىل  التي  الكافية  الرعاية  لهم  تتوفر 

للسعادة يف  	 واالفتقار  والعراك  التوتر  الجنسية وزيادة  العالقات  ) عدم مامرسة  للناجيات  الحميمة  العالقات  تتدهور  قد 
باملزيد من  للقيام  )األيدز( وقد يضطررن  املناعة  املنقولة جنسيًا ومرض نقص  باألمراض  العالقة( وقد يصاب رشكاؤهن 

املعيشية  األرسة  أعباء 

فقدان دخل األرسة وزيادة تكاليف العالج  	

للمجتمع 	 بالنسبة  والطبية  والقانونية  االجتامعية  الخدمات  تكاليف  زيادة 

العوامل  واإلنجابية، من شخص آلخر حسب  النفسية  للصحة  بالنسبة  االجتامعي  النوع  املبني عىل  العنف  تداعيات  وتختلف 
وقد  تلقتهام.  اللذين  والدعم  والرعاية  للناجية  الشخصية  التنمية  ودرجة  ومستوى  وطبيعته  العنف  وشكل  والظروف  الفردية 

النفيس.  الرفاه  الجسدي عىل  الرفاه  يؤثر  املثال  االجتامعي، فعىل سبيل  النوع  املبني عىل  للعنف  املختلفة  اآلثار  تتداخل 
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أسباب العنف املبني عىل النوع االجتامعي ودوافعه

عدم املساواة بني الجنسني
الجنسني إىل   الجنسني. تشري عدم املساواة بني  النوع االجتامعي هو عدم املساواة بني  املبني عىل  الجذري للعنف  السبب 

التي متنح  املتساوية  السلطة غري  للناس حسب نوعهم االجتامعي وهذا يتجىل يف عالقات  املتساوي   التصور غري  أو  املعاملة 
الحقوق  العامة والخاصة ويؤثر يف  الدوائر  يتخلل  الجنسني  املساواة بني  النساء.  عدم  املنهجية عىل  القوة والصالحية  الرجال 

املمكن  من  ويحددها.  وفرصهن  واختياراتهن  والفتيات  النساء  حقوق  يقيد  وهو  والسياسية.  والثقافية  واالقتصادية  االجتامعية 
اعتامد  املثال،  العنيفة واالستغالل. فعىل سبيل  لإليذاء والعالقات  والفتيات  النساء  تزيد من خطر تعرض  أن  املساواة  لعدم 

التمييز، يعني غالبًا عدم  القامئة عىل  الطفل  الوصاية عىل  الزواج والطالق وقوانني  اقتصاديًا إىل جانب قيام  الرجل  املرأة عىل 
النوع االجتامعي أحد تداعيات عدم املساواة بني  املبني عىل  العنف  العنيفة. ال ميثل  العالقات  الهرب من  املرأة  استطاعة 

القوة بني املرأة والرجل.2 الفتاة واملرأة يف حالة متدنية ويرسخ تفاوت  العنف يضع  إنه يرسخه كذلك.  الجنسني فحسب بل 

النموذج البيئي والعوامل املساعدة
النوع االجتامعي، توجد أسباب أخرى تساهم يف  املبني عىل  للعنف  الجذري  السبب  الجنسني  بينام ميثل عدم املساواة بني 

والعوامل  الدوافع  تفسري  البيئي يساعد يف  النموذج  استمراره.  االجتامعي وتوطده وتتسبب يف  النوع  املبني عىل  العنف 
االجتامعية.  البيئة  من  متعددة  متعددة عىل مستويات  بعوامل  العنف  يتأثر  البيئي،  النموذج  يف  املتعددة.  املتداخلة 

التأثري«   إليه »بدوائر  ما يشار  أو  املحيل واملجتمع األشمل  بالفرد والعالقة واملجتمع  الخاصة  العوامل  وهي 

IndividualRelationshipCommunitySociety

البيئي النموذج   

االجتامعي  النوع  املبني عىل  للعنف  التعرض  تؤثر يف تجارب  التي  الفردية  العوامل  الداخلية متثل  الدائرة 
تأثري  متثل  الثانية  الدائرة  الفردية.  والخصائص  الشخصية  والتجارب  والتاريخ  الشخصية  واالعتقادات  كاالتجاهات 

وأعراف  املحيل  املجتمع  قيادات  املحيل ومنها  املجتمع  تأثري عوامل  الثالثة  الدائرة  بينام متثل  العالقة  وتأثري  العائلة 
النوع  املبني عىل  العنف  تؤثر يف  التي  املجتمع األشمل  الرابعة واألخرية متثل عوامل  الدائرة  املجتمع ومامرساته. 

وعوامل  الخطر  عوامل  تحديد  للمجتمع.3 ميكن  األشمل  واألعراف  الوطنية  والسياسات  كالقوانني  االجتامعي 
تقللها، عىل كل مستوى  أو  النوع االجتامعي  املبني عىل  للعنف  التعرض  أو احتاملية   التي تزيد خطورة  الوقاية 
االجتامعي. ميكن  النوع  املبني عىل  العنف  وارتكاب  الضحايا  بإيقاع  يتعلق  فيام  البيئي  النموذج  من مستويات 

التايل.  الجدول  االجتامعي من  النوع  املبني عىل  للعنف  املرأة  بتعرض  املتعلقة  الخطورة  التعرف عىل عوامل 
 

8f4a61a0745d.usrfiles.com/ugd/aa9276_48eb30b1a7654c8d885a537e3ae810d2.pdf-45a2-a3e7-https://aa9276f9-f487حزمة موارد برنامج اليونيسيف للعنف املبني عىل النوع االجتامعي يف حاالت الطوارئ ، املجموعة األوىل، البدء  2
1998https://www.researchgate.net/publication/11127184_Violence_Against_Women_An_Integrated_Ecological_Framework،إل. هيز، العنف ضد النساء: إطار عمل بيئي متكامل  3

https://www.researchgate.net/publication/11127184_Violence_Against_Women_An_Integrated_Ecologica
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مناذج للعوامل املرتبطة بتعرض املرأة للعنف املبني عىل النوع االجتامعي عرب مستويات البيئة

العالقة األرسة ومستوى  مستوى 

القرسي 	 املبكر/  الزواج 

املنزل 	 الحميم يف  الرشيك  عنف 

لفقر 	 ا

العائلة 	 تصور رشف 

العائلة 	 من  الدعم  مستوى 

الفردي املستوى 

الجنسني 	 بني  املساواة  بخصوص  املواقف 

واملخدرات 	 الكحول  تعاطي 

النوع االجتامعي يف  	 املبني عىل  العنف  مشاهدة 
الطفولة

التعليم 	 مستوى  ضعف 

والجسدية 	 العقلية  القدرات 

األشمل املجتمع  مستوى 

يف  	 الضعيفة  والقوانني  التمييز  عىل  املبنية  القوانني 
االجتامعي النوع  املبني عىل  العنف  مواجهة 

للعدالة 	 فاعل  رسمي  لنظام  االفتقار 

الرصاع  	

لفقر  	 ا

املحيل املجتمع  مستوى 

املحيل 	 املجتمع  السالمة واألمن يف  ضعف مستوى 

الداخيل 	 النزوح 

النوع  	 املبني عىل  العنف  بشأن  املعلومات  توافر  قلة 
للناجيات املتوفرة  والخدمات  االجتامعي 

املجتمع غري  	 االجتامعي ومعايري  النوع  أعراف 
النوع  املبني عىل  العنف  مع  تتساهل  التي  املتساوية 

االجتامعي

وعوامل  الخطر  عوامل  تحديد  االجتامعي  النوع  املبني عىل  للعنف  التصدي  ِفرق  تستطيع  البيئي،  النموذج  باستخدام 
قادة  يتمتع  النوع االجتامعي يف كل سياق عىل حدة. وحيث  املبني عىل  العنف  املناسبة ملعالجة  الوقاية واالسرتاتيجيات 

االجتامعي  النوع  املبني عىل  للعنف  التصدي  ِفرق  تستطيع  البيئي،  النموذج  املحيل يف  املجتمع  بالتأثري عىل مستوى  املجتمع 
وتدعمها.   الوقاية  عوامل  تعزز  بينام  ومعالجتها  االجتامعي  النوع  املبني عىل  للعنف  الخطر  عوامل  لتحديد  معهم  العمل 

السلطة 
املبني عىل  الرئييس للعنف  السبب  الرجل واملرأة هو  السلطة بني  التوازن يف  كام وضحنا سابًقا، عدم 

النوع االجتامعي. وإدراك هذه الحقيقة إىل جانب إدراك ديناميات السلطة األخرى املوجودة يف 
أو  تعزيز  تجنب  االجتامعي يف  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية  الِفرق  تساعد  املحلية،  املجتمعات 

والعنف.  التمييز  تكرس  التي  املتساوية  السلطة غري  ديناميات  زيادة  املساهمة دون قصد يف 

بالتفكري يف  النوع االجتامعي  القائم عىل  بالعنف  املعنية  الِفرق  للقوة، يساعد  املختلفة  األشكال  إدراك  وعالوة عىل ذلك، 
للسلطة. املختلفة  لألشكال  اآليت  االستعراض  انظر  املجتمع.  قادة  مع  بالعمل  اإليجابية  التغيريات  لتعزيز  القوة  تسخري  كيفية 
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للسلطة املختلفة  األشكال 

بإيجابية يف حياته  ليؤثر  املتساوية يف كل واحد منا  القدرة  أنفسنا حني ندرك  الكامنة يف  القوة  الداخلية هي  القوة 
الداخلية يف  القوة  نكتشف  املحيل. وحني  ومجتمعه 

املحلية. مجتمعاتنا  يف  الظلم  تسبب  التي  السلبية  السلطة  استخدامات  معالجة  عىل  قادرين  نكون  أنفسنا، 

أو مجموعة أخرى.  للسيطرة عىل شخص  أو مجموعة  التي يستخدمها شخص  القوة  السيطرة عىل اآلخرين هي  قوة 
التي  املجتمع املحيل ومامرساته  اعتقادات  تنتج بطريقة غري مبارشة من  أو  املبارش  العنف  تنتج من  السيطرة قد  وهذه 
تضع الرجل يف مرتبة أعىل من املرأة. استخدام شخص ما لقوة السيطرة عىل اآلخرين للسيطرة عىل شخص آخر يعترب 

ظلاًم.

به منفردين.  القيام  أكرث وقيامهم بعمل يشء مل يستطيعوا  أو  اتحاد شخصني  الناتجة من  القوة  تعني  الجامعية  القوة 
اإليجابيني. والدعم  بالطاقة  متسلحني  للظلم  للتصدي  مجموعات  أو  أشخاص  مع  قوتنا  توحيد  الجامعية  القوة  تشمل 

التغيري  التي يستفيد منها األفراد والجامعات يف إحداث  اإلميان والطاقة واألفعال  القوة عىل إحداث تغيري إيجايب هي 
القوة عىل إحداث تغيري إيجايب حني يعمل األفراد استباقيًا يك يتأكدوا من أن كل أعضاء املجتمع املحيل  اإليجايب. تنتج 

مآربهم. كل  تحقيق  وميكنهم  اإلنسان  بكامل حقوق  يتمتعون 

التفكر يف: املحيل  املجتمع  قادة  العامل مع  النوع االجتامعي  املبني عىل  للعنف  التصدي  السلطة، يستطيع طاقم  تحليل  باستخدام 

عالقات السلطة غري املتساوية يف كل مستويات البيئة االجتامعية ودوائر التأثري )للفرد والعائلة واملجتمع املحيل واملجتمع األشمل( 	

اآلخرين  	 املحيل وأعضائه  املجتمع  قادة  املحيل وبني  املجتمع  القيادة يف  السلطة داخل هياكل  ديناميات 

االجتامعي 	 النوع  عىل  املبني  العنف  ومنع  التغيري  لخلق  للسلطة  الناجح  االستخدام  وكيفية  والجامعية  الفردية  السلطة 

الجوهرية    املفاهيم  التدريب عىل  الجوهرية. ُصممت مناذج  املفاهيم  التعلم عن  ملزيد من  االجتامعي،  النوع  املبني عىل  للعنف  الجوهرية  التدريب-املفاهيم  دليل  انظر   

املحيل.   املجتمع  ولقادة  االجتامعي  النوع  املبني عىل  للعنف  التصدي  لِفرق  االجتامعي  النوع  املبني عىل  للعنف 
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ــي يف  ــوع االجتامع ــىل الن ــي ع ــف املبن ــة العن ــج مناهض برام
السياقات اإلنسانية

بالعنف  املعنية  الربامج  تركز  اإلنسانية،  الطوارئ  بحاالت  تتأثر  التي  الظروف  يف 
للتدخل:  أربع مجاالت  النوع االجتامعي عىل  املبني عىل 

االجتامعي1.  النوع  املبني عىل  العنف  من  للناجيات  االستجابة 

إمكانية حدوثه 2.  لخفض  االجتامعي  النوع  املبني عىل  للعنف  التعرض  مخاطر  تخفيف 

نهائيًا3.  االجتامعي  النوع  املبني عىل  العنف  ملنع حدوث  للتحول  املحفز  بالتغيري  الترسيع 

 .4sوالفتيات النساء  متكني 

بالخدمات  الناجيات ودعمهن  إىل مساعدة  تهدف  االجتامعي-  النوع  املبني عىل  للعنف  االستجابة 
من  وغريها  والعدالة  واألمن  النفسية  والخدمات  للثقة  الداعمة  والرحيمة  واملنسقة  الجيدة  الصحية 

االجتامعي. النوع  املبني عىل  العنف  من  وتعافيهن  ورفاههن  أمانهن  لتعزيز  الخدمات 

االجتامعي  النوع  املبني عىل  للعنف  املؤدية  الخطر  تقليل عوامل  إىل  يهدف  االجتامعي-  النوع  املبني عىل  العنف  تقليل مخاطر 
االجتامعي عىل  النوع  املبني عىل  العنف  تقليل مخاطر  يعتمد  املحيل.  املجتمع  اإلنسانية وداخل  والخدمات  القطاعات  يف كل 

النوع االجتامعي يف العمل اإلنساين.4 العنف املبني عىل  التدخالت يف حاالت  الوكاالت لدمج  الدامئة املشرتكة بني  الجنة  إرشادات 

ذلك  ويتضمن  االجتامعي  النوع  املبني عىل  العنف  من  للوقاية  للتحول  املحفز  التغيري  استخدام 
العنف عىل  للوقاية من  االجتامعي  النوع  املبني عىل  للعنف  الكامنة  واملحفزات  األسباب  معالجة 

التي تدعم املساواة بني  القوانني والسياسات واألعراف  العمل عىل تعزيز  الطويل. ويرتكز هذا  املدى 
العنف. استخدام  القامئة عىل االحرتام وعدم  املجتمعات والعالقات  الرجل واملرأة وتقوي 

الفكري  التمكني  لتعزيز  والفتيات  للنساء  املتاحة  واملوارد  الفرص  زيادة  يشمل  والفتيات  النساء  متكني 
له. يتعرضن  الذي  الخطر  وتقليل  لهن  واملدين  االجتامعي  والتمكني  والنفيس  والشخيص 

الربنامج. أفكاًرا عن إرشاك قادة املجتمع املحيل ترتبط مبجاالت  وتوفر مجموعة األدوات 

/https://gbvguidelines.org/en  4
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نهــج املامرســات الجيــدة لربامــج مناهضــة العنــف املبنــي عــىل 
النوع االجتامعي

املبني  العنف  مناهضة  برامج  الجيدة عىل كل  السياسات  نهج  تطبق 
التعرض  والتخفيف من مخاطر  االستجابة  االجتامعي وهي  النوع  عىل 

العمل  طاقم  يتلقى  أن  ينبغي  للتحول.  املحفز  التغيري  وإحداث 
والعمل  النهج  لتطبيق هذه  واملهارات  املعرفة  بناء  من  ميّكنهم  تدريبًا 

املحيل يف  املجتمع  قادة  التطبيق خالل إرشاك  كيفية  لتحديد  مًعا 
له االجتامعي واالستجابة  النوع  املبني عىل  العنف  الوقاية من 

 

النهج متعدد الجوانب للدفاع عن حقوق املرأة 

النساء  الذي تقوده  الدفاع عن حقوق املرأة  يعني نهج 
النساء والفتيات يقدن األولويات واألفعال عند إرشاك  أن 

النساء،  الذي تقوده  النهج  املجتمع املحيل. عند دعم  قادة 
االجتامعي  النوع  املبني عىل  للعنف  التصدي  ِفرق  تضمن 

الحلول املناسبة واملستدامة  القيادة يف وضع  الربنامج وأن املرأة تحصل عىل فرص  النساء والفتيات هو محور  أن صوت 
النوع االجتامعي جنبًا إىل جنب مع قادة املجتمع املحيل.  يقر نهج الدفاع عن حقوق املرأة الذي  للعنف املبني عىل 

أفضل من  يعرفن  القادة. فهن  العمل مع  لتوجيه  واملهارات  والخربة  املعرفة  والفتيات ميتلكن  النساء  بأن  النساء  تقوده 
النهج يف  يرتسخ  املجتمع.  قادة  الطرق إلرشاك  وأنجح  يواجهنها  التي  واملخاطر  واحتياجاتهن  الجميع حقيقة ظروفهن 

النساء: تقوده  نهج  والقيمة.5  والقيم  الحقوق  لهن نفس  أعامرهن وقدراتهن  بكل  والفتيات  النساء  بأن  اإلميان 

النوع االجتامعي. 	 العنف املبني عىل  الرئييس لكل أشكال  الرجل واملرأة هو السبب  القوى بني  يقر بأن اختالل موازين 

الطابع األبوي.   	 السلطة ذات  ويهدف إىل: تغيري عالقات 

واملبدأ مرتسخ يف حقوق اإلنسان ويف االلتزام نحو املساواة والعدل والكرامة لجميع األفراد. 	

وُمعالجتها. 	 املساواة  عدم  لتحديد صور  الجوانب  متعدد  منظاًرا  ويستخدم 

النوع االجتامعي  املبني عىل  للعنف  التصدي  ِفرق  الجوانب يساعد  املتعدد  املرأة  الدفاع عن حقوق  منظار 
والفتيات عىل حسب  النساء  منها  تعاين  التي  واملتشابكة  املتداخلة  والتهميش  والتمييز  القهر  إدراك صور  عىل 

املنظار  استخدام  الجنسية.6 ويساعد  الهوية  أو  الطبقة  أو  اإلثني  أواألصل  كالعرق  املبنية  تعدد هوياتهن 
القهر  إدراك صور  املجتمع عىل  النوع االجتامعي وقادة  املبني عىل  للعنف  التصدي  ِفرق  الجوانب  متعدد 

بعينه.7 متزامن يف سياق  والفتيات بشكل  النساء  منها  تعاين  التي  املتعددة  املساواة  والتمييز وعدم 

ارفعوا أصواتكم منظمة ساسا! مًعا: نهج الناشطني  للوقاية من العنف ضد النساء، كامباال، أوغندا، 2020.  5
https://gbvaor.net/#keydocument-block .2019 ،نطاق مسؤولية العنف املبني عىل النوع االجتامعي. املعايري الدنيا املشرتكة بني الوكاالت للعنف املبني عىل النوع االجتامعي يف الربامج املتعلقة بحاالت الطوارئ  6

VII نطاق مسؤولية العنف املبني عىل النوع االجتامعي، 2019. الصفحة  7
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املجتمع:  قادة  للعمل مع  املرأة  تقوده  الذي  الجوانب  املتعدد  النهج  يتضمن  قد 

للنساء والفتيات وتوفري  	 النساء والفتيات يف كل مظاهر إرشاك قادة املجتمع املحيل )كوضع جداول عمل  التأكد من إرشاك 
املشاركة(. يتمكن من  األطفال حتى  النقل ورعاية  وسائل 

اإلثني ووجود  	 األعامر واألديان واألصل  والخلفيات )مختلف  الفئات  والفتيات من جميع  النساء  املعلومات من  طلب 
لجميع  وأولوياتهن مسعًى  احتياجاتهن  تكون  املعلومات حتى  أنشطة جمع  املعلومات يف  تلك  وإدخال  اإلعاقات وغريها( 

املتخذة. اإلجراءات 

يتأهلن  	 له حتى  االجتامعي واالستجابة  النوع  املبني عىل  العنف  الوقاية من  العاملة يف  والفتاة  للمرأة  التدريب  توفري 
الربامج. للمشاركة يف  أفضل  بصورة 

والقوة عىل  	 الجامعية  القوة  القوة ومنها  املعرفة واملهارات ملامرسة مختلف صور  لتعزيز رصيدها من  للمرأة  الفرص  خلق 
الداخلية.  والقوة  اإليجايب  التغيري  إحداث 

املالية والدعم من األرسة والقادة املحليني(  	 الدعم واملاديات واألمور  النساء والفتيات ومواردهن )نظم  معرفة أصول 
العنف.  مخاطر  من  التخفيف  سبل  لتعزيز  احتياجاتهن  ومعرفة 

النوع االجتامعي والتأكد من دور طاقم العمل من  	 التصدي للعنف املبني عىل  تعزيز قيادة املرأة يف املنظمة ويف ِفرق 
السيدات يف إرشاك قادة املجتمع املحيل.  

والتقليدية.8 	 الرسمية  الهياكل  يف  القرار  مستويات صنع  مختلف  ومشاركتها يف  املرأة  متثيل  وتوطيد  النسائية  القيادات  دعم 

املجتمع املحيل. 	 املحلية كجزء من إرشاك قادة  املرأة  النسائية وشبكات  املنظامت  الرشاكات مع  عقد 

النهج القائم عىل نقاط القوة

للنساء  املستغلة  املوارد غري  ويقدر  املستغلة  اإلنسان غري  بإمكانيات  القوة  نقاط  القائم عىل  النهج  يقر 
والروحية«9التي  واالجتامعية  والعاطفية  والجسدية  العقلية  بالقدرات  الغنية  املحيل  املجتمع  قادة  من  والفتيات 

التصدي  ِفرق  تركز  املطلوبة.  التغيريات  وإحداث  الحلول  وإيجاد  احتياجاتهن  ملعالجة  منها  النهل  يستطعن 
املجتمع  لقادة  اإليجابية  واالتجاهات  املختلفة  القوة  نقاط  االجتامعي عىل  النوع  املبني عىل  للعنف 

النوع االجتامعي.   املبني عىل  العنف  املتاحة يف املجتمع املحيل ملعالجة  املوارد  املحيل إىل جانب 

القوة إلرشاك قادة املجتمع املحيل يتضمن ما ييل: القائم عىل نقاط  النهج  إعامل 

الرتكيز عىل الفرص أكرث من نقاط الضعف أو العجز  	

واألعراف وغريها. 	 والدين  للثقافة  اإليجابية  املظاهر  الرتكيز عىل 

اإلقرار بأن كل شخص خبري فيام يخص حياته  	

املحلية وغريها. 	 املنظامت  للقوة وجهود  اإليجايب  االستخدام  ومنها  النجاح  عوامل  توطيد 

اإليجايب 	 التغيري  لتعزيز  التحالفات  وبناء  العالقات  ترسيخ 

القيادة. 	 أجل  والفتيات من  للنساء  الفرص  توفري 

نطاق مسؤولية العنف املبني عىل النوع االجتامعي، 2019.   8
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النهج التشاريك 

الحقيقة  املشاركة  له.  الفعالة  واالستجابة  االجتامعي  النوع  املبني عىل  العنف  للوقاية من  نهج حيوي  التشاريك هو  النهج 
الحلول  إيجاد  وتضمن  املشكلة  تجاه  املسؤولية  وتعزز  التمكني  تعمل عىل  املحلية  املجتمعات  وقادة  املحلية  املجتمعات  من 

الخطر  معالجة  اسرتاتيجيات  تكون  لن  والرجال مشاركة حقيقة،  والشباب  والفتيات  النساء  محليًا.  دون مشاركة  املناسبة 
بأن: االجتامعي  النوع  املبني عىل  العنف  برامج مناهضة  املجتمعات يف  كافية.  وتقر مشاركة ووكالة  التغيري  وتعزيز 

امللكية واملسؤولية  	 األكرث ترضًرا هم أصحاب  املحلية  األفراد واملجتمعات  إذا كان  للحدوث وأقرب لالستدامة،  أقرب  التغيري 
أو عىل األقل مساهمني فيها. العملية  يف 

لها. 	 الالزم  التغيري  إحداث  املسؤولة عن  املحلية هي  املجتمعات 

النقاش والحوار أكرث من اإلقناع وإخبار األشخاص مبا عليهم أن  	 العملية تعتمد عىل  إذا كانت  التغيري أقرب للحدوث 
يفعلوه.

ما ييل:  يتضمن  املحيل  املجتمع  قادة  التشاريك إلرشاك  النهج  تطبيق 
 

املهارات  	 املشاركة وميتلك  عالية من  يتمتع مبستويات  االجتامعي  النوع  املبني عىل  للعنف  التصدي  أن طاقم  التأكد من 
ذلك لتيسري 

بأن قادة املجتمع املحيل وأفراده خرباء فيام يخص مجتمعهم 	 اإلقرار 

فحسب 	 النتائج  وليس  العملية  تقييم 

إدماج املجموعات املختلفة يف املجتمع كأولوية وخاصة من ليس لهم صوت مسموع أو عمل له صدى 	

احتياجاتها 	 وتلبي  املختلفة  املجموعات  مشاركة  تدعم  التي  املختلفة  لألنشطة  واألدوات  األساليب  اختيار 

االجتامعي 	 النوع  املبني عىل  العنف  معالجة  أنشطة  باملشاركة يف  املتعلقة  واملخاطر  املعوقات  تحديد 

العمل وقادة املجتمع املحيل من ناحية والقادة  	 املتبادل )بني طاقم  التعلم  الوصول إىل  النقاش والحوار يف  إدراك قيمة 
املجتمع ككل( أفراد  ناحية أخرى وبني  واملجتمع من 

اإليجايب يف مجتمعاتهم 	 التغيري  املجتمع عىل إحداث  قادة  بقدرة  اإلقرار 
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لنهج الذي يركز عىل الناجيات

النوع االجتامعي.  املبني عىل  العنف  للعمل يف مجال معالجة  الزاوية  الناجيات حجر  يركز عىل  الذي  النهج  يعد 
يركز  الذي  النهج  يهدف  القصوى.  األولوية  دامئًا  الناجيات وحقوقهن وكرامتهن ومتكينهن هو  أمان  يكون  حيث 
يتعاملن بكرامة  الناجيات  الناجيات يف مقدمة كل األفعال وأن جميع  التأكد من أن حقوق  الناجيات إىل  عىل 

التعايف ويخفض من  الناجيات يف مركز املساعدة يعزز  التفهم والدعم. وضع  تلقى  واحرتام وأن جميع حاالتهن 
الناجيات بأن كل ناجية: مخاطر أي رضر جديد كام يرسخ العمل وتقرير املصري.  يقر النهج الذي يركز عىل 

والدعم  	 الرعاية  يف  متساوية  بحقوق  تتمتع 

ومتفردة 	 مختلفة 

العنف  	 متتلك رد فعل مختلف يف مواجهة 

واحتياجاتها  	 قوتها وقدراتها ومواردها  أوجه  األخريات يف  تختلف عن 

التالية  	 الخطوة  الحق وفًقا لعمرها وظروفها أن تقرر من تخرب مبا تعرضت له وأن تقرر  متتلك 

باحرتام ورأفة وتعاطف. 	 تعامل  لقصتها وأن  يتم تصديق  أن  ينبغي 

الناجيات إلرشاك قادة املجتمع املحيل: الذي يركز عىل  النهج  يتضمن إعامل 

الناجيات  	 التي تركز عىل  املبادئ  أنفسهم عىل  املجتمع املحيل  املجتمع املحيل وقادة  قادة  العامل مع  العمل  تدريب طاقم 
التمييز وهي الرسية واألمان واالحرتام وعدم 

الناجيات 	 تركز عىل  التي  باملبادئ  املحيل  املجتمع  قادة  توعية 

تعكس  	 التي  اإلحالة  املجتمع وخطط  االجتامعي عىل مستوى  النوع  املبني عىل  للعنف  االستجابة  لتوطيد  القادة  العمل مع 
الناجيات يركز عىل  الذي  النهج 

الناجيات 	 منارصة  املجتمع يف  قادة  مشاركة 

األخالقيات واألمان

العنف  ، أن تزيد من مخاطر  املفارقة  الخاصة به، من باب  النوع االجتامعي والربامج  املبني عىل  بالعنف  املعنية  للتدخالت  ميكن 
النوع االجتامعي  املبني عىل  العنف  املعلومات عن  الطارئة، مجرد جمع  الظروف  الفتيات والنساء. يف بعض  له  تتعرض  الذي 
العنف  الناجيات أو أفراد آخرين يف املجتمع أو طاقم ِفرق مناهضة  يكون له تداعيات جسيمة بل ويشكل خطًرا عىل حياة 
االجتامعي   النوع  املبني عىل  للعنف  تعرضهن  الاليت يكشفن عن  والنساء  الفتيات  تتعرض  قد  االجتامعي.  النوع  املبني عىل 

االنتقام من االستبعاد من  السلطات.  وقد يتفاوت هذا  الثأر من  العنف ومؤيديهم أو حتى  لالنتقام من مرتكبي هذا 
العنف مبا يف ذلك ما يسمى »بقتل الرشف«.  الزوجية( والتعرض ملزيد من  )كالخيانة  االتهام بجرائم جنائية  املجتمع وحتى 
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النوع االجتامعي يف حاالت  املبني عىل  العنف  أبعاد أخالقية لربامج مناهضة  األمان، توجد  وباإلضافة ملخاطر 
العمل اإلنساين بـ »عدم إلحاق الرضر« باألشخاص أو  الفاعلة يف  الطوارئ. فعىل سبيل املثال، تلتزم جميع األطراف 

أطقم  فالعديد من  منترشة،  االجتامعي مشكلة  النوع  املبني عىل  العنف  أن  باملشكلة. وحيث  املتأثرة  املجتمعات 
العمل وأفراد املجتمع قد تعرضوا له بشكل مبارش أو غري مبارش بصفتهم ناجني أو شهود أو أفراد يف األرسة ولديهم 

لدعم  أخالقية  االجتامعي مسؤولية  النوع  املبني عىل  العنف  مناهضة  برامج  تبعاته. متتلك  التكيف مع  خربة يف 
التسبب لهم بصدمة جديدة.  التسبب لهم مبزيد من الرضر من خالل  الناجيات وأفراد املجتمع اآلخرين وعدم 

الربامج وجانبها األخالقي عند إرشاك قادة املجتمع ما ييل: العمل عىل ضامن تعزيز أمان  يتضمن 

املبني عىل  	 للعنف  األولية  النوع االجتامعي عىل االستجابة  املبني عىل  العنف  ِفرق مناهضة  التأكد من تدريب كل أطقم 
الدعم الجيدة وخدمات  والعناية  الدعم  لتلقي  الناجيات  إحالة  وقدرتهم عىل  االجتامعي  النوع 

النوع  	 املبني عىل  العنف  للوقاية من  السالمة  األبعاد األخالقية وأبعاد  املجتمع حول  قادة  العمل املشرتكة مع  توعية أطقم 
له واالستجابة  االجتامعي 

فيها 	 والتحكم  وتقليلها  املجتمع  قادة  مع  العمل  عن  الناتجة  املقصودة  غري  والتبعات  املخاطر  استباق 

املجتمع  	 قادة  العمل مع  الناشئة من  السالمة  األخالقية ومسائل  املسائل  للتفكر يف  العمل  الفرص ألطقم  توافر  التأكد من 
املسائل تلك  ومناقشة 

املجتمع..   قادة  الرئيسية إلرشاك  النهج  املزيد عن  املجتمع ملعرفة  قادة  الرئيسية إلرشاك  النهج  التدريب- األساسيات:   انظر دليل 
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بناء أساس لإلرشاك 

الربامج التي تركز عىل الوقاية من العنف املبني عىل 

النوع االجتامعي واالستجابة له يف السياقات اإلنسانية، 

والتي تطبقها املنظامت املحلية أو الوطنية أو العاملية، 

متيل إىل إرشاك زعامء املجتمع املحيل »كحراس بوابات« 

ميلكون املوافقة عىل أعاملهم والسامح لِفرق الربامج 

بالعمل يف مجتمعاتهم. وأكرث من ذلك، تستطيع برامج 

معالجة العنف املبني عىل النوع االجتامعي، إرشاك 

زعامء املجتمع املدين بدرجات مختلفة ، بناًء عىل 

عدة عوامل منها إدراك أعضاء الفريق لهياكل القيادة 

والتأهب للسالمة وإلرشاك زعامء املجتمع بنجاح. 
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بناء أساس لإلرشاك

النوع االجتامعي،  املبني عىل  العنف  برامج مناهضة  الذي تستهدفه  أو مجاله  النظر حول نطاق االشرتاك  وبغض 
تبني أساًسا صلبًا إلرشاك زعامء املجتمع املحيل  النوع االجتامعي أن  املبني عىل  للعنف  التصدي  لِفرق  فإنه من املهم 

بناء هذا األساس ست خطوات: النوع االجتامعي واالستجابة له. ويتضمن  العنف املبني عىل  الوقاية من  يف 

أنشطة 1.  املحيل بسالمة ونجاح يف  املجتمع  املناسبة إلرشاك زعامء  والقيم واملعرفة واملهارات  باملؤهالت  يتمتع  تكوين فريق 
له االجتامعي واالستجابة  النوع  املبني عىل  العنف  الوقاية من 

بالربنامج2.  املحيل  املجتمع  زعامء  تعريف 

املحيل.3.  املجتمع  القيادة يف  تحديد هياكل 

النوع االجتامعي واالستجابة 4.  العنف املبني عىل  الوقاية من  تحديد املجاالت ذات األولوية إلرشاك قادة املجتمع املحيل يف 
له.

إرشاكهم.5.  املجتمع ممن سيتم  قادة  تحديد 

النوع االجتامعي واالستجابة له.  6.  العنف املبني عىل  الوقاية من  وضع خطة إلرشاك قادة املجتمع يف 

االجتامعي لخطوات  النوع  املبني عىل  للعنف  التصدي  ِفرق  استكامل  كيفية  إرشادات عن  الفصل  ويتضمن هذا 
بناء أساس إرشاك قادة املجتمع املحيل. تتوفر األدوات واملوارد ملساعدة الِفرق يف هذا العمل.

األدوات واملوارد:

التواصل 	 إرشادية: مهارات  نرشة 

بأنفسنا 	 نبدأ  إرشادية:  نرشة 

الذايت 	 التأمل  متارين 

القائدة 	 املرأة  إرشادية: تحديد  نرشة 

الرئيسية لإلرشاك 	 املجاالت  القرار: تحديد  أداة صنع 

األنشطة 	 تخطيط  أداة 

التدريب وحدات 

االجتامعي 	 النوع  املبني عىل  للعنف  الرئيسية  املفاهيم  التدريب:  وحدات 

الرئيسية 	 النهج  األسس:  التدريب:  وحدات 

التخطيط لإلرشاك  	 األسس:  التدريب:  وحدات 

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

بالفعل  ينفذ  أو كنت تعمل مع فريق  االجتامعي  النوع  املبني عىل  العنف  للتصدي  فريًقا جديًدا  تّكون  سواءكنت 
الذي يشرتك مع قادة املجتمع  العمل  يتمتع طاقم  املهم أن  النوع االجتامعي، من  املبني عىل  العنف  برامج مناهضة 

املجتمع  لقادة  والفعال واملجدي  اآلمن  تعزز اإلرشاك  التي  املناسبة  والقيم واملعرفة واملهارات  املؤهالت  ويعمل معهم، 
لديه  فريق  لتكوين  الرئيسية  التدابري  تتضمن  له.  االجتامعي واالستجابة  النوع  املبني عىل  العنف  الوقاية من  يف 
له:  النوع االجتامعي واالستجابة  املبني عىل  العنف  الوقاية من  املقدرة إلرشاك قادة املجتمع بسالمة وفعالية يف 

املناسبة 	 واملؤهالت  واملعتقدات  بالقيم  يتمتع  عمل  طاقم  اختيار 

العمل ودعمه  	 تدريب طاقم 

التأمل  	 مامرسات  تطوير 

بالقيــم  يتمتــع  اختيــار طاقــم عمــل  اإلجــراء 1.1   
واملعتقدات واملؤهالت املناسبة 

بالقيم  يتمتع  أن  املحيل  املجتمع  قادة  مع  العامل  للطاقم  املهم  من   
بالقيمة  وتقر  للعنف  اللجوء  عدم  تعزز  التي  واملؤهالت  واملعتقدات 

االتجاهات  تعزيز  يف  يساهم  هذا  شخص.  لكل  املتساوية  والكرامة 
االجتامعي  النوع  يف  للمساواة  الداعمة  والقيم  واملعتقدات 

بكامله.  واملجتمع  املجتمع  قادة  مع  الناجيات،  حول  واملتمركزة 
وخلق  الخطرة  والسلوكيات  املعتقدات  لتغيري  مورد  أهم  هم  الناس 

النوع  عىل  املبني  العنف  عىل  والقضاء  الناجيات  لدعم  الالزم  التغيري 
يحتاج  املجتمع،  قادة  إرشاك  عن  املسؤول  العمل  طاقم  االجتامعي. 

املجتمع  يف  القادة  مختلف  خاصة إلرشاك  وقدرات  مهارات  إىل  كذلك 
وفعالية.   باحرتام  املحيل 

النوع االجتامعي  	 املبني عىل  العنف  الوقاية من  إلرشاك قادة املجتمع يف  الالزمة  املعتقدات والقيم واملؤهالت  تحديد 
القيم  أن تشمل  وينبغي  املجتمع.  قادة  املشرتك مع  للطاقم  االختيار  الوظيفي وعملية  للوصف  له  وضمهم  واالستجابة 

املجتمع  أفراد  لكل  املتأصلة  والقيمة  والحقوق  الكرامة  تعزز  والتي  واملرأة  الرجل  بني  للمساواة  الداعمة  واملعتقدات 
نطاق واسع  االستشارة عىل  املهمشات.  والفتيات  والسيدات  االجتامعي  النوع  املبني عىل  العنف  الناجيات من  ومنهم 

الخاص بك.  السياق  املجتمع املحيل عىل اختالفهم بسالمة وفعالية يف  الالزمة لالشرتاك مع قادة  املؤهالت  لتحديد 

للمشاركة  	 وقدراتهم  ومؤهالتهم  ومعتقداتهم  قيمهم  وتطوير  التفكري  عىل  لتساعدهم  العمل  لطاقم  املستمرة  الفرص  توفري 
املحيل.  املجتمع  قادة  مع 

GVB teams  

من أجل أغراض مجموعة األدوات، فريق 
التصدي للعنف املبني عىل النوع االجتامعي 

هو فريق من املامرسني ملناهضة العنف املبني 
عىل النوع االجتامعي يف إحدى املنظامت ) 

املحلية أو الوطنية أو الدولية( أو العديد من 
املنظامت الداعمة لربنامج مشرتك للوقاية من 

العنف املبني عىل النوع االجتامعي واالستجابة 
له، بينام يعني طاقم العمل املعني بالعنف 

املبني عىل النوع االجتامعي األشخاص يف فريق 
التصدي للعنف املبني عىل النوع االجتامعي مبا 

فيهم الطاقم الرسمي واملتطوعني. 



للمامرسة نصيحة 

مناقشة كأعضاء فريق املؤهالت والقدرات ذات األهمية القصوى لطاقم العمل املعني بالعنف املبني عىل النوع االجتامعي 
إلرشاك قادة املجتمع يف السياق الخاص بك. وميكن أن يتضمن اآليت مع إمكانية التصميم املناسب للسياق الخاص بك:

الصرب 	

بآرائهم 	 الحكم عىل اآلخرين واالهتامم  عدم 

املحيل  	 املجتمع  يف  للعمل  الشغف 

الثقة )دون غرور( 	

املحيل 	 باملجتمع  الخاصة  واألعراف  والعادات  السلطة  ديناميات  إدراك 

والرجال  	 النساء  بني  يشمل  مبا  الخاصة  بإيجابية يف حياتهم  السلطة  استخدام 

املرونة 	

والثقة 	 االعتامد 

واحرتام 	 بوضوح  التواصل 

اإلجراء 2.1 تدريب طاقم العمل ودعمه

لبناء فريق اإلرشاك ومتكينه.  أمًرا حيويًا  املجتمع  قادة  املشرتك مع  العمل  لطاقم  املستمر  والدعم  املخلص  التدريب  يعترب 
املجتمع  قادة  األساسية إلرشاك  واألفكار  الرئيسية  املفاهيم  فهم  لتعميق  األدوات  التدريبية يف مجموعة  الوحدات  ُصممت 

الالزمة  املهارات  الذايت وتدعيم  للتأمل  الفرص  له وتوفري  النوع االجتامعي واالستجابة  املبني عىل  العنف  الوقاية من  املحيل يف 
التأمل  والدراسة وتدريبات  للمامرسات  املستمر  الدعم  والتيسري. ويشري  االتصال  املحيل وتشمل مهارات  املجتمع  قادة  إلرشاك 

التي  واملهارات  األفكار  وتطورهم ومساعدتهم عىل وضع  تقدمهم  لدعم  العمل  لطاقم  تتوفر  التي  اليومية  والتوجيهات 
الفريق. لبناء قدرات  نجاًحا  األكرث  املستمر هو  والدعم  التدريب  الجمع بني  املامرسة.  قيد  والتجربة  التدريب  تعلموها من 
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تدريب طاقم العمل
بينام يختلف تكوين الِفرق املعنية بالعنف املبني عىل النوع االجتامعي حسب كل سياق، عادًة ما تضم الربامج املناهضة للعنف 

املبني عىل النوع االجتامعي ، طاقم عمل مكرس لالستجابة للعنف املبني عىل النوع االجتامعي )كاألخصائيني االجتامعيني املعنيني 
بالعنف املبني عىل النوع االجتامعي والعاملني يف مجال الدعم النفيس-االجتامعي( وطاقم عمل مكرس للتواصل مع املجتمع 

وتوعيته بالوقاية ) كمسؤويل التعبئة املجتمعية املعنيني بالعنف املبني عىل النوع االجتامعي(. وبغض النظر عن تكوين الفريق 
ودور أطقم العمل ومسؤولياتهم، من املرجح أن كل أطقم العمل املعنية بالعنف املبني عىل النوع االجتامعي ستشرتك يف العمل مع 
قادة املجتمع املحيل بطريقة معينة، بينام يضطلع اآلخرون مبسؤولية أكرب للعمل املبارش مع قادة املجتمع املحيل. ولذا يوىص مبا ييل:

النوع االجتامعي ملدة يومني.  	 املبني عىل  للعنف  الجوهرية  املفاهيم  العمل عىل  يجب تدريب كل أطقم 

املجتمع املحيل  	 قادة  الذي يعمل عن قرب مع  النوع االجتامعي  املبني عىل  بالعنف  املعني  العمل  تلقي طاقم  أهمية 
ويتضمن: املحيل  املجتمع  قادة  وتطبيقهاإلرشاك  الخاصة  والنهج  املهارات  لتطوير  تعمًقا   أكرث  لتدريب ودعم 

يومني   	 املحليلمدة  املجتمع  قادة  الرئيسية إلرشاك  النهج  األسس: 

التخطيط لإلرشاك )ملدة يومني(   	 األسس: 

النوع  	 املبني عىل  الذي يولونه األولوية:  االستجابة للعنف  العمل وفًقا ملجال اإلرشاك  التدريب اإلضايف لطاقم   يُصمم 
 ) النسائية.  القيادات  دعم  مع  للتحول  املحفز  والتغيري  والتخفيف من مخاطره  االجتامعي 

مالحظة: يبدأ تدريب قادة املجتمع املحيل باملفاهيم الجوهرية للعنف املبني عىل النوع االجتامعي. ينبغي تطوير خطط 
تدريبية إضافية لقادة املجتمع املدين مبا يتامىش مع خطة إرشاكهم.

دعم طاقم العمل
فيها  والتأمل  والتحديات  اإلنجازات  مناقشة  الطاقم من  املحيل ميّكن  املجتمع  قادة  بإرشاك  املعني  العمل  لطاقم  املستمر  الدعم 

الذي  العمل  لطاقم  املستمر  الدعم  لتوفري  توجد طرق عدة  البعض.  والتعلم من بعضهم  املشكالت  تجاربهم وحل  ومشاركة 
العمل: الشائعة لدعم طاقم  العمل حتى ال تُهمل. الطرق  النقاط يف خطط  يشرتك مع قادة املجتمع املحيل. تأكد من إدماج تلك 

ملناقشة  	 املخصصة  االجتامعات  أو  العمل  املحددة مع طاقم  االجتامعات  أثناء  الوقت  استخدم  الدورية.  االجتامعات 
الرئيسية وأي تحديات أو فرص تنشأ عن اإلرشاك مع قادة املجتمع املحيل.  املسائل 

اجتامعات الفريق املعني بالعنف املبني عىل النوع االجتامعي. توفر اجتامعات الفريق الفرصة ملناقشة التحديات الشائعة والفرص  	
الجديدة كام تساعد طاقم العمل عىل التعلم من بعضه البعض. كام أن االجتامعات تعد فرصة جيدة ملالحظة ديناميات الفريق وتوطيدها.

الثقة  	 العالقات وتدعيم  وبناء  العمل  الشخيص مع طاقم  التواصل  الرسمية يف  املتابعات غري  تساعد  الرسمية.  املتابعات غري 
العالقات  بعيًدا عن  والتجارب  لألسئلة  إجابات  يبحثون عن  العمل يف مهامتهم،  يتعمق طاقم  وإقامة حوار مفتوح. فحني 

الرقابية . وقد يفكر املديرون يف ضم كل اثنني من األقران من أجل املتابعات غري الرسمية.

للتدريبات عىل موضوع  	 استهدافًا  أكرث  أقل كام تكون  العمل  العمل. مدة جلسات تطوير طاقم  جلسات تطوير طاقم 
قد  أو  للمناقشة  تحتاج  التدريبات مجاالت  االجتامعي من خالل  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية  الفرق  بعينه. قد تحدد 

العمل يف االجتامعات  املجتمع املحيل. قد تُدخل جلسات تطوير طاقم  ناشئة من املشاركة مع قادة  تحدد تحديات شائعة 
العادية أو تقدم اختياريًا قبل العمل أو وقت الغداء أو قد تدرج يف جدول ورش العمل لنصف يوم أو يوم كامل أو مزج 

املختلفة. للمقاربات 
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اإلجراء3.1تطوير مامرسات التأمل

التفكر يف قيمنا  تبدأ من داخل كل واحد منا. وتتطلب من كل منا  النوع االجتامعي  املبني عىل  العنف  معالجة 
أن نطلب ذلك من  القوة يف حياتنا قبل  واتجاهاتنا ومعتقداتنا وإدراكها والبحث عن سبل نستخدم من خاللها 

تجارب  بشكل حاسم  ونستكشف  حياتنا  نتفكر يف  التأمألن  مقاربة مامرسات  استخدام  منا  ويتطلب  اآلخرين. 
بني  املساواة  عن  ومعتقداتنا  اتجاهاتنا  وكذلك  وسلبيًا  إيجابيًا  بها  نستخدمها  التي  والطريقة  بنا  الخاصة  السلطة 
العنف  من  بالوقاية  املعني  بالعمل  الشخصية  توطد صالتنا  التأمل  نحسنها. مامرسات  أن  وكيف ميكن  الجنسني 

للتحديات. الحلول  إليجاد  النقدي  التفكري  مهارات  وتبني  له  واالستجابة  االجتامعي  النوع  املبني عىل 
اآلخرين من خالل عمليات مامثلة لدعم  أفضل  بطريقة  العمل، يصبح مؤهاًل  لدى طاقم  التفكر  تنشأ سلوكيات  حني 

الفريق عند  التفكر  سلوكيات  لتطوير  أفكار 

األمثلة: املدين. بعض  املجتمع  العمل املشرتكني مع قادة  التفكر بني أطقم  لبناء سلوكيات  توجد طرق عدة 

العمل.1.  اجتامعات وتجمعات طاقم  التفكر يف  إدماج متارين 

اجتامعات 2.  أثناء  للمناقشة  االجتامعي وطرحها  النوع  املبني عىل  والعنف  القوة  والقصص عن  املقاالت  مشاركة 
أسئلة  املناقشة ووضع  والنقطة محل  املوضوع  العمل الختيار  الفرصة لكل عضو يف طاقم  إعطاء  الفريق. 

الجلسة. لهذه  إرشادية 

والرجل.3.  املرأة  بني  املتوازنة  والسلطة  للسلطة  اإليجايب  االستخدام  لتوضيح  األدوار  لعب  استخدام 

التفكر يف وضع    التواصل، نرشة إرشادية: نبدأ من أنفسنا إىل جانب متارين  انظرالنرشة اإلرشادية: مهارات 

للتأسيس. وموارد  أدوات 
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الخطوة الثانية: تعريف قادة املجتمع املحيل بالربنامج
 

أعضاء  النوع االجتامعي وتقديم  املبني عىل  بالعنف  املعني  الربنامج  املحيل عن  املجتمع  قادة  املعلومات مع   مشاركة 
املبني عىل  بالعنف  املعني  العمل  أن يكون طاقم  املثىل هي  الطريقة  الثقة والعالقات والقبول.  بناء  الفريق يساعد يف 

الطريقة ملشاركة قادة  الربنامج وأن يكونوا قد وضعوا  املجتمع املحيل يف مرحلة تصميم  النوع االجتامعي قد استشار قادة 
املبني  بالعنف  املعني  الربنامج  مدير  املحيل من  املجتمع  بروتوكوالت  تتطلب  الحاالت،  بعض  املحيل ومساهمتهم. يف  املجتمع 

للتأكد من أن  الربنامج  التعيني والبدء يف  الربنامج لقادة املجتمع قبل  الكبار، تقديم  أو أحد األعضاء  النوع االجتامعي  عىل 
لتقديم منظمتك  الوقت لالجتامع مع قادة املجتمع املحيل  أنه إن مل يحدث ذلك، فحينها يكون  املجتمع املحيل يرحب به. إال 

الكبار.  العمل  أعضاء طاقم  تقديم  بإرشاكهم وكذلك  واهتاممك  االجتامعي  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعني  والربنامج 

أثناء التحضري لتقديم الربنامج املعني بالعنف املبني عىل النوع االجتامعي لقادة املجتمع املدين:

القطاعات األخرى  	 الربنامج وأطقم عمل  اطلب من طاقم عمل 
الثقة اإلرشادات واألفكار عن أفضل الطرق  واملنظامت أو املعارف 

املجتمع  السيدات يف  توصيات من  الربنامج. احصل عىل  لتقديم 
املرأة. املحيل ومنظامت 

التقديم املبديئ املطلوب أو املناسب يف  	 الفريق كيف يكون  قرر بروح 
السياق الخاص بك )مثال: اجتامع دوري أو تجمع صغري للقادة أو 
القادة الذين سيدعون لالجتامع وأي شكل  اجتامع كبري( ومن هم 

الدعوات )مثال دعوة كتابية رسمية أو شفهية أو غريها(.  من أشكال 
أو تجمع مجموعات عامة مثل زعامء  بعينهم  قد تدعو أشخاص 

الشباب أو غريهم. الكنيسة أو زعامء 

النسائية 	 القيادات  تأكد من إرشاك 

الدعوات.  	 للقادة ووزع  املناسب  الوقت والتاريخ  حدد 

السياق  	 يناسب  الربنامج مبا  أو مرئية بسيطة عن  حرض مواد كتابية 
املحيل. املجتمع  قادة  الخاص بك ملشاركتها مع 

الربنامج واألنشطة لقادة املجتمع  	 العمل عىل رشح  تدرب مع طاقم 
اللغة  استخدام  الشائعة. تجنب  لألسئلة  واالستجابة  املحيل 

املعقدة. التقنية  اللغة  أو  االصطالحية 

املحلية. 	 باللغة  مفهومة  الرئيسية  املصطلحات  ترجمة  أن  تأكد 

السلوك  	 بشأن  املحيل  باملجتمع  لديهم معرفة  اإلرشاد ممن  اطب 
وإنهائه  االجتامع  بدء  وكيفية  املجتمع  بقادة  االجتامع  عند  املناسب 

وغريها من األمور.   

املناسب. 	 بالشكل  يجري  االجتامع  بروتوكول  أن  من  للتأكد  للمدعوين  السلطة  وديناميات  القيادات  تسلسل  راجع 

 مثال من املامرسة: تصف
 مديرة الربنامج املعني بالعنف

 املبني عىل النوع االجتامعي
تجربة فريقها يف العراق:

»بسبب الحساسيات الثقافية والدينية يف البلد، 
وجدنا من الجيد ضم قادة املجتمع املدين إىل 

جانبنا. إن مل يتفهم قادة املجتمع املدين ما نفعله، 
سيكون مستحياًل إدارة الربنامج املعني بالعنف 

املبني عىل النوع االجتامعي بنجاح. مبجرد إيجاد 
املكان إلقامة الربنامج املعني بالعنف املبني عىل 
النوع االجتامعي، أول ما يجب فعله هو إرشاك 

قادة املجتمع املحيل وأغلبهم من الرجال. فهم من 
يسمحون للمرأة والفتاة أن تشارك وتبحث عن 

الخدمات. واللحظة التي يتفوهون فيها مبا ينم عن 
تفهمهم بكلمة »نعم« )أثناء التدريبات عىل 

املفاهيم الجوهرية غالبًا(، يصبحون متحدثني 
باسمنا ومذيعني لخدماتنا.« 
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االجتامعي النوع  املبني عىل  للعنف  املناهض  الربنامج  تقديم  بشأن  عملية  نصائح 

رتب املقاعد دائريًا إذا أمكن  	

املنظمة(.  	 واسم  )أسامءكم  أنفسكم  قدموا 

املحلية 	 أنفسهم ودورهم يف مجتمعاتهم  يقدموا  أن  القادة  اطلب من 

املتوفرة.  	 واألنشطة  والخدمات  الربنامج  ارشح 

بدعم مجتمعات محلية وأرس ساملة وصحية  	 الربنامج  اهتامم  للتأكيد عىل  القوة  نقاط  قائم عىل  نهج  استخدم 
النساء والفتيات.  الرتكيز عىل  العنف. ال تخجل من  باالحرتام وبعيدة عن  وتتسم 

الكتيبات والنرشات وغريها.  	 وزع أي مواد مثل 

اترك مجااًل واسًعا لألسئلة وكن صبوًرا يف اإلجابة عليها.  	

ال تِعد مبا ال تستطيع الوفاء به 	

احرتم وقت قادة املجتمع املحيل 	

املدين يف  املجتمع  لقادة  النوع االجتامعي  املبني عىل  للعنف  املناهض  الربنامج  مثال من املامرسة: تقديم 
األردنية اململكة 

انتقلت مرام للعاصمة عامن لبدء برنامج مناهض للعنف املبني عىل النوع االجتامعي لالجئني السوريني يف مدينة إربد يف اململكة 
األردنية. حددت اثنني من الزمالء من املجتمع املدين لتحديد القادة الذين يجب استشارتهم. استطاع الزميالن تحديد اجتامع 

للفريق. 

ورغم أن مرام كانت من نفس البلد، مل تكن عىل دراية بالتقاليد املحلية يف مدينة إربد ولذا طلبت من زميليها املساعدة يف التحضري 
لالجتامع. أخرباها أن ترتدي األكامم الطويلة وال متد يدها للسالم إال إن بدأ القادة بذلك وأن تجلس عندما يدعوها القائد لذلك ويف 
املكان الذي يحدده وأن تقبل دعوته للشاي أو القهوة وأن تسأل عن أحوال أرسته. كام نصحاها عن كيفية وصف الربنامج متجنبًة 

الكلامت التقنية مثل العنف املبني عىل النوع االجتامعي واملامرسات التقليدية الضارة أو عنف الرشيك الحميم. 

يف يوم االجتامع، وصلت مرام مع زميليها مبكرًا واضطرت لالنتظار طوياًل. دعا القائد الفريق للجلوس وقدم لهم القهوة. عربت مرام 
عن امتنانها لهذه الفرصة ملقابلة القائد. بعد التعارفات القصرية، قدم القائد ملرام سيجارة بشكل مفاجئ وسألها من أي بلد هي.  

رفضت السيجارة بأدب ثم تكلام عن العائالت ملدة عرشين دقيقة.

بعد تبادل الحديث، قالت مرام، »أعلم أن لديك عماًل كثريًا وال أود أخذ الكثري من وقتك. أردت مقابلتك ألقدم لك نفيس وأعطيك 
بعض املعلومات عن برنامجنا كام خططنا له. ونود حًقا أن نستمع ألفكارك. أملنا أن نستطيع العمل مًعا لتقديم الخدمات الالزمة 

يف املجتمع املحيل الخاص بك.«

استعرضت مرام وزميالها عمل املنظمة وخطط الربنامج. ووزعوا نرشة باملعلومات وبطاقات العمل. قائد املجتمع املحيل سأل عن 
الربنامج وعام إذا كانت خدماته متوفرة لالجئني السوريني وحدهم أو ألعضاء املجتمع املحيل. كانت مرام وزميالها قد توقعوا هذا 
السؤال فتمكنوا من إعطاء التفاصيل. وعند الحاجة، استطاع زميال مرام توضيح األمور بالرتجمة الفورية من العربية للغة املحلية. 
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سألت مرام إن كان باستطاعتها مقابلته مرة ثانية لسامع املزيد من أفكاره والبدء يف العمل مًعا. وافق القائد املحيل فوضعوا 
املخططات التي تأكدت مرام من تنفيذها.

ومن مقابلتها األوىل مع القائد املحيل، الحظت مرام العديد من األشياء عن القيادة واملجتمع املحيل:
االلتزام باملواعيد. كان عليها الصرب، إن مل تبدأ املقابلة يف موعدها كام تعودت.1. 

املجامالت االجتامعية. توفري الوقت للسؤال عن أحوال األرسة أمر حيوي. 
االحرتام والعمل املشرتك. بدا القائد املحيل أكرث تقباًل للربنامج حني ُسئل عن رأيه وطُلب منه الدعم. 2. 
املعارف املحلية. الزميالن من املجتمع املحيل كان لهم دور ال يقدر بثمن إلنجاح املقابلة.3. 
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الخطوة الثالثة: عمل مسح للقيادات يف املجتمع املحيل 

املبني عىل  بالعنف  املعنية  للِفرق  املحيل، ميكن  املجتمع  الرسمية يف  الرسمية وغري  القيادة  لوضع  التفهم  لبناء  سعيًا 
يتخذ  أن  للمسح  قائد. ميكن  النفوذ لكل  اختالفهم ومناطق  للقادة عىل  القيادة  لهياكل  تقوم مبسح  أن  االجتامعي  النوع 

القادة يف املجتمع املحيل  القيادة وأنواع  العديد من الصور، إال أن الهدف يكون تكوين صورة واضحة عن مختلف هياكل 
باإلضافة إىل طبيعة ِصالتهم  له  النوع االجتامعي واالستجابة  املبني عىل  العنف  الوقاية من  تأثري عىل عملية  لهم  ممن 
العمل معهم وبدء  لبدء  املناسبني  املجموعات واألفراد  الفريق عىل تحديد  الذي ميلكونه. يساعد ذلك  التأثري  وماهية 

املحيل: املجتمع  لقادة  باملسح  القيام  تساعد عىل  التي  تتضمن إلجراءات  املحليني.  القادة  االسرتاتيجي إلرشاك  التخطيط 

القيادية 	 بالهياكل  املعرفة 

القادة 	 تحديد 

مرئية 	 خريطة  وضع 

اإلجراء1.3 كن عىل معرفة بالهياكل القيادية يف املجتمع املحيل

فيها:  مبا  املحليني  القادة  املحيل ودور ومسؤولية مختلف مجموعات  املجتمع  القيادية يف  الهياكل  املعلومات عن  اجمع 

وعوامل  	 الجغرافية  العوامل  ومتداخلة حسب  متعددة  هياكل  توجد  قد  املحيل.  املجتمع  الرسمية يف  القيادية  الهياكل 
وغريها. الدينية  والعوامل  الثقافية  املجموعات 

بالثقة واالحرتام؟ وعىل وجه الخصوص، من  	 الرسمية؟ من يتمتع  ، بعيًدا عن املناصب  القادة  الرسمية. من هم  القيادة غري 
قائدات؟ يعتربن  الاليت  النساء  هن 

ما هي املسؤوليات الخاصة للقادة عىل اختالفهم فيام يخص الوقاية من العنف املبني عىل النوع االجتامعي واالستجابة له؟ 	

أو مستويات  	 ترتيبات محددة لإلبالغ  أو  قيادات رسمي  املختلفة؟ هل يوجد تسلسل  القيادية  الهياكل  العالقة بني  ما هي 
غريها؟ أو  للسلطة 

القيادية؟ 	 القادة/الهياكل  لنفوذ  التابعني  والسكان  واألديان  املناطق  ما هي 

القائدات يف املجتمع املحيل؟   	 من هن 

املحيل؟ 	 املجتمع  والفتيات يف  النساء  احتياجات  أفضل من ميثل  من 

املحيل؟ 	 واملجتمع  القادة  املختلفني وبني  القادة  بني  وتلك  القيادية؟  الهياكل  بني مختلف  السلطة  ديناميات  ما هي 

العمل واملنظامت األخرى  القيادة مع طاقم  أمور  ناقش  املثال،  املستطاع. فعىل سبيل  املعلومات من مصادر متعددة بقدر  اجمع 
املرأة وغريها من  النساء ومنظامت حقوق  تقودها  التي  املنظامت  تواصل مع  والناشطني وغريهم.  املحيل  املجتمع  ومتطوعي 

تقييم وضع  أو كجزء من  الرسمية  املناقشات غري  والفتيات من خالل  النساء  استرش  املعنية.  والجهات  املحيل  املجتمع  منظامت 
املقابالت أو  أو  القيادة يف مناقشات املجموعة املركزة  النوع االجتامعي حيث ميكن إدماج األسئلة بشأن  املبني عىل  العنف 

السكانية.  الدراسات  التي تشمل  الجوانب واألشمل  املتعددة  التقييامت  تندرج يف  أن  القيادة  بشأن  لألسئلة  كليهام. ميكن كذلك 
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املعلومات من  متعددة حتى تضمن شمولية  واختيارات  متنوعة  راجعة  تغذية  الحصول عىل  املهم  من 
أو  األغلبية  مجرد  وليس  واملهمشة  الضعيفة  املجموعات  وخاصة  السكان  من  املختلفة  املجموعات  منظورات 

النوع  املبني عىل  للعنف  األكرب. وسعيًا لذلك، فكر يف املجموعات األكرث عرضة  النفوذ والسلطة  املجموعة ذات 
واألصل  للعمر  وفًقا  الخاصة  الفرعية  السكانية  املجموعات  االعتبار  واضًعا يف  املحيل  املجتمع  االجتامعي يف 

املسح. أنشطة  للمساهمة يف  املجموعات  تلك  تواصل مع  العوامل.  الجغرايف وغريها من  العرقي واملوقع 

العناوين  املعلومات ورتبها يف شكل مالحظات. حاول أن تكون محدًدا بقدر اإلمكان بحيث تضع  سجل 
قيادات رسمية  توجد عالقات وتسلسل  أنه  البعض. وحيث  ببعضهم  واملناصب وتحدد عالقتهم  واألسامء 

السلطة. ومستويات  لإلبالغ  املحددة  الرتتيبات  لتفهم  األسئلة  اطرح  املختلفة،  الهياكل  بني 

 

اإلجراء2.3حدد القادة الذين سيتم إرشاكهم أواًل

املحيل، ميكنك  املجتمع  القيادية يف  الهياكل  التعرف عىل  مبجرد 
أن تحدد األمناط املختلفة للقادة يف املجتمع املحيل إلرشاكهم يف 
له.  االجتامعي واالستجابة  النوع  املبني عىل  العنف  الوقاية من 

والزعامء  التقليديني  كالقادة  الرسميني  القادة  ذلك  يشمل  أن  ينبغي 
باالحرتام  يتمتعون  الرسميني ممن  القادة غري  إىل جانب  الدينيني 

أوقادة  املجتمع كاملدرسني  أو دورهم يف  والنفوذ نظًرا ملهنتهم 
املحتمل  القادة  املنظامت وغريها. حدد  أو  املجتمعية  املجموعات 
النوع  املبني عىل  العنف  أو مبسائل  بالربنامج  واهتاممهم  دعمهم 

البدء مع القادة الذين  االجتامعي عامًة أكرث من غريهم. من األفضل 
النوع االجتامعي  املبني عىل  العنف  بالوقاية من  االهتامم  أبدوا 

املرأة والطفل ورفاههم.  الذين يدعمون حقوق  أو  له  واالستجابة 
املبديئ: القادة لإلرشاك  اآلتية يف تحديد  قد تساعد االسرتاتيجيات 

الربامج املناهضة  	 العمل مع  القادة ممن لهم خربة سابقة يف  حدد 
االجتامعي. النوع  املبني عىل  للعنف 

تأثريًا واحرتاًما وتحفيزًا.  	 األكرث  القادة  حدد 

ضع يف اعتبارك القادة الذين يتمتعون بعالقات أرسية صحية وتتسم باملساواة واالحرتام فيكون سلوكهم إيجابيًا مع اآلخرين. 	

املجتمع املحيل واملنظامت أن يعطوك توصيات.  	 القادة اآلخرين وأعضاء  اطلب من 

املجتمع املحيل.  	 املرأة يف  قيادية والناشطات والداعيات لحقوق  بأدوار  الاليت يقمن  النساء  حدد 

القادة والقائدات عىل وجه الخصوص ينبغي أن  	 الذي يحرتمنه ويبحنث عن دعمه. )وتذكر أن  النساء والفتيات من  اسأل 
الرسميات(. غري  القائدات  يشملن 

الربنامج واألنشطة وميكن  	 االجتامعات ومناقشات  إسهام مهم يف  لهم  والرجال، ممن  الفتيان  والفتيات وكذلك  النساء  حدد 
أن يكونوا قادة أو يساعدوا يف تحديد قادة آخرين. 

السكانية  	 املجموعات  كل  الرتكيز عىل  يستطيعوا  ولن  بأكمله  املحيل  املجتمع  متثيل  يستطيعوا  لن  القادة  أن معظم  تذكر 
الشامل. التمثيل  عن  ابحث  استضعافًا.  األكرث 

 مثال من املامرسة: تحديد القادة يف
أقىص شامل الكامريون

بعد سنوات من العمل يف الوقاية من العنف املبني 
عىل النوع االجتامعي واالستجابة له ومنها العمل مع 
قادة مختارين، قام فريق معني بالعنف املبني عىل 
النوع االجتامعي مبسح لتحديد قادة إضافيني ميكن 
إرشاكهم. ومن خالل هذا املسح، حددوا زعيم ديني 

كبري مل يكن يدعم التدخالت الدينية التي من الشائع 
للزعامء اآلخرين االستشهاد بها لتربير العنف املبني 

عىل النوع االجتامعي أو التقليل من خطورته. 
استطاع الفريق إرشاك القائد والتعلم منه والذي 

وافق عىل تيسري التدريب لقادة آخرين.  



45

اإلجراء 3.3 وضع خريطة مرئية

مرئية متثل  ارسم خريطة  ورتبها.  املحليني  القادة  املجموعة عن  املعلومات  راجع 
أشكااًل متعددة، مثل: للخريطة  يكون  أن  القيادة. ميكن  املعلومات عن 

رسم كبري األبعاد يشتمل عىل صور ورموز وكلامت 	

النفوذ 	 دوائر  مرتبة حسب  القادة  يشتمل عىل معلومات عن  البيئي  النموذج  باستخدام  رسم 

املعلومات  	 قوائم  تشتمل عىل  الورقية  األلواح  سلسلة من 

إلكرتونية 	 أو نسخ  الفئة سواء نسخ مطبوعة  املرتبة حسب  املعلومات  جداول 

الفريق. احفظ أي مالحظات أو وثائق داعمة حصلت  القادة يف املجتمع املدين ليكون مفيًدا الستخدام  حافظ عىل مسح 
الحاجة. املعلومات وتحديثها عند  للتأكد من دقة  الخريطة من وقت آلخر  عليها من خالل املسح وخزنها. راجع 

التأسيسية.    القائدات يف األدوات واملوارد  النرشة اإلرشادية: حدد  انظر 
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الخطــوة الرابعــة: تحديــد املجــاالت ذات األولويــة إلرشاك قــادة 
املجتمع املحيل

النوع  العنف املبني عىل  الوقاية من  مجموعة األدوات توضح أربعة مجاالت رئيسية إلرشاك قادة املجتمع املحيل يف 
املحفز  والتغيري  مخاطره  من  والتخفيف  االجتامعي  النوع  املبني عىل  للعنف  االستجابة  له  واالستجابة  االجتامعي 

القادة.  الجدول الالحق عن كل مجال من املجاالت األربعة إلرشاك  انظر  النسائية.  القيادات  للتحول ودعم 

للقادة  الخاص بك  الربنامج  الجوهرية أساسية إلرشاك قادة املجتمع املحيل، فإن نطاق إرشاك  املفاهيم والنهج  وحيث تعد 
النوع االجتامعي واالستجابة له، ينبغي أن يتحدد وفًقا ملا ييل:  العنف املبني عىل  الوقاية من  يف مجاالت محددة من 

السياق  	 واألولويات حسب  االحتياجات 

واملزايا 	 املخاطر 

والفتيات  	 النساء  االجتامعي ومصالح  النوع  املبني عىل  العنف  من  الناجيات  مصالح 

الفريق وموارده 	 قدرات 

االعتبارات الوصف املجاالت 
الرئيسية 

لإلرشاك

يف  	 مشرتكون  أو  مدركون  املحيل  املجتمع  قادة  هل 
اإلحالة؟  مسارات 

االستجابة  	 أمام خدمات  املعوقات  برنامجك  هل حدد 
قادة  يستطيع  التي  االجتامعي  النوع  املبني عىل  للعنف 

معالجتها؟ املحيل  املجتمع 

هل قادة املجتمع املحيل مشرتكون يف االستجابة لحاالت العنف  	
املبني عىل النوع االجتامعي؟ إن كان ذلك صحيًحا، فكيف؟

بالعنف  	 املعني  العمل  وطاقم  والفتيات  النساء  يساور  هل 
املبني عىل النوع االجتامعي أو غريهم أي قلق حيال سبل 
املبني  العنف  من  للناجيات  املحيل  املجتمع  قادة  استجابة 

االجتامعي؟ النوع  عىل 

املجتمع  	 قادة  املحتملة إلرشاك  املخاطر واملزايا  ما هي 
النوع االجتامعي؟  املبني عىل  للعنف  املحيل يف  االستجابة 

عىل  املبني  للعنف  االستجابة  ترتبط 
واملساندة  بالدعم  االجتامعي  النوع 

تحسني  منها  املقصود  والخدمات 
وتعافيهن.  وسالمتهن  الناجيات  رفاه 
للعنف  االستجابة   تشمل  أن  ينبغي 

الرعاية  االجتامعي،  النوع  املبني عىل 
الناجيات  حول  املتمركزة  الطبية 

املبني عىل  العنف  ومعالجة حاالت 
النفيس- والدعم  االجتامعي  النوع 
واألمن  السالمة  وتأمني  االجتامعي 

املجتمع  قادة  والعدالة. ميكن إرشاك 
االستجابة  مظاهر  مختلف  املحيل يف 
االجتامعي. النوع  املبني عىل  للعنف 

االستجابة 
للعنف 
ملبني  ا

النوع  عىل 
االجتامعي 
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االعتبارات الوصف املجاالت 
الرئيسية 

لإلرشاك

التخفيف من  	 بالفعل يف  املحيل مشرتكون  املجتمع  قادة  هل 
النوع االجتامعي؟ إن كان ذلك  العنف املبني عىل  مخاطر 

فكيف؟ صحيًحا، 

النساء  	 قيادات  باالشرتاك مع  برنامجك  استطاع  هل 
النوع  املبني عىل  العنف  مخاطر  تحديد  والفتيات، 

االجتامعي؟ 

من  	 للتخفيف  الرامية  الجهود  دعم  للقادة  كيف ميكن 
املخاطر؟ 

املجتمع  	 قادة  املحتملة إلرشاك  املخاطر واملزايا  ما هي 
النوع  املبني عىل  العنف  التخفيف من مخاطر  املحيل يف  

ستعالجها؟ وكيف  االجتامعي؟ 

مخاطر  من  التخفيف  يشمل 
االجتامعي  النوع  املبني عىل  العنف 
املخاطر  تزيد  التي  العوامل  تحديد 

العوامل  هذه  تتضمن  وقد  ومعالجتها. 
الضعيفة  كاإلنارة  البيئية  املخاطر 

وظروف االزدحام إىل جانب مخاطر 
أماكن  املرافق يف  الخدمات مثل 
املوظفني.  واستغالل  غري مالمئة 

املبني  العنف  مخاطر  من  التخفيف 
النوع االجتامعي ال يشمل  عىل 

الجذرية. األسباب  معالجة 

تخفيف 
مخاطر 
لعنف  ا
ملبني  ا

النوع  عىل 
االجتامعي

التغيري  	 لترسيع  بالفعل  يعمل  املحيل، من  املجتمع  يف 
النوع االجتامعي؟ هل  املبني عىل  العنف  والوقاية من 

القادة املحليني؟ يشرتك أي من 

الربامج؟   	 النوع من  هل متتلك منظمتك الخربة يف هذا 

أم  	 بالفعل  أساليب موجودة  هل ستعتمد عىل مقاربة/ 
القرار  أخذ  الخاصة بك؟ هل خضت عملية  املقاربة  ستبتكر 

الشأن؟ بهذا  املستنري 

القادة املحليني يف هذا  	 ما هي املخاطر املحتملة إلرشاك 
املزايا؟ الربامج؟ ماذا ستكون  النوع من 

يرتبط التغيري املحفز للتحول مبعالجة 
األسباب الجذرية للعنف املبني عىل 

النوع االجتامعي وتعزيز عمليات التغيري 
لألفراد وللعادات واألنظمة االجتامعية 

للوقاية من العنف املبني عىل النوع 
االجتامعي عن طريق مناهضة التمييز 

ومتكني النساء والفتيات وترسيخ قيم 
املساواة وعدم اللجوء للعنف. 

لتغيري  ا
ملحفز  ا
للتحول

أو غري رسميات؟  	 بالنساء كقائدات رسميات  وهل يعرتف 
القائدات؟ هل توجد أي جهود حالية لتوطيد دور 

الدعم؟ 	 والفتيات عن  النساء  القائدات من  تبحث  هل 

تقدميه  	 منظمتك  فريقك/  يستطيع  الذي  الدعم  ما شكل 
للقائدات؟ 

القادة املحليني يف هذا  	 ما هي املخاطر املحتملة إلرشاك 
املزايا؟ الربامج؟ ماذا ستكون  النوع من 

النسائية  القيادات  دعم  يرتبط 
اهتامم محدد إلرشاك  بتخصيص 

كوسيلة  والناشئات  الحاليات  القائدات 
املجتمع  يف  وتأثريهن  مهاراتهن  لتعزيز 

الرجل  يسيطر  ما  املحيل. وكثريًا 
وبالتايل  املحيل،  املجتمع  قيادة  عىل 

وشواغلهم  الرجال  منظورات  عىل 
النسائية  القيادات  دعم  وأولوياتهم. 

أمر  يساعدهن يف ترسيخ قوتهن وهو 
القائدات ملعالجة  العمل مع  حتمي يف 

االجتامعي.  النوع  املبني عىل  العنف 

دعم 
القيادات 
ئية لنسا ا
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راجع قسم املجاالت الرئيسية إلرشاك القادة من مجموعة األدوات بشأن كل مجال من مجاالت وأفكار إرشاك القادة؟  

انظر أداة صنع القرار للتعرف عىل املجاالت الرئيسية إلرشاك القادة ملزيد من اإلرشادات عن وضع أولويات   

مجاالت إرشاك قادة املجتمع املحيل يف األدوات واملوارد. .
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الخطوة الخامسة: تحديد قادة املجتمع ممن سيتم إرشاكهم

الذين ستعمل معهم.  القادة  املحددة واألفراد  املجموعات  لتحديد  الوقت  القادة، يحني  الرئيسية إلرشاك  املجاالت  مبجرد تحديد 
الدعم  املناسبني. فكر يف  املعايري لتحديد قادة املجتمع املحيل  راجع املجاالت املختارة لإلرشاك وقم بعصف ذهني لتضع قامئة من 

التي  التغيري؟  الجدول الالحق يضم فئات املعايري  التأثري وترسيع  القوة إلحداث تغيري إيجايب يف  الالزم لكل مجال وفيمن لديه 
املجتمع املحيل والربنامج؟ التي يحددها  لها وأمثلة ملعايري محددة قد تكون مهمة بحسب مجال اإلرشاك واألولويات  قد تحتاج 

أمثلة ملعايري محددة فئات املعايري 

ومؤثر.. ومحرتم  متعاطف  الشخصية والسامت  املؤهالت 

الزواج والطالق... يتوىل إجراءات  الصلة النفوذ والتأثري عىل األمور ذات  ميلك 

واملنارصة... الجمهور  أمام  التحدث  التالية املهارات  ميلك 

عىل  املبني  للعنف  الجوهرية  باملفاهيم 
والترشيع... االجتامعي  النوع 

املعرفة

اإلميان واالعتقاد يف املساواة يف النوع 
اإلنسان... االجتامعي ودعم حقوق 

واملعتقدات والتوجهات  القيم 

القادة  الثالثة ميكنك تحديد  الخطوة  املسح يف  الذين أجري عليهم  املدين  املجتمع  قادة  املعايري عىل  بعد تطبيق 
السابقة واستشارة  الربامج  الدراية بقادة املجتمع املدين وخربة  املناسبني لكل مجال من مجاالت اإلرشاك. إىل جانب 
القادة املحددين لإلرشاك ومنها:  التي قد تساعدك يف تحديد  العوامل  النساء والفتيات، قد تضع يف االعتبار كذلك، 

القادة ميتلك مصالح مشرتكة أو هواجس متداخلة مع  	 أي من 
االجتامعي؟ النوع  املبني عىل  بالعنف  املعني  الفريق 

بالثقة واالحرتام وملَ؟  	 الذين يتمتعون  القادة  من هم أكرث 

النساء والفتيات أي مخاوف من قائد معني؟  	 هل أبدت 

القبيلة يف دائرة  	 أو  العرقي  كيف تؤثر عوامل كالعقيدة واألصل 
لإلرشاك؟ الرئيسية  باملجاالت  املرتبطة  القادة  نفوذ 

كيف يترصف القادة يف االجتامعات أو غريها من املنتديات؟ هل  	
ميتلكون مهارة االستامع أو يبدون االهتامم مبا يقوله اآلخرون؟ 

هل هناك قادة محددين يشرتكون يف البت يف حاالت العنف املبني  	
االجتامعي؟ النوع  عىل 

الربامج  	 الكايف للمشاركة يف  الوقت  هل لدى قادة املجتمع املحيل 
االجتامعي؟   النوع  عىل  املبني  بالعنف  املعنية 

مثال من املامرسة: معايري قائد  
 املجتمع املحيل الخاصة

 بالربنامج املناهض للعنف
 املبني عىل النوع االجتامعي يف

  الكامريون

مراعي للنوع االجتامعي 	
ميثل منوذًجا إيجابيًا ألرسته ومجتمعه ومحيطه 	
أمني 	
نشط واجتامعي 	
نزيه ومحايد 	
عىل دراية باملبادئ التوجيهية املعنية بالعنف  	

املبني عىل النوع االجتامعي 
داعم لتمكني املرأة ولقيادة املرأة 	
عىل دراية بالخدمات املتوفرة يف املجتمع املحيل  	
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الخطوة السادسة: ضع خطة! 

التي  األنشطة  التي تود تحقيقها ووضع خطة هادفة ومنظمة. حدد  املخرجات  بنجاح والتفكر يف  املجتمع املحيل  قادة  إلرشاك 
العمل  السالمة وفكر يف خطوات  الجامعية واملنارصة ومبادرات  املناقشات  الوصول للمخرجات وذلك من خالل  قد تساهم يف 

النوع  املبني عىل  بالعنف  املعني  العمل  )مثال: طاقم  األنشطة،  فيمن سيشرتك يف  بنجاح. فكر كذلك  األنشطة  لتنفيذ كل  الالزمة 
املتابعة.  التنفيذ و  املسؤولني عن  الفريق  الزمني وأعضاء  الالزمة واإلطار  املجتمع املحيل( واملوارد  االجتامعي والرشكاء وقادة 

تحت    األنشطة  بشأن  األفكار  من  ملزيد  األدوات  مجموعة  من  لإلرشاك  لرئيسية  ا املجاالت  قسم  راجع 

اإلرشاك  أفكار  عنوان 

لتأسيسية    ا واملوارد  األدوات  وضع  يف  األنشطة  تخطيط  أداة  انظر 
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األدوات واملوارد:

األدوات واملوارد:

التواصل 	 إرشادية: مهارات  نرشة 

بأنفسنا 	 نبدأ  إرشادية:  نرشة 

الذايت 	 التأمل  متارين 

القائدة 	 املرأة  إرشادية: تحديد  نرشة 

الرئيسية لإلرشاك 	 املجاالت  القرار: تحديد  أداة صنع 

األنشطة 	 تخطيط  أداة 

التدريب وحدات 

االجتامعي 	 النوع  املبني عىل  للعنف  الرئيسية  املفاهيم  التدريب:  وحدات 

الرئيسية 	 النهج  األسس:  التدريب:  وحدات 

التخطيط لإلرشاك  	 األسس:  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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نرشة إرشادية:  مهارات التواصل 

ما أهمية مهارات التواصل؟

املهمة  القضايا  تيسريها ومناقشة  أو  االجتامعات  استضافة  التواصل، سواء من خالل  املحيل مهارات  املجتمع  قادة  يتطلب إرشاك 
املبني  بالعنف  املعنية  الفرق  للتواصل  الجيدة  املهارات  تساعد  والفتيات.  النساء  الناجيات كل عىل حدة ومنارصة مطالب  ودعم 

وفعاليته.  الربنامج  وتعظيم سالمة  التعاونية  العالقات  وبناء  واكتسابهام  واالحرتام  الثقة  إظهار  االجتامعي عىل  النوع  عىل 

للسياق.  	 ومناسبة  وسهلة  واضحة  بلغة  تواصل 

والشفهي.  	 الكتايب  التواصل  أمكن يف  كلام  املحلية  اللهجة  أو  اللغة  استخدم 

	   »VBG»،املثال واالختصارات. فعىل سبيل  االصطالحية  اللغة  وتجنب   املعروفة  والعبارات  الكلامت  استخدم 
برنامجك.  لوصف  املثىل  الطريقة  ليست 

إساءة ألي مجموعة.   	 التي قد تحمل  للكلامت  انتبه 

عند العمل مع مرتجم فوري، تأكد من احرتام املجتمع املحيل له وحصوله عىل تدريب عىل املفاهيم   	
املجال.   للكلامت واملعاين يف هذا  االجتامعي وفهمه  النوع  املبني عىل  للعنف  الجوهرية 

واألمانة 	 واالنفتاح  باالحرتام  تحىل 

املحيل. فعىل سبيل   	 املجتمع  قادة  أمناط  والتواصل مع مختلف  بالتحية  الخاصة  بالتوقعات  كن عىل دراية 
املنتظرة وغريها؟  القادة وما األصول واملجامالت  لتحية جامعة من  ترتيب منتظر  املثال، هل هناك 

أمام   	 الالئق أن تقف  املناطق، ليس من  املثال، يف بعض  الشفهي. فعىل سبيل  الجسد والتواصل غري  للغة  انتبه 
القائد مبارشًة أو أن تجري تواصل برصي مبارش معه.

واجعل هاتفك صامت.  	 النشط  االستامع  مهارات  استخدم  الكامل.  انتباهك  اعطه 

يتحدث.  	 من  مقاطعة  تجنب 

بالنساء   	 املتعلقة  الخبري يف كل املسائل  الحوار. ال تقدم نفسك بصورة  أمام  الصدر  كن متواضًعا وواسع 
الحياتية.  وتجاربهم  وأعضائه  املحيل  املجتمع  قادة  وقدر خربة  والفتيات 

ال تجادل عند عدم موافقتك مع أي فكرة.  استمع أواًل ثم اطرح األسئلة بعد ذلك لتتمكن من الفهم وتحفز   	
املوضوع. اإلضايف حول  والتفكر  النقاش 

املدين.   	 عرب عن تقديرك لعمل قادة املجتمع 

أن   	 أريهم  االجتامعي.  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية  للربامج  الداعمة  والقيم  كن رصيًحا فيام يخص عملك 
توجهك. القيم  هذه 
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القوة 	 القائم عىل نقاط  النهج   طبق 

الثقة   	 الثقة. وجود أساس من  العالقات وترسيخ  لبناء  الشائعة وذلك  املصالح املشرتكة واملخاوف  ركز عىل 
الربنامج.  أثناء  األصعب  القضايا  معالجة  سيسهل  املشرتك  والعمل 

اشرتكوا   	 وإن  مجتمعاتهم، حتى  اإليجايب يف  للتغيري  تحقيقهم  وإمكانية  املحيل  املجتمع  قادة  بإسهامات  اعرتف 
املقلقة.  املامرسات  يف بعض 

ضع املوضوعات يف إطار إيجايب كلام أمكن. مثاًل، أوضح مزايا عدم اللجوء للعنف بداًل من الرتكيز عىل عىل   	
فحسب.  العنف  تداعيات 

تلك   	 اسرتاتيجيات مامثلة ووضح مكاسب  تنفذ  أو مجتمعات محلية  ناجحة  أخرى  لربامج  أمثلة  وضح 
املجتمعات. 

واالستخدام   	 للثقافة  اإليجايب  الجانب  ومنها  اإليجابية  املجتمعية  والعادات  املامرسات  لرتسيخ  الفرص  انتهز 
االجتامعي. النوع  عىل  املبني  العنف  ملعالجة  الناجحة  والجهود  للسلطة  اإليجايب 

التفكري  	 القامئة عىل  املناقشة  تشجع  التي  األسئلة  اطرح 

اآلخرين ورؤاهم.   	 بأفكار  الحقيقي  االهتامم  تنم عن  بطريقة  األسئلة  اطرح 

إذا سأل أحد سؤااًل أو عرب عن فكرة قد تؤدي لإلرضار بالنساء والفتيات، فضع يف اعتبارك أن تسأل اآلخرين   	
التفكر.  املزيد من  للمتابعة إلثارة  أسئلة  اطرح  رأيهم.  عن 

األكرث حساسية.  	 للموضوعات  باملناقشة  تدريجيًُا  انتقل  ثم  األبسط  باملوضوعات  ابدأ 

املحيل،    املجتمع  االجتامعي ولقادة  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية  للِفرق  التواصل  املوارد: ملزيد من مهارات 

الظروف  االجتامعي يف  النوع  املبني عىل  العنف  التدخالت ضد  بتنسيق  الخاص  الكتيب  املفيد مراجعة  من 

.)176 )الصفحة  الناجح  التواصل  اإلنسانية )2019( قسم 
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النرشة اإلرشادية: لنبدأ بأنفسنا

ملناهضة  وكمامرسني  كأفراد  بأنفسنا  االجتامعي  النوع  املبني عىل  العنف  للقضاء عىل  السلطة  ديناميات  تحويل  عملية  تبدأ 
االجتامعي،  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية  الربامج  تنفذ  التي  والفرق  للمنظامت  االجتامعي. ميكن  النوع  املبني عىل  العنف 

املعنية  الِفرق  يساعد  أن  املهيكلة  العمليات  املمكن الستخدام  والسلطة. من  االجتامعي  النوع  فيام يخص  دينامياتها  تتفكر يف  أن 
املحلية.   واملجتمعات  منظامتهم  وبني  منظامتهم  داخل  القوى  موازين  اختالل  معالجة  االجتامعي عىل  النوع  املبني عىل  بالعنف 

االجتامعي  	 النوع  أو كل شهر الكتشاف تحديات  أسبوعًيا  أو مرتني  أسبوعًيا  العمل واملتطوعني  لطاقم  التفكر  بتامرين  قم 
والسلطة.

العمل.   	 القوة داخل مكان  بزيادة ميزان  التزم 

للسلطة.   	 اإليجايب  لالستخدام  املرشفني  منوذج 

العمل عىل كل املستويات.   	 التواصل باالحرتام املتبادل بني طاقم  احرص عىل أن يتسم 

القرار.  	 اتخاذ  الحقيقية يف  املساهمة  العمل من  التي متكن طاقم  الفرص  اخلق 

	  . للمرشفني  الراجعة وارجع  التغذية  العمل إلعطاء  لطاقم  الفرص  وفر 

العمل.  	 قدر إسهامات كل أعضاء طاقم 

العمل واملتطوعني والرشكاء يف األولويات.  	 ضع رفاه طاقم 

العمل 	 بيئة  لداخل  املحيل  املجتمع  تقليدها من  أو  القوى  اختالل موازين  ترسيخ  تجنب 

العليا.  	 الوظيفي مبا يشمل اإلدارة  الهيكل  النساء ممثالت يف  تأكد من أن 

املجتمع املحيل.  	 التنوع يف  التي تعكس  الفرق  كّون 

املجتمع  	 وأعضاء  العمل  بني طاقم  السلطة  توازن  لتحقيق  التدابري  اتخذ 

وإسهاماتهم.  	 وتجاربهم  قدر خربتهم  املحيل.  املجتمع  أعضاء  لكل  والقيمة  والكرامة  املساواة  احفظ 

أو   	 وليس »مستفيدين«  أشخاص  بصفتهم  القادة واشرتك معهم  املحيل ومنهم  املجتمع  أعضاء  إنسانية  احرتم 
إليهم.  تعرف  للتقييم.  »موضوعات«  أو  مستهدفة«  »مجموعات 

التي تشاركها.   	 املجموعات  املستوى مع  أمكن، اجلس عىل نفس  وكلام 

إليها كرموز   	 ينظر  التي قد  األمور  االتصال وغريها من  االنتقال وأجهزة  انتبه لطريقة ملبسك ووسائل 
أمامهم.  أو قلل من ظهورها  تبعدك عن اآلخرين  التي  األشياء  استخدام  لتقليل  الطرق  أوجد  للسلطة. 

الوسائل   	 أنهم ميلكون  و  الراجعة ملنظمتك  تغذيتهم  املحيل إلعطاء  املجتمع  الفرصة ألعضاء  توفر  تأكد من 
لإلبالغ عن أي إساءة يف استخدام السلطة. 
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متارين التأمل الذايت1

مناوبة  الفريق  أعضاء  بإمكان  بانتظام.  التفكر  متارين  االجتامعي مامرسة  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية  للفرق  املمكن  من 
ارفعوا أصواتكم. أشكال عديدة. مثاالن مأخوذان من منظمة  لها  يتوفر  قيادتها حيث  أو  التفكر  لبدء متارين  املسؤوليات 

مترين اكتشاف قيمنا1#

اقرأوا مجتمعني أو منفردين: 
الذي نعيش  اختياراتنا وأفعالنا. وهي األساس  نفيد منها لرتشد  بها أشد اإلميان ونستطيع أن  التي نؤمن  املزايا  القيم هي 

تتغري مع مرور  أن  لقيمنا  القيم عملية مستمرة. ميكن  يعد تعريف  نلحظها.  غالبًا ال  أننا  يتجزأ منا حتى  عليه. وقيمنا جزء ال 
يتحسن  بالقيم،  نحيا  بذاتنا. حني  يفيد يف وعينا  قيمنا  تفكرنا يف  الحياة.  لخربات  واكتسابنا  العمر  تقدمنا يف  الوقت ومع 

القوة واإليجابية  األكرب ونزيد  الصالح  العصبي. وعالوة عىل ذلك، نساهم يف  بالضغط  بها ويقل شعورنا  بذاتنا ونفخر  شعورنا 
قيمنا. نفس  يشاركونا  الذين  األصدقاء  نجتذب  كام  بالقيم  ليحيوا  اآلخرين  ستلهم  أفعالنا  ألن  املحلية.  ومجتمعاتنا  لعالقاتنا 

مترين مستقل:
استخدم جريدة أو ورقة مع قلم. فكر يف قيمتني تود االستثامر فيهام أكرث يف أقوالك وأفعالك. ولكل قيمة منهام، أكمل اآليت:

القيمة األوىل التي أودها أن أمنيها أكرث يف حيايت هي.. 	

ألن..  	

سأفعل ذلك عن طريق...  	

القيمة األخرى التي أودها أن أمنيها أكرث يف حيايت هي.. 	

ألن..  	

سأفعل ذلك عن طريق...   	
 

مناقشة جامعية:
التي  القيم  مشاركة  الفريق  أعضاء  بإمكان  التمرين.  بشأن  كفريق  تحدثوا 

التمرين الشخيص لكن دون أن يطلب منهم ذلك.  حددوها يف 

القيم؟ 	 فيم فكرت حني قرأت عن 

التمرين؟ ماذا تعلمت عن نفسك؟  	 ما رأيك يف 

بها؟   	 التمسك  نحاول  قيم مشرتكة  فريقنا  لدى  هل 

مقتبسة من: منظمة ارفعوا أصواتكم  برنامج البدء، والوعي، والدعم، والعمل )ساسا(! »معاً: نهج الناشطني ملنع العنف ضد النساء«، . كامباال، أوغندا، 2020، مأخوذ من املصدر الرئييس: شبكة الوقاية من العنف املبني عىل النوع االجتامعي/منظمة ارفعوا أصواتكم.   1
تحركوا! كامباال، أوغندا، 2012  
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مترين لنحيا بقيمنا 2#

اقرأوا مجتمعني أو منفردين: 
أننا نترصف وفًقا لقيمنا. أحيانًا  قيمنا تؤثر يف كل أعاملنا، سواء كنا مدركني لذلك أم ال. لكن ال يعني ذلك 
أحيانًا ال ندرك حتى  الترصف بطريقة أخرى.  نقرر  أننا رغم ذلك  إال  توجهنا قيمنا للترصف بطريقة معينة، 
الخوف  لقيمنا، مثل  الترصف وفًقا  أن متنعنا من  األشياء  للعديد من  املمكن  أن ترصفاتنا تعارض قيمنا. من 

واع.   لجهد  بحاجة  نحن  لقيمنا،  وفًقا  والطمع وغريها. وليك نترصف  والتوتر  والتشتت  والضغوط 

مترين مستقل:
استخدم جريدة أو ورقة مع قلم.

الجدول املوضح. 	 أربعة أعمدة مثل  لتكون  ارسم ثالثة خطوط طولية 

دّون ثالث قيم يف العمود األول. 	

قيمة، وضح: 	 لكل 

للقيمة  	 وفًقا  للترصف  تنتهجها  التي  األفعال 

القيمة.  	 وتخالف  بها  تقوم  التي  األفعال 

العاقبة منه عىل حياتك.  	 أو  القيمة  اتباع  أثر عدم 

العواقب  مخالفة اتفاق القيمة

1

2

3

مناقشة جامعية:
تحدثــوا كفريــق بشــأن التمريــن. بإمكان أعضاء الفريق مشــاركة القيــم التي حددوها يف التمرين الشــخيص لكن دون أن يطلب 

ذلك.  منهم 

التمرين؟ 	 أثناء  فكرت  فيم 

نفسك؟  	 تعلمت عن  ماذا 

هل اندهشت من أي يشء؟  	

هل تفكرت يف أي تغيريات تود إحداثها؟  	
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النرشة اإلرشادية: تحديد النساء القائدات

التأثري يف األعضاء اآلخرين يف املجتمع  	 القادة ميلكون لقب »قائد«. غايتك هي أن تحدد من يستطيعون  ذكر أن ليس كل 
النسائية  القيادات  قيادية.  أو منتخبني يف مناصب  قادة رسميني  دامئًا  ليسوا  األشخاص  املحيل ويستطيعون خدمتهم.  هؤالء 

املجتمع  أو غريهن من أعضاء  الدينية  املجموعات  الكنائس وغريها من  الصحة ورئيسات  املدرسات وعامالت  قد تكون 
الواقع ومن املمكن أن  باألمر  القادة كذلك قائدات  أنفسهن لشؤون املجتمع وخدماته. تعد زوجات  الاليت يكرسن  املحيل 

القيادات  القادة وغريهن من  النوع االجتامعي ) ألن زوجات  املبني عىل  بالعنف  املعنية  للربامج  يكن حليفات مهامت 
الذكورية ورؤاهم(. القيادات  اهتاممات  يوطدن  أن  املمكن  بالفكر من  يتمتعن  الاليت  النسائية 

املحيل عمن  	 املجتمع  املختلفة يف  والفتيات  النساء  اسأل مجموعات  املحيل!  املجتمع  والفتيات يف  النساء  اسأل مجموعات 
السديد  بالرأي  يتمتع  للدعم واالستشارة؟ من  الناس طلبًا  والفتيات هن مقصد  النساء  َمن من  فيه.  ينتظرن دعمه ويثقن 

االحرتام؟  محط 

السكان يف املجتمع املحيل ويؤثرون فيهم  	 القادة ميثلون مجموعات محددة من  العديد من  السكان يف االعتبار.  ضع تنوع 
بالنسبة  املختلفة  تجاربهم  اعتبارك  املختلفة وضع يف  والفتيات  النساء  التشاور مع مجموعات  تأكد من  أكرث من غريهم. 

متنوعة  التوصل ملجموعة  بهدف  العوامل وذلك  القانونية وغريها من  والحالة  والعرق  والدين  العرقي  واألصل  واللغة  للعمر 
النسائية. القيادات  من 

التي تود  	 النسائية«، فكر يف وصف املؤهالت واألدوار  فبداًل من مجرد السؤال عن »القيادات  استخدم لغة مفهومة. 
النوع االجتامعي يف كردفان  املبني عىل  العنف  املثال، كافحت إحدى املامرسات يف مناهضة  تحديدها. عىل سبيل 

التي  املحادثات  أنه يف إحدى  إال  التقليدية«.  النسائية  »القيادات  إيجاد  املساعدة يف  النساء حني طلبت  لتحديد  بالسودان 
الحكيامت هن مغنيات وشاعرات  النساء  أن  الحكيامت. وعلمت  النساء  تقابل  أن  السيدات  إحدى  صدفت، نصحتها 

بنجاٍح كبري.  الحكيامت  النساء  برنامجها يف إرشاك  بدأ  الرهبة.  والتقدير وأحيانًا  االحرتام  بغاية  لهن  ينظر  مؤثرات 

املجتمع  	 داخل  العاملة  الرسمية  غري  واملؤسسات  املنظامت  املحيل.  املجتمع  ومنظامت  النسائية  املؤسسات  مع  تشاور 
املجتمع املحيل وخاصة  ينظر عادًة لعضوات منظامت   . املجتمعية  القيادة  ببعض عنارص  األقل  املحيل، غالبًا ما تشارك عىل 

نسائية.   كقيادات  املرأة،  النساء ومنظامت حقوق  تقودها  التي  املنظامت 

تدريبات ألعضاء  	 االجتامعي  النوع  املبني عىل  العنف  برامج مناهضة  توفر  حني  الناجح  التدريب  املشاركني يف  تحديد 
القيم  إىل جانب  للقيادة  يبدين مميزات وسامت شخصية  الاليت  والفتيات  للنساء  االنتباه  املمكن  املحيل، من  املجتمع 

اإليجابية.  واملعتقدات  والتوجهات 

العنف  	 مناهضة  برنامج  مدة  أثناء  بالربنامج.  الخاصة  التدخالت  أثناء  القيادة  يبدين سامت  الاليت  والفتيات  للنساء  انتبه 
ومنها  املختلفة  األنشطة  واملشاركني يف  والفتيات  للنساء  اآلمنة  املناطق  أعضاء  االجتامعي، سينشأ من  النوع  املبني عىل 

سينشأ  املحيل،  املجتمع  تنمية  أو مرشوعات  النفيس-االجتامعي  الدعم  مجموعات  وأنشطة  التعلم  وأنشطة  العيش  سبل 
اإليجايب.  التغيري  اآلخرين ودعم  يعملون عىل مساعدة  قادة طبيعيون  منهم 
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أداة صنع القرار: تحديد املجاالت الرئيسية لإلرشاك

أفكار لإلرشاك
راجع األفكار الخاصة باإلرشاك يف 

الفصول ذات الصلة وضعها يف 
قامئة بناًء عىل االحتياجات 

واإلمكانيات املحتملة. 

املجاالت الرئيسية لإلرشاك
فكر يف اإلجراءات التي من املمكن أن 

يتخذها القادة وفًقا للمجاالت 
الرئيسية لإلرشاك 

املشكالت التي تحتاج إىل املعالجة
حدد املشكالت املحددة التي ميكن ملشاركة قادة 

املجتمع املدين معالجتها. 

عىل  املبني  للعنف  االستجابة 
)VBG( النوع االجتامعي

العنف  مخاطر  من  التخفيف 
االجتامعي النوع  املبني عىل 

للتحول املحفز  التغيري 

النسائية القيادات  دعم 

حدد املشكلة أو املشكالت الرئيسية

له يف مجتمعك  والوقاية منه واالستجابة  االجتامعي  النوع  املبني عىل  بالعنف  املرتبطة  املحددة  املشكالت  فكر يف 
أنه من املفيد:   النوع االجتامعي  املبني عىل  بالعنف  الفرق املعنية  املحيل.  من أجل جمع املعلومات، قد تجد 

والتبعات. 	 املساعدة  والعوامل  الجذرية  أسبابها  وتحديد  املشكلة  لتحليل  املشكالت  شجرة  استخدم 

الجذرية  	 األسباب  بتحليل  قم 

لها. 	 والبحث عن حلول ممكنة  يواجهنها  التي  املشكالت  والفتيات إلدراك  النساء  استرش 
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املجاالت الرئيسية لإلرشاك

التي من املمكن أن يدعمها قادة املجتمع املحيل. من املمكن  الرئيسية، فكر يف اإلجراءات  لكل مجال من املجاالت 
التالية حيث تتصل بكل مجال من مجاالت اإلرشاك. بالنوع االجتامعي يف األسئلة  الفريق املعني  أن يفكر 

االجتامعي؟   	 النوع  القائم عىل  العنف  التخفيف من مخاطر  بالفعل يف  املحيل مشرتكون  املجتمع  قادة  هل 

ما التأثري أو القوة أو املهارات أو املعرفة التي من املمكن أن تفيد مجاالت اإلرشاك؟ 	

فيها؟ 	 املساهمة  املحيل  املجتمع  لقادة  املمكن  التي من  املوارد  ما 

القادة  	 املختلفني، هل  القادة  الوظيفي ودور  للتسلسل  بالنظر  انفتاًحا عىل اإلرشاك؟  أكرث  هل هناك قادة محددون 
أكرث لإلرشاك؟ مناسبون  املحددون 

للقادة؟  	 املحتملة  واألولويات  املصالح  ما هي 

ما هي مكاسب إرشاك قادة املجتمع املحيل؟  	

الذي من املمكن أن تحدثه اإلرشاك؟  	 النوع االجتامعي  املبني عىل  بالعنف  املعني  النساء والفتيات والفريق  الخطر عىل  ما 
منها؟  التقليل  عالية وهل ميكن  الخطر  نسبة هذا  هل 

أفكار لإلرشاك

أي  اإلرشادات ومن  الصلة من هذه  الفصول ذات  أفكار اإلرشاك من  لكل مجال من مجاالت اإلرشاك، راجع 
كذلك  املمكن  ومن  السابقة.  التجارب  ومن  االجتامعي  النوع  عىل  املبني  بالعنف  معنية  أخرى  وموارد  أدوات 

األنشطة  ملختلف  املحتمل  النجاح  يف  فّكر  جديدة.  بأفكار  للخروج  الذهني  العصف  مامرسة  الفريق  ألعضاء 
مقدرة  جانب  إىل  األنشطة  عىل  وانفتاحهم  القادة  مشاركة  وإمكانية  املخصص  والوقت  املتاحة  املوارد  إىل  بالنظر 

بك.  الخاص  السياق  حسب  تدعمها  التي  واألخالقيات  األنشطة  سالمة  يف  كذلك  فّكر  ومصالحه.  الفريق 

املحيل؟ 	 أنشطة مامثلة يف مجتمعك  هل كانت هناك 

املجتمع؟  	 أعضاء  ومختلف  السلطات  استجابة  ستكون  وكيف 

والفتيات؟   	 النساء  األنشطة عىل قدرتك عىل خدمة  هل ستؤثر 

هل هذا املجال من مجاالت اإلرشاك عميل وميكن تحقيقه؟  	

الخصوص؟ 	 بهذا  والفتيات  النساء  استشارة  ميكنك  كيف 

القادة؟ 	 التمويل واملواد والنقل والوقت وغريها( املطلوبة منك ومن   ( ما املدخالت 

تعد ساملة؟ 	 الطريقة  بهذه  املشاركة  هل 

السلبية لإلرشاك؟  	 والجوانب  املخاطر  املكاسب عىل  تزيد  هل 



60

أداة تخطيط األنشطة

بطريقة  للتحضري  التخطيط  أداة  االجتامعي  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية  الفرق  تفيد  أن  املمكن  من 
الربنامج. تكييفه حسب سياق  التخطيط منوذج ميكن  أداة  تعد  املحيل؟  املجتمع  قادة  أفضل ملشاركة 

)VBG( االجتامعي النوع  املبني عىل  للعنف  االستجابة  الرئيسية لإلرشاك:  املجاالت 

الشخص أو 
األشخاص 

املسؤولون 

اإلطار 
الزمني

املوارد: املشاركون واملشاركات الخطوات املتخذة األنشطة

قامئة  ضع 
باملوارد 

املطلوبة 

سيشرتك؟  من 
العمل  طاقم  )مثاًل: 

وقادة  والرشكاء 
املحيل( املجتمع 

الخطوات  دّون 
للقيام  الرضورية 
قامئة باألنشطة يف 

دّون األفكار 
الخاصة باإلرشاك أو 

قامئة األنشطة يف 

االجتامعي النوع  املبني عىل  العنف  التخفيف من مخاطر  الرئيسية لإلرشاك:  املجاالت 

الشخص أو 
األشخاص 

املسؤولون 

اإلطار 
الزمني

املوارد: املشاركون واملشاركات الخطوات املتخذة األنشطة

املنتظرة: املخرجات 

املنتظرة:  املخرجات 
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للتحول املحفز  التغيري  لإلرشاك:  الرئيسية  املجاالت 

الشخص أو 
األشخاص 

املسؤولون 

اإلطار 
الزمني

املوارد: املشاركون واملشاركات الخطوات املتخذة األنشطة

النسائية القيادات  الرئيسية لإلرشاك: دعم  املجاالت   

الشخص أو 
األشخاص 

املسؤولون 

اإلطار 
الزمني

املوارد: املشاركون واملشاركات الخطوات املتخذة األنشطة

املنتظرة:  املخرجات 

املنتظرة:  املخرجات 



املجاالت الرئيسية لإلرشاك
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االستجابة للعنف املبني عىل النوع االجتامعي 
العنف مع إيالء اهتامم خاص بعالج  النوع االجتامعي هي اإلجراءات املتخذة بعد حوادث  االستجابة  للعنف املبني عىل 

الناجيات من  كل  تحصل  أن  ينبغي  الناجيات.  املتمركزة حول  للخدمات  الوصول  وتوفري  قبل مجتمعاتهم  الناجيات من 
العنف  إدارة حاالت  وتشمل  واختياراتهن  احتياجاتهن  املبنية عىل  والخدمات  علىالدعم  االجتامعي  النوع  املبني عىل  العنف 

الخاص  الفصل  يشمل  األمنية.  والخدمات  العدل  وتحقيق  النفيس-االجتامعي  الدعم  وتوفري  االجتامعي  النوع  املبني عىل 
املبنية عىل  االستجابة  أنظمة  تعزيز  أجل  املجتمع من  قادة  أفكاًرا إلرشاك  االجتامعي  النوع  املبني عىل  للعنف  باالستجابة 

. الناجيات  املتمركزة حول  والسلوكيات  واملعايري  التوجهات  االستجابة ودعم  املجتمعي  حول خدمات  الوعي  وبناء  املجتمع 

التخفيف من مخاطر العنف املبني عىل النوع االجتامعي
العمل اإلنساين  النوع االجتامعي يف  املبني عىل  العنف  التدخالت ضد  الوكاالت إلدماج  الدامئة املشرتكة بني  اللجنة  تشري إرشادات 

)مثل  االجتامعي  النوع  املبني عىل  للعنف  التعرض  االجتامعي مثل«تخفيف خطر  النوع  املبني عىل  العنف  تخفيف خطر  إىل 
اإلنارة ووجود دوريات  الساخنة« من خالل اسرتاتيجيات تخفيف املخاطر وضامن توفر  تقارير »البؤر  الفوري مع  التعامل  ضامن 

النوع االجتامعي يف جعل  القائم عىل  العنف  النازحني وغريها من األمور(  يركّز تخفيف مخاطر  إقامة معسكرات  األمن منذ 
الخاص  الفصل  يشتمل  وقيادته.  العمل  التأثري يف هذا  املجتمع  لقادة  والفتيات وميكن  للنساء  أمانًا  أكرث  والخدمات  املجتمعات 

أفكار حول إرشاك قادة املجتمع لتحديد هذه املخاطر ومعالجتها. النوع االجتامعي عىل  املبني عىل  العنف  بالتخفيف من مخاطر 

التغيري املحفز للتحول
تشمل برامج التغيري املحفز للتحول معالجة األسباب الجذرية للعنف املبني عىل التنوع االجتامعي للحيلولة دون وقوعه. تتطلب الوقاية 
من العنف املبني عىل النوع االجتامعي تغيري عالقات القوة غري املتوازنة بني الرجل واملرأة والتي تتزايد يف مختلف طبقات املجتمع من 

التوقعات والتوجهات الفردية إىل العادات االجتامعية والسياسات واألطر القانونية واألنظمة . وبإمكان قادة املجتمع التأثري يف التغيريات عىل 
مختلف املستويات يف مجتمعاتهم. يتضمن الفصل الخاص بالتغيري املحفز للتحول معلومات بشأن اختيار برامج الوقاية من العنف املبني 
عىل النوع االجتامعي  وتصميمها باإلضافة إىل أفكار عن إرشاك قادة املجتمع لبناء الوعي املجتمعي  واملعرفة واملهارات ودعم املساواة يف 

النوع االجتامعي وتحقيق العادات االجتامعية والتوجهات والسلوكيات املبنية عىل االحرتام والسلم باإلضافة إىل تعزيز متكني النساء والفتيات. 

دعم القيادات النسائية
نادًرا  النسائية  القيادات  النسائيةتستطيع أن متثل وتعزز صوت املرأة واحتياجاتها ومنظورها يف مجتمعها إال أن  القيادات 

ما تحصل عىل التمثيل والنفوذ الكايف يف صناعة القرار املجتمعي و اإلنساين. تتضمن الفصول األخرى الرتكيز عىل كيفية 
التغيري املحفز  النوع االجتامعي والتخفيف من مخاطره وإحداث  املبني عىل  للعنف  النسائية يف االستجابة  القيادات  مساهمة 

للتحول. ويكرس الفصل الخاص بدعم القيادات النسائية املزيد من االهتامم إلرشاك القيادات النسائية وإدراج أفكار لربامج 
العنف املبني عىل النوع االجتامعي لدعم دور املرأة يف املناصب القيادية وتوفري البيئة املساعدة الضطالع املرأة بالقيادة.
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االستجابة للعنف املبني عىل النوع 
)VBG( االجتامعي
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)GBV( االستجابة للعنف املبني عىل النوع االجتامعي

املفاهيم الرئيسية

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

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

مقاربات

االستجابة 	 بخدمات  املحيل  املجتمع  وتوعية  والوصول  التنسيق  تعزيز 

الناجيات 	 تركز عىل  وأعراف وسلوكيات  مواقف  تبّني 

أفكار لإلرشاك

االستجابة 	 بخدمات  مجتمعي  وعي  وبناء  منسقة  مجتمعية  نُظُم  تعزيز 

النوع االجتامعي  	 املبني عىل  العنف  الناجيات من  وضع ونرش مسار إلحالة 

النوع االجتامعي  	 املبني عىل  للعنف  االستجابة  الوصول إىل خدمات  زيادة 

الوعي  	 وزيادة  التوعية 

الناجيات 	 تركز عىل  وأعراف وسلوكيات  مواقف  تبّني 

الناجيات   	 تركز عىل  استجابة  القادة عىل  تدريب 

الناجيات  	 احرتام  مناقشات جامعية حول 

افرتاضية  	 تركز عىل حاالت  مناقشات جامعية 

االجتامعي  	 النوع  عىل  املبني  للعنف  واالستجابة  لالستامع  تدريبية  جلسات 

الطوارئ واالتصاالت املشفرة   	 املساعدة يف حاالت 

للناجيات  	 القادة دعامً  املبارشة مع  املنارصة 

والوساطة  	 والعدالة  الناجيات  يركز عىل  الذي  الدعم 
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األدوات واملوارد

لإلحالة 	 مسار  التشاريك: وضع  التوجيه 

الرعاية 	 تواجه  التي  للعوائق  التصدي 

الناجيات 	 احرتام  املناقشة:  دليل 

افرتاضية  	 سيناريوهات  املناقشة:  دليل 

االجتامعي 	 النوع  عىل  املبني  للعنف  لالستجابة  تدريبية  جلسات 

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

الناجيات 	 بالنيابة عن  القادة  املنارصة مع  التخطيط:  وأداة  دليل 

والقرسي 	 املبكر  الزواج  وقائع:  صحيفة 

الحميم 	 الرشيك  عنف  وقائع:  صحيفة 

واالغتصاب 	 الجنيس  االعتداء  وقائع:  صحيفة 

األنثوية 	 التناسلية  األعضاء  برت/تشويه  وقائع:  صحيفة 

التدريبية الوحدات 

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

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


املفاهيم الرئيسية  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

املحيل.  املجتمع  العدالة ضد متعدي داخل  التامس 

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

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

الجنيس. العنف  من  بحياة  عليهن 

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

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

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

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

الزوج.  اللذين يقوم بهام  باالعتداء واالنتهاك  إذن، 

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

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

األكرث صعوبة ومحافظة.  البيئات  املجتمعي حتى يف  املستوى  الناجيات عىل  تركز عىل  التي  االستجابات  يعزز  أن  وميكن 
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تجربتها  السابقة  االجتامعي  النوع  املبني عىل  العنف  مناهضة  برنامج  املامرسة: وصفت مديرة  مثال من 
النحو اآليت:  فريقها يف العمل مع قادة املجتمع املحيل يف مابان بجنوب السودان عىل 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

للناجيات. وقد ساعدهم ذلك عىل أن يكونوا أكرث شجاعة.

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

النوع االجتامعي للحصول عىل طالق معرتف به.  
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مقاربات

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

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

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

تعزيز التنسيق والوصول وتوعية املجتمع املحيل بخدمات االستجابة

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

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

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

تّبني مواقف وأعراف وسلوكيات تركز عىل الناجيات

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

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

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

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

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

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

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

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

ومراقبتها.  	 األنشطة  لتنفيذ  خطة  وضع  الثالثة:  الخطوة 
 

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

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

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

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

األفراد  	 للناجيات  االستجابة 

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

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

عقد رشاكة مع املجموعات واملنظامت النسائية املحلية.  	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 تعزيز نُظُم مجتمعية منسقة وبناء وعي مجتمعي بخدمات االستجابة

النوع االجتامعي 	 املبني عىل  العنف  الناجيات من  وضع ونرش مسار إلحالة 

النوع االجتامعي 	 املبني عىل  للعنف  االستجابة  الوصول إىل خدمات  زيادة 

الوعي 	 وزيادة  التوعية 

تّبني مواقف وأعراف وسلوكيات تركز عىل الناجيات

الناجيات  	 تركز عىل  استجابة  تطبيق  القادة عىل  تدريب 

الناجيات 	 احرتام  مناقشات جامعية حول 

افرتاضية 	 تركز عىل حاالت  مناقشات جامعية 

االجتامعي 	 النوع  عىل  املبني  للعنف  واالستجابة  لالستامع  تدريبية  جلسات 

الطوارئ واالتصاالت املشفرة  	 املساعدة يف حاالت 

للناجيات 	 القادة دعامً  املبارشة مع  املنارصة 

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

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

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

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

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

العنف 1.  الناجيات من  بالغرض من مسار إحالة  القادة  إعالم 
التوجيهية  املبادئ  ومناقشة  االجتامعي  النوع  عىل  املبني 

الناجيات. عىل  تركز  التي  لالستجابة  األساسية 

القادة يف رسم خرائط خدمات االستجابة 2.  التامس مدخالت 
الجهات  وتحديد  االجتامعي  النوع  املبني عىل  للعنف 

. لتنسيقية ا

املشاركات يف 3.  والفتيات  النساء  تقدمها  التي  اآلراء  مشاركة 
النوع  املبني عىل  العنف  الناجيات من  وضع مسار إلحالة 

القادة. مع  االجتامعي 

العنف 4.  من  الناجيات  إحالة  بالتحقق من مسار  القادة  مطالبة 
أهمية  التأكيد عىل  االجتامعي مبجرد وضعه.  النوع  املبني عىل 

الذايت. واإلبالغ  الخدمات  الناجيات الختيار  متكني 

الناجيات من العنف املبني 5.  القادة يف نرش مسار إحالة  إرشاك 
وتعزيزه. االجتامعي  النوع  عىل 

النوع 6.  املبني عىل  العنف  الناجيات من  إحالة  التدريبية الستعراض مسار  الجلسات  أو  املناقشات  القادة يف  إرشاك 
وتعزيزه. االجتامعي 

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

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

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

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

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

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

العنف املبني عىل النوع االجتامعي؟ 

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

أهمية وصول النساء إىل الخدمات، فإنهم سيدعمون ذلك.
 

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

من العنف املبني عىل النوع 
االجتامعي 

اإلجراءات اإليجابية التي ميكن لقادة املجتمع املحيل اتخاذها  

القادة  الناجيات  يبلغ 
املبني  العنف  بحوادث 

االجتامعي النوع  عىل 

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

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

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

الحوادث  السلطات عن  إذا كن سيبلّغن  الخدمات وما  كن سيطلنب 

القادة  إىل  الناجيات  تُحال 
تنسيقية  جهات  باعتبارهم 

للخدمات  مقدمني  أو 
اإلحالة ضمن مسار 

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

أو خارج حدود سلطتهم وقدرتهم الناجيات  تطلبه  الذي  الدعم 

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

زيادة الوصول إىل خدمات االستجابة للعنف املبني عىل النوع االجتامعي

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

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

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

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

االجتامعي 

اإلجراءات اإليجابية التي ميكن لقادة املجتمع املحيل اتخاذها  

وفوائد  بالخدمات  املعرفة  نقص 
للعنف  التعرض  بعد  املساعدة  طلب 

االجتامعي النوع  املبني عىل 

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

االجتامعي النوع  عىل  املبني  للعنف  الضارة  للعواقب  للتصدي 

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

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

الخدمات  إىل  الوصول  مسافة 
النقل وسائل  ونقص 

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

للتوعية. وخدمات  عيادات  إلنشاء  الوزارية  السلطات 

الناجيات  مينع  األطفال  رعاية  نقص 
الربامج الخدمات وحضور  من طلب 

األطفال. رعاية  لتقديم خدمات  متطوعني  تعيني 

البدين  الوصول  تحدي 
اإلعاقة ذوات  للناجيات 

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

بعد. عن  التشاورات  مثل  كليهام،  أو  التكنولوجية 

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

التوعية وزيادة الوعي

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

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

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

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

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

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

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

الرئيسية. 	 االعتبارات  وأمنهن هي  وأطفالهن  الناجيات  تكون سالمة  السالمة: 

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

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

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

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

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

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

التدريب    دليل  انظر 

  

مناقشات جامعية حول احرتام الناجيات

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

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

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

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

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

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

املجتمع. 	 أفراد  مع  املامثلة  املناقشة  مجموعات  تيسري 

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

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

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

ومنارصتها.  	 الداعمة  والسلوكيات  باملواقف  مناذج  وضع 

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

وقتاً 	 يستغرق  املواقف  تغيري   – متعددة  لجلسات  التخطيط 

السابقة 	 املناقشات  مناقشة عىل  كل  بناء  فيها  منظمة ميكن  مقاربة  استخدام 

والفوائد 	 القوة  نقاط  قامئة عىل  استخدام مقاربة 

القادة 	 ضامن احرتام امليرسين من جانب قادة املجتمع املحيل واحرتامهم لهؤالء 

والتواصل  	 التيسري  امليرسين مبهارات ممتازة يف  ضامن متتع 

الفريق 	 قدرة  لتعزيز  املناقشة  ملراقبة  املوظفني  دعوة 

التالية   	 للجلسة  والتخطيط  لالستعراض  مناقشة  كل  بعد  املعلومات  استخالص 

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

مناقشات جامعية تركز عىل حاالت افرتاضية

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

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

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

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

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

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

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

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

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

جلسات تدريبية لالستامع واالستجابة للعنف املبني عىل النوع االجتامعي

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

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

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

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

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

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

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

واإلحاالت. األسايس  الدعم  وتقديم  الناجيات  الستقبال 

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

 تحديد مأوى مؤقت  	

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

املساعدة يف إيقاف زواج قرسي مخطط له 	

الحوادث 	 أو  التهديدات  السلطات عن  إبالغ 

	 )AES( الجنسيني االعتداء واالنتهاك  اإلبالغ عن شبهات 

الجناة  	 محاسبة 

الناجيات من  مثال من املامرسة: منارصة   
القرسي الزواج 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

االجتامعي النوع 

املساعدة يف حاالت الطوارئ واالتصاالت املشفرة 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

الدعم الذي يركز عىل الناجيات والعدالة والوساطة

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

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

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

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

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

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

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

فهم نُظُم وإجراءات العدالة والوساطة. 1
العامل. وتشمل  أجزاء مختلفة من  املستخدمة يف  الرسمية  القانونية غري  العدالة/اآلليات  آليات  واسعة من  هناك مجموعة 

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

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

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

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

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

التقليدية؟  	 بالعدالة  املتعلقة  القوانني  هي  ما 

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

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

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

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

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

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

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

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

املرأة 	 لحقوق  املحلية  املنظامت  مع  التشاور 

الجامعية 	 املناقشات  واملراهقات من خالل  النساء  سؤال 

أو تقارير منشورة 	 استعراض أي بحوث 

العامة 	 اإلجراءات  متابعة  طلب 

تعزيز عمليات العدالة والوساطة التي تركز عىل الناجيات7. 2
املحيل  املجتمع  قادة  االسرتاتيجيات إلرشاك  استخدام مجموعة من  االجتامعي  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية  للِفرق  ميكن 
اُعترب ذلك  إذا  النوع االجتامعي،  املبني عىل  العنف  الناجيات من  الناجيات من أجل  التي تركز عىل  العدالة  لتعزيز عمليات 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

الرسمية. العدالة غري  منتديات  القضاة يف  أو  التحقيق  قضاة 

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

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

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

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

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

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

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

دعم الناجيات املشاركات يف عمليات العدالة/الوساطة. 3
العنف  للناجيات من  استجابة مركزة  تركز  التي تقدم خدمات  النوع االجتامعي  املبني عىل  العنف    ميكن لربامج مناهضة 

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

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

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

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

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

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

الناجيات 	 السالمة مع  وضع خطط 

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

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

https://gbvaor.net/#keydocument-block. 2019 ،نطاق مسؤولية العنف املبني عىل النوع االجتامعي. املعايري الدنيا املشرتكة بني الوكاالت للعنف املبني عىل النوع االجتامعي يف الربامج املتعلقة بحاالت الطوارئ  8
اللجنة التوجيهية لنظام إدارة معلومات العنف املبني عىل النوع االجتامعي. املبادئ التوجيهية املشرتكة بني الوكاالت إلدارة حاالت العنف املبني عىل النوع االجتامعي، 2016.  9

https://gbvaor.net/#keydocument-block
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منارصة الناجيات املشاركات يف عمليات العدالة/. 4
الوساطة.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

القادة الذين قد يكونوا أكرث دعامً.  أساس لإلرشاك« لتحديد 

مثال من املامرسة: تعزيز عمليات   
الناجيات  ودعم  الرسمية  غري  العدالة 

نيجرييا يف 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

والتعارف 	 ناجية  بالنيابة عن  القادة  أحد  طلب دعم 

عليه 	 املتفق  النحو  الناجية، عىل  املعلومات حول حالة  تبادل 

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

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

العدالة/الوساطة 	 عمليات  قبل  الناجية  مع  اجتامع  عقد  طلب 

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

أو عالنيًة  	 عقد جلسة االستامع رساً 

للسالمة  	 التخطيط 

أثناء اإلجراءات  	 الناجية ستتحدث  إذا كانت  ما 

من هم الشهود أو املنارصون الذين قد يشاركون أو يحرضون  	

ما إذا كان ميكن تقديم إفادات مكتوبة  	

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

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

متابعة إجراءات العدالة/الوساطة أو املشاركة فيها.. 5
أو  الوساطة،  أو  العدالة  أثناء إجراءات  الناجيات  النوع االجتامعي فرصة دعم  املبني عىل  بالعنف  املعنية  للِفرق  تُتاح  قد 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

االجتامعي  النوع  املبني عىل 
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األدوات واملوارد:

األدوات واملوارد

لإلحالة 	 مسار  التشاريك: وضع  التوجيه 

الرعاية 	 تواجه  التي  للعوائق  التصدي 

الناجيات 	 احرتام  املناقشة:  دليل 

افرتاضية  	 سيناريوهات  املناقشة:  دليل 

االجتامعي 	 النوع  عىل  املبني  للعنف  لالستجابة  تدريبية  جلسات 

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

الناجيات 	 بالنيابة عن  القادة  املنارصة مع  التخطيط:  وأداة  دليل 

والقرسي 	 املبكر  الزواج  وقائع:  صحيفة 

الحميم 	 الرشيك  عنف  وقائع:  صحيفة 

واالغتصاب 	 الجنيس  االعتداء  وقائع:  صحيفة 

األنثوية 	 التناسلية  األعضاء  برت/تشويه  وقائع:  صحيفة 

التدريبية الوحدات 

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

https://internationalmedicalcorps.org/traditions-and-opportunities-a-toolkit-for-gbv-programs-to-engage-community-leaders-in-humanitarian-settings/#section2
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التوجيه التشاريك: وضع مسار لإلحالة10

اإلحالة 1.  نظام  أهمية  مناقشة 
املحيل وأفراد  املجتمع  قادة  النوع االجتامعي إرشاك  املبني عىل  بالعنف  املعنية  للِفرق  ميكن 

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

اإلحالة2.  وضع قامئة 
وتخطيط  التنسيق  آليات  الرئيسية من خالل  الخدمات  االجتامعي  النوع  املبني عىل  العنف  مناهضة  برامج  ستحدد 

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

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

11.)ITBGL( 

ضع ما ييل يف اعتبارك عند وضع قامئتك:

العاطفي 	 الدعم 

والقانونية 	 الطبية  العمليات  أثناء  املرافقة 

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

القانونية 	 الخدمات 

السكن اآلمن أو خيارات املأوى املؤقت 	

األطفال  	 خدمات حامية 

املحيل  	 املجتمع  قادة 

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

متكنيهن 	 أو  النساء  دعم  مجموعات 

متكينهن 	 أو  املراهقات  دعم  مجموعات 

الدعم االقتصادي 	 أو أنشطة  موارد 

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

السياق 	 أنها مهمة يف  املجتمع املحيل  أفراد  التي يشعر  الخدمات األخرى 

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

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

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

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

املؤسسة/
املنظمة

املوقعنوع الخدمة
الجهة التنسيقّية/

جهة االتصال
ساعات 

العمل
تكلفة 
الخدمة

رقم الهاتف
كيفية عمل 

إحالة

وإتاحتها3.  الخدمات  نوعية  استعراض 
وتبادل  املبنية  االنتهاء من وضع  قبل  االجتامعي،  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعني  للفريق  ميكن 

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

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

الداعمة. 4.  اإلحاالت  عىل  وغريهم  املحيل  املجتمع  قادة  وتدريب  اإلحالة  مبسار  الوعي  زيادة 
اإلحالة. وضع متثيالت تصويرية  املعلومات حول مسار  لنرش  املجتمعية  والجامعات  املحيل  املجتمع  قادة  إرشاك 

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

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

الخدمات واإلحاالت.5.  لتعزيز  الخدمات  إرشاك مقدمي 
الخدمات  بإرشاك مقدمي  االستجابة  تعزيز  املساعدة يف  االجتامعي  النوع  املبني عىل  العنف  لربامج مناهضة  ميكن 

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

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

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

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

الناجيات.  التي تركز عىل  تنظيم عقد دورات تدريبية دورية الستعراض مبادئ االستجابة  أو ثغرات. ميكن  تحديات 
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تنشيطية6.  تدريبات  دورات  اإلحالة وعقد  قامئة  تحديث 
التي تشهدها  والتغيريات  الخدمات  الناجيات مع  املحيل، وتجارب  املجتمع  آراء  ليعرب عن  بانتظام  اإلحالة  يجب تحديث مسار 

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

املحيل7.  املجتمع  داخل  األساسية  االستجابة  مهارات  تعزيز 
النوع االجتامعي عىل دعم أفضل ويزيد وصولهن إىل خدمات  املبني عىل  العنف  الاليت يفصحن عن حوادث  الناجيات  سيحصل 

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

األساسية: االستجابة  بتعزيز  املتعلقة  املوارد 

التدريب  	 التدريب يف دليل  اطلع عىل عينات وحدات 

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

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

اإلنساين. العمل  مجال  يف  للمامرسني  التدريجية  للخطوات 

السودان ملكال ، جنوب  املجتمعي:  اإلحالة  عينة من مسار 

https://gbvguidelines.org/en/pocketguide/
https://gbvguidelines.org/en/pocketguide/
https://gbvguidelines.org/en/pocketguide/
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التصدي للعوائق التي تواجه الرعاية12

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

القدرات1.  الحرجة يف  للثغرات  للتصدي   تنظيم ورشة عمل لوضع خطة 
األطفال  دعم  شبكات  من  وممثلني  املحيل،  املجتمع  قادة  بدعوة  تشاركية  بطريقة  التمرين  هذا  أجِر 

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

تحليلهم2.  املراد  والسكان  الخدمة  تحديد 
املثال عوائق  الوصول إىل خدمة معينة، عىل سبيل  الناجيات يف  التي تواجه  العوائق  النظر يف  ميكنك اختيار 

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

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

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

الوصول إىل خدمة معينة. يف 

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

الناجيات. من  معينة  مجموعة  تواجه  التي  العوائق  لتحديد 

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

»السبب«3.  السؤال عن 

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

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

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

اليونيسف. رعاية املجتمعات املحلية: مجموعة أدوات تغيري الحياة والوقاية من العنف  12
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املعلومات4.  املزيد من  االستقصاء والحصول عىل   

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

العوائق.  	 تكتشف جميع  العملية حتى  استمر يف هذه 

العوائق يف قامئة.  	 اكتب 

 وضع خطة للتصدي لكل ثغرة5. 

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

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

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

واستعراضها6.  وتنفيذها  للعوائق  للتصدي  العمل  خطة  توثيق   

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

تنفيذها!  	 ابدأ 

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

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

متىمناسرتاتيجيات الحد من العائقالعائق
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دليل املناقشة: احرتام الناجيات 

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

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

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

اقرص عدد املشاركني يف املجموعات عىل 15 مشاركاً.  	

املناقشات خالل ساعة ونصف. 	 أكمل 

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

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

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

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

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

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

املناقشة.  	 الغرض من  وّضح 

التي تحدد هوية األفراد. 	 وافق عىل عدم مشاركة القصص 

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

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

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

التحفيزية. 	 األسئلة/الكلامت  جميع  الستخدام  بالضغط  تشعر  ال 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

أفكار مهمة للمناقشة

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

املناقشة مبا لديك  من معرفة باملوضوع.   الحديث، وال تسكت 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

فحسب.

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

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

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

املشاركني. 	 جميع  اشكر 
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خطوات تيسري املناقشات القامئة عىل السيناريوهات

أي 1.  لكنها تختلف عن أسامء  التعرف عليها  استخدم أسامء يسهل  السياقية.  الصلة  أنشئ سيناريو مكيّف من أجل  أو  اختار 
ناجيات معروفات أو أفراد األرسة أو القادة. 

شارك السيناريو أو اقرأه. وضح أن السيناريو افرتايض وال يستند إىل أي فرد يف املجتمع املحيل. اطلب من املشاركني عدم 2. 
املناقشة. أثناء  بعينها  اإلشارة إىل حاالت 

محدودة.3.  أسئلة  باستخدام  املناقشة  حّفز 

للمتابعة..4.  بخطط  املناقشة  واختتم  املهمة  األفكار  الضوء عىل  سلّط 

عينات السيناريوهات

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

آدم. احتاج والدها إىل املال قبل أربعة أعوام لسداد فواتري طبية بعد إصابة تعرض لها وطلب اقرتاض املال من آدم. 
مل يعتقد آدم أن والد سارة سيتمكن من سداد القرض، ولهذا عوضاً عن ذلك عرض عليه إعطاءه املال مقابل الزواج 

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

كام تشعر بأن والدها قد غدر بها، لكن ال ترغب يف إغضابه أو إذالله بعد أن أعطى كلمته آلدم. .

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

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

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

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

الباكر وحتى وقت متأخر من املساء يف بيع الخرضوات يف السوق. وعند عودتها إىل املنزل  تعمل مرييام من الصباح 
الصغار.  بأطفالها  والعناية  املالبس  املاء وغسل  وإحضار  العشاء  عليها طهو  لكن  متعبة،  تكون 

ما يأخذ عيل املال الذي تكسبه مرييام من عملها يف السوق ويخرج يف املساء. ويعود إىل املنزل متأخراً وغالباً  وغالباً 
النوم بالخارج ليعاقبها إذا كان  ما يبدأ الرصاخ عىل مرييام. كام يرضبها أمام أطفالها. ويف بعض األحيان يجربها عىل 

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

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

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

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

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

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

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

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

أفكار مهمة للمناقشة

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

الناجيات.

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

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

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

املناقشة 	 للتعلم واملزيد من  أرش إىل مجاالت 



100

الجلسات التدريبية: االستجابة للناجيات

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

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

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

ما ييل: الخيارات  بعض  القادة. تشمل  وتفضيالت  الجلسة 

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

يلعبان دورين مختلفني. 	 قائدين  األدوار بني  لعب 

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

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

جلسة:  لكل  التالية  بالخطوات  يُوىَص 

الناجية فحسب(. 1.  الذي يلعب دور  عرض موقف أو سيناريو )إما عىل املجموعة أو الشخص 

االستجابة من خالل مترين.2.  الوقت ملامرسة  تخصيص 

إبداء آرائهم. اإلقرار باألشياء اإليجابية 3.  التمرين إىل  تابعوا  الذين  القادة  القادة عن شعورهم. دعوة  التمرين. سؤال  تأمل 
التي فعلها القادة. إبداء اآلراء من خالل األسئلة واقرتاحات التغيري أو اإلجراءات اإلضافية. . 

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

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

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

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

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

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

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

الناجية. 	 آمنة وطأمنة  مساحة  إنشاء 

االستامع. 	

الشفهي. 	 غري  التواصل 

مفيدة. 	 بعبارات  اإلدالء 

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

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

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

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

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

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

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

املستقبيل. 	 التعاون  أجل  القادة من  العالقات مع  تعزيز 
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نرشة إرشادية: ما الذي يجب قوله وفعله عندما تفصح إحدى 
الناجيات عن تعرضها لعنف مبني عىل النوع االجتامعي13

https://gbvguidelines. .2015 ،دليل الجيب: كيفية دعم الناجيات من العنف املبني عىل النوع االجتامعي عندما تكون الجهة الفاعلة املعنية بالعنف املبني عىل النوع االجتامعي غري متاحة يف منطقتك .)IASC( مقتبس من: اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت  13
 /org/en/pocketguide

 noitatiolpxE lauxeS fo noitneverP .krowteN AESP aipoihtE

1202 .ngiapmaC snoitacinummoC esubA &

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

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

Note
.Do NOT seek out the GBV survivors

 Does the
 survivor

 choose to be
 linked to a

?service

No
 communicate accurate

 information about
.available services

No
 .Maintain confidentiality

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

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

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

 .serives will cease to exist

Yes
 Communicate detailed information about
 the available resource/service including

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

.transport options etc
 Do not share information about the

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

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

.survivor

By the survivor
look and listen
 .Introduce yourself

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

.non discrimination

 Is a GVB actor/
 referral pathway

?available

 A GBV incident is
disclosed to you

Yes
 Follow the GBV referral
 pathway to inform the

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

.survivor

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

بها.  	 ورّحب  الناجية  استقبل 

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

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

قدم املياه أو منديل، إلخ. 	

قولها:  لك  ينبغي  التي  املفيدة  األشياء  أمثلة عىل 

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

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

بالجلوس«. 	 املياه؟ تفضيل   »هل ترغبني يف بعض 

 االستامع

تتحدث.  	 أكرث مام  استمع 

تحكم يف فضولك وال تضغط بطرح األسئلة. 	

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

والفهم.  	 التعاطف  عرَب عن 

التي ستشاركها معك. 	 املعلومات  أنك ستحافظ عىل رسية  تعرف  اجعلها 

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

قولها:   لك  ينبغي  التي  املفيدة  األشياء  أمثلة عىل 

»أنا مرتاح ألنِك أخربتني بذلك«. 	

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

»أنا آسف عىل حدوث ذلك لك«.  	

»ما حدث مل يكن خطؤك«. 	

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

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

اتخاذ قراراتها. 	 الناجية يف  احرتم حقوق 

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

اسأل عام إذا كانت تريد أي دعم معني منك. 	

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

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

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

الخدمات. 	 إىل  الناجية  مرافقة  اعرض 

املعلومات حول حالتها دون موافقتها. 	 تتبادل  الرسية وال  حافظ عىل 

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

قولها: لك  ينبغي  مفيدة  أشياء 

بيننا«.  	 محادثتنا  »ستبقى 

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

مساعدتك؟« 	 ميكنني  »كيف 

ذلك؟« 	 أردِت  إذا  بالخدمات  بإيصالك  »ميكنني مساعدتك 

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

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

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

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

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

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

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

املنارصة مع القادة بالنيابة عن الناجيات: دليل التخطيط:

يف 1.  االجتامعي  النوع  عىل  املبني  بالعنف  املعني  الفريق  أعضاء  أحد  مشاركة  قبل  واألخالقيات  السالمة  استعراض 
مبارشة: منارصة 

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

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

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

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

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

القادة:2.  أحد  اجتامع مع  لعقد  التخطيط 

األخالقية.  	 واملعايري  السالمة  ملعايري  االمتثال  احرص عىل 

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

املرشف/الزمالء  	 مع  املقاربة  ناقش 

للقائد. 	 أولويتها  وحدد  »األسئلة«  وضح 

الحالة. 	 القائد يف االعتبار يف  خذ اهتاممات 

أرضية مشرتكة. 	 حدد 

االجتامع. 	 أثناء  عليها  الضوء  لتسليط  اإليجابية  القائد  مساهامت  حدد 

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

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

االجتامعي(  النوع  املبني عىل 

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

اإليجايب. 	 بالتواصل  واهتم  الرئيسية،  الرسائل  واطرح  التحيات،  قدم 

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

املوعد.  	 للوصول يف  الحاجة  للنقل حسب  خطط 

مناسبة. 	 خطط الرتداء مالبس 

القادة:3.  أثناء االجتامع مع أحد 

املجامالت.  	 وتبادل  التحيات  وّجه 

ارشح الغرض من زيارتك وسبب طلب دعمه.   	

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

اإليجابية.  	 ومساهامته  القائد  باهتاممات  أقر 

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

للناجية.  	 بالنسبة  املشرتكة  وشواغلكام  القائد  اهتاممات  خاطب 

معاً.   	 املطلوبة  »األسئلة«/اإلجراءات  إمكانات  استكشفا 

املشكالت. 	 لحل  مشرتكة  مقاربة  اعتمد 

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

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

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

التالية.  	 والخطوات  االتفاق  نقاط  لخص 

فيها.  	 النظر  القائد  تريد من  التي  النهائية  أفكارك  شارك 

وتقديره. 	 القائد  لوقت  امتنانك  عرّب عن 

االقتضاء. 	 للمتابعة، حسب  وخطط  االتصال  معلومات  تبادل 

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

بإيجاز، ملَ تنظر يف أمر املنارصة مع أحد القادة؟

األخالقيات والسالمة

التدخل؟ الناجية هذا  هل طلبت 

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

التحديد؟ القادة عىل وجه  مع من 

القائد؟ للقاء  واالرتياح  باألمان  املوظفون  يشعر  هل 

هل يوجد لدى املوظفني:
الالزمة؟ والنقل  التواصل  وسائل 

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

الغرض

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

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

القضية؟  القائد عىل  انفتاح  ما مدى 

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

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

موثوق به.

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

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

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

االستعداد للتحديات املحتملة

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

أسلوب التواصل

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

أو  املجتمع  بها لسالمة  اإلقرار  إيجابية ميكنك  القائد مساهامت  هل قدم 
االجتامعي؟  النوع  املبني عىل  العنف  مناهضة  برنامج 



110

صحيفة وقائع: الزواج املبكر/القرسي

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

العواقب الفردية

الدراسة.  	 أكرث عرضة لالنقطاع عن  يتزوجن  الاليت  الفتيات  تكون 

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

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

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

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

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

العرشينيات من عمرها. يف 

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

االجتامعي(. والوصم 

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

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

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

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

االجتامعي. النوع  املبني عىل  العنف  إضافية من 

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

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

العواقب األرسية

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

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

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

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

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

العواقب االجتامعية/املجتمعية

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

العواقب الفردية

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

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

العنف.  توقف  بعد  لفرتة طويلة  الصحية  العواقب  تستمر  أن 

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

االنتحار. ملحاولة  عرضة 

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

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

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

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

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

العواقب األرسية

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

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

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

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

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

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

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

العواقب االجتامعية/املجتمعية

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

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

الخالفات األرسية واالنفصال. 	 الحميم يف  الرشيك  يساهم عنف 

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

وتتكرر. 	 العواقب  تتفاقم  املستقبلية، حيث  واألجيال  األطفال  الحميم عىل  الرشيك  يؤثر عنف 
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العنف الجنيس هو أي فعل جنيس )أو محاولة الحصول عىل فعل جنيس(، أو تعليقات أو 
التهديدات  أو  اإلكراه  استخدام  أو  ما،  لالتجار بجنسانية شخص  أو ترصفات  تلميحات جنسية، 

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

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

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

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

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

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

االغتصاب يف الزواج أو عالقات املواعدة. 	

االغتصاب من جانب غرباء. 	

االغتصاب من جانب جنود. 	

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

أو جسدية. 	 عقلية  إعاقات  لديهم  الذين  لألشخاص  الجنيس  االنتهاك 

لألطفال. 	 الجنيس  االنتهاك 

الزواج القرسي، مبا يف ذلك زواج األطفال. 	

إكراه أي شخص عىل مامرسة البغاء. 	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

وقائع رئيسية

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

والنساء. 	 للفتيات  فوائد صحية  أي  املامرسة  لهذه  ليس 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

الفورية ما ييل: العواقب  ميكن أن تشمل 

الشديد. 	 األمل 

)النزف(. 	 الشديد  النزيف 

التناسلية. 	 األعضاء  نسيج  تورم 

الحمى. 	

التيتانوس. 	 مثل  العدوى، 

بولية. 	 مشكالت 

الجروح. 	 شفاء  مشكالت 

التناسلية. 	 باألعضاء  املحيط  النسيج  إصابة 

الصدمة. 	

الوفاة. 	

ميكن أن تشمل العواقب بعيدة األجل ما ييل:

البولية(. 	 املسالك  والتهابات  املؤمل  )التبول  بولية  مشكالت 

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

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

والُجدرة. 	 الندبية  األنسجة 

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

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

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

واملخاطر طويلة األجل.

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

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

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

فيه. التشكيك  ودون  باإلجامع  األنثوية  التناسلية 

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

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

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

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

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

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

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

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

األنثوية. التناسلية 

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

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

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

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

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

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

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

اليونيسف  | لإلناث  التناسلية 

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/female-genital-mutilation
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/female-genital-mutilation
https://www.unicef.org/documents/effectiveness-interventions-designed-prevent-or-respond-female-genital-mutilation
https://www.unicef.org/documents/effectiveness-interventions-designed-prevent-or-respond-female-genital-mutilation
https://www.unicef.org/protection/unfpa-unicef-joint-programme-eliminating-fgm
https://www.unicef.org/protection/unfpa-unicef-joint-programme-eliminating-fgm
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التخفيف من مخاطر العنف املبني عىل 
النوع االجتامعي
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التخفيف من مخاطر العنف املبني عىل النوع االجتامعي

املفاهيم الرئيسية

التخفيف من املخاطر 	 دور قادة املجتمع املحيل يف 

التخفيف من  	 املحيل يف  املجتمع  قادة  التي تستعد إلرشاك  االجتامعي  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية  للِفرق  اعتبارات 
املخاطر

مقاربات

بها 	 والتوعية  االجتامعي  النوع  املبني عىل  العنف  تحديد مخاطر 

املحيل 	 املجتمع  قادة  االجتامعي مع  النوع  املبني عىل  العنف  التصدي ملخاطر 

أفكار لإلرشاك

بها 	 والتوعية  االجتامعي  النوع  املبني عىل  العنف  تحديد مخاطر 

املجتمعية  	 السالمة  تدقيقات  عمليات 

النساء  	 تقودها  التي  املخاطر  تحليالت 

الوعي  	 وزيادة  التوعية 

واالنتهاك   	 االستغالل  والحامية من  االجتامعي  النوع  املبني عىل  العنف  مناقشات جامعية حول مخاطر 
لجنسيني ا

املحيل 	 املجتمع  قادة  االجتامعي مع  النوع  املبني عىل  العنف  التصدي ملخاطر 

املخاطر  	 من  للحد  القامئة  االسرتاتيجيات  تعزيز 

املجتمعية  	 السالمة  مبادرات 

املجتمعي  	 التأهب 

النسائية  	 الصحية  اللوازم  حقائب  توزيع 

القرار  	 املجتمعية وصنع  الشؤون  والفتيات يف  النساء  مشاركة  تعزيز 

اإلنساين  	 والتخطيط  التنسيق  يف  الدمج 

الجنسيني  	 الحامية من االستغالل واالنتهاك  القادة يف  إرشاك 
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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


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 



123

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

املجتمعية 	 السالمة  تدقيقات  عمليات 

النساء 	 تقودها  التي  املخاطر  تحليالت 

الوعي 	 وزيادة  التوعية 

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 

املجتمعية 	 السالمة  مبادرات 

املجتمعي 	 التأهب 

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
تُوىَص 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  يُوىَص 
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 موىص 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 



129

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. 
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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.  



136

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 3. 
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 )30-45 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 )30-45 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

3

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
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التغيري التحوييل
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التغيري التحوييل

املفاهيم الرئيسية:

النوع االجتامعي  املبني عىل  العنف  للوقاية من  التحوييل  التغيري  املجتمع املحيل يف  قادة  دور 
املجتمع  قادة  تستعد إلرشاك  التي  االجتامعي  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية  للِفرق  اعتبارات 

االجتامعي  النوع  املبني عىل  العنف  للوقاية من  التحوييل  التغيري  املحيل يف 

املقاربات:

التحوييل 	 للتغيري  قائم  برنامج  استخدام 
التحوييل 	 للتغيري  جديد  برنامج  إنشاء 
التحوييل. 	 التغيري  تستهدف  محدودة  تدخالت  تصميم 

واملهارات.  	 واملعرفة  الوعي  بناء 

الجنسني.   	 بني  العنف  واإلنصاف وعدم  باالحرتام  تتسم  اجتامعية  تعزيز عادات ومواقف وسلوكيات 

والفتيات.  	 النساء  متكني  تعزيز 

أفكار لإلرشاك

واملهارات. 	 واملعرفة  الوعي  بناء 

االجتامعي  	 النوع  املبني عىل  للعنف  الجذرية  األسباب  تحليل 

	  .)CEI( والتعليم  والتثقيف  التواصل  ومواد  لرسائل  الوضعالتشاريك 

الوعي.  	 وزيادة  التوعية 

املجتمعية.  	 والحمالت  الفعاليات 

التعليمي.  	 الرتفيه 

الحياتية.  	 واملهارات  الجامعي  التعلم 

الجنسني. 	 بني  العنف  واإلنصاف وعدم  باالحرتام  تتسم  اجتامعية  تعزيز عادات ومواقف وسلوكيات 

باإلنصاف.  	 تتسم  التي  االجتامعية  والسلوكيات  واملواقف  األعراف  لتعزيز  الجامعية  املناقشات 

االجتامعي.   	 النوع  املبني عىل  العنف  الوقاية من  إجراءات  تخطيط 

والوطنية.   	 الدولية  القانونية  األطر  مخاطبة 

والفتيات. 	 النساء  متكني  تعزيز 

النساء  	 القادة  الرئيسية: دعم  انظر مجاالت اإلرشاك 
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األدوات واملوارد

الجذرية 	 األسباب  تحليل  عينة: 

الرئيسية 	 الرسائل  وضع  خطوات 

االتصال 	 مواد  املرجعية:  القامئة 

لالتصال 	 املسبق  االختبار  اإلرشادية:  النرشة 

الفعاليات 	 النرشة اإلرشادية: إرشاك قادة املجتمع املحيل يف 

باإلنصاف 	 تتسم  التي  والسلوكيات  واملواقف  األعراف  املناقشة:  دليل 

الوقاية 	 إجراءات  أداة تخطيط 

االجتامعي 	 السلوك  لتغيري  جديد  برنامج  إنشاء  التوصيات: 

االجتامعي 	 النوع  املبني عىل  العنف  للوقاية من  للتعرف عىل مقاربات ونظريات  موارد 

التدريبية الوحدات 

التحوييل 	 التغيري  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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املفاهيم الرئيسية 

دور قادة املجتمع املحيل يف التغيري التحوييل للوقاية من العنف املبني عىل النوع االجتامعي  

لتعزيز  املحلية  املجتمعات  األفراد وداخل  بني  التحويلية  التغيريات  تحفيز  يف  محورياً  املحيل دوراً  املجتمع  قادة  يؤدي 
الذين يشغلون مناصب  القادة  النوع االجتامعي.  ويشمل هذا  املبني عىل  العنف  الجنسني والوقاية من  املساواة بني 

التي  الرسمية  القواعد  املسؤولني عن وضع  والسياسيني  واإلداريني  والدينيني  التقليديني  القادة  مثل  رسمية،  قيادية 
الذين قد ال  املحليني،  للقادة  املحيل وتحافظ عليها. كام ميكن  املجتمع  أفراد  املحيل وسلوك  املجتمع  توجه مؤسسات 

واملعتقدات  األعراف  تغيري  تحفيز  املحيل،  املجتمع  بهم يف  مؤثرون وموثوق  لكنهم  الرسمية  الهياكل  مناصب يف  يشغلون 
النوع االجتامعي. فيام ييل بعض  املبني عىل  العنف  التي تساهم يف  املنصفة  الضارة وغري  والسلوكيات واملامرسات 
النوع االجتامعي.  املبني عىل  العنف  الوقاية من  املجتمع املحيل املساهمة يف  لقادة  التي ميكن من خاللها  الطرق 

النوع  املبني عىل  العنف  الوعي بشأن  الصمت وبناء  املحلية عن رأيهم ويسهمون يف كرس  املجتمعات  يفصح قادة 
بالخزي والوصم، وأول خطوة  االجتامعي مسألة مخفية محاطة  النوع  املبني عىل  العنف  ما يكون  االجتامعي. وغالباً 

بها املجتمع املحيل عن هذه  الوقاية هي كرس هذا الصمت، وتوليد وعي مجتمعي، وإيجاد سبل آمنة يتحدث  حيوية يف 
الوعي وتوفري  النوع االجتامعي لزيادة  املبني عىل  العنف  للقادة املحرتمني واملؤثرين اإلفصاح عن رأيهم يف  املسألة.  وميكن 

االجتامعي وفوائدها ومناقشتها.  النوع  املبني عىل  العنف  الوقاية من  لفهم مسألة  املحيل  املجتمع  لآلخرين يف  األمان 

النوع  املبني عىل  العنف  الوقاية من  التي تساهم يف  املجتمعية  املعرفة واملواقف واملهارات  بناء  املجتمع املحيل يف  يساعد قادة 
املحلية.  املجتمعات  ألفراد  والتثقيف  للمعلومات  رئيسية  مصادر  ألدوارهم،  تبعاً  املحيل،  املجتمع  قادة  يكون  ما  وغالباً  االجتامعي. 

والشبكات  واملنظامت  الصحية  والخدمات  واملدارس  الدينية،  املؤسسات  ذلك  املجتمعية، مبا يف  املؤسسات  داخل  القادة  ويبني 
الوقاية منه. كام  به، وفوائد  املرتبطة  النوع االجتامعي، واألرضار  املبني عىل  العنف  إزاء  املواقف  املعرفة ويشكلون  املجتمعية، 

واملحرتمة. واآلمنة  الصحية  العالقات  لتشجيع  املحيل  املجتمع  فئات  بني مختلف  املهارات  تنمية  يعززوا  أن  القادة  لبعض  ميكن 

املساعدة  املحيل  املجتمع  لقادة  ميكن  والفتيات.  للنساء  واالقتصادي  االجتامعي  التمكني  املحيل  املجتمع  قادة  يدعم 
النساء  النساء والفتيات، سواء باملشاركة املبارشة يف أنشطة متكني  الجنسني من خالل متكني  بناء املساواة بني  يف 

بصورة  أو  األقران  وأنشطة دعم  واالقتصادية  االجتامعية  واألنشطة  والتدريب  التعليم  أنشطة  مثل  والفتيات، 
النساء والفتيات  تعزيز صوت  للقادة أيضاً  العام لهذه األنشطة. وميكن  الدعم  غري مبارشة من خالل املنارصة أو 

املحيل. املعيشية واملجتمع  القرار يف األرسة  العامة ومشاركتهن يف عمليات صنع  الحياة  ووكالتهن يف 

والعنف  الجنسني  بني  باملساواة  املتعلقة  االجتامعية  والسلوكيات  والتوقعات  العادات  املحيل عىل  املجتمع  قادة  يؤثر 
الرامية  الجهود  الرسميني جوهر  الرسميني وغري  املحيل  املجتمع  قادة  ويشكل  ويشكلونها.  االجتامعي  النوع  املبني عىل 

املبني عىل  الجنسني والعنف  التي ترسخ عدم املساواة بني  املنصفة  الضارة وغري  العادات االجتامعية  إىل تحويل 
املواقف والسلوكيات  التي تشجع  الضارة  األعراف  يتحّدوا  أن  املحيل  املجتمع  لقادة  االجتامعي وتدميها. وميكن  النوع 

النوع  املبني عىل  للعنف  االستجابة  وعدم  العقاب،  من  الجناة  وإفالت  والفتيات،  النساء  تجاه  والعنيفة  التمييزية 
الضارة،  األعراف  باإلضافة إىل تحدي  املحلية،  املجتمعات  لقادة  املجتمع املحيل. كام ميكن  االجتامعي من جانب 

الجناة. القامئة عىل االحرتام ومساءلة  العنف والعالقات  املساواة وعدم  التي تشجع  املواقف واألعراف  تعزيز 
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يؤثر  النوع االجتامعي وتنفيذها.  املبني عىل  العنف  يساعد قادة املجتمع املحيل يف وضع قواعد وسياسات وقوانني تقي من 
النساء وعدم  الجناة وحامية حقوق  أن تشمل مساءلة  التي ميكن  القواعد والسياسات والقوانني  املجتمع املحيل عىل  قادة 

املنارصة إلجراء  تزّعم جهود  للقادة  أوصياء عليها. وميكن  يكونون  االجتامعي، وغالباً  النوع  املبني عىل  العنف  مع  التسامح إطالقاً 
الوطني.  الوطني ودون  الصعيدين  االجتامعي عىل  النوع  املبني عىل  بالعنف  املتعلقة  الرسمية  والسياسات  القوانني  تغيريات عىل 
الوقاية من  التي تساعد عىل  القوانني والقواعد املحلية والعرفية  فعاالً يف وضع  القادة دوراً  ما يؤدي  وعىل الصعيد املحيل، غالباً 

إدارية رسمية مسؤولية  الذين يشغلون مناصب  القادة  يتحمل   ، املثال  االجتامعي وتفسريها. فعىل سبيل  النوع  املبني عىل  العنف 
ويطبقونها،  الدينية  القوانني  يفرسون  الدينية  املؤسسات  يف  فالقادة  وتنفيذها؛  املجتمعية  والقواعد  التنفيذية  األنظمة  وضع 

املدارس،  مثل  املجتمعية،  املؤسسات  قادة  ويتحمل  العرفية،  القانونية  الُنظُم  مبوجب  ذاتها  املسؤولية  التقليديون  القادة  ويتحمل 
وتنفيذها. داخل مؤسساتهم  االجتامعي  النوع  املبني عىل  العنف  من  بالوقاية  تتعلق  وقواعد  مسؤولية وضع سياسات 

ــادة  ــي تســتعد إلرشاك ق ــي الت ــوع االجتامع ــي عــىل الن ــف املبن ــة بالعن ــرق املعني ــارات للِف اعتب
املجتمع املحيل يف التغيري التحوييل للوقاية من العنف املبني عىل النوع االجتامعي

النوع االجتامعي يخطط إلرشاك قادة املجتمع املحيل  املبني عىل  بالعنف  إذا كان فريق معني  النظر عام  وبغض 
النوع االجتامعي، أو ما إذا كان فريق معني بالعنف  العنف املبني عىل  كجزء من برنامج حايل للوقاية من 

التغيري  الوقاية من العنف، فمن املهم أن نتذكر أن  النوع االجتامعي يتخذ الخطوات األوىل يف أعامل  املبني عىل 
التحوييل ال يتحقق من خالل أنشطة أو تدريبات أو حمالت تُجَرى ملرة واحدة. تتضح أدناه اعتبارات مهمة أخرى 

النوع االجتامعي. املبني عىل  العنف  الوقاية من  عند االستعداد إلرشاك قادة املجتمع املحيل يف أنشطة 

النوع  املبني عىل  العنف  الوقاية من  بأنشطة  الناجني/الناجيات هو رشط أسايس لالضطالع  توافر خدمات دعم نوعية تركز عىل 
املجتمع  االجتامعي يف  النوع  املبني عىل  للعنف  للتصدي  والعمل  والحوار  الوعي  بناء  التحوييل عىل  التغيري  يشتمل  االجتامعي. 
املبني عىل  للعنف  الوعي والتصدي  لزيادة  اتخاذ خطوات  املحلية عىل  املجتمعات  أو اآلمن تشجيع  املحيل. وليس من األخالقي 

توفري خدمات مناسبة  الرضوري  للمساعدة. ولهذا، من  يأتني طلبًَا  الاليت  الناجيات  االستعداد ملساعدة  االجتامعي دون  النوع 
الرعاية والدعم والحامية.  الحصول عىل خدمات  املساعدة من  الاليت يطلنب  الناجيات  تتمكن  أن  الناجيات لضامن  تركز عىل 

النظر عام  للتغيري. وبغض  النوع االجتامعي إىل نظرية  املبني عىل  العنف  الوقاية من  أن تستند جهود  ينبغي 
التغيري سيحدث عىل األرجح عندما يكون هناك تدخل يستند إىل اسرتاتيجية  أو صغرياً، فإن  التدخل كبرياً  إذا كان 

النوع  املبني عىل  العنف  للوقاية من  برنامجاً  يكيّف  الفريق  التغيري.  وإذا كان  لكيفية حدوث  ونظرية واضحة 
وإذا  التغيري.  تحفيز  آلية  لفهم  الربنامج  عليها  يقوم  التي  النظريات  أو  النظرية  استكشاف  فبإمكانك  االجتامعي، 
العنف  الوقاية من  برامج  للتغيري. وتستخدم  يقوم عىل نظرية  التدخل  أن  فتأكد من  كنت تصمم تدخالً جديداً، 

لتحفيز  مختلفة  اسرتاتيجيات  إىل  بالحاجة  إقراراً  النظريات  من  مزيجاً  متزايدة  بصورة  االجتامعي  النوع  املبني عىل 
املعلومات  نطاقاً. ميكن االطالع عىل مزيد من  األوسع  املحيل واملجتمع  الفرد والعالقة واملجتمع  التغيري عىل مستوى 

النظريات يف قسم األدوات واملوارد.  النوع االجتامعي املبنية عىل  العنف املبني عىل  الوقاية من  حول برامج 

كافية  لكنها ليست  االجتامعي،  النوع  املبني عىل  العنف  الوقاية من  الوعي مكوناً هاماً من مكونات  زيادة  تشكل 
الوعي  العنف، تبني األدلة أن زيادة  للوقاية من  النظريات  الحاجة إىل استخدام مقاربة مبنية عىل  مع  وحدها. وتوافقاً 

العملية  النوع االجتامعي، ولكنها ليست سوى جزء واحد من  املبني عىل  العنف  الوقاية من  خطوة أوىل مهمة يف 
والجامعي  الفردي  التغيري  ويتطلب  وسلوكياته.  وأعرافه  ومواقفه  املحيل  املجتمع  معتقدات  يف  التغيري  لتحفيز  الالزمة 
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السلطة، وعدم املساواة والتمييز  النقدي والوعي حول  التفكري  الوعي نحو تعزيز  أبعد من زيادة  الذهاب إىل ما هو 
النوع  املبني عىل  العنف  تكرس  التي  والهياكل  السلوكيات  ملموسة يف  تغيريات  وتعبئة  والعنف  االجتامعي  والنوع 

فردياً  ومواقفهم  ومعتقداتهم  قيمهم  الستكشاف  املحيل  املجتمع  ألفراد  فرصاً  الفعالة  املقاربات  تتيح  االجتامعي. 
استدامة  تتطلب  العنف.  باالحرتام واإلنصاف وعدم  تتسم  أعراف وسلوكيات ومامرسات  إجراءات لوضع  واتخاذ  وجامعياً 

مستمرة.1 وتوجيهات  وإرشادات  وتدريبات  واجتامعات  مناقشات  إجراء  واملجتمعي  الفردي  املستويني  التغيري عىل 

برنامج  الناشئة. حتى عندما ال يشارك  األدلة  يتوافق مع  العنف تصميامً دقيقاً  الوقاية من  برامج  تتطلب 
العنف مع قادة املجتمع املحيل،  للوقاية من  أولية  النوع االجتامعي إال يف جهود  املبني عىل  العنف  مناهضة 

للتغيري  الفعالة  العنارص  الناشئة عىل  األدلة  بعناية مبا يتامىش مع  العنف  الوقاية من  م أعامل  أن تُصمَّ املهم  فمن 
للقيام مبا ييل:2 للناس  الفرص  العنف. ويشمل هذا منح  الوقاية من  برامج  الجيدة يف  التحوييل واملامرسة 

تطوير »وعي نقدي«، أي القدرة عىل إدراك عدم املساواة وتحليلها وااللتزام باتخاذ إجراءات ضدها. 	

النوع االجتامعي والعنف والسلطة واالستامع إىل اآلخرين دون إطالق األحكام.  	 التفكري يف معتقداتهم وتجاربهم حول 
الوعي إىل مستويات أعمق من االستكشاف. ويتجاوز هذا زيادة 

الشخصية.  	 معتقداتهم  مع  توافقها  وكيفية  وقيمها،  مجتمعاتهم  أعراف  دراسة 

مهارات جديدة ومامرسة سلوكيات جديدة. 	 بناء 

تغيرياً. 	 يحدثون  الذين  اآلخرين  مع  التضامن 

بنا،  التحوييل  التغيري  يبدأ  االجتامعي.  النوع  املبني عىل  العنف  الوقاية من  برامج  للتغيري يف  املوظفون عوامل حاسمة  يشكل 
استكشاف  للموظفني فرصة  تُتاح  أن  وينبغي  تعزيزها.  نحاول  التي  والسلوكيات  واملواقف  املعتقدات  نعرّب عن  أن  لنا  وينبغي 
أن  فينبغي  واحدة،  ملرة  يُجَرى  نشاطاً  ليس  األمر  التي شّكلتهم. وهذا  االجتامعية  والتوقعات  والعادات  مواقفهم ومعتقداتهم 

االجتامعي.  النوع  املبني عىل  العنف  الوقاية من  برامج  والتطور من خالل عملهم يف  والنمو  والتعلم  التفكري  للموظفني فرص  تُتاح 
انظر قسم »بناء الفريق« يف فصل »بناء أساس لإلرشاك« لالطالع عىل مزيد من املعلومات واملوارد للمساعدة يف هذا األمر. 

العنف  يؤثر  النوع االجتامعي إىل إرشاك املجتمع املحيل بأرسه.  املبني عىل  العنف  الوقاية من  ينبغي أن تسعى 
النساء والرجال من جميع  التي تدميه متأصلة يف قيم  بأكمله، والظروف  املجتمع  النوع االجتامعي عىل  املبني عىل 

االجتامعي إرشاك  النوع  املبني عىل  العنف  الوقاية من  تتطلب  ولهذا  األعامر ومعتقداتهم/ن ومامرساتهم/ن. 
قادة متنوعني  أن يساعد إرشاك  املصلحة، وميكن  املجتمع املحيل مجموعة مهمة من أصحاب  املجتمع كله. وقادة 

املحل املجتمع  أنحاء  عليها يف جميع  والتأثري  والدميوغرافيات  واملصالح  املجموعات  إىل مختلف  الوصول  عىل 

هيئة األمم املتحدة للمرأة )2021( التعلم من املامرسة: إرشاك الجهات الفاعلة الدينية والتقليدية يف الوقاية من العنف ضد الفتيات والنساء  1
/https://www.who.int/reproductivehealth/publications/preventing-vaw-framework-policymakers/en )2019( مقتبس من منظمة الصحة العاملية - احرتام املرأة: إطار الوقاية من العنف ضد املرأة  2

https://www.who.int/reproductivehealth/publications/preventing-vaw-framework-policymakers/e
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/preventing-vaw-framework-policymakers/e
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املقاربات

التحوييل. وهي تشمل 1( استخدام برنامج  التغيري  أدناه ثالث مقاربات إلرشاك قادة املجتمع املحيل يف  تتضح 
التحوييل. التغيري  النطاق تهدف إىل  برنامج جديد، و3( تصميم تدخالت صغرية  إنشاء  قائم، و2( 

منها: العوامل،  من  متنوعة  االجتامعي عىل مجموعة  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعني  الفريق  يتبعها  التي  املقاربة  تعتمد 

السياق وما هي املقاربة األنسب واألكرث صلة ومالءمة. 	

املحيل. 	 املجتمع  االجتامعي يف  النوع  املبني عىل  العنف  مناهضة  بربامج  التزام منظمتك  مدة 

مقاربة.  	 كل  تتطلبها  التي  املوارد 

العنف. 	 للوقاية من  أنشطة  أو تصميم  العنف  للوقاية من  برنامج شامل  أو تصميم  لتكييف  الالزم  الزمني  اإلطار 

واملتابعة. 	 للتنفيذ  املتاح  الوقت 

التدخل.  	 تنفيذ  املحيل عىل  املجتمع  وأفراد  املوظفني  لبناء قدرات  املتاح  التقني  الدعم 

العنف.   	 الوقاية من  أنشطة  لتنفيذ  واستعدادهام  نطاقاً  األوسع  املحيل  واملجتمع  املحيل  املجتمع  قادة  اهتامم 

استخدام برنامج قائم للتغيري التحوييل

ناشئاً من مجاالت املامرسة، وقد ُوِضَعت ونُِفّذت برامج  النوع االجتامعي مجاالً  املبني عىل  العنف  الوقاية من  متثل 
النوع  املبني عىل  العنف  الوقاية من  التحوييل يف أوضاع مختلفة. وحتى اآلن، يأيت قدر كبري من األدلة حول  التغيري  لتحفيز 
كُيّف معها )انظر  أو  للسياقات اإلنسانية  التدخالت طُّور خصيصاً  االجتامعي من سياقات غري طارئة، غري أن عدد صغري من 

والقدرات واملوارد  الوقت،  االجتامعي  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية  للِفرق  يتوفر  أمثلة(. وعندما  أدناه لالطالع عىل 
االجتامعي  النوع  املبني عىل  العنف  للوقاية من  التحوييل  للتغيري  مبنية  مقاربة  تكييف  تنظر يف  قد  فإنها  املناسب  والدعم 

للِفرق فيام  واضحاً  اُخترِبَت يف أوضاع مختلفة، وهي تقدم توجيهاً  النظرية، وقد  املقاربات متأصلة يف األطر  وتنفيذها. وهذه 
قائم: برنامج  تكييف  كان سيتم  إذا  ما  تقرير  عند  املفيد،  يكون من  وتنفيذها ومراقبتها. وقد  التدخالت  بتخطيط  يتعلق 

البحث والتعرف عىل الربنامج من خالل قراءة جميع املواد ذات الصلة، مبا يف ذلك مجموعة أدوات الربنامج و/أو موارد  	
والبحث. والتقييامت  التنفيذ 

الربنامج. 	 تكييف  بشأن  واملشورة  املعلومات  املزيد من  لطلب  الربنامج  التي وضعت  باملنظمة  االتصال 

وتنفيذه.. 	 الربنامج  لتكييف  العملية  الجوانب  عن  منها  للتعلم  الربنامج  كيّفت  التي  األخرى  املنظامت  مع  التواصل 

الربامج القامئة التي تم تنفيذها يف األوضاع اإلنسانية.
ال تزال قاعدة أدلة جميع برامج الوقاية من العنف املبني عىل النوع االجتامعي يف حاالت الطوارئ يف مرحلة 

النوع  املبني عىل  العنف  للوقاية من  املجتمعية  التحوييل  التغيري  برامج  الضوء عىل  التايل  الجدول  النشوء. ويسلط 
والربامج  بفعاليتها.   املتعلقة  األدلة  بعض  وتتضمن  املحيل  املجتمع  قادة  إىل  االنتباه  والتي تشمل  االجتامعي، 

األربعة األوىل هي تدخالت عىل نطاق املجتمع املحيل تشمل قادة املجتمع املحيل، يف حني أن الربنامج الخامس ال 
الربامج  التدخل. وقامئة  الرغم من أنهم قد يشاركون يف  التحديد دمج قادة املجتمع املحيل، عىل  يستهدف عىل وجه 

تكييفها.  النظر يف  التي ميكن  األخرى  الربامج  لتحديد  البحوث  املزيد من  إجراء  للِفرق  ليست شاملة، وميكن 
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برنامج البدء والوعي والدعم والعمل )ساسا(! »معاً«

ملنظمة أصواتكما ارفعوا 

إنساين نعممستخدم يف سياق 

املحيل املجتمع  قادة  نعميشمل 

الوصف

الحميم ضد  الرشيك  للوقاية من عنف  املجتمعية  للتعبئة  مقاربة  »معاً«، هو  )ساسا(!  والعمل  والدعم  والوعي  البدء  برنامج 
البدء  لربنامج  تنقيح  املحيل. وهو  املجتمع  كافة مستويات  والنساء عىل  الرجال  القوى بني  اختالل موازين  بتحويل  النساء 
ارفعوا أصواتكم يف عام 8002. تعني  أنشأتها منظمة  التي  الناشطني«  أدوات  والوعي والدعم والعمل )ساسا(! »مجموعة 
اختصار  أنها  النساء. كام  العنف ضد  للوقاية من  امللحة  الحاجة  السواحلية، مام يؤكد عىل  باللغة  كلمة »ساسا!« »اآلن!« 

والتضامن. والدعم  بالتعاون  التغيري ممكن  أن  تؤكد كلمة »معاً« عىل  والعمل.  والدعم  والوعي  البدء  األربعة:  الوقاية  ملراحل 

البدء والوعي والدعم والعمل )ساسا(! »معاً« عادًة ما تدعمه منظمة ويقوده نشطاء وقادة وحلفاء  برنامج 
الذين يعيشون ويعملون يف املجتمع املحيل – يرشكون األفراد واألزواج والجريان  النساء والرجال  – جميع 

برنامج »معاً«:  البدء والوعي والدعم والعمل )ساسا(! عملية  برنامج  والقادة اآلخرين والزمالء يف 

يف مرحلة »البدء«، يقيض النشطاء يف املجتمع املحيل وقادة املجتمع املحيل والحلفاء من املؤسسات وقتاً يف استكشاف األعراف  	
املجتمعية بشأن العنف ضد النساء، وينطلقون يف رحلة شخصية لتعميق قوتهم الداخلية إلحداث تغيريات يف حياتهم، ويبدؤون يف 

إرشاك اآلخرين يف املجتمع املحيل. 

يف مرحلة »الوعي«، يستخدم النشطاء والقادة والحلفاء—من خالل اسرتاتيجياتهم الخاصة بالنضال املحيل والقيادة املجتمعية  	
وتعزيز القدرات املؤسسية—مجموعة متنوعة من األنشطة االستفزازية والتفاعلية لتشجيع إجراء تحليل نقدي لسيطرة الرجال عىل 

النساء وصمت املجتمع املحيل إزاء هذا األمر. 

يف مرحلة »العمل«، يتواصل املزيد واملزيد من الناس مع النشطاء والقادة والحلفاء، والذين يتعلمون مهارات جديدة ويضمون  	
قوتهم مع قوة اآلخرين لدعم النساء الاليت يتعرضن للعنف واألزواج الذين يحاولون التغيري، والنشطاء الذين يفصحون عن رأيهم 

ويحّملون الرجال الذين يستخدمون العنف املسؤولية. 

يف مرحلة »العمل«، يدعم النشطاء والقادة والحلفاء سلطة أفراد املجتمع يف اتخاذ إجراءات ودعم التغيري لسنوات قادمة— ترسيخ  	
أعراف جديدة ال يكون فيها العنف ضد النساء مقبوالً عىل اإلطالق وميكن للمرأة أن تعيش حياة آمنة وُمرضية وكرمية. 

بها الوقت واملوارد املوىص  ملخص 

3 أعوام 	

الفريق 	 مرشف/قائد 

اسرتاتيجية 	 لكل  مخصصون  موظفون 

التقنية معتمد 	 للمساعدة  أو مقدم  أصواتكم  ارفعوا  متاح من خالل منظمة  تقني  دعم 

األخرى 	 واألنشطة  للتدريب  الالزمة  املالية  املوارد 
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املعلومات املزيد من  العثور عىل  أين ميكن 
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برنامج البدء والوعي والدعم والعمل )ساسا(! دليل اإلميان

ملنظمة ارفعوا أصواتكم وترو كري )eriacorT(ا

إنساين نعممستخدم يف سياق 

املحيل املجتمع  قادة  نعميشمل 

الوصف

للوقاية  للناشطني  أدوات  لربنامج ساسا!  تكييف  اإلميان هو  والعمل )ساسا(! دليل  والدعم  والوعي  البدء  برنامج 
يأخذ دليل  البدء والوعي والدعم والعمل )ساسا(!  البرشية. برنامج  املناعة  املرأة وفريوس نقص  العنف ضد  من 

وهو  املحلية.  الدينية  املجتمعات  لتستخدمه  ويكيفه  ساسا!  برنامج  يف  املتضمن  واملحتوى  والعملية  الهيكل  اإلميان 
اإلسالم واملسيحية  فيها  التي يشكل  أفريقيا  املقاربة يف  تم وضع  املسيحية واإلسالمية، حيث  الديانتني  يركز عىل 

الرئيسيتني. ومع هذا، فقد تم وضعه برتكيز عاملي وميكن تكييفه مع أي دين يف أي بلد. الديانتني 

للموظفني،  إرشادات  : دليالً يتضمن  اإلميان  البدء والوعي والدعم والعمل )ساسا(! يشمل دليل  برنامج 
برنامج ساسا! يعنّي  الديني املحيل، ودليل تدريب من أجل  ومواد ميكن استخدامها يف املجتمع 

الربنامج. للتعلم من  تقييم  وأدوات  التنفيذ  لكل مرحلة من  وشبكة  فريقاً  اإلميان  دليل 

بها الوقت واملوارد املوىص  ملخص 

من عامني إىل ثالثة أعوام  	

فريق صغري من »قادة اإلميان«، مبا يف ذلك القيادة الدينية 	

األخرى 	 واألنشطة  للتدريب  الالزمة  املالية  املوارد 

املعلومات املزيد من  العثور عىل  أين ميكن 

	 /htiaf-asas/gro.seciovgnisiar//:sptth ملحة عامة: 

	 /htiaf-asas/gro.seciovgnisiar//:sptth مجموعة األدوات: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0149718921000136
 https://raisingvoices.org/wp-content/uploads/2020/02/c.-Suitability-and-Readiness-Assessment.pdf 
 https://raisingvoices.org/wp-content/uploads/2020/02/c.-Suitability-and-Readiness-Assessment.pdf 
 https://raisingvoices.org/wp-content/uploads/2020/02/c.-Suitability-and-Readiness-Assessment.pdf 
 https://raisingvoices.org/wp-content/uploads/2013/02/Insights-from-SASA_interactive-2.pdf 
 https://raisingvoices.org/wp-content/uploads/2013/02/Insights-from-SASA_interactive-2.pdf 
https://raisingvoices.org/sasatogether/
https://bmcmedicine.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12916-014-0122-5
https://raisingvoices.org/sasa-faith/
https://raisingvoices.org/sasa-faith/
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ملنظمة FECINUا

إنساين نعممستخدم يف سياق 

املحيل املجتمع  قادة  نعميشمل 

الوصف

واالستجابة  والنساء  الفتيات  الجنيس ضد  العنف  من  للوقاية  مجتمعي  املحلية هو منوذج  املجتمعات  رعاية  برنامج 
النزاع املسلح يتسبب يف معاناة  له يف األوضاع املترضرة بالنزاعات. ويستند الربنامج إىل فكرة مفادها أنه يف حني أن 
العادات االجتامعية  إيجايب يف  أيضاً إلحداث تغيري  الفرصة  يتيح  الذي يسببه قد  للمترضرين، فإن االضطراب  مروعة 

النوع االجتامعي والتمييز. ويؤكد  املبني عىل  العنف  الجنسني والحد من  املساواة بني  ميكن أن يسهم يف تحقيق 
والرجال عىل حد  والفتيان  والنساء  الفتيات   – بأكملها  املحلية  املجتمعات  أن  املحلية عىل  املجتمعات  رعاية  برنامج 

العيش دون عنف.  يتمتع فيها جميع األفراد بحقهم يف  بيئات أكرث صحة، وأمناً، وسالماً  سواء – تستفيد من 

وأمناً  أكرث صحة  إنشاء مجتمعات  املحلية يف  املجتمعات  رعاية  برنامج  ويتلخص هدف 
أجل: املحلية من  املجتمعات  العمل مع  والنساء من خالل  للفتيات  وسالماً 

بالنزاعات من خالل  	 املترضرة  األوضاع  الجنيس يف  العنف  للناجني من  تحسني رعاية ودعم مناسبني ومنسقني ورحيمني 
املجتمعية.  االستجابة  تعزيز 

تقودها  	 التي  اإلجراءات  املجتمع املحيل وتحفيز  النوع االجتامعي داخل  املبني عىل  العنف  التسامح مع  الحد من 
املساواة بني  تديم عدم  التي  االجتامعية  والعادات  الضارة  املامرسات  للوقاية منه عن طريق تحويل  املحلية  املجتمعات 

العنف. الكرامة واإلنصاف وعدم  الفتيات والنساء إىل عادات تعزز  الجنسني وما يتعلق بذلك من عنف ضد 

إجراء محادثة منظمة  أي،  امليرس« –  »الحوار  أسلوب  املحلية  املجتمعات  برنامج رعاية  يستخدم 
املحيل. وتجتمع  املجتمع  املحيل مع مجموعات مختلفة يف  املجتمع  أفراد مدربون من  يقودها 

العملية، من أجل ما ييل: البالغني واملراهقني معاً، من خالل هذه  مجموعات من 

اإلنسانية واإلنصاف والعدالة. 	 الكرامة  املشرتكة الحرتام  القيم  الوعي واإلدراك بشأن  بناء 

اآلخرين. 	 بتجارب  والظلم  العنف  مع  تجاربهم  ربط 

والظلم.  	 العنف  املساهمة يف  االجتامعي  النوع  بها ألعراف  التي ميكن  الكيفية  تحليل 

االجتامعي  النوع  املبني عىل  العنف  إليجاد حلول ملشكالت  للعمل معاً  املشاركني  يتم متكني  ثم 
وعدم املساواة ودعمهم يف ترجمة هذه الحلول إىل إجراءات ملموسة.
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بها الوقت واملوارد املوىص  ملخص 

من عامني إىل ثالثة أعوام )3 أشهر عىل األقل إلعداد الفريق، و3 أشهر للتخطيط والتخصيص، و81 شهراً للتنفيذ( 	

مدير الربنامج 	

كبري األخصائيني االجتامعيني وكبار العاملني يف إرشاك املجتمع املحيل 	

قادة الِفرق املعنية بإرشاك املجتمع املحيل والعمل االجتامعي  	

قادة املناقشات املجتمعية 	

املعلومات املزيد من  العثور عىل  أين ميكن 

	 9755911.6102.47025531/0801.01/lluf/iod/moc.enilnofdnat.www//:sptth :ملحة عامة

	 erac-seitinummoc/stnemucod/gro.fecinu.www//:sptth مجموعة األدوات: 

	 fdp.lluf.918320e/3/9/nepojmb/tnetnoc/moc.jmb.nepojmb//:sptth التقييم: 

)PA ِMِE( إرشاك الرجال من خالل املامرسات الخاضعة للمساءلة

ملنظمة الدوليةا اإلنقاذ  لجنة 

إنساين نعممستخدم يف سياق 

املحيل املجتمع  قادة  ليس رصاحًة، ومع هذا يجوز إرشاك القادة بوصفهم يشمل 
مراقبني للمجتمع املحيل ومشاركني يف الربنامج. 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13552074.2016.1195579
https://www.unicef.org/documents/communities-care
https://bmjopen.bmj.com/content/bmjopen/9/3/e023819.full.pdf
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الوصف

للوقاية  الخاضعة للمساءلة هو منوذج أويل مبتكر مبني عىل األدلة  الرجال من خالل املامرسات  إرشاك 
الفردي يف  الرجال والفتيان يف تغيري تحوييل للسلوك  النوع االجتامعي بإرشاك  املبني عىل  العنف  من 

املحلية.  مجتمعاتهن  يف  وواقعهن  والفتيات  النساء  مدخالت  من  بتوجيه  مستقرة،  إنسانية  سياقات 

املساءلة  أساسية عىل  تقوم بصورة  للمساءلة هو مقاربة مختربة ميدانياً  الخاضعة  املامرسات  الرجال من خالل  إرشاك 
النساء  بطريقة تحسن حياة  الذكور  النساء وتطوير إرشاك  قيادة  لتكريم  وهيكالً  أسلوباً  وتوفر  والفتيات  النساء  أمام 

للمساءلة يف اآليت:  الخاضعة  الرجال من خالل املامرسات  تتمثل أهداف إرشاك  والفتيات بدالً من تعريضها للخطر. 

املنزل.  	 الجنسني يف  الضارة وزيادة املساواة بني  السلوكيات  الحد من 

والفتيات وتعزيز  	 النساء  أمام  للمساءلة  للنجاح يف وضع منوذج  الالزمة  باألدوات واملهارات  الربنامج  تزويد موظفي 
التحوييل.  التغيري 

النوع  	 املبني عىل  العنف  العقائدية والوقاية من  الُنظُم  التفكري يف  الالزمة إلعادة  الذكور األدوات واملعارف  منح املشاركني 
املحيل.  املجتمع  النساء يف  التي توجهها أصوات  بالربامج  الفردي وتزويدهم  السلوك  تغيري  االجتامعي من خالل 

الرجال داخل  	 الربنامج مع  النوع االجتامعي يف حياتهن والتأثري عىل  املبني عىل  العنف  للتأمل يف  للمشاركات  الفرص  منح 
املحلية. مجتمعاتهن 

بها الوقت واملوارد املوىص  ملخص 

عام واحد  	

الخاضعة للمساءلة  	 الرجال من خالل املامرسات  مرشف إرشاك 

الخاضعة للمساءلة 	 الرجال من خالل املامرسات  مدرب إرشاك 

للمساءلة 	 الخاضعة  الرجال من خالل املامرسات  امليرسون وامليرسات إلرشاك 

املعلومات املزيد من  العثور عىل  أين ميكن 

	 /noitneverp/gro.srednopservbg//:sptth ملحة عامة: 

	 /secruoser-sloot-pame/noitneverp/gro.srednopservbg//:sptth مجموعة األدوات: 

	 -hcraeseR-tnemegagnE-sneM/70/4102/sdaolpu/tnetnoc-pw/gro.srednopservbg//:sptth التقييم: 
fdp.2-laniF-4102-naJ-feirB

https://gbvresponders.org/prevention/
https://gbvresponders.org/prevention/emap-tools-resources/
https://gbvresponders.org/wp-content/uploads/2014/07/Mens-Engagement-Research-Brief-Jan-2014-Final-2.pdf
https://gbvresponders.org/wp-content/uploads/2014/07/Mens-Engagement-Research-Brief-Jan-2014-Final-2.pdf
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مبادرة نقطة التحول

ملنظمة كريا منظمة 

إنساين نعممستخدم يف سياق 

املحيل املجتمع  قادة  نعميشمل 

الوصف

مبتكرة إلنشاء مسارات  اسرتاتيجيات  األطفال وييرس  لزواج  الجذرية  األسباب  تحديد  التحول عىل  نقطة  برنامج  يركز 
واملراهقات  املراهقني  متزامنة مع  باستخدام إرشاك  األطفال  زواج  الربنامج ملسألة  ويتصدى  للمراهقات.  بديلة 
عامة  ويهيئ مساحات  الرئيسية،  الربنامج  الدينيني حول موضوعات  والقادة  املحيل  واملجتمع  واألمهات  واآلباء 

االجتامعية  التوقعات  تحدي  التحول يف  نقطة  مقاربة  وتتأصل  الحوار.  من  ليكونوا جزءاً  املحيل  املجتمع  لجميع 
الطريقة  التأثري عىل  إىل  أيضاً  الفتيات. كام يسعى املرشوع  بقيادة  والنضال  الحركات  بناء  القمعية وتعزيز  واألعراف 

األطفال.  زواج  لقضية  املدين  واملجتمع  والباحثون  املانحة  والجهات  السياسات  بها واضعو  يتصدى  التي 

للمراهقات  أسبوعياً  اجتامعاً   35 من  التحول  نقطة  بربنامج  الخاصة  التدخل  أنشطة  وتتألف مجموعة 
لألمهات واآلباء، واجتامعات ربع سنوية مع قادة املجتمع املحيل، مثل املدرسني  واملراهقني، و81 اجتامعاً شهرياً 

للموظفني  الشخيص  التحول  بشدة عىل  التحول  نقطة  برنامج  ويركز  الدينيني.  والقادة  الحكوميني  واملسؤولني 
الربنامج. االجتامعي لضامن جودة  النوع  املبني عىل  االجتامعي والعنف  النوع  وامليرسين بشأن 

بها الوقت واملوارد املوىص  ملخص 

81 شهراً 	

العادات االجتامعية 21 شهراً   	 الفتيات من أجل تغيري  الذي تقوده  النضال  عنرص 

القروية 21 شهراً 	 عنرص االدخار والقروض 

املعلومات املزيد من  العثور عىل  أين ميكن 

	 /ecneloiv-desab-redneg-gnithgif/htlaeh/krow-ruo/gro.erac.www//:sptth التحول:  نقطة  برنامج  صفحة 
/tniop-gnippit

	 -gnippit/ecneloiv-desab-redneg-gnithgif/htlaeh/krow-ruo/gro.erac.www//:sptth التقييم:  تقارير 
 /secruoser-laem-tniop-gnippit/tniop

	 -gnippit/ecneloiv-desab-redneg-gnithgif/htlaeh/krow-ruo/gro.erac.www//:sptth مجموعة األدوات: 
 /secruoser-margorp-tniop-gnippit/tniop

https://www.care.org/our-work/health/fighting-gender-based-violence/tipping-point/
https://www.care.org/our-work/health/fighting-gender-based-violence/tipping-point/
https://www.care.org/our-work/health/fighting-gender-based-violence/tipping-point/tipping-point-meal-resources/
https://www.care.org/our-work/health/fighting-gender-based-violence/tipping-point/tipping-point-meal-resources/
https://www.care.org/our-work/health/fighting-gender-based-violence/tipping-point/tipping-point-program-resources/
https://www.care.org/our-work/health/fighting-gender-based-violence/tipping-point/tipping-point-program-resources/
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إنشاء برنامج جديد للتغيري التحوييل

النوع  املبني عىل  العنف  للوقاية من  برنامجك  إنشاء  واملوارد،  التنظيمي  وااللتزام  للسياق  تبعاً  املناسب،  يكون من  قد 
االجتامعي،  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية  للِفرق  التحوييل. وميكن  التغيري  املحلية يف  املجتمعات  قادة  االجتامعي إلرشاك 
املبني  العنف  من  للوقاية  التحوييل  للتغيري  مقاربتها  تصميم  والدعم  واملوارد  والوقت  والتخطيط  البحوث  من  يكفي  ما  مع 

املنظمة ألغراض  كبرياً عىل سنوات عدة من جانب  املقاربة استثامراً  النوع االجتامعي وتنفيذها. ومع هذا، ستتطلب هذه  عىل 
مجدية  املقاربة  كانت هذه  وإذا  ومراقبتها.  وتنفيذها  باألدلة  مستنرية  مقاربة  لتصميم  التقني  والدعم  والرشاكات  البحوث 

النوع االجتامعي: ومالمئة، فإن ما ييل قد يكون مفيداً يف اإلعداد إلنشاء برنامج جديد للوقاية من العنف املبني عىل 

االجتامعي. 	 النوع  املبني عىل  العنف  من  للوقاية  بالنسبة  املجتمع  بأولويات  اإلملام 

املجتمع  	 والحامية يف  الخطر  االجتامعي وعوامل  النوع  املبني عىل  العنف  املؤثرة عىل  العوامل  لفهم  إجراء بحوث تشكيلية 
املحيل.

واالجتامعي. 	 السلويك  للتغيري  مختلفة  نظريات  دراسة 

الفعالة. 	 واالسرتاتيجيات  املقاربات  األدلة حول  استعراض 

الجهود.  	 ازدواجية  الدروس وتجنب  برامج وقائية أخرى لالستفادة من  استعراض 

اآلخرين. 	 مع  والتنسيق  والتعاون  االبتكار  فرص  استكشاف 

 Bienvenue aux( مثال من املامرسة: برنامج مرحباً بك يف التغيريات يف املجتمع املحيل
)Changements dans la Communauté

صممــت الهيئــة الطبيــة الدوليــة، لتكملة برنامــج مناهضة العنف املبنــي عىل النوع االجتامعــي يف املجتمعات املحلية 
 Bienvenue aux Changements dans la« املتــرضرة مــن النزاعــات يف جمهورية الكونغــو الدميقراطية، برنامج

Communauté« )BCC( أو »مرحبــاً بالتغــريات يف املجتمــع املحــيل« للوقاية من العنف املبني عــىل النوع االجتامعي 
ونفذتــه عــىل مــدار ســتة أعــوام، ابتداًء من عام 2010. وكان الهدف العــام للربنامج هو خفض مســتوى العنف املبني عىل 
النــوع االجتامعــي يف املجتمعــات املحليــة املســتهدفة من خالل زيادة العمــل املجتمعي عىل جميع املســتويات االجتامعية 

وخلق ســلوكيات إيجابيــة جديدة وإدامتها. 

نُّفــذ الربنامــج بدعــم مــن الوكالة األمريكيــة للتنمية الدولية،بالرشاكة مــع منظمة البحث عن أرضية مشــرتكة )SFCG( التي 
كانت مســؤولة عن تنفيذ تدخالت عىل املســتوى املجتمعي، مثل الربامج اإلذاعية وأنشــطة واســعة النطاق، مثل املرسح 

التشــاريك وعــروض األفــالم يف الهواء الطلق، وكذلــك كلية جونز هوبكنــز بلومربغ للصحــة العامة/مركز برامج االتصال 
)CCP( اللذيــن قــادا بحــوث تكوينيــة قامئة عىل الســكان وقدما الدعم التقني يف تصميم أنشــطة االتصــال الفعالة لتغيري 

السلوك.

وتــرد التوصيــات الرئيســية املســتمدة من الربنامــج والتي ميكن أن تفيــد يف تقييم برامج العنف املبني عــىل النوع االجتامعي 
الجديــدة وتصميمهــا ومراقبتهــا وتقديرها يف أدوات ومــوارد التغيري التحوييل 
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تصميم تدخالت محدودة تستهدف التغيري التحوييل.

النوع االجتامعي برامج شاملة ومتتد ألعوام  املبني عىل  بالعنف  املعنية  الِفرق  تنفذ  أن  املناسب دامئاً  أو  ليس من املمكن 
أو إىل  أو كليهام  أو املجتمعية  التنظيمية  النوع االجتامعي. وقد يرجع هذا إىل األولويات  املبني عىل  العنف  للوقاية من 

القدرات واالستعداد واملوارد املتاحة، مبا يف ذلك الوقت. وعىل الرغم من أن تدخل التغيري التحوييل عىل نطاق أصغر قد 
التغيريات الالزمة، فإن اإلجراءات املختارة بعناية إلرشاك قادة املجتمع املحيل ميكن أن  ال يكون قادراً عىل معالجة جميع 

النوع االجتامعي يف املجتمع املحيل، فضالً عن تحفيز  املبني عىل  العنف  بالوقاية من  الوعي والحافز وااللتزام  بناء  تسهم يف 
النوع  املبني عىل  العنف  النقاش بشأن  أو  الوعي  إذا كانت مستويات  املثال،  الرئيسية. فعىل سبيل  املجاالت  التغيريات يف 

النوع  املبني عىل  العنف  بأمان عن  التحدث  الناس من  الصمت ومتكني  القادة لكرس  ، فإن دعم  للغاية  االجتامعي منخفضة 
النوع  املبني عىل  العنف  التي تديم  الضارة  االجتامعي يشكل خطوة أوىل حاسمة يف تحويل املعتقدات واملواقف واألعراف 

بالعنف املبني  الِفرق املعنية  التي تحدث ملرة واحدة لن تؤدي إىل تغيري تحوييل مستدام، فإن  التدخالت  االجتامعي. ورغم أن 
أثناء املراحل األوىل من االستجابة اإلنسانية وأن تنظر يف  التغيريات حتى  النوع االجتامعي ميكنها أن تتطلع إىل مثل هذه  عىل 
بعناية، حتى  املصممة  للتدخالت  واملوارد. وميكن  واالستقرار  املشاركة  بزيادة  عليها  والبناء  تعزيزها  ميكن  نطاقاً  أصغر  أنشطة 
عندما تكون بسيطة، أن تؤدي دوراً مهامً يف الوقاية من العنف املبني عىل النوع االجتامعي. وسواء كان التدخل يسعى إىل 

بالفعل،  الجارية  الجهود  البناء عىل  أو  النوع االجتامعي  املبني عىل  العنف  الوقاية من  بدء إرشاك املجتمع املحيل املجتمع يف 
التالية: الثالثة  فإن االسرتاتيجيات األصغر حجامً ميكن أن ترشك قادة املجتمع املحيل لدعم واحدة أو أكرث من املقاربات 

بناء الوعي واملعرفة واملهارات

النوع االجتامعي يف املجتمع  	 املبني عىل  العنف  الصمت والتوعية بشأن  الجهود لكرس  أو مواصلة  الخطوات األوىل  أخذ 
املحيل.

املحيل. 	 املجتمع  فئات  بني مختلف  وآمنة ومحرتمة  لتعزيز عالقات صحية  واملهارات  املعرفة  بناء 

تعزيز عادات ومواقف وسلوكيات اجتامعية تتسم باالحرتام واإلنصاف وعدم العنف بني الجنسني.  

العنف  	 باإلنصاف وعدم  تتسم  التي  للسلوكيات  الدعم  لبناء  وأعرافه   املحيل ومعتقداته  املجتمع  قيم  بشأن  النقاش  تحفيز 
الجنسني. بني 

املجتمعية  	 الُنظُم  داخل  الجناة  االجتامعي ومحاسبة  النوع  املبني عىل  العنف  والفتيات من  النساء  لحامية  قواعد  وضع 
وتنفيذها.

تعزيز متكني النساء والفتيات.

دعم مشاركة املرأة يف صنع القرار يف املجتمع املحيل. 	

والفتيات. 	 للنساء  الفرص  زيادة 

وإعداداً  التحوييل، حتى وإن كان عىل نطاق صغري، تخطيطاً  التغيري  يتطلب إرشاك قادة املجتمع املحيل يف 
املحلية  واملجتمعات  والزعامء  والفتيات  بالنساء  الرضر  تلحق  لن  وأنها  آمنة،  األنشطة  أن  دقيقني لضامن 
الِفرق أن  التغيريات املرجوة.  قد تجد  واملوظفني، وأنها ذات صلة ومناسبة للمجتمع وفعالة يف إحداث 

التحوييل. التغيري  املجتمع املحيل يف  أدناه مفيدة عند وضع اسرتاتيجية إلرشاك قادة  الواردة  الخطوات 
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تغيريها. وسيمكنك 1.  إىل  التي تسعى  املشكالت  تحديد  األهمية مبكان  لها. من  التصدي  التي يجب  املحددة  املشكلة  تحليل 
الرغم  التغيري. وعىل  لتحفيز  أفضل  بصورة  املناسبة  واالسرتاتيجيات  املرجوة  التغيريات  تحديد  من  بوضوح  املشكلة  تحديد 
النوع االجتامعي، فإن هناك دوافع مختلفة  العنف املبني عىل  من أن عدم املساواة بني الجنسني هي لب جميع أشكال 

لزواج  الرئييس  املحرك  املحلية هي  املجتمعات  العادات االجتامعية يف بعض  املثال، قد تكون  وعوامل مساهمة. فعىل سبيل 
األطفال، يف حني أن انعدام األمن والفقر يف مجتمعات أخرى قد يكونان عاملني رئيسيني يساهامن يف ذلك. وباملثل، 

املجتمعات  باختالف  الجنيس  العنف  أشكال  مختلف  تسهم يف  التي  واملجتمعية  واألرسية  الفردية  الخطر  عوامل  تختلف 
تحليل  يساعد عىل  أن  والفتيات  والنساء  املحلية  املجتمعات  قادة  الجذرية مع  لألسباب  تحليل  املحلية.  وميكن إلجراء 

منها. للوقاية  املتخذة  اإلجراءات  وتحديد  محددة  مشكلة 

املشكلة 2.  تحديد  التالية، مبجرد  الخطوة  تصبح  للمشكلة.  التصدي  تساعد عىل  أن  التي ميكنها  املرجوة  التغيريات  تحديد 
الجذري  السبب  إىل  وبالنظر  األساسية.  واملخاطر  املحركة  العوامل  لتحويل  املطلوبة  التغيريات  تحديد  وتفكيكها، هي 

التي  التغيريات  املرغوبة ستشمل  التغيريات  فإن  والفتيات،  النساء  ضد  متييزاً  بوصفه  االجتامعي  النوع  املبني عىل  للعنف 
تحليل  االجتامعي، من خالل  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية  للِفرق  والفتيات. وميكن  النساء  املساواة واحرتام  تعزز 

ترتبط مبا ييل: لعوامل محددة  للتصدي  الالزمة  التغيريات  للنظر يف  املحلية  املجتمعات  تدعم  أن  الجذرية،  األسباب 

الفردية.  	 واملهارات  واملواقف  واملعتقدات  املعرفة 

االجتامعي.  	 النوع  عىل  املبني  بالعنف  املتعلقة  املجتمعية  واملامرسات  األعراف 

ومتكنيهن.  	 ووكالتهن  والفتيات  النساء  مشاركة 

إنفاذها   	 وآليات  االجتامعي  النوع  املبني عىل  العنف  من  بالوقاية  املتعلقة  الرسمية  الرسمية وغري  القواعد 
املحيل. املجتمع  داخل 

املبنيعىل   العنف  تقي من  التي  التغيريات  تحديد  والفتيات عند  النساء  األهمية مبكان إرشاك  من   
املجتمع املختلفة يف  والفتيات  النساء  فئات  احتياجات  والتفكري يف  أولوياتها،  االجتامعي ووضع  النوع   

  املحيل ووجهات نظرها واهتامماتها، مبا يف ذلك الاليت يتمتعن بصوت أقل وظهور أقل. 

ميكنك يف 3.  املحيل.     املجتمع  املنشودة يف  التغيريات  أن تدعم  التي ميكنها  القادة  التغيريات بني  تحديد 
املجتمع  التغيري يف  تحفيز  للمساهمة يف  املحلية  املجتمعات  قادة  يتخذها  قد  التي  املرجوة  التغيريات  تحديد  املرحلة  هذه 

النساء والفتيات  األفكار ويرشك  يثري  أن  النوع االجتامع  املبني عىل  بالعنف  املعني  للفريق  املحيل األوسع نطاقاً. وميكن 
األوسع  املحيل  للمجتمع  بالنسبة  املرجوة  التغيريات  تكون  وقد  العملية.   اآلخرين يف هذه  والرشكاء  النسائية  والجمعيات 

تحديداً  أكرث  أو  منشودة مختلفة  تغيريات/إجراءات  تحديد  أيضاً  للِفرق  لكن ميكن  نفسها،  املختلفني هي  وللقادة  نطاقاً 
تغيريات مختلفة منشودة  تحدد  أن  أيضاً  للِفرق  املحيل، ميكن  املجتمع  قائد  عىل مواصفات  واعتامداً  للقادة.  بالنسبة 

بني  التغيريات  أمثلة عىل  أدناه  وتتضح  قيادية رسمية.  مناصب ومسؤوليات  يتولون  الذين  أولئك  مثل  املختلفة،  للقيادات 
محددة. ملشكلة  للتصدي  القادة 
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التغيريات املنشودة بني القادةالتغيريات املنشودة يف املجتمع املحيلالعوامل األساسيةاملشكلة

العقاب  اإلفالت من 
الجنيس  العنف  عىل 

الفتيات يف  ضد 
املحيل. املجتمع 

الجنيس ضد  	 العنف 
ومخزي  مخفي  الفتيات 

للناس  وال ميكن 
عنه. التحدث 

لوم األرس واملجتمع  	
نطاقاً  األوسع  املحيل 

الناجيات. للفتيات 

الفتيات  	 تحميل 
املسؤولية  الناجيات 

يلحقن  أنهن  واعتبار 
بأرسهن. العار 

الفتيات عىل  	 إكراه 
الجناة  الزواج من 

»الرشف«. الستعادة 

املحلية  	 املجتمعات  مناقشة 
وعواقبه  الجنيس  للعنف 

الضارة.

للفتيات  	 أفراد األرسة  دعم 
لالغتصاب  تعرضن  الاليت 

لومهن.  وعدم  وحاميتهن 

املحيل  	 املجتمع  إلقاء 
العنف  واللوم يف  املسؤولية 

الجناة. عىل  الجنيس 

وليس  	 الجناة،  معاقبة 
االغتصاب. عىل  الناجيات، 

العدالة  	 عمليات  حامية 
الناجيات  لكرامة  العرفية 

وحقوقهن.  وسالمتهن 

القادة  	 مساهمة 
النقاش  يف  بإيجابية 
العام حول حقوق 

السالمة  يف  الفتيات 
والكرامة وحول أرضار 

الجنيس. العنف 

وتعززيهم  	 القادة  دعم 
واملعتقدات  للمواقف 

التي  والسلوكيات 
الفتيات  تحمي 

وتدعمهن. الناجيات 

لالغتصاب  	 القادة  إدانة 
لضامن  واتخاذ خطوات 

الجناة. مساءلة 

 

الرامية إىل إحداث 4.  األنشطة  املحلية يف تحديد  املجتمعات  سيساعد إرشاك قادة  القادة.  بالرشاكة مع  تحديد األنشطة 
اتباع مقاربة  التدخل. ومن شأن  النظر عن نطاق  لها، بغض  تغيريات عىل تعزيز اإلمساك بزمام املشكلة وإيجاد حلول 

للِفرق أن  به. وميكن  من احتاملية أن تكون األنشطة مناسبة للسياق وذات صلة  أيضاً  تشاركية لتحديد األنشطة أن يزيد 
وكام ورد مبزيد من  تطبق رسم الخرائط وأن تحدد مالمح قياداتها املجتمعية كجزء من فصل »بناء أساس لإلرشاك«. 

القادة  أدوار وتأثري مختلف  النظر يف  اإليجايب،  التغيري  لتعزيز  القادة  املهمعند إرشاك  التفصيل يف فصل »بناء أساس«، فمن 
والفتيات  النساء  وتعزيز سالمة  االجتامعي  النوع  املبني عىل  العنف  بإنهاء  االلتزام  يتشاركون  الذين  القادة  وتحديد 

ما ييل:   التغيري  لدعم  القادة  ينفذها  قد  التي  األنشطة  وكرامتهن. تشمل بعض 

النوع   	 املبني عىل  العنف  الرئيسية بشأن أرضار  الرسائل  تبادل  توعية مجتمعية عن طريق  املساهمة يف حملة 
العنف مع شبكاتهم.  باالحرتام وعدم  تتسم  التي  العالقات  االجتامعي وفوائد 

الجامعي   	 والحوار  التفكري  لتيسري  االجتامعي  النوع  املبني عىل  العنف  مناقشات مجتمعية حول  املشاركة يف 
العنف. وعدم  باإلنصاف  تتسم  عالقات  لتعزيز 

املجتمع   	 يف  وأمناً  إنصافاً  أكرث  إقامة عالقات  املجتمع املحيل من أجل  أولويات  عقد اجتامع مجتمعي ملناقشة 
املحيل.
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الناجيات،   	 تعزز سالمة  والتي  الجنيس  للعنف  املناسبة  املجتمعية  العقوبات  األقران الستكشاف  مع  املنارصة 
ورفاههن. وكرامتهن، 

أو 5.  اللوجستي،  الدعم  إىل مستويات مختلفة من  القادة  يحتاج  األنشطة ومراقبتها. قد  لتنفيذ  القادة  وضع خطة ودعم 
التقني، أو العميل، أو غري ذلك من أشكال الدعم لتنفيذ األنشطة. ومن املهم أيضاً مراقبة األنشطة لضامن أال تؤدي دون 

األنشطة  نتائج سلبية غري مقصودة. وستساعد مراقبة فعالية  إىل  أو  الضارة  املعتقدات واملواقف  تعزيز  إىل  قصد 
وتخطيطها. املستقبلية  الوقاية  وبرامج  اسرتاتيجيات  تصميم  يف  أيضاً  واستعراضها 

الجذرية.   انظر األدوات واملوارد لالطالع عىل عينة: تحليل األسباب 
املحلية.    املجتمعات  القادة وداخل  التغيري بني  أنشطة تحفيز  األمثلة عىل  املزيد من  انظر قسم »أفكار لإلرشاك« لالطالع عىل 



170

أفكار لإلرشاك

بناء الوعي واملعرفة واملهارات.

االجتامعي  النوع  املبني عىل  للعنف  الجذرية  األسباب  تحليل 
.)CEI( والتعليم  والتثقيف  التواصل  ومواد  للرسائل  التشاريك  الوضع 

الوعي. وزيادة  التوعية 
املجتمعية. والحمالت  الفعاليات 

التعليمي. الرتفيه 
الحياتية. واملهارات  الجامعي  التعلم 

تعزيــز عــادات ومواقــف وســلوكيات اجتامعيــة تتســم باالحــرتام واإلنصــاف وعــدم العنــف بــني 
الجنسني  

باإلنصاف. تتسم  التي  االجتامعية  والسلوكيات  واملواقف  األعراف  لتعزيز  الجامعية  املناقشات 
االجتامعي.  النوع  املبني عىل  العنف  الوقاية من  إجراءات  تخطيط 

والوطنية الدولية  القانونية  األطر  مخاطبة 

تعزيز متكني النساء والفتيات.

النساء القادة  الرئيسية: دعم  انظر مجاالت اإلرشاك 
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تحليل األسباب الجذرية للعنف املبني عىل النوع االجتامعي  

النوع  املبني عىل  للعنف  املختلفة  والدوافع  الخطر  تحليل عوامل  ينطوي عىل  الجذرية هو مترين  األسباب  تحليل 
االجتامعي يف أي مجتمع محيل. وعىل الرغم من أن أوجه عدم املساواة والتمييز املبنية عىل النوع االجتامعي تقع يف 

النوع االجتامعي، فإن هناك عوامل أخرى عديدة تسهم يف ذلك. ومن بني هذه العوامل تلك  صميم العنف املبني عىل 
التي  والقوانني  والسياسات،  والقواعد  الجامعية  واألعراف  واملعتقدات  والسلوكيات  واملواقف  الفردية  باملعتقدات  املتعلقة 

لها يعترب جزًءا  النوع االجتامعي وتدميه والتصدي  املبني عىل  العنف  التي تدفع  العوامل  السلوك. وتحديد هذه  توجه 
الجامعي  التفكري  أفراد املجتمع املحيل أن ميّكن  الجذرية مع  الوقاية منه. ومن شأن إجراء تحليل لألسباب  جوهريًا من 
بدوره ميّكن  املحيل ومعرفتها. وهذا  املجتمع  االجتامعي يف  النوع  املبني عىل  للعنف  املحركة  العوامل  وتحديد مختلف 

املبني عىل  العنف  تديم  التي  الظروف  لتحويل  املحيل  املجتمع  التي ميكن إجراؤها داخل  املحددة  التغيريات  من تحديد 
الجذرية عىل فوائد عدة، منها: النوع االجتامعي وتبقيه. ينطوي إرشاك قادة املجتمع املحيل يف تحليل األسباب 

النوع االجتامعي يف املجتمع املحيل. 	 املبني عىل  العنف  القادة وفهم أسباب ودوافع  بناء وعي 

النساء  	 القادة عىل وجهات نظر اآلخرين، مبن فيهم  بالتغيري وإطالع  امللتزمني  املجتمع املحيل  القادة وغريهم يف  الجمع بني 
والفتيات.

والتي ميكن  	 تحقيقها  التي ميكن  التغيريات  وتحديد  االجتامعي  النوع  املبني عىل  العنف  تفكيك مشكلة  املساعدة عىل 
فيها.  واملساهمة  بها  االلتزام  للقادة 

التحوييل     التغيري  أدوات وموارد  الجذرية يف  األسباب  تحليل  انظر عينة 

)CEI( الوضع التشاريك للرسائل ومواد التواصل والتثقيف والتعليم 

ميكن للِفرق املعنية بالعنف املبني عىل النوع االجتامعي إرشاك 
قادة املجتمع املحيل يف تحديد الرسائل الرئيسية لزيادة الوعي 

وبناء املعرفة حول العنف املبني عىل النوع االجتامعي عند وضع 
مواد التواصل والتثقيف والتعليم )CEI( لتبادلها مع املجتمع 

املحيل األوسع نطاقاً. كام يزيد إرشاك قادة املجتمع املحيل يف وضع 
الرسائل ومواد اإلعالم والتوعية من مشاركتهم والتزامهم بتبادل 

الرسائل التي تستهدف تعزيز املواقف والسلوكيات واألعراف التي 
تتسم باإلنصاف وعدم العنف بني الجنسني وتعزيز سالمة النساء 
والفتيات وكرامتهن ورفاههن. كام ينبغي إرشاك الفتيات والنساء 

أيضاً يف العملية، ألن تجاربهن وأولوياتهن ومنظوراتهن ينبغي 
أن توّجه جهود الوقاية من العنف املبني عىل النوع االجتامعي 
عىل الدوام.   وميكن أن يستغرق وضع الرسائل ومواد التواصل 

والتثقيف والتعليم من يوم إىل عدة أسابيع، تبعاً لتعقيد القضية 
واملوضوع، وعدد األشخاص الذين يعملون عىل تصميم املحتوى 

واملواد، وعدد الرسائل واملواد الالزمة، وقنوات االتصال التي 
ستُستخَدم والوقت الالزم لالختبار املسبق للرسائل واملواد. 

للتصميم  عمل  حلقة  املامرسة:  من  مثال 
فنانني مع 

نظم برنامج ملناهضة العنف املبني عىل النوع االجتامعي 
يف جمهورية الكونغو الدميقراطية ورشة عمل مدتها ثالثة 
أيام شارك فيها 25 من قادة املجتمعات املحلية وممثلون 

آخرون، موزعني عىل خمس مجموعات، مع تعيني فنان 
لكل مجموعة. استعرض املشاركون تحليالً ملشكلة العنف 

املبني عىل النوع االجتامعي، ورؤية الربنامج ملجتمع 
محيل يتسم باملساواة وعدم العنف، وعنارص تغيري 

السلوك املجتمعي.  ثم عملوا يف مجموعات لتحديد 
الجامهري املستهدفة والرسائل الرئيسية. ساعد الفنانون يف 
رسم التصاميم أثناء العصف الذهني الجامعي. ويف اليوم 

الثالث، ُدعيَت جامهري االختبار املسبق لالنضامم إىل 
ورشة العمل واستعراض أفكار املجموعات ملواد التواصل 

والتثقيف والتعليم.  
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التحوييل    التغيري  أدوات ومواد  االتصال يف  املرجعية: مواد  والقامئة  الرئيسية  الرسائل  انظرخطوات وضع 

التوعية وزيادة الوعي.

النوع االجتامعي خطوة أوىل حاسمة يف تحفيز  املبني عىل  العنف  املعرفة والوعي بشأن  بناء  يشكل 
الوعي  وبناء  املعلومات  تبادل  للمساعدة يف  االتصال  األساليب وقنوات  التغيري وهناك مجموعة واسعة من 

ما ييل: املشرتكة  االتصال  قنوات  االجتامعي. تشمل  النوع  املبني عىل  العنف  املجتمعي بشأن 

تثقيف  	 أمثلتها  الصغرية. وتشمل  املجموعات  أو  األشخاص  بني  والتبادل  التفاعل  التي تشمل  األشخاص  بني  االتصال  قنوات 
الوالدين والطفل، أو بني املعلم والطالب، أو بني الزوجني، ومجموعات الدعم. األقران واالتصال بني 

واملناقشات  	 املجتمعية  االجتامعات  أمثلتها  وتشمل  املحيل.  املجتمع  داخل  املعلومات  تبادل  تشمل  التي  املجتمعية  القنوات 
الدينية. واملواعظ  والفعاليات  املجتمعية 

التلفاز والراديو والصحف  	 أمثلتها  الناس. وتشمل  التي تصل إىل عدد كبري من  املطبوعة واإلذاعية  وسائل اإلعالم  قنوات 
وامللصقات. والنرشات  واملجالت  واألفالم 

واإلنرتنت،  	 املحمول  الهاتف  تكنولوجيات  تشارك محتوى رقمي عن طريق  التي  والرقمي  االجتامعي  التواصل  وسائل  قنوات 
املحمول.  الهاتف  والحاسوب وشبكات  اإلنرتنت  الصوتية عرب  واملقاطع  والصور  والنصوص  الرقمية  الفيديوهات  مبا يف ذلك 

واأللعاب  االجتامعي  التواصل  واملدونات ومواقع شبكات  )الفلوغ(  املريئ  والتدوين  الويب  مواقع  أمثلتها  وتشمل 
والتطبيقات. والربمجيات  اإللكرتوين  والتعلم  اإلنرتنت  عىل  اإللكرتونية 

التوعية وزيادة  املجتمع املحيل يف  قادة  النوع االجتامعي إرشاك  املبني عىل  بالعنف  املعنية  للِفرق  وميكن 
بصفتهم  وثانياً،  ومراقبتها،  وتنفيذها  اسرتاتيجيات  تصميم  عند  مستشارين  بصفتهم  أوالً،  بطريقتني:  الوعي 

اآلخرين.   لدى  والوعي  املعرفة  لبناء  ومنصاتهم  تأثريهم  باستخدام  وذلك  التوعية،  ميرسين ألنشطة 

والوعي،  التوعية  بصفتهم مستشارين يف تصميم  املحيل  املجتمع  قادة  عند إرشاك  للِفرق،  وميكن 
القادة املهتمني من أجل اآليت: عقد اجتامعات منتظمة مع األفراد أو مجموعات 

املجتمع  	 يف  الوعي  بزيادة  املستهدفة  الرئيسية  الجامهري  تحديد 
املحيل، مبا يف ذلك القادة اآلخرين.

الصلة. 	 ذات  االتصال  وقنوات  الفعالة  املقاربات  تحديد 

والرسائل. 	 املعلومات  تبادل  اسرتاتيجيات  اعتامد 

الوعي. 	 لزيادة  الرئيسية  واألفكار  املوضوعات  أولويات  تحديد 

وتأثريها  	 الرسائل  لزيادة وصول  وتأثريهم  شبكاتهم  استخدام 
ألقىص درجة.

لآلراء واألفكار من أجل  	 املنفذة، طلباً  األنشطة  استعراض 
التحسني.

القادمة.  	 لألنشطة  التخطيط 

الدينيون  القادة  املامرسة:  مثال من 
املتعلقة  للمعلومات  ميرسين  بصفتهم 
االجتامعي   النوع  املبني عىل  بالعنف 

يرشك برنامج ملناهضة العنف املبني عىل النوع 
االجتامعي يف مايل قادة املجتمع املحيل املتفانني 

واملدربني، مبن فيهم القادة الدينيني، يف جميع أنشطة 
زيادة الوعي. يتحدث القادة عن موضوعات تتعلق 
بالعنف املبني عىل النوع االجتامعي أثناء الحمالت 

واحتفاالت األيام العاملية والربامج اإلذاعية. كام يقود 
القادة الدينيون جلسات توعية بشأن العنف املبني عىل 

النوع االجتامعي يف مساجدهم وكنائسهم. 
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لتبادل  املحيل بصفتهم ميرسين  املجتمع  قادة  الِفرق، عند إرشاك  يجب عىل 
القادة األفراد: التأكد من أن  املعلومات وزيادة الوعي، 

والفتيات. 	 للنساء  والعدالة  واإلنصاف  والكرامة  املساواة  ومبادئ  بقيم  ملتزمني 

للناجيات وكيفية  	 املقدمة  الخدمات  االجتامعي، مبا يف ذلك حول  النوع  املبني عىل  العنف  لديهم معلومات دقيقة حول 
املساعدة. طلب 

اتصال جيدة. 	 مهارات  لديهم 

إيصالها. 	 وكيفية  للرسائل  فهم  لديهم 
 

التحوييل    التغيري  أدوات وموارد  الرئيسية يف  الرسائل  انظرخطوات وضع 

الفعاليات والحمالت املجتمعية.

مبا يف  املحتملة،  الفوائد  من  بالعديد  االجتامعي  النوع  املبني عىل  العنف  املجتمعية ضد  والحمالت  الفعاليات  تتمتع 
القرار واملساعدة عىل إحداث  الناس والتأثري عىل صانعي  الوعي وتعبئة مجموعات كبرية من  ذلك املساعدة عىل خلق 

االجتامعية  العادات  التحول يف  التغيري واملساهمة يف تحفيز  كتلة جوهرية من أجل  القوانني والسياسات وبناء  تغيريات يف 
اليوم  عند االضطالع بها باالقرتان مع أنشطة أخرى.3 وقد تتمحور الحمالت حول فعاليات دولية أو وطنية محددة، مثل 
النوع االجتامعي، أو قد  العنف املبني عىل  النشاط ملناهضة  الـ يوماً من  اليوم الدويل للطفلة أو حملة  الدويل للمرأة أو 
ما يشارك قادة املجتمعات املحلية إىل حد كبري يف الحمالت  تُصّمم عىل أساس أولويات وأطر زمنية محددة محلياً. وكثرياً 

فعىل  املحلية.  القضايا  بشأن  لقيادة حمالت  ويقودونها  االسرتاتيجيات  من  وغريها  الفعاليات  ينظمون  ما  وغالباً  املجتمعية، 
الـ 61 وتيرس  النشاط  أيام  الوطنية واملحلية فعاليات حول  النسائية  املنظامت  قيادات من  تنظم  املثال، عادًة ما  سبيل 

االجتامعي.  النوع  املبني عىل  العنف  العمل ضد  بتعزيز  يتعلق  فيام  القرار  للتأثري عىل صانعي  اإلعالمية  الحمالت 

النوع االجتامعي واألنشطة األخرى: العنف املبني عىل  القادة يف فعاليات حمالت  للِفرق فعل ما ييل عند إرشاك  ميكن 

القادة إىل االنضامم إىل لجنة للحملة أو إىل اجتامعات تخطيط للمساعدة يف تحديد املوضوع أو األهداف وتصميم  	 دعوة 
أن تعرف من  الِفرق من  البداية، ستتمكن  القادة منذ  واللوجستيات. ومن خالل مشاركة  األنشطة  الرسائل واملواد وتنظيم 

الحملة  استخدام  كيفية  القادة  تتعلم من  وأن  الحملة  اإلسهام يف  وأولوياتهم وكيف ميكنهم  الحملة  يفهمون  القادة كيف 
أو  الحملة  أيضاً يف لجنة  النساء واملمثالت  القادة  للتأثري عىل اآلخرين يف املجتمع املحيل. وسيكون من املهم ضامن مشاركة 

التخطيط.  اجتامعات 

وأدوار  	 وااللتزامات  الرئيسية واألنشطة  الزمني واألحداث  والجدول  وإقرارها  الحملة  أغراض  باستعراض  اللجنة  قيام  ضامن 
الحملة وتعبئة  بتأييد  البعض  يكتفي  الحمالت. وقد  متنوعة يف  أدواراً  القادة  يؤدي  القادة ومسؤوليات وقد  مختلف 

يتحدثون يف  أكرث علنية، حيث  اآلخر دور  للبعض  بينام قد يكون  املعلومات،  تبادل  للمشاركة عن طريق  شبكاتهم 
استجابًة  تنشأ  قد  التي  الصعبة  أو  الخالفية  املسائل  كيفية معالجة  القادة حول  مناقشة  التأكد من  املقابالت.   أو  الفعاليات 

الحملة. تنتج عن  التي  أو وسائل اإلعالم  العامة  الترصيحات  أو  للرسائل 

العامة أو لوسائل اإلعالم،  	 الحملة، أو غريها من املحافل  القادة مرتاحني للتحدث علناً يف إحدى فعاليات  التأكد من أن 
وتقديم الدعم لهم إذا مل تكن لديهم خربة يف التحدث علناً. )انظر الخطوة 5 يف قسم »بناء أساس لإلرشاك«.(   

القادة: التالية لدعم  الخطوات  اتخاذ  انظر يف 
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الرسائل   	 الضوء عىل  وسلّط  الرئيسية معاً  النقاط  اطلب تحديد  الفعالية.  قبل  القادة  الحوار مع  نقاط  اعرض 
القادة خطاباتهم.  أعد  إذا  الرئيسية، 

إذا   	 العمل كجمهور من أجل املامرسة،  النوع االجتامعي  املبني عىل  بالعنف  الفريق املعني  اعرض عىل أعضاء 
القادة يرغبون يف املامرسة.  كان 

يُتوقّع   	 القادة مبعلومات جيدة مسبقاً، فال  أعد  للرد.  االستعداد  القائد عىل  الجمهور وساعد  أسئلة من  توقع 
النوع االجتامعي.   القادة أن يكونوا خرباء يف مجال العنف املبني عىل  من 

الحملة وفعالياتهم وإعدادهم ودعمهم جيداً. 	 أنشطة  القادة عىل  احرص عىل إطالع 

القوة  	 املعلومات ومناقشة مواطن  األنشطة الستخالص  أو غريها من  الفعاليات  بعد  القادة  متابعة مع  اجتامعات  اعقد 
املستفادة.  والدروس  والتحديات  والنجاحات 

الحملة واإلقرار مبساهامتهم  	 الضوء عىل نجاح  أرسل خطاب شكر يسلط  والتزامهم.  للقادة عىل وقتهم  الشكر رسمياً  وّجه 
هو أحد طرق فعل ذلك.

التحوييل    التغيري  الفعاليات يف أدوات وموارد  انظر النرشة اإلرشادية: إرشاك قادة املجتمع املحيل يف 
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الرتفيه التعليمي.

التعليمي«، هو طريقة شائعة إلرشاك مجموعات مختلفة يف  »الرتفيه  باسم  أيضاً  يُعرَف  والذي  التعليم،  التعليم من خالل 
املجتمع املحيل يف زيادة الوعي والتغيري السلويك واالجتامعي.  وتشمل أمثلة ذلك عرض فيلم أو االستامع إىل برنامج إذاعي 
التشاريك ودمج رسائل  الرقص واملرسح  أو  أدناه(، وتنظيم  فعاليات موسيقية ومسابقات لألغاين  املثال  )انظر  وعقد مناقشة 

الرياضية والعروض اإلعالمية، مثل املرسحيات اإلذاعية. وميكن دعوة  النوع االجتامعي يف األحداث  املبني عىل  العنف 
أو  االجتامعي  النوع  املبني عىل  بالعنف  الصلة  ذات  التعليمي  الرتفيه  فعاليات  للمساعدة يف تصميم  املحيل  املجتمع  قادة 
الفعاليات أو املشاركة فيها أن تزيد اهتامم  القادة إىل حضور هذه  اعتامدها أو تخطيطها أو املشاركة فيها.  ميكن لدعوة 

املجتمعية  التوعية  أحداث  وتتيح  الشباب.  تستهدف  كانت  إذا  ال سيام  فيها،  واملشاركة  الفعاليات  بهذه  املحلية  املجتمعات 
الذين هم  املحيل  املجتمع  لقادة  علناً  الشكر  لتوجيه  االجتامعي  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية  للِفرق  فرصة جيدة  أيضاً 

إبداعية يف نوع صيغ  النوع االجتامعي. وفكر بطريقة  املبني عىل  للعنف  التصدي  بنشاط يف  أو يشاركون  للربنامج  حلفاء 
الحوار وإجراء محادثة موجهة. لبدء  الدراما اإلذاعية  املثال، استخدم  القادة. فعىل سبيل  انتباه  القادة وجذب  إرشاك 

التعلم الجامعي واملهارات الحياتية.

بناء معرفة األفراد ومهاراتهم  الرجال، عىل  أو  النساء  أو  الفتيان  أو  الفتيات  الجامعية، مع مجموعات من  تركز بعض األنشطة 
التي  بالقوانني  املعرفة  بناء  الجامعي عىل  التعلم  يركز  أن  االجتامعي. وميكن  النوع  املبني عىل  العنف  بالوقاية من  املتعلقة 

بالنسبة  االجتامعي  النوع  املبني عىل  العنف  أشكال  املرتتبة عىل مختلف  العواقب  أو  االجتامعي  النوع  املبني عىل  العنف  تحظر 
لألفراد واألرس واملجتمعات املحلية.  وقد تشارك مجموعات من املراهقني أو املراهقات، أو مجموعات من الشباب، يف فصول 

)ارتكاب  االجتامعي  النوع  املبني عىل  العنف  بالوقاية من  تتعلق  يركز عىل موضوعات  باستخدام منهج درايس  الحياتية،  املهارات 
القرار ومهارات االتصال والعالقات  الذات وصنع  التعرض له(، مبا يف ذلك تقدير  النوع االجتامعي وتجارب  العنف املبني عىل 
واملعرفة  االطالع  يقود ميرسون واسعوا  أن  األهداف. يجب  واإلنجابية وتحديد  الجنسية  والحقوق  والصحة  والسالمة  الصحية 

املجتمعات  قادة  بإمكانية إرشاك  النوع االجتامعي  املبني عىل  بالعنف  املعنية  الِفرق  الحاالت، قد تعرتف  التعلم. ويف بعض  فرص 
بوصفهم ميرسين عىل معرفتهم  القادة  تعتمد مشاركة  أن  وينبغي  أو ميرسين.  بصفتهم مشاركني  النساء،  القادة  املحلية، ال سيام 

فإن  أو مشاركني،  بوصفهم ميرسين  القادة  انضم  التعلم. وسواء  بقيادة مجموعات  واهتاممهم  وارتياحهم  االختصاص  مبجاالت 
يتطلب مستوى من  الجامعي  فالتعلم  املحيل،  املجتمع  قادة  للتعلم مع  مرتاحني  يكونوا  أن  اآلخرين يجب  املجموعة  أعضاء 

الصلة.  السلطة ذات  االنتباه إىل ديناميات  الجامعية دون  القادة يف األنشطة  ينبغي إدماج  الوفاق والثقة داخل املجموعة. وال 

التي ال يشاركون فيها يف أنشطة  الحاالت  التعلم الجامعية وإقرارها حتى يف  القادة لدعم أنشطة  وميكن إرشاك 
اآلباء واألمهات  الحياتية عىل  املهارات  الواضح لربامج  القادة  يؤثر دعم  أن  الجامعية مبارشًة. فيمكن  التعلم 

إليها.  واألوصياء وأزواج الشباب املتزوجني، وهو ما قد يؤثر إيجابياً عىل االستفادة من هذه الفرص والوصول 

املناقشات الجامعية لتعزيز األعراف واملواقف والسلوكيات االجتامعية التي تتسم باإلنصاف.

النوع االجتامعي  املبني عىل  العنف  الوقاية من  لتيسري اإلرشاك يف  أن تكون وسيلة فعالة  الجامعية  للمناقشات  ميكن 
وكرامتهن ومساواتهن  والفتيات  النساء  تحمي سالمة  التي  اإليجابية  االجتامعية  العادات  تعزيز  تساهم يف  أن  وميكن 

املبني  العنف  مناقشة  املحيل  املجتمع  تتيح ألعضاء  وتشكيالت  منتديات  يف  الجامعية  املناقشات  تنظيم  وميكن  وتقّدرها. 
واملناقشات  بصورة جامعية.  وعلنية ووضع حلول محلية  آمنة  مناقشة  الجذرية وعواقبه  وأسبابه  االجتامعي  النوع  عىل 
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املبني عىل  العنف  وآرائهم حول  نظرهم  تبادل وجهات  املحيل عىل  املجتمع  أفراد  لتشجيع  وتفاعلية  تشاركية  عمليات 
املجتمع املحيل، كجزء من عملية ميرسة  أفكارهم حول ما ميكن عمله بشأنه. وميكن ألعضاء  النوع االجتامعي، وكذلك 

النوع االجتامعي  العنف املبني عىل  التي ميكن   اتخاذها للوقاية من  ومن خالل سلسلة من الحوارات، تحديد اإلجراءات 
اآلخرين.  املصلحة  ينبغي معالجتها مع أصحاب  التي  االجتامعي  النوع  املبني عىل  العنف  الوقاية من  أولويات  وكذلك 

املجتمعية  والشواغل  واألولويات  القيم  مناقشة  وقادته من  املحيل  املجتمع  أفراد  لتمكني  املشكالت، ميكن  إىل حل  وباإلضافة 
الوقاية من  النظر بشأن  األفكار ووجهات  وتبادل  االجتامعي  النوع  املبني عىل  بالعنف  يتعلق  فيام  آمنة وعلنية  بصورة 

النوع االجتامعي أن يساعد عىل تعزيز عالقات آمنة وغري عنيفة داخل األرس واملجتمع املحيل.  املبني عىل  العنف 

باكستان  الجنسني يف  املامرسة: مناقشات جامعية منفصلة لكل من  مثال من   

أرشك برنامج مناهضة العنف املبني عىل النوع االجتامعي يف باكستان قادة املجتمع املحيل إلنشاء ِفرق لدعم النوع االجتامعي، 
وهي مجموعات منفصلة لكل من الجنسني من املتطوعني من املجتمع املحيل الذين يتولون مسؤولية إجراء مناقشات مع 

الرجال أو النساء بشأن عوائق العنف املبني عىل النوع االجتامعي، مبا يف ذلك اآلثار الضارة لبعض املامرسات التقليدية. كام 
تتحدث مجموعات دعم النوع االجتامعي مع أفراد املجتمع املحيل بشأن فوائد تعليم الفتيات واملشاركة االقتصادية 

واالجتامعية للنساء.

الجامعية: املناقشات  املجتمع املحيل يف  قادة  عند إرشاك 

واملعابد  	 والكنائس  املساجد  مثل  الدينية،  املؤسسات  ذلك  مبا يف  القامئة،  املجتمعية  واملامرسات  الهياكل  ميكن الستخدام 
فعاالً.4 يكون  أن  الجامعية،  املناقشات  والطقوس يف  والصلوات  الدينية  واملواعظ 

املختلفة. 	 املناقشات  يف  إرشاكهم  يتم  فيمن  فكراسرتاتيجياً  فرقاً.  يحدث  املجتمعي  الرتكيب 

ومساواتهن  	 وكرامتهن  والفتيات  النساء  تعزز سالمة  التي  القيم  يتقاسمون  والذين  للربنامج  حلفاء  الذين هم  أرشكالقادة 
اآلخرين.   املحيل  املجتمع  أفراد  مع  الجامعية  املناقشات  بصفتهن مشاركات يف 

من  	 ذلك  مبا يف  املنتظمة،  املجتمعية  للمناقشات  عملية  تنظيم  االجتامعي  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية  للِفرق  ميكن 
امليرسين.     إىل  الصادرة  والتوجيهات  مناقشتها  سيتم  التي  واملوضوعات  واألهداف  ُستعَقد  وكيف  فيها  سيشارك 

الفريق أو أفراداً يف املجتمع املحيل،  	 التيسري الجيد أمًرا حيوياً، ويجب أن يحظى امليرسون، سواء كانوا أعضاًء يف  يعترب 
الخالف  وإدارة  تشاركية  وتيسري عمليات  الجامعية،  العمليات  السالمة يف  تهيئة  املناسبة يف  باملهارات  يتمتعوا  وأن  باالحرتام 

الصعبة.  واملحادثات 

ويجب أن يكون امليرسون مستعدين جيداً قبل كل دورة وأن تُتاح لهم فرصة اإلحاطة بعد كل حوار. 	

املحلية املجتمعات  بقيادة  الُنظُم  تغيري  املامرسة:  مثال من   

دعم برنامج ملناهضة العنف املبني عىل النوع االجتامعي يف جمهورية الكونغو الدميقراطية مجموعات الحامية املجتمعية التي 
حددت أن االعتداء والتحرش الجنسيني يف املدارس ميثالن شاغالً رئيسياً. وقد ساعد الربنامج يف جمع ممثيل املجتمع املحيل 

والطالب معاً لالتفاق عىل اإلجراءات ذات األولوية. وقد وضعوا مدونة لقواعد السلوك للمدارس نفذتها املدارس يف املجتمع 
املحيل أوالً ثم اعتمدتها وزارة التعليم.   

هيئة األمم املتحدة للمرأة )2021( التعلم من املامرسة: إرشاك الجهات الفاعلة الدينية والتقليدية يف الوقاية من العنف ضد الفتيات والنساء  4
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التحوييل    التغيري  أدوات وموارد  باإلنصاف يف  تتسم  التي  االجتامعية  والسلوكيات  واملواقف  األعراف  املناقشة:  انظردليل 

تخطيط إجراءات الوقاية من العنف املبني عىل النوع االجتامعي.

لوضع خطط  املصلحة  تعمل عرب مجموعات أصحاب  أن  العمل  االجتامعي  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية  للِفرق  ميكن 
القادة ذوي الصلة يف وضع  النوع االجتامعي. ويجب إرشاك  العنف املبني عىل  إلجراء تغيريات ملموسة للوقاية من 
إذا  املثال،  تبعاً ألدوارهم وتأثريهم. فعىل سبيل  النوع االجتامعي ودعمها  املبني عىل  العنف  للوقاية من  خطة عمل 

الجنيس يف املدارس املحلية، ميكن دعوة قادة املدارس  العنف  للوقاية من  أعطى املجتمع املحيل األولوية لوضع خطة 
أو  الدينيني  القادة  اآلباء واألمهات، مثل  تأثري عىل  لهم  الذين  والقادة  الحكومية،  التعليمية  السلطات  والقادة داخل 

للفريق  ينبغي  التي  األشياء  بأكملها. ومن بني  املدارس  الجنيس يف  العنف  للوقاية من  للمشاركة يف وضع خطة  التقليديني، 
ما ييل: للوقاية  املحيل لوضع خطة  املجتمع  فيها عند دعم  النظر  االجتامعي  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعني 

ما هي الدوافع واملخاطر – عىل سبيل املثال، عند وضع خطة إلحدى املدارس، ما هي الدوافع واملخاطر عىل املستويات  	
؟  املدرسة  يف  الفتيات  الجنيس ضد  بالعنف  املرتبطة  واملخاطر  واملجتمعية  واملؤسسية  والعالئقية  الفردية 

الدوافع واملخاطرz؟  	 لهذه  للتصدي  اتخاذها  التي ميكن  امللموسة  اإلجراءات  ما هي 

الجنيس يف املدارس: العنف  التي قد تكون مفيدة للتصدي لدوافع ومخاطر  وفيام ييل بعض األمثلة عىل األنشطة 

إنشاء نوادي للمهارات الحياتية للفتيان والفتيات، مع االنتباه إىل إقامة عالقات تتسم باالحرتام. 	

عقد دورات تثقيفية لآلباء واألمهات بشأن العالقات الصحية واآلمنة والتي تتسم باالحرتام. 	

إنشاء آليات لإلبالغ والتحقيق يف مزاعم العنف الجنيس. 	

معاقبة الجهات الفاعلة التي تثبت إدانتها بارتكاب العنف الجنيس.  	

تعيني جهات تنسيقية للطالب واملعلمني من أجل اإلحالة. 	

وضع مدونة قواعد للسلوك للمعلمني واملوظفني.  	

وضع ميثاق لحقوق الطالب ومسؤولياتهم.  	

إنشاء فرقة مرسحية مدرسية تركز عىل السالمة وإقامة عالقات تتسم باالحرتام. 	

دعوة قادة الرأي للتحدث مع الشباب.  	

إنشاء لجنة للوقاية يف املدرسة تضم موظفني وطالب وممثلني من اآلباء واألمهات ملراقبة الخطط. 	

ما هي املوارد الالزمة لتنفيذ اإلجراءات ؟  	

؟  	 اإلجراءات  تنفيذ  التي ستتحمل مسؤولية  املجموعات  أو  األشخاص  َمن 

؟ 	 الخطة  مراقبة  كيف سيتم 

التغيري التحوييل    انظر أداة تخطيط إجراءات الوقاية يف أدوات وموارد 
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مخاطبة األطر القانونية الدولية والوطنية  

للوقاية  التي ميكن تسخريها  العرفية  القانونية  والُنظُم  املامرسات  لها سلطتها يف  أدواراً  املحيل  املجتمع  قادة  يؤدي  ما  غالباً 
النساء واألطفال وتدريبهم  بشأن حقوق  القادة  لتوعية  الجناة.5 ميكن  االجتامعي ومحاسبة  النوع  املبني عىل  العنف  من 

للعنف  بالتصدي  والتزامهم  القادة  تعزيز معرفة  يساعد يف  أن  والوطنية  الدولية  القانونية  األطر  املبني يف  النحو  عليها عىل 
التدريب: القيام مبا ييل كجزء من  النوع االجتامعي  املبني عىل  بالعنف  املعنية  للِفرق  النوع االجتامعي. ميكن  املبني عىل 

الخربة.  	 الوطنية والقانونية مع ميرسين من ذوي  تنظيم دورات تدريبية حول األطر 

واملامرسات  	 القوانني  مواءمة  كيفية  املحيل الستكشاف  املجتمع  قادة  والدينيني وغريهم من  التقليديني  القادة  مع  العمل 
والفتيات.  النساء  تحمي حقوق  التي  والوطنية  الدولية  األطر  مع  العرفية 

األطر  	 والفتيات وكرامتهن وحاميتهن ضمن  النساء  تعزيز سالمة  املرأة بشأن  القادة ومنارصي حقوق  الحوار بني  تيسري 
والوطنية. الدولية  القانونية  األطر  مع  يتوافق  مبا  العرفية،  القانونية 

بالوقاية  	 يتعلق  فيام  والفتيات  النساء  بحقوق  الصلة  الرسمية ذات  القوانني  بشأن  القادة  أدلة مبسطة مع  إعداد ومشاركة 
االجتامعي. النوع  املبني عىل  العنف  من 

األسئلة  	 لتبادل  للقادة  لتوفري مساحة  املحيل  املجتمع  قادة  األقران من  تعلم مستمرة مع مجموعات  تقديم دورات 
الخوف  املحلية بسبب  أو مجتمعاتهم  أمام رعاياهم  بها  القيام  يتمكنون من  آمنة قد ال  بطريقة  النظر  واملخاوف ووجهات 

السلطة. فقدان  من 

هيئة األمم املتحدة للمرأة )2021(  5
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األدوات واملوارد

األدوات واملوارد

الجذرية 	 األسباب  تحليل  عينة: 

الرئيسية 	 الرسائل  وضع  خطوات 

االتصال 	 مواد  املرجعية:  القامئة 

لالتصال 	 املسبق  االختبار  اإلرشادية:  النرشة 

الفعاليات 	 النرشة اإلرشادية: إرشاك قادة املجتمع املحيل يف 

باإلنصاف 	 تتسم  التي  والسلوكيات  واملواقف  األعراف  املناقشة:  دليل 

الوقاية 	 إجراءات  أداة تخطيط 

االجتامعي 	 السلوك  لتغيري  جديد  برنامج  إنشاء  التوصيات: 

االجتامعي 	 النوع  املبني عىل  العنف  للوقاية من  للتعرف عىل مقاربات ونظريات  موارد 

التدريبية الوحدات 

التحوييل 	 التغيري  التدريب:  وحدات 

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

تحليل األسباب الجذرية هو يف األساس مامرسة تنطوي عىل التساؤل عن سبب وجود مشكلة، ثم التساؤل مرة أخرى عن 
التساؤل عن كل إجابة حتى ال تعود هناك إمكانية لطرح املزيد من األسئلة عن  الناتجة. ويتم  سبب اإلجابة أو اإلجابات 

تنظيم  االجتامعي  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية  للِفرق  وميكن  للمشكلة.  الجذري  السبب  النهائية  اإلجابة  وتُعترَب  األسباب، 
اآلخرين. وميكن إلرشاك مجموعات مختلطة من  املجتمع  املحيل وأفراد  املجتمع  النساء واملراهقات وقادة  التمرينات مع  هذه 
املشاركني املساعدة يف بناء توافق يف اآلراء، حيثام أمكن ذلك. وفيام ييل مثال عىل نتائج تحليل األسباب الجذرية الذي أجراه 

الربنامج ورشة عمل مع  فريق  الدميقراطية. نظم  الكونغو  االجتامعي يف جمهورية  النوع  املبني عىل  العنف  ملناهضة  برنامج 
املبني  العنف  التايل: »ملاذا يحدث  بالسؤال  املناقشة  اإلناث والذكور، وافتتح  املجتمع  املجتمع املحيل، مبا يف ذلك قادة  ممثيل 

النوع االجتامعي  املبني عىل  بالعنف  املعني  الفريق  السؤال، مىض  النوع االجتامعي يف مجتمعنا املحيل ؟« وانطالقاً من هذا  عىل 
الهامة  الرسائل والتدخالت  البياين. ويرُشَك أفراد املجتمع املحيل يف تحديد  الرسم  قدماً يف السؤال عن »األسباب« حتى اكتامل 

االجتامعي.  النوع  املبني عىل  للعنف  الجذري  السبب  اتفاقهم عىل  للمشكلة مبجرد  التصدي  املساعدة عىل  التي ميكنها 
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خطوات وضع الرسائل الرئيسية

ابحث يف 1.  املستخدمة يف سياقك وفعاليتها، وكذلك  الصلة  املبنية ذات  املواد  استعرض محتوى  األساسية.  املعلومات  جمع 
أو  اتصل مبنظامت  العامل.  املستخدمة يف أجزاء أخرى من  الفعالة  النوع االجتامعي  املبني عىل  بالعنف  املتعلق  الرسائل 

التي صدرت مؤخراً.  املعلومات  النوع االجتامعي ملعرفة  املبني عىل  العنف  الوقاية من  مجموعات أخرى، مثل شبكة 

املصلحة 2.  االجتامعي، وأصحاب  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعني  الفريق  أعضاء  الرسائل. حدد  لتصميم  فريق  إنشاء 
للمساعدة يف  املناسبني  إلخ( وغريهم من األشخاص  النساء والفتيات،  املجتمع، وممثالت عن  الرئيسيني مبا يف ذلك قادة 

املعنيني  للمهنيني  يتسنى  للتصميم حتى  عمل  حلقة  الستضافة  وقتاً  االتصال. خصص  ومواد  الحوار  ونقاط  الرسائل  تصميم 
ادُع  الرسائل وتصميمها.  واملشاركة يف عملية وضع  االجتامع  املصلحة  االجتامعي وأصحاب  النوع  املبني عىل  بالعنف 

بأفكار  املساهمة  بالتصميم ممن ميكنهم  الخاصة  العمل  أو كليهام إىل ورشة  أو خرباء يف مجال اإلعالم،  مصممي غرافيك، 
الجمهور. إىل  بالوصول  تتعلق  نظر  ووجهات 

باستخدام 3.  الرئيسية  والتثقيف واالتصال  اإلعالم  إدراجه يف مواد  ينبغي  الذي  املحتوى  األسايس. تحديد  املحتوى  تحديد 
املحددة. املرجوة  والنتائج  تم جمعها  التي  املعلومات 

األسايس: املحتوى  للمساعدة يف تحديد  اآلتية  األسئلة  اطرح 

النوع   	 املبني عىل  العنف  بالوقاية من  يتعلق  إليها فيام  التي نسعى  أو اإلجراءات  التغيريات  ما هي 
؟  االجتامعي 

ملَ يجب عىل املجتمع املحيل اتخاذ هذا اإلجراء ؟  	

التي ينبغي جعلها أولوية ؟   	 أو  ما هو املحتوى األسايس واإلجراءات األساسية األكرث إلحاحاً 

للقادة إليصالها ؟   	 الرسائل األكرث مالمئة  ما هي 

ما الذي يجب تجنبه أو التصدي له يف تاريخ الحق ؟   	

وينبغي 4.  أكرث.  أو  نقطتني  رسالة  وتتضمن كل  واضحة ودقيقة وجذابة.  الفعالة  الرسائل  تكون  الرئيسية.  الرسائل  صياغة 
الرسائل6 الرسائل ملساعدتك يف توجيه وضع  لتصميم  التالية  املرجعية  القامئة  إىل  ارجع  الفائدة.   الرسائل من حيث  صياغة 

بسيطة: الرسائل  اجعل 

الفهم.   	 سهلة  الرسائل  اجعل 

اجعلها قصرية )بسيطة ومبارشة - خري الكالم ما قل ودل(.  	

معروفة(  	 ومصطلحات  كلامت  )استخدم  اصطالحية  لغة  استخدام  تجنب 

تركز عىل مشكلة محددة.  	 الرسائل  اجعل 

الحلول.   	 عىل  ومرتكزة  املنحى  عملية  اجعلها 

الحوار جذابة ومثرية لالهتامم.  	 أو نقاط  الرسائل  اجعل 

)SBCC( مقتبس من البوصلة، دليل إرشادي: كيفية تصميم رسائل االتصال بشأن التغيري السلويك واملجتمعي  6

http://www.preventgbvafrica.org/resource?s=Norms
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الجمهور: معرفة 

ومعتقداتهم.  	 وأعرافهم  الجمهور  قيم  خاطب 

االجتامعي.  	 النوع  املبني عىل  بالعنف  وأولوياتهم من حيث صلتها  الجمهور  احتياجات  خاطب 

للجمهور.  	 األكرث جاذبية  األسلوب  اعتبارك  ضع يف 
استنتاجاتهم: إىل  التوصل  إىل  الجمهور  دعوة 

التفاصيل.  	 تقدم جميع  ال 

بهم.  	 الخاصة  التفكري  عمليات  باستخدام  للجمهور  اسمح 
إيجابية: أو حلول  بدائل  تقديم 

العنف   	 أو  التخويف  أساليب  استخدام  عن  اإليجابية عوضاً  السلوكيات  أو  الفوائد  الرسائل عىل  تركيز  ابِق 
التأثري. املزيد من  الدرامي إلحداث 

بديلة.  	 إيجابية  وقيم  ومواقف  سلوكيات  قدم 

الرسائل »عاطفية« هو حث الجمهور عىل االهتامم – فعندئذ عىل األرجح  . الهدف من جعل  الناس  أخرياً، خاطبعواطف 
أو تحفزهم حقاً.7  التي تهمهم  األشياء  لفعل ذلك هي مخاطبة  الالزمة. وأفضل طريقة  اإلجراءات  سيتخذون 

وآرائهم. جهز 5.  أفعالهم  األشخاص ملعرفة ردود  الرئيسية مع مجموعة صغرية من  الرسائل  تبادل  للرسائل.  املسبق  االختبار 
لالتصال( املسبق  االختبار  اإلرشادية:  النرشة  )انظر  الرسائل.  االختبار من  نَُسخ 

للرسائل.  	 املسبق   االختبار 
التالية: األسئلة  اإلجابة عن  املسبق هو  االختبار  الهدف من 

؟ 	 وبصورة صحيحة  بسهولة  مفهومة  املادة/الرسالة  هل 

؟ 	 واجتامعياً  ثقافياً  واللغة مالمئة  الصور  هل 

؟ 	 املستهدف  بالجمهور  الرسالة ذات صلة  هل 

؟ 	 املعلومات  القليل من  أم  املعلومات  الكثري من  هل تتضمن 

هل املصدر مناسب وموثوق ؟ 	

؟ 	 املستهدف  الجمهور  املواد تعجب  هل 

املواد ؟ 	 بناًء عىل  الجمهور املستخدم إجراءات  هل سيتخذ 

؟ 	 أصدقائهم  عنها مع  هل سيتحدثون 

هل هناك أي يشء ميكن أن يغضب الجمهور أو شخص يف مجتمعهم املحيل ؟ 	

الِفرق.  	 نتائج االختبار املسبق وآراء  بناًء عىل  الرسائل  نقح 

املواد.  	 لوضع  استعداداً  للرسائل  النهائية  الصيغة  ضع 

تستهدف مجموعة من  متعددة  بأنشطة  وتشبعهم  املختلطة  الرسائل  بسبب  باالرتباك برسعة  الناس  يصاب  أن  ميكن 
أفضل من  بقبول  قد تحظى  األخرى وضع خطة متامسكة وشاملة  القطاعات  التنسيق مع  املختلفة.  وسيتيح  القضايا 

املحيل.  املجتمع  قادة 

منظمة »الناس عند الحاجة« )People in Need(. )مايو 2017(. مجموعة أدوات تغيري السلوك للمهنيني املعنيني بالتنمية الدولية.  7
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القامئة املرجعية: مواد االتصال8

أدناه الستعراض  املرجعية  املبنية  استخدام  االجتامعي  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية  للِفرق  ميكن 
املحلية. املجتمعات  لها مع  املسبق  االختبار  قبل  االتصال  مواد  واملنشورات وغريها من  امللصقات 

املحتوى
الخاصة بكم: هل مواد االتصال 

؟ 	 للتفكري  أو مثرية  للجدل  تطرح مسألة مثرية 

؟ 	 بصورة مختلفة  التفكري  يفكرون وتشجعهم عىل  مبا  الناس  إخبار  تتجنب 

؟ 	 بأنفسهم  التفكري  عىل  املشاهدين  تشجع 

؟ 	 النمطية  القوالب  تتجنب 

؟ 	 الشخصيات  كرامة  تحافظ عىل 

؟ 	 إيجابية  قرارات  اتخاذ  التفكري وقادرة عىل  عاقلة ورصينة  والرجال كشخصيات  النساء  تظهر 

تتجنب إظهار النساء عىل أنهن ضحايا ال حول لهن وال قوة؟ 	

والعنف؟ 	 العدائية  أنهم شديدو  الرجال عىل  إظهار  تتجنب 

؟  	 إيجايب  أمر  العنيفة  العنيفة للرصاعات والعالقات غري  التسوية غري  أن  تظهر 

؟ 	 اإلنسان/النساء  مفهوم حقوق  تعزز 

؟ 	 الشخيص  التفكري  تشجع 

؟ 	 بها  واالرتباط  التعاطف معها  تستخدم شخصيات ومواقف ميكن 

؟  	 األشخاص يف مجتمعك  تستخدم شخصيات متثل مختلف 

اللغة
الخاصة بكم: هل مواد االتصال 

؟ 	 االتهامات  أو توجيه  اللوم  تتجنب 

؟ 	 املحيل  للمجتمع  ومألوفة  لغة غري رسمية  تستخدم 

؟ 	 تصميمها  فهم  والكتابة  بالقراءة  املنخفض  اإلملام  ذوي  للمشاهدين  ميكن 

؟ 	 تصادمية  ليست  لكنها  للتفكري  مثرية  لغة وصوراً  تستخدم 

؟ 	 ومبارشة  بسيطة  لغة  تستخدم 

؟ 	 املشاهدين  استفزازية عىل  أسئلة  أو تطرح  استفزازية  ببيانات  تديل 

؟ 	 تقنية قدر اإلمكان  تستخدم لغة غري 

؟ 	 أنت معها  تتواصل  التي  املجموعة  لدى  القراءة  تستجيب ملستوى 

أو سؤاالً يجذب االنتباه ؟ 	 أو شعاراً  تستخدم عنواناً 

مقتبسة من: تعبئة املجتمعات املحلية للوقاية من العنف املنزيل: دليل مرجعي للمنظامت يف رشق وجنوب أفريقيا. منظمة ارفعوا أصواتكم 2003  8
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الصور التوضيحية
الخاصة بكم: هل مواد االتصال 

؟ 	 بها  واالرتباط  التعاطف معها  املحيل  املجتمع  أفراد  ويريد  يستطيع  ملشهد وشخصيات  تستخدم صوراً 

؟ 	 وعاقلة  نشطة  تظهر شخصيات 

؟ 	 املعلومات  لتعزيز  بيانية وصوراً  رسومات  تستخدم 

؟ 	 األفكار  والكتابة عىل فهم  بالقراءة  اإلملام  املشاهدين منخفيض  ملساعدة  تستخدم صوراً 

التصميم
الخاصة بكم: هل مواد االتصال 

مسهبة(؟ 	 أو  بالعبارات  مليئة  )ليست  الصفحة  تبدو جذابة عىل  منظمة  معلومات  تتضمن 

؟ 	 بعيدة  الحجم بحيث ميكن رؤيتها من عىل مسافة  كتابة كبرية  تتضمن 

الرئيسية ؟ 	 الفكرة  أو سؤاالً يجذب االنتباه يف مكان بارز ملساعدة املشاهدين عىل فهم  أو شعاراً  تستخدم عنواناً 

؟ 	 قراءتها  ويسهل  إبداعية  تستخدم خطوطاً 

؟ 	 استخدام أحرف كبرية وتحتها خط  تتجنب 

وحيوية؟ 	 مرشقة  ألواناً  تستخدم 

ثابتاً؟ 	 أسلوباً  تستخدم 

وشعارها؟? 	 مبنظمتك  االتصال  معلومات  تحدد 
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نرشة إرشادية: االختبار املسبق لالتصال9

تبادل  النوع االجتامعي قبل  املبني عىل  العنف  الوقاية من  التي تركز عىل  للرسائل  املهم إجراء اختبار مسبق  من 
إىل نتائج عكسية بل  وسائل االتصال عىل نطاق واسع. فقد يؤدي االتصال الذي يُساء تفسريه أو يُعترب مهيناً 
وميكن أن يؤدي إىل ردود فعل عكسية ضد برنامج مناهضة العنف املبني عىل النوع االجتامعي أو األفراد. 

ينبغي وضع ما ييل يف االعتبار عند االختبار املسبق لعينات من الجمهور:

التنقيحات.   	 بعد  املسبق  االختبار  املسبق، مبا يف ذلك  االختبار  أجل  وامليزانية( من  )الوقت  التخطيط 

التواصل والتثقيف والتعليم يف االختبار املسبق )فهم عىل  	 الفنانني أو غريهم من املشاركني يف تطوير مواد  عدم إرشاك 
موضوعي(.  منظور  تقديم  يستطيعون  وال  باملحتوى  كبرية  دراية 

املستهدفة. 	 الجامهري  من  متنوعة  مجموعات  مع  والتعليم  والتثقيف  التواصل  ملواد  املسبق  االختبار  ضامن 

إيحائية. 	 أسئلة  عدم طرح 

املسبق.  	 االختبار  أثناء  املواد/الرسائل  عدم رشح 

االختالف معهم. 	 أو  املشاركني  عدم تصحيح 

املشاركني واحرتامها. 	 بآراء  االهتامم  إظهار 

الشائعة.  االتصال  ملواد  املسبق  لالختبار  التوجيهات  بعض  أدناه  الواردة  األسئلة  توفر 

امللصقات/الكتيبات/النرشات

انظر أوالً إىل الصورة يف امللصق/النرشة وأخربنا عام تراه.1. 

أنها »تقول«؟ 2.  تعتقد  ماذا  بأكملها.  امللصق/النرشة  إىل  انظر  واآلن 

هل تعتقد أن امللصق/النرشة تطلب منك فعل يشٍء ما ؟ ما هو هذا اليشء، إذا كانت اإلجابة نعم ؟3. 

من برأيك املقصود به ؟4. 

هل هناك أي يشء تجده مهيناً لك أو لشخص ما يف مجتمعك ؟ ما هو، إذا كانت اإلجابة نعم؟5. 

هل هناك أي يشء تعتقد أنه غري صحيح؟6. 

التحديد يف هذا امللصق/النرشة؟7.  الذي يعجبك عىل وجه  ما 

التحديد يف هذا امللصق/النرشة؟8.  ما الذي ال يعجبك عىل وجه 

امللصق/النرشة؟9.  لتحسني  فعله  الذي ميكن  ما 

اإلعالنات اإلذاعية/املشاهد الدرامية

الدرامية.1.  اإلذاعي/املشاهد  يُرجى االستامع إىل اإلعالن 

مقتبسة من جامعة جونز هوبكنز/مركز برنامج االتصال  9
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الدرامية.2.  اإلذاعي/املشاهد  اإلعالن  رسالة  تلخيص  يُرجى 

هل شعرت بأن اإلعالن يطلب منك فعل يشء ما ؟ ما هو، إذا كانت اإلجابة نعم؟3. 

هل تضّمن أي يشء تعتقد أنه غري صحيح ؟4. 

من برأيك املقصود به ؟ هل هو شخص مثلك أم شخص آخر ؟5. 

هل هناك أي يشء تجده مهيناً لك أو لشخص ما يف مجتمعك ؟ ما هو، إذا كانت اإلجابة نعم؟6. 

هل هناك يشء أعجبك فيه ؟  ما هو، إذا كانت اإلجابة نعم ؟7. 

هل هناك يشء مل يعجبك فيه ؟  ما هو، إذا كانت اإلجابة نعم ؟8. 

ما الذي ميكن فعله لتحسني اإلعالن اإلذاعي ؟9. 
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النرشة اإلرشادية: إرشاك قادة املجتمع املحيل يف الفعاليات

دعوة القادة

القادة إىل االنضامم إىل لجنة للحملة أو إىل اجتامعات تخطيط للمساعدة يف تحديد املوضوع أو األهداف وتصميم  	 دعوة 
واللوجستيات. األنشطة  وتنظيم  واملواد  الرسائل 

؟ 	 النساء واملمثالت  القادة  ضامن مشاركة 

اإلعداد لفعالية

القادة. 	 الفعالية مع  الهدف من  ناقش 

املساهمة. 	 أجل  من  وتفضيالتهم  وأولوياتهم  القادة  ألفكار  استمع 

املحيل.  	 املجتمع  اآلخرين يف  للتأثري عىل  الفعالية  استخدام  كيفية  القادة حول  تعلم من 

القوة واالهتاممات وأدوارهم.10   	 طابق بني نقاط 

االرتباك.  	 لتجنب  بوضوح ودّونها  القادة ومسؤولياتهم  أدوار  حدد 

بثقة. 	 املشاركة  القادة عىل  الفعالية ملساعدة  تغطيتها خالل  تم  التي  القضايا  بشأن  التدريب  تقديم  انظر يف 

الفعالية. 	 أثناء  تنشأ  قد  التي  للجدل  املثرية  أو  الصعبة  القضايا  تناول  كيفية  ناقش 

الحاجة: 	 الدعم عند  الجمهور وقدم  أمام  التحدث  القادة من  ارتياح  تحقق من 

إذا  	 الرئيسية،  الرسائل  الضوء عىل  وسلّط  الرئيسية معاً  النقاط  الحدث. اطلب تحديد  القادة قبل  الحوار مع  اعرض نقاط 
خطاباتهم.  القادة  أعد 

القادة  	 إذا كان  العمل كجمهور من أجل املامرسة،  النوع االجتامعي  املبني عىل  بالعنف  الفريق املعني  اعرض عىل أعضاء 
املامرسة.  يرغبون يف 

للرد. 	 االستعداد  القائد عىل  الجمهور وساعد  أسئلة من  توقع 

الخطط  	 واضحة عن  فكرة  لديهم  وتكون  باالرتياح  القادة  يشعر  الفعالية حتى  توجيهات مفصلة بخصوص  معلومات  قدم 
والتوقعات.  

أثناء الفعالية

احرتم وقت القادة والتزم بجدول أعامل دقيق.  	

مناسب. 	 وبرتتيب  مناسبة  ألقاب  باستخدام  القادة  تقديم  تأكد من 

النتائج.  	 أو كل  التحكم يف خطابات اآلخرين  أنك ال تستطيع  الدقيق، وتذكر  التخطيط  اعتمد عىل 

منظمة ارفعوا أصواتكم. البدء. برنامج البدء والوعي والدعم والعمل )ساسا(! كتيب النصائح. يف ساسا! أدوات الناشطني للوقاية من العنف ضد املرأة وفريوس نقص املناعة البرشية، 2008  10
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بعد الفعالية

والتحديات  	 والنجاحات  القوة  مواطن  ومناقشة  املعلومات  الفعالية الستخالص  بعد  القادة  مع  متابعة  اجتامعات  اعقد 
املستفادة.  والدروس 

اإلقرار  	 أكرث رسمية، مثل  أو من خالل عملية  القيام بذلك فردياً،  التقليديني. وميكن  القادة  الشكر والتقدير11 لجهود  وّجه 
أو برنامج إذاعي أو عرض تقدميي عام. الصحيفة املحلية  بجهودهم يف 

منظمة ارفعوا أصواتكم. البدء. برنامج البدء والوعي والدعم والعمل )ساسا(! كتيب النصائح. يف ساسا! أدوات للناشطني للوقاية من العنف ضد املرأة وفريوس نقص املناعة البرشية، 2008.  11
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دليــل املناقشــة: األعــراف واملواقــف والســلوكيات التــي تتســم 
باإلنصاف

باإلنصاف  تتسم  التي  والسلوكيات  واملواقف  األعراف  املحيل حول  املجتمع  قادة  الجامعية مع  للمناقشات  ميكن 
املحيل.  املجتمع  الشائعة يف  واملامرسات  املعتقدات  القادة عىل بحث معتقداتهم ومامرساتهم، وكذلك  تساعد  أن 
واألفكار  األسئلة  من  عينات  ويتبعه  وقيادتها،  الجامعية  املناقشات  لرتتيب  اقرتاحات  املناقشة هذا  دليل  ويشمل 

االجتامعي. النوع  املبني عىل  العنف  بالوقاية من  الصلة  والسلوكيات ذات  واملواقف  األعراف  ملناقشة  الهامة 

املناقشة( )قبل  املناقشة  مجموعات  ترتيب 

للمناقشات.  	 ومريحة  هادئة  أماكن  حدد 

اقرص عدد املشاركني يف املجموعات عىل 15 مشاركاً.  	

املناقشات خالل ساعة ونصف. 	 أكمل 

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

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

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

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

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.  	 الغرض من  وّضح 

التي تحدد هوية األفراد. 	 وافق عىل عدم مشاركة القصص 

دقيقة(  45-30( املناقشة 

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  تعلمية  فرصة  املناقشة 

التحفيزية. 	 األسئلة/الكلامت  جميع  الستخدام  بالضغط  تشعر  ال 

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

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

املشاركني. 	 جميع  اشكر 

الكلامت التحفيزية/األسئلة
واملواقف  باألعراف  املتعلقة  القضايا  من  استكشاف مجموعة  االجتامعي  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية  للِفرق  ميكن 
املبني عىل  العنف  بأشكال معينة من  ارتباط األعراف واملواقف واملامرسات  املناقشات عىل كيفية  تركز  واملامرسات. قد 

الرشاكات  السلطة وفوائد  املناقشات بصورة أعم عىل ديناميات  تركز  أو قد  املبكر/القرسي  الزواج  النوع االجتامعي، مثل 
أدناه من أجل مناقشة جامعية واحدة.   الواردة  العنف. وميكن تكييف كل عينة من مجموعة األسئلة  املتساوية وعدم 

ملاذا النساء معرضات للعنف ؟ )عند اإلجابة عىل السؤال مبزيد من االستقصاء ـ واصل السؤال عن سبب صحة هذا(. 	

الرجل واملرأة  	 باعتباره رب األرسة املعيشية. هل تعلم بشأن أي مواقف يتشارك فيها  الرجل  ما يتحدث عن  غالباً 
املسؤوليات باعتبارهام معييل األرسة املعيشية ؟ ما رأيك يف ذلك ؟ هل هناك أي فوائد ملشاركة مسؤوليات األرسة املعيشية 

القرار ؟  وصنع 

كيف يبدو الزواج السعيد ؟ هل الزوجان يف العمر نفسه أم من عمرين مختلفني ؟ كيف التقيا ؟ كيف قررا الزواج ؟ هل  	
ميكنك وصف أدوار الزوج والزوجة يف املنزل واملجتمع املحيل ؟ هل يعمل الزوج ؟ هل تعمل الزوجة ؟ من يتوىل رعاية 

األطفال ؟ من يتوىل الطهو ؟ من يتوىل صنع القرار ؟ هل لديهام أطفال يف املدرسة ؟ ما الذي يتعلمه أطفالهام يف املنزل ؟

النوع نفسه من  	 الذين يشهدون والدهم يرضبون أمهم أكرث عرضة الرتكاب  تتعرض بعض األرس للعنف يف املنزل. واألطفال 
العنف أو التعرض له بأنفسهم. كيف نكرس هذه الدورة ؟ ما املطلوب لتكون النساء آمنات يف منازلهن ؟ ما الذي قد 

لتغيري سلوكه ؟  يدفع رجل يرضب زوجته 

؟ ما األسباب  	 أنا قلق من تزويج بعض الفتيات يف املجتمع املحيل قبل أن يصبحن بالغات. هل أنت قلق بشأن ذلك أيضاً 
التي تدفع أرسة ما للرغبة يف تزويج ابنتهم يف سن صغرية ؟ هل أنت عىل دراية بالعواقب الصحية التي تتعرض لها 

الفتيات الاليت ينجنب األطفال يف سن صغرية ؟ ما هي العواقب األخرى املرتتبة عىل الزواج املبكر ؟ كيف تشعر الفتيات 
عندما يُكرَهن عىل الزواج ؟ هل من املحتمل أن تستمر الفتيات الاليت يتم تزويجهن يف سن صغرية يف هذه الزيجات ؟ 

هل ستكون زيجات سعيدة ؟ هل سريبني أطفال سعداء ؟ هل ميكن للفتاة أن تجد املساعدة يف أي مكان إذا بدأ زوجها 
الزوجية مبفردها ؟ هل ستستقبلها أرستها ؟  يرضبها ؟ هل ستتمكن من ترك منزل 

الذين لديك  	 التفكري يف وقت شعرت فيه بالعجز ؟ ما شعورك عندما يكون لشخص آخر سلطة عليك ؟ من  هل ميكنك 
للظروف ؟ هل ميكن وصف استخدام جيد للسلطة  سلطة عليهم ؟ هل السلطة يشء جيد أم يسء، أم أن األمر يختلف تبعاً 

؟ هل مينح املجتمع املحيل سلطة للرجال أكرب من النساء ؟ هل هذا األمر عادل ؟ كيف ييسء بعض الرجال استعامل 
الرجال ؟  بالسلطة ذاتها مثل  النساء  لتتمتع  التي يجب أن تحدث  التغيريات  السلطة ؟ ما هي 

أدوات  	 الحقائق يف  )انظر صحائف  االجتامعي  النوع  املبني عىل  العنف  أشكال  تتعلق بشكل من  شارك حقيقة مقتضبة 
اسأل املجموعة عن رأيهم يف  أوعاقبة عاملية.  النوع االجتامعي(. ركز عىل إحصائية  املبني عىل  للعنف  وموارد االستجابة 
ذلك. هل متثل مشكلة لهذا املجتمع املحيل ؟ ملاذا هذه املشكلة موجودة ؟ هل يستفيد منها أحد ؟ من يتعرض لألذى 

للوقاية من حدوثها ؟  الذي ميكن فعله  بسببها ؟ ما 
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أفكار مهمة للمناقشة

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

باملوضوع.   املناقشة مبا لديك مبا لديك من معرفة  الحديث، وال تسكت 

تذكر أال تنزعج إذا أثار أحد األشخاص وجهة نظر إشكالية. فهذه عىل األرجح عالمة إيجابية عىل أنك خلقت مساحة آمنة  	
الرأي دون  التعبري عن شواغلك أو اختالفك يف  التغيري. وميكنك  لطرح األفكار، ويعترب كشف األفكار جزءاً مهامً من عملية 

اسـأل اآلخرين عن وجهات نظرهم.  االستقصاء.  باملزيد من  املناقشة. قم  إسكات 
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أداة تخطيط إجراءات الوقاية

املحيل.    املجتمع  قادة  مع  الوقاية  اسرتاتيجيات  لتخطيط  االقتضاء،  البسيطة هذه، حسب  العمل  تخطيط  أداة  تكييف  ميكن 

املشكالت التي تحتاج إىل املعالجة: 

الالزمةالدوافع/املخاطر الزمنياملسؤولياتاملوارداإلجراءات  املراقبة اإلطار  خطط 

املشكالت التي تحتاج إىل املعالجة: 

الالزمةالدوافع/املخاطر الزمنياملسؤولياتاملوارداإلجراءات  املراقبة اإلطار  خطط 
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التوصيات: إنشاء برنامج جديد لتغيري السلوك االجتامعي

الدولية  الطبية  الهيئة  لربنامج  األول  الربامج  مدير  أعده  الذي  املستفادة  الدروس  تقرير  من  مقتبسة  اآلتية  التوصيات 
بالربامج  املتعلقة  التوصيات  وتنقسم  الدميقراطية.   الكونغو  جمهورية  يف  املحيل«  املجتمع  يف  »التغيريات   

والتقييم. املراقبة  و4.  الربنامج،  تنفيذ  و3.  الربنامج،  تصميم  و2.  التقييم،   .1 فئات:  أربع  إىل  املستقبلية 

1. التقييم
سياقي. تحليل  إجراء 

واللوجستية  العملية  والتحديات  النظر  قيد  باملوضوع  يتعلق  فيام  الواقع  أرض  الوقائع عىل  تقييم 
الربنامج أمر رضوري لوضع تدخالت محددة األهداف وواقعية.  تنفيذ  التي تواجه 

النظام. وكيفية هيكلة  االهتامم  مجال  العاملة يف  املدين  املجتمع  ومنظامت  املحلية  باملنظامت  معرفة  اكتساب 
أن يساعد يف  البلد  االهتامم يف  العاملة يف مجال  املحلية  املدين واملنظامت  املجتمع  بكيفية هيكلة  للوعي  وميكن 

الجديد أن تسهم  بها ألنشطة املرشوع  التي ميكن  الكيفية  الربنامج وتنفيذه. وميكن أن يساعد عىل فهم  وضع 
املحتملني.  الرشكاء  الحاجة واختيار  أساس  األنشطة عىل  الثغرات واقرتاح  القامئة وتحديد  الُنظُم  يف 

املحتملني. الرشكاء  مع  للعمل  استكشاف طرق جديدة 
الربنامج حتى عندما ال ميكن  لتوسيع نطاق  أنها وسيلة  املحلية عىل  املنظامت والرشاكات  انظر إىل 
العمل  املحلية واستكشاف سبل  الرشاكات  إمكانات  الربنامج. وقيّم  من  املَِنح جزءاً  تقديم  أن يكون 

وتعزيزها.  املجاالت  الرسائل يف جميع  ومواءمة  للربنامج  الجغرايف  النطاق  لزيادة  معها 

2. تصميم الربنامج
الربنامج. إرشاك متخصص يف مرحلة وضع 

األولية لتصميم  املراحل  املراقبة والتقييم من  السلوك، ويف  يجب إرشاك متخصصني يف موضوع االهتامم، ويف مقاربات تغيري 
التقنية. الناحية  الالحق مجديني وسليمني من  والتدخل  االقرتاح  يكون  أن  التنفيذ. وسيتيح هذا  الربامج حتى مرحلة 

الربنامج. الحرص عىل تحديد أهداف واضحة للربنامج يف مرحلة وضع 
نتيجة  برنامجية محددة تسهم يف تحقيق  أن يكون لكل مرشوع أهداف  ينبغي 

املطلوب. التغيري  لتحقيق  مركزة  أنشطة  تخطيط  عندئذ  وميكن  شاملة.  

إطار نظري. السلويك واملجتمعي يف  التغيري  دمج تدخالت 
الربامج  للغاية يف مراحل وضع  املفيد  الربامج. ومن  أساسية لوضع  توجيهات  توفر  لكنها  ُمسَهبة ومربكة،  النظريات  تكون  قد 

والوقائع  املشكلة  لطبيعة  وفقاً  النظريات  اختيار  ويجب  املرجوة.  النتائج  لتحقيق  النظرية  األطر  أنسب  وتحديد  الحالة  تقييم 
الربامج. أنشطة  الرتكيز عليها وتوجيه  ينبغي  التي  العنارص  إسناد تدخل عىل أسس نظرية يف تحديد  أن يساعد  السياقية. وميكن 
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الكثري. يعني  القليل 
األنشطة  التخيل عن بعض  السلوك االجتامعي، ويتطلب هذا  تغيري  بالغ األهمية يف تدخالت  أمر  الرتكيز 

األنشطة  لجميع  واحد  تركيز  نقطة  لتحديد  الجيدة  الطرق  إحدى  وتتمثل  األساسية.  األنشطة  تأثري  لتحسني 
الربنامج. الجذري جميع جوانب  السبب  يوّجه  الجذرية. وبعد ذلك  يف إجراء تحليل لألسباب 

ضامن تحديد أدوار وأهداف الرشكاء جيداً من البداية.
ينبغي أن يكون لكل عضو يف اتحاد ما أدوار واضحة ونطاق عمل واضح مع أهداف واضحة لتنفيذ 

الربنامج لضامن وعي  الربنامج. ومن املهم أن يكون هناك اتصال دائم ومفتوح يف جميع مراحل تنفيذ 
تحقيق هدف عام مشرتك.  إسهام مدخالتهم يف  بوظيفتهم وكيفية  االتحاد  جميع رشكاء 

3. تنفيذ الربنامج 
العمل. وأثناء  املستمر  الرسمي  والتدريب  املوظفني  توظيف  الوقت يف  واستثامر  توصيفات وظيفية  وضع 

املنشود. ومن  األثر  الصحيح وتحقيق  النحو  األنشطة عىل  تنفيذ  يضطلع موظفو املرشوع بدور مهم يف ضامن 
بهذه  الالزمة لالضطالع  والكفاءات  للصفات  الدقيق  للفهم  الوقت  املرشحني تخصيص  أنسب  اختيار  يف  املفيد جداً 

الوقت  استثامر  وسيساهم  التدريبية.  االحتياجات  تحديد  للوظيفة يف  الالزمة  بالصفات  الوعي  يساعد  كام  الوظيفة. 
تقنياً. العمل يف االستدامة وتحقيق تدخل سليم  أثناء  التدريب والتوجيه  املوظفني من خالل  بناء قدرات  يف 

واحد.  برامج مختلفة يف موقع  تتواجد  الربنامج عندما  وتنفيذ  التخطيط  ملواءمة  اتصال  منتظمة وفتح خطوط  اجتامعات  عقد 
التنفيذ  لضامن  أمراً رضورياً  ذاته  املوقع  التي تعمل يف  املختلفة  الربامج  اجتامعات منتظمة بني  يعترب عقد 

لها  التي  للمنظامت  ينبغي  كام  أسبوعياً.  امليداين  الصعيد  اجتامعات عىل  تنظيم  لألنشطة. وميكن  واملنسق  السلس 
لتبادل  الصلة. وميكن  مكاتب إدارية خارج املجتمع املحيل أن تجتمع، عىل نحو أقل تكراراً، عىل املستويات ذات 

املحلية.  املجتمعات  باالتحاد داخل  برامج فعالة وزيادة اإلحساس  أن يساعد يف توجيه وضع  املعلومات 

النطاق. واسعة  بأنشطة  القيام  الفعالية عند  أثناء  بطريقة محددة سلفاً  يتم نرشها  رئيسية  إعداد رسائل  التأكد من 
من  استفادة  أقىص  ولتحقيق  الوعي.  وزيادة  الجامهري  لجذب  فعالة  النطاق طرقاً  واسعة  التعليمي  الرتفيه  فعاليات  تشكل 

الفعالية.  املحيل من خالل هذه  املجتمع  إىل  نقلها  يتعني  التي  الرئيسية  الرسائل  أن نعرف مسبقاً  املهم  املناسبات، من  هذه 
توزيع  أن يكون ذلك من خالل  الرئيسية، وميكن  الرسالة  تلك  بتقاسم  الفعالية بطرق تسمح  وعندئذ يجب تخطيط هذه 

نرشات جذابة ويسهل قراءتها، أو من خالل إقامة مسابقة لألسئلة املوجزة أثناء فرتات االسرتاحة، أو من خالل حوامل عرض 
أو أغنية.  الفعالية، سواء يف صورة مشهد مرسحي أو رقصة  أثناء  الرئيسية  الرسالة  أو ببساطة من خالل تصوير  املعلومات، 

االجتامعي  النوع  عىل  املبني  بالعنف  املتعلق  واملجتمعي  السلويك  التغيري  تعبئة  مسؤويل  تدريب 
االجتامعي النوع  املبني عىل  للعنف  األساسية  اإلحاالت واالستجابة  عىل 

معرفة  لديهم  تكون  أن  املهم  ومن  املحلية.  املجتمعات  توعية  واملجتمعي عىل  السلويك  التغيري  تعبئة  يعمل مسؤولو 
للناجني  واإلحاالت  األسايس  الدعم  تقديم  االجتامعي حتى ميكنهم  النوع  املبني عىل  للعنف  لالستجابة  األساسية  بالعنارص 

لها. التابعني  امليرسين  إىل شبكة  األساسية  االستجابة  إيصال معلومات عن  أثناء عملهم. كام ميكنهم  يقابلوهم  قد  الذين 

للتدريب. وضع منهج درايس مكّيف ومخترب 
األدوار واملوضوعات  عند إجراء تدريب. ويجب تحديد  ينبغي وضع منهج درايس مكيّف ومخترب سياقياً 

التدريب بربامج مختلفة.  تقديم  فيها  التي ميكن  الحاالت  برنامج يف  أن يشملها كل  يلزم  التي 
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وضع اسم وشعار واحد ونغمة إعالنية واحدة للمرشوع.
عندما يكون هناك عدة رشكاء يف اتحاد واحد، فهناك دامئاً خطر أن يحاول كل منهم الرتويج ملنظمته. ومن املفيد لتجنب ذلك، 
للمجتمعات  أمكن. ويتيح هذا  إن  إعالنية  بشعار ونغمة  للمرشوع، مصحوباً  اسم واحد  املحيل، وضع  املجتمع  ارتباك  والحد من 

املختلفني. االتحاد  الوحدة بني رشكاء  ذاته ضامن  الوقت  الرئيسية، ويف  بالرسائل  الربنامج برسعة وربطه  املحلية تحديد 

اآلخرين. األقران والرشكاء  املتطوعني واملعلمني من  امليرسين  لتبادلها مع  للرسائل  وافية  وضع خالصة 
التدخالت واالتصاالت.  تركيز  أن يساعد عىل  االجتامعي  السلوك  لتغيري  رئيسية  لوضع رسائل  ميكن 
أن يكون وسيلة  الرسائل يف خالصة وافية وتبادلها مع الرشكاء داخلياً وخارجياً  وميكن لجمع هذه 

الفاعلة بصوت واحد.  الرسائل وضامن أن تتحدث جميع األطراف  فعالة ملواءمة 

التوعية. لجلسات  كمنصة  القامئة  والجمعيات  املجموعات  استخدام 
الشباب  أو مجموعات  الدينية،  املجموعات  بانتظام، مبا يف ذلك  يوجد يف كل مجتمع محيل بصفة عامة مجموعات تجتمع 
الرسائل وإلقامة جلسات  املجموعات منصات جاهزة إليصال  مهنة مشرتكة. وتشكل هذه  بينها  تجمع  التي  املجموعات  أو 

التكلفة فحسب،  العاملة وأكرث كفاءة من حيث  أقل كثافة يف  أنه  القامئة  العمل مع املجموعات  يثبت  التوعية. ولن 
القامئة. الهياكل  أنه يعمل مع املجتمع املحيل بدالً من تغيري  إليه عىل  يُنظَر  بل سيزيد من قبول املرشوع حيث 

النساء. الرجال  يقودها  التي  األنشطة  أال تستبعد  الحرص عىل 
كانت هناك دعوة يف السنوات األخرية إىل إرشاك الرجال بنشاط أكرب يف مكافحة العنف ضد النساء. غري أن العمل مع 

املهم عند  النساء. ومن  بإعاقة متكني  الذكور ويخاطر  بتفوق  املتعلقة  للمعايري  الراهن  الوضع  يديم  الرجال وحدهم 
التدخالت.   النساء بفعالية وأن يقدن  النوع االجتامعي أن يتم إرشاك  الوقاية من العنف املبني عىل  دعم الرجال يف 

إيجابية وطموحة. املجتمعي سلوكيات  األداء  أن يصور  ضامن 
أن تركز جميع  ينبغي  السلبية. ولهذا  أكرث فعالية من تعزيز املامرسات  املرغوبة  السلوكيات  أن تعزيز  األدلة إىل  تشري 

مرئياً، مثل  تتضمن عنرصاً  التي  النشطة  األمر مهم بصفة خاصة يف  اإليجابية. وهذا  السلوكيات  تعزيز  التدخل عىل  عنارص 
املرسح أو األفالم أو عروض العرائس املتحركة. ومبا أن الناس الذين يحرضون هذه األنواع من األنشطة سريون السلوك 

بها. املرغوب  السلبية غري  السلوكيات  إدامة  تأثري  للفعالية  أكرب ألن يكون  فإن هناك خطر  املصور ويشاهدونه، 
 

املحلية.   املجتمعات  مع  العمل  عند  املالية  الحوافز غري  قيمة  التأكيد عىل 
إقرار أكرب يف  السلويك واملجتمعي متعددة لترتاوح من حدوث  للتغيري  قد تكون فوائد املشاركة يف برنامج 

أفراد املجتمع املحيل أمر  التي ميكن نقلها إىل مناطق أخرى. والتزام  املهارات املحّسنة  املجتمع املحيل إىل 
املالية أشخاصاً غري ملتزمني مبا فيه  رضوري لنجاح أي برنامج، وهناك خطر يتمثل يف أن تجتذب املكافئات 

تتأكد  الربامج وأن  املشاركة يف  املناسبة ملختلف مستويات  املكافأة  بعناية يف  الربامج  تنظر  أن  وينبغي  الكفاية. 
املتطوعون  يتحمل  املوظفون عىل أجور عادلة، وال  للتعويض عىل نحو متسق، حيث يحصل  من تطبيق خطة 

األخرى.  املجتمعية  التدريبات واألنشطة  للمشاركة يف  أيضاً  ليس حافزاً  املال  أن  املشاركة، غري  تكاليف 

4. املراقبة والتقييم
الربامج. لتوجيه  واملحللة  املتاحة  الخدمات  بيانات  استعراض 

النوع  املبني عىل  العنف  ملناهضة  برنامج  واملجتمعي يف  السلويك  التغيري  تدخالت  يقودون  الذين  للموظفني  يُتاح  أال  ينبغي 
النوع  املبني عىل  للعنف  االستجابة  يتلقون خدمات  الذين  باألفراد  تتعلق  بيانات حساسة  إىل  الوصول  نطاقاً  أوسع  االجتامعي 



196

يتبادلوا  أن  ذلك،  أمكن  االجتامعي، حيثام  النوع  املبني عىل  للعنف  باالستجابة  املعنيني  للموظفني  االجتامعي. ومع ذلك، ميكن 
معلومات  إدارة  نظام  تقارير  مثل  الخدمات،  لبيانات  الهوية  مجهولة  تحليالت  واملجتمعي  السلويك  بالتغيري  املعنيني  املوظفني  مع 

العنف.  لالستجابة التجاهات  املصممة خصيصاً  األنشطة  الربامج، مبا يف ذلك  بها يف  االجتامعي، لالسرتشاد  النوع  املبني عىل  العنف 
السلويك واملجتمعي.  التغيري  برنامج  املحرز يف  التقدم  الوقت أن يوفر مؤرشاً عىل  املحللة عىل مر  الخدمات  بيانات  لتتبع  كام ميكن 

والربامج. والتقييم  املراقبة  بني  والفعال  واملفتوح  املنتظم  االتصال  ضامن 
التصميم وحتى  بدايًة من  والربامج،  والتقييم  املراقبة  منفتح ومنتظم بني عمليات  تواصل  يكون هناك  أن  يجب 

الربامج.   التكييف يف  عمليات  وتوجيه  املؤرشات  وتتبع  املراقبة  أنشطة  وسائل  فعالية  لضامن  التنفيذ، 

النطاق. الفعاليات واسعة  أثناء  تُسَمع  الرسائل  إذا كانت  ما  لتقييم  وضع طرق 
السلويك واملجتمعي  التغيري  يقيّم تدخل  أن  املهم  الوعي. ومن  السلوك هي  تغيري  الخطوة األوىل نحو 

العمل  والربنامج  والتقييم  املراقبة  وينبغي ملوظفي  أم ال.  تُسَمع  الرئيسية  الرسائل  كانت  إذا  ما 
الفعاليات  الرسائل تُسَمع وما يُسَمع منها، ال سيام يف  إذا كانت  للعثور عىل طرق لتحديد ما  معاً 

أو معدوم.  الجمهور ضئيل  التفاعل مع  اإلذاعية عندما يكون  الربامج  أو  النطاق  واسعة 

املحيل.  املجتمع  األقران/امليرسين من  املعلمني من  العمل مع شبكة من  للمراقبة عند  التأكد من وجود نظام 
واملجتمعي.  السلويك  التغيري  أنشطة  نطاق  توسيع  املحيل يف  املجتمع  األقران/امليرسون من  املعلمون من  يساعد 

لتعزيز  املستمر  التقني  الدعم  توفري  أمر مهم، وكذلك  يفعلونه ويقولونه  ما  نوعية  فإن مراقبة  ومع هذا 
يدار من  الجودة  والتقييم لوضع نظام ملراقبة  الرصد  العمل مع موظفي  الربنامج  املهارات. وميكن ملوظفي 

للمراقبة.  الخاضعة  الجلسات  أو  املنتظمة  االجتامعات  أو  املتطوعني،  الذايت من جانب  اإلبالغ  خالل 

االختيارات. أو متعددة  نعم/ال  أسئلة  والبعدية  القبلية  االختبارات  تتضمن  أن  وجوب 
العالمات  لوضع  تحدياً  املفتوحة  األسئلة  مع  املستخدمة  والبعدية  القبلية  االختبارات  تشكل 
تقديم  عند  كمياً  قياسها  يسهل  لإلجابة  خيارات  إدراج  ويُفّضل  النتائج.  ومقارنة  املوضوعية 

النتائج. قياس  قيادة  والتقييم  املراقبة  واسع وتويل موظفو  نطاق  التدريبات عىل 

النتائج. لتقييم  طرق  ابتكار 
االسرتاتيجيات  تعتمد عىل مجموعة من  أن  الربنامج وميكن  بداية  النتائج يف  لتقييم  ينبغي وضع خطة 

املجموعات  مناقشات  يتم جمعها من خالل  التي  النوعية  املعلومات  استخدام  اإلبداعية، مبا يف ذلك 
املحلية. ويعترب  املقارنة  أو تحديد مجتمعات  بديلة،  أو وضع مؤرشات  املتعمقة،  املقابالت  أو  املركزة 

النتائج.  وتقييامت  العملية  من  لكٍل  مهامً  أمراً  واملجتمعي  السلويك  التغيري  تدخل  تأثريات  تقييم 
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مــوارد للتعــرف عــىل مقاربــات ونظريــات للوقايــة مــن العنــف 
املبني عىل النوع االجتامعي

تساهم  اجتامعية معقدة وهناك عوامل عدة  االجتامعي قضية  النوع  املبني عىل  العنف  يعترب 
يف هذا العنف. وميكن للتفكري املتأين يف هذه العوامل أن يساعد الِفرق عىل وضع برامج 

االجتامعي.   النوع  املبني عىل  العنف  الوقاية من  تستهدف  مناسبة  وتدخالت 

السلوكيات  تغيريات  تحفيز  يفعلون وكيف ميكن  الناس كام  أسباب ترصف  تفرس  التي  النظريات  متنوعة من  وهناك مجموعة 
النوع االجتامعي ما ييل: املبني عىل  العنف  الوقاية من  تثبت جدواها وفعاليتها يف  التي  النامذج والنظريات  الضارة. وتشمل 

البيئي  	 النموذج 

السلوك  	 تغيري  نظريات 

االجتامعية 	 العادات  نظريات 

النموذج البيئي

بأنه ال يوجد عامل  يقر  النساء. وهو  العنف ضد  لكيفية حدوث  السياق  النساء12  العنف ضد  لفهم  البيئي  النموذج  يقدم 
واالجتامعية  واملجتمعية  والشخصية  الفردية  العوامل  بني  التفاعل  ينتج عن  إنه  بل  النساء،  العنف ضد  يسبب  واحد 

النساء. فعىل سبيل  العنف ضد  لقضية  أعمق  فهم  اكتساب  البيئي عىل  النموذج  يساعدنا  النحو،  والثقافية. وعىل هذا 
النساء  العنف ضد  البيئي ملاذا ال يؤدي مجرد إخبار رجل ما بعدم استخدام  النموذج  املثال، ميكننا أن نرى باستخدام 
إىل وضع حدا لهذا السلوك إذا استمرت أرسته وأصدقاؤه يف دعم استخدام العنف، وإذا مل تتغري العادات االجتامعية 

النساء عىل نحو صحيح. وفضالً  العنف ضد  التي تعاقب عىل  القوانني  تُنّفذ  النساء، وإذا مل  الرجال عىل  التي تربر هيمنة 
األكرث  الحلول  فإنه يساعدنا عىل تحديد  النوع االجتامعي،  املبني عىل  العنف  لنا عىل فهم مشكلة  النموذج  عن مساعدة 
العمل مع مختلف املؤسسات واملجموعات واألفراد عىل كافة األصعدة لدفع ومتكني  فعالية، وهو ما يوضح حاجتنا إىل 

النوع االجتامعي.   التي تديم العنف املبني عىل  التغيري اإليجايب ألننا إن مل نفعل ذلك لن ننجح يف تغيري األعراف 

نظريات تغيري السلوك

للعنف  األفراد  ارتكاب بعض  أن تساعد عىل فهم أفضل ألسباب  البرشي ميكنها  للسلوك  هناك نظريات متعددة 
األفراد واملجموعات إلجراء تغيريات  احتياجات ودوافع  النوع االجتامعي، وكذلك  املبني عىل  املبني عىل 

واحدة  نظرية  توجهها  التي  االجتامعي  النوع  املبني عىل  العنف  مناهضة  لربامج  السلوكيات. وميكن  إيجابية يف 
أكرب.  بفعالية  املحلية  املجتمعات  املرغوبة يف  التغيريات  أن تحدث  السلوك  لتغيري  أو عدة نظريات 

االختالفات  التالية مسؤولة عن معظم  الثامنية  العوامل  أن  النظريات عىل  العديد من  توافق عرب  وهناك 
االجتامعي:1314  النوع  املبني عىل  العنف  بالوقاية من  الصلة  ذات  بالصحة  املتعلقة  السلوكيات  يف 

إل. هايز »العنف ضد النساء: إطار بيئي متكامل، 1998.  12
full.pdf+html.65/1/http://epirev.oxfordjournals.org/content/25 .65-76 :)1( 25 .2003 ،غيلني وسليت. تطبيق نظريات وطرق تغيري السلوك عىل الوقاية من اإلصابات. مجلة مراجعات الوبائيات  13

خمس نظريات تشمل: منوذج االعتقاد الصحي والنظرية املعرفية االجتامعية ونظرية العمل املنطقي ونظرية التنظيم الذايت والتحكم الذايت ونظرية الثقافة الذاتية والعالقات بني األشخاص.  14

http://epirev.oxfordjournals.org/content/25/1/65.full.pdf+html
http://epirev.oxfordjournals.org/content/25/1/65.full.pdf+html
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السلوك.1.  بتنفيذ  بالتزام  يتعهد  أو  قوية  إيجابية  نية  الشخص  يكّون 

مستحيالً. 2.  أمراً  السلوك  أداء  بيئية تجعل  ال توجد عوائق 

السلوك.3.  ألداء  الالزمة  باملهارات  الشخص  يتمتع 

العيوب.4.  السلوك تفوق  أداء  أن مزايا  الشخص  يعتقد 

القيام به.5.  يشعر الشخص بضغط معياري أكرب ألداء السلوك أكرث من عدم 

الذاتية أو قيمه.6.  السلوك يتوافق مع صورته  أداء  بأن  يشعر الشخص 

أكرث من كونه سلبياً.7.  إيجابياً  السلوك  أداء  العاطفي للشخص تجاه  الفعل  يكون رد 

يتصور الشخص أن لديه القدرة عىل أداء السلوك يف ظروف مختلفة.8. 

اإلنسانية  النوع االجتامعي يف األوضاع  املبني عىل  العنف  الوقاية من  السلوك األكرث تطبيقاً عىل أعامل  نظرية تغيري 
أثناء  بها األشخاص  التي مير  التغيري  التغيري يحدد مراحل  التغيري.15 منوذج مراحل  أو مراحل  التغيري،  هو منوذج نظرية 
والجامعي: الفردي  التحوييل  التغيري  النموذج عىل  تطبيق هذا  تغيري سلوكياتهم ومامرساتهم. وميكن  أجل  من  عملهم 

الفرد غري مدرك للمشاكل وعواقبها يف حياته.  	 التأمل:  املرحلة األوىل: ما قبل 

بحياته.  	 املتعلقة  املشكلة  التفكري يف  يف  الفرد  يبدأ  التأمل:  الثانية:  املرحلة 

الترصف.  	 النية عىل  املعلومات ويعقد  املزيد من  الفرد عىل  للعمل: يحصل  االستعداد  الثالثة:  املرحلة 

والترصف.  	 للتفكري  ومختلفة  بتجريب طرق جديدة  الفرد  يبدأ  العمل:  الرابعة:  املرحلة 

التغيري.  	 ويحافظ عىل هذا  السلوك  تغيري  بفوائد  الفرد  يقر  املحافظة:  الخامسة:  املرحلة 

االجتامعي:  النوع  املبني عىل  للعنف  للتصدي  التغيري  تطبيق مراحل منوذج  املزيد عن  ملعرفة 

ملكافحة  	 أساسية  وقائية  كاسرتاتيجية  املجتمعية  التعبئة  بطرق جديدة:  قدمية  معالجة مشكالت   )2007( ميشاو  إل. 
https://www.jstor.org/stable/20461184 النساء:  العنف ضد 

العادات االجتامعية 

يتزايد اإلقرار بالعادات االجتامعية باعتبارها دافعاً رئيسياً للعنف املبني عىل النوع االجتامعي. والعادات االجتامعية هي معايري أو قواعد غري 
معلنة للسلوك تحكم ما هو السلوك املقبول وغري املقبول، وتوّجه الطريقة التي يتفاعل بها الناس ويترصفون بها. وميكن للعادات االجتامعية أن 
تشكل تأثريات قوية للغاية عىل السلوك، حتى أكرث من اآلراء الشخصية، وفهم كيفية تأثري العادات عىل السلوك يعترب تطوراً مهامً يف الوقاية من 

العنف املبني عىل النوع االجتامعي. وتعني الرغبة يف االمتثال للتوقعات االجتامعية أن العادات االجتامعية قد تكون مقنعة للغاية وميكن أن 
تكون أقوى من العوامل األخرى التي تؤثر عىل السلوك. فعىل سبيل املثال، ال يزال العديد من الرجال يستخدمون العنف ضد النساء، حتى عندما 

تكون هناك قوانني ضده. ومن املهم ملبادرات الوقاية من العنف أن تشجع املجتمعات املحلية عىل الرتكيز عىل رؤية إيجابية للتغيري. وإلحداث 
تغيري حقيقي ومستدام يجب عىل الربامج تحويل األعراف الجامعية الضارة غري املعلنة بشأن النوع االجتامعي والتمييز والعنف التي تديم 

العنف املبني عىل النوع االجتامعي واالستعاضة عنها بأعراف تعزز املعتقدات والسلوكيات املنصفة وغري العنيفة فيام يتعلق بالنوع االجتامعي.

وضع منوذج نظرية التغيري بروشاسكا ودي كليمنتي يف أواخر سبعينيات القرن العرشين.  15

https://www.jstor.org/stable/20461184
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االجتامعي:  النوع  املبني عىل  والعنف  االجتامعية  العادات  املزيد عن  ملعرفة 

	 https://www.whatworks.co.za/documents/ آر. جيوكس )2017( موجز أدلة العادات االجتامعية: 
publications/165-social-norms-evidence-brief-website/file

ملعالجتها 	 االجتامعية  العادات  تحويل   )2016( املتحدة  باململكة  الدولية  التنمية  وزارة 

	 https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/ والنساء:  الفتيات  للعنف ضد 
uploads/attachment_data/file/507845/Shifting-Social-Norms-tackle-Violence-against-

Women-Girls3.pdf

للعادات  	 املهني  التطوير  )2016( حزمة  برمنغهام  االجتامعية )GSDRC( وجامعة  والتنمية  الحوكمة  موارد  مركز 
/www.gsdrc.org/professional-dev/social-norms االجتامعية: 

االجتامعي.  النوع  املبني عىل  العنف  والنامذج عىل فهم  النظريات  كيفية تطبيق هذه  إضافية  وجهت نظريات وأطر 
النسوية وأطر ومبادئ حقوق اإلنسان بدرجة كبرية عىل كيفية  النظريات واملبادئ  أثرّت  الخصوص،  وعىل وجه 

االجتامعي.  النوع  املبني عىل  العنف  من  الوقاية  وتدخالت  برامج  وتطبيقها عىل  املختلفة  النظريات  تفسري 

برنامج  املثال، قد يطبق  الربامج. فعىل سبيل  لتوجيه عنارص معينة من  النظريات األخرى  تُستخَدم مجموعة من  وعالوة عىل ذلك، 
العادات  باإلضافة إىل نظرية  الجامعي  العمل  أو  التمكني  أو  الكبار  يسعى إىل إرشاك قادة املجتمع املحيل ومتكينهم نظريات تعلم 

النوع االجتامعي وتوفر  العنف املبني عىل  الربامج تستند إىل نظريات ذات صلة ترشح مشكلة  االجتامعية. وما يهم هو أن 
الربامج والتدخالت  البحوث والنظر يف تصميامت  املزيد من  املرغوبة.  وسيساعد إجراء  التغيريات  لكيفية إحداث  واضحاً  إطاراً 

االجتامعي. النوع  املبني عىل  العنف  من  الوقاية  لتوجيه  النظريات  بها  تُستخَدم  التي  املختلفة  الطرق  تحديد  املختلفة عىل 

مقاربات فعالة للوقاية من العنف املبني عىل النوع االجتامعي

والتطور مع  النمو  االجتامعي آخذة يف  النوع  املبني عىل  العنف  للوقاية من  الفعالة  باملقاربات  املتعلقة  األدلة  قاعدة 
الوقاية من العنف ضد  العاملية مثل »ما الذي ينجح يف  وضع برامج وتدخالت جديدة ودراستها. ومن خالل الجهود 

العنف  للوقاية من  الفعالة  املقاربات  لبناء قاعدة من األدلة حول  بلداً  النساء والفتيات«— وهي مبادرة تعمل يف 31 
الفعالة  الوقاية  برامج  التعلم حول خصائص  بدأ  الدخل—  األوضاع منخفضة ومتوسطة  االجتامعي يف  النوع  املبني عىل 

البحوث معرفة  البحث وغريه من  النتائج املستخلصة من هذا  الظهور.  وتوفر  النوع االجتامعي يف  املبني عىل  العنف  من 
نتائج واعدة يف إحداث تغيري تحوييل  التي أظهرت  النوع االجتامعي  املبني عىل  العنف  أنواع برامج مناهضة  قيّمة حول 
للوقاية من  املختلفة  املقاربات  املتاحة حول  األدلة  استعراض  االجتامعي. ويساعد  النوع  املبني عىل  العنف  للوقاية من 

النوع االجتامعي— مبا يف ذلك  املبني عىل  العنف  الوقاية من  النوع االجتامعي عند تصميم برامج  املبني عىل  العنف 
مع قادة املجتمع املحيل. وعىل الرغم من أن أغلب املبادرات ال تُنّفذ يف األوضاع اإلنسانية، فإن املعلومات املتاحة عن 

التي قد تكون مناسبة يف سياقك.   املبادرات  أنواع  للنظر يف  انطالق مفيدة  املقاربات األكرث فعالية ستكون نقطة 

https://www.whatworks.co.za/documents/publications/165-social-norms-evidence-brief-website/file
https://www.whatworks.co.za/documents/publications/165-social-norms-evidence-brief-website/file
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/507845/Shifting-Social-Norms-tackle-Violence-against-Women-Girls3.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/507845/Shifting-Social-Norms-tackle-Violence-against-Women-Girls3.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/507845/Shifting-Social-Norms-tackle-Violence-against-Women-Girls3.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/507845/Shifting-Social-Norms-tackle-Violence-against-Women-Girls3.pdf
http://www.gsdrc.org/professional-dev/social-norms/
http://www.gsdrc.org/professional-dev/social-norms/


200

النوع االجتامعي   املبني عىل  العنف  الوقاية من  املزيد عن مقاربات وتصميم  موارد ملعرفة 

إم. مرييف وآخرون )2019( ما الذي ينجح يف الوقاية من العنف ضد الفتيات والنساء يف النزاعات واألزمات  	
https://www.whatworks.co.za/documents/publications/355-p868-irc- تجميعي:  موجز  اإلنشانية: 

synthesis-brief-report-lr-26092019/file

	 https:// االقتصادي:  والتمكني  االجتامعي  للنوع  تحويلية  )2019( تدخالت مجمعة  بيشوب  آيه. غيبس وكيه. 
www.whatworks.co.za/resources/evidence-reviews/item/652-combined-economic-

empowerment-and-gender-transformative-interventions

النضال املجتمعي لتغيري املواقف واألدوار والعادات  	 آر. جيوكس، وإي. سترين، وإل. رامسومار )2019( مقاربات 
https://www.whatworks.co.za/documents/publications/357-social-norms- الضارة:  االجتامعية 

briefweb-28092019/file

الفتيات والنساء:  	 العنف ضد  الوقاية من  إيه. كري-ويلسون وآخرون )2020( استعراض لألدلة عىل تدخالت 
 https://www.whatworks.co.za/documents/publications/374-evidence-reviewfweb/file

والنساء:  	 الفتيات  العنف ضد  الفعالة يف تدخالت منع  والتنفيذ  التصميم  آر. جيوكس وآخرون )2020( عنارص 
file/20-02-https://www.whatworks.co.za/documents/publications/373-intervention-report19

	 www. الطوارئ:  للمراهقات يف حاالت  االقتصادي  التعزيز  واألمان:  التمكني  الالجئات)2014(  النساء  مفوضية 
womensrefugeecommission.org/images/zdocs/Econ-Strength-for-Girls-Empowered-and-

Safe.pdf

https://www.whatworks.co.za/documents/publications/355-p868-irc-synthesis-brief-report-lr-26092019/file
https://www.whatworks.co.za/documents/publications/355-p868-irc-synthesis-brief-report-lr-26092019/file
https://www.whatworks.co.za/resources/evidence-reviews/item/652-combined-economic-empowerment-and-gender-transformative-interventions
https://www.whatworks.co.za/resources/evidence-reviews/item/652-combined-economic-empowerment-and-gender-transformative-interventions
https://www.whatworks.co.za/resources/evidence-reviews/item/652-combined-economic-empowerment-and-gender-transformative-interventions
https://www.whatworks.co.za/resources/evidence-reviews/item/652-combined-economic-empowerment-and-gender-transformative-interventions
https://www.whatworks.co.za/documents/publications/357-social-norms-briefweb-28092019/file
https://www.whatworks.co.za/documents/publications/357-social-norms-briefweb-28092019/file
https://www.whatworks.co.za/documents/publications/357-social-norms-briefweb-28092019/file
https://www.whatworks.co.za/documents/publications/374-evidence-reviewfweb/file 
https://www.whatworks.co.za/documents/publications/374-evidence-reviewfweb/file 
https://www.whatworks.co.za/documents/publications/373-intervention-report19-02-20/file
https://www.whatworks.co.za/documents/publications/373-intervention-report19-02-20/file
http://www.womensrefugeecommission.org/images/zdocs/Econ-Strength-for-Girls-Empowered-and-Safe.pdf
http://www.womensrefugeecommission.org/images/zdocs/Econ-Strength-for-Girls-Empowered-and-Safe.pdf
http://www.womensrefugeecommission.org/images/zdocs/Econ-Strength-for-Girls-Empowered-and-Safe.pdf
http://www.womensrefugeecommission.org/images/zdocs/Econ-Strength-for-Girls-Empowered-and-Safe.pdf
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املفاهيم األساسية

املجتمعي 	 والرفاه  النسائية  القيادات 

النسائية 	 القيادات  لدعم  تستعد  التي  االجتامعي  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية  للِفرق  اعتبارات 

املقاربات

القيادية 	 املناصب  النساء يف  دعم 

الناشئة 	 القيادات  دعم 

النسائية 	 للقيادات  التمكينية  البيئة  تعزيز 

أفكار لإلرشاك

القيادية   	 املناصب  النساء يف  دعم 

واملهارات   	 املعارف  تعزيز  التدريب عىل 

األقران  	 ومنتديات  شبكات 
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واملكافأة  	 التقدير 
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األدوات واملوارد:

)األهلية( 	 املجتمعية  املنظامت  معلومات  منوذج: 

منوذج: خطة عمل اإلرشاد 	

القيادة   	 املرأة يف  املفروضة عىل مشاركة  القيود  املعلومات: معالجة  ورقة 

القادة 	 املنارصة مع  التخطيط  أداة 

وفوائدها 	 النسائية  القيادة  إمكانات  استكشاف  املناقشة:  دليل 

النسائية  	 القيادة  الحوار  نقاط 

التدريبية الوحدات 

النسائية 	 القيادات  دعم  التدريب:  مناذج 

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

القيادات النسائية والرفاه املجتمعي

بالسلطة أو يحفزن أو يؤثرن عىل اآلخرين  أنهن يتمتعن  إليهن عىل  يُنظر  النسائية هن أفراد يف املجتمع  القيادات   إن 
نحو غاية أو هدف مشرتك. قد تشغل املرأة مناصب قيادية رسمية يف األدوار املنتخبة أو املوروثة أو املعينة يف األنظمة 

النساء قائدات بحكم مناصب أرسهن أو أزواجهن يف  اعتبار  الثقافية. كام ميكن  الدينية أو اإلدارية أو  التقليدية أو 
مثل  كقائدات غري رسميات بسبب عملهن  النساء  تعمل  قد  الرسمية،  القيادية  املناصب  إىل  باإلضافة  املؤسسات.  هذه 

والقروض  االدخار  أو مجموعات جمعية  النسائية  املنظامت  أو  الجمعيات  وقادة  الصحية  الرعاية  املعلامت وعامالت 
الخاصة  االحتياجات  والفتيات مثل ذوات  النساء  أو ملجموعات  املرأة  أو بسبب عملهن كمدافعات عن حقوق  القروية، 
تعمل كمدافعات  أن  النسائية  القيادات  أنواع  داخلياً. ميكن لجميع  النازحات  النساء  أو  الدينية  أو  العرقية  األقليات  أو 
النساء  متكني  يتم  عندما  برمته  املجتمع  عىل  االستفادة  وتعم  ملجتمعاتهن.  والشمولية  والرفاه  والسالمة  الصحة  لتعزيز 

النساء: يتم متكني  العامة واالجتامعية.   حيث  الحياة  القيادية عىل جميع مستويات  املناصب  وإرشاكهن يف 

والجرمية.1 	 العنف  أقل من  تشهد معدالت  التي  املجتمعات 

للجميع.2  	 أكرب  واجتامعي وسيايس  اقتصادي  تقدم  هناك 

البلدان املجاورة.3 	 البلدان للحرب مع  من غري املرجح خوض 

هناك مستويات أقل من عدم املساواة يف الدخل يف البلدان التي  	
املناصب  النسائية يف  القيادات  أكرب من  أعداد  توجد فيها 

 4 الترشيعية.

اتفاقية السالم بنسبة 53% ملدة 51عاماً عىل  	 من املرجح أن تستمر 
األقل إذا شاركت املرأة يف إنشائها 5.

القيــادات النســائية والوقايــة مــن العنــف املبنــي عــىل 
النوع االجتامعي واالستجابة له

النوع االجتامعي. ويرد أدناه عرض  العنف املبني عىل  كام أن قيادة املرأة ومتكينها أمران أساسيان ملعالجة 
االجتامعي. النوع  املبني عىل  العنف  معالجة  النسائية يف  القيادات  بها  تسهم  التي  الحاسمة  الطرق  لبعض 

الجنسني يف  املساواة بني  الجنسني. ويتسبب عدم  املرأة واملساواة بني  النسائية عىل تعزيز متكني  القيادات  وتساعد 
النوع االجتامعي يف سياق  العنف املبني عىل  العنف املبني عىل نوع االجتامعي ومتكينه وإدامته.  يحدث  حدوث 
العامة.  الحياة  املوارد واملشاركة يف  االجتامعية والسيطرة عىل  السلطة  النوع االجتامعي يف  املبنية عىل  االختالالت 
املحيل واملجتمع  الفرد واملجتمع  تقريباً عىل مستوى  الحياة  الجنسني يف جميع مجاالت  املساواة بني  ويتجىل عدم 

العنف  التي تتعرض لها املرأة يف أشكال  السلطة  الهيكلية إىل إساءة استخدام  ككل. وتؤدي أوجه عدم املساواة 
املرأة بشكل فردي وجامعي وتحويل األعراف واألنظمة  التي يرتكبها األفراد واألرس واملجتمعات والدولة.6 إن متكني 

فيذرستون، أ.، اإلغاثة املسيحية ، الوكالة الكاثوليكية للتنمية الخارجية، تريفند، واإلغاثة اإلسالمية يف جميع أنحاء العامل. الحفاظ عىل اإلميان: دور القادة الدينيني يف استجابة لفريوس اإليبوال. تريفند/مايرو ريتيف، 2015.  1
.Women-Leadership-Policy-Brief-9.23.18.pdf/09/http://womendeliver.org/wp-content/uploads/2018.2018 ، املرأة نبع الحياة. املوازنة بني معادلة السلطة وقيادة املرأة يف السياسة واألعامل التجارية واملجتمعات املحلية  2

 /https://www.inclusivesecurity.org/publication/why-women-inclusive-security-and-peaceful-societies أوراييل، إم. ملاذا النساء ؟ األمن الشامل واملجتمعات السلمية، 2015. مستخلص من  3
9789264210745-en/http://dx.doi.org/10.1787 .2014 ،منظمة التعاون االقتصادي والتنمية. املرأة والحكومة ورسم السياسات يف بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية: تعزيز التنوع من أجل النمو الشامل، منشورات منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  4

ملاذا النساء، 2015، ص 6.  5
املعايري الدنيا الخاصة بالعنف املبني عىل النوع االجتامعي  6

يبدأ تحول عالقات السلطة عندما يكون للنساء 
والفتيات حق تقرير املصري والحصول عىل املوارد 

والتحكم فيها. وليك يحدث ذلك، ينبغي أن تفسح 
النظم األبوية املجال أمام الهياكل القيادية أكرث شموالً 

ومتثيالً. 
 

مؤسسة بيل وميليندا غيتس. )7102( منوذج 
مفاهيمي لتمكني النساء والفتيات.

http://womendeliver.org/wp-content/uploads/2018/09/Women-Leadership-Policy-Brief-9.23.18.pdf
http://womendeliver.org/wp-content/uploads/2018/09/Women-Leadership-Policy-Brief-9.23.18.pdf
https://www.inclusivesecurity.org/publication/why-women-inclusive-security-and-peaceful-societies/
https://www.inclusivesecurity.org/publication/why-women-inclusive-security-and-peaceful-societies/
https://www.oecd-ilibrary.org/governance/women-government-and-policy-making-in-oecd-countries_9789264210745-en
https://www.oecd-ilibrary.org/governance/women-government-and-policy-making-in-oecd-countries_9789264210745-en
https://www.oecd-ilibrary.org/governance/women-government-and-policy-making-in-oecd-countries_9789264210745-en
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أن تساعد يف  النسائية  للقيادات  النوع االجتامعي. وميكن  املبني عىل  العنف  إنهاء  املنصفة هو يف صميم  والهياكل غري 
الجنسني بطرق عديدة، مبا يف ذلك: التي تحافظ عىل عدم املساواة بني  النساء والفتيات وتحويل الظروف  متكني 

التبعية للمرأة يف األرسة  	 التي تعزز أوجه عدم املساواة وتحافظ عىل املكانة  التأثري عىل املعتقدات واملواقف واألعراف 
املحيل. واملجتمع 

القرار.  	 وعمليات صنع  املجتمعية  الهياكل  يف  والفتيات  للنساء  إنصافاً  أكرث  ومشاركة  متثيل  توفري 

الوكالة.  	 تبني  التي  والثقة وغري ذلك من األصول  املهارات  لتنمية  األخريات ودعمهن  والفتيات  للنساء  القدوة  بدور  القيام 

والفتيات. 	 للنساء  واملساواة  والكرامة  السالمة  املزيد من  تحقيق  أجل  الجامعي من  العمل  وتعبئة  بناء ورعاية 

املجتمع. 	 القرار ضمن  فيها وصنع  املوارد والتحكم  النساء والفتيات إىل  اإليجايب عىل وصول  التأثري 

االجتامعي. وميكن  النوع  املبني عىل  بالعنف  املتعلقة  املرأة وحقوقها  وتدافع عن مصالح  النسائية  القيادات  متثل 
املجتمعية  القرارات  عمليات صنع  إطار  نظرها يف  واحتياجاتها ووجهات  املرأة  أصوات  وتعزيز  متثيل  النسائية  للقيادات 
وتوفري  االهتامم  تحسني  النسائية  للقيادات  االجتامعي.  وميكن  النوع  املبني عىل  بالعنف  املتعلقة  والربمجة  واإلنسانية 
الخدمات  النساء والفتيات عىل  النوع االجتامعي والدعوة إىل تحسني فرص حصول  املبني عىل  بالعنف  الخاصة  املوارد 

النساء  تجارب  املعلومات حول  وتبادل  للتعلم  املحيل  املجتمع  نقطة مدخل رئييس عىل مستوى  توفر  أنها  والعدالة.7 كام 
ملجموعات  بالنسبة  والسيام  االجتامعي،  النوع  عىل  املبني  بالعنف  املتعلقة  واحتياجاتهن  وأولوياتهن  واهتامماتهن 

الخاصة واألقليات والالجئات. الشابات والنساء ذوات االحتياجات  مثل  أو األقل وضوحاً   / النساء املهمشات و 

والتخفيف من  االجتامعي  النوع  املبني عىل  العنف  الوقاية من  الزاوية يف جهود  النسائية حجر  القيادات  تشكل 
التصدي  املحيل يف  املجتمع  النسائية جهود  القيادات  تقود  ما  املحلية. وكثرياً  املجتمعات  له يف  والتصدي  حدته 

تنظيم  ذلك  وأثناءها وبعدها. ويشمل  الطوارئ  قبل حاالت  واالستجابة  االجتامعي  النوع  املبني عىل  للعنف 
املخاطر وتحسني  استجابة وتخفيف  وإنشاء خدمات ونظم  الناجني ومنارصتهم  الوعي ودعم  وزيادة  الحمالت 

االجتامعي.  النوع  املبني عىل  العنف  ملنع  تحفيزية  إجراءات  باتخاذ  واملطالبة  والفتيات  النساء  سالمة 

ــتعد  ــي تس ــي الت ــوع االجتامع ــىل الن ــي ع ــف املبن ــة بالعن ــرق املعني ــة بالِف ــارات املتعلق  االعتب
لدعم القيادات النسائية  

التخطيط  عند  االجتامعي  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية  للِفرق  بالنسبة  االعتبارات  من  هناك عدد 
أفضل وجه.  املحيل عىل  املجتمع  النسائية يف  والقيادات  النسائية  القيادات  لكيفية دعم 

الفردية والجامعية  للنساء ميكن أن يكون يف حد ذاته تحوالً للخربات  القيادية  املهارات والقدرات  بناء 
النساء  والقدرات ومتكني  الثقة  يبني  أن  للنساء  القيادية  والقدرات  املهارات  لتطوير ودعم  للنساء. ميكن 

املنصفة.   العادلة وغري  السلطة غري  القوة يف داخلهن ومع اآلخرين لتحدي هياكل  إيجاد  من 

الوكالة األمريكية للتنمية الدولية. دور القادة التقليديني يف منع العنف الجنيس والعنف املبني عىل النوع االجتامعي والتصدي له: النتائج املستخلصة من مقاطعتي كوازولو - ناتال والشامل الغريب وليمبوبو يف جنوب أفريقيا، 2010.  7
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مصالح  أحياناً  إنها قد تعزز  أو متكينهن بل  النساء  القيادية لصالح مساواة  املناصب  النساء يف  ال تعمل جميع 
االجتامعي  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية  للِفرق  ينبغي  أنه  يعني  الذكورية. وهذا  القيادة  ومنظورات 

املحيل  املجتمع  والفتيات يف  النساء  احتياجات ومصالح  متثل  التي  النسائية  القيادات  ماهية  بعناية  تقيّم  أن 
توجيه  أجل  املعلومات من  بناء أساس( واستخدام هذه  )انظر  املحلية  للمجتمعات  برسم خرائط  القيام  عند 

املساواة.  وتحقيق  النساء  لتمكني  الدعم  بناء  املختلفة يف  النسائية  القيادات  املتبعة إلرشاك  الُنهج 

القيادية،  األدوار  املرأة يف  النوع االجتامعي عائقاً أمام مشاركة  املبني عىل  العنف  يشكل 
القوى بني  املحلية ملعالجة اختالل توازن  العمل مع قادة املجتمعات  املهم جداً  ولذلك من 

الرجل واملرأة للبدء يف إزالة الحواجز التي تحول دون مشاركة املرأة يف القيادة.

الرسمية.  القيادية  والفرص  املناصب  النساء يف  أن تحول دون مشاركة  الثقافية واالجتامعية  للعادات  ميكن 
التدريب  أنهن قد ال يستطعن املشاركة يف  النساء تعني  التي تحد من تنقل  القواعد  املثال فإن  وعىل سبيل 
والدين  القانون  يدعمها  التي  األبوية  والنظم  الهياكل  فإن  ذلك،  املحلية. وعالوة عىل  عن مجتمعاتهن  بعيداً 

اللوايت يضطلعن مبناصب  النساء  النسائية ومتيز ضد  القيادة  تقدر  أو  تعرتف  قد ال  والثقافية  االجتامعية  واملعايري 
النسائية. للقيادة  متكيناً  أكرث  بيئة  لتهيئة  نطاقاً  األوسع  املجتمع  مع  العمل  املفيد  من  ولذلك  قيادية. 

املنزل واألرسة واملجتمع املحيل والتي ميكن أن تحد من  النسائية مسؤوليات متعددة داخل  القيادات  تتوىل 
مراعاة  مع  النسائية  القيادة  تعزيز  أو  النسائية  القيادات  إرشاك  ألنشطة  التخطيط  ينبغي  ومشاركتهن.  تواجدهن 

النساء ومسؤولياتهن املدفوعة وغري مدفوعة األجر مبا يف ذلك رعاية األطفال ورعاية أفراد األرسة وأفراد  التزامات 
النساء  العملية مع  الحقائق واألوجه  استكشاف هذه  املهم  والواجبات األرسية واملنزلية.  ومن  اآلخرين  املجتمع 
النساء والفتيات. كام ميكن أن  وتحديد كيف وأين ومتى يتم جدولة األنشطة بطريقة ال تضيف إىل عبء عمل 
القيادية.  القدرات  تنمية  أنشطة  املشاركة يف  والفتيات من  النساء  والنقل عىل متكني  الطفل  رعاية  ترتيب  يساعد 

إىل شبكات  والفتيات  النساء  إمكانية وصول  تبني  أن  النسائية  القيادات  لدعم  املبذولة  للجهود  ينبغي 
التمكني. وتؤثر  العالقات جزءاً مهامً من  النسائية وتعد  للقيادة  األقران واإلرشاد. إن متكني املرأة أمر حاسم 
القيادية وقدرتهن عىل املشاركة  النساء عىل املناصب  العالقات مع األقران عىل حصول  العالقات مبا يف ذلك 
االجتامعي مساعدة  النوع  املبني عىل  العنف  العاملني يف مجال  للموظفني  القيادة.8 وميكن  بفعالية يف فرص 

معا31ً.  العمل  النساء عىل  الداعمة ملساعدة  العالقات  تعزيز  املستقبل عىل  وقيادات  النسائية  القيادات 

النسائية يف حني ميكن تنفيذ بعض األنشطة يف  القيادات  قد تكون هناك حاجة إىل موارد لدعم 
القامئة، قد يكون من الرضوري تخصيص متويل لألنشطة  املجتمعية  املوارد  أو  القائم  الربنامج  إطار 

النسائية.9   القيادات  وشبكات  مهارات  وتعزيز  تنمية  يف  للمساعدة  واملبادرات 

أكرث  تحديد  النسائية يف  للقيادات  بسياق محدد  الخاصة  املتاحة  والفرص  القوة  ومواطن  والقيود  التحديات  تحليل  سيساعد 
العاملة  الِفرق  تقوم  بناء أساس(,   )انظر  املجتمع  قادة  أثناء رسم خرائط  النسائية.  القيادات  الدخول والنهج فعالية لدعم  نقاط 
النساء واملراهقات يف املجتمع املحيل مبا يف ذلك  القيادات من  النوع االجتامعي بجمع املعلومات عن  العنف املبني عىل  يف مجال 
النسائية  القيادات  تواجهها  التي  التحديات  مختلف  فهم  والفتيات.  النساء  من  مهمشة  أو  متنوعة  ميثلون مجموعات  الذين  أولئك 
النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية  ِفرق  املهمشة أن متكن  الفئات  الذين ميثلون  القادة  التي يواجهها  التحديات املحددة  مبا يف ذلك 

املحلية. املجتمعات  الرسمية يف  الرسمية وغري  النسائية  القيادات  فعالية ودعم عمل  أكرث  نحو  املشاركة عىل  االجتامعي من 

https://www.participatorymethods.org/sites/participatorymethods.org/files/PathwaysSynthesisReport_0.pdf اتحاد برنامج أبحاث مسارات متكني النساء. التمكني: الرحلة ال الوجهة. مستخلص من  8
gender-equality-in-the-2030-agenda-for-/2/https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2018 .2018 ، 2030 هيئة األمم املتحدة للمرأة. تحويل الوعود إىل عمل: املساواة بني الجنسني يف برنامج التنمية املستدامة لعام  9

sustainable-development-2018#view

 https://www.participatorymethods.org/sites/participatorymethods.org/files/PathwaysSynthesisReport_0.pdf
 https://www.participatorymethods.org/sites/participatorymethods.org/files/PathwaysSynthesisReport_0.pdf
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2018/2/gender-equality-in-the-2030-agenda-for-sustainable-development-2018
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2018/2/gender-equality-in-the-2030-agenda-for-sustainable-development-2018
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2018/2/gender-equality-in-the-2030-agenda-for-sustainable-development-2018
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املقاربات 

ترد أدناه ثالثة مقاربات محتملة لدعم القيادات النسائية لتعزيز متكني النساء والفتيات وتحقيق 
املساواة.  إن األفكار املعروضة هنا ويف إطار أفكار لإلرشاك ليست شاملة ولكنها تشمل ما ييل: 1( دعم 

النساء يف املناصب القيادية 2( دعم القيادات الناشئة 3( تهيئة بيئة مواتية للقيادة النسائية.

تعتمد املقاربات واالسرتاتيجيات التي يعتمدها الفريق املعني بالعنف املبني عىل العنف 
املبني عىل النوع االجتامعي عىل مجموعة متنوعة من العوامل، مبا يف ذلك:

املالمئة 	 السياق ومدى 

املتاحة.  	 واملوارد  الزمنية  الفرتة  طول 

املحيل. 	 املجتمع  والفتيات يف  النساء  من  النسائية وغريها  القيادات  وأولويات  واحتياجات  منظورات 

دعم النساء يف املناصب القيادية 

السياق والفرد. وكخطوة أوىل ميكن  الحالية مفيدة ستتفاوت حسب  القيادية  املناصب  النساء يف  التي تجدها  الدعم  أنواع  إن 
لتوضيح  التي قد تكون مفيدة  الدعم  أنواع  النسائية عن  القيادات  أن تسأل  االجتامعي  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية  للِفرق 
القيادية أن يساعد عىل معرفة املزيد  النساء يف مختلف املناصب  ما ميكنك وما ال ميكنك تقدميه. ومن شأن إجراء مقابالت مع 

ومصالحهم.  احتياجاتهم  تلبي  قد  التي  التدخالت  أنواع  وكذلك  النسائية  القيادات  تواجهها  التي  واألولويات  التحديات  عن 

دعم القيادات الناشئة

املحلية عىل  املجتمعات  االجتامعي من خالل عملها مع  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية  الِفرق  تتعرف  قد 
إدماجها بشكل  التي ميكن  الرسمية  النسائية غري  القيادات  أو  القيادة،  إمكانات كبرية عىل  لديهن  الاليئ  النساء 
التغيري اإليجايب.  استكشاف فرص دعم  القرار أو املراهقات الاليت يسعني إىل  الرسمية لصنع  الهياكل  أفضل يف 

املجتمعية.  التنمية  وتعزيز  األفراد  متكني  ميكنهن  ناشئات  قائدات  بوصفهن  والفتيات  النساء  هؤالء 

تعزيز البيئة التمكينية للقيادات النسائية

النسائية  للقيادة  وأكرث مواتاًة  أمناً  أكرث  بيئة  تهيئة  أن تساعد يف  االجتامعي  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية  للِفرق  ميكن 
أن  النسائية  للقيادة  أكرث متكيناً  بيئة  تهيئة  التمكني. ومن شأن  العقبات وزيادة عوامل  تذليل  العمل عىل  من خالل 

النسائية  القيادات  قبول  وتعزيز  بالفعل  القيادية  املناصب  النساء يف  للنساء ومتكني  القيادية  الفرص  زيادة  يساعد عىل 
تستند  مقاربًة  تعتمد  أن  االجتامعي  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية  للفِرق  املحيل. ميكن  املجتمع  وإمكاناتها يف 

بأرسها.  املحلية  للمجتمعات  النسائية  القيادة  حققتها  التي  اإليجابية  النتائج  عىل  الضوء  لتسليط  الفوائد  إىل 
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مثال من املامرسة: وصفت مديرة لربنامج مناهض للعنف املبني عىل النوع االجتامعي تجربة 
فريقها يف العمل مع النساء والرجال التقليديني لتحويل هيكل القيادة يف املجتمعات املحلية يف 

أقىص شامل الكامريون: 

»عندما بدأنا الربنامج قبل خمس سنوات، عملنا فقط مع النساء كمشاركات يف أنشطة الربنامج.  ولكن يف املجتمعات التي عملنا 
فيها، حددنا بعض الجمعيات النسائية غري الرسمية والنساء الجريئات اللوايت يقدمن الدعم للنساء بغض النظر عن التحديات التي 

تواجههن. ويف كل مجتمع، ساعدنا هؤالء النساء عىل التنظيم يف مجموعات من عرشة وساعدنا املجموعات عىل التسجيل لدى 
الوزارات بوصفها مؤسسات مجتمعية رسمية. وساعد ذلك النساء عىل اكتساب القوة واالعرتاف مع تعرض أقل لكل فرد.  كام أن 

أزواجهن كانوا أكرث دعامً لجهودهن مبجرد انتامئهن إىل منظامت مجتمعية معرتف بها وانضامم العديد منهم إىل »مدارس األزواج« 
التي تركز عىل دعم متكني املرأة والقضايا التي حددتها النساء.    

 عندما قمنا بتجريب مجموعة األدوات هذه، أمضينا املزيد من الوقت يف إرشاك القادة التقليديني الذين كانوا دامئاً من الرجال 
فقط.  وبعد الدورات التدريبية واملناقشات، اتفق القادة املجتمعني عىل الرتحيب برؤساء املنظامت املحلية النسائية يف الهيكل 

القيادي التقليدي. وعندما تحال قضايا العنف املبني عىل النوع االجتامعي إىل املحاكم التقليدية يف تلك املجتمعات املحلية اآلن، 
تدار القضايا من قبل هؤالء القائدات الجديدات- نساء املنظامت املجتمعية املحلية.  ويتأكدن من أن القضايا تعالج بعناية وليس يف 

الفضاء املفتوح مثل الحاالت األخرى. ويدعمن النساء لتلبية احتياجاتهن العاجلة وإحالتهن إىل برنامج مناهضة العنف املبني عىل 
النوع االجتامعي ويساعدن الناجيات عىل تسجيل الشكاوى لدى وزارة العدل«.  
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أفكار لإلرشاك 

دعم النساء يف املناصب القيادية    

واملهارات  املعارف  تعزيز  التدريب عىل 
األقران ومنتديات  شبكات 

الرشاكات وتكوين  التربعات  جمع 
واملكافأة التقدير 

دعم القيادات الناشئة

القيادة عىل  التدريب 
االجتامعي  املدين  التمكني 

والقروض باالدخار  الخاصة  املبادرات 
املراهقة الفتيات يف سن  مساندة 

اإلرشاد 

تعزيز البيئة التمكينية للقيادات النسائية

النسائية القيادة  تواجه  التي  للعوائق  التصدي 
القيادية الهياكل  مع  املنارصة 

والفتيات للنساء  القيادية  األدوار  حول  الجامعية  املناقشات 
الوعي وزيادة  التوعية 
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التدريب عىل تعزيز املعارف واملهارات  

املتعلق مبختلف  التدريب  تقديم  النسائية يف  القيادات  أن ترشك  االجتامعي  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية  للِفرق  ميكن 
مجاالت العنف املبني عىل النوع االجتامعي كام هو مدرج يف أقسام أخرى من مجموعة األدوات هذه. كام ميكن للِفرق 
إضافية  معرفية  مجاالت  لتحديد  املتفانية  النسائية  القيادات  مع  تتباحث  أن  االجتامعي  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية 

املبني عىل  بالعنف  املعنية  للِفرق  املجتمعية.   وميكن  القيادة  لتعزيز قدرتهم عىل  تنميتها  يرغبون يف  التي  املهارات  أو 
النسائية وفقاً  القيادات  لتنظيم دورات تدريبية من أجل  الربامج  النوع االجتامعي أن تنظر يف إدراج ميزانية مرنة يف خطط 

امليرسين  للحصول عىل خدمات  التعاقد  للِفرق  النسائية ميكن  القيادات  املشاورات مع  نتائج  وبناء عىل  بعد ذلك،  الحتياجاتهن.  
العنف  برامج مناهضة  التدريب خارج نطاق خربة  النسائية من  القيادات  أن تستفيد  املرجح  االقتضاء. ومن  الخرباء حسب 

بالعنف  املعنية  للِفرق  يتيح فرصة  أن  الخرباء ميكن  امليرسين  تنظيم دورات تدريبية مع  لذا فإن  النوع االجتامعي  املبني عىل 
ما ييل:  التي قد تكون ذات صلة  التدريبية  املواضيع  للتعلم معاً. وتشمل  النسائية  والقيادات  االجتامعي  النوع  املبني عىل 

الدولية   	 اإلنسان  حقوق 

الدويل  	 اإلنساين  القانون 

الوطنية 	 القوانني 

املنارصة 	

التواصل 	 مهارات 

التنظيمية 	 اإلدارة 

املالية 	 اإلدارة 

التربعات 	 جمع 

شبكات ومنتديات األقران

القيادات  النوع االجتامعي أن تساعد يف إنشاء شبكات من األقران تربط بني  املبني عىل  بالعنف  املعنية  للِفرق  وميكن 
إىل أدوارها كقادة أو مجاالت اهتامم أو أولويات  النسائية داخل املجتمع املحيل أو عرب املجتمعات املحلية استناداً 

التحديات واإلحباطات  إقامة عالقات ومناقشة  النسائية من  القيادات  األقران أن متكن  محددة.  وميكن ملنتديات دعم 
النساء قادرات عىل  التي تكون  وتبادل األفكار ووضع خطط أو اسرتاتيجيات جديدة لتحقيق األهداف. ويف األوضاع 

الوصول اآلمن إىل التكنولوجيا، ميكن إنشاء شبكات األقران من خالل أدوات افرتاضية. عىل الرغم من أنه يوىص بعقد 
النوع  املبني عىل  للعنف  املناهضة  للربامج  ذلك ممكناً. ميكن  يكون  أولية حيثام  لبناء عالقات  اجتامعات شخصية 

املرطبات  تقديم  أو  النقل  النسائية وتوفري وسائل  القيادات  بني  الجمع  أجل  للمنتديات من  ميزانية  أن تخصص  االجتامعي 
املحلية  املجتمعات  النسائية من  القيادات  تقوم  تبادلية حيث  زيارات  تنظيم  النظر يف  أيضاً  االجتامعات.  وميكنها  أثناء 

الشبكات والتعرض  أن يؤدي توسيع  الخربات واألفكار.  وميكن  لتبادل  بااللتقاء  بلدان مختلفة  أو حتى من  املختلفة 
املحلية.  املجتمعات  ما تكون محدودة داخل  غالباً  النسائية  القيادات  أن  التمكني وال سيام  إىل  التجارب  ملختلف 

املحيل 	 املجتمع  داخل  النسائية  للقيادات  منتظم  منتدى  استضافة 

الرسمية 	 وغري  الرسمية  النسائية  القيادات  بني  الجمع 

الوطنية  	 أو  املحلية  النسائية  /الرابطات  املرأة  تقودها  التي  واملنظامت  النسائية  القيادات  بني  اجتامعات  تنظيم 

املحلية/البلدان 	 املجتمعات  بني  الزيارات  تبادل  تيسري 

تكنولوجية مشرتكة 	 منصة  من خالل  النسائية  القيادات  ربط 
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جمع التربعات وتكوين الرشاكات

للعنف  واالستجابة  للتصدي  الجهود  طليعة  تكون يف  ما  وغالباً  املحلية  مجتمعاتها  الحتياجات  وثيق  فهم  النسائية  القيادات  لدى 
املبني عىل النوع االجتامعي.  ومع ذلك فإن الربامج اإلنسانية وال سيام الربامج التي تقودها املنظامت الدولية ال تشارك خربة 
التي  املنظامت  قائدات بحكم مشاركتهن مع  النساء  تعترب  األحيان  تؤجلها. ويف كثري من  أو  الكفاية  فيه  النسائية مبا  القيادات 
املنظامت يف االستجابة  التي تقدمها هذه  الكبرية  باملساهامت  اعرتاف متزايد  املرأة وهناك  أو منظامت حقوق  النساء  تقودها 

اإلنساين.    املجال  والتمويل يف  والتنسيق  التخطيط  آليات  إىل  الوصول  تواجهها يف  التي  الكبرية  العقبات  اإلنسانية، فضالً عن 

تنظر يف  أن  الدولية  املنظامت  تنفذها  التي  الربامج  النوع االجتامعي وال سيام  املبني عىل  للعنف  املناهضة  للربامج  ميكن 
التي يتم تنظيمها يف جمعيات أو منظامت مسجلة.  ويف كثري من األحيان يكون لدى  النسائية  القيادات  إقامة رشاكة مع 

أو أطول أجالً من املنظامت  منظامت حقوق املرأة واملنظامت التي تقودها النساء أهداف وجداول أعامل أوسع نطاقاً 
للربامج  املهم  اإلنساين. ولذلك، من  الربنامج  لدورة  النوع االجتامعي وفقاً  املبني عىل  للعنف  برامج مناهضة  التي تقدم 

بغية  النساء  تقودها  التي  املرأة واملنظامت  أن تعمل مع منظامت حقوق  االجتامعي  النوع  املبني عىل  للعنف  املناهضة 
املتبادل.   وينبغي ألي رشاكة أن تخدم مصالح منظامت حقوق  التعاون املتصلة مبجاالت االهتامم  استكشاف مجاالت 
العنف  برامج مناهضة  يقترص متويل  تنتقص من مهمتها وأهدافها. عندما ال  النساء وأال  تقودها  التي  املرأة واملنظامت 

املقررة  تنفيذ األنشطة  النساء من أجل  التي تقودها  املرأة واملنظامت  النوع االجتامعي عىل منظامت حقوق  املبني عىل 
االجتامعي  النوع  املبني عىل  العنف  لربامج مناهضة  بدالً من متكينها. ميكن  املجموعات  بتقويض هذه  تخاطر  فإنها  سلفاً،  

املحتملة  اإلمكانيات  ومناقشة  املرأة  وأهداف منظامت حقوق  النساء  تقودها  التي  املنظامت  لفهم  اجتامعات  تنظم  أن 
املبني عىل  للعنف  مناهضة  برامج  تنفذ  التي  للمنظامت  الربنامج يف رشاكة متساوية.  ميكن  املشرتك ألنشطة  والتخطيط 

التدخالت  لتنفيذ  ليس فقط  النساء  تقودها  التي  املرأة واملنظامت  أن تستثمر يف منظامت حقوق  االجتامعي  النوع 
املبني عىل  للعنف  املناهضة  للربامج  الرشاكة ميكن  املنظامت. ومن خالل  لتقوية  أيضاً  بل  متبادل  لها بشكل  املخطط 

املرأة عىل املشاركة بشكل أكمل يف  النساء ومنظامت حقوق  التي تقودها  أن تساعد املنظامت  أيضاً  النوع االجتامعي 
القطري.   الصعيد  األموال املجمعة عىل  اإلنسانية والحصول عىل مصادر متويل إضافية مبا يف ذلك  الشؤون  تنسيق 

 
بتنسيق  املتعلقة  اإلنرتنت  واملوارد عرب  املبارش  التدريب  الحصول عىل  االجتامعي  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية  للِفرق  ميكن 

أفضل استجابة  بناء  أفضل:  استجابة  بناء  مبادرة  بلغات متعددة من خالل  الجامعي  التمويل  وآليات  اإلنسانية  الشؤون 

النسائية.    القيادات  أدوات وموارد  املرأة يف دعم  النساء ومنظامت حقوق  التي تقودها  املنظامت  النموذج: معلومات  انظر 

التقدير واملكافأة

والتنمية  الرفاه  الكبرية يف تحقيق  الكايف إلسهاماتها  بالقدر  العاملي  الصعيد  باملرأة عىل  االعرتاف  يتم  التاريخ مل  عىل مر 
قيادتها دون  فعالة يف  لتبقى  أو  أمنية  بارزة ألسباب  النسائية غري  القيادات  السياقات، تظل  املحلية. ويف بعض  للمجتمعات 

النوع االجتامعي أن تشرتك مع  املبني عىل  للعنف  املناهضة  للربامج  الرجال. وميكن  التي تركز عىل  القيادة  إزعاج هياكل 
املعنية  الِفرق  أمام  السهلة  الطريقة  فإن  ومقدراً،  ذلك ممكناً  كان  الرؤية. حيثام  أفضلياتها من حيث  لفهم  النسائية  القيادات 

املجتمع وتقديرها.  مبساهامتها يف  علناً  االعرتاف  تتمثل يف  النسائية  القيادات  االجتامعي إلبراز صورة  النوع  املبني عىل  بالعنف 
 وميكن أن يكون االعرتاف يف شكل اقتباس أو تقدير أو شكر القيادات النسائية يف االجتامعات أو أثناء املقابالت أو 

https://www.buildingabetterresponse.org/
https://www.buildingabetterresponse.org/
https://www.buildingabetterresponse.org/
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املبني  بالعنف  للِفرق املعنية  أيضاً  العامة األخرى. وميكن  التعارف أو من خالل األماكن  اإلعالنات اإلذاعية أو يف مناسبات 
الدويل.  الوطني وحتى  الصعيدين  والجوائز عىل  والتقدير  للتمثيل  نسائية  قيادات  ترشح  أن  االجتامعي  النوع  عىل 

الوعي  لزيادة  بل  التقدير فحسب  ليس إلظهار  أمر مفيد  النسائية ومكافأتها  بالقيادات  االعرتاف  إن 
الفتيات.   فيهم  مبن  وإلهامهن  الناشئات  القائدات  ولتحفيز  النسائية  للقيادة  الدعم  وبناء 

التدريب عىل القيادة

التدريب  والناشئة يف  الحالية  النسائية  القيادات  االجتامعي إرشاك  النوع  املبني عىل  للعنف  املناهضة  للربامج  ميكن 
الهياكل  التفكري يف  واملراهقات  للنساء  التدريب ميكن  مشرتكاً. من خالل  نسائياً  نهجا  الذي يطبق  القيادة  عىل 

وتحديد  الجامعية  والسلطة  الشبكات  لتعزيز  الفرص  واستكشاف  الفاعالت  القائدات  وخصائص  القامئة  القيادية 
أن  النوع االجتامعي  املبني عىل  بالعنف  املعنية  للِفرق  املطلوب تطويرها.  وميكن  املهارات واملعارف  مجاالت 
املحددة بشكل مشرتك.  االحتياجات  إىل  استناداً  الناشئات  للقائدات  إضافية  تدريبية  تنظيم دورات  تساعد يف 

القيادة.  التدريب عىل  لتقديم  تستكشف خيارات مختلفة  أن  االجتامعي  النوع  املبني عىل  بالعنف  الخاصة  للربامج  وميكن 
املعرتف  والفتيات  النسائية  القيادات  تيسريه من جانب  االشرتاك يف  أو  القيادي  التدريب  املثالية ميكن تسهيل  الناحية  ومن 

النوع االجتامعي  املبني عىل  للعنف  املناهضة  للربامج  املرأة. ميكن  أو منظامت حقوق  النساء  التي تقودها  املنظامت  بهن يف 
تيسريه.  املشاركة يف  أو  التدريب  لتقديم  النسائية وتدعمها  القيادات  تشارك  أن  الدولية  املنظامت  تنفذها  التي 

التدريب    انظردليل 
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التمكني املدين االجتامعي 

الحياة  والفتيات يف  النساء  تعزز مشاركة  التي  األنشطة والخدمات  املدين من خالل  االجتامعي  التمكني  تعزيز  ويتم 
االجتامعي  النوع  املبني عىل  للعنف  املناهضة  للربامج  االجتامعي.10 ميكن  التغيري  وتنظيم  تعبئة  العامة فضالً عن فرص 

داعمة  عالقات  وتكوين  االجتامعية  شبكاتهن  لتوسيع  فرصاً  والفتيات  للنساء  تتيح  التي  األنشطة  من  مجموعة  تنفيذ 
حيزاً  والفتيات  للنساء  املخصصة  اآلمنة  املساحات  توفر  اإلنسانية  السياقات  ويف  الجامعية.  قوتهن  وتعزيز  واسرتاتيجية 
للنساء  اآلمنة  للمساحات  واملطلوبة  املعيارية  الخمسة  األهداف  أحد  أن  والواقع  التمكني.  أبعاد  البعد من  لهذا  حاسامً 

توفري  يتلخص يف  والفتيات،  للنساء  اآلمنة  املساحات  أدوات  يف مجموعة  والفتيات( كام ورد  للنساء  آمنة  والفتيات )مساحة 
واحتياجاتهن بشكل جامعي.11  إىل حقوقهن  االنتباه  الرأي ورفع  إبداء  والفتيات وتشجيعهن عىل  للنساء  آمن  مكان 

أن  املدين  االجتامعي  التمكني  تعزز  التي  لألنشطة  ميكن 
ميكن  الناشئة.  النسائية  للقيادات  خاص  بشكل  مفيدة  تكون 
التشاور  االجتامعي  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية  للِفرق 

واإلبداعية  املناسبة  الخيارات  لتحديد  والفتيات  النساء  مبا مع 
يف ذلك عىل سبيل املثال ال الحرص ما ييل:

النساء  	 أولويات  الستعراض  واجتامعات  مناقشات  تنظيم 
املحيل. املجتمع  يف  والفتيات 

للنساء/الفتيات.   	 أو جمعيات  منتديات  إنشاء  دعم   

األقران. 	 الشبيك بني  الربط  استضافة أحداث 

املشرتك. 	 التعلم  إقامة صالت من خالل  والفتيات  للنساء  املهارات حيث ميكن  لبناء  تنظيم فرص 

املشرتكة.  	 املبادرات  بناء عالقات من خالل  للنساء  املحلية حيث ميكن  املجتمعات  لتنمية  مشاريع  تنظيم 

للدفاع عن  	 والنظم  املنظامت  التواصل مع  اإلنساين ومساعدتهن عىل  التنسيق  آليات  إىل  والفتيات  النساء  توجيه 
احتياجاتهن.

واألفكار. 	 الشواغل  لتبادل  والفتيات  للنساء  عامة  فعاليات  استضافة 
ميكن للربامج املناهضة للعنف املبني عىل النوع االجتامعي قراءة املزيد حول التمكني االجتامعي املدين 

والعثور عىل أفكار لألنشطة ذات الصلة مبجموعة أدوات املساحات اآلمنة للنساء والفتيات التابعة  للجنة 
)gro.srednopservbg( اإلنقاذ الدولية والهيئة الطبية الدولية: املساحات اآلمنة للنساء والفتيات

املبادرات الخاصة باالدخار والقروض 

بوسع الربامج املناهضة للعنف املبني عىل النوع االجتامعي أن تدعم متكني املرأة اجتامعياً واقتصادياً من خالل دعم 
جمعيات االدخار والقروض القروية )جمعية االدخار والقروض القروية(.   وتشمل جمعية االدخار والقروض القروية 

مجموعات من النساء )51-52 عادة( الاليت يسهمن باملدخرات يف صندوق جامعي الذي ميكن لألعضاء الفرديني الحصول 
عىل قروض منه أو التامس املساعدة يف حاالت الطوارئ. ميكن لزيادة حصول النساء عىل املوارد املالية أن تزيد من 

الفرص األخرى املتاحة للنساء مبا يف ذلك فرص املشاركة يف األنشطة القيادية. كام يساعد الطابع االجتامعي والجامعي 
جمعية االدخار والقروض القروية، الذي يتطلب أهدافاً والتزامات مشرتكة، عىل تعزيز العالقات والخصائص الداعمة 

لجنة اإلنقاذ الدولية والهيئة الطبية الدولية. املساحات اآلمنة للنساء والفتيات: مجموعة أدوات لتعزيز متكني النساء والفتيات يف األوضاع اإلنسانية، 2020. ص. 397.   10
لجنة اإلنقاذ الدولية والهيئة الطبية الدولية. املساحات اآلمنة للنساء والفتيات: مجموعة أدوات لتعزيز متكني النساء والفتيات يف األوضاع اإلنسانية، 2020.  11

أنا امرأة ولكن أنا قائدة. أنا نقطة مركزية للمجتمع. إن 
النساء والرجال يأتون إلّيطلباً للحصول عىل التوجيه واملشورة 
واملعلومات، وأنا أعمل جاهدة للتأكد من أن الجميع يعرف 

االحتياجات التي تشاركني فيها النساء والفتيات وأن املجتمع 
يدعم حقوق املرأة ويحرتمها.

- متطوعة مجتمعية وعضوة نشطة يف املساحة    
    اآلمنة للنساء والفتيات يف لبنان

http://www.gbvresponders.org
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للقيادة الجيدة. وعالوة عىل ذلك، يتيح الهيكل اإلداري لجمعية االدخار والقروض القروية للقيادات النسائية 
الناشئة اكتساب الخربة يف العمليات الدميقراطية فضالً عن اتخاذ القرارات بطريقة شفافة وشاملة للجميع. 

ميكن للربامج الخاصة بالعنف املبني عىل النوع االجتامعي أن تدعم جمعية االدخار والقروض القروية املبنية داخل 
مجتمعاتها املحلية أو أن تحدد القيادات النسائية الناشئة داخل جمعية االدخار والقروض القروية لتقديم الدعم من 

خالل التدخالت األخرى. وبوسع الربامج املناهضة للعنف املبني عىل النوع االجتامعي املهتمة ببدء جمعية االدخار 
والقروض القروية أن تشارك املنظامت املتخصصة يف تدخالت سبل العيش، أو أن تنفذ برنامجاً ثابتاً لجمعية االدخار 

والقروض القروية مثل نهج التمكني االقتصادي واالجتامعي والذي تم تصميمه خصيصاً للربامج املناهضة للعنف املبني 
عىل النوع االجتامعي. يشمل إطار نهج التمكني االقتصادي واالجتامعي ثالثة عنارص متتالية:  1. جمعية االدخار والقروض 

القروية للنساء فقط، 2. مجموعة مناقشة نوع اجتامعي مع الرشكاء أو أزواج أعضاء جمعية االدخار والقروض القروية 
الستكشاف أعراف النوع االجتامعي واإلدارة املالية عىل مستوى األرسة، و 3. التدريب عىل اكتساب املهارات. 

ميكن للربامج املناهضة للعنف املبني عىل النوع االجتامعي أن تتعلم املزيد عن إطار عمل نهج التمكني االقتصادي 
)gro.srednopservbg( واالجتامعي الخاص بلجنة اإلنقاذ الدولية هنا: نهج التمكني االقتصادي واالجتامعي

مســاندة الفتيات يف سن املراهقة 

النوع  املبني عىل  للعنف  بشدة  بسنهن ونوع جنسهن، وهن معرضات  املرتبط  والعنف  التمييز  املراهقات من  تعاين 
املبكر/القرسي وبرت  الزواج  النوع االجتامعي مثل  املبني عىل  العنف  اإلنسانية. وبعض أشكال  االجتامعي يف األوضاع 

النوع  املبني عىل  للعنف  املناهضة  الربامج  إن  املراهقات.  تُرتكب إىل حد كبري ضد  التي  التناسلية لإلناث  األعضاء 
االحتياجات  لتلبية  التدخالت  تكييف  قادرة عىل  وتنفيذها  الربامج  تصميم  الفتيات يف  تركز عىل  التي  االجتامعي 
الفتيات  قيادة  تعزيز  يف  أيضاً  املصممة خصيصاً  التدخالت  تساعد  أن  املمكن  باملراهقات. ومن  الخاصة  واملصالح 

املستقبل.   واألمم يف  للمجتمعات  قائدات  بوصفهن  الفتيات  أمام  الفرص  وتوسيع  املحلية  املجتمعات  يف 

التدخالت  االعتبار  تأخذ بعني  أن  النوع االجتامعي  املبني عىل  بالعنف  الخاصة  الربامج  وبوسع 
بناء مهارات  ناشئات وذلك من خالل  قائدات  الفتيات بوصفهن  العمل مع  املتعمدة يف  الربنامجية 

القيادات اإلرشادية.  الفتيات مع  القيادة واملنارصة واالتصال فضالً عن رشاكة  الفتيات يف 

املراهقات واحتياجاتهن يف تدخالت  تركز عىل حقوق  أن  أيضاً  النوع االجتامعي  املبني عىل  للعنف  املناهضة  للربامج  ميكن 
القرسي.   / املبكر  الزواج  الجنسية واإلنجابية ومنع  والحقوق  الصحة  إىل  والوصول  الفتيات  تعليم  تعزيز  أخرى مثل 

الفتيات يف توجيه مثل هذه  الفتيات، فإن مشاركة  عىل الرغم أن مثل هذه التدخالت ال تركز بشكل مبارش عىل قيادة 
العنف  للمراهقات ومنع  املتاحة  الدعم والفرص  تعزيز  القيادية. كام يؤدي  املهارات  تبني  أن  التدخالت من شأنها 
القيادة يف املستقبل.  إمكاناتهن يف  الفتيات وإمكاناتهن مبا يف ذلك  النوع االجتامعي إىل زيادة استقالل  املبني عىل 

وقيادتهن:  لزيادة فرصهن  املراهقات  لدعم  العملية  واألدوات  املوارد 

اإلنسانية  	 األزمات  أجلهم يف  الشباب ومن  العمل مع  الوكاالت  بني  املشرتكة  الدامئة  للجنة  التوجيهية  املبادئ  تتضمن 
//:sptth :)002 الصفحة( الشابات  قيادة  يتضمن توصيات لدعم  واألزمات املستمرة )0202( مرفقاً 

 dna htiw gnikroW no senilediuG CSAI/20-1202/selif/metsys/gro.eettimmocgnidnatsycnegaretni
fdp.0_sesirC detcartorP dna nairatinamuH ni elpoeP gnuoY rof

https://gbvresponders.org/empowerment/ease-approach/
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2021-02/IASC Guidelines on Working with and for Young People in Humanitarian and Protracted Crises_0.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2021-02/IASC Guidelines on Working with and for Young People in Humanitarian and Protracted Crises_0.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2021-02/IASC Guidelines on Working with and for Young People in Humanitarian and Protracted Crises_0.pdf
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النوع االجتامعي يف األوضاع  	 املبني عىل  بالعنف  الخاصة  الربامج  الدولية عدة مقاربات لربمجة  اإلنقاذ  ووضعت لجنة 
املراهقات وبرنامج  املراهقات عىل نحو أكرث فعالية مبا يف ذلك فتيات الشمس وبرنامج مهارات حياة  اإلنسانية إلرشاك 

الفتيات  الدولية بشأن دعم املراهقات هنا:  الوصول إىل موارد لجنة اإلنقاذ  الفتيات، وهو برنامج إرشادي.  وميكن  متكني 
 )gro.srednopservbg( املراهقات 

الطوارئ مبا يف ذلك مقاربة  	 املراهقات يف حاالت  احتياجات  بتلبية  تتعلق  تقارير وتوجيهات  الالجئات  النساء  لجنة  نرشت 
الربامج  وتصميم  تخطيط  النفوذ:  ذوات  النساء  القويات،  والفتيات  املراهقات  مع  الشاملة  اإلنسانية  للربمجة  هنا«  »أنا 

الالجئات  | لجنة  املراهقات  املوارد متاحة يف: حامية ومتكني  للمراهقات يف األوضاع اإلنسانية. 
 )gro.noissimmoceegufersnemow(

القيادة« والتي تم  	 الفتيات من  وأدوات للمنارصة يف إطار مبادرتها »مّكنوا  دراسياً  طورت منظمة »رايز أب« منهاجاً 
 )gro.rehtegotpuesir(»القيادة« - منظمة »رايز أب الفتيات من  التنمية: »مكِّنوا  تقدميها يف املقام األول يف سياقات 

الفتيات:  	 تركز عىل  التي  الربامج  اإلنسانية. تصميم  األوضاع  استخدمت يف  أدوات مبارشة  السكان مجموعة  يقدم مجلس 
/hcraeser/gro.licnuocpop.www//:ptth املراهقات. )0102(:  برامج  لتطوير وتعزيز وتوسيع  أدوات  مجموعة 

.oda-dnapxe-dna-nehtgnerts-poleved-ot-tikloot-a-ngised-margorp-deretnec-lrig

اإلرشاد

 ميكن للربامج املناهضة للعنف املبني عىل النوع االجتامعي أن تساعد عىل ربط القيادات النسائية وقيادات الفتيات 
الناشئة باملرشدين. فاملرشد ليس مرشفاً أو شخصية ذات سلطة بل هو مستشار متمرس عىل استعداد لتقاسم الدعم 

والتوجيه. ميكن للنساء واملراهقات الاليئ يظهرن إمكانات واهتامم بالقيادة أن يتطوعن للعمل كمرشدات. ميكن 
للربامج املناهضة للعنف املبني عىل النوع االجتامعي أن تساعد يف تعزيز التوجيه بطرق مختلفة، مبا يف ذلك: 

الجامعية.  	 املناقشات  أو  الحياتية  املهارات  قيادتها مثل جلسات  أو  للمشاركة يف تدخالت محددة  املرشدين   دعوة 

أو تدخالت  	 للنساء والفتيات  الربنامج من خالل املساحات اآلمنة  باملرشدين مع املشاركني يف  الخاصة  تبادل جهات االتصال 
الحياتية. املهارات  محددة مثل دروس 

التدخالت مع املرشدين الذين نجحوا يف مجاالت العمل  	 القروية أو غريها من  ربط املشاركني يف جمعية االدخار والقروض 
الصلة. ذات 

األخذ مببادرة إرشادية يقرتن فيها املرشدون مع املتدربني واالتفاق عىل خطط لالتصال وتحديد األهداف. 	

النسائية    القيادات  العمل اإلرشادية  لدعم أدوات وموارد  النموذج:  خطة  انظر عينة 

https://gbvresponders.org/adolescent-girls/
https://gbvresponders.org/adolescent-girls/
https://gbvresponders.org/adolescent-girls/
https://www.womensrefugeecommission.org/focus-areas/gender-social-inclusion/protection-and-empowerment-of-adolescent-girls/
https://www.womensrefugeecommission.org/focus-areas/gender-social-inclusion/protection-and-empowerment-of-adolescent-girls/
https://riseuptogether.org/let-girls-lead/
https://www.popcouncil.org/research/girl-centered-program-design-a-toolkit-to-develop-strengthen-and-expand-ado
https://www.popcouncil.org/research/girl-centered-program-design-a-toolkit-to-develop-strengthen-and-expand-ado
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التصدي للعقبات التي تعرتض القيادة النسائية  

الداعمة  البيئة  ولتعزيز  املشرتكة.   العوامل  بعدد من  متفاوتة  بدرجات  مقيدة  النسائية  القيادة  فإن  العاملي،  الصعيد  وعىل 
داخل مجتمعها  تحديد عوامل محددة  تساعد يف  أن  االجتامعي  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية  للِفرق  النسائية، ميكن  للقيادة 

القيادية كجزء  الهياكل  تعزيزها.  وبعد تحديد  التي ميكن  التمكينية  العوامل  القيادة فضالً عن  النساء يف  والتي تحد من مشاركة 
النساء والرجال فضالً  القادة من  التشاور مع  النوع االجتامعي  املبني عىل  بالعنف  املعنية  للِفرق  بناء أساس لإلرشاك، ميكن  من 

القيادية  والهياكل  العامة  الشؤون  النساء يف  التي تعرتض مشاركة  للعقبات  أفضل  فهم  للحصول عىل  واملراهقات  النساء  عن 
التحدث مع  االجتامعي  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية  الِفرق  وبإمكان  املحيل.  املجتمع  القرار عىل مستوى  الرسمية وصنع 
املشاركة.  أو متكنهن من  التي قد تشجع  العوامل  تزيد من تحديد  أن  بالقيادة  املهتامت  والفتيات  والنساء  النسائية  القيادات 

اإلجراءات  أن تحدد  النوع االجتامعي  املبني عىل  بالعنف  املعنية  للِفرق  املشاركة، ميكن  املبني عىل  التعلم  نتائج  إىل  استناداً 
حيثام  االجتامعي،  النوع  عىل  املبني  بالعنف  املعنية  للِفرق  وينبغي  النسائية.  للقيادات  متكينية  بيئة  لتعزيز  الرامية 

التي تقودها منظامت حقوق املرأة أو  أمكن، أن تعزز الجهود الجارية بالفعل يف املجتمع املحيل مبا يف ذلك املبادرات 
القيادية.  الهياكل  املساواة واإلدماج يف  لتعزيز  املجتمع املحيل  به قادة  النساء وأي عمل يقوم  التي تقودها  املنظامت 

النسائية    القيادات  أدوات وموارد دعم  القيادة يف  النساء يف  التي تعرتض مشاركة  للعقبات  التصدي  املعلومات:  انظر ورقة 

املنارصة مع  الهياكل القيادية

االجتامعي  النوع  املبني عىل  العنف  برامج مناهضة  وقد تحدد 
القرار فرصاً  النساء وصنع  التي تعرتف بوجود فجوة يف مشاركة 

إلرشاك القادة الحاليني يف الدعوة ملزيد من إدماج النساء. كام هو 
بالعنف  املعنية  للِفرق  املنارصة األخرى، ميكن  الحال يف مجاالت 
النوع االجتامعي أن تطبق مقاربة تستند إىل نقاط  املبني عىل 
للقادة يف حامية املجتمعات  باألدوار املهمة  القوة مع االعرتاف 
إرشاك  فوائد  والرتكيز عىل  املجتمعية  املشاكل  ومعالجة  املحلية 

النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية  للِفرق  القيادة. ميكن  النساء يف 
إدماج  لزيادة  مختلفة  خيارات  استكشاف  السياق،  االجتامعي، حسب 

النساء. يف حني أن بعض هياكل القيادة قد تكون أكرث مرونة من 
الوقت  وتتغري مع  تتكيف  الهياكل  أن معظم  التجربة  تبني  غريها، 

ومع الظروف الجديدة مبا يف ذلك حاالت الطوارئ والنزوح.

مثال من املامرسة: اإلرشاد يف 
الكامريون

 قدم الربنامج املناهض للعنف املبني عىل النوع االجتامعي 
الذي يخدم النازحني داخلياً واملجتمعات املضيفة يف أقىص 
شامل الكامريون مبادرة إرشادية حيث تطوعت الشابات 

الاليت ترتاوح أعامرهن بني 19 و 25 سنة الاليئ كن ملتزمات 
بتعليم الفتيات واملهتامت بتطوير قدراتهن القيادية لتوجيه 

األمهات الشابات واملراهقات. شاركن يف دورات تدريبية 
شهرية حول القيادة واتفقن عىل أن يكن قدوة يحتذى بها 

ليس فقط للشابات والفتيات الاليت قمن بتوجيههن بل أيضاً 
بالنسبة للمجتمع عموماً.
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مثال من املامرسة: وصفت مديرة الربنامج املناهض للعنف املبني عىل النوع االجتامعي تجربتها يف 
منارصة إرشاك املرأة يف صنع القرار املجتمعي يف مقاطعة كيفو، يف جمهورية الكونغو الدميقراطية

“يف املجتمعات التي عملنا فيها، كان األمر يف الواقع صعباً. كنا نطلب من القادة تعديل آلياتهم القضائية التقليدية ملعالجة العنف 
املبني عىل النوع االجتامعي، وكنا ندعو إىل مشاركة النساء يف مجال صنع القرار. عليهم أن يتغريوا، والتغيري ليس باألمر السهل. كان 

من املهم أن نظهر ميزة التغيري لقادة املجتمعات املحلية. كان عليهم أن يروا عاداتهم االجتامعية وأن يفهموا العنف املبني عىل 
النوع االجتامعي وكيف أنه يشكل مشكلة. مل نكن ضد معتقداتهم وإمنا ضد األعراف التي تكرس العنف املبني عىل النوع 

االجتامعي. مل نطلب مبارشة مشاركة النساء بشكل أكرب يف صنع القرار. 
 أوالً، جمعنا النساء وسألنا عن املشاكل التي يواجهنها. تحدثت العديد من النساء عن كيفية ارتباط العنف مبارشة مبامرسات الزواج 

والتقاليد األخرى. كن يقلن »هذا يحدث ألنه يف ثقافتنا...«، بعد ذلك التقينا بقادة املجتمعات املحلية الذكور وطلبنا منهم وصف 
املشكالت التي تواجهها النساء. تحدث القادة عن املشاكل العامة يف املجتمع املحيل - مثل املياه واالحتياجات الصحية. قاموا بذكر 
العنف ضد النساء والفتيات ولكن االغتصاب فقط ترتكبه الجامعات املسلحة خارج املجتمع املحيل.  عندما أخربناهم عن املشاكل 

التي أثارتها النساء، فوجئوا للغاية.  كانت فرصة للحديث عن العنف املبني عىل النوع االجتامعي.  ومبجرد أن فهموا املزيد عن 
املشكلة وأن هذه مشكلة للنساء، تحدثنا عن كيفية معالجة مثل هذه املشاكل.   ثم اتفقوا عىل أن املرأة تحتاج إىل مشاركة أكرب.  

النسائية    القيادات  القادة لدعم أدوات وموارد  املنارصة مع  التخطيط:  أداة  انظر 

املناقشات الجامعية حول األدوار القيادية للنساء والفتيات 

ميكن للِفرق املعنية بالعنف املبني عىل النوع االجتامعي تنظيم مناقشات جامعية حول قيادة النساء والفتيات كجزء 
من تقييم العقبات والعوامل التمكينية أو للمساهمة يف عملية لتعزيز دعم القيادة النسائية. عندما يكون الغرض من 

املناقشات تعزيز البيئة املواتية للقيادة النسائية، فقد يكون من املفيد تنظيم سلسلة من الحوارات مع نفس املجموعات. 
ومن خالل سلسلة من الحوارات، ميكن ألفراد املجتمع املحيل تحديد اإلجراءات التي ميكن اتخاذها لتعزيز دعم القيادات 

النسائية فضالً عن اإلجراءات التي ميكن أن تقلل من العقبات وتزيد من فرص القيادات النسائية الناشئة. 

وعند إرشاك قادة املجتمعات املحلية يف مناقشات املجموعات، ضع يف االعتبار تكوين املجموعات. فكر 
اسرتاتيجياً يف الغرض من املناقشات ومن يجدر إدراجه يف املناقشات املختلفة.  ميكن للِفرق تكييف األسئلة 

واملناقشات التي تستهدفها مجموعات القادة الحاليني أو الناشئني ومجموعات املشاركني اآلخرين. 
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مثال من املامرسة: الجمع بني القيادات الدينية والقيادات النسائية

اتبع برنامج مناهضة العنف املبني عىل النوع االجتامعي يف متبكتو مبايل تنظيم دورات تدريبية ومناقشات جامعية حول مواضيع 
مختلفة باالشرتاك مع القادة الدينيني من الرجال والقيادات النسائية غري الرسمية. قدمت مجموعات املناقشة املشرتكة فرصاً جديدة 
للنساء للتحدث بحضور القادة الدينيني وساعدت يف بناء قبول القادة الدينيني ملشاركة النساء يف شؤون املجتمع. ومع مرور الوقت، 

أقر الربنامج بزيادة الثقة بني القيادات النسائية للتحدث عن املشاكل أثناء مناقشات املجموعات. 

النسائية    القيادات  أدوات وموارد دعم  النسائية وفوائدها يف  القيادة  إمكانات  استكشاف  املناقشة:  دليل  انظر 
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مجايل التوعية والتثقيف 

تدعم  التي  القيم  لتعزيز  االتصال  قنوات  استخدام  النظر يف  االجتامعي  النوع  املبني عىل  للعنف  املناهضة  للربامج  ميكن 
اإلذاعة  الوعي من خالل  لزيادة  املحلية. وميكن  للمجتمعات  النسائية  القيادة  بفوائد  الوعي  وتزيد  النسائية  القيادة 
التواصل والتثقيف والتعليم املساعدة عىل  الفن أو املرسح أو مواد  التواصل االجتامعي أو  التلفزيون أو وسائل  أو 
منسقة  وتثقيف  توعية  أنشطة  أي  تكون  أن  ينبغي  والناشئة.  الحالية  للقيادات  الدعم  وتعزيز  النساء  قيادة  تطبيع 

العنيفة.  الفعل  رد  مخاطر  واستعراض  مع مصالحها  األنشطة  اتساق  لضامن  النسائية  القيادات  مع  جيداً  تنسيقاً 

لالضطالع  النسائية  القيادات  مع  التعاون  االجتامعي  النوع  املبني عىل  للعنف  املناهضة  للربامج  كام ميكن 
بأدوار قيادية يف أنشطة التوعية مبا يف ذلك خالل حمالت العنف املبني عىل النوع االجتامعي، مثل 61 

املبادرات  النوع االجتامعي أن تساعد يف دعم  املبني عىل  للعنف  املناهضة  للربامج  النشاط. ميكن  من  يوماً 
التي تقودها النساء من خالل وقت املوظفني أو الدعم املايل أو النقل أو املوارد األخرى. 

مثال من املامرسة: التوعية يف جمهورية أفريقيا الوسطى

ويف املجتمعات التي يرتدد فيها الرجال يف االستامع إىل النساء وال يقبل معظمهم قيادة النساء، يدمج الربنامج الخاص بالعنف املبني 
عىل النوع االجتامعي النساء يف لجان الحامية. وفيام يتعلق بأنشطة التوعية، متكن امليرسين الذكور فقط من جمع مجموعات 

الرجال للحديث عن قضايا الحامية. كان أسهل يشء هو تقسيم النساء والرجال ودامئاً ما يقود الرجال  مجموعات النقاش الذكورية. 
وألن الربنامج يرى أهمية استامع الرجال إىل النساء، قاموا بتنظيم فرق تيسري مكونة من شخصني: امرأة واحدة ورجل واحد. ساعد 

امليرسِّ الذكر يف جمع الرجال، ثم أتاح املجال للمرأة لقيادة معظم النقاش. وبهذه املامرسة، كان الرجال عىل استعداد للمشاركة 
ومتكنوا من معرفة يشء ما -- ليس فقط حول املواضيع التي نوقشت ولكن أيضاً عن إمكانات النساء للقيادة.  

انظر يف نقاط الحوار  القيادة النسائية يف يف أدوات وموارد دعم القيادات النسائية   
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األدوات واملوارد:

األدوات واملوارد:

)األهلية( 	 املجتمعية  املنظامت  معلومات  منوذج: 

منوذج: خطة عمل اإلرشاد 	

القيادة   	 املرأة يف  املفروضة عىل مشاركة  القيود  املعلومات: معالجة  ورقة 

القادة 	 املنارصة مع  التخطيط  أداة 

وفوائدها 	 النسائية  القيادة  إمكانات  استكشاف  املناقشة:  دليل 

النسائية  	 القيادة  الحوار  نقاط 

التدريبية الوحدات 

النسائية 	 القيادات  دعم  التدريب:  مناذج 

https://internationalmedicalcorps.org/traditions-and-opportunities-a-toolkit-for-gbv-programs-to-engage-community-leaders-in-humanitarian-settings/#section2
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منوذج: معلومات املنظامت املجتمعية )األهلية(

األولية  املعلومات  لجمع  االجتامعي  النوع  املبني عىل  للعنف  املناهضة  للربامج  النموذج  وقد صمم هذا 
باملنظامت  اإلنسانية. ميكن تكييف األسئلة وربطها إىل حد كبري  املحتملني يف األوضاع  الربامج  عن رشكاء 

املظللة  األسئلة  توجيه  املرأة. وميكن  النساء ومنظامت حقوق  تقودها  التي  املنظامت  املجتمعية مبا يف ذلك 
الواردة هنا لن تكون  الرسمية.  يالحظ أن املعلومات  النسائية غري  الجمعيات  الوردي إىل املزيد من  باللون 

أساس رشاكة متساوية. تقوم عىل  تعاونية  تنطوي عىل عملية  أن  ينبغي  التي  الربامج  لتخطيط  كافية 

االسم
ملنظمتك الكامل  االسم  تقديم  يرجى 

لتسجيل  ا
التسجيل املنظمة، صالحية  نوع  التاريخ،  التسجيل:  عن  معلومات  تقديم  يرجى  مسجلة؟  منظمتك  هل 

القيادة 
بيان  من يقود منظمتك؟ يرجى توضيح ما إذا كان يرأس املنظمة شخص واحد أو لجنة أو هيكل مختلف. يرجى أيضاً 

ما إذا كانت القيادة تتألف من رجال ونساء ومزيج من النساء والرجال وما إذا كانت القيادة تضم أي أطفال.

األساسية  االتصال  جهة 
والربيد  والهاتف  الوظيفي  الكاملة واملسمى  األسامء  الرئيسية ملنظمتك مبا يف ذلك  االتصال  تقديم جهات  يرجى 

العمل وعنوان  اإللكرتوين 
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اإلداري الهيكل 
التنظيمي؟ الهيكل  يبدو  إدارة؟ كيف  يوجد مجلس  منظمتكم. هل  إدارة  كيفية  تقديم معلومات حول  يرجى 

الرشكاء
هل لدى منظمتكم رشاكات رسمية مع أي منظامت منفذة أخرى؟ 

املانحة  الجهات 
املانحة؟ الجهات  بدعم منظمتكم؟ ما هي هذه  هل قامت أي جهة مانحة مؤخراً 

الجغرافية التغطية 
عملياتها؟ مناطق  يف  منظمتكم  إليهم  تصل  الذين  املحلية/األشخاص  املجتمعات  عدد  كم  منظمتك؟  تعمل  أين 

عملياتها؟ مناطق  يف  منظمتكم  إليهم  تصل  الذين  املحلية/األشخاص  املجتمعات  عدد  كم  منظمتك؟  تعمل  أين 
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املتطوعني  / باملوظفني  املتعلقة  الذكور اإلناث العدد اإلجاميلاملعلومات 

األعضاء بدوام كامل، مدفوعي األجر

األعضاء بدوام جزيئ، مدفوعي األجر

األسبوع( العمل يف  العاملون )حدد متوسط ساعات  املتطوعون 

العمل( املساهمني يف  )غري  املنتسبون  األعضاء 

والقيم الرسالة 
قضيتكم؟ ما هي  ملنظمتكم؟  العامة  املهمة  ما هي 

العمل طبيعة 
العيش؟   الصحة؟ سبل  تركز عىل  املثال، هل  فيها منظمتكم؟ عىل سبيل  التي تشارك  الرئيسية  العمل  ما هي قطاعات 

املرأة؟  األطفال؟ حقوق  مساعدة 

والفتيات النساء  عىل  تركز  التي  للمنظامت 
باألنشطة  تتعلق  التي  األنشطة  )تحقق من  عليه مؤسستك  تركز  ما  أفضل  التي تصف  األنشطة  تحديد  يرجى 

الرئيسية(. 

السياسات 	  / القوانني  لدعوة إلصالح 

املحلية 	 املجتمعات  داخل  الفتيات  أو  النساء  بحقوق  الوعي  زيادة 

الفتيات 	 أو  بالنساء  وقف مامرسات معينة ترض 

املستضعفني 	 األطفال  أو  النساء  لصالح  األموال/التربعات  جمع 

النسائية 	 القروض  أو  االدخار  جمعية 

الجديدة 	 العيش  املهن/سبل  املراهقات عىل  أو  النساء  تدريب 

الفتيات 	 أو  للنساء  األمية  الرسمي/محو  غري  التعليم 
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الفتيات 	 أو  للنساء  الرتفيهية  األنشطة 

املنزيل  	 العنف  املترضرات من  النساء  دعم 

املجتمع/الرصاع 	 العنف يف  املترضرات من  والفتيات  للنساء  املقدمة  الدعم  خدمات 

لألطفال 	 الدعم  خدمات 

أخرى 	
أدناه إذا كان يتم تقدميها. يرجى إدراج معلومات أكرث تحديداً 

الرئيسية األنشطة 
يومياً/ تنفيذها  يتم  التي  العادية  األنشطة  الحالية مبا يف ذلك معلومات عن  تقديم معلومات عن مشاريعكم  يرجى 

أسبوعياً/شهرياً. 

يوم عمل منوذجي…
ما هي مسؤوليات وأنشطة عامل نشط يف منظمتكم يف يوم عمل منوذجي؟  
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منوذج: خطة عمل اإلرشاد 

إن اإلرشاد عبارة عن عالقة غري رسمية حيث تساعد امرأة ذات خربة أو قائدة )املرِشدة( يف توجيه وتشجيع امرأة 
العالقات اإلرشادية بشكل طبيعي ولكن عندما يتم ترتيب هذه  أخرى أو فتاة مراهقة )املرَشدة(. املرشد: ميكن أن تقام 

العالقة. يجري  الدعم واألهداف ومبادئ  العالقات يكون من املفيد أن يتم االتفاق عىل تفضيالت االجتامع واالتصال وأنواع 
الغرض من عالقتهم ورشوطها.  االتفاق عىل  التوجيه عىل  املشاركني يف مبادرات  التالية ملساعدة  العمل  تكييف خطة 

االلتزام الزمني:

االجتامعات ومدتها 	 تواتر  االتفاق عىل 

االتفاق عىل وسائل االتصال  	

املرِشد واملرَشد 	 للتحقق من عالقة  اتفق عىل جدول زمني 

سوف نعطي األولوية لألشكال التالية من دعم املرِشد )حدد األنواع التي تنطبق(: 
لتشجيع 	الدعم يف حل املشكالت   	 ا

بتقلد    	 املتعلقة  التحديات  مناقشة 
القيادية املناصب   

بالتعلم  	 املتصلة  ملشورة 

التحديد(  	 )يرجى  املهنية  	أخرى  املشورة 

األهداف  	 املحرز نحو تحقيق  التقدم  تتبع  املساعدة يف 

 

التوقعات

املرَشداملرِشد
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تفضيالت أسلوب االتصال

املرَشداملرِشد

مخاوف أو شواغل للمشاركة

املرَشداملرِشد

أهداف املرَشد

الوارد أدناه.  ميكن للمرَشد أن يحدد أهدافاً محددة ثم يعمل مع مرِشد للنظر يف الخطوات لبلوغ ذلك الهدف باستخدام الجدول 

أمثلة:
التواصل 	 مهارايت يف  العمل 	لتحسني  املزيد عن مجال  ملعرفة 

كقائد 	 العمل  عن  املزيد  لتلقي املشورة بشأن املسار التعليمي أو الوظيفي 	لتعلم 

التحديات 	 التغلب عىل  بشأن  املشورة  شبكتي 	التامس  لتعزيز 
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هدف محدد
خطوات للوصول إىل 

الهدف
الدعم املطلوب من 

املرِشد
التحدياتاإلطار الزمني

رشوط العالقة

ونحن عىل حد سواء ندخل طواعية يف هذه العالقة بني املرِشد واملرَشد. نوافق عىل الرتكيز عىل تحقيق أهداف املرَشد. 
نتفق  منفتح.  بعقل  املرَشد  بناءة وسيحتفظ  املرِشد مالحظات ونصائح  ثقة وصدق. سيقدم  بناء عالقة  نوافق عىل 
عىل احرتام وقت بعضنا البعض والتواصل باحرتام. إذا مل نتمكن من االتصال بفعالية أو إذا شعر أي من الطرفني 

العالقة بني املرِشد واملرَشد باحرتام.  بالحرية يف وقف هذه  العالقة ال تفي باألغراض املنشودة، فإننا نتمتع  بأن 

متبادل.  االتفاق عليها بشكل  يتم  ما مل  األخرى عليها  األطراف  ينبغي إطالع  اتصاالتنا رسية وال  تفاصيل  إبقاء  ينبغي  الخصوصية: 
 

االتفاقية عىل  التوقيعات  خيار 
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ورقــة املعلومــات: معالجــة القيــود املفروضــة عىل مشــاركة املرأة 
يف القيادة 

ما هي بعض القيود التي تعرتض مشاركة النساء يف القيادة؟

األعامل املنزلية واملسؤوليات األرسية - تتحمل النساء جزءاً كبرياً من العمل يف املنزل.  تشكل رعاية األطفال وأفراد 
األرسة وإدارة األعامل املنزلية التي غالباً ما تكون فوق العمل خارج املنزل مسؤوليات كثرية وتحد من الوقت الذي 

تستطيع فيه املرأة املشاركة يف شؤون املجتمع وقيادته.

القوية  القيادة بسبب األدوار  الثقافية واالجتامعية - قد تكون املرأة محدودة يف املشاركة يف  التوقعات  العادات أو 
أن  للنوع االجتامعي حيث من املتوقع أن يعمل الرجال بصفة قادة. يف بعض الحاالت، ال يُتوقع من النساء أيضاً 

أو السفر أو االنخراط يف أنشطة أخرى قد تكون رضورية للقيادة.  يتحركن دون مرافق أو التحدث علناً 

تعترب  النمطية حيث ال  بالقوالب  أيضاً  االجتامعي  للنوع  القوية  األدوار  تتصل  أن  - ميكن  التحيز  النمطية وأوجه  القوالب 
املرأة ذات صفات قيادية. فعىل سبيل املثال قد تكون املرأة منطية باعتبارها راعية أو مربية أو مرتددة، وقد ال تعترب هذه 

صفات القادة األقوياء.  وقد تخجل املرأة أيضاً من فرص القيادة إذا كانت تخىش أن ترتبط بصفات ال تليق باملرأة.

النمطية،  بالعادات االجتامعية والقوالب  يتصل  ما  - غالباً  الدعم األرسي  االفتقار إىل 
قد ال يوافق رشكاء النساء أو أفراد األرسة عىل مشاركة املرأة. 

 

الشبكات  القيادة والوصول إىل  القدوة يف  املرأة إىل  تفتقر   - التمثيل املحدود والشبكات 
للقيادة.12 الهرمي  بالتسلسل  لالرتقاء  الحاسمة  األهمية  ذات  املؤثرة 

تهديدات وتحرشات  والفتيات  النساء  تواجه  يتم عرقلتها عندما  أو  القيادة  تقل طرق  االجتامعي-  النوع  املبني عىل  العنف 
التمييزية والحرمان  املرياث  املبكر/القرسي وقوانني  الزواج  االجتامعي.  يشكل  النوع  املبني عىل  العنف  جنسية وأشكال أخرى من 

القيادة.  التعليم وخدمات تنظيم األرسة حواجز كبرية أمام مشاركة املرأة يف  الحيوية مبا يف ذلك  الفرص والخدمات  من 

املالية  املوارد  املالية والسيطرة عىل  النساء من محدودية االستقاللية  - تعاين  املالية  املوارد  الحصول عىل  محدودية فرص 
للقيادة. القائلة بأن املرأة غري مناسبة  عىل مستوى املجتمع املحيل واألرسة. وهذا يحد من فرص املرأة ويديم املفاهيم 

العقبات مبا يف  املرأة بشكل غري متناسب مبجموعة من  تتأثر   - العملية  الحواجز 
القيادة. املادية ألماكن  األمية واملواقع  واللغة ومحو  النقل  ذلك 

Barriers_and_Bias_summary.pdf/03/https://www.aauw.org/app/uploads/2020 .الجمعية األمريكية للجامعيات )2016(. العقبات والتحيز ملركز املرأة يف القيادة  12

https://www.aauw.org/app/uploads/2020/03/Barriers_and_Bias_summary.pdf
https://www.aauw.org/app/uploads/2020/03/Barriers_and_Bias_summary.pdf
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ملاذا تعالج القيود املفروضة عىل مشاركة املرأة؟

تساعد معالجة القيود املرأة عىل املشاركة بشكل أكمل يف شؤون املجتمع املحيل. وحيثام تشارك املرأة يف القيادة، 
يتحسن رفاه املجتمع املحيل. 

ما الذي ميكن عمله ملعالجة القيود املفروضة عىل مشاركة املرأة؟

ميكن معالجة القيود املفروضة عىل مشاركة املرأة بطرق متعددة من الدعم الرفيع املستوى املقدم من املرشعني إىل 
العمل مع األرس وفرادى النساء والفتيات. 

واملعرفة    التدريب  فرص  توفري 
والفتيات. للنساء  املهارات  وبناء 

املحلية يف    املجتمعات  قادة  إرشاك 
تعرتض  التي  القيود  ومعالجة  فهم 

القيادة. املرأة يف  مشاركة 

يف    الرجل  مشاركة  تشجيع 
املنزلية. واألعامل  األطفال  رعاية 

توقيت    بشأن  النساء  مع  التشاور 
القيادية. األنشطة  أو  االجتامعات 

توفري مساحات آمنة ميكن فيها للنساء   
أن يجتمعن لبناء الشبكات 

واسرتاتيجيات القيادة.  

واجتامعات    مناقشات  تنظيم 
تعرتض  التي  القيود  ملعالجة 

القيادة.  يف  املرأة  مشاركة 

القيادة    الجتامعات  مواقع  اختيار 
والفتيات  النساء  يسهل عىل  التي 

توفري  النظر يف  إليها.  الوصول 
املواقع  تناوب  أو  النقل  وسائل 

املشاركة. نطاق  لتوسيع 

اإلرشاد.   فرص  وتعزيز  تهيئة 

الشبيك    الربط  أنشطة  تنظيم 

االجتامعية. والفرص 

تدريبية حول    دورات  تنظيم 
املرأة. حقوق اإلنسان وحقوق 

املبكر/القرسي    الزواج  حظر 
الفتيات. تعليم  وتشجيع 

واتخاذ    الصحية  العالقات  تعزيز 
املشرتكة عىل مستوى  القرارات 

األرسة.

عقد اجتامعات بلغات مشرتكة أو متعددة   
واستيعاب مختلف مستويات اإلملام 

بالقراءة والكتابة.

لتغيري    املرشعني  مع  الدعوة 
اإلقصائية.  والهياكل  السياسات 

االجتامعية    األعراف  تحدي 
النمطية  والصور  الضارة  والثقافية 

مشاركة  تقيد  التي  والتحيزات 
القيادة. يف  املرأة 

إطالقاً    التسامح  سن سياسات عدم 
التحرش الجنيس وغريه من  إزاء 
النوع  املبني عىل  العنف  أشكال 

االجتامعي.

املهمة    باملساهامت  االعرتاف 
يعملن  الاليئ  النساء  تقدمها  التي 

الرسمية  القيادية  املناصب  يف 
الرسمية. وغري 
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أدوات التخطيط: املنارصة مع القادة

ملخص القضايا والطلبات 

القادة؟  يعالجها  أن  تأمل  التي  القضايا  بإيجاز، ما هي 

األخالقيات والسالمة

القادة؟ 	 ملقابلة  والراحة  باألمان  املوظفون  يشعر  هل 

هل لدى املوظفني ما ييل:

املطلوبة؟ 	 والنقل  االتصال  وسائل 

التهديدات أو غريها من املخاطر األمنية؟ 	 املتاح، يف حالة  الدعم  معرفة 

الغرض

الرئييس؟ ما هو سؤالك 
القائد؟ التي تريد أن يتخذها  ما اإلجراءات 

______________________________________________________ املشاركني:  املحيل  املجتمع  قادة 
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اهتاممات القادة

القضية؟  املجتمع املحيل عىل  قادة  انفتاح  ما مدى 

وأهدافه االجتامعي  النوع  املبني عىل  للعنف  املناهض  الربنامج  منفتح. دعم 

بالعنف  الخاص  الربنامج  بأنشطة  اهتامماً  أبدى  جزئياً.  منفتح 
املرونة. االجتامعي وبعض  النوع  املبني عىل 

املبني عىل  بالعنف  الخاص  الربنامج  لدى  منغلق. غري معروف 
للتغيري.  أنه غري مرن  يعتقد  /أو  النوع االجتامعي 

بشدة بشأن... القائد قلقاً  من املرجح أن يكون 

النقاط الرئيسية للمناقشة

عليها؟ الضوء  تسليط  ينبغي  التي  املهمة  الرئيسية  النقاط  ما هي 
الحوار(؟ نقاط  )انظر  القائد  التي تخاطب اهتاممات  النقاط األكرث جاذبية  ما هي 
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االستعداد للتحديات املحتملة

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

منط االتصال

القائد.  التواصل مع  تذكرها عند  أشياء مهمة يجب 
للتحية؟  خاصة  طرق 

للعنف  املناهض  للربنامج  أو  املجتمع  لسالمة  إيجابية  إسهامات  القائد  قدم  هل 
بها؟  التي تريد االعرتاف  النوع االجتامعي  املبني عىل 
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النســائية  القيــادة  إمكانــات  استكشــاف  املناقشــة:  دليــل 
وفوائدها

)ذكوراً  املجتمع  قادة  مع  النسائية  القيادة  ومنافع  إمكانات  مناقشات جامعية حول  تنظيم  ميكن 
إناثاً( أو غريهم من أفراد املجتمع. يتضمن دليل املناقشة هذا مقرتحات لرتتيب وقيادة أي  أو 

املرأة.  قيادة  ملناقشة  املهمة  واألفكار  األسئلة  من  عينات  تليها  مناقشة جامعية 

املناقشة( )قبل  املناقشة  مجموعات  ترتيب 

للمناقشات.  	 ومريحة  هادئة  أماكن  حدد 

حدد عدد املشاركني يف املجموعات بـ 15 مشارك.  	

1.5 ساعة. 	 املناقشات يف غضون  استكمل 

 احرص عىل أن يتمتع امليرس الرئييس بالخربة و/أو التدريب يف مجال التيسري. يجب أن يكون امليرس قادراً عىل  	
وأن  الحساسة،  القضايا  التحدث عن  عند  والصرب  االرتياح  يبدي  وأن  واستيضاحية،  االستقصائية  األسئلة  طرح 
العنف  اإلفصاح عن  املؤذية، وأن يستجيب عىل نحو مناسب عىل  أو  السلبية  التعليقات  إيجايب  يدير بشكل 

االجتامعي.  النوع  املبني عىل 

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

إناثاً  	 أو  فحسب  التي تضم ذكوراً  املناقشة  الجنس ملجموعات  برتتيب ميرسين من نفس  أمكن،  تقوم، حيثام 
فحسب.

)5-10 دقائق( مقدمة 

إيجابية حدثت مؤخراً. 	 إجراءات  امتنانك ألي  واملجامالت وعرب عن  التعارف  وتبادل  للجميع  التحية  وجه 

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

املناقشة.  	 الغرض من  عرض 

األفراد. 	 التي تحدد هوية  القصص  املوافقة عىل عدم مشاركة 

دقيقة(  45-30( املناقشة 

أو كلامت تحفيزية أخرى.  	 املناقشة والبدء بطرح سؤال  عرض موضوع 

السياق. 	 مع  وتكييفها  التحفيزية  األسئلة/الكلامت  استعراض  من  التأكد 

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

التحفيزية. 	 األسئلة/الكلامت  جميع  الستخدام  بالضغط  تشعر  ال 

)5 دقائق( االختتام 

املناقشة. 	 من  املستمدة  الرئيسية  النقاط  أو  األفكار  تلخيص 

االقتضاء. 	 الخطط حسب  املناقشة ووضع  للمزيد من  نقاط  االتفاق عىل أي 

املشاركني. 	 جميع  اشكر 
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الكلامت التحفيزية/األسئلة

املجتمع؟  	 يف  النسائية  بالقيادات  تعرتف  هل 

الرسمية محدودة. هل تعرتف   	 الهياكل  الرسميني ال سيام عندما تكون قيادة املرأة يف  القادة غري  تحقق من 
القابالت؟ كبار  الدينية؟ بني  املوثوق بهن يف املجتمع؟ هل هناك ثالث قيادات نسائية يف املؤسسات  بالنساء 

السن؟ أصحاب األعامل؟  

ما رأيك يف قيادة املرأة؟  	

املزايا؟ 	 املرأة؟ ما هي  هل يستفيد املجتمع املحيل من قيادة 

للفتيات   	 القيادة  الوصول إىل فئات سكانية معينة ومنذجة  القيادة - مثل  املرأة يف  استقصاء مزايا وجود 
األخريات.  النساء  احتياجات  ومتثيل 

)انظر   	 املحادثة.  بدء  للمساعدة يف  العاملية  اإلحصاءات  النسائية وشارك  القيادات  لوجود  املنافع  بعض  تقاسم 
النسائية   القيادات  النسائية يف أدوات وموارد دعم  القيادة  يف نقاط الحوار  

التحديات؟ 	 للتصدي لهذه  الذي ميكن عمله  املرأة؟ وما  التي تواجه قيادة  التحديات  ما هي 

القيادة؟  	 النساء يف  ما هو املطلوب ملشاركة املزيد من 

الذكور واإلناث؟ 	 الذي ميكننا فعله لتحقيق توازن أفضل بني قادة املجتمع من  ما 

أفكار مهمة للمناقشة

الحصول عىل  	 ببساطة يف  ترغب  قد  التقييم،  أثناء  املختلفة.  لالهتاممات  وفقاً  التحفيزية  والكلامت  األسئلة  تكييف  ميكن 
مناقشات جامعية  بتنظيم  النسائية. يف حال قمت  القيادات  النسائية وحضور  القيادات  تجاه  الناس  معلومات عن مشاعر 

والعقبات.   املواقف  التعمق يف  ترغب يف  املرأة، فسوف  لقيادة  التمكينية  البيئة  تعزيز  تركز عىل 

أو  	 القامئة  القيادات  مع  املرأة  قيادة  قضايا  مناقشة  عند  املجموعات.  التحفيزية مع مختلف  والكلامت  األسئلة  تكييف  ميكن 
يواجهنها.  التي  املحددة  والتحديات  تجاربهن  الرتكيز عىل  وفتيات، ميكن  نساء   الناشئة من 

تذكر أال تقم بإزعاج أحد إذا أثار وجهة نظر إشكالية. فهذه عىل األرجح عالمة إيجابية عىل أنك خلقت مساحة آمنة لنرش  	
الرأي دون إسكات  التعبري عن شواغلك أو اختالفك يف  التغيري. وميكنك  األفكار، يعد كشف األفكار جزًءا مهاًم من عملية 

أفكارهم.  يتشاطروا  أن  املشاركني اآلخرين  اطلب من  التحقق  باملزيد من  املناقشة. قم 
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نقاط الحوار  القيادة النسائية 

ينبغي تسليط  التي  بالنقاط  أو تذكري  بيانات موجزة ميكن أن تكون مبثابة مخطط  الحوار عبارة عن  إن نقاط 
الحوار  نقاط  املحلية. وتكون  املجتمعات  قادة  فيهم  املعنية مبن  األطراف  مناقشة مع مختلف  عليها خالل  الضوء 

الحوار. نقاط  تتجاوز  مناقشة  الدخول يف  بالقضايا وميكنه  دراية  املستخدم عىل  يكون  للغاية عندما  مفيدة 

االجتامعي  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية  للِفرق  نقاط حوار  وفيام ييل 
والرجال. النساء  السلطة بني  املرأة وتوازن  قيادة  ملناقشة 

بأدوار قيادية. املرأة  ال ميكننا ضامن سالمة مجتمعنا ورفاهه ونجاحه بشكل كامل من دون أن تضطلع 

األدوار  	 بالفرص والوصول إىل  النساء  للمساعدة عىل ضامن سالمة ورفاه مجتمعنا من خالل دعم  العمل معاً  وعلينا جميعا 
القيادية. 

نتمكن من مواجهة  	 الكاملة حتى  البرشية  إمكانياتنا  االستفادة من  نساعد مجتمعنا عىل  املرأة،  قيادة  من خالل دعم 
املناخ. والحرب وتغري  الغذايئ  األمن  وانعدام  والفقر  األوبئة  أفضل مثل  نحو  واملستقبلية عىل  الحالية  التحديات 

وقد ثبت أن دعم قيادة املرأة »... أمر بالغ األهمية يف جميع مجاالت املجتمع الصحي، من الحد من الفقر إىل تعزيز  	
املستدامة( للتنمية  املتحدة  األمم  )أهداف  ورفاههم«.  وتعليمهم  والفتيان  الفتيات  صحة 

النسائية هي  	 القيادات  إن  ونجاحه.  ورفاهه  لضامن سالمة مجتمعنا  أفراد مجتمعنا  احتياجات ومصالح  نفهم  أن  علينا 
مناقشة  عند  أكرب  بارتياح  والفتيات  النساء  تشعر  نساء حيث  أنفسهن  ألنهن  والفتيات،  النساء  احتياجات  لفهم  األفضل 

املوثوقة. النسائية  القيادات  مع  واهتامماتهن  احتياجاتهن 

بأكمله! واملجتمع  والفتيات  النساء  تستفيد  املستويات،  القيادية عىل جميع  األدوار  يف  النسائية  القيادات  تشارك  عندما 

املحلية.  	 تفيد مجتمعاتنا  أن  التي ميكن  املهارات واملعارف والخربات  هائالً من  قيّم غري مستغل ميتلك قدراً  فاملرأة مورد 
التي تعود  املرأة ومعارفها وخرباتها  القرار يجعلنا نستفيد من مهارات  قيادية مبسؤوليات صنع  أدوار  املرأة إىل  ارتقاء 

واملجتمع.  واألعامل  السياسة  عىل  بالنفع 

والفتيات وتشارك يف عمليات صنع  	 للنساء  الفضىل  املصالح  أن متثل  تستطيع  فإنها  النسائية،  القيادات  يتم إرشاك  وعندما 
رفاه  السالم واألمن وزيادة  أكرث صحة وزيادة  النتيجة أرس  التي تشكل حياتهن ومستقبلهن. وتكون  الرئيسية  القرار 

عام. بشكل  املجتمع 

القيادية.13  	 املرأة يف األدوار  التقدم االقتصادي واالجتامعي والسيايس للجميع عندما تشارك  ويكون هناك قدر أكرب من 

التي توجد فيها أعداد أكرب من   	 البلدان  التفاوت يف الدخل يف  فعىل سبيل املثال، هناك مستويات أقل من 
الترشيعية.14 املناصب  يف  النسائية  القيادات 

وتؤدي زيادة قيادة املرأة داخل األرسة إىل زيادة سلطة صنع القرار التي ثبت أنها تحّسن إمكانية حصول   	
أفراد األرسة عىل الرعاية الصحية والتعليم15 مام يؤثر إيجاباً عىل رفاه األرسة يف الوقت الراهن ويف املستقبل.

 Women-Leadership-Policy-Brief-9.23.18.pdf/09/http://womendeliver.org/wp-content/uploads/2018 .2018 ،املرأة نبع الحياة. املوازنة بني معادلة السلطة وقيادة املرأة يف السياسة واألعامل التجارية واملجتمعات املحلية  13
9789264210745-en/http://dx.doi.org/10.1787 .2014 ،منظمة التعاون االقتصادي والتنمية. املرأة والحكومة ورسم السياسات يف بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية: تعزيز التنوع من أجل النمو الشامل، منشورات منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  14

https://www.inclusivesecurity.org/publication/why-women-inclusive-security-and-peaceful-societies أوراييل، إم. ملاذا النساء؟ األمن الشامل واملجتمعات السلمية، 2015. مستخلص من  15

http://womendeliver.org/wp-content/uploads/2018/09/Women-Leadership-Policy-Brief-9.23.18.pdf
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https://www.inclusivesecurity.org/publication/why-women-inclusive-security-and-peaceful-societies
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العام ملجتمعنا. الرفاه  املرأة والرجل عىل ضامن  السلطة بني  توازن  سيساعد 

القوة والسلطة.16 يف حال قمنا  	 ـ فتوازن السلطة ينتج ببساطة املزيد من  إن السلطة ليست يف حالة محدودة من اإلمداد 
إنجازه. ما ميكننا  فكر يف مقدار  معاً،  قوتنا وسلطتنا  باستخدام 

الجامعي ألنها طرق رئيسية ميكن  	 القرار والعمل  املرأة وصنع  السلطة ميكننا دعم قيادة  توازن يف  إيجاد  وللمساعدة عىل 
والنساء. الرجال  بني  السلطة  توازن  تغيري  والبدء يف  بحياتهن  التحكم  والفتيات من خاللها  للنساء 

ميكننا أن نحول توازن السلطة من خالل إحداث تغيريات يف أماكن عملنا. ميكن أن يكون ذلك من خالل سياسات عادلة  	
التسامح  عدم  سياسات  أو  واملتساوية  املنصفة  واألجور  واالستحقاقات  املهني  التطوير  فرص  مثل  املوظفني  لجميع  ومنصفة 

مطلقاً مع أي عنف يف مكان العمل. 

السلطة يف  	 ديناميات  نبدأ مبعالجة  أن  بوسعنا  السلطة.  توازن  تغيري  للمساعدة يف  لنا  املتاحة  الفرص  العديد من  هناك 
املؤذية مثل  بناتنا عىل تعليم جيد ووقف املامرسات  النساء والفتيات وضامن حصول  العنف ضد  أرستنا، وميكننا أن ندين 
للمرأة  املايل  الرجل، ودعم األنشطة املدرة للدخل واالستقالل  التي يشغلها  التقليدية  املرأة يف األدوار  املبكر ووضع  الزواج 

ودعم حقوق املرأة يف املرياث.  

تأثرياً  	 الحياة تؤثر  القرار عىل جميع املستويات ويف جميع مجاالت  املرأة، فإن قدرتها عىل صنع  وعندما تتحسن حياة 
إيجابيا17ً ليس عىل املرأة فحسب بل عىل أرستها واملجتمع ككل.  وللمساعدة عىل تحسني حياة املرأة وقدرتها عىل صنع 

الرجال والنساء. السلطة بني  توازن  القرار، نحتاج إىل تغيري 

إن تعزيز ودعم قيادة املرأة يبدأ معنا.

النساء والفتيات يف أرسنا وحياتنا الشخصية. ميكننا أن نفعل  	 املرأة يبدأ مع كل منا وكيف نعامل  إن تعزيز ودعم قيادة 
تعزيز  كيفية  تؤثر عىل  التي  وأفعالنا  القوة ومعتقداتنا وقيمنا  الخاصة واستخدام  أوالً يف حياتنا  التفكري  ذلك من خالل 

ودعم قيادة املرأة. 

أو تحد بشكل  	 تعارض  التي  النظم  تلك  العقبات داخل  نزيل  القيادية وأن  أن ندرس هياكلنا وسياساتنا ومامرساتنا  وميكننا 
القيادية. الفرص واملناصب  املرأة عىل  إمكانية حصول  مبارش من 

الدعم عايل املستوى من املرشعني إىل  	 املرأة يف مجتمعاتنا املحلية من خالل  أن نعمل عىل تعزيز قيادة  ميكننا جميعاً 
واألفراد.  الدينني واألرس  والقادة  واملنظامت  املحلية  املجتمعات  العمل مع  إىل  التقليديني  القادة 

ميكننا أن نساعد املرأة عىل الحصول عىل الخدمات األساسية وأن نساعد عىل إيجاد فرص متساوية للوصول إىل املوارد  	
القيادة.18  املشاركة يف فرص  املرأة من  تتمكن  فيها حتى  والتحكم 

املجتمع. السلطة يف  توازن  بنمذجة  املرأة  قيادة  أن ندعم  ميكننا جميعاً 

التواصل  	 الوعي والحمالت ووسائل  املجتمع املحيل من خالل زيادة  املرأة وإنجازاتها مع  بقيادة  أن نحتفل  وميكننا 
والقادة. املحيل  املجتمع  االجتامعية واملناقشات مع األرس واألصدقاء وأفراد 

البعض  	 القوة املنصفة داخل بيوتنا مع األرس واألصدقاء ويف أماكن عملنا من خالل االستامع إىل بعضنا  ميكننا أن نكفل 
معاً.  والعمل  ولطف  باحرتام  بعضاً  بعضنا  ومعاملة 

القرار وإرشاكهن فيها. 	 النساء إىل أماكن صنع  ميكننا أن نتأكد من دعوة 

املهمة مثل  	 الفرص  يفوتهن  النساء والفتيات حتى ال  بها عادة  تقوم  التي  املنزل  بالواجبات داخل  القيام  املساعدة يف  ميكننا 
التعليم والتدريب والرتشح ملنصب سيايس أو شغله وما إىل ذلك.

ميكننا أن نكون منوذج توازن السلطة يف بيوتنا ألطفالنا لريوه ويتعلموا منه. يؤدي الوالدان دوراً مهامً يف تشكيل معتقدات  	
أطفالهام وميكن أن يساعد رؤية التوازن يف السلطة بني الرجال والنساء يف أرستهام عىل تغيري معتقداتهام حول قيادة املرأة. 

منظمة ارفعوا أصواتكم برنامج البدء والوعي والدعم والعمل! معاً: نهج الناشطني للوقاية من العنف ضد النساء، كامباال، أوغندا، 2020.  16
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