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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 


