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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  يُوَص 

الناجية فحسب(. 	.  الذي يلعب دور  عرض موقف أو سيناريو )إما عىل املجموعة أو الشخص 

االستجابة من خالل مترين.	.  الوقت ملامرسة  تخصيص 

إبداء آرائهم. اإلقرار باألشياء اإليجابية 	.  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 


