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دليل املناقشة: مخاطر العنف املبني عىل النوع االجتامعي

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

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

ترتيب مجموعات املناقشــة )قبل املناقشــة(

للمناقشات.  	 ومريحة  هادئة  مواقع  حدد 

حدد عدد املشاركني يف املجموعات عىل 51 مشاركاً.  	

املناقشات خالل ساعة ونصف. 	 أكمل 

التيسري. يجب أن يكون امليرس  	 التدريب أو كليهام يف مجال  احرص عىل أن يتمتع امليرس الرئييس بالخربة أو 
التحدث عن قضايا حساسة، وإدارة  االرتياح والصرب عند  استقصائية واستيضاحية، وإظهار  أسئلة  قادراً عىل طرح 

النوع  املبني عىل  العنف  لإلفصاح عن  مناسب  نحو  واالستجابة عىل  بإيجابية،  املؤذية  أو  السلبية  التعليقات 
االجتامعي. 

النوع االجتامعي.  	 املبني عىل  العنف  املتاحة يف حالة اإلفصاح عن  بالخدمات  أعد مبنية إحالة 

رتّب، حيثام أمكن، لتعيني ميرسين من الجنس ذاته ملجموعات املناقشة التي تضم إناثاً فحسب أو ذكوراً فحسب. 	

مقدمة )5-10 دقائق(

اُتخَذت مؤخراً. 	 إيجابية  إجراءات  امتنانك ألي  التعارف واملجامالت وعرّب عن  للجميع وتبادل  التحية  وّجه 

تبادل معلومات عامة عن منظمتك وبرنامجك )مع أي مشاركني جدد(. 	

املناقشة.  	 من  الغرض  توضيح 

التي تحدد هوية األفراد. 	 وافق عىل عدم مشاركة القصص 

املناقشــة )0	-45 دقيقة(

املناقشة وابدأ بطرح سؤال أو كلامت تحفيزية أخرى.  	 اعرض موضوع 

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

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

التحفيزية. 	 األسئلة/الكلامت  جميع  الستخدام  بالضغط  تشعر  ال 

االختتام )5 دقائق(

املناقشة. 	 املستمدة من  الرئيسية  األهداف  أو  األفكار  لخص 

الخطط حسب االقتضاء. 	 املناقشة وضع  للمزيد من  اتفق عىل أي نقاط 

املشاركني. 	 جميع  اشكر 
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الكلامت التحفيزية/األسئلة

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

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

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

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

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

أفكار مهمة للمناقشة

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

املناقشة.

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

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

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

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

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

اإلبالغ.  العامة وخيارات  األمنية  بالخدمات  بيئات جديدة،  يكونون يف  املحيل، عندما 


