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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( 	



190

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 


