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 المقدمة 

 

في السنوات األخيرة، بأهمية كبيرة في األوضاع اإلنسانية  GBV) النوع االجتماعي ) مشكلة العنف القائم علىلقد حظيت 

 مثل تلك التي وقعت فيالنساء والفتيات في األزمات  له تتعرض العنف الذي حدةبمخاطر وزيادة في إيالء االهتمام  مع

الطبيعية الصراع والكوارث بها  يؤدياإلقرار بالكيفية التي  . وقد أدى ذلك تدريجياً إلىساحل العاجباكستان وهايتي وليبيا و

 .طويلعلى المدى ال للعنفاالجتماعية، وبالتالي زيادة تعرض النساء والفتيات  البنىأيضاً إلى إضعاف 

للجنة الدائمة المشتركة الدليل التوجيهي توجيهية دولية، أبرزها أدلة كان لوضع 

في األوضاع  العنف القائم على النوع االجتماعيتدخالت حول  بين الوكاالت

جدول أعمال  على اإلنسانية، أهمية بالغة في المساعدة على إبقاء النساء والفتيات

وبالرغم من ذلك، فإن العديد من الجهات الفاعلة في المجال ولكن ،. 1الطوارئ

العنف ضد النساء والفتيات  يزالوا ال يعتبروناإلنساني وصانعي السياسات ال 

 تحديد في فشل في حاالت الطوارئ. هناك كمسألة تتطلب استجابة عاجلة

على القائم العنف  معالجة الحتياجات النساء والفتيات، بحيث ال يتم اتاألولوي

حالة  النوع االجتماعي بشكل كبير ألسابيع أو شهور أو سنوات بعد بداية

ذا يعني أيضاً تخصيص موارد طويلة األجل على األفراد واألسر والمجتمعات. وه سلبية إلى عواقبذلك  ويؤدي ،الطوارئ

 المجهزين االجتماعيعلى النوع  القائمونقص في خبراء العنف  االجتماعيعلى النوع القائم أكثر محدودية لبرامج العنف 

 .الفعالة االستجابةلقيادة جهود 

المرفقة  في حاالت الطوارئ واالستجابة للعنف القائم على النوع االجتماعي المشاركين في التأهبوكراسة  هذا المنهجإن 

لالستجابة  بتزويد الممارسين الميدانيين بالمهارات والمعرفة الالزمة جزء من التزام لجنة اإلنقاذ الدوليةهي  مع هذا المنهج

المواد إلكمال محتوى هذا المنهج إعداد تم وقد . في حاالت الطوارئ على النوع االجتماعيوالفورية للعنف القائم الفعالة 

، بما في ذلك التوجيهية الرئيسية األدلةالوكاالت والخبراء اآلخرين، وتفعيل  قامت بإعدادها رد التدريبية الحالية التيالمواو

 التوجيهية الصادرة عن اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت. األدلة

 

 أجل:المعرفة النظرية والمهارات العملية الالزمة من  لتقديم هذه الحزمة مصممةإن 

 الجتماعي؛على النوع ا لقائما بالعنف المتعلق م العاجلبالتقيي مللقيا المناسبة تلمعلوماا جمعأدوات  امستخدواتعديل 

 ؛مع أفضل الممارسات الدولية يتناسبلعمل وترتيب أولوياتها بما توصيات ل إعداد

 ؛في حاالت الطوارئ عيواالستجابة للعنف القائم على النوع االجتما وتنفيذ تدخالت لمنع إعداد 

 ؛الطوارئ حاالت األنشطة القائمة ودعم النساء والفتيات في سياقات وقيود تعديل 

الحاالت  هن فيلتشمل النساء والفتيات وتحديد أولويات القائم على النوع االجتماعيتستهدف العنف  أنشطة قطاعية الإعداد 

 ؛الطارئة

 لخال نم والفتيات ءلنساا للحاالت الطارئة من اجل االستجابة الحتياجات المعرضة السياقات في تماظلمنا دادستعا زيزتع

 واالستجابة للعنف القائم على النوع االجتماعي. منع

  
  

 الجمهور المستهدف 

                                                 
من  الحد :في األوضاع اإلنسانية العنف القائم على النوع االجتماعيتدخالت  : أدلة توجيهية إلدراجالمشتركة بين الوكاالتالدائمة  اللجنة 1

 2015والمساعدة على التعافي، تعزيز القدرة على التحمل،و المخاطر،

، تُستخدم مالحظة: ألغراض هذا الدليل

كمترادفات مصطلحات الطوارئ 

من النزاعات  لوتنطبق على ك

 والكوارث الطبيعية.
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، في الحتياجات النساء والفتياتتقوم باالستجابة لتدريبية هو المنظمات التي هذه الحزمة االمعني بالجمهور الرئيسي إن 

 .على النوع االجتماعي القائم ن المباشرين للعنف، بما في ذلك الممارسيللحاالت الطارئةالمعرضة المناطق 

، أن لالستجابة للحاالت الطارئة دريب ودعم الممارسينفي تلجنة اإلنقاذ الدولية  تجارب، في العديد من الحاالتو أظهرت،

منظمات دولية  وليس -مجتمعية إلى منظمات وطنية أكبرالمنظمات ال بدًء من –المستجيبين األوائل هم منظمات محلية قائمة 

 وعلى االستعداد لتلبية أيضا أن العديد من المنظمات القادرة على االستجابة التجاربوقد أظهرت هذه غير حكومية كبيرة. 

 ، قد تكون منظماتبل؛غير حكومية كبيرة منظمات دولية ليست بالضرورة الحاالت الطارئةحتياجات النساء والفتيات في ا

على النوع االجتماعي في سياقات ثابتة  القائم/ أو الناجيات من العنف الحتياجات النساء والفتيات و لديها االستجابة الفعلية

دعم إلى  وبشكل متزايد الحاجة اإلنسانييدرك نظام العمل  ،في الواقعو. في مجال الحاالت الطارئة ذات خبرة محدودة

منقحة من فإن هذه النسخة ال لذلك .2لالستجابة لالزمة الجهات الفاعلة األفضلوبحيث تصبح  وتطوير المنظمات المحلية

موجهة بشكل  (ER & P) في حاالت الطوارئ للعنف القائم على النوع االجتماعي واالستجابة للتأهب حزمة التدريب

ها سوى تدريب جزئي أو وقد ال يكون لدي محدودة سياقات ذات مواردخاص إلى المنظمات المحلية التي قد تعمل في 

 لعمل محدد للعنف القائم على النوع االجتماعي. "تأهيل"

جميع الجهات الفاعلة في المجال من قبل  موارد مخصصة والتزام االجتماعي على النوعتتطلب معالجة العنف القائم و

 إلى منع فان التدخالت التي تهدف تجاه النساء والفتيات،التزاماتها  الفاعلةجميع الجهات ، ولغاية ما تدرك اإلنساني

 سوف تبقى مسالة ثانوية. في حاالت الطوارئاالجتماعي  واالستجابة للعنف القائم على النوع

مل معقد مجال عأن هذا يعتبر ؛ االستجابة ومنع العنف القائم على النوع االجتماعيال يغطي هذا التدريب جميع جوانب و

تحضيرية أو التكميلية لذلك قد يكون من الضروري توفير المواد الطية جميع جوانبه في تدريب واحد.ال يمكن تغووصعب 

متدرب ولكن سيؤثر ذلك على خبرات  30يمكن إشراك و ؛تدريبدورة  لكل 25هو  المقترحاركين عدد المشللمشاركين.

 التدريب.

  

 مبادئ التدريب 

 موجهه، لنوع االجتماعي في حاالت الطوارئعلى االقائم المتعلقة بالعنف بالبرامج  والمسترشد ،التدريبهذا محتوى إن  

  بمجموعة من المبادئ األساسية المترابطة.
 

 3المبادئ التوجيهية للعنف القائم على النوع االجتماعي
 
 السالمة  -1

ميع ، األولوية األولى لجقدموا المساعدة لهاواألشخاص الذين  امثل أطفاله ،اوغيره ةوأمن الناجي يكون لسالمةيجب أن  

طويل أو تاريخ النوع االجتماعي العنف القائم على ب ة تتعلقعن حادثيفصحون الذين األشخاص  أنكما و الفاعلة. الجهات

  أو من اآلخرين المحيطين بهم. الجانيمن  اإلساءة يكونوا عرضة لخطر العنف من
 السرية  -2

إن الحفاظ على السرية له.  ما تعرضوابذكر  يقومون /النسيقومو لمن رختياا األشخاص حق من هنبأ االعتقاد لسريةا تجسد

السرية تعزز فيعني عدم اإلفصاح عن أي معلومات في أي وقت ألي طرف دون موافقة مستنيرة من الشخص المعني. 

 متينة لسرية المعلومات وضع قاعدة أساسيةيعني  هذا المبدأفان احترام ، في سياق هذا التدريبوة والتمكين. السالمة والثق

سر ، واحترام هذه القاعدة كمياعد األساسية( مع جميع المشاركينلمزيد من المعلومات حول القو 1، الجلسة 5م لقسل ارجع)

 .التدريب قاعةعنها داخل  اإلفصاح التي قد يتم شخصية معلومات أيتبادل  وتذكير المشاركين بعدم
 االحترام  -3 

من و. ةوكرامة الناجي ،الحقوقو ،الرغباتو ،االختيارات سوف تكون موجهه الحترامجميع اإلجراءات المتخذة إن 

انظر المعلومات الواردة أدناه  -التدريب  قاعةنساء والفتيات والناجين داخل من االحترام لل أجواء الضروري الحفاظ على

 حول إدارة البيانات الضارة.
 

  

                                                 
 مؤتمر القمة االنساني العالمي "التزامات للعمل" 2

https://www.worldhumanitariansummit.org/sites/default/files/media/WHS%20Commitment%20to%20Action_8September
2016.pdf.  

 1995جنيف، مبادئ توجيهية للوقاية واالستجابة، العنف الجنسي ضد الالجئين، ية السامية لشؤون الالجئين،المفوض 3

https://www.worldhumanitariansummit.org/sites/default/files/media/WHS%20Commitment%20to%20Action_8September2016.pdf
https://www.worldhumanitariansummit.org/sites/default/files/media/WHS%20Commitment%20to%20Action_8September2016.pdf
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 عدم التمييز -4

 ،الجنسيةأو  ،الدينأو  ،العرقأو  ،ية وعادلة بغض النظر عن العمرالناجون من العنف معاملة متساو جميعيعامل  أن يجب

 .الميول الجنسية أو أي سمة أخرىأو 

 

 

  

 41تعميم الشواغل المتعلقة بالحماية مبادئ 
 

الحماية  منظور، يضمن دمج جميع األعمال اإلنسانية فيضروري  أمروالذي يعتبر  ،تعميم الشواغل المتعلقة بالحمايةإن 

، في االعتبار والعنف المحتملوتنفيذ جميع البرامج بحيث يتم أخذ مخاطر الحماية  لتصميم وهي تعتبر طريقةفي العمليات.

والمعايير  (Sphere) الميثاق اإلنساني، بما في ذلك دوات والمبادئ التوجيهية األخرىاأل منالكثير  في تعزيزهاوالتي يتم 

ارتباًطا وثيقًا  االجتماعي على النوعالقائم المبادئ التوجيهية للعنف  ترتبطو 52االستجابة اإلنسانية.مجال الدنيا في 

 الشواغل المتعلقة بالحماية . تعميمبالمجموعة التالية من عناصر 

 

  
 األذى إلحاق وتجنب الكرامة،و للسالمة، األولوية إعطاء -1

والتي يمكن أن تزيد من تعرض الناس للمخاطر  تدخالتكمقدر اإلمكان من أي آثار سلبية غير مقصودة من  والحد منع

 الجسدية والنفسية االجتماعية.

  
 
 المجدي الوصول –2 

 التمييز(. )مثل عوائق أي وبدون الحاجة مع يتناسب بماو -والخدمات المساعدات الى األشخاص لوصول الترتيبات وضع

 في – والخدمات. اتالمساعد إلى الوصول في صعوبة يجدون الذين أو المستضعفة والجماعات لألفراد خاص اهتمام إعطاء

 واقتصادية واجتماعية ثقافية عوائق أي من والحد تحليل يتعين فانه االجتماعي النوع على القائم للعنف االستجابة حالة

 العالج. إلى الناجين وصول دون تحول قد ومادية
  
  المساءلة -3

 والشكاوى. المخاوف ومعالجة ،التدخالت كفاية مدى قياس من المتضررون يستطيع خاللها من والتي مناسبة آليات إنشاء
  
 والتمكين المشاركة -4
 - على سبيل المثال ال الحصر –قدرات الحماية الذاتية ومساعدة الناس على المطالبة بحقوقهم، بما في ذلك  تعزيز دعم 

 الحقوق في المأوى والغذاء والماء والصرف الصحي والصحة والتعليم
 

 6المبادئ اإلنسانية األساسية

المبادئ  على الحمايةالمشاغل المتعلقة ب ومبادئ تعميم االجتماعيللعنف القائم على النوع  المبادئ التوجيهية تستند وأخيراً 

الهالل األحمر والتي تستخدم التي تم تدوينها في األصل في المبادئ األساسية لحركة الصليب األحمر وو اإلنسانية األساسية

 أشكال مختلفة، من قبل مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة على المستوى اإلنساني. ب ،اآلن

 اإلنسانية -1 

معاناة اإلنسان أينما وجد. أن الغرض من العمل اإلنساني هو حماية الحياة والصحة وضمان احترام  يجب االستجابة ومعالجة

 البشر.

                                                 
4 1http://www.globalprotectioncluster.org/en/areas-of-responsibility/protection-mainstreaming.html, الحظ ان العديد من

ل،فاننا نشير الى موجودة،وتسلط الضوء على نفس المعلومات المتعلقة بالحماية اثناء العمل االنساني.الغراض هذا الدلي المختلفةمجموعات المعايير 

تعميم الشواغل المتعلقة بالحماية في المجموعة العنقودية للحماية الشاملة. معايير  
5 http://www.sphereproject.org/handbook/ 
6 https://docs.unocha.org/sites/dms/Documents/OOM_HumPrinciple_English.pdf 

http://www.globalprotectioncluster.org/en/areas-of-responsibility/protection-mainstreaming.html
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  الحياد -2 

أو  في األعمال العدائية أو في الخالفات ذات الطبيعة السياسية يتعين على الجهات الفاعلة في المجال اإلنساني عدم المشاركة

 العنصرية أو الدينية أو اإليديولوجية.

 
  النزاهة -3 

وعدم التمييز على ، مع إعطاء األولوية لحاالت الكرب األكثر إلحاًحا مل اإلنساني على أساس الحاجة فقطالعالقيام ب يجب

 أو اآلراء السياسية. الفئة االجتماعية،أو  ،المعتقد الدينيأو  ،الجنسأو  ،العرقأو  ،أساس الجنسية
 
  االستقاللية -4

عن األهداف السياسية أو االقتصادية أو العسكرية أو غيرها من األهداف التي قد يتخذها  بعيدا ب أن يكون العمل اإلنسانييج

 أي ممثل فيما يتعلق بالمجاالت التي يتم فيها تنفيذ العمل اإلنساني.

القائم احترامها جميعا في مجال التأهب واالستجابة للعنف  ويتعين مترابطة ومتكاملةبادئ األساسية هذه المجموعات من المو

 على النوع االجتماعي 

 كيفية استخدام هذا الدليل

قد تصبح هذه أكثر  ؛ والتيالمجاالت غير الواضحةكل الدليل مرة واحدة على األقل قبل استخدامه. دّون األسئلة و اقرأ

 أو المنسق  فالمشرمع ذلك  ، ناقشإذا لم يكن كذلكو الدليل. اءةوضوًحا أثناء تقدمك في قر

 

 الرموز 

بين األنشطة وذلك من اجل المساعدة في التنقل  المستخدمة في الدليل مجموعة من األيقونات هناك أنللدليل سوف تالحظ  قراءتك أثناء

 والمناقشات

  
 

 .الجلسة  أهداف

 

 

تشاهد هذه اإليقونة والمعلومات المرافقة لها في بداية كل . سوف الوقت الالزم لتيسير الجلسة 

 جلسة،وأيضا قبل كل قسم من أقسام الجلسة

 

 

  .المواد المطلوبة للجلسة 

 

 

 

 .التحضير الذي يتعين إكماله قبل الجلسة

 

 

 هذه اإليقونة تشير الى األشياء التي يتعين وضعها في اعتبارك إثناء تيسير الجلسة إن مالحظات للميسر :  

 
 

الموجود داخل الرمز الى عدد الشرائح ذات الصلة.  المعلومات المدرجة في شرائح العروض التقديمية. يشير الرقم

 إذااللوح القالب على هذه المعلومات رئيسية والتي يتعين كتابتها  أن إلىالموجود مع الرمز  Fبينما يشير الحرف 

   كنت ال تستخدم الشرائح
 

 المكان الذي توجد به المعلومات المماثلة في كراسة المشارك إلىتشير هذه اإليقونة 

 

 

1F 

PH  9 
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  . 10مصادر إضافية: يمكن استكشاف المزيد عن المعلومات المرافقة لهذا الرمز باستخدام المصادر المبينة في الملحق 
 

 )تشير النقطة المدورة الماسية الى اإلجراءات التي يتعين اتخاذها من قبل الميسر )على سبيل المثال، الشرح،التركيز 
  من المعلوماتتشير النقطة المدورة العادية الى قائمة 

 

 

 كراسة المشارك 

هذا إلى من دليل الميّسر جلسة تشير كل والتدريب. جلسات متابعة من اجل  للتدريب المرافقة كراسة المشارك تم تنظيم

حتى ال يُطلب من  كراسة المشاركمن جلسة المعلومات األساسية في كل  تقديم يتموالمشارك.  كراسة الصفحات المقابلة في

من  ومجال للتفكير، يتم تضمين أسئلة أيضا؛ قديميةبجميع المناقشات والعروض الت المتعلقةالمشاركين تدوين المالحظات 

، والتي سيحتفظون بها الدورة التدريبية بشكل فعال ثناء مسار يتمكن المشاركون من إنشاء دليل التعلم الخاص بهم أناجل 

 بعد التدريب.
   

 

شرائح ال  

العرض  يوجد فيه يشير رمز الشريحة إلى المكان الذي -لمرافقة ودعم هذا التدريب  تم إعداد شرائح العروض التقديمية

 وتغيير الشرائح حسب الحاجة. لتعدي م الشريحة المقابلة. يمكنكالمرافق ورق

 

أو لدعم معظم الجلسات تشاركية بشكل كبير، أو استخدامها فقط كنسخ احتياطية استخدام الشرائح إذا كانت  يمكن اختيار عدم

، قد تكون تعمل في سياق ال يتوفر فيه أجهزة العرض أو المواد األخرى الالزمة الستخدام مراجعة الجلسات. وبالمثل

هذا  فيالمرافق العرض التقديمي  جميع المعلومات المقدمة في إدراج، يتم أيًضا التقديمية للشرائح. ولهذا السبب العروض

وهذا يبرز المعلومات  -داخل رمز الشريحة  F الحرف ، فابحث عنوم بالتدريب دون استخدام الشرائحالدليل. إذا كنت تق

  عليها مع المشاركين. التركيز أواللوح القالب  األساسية التي يجب كتابتها على
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 التحضير
 

يتعين أخذها بعض العناصر األساسية التي هذا القسم ويقدم . اجيد مسبقبشكل  تم تنظيمهإذا  ناجحا هذا التدريب سيكون

األخذ بعين والسياق الخاص بك،  مكان التدريبعلى  بناءً ، فانك قد تحتاج عند التحضير للتدريب؛ ومع ذلك باالعتبار

 .أخرىاالعتبار مسائل 
 

 مكان التدريب 

افية إلى مساحة إضسوف تحتاج كما و. جالسين على المكاتبشخًصا،  30-25الستيعاب إلى مساحة كبيرة  سوف تحتاج

 فانه يتعين عليك االنتباه ،اختيار مكان التدريبخالل التمارين. عند  ولتنقل المشاركين، لمناقشات المجموعات الصغيرة

بالراحة عند  يشعرون فيه في مكان هنهل يمكن للنساء الوصول إلى الموقع بأمان؟ هل  -للشواغل المتعلقة بالسالمة

كين على البقاء مستيقظين يساعد الضوء الطبيعي المشارولألنشطة والتعلم. مدى مالئمة المكان وكذلك  -المشاركة؟

ا أيًضا يجب أن يكون موقعك متاحً ولتدفئة والتهوية. عليك االنتباه ليتعين كما  –وكذلك درجة الحرارة المناسبةبهين،تومن

 ، إن أمكن.تياجات الخاصةلذوي االح

 

في جميع األوقات.  باستمرارالمشرف مشاهدة  من مكنهمتبحيث يشعر المشاركون بالراحة و قاعة التدريب يجب تنظيم

التدريب بطريقة تشجع على التفاعل  قاعةمن المهم إنشاء لذلك  بالنظر إلى أن المشاركة المفتوحة ضرورية لهذا التدريب،

جالسة حول الطاوالت،  ، أو مجموعات صغيرةU، ولكن إعداد على شكل حرف كل ميسر لديه تفضيالته الخاصة - المفتوح

إذا كان والمشاركة.  منوراء اآلخرين  الذين يجلسون بعض المشاركين معصفوف األشخاص قد تمنع كون مفيد. يغالبا ما 

باهتمام خاص في المناقشات العامة، وحيثما لخلفية يحظون ، تأكد من أن المشاركين في الصفوف ايدهذا هو الخيار الوح

 ، قم بتغيير ترتيب المقاعد كل يوم بحيث يجلس األشخاص المختلفون في مواقع تحظى باهتمام أكبر.أمكن
  

 المشاركون

مجموعة الوأكثر سالسة.  تدريبي فقتد كما تضمن ،إدارة المجموعات الصغيرة تكون أسهل بالنسبة لهذا النوع من التدريب

يجب أن يكون لدى المشاركين و. مستحبةمشارك غير  30أكثر من و؛ تعتبر نموذجية مشارك 25تضم ما يصل إلى التي 

 .االجتماعيعلى النوع  القائملعنف ا عن رفة والخبرة السابقةبعض المع

 التوقيت

 إذا كان وضعك الو. يوم عملعلى جدول أعمال مدته أربعة أيام من التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساًء  تقوم هذه الحزمة التدريبية

المؤشرات  بإتباعيمكنك تبسيط أو زيادة المحتوى ف -أو بالعكس إذا كان لديك الوقت أليام إضافية  -يسمح بالتدريب لمدة أربعة أيام

إذا لم يتمكن  قد يكون من األفضل أيًضا عقد دورات تدريبية قصيرةو. سياقكاستنادًا إلى  التعديل، أو عن طريق الواردة في هذا الدليل

 .المشاركون من إدارة فترة أربعة أيام كاملة في حالة الطوارئ
 

إلى أو من مواقع معينة في هذه األوقات  الذهاب ، قد ال يكون من اآلمن بالنسبة للنساءالسياق األمنيفي بعض المواقع، واعتمادًا على 

، فيمكنك ضبط التدريب للبدء في وقت الحق أو االنتهاء منه سابقًا )إضافة يوم تدريب إذا كانت هذه هي الحالة في موقعكمن اليوم. 

 (.إضافي حسب الحاجة

   المواد 

 
 بما في ذلك  سوف تحتاج الى مواد متنوعة لهذا التدريب،

 جهاز عرض وشاشة 
 حامل/ستاند ،وح قالبل 
 أقالم تخطيط 
 ( للوح القالبشريط) 
  تكون من ألوان مختلفة( أنورق مالحظات )يفضل 
  مفاتيح تحكمUSB اإلضافيةأمكن( من اجل تبادل  ن)إ) 
 الجلسة. مدونة في مواصفات لمواد الخاصة الالزمة لكل نشاطا 
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 مواد المشاركين التدريبية القبلية

ى الضروري أن يكون لد لذلك فانه منفي فترة زمنية محدودة،  دد كبير من المواضيععهذا التدريب يغطي الن  نظرا

يجب و. للدورة قبل حضورهم -لعنف القائم على النوع االجتماعياب المتعلقةخاصةً  -المشاركين بعض المعرفة المسبقة

قراءة المعلومات ذات ل مشترك لكل إلعطاء وقت التدريبإرسال الحزمة أدناه إلى المشاركين قبل أسبوعين على األقل من 

 اإلنترنت. من خالل، وإكمال أي دورات تدريبية ذات صلة راتجدول التوقعات والخب وتعبئة الصلة

 

 المواد التدريبية القبلية 

 ؛(1المشارك )انظر الملحق  أجندة •
 ؛(3)انظر الملحق القراءات األساسية  •
 ، صندوق األمم المتحدة للسكانفي حاالت الطوارئالنوع االجتماعي إدارة برامج العنف القائم على •  •

(UNFPA) ،https://extranet.unfpa.org/Apps/GBVinEmergencies/index.html؛ 
، دليل مرافق التعلم اإللكتروني في حاالت الطوارئالنوع االجتماعي إدارة برامج العنف القائم على •  •

http://www.unfpa.org/publications/managing-gender-based-violence-programmes-
emergencies؛ 

 الجدول التالي المتعلق بتجربة المشاركين وتوقعاتهم للتدريب: •
  

  
 

 اجابة المشارك األسئلة
  من هذا التدريب؟ الفائدة التي تأمل أن تكتسبها ما
المجاالت التالية )أو أي من  تدريبية فيأي دورات  قمت مسبقا بإكمال هل

والمحتوى العام  ذكر مدة الدورة، يرجى ت اإلجابة نعمذات صلة(؟ إذا كان

 لها.

 النوع االجتماعيالعنف القائم على  •
 النزاعلحاالت الطوارئ )مثل فهم واالستجابة في  التأهب •

االحتياجات والبرامج  والكوارث الطبيعية وأثرها على

 اإلنسانية(
، (Sphereالمبادئ التوجيهية )لعمل اإلنساني )بما في ذلك ا •

 على سبيل المثال(
 النوع االجتماعي في العمل اإلنساني •
 (أنظمة المجموعة العنقوديةنظم التنسيق اإلنساني )أي  •

 

منظمتك مع أو  أنتوكيف تتفاعل ، سياقكيرجى وصف نظام التنسيق في  

 هذا النظام.
 

العنف القائم على النوع االجتماعي في برنامج  هل لديك أي أسئلة حول 

 حاالت الطوارئ؟
 

 ؟بشكل خاص يع ترغب في التركيز عليهاهل هناك أي مواض

 

نوع االجتماعي في العنف القائم على الشواغل حول برنامج  هل لديك أي

  .ذلك إذا كانت اإلجابة بنعم، يرجى وصف حاالت الطوارئ؟
 

 

 نظامالمشاركون لم يشرح  أو ،. إذا لم يذكروالدعوةهذه المعلومات لتخصيص جلسة حول التنسيق استخدام تستطيع  **

 هذه المعلومات في الجلسة. من التركيز على عندها تأكد ،بشكل واضح المجموعات العنقودية

 
 .يبرلتدا قبل عسبوأ وزيتجا ال موعد في ليكإ عادتهوإ اتلخبروا تلتوقعاا ولجد ذكر المشاركين بأنه يتعين عليهم تعبئة 
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 المواد االلكترونية

توفير المواد ، قد يكون من المفيد في دليل المشاركين. ومع ذلكمدرجة  معظم المعلومات التي تمت مناقشتها أثناء التدريب

البريد اإللكتروني. ويمكن أن يشمل ذلك دليل  من خالل أو USBعلى سبيل المثال مفتاح  -أن أمكن، بتنسيق إلكتروني

إذا كان لديك خيار توفير المواد في وأخرى تمت مناقشتها أثناء التدريب.  موادوأي  العروض التقديميةالمشاركين وشرائح 

 األمر.، إذا لزم التدريب إلى المواد أثناء ها، ثم أضفداد الحزمة األساسية قبل التدريبإعاعمل على ، إلكتروني تنسيق

 

 الشهادات

الدورة كرمز لما تعلموه أثناء التدريب وكدليل على حضور سواء ، ن شهادات التدريب مهمة للمشاركينما تكو كثيرا

من تحضيرها ، فتأكد كنت قد قررت منح الشهاداتإذا و قد تكون مفيدة للحصول على فرصة عمل مستقبال. أيضا. التدريبية 

 نهاية التدريب. عند للمشاركين لتسليمهامسبقا وان تكون جاهزة 

 

 االختبارات القبلية والبعدية 

حيث  يعتمد هذا على الخبرة السابقة مجهزة مسبقا للمشاركين. وهذالتدريبية اختبارات قبلية وبعدية ال تتضمن هذه الحزمة ا  

الراحة مع االختبارات  مدى اعتمادًا على مستوياتوذلك فهم المشاركين أو تعلمهم دائًما، مثل هذه االختبارات ال تبين أن

، يتضمن هذا التدريب بعض الطرق التفاعلية لقياس الترجمة في سياقات مختلفة. لذلك الكتابية وأنماط التعلم المختلفة وجودة

فانه يمكن إعداد ، قبلية وبعديةفهم المشاركين. إذا كان السياق أو البرنامج الخاص بك يتطلب "بيانات" من اختبارات مدى 

أو من خالل  wpe@rescue.org أرسل بريد الكتروني الى،أو بدالً من ذلك -هذه االختبارات من محتوى التدريبمثل 

 للحصول على الدعم. gbvresponders.org  الرابط
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 التيسير 
 

وان ،االجتماعيالمبني على النوع القائم  من ذوي الخبرة في مجال العنف اثنينأن يشارك في تيسير هذا التدريب  يتعين

، بما في ذلك أمكن إن-االجتماعي في الحاالت الطارئةعلى النوع  القائمبرامج العنف  يكونوا قد شاركوا سابقا في تطبيق

يتوفر  المنطقي. يجب أن في نهج اإلطارفي هذا الدليل التدريبي، وكذلك  الموضحة الخبرة في العمل مع أدوات التقييمتوفر 

والنساء وكذلك المعايير والمبادئ التوجيهية  النزوح،و بالنزاع،باألطر القانونية الدولية المتعلقة  معرفةالميسرون  لدى

مراعاة  المناطق المتأثرة بالنزاع العرقيفي يتعين واألخرى المستخدمة لتوجيه االستجابة اإلنسانية في حاالت الطوارئ. 

 ن( عند اتخاذ قرار بشأن فرق التيسير.العرق )للميسرين والمشاركين المتوقعي
 

االحترام المتبادل والمسؤولية  وتقوم على، عن بناء بيئة تعلم آمنة، تشاركية وديناميكية مسئول فانك تعتبر، راً بصفتك ُميس

 ذاته، بينما في الوقت توجيه المجموعةعلى يساعدك كميسر، مما يستخدم المنهج المناهج التشاركيةالجماعية بين المشاركين. 

 لدىمن مجموعة واسعة من نقاط القوة والخبرات  يساعدك على االستفادة أيضا .األدوارتشجيع المشاركين على لعب يتم 

 ، ودعوة للحوار وحل المشكالت الجماعي.المشاركين

 مهارات ونصائح للتيسير

قة التي والطري ،ما ال يقولونه ،يقوله الناس بصوت مرتفعما المنطوقة  االتصال المنطوق وغير المنطوق: يتضمن االتصال

تفاعل الناس مع بعضهم البعض ومعك. من المهم أيًضا أن ي كيف باالعتبار يتعين عليك األخذ يستخدمون بها لغة الجسد.

أو أنهم ال  ،أنهم لم يقرروا بعد ما يريدون قوله أن يشير ذلك إلى أن الناس يفكرون،يمكن  - الصمت معتادا علىتكون 

 عندها سوف يتدخل ،هذه المرحلة. في كثير من األحيان، إذا سمحت بأن يستمر الصمتفي  للمشاركةيشعرون باالرتياح 

 أحد المشاركين.

 
كن حذرا ، المثال على سبيل -عندما يتحدثون إليهم أنك تستمع لكي تظهر للمشاركين استخدم لغة الجسد -7النشط  االستماع

عن المشاركين )على الرغم من أنك قد تحتاج في بعض األحيان إلى القيام بذلك عند الكتابة تبتعد  أن، أو ذراعيك من عقد

 عند قيام شخص أخر بالمشاركةباإلزعاج مراقبة عدم قيام المشاركين اآلخرين  أيضا(. يتعين عليك  ...الخاللوح القالبعلى 

تلخيص ما فهمته من مع ، مرتفعإجابات المشاركين بصوت  تكرار نإ. من خالل التحدث في نفس الوقت()على سبيل المثال 

ساعد أيًضا في تعزيز األفكار للمشاركين ت كوإعادة صياغة عباراتهم يمكن أن يساعد في إثبات أنك تستمع وأنمشاركتهم 

 .النقاط المطروحةمن المفيد أيًضا تقديم أمثلة محددة لتوضيح  قد يكوناآلخرين. 
 

كيف تفهم  -أسئلة مفتوحة )تلك التي ال يمكن اإلجابة عليها بنعم أو ال(. على سبيل المثال  اطرح –8االستجواب الفعال 

لماذا تعتقد ذلك؟". بدالً من مثل "حكم  إعطاء ؟ ماذا يعني ذلك بالنسبة لك؟ تجنب األسئلة التي قد تتضمنGBVمصطلح 

األسباب وراء ذلك؟". اطرح أسئلة هي ، أو "ما ؟" تقصده ضيح ما"هل يمكنك تومثل  آخر، يمكنك قول شيء ذلك

، "ماذا تعتقد بقية على ذلك؟" األسئلة إلى المجموعة من خالل قول أشياء مثل "ماذا ستكون إجابتك بإعادةقم  ثم ،موضوعية

إلنشاء سياق مختلف ومساعدة  إعادة تأطيره أوالسؤال ؟". يمكنك أيًضا إعادة صياغة  بالنسبة لهذا الشيءالمجموعة 

األكثر فعالية مع  تعتبر ،دون أجزاء متعددة مباشرةالملموسة وال سئلةاألالمجموعة على االنتقال من خالل محادثة معقدة. 

 األفراد.مجموعات من 
 

، إال أنه ال يهدف إلى الحصول مواضيع تحمل طابع الحساسيةأن هذا التدريب يغطي  بالرغم من –9عاية الذاتيةالحدود والر

مثل هذه  ،تجارب تتعلق بالتعرض للعنفالمشاركون عن  ذا أفصحعن العنف وسوء المعاملة. إإفصاح شخصي على 

، يجب على كل من المشاركين أدناه(. وبالمثل سرية للمجموعة )انظر: التعامل مع اإلفصاح تبقى أنالمعلومات يجب 
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، يجب أن صعب جدًا المشاركة في تمرين معينإذا كان من ال -جاتهم الخاصة أثناء التدريب والميسرين االنتباه إلى احتيا

حاجة للتحدث بشكل فردي مع للخروج من التدريب في أي وقت يحتاجون إليه. إذا كانوا ب يكون هناك حرية للمشاركين

من المهم  فانه ،وكميسرء جلسات التدريب. تخصيص وقت محدد لذلك بدالً من محاولة القيام بذلك أثنا فانه يتعين ،الميسر

 ، والحفاظ على تركيز المشاركين على المحتوى واألهداف.الحفاظ على حدودك ومشاعرك الخاصةأيًضا 

 
 يتعين عليكالمجموعة والطاقة عناصر مهمة في هذه العملية التدريبية.  كيةدينامي تعتبر –لوقت والتدفق ا ،إدارة الطاقة

إلى تعديل التوقيت والتفاصيل  سوف تحتاج ، ولكنكلكإطار عمالموضحة في هذا الدليل والتدريبات  األجندةاستخدام 

، واضبط مدة المناقشات لتناسب الطاقة الموجودة في الغرفة. حسب الحاجة التمارين المحفزةبمجموعتك. استخدم  المتعلقة

أن بعض المشاركين  وخاصة، التدريب تيسير عمليةإدارة توقيت مناقشات المجموعة أحد أكثر الجوانب صعوبة في  تعتبر

استخدام حكمك في  سوف تحتاج الىمماثلة أم ال.  بتقديم مشاركات، سواء قام آخرون على كل سؤال اإلجابة يرغبون في

، وأين يمكنك وضع التوازن في ور حول المناقشات ذات الصلةتي تدكيفية الحفاظ على المحادثات ال حولاتخاذ القرار 

سيأخذ  -الوقت المحدد الذي يتم طرحه فيه السماح بالمناقشة مع االلتزام بالوقت. تذكر أنه ال يمكن اإلجابة على كل سؤال في

المناقشة الحالية. في  ، وربما يفكر في قضايا أخرى ليست جزًءا منتعلم الخاص به طوال فترة التدريبكل مشارك مسار ال

والتأكد من على التحقق من صحة األسئلة بجعلها مرئية  والذي قد يساعد،االنتظار فترة يتعين عليك االستفادة من لحالة،هذه ا

جلسات الحقة لتضمين األسئلة واالهتمامات التي تم على تخصيص  تساعدك أيضا. ينسوها أولن يفقدوها المشاركين 

 طرحها.
 

 الطاقة.و االستعداد من عالية مستويات يتطلب المكثف، التدريب هذا مثل ، التدريبية العملية تيسير – المشترك التيسير 

 كيفية على االتفاق الميسرين من كل على يتعين – محدد تحضير به، وموصى مفيد أنه من بالرغم ،المشترك التيسير يتطلب

 أثناء لبعضا بعضهم دعم يمكنهم وكيف ،األسئلة على الرد كيفية ،توالمناقشا األنشطة سيقود الذي من ،الجلسات إدارة

 فانه ،الرئيسي التيسير مسئول تكون ال عندما ؛جلسة لكل مسئول ميسر واختار الجلسات استعرض ،التدريب قبل الجلسات.

 العروض وضع األمر، لزم إذا القالب اللوح ورق على الرئيسية النقاش نقاط تدوين خالل من زميلك دعم عليك يتعين

 ،األدوار في واإلناث الذكور ّسرونالمي يتشارك حيثما أنه تالحظ أن المهم من ....الخ ،المواد توزيع ،الشاشة على التقديمية

 تولي اإلناث الميسرات من يُتوقع أن ينبغي ال أنه يعني وهذا ؛للمهام ومتكافئ عادل توزيع وجود من التأكد عليك يتعين فانه

 والمناقشات. يةالرئيس العروض معظم أو أكثر بعمل الذكور الميسرات يقوم بينما معظمها أو الدعم أدوار من المزيد

 والذكور اإلناث من ينالميسر من كل أن من التأكد مع المناقشات أثناء الميسرين بين ةالديناميكي إلى انتبه ،ذلك إلى باإلضافة

 المشاركة تصميم على ذلك وسيساعد اآلخر. يقوض ال ميسر أي وأن ،المجموعة أسئلة على اإلجابة في فاعلة أدوار لديهم

 .تمكينيال تدريبال عملية في للمرأة لةالكام

 
 مستعدين يكونوا أن الميسرين على يتعين التي الشائعة المقاومة استجابات على أمثلة تاليا – 10الضارة البيانات مواجهة

 : فعل ردود هي يلي ما كل .اله واالستجابة وغيرهم( أنفسهم )داخل لمواجهتها

 
 األبوية. ،المطاف نهاية وفي المعايير تعزيز أجل من مجتمعنا قبل من تعليمها يتم ؛تعلمها يتم •
 الرجال. أعمال من غيرها أو تصرفاتهم مسؤولية تحمل إلى االضطرار من الرجال منع •
 العنف. ضحايا عن االبتعاد للمرأة السماح •
 والتبرير. ،اإلنكارو ،التقليل تضمين  •
 المرأة. ضد العنف ويديم صحيحة ليست •

 
 جاءت أين من أعرف ال ،قضية" ليست "هذه - مشكلة ليس أو صحيح غير ما شيئًا أن على التأكيد :اإلنكار .1

 " شيء يحدث لم – هنا مشكلة توجد ال "،" األرض على وقعت تكون قد ،وجهها على الكدمات

 شيء األمر هذا من النساء تجعل لماذا أعرف ال نا"أ - عليه هو مما خطورة أقل أو أصغر شيء جعل :التقليل .2

 القائم العنف حول دعابة" صفعة مجرد ت"كان ،الخطورة" بهذا ليست إنها -قبل من للضرب تعرضت "لقد ،"كبير

 .به تتعلق شيء أي إصدار عن توقف - عالقة أي من طبيعي جزء هو العنف " ،االجتماعي النوع على

                                                 
 2013لجنة اإلنقاذ الدولية،إشراك الرجال من خالل حزمة موارد ممارسة المساءلة، 10
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 إلى واالستماع مع متوافقة البقاء كيفية تعلم النساء يتعين" - نطقيم أو صحيح شيئًا هناك بأن القول :التبرير .3

 " ذلك تستحق إنها" ، أزواجهن"
ً  - له تعرضت الذي العنف بسبب مخطئة الضحية بان القول :الضحية على اللوم إلقاء  .4  إلى استمعت إنها لو "حسنا

 .آخر" خيار لدي يكن لم ، استفزتني "لقد ، )السلوك(" ذلك منه "طلبت ،"ذلك حدث لما ، زوجها
 - المشكلة نفس من تعاني أخرى مجموعة هناك بأن القول خالل من المناقشة تغيير :الضحايا بين المقارنة .5

 أن للمرأة "يمكن ،النساء؟" ضد دائًما هو لماذا -للعنف ضحايا والنساء "الرجال ،أيًضا" العنف يواجهون "الرجال

 أيضا" للرجل تسيء
 عدم - المشاكل تثير التي األفعال أو الظلم وجه في التكلم عدم أو الهدوء على محافظةال اختيار :صامتا البقاء .6

 شيء. تالحظ لم بأنك التظاهر أو ما شيء تجاهل أو احترام عدم / عنف حدوث عند التحدث
 -الضارة والمواقف والمعتقدات سلطةال في المساواة عدم تدعم التي السلوكيات في المشاركة :المعايير تعزيز .7

 .التمييز / العنف وتأييد االجتماعي، النوع على القائم العنف حول المجتمع في المرأة عمل على السيطرة
 من أي على الموافقة –اآلخرين الرجال قبل من ضارة وسلوكيات معتقدات يدعمون الذين الرجال التواطؤ: .8

 العنف ومبررات األعذار دعم أو االعتقاد ،الصمت أو اللفظي التعبير طريق عن أعاله رةالمذكو اإلجابات

 .اآلخرون الرجال عنها يعبر التي الضارة والمعتقدات المواقف على والضحك
 

 
 أعاله. المذكورة تلك مثل ،الشائعة المقاومة استجابات لمواجهة المقترحة الخطوات بعض يلي افيم

 
 .الرأي هذا لديهم لماذا اعرفو التوضيح اطلب •

 ,المالحظات أو العبارات لخص ←
 الضارة. اإلجراءات أو العبارات خالل من عنها التعبير تم قد المشتركة" المقاومة استجابات" من أي لنفسك حدد ←

 " الطريقة؟ بهذه شعورك سبب عن لنا تقول أن يمكنك هل معنا." رأيك ركةمشا على لك ا"شكر  •
 صحيح؟" هذا هل ... تقول أنك يبدو حسنا" •
 ؟" العبارة هذه مثل سماع عند الغرفة في اإلناث زميالتك شعور حول اعتقادك هو ما"  •

 
 اآلخرين إشراك / بديل رأي اطلب •

 فمثال: مفتوحة. األسئلة طريقة باستخدام المجموعة على أخرى مرة السؤال اطرح ←
 الموقف(؟" هذا )أو العبارة هذهب البقية رأي هو ما"  •
 ؟"مرأيك هو ما الضحية. على اللوم إلقاء وكأنها الجملة هذه تبدو ،لي "بالنسبة •
 الرأي هذا مع الدين لنفس ينتمون الذين جميع يتفق هل المرأة. ضد فالعن من النوع هذا يدعم دينك أن تقول "أنت  •

 التفسير؟ هذا يؤيدون الدينيين الزعماء جميع /
 

 ذلك أنت فاطرح ،بديالً  رأيًا أحد دميق لم إذا   •
 بأن أعرفهم الذين والنساء الرجال من العديد يشعر .العبارة ههذ على يوافقوا لن الناس من الكثير أن اعرف نا"أ ←

 في اآلخرين حق احترام مسؤولية نتحمل جميعا وأننا االغتصاب على يالم الذي الوحيد الشخص هو المغتصب

 " .ةالجنسي للممارسة "ال" قول
 

 بأن القائل الرأي اإلحصاءات تدعم ،المثال سبيل على مفيد. منظور على والتأكيد مختلفة نظر اتوجه تدعم التي الحقائق  قدم •

 في النساء. على ورةخط أكثر العواقب وأن ،بالرجال مقارنة االجتماعي النوع على القائم العنف من يعانين النساء من العديد

 تريد كنت إذا المجتمع. أو البلد داخل القانون بهذه االعتراف يتم ال قد لكن ما، موقف تدعم قد قوانين هناك ،األحيان بعض

 المجتمع. في به معترف القانون هذا أن من التأكد عليك يتعين عندها قانون، إلى الرجوع
o  الذي الوحيد الشخص هو المغتصب وأن ،الجنس ارسة"لمم ال يقول" أن شخص لكل يحق أنه على القانون "ينص 

 خاصةال قراراتها التخاذ المرأة اختيار نحترم أن المهم من أنه أعتقد ،النص هذا مع اتفق فإنني كرجل لومه. يمكن

 " لالغتصاب. التعرض عدم حقها ومن ،تفعله أو المرأة تلبسه ما يهم ال الجنس. حول
 

 شرح اجل من ،والفتيات النساء ضد العنف أساس وه الذي القوى القوة ميزان واختالل والقمع الضمني التمييز الى ارجع •

ً  ضع -المجموعات هذه على التركيز سبب  بأن ادعاءات األحيان من كثير في تثير أن يمكن )التي اإلحصائيات مسألة جانبا

 بسبب والفتيات النساء ضد العنف على نركز وأنناالنساء(، على تركز الخدمات الن عنه مبلغ غير الرجال ضد العنف

 في الرجال من" "أقل وتعتبر القرار صنع أدوار من نواستبعاده منهجي، بشكل الجماعات هذه قمع بها يتم التي الطريقة

 بالسب وهو ،االجتماعي النوع على القائم لعنفا أساس هو القوة ميزان في االختالل هذا العالم. أنحاء جميع في المجتمعات

 من قوة أقل مجموعة ضد الناس من قوة أكثر مجموعة ترتكبه الذي )العنف المرأة ضد الرجال يرتكبه الذي العنف أن في

 عدم مسالة حول تساؤل هناك كان إذا الرجال.بالمثل، ضد النسائي العنف أو الرجال، ضد الرجال عنف يشبه ال س(النا
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 المثال، سبيل على ،الموت ذلك في بما - القدر بنفس خطيرة عواقب يواجهن النساء بأن المشاركين تذكير فيمكنك ، اإلبالغ

 ضدهم. المرتكب العنف عن لإلبالغ الذكور من الناجون لها تعرض التي تلك مثل - الشرف جرائم
 
 التي القضية اعرض . واجهتها دون بالمرور العبارات لهذه السماح خالل من الضارة أو السلبية العبارات تعزيز عدم كميسر المهم من

 القائمة. الديناميكية وتواجه القاعة في المرأة احترام  تظهر
 

 الديناميات الجنسانية  إدارة

عبير عن المرأة صعوبة في الت قد تجد. داخل قاعة التدريب أيضاموجودة  ،الموجودة في المجتمعات الديناميات الجنسانية

جال معتادون . غالبًا ما يكون الربان النساء اقل مشاركة( وعي، وقد يظن الرجال )بوعي أو ال نفسها صراحة أمام الرجال

ة داخل بطرق واضحة ودقيق يستمروهذا يمكن أن  -ر بشكل اكب آرائهم والدفاع عن ،التحدث أكثر ،على التحدث أوالً 

، يجابوا على السؤال أواللبا ما ، فغاطرح سؤالأول من يضع أيديهم عند  ، إذا كان الرجال همالتدريب. على سبيل المثال

يتفقون مع ما قاله  قد تم التعبير عنه بالفعل أو أن إنهم ال رأيهنالمرأة بعد ذلك إذا شعرت أن  تشارك ونتيجة لذلك قد ال

ليست متعمدة. ومع من األحيان علناً. هذه الديناميات في كثير  للرد عليهال يشعرون بالراحة الكافية ن زميلهم الذكر، لكنه

 ، وعلى وجه الخصوص النساء المشاركات.اصة بالمجموعة بأكملها، فإنها يمكن أن تكون ضارة بعملية التعلم الخذلك
 

اجه النساء والفتيات في غالبًا ما يكون لدى النساء فهم أعمق للعنف القائم على النوع االجتماعي والتحديات التي تو ،أيضا

، في كثير من األحيان تبدأ المناقشة عندما ، فانه سوف يتبين لك،سابقاهذه التجارب  وتحليل بذكرمن لو لم يقحتى  مجتمعهن.

. تعرض لمثل ذلك ما، أو يعرفن شخًصا مثل هذه التجارب تعايشن معأن هذه القضايا لها صدى عميق مع النساء اللواتي 

الحال دائما )على  هي ليست المناقشات بالنسبة للنساء. هذه، يمكن أن تبدو مثل هذه المناقشات شخصية وعاطفية لهذا السبب

الذين قد ال يكون لديهم خبرة شخصية أو صلة بهذه القيود و / أو العنف.  ( بالنسبة للرجالكذلك الرغم من أنها يمكن أن تكون

 تكون استجابة؛ قد كبها الرجالالتي يرت الذين يتعرضون لهذا النوع من اإلساءة للرجالبعدم االرتياح المرأة شعر ت، قد أيضا

ماعي والقضايا التي تواجه التقليل من العنف القائم على النوع االجت النكات،طرح من خالل  ه اإلساءةالرجال )والنساء( لهذ

أو اإلشارة إلى أنه ليس كل الرجال يرتكبون العنف. وقد يشيرون أيًضا إلى أن الرجال  الدفاع عن الرجال، النساء،

 للعنف أيًضا.يتعرضون 
 

يات بطريقة تدعم المرأة إدارة هذه الدينام مجموعات التدريب المختلطة فيتيسير يتمثل أحد أكثر الجوانب صعوبة في 

معتقداتهم وأفعالهم.  للتساؤل عن، بينما يتم تشجيع الرجال في الوقت نفسه لتعلم والنمو إلى أقصى إمكاناتهاوتمكينها من ا

تأطير والحفاظ على بيئة تعلم إيجابية للمشاركين من اإلناث  تدعم أنيمكن  االقتراحات أدناه اآلخرين.رجال ال التي لدى تلكو

 والذكور.
 

وعدم التخوف ا حتى يشعرن بمزيد من القوة يمكنك وضع النساء معً  - إبالء اهتمام لتنظيم وترتيب قاعة التدريب •

   نتيجة جلوس، يمكن أن يكون هذا خويف الزمالء اإلناثت لو لم يكن هناك نيةمن الزمالء الذكور )حتى البدني 

 ، على سبيل المثال(.ضخمين بين رجلين  الحجم امرأة صغيرة
ضمان  ، ولكنللنساء فقط للقيام بتمارين معينة، وجود مجموعات في المجموعات الصغيرة قد يكون من المفيد، •

 حول النساء دون مشاركة النساء.حيث ال يجب أن يحدث أي نقاش  وجود النساء في كل مجموعة
 اإلجابة أوالً عند طرح سؤال. اطلب من النساء •

 

 التعامل مع اإلفصاح 

في . الشكل من العنف لهذا ، أو يعرفن شخصاً تعرضلشكل من أشكال العنف تكون النساء قد تعرضن جداً أن المحتملمن 

انه  إال، بالعنف المتعلقةتحدثوا عن تجاربهم الشخصية أن ي هذا التدريب أو يتوقع من المشاركين الوقت الذي ال يتطلب فيه

. ليس دورك تقديم المشورة الحاالتكميسر يجب أن تكون مستعدًا إلدارة مثل هذه  -الممكن أن يحدث مثل هذا اإلفصاح من

 مهمة جدًا. استجابتك ألول إفصاح، قد تكون طريقة الدعم النفسي االجتماعي. ومع ذلكأو 

 خالل وضع وضعهنمن ات إلى تمكين الناجي االجتماعيعلى النوع  القائممن العنف  الناجياتعلى المتمحور يسعى النهج 

كل الجوانب البدنية والنفسية والعاطفية واالجتماعية على الناجيات على  المتمحورفي مركز عملية المساعدة. يشمل النهج 

ن باإلضافة إلى ما يحدث في التاريخ الثقافي واالجتماعي للناجييأخذ هذا النهج بعين االعتبار  أيضاوالروحية لكل ناجٍ. 

أحد مظاهر عدم المساواة في  القائم على النوع االجتماعيالعنف  يعتبروالتي يمكن أن تدعم وتساعد على التعافي.  محياته

يفرضون وجهات نظرهم  -ينبالنسبة للناج ةهم في موقف قوالذين  -الخدمات مزوديالسلطة والخيارات المحدودة. إذا كان 
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يشعر فيه الناجي بمزيد من العجز أو اإلساءة. يدرك  وضع، فقد يخلقون عن غير قصد آرائهم أو أفضلياتهم على الناجينأو 

 الناجين ما يلي: المتمحور علىالنهج 

 

 يختلف عن شخص أخر. كل شخص

 .سوف يكون له احتياجات مختلفة  ، ونتيجة لذلك،االجتماعيالقائم على النوع كل شخص يتفاعل بشكل مختلف مع العنف 

 .كل شخص لديه نقاط قوة وموارد وآليات مواجهة مختلفة 

 .يحق لكل شخص أن يقرر من الذي يجب أن يعرف ما حدث له وما يجب أن يحدث بعد ذلك 

 

ال تطلب منها . وقدم لها الدعم عن تجربتها. كن لطيفًا،تتحدث فيها الناجية  تذكر أن هذه قد تكون المرة األولى التي

ر في إطا اإلفصاح يحدثأو تجبرها على إخبارك بالتفاصيل. إذا كان  تطرح عليها الكثير من األسئلة، أو االستعجال،

 ، اسأل عما إذا كانت تريد التحدث معك بشكل خاص في وقت آخر.مجموعة

والخدمات القانونية، إن وجدت. إذا  االجتماعية حية والنفسيةا في ذلك الخدمات الص، بمالمتاحة يتعين عليك معرفة الموارد

إعدادها مسبقًا قبل التدريب بحيث يمكنك المشاركة بسهولة وسرعة مع  اعمل على بإعداد قائمة إحالة أوقم كان ذلك ممكنًا، 

متخصص للقيام بذلك، ويمكن توفير هذا الدعم  أي مشارك يحتاج إليها. ليس دورك تقديم المشورة )ما لم يكن لديك تدريب

بطريقة آمنة وسرية ومستدامة خارج التدريب(. إذا كنت ال تشعر بالراحة في حالة تتعلق باإلفصاح، فاطلب الدعم من 

 مشرفك.

 الرعاية الذاتية

 

 ذلك فييتعرضوا ل المتوقع أن، أو على األقل من يعملون في سياقات صعبةالمشاركين في التدريب يكون  أن المحتمل من 

للقضاء  أيضا طريقة مفيدة وهي - في هذا المجالأنفسهم  ورعايةالمستقبل. لذلك من المهم تزويدهم بتقنيات إلدارة اإلجهاد 

هذا  يقدمطوال التدريب.  المشاركين رفاه( وضمان المحفزات، ال من، أو بد)يمكن استخدامها معالجلسات  في على الملل

، ولكن يمكنك األجندةمدرجة في المقترحة  المواقع؛ خالل التدريب استخدامهاالتمارين القصيرة التي يمكنك  القسم بعض

، يمكنك تماعي بين المشاركينأي خبراء دعم نفسي اج هناك تدفق الجلسات. إذا كان عندإدراجها كلما دعت الحاجة إلى ذلك 

 عن بعض )أو جميع( تمارين الرعاية الذاتية واالسترخاء. مسئولينأن تطلب منهم أن يكونوا 

 
 

 كرسي اليوغا
 

 بوضعية الجلوستمرين لف الرقبة 
أذنك اليسرى باتجاه كتفك األيسر  ضع. ممتدة رقبتك والحفاظ علىإلى السقف  انظركرسي. العلى  بشكل مستقيم اجلس

كتفك  اليمنى باتجاهاألذن  وضع رأسك إلى اليمين لفذقنك إلى صدرك وأمسك به.  وضعرأسك نحو األرض  لفوأمسكها. 

 مرتين.ذلك  األنف بطريقة بطيئة ومسيطر عليها. كرر عن طريق الشهيق والزفيرمارس األيمن. 
 

 الجبل بوضعية الجلوس وضعيةتمرين 
على الجانبين. ، مع استرخاء الذراعين واألسفلالى الخلف  األعلى،الى الكتف  لوحة . لفكرسيالعلى  اجلس بشكل مستقيم

، إن أمكن. استنشق عن طن وابقي قدميك مستوية على األرضبطنك إلى عمودك الفقري إلشراك عضالت الب سرةاسحب 

 تنكمشكتفيك. إذا شعرت أن كتفيك  وعمل على استرخاء أكتاف ذراعيك حافظ على عرضيرفع ذراعيك. اطريق األنف و

 عمليات تنفس  خمسل بهذا الوضعية . ابق، إلى السقفبين يديكحدق . باسترخاء كتفيكعندها قم حول أذنيك ،
 

 تمرين ذراعي النسر بوضعية الجلوس 
على الجانبين. الى الخلف واألسفل، مع استرخاء الذراعين و الى األعلى،الكتف  لوحةلف . كرسيالعلى  اجلس بشكل مستقيم

ذراعيك  مد، إن أمكن. طن وابقي قدميك مستوية على األرضعضالت الب بطنك إلى عمودك الفقري إلشراك سرةاسحب 

 كفي ظهرواضغط على  اليسرىتواجه بعضها البعض. ضع ذراعك األيمن أسفل  وكفي يديك، درجة 90 بزاويةأمامك 

بهذا  ابق مؤخرة الرقبة.نحو ذقنك إلى صدرك  مع ثني تنفس )شهيق( ، ثمتنفس )زفير( واجلس وجسمك ممدود اليدين معاً.

 عمليات تنفس خمسل بهذا الوضعية ابقو، ثم بدل أذرعك عمليات تنفس خمسل الوضعية
 

 بوضعية الجلوس لإلمامتمرين االنحناء 
على الجانبين. الى الخلف واألسفل، مع استرخاء الذراعين  الى األعلى،الكتف  لوحةلف كرسي. العلى  اجلس بشكل مستقيم
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ساقيك  افتح .، إن أمكنطن وابقي قدميك مستوية على األرضالفقري إلشراك عضالت الببطنك إلى عمودك  سرةاسحب 

مع الفخذين أو  دعمهما على تماس خفض يديك ببطء إلى األرض )أو علىثم ا ،تنفس )زفير(الورك. أوسع قليال من 

 أرخيرقبة إلى أسفل. رأسك والمع استرخاء  خفض صدرك بين ساقيكاو ببطء الجزء العلوي من ظهركحول السيقان(. 

 مع الحفاظ على راسك الى اعلى. ببطء،مع اللف  تنفس عمليات تنفس. تنفس )شهيق( خمسل بهذا الوضعية ابقكتفيك. 

  
 

 
 بوضعية الجلوس  القط / البقرة تمرين

على الجانبين. الى الخلف واألسفل، مع استرخاء الذراعين و الى األعلى،الكتف  لوحةلف كرسي. العلى  اجلس بشكل مستقيم

أثناء عملية . ، إن أمكنطن وابقي قدميك مستوية على األرضبطنك إلى عمودك الفقري إلشراك عضالت الب سرةاسحب 

 عمودك الفقري بلف، قم . أثناء الزفيرعلى الجانبين وأرخي ذراعيك . ارفع الذقنوانظر الى السقف الشهيق احني ظهرك

وضعية القطة الى  ، وانتقل بسالسة منخمس مراتذلك  . كررولف الكتفين الذقن اثني.الى اإلمام  رأسك ينخفض ودع

 مع كل عملية تنفس . وضعية البقرة

  
 تمرين االنحناء لإلمام مع الكرسي بوضعية الوقوف 

تكون كتفيك إلى  وان ن تكون قدميك مباشرة تحت الوركين؛طول الذراع خلف الكرسي. يجب أب مع مسافةابدأ بالوقوف 

. والسماح لجسمك باللف لألسفل، إلى الكرسي تنفس )شهيق( مع الوصول .بطنكعضالت مشاركة ، مع لخلف واألسفلا

 لف لألعلى، ثم عمليات تنفس لمدة خمسابق بهذه الوضعية . بالثبات والسماح لراسك ،إغالقهمثني الركبتين قليالً لمنع ا

 ببطء.
 

  الجلوسلإلمام مع الكرسي بوضعية  تمرين الثني

قريبًا بما فيه الكفاية لجسمك بحيث يمكنك  دع الكرسيأمامك تحت الكرسي. ممدودة  ساقيكالكرسي  اجلس على األرض أمام

قدميك إلشراك  واثنيلمسه بيديك عندما تكون األذرع ممدودة. اسحب بطنك إلى عمودك الفقري إلشراك عضالت البطن 

لوضع يديك / الساعدين على الكرسي، ومن ثم السماح من الورك  الثبات.( مدهماثني ركبتيك إذا كنت ال تستطيع اساقيك. )

 ذقنك لف ، ثمعشر عمليات تنفسلمدة ابق بهذه الوضعية إلى األمام قليال.  للف وأعلى ظهركنحو صدرك  باالنخفاضللذقن 

 الى األعلى. ببطءوصدرك 
 

 العميق التنفس
 مع ،ثوان أربع لمدة األنف خالل من طءبب واستنشق ،بطنك سرة أسفل يديك إحدى ضع معدتك. داخل منطادًا هناك أن تخيل

 أربع لمدة الفم خالل من ببطء تنفس ،ممتلئًا البالون يكون عندما طنك.ب يتوسع أن يجب - بالهواء يمتلئ البالون أنب الشعور

 عندما مرات. عدة ذلك كرر توقف. ثم ،ثانية 2 لمدة ظرانت البالون. وتفريغ امتالء أثناء زلوتن يدك ترتفع سوف تقريبًا. انٍ ثو

 ما. حد إلى مسترخية الصدر( ومنطقة )الكتفين الجسم من العلوي الجزء أن من تأكد البطن، يتنفس

 

  التخيل
 كيف يلي: ما صفو المكان هذا في نفسك تخيل .وسالم هدوء األماكن أكثر في فكر ينيك.ع وأغلق هادئ مكان عن ابحث

 شيء أي أو العشب أو ،النسيم مثل ،الدقيقة التفاصيل كل في فكر .والمشاعر الروائح حيث من يشبه وماذا المكان، هذا يبدو

 بالتوتر تشعر عندما التخيل هذا إلى ُعد .مرات لعدة بعمق وتنفس المكان هذا في نفسك تخيل .مكانك في موجود يكون قد آخر

 القلق. أو

 

 العضالت استرخاء
 على الضغط أثناء ،اآلن .استرخي ثم ... ضغطا ... ضغطا ... ضغطا .بشدة يد كل على وأضغط يد كل من قبضة اعمل

 أيضا المرة هذه ،اآلن .استرخي ثم ... ضغطا ... ضغطا ... ضغطا ،جسمك لضغط ذراعيك شد أخرى، مرة القبضات

 هز كرر. . استرخي ثم ... ضغطا ... ضغطا ... ضغطا ، معا ذراعيك وضغط يدال بقبضة القيام أثناء معا ساقيك على اضغط

 والساقين. والذراعين يديك

 القدم بطن ،اليسرى بالقدم ابدأ أي - فردية عضلية مجموعة مع ،الكافي الوقت لديك كان إذاالتمرين، بهذا القيام يمكنك

 الظهر ثم األيمن، الذراع ،الكتف الذراع، اليسرى، اليد منى،الي الساق إلى انتقل ثماأليسر، الردف األيسر، الفخذ ،اليسرى

 ....الخوالوجه
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  بكتابتها قم
 تعرضوا شاقة أو صعبة تجربة عن الكتابة منهم ستطلب أنك لهم بين صغيرة. مجموعات أو أزواج على  المشاركين وزع

 ،كتبوه ما تسليم منهم يطلب ال المجموعة. في اآلخرين /شريكهم إلى كتبوه ما يقرؤون سوف ذلك وبعد ،عملك في لها

 إدارة على ساعدهم وما صعب عمل موقف كتابة في دقائق 5 قضاء منهم اطلب كتبوه. ما قراءة عدم اختيار ويمكنهم

 الوضع.

 أو المشورة تقديم المستمعين على يتعين ال مجموعتهم. إلى كتبوه ما قراءة في دقائق 5 قضاء منهم اطلب ،دقائق 5 بعد

 للمجموعة رجعا،للقراءة األصغر المجموعات في ميعللج الفرصة تتاح أن بعد فقط. يستمعوا أن يجب ،يقال ما تحليل

ً  كان الذي ما ؟فاجأك شيء أي هناك هل ؟التجربة هذه كانت كيف – المعلومات استخلص الكاملة.  مفيداً؟ كان الذي ما ،صعبا

 

 النجاح قصص
 إعداد تم أبدا. كافيا يكون لن هذا فان فعلنا مهما انه يبدو قد فانه ،جدا كبيرة واالحتياجات للغاية متفشية المعاناة تكون عندما

 الصغيرة. اإلنجازات حتى إدراك على الموظفين لمساعدة التمرين هذا
 ذلك أو اليوم ذلك خالل حققه الذي النجاح عن التحدث منهم كل من الطلب وتم معًا الموظفين تجمع ،عمل يوم نهاية في

 أن يمكن اآلخرون. الفريق أعضاء يساعده أن فيجب ،نجاح تحقيق من ما شخص يتمكن لم اإذ صغيراً. كان همام - األسبوع

 يجب ما على حصريًا التركيز من بدالً  ،بإنجازه يقومون ما إدراك على فينالموظ مساعدة على منتظم بشكل القيام يؤدي

 .اإلنهاك ضد - وبسيطة - مفيدة إستراتيجية يكون أن يمكن هذا به. القيام

 

 النحت
 ".الطين" واليكون األخرى المجموعة أعضاء من العديد يتطوع حين في ،النحات ليكون المجموعة أعضاء أحد يتطوع

 المتطوعين من يطلب بل ،القصة النحات يروي ال خاص. شكلب مرهقة لوضعية مصورته نحت منهم "النحات" طلبي

 المجموعة أعضاء من يطلب النحت. من جزء يصبح ثم االنضمام للنحات يمكن .المرهقة التجربة تمثل وضعيات افتراض

 للخروج  "الطين" بدور يقومون الذين أولئك القائد يسأل مث يرونه. ما ووصف "النحت" الى والنظر حول االلتفاف اآلخرون

  .المفترضة الوضعية من
 ينضم أن للنحات يمكن ثم المتطوعين. نفس باستخدام - اإلجهاد" من التخلص " صورتهم "نحت" منهم النحات طلبي ثم

 مث يرونه. ما ووصف "النحت" الى والنظر حول االلتفاف اآلخرون المجموعة أعضاء من يطلب ،أخرى مرة كذلك. لنحتل

 المفترضة الوضعية من للخروج "الطين" بدور يقومون الذين أولئك القائد يسأل

 – 10 الى ببطء بالعد القائد قيام مع – و اإلجهاد(، )من األصلي الموقف افتراض المتطوعين من القائد يطلب ،وأخيراً 

 اإلجهاد. من التخلص وهو الثاني النحت إلى لإلجهاد األصلي النحت ببطء والتغيير
 بالنسبة عليه كان الذي ما عن هموسؤال ،المشاركين مع المعلومات واستخالص مقاعدهم، إلى العودة الجميع من ئدالقا يطلب

 من التخلص عند شعورهم هو وما ...الخ، ،ألجسامهم بالنسبة الشعور هو وما ،افترضوها التي األصلية للوضعية لهم

 المرهقة. الوضعية

  

 المشاركة
 )أو كمجموعة الوقت بعض قضاء هي للمشاركين الذاتية الرعاية لدعم والفعالة البسيطة الطرق إحدى تعتبر ،وأخيًرا

 تعزيز يمكنك لآلخرين. بأنفسهم والعناية التوتر من للحد يستخدمونها التي التقنيات ومشاركة لمناقشة أصغر( مجموعات

 :مثل بأسئلة المناقشات

 طاقتك؟ على يؤثر أو ،متوتر يجعلك الذي ما -

 التوتر من للحد به تقوم الذي ما -
 ؟ المادية / العقلية / العاطفية بطاريات شحن إعادة أو الضغط، للحد لتفع ماذا -

 ومناقشتها. يستخدمونها التي األساليب أو االستراتيجيات بعض تبادل المشاركين من اطلب
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 18  لجنة اإلنقاذ الدولية 

 محتوى التدريب 
 

  األجندة
 

  األولاليوم 
 الجلسة   الوقت

 الترحيب،المخرجات،والتوقعات -1 10:00 – 09:00

 استراحة شاي  10:15 – 10:00

 العنف القائم على النوع االجتماعي،النساء، والفتيات في الحاالت الطارئة -2  12:35 – 10:15 

 للرعاية الذاتية/المحفزات( دقيقة 25 استراحة غداء )منها 14:00 – 12:35

 األخالقيةالمقدمة واالعتبارات  –التقييمات  -3 15:15 – 14:00

 استراحة شاي  15:30 – 15:15

 األدوات والممارسة –التقييمات  -4  16:45 – 15:30

 اختتام اليوم األول 17:00 – 16:45
 

 الثاني اليوم
 الجلسة   الوقت

 (الذاتية للرعاية دقائق 10 مقدمة عن هذا اليوم )منها 09:30 – 09:00

 مقدمة عن نموذج البرنامج -5 10:30 – 09:30

 استراحة شاي  10:45 – 10:30

 دراسة حالة  -6  12:00 – 10:45

 الدعم النفسي االجتماعي -7 13:20 – 12:00

 استراحة غداء  14:20 – 13:20

 االستجابة الصحية -8  15:30 – 14:20

 استراحة شاي  15:45 – 15:30

 أنظمة اإلحالة   -9  16:45 – 15:45

 الثاني اختتام اليوم 17:00 – 16:45
 

 الثالث اليوم
 الجلسة   الوقت

 مقدمة عن هذا اليوم  09:15 – 09:00

 التوعية المجتمعية -10 10:45 – 09:15

 استراحة شاي  11:00 – 10:45

 الحد من المخاطر -11  13:10 – 11:00

 للرعاية الذاتية/المحفزات( دقيقة 25 استراحة غداء )منها 14:30 – 13:10

 االجتماعي في حاالت الطوارئاالستجابة لألشكال األخرى من العنف القائم على النوع  -12  15:30 – 14:30

 استراحة شاي  15:45 – 15:30

  تبادل وإدارة المعلومات  -13  16:45 – 15:45

 الثالث اختتام اليوم 17:00 – 16:45
 

  

 الرابع  اليوم
 الجلسة   الوقت

 للرعاية الذاتية/المحفزات( دقيقة 15 مقدمة عن هذا اليوم )منها 09:30 – 09:00

 التنسيق والمناصرة  -14 11:00 – 09:30

 استراحة شاي  11:15 – 11:00

 التأهب في حالة الطوارئ -15  13:35 – 11:15

 للرعاية الذاتية/المحفزات( دقيقة 25 استراحة غداء )منها 15:00 – 13:35

 االختتام  -16  15:30 – 14:30
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 19  لجنة اإلنقاذ الدولية 

 

 

 ،خبرة المشاركين بناء علىالجلسات والتوقيت من يوم آلخر بعض  إلى تعديل تحتاج أنيمكن . كدليل األجندةيتم تقديم هذه 

جلسات إدارة  عقدلديك اثنين من الميسرين األقوياء، فيمكنك ، إذا كان هم واحتياجاتهم. على سبيل المثالأولويات ،معرفتهم

ذات  لجلساتوصف ا إضافية حول هذا الموضوع في إرشاداتيوجد اعي بشكل متزامن )الحالة والدعم النفسي واالجتم

لتغطية  االستراحة، أو جدولة أوقات غيير أوقات بدء أو نهاية التدريب، قد تحتاج أيًضا إلى تسياقكالصلة(. اعتمادًا على 

من هذه تأكد والت اإلضافية )إحاطة أمنية، ترحيب من كبار الشخصيات(.احتياجات المشاركين مثل الصالة أو البروتوك

المحتمل أنك ستحتاج أيًضا إلى التأقلم مع  من، ؛ ومع ذلكحظة األخيرةسية في اللغييرات الرئيالت لتتجنب مسبقا االحتياجات

ً الوقت.  لذلك  - هولن يحتفظ المشاركون بكل ما تناقش - كل جزء من المعلومات يقدموتذكر أن التدريب ال يمكن أن  كن مرنا

 .التي يجب تذكرهامن المهم التركيز على العناصر األساسية والمبادئ واألشياء 
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 20  لجنة اإلنقاذ الدولية 

 1 اليوم 
 

 اليوم األول 
 الجلسة   الوقت

 الترحيب،المخرجات،والتوقعات -1 10:00 – 09:00

 استراحة شاي  10:15 – 10:00

 العنف القائم على النوع االجتماعي،النساء، والفتيات في الحاالت الطارئة -2  12:35 – 10:15 

 للرعاية الذاتية/المحفزات( دقيقة 25 استراحة غداء )منها 14:00 – 12:35

 المقدمة واالعتبارات األخالقية –التقييمات  -3 15:15 – 14:00

 استراحة شاي  15:30 – 15:15

 األدوات والممارسة –التقييمات  -4  16:45 – 15:30

 اختتام اليوم األول 17:00 – 16:45

 

 : التوقعات والمخرجات التدريبية  1الجلسة 

 
 األهداف التعليمية       

 استعراض التوقعات والمخرجات التدريبية 
 وضع القواعد األساسية للمجموعة.  
  لزوار مكان التدريب األمنيةاستعراض التوجيهات 
 

 الوقت : ساعة واحدة      
 
 

 ،أقالم تخطيط،شريطلوح قالبالمواد المطلوبة : جهاز عرض،شاشة،      

 
 
 
   تحضيرات الميسر     

 .مراجعة الشرائح ذات الصلة •
بحيث تكون مشاهدة من قبل  الحائط على وتثبيتها عنوان "القواعد األساسية" مع كتابة اللوح القالبتحضير  •

 المجموعة.
 وتثبيتها بحيث تكون مشاهدة من قبل المجموعة. "مناطق انتظار عنوان " مع كتابة اللوح القالبتحضير  •
ضعها كل جلسة.  وعنوان، الغداء×  4،  4، اليوم 3، اليوم 2، اليوم 1اليوم  : أوراق األجندةتحضير محتويات  •

 .الصباح وبعد الظهر من كل يوم جلسات مبينا،الحائط على
 عليها.، وكذلك مواد للكتابة المشاركينكراسة  نالتأكد من أن كل مشارك لديه نسخة م •
 .ذات الصلة كما هو موضح في مالحظات الجلسة أدناه اللوح القالببتحضير ، قم إذا كنت ال تستخدم الشرائح •

 

 دقيقة  20 –: المقدمة الجلسة العامة

   تعزيز القدرة الهدف من التدريب التيسير والهدف الشامل للتدريب: فريق التعريف على .بالمشاركينالترحيب

تأكد واحتياجات النساء والفتيات في حاالت الطوارئ.  على النوع االجتماعي على اإلعداد واالستجابة للعنف القائم

، واستخدامه لتدوين تحديد مجاالت االهتمام في الدليلعلى  وشجعهم حزمتهم تتضمن كراسة المشاركين، أنمن 

 المالحظات عند الحاجة.

 اإلنساني على إطالق لتعزيز قدرة المجتمع  الدولية اإلنقاذلجنة أن هذا التدريب هو جزء من مبادرة  بين لهم

هذه المبادرة  أنبين لهم  أيضاعلى النوع االجتماعي في حاالت الطوارئ.  القائم للعنف وفورية استجابة فعالة

الحتياجات النساء والفتيات في  واالستجابة التأهب تبارها األكثر قدرة علىتركز على المنظمات المحلية باع

 حاالت الطوارئ.

PH  9 
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 21  لجنة اإلنقاذ الدولية 

جعل هذا ، المتوفرة والوقت المجموعيمكنك، اعتمادا 

المشاركين الطلب من من خالل تفاعال التمرين أكثر 

( لم يشاهدوهى سلوك يريدون رؤيته )أو تقليد مثال عل

. يجب على اآلخرين في الكشف عنه بدالً من

 .السلوكما هو هذا  المجموعة تخمين

 شيء ممتع في  أيوعن  ،والدول التي سافر إليها من اجل التدريب اسمهكر باختصار يذمن كل مشارك أن  اطلب

 الذي يعمل فيه. السياق

 دقائق  10 –: استعراض التوقعات والمخرجات التدريبية الجلسة العامة

 

   المعلومات التي تلقوها.بناًء على  وذلك توقعاتهم قبل التدريب، قد ُطلب منهم تبادلتذكير المشاركين بأنهم  
 المشاركون. طرحهااألساسية التي  بعض التوقعات بإبرازقم     
 .مراجعة نتائج التدريب الموضحة أدناه 

 
النوع على  لقائما بالعنف المتعلقة لسريعةا تبالتقييما مللقيا المناسبة تلمعلوماا جمعأدوات  امستخدوا تعديل •

 ؛واالستجابة له في حاالت الطوارئ على النوع االجتماعيالقائم  التدخالت لمنع العنفوتنفيذ  االجتماعي
 ؛واالستجابة له في حاالت الطوارئالقائم على النوع االجتماعي  وتنفيذ تدخالت لمنع العنف إعداد •
 ودعم النساء والفتيات في سياقات وقيود الطوارئ ؛ الموجودة األنشطة تعديل •
حديد تشمل النساء والفتيات وت ،بحيثالقائم على النوع االجتماعي ية ال تستهدف العنفأنشطة قطاع إعداد  •

 ؛أولوياتهن في حاالت الطوارئ
 ءلنساامن اجل االستجابة الحتياجات  طوارئلا لحاالت ضةرلمعا تلسياقاا في تماظلمنا دادستعا زيزتع  •

 واالستجابة له.القائم على النوع االجتماعي  فلعنا منع لخال نموالفتيات 
 

 كان لدى المشاركين أية أسئلة. إذا اسأل 
 

 دقائق  10 –أسبوع التدريب  لمحة عامة عن: الجلسة العامة

 

  م تغطيتها كل يوم. تأكد من ، وتحديد الموضوعات الرئيسية التي سيتعلى الحائط الموضوعةاألجندة مراجعة

 من اجل تحقيقاألجندة  تصميمكيفية  وبيان، التي نوقشت بالفعلعات المشاركين وتوق األجندةروابط بين رسم 

 .حسب الحاجة األجندة هذه في الجلساتالهدف التدريبي الشامل. يمكنك إعادة ترتيب 

  هذه  مناطق التوقف أنه سيتم استخداملهم  واشرح اللوح القالببين هذه المناطق على  – تقديم مناطق التوقف

في كتابة أسئلتهم  عدم التردد ركينعلى المشا أيضا بين لهم انه يتعين يتم اإلجابة عليها.لطرح األسئلة لغاية ما 

 ..، أو أن يطلبوا من الميسرين القيام بذلكهنا

 

 دقائق  10 – : القواعد األساسيةالجلسة العامة

 

 في القواعد األساسية المشاركة  اطلب من المشاركين

 .اللوح القالبعلى  مشاركتهملتوجيه التدريب. اكتب 

  غير موجود واطلب موافقتهم. بأنهأضف أي شيء تشعر 

، على سبيل المثال - تأكد من توضيح كل قاعدة أساسية

في  حترام"ال"ا كيف يبدو اطلب من المشاركين شرح

القواعد األساسية مرئية طوال مدة  تبقى. )يجب أن التمرين

 التدريب(.

  اطلب من المشاركين من الوقت المزيدإذا كان لديك ،

 بهذه القواعد.كالتزام مادي القالب  اللوحقواعد التوقيع على 

 

 دقائق  10 – التدبير المنزلي :الجلسة العامة

  .مراجعة المعلومات المتعلقة بالمكان والنقل والوجبات واألمن وغيرها 

 .اسأل إذا كان لدى أي من المشاركين أي أسئلة بخصوص هذه القضايا أو التدريب بشكل عام 
 
 

5F 

6F 
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 22  لجنة اإلنقاذ الدولية 

  في حاالت الطوارئ النساء والفتياتو القائم على النوع االجتماعي، العنف: 2الجلسة 

 

 األهداف التعليمية       
 االجتماعي. تأسيس فهم هام عن العنف القائم على النوع 
 وكيف تؤثر هذه الخصائص  - والبشرية الكوارث الطبيعية -خصائص حاالت الطوارئ  التعرف على

  مخاطر. النساء والفتيات لمخاطر معينة وتعرض
 

 : ساعتين وعشرين دقيقةالوقت      

   تتأثير حاالهذه الجلسة لتشمل المزيد من النقاش حول كيفية مدد  مزيد من الوقت،إذا كان لديك : مالحظة       

 على النوع االجتماعي العنف القائم  جونتائ النساء والفتيات، الطوارئ على      
 
 

 أوبطاقات فارغة للمالحظات،) و شريط،و أقالم تخطيط،و لوح قالب،و شاشة،و : جهاز عرض،المواد المطلوبة      

 (4مخطط السيناريو )انظر الملحق و ،ورق/ورق مالحظات(
 

 
 
   تحضيرات الميسر     

 .مراجعة الشرائح ذات الصلة •

 (7لملحق االجتماعي )اع لنوالقائم على العنف اتعريف ت بطاقا وقصطباعة  •

 بعناوين "الكوارث الطبيعية" و "النزاع". تحضير اثنين من اللوح القالب •

ذات الصلة كما هو موضح في مالحظات الجلسة  إذا كنت ال تستخدم الشرائح، قم بتحضير اللوح القالب •

 .أدناه

واحد يتعلق  سير:ناريوهات في حزمة التيهناك اثنين من السي وعدله. الحظ أنه اختار السيناريو المناسب  •

 ؛خيالية مواقع وأسماء ومجموعات مسلحةعبارة  النزاع. هذه السيناريوهات عن واألخربكارثة طبيعية 

لموقعك  باستخدام محتوى أكثر مناسبة يمكنك اختيار استخدام هذه السيناريوهات كما هي أو تعديلها

أنه كلما  سيناريو واحد مع مجموعتك؛ ومع ذلك، خذ باالعتباروسياقك. يمكنك اختيار استخدام أكثر من 

زاد عدد السيناريوهات التي تستخدمها كلما زاد الوقت الذي تقضيه في مشاركة المحتوى بين 

 المجموعات.
 

 

 دقيقة 20االجتماعي:  تعريف العنف القائم على النوع :العصف الذهني العام 

   توزيع بطاقات تعريف العنف القائم على النوع االجتماعي على المشاركين )إذا كان لديك مجموعة كبيرة قد ترغب في

لعنف القائم على ل مفهومهم حول، مع مجموعتين من البطاقات(. اطلب منهم التفكير مجموعتين من خاللالقيام بذلك 

 ، أو األرضية(.أو الطاولة ر)على الجدا التعريف إنشاءمن أجل ، والعمل مع زمالئهم لوضع البطاقات النوع االجتماعي

 الترتيبات. فيأي اختالفات  ناقش، ن لديك مجموعتانتعريف. إذا كاالإلنشاء   10المشاركين  أعط 

 إذا كان المشاركون قد  اللوح القالبعلى شريحة أو القائم على النوع االجتماعي تعريف العنف  اعرض، إذا لزم األمر(

 (:ما عملوهمناقشة االنتقال مباشرة إلى  بعدها يمكنك، الترتيب الصحيح للبطاقات انهوا

 

 ويقوم على، الشخصفعل ضار يرتكب ضد إرادة يضم أي هو مصطلح  النوع االجتماعيالعنف القائم على 

أو  أو معاناة جسدية أذى تؤدي الىاالختالفات االجتماعية )أي الجنس( بين الذكور واإلناث. ويشمل األفعال التي 

، وغيرها من الحرمان من الحرية. يمكن أن تحدث اإلكراهو مثل هذه األفعال، بارتكابالتهديدات و ،جنسية أو عقلية

لجنساني لهذه " البعد االنوع االجتماعي صطلح "العنف القائم على هذه األفعال في األماكن العامة أو الخاصة. يبرز م

، العالقة بين وضع المرأة والفتاة في المجتمع وتزايد تعرضها للعنف. يمكن أن أخرى بكلمات؛ أو األنواع من األفعال

10F 

PH  11 

PH  11 



 دليل الميسر -التدريب على التأهب واالستجابة للعنف القائم على النوع االجتماعي في حاالت الطوارئ

 23  لجنة اإلنقاذ الدولية 

محاوالت أو تهديدات أفعاال أو  ، ويتضمننفسيا واقتصادياو ،جسدياو ،جنسياعلى النوع االجتماعي  يكون العنف القائم

 11أو اإلكراه وبدون موافقة مستنيرة من الناجي.بالقوة  ارتكاب الجرمأو 

 .النوع االجتماعيهو الشخص الذي تعرض للعنف القائم على  الناجي

 

 ألننا  وضعيةيمكن أن يكون تحديًا في أي  على النوع االجتماعي أن التوصل إلى فهم مشترك للعنف القائم بين

حال غياب مثل هذا الفهم عن بعضها البعض؛ ولكن في  تختلف قليالجميعًا لدينا وجهات نظرنا ونرى أشياء 

 حاالتخالل  من الضروري، بين أولئك الذين يعملون على معالجتها. تداخلغالباً ما يكون هناك افانه ، المشترك

مشترك من أجل تجنب النقاش المستمر غير  فهم ، إجراء هذه المحادثة بأسرع وقت ممكن لضمان وجودالطوارئ

 والبدء في التنفيذ. والغاياتالضروري أثناء محاولتك تحديد األهداف 

 

. في حين (VAWG) ، قد يكون من المقبول استخدام مصطلح "العنف ضد النساء والفتيات"في بعض السياقات

كمصطلح لتغطية  النوع االجتماعيأن هناك العديد من األفراد والمنظمات الذين قد يستخدمون العنف القائم على 

نشأ في األصل بسبب الحاجة قد  هذا المصطلح أنمن المهم معرفة فانه  ،ضد النساء والرجال على حد سواءالعنف 

 .قد انشأ ويعزز اجتماعيا هذا المصطلح أي أن - دوار الجنسانيةفتاة يقوم على األوال العنف ضد المرأة أن إلى فهم

إال ، ن الرجال يستحقون الرعاية والدعممن العنف م نضاً من العنف، كما أن الناجيبينما يعاني الرجال أيو، وعليه

 ،العنف نساء والفتيات الناجيات منعلى النوع االجتماعي يحافظ على تركيز قوي على ال القائمعمل العنف  أن

 في المجتمعات في جميع أنحاء العالم. بسبب وضع المرأة والفتاة وقوتهم

 

  النوع االجتماعي هم من النساء والفتيات على  القائمالحظ أنه نظًرا ألن الغالبية العظمى من الناجين من العنف- 

بشكل  فإن هذا التدريب سيركز -وبسبب عدم المساواة في القوة والقمع والتمييز الذي تعاني منه النساء والفتيات 

ندرك أيًضا أن األوالد معرضون للخطر في حاالت الطوارئ وأن  نحن . ومع ذلك،على النساء والفتيات خاص

على المستجيبين للطوارئ يجب أن يفهموا االحتياجات الفريدة للرجال والفتيان الذين يعانون من العنف القائم 

 النوع االجتماعي
 كما أنه "لم يتم إنشاؤه" بسبب ليس فريدًا في سياقات الطوارئ االجتماعيمبني على النوع الحظ أن العنف ال ،

بسبب  يتزايد، ومع ذلك ؛في جميع األوقاتوموجود في جميع السياقات على النوع االجتماعي النزاع. العنف القائم 

 اآلن. سنناقش، كما حاالت الطوارئ
 

 الكوارث؟ : حاالت الطوارئ؟ النزاع؟عام

 .اطلب من المشاركين المتطوعين قراءة تعريف حاالت الطوارئ 
 

 
                    المدنيين المتضررين من الكوارث الطبيعية أو النزاعات أو رفاه: أي حالة تكون فيها حياة أو الطوارئ التحا     

  إجراءات فورية ومناسبة، والتي تتطلب استجابة وإجراءاتما لم يتم اتخاذ ستصبح مهددة كليهما مهددة أو       

 استثنائية.    
 

 اللوح القالب . على إجاباتهم. اكتب والنزاع الطبيعية عن الكوارث  أمثلةذكر  اطلب من المشاركين 
 

                                                 

في العمل اإلنساني: الحد من المخاطر  النوع االجتماعي، مبادئ توجيهية إلدماج تدخالت العنف القائم على المشتركة بين الوكاالتة الدائمة اللجن11 

 .2015،  التعافي وتعزيز المرونة والمساعدة على

 أمثلة على الكوارث الطبيعية أمثلة عن حاالت النزاع
 حربال

 بعد االنتخاباتالعنف السياسي مثل العنف قبل / 
 أعمال الشغب

 الصراع القبلي / العرقي
 العنف الطائفي / الديني

 هجمات المتمردين

 جفافال
 الفيضانات

 االنهيارات األرضية
 الشديدة العواصف
 الزالزل
 وتسرب الغاز البركاني االنفجار

 أمواج تسونامي
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  عن اطرح سؤاال عن الخصائص التي تشترك فيها األنواع المختلفة من الكوارث الطبيعية. ثم اطرح سؤاال

 الخصائص التي تشترك فيها األنواع المختلفة من حاالت الطوارئ المتعلقة بالنزاع:

ً ما ينشأ النزاع • ولكن  في مناطق محددةيبدأ يمكن أن  طويلة.ويمكن أن يستمر لفترة مع الوقت  غالبا

 يستهدف النزاع شعوبا محددة.  يمكن أنومع مرور الوقت.  ينتشر بسرعة

رة زمنية فت تكون مدمرة وخالل واالنفجار البركاني المتوقع،باستثناء حالة الجفاف  الكوارث الطبيعية •

، فإن الفقراء العاملين والفقراء ؛ ومع ذلك، يتأثر معظم الناس في المنطقةقصيرة للغاية. بشكل عام

أن  المحتمل، من بشكل خاصمعاناة أكثر ويواجهون صعوبة بالغة في التعافي. ل يتعرضون والمهمشين

ً ما يعت ً إلى أنهن غالبا  -نين باآلخرينتُقتل النساء والفتيات بسبب الكوارث الطبيعية )ويرجع ذلك جزئيا

ً ألنهن قد يكون لديهن فرصة أقلوكبار السن األطفال المهارات التي يمكن أن  لتطوير ، وجزئيا

لنجاة من الفيضانات أو فستقل احتمالية ا ،السباحة ال تعرفنت المرأة ، إذا كاعلى سبيل المثالتنقذهن(.

 ، وغالباً ما يكون تأثير كارثة طبيعية محلياً.التسونامي

ل كالهما ، مما يجعل الوضع أكثر تعقيدًا. خالدوالكوارث الطبيعية في وقت واح النزاعيمكن أن يحدث  •

 قد يكون هناك نزوح واسع النطاق وانهيار شبكات األمان االجتماعي.

  والكوارث الطبيعية: لزمنية ألنواع مختلفة من النزاعناقش التأثير والفترة ا 

على ، أو تحدث أسوأ تصبح ، تتحسن أوقد تنحسر وتتدفق -خطي تسير بشكل ما  حاالت الطوارئ نادرا •

 في نفس الوقت. النزاع ث أنواع مختلفة منقد تحد ،أيضا . شكل دورات

، على سبيل المثال -، حيث يتدهور الوضع بسرعةشديدةيمكن تصنيف حاالت الطوارئ على أنها  •

حالة تستمر كقد ، أو يتدهور الوضع ببطء أكثر ، حيث ةأو ممتد -، أو اندالع مفاجئ للعنف حدوث زلزال

أكثر فترة أطول من الزمن بعد األزمة األولية. قد تكون حاالت الطوارئ التي طال أمدها لالطوارئ 

كالهما يضع ، ولكن الشديدة( من حاالت الطوارئ لالجئينثابت ، مخيم استقراًرا )على سبيل المثال

عندما وذلك ، الشديدة على مرحلة الطوارئ يركز هذا التدريب بشكل أكبرالنساء والفتيات تحت الخطر. 

، تنطبق الدروس ؛ ومع ذلكعلى الهياكل واألنظمة ، مما يضع ضغًطا إضافيًايتغير السياق بشكل كبير

 أيًضا على حاالت الطوارئ التي طال أمدها.

 
 

  دقيقة 15 –: مقدمة للسيناريوهات عام

  السيناريو. مخططوالذي يتم شرحه في  أنه خالل فترة التدريب، سيعمل المشاركون في سياق محدد لهمبين 

 قراءتها.ل بضع دقائق وأعط المشاركين وضح السيناريوهات 

 وناقشها شجعهم على طرح أي أسئلة. 

 

 .دقيقة  30 –: دراسة حالة مجموعة صغيرة

 

  مجموعة أن تفكر في وضع امرأة بالغة أو طفلة أو فتاة مراهقة في السيناريو الذي ناقشته. )قد اطلب من كل

 كل فئة للتركيز عليها، بحيث تتم مناقشة النقاط الثالث في الجلسة العامة(.عمر محدد ل ترغب في تعيين
 لهم أنه  بينأو الفتاة المراهقة أو المرأة. ةعلى أساس الطفلمصغرة  دراسة حالة إعداد اطلب من كل مجموعة

 أثناء أو بعد حالة الطوارئ.تجربتها مع يجب أن يعطوها اسًما وقصة واقعية بالنسبة للسياق، بما في ذلك 
 ةالمرأ أوالفتاة المراهقة  للطفلة، تبدو بالكتابة على اللوح القالب كيف كانت الحياةمجموعة تقوم كل  ،بعد ذلك 

 :األخذ بعين االعتبار ما يلي األولى بعد حالة الطوارئ. يجب عليهم  12ع الـ خالل األسابي
 خطر أكبر؟ل عرضة أين تعيش؟ مع من؟ هل هذا يجعلها .1
 خطر أكبر؟ل عرضة دعم نفسها وعائلتها؟ هل هذا يجعلهال ما هي مسؤولياتها اليومية .2

المراهقين أو ، األطفالقصص  على مجموعة معينة من مجموعات، مع التركيز 3 اختار، باإلمكانإذا كان  

مزيد من  يكون لديك أن، فقد يكون من الضروري .ومع ذلك، إذا كانت المجموعات كبيرة جدًاالبالغين

ن حسب من الممكن أيًضا أن يكون هناك أكثر من ثالثة سياقات طوارئ وتريد تجميع المشاركي المجموعات.

المراهقين والبالغين. إذا ، وديك قصة واحدة على األقل لألطفال، تأكد من أن لالسياق الخاص بهم. ومع ذلك

على أبعاد عرقية )على سبيل المثال نزاعات ذات دوافع عرقية( أو توجد  كان سياق الطوارئ يحتوي

العرق للناجي بعين النظر المجموعات تأخذ  ، تأكد من أني معاملة الناجين على أساس عرقهماختالفات ف

  دراسة الحالة الخاصة بهم. إعدادعند 
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 خطر أكبر؟ل عرضة يجعلهاأين تذهب إذا كانت بحاجة إلى مساعدة؟ هل هذا  الى .3
 دراسة الحالة. ل عنيمكنك أيضا إعطاء مثا  
 ضع ما كتبوه على  ،. وبمجرد انتهاء المجموعاتأعاله األسئلةعلى  لإلجابةدقيقة  30لكل مجموعة  أعط

 .الحائط
 

  دقيقة 25 –مناقشة  :جولة المعرض و جلسة عامة

 ولمعرفة كيفية قيام المجموعات األخرى بإعداد معرض مختصرةجولة  لعمل ققائد سخم نکيرلمشاا ط  عأ 

 .رأةلموا المراهقة ةلفتاوا فلةطبال المتعلقة لحالةا تسادرا
 والكوارث الطبيعية. لها النساء والفتيات في النزاع اختتام وتلخيص ما نعرفه عن المخاطر التي تتعرض 
  عواقب العنف  بشكل موجز عن التذكير فتيات في حاالت الطوارئ إلىالنساء والالتحول من مناقشة ما تتعرض له

 تسليط الضوء ة على هذه التجارب. تأكد مناسأل المشاركين عن النتائج المترتب ؛القائم على النوع االجتماعي

 النقاط التالية:
ت دائمة إعاقاو، إصابات داخليةوكسر في العظام، و، غائرةكدمات، جروح الالعواقب الجسدية مثل:  •

 .الموت( والتي قد تؤدي الى)
استرجاع و النوم، اضطرابو ،الهلع اضطرابو القلق،و ،االكتئابالنفسية والعقلية مثل: لعواقبا •

 ، والميول االنتحارية.تقدير الذاتمستوى انخفاض و ات الماضيذكري
 مضاعفات الحمل،و ،غير المرغوب فيه حملو المنقولة جنسيا، األمراضالجنسية واإلنجابية:العواقب  •

 ، واإلجهاضالضعف الجنسيو
 .الذات، وإيذاء الجنسية المجازفةولسلوكية: تعاطي الكحول والمخدرات، العواقب ا •
/ فقدان األجوروالرفض، و ،العزلة االجتماعيةو ،ة العاروصمعواقب االقتصادية واالجتماعية: ال •

 األرباح.
على انعكاس سلبي و، هيار الهياكل األسرية والمجتمعيةانمثل:  المترتبة على األسرة والمجتمع العواقب •

 إلخ. ...ألسرةااألطفال الذين يشهدون العنف، وفقدان دخل 
  في  بشكل كبير وينتشر، ألنه شكل من أشكال العنف التدريب يركز على العنف الجنسي وضح أن هذا بين لهم

يمكن اتخاذ  وانه ،ألذى الدائم أو حتى الموت مرتفعاالن أو  الجسمية، اإلصاباتمخاطر بسبب  سياقات الطوارئ،

 وتزداد –أيضاً  تنتشر ، هناك أشكال أخرى من العنف. ومع ذلكهذه العواقبحدوث مثل  إجراءات ملموسة لمنع

اللجنة الدائمة  إرشاداتالتالي من  التقديمي ، قدم العرضالطوارئ. إذا كنت تستخدم الشرائححاالت بسبب 

ية )بالخط المصطلحات الرئيس بتسليط الضوء على، فقم . إذا كنت ال تستخدم الشرائحة بين الوكاالتالمشترك

 :اللوح القالب  الغامق أدناه( على
 

العواقب  منع هذه جدوى، إلى جانب تؤدي الى الموت عواقبها الصحية المباشرة والتي يمكن أن وبسبب

ألوضاع اإلنسانية. في الوقت للعنف الجنسي يمثل أولوية في ا االستجابة، فإن من خالل الرعاية الطبية

على  القائممتزايد بأن السكان المتضررين يمكن أن يتعرضوا ألشكال مختلفة من العنف  إدراك، هناك نفسه

هناك  بشكل خاص، وأثناء وبعد العودة. ،وحأثناء النز ة،والكوارث الطبيعي أثناء النزاع االجتماعيالنوع 

في  االجتماعيعلى النوع  القائمالهامة للعنف  الشواغل من يعتبر عنف الشريك الحميمبان  اعتراف متزايد

 األوضاع اإلنسانية.

البغاء و ف األسري األخرى،أشكال العنو ،بما في ذلك عنف الشريك الحميم -للعنف  األخرى األشكال هذه

/ بتر األعضاء التناسلية  تشويهو ،القسري األطفالزواج / أو ألطفال وزواج اواإلكراه، ب البغاء / أوو

يجب أن تؤخذ  -/ المنزليالعمل القسري أو/ التجار من أجل االستغالل الجنسياو وأد اإلناث،و، لإلناث

والحد منه وفقاً التجاهات العنف  االجتماعيعلى النوع القائم بعين االعتبار في جهود الوقاية من العنف 

 12واالحتياجات المحددة في بيئة معينة.

  هاومناقشتأي أسئلة   طرح طلب من المشاركينا . 
 

 دقيقة. 20 -على النوع االجتماعي العنف القائم  العمل والتفاعل مع الناجين منعامة: مبادئ  مناقشة
 وقم  ز،عدم التمييو ،السريةو ،االحترامو ،السالمة-الحائط الموجودة علىإلى المبادئ التوجيهية األربعة  ارجع

 أنيمكن  تحت العنوان ذي الصلة. أمثلتهم، واطلب منهم وضع ( على المشاركين7ألمثلة )الملحق بطاقات ا بتوزيع
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 دليل الميسر -التدريب على التأهب واالستجابة للعنف القائم على النوع االجتماعي في حاالت الطوارئ

 26  لجنة اإلنقاذ الدولية 

 تعمقاوهذا سيجعل المشاركين يفكرون بشكل أكثر  -بدأمثاال على احترام أو عدم احترام المكل بطاقة  تعرض

 بعض النقاش. يؤدي ذلك الى ض األمثلة، وقدببع
   بشكل صحيح إما  تحدد تأكد من أن البطاقات - بشكل جماعي، ناقش جميع البطاقات على الحائط تصبح أنبعد

 المعلومات التالية كنظرة عامة على التمرين. قدمللمبدأ.  احترام أو عدم احترام
   األذىلمزيد من  تجنبها بتجن، ونآلا نمآ ية بوضعلناجأن ا نم التاكد -السالمة. 
 القيام بذلك. مع الثقة بأنها تستطيع دع الناجية تتخذ قراراتها -االحترام 
 إعطائه مثل هذه والذي ال توافق الناجية على مع أي شخص معلومات عن حالة الناجية  أية ال تتبادل :السرية

تتبادل ، فال قشت هذه القضية مع مشرفك السريري. إذا ناقرينكأختك أو أو  ،أمكأو  ،ال تخبر صديقك. المعلومات

 تحدد الهوية. معه أية تفاصيل
  وال تحد من لك، وال تسألها عن سبب اعتقادها بحدوث ذة بسبب ما حدث لهاال تحكم على الناجي -عدم التمييز ،

تحد من الرعاية على أساس أي  ال .حالتهاالرعاية التي تقدمها لها استنادًا إلى المعلومات التي تقولها لك عن 

 خصائص للناجين.
  وخاصة الناجيات من العنف القائم ل شخص يتعامل مع النساء والفتياتالحظ أن هذه اإلرشادات تنطبق على ك ،

 على النوع االجتماعي .
  وتمكينية.، داعمةوبطريقة إيجابية،  يقوم بذلكأن كل شخص يتفاعل مع الناجين يجب أن  اشرح لهم 

، )على سبيل المثال والصوت بالعينوالتواصل إلى قصة أحد الناجين. استخدم اإليماءات  باهتماماستمع  •

hhhإلظهار أنك تستمع.فهمت ،( والكلمات )على سبيل المثال ) 
 قامتتقبل أنها قد  -سبب تصرفها بطريقة معينة  على . ال تستفسر أو تحكمبين لها انك تصدق ما تقول •

 الخيارات التي يمكنها القيام بها في المواقف الصعبة. أفضلب
 :ضميد الجروح لجعلها تشعر بالراحةعبارات ت، استخدم المعلومات بطرح ةالناجي قيام عندما •
o  لما حدث معكأنا آسف. 
o  ليس خطأك.هذا 
o آمن اآلن.في وضع  أنت 
o  لتقديم الدعم لك. هناموجود  أنا 
o اصدق ما تقولينه. أنا 
o لمساعدتك. بوسعيما  سأبذل 

 هذه المبادئ التوجيهية والتفاعالت في االعتبار لبقية التدريب. الحفاظ على اطلب من المشاركين 
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 دليل الميسر -التدريب على التأهب واالستجابة للعنف القائم على النوع االجتماعي في حاالت الطوارئ

 27  لجنة اإلنقاذ الدولية 

 

  واألخالقيات مقدمة للتقييم: 3الجلسة 

 
 األهداف التعليمية       

  في حاالت  القائم على النوع االجتماعيلعنف اتدخالت ل لتقديمها جمع المعلوماتب نقوم وكيف لماذا معرفة

 الطوارئ.
 وتنفيذ التقييم إعداد م االعتبارات األخالقية عندفه 

 
  

 
 دقيقة 15و  : ساعةالوقت      

 
 

 شريطو أقالم تخطيط،و لوح قالب،و شاشة،و : جهاز عرض،المواد المطلوبة      

 
 
 
   تحضيرات الميسر     

 .مراجعة الشرائح ذات الصلة •
وكما  قم بتحضير اللوح القالب مع مبادئ منظمة الصحة العالمية للسالمة واألخالق،إذا كنت ال تستخدم الشرائح،   •

 هو موضح في الجلسة أدناه.
 .الصلة كما هو موضح في مالحظات الجلسة أدناه وذ بتحضير اللوح القالب، قم إذا كنت ال تستخدم الشرائح •
 كل مشارك قد حصل على نسخة سيناريو من الجلسة السابقة أنتأكد من  •

 
 

 

 .دقيقة 20 –عام : لماذا نقوم بجمع المعلومات

 االستجابة للعنف  سبب أهمية جمع المعلومات قبل بدء حولالمشاركين  طرح سؤال علىالجلسة من خالل  ابدأ

 التالية:األهداف  أبرزحالة الطوارئ.  القائم على النوع االجتماعي

 وتحسن معرفتنا عن:تحديد ل •

o ؛طبيعة العنف ضد النساء والفتيات 

o ؛عوامل الخطر للعنف 

o  المتوفرة؛الخدمات 

o التدخالتمزيد من من اجل  واالحتياجات الثغرات. 

 فيدث يحالقائم على النوع االجتماعي  فلعنت" أن ا"إلثبام تقييراء جإلی إبحاجة  فيما إذا كنا نکيرلمشال اسأا 

 طوارئ. مناقشة.لا حاالت

  يحدث في جميع السياقات وأنه  على النوع االجتماعي ( أن العنف القائمأأن نفترض دائما ه يتعين علينا أن بين لهم

فانه ، االجتماعيعلى النوع  القائمللعنف  والمحرمة، ب( أنه نظرا للطبيعة الحساسة حالة الطوارئ بسبب يتزايد

إال بعد أن نقوم بتأسيس خدمات جيدة  على بيانات دقيقة حول حدوث العنفيجب أن نفترض أننا لن نحصل أبدا 

 وسرية.

 ع االجتماعي حول العنف القائم على النومن اإلرشادات اعرض االقتباس التالي  ،إذا كنت تستخدم الشرائح

الغامق  البارزة بالخط العريضالمقاطع  اكتب،  ذلك. وبخالف ة الدائمة المشتركة بين الوكاالتالصادرة عن اللجن

 :على اللوح القالب

 

ال يتم اإلبالغ عنه على  لكن يحدث في كل مكان. على النوع االجتماعيمن المهم أن نتذكر أن العنف القائم 

 ، أو محدودية توافر أو إمكانية الوصول إلىاالنتقامأو  العار، وصمةبسبب المخاوف من  ى العالممستو

أن ال ينبغي  .طلب الرعاية بفوائد، وغياب الوعي الخدمات الموثوق بهم، إفالت الجناة من العقاب مزودي
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 دليل الميسر -التدريب على التأهب واالستجابة للعنف القائم على النوع االجتماعي في حاالت الطوارئ

 28  لجنة اإلنقاذ الدولية 

على النوع االجتماعي  القائمالحجم الحقيقي للعنف  حولالبيانات السكانية   من اجل جمع يكون االنتظار

 مثل هذه البيانات.أولوية في حالة الطوارئ بسبب السالمة والتحديات األخالقية في جمع 

حدوث العنف القائم يفترضوا  ن في المجال اإلنساني أن، يجب على جميع العامليأخذ ذلك في االعتبار مع

للحياة.  مل معه على أنه مشكلة خطيرة ومهددالتعاو؛ جتماعي ويهدد السكان المتضررينعلى النوع اال

 .13" ملموسةبغض النظر عن وجود أو عدم وجود "أدلة… واتخاذ اإلجراءات

 

 على النوع  قائمعنف هناك  تحديد ما إذا كان من اجل ليست االجتماعيعلى النوع  القائمأن تقييمات العنف  بين لهم

لتحديد نوع الخدمات  ، ومدى توفر الخدماتديناميات العنفو فهم أفضل للسياق،من اجل  ، وإنمااالجتماعي

أمر حيوي لضمان أن  والذي يعتبر ديناميكية العنفل متعمقسياقي فهم من اجل  أيضا المناسبة والممكنة. واألنشطة

 زيادة ، مثلاكبر أذىالى  الناجين عن غير قصدال تعرض  –المخاطر الحد من وأنشطة - االستجابةخدمات 

 التوترات بين الجماعات العرقية أو الدينية.

  فإن العديد من المنظمات غير الحكومية بها دوليا ومقبولة توجيهية معترفالحظ أنه في حين أن هذه المبادئ ال ،

، لمعالجة هذه المشكلة -التدخالت  الضغط من أجل الحصول على بيانات الوقائع لتبريرب تستمرووكاالت التنسيق 

بدون تقديم وتوفير  ر ضرورية ومستحيلة في نفس الوقتوتوضيح أن هذه البيانات غي الدعوةستحتاج إلى مواصلة 

 ة.خدمات جيد

 على قائم عنف  هناك إلى معرفة ما إذا كان كان تقييم العنف القائم على النوع االجتماعي ال يهدف: إذا وناقش اسأل

تقييم العنف القائم  هدف إليهيما الذي يمكن أن و ما الهدف من هذا التقييم؟ إذاً  ،معينفي سياق النوع االجتماعي 

 على النوع االجتماعي؟

   فان تقييم العنف القائم على  ،في سياق معين عنف قائم على النوع االجتماعي أن هناك بدالً من إثباتوضح أنه

 :إلى جمع مزيد من المعلومات حولالنوع االجتماعي السريع يهدف الى 

 ؟ما الذي يحدث  •

 ما هي المشكلة وما هي األولويات؟ •

 ؟العنف  العنف ؟ لماذا يحدث هذاهذا  ما هو نوع •

 لنساء والفتيات احتياجات أخرى لم يتم تلبيتها؟هل لدى ا •

 ؟ أفضلبشكل ما هي التدخالت التي ستعالج المشكلة  •

 بذلك؟ قاملمعالجة المشكلة ومن  تم القيام به فعال ما الذي •

 ما الذي يمكن وما الذي يجب علينا القيام به لتكملة هذه الجهود؟ •

 تنا على تنفيذ هذه التدخالت؟اما هي قدر •

 ؟المتوفرة المواردما هي  •

 

 االجتماعيعلى النوع القائم محددة للعنف  ه قد يكون من المهم إجراء تقييماسأل المشاركين عن سبب اعتقادهم أن .

 ما يلي: سلط الضوء على

. االجتماعي علنوا على لقائما لعنف/ اللمنظور الجنساني تلقطاعاا دلمتعدا لوظيفيا لتحليلا يفتقد ما غالباً •

 ونتکأن  االجتماعي وعلنا علی ملقائا فللعن التي تقوم باالستجابة للعنف لفاعلةا الجهات علی يتعين

/ العنف القائم المنظور الجنسانيأن  نلضما األوضاعتحليل  قيرف نم زًءاجالن تكون  استباقية وتدعو

 عمليات التطوير والتنفيذ والتحليل. على النوع االجتماعي يتضمن

 جمع روريلضا نمفانه ، طوارئلا حاالت في االجتماعي وعلنا علی ملقائا فلعنا لتعقيدات نظرا •

االستجابة  تمادخ لیإوالفتيات باإلضافة  ءلنساا تتعرض لها لتيا طربالمخاالمتعلقة  إلضافيةا تماولمعلا

 الجنسانية المتوفرة.

 .أنفسهن النساء والفتياتة النساء والفتيات تأتي من أفضل المعلومات حول سالمة ورفا  •

نظًرا و؛ ولكنمجموعة متنوعة من المخبرين الرئيسيين سيوفر رؤية شاملة للوضع  معالتحدث  التثليث: •

ينبغي على المستجيبات من العنف فانه ، ئًما جزًءا من جهاز اتخاذ القراردا لسنألن النساء والفتيات 

جهود متضافرة للوصول  بذل( اإلنساني)وجميع الجهات الفاعلة في المجال  االجتماعيالقائم على النوع 

 إلى النساء والفتيات.

  بداية حالة الطوارئ: عند الحظ أن هذا النهج مهم عند جمع المعلومات 

 وقت.الخدمات بأسرع  تقديم بالضرورة ألن الوقت قصير ويجبالتقييمات السريعة محدودة  •
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 دليل الميسر -التدريب على التأهب واالستجابة للعنف القائم على النوع االجتماعي في حاالت الطوارئ

 29  لجنة اإلنقاذ الدولية 

أنه من غير الممكن أو من المرغوب فيه إجراء بحث  في سياق الطوارئ الملحة للوضعتعني الحاجة  •

، التي ستوفر معلومات التركيز على التقييمات السريعة يكونأن  تعينيامل أو جمع بيانات أساسية.ش

تيات. الموظفين أو النساء والف تكون عبئا، في حين ال المنقذة للحياةللبرنامج األساسي  لتقديمها كافية

 سيكون إجراء التقييمات السريعة عملية مستمرة حيث أن السياق يتطور بسرعة.

 القضايا التي ستساعد في بدء التدخالت األولية.  •

، والتي األخالقيةبالمعايير  االجتماعيعلى النوع  القائم تزم أي تقييم يتعلق بالعنفأن يل يتعين، أخيراً   •

 التالي من الجلسة.أكثر في الجزء  تتعرف عليهاسوف 

 
 

 دقائق  10-مقدمة لتوصيات منظمة الصحة العالمية -أثناء جميع المعلومات األخالقيةعام: االعتبارات 

 علی ملقائا فلعنا تماومعل جمع دعن ألخالقيةااالعتبارات  أو حول السالمة يفكرون به ماع نکيرلمشاا لسأا 

 .ذالماو األزمة يةداباالجتماعي عند  وعلنا

  التي يسعون أن السؤال المبدئي الضروري عند النظر في جمع المعلومات هو ما إذا كانت المعلومات وضح لهم

 في واإلفراطفي جمع المعلومات  اإلفراطهناك خطر في بالفعل أم ال. في بعض الحاالت،  لجمعها هي ضرورية

، في حين لم يقدم أي معلومات أو لفتياتء وايمكن تجنبه للنسا أذى إلحاقذلك الى  ، أدى. في بعض الحاالتيميالتق

 فهم جديد أو إضافي حول المشكلة.

 حدوث العنف القائم على النوع يفترضوا  يجب على جميع العاملين في المجال اإلنساني أن هالمشاركين بأن تذكير

… للحياة. واتخاذ اإلجراءاتالتعامل معه على أنه مشكلة خطيرة ومهدد واالجتماعي ويهدد السكان المتضررين؛ 

أننا لسنا بحاجة إلى تقييمات "إلثبات" أن العنف  يوهذا يعن بغض النظر عن وجود أو عدم وجود "أدلة" ملموسة.

، لذا فإن عدم وجود بيانات محددة حول معدل االنتشار االجتماعي يحدث في أي سياق معين النوع القائم على

في جمع البيانات حول العنف  للبدء تعرضوا للعنف الجنسي( ليس سبباً قوياً بما يكفي)النسبة المئوية للسكان الذين 

 .نسيالج

 األخالقية والسالمة للبحث والتوثيق والرصد المعايير أن منظمة الصحة العالمية وضعت مجموعة من  بين لهم

 إال انه ،ن أنها وضعت خصيًصا للعنف الجنسيللعنف الجنسي في حاالت الطوارئ )مع مالحظة أنه على الرغم م

قدم عرض تقديمي أو  عام (. كلعلى النوع االجتماعي بش القائملعنف يمكن تطبيق هذه القواعد على نطاق أوسع ل

 عند جمع المعلومات عن العنف: إتباعهاقواعد منظمة الصحة العالمية التي يجب  -اكتب على اللوح القالب 

 

 

 يجب أن تكون فوائد توثيق العنف الجنسي أكبر من المخاطر التي يتعرض لها الناجون والمجتمعات. .1

، سليمة منهجيا، أقل المخاطر للناجين / المشاركين تحد من يتم جمع المعلومات والتوثيق بالطريقة التي يجب أن  .2

 على الخبرة الحالية والممارسات الجيدة. ومبنية

 ضمان توافر الحد األدنى من الخدمات لدعم الناجين قبل طرح أي أسئلة حول العنف الجنسي في المجتمع.  .3

وفريق جمع المعلومات أمر بالغ األهمية ويتطلب  المجتمعو ،المشاركينو المستجيبين،و ن،إن سالمة وأمن الناجي  .4

 الرصد واالهتمام في حاالت الطوارئ.

 .والمشاركين المستجيبين ،جميع الناجينمعلومات  ية سريةحما  .5

 نشاط جمع البيانات. موافقته قبل المشاركة في / مشاركمستجيب كل ناجٍ /   يعطييتعين أن  .6

 والدعم المستمر. لهم لتدريب المتخصص ذي الصلة والكافيا مع تقديماختيار جميع أعضاء الفريق بعناية  .7

أن يشاركوا في جمع  - 18أي شخص دون سن  - وضمانات إضافية إذا أريد لألطفالوضع سياسات وممارسات  .8

 المعلومات.
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أكثر منطقية في ، يمكنك وصفها بأي طريقة كتوصيات القواعدظمة الصحة العالمية هذه بينما تقدم من

 .افهم المشاركين ألهميتهعد" لضمان بـ "القوايصفها بشكل رئيسي  هذا الدليل السياق الخاص بك.
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لمبادئ التوجيهية للعنف القائم على النوع مع اقواعد جمع المعلومات  ارتباطكيفية مناقشة ضمن مجموعة صغيرة:

 دقيقة 20 -االجتماعي

  اثنين من القواعد لكل مجموعة. إذا كنت ترغب في التركيز بشكل  وحدد أربع مجموعات ضمنالمشاركين وزع

وقسم اآلخرين  8دة على الماخاص  بشكل، قم بتعيين مجموعة واحدة للعمل هذا التدريبخاص على األطفال في 

 ثم صفدقائق  10. أعط المشاركين 8و  7و  6و  5و  4و  3و  2و  1بخالف ذلك، قواعد المجموعة  -لذلك  تبعا

على النوع االجتماعي )السالمة واالحترام والسرية وعدم القائم كيفية ارتباط القاعدة بالمبادئ التوجيهية للعنف 

 عن كيفية مساعدة هذه القاعدة في دعم مبادئ معينة. أمثلة عملية طرحالتمييز(. اطلب منهم 

  مناقشة.الفي الجلسة العامة و التغذية الراجعة 

  استخدم النقاط الرئيسية التالية حول إشراك األطفال في جمع المعلومات:إذا لزم األمر ، 

باإلضافة الى األمور  .االجتماعيعلى النوع  القائمبالعنف  تتعلقمخاطر لاألطفال والمراهقون يتعرض  •

جنيد بعض األطفال قسراً تيتم  فانه قد ،االجتماعيفي مقدمة العنف القائم على النوع التي تمت مناقشتها 

. قد يواجه الجنود االجتماعيعلى النوع  القائم/ أو ناجين من العنف و جناة واقد يكون، وبالتالي كمقاتلين

إلى الحصول  ا قد يؤثر على قدرتهم على، ممأسرهم مؤخراً التمييزم شملهم مع األطفال الذين تم ل

 الخدمات.

األطفال واحتياجاتهم  في حين أنه من المهم جمع المعلومات حول المشاكل التي تواجهو، ومع ذلك •

قد  -الصغار، وخاصة األطفال في إجراء مقابالت مع األطفال جسيمةمخاطر  هناك أن إال ،وأولوياتهم

، وعموًما ما يكون ليست جيدةوغالباً ما تكون الخدمات المتخصصة لألطفال  ،سالمتهم للخطرتتعرض 

 .متاحينالقائمون على المقابالت المهرة غير 

التي ال أخرى لجمع المعلومات المتعلقة بالعنف الجنسي تجاه األطفال و نهجيمكن استخدام طرق /  •

صادر ثانوية للمعلومات )المدرسون، موظفو م ، بما في ذلك استخدامتنطوي على تعريضهم للخطر

المجموعات و، المعنيةالوالدين مجموعات و ية، والعاملين الصحيين، والقادة،الخدمات االجتماع

النساء والفتيات األكبر سناً )إذا استطعت إشراكهن  تسال، يمكنك أن (. باإلضافة إلى ذلك...الخ، النسائية

 وهل بإمكانهم الحصول الفتيات األصغر سنًا، تتعرضالتي  مخاطربأمان في جمع المعلومات( حول ال

 لهذه الخدمات. تمنعهم من الوصول، وما هي العوائق التي إلى الخدمات

أولياء الموافقة دون مشاركة عندما يكون المراهقون قادرين على  والمالئمة تحديد األعمار المقبولة أن •

وكذلك التقييم الدقيق لألمن وقضايا أخرى  السياقو ،الثقافةو نين المعمول بها،يتطلب فهم القوا األمور

 سنه. 15 اكبر من اعتبر األطفال توجيهية عامة،كمبادئ  –في اإلعداد 

 

 

 

 

 إضافية حول األخالقيات والسالمة في جمع المعلومات. مصادرللحصول على  10ملحق لل ارجع 

 

 

  دقيقة. 15 -المعلومات على السيناريو صغيرة: تطبيق قواعد جمع مجموعة  ضمن مناقشة
 مجموعاتهم. ذّكر المشاركين بالسيناريو المستخدم في الجلسة السابقة أو العودة الى  اطلب من المشاركين البقاء

 )اعرض على الشاشة أو تأكد من أن المشاركين لديهم نسخة مطبوعة(.

  السياق:اطلب من كل مجموعة التفكير في األسئلة التالية، في هذا 

O هي المعلومات المطلوبة؟ما 

O في التمرين  مارسوها هل يمكن جمع المعلومات بطريقة تحترم القواعد األخالقية والسالمة التي

 األخير؟

 

 دقائق. 10 -واختتام  الجلسة العامة: مناقشة
 ما إذا كانت هناك فائدة إضافية كافية  واسألهم ،باختصار وا لهامجموعة تقديم النتائج التي توصل اطلب من كل

 فعلى ماذا سوف يركز. تقييم ما، ما تم تنفيذوإذا  -للخطر عند إجراء تقييم لتعرض النساء والفتيات والعاملين لديك 
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 : تنفيذ تقييم ما  5 الجلسة

 

 
 األهداف التعليمية       

  من التقييمات تقديم أنواع مختلفة 
  إعدادات حاالت الطوارئ المتنوعة التقييم يتعين استخدمها في أدواتمن  أيتحديد 

 
  

 
 دقيقة 15و  : ساعةالوقت      

 
 

   بطاقاتو(، 6تقييم العنف القائم على النوع االجتماعي )الملحق  أدواتمجموعة و : جهاز عرض،شاشة،المواد المطلوبة      

   التقييم . أدواتلممارسة       

 
 
 
   الميسر تحضيرات     

 .مراجعة الشرائح ذات الصلة •

ثم اسرد أدوات التقييم المختلفة على اللوح  "الغاية" و "ما المطلوب" على الحائط،و العناوين "من"، ضع •

 .أدناهبحيث تترك مخطط فارغ في الجدول المبين  القالب،

كما هو موضح في مالحظات الجلسة ذو الصلة  إذا كنت ال تستخدم الشرائح، قم بتحضير اللوح القالب •

 أدناه.

 تلك التي ستعلق على الحائط( من اجل ممارسة أدوات التقييم. تحضير بطاقات ونشرات )شخصية وأيضا •
 

 .دقيقة 10 – -مقدمة –أدوات التقييم عام : 

  موجزةمناقشة  إجراءالمعلومات. اسأل المشاركين عن أنواع األدوات التي يستخدمونها حاليًا لجمع أي نوع من 

 في سياقات الطوارئ. مالئمتها حول هذه األدوات ومدى

 

 أداةعينة لكل  تقديم ئم على النوع االجتماعي معالقا بالعنف المتعلقة مجموعة أدوات تقييم حاالت الطوارئ قدم. 

 .2في الجلسة  استعرضوه المشاركين بالسيناريو الذيذكر 

 تقريبا قّسم المشاركين إلى المجموعات التالية. 

  السالمة تدقيق حول مشاركين بإجراء دراسة حالة 4يقوم 

  رسم خرائط الخدمات. مشاركين بلعب دور 9يقوم 

  خرائط المجتمعرسم  مشاركين بلعب دور 8يقوم   

 مقابالت المخبر الرئيسي بلعب دورمشاركين  6 يقوم 
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القيام بها في نفس الوقت يرغب  التيالتمارين روك للميّسر لتحديد عدد متالخيار  أربعة تمارين أدناه.يوجد  

، فمن الممكن إجراء التمارين األربعة جميعها ديك اثنين من الميسرين على األقلخالل هذه الجلسة. إذا كان ل

الخدمات، والميسر  رسم خرائط الخدمات ميسر يدعم تمرين تدقيق السالمة +في وقت واحد عن طريق وجود 

أن  ءعند البديتعين على الميسرين و. ومقابالت المخبر الرئيسي رسم خرائط المجتمع اآلخر يقوم بدعم تمرين

التعامل مع مجموعة  يتعين على الميسر وأثناء القراءةيطلبوا من جميع المجموعات قراءة السيناريو العام أوالً. 

، تقريباارين تفسر نفسها أوالً وشرح التعليمات. هذه التم ومجموعة مقابالت المخبر الرئيسي تدقيق السالمة

المزيد من التسهيالت الميسرين على تقديم  سيساعدوهذا  قليل من المراقبة بمجرد أن تبدأ.وسوف تحتاج إلى ال

تعقيدا وتحتاج إلى  أكثرتعتبر ، التي رسم خرائط المجتمعوتمرين  رسم خرائط الخدماتبتمرين  المتعمقة

  توجيه مستمر.
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 دقيقة  40 –ألدوات مجموعة صغيرة: ممارسة ا

 تمرين التدقيق على السالمة 

 التحضير 

  مختلفة مقساأ ضمن" السالمة ققيدتدور  تاقاطب"نشرة  نم السيناريوهات قص. 
  ترتيب معين . ليس هناك حاجة إلىبدون ترتيب الحائطالمقاطع المختلفة على طول  الصق 

 
 التمرين 
   وقراءتها.اطلب من المشاركين الذهاب إلى البطاقة 
  البطاقة. الموجودة في"تدقيق السالمة" الخاصة بهم وفقًا للمعلومات  نموذج تعبئة ، يمكنهمبعد قراءة البطاقة 
  النموذجرون في تعبئة مثم ينتقلون الى البطاقة التالية ويست. 

 

 

رسم خرائط الخدماتتمرين   

 التحضير 

  رسم خرائط الخدماتلعب دور  تاقاطب"نشرة  نم األدوار المختلفة سيناريوهات قص ." 
  .رسم خرائط الخدماتتقييم  وتعبئة نموذجأسئلة  سيقومون بطرحاختار اثنين من المشاركين. 
  لفهم المعلومات التي يتعين عليهم قراءتها المشاركين اآلخرين بطاقة تحتوي على سيناريو مزود الخدمة.  أعط

 يحتاجون إليها في لعب أدوارهم.
 ئق للقراءة.دقا 10  امنحهم 

 
 التمرين 

 دقيقة 30لعب الدور: 

 .اطلب من المشاركين أن يكونا "ميسرين" من منظمة غير حكومية 
  تعبئةالخدمات المحليين اآلخرين. يجب عليهم  مزوديمع  رسم خرائط الخدماتعن عقد اجتماع  مسئولين إنهم 

ستساعدهم على تعبئة التي واألسئلة طرح  خدمة" وقت مزود االجتماع. سوف يسألون كل " تيسيرالنموذج أثناء 

  النموذج.
  .يلعب المشاركون اآلخرون دور "مقدم الخدمة" على بطاقتهم 
  حول خدماتهم. أسئلةبطرح "الميسرين" عند قيام سيقدمون معلومات من البطاقات 

 
 يبدؤوااالجتماع أن  يترأسوناقترح على المشاركين الذين تدريب المشاركين على البحث عن المعلومات. 

"للعاملين الصحيين" وقتًا إضافيًا لقراءة هذا سيوفر لخدمات النفسية االجتماعية. ابمزودي أوالً 

 .سيناريوهاتهم التي تكون أطول قليالً 

 .  

 

 خرائط المجتمع  رسم

 التحضير 
 خرائط متطابقة على أساس السيناريو. 3 قم بإعداد التدريب قبل 

  ذلك مناسبًا وعندما يكون  يمكنك،"المجتمع  رسم خرائط" نشرةالخاصة بالمجموعات من  المعلوماتمع قص البطاقات

 ...الخ.مثل العرق والدين والمثليين، إضافة معلومات إضافية إلى شخصياتك وممكنًا في السياق

   استخدامها للداللة على المناطق ( التي يمكن ...الخأغطية الزجاجة الملونة ، و الصخور،و ،)مثل العصي األشياءتحديد

 ، واألماكن التيللنساء والفتياتوالمناطق غير اآلمنة في المكان المخصص ،ي المكان المخصص للنساء والفتياتاآلمنة ف

 م.لطلب المساعدة / الدع  النساء والفتيات إليهايمكن أن تذهب 
 الميسر من أعضاء المجتمع وضع الخريطة يطلب  سوف ،الحقيقيةالمجتمع  رسم خرائط للمشاركين أنه في عملية  وضح

أو باستخدام أشياء مثل العصي واألوراق على التراب الخريطة المجتمعات  ترسمور بهذه العملية. غالبًا ما قبل المر

 وغيره. والحصى وأغطية الزجاجة
   مع مجموعات منفصلة من مناقشات حيثما أمكن  سيكون هناك، للمجتمع رسم خرائط المجتمع الحقيقيةاشرح أنه في

 النساء والفتيات األكبر سناً.
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 االسمشارة  ما يلي وقدم لهم حسب ّسم المجموعةق: 
 عن تيسير تمرين رسم خراط المجتمع في المجتمع. مسئولينمن المشاركين سوف يكونوا  اثنان •

 .أدوار النساء في المجتمعسيلعبون  من المشاركين اثنان •
 .أدوار قادة المجتمع في المجتمع سيلعبون اثنان من المشاركين •
 .الخدمات في المجتمع مزوديأدوار سيلعبون  اثنان من المشاركين •

 ي على األشياء التي يمكن استخدامها للداللة على المناطق اآلمنة ف البحث، اطلب من "الميسرين" من األشياء التي جمعتها

، واألماكن التي تذهب المكان المخصص للنساء والفتياتي والمناطق غير اآلمنة ف ،المكان المخصص للنساء والفتيات

 وأغطية، خدام أغطية خضراء للمناطق اآلمنةيمكنهم است / الدعم. على سبيل المثاللطلب المساعدة إليها النساء والفتيات

على للحصول  إليهاالذهاب  ، والحصى لألماكن التي تختار النساء والفتياتجاجة الحمراء للمناطق غير اآلمنةالز

المساعدة / الدعم. يجب عليهم التحدث مع بعضهم البعض حول كيفية تخطيطهم إلجراء عملية رسم الخرائط لضمان أن 

 على قدم المساواة. المشاركةجميع المشاركين يمكنهم 
  مناطق آمنة للنساء ها أن يعتقدون التي تسرد ما قدالخدمات" بطاقاتهم  مزودي"قادة المجتمع" و " ،"النساء" أعط

 طلب المساعدة / الدعملوالفتيات والمناطق غير اآلمنة للنساء والفتيات واألماكن التي تذهب إليها النساء والفتيات 
 

 دقيقة 30لعب الدور: 
 و "مزودي ة المجتمع" للعمل على خريطة أخرى، "قادعلى خريطة واحدة العمل "الميسرون" من "النساء"يطلب  سوف ،

 يطلب من كل مجموعة وضع:الخدمة" على الخريطة الثالثة. 

 دقائق( 5؛ )أمنةمناطق  بأنها نوع واحد من األشياء في المناطق على الخريطة التي تشعر النساء والفتيات •

 .دقائق( 5؛ و )انه غير آمن النساء والفتيات التي تعتقد األماكنفي  آخر شيء •

 5على المساعدة / الدعم إذا تعرضن لألذى. ) للحصولآخر في األماكن التي تذهب إليها النساء والفتيات   شيء •

 .دقائق(

  الخدمات" األشياء في المناطق حسب بطاقاتهم والسيناريو. مزودي لنساء" و "قادة المجتمع" و ""ا تضع 
  يشير إلى  الذي نقاشال بجولة معرض وتيسرالمشاركون من المجموعات القيام  سوف يطلب، بمجرد االنتهاء

 دقيقة.( 20أوجه التشابه واالختالف بين الخرائط. )
 

 مقابالت المخبر الرئيسي 

 التحضير 
  

 المجموعة إلى أزواج وزع 
 هذه هي سيناريوهات المخبرين ".مقابالت المخبر الرئيسيبطاقة من نشرة "أوراق لعب الدور  مشارك كل أعط

إضافة معلومات إضافية إلى شخصياتك مثل  ذلك مناسبًا وممكنًا في السياق،وعندما يكون  يمكنك،الرئيسيين. 

 ...الخ.العرق والدين والمثليين
 

 دقيقة. 30لعب الدور: 
 سيقوم أحدهم بتعبئة نموذج المخبرين الرئيسي بينما يقوم المشارك اآلخر بدور يتم تبادل األدوار بين المشاركين .

 كما هو موضح في البطاقة.مزود الخدمة 
   انتهاء احد المشاركين من تعبئة النموذج. بمجرديتم تبادل األدوار  
 األدوار حتى تنتهي جلسة التدريب. تبادل سيستمرون في 

 

 

 .جلسة عامة: تقديم المعلومات والمناقشة

  أدوات التقييم. ما الذي وجدوه صعبًا؟ تعبئة اطلب من المتطوعين من كل مجموعة مناقشة انطباعاتهم العامة حول

 ...الخ؟ أدهشهمما الذي 
   والتي تكون بها تسليط الضوء على أن هناك حاجة إلى معلومات الطوارئ بسرعة. إن أفضل طريقة لالستعداد

 مثل حالة الطوارئ هي الممارسة والممارسة والممارسة. حادةإجراء التقييمات في سياق ضغوط   مرتاحا أثناء
 المناقشة مع المشاركين حول غرض كل أداة ومزاياهااعمل على تيسير ،في ممارسة التمرين ء على تجربتهمبنا 

 المناقشة أو تلخيصها(. لتقديم جدول التالي كصيغة فارغةوعيوبها )يمكنك استخدام ال
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 ما المطلوب الغرض ؟أينمن/ األداة
والفتيات األكبر سنا.  النساء تدقيق السالمة

مجتمعات األكثر فائدة في ال

، أو الصغيرة أو المحددة جيدا

أو غيرها من مناطق  المخيمات

 االستيطان المحددة بوضوح

تحديد األماكن التي يحتمل ن بيرغب

أن تكون فيها مناطق غير آمنة 

 للنساء والفتيات
 

 اإلشراف، فريق ماهر قادر علىوجود 

 الحقاالتذكر والتوثيق و

رسم خرائط 

 الخدمات
النساء ، مزودي الخدمات

 والفتيات األكبر سنا
، وأين يقوم بذلك تحديد منيرغبن ب

 .لمساعدة النساء والفتيات
مع العديد من الجهات الفاعلة / إعدادات 

  .الخدمات مزودي

تنسيق لل)أو آلية  مجموعة عنقودية نشطة

 تقديم على المستوى المحلي( وقادر على

 دعمال
مناقشة مجموعة 

 التركيز
الفتيان و،الفتيات و،النساء 

 التي تتم ضمن  والرجال.
 مجموعات.

 خاص وآمنو مكان سري،

النساء  تتعرض لهافهم المشاكل التي 

شرائح تنظر إليه ما والفتيات ك

، وخاصة النساء مختلفة من المجتمع

 .والفتيات

 وجود فريق ماهر

 مشاركون من خلفيات مماثلة

 بالكالم مجتمعي عن السماحتعبير 

توفر األمان للمستجيبين لإلجابة على 

 األسئلة

 

مقابالت المخبر 

 الرئيسي
مدراء و ،المحلية قادة المجتمعات

 الخدمات مزوديو، المخيمات

ممثلو المجموعات وقادة / ،

، واألفراد الذين قد يكون النسائية

لديهم معلومات محددة عن حالة 

 الخدماتالنساء والفتيات أو 
 

على فهم متعمق للمشاكل  الحصول

النساء والفتيات  تتعرض لهاالتي 

على  القائموالناجيات من العنف 

النوع االجتماعي وفهم مدى توفر 

خدمات معينة في المنطقة لمساعدة 

النساء والفتيات والناجين من العنف 

 على النوع االجتماعي القائم

 توفر الخدمات 

ين لإلجابة على توفر المعرفة للمستجيب

 األسئلة

توفر األمان للمستجيبين لإلجابة على 

 األسئلة

 

يتعين علينا عدم  –سؤال مخادع  ن الناجو مقابالت الناجين

 مقابلة الناجين
----- 

 
 

 

 من أدوات  خليطأهمية تثليث المعلومات لضمان مجموعة واسعة من وجهات النظر. من األفضل استخدام  إبراز

 .فنقاط القوة والضع ،خاصة أن جميعها لديهاالتقييم 

  تكون ، على سبيل المثال( يجب أن يتم إجراؤها بانتظام لكي الخدماتخرائط حظ أن بعض التقييمات )مثل رسم ال

 .، حيث قد يتغير الوضع بسرعة وبشكل متكررخاصة في النزاع - موجودة

  األدوات عملية  تعديلينبغي أن تكون عملية  مع كل سياق طارئ. تعديل إلىدوات هي قوالب تحتاج أن األ بين لهم

األداة. هذه الحد األدنى من الموظفات ومن الناحية المثالية نساء من الموقع الذي ستستخدم فيه  تتضمنو ،تعاونية

، خالل األداة معًاص واالنتقال من األدوات في الجمع بين مجموعة صغيرة من األشخا الطرق لتعديل تتمثل أبسط

أو ما إذا كانت األسئلة مناسبة  ،أو التحديات السياقية المالئمةأو  مدى الصلة،أو  ،والبحث عن قضايا تتعلق باللغة

يمكن مناقشته وأي مخاطر قد  ، ما(مخيم مقارنة النزوح في المناطق الحضرية، )على سبيل المثالات لإلعداد

 ...الخ(.الوقت الالزم، وتدفق المحتوى ، تخدام األدوات )مثل، وعملية استنشأ

 
 

                        .التقييم مع السياق أدواتالدعم حول تكييف  ( لمزيد من10ارجع للملحق )
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 2 اليوم
 

 مقدمة لهذا اليوم

 غرار اطلب من المشاركين في الجلسة العامة تحديد المناقشات الرئيسية من اليوم السابق. يمكن إجراء ذلك على 

، أو يمكنك أن تطلب من أحد المشاركين تقديم ملخص موجز بعنصر/اجابة نمط الفشار مع مشاركة كل مشارك

 .لموضوعات اليوم ونقاط التعلم الرئيسية
 اليوم الثاني أجندةلمحة عامة عن  قدم. 
 بشكل مختصر إجراء نشاط الرعاية الذاتية. 

 

 الثاني اليوم

 الجلسة   الوقت
 المحفزات(و للرعاية الذاتية، دقائق 10 مقدمة عن هذا اليوم )منها 09:30 – 09:00

 مقدمة عن نموذج البرنامج -5 10:30 – 09:30

 استراحة شاي  10:45 – 10:30

 دراسة حالة  -6  12:00 – 10:45

 الدعم النفسي االجتماعي -7 13:20 – 12:00

 استراحة غداء  14:20 – 13:20

 الصحية االستجابة -8  15:30 – 14:20

 استراحة شاي  15:45 – 15:30

 أنظمة اإلحالة   -9  16:45 – 15:45

 الثاني اختتام اليوم 17:00 – 16:45

 

  نموذج البرنامج مقدمة عن: 5الجلسة 

 

 األهداف التعليمية             

  إطار أساسعلى  حاالت الطوارئتقديم نموذج برنامج االستجابة للعنف القائم على النوع االجتماعي في 

 لتناول قضية العنف ضد النساء والفتيات إثناء حاالت الطوارئ عمل 
. 

 
 : ساعة واحدةالوقت         

 
 

   كان من غير إذا –كان ممكنا  أننموذج البرنامج )لبوستر  بور بوينت،: جهاز عرض،شاشة،المواد المطلوبة      

   النشرة الموجودة في إليه اإلشارة فانه يمكن للمشاركين البرنامج،الممكن طباعة إصدار كبير من نموذج       

 ورق مالحظات.و مع عناوين لنموذج البرنامج )انظر أدناه(، قالب لوحو بحوزتهم(،     
  

 
 

   تحضيرات الميسر          

 .مراجعة الشرائح ذات الصلة •
 ووضعها ،أدناهوكما هو مبين  من نموذج البرنامج، واألهدافالغايات  مع كتابة تحضير اللوح القالب •

حتى لو لم يكن لديك ترجمة لكل  –تأكد من ترجمة نموذج البرنامج للغة المناسبة في موقعك على الحائط. 

 مهما. يعتبر  نموذج البرنامج أن إال مواد التدريب،
( وضعها على الحائط بجانب 7وعدم التمييز )الملحق  السرية،و االحترام،و بطاقات السالمة، طباعة •

 (.8بطاقات األمثلة )الملحق  طباعةويكون الفراغ الى األسفل.  أنبعضها البعض وعلى 
ذات الصلة كما هو موضح في مالحظات الجلسة  بتحضير اللوح القالبإذا كنت ال تستخدم الشرائح، قم  •

 .أدناه
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 دقيقة  15 – مقدمة لنموذج برنامج االستجابة للعنف القائم على النوع االجتماعي في حاالت الطوارئ: الجلسة العامة 

  على النوع الستجابة للعنف القائم لع البرامج المناسبة والفعالة نو للنظر فيأنك ستنتقل اآلن وضح للمشاركين

 والحد من المخاطر على النساء والفتيات.االجتماعي 

  بناًء لنوع االجتماعي في حاالت الطوارئعلى ا القائمالعنف  لبرنامجأن لجنة اإلنقاذ الدولية وضعت نموذًجا  بين ،

والكوارث الطبيعية. إن نموذج البرنامج له أساسه في المبادئ التوجيهية  اتسنوات من الخبرة في النزاع على

 هذا البرنامج يقوم ، لكنة الدائمة المشتركة بين الوكاالتالنوع االجتماعي والصادرة عن اللجن على القائمللعنف 

 سوف يساعد المشاركين التدريب ما يتبقى منوهذه المبادئ التوجيهية من خالل توفير إطار عمل محدد.  بتفعيل

 بمزيد من التفصيل. ركيزة من ركائز النموذج لدراسة كل

  أعلى صفين من الصورة أدناه(. قدم العروض التقديمية مع شرح أهداف وغايات نموذج البرنامج(   

  

 

 

 

 
 

 

وتحسين حياتهم  من اجل التعافى نومدعومي األذىمحميين من  : النساء،الفتيات،والناجونالهدف   

: يحصل الناجون من العنف القائم على النوع االجتماعي على  1الغاية 

 الخدمات بطريقة أمنة وبالوقت المناسب 

 

 

 

  المخرجات

 2الغاية 

 النساء والفتيات يتعرض لخطر اقل من العنف 

 

 المخرجات

 :  3الغاية 

 األنظمة،السياسات،

 التمويل، أولويات

النساء،الفتيات 

 والناجون

العنف  الناجون من

القائم على النوع 

االجتماعي لديهم 

الوصول اآلمن 

 للخدمات الصحية،

وبما يتماشى مع 

إرشادات منظمة 

الصحة العالمية 

لإلدارة السريرية 

 لالغتصاب

الناجون من 

العنف القائم 

على النوع 

االجتماعي لديهم 

الوصول اآلمن 

لخدمات إدارة 

الحالة للعنف 

القائم على النوع 

االجتماعي في 

 الحاالت الطارئة 

 النساء،

فتيات الو

والناجون من 

العنف القائم 

على النوع 

االجتماعي 

لديهم نقاط 

 دخول آمنة

لخدمات 

الصحة 

النفسية 

 االجتماعية

الناجون من 

 القائمالعنف 

 على النوع

االجتماعي 

يتنقلون بأمان 

في مسارات 

اإلحالة 

ويستفيدون 

الخدمات  من

ذات التنسيق 

 الجيد

 المجتمعات

ما هي تعرف 

الخدمات 

 المتعلقة

 القائمبالعنف 

على النوع 

االجتماعي 

 المتوفرة

وكيفية 

 الوصول إليها

النساء 

والفتيات 

يحصلن 

على الدعم 

المادي 

النقد و

لمساعدتهم 

على تلبية 

احتياجاتهم 

 الفورية

تحدد 

الجهات 

الفاعلة 

اإلنسانية 

عبر 

القطاعات 

المخاطر 

التي 

تتعرض 

لها النساء 

والفتيات 

 وتعالجها.

المجتمعات 

تدعم 

النساء 

والفتيات 

والناجين 

من العنف 

على  القائم

النوع 

االجتماعي 

 وتعزز

شبكات 

وأماكن 

  النساء

تدرك 

المجتمعات 

لمخاطر التي ا

تتعرض لها 

النساء 

والفتيات 

وتضع 

استراتيجيات 

للحد من تلك 

 المخاطر.

 يعملالمخرجات : 

القرار على  صانعوا

تحسين حماية النساء 

 والفتيات.

 

 دقيقة  25 -: تعبئة نموذج البرنامجعمل مجموعة صغيرة

 

 مشاركين من ثالثة أو أربعةمكونة مجموعات  علىالمشاركين  وزع. 

  واطلب منهم ض األهداف أكثر من مجموعة واحدة(بعل هداف نموذج البرنامج )قد يكونأحد أحدد لكل مجموعة ،

من والوقاية  المجموعة ضرورية لضمان الحد األدنى من االستجابة تعتبرهار في األنشطة الرئيسية التي التفكي

األنشطة التي يختارونها على بطاقات فردية أو يجب أن يكتبوا كل نشاط من وعلى النوع االجتماعي. القائم العنف 

 ورق مالحظات.

 .اطلب منهم تسجيل كل نشاط تحت النتيجة المناسبة المنشورة على الحائط 

 ب من المجموعات األخرى أن تكمل اطلوشرح أحد األنشطة التي أدرجتها مجموعاتهم.  من مشارك أو اثنين باطل

 / أو تضيف أنشطة لم يتم ذكرها.و

اختصار ، اشرح بهذا هو الحال و وظيفة األطر المنطقية. إذا كانبهيكل أمعرفة قد يكون بعض المشاركين أقل  

،  Xعلى سبيل المثال ، "إذا حققنا  -، وأن هذه تمثل "إذا ،" ثم "تدفقات منطقية مستويات مختلفة من المنطق

 "."Y فسوف يحدث"
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 دقيقة. 20 -نموذج البرنامج الكامل لالجلسة العامة: مراجعة 

  االستجابة للعنف القائم على النوع االجتماعي في الحاالت اطلب من المشاركين أن ينتقلوا إلى نموذج برنامج

 (.29المشاركين )صفحة  كراسة في الطارئة

 وجه . من فهمهم لتلك األنشطة وتأكدقراءة األنشطة  المشاركين اطلب من -كل نتيجة واألنشطة الرئيسية مراجعة

، أو ما إذا كان سيكون النموذج المكان من هذاالموضوعة في  ان كل نشاط مناسبًا للنتيجةما إذا ك المناقشة حول

طريقة لتنظيم التفكير هو  ، ولماذا. الحظ أن النموذج ببساطةرفي مكان آخإذا كانت مناسبًا بشكل أفضل 

 في نتائج مختلفة.  تسهم قد واألنشطة، قد يكون هناك تداخلو، والبرنامج

 الطوارئ حاالتلجنة اإلغاثة الدولية لالستجابة للعنف القائم على النوع االجتماعي في  الحظ أن نموذج برنامج 

فانه ، بشكل محدد في النموذجاألمر  النساء والفتيات. وحتى عندما ال يتم تسليط الضوء على هذا يستهدف كل من

المختلفة للفتيات مقارنة جميع أنشطة االستجابة والحد من المخاطر واالحتياجات واألولويات يتعين مراعاة 

 -معرضات بشكل خاص لحاالت الطوارئ ، واتخاذ خطوات لمعالجتها. قد تكون الفتيات المراهقاتبالمرأة

اكن اآلمنة( قد ال تستهدفهم تحديدًا ونتيجة لذلك األنشطة التي تم وضعها لـ "الشباب" )مثل األنشطة التعليمية واألم

 فانه قد يتم تجاهلها.

  أو  التعليميةأو  االقتصادية ةطألنشا لیإ ولصولا لمقاب لجنسيا لاالستغال ،للمثاا لسبي علی -إضافية طرمخا

 فلعنا أشكال نم مبناته حماية لةومحاأو  األسرة علی بءلعا أثناء محاولة أولياء األمور تخفيف المبكر زواجلا

 األخرى. 

  حولقد تشعر الفتيات بعدم القدرة على التواصل مع البالغين  -التي تحول دون الوصول والقيود متخفيض الدع 

مور بحكم قضائي )على سبيل المثال، إذا تعرضت الفتاة للعنف ، وخاصة إذا ما تم النظر إلى تلك األمشاكلهن

 خطئها(. بأنه إبالغها، فقد يتم الجنسي

 لجنسيا للعنف ضلتعرا عند معينة جسدية مخاطر المراهقات تلفتياا جهاتو -االحتياجات واألولويات المختلفة 

، على سبيل المثالف .األخرى تلخدماا حيث من مختلفة تلوياأو لديها نيكو قد، والمكتملة غير بإلنجاا نظم بسبب

 العمرية. ةمهمة بشكل خاص لهذه الفئ نظافة الحيضقد تكون مواد 

 مثل جمع األسرية والمنزلية الواجبات من بالكثير، يمكن تكليف الفتيات في حاالت الطوارئ -ة المسؤوليات زياد ،

 الحطب أو الماء مما يزيد من تعرضهن للمخاطر.

  تستهدف العديد من األنشطة األطفال والشباب والكبار. وال تستفيد الفتيات  - التي تستهدف المراهقاتقلة األنشطة

، ولكنها ال تتناسب مع النساء البالغات أو ي غالباً ما يهيمن عليها الفتيانالمراهقات من أنشطة "الشباب" العامة، الت

 خدمات األطفال.

 

 

   الفتيات، يجب أن تشمل النساء وفي ذلك في حاالت الطوارئالحظ أن جميع الخدمات واألنشطة، بما  أيضا      

دعم النساء والفتيات ذوات اإلعاقة يعني إن . لهن الرعاية مزودي، باإلضافة إلى والذهنيةذوات اإلعاقة الجسدية       

أو ساللم حادة  ، هناك تلةمواقع للخدمات )على سبيل المثال عند اختيار أو إنشاءالمادي النظر في إمكانية الوصول 

النساء والفتيات اللواتي يعانين من  حصول وكذلك النظر في كيفية ول النساء ذوات الحركة المحدودة(،تمنع وص

تتم مناقشة قضايا محددة والخدمات وما هي أنواع الموارد الالزمة.  والصعوبات العقلية على الكالم والسمع والتنقل

 ذات الصلة. األشخاص ذوي اإلعاقة في األقسام لدمج

 

النساء و الفتيات المراهقات،و ،األطفالللمزيد من المعلومات عن الدعم اإلضافي عند العمل مع   (10ارجع للملحق ) 

 والفتيات من ذوي االعاقة

 

  أن هذا المحتوى قد تم تطويره لتوفير  موضحا – 5الواردة في الملحق  لنموذج البرنامجاإلرشادات اإلضافية  قدم

مزيد من المعلومات حول األنشطة في نموذج البرنامج، باإلضافة إلى كيفية قيام المنظمات بالتعامل مع هذا العمل 

 الحالية. ممن وجهة نظر برامجه
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  الحالة أثناء الطوارئ إدارة: 6الجلسة 

 األهداف التعليمية             
 في سياقات حاالت الطوارئ. الحالة إدارةالخطوات الرئيسية في  معرفة 
. 

 
 دقيقة  15و  : ساعة واحدةالوقت          

الجلسة السابقة هذه الجلسة بشكل متزامن مع  إدارة بإمكانكف ،الجيدينإذا كان لديك اثنين من الميسرين  مالحظة :  

يتيح و، هذا سيوفر أيًضا الوقت -المنطقتين ، من أجل بناء ومناقشة الروابط وأوجه التشابه بينحول إدارة الحالة

، فتأكد من أن بعض المشاركين من كل الجلسات بشكل متزامن إدارةإذا قررت ولك مساحة إضافية للمناورة. 

التفكير دقيقة للمحتوى األساسي )بدون نشاط  30في كل مجموعة. استخدم ساعة واحدة و موجودين منظمة 

ة جموعيقدمون التعلم األساسي من جلستهم إلى الم ودعهمالمجموعتين معًا اجمع  ، ثم( مع كل مجموعةوالتأمل

 دقيقة لنشاط التفكير الفردي. 15، استخدم دقيقة(. وأخيرا 30األخرى )

 
       

 
 (.7الحالة )الملحق  إدارةدعم نفسي اجتماعي وكراسة و شاشة،و : جهاز عرض،المواد المطلوبة        
 أن) 

 
 

   تحضيرات الميسر          

 .مراجعة الشرائح ذات الصلة •
المتابعة والمراجعة واغالق الحالة و تنفيذ الخطة،و خطة،و تحضير خمس قطع من الورق مع تقييم،  •

 المكتوبة لهم..
 

 .ذات الصلة كما هو موضح في مالحظات الجلسة أدناه بتحضير اللوح القالبإذا كنت ال تستخدم الشرائح، قم          
  

 
 

 دقيقة  15 -الجلسة العامة:مقدمة

 للمشاركين  ةمخصصها أنبل أن هذه الجلسة ال تهدف إلى تعليم المشاركين كيفية إدارة الحالة.  لهم قم بالتوضيح

خدماتهم مع سياقات  تعديلولكنهم بحاجة إلى مزيد من المعلومات حول كيفية  لةإدارة الحامارسوا الذين هم بالفعل 

نظرة عامة على إلقاء  يحتاجون إلىولكنهم  تإدارة الحااللمزودي الخدمات الذين ال يقومون بالطوارئ، أو 

متخصص يتم فيه  موضوعإدارة الحالة هي إن . ةمعلومات فعالة واإلحالتقديم على لكي يكونوا قادرين العملية 

 إذا لم يكن المشاركون من ممارسي إدارةوتدريب الممارسين في هذا المجال واإلشراف عليهم للقيام بإدارة الحالة. 

هذا ليس فقط غير فعال وإنشاء خدمات إدارة حاالت جديدة في حاالت الطوارئ.  فيتعين عليهم عدم محاولة ،ةالحال

 ولكنه قد يكون ضاًرا.
 دراسة الحالة التالية )أو إذا كنت ال تستخدم الشرائح،  اعرضوفهمهم إلدارة الحالة.  مدى اسأل المشاركين عن

 اقرأها بصوت عاٍل(:

بشكل  المعرضاتعلى الحائط مع قائمة بفئات النساء والفتيات ورق اللوح القالب  قد يكون من المفيد وضع

مراهقات، والنساء ذوات مثل الفتيات ال -، أو غالبًا ما يتم تجاهلهن في البرامج بحاجة إلى دعم إضافيوخاص، 

ا األقليات العرقية أو الدينية أو غيرها من القضاي على السياق، اعتماداقد يتضمن ذلك، . ، وغير ذلكاإلعاقة

أن يواجه األشخاص النازحون داخليا أو المحتمل ، من اإلقامة )على سبيل المثالحالة الديموغرافية مثل 

تذكر  أنمع تقدم التدريب وبعد .ليحصلوا على إقامة ثابتةالالجئين مخاطر مختلفة ويتطلبون مدخالت مختلفة 

من كتذكير مرئي واستخدام القائمة  ،مجموعات مختلفةتضيف للقائمة  أن، فان يمكن أخرىالمجموعات أمور 

 .هذه المجموعات في كل جلسة / مناقشةقبل 
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كانت آن خائفة وأخبرت القصة وطب. سنة. اغتصبها شخص غريب عندما كانت في الغابة تجمع الح 19عمرها فتاة آن 

من  واتي يعانين من مشاكل". وبتشجيعأن منظمة تعمل في المنطقة يمكن أن تساعد الفتيات "الل العمة. وقد سمعت لعمتها

 في مجال العنف ضد المرأة. ألخصائيقصتها  وسردتالدولية  العمة ، ذهبت آن إلى مكاتب المنظمات غير الحكومية
 

 يفعل أخصائي الحالة؟سماذا 
 

 إلى تعريف إدارة الحالة: هذه االقتراحات للوصول خذ بعض االقتراحات من المشاركين، ثم استخدم 
 

رصد وتقييم الخيارات و التنسيق،و التنفيذ،والتخطيط،و بالتقييم،متعددة التخصصات تقوم هي عملية تعاونية  ةإدارة الحال

 وتقييمها من أجل تلبية احتياجات الفرد من خالل االتصال والموارد المتاحة لتعزيز النتائج الجيدة والفعالة. والخدمات
 

 يجب أن توجه ، والتي االجتماعيعلى النوع  القائم مبادئ التوجيهية للعنف تذكر كل مبدأ من اطلب من المشاركين

 جميع أعمال إدارة الحاالت:
 السالمة  •
 االحترام •
 السرية  •
 عدم التمييز. •

  
 

  دقيقة 40-الحالة  إدارة: خطوات جلسة عامة

 المتابعة والمراجعة وإغالق الحالة المكتوبة لهم..و تنفيذ،الو خطة،الو تقييم،المن الورق مع  قصاصات وزع 
اطلب من و. بحوزتهمإدارة الحالة التي  اتوفقًا لخطوالمشاركين ترتيب بالقيام وبشكل تعاوني . اطلب من المشاركين 

المشاركين تحديد العناصر األساسية لكل خطوة أثناء العمل لضمان أن يكون لدى الجميع فكرة عامة عن العملية. 

 ، إذا لم يتم طرحها من قبل المشاركين.للتوجيه ستخدم المعلومات التاليةا
 

؟ كيف يرى العميل الوضع؟ ما هي له لماذا يأتي العميل للحصول على المساعدة؟ ماذا حدث -تقييم ال •

 .؟ استمع إلى قصة العميل، وساعدها في تحديد احتياجاتهاالمقدم للعميل  ت العميل؟ ما هو الدعماحتياجا
ماذا يريد العميل أن يحدث بعد ذلك؟ لمساعدة العميل على تخطيط كيفية تلبية هذه االحتياجات وحل  -الخطة  •

 تتضمن هذه الخطوة تحديد المخاطرومعلومات ذات صلة حول الخدمات المتوفرة. نقوم بتقديم  فإننا، المشكلة

 الت الطوارئ.مهمة بشكل خاص في حاعملية  ، وهيوتخطيط السالمة حول تلك المخاطر
 .نيابة عن العميل ودعمها طوال العملية الدعوةو م، اإلحالة للخدمات غير المقدمة،التسلي •
المتابعة للتأكد من حصول العميل على المساعدة والخدمات التي يحتاج إليها لتحسين  -لمتابعة والمراجعةا  •

 حالته وحل مشكالته. هل الوضع أفضل؟ هل كانت المساعدة فعالة؟
 فعاال. أصبحنظام الدعم الخاص بها  / أوتلبية احتياجات العميل و تم إذا يتم إغالق الحالة –إغالق الحالة   •

 
 ديدلعاناك ه،طوارئلاحاالت  فيوتستغرق عدة أشهر.  وقدأن إدارة الحالة هي عادة عملية طويلة  بين للمشاركين 

عدم و ،الكوادر صنقو، زوحلناو ،ألمنيا سياقلل ظربالن كل، وذممكنة ونتک ال دق لتيا الحالة إدارة رعناص نم

 . وبالتالي:األخرى لموالعوا تفعرلما بلطل/ ا الحاالت ددع ارتفاعو ،لمخصصةا األماكن وجود
 .قد ترى فقط أحد الناجين مرة واحدة  •
 .قد ال تكون المتابعة واقعية أو ممكنة  •
 .قد ال تحدث إدارة الحالة في إطار رسمي  •
 .مرافقة أمًرا مهًما للغايةالقد يكون النقل أو   •
 على أهم االحتياجات أو الخدمات التي يحتاجها الناجي التركيز يكون منصبا •

 من المشاركين أن يقرروا كمجموعة الخطوات ذات األولوية في حاالت الطوارئ، ولماذا. اطلب 
، مع التركيز على الخطوات الثالث األولى. التأكيد على أهمية التفاعل / فكار المشاركين في الجلسة العامةأ ناقش

نا لتقديم الدعم هذه هي فرصتو. الشديدةالمشاركة األولى مع أحد الناجين في عملية إدارة الحاالت خالل حالة الطوارئ 
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مرافقتها إلى نقطة اإلحالة معلومات ووضع خطة، وفي بعض الحاالت ال رتوفيو العاطفي األساسي، لتقييم احتياجاتها،

 األولى.

 

 
 

  .دقائق 10-جلسة عامة: المراجعة والمناقشة

 االستجابة للعنف القائم على النوع االجتماعي في حالة الطوارئاط العمل في نموذج برنامج مراجعة ومناقشة نق  

 الحالة. إدارةب المتعلقة

   التالية في إدارة الحاالت:تذكير المشاركين بالعناصر الرئيسية 

 األساسي في إدارة الحاالت. الالعب العميل هو •

 خطط العمل بالتعاون مع العميل ويجب أن تعكس رغباته وخياراته. إعداديتم  •

 الهدف هو تمكين العميل وضمان مشاركته في جميع جوانب التخطيط وتقديم الخدمات. •

الحصول مكانية ذلك ضمان إ ويتضمنلجميع النساء والفتيات.  ومتوفرةأن تكون الخدمات مناسبة  يتعين •

، وضمان وصول األقليات العرقية والدينية إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها. الخدمات على اآلمن

على النوع االجتماعي في الخدمات أو المواقع األخرى )مثل  القائمدمج أنشطة العنف الى  ذلك يشيرقد 

أو استخدام أنشطة أخرى لتوفير نقطة دخول سرية لألنشطة النوعية الخاصة بالعنف المراكز الصحية( 

رة الحالة النوع االجتماعي )مثل أنشطة النساء العامة التي تسمح للناجيات بالوصول إلى إدا على القائم

 حالة( .الدون إظهار أن هذه هي 

، هل من الضروري التأكد من أن التواصل مناسب وأن الفتيات )والقائمين على بالنسبة للعمل مع الفتيات •

 .نموهمرعايتهم( قادرون على إعطاء الموافقة المستنيرة )أو الموافقة( بما يتماشى مع مستوى 

، تأكد من أن المواقع المختارة إلدارة الحاالت اك النساء والفتيات ذوات اإلعاقةمن أجل ضمان إشر •

ول إليها بشكل فعلي وأن يتم إطالع العاملين في الحاالت على قضايا االتصال والموافقة فيما يمكن الوص

 يتعلق باإلعاقات المختلفة.

  كان لديهم أية أسئلة وناقش. إذااسأل المشاركين 

 

  
 ( للمزيد من الدعم اإلضافي عند العمل مع النساء والفتيات من ذوي االعاقة.10ارجع للملحق )   

 

 دقائق 10 -ماذا يعني هذا بالنسبة لي؟ الفردي: التفكير

 قضي نسو، في حاالت الطوارئ ترة الحاالجميعًا العناصر األساسية إلدا عرفنابعد أن  أنه وضح للمشاركين

 بعض الوقت في التفكير في ما يعنيه لكل منهم كأفراد ومنظماتهم.

  التي بحوزتهالمشاركين  كراسةالنموذج ذي الصلة في  تعبئة دقائق في 5اطلب من كل شخص قضاء: 

 حسبخدماتي  تعديل، كيف يمكنني التأكد من رة الحالة؟ إذا كانت اإلجابة نعمبإدا فعالهل تقوم منظمتي  •

حالة )على سبيل المثال كنقطة ، فما هو دوري فيما يتعلق بإدارة السياق الطوارئ؟ إذا كان الجواب ال

لعمل مع اأو إجراء اإلحاالت، أو لمعلومات ذات الصلة في المجتمعات، تبادل اأو  ، بط/ ر لدخو

 (...الخوكاالت أو منظمات إدارة الحاالت ، 

 ما الخطوات التي يتعين علي اتخاذها لضمان حدوث ذلك؟ •

كيف يمكنني اتخاذ هذه الخطوات؟  عند إليهاوللمنظمة التي انتمي  هل هناك أي مخاطر بالنسبة لي كفرد •

 .إدارتها؟

 فان هذا التدريب  ،مناسبا يباًرتد اتلقوالذين  ة،من ممارسي إدارة الحال يكونوا فعالإذا لم  بأنهالمشاركين  ذكر

 .هغيرأو  ارئلطوا قسياالحالة سواء  إدارةال يؤهلهم للشروع في تقديم خدمات 

 ،والتعديل اإلضافةمع  من منظمتهم أخر تبادل المعلومات مع مشارك دقائق، 5بعد  اطلب من المشاركين   

مع  تبادل المعلوماتآخر من نفس المنظمة، يمكن للمشاركين  مشاركإذا لم يكن هناك وحسب الضرورة. 

  المشاركين على طرح األسئلة أو طلب توضيح منك عند الضرورة.قم بتشجيع آخر.  مشارك
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 أثناء حاالت الطوارئ  الدعم النفسي االجتماعي :7الجلسة 

 

 األهداف التعليمية             
  االجتماعيللعنف القائم على النوع  النفسي االجتماعي التأثيرفهم. 
  في سياق حاالت الطوارئ من االستجابة  األدنىمالئمة لضمان الحد  األكثرتحديد النهج النفسية االجتماعية

 المتنوعة
. 

 
 دقيقة  20و  : ساعة واحدةالوقت         

الجلسة السابقة هذه الجلسة بشكل متزامن مع  إدارة الجيدين،فبإمكانكإذا كان لديك اثنين من الميسرين  :مالحظة  

يتيح و، هذا سيوفر أيًضا الوقت -المنطقتين ، من أجل بناء ومناقشة الروابط وأوجه التشابه بينحول إدارة الحالة

، فتأكد من أن بعض المشاركين من كل الجلسات بشكل متزامن إدارةلك مساحة إضافية للمناورة. إذا قررت 

التفكير دقيقة للمحتوى األساسي )بدون نشاط  30دة و في كل مجموعة. استخدم ساعة واحموجودين منظمة 

جموعة يقدمون التعلم األساسي من جلستهم إلى الم ودعهمالمجموعتين معًا اجمع  ( مع كل مجموعة، ثموالتأمل

 دقيقة لنشاط التفكير الفردي. 15، استخدم دقيقة(. وأخيرا 30األخرى )

 
       

 
  جتماعيالدعم نفسي ابطاقات ملونة/ملصقات/ورق مالحظات،دليل العرض،شاشة،: جهاز المواد المطلوبة      

 (.7الحالة )الملحق  إدارةوكراسة        
  

 
 

   تحضيرات الميسر          

 .مراجعة الشرائح ذات الصلة •
ذات الصلة كما هو موضح في مالحظات الجلسة  بتحضير اللوح القالبإذا كنت ال تستخدم الشرائح، قم   •

 .أدناه
 

حالة كدراسة  ار واحدة من النساء أو الفتيات التي تمت مناقشتهااخت -لممارسة النموذجية البيئية ملصقات ل تحضير •

 األرقام مع تعديل، في حاالت الطوارئ القائم على النوع االجتماعي النساء والفتيات والعنف :2في الجلسة 

من  بدال األمور أولياء عليك أدرج ،األطفالالناجي هو احد  المثال إذا كان)على سبيل  حسب الحاجةوالعناوين 

": ابنة، عم، األسرة" -زهرية  بطاقات أربع اسم الطفل الناجي"، أدرج) بطاقة زرقاء واحدة :"االبنة في األسرة(.

الصف،  الزمالء فيمن  2، جيرانمن ال 2، أصدقاء 4دعم / نظراء: المجموعة  -بطاقات برتقالية  8، أخت، أب

 2 من موظفي التوعية المجتمعية، 2اثنين من المرشدين النفسيين االجتماعيين، "المجتمع":  -بطاقة خضراء 14
حيثما كان ذلك مناسبًا في من الشرطة(.  2و  ،معلمانو إمام،و قس،و ممرضة،و ،، وطبيبمن قادة المجتمعة

 ، وضمان تمثيل المجموعات المختلفة.نية للشخصياتو / أو الخلفية الدي العرق، يمكنك تحديد السياق
 

نساء" و"الدعم لل الدعم الجماعيالفردي" و ""الدعم الفرد العناوين  من اللوح القالب تحمل ثالث تحضير  •

 ".األسرةالجماعي للفتيات" و "التدخالت مع 
      
  

 تشجيعقد يكون من المفيد المجموعات  الذاتي ال يأتي بشكل طبيعي لجميع التفكيرهذا النوع من   

، يمكن في بعض األحيان -مع هذا النوع من التفكير ال تشعر بالراحة كانت  إذاعلى القيام به  المجموعات

ير ، بدالً من االضطرار إلى التفكما يجب القيام بهناتج عن رغبة المشاركين بتعلم أن يكون عدم الراحة 

التفكير  ، أن هذاأثناء التمرينتبين لك ، أو تعرفو كيف سيفعلون ذلك. إذا كنت حول ما سيفعلونه أ الفردي

، يمكنك تخطي أجزاء التفكير الفردية لكل جلسة واستخدام الوقت بدالً من ذلك في نهاية اليوم لن ينجح

 المستخدم لجمع المشاركين( كراسة من 107جدول )انظر الصفحة ال تعبئةلمناقشة األسئلة الرئيسية أو 

  لجلسة التأهب الحقًا في التدريب. ملخص مفيدوالذي سيكون المعلومات من كل جلسة،

PH  50 
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 دقيقة  20 -تمرين: تأثير األزمة على النموذج البيئي

 واحد من إحدى  كان{ الذي ادخل اسم الناجي هناتمرين يعتمد على قصة }باجراء  أنك ستقومب بين للمشاركين

 في جلسة العنف القائم على النوع االجتماعي في حاالت الطوارئ السابقة.  تمت مناقشتها دراسات الحالة التي

  بطاقة تحمل اسمها. . أعطهاةالناجي مشارك ليقوم بدور اختر 

  األسرة "كلمة  تحمل بطاقات يتم إعطائهم. مع مسك أيدي بعضهم البعضدائرة حولها عمل مشاركين  4اطلب من

." 

 يتم إعطائهم بطاقات تحمل و. مع مسك أيدي بعضهم البعض" األسرة  دائرة حول " عملمشاركين  8طلب من ا

 "مجموعات الدعم / األقران". عبارة

   "يتم . مع مسك أيدي بعضهم البعضاطلب من بقية المشاركين عمل دائرة حول "مجموعات الدعم / األقران

 "المجتمع األوسع".كلمة  تحمل بطاقات إعطائهم

 

 : المجتمع الصحي1الجزء 

 الذي أمامه. شخصالعلى كتف  هوضع يد  كل مشارك اطلب من  

 والمجتمع م، األقران / مجموعات الدع، األسرةاألفرادالناس )من  حلقة ، كلصحيال مجتمعالأنه في  بين لهم ،

د ، سيساعةبالنسبة للناجيوهذا هو الدعم المباشر وغير المباشر الذي يتلقاه الفرد. والبعض.  ااألوسع( تساعد بعضه

 .مقبولة بأنها وتشعر نفسها،لر بالثقة في اتخاذ القرارات شعتهذا الدعم في إعادة بناء الثقة، و

 

 األوضاع المستقرةفي  على النوع االجتماعي: ماذا يحدث عندما يحدث العنف القائم 2لجزء ا

 في الدائرة كما هم. حافظ على المشاركين 

 بعض منهمكتف  أخبر المشاركين أنك سوف تنقر على. 

 ما ووأن يصدروا مالحظة قبيحة شائعة  ةإلى الناجي ينظروا، عليهم أن عندما يشعرون باللمس ً قال في تغالبا

 ، ثم ترك الدائرة.أحد الناجين توبيخالمحلية من أجل  مجتمعاتهم

 األسرةأفراد  -اجين والتأكد من أنهم من كل حلقةعلى أكتافهم باستثناء النبشكل عشوائي مشارًكا  14-12 المس 

 واألصدقاء / الزمالء والمجتمع األوسع.

   أمامه دون أن يتحرك.الذي  خصشالاطلب من كل من يبقى في الدائرة وضع يده على كتف 

 

 :مناقشة 

 قبل؟ الذي اختلف عنما  •

إما بشكل مباشر أو غير مباشر من خالل لمس أكتاف بعضنا  ةعلى االتصال بالناجي كم منكم قادر •

 البعض؟

 نفس الدعم كما كان من قبل؟ ةهل لدى الناجي •

  ؟بهم صلة للناجية ديع مل صشخاأ هناكهل   •

 يقل عدد األشخاص ، ففي الوضع العادياالجتماعي على النوعأنه بسبب وصمة العار حول العنف القائم  الحظ ،

، ومعرفة كيفية مرة أخرى مقبولة بأنها، والشعور من سيساعدها في إعادة بناء ثقتهاالذين يمكنهم الوصول إلى 

 اتخاذ الخيارات الصحيحة لنفسها.

 

 

 شديدةالة طوارئ : ماذا يحدث عند وجود ح3 الجزء

 االنضمام إلى المجموعة في الدوائر التي كانوا فيها من قبل. جميع المشاركينمن  اطلب 

 على النوع ، فأنت تعود إلى النقطة قبل أن تتعرض ماري لحادث العنف القائم 3أنه بالنسبة للجزء  الحظ

 االجتماعي.

 للمشاركين أنك ستقول " بينboom."" هذا سيمثل أزمة. بعدBOOM3لقفز " يجب على جميع المشاركين ا 

  ، قطري(.مسافات في أي اتجاه )يسار، يمين، إلى األمام، إلى الخلف

  دون القيام بذلك  إذا كان بإمكانهمو، في البداية هعلى كتف الشخص الذي لمسكل مشارك وضع يده  من اطلب

 تحريك أقدامهم.

 مناقشة: 

 بشكل مباشر أو غير مباشر؟ كم منكم قادر على االتصال بالناجين إما •

 الذي تغير وماذا يمثل هذا بالنسبة لك؟ ما •

 حولها اآلن؟ تراه ، ما هو الدعم الذيةكمراهق •
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 الفرد  يستفيد منها، تبدأ الشبكات االجتماعية وأنظمة الدعم االجتماعي التي الشديدةأنه خالل حالة الطوارئ  الحظ

الذين  ذلك الفرد أو األشخاص الذين اعتمد عليهم .الوصول الى الدعم، مما يجعل من الصعب على األفراد بالتشتت

العرقية  األمور فيها التي تكون النزاعأو في حاالت  -له بالنسبةيساعدوه لم يعودوا موجودين كان من الممكن أن 

باإلضافة إلى  .للنزاع، فإن هذه التجمعات االجتماعية تشكل مصدرا نشطا نية أو القبلية جزءا من التوتراتوالدي

قد تكون مترددة في وعلى وصولها إلى الشبكات االجتماعية. وهذا سوف يؤثر ، مراهقةفتاة  ، ماري هيذلك

 مع البالغين الذين تعتقد أنهم ال يفهمونها أو بسبب وضعهم. واصلالت

 

 خالل حاالت الطوارئ؟ على النوع االجتماعيالعنف القائم يحدث  : ماذا يحدث عندما4 الجزء

 للعنف الحظ أن ماري قد تعرضت اآلن .في نفس المكان الذي كانوا به في الجزء الثالث البقاء من المشاركين اطلب

 القائم على النوع االجتماعي.

 ،ةإلى الناجي ينظرواعندما يشعرون باللمس، عليهم أن و انقر على كتف المشاركين بطريقة عشوائية، كما من قبل 

ً ما وائعة وأن يصدروا مالحظة قبيحة ش أحد الناجين، ثم ترك  توبيخقال في مجتمعاتهم المحلية من أجل تغالبا

 الدائرة.

 األسرةأفراد  -اجين والتأكد من أنهم من كل حلقةعلى أكتافهم باستثناء النبشكل عشوائي مشارًكا  14-12 المس 

 واألصدقاء / الزمالء والمجتمع األوسع.

   إذا كان بإمكانهم القيام بذلك و الذي لمسه في البداية، شخصالالدائرة وضع يده على كتف  تركاطلب من كل من

 دون تحرك إقدامهم.

 مناقشة: 

 كم منكم قادر على االتصال بالناجين إما بشكل مباشر أو غير مباشر؟ •

 هذا بالنسبة لك؟ يعنيهلذي تغير وماذا ا ما •

 يصبح من الصعب  بحيث أنظمة دعم الناجين أكثر بعداً ومجزأة. ، تصبحةالكوارث الطبيعية الشديد الحظ أنه خالل

. قد يشعر أحد الناجين أنه غير آمن تماًماو، والشعور بالتمكين. القبولو ،للتعافىعلى دعم  الحصول على األفراد

عند ومن الوصول إليها. للتمكن  طرق إلعادة بناء الشبكات االجتماعية ودعم الناجين البحث عن لذلك، من المهم

لنموذج البيئي من المهم النظر إلى المستويات المختلفة لفإنه ، شطة النفسية االجتماعية وتنفيذهاالتخطيط لألن

 حياة الناجين( بدالً من التركيز على الفرد فقط.ل )مستويات الدعم

 

  

 .دقائق 10 -ين والقبولالتمكو ،ابة النفسية االجتماعية : تضميد الجروح: فهم االستججلسة عامة

 النفسي االجتماعي وضح مفهوم: 

 

 ضدإلى العالقة الديناميكية بين التأثيرات النفسية واالجتماعية لحدث صادم أو عنف النفسي االجتماعي  يشير مصطلح

 الفرد. تؤثر التأثيرات النفسية واالجتماعية للحاالت الطارئة باستمرار على بعضها البعض.

  حول ما إذا كان ينبغي إعطاء األولوية للوقت والموارد لبدء الخدمات النفسية  نقاشالحظ أنه غالبا ما يكون هناك

من الماء والغذاء والمأوى والصحة.  عاجلةاحتياجات  للنازحينما يكون واالجتماعية في بداية حالة الطوارئ عند

ية واالجتماعية لها فوائد حقيقية لالستجابة للطوارئ وتكمل تسليم على أن األنشطة النفسمتزايد  كما يوجد إجماع

 المواد والخدمات العاجلة األخرى.

  واألسرة، وأن الفرد وأصدقائه أسرتهنموذج البيئي. الحظ أن الفرد مدعوم من ق بل ال مخططاشرح باختصار 

الذين يدعمهم  ...الخ(المجموعات االجتماعيةو مجتمعهم القريب )الجيران،واألصدقاء يتلقون دعما إضافيا من 

 ثقته بنفسه.وتزداد  ، سيجد الفرد أنه ينتمي إلى نفسهالترابطالمجتمع األكبر. ومن خالل هذا 

  في النوع االجتماعي  القائم علىالنموذج البيئي وكيف يؤثر العنف  يوضح بتمرينستقومون  بين للمشاركين بأنكم

 المذكورة في النموذج البيئي. االجتماعيالدعم  لطوارئ علىحالة ا

 قم بإجراء مناقشة إذا لزم األمرولة والدعم النفسي. بين إدارة الحا من التداخل غالبا ما يكون هناك بعض ،

 عملها بشكل جيد تقوم، عندما نفسي االجتماعي. إن إدارة الحالةوالدعم ال ةبين إدارة الحال ةلعالقحول ا مختصرة

لكن الدعم النفسي االجتماعي يشمل أيًضا العديد من األشياء و، لرفاه النفسي واالجتماعي للناجينتدعم ايمكن أن 

الناجين من  ألحدهو تقديم الدعم النفسي والعاطفي واإلحالة المباشرة  ةفي حين أن الهدف من إدارة الحالاألخرى. 
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لدعم االجتماعي سية االجتماعية األخرى إلى تعزيز اتهدف االستجابات النفو، لعنف القائم على النوع االجتماعيا

 على االندماج من جديد. ة الناجيةللناجين ومساعد

 

 

 

 . دقيقة 20 -اجتماع روبن للعصف الذهني: الدعم النفسي االجتماعي

  الدعم نساء"، للعناوين "الدعم الفردي"، "الدعم الجماعي  تحملفي مواقع مختلفة، من اللوح القالب  أربعةضع"

بواحد من اللوح  يبدءونع مجموعات واجعلهم أرب على المشاركينوزع . ، و "األماكن اآلمنةالجماعي للفتيات"

العصف الذهني لجميع األنشطة التي يقومون بها حاليًا والتي قد تفيد الرفاهية النفسية أو  القالب. استخدم

، اطلب منهم االنتقال إلى اللوح الورقي التالي وإضافة أي دقائق 5بعد واالجتماعية للناجين في كل من هذه الفئات. 

 كل فئة. تقوم كل المجموعات بتناولدقائق(. كرر ذلك حتى  3) غير موجودشيء 
  المختلفة لرؤية كل ما تمت إضافته، ثم العودة  األلواح الورقية حولبجولة معرض  اطلب من المشاركين القيام

 إلى الجلسة العامة.
 

 دقيقة 20 -مراجعة قسم النفسي االجتماعي في نموذج البرنامج: جلسة عامة

  االجتماعي على النوع  القائممراجعة األنشطة النفسية االجتماعية المقترحة في نموذج برنامج االستجابة للعنف

 :في الحاالت الطارئة

لحصول على الدعم العاطفي ا من خاللها النساء والفتيات والناجيات تستطيع آمنةأماكن / إنشاء تحديد •

يمكن أن يكون و/ المتطوعين المدربين. العاملينعن الخدمات واإلحالة من ، ومعلومات دقيقة األساسي

يجب أن واآلمنة نشاًطا هاًما في الجانب النفسي االجتماعي لالستجابة لحاالت الطوارئ.  األماكنإعداد 

غير أنها ال تحتاج بالضرورة إلى ؛اء والفتيات والناجيناطفيًا للنستكون األماكن اآلمنة آمنة جسديًا وع

رسمية ومؤقتة  يمكن إنشاء أماكن آمنة في أماكن غيروأن تكون في أماكن رسمية مثل مراكز المرأة. 

طالما أن النساء  -تحت شجرة  يةعلى سبيل المثال، الخيام، المراكز الصحية،منزل المشارك، وخارج -

 الموقع آمنات.إنهن في  يعرفنوالفتيات 

النوع االجتماعي في الخدمات أو المواقع  القائمأنشطة العنف قد يعني دمج  ضمان الوصول اآلمن •

 المتعلقةاألخرى )مثل المراكز الصحية( أو استخدام أنشطة أخرى لتوفير نقطة دخول سرية لألنشطة 

تسمح للناجيات بالوصول إلى على النوع االجتماعي )مثل أنشطة النساء العامة التي القائم بالعنف 

  ه حالة(.إدارة الحاالت دون إظهار أن هذ

يمكن  آمن مكانالشبكات النسائية التي يمكن أن تزود الناجين بدعم عاطفي أساسي و/تحديد المجموعات •

 من خاللها استيعاب األنشطة المجتمعية.

 النفسيين و / أو الشركاء. المرشدينتدريب وتوجيه  •

يمكن أن تشمل هذه األنشطة: جلسات أو جماعية للنساء والفتيات./فردية و عاطفيةتقديم أنشطة دعم  •

المرافق  وأبالنساء والفتيات )مثل الصحة  متعلقة النقاش وتبادل المعلومات حول موضوعات محددة

 ، بما في ذلك محو األمية أوو رعاية األطفال(؛ أنشطة بناء المهارات والمعرفةأالعنف و أالصحية 

الفنون  وأالدراما  وأواألنشطة الترفيهية مثل الرياضة والرقص  ؛يف الصحي أو دروس الخياطةالتثق

 الحرف اليدوية أو رواية القصص. وأ

ما  التي توضح للناجيةجتماعية أيًضا تمارين االسترخاء، والتعلم النفسي )قد تشمل األنشطة النفسية اال •

 الشائعة للصدمة، األعراض على سبيل المثال، -التي قد تعاني منها نتيجة للعنف هي العواقب

وجهة، والتفاعل مع مجموعات الصالة المو ،التفكيرو التفاعالت الجسدية والعاطفية، وما إلى ذلك(،و

من الناجين حتى يكونوا أكثر قدرة وراغبة في  الذي مر بهلمساعدتهم على فهم ما  األسرةأفراد 

 م...الخ.الدع

   كون بعض األنشطة قد ال تغير أن  –الحظ أن األنشطة يجب أن تكون مصممة لكل من السياق والوضع األمني

 ، على سبيل المثال.يمكن أن تنشأ في مخيمات الالجئين، ولكن مناسبة لحاالت الطوارئ الشديدة

  ها. وهذا يعني ضمان إمكانية أنه يجب تنظيم األنشطة بطريقة تضمن وصول جميع الناجين إليأيضا الحظ

عات معينة مثل الفتيات أنشطة مصممة خصيًصا لمجمو تقديم باإلضافة الى ،ةناجيات من ذوي اإلعاقالوصول لل

 الوصول. منع والدينية من العرقيةخصائص مثل الخلفية ل السماح، وضمان عدم المراهقات
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  يتم التقاطها مسبقًا في التمرين إلى القوائم.لم  مالحظات أثناء مناقشة هذه األنشطة من إضافة أيتأكد 

 يجب أولوية في حالة الطوارئ ذات و )ب( مناسبة )أ( ع إلى قوائمك وقم بمناقشة أي من، ارجفي الجلسة العامة .

جون التدخل وعدد المرات التي تمكن النا فترة وطول السياق األمني،بما في ذلك  ،لأن يعتمد هذا على عدة عوام

 متعلقة بسياقك.، باإلضافة إلى أي عوامل أخرى إلى مواقع الخدماتمن الوصول 

  

 

يمكن للمشاركين قراءة هذه المعلومات  -( 7)الملحق  االجتماعيالحالة والدعم النفسي  دارةإل الدليل التوجيهيتوزيع 

 الحقًا.
إضافية حول الدعم النفسي االجتماعي، بما في ذلك  مصادرللحصول على  -المشارك  كراسةو - 10 ارجع للملحق

 .لألنشطة وصف تفصيلي
 

 

  دقائق 10 -الفردي:ماذا يعني هذا بالنسبة لي؟ التفكير        

 قضي بعض نفي حاالت الطوارئ، س ترة الحاالجميعًا العناصر األساسية إلدا عرفنابعد أن  أنه وضح للمشاركين

 في ما يعنيه لكل منهم كأفراد ومنظماتهم.الوقت في التفكير 

  التي بحوزتهالمشاركين  كراسةالنموذج ذي الصلة في  تعبئة دقائق في 5اطلب من كل شخص قضاء: 

 طريقة؟  بأيبتقديم الدعم النفسي االجتماعي  فعالهل تقوم منظمتي  •

 سياق الطوارئ؟ حسب ذلك تعديل ، كيف يمكنإذا كانت اإلجابة نعم •

يمكن تعديل أنشطتي بحيث  هل) بالدعم النفسي االجتماعيإذا كان الجواب ال، فما هو دوري فيما يتعلق   •

معلومات ذات تبادل الو بط،/ رلكنقطة دخو هل بإمكاني أن اخدمو تشمل الدعم النفسي االجتماعي،

الدعم النفسي مات لعمل مع وكاالت أو منظاوإجراء اإلحاالت، و الصلة في المجتمعات،

 .(...الخ، االجتماعي

 بالنسبة للنساء والفتيات؟ ذاماووللمنظمة التي انتمي إليها.  هل هناك أي مخاطر بالنسبة لي كفرد •

   مع اإلضافة والتعديل أخر من منظمتهم دقائق،تبادل المعلومات مع مشارك 5بعد  طلب من المشاركين، •

 تبادل المعلوماتآخر من نفس المنظمة، يمكن للمشاركين  مشاركإذا لم يكن هناك وحسب الضرورة. 

 آخر.  مشاركمع 

  شجع المشاركين على طرح األسئلة أو طلب توضيح منك عند الضرورة. •
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 أثناء حاالت الطوارئ  دعم االستجابة الصحية :8الجلسة 

 

 األهداف التعليمية            
  إطالق االستجابة المتعلقة بالعنف القائم على النوع االجتماعي.تحديد أولويات الرعاية الصحية عند 
  التعرف على األدوار المناسبة للعنف القائم على النوع االجتماعي والجهات الفاعلة في المجال الصحي

 عند االستجابة الصحية للناجين البالغين،المراهقات واألطفال.
. 

 
 دقائق  10و  : ساعة واحدةالوقت         

  
       

 
 لوح قالب وأقالم تخطيط.: جهاز عرض،شاشة،المواد المطلوبة      

  
  

 
 

   تحضيرات الميسر         

 .مراجعة الشرائح ذات الصلة •
، أسبوعين، ساعة 120ساعة،  72أشهر، مع  6وقت االعتداء الجنسي إلى  الجدول الزمني من تحضير •

 )انظر التمرين أدناه(. مؤشر أشهر و أي وقت 6أسابيع، أشهر، 6
، مع التدخالت الصحية األساسية المتعلقة بالعنف ورق المالحظاتمجموعتين من البطاقات/  تحضير

إذا كان ذلك ومجموعة البطاقات القابلة للطباعة(. لمعرفة  7 ارجع للملحق) االجتماعي على النوعالقائم 

 ة.مختلف ةملون بطاقةممكنًا ، ضع كل مجموعة على 

  
 

 دقائق 5-لسة عامة: مقدمةج

 لفهم تدخالت الرعاية الصحية األساسية للناجين من العنف سيكون العمل معا أنه في هذه الجلسة  للمشاركين اشرح

العنف  وضع يضالكن يجب عليهم أوي، التركيز على العنف الجنس سوف يستمرو. االجتماعي القائم على النوع

 في هذه الجلسة. في االعتبارالجسدي )سواء داخل أو خارج العالقات الحميمية( 
 لمحة  إعطائهم؛ بل يهدف إلى الرعاية الصحية تقديمتدريب غير مصمم لتمكينهم من اشرح للمشاركين أن هذا ال

ودعم مزودي  جينناللمعلومات دقيقة وإحاالت  تقديمعامة عن التدخالت الصحية األساسية حتى يتمكنوا من 

 رعاية عالية الجودة تتمحور حول الناجين. لتقديمالرعاية الصحية 
   حول تفاعل المشاركين السابق أو الحالي مع أنظمة الرعاية الصحية الخاصة بالعنف  قصيرةإجراء مناقشة عامة

احة مع احتياجات على النوع االجتماعي. هل عملوا مع مزودي الرعاية الصحية؟ ما مدى شعورهم بالر القائم

 للناجين؟ المقدمة الرعاية الصحية
 

 .دقيقة 20 -تمرين من خالل مجموعة صغيرة:ماذا وأين؟

 تصف وزع مجموعة من البطاقات و، مجموعتين علىالمشاركين وزع  ،ضع الجدول الزمني على الحائط

التدخالت المختلفة  إدراجيجب  متى اطلب من المشاركين أن يقرروا كمجموعة التدخالت الصحية لكل مجموعة.

، تحدث من خالل كل من المصطلحات / التدخالت للتأكد من أن المشاركين الجدول الزمني.في الجلسة العامةعلى 

 مزوديمع  يكن قد عمل بشكل وثيق أن بعضهم قد ال يعرف األجوبة إذا لم وبين لهم، قبل بدء التمرين يفهمونها

 يتعين عليهم بذل قصارى جهدهم ليفهموها, لذا، سابقاالرعاية الصحية 
. 
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 الوقت منذ بداية االعتداء الجسدي

 

 

 

 
 الخصوصية والسريةتوفير 

 فحص عام 

  فحص مهبلي 

 الجروح الجسدية معالجة

HIV- فحص   عالج وقائيHIV أشهر /ليس مطلوب ل  6-3:يفضل بعدREP 

 فيروس نقص المناعة البشرية االستشارة واإلحالة في حالة
 72)يفضل قبل  STIالوقاية 

 ساعة(
 عالج العدوى المنقولة جنسيا 

  وسائل منع الحمل في حاالت الطوارئ 

 ECPقبل أسبوع لتحديد أي حمل ساب،ليس مطلوب ل -فحص الحمل 

 لقاح التهاب الكبد الوبائي )يفضل قبل أسبوعين، عدة جرعات (  

 لقاح تيتانوس 

  ساعة( 72ادلة جنائية )يفضل قبل 

 تشويه أعضاء األنثى التناسلية/االستشارة،اإلحالة 

 اإلحالة 

 
 

 دقيقة  20-: مناقشةجلسة عامة

 مع ، ول الزمنية التي تقررها المجموعةمختلف التداخالت والجدا وناقشالمشاركين إلى الجلسة العامة  قم بإعادة

 الجدوليمكنك أيًضا عرض وشيء يشبه الجدول الزمني أدناه.  الى من خالل المناقشة والتوضيحات، ،التوصل

 الشريحة كملخص للمناقشة. على

 مع كين عن رأيهم في النقاط التالية ، واسأل المشارة حول القضايا الرئيسية التاليةمناقشة عامتولى قيادة ، بعد ذلك

 التأكد من تغطية المعلومات األساسية في المناقشة:

كيف يبدو احترام هذه وعلى النوع االجتماعي التي ناقشناها.  القائمالمبادئ التوجيهية للعنف فكر ب •

 المبادئ في خدمات الرعاية الصحية؟

o  ام أشخاص ما حدث أم ذكرالناجي إلى ، لذا ال يحتاج مع الحالةللتعامل أماكن خاصة وسرية

 ؛آخرين في منطقة استقبال/ غرفة انتظار

o أو إمكانية حضور أحد أفراد األسرة أو األصدقاء ألي ود عاملة في مجال الرعاية الصحيةوج ،

 ذلك ؛ب ةالناجي تفحص طبي إذا رغب

o  ؛واإلجراءات قبل تقديمها، مع ضمان الرعاية الوجدانية الفحوصاتإعطاء معلومات عن 

o والنظر في مخاطر ذلك في السياق.ة لذلكجمع األدلة الجنائية فقط في حالة اختيار الناجي ، 

، ولكن قد تحتاج إلى تعديل الجرعة على نفس العالج مثل الناجين البالغين يحصلوا أنيمكن لألطفال  •

 .اعتمادا على الوزن

في حاالت الطوارئ ال يسبب اإلجهاض )كما أكدت منظمة الصحة العالمية( وهو آمن للنساء منع الحمل  •

 .(ECPالحوامل بالفعل )لذلك ال توجد حاجة النتظار اختبار الحمل ألخذ 

 وسفير من العدوى من ألقلا على سابيعأ 6 بعد الإ مفيدا ليس لبشريةا لمناعةا نقص وسفير فحص  •

 على، منآ العالج الوقائي اعطاءو .ساعة 72 أول لخال فقط فعالة لوقاية، والبشريةا لمناعةا نقص

 لم ما، العالج الوقائي إجراءات ذباتخا ءللبد االنتظار معد لمهما من، ولجانبيةا رآلثاا بعض من لرغما

 .لبشريةا لمناعةا نقص وسبفير صابتهإ بالفعل لناجيا فيعر

 ت الناجية ذلك.رختاوإذا ا قلسياا في مهااستخدا باإلمكانكان  إذا فقط لجنائيةا األدلة جمع يجب •

تحديد ما إذا  االجتماعيعلى النوع القائم الرعاية الصحية أو في مجال العنف العاملين في ليس دور   •

وصف ما رأوه جسديًا وإبداء لرعاية الصحية فقط ا للعاملين فييمكن و. حدث بالفعل قد االغتصابكان 

 وقأي     أشهر 6    أشهر 3    أسابيع 6     أسبوعين    ساعة 120     ساعة 72       صفر
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حدث أم ال  داستنادًا إلى الجروح أو غيرها من األدلة على ما إذا كان الجماع ق -إن أمكن -رأيهم

على  تقد وافق ةالناجي تيتطلب تحديد االغتصاب فهم ما إذا كانو. التي تم استخدامهاومستوى القوة 

ً ليس دور أي من الخدمات من اجل تقديمفي المقام األول  ، وهو أمر غير ضروريالجماع ، وثانيا

 يتعينالذين  عيعلى النوع االجتما القائملين في مجال الرعاية الصحية أو العاملين في مجال العنف العام

، القانونية / القضائيةات تحديد االغتصاب هو دور الجهإن . يةالناجويصدقوا ما تقوله  أن يدعموا

 والذي قد يتعرض لالختراق في سياقات الطوارئ. وظيفي إلعداد التقارير والتحقيق ويتطلب نظام

 

 التدخالت الممكنة في سياق الطوارئ. من اجل الشروع بمناقشة هذه النقطة األخيرة استخدم 
  لحصول على مزيد من األساسية التي يمكنهم الوصول إليها لالمصادر  أن هناك العديد منوضح للمشاركين

 قدم بإيجاز ما يلي:المعلومات، و
   يتعينشاملة عن اإلجراءات التي  لمحة المبادئ التوجيهية الصادرة عن اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالتتقدم 

، والرصد التنفيذوتعبئة الموارد، وة البرنامج )التقييم، دور خاللالرعاية الصحية  مزودي القيام بها من قبل

 والتقييم( ؛
 ها مع منظمة الصحة العالمية: وضع بروتوكوالت الستخداماالغتصاب الصادرة عن للناجين من  السريرية اإلدارة

هي  لجنة اإلنقاذ الدولية للناجين من االعتداء الجنسي: السريرية التي تقدمهاوالرعاية  ،داخليًا والنازحين الالجئين

 ؛ الرئيسية للرعاية الصحية راءاتالمبادئ واإلج التي توضح الوسائط المتعددة القائم علىأحد أدوات التدريب 
  التي سيتم تنفيذها في  المنقذة للحياة األنشطةلوضع أولوية  اإلنجابيةمن الخدمات للصحة  األدنىحزمة الحد تمثل

، وفيات األمهات والمواليد واالعتاللزيادة معدل  من الخدمات األدنىحزمة الحد بداية كل أزمة إنسانية. تمنع 

، وتتضمن التخطيط لتوفير وتمنع وتدير عواقب العنف الجنسي ،المناعة البشرية قصنانتقال فيروس  والحد من

 خدمات الصحة اإلنجابية الشاملة.
 

 
للعنف القائم على النوع  ( للحصول على مصادر إضافية حول استجابة الرعاية الصحية10ارجع للملحق )

 االجتماعي في حاالت الطوارئ.
 

 دقيقة 15 -االستجابة الصحية للعنف القائم على النوع االجتماعيجلسة عامة: دور ومسؤوليات 

 تعيين قم ب نت في الوسط.أو وعلى أن يكونوا في مواجهة بعضهم البعض،مجموعتين  علىالمشاركين  وزع

 الحاالت، )بما في ذلك إدارة العاملين في مجال العنف القائم على النوع االجتماعي"" يقوموا بدورمجموعة واحدة 

جال الصحي" "العاملين في الم تقوم بدور، واألخرى (وغير ذلك، التوعية المجتمعيةوالنفسي االجتماعية، الدعم و

الحكومية أو المنظمات غير الحكومية(. اطلب منهم قضاء دقيقة في  الجهات -األطباء و، )بما في ذلك الممرضات

الصحية يكون عليه دورهم فيما يتعلق بخدمات الرعاية  التواصل مع زمالئهم في المجموعة حول ما يجب أن

  التي تمت مناقشتها.للناجين 

 العنف القائم على النوع االجتماعي في الحاالت  تأكد من أن األنشطة التالية من نموذج برنامجكمجموعة.  مناقشة

  قد تم أخذها بعين االعتبار:الطوارئ  الطارئة

 االجتماعي. وعلنا علی ملقائا فللعن لمتاحةاالصحية  الخدمات تنفيذ •

 .المحددة في الخدمات الصحية الثغراتالدعوة التخاذ إجراءات لتحسين  •

 علی ملقائا فبالعن المتعلقة االتصال طنقا بيدرتو ديدلتح لصحةا لمجا في لفاعلةا الجهات مع للعما •

 الصحية. قفرالما كافة في االجتماعي وعلنا

والسرية داخل المراكز  األماكن ذات الخصوصيةالعمل مع الجهات الفاعلة في مجال الصحة لتحديد  •

 .الصحية

على النوع  القائمالمرافق الصحية وغير الطبية على المبادئ التوجيهية للعنف العاملين في  تدريب •

 .لدعم الناجين وتقديم إحاالت آمنة االجتماعي

 وأن تكونحية ضمان تدريب العاملين الصحيينالص املين في مجال الرعايةيتعين على العناحية أخرى،  من ، 

 ومطبقة. ت العالج المناسبة موجودةبروتوكوالو المرافق الصحية مجهزة

 على أنه في الوقت الذي تلعب فيه جميع الجهات الفاعلة في المجال اإلنساني دوًرا في ضمان حصول  التأكيد

ال و، الوصول اآلمن إلى الخدمات الصحيةالنوع االجتماعي على الرعاية المناسبة وعلى  القائمالناجين من العنف 

مباشرة أو يشترون أو  ةأي خدمات صحي االجتماعي تقديمعلى النوع  القائمالعنف  العاملون في مجال يتعين على

 37-38 
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المدّرب فقط هو يجب أن يكون الطاقم الصحي وأو يشرفون على العاملين في المجال الصحي.  األدويةيوزعون 

 الذي يقدم الرعاية الصحية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  دقائق 10 -ماذا يعني هذا بالنسبة لي؟ الفردي: التفكير

 قضي بعض الوقت نسوفي حاالت الطوارئ،  للرعايةجميعًا العناصر األساسية  عرفنابعد أن  أنه وضح للمشاركين

 كأفراد ومنظماتهم.في التفكير في ما يعنيه لكل منهم 

  التي بحوزتهالمشاركين  كراسةالنموذج ذي الصلة في  تعبئة دقائق في 5اطلب من كل شخص قضاء: 

 بالتواصل من نظم الرعاية الصحية بأي طريقة؟  فعالهل تقوم منظمتي  •

 سياق الطوارئ؟ل وفقا من أن خدماتي قد تم تعديلها اتأكد ، كيفإذا كانت اإلجابة نعم •

/  لكنقطة دخو هل بإمكاني أن اخدم) بالرعاية الصحيةإذا كان الجواب ال، فما هو دوري فيما يتعلق   •

لعمل مع وكاالت أو منظمات اوإجراء اإلحاالت، و معلومات ذات الصلة في المجتمعات،بط ،تبادل الر

 .(...الخ، الرعاية الصحية

 ماذا بالنسبة للنساء والفتيات؟ومي إليها. وللمنظمة التي انت هل هناك أي مخاطر بالنسبة لي كفرد •

   مع اإلضافة والتعديل أخر من منظمتهم تبادل المعلومات مع مشارك دقائق، 5بعد  طلب من المشاركين،ا •

 تبادل المعلوماتآخر من نفس المنظمة، يمكن للمشاركين  مشاركإذا لم يكن هناك وحسب الضرورة. 

 آخر.  مشاركمع 

  رح األسئلة أو طلب توضيح منك عند الضرورة.شجع المشاركين على ط •

 

 
 

  

 التدريب في حاالت الطوارئ

. هناك حاجة للتنفيذ ولكن في الغالب ال يمتلك الموظفون نوع من اإلسراف الوقت في حاالت الطوارئيعتبر 

من يس المهارات الالزمة لتنفيذ الخدمات المناسبة. من المهم أن تكون مرنا عند تصميم دورات تدريبية. ل

أيام. على سبيل المثال، خصص ساعة واحدة أسبوعيًا  5-3لمدة الضروري أن يكون لديهم تدريب رسمي 

اشر الى التدريب على أساس بشكل خاص.  مبهم لتدريب الموظفين على موضوع ما كانوا يواجهونه وهو أمر

 مستمرة يتم دمجها في الدعم واإلشراف المنتظمين. انه عملية

تضمين ولمعرفة األساسية وتشجيع الموظفين على طلب المساعدة عند التعامل مع المواقف المعقدة. التأكيد على ا

استبيانات يومية أو دورية مع الموظفين لتقديم إجراء مكون التعلم لإلشراف والدعم في الموقع أثناء االستجابة. 

 ملين في بيئات صعبة وغير آمنة.المساعدة التقنية مع الحاالت المحددة والدعم العاطفي للموظفين العا
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  اإلحالةأنظمة  :9الجلسة 

 

 األهداف التعليمية            
  الواضحة والمبلغة إبالغا جيدا.. اإلحالةمناقشة أهمية أنظمة 
  اإلحالة أنظمةمعرفة ادوار المشاركين ضمن.  
 
 

   : ساعة واحدةالوقت         

  
       

 
 شريط وورق مالحظات.و ،لوح قالبو شاشة،و : جهاز عرض،المواد المطلوبة      

  
  

 
 

   تحضيرات الميسر          

 .مراجعة الشرائح ذات الصلة •
معلومات شخصية )مع كتابة عن أوراق  اكتب الطباعة على الوجهين إن أمكن( أو - 7)الملحق  أطبع •

مكتوبة على الجانب اآلخر حتى يتمكنوا جانب واحد وتعليماتهم / نصوصهم بأحرف كبيرة على  حرفأ

 العنوان أمامهم(. الجانب الذي عليه وضعمن قراءتها أثناء 
 حول صورة المرأة )انظر المثال أدناه(.  ب مع صورة للخدمات في الدائرةتحضير لوح قال  •
في الخدمات  ألواحرتب كل مجموعة من  )اثنان لكل خدمة(.فصلة لكل خدمة الورقية المن األلواحإعداد  •

 واحد للسالمة،و واحد للرأي النفسي االجتماعي،و للصحة، واحد، طقتين منفصلتين )على سبيل المثالمن

ّم كل غير ذلك، أو واحد من كل من الداخلو في الخارج،واحد و، ال القانونيواحد للمجو لوح قالب (. قس 

  .األخرعلى الجانب على جانب واحد و "عوامل داعمة"  "قيود "مع كتابة  من الوسط
 ذات الصلة كما هو موضح في مالحظات الجلسة أدناه بتحضير اللوح القالب، قم إذا كنت ال تستخدم الشرائح •

  
 

 دقائق 10-التنقل بعيدا تمرين:

 إتباعاطلب منهم والمتطوعين.  وألقاب على معلومات شخصيةوزع متطوعين من بين المشاركين.  10 اطلب 

الجهات الفاعلة  نحو اعمل على تيسير تحرك الناجيإذا لزم األمر،و الموجودة على قطعة الورقة. التعليمات على

 المختلفة.
  عن كيفية شعوره بالعملية. اسأل الناجي 
 تلق أي تلم  ةأن الناجي سيما، واللالحظوه. تسليط الضوء على المشاك ( عماالفاعليةسأل بقية المشاركين )غير ا

 ، وأنها أجبرت على إعادة سرد قصتها مرات عديدة، مما قد يخلق صدمة إضافية.دعم حقيقي
 

 دقائق. 5 -الجلسة العامة: مناقشة ومقدمة ألنظمة اإلحالة 
، مع ي دائرةالت والقانونية وغيرها( فمع صورة للخدمات )الصحة والنفسية االجتماعية وإدارة الحا ورقة لوح قالب ألصق

 صورة امرأة و / أو فتاة في الوسط )كما هو موضح أدناه(.
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 اإلحالةمفهوم نظام  تقديم: 

بسهولة وبأمان وسرية.  الحصول على هذه الخدمات الناجين من نظام اإلحالة هو عملية توصيل الخدمات بطريقة تمكن إن

، وأن يسهل للعنف القائم على النوع االجتماعي والمدربين جيدانظام اإلحالة الجيد على مزودي الخدمة يتضمن  أنيتعين و

قد تتعرض  ناجياتأن أحد ال المحتملمن ووصول الناجين إلى الخدمات دون الحاجة إلى إعادة سرد قصتهم مرات متعددة. 

هدفنا هو تجنب أكبر قدر ممكن من الصدمة مع ضمان توفير إن  –في كل مرة تعيد فيها سرد قصتها  لمستوى من الصدمة

 خدمات عالية الجودة.

 :اشرح أن أنظمة اإلحالة 
 تنسيق تقديم الخدمات وتيسير وصول الناجين إلى الخدمات.تعمل على  •
على النوع تحسين الوصول في الوقت المناسب إلى الخدمات الجيدة للناجين من العنف القائم تعمل على  •

 االجتماعي.
ات التي تلبي هذه ضمان أن يكون الناجون مشاركين نشطين في تحديد احتياجاتهم وتحديد الخيارتساعد على  •

 أفضل وجه.باالحتياجات 
 وناقشهاأي أسئلة من المشاركين  تناول. 

 

 دقيقة. 20 -التي تحول دون فعالية نظام اإلحالة  القيود: لقوى الميدانية اتحليل 

 لكل نوع من  وخصص لكل مجموعة احد المناطق التي يوجد بها لوح قالب ،على مجموعتينالمشاركين  وزع

. لوح قالببشكل أكبر بحيث يبدأ مشاركان على األقل في كل قسم هذه المجموعة  ،داخل كل مجموعةو الخدمات.

األشياء التي قد تمنع حول )فكرة واحدة لكل مالحظة(  ورقة المالحظاتالعصف الذهني على  إجراء اطلب منهمو

على  الحصول، ومن شأنه أن يمنع الناجين من الخدمات من العمل معاً بشكل جيد تمنع نظام اإلحالة من العمل )أي

، وبالتالي التأكد من أن دعم نظام اإلحالة للعمل بشكل جيدالمجموعة الكاملة من الخدمات( واألشياء التي من شأنها 

لتدوين دقائق  3منحهم قم بوسرية.  وسالمةالمجموعة الكاملة من الخدمات بأمان  الحصول علىالناجيات يمكنهم 

مع  / الخدمة التالية، اللوح القالبإلظهار أنهم يجب أن ينتقلوا إلى صفر  أو صفق أكبر عدد ممكن من العوامل، ثم

 مفقود )بدون تكرار(. لم يكن موجود إضافة أي شيء
 األطفالعلى سبيل المثال -في مناقشاتهم  جميع مجموعات الناجينبعين االعتبار  األخذ اطلب من المشاركين ، ،

 ....الخ(مختلفة  وعرقية الناجين من خلفيات دينيةوالناجين من ذوي اإلعاقات، والمراهقات، و
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v Introduce	the	concept	of	a	referral	system:		
	

A	referral	system	is	the	process	of	connecting	services	in	such	a	way	that	survivors	can	easily,	

safely	and	confidentially	access	them.	A	quality	referral	system	should	include	trained	GBV	
service	providers,	and	should	facilitate	the	access	of	survivors	to	services	without	the	need	to	
retell	their	story	multiple	times.	A	survivor	will	likely	experience	some	level	of	trauma	every	
time	she	retells	her	story	–	our	goal	is	to	avoid	as	much	trauma	as	possible	while	ensuring	
quality	service	provision.	

	
v Explain	that	referral	systems:	

• Coordinate	service	delivery	and	facilitate	survivors’	access	to	services.	

• Improve	timely	access	to	quality	services	for	survivors	of	GBV.	

• Help	ensure	that	survivors	are	active	participants	in	defining	their	needs	and	deciding	what	
options	best	meet	those	needs.		

v Take	any	questions	from	participants	and	discuss.		
	

FORCEFIELD	ANALYSIS:	Barriers	to	Effective	Referral	System	Functioning	–	20	min.		

	
v Divide	participants	into	two	groups,	and	assign	each	to	one	of	the	areas	where	you	have	the	flip	

charts	for	each	kind	of	service.	Within	each	group,	divide	them	further	so	at	least	2	participants	
start	at	each	flip	chart.	Ask	them	to	brainstorm	on	post-it	notes	(one	idea	per	note)	the	things	that	

might	prevent	the	referral	system	from	functioning	(i.e.	that	would	prevent	services	from	working	
well	together,	and	would	prevent	survivors	from	accessing	the	full	range	of	services)	and	things	
that	would	support	the	referral	system	to	function	well,	and	therefore	make	sure	survivors	can	
access	the	full	range	of	services	safely,	efficiently	and	confidentially.	Give	them	3	minutes	to	write	
down	as	many	factors	as	possible,	then	clap	your	hands	or	blow	a	whistle	to	show	that	they	should	
move	to	the	next	flip	chart/service,	adding	anything	that	is	missing	(without	duplicating).	

v Ask	participants	to	consider	all	groups	of	survivors	in	their	discussions	–	e.g.	children,	adolescent	
girls,	survivors	with	disabilities,	survivors	of	different	religious	and	ethnic	backgrounds,	etc.		

Case	
Management

Health	
Care

Psychosocial	
Support

Legal/Justice	
Support

Safety/Security

Survivor
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 مركز رعاية

 إدارة الحالة األمن/السالمة

الدعم النفسي 

 االجتماعي

الدعم 

 القانوني/القضائي
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 دقيقة. 15 -المناقشة والعرض التقديمي الجلسة العامة: 

 .اجمع المجموعات معًا وناقشها 
  التي  للقيودهل تستجيب اقتراحات المجموعة الثانية ووالعوامل الميسرة التي تم تحديدها.  القيود كمجموعةناقش

 حددتها المجموعة األولى.
  ظمة اإلحالة.الخطوط العريضة للمبادئ واإلجراءات الرئيسية المتعلقة بدعم أنوضح 

 المبادئ: 

تبادل ، تأكد من عدم على سبيل المثالو. االجتماعيعلى النوع  القائمالمبادئ التوجيهية للعنف  إتباع التاكد من •

إنشاء نظم لضمان عدم وصول معلومات مع  الخدمات.حصولها على ودعم  ةالمعلومات الفردية إال بموافقة الناجي

 الناجين إلى اآلخرين.
م رغبات وخيارات الناجي هي األهم في التفاعل امن الناجي. احتر موافقةإجراء دون الحصول على  تقوم بأيال  •

مع أنظمة اإلحالة. كما أن وجود نقاط دخول متعددة إلى نظام الخدمات يساعد أيًضا على ضمان وصول أحد 

 الناجين إلى الرعاية والدعم أين ومتى وكيف يختار.
إلى الخدمات بشكل آمن.  اإلعاقاتلسالمة وأمن الناجين. وهذا يشمل ضمان وصول السكان ذوي  إعطاء األولوية •

على النوع االجتماعي في الخدمات أو المواقع األخرى )مثل المراكز القائم قد يعني ذلك دمج أنشطة العنف 

على النوع  القائمبالعنف  المتعلقةنقطة دخول سرية لألنشطة النوعية  لتقديمالصحية( أو استخدام أنشطة أخرى 

رة الحالة دون إظهار أن هذه هي االجتماعي )مثل أنشطة النساء العامة التي تسمح للناجيات بالوصول إلى إدا

 حالة( .
 إلى الحد األدنى. عن الحالة ى عدد األشخاص الذين تم إبالغهمحافظ عل •
 .آمن وسري توفير مكان •
 عاًما. 18حد الناجين دون سن موثوق به أأن يرافق مقدم رعاية  •
 .غإلبالا على لناجيا إجبار أومن األحوال ألي شخص إقناع  لحاأي  فيال يجوز و •

 الرئيسية: اإلجراءات

اإلحالة وتحديثه وتغييره حسب  الخدمات بانتظام في تقييم مسارومزودي  النساء والفتيات والمجتمع إشراك •

 الحاجة.
 ولحاألخرى  تاعاطلقا زتحفيو توعية االجتماعي وعلنا علی ملقائا فلعنامجال  في الجهات العاملة علی بيج •

 .مسؤولياتها
 العمل لمناقشة القضايا أو الشواغل ذات الصلة والناشئة. فرقلتشاور مع هيئات التنسيق وا •

 

 بأنظمة اإلحالة:العنف القائم على النوع االجتماعي المتعلقة  اإلجراءات الرئيسية في نموذج برنامج مراجعة

 القيام برسم خرائط للخدمات المتاحة للناجين من العنف الجنساني. •
مع نقاط دخول مالئمة الحتياجات الناجين المختلفين )أي األطفال  ظيفية مالئمة للسياق،مسارات إحالة و إعداد •

 (.وغير ذلكعاقة، والمراهقين والبالغين والناجين من اإل
على النوع الخدمات ومراكز االتصال المعنية بالعنف القائم  مزوديومات عن مسارات اإلحالة بين نشر معل •

  االجتماعي.
 الخدمات. لمزوديإنشاء و / أو الدعوة لعقد اجتماعات منتظمة  •
على النوع  القائمالقطاعات األخرى بالمعلومات المتعلقة بمسارات اإلحالة والمبادئ التوجيهية للعنف  تزويد •

 االجتماعي.

 دقائق 10 -الفردي:ماذا يعني هذا بالنسبة لي؟ التفكير

  التي بحوزتهالمشاركين  كراسةالنموذج ذي الصلة في  تعبئة دقائق في 5اطلب من كل شخص قضاء: 

الحالة للعنف القائم على النوع االجتماعي بأي بالتعامل مع نظام إدارة  فعالهل تقوم منظمتي  •

 طريقة؟كيف؟.

أن اخدم بمثابة نقطة دخول؟ هل بإمكاني تقديم معلومات للناجين؟هل ، كيف يمكنني الإذا كانت اإلجابة   •

  األخرى؟. منظماتالوكاالت أو المع  استطيع التنسيق

ما الحال اتخاذ هذه الخطوات؟  وللمنظمة التي انتمي إليها عندهناك أي مخاطر بالنسبة لي كفرد هل  •

 للنساء والفتيات؟ بالنسبة
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  مع اإلضافة والتعديل أخر من منظمتهم تبادل المعلومات مع مشارك دقائق، 5اطلب من المشاركين،بعد  -10

مع  تبادل المعلومات، يمكن للمشاركين المنظمةآخر من نفس  مشاركيكن هناك إذا لم وحسب الضرورة. 

 آخر.  مشارك

  شجع المشاركين على طرح األسئلة أو طلب توضيح منك عند الضرورة. -11

 

  3 اليوم
 

 مقدمة لهذا اليوم

  .غرار يمكن إجراء ذلك علىواطلب من المشاركين في الجلسة العامة تحديد المناقشات الرئيسية من اليوم السابق 

، أو يمكنك أن تطلب من أحد المشاركين تقديم ملخص موجز إجابةبعنصر/ مع مشاركة كل مشارك نمط الفشار

 لموضوعات اليوم ونقاط التعلم الرئيسية
  الثالثاليوم  أجندةلمحة عامة عن  قدم 
 بشكل مختصر إجراء نشاط الرعاية الذاتية 

 

 الثالث اليوم
 الجلسة   الوقت

 مقدمة عن هذا اليوم  09:15 – 09:00

 التوعية المجتمعية -10 10:45 – 09:15

 استراحة شاي  11:00 – 10:45

 الحد من المخاطر -11  13:10 – 11:00

 للرعاية الذاتية/المحفزات( دقيقة 25 استراحة غداء )منها 14:30 – 13:10

 النوع االجتماعي في حاالت الطوارئاالستجابة لألشكال األخرى من العنف القائم على  -12  15:30 – 14:30

 استراحة شاي  15:45 – 15:30

 تبادل وإدارة المعلومات  -13  16:45 – 15:45

 الثالث اختتام اليوم 17:00 – 16:45

 

  التوعية المجتمعية: 10الجلسة 

 

 األهداف التعليمية            
 لعنف القائم على عند زيادة الوعي المجتمعي حول االرسائل الرئيسية واليات التوعية االجتماعية  مناقشة

  الشديدة. إثناء حاالت الطوارئ النوع االجتماعي
. 

 
 دقيقة  30و  : ساعة واحدةالوقت         

 
 

 ،أقالم تخطيط،شريط.قالب لوح : جهاز عرض،شاشة،المواد المطلوبة      

  مع 
  

 
 

   تحضيرات الميسر         

 .ذات الصلةمراجعة الشرائح  •
ذات الصلة كما هو موضح في مالحظات الجلسة  بتحضير اللوح القالبإذا كنت ال تستخدم الشرائح، قم  •

 .أدناه
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  – لعنف القائم على النوع االجتماعي في حاالت الطوارئا زيادة الوعي حول للتوعية المجتمعية؟مقدمة : الجلسة العامة

 . دقائق 5

 

 ط الضوء على أنه في طوارئ؟ تسليلالمجتمعية في حالة ا التوعية/ زيادة الوعيهو هدف ما  -نکيرلمشال اسأا

، ال يقتصر تبادل المعلومات المجتمعي على تغيير معايير المجتمع أو منع العنف بشكل أكثر حالة الطوارئ

 الخدمات بأقصى سرعة وأمان ممكن. الحصول على. يتمثل تبادل المعلومات في هذا السياق في ضمان شمولية

  وخاصة النساء  -إذا كانت المجتمعات  تكون غير مفيدة حتى أفضل الخدمات -ناقش أهمية التوعية المجتمعية

 ال تعرف كيفية الوصول إليها. إن التواصل المجتمعي ضروري أيضاً لدعم جهود الحد من المخاطر. -والفتيات 

 لمجتمعية في ا التوعيةة طنشأسوف يجد المشاركون و الوعي المجتمعي. زيادةامج حول نموذج البرن مراجعة

 نامج.رلبوذج افي نمطر" لمخاا الحدود "في عمك لذک" و خدمات الناجين لیول إصولود "اعم

 

 

 .دقيقة 20 - المالئمنهج التواصل المجتمعي ل: التوصل العصف الذهني الجماعي

 وطرح إجابات عن األسئلة التالية:مجموعات مع آخرين من منظمتهمكيل اطلب من المشاركين تش ، 

 التوعية المجتمعية المختلفة التي تستخدمها / استخدمتها في عملك؟ نهجما هي  .1

 ما هي الرسائل الرئيسية التي تركز عليها في التوعية المجتمعية؟  .2

  .تعرض نتائج العصف  إنشاء قائمة رئيسية واحدةاطلب من المشاركين العودة إلى الجلسة العامة وتقديم قوائمهم

 الذهني.

 

 دقيقة. 20 -المناقشة العامة: تحديد أولويات النهج والرسائل في حاالت الطوارئ 
 )شكل  واطلب منهم استخدام ملصقات ملون وزع ست ملصقات على كل مشارك )ثالثة من كل لونين أو شكلين /

األولوية في سياقات الطوارئ.  ذات رسائلالاألولوية واألخرى لتحديد  واحد لتحديد طرق التواصل المجتمعية ذات

كانوا يريدون إظهار عدد من الملصقات على ملصق واحد إذا أو  كل ملصقيمكنهم وضع ملصق واحد على و

 أهميتها النسبية.

 

  .الرسائل الرئيسية التالية: زاابروقم بناقش النتائج كمجموعة 

ويكون لجنسي ف العنا يتم اإلبالغ عن حاالت أكثر من دة،لحاا حاالت الطوارئ الشديدل خال -لجنسي ف العنا •

مؤهل  مركز صحيلی ول إصولاعلی درة قا كان الناجون قادرين إذاوخاصة  لدعم إنقاذ الحياة هناك احتمالية

 باالعتداء الجنسي. ية ريرلسا للعناية

مكان المساعدة. يحتاج الناجون إلى معرفة  -)خاصة الخدمات الصحية المنقذة للحياة(  الحصول على الخدمات •

 ونحن نريد أن يحصل من حيث التوقيت، حساسة –خاصة الخدمات الصحية  -، فإن الخدمات باإلضافة إلى ذلك

 على أفضل مجموعة من الخدمات التي يمكنهم الحصول عليها. الناجين

توفير وسائل يمكن  -اعد في الحد من خطر تعرض النساء والفتيات للعنف الجنسي األنشطة التي يمكن أن تس •

 للمجتمع من خاللها تعبئة ومنع مخاطر العنف الجنساني.

 

 

 وسائل التوعية الرئيسية التالية: إبراز 

 مكبرات الصوتالتجول ب •

 ، كتيباتملصقات -( IECنشر مواد المعلومات والتعليم واالتصاالت )  •

ك تبادل بما في ذل -أشخاص( 10-5المجموعات الصغيرة ) شخصاً( أو مناقشات 50إلى  15االجتماعات )  •

 ، مثل توزيع المواد أو المواد الغذائيةالمعلومات في أنشطة أخرى

 وسائل اإلعالم االجتماعية  •

 (www.refugee.info،  مثلمواقع الويب ) •

 

 حول السالمة: قصيرة مناقشة قيادة 

o  ا كانت امرأة ما إذ األسر، وقد ال تقدر ةاألزميفقد الناس الثقة أثناء  -سالمة النساء والفتيات اللواتي تحدثت إليهن

مجرد التحدث إلى شخص غريب قد يؤدي أحيانًا و ، خاصة إذا كان الموظفون ذكور.تتحدث إلى شخص غريب

 أو العنف الجسدي. الحجز داخل البيت إلى
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o  نادراً ما يقبل المتحاربون مناقشات و، لعنف الجنسي كسالح إلذالل السكانعندما يستخدم ا -سالمة الموظفين

 القائم على النوع االجتماعي.حول العنف 

o  القائم على النوع االجتماعي. المواقف الثقافية تجاه األنواع المختلفة من العنف 

o  ،من الضروري مراعاة و. معا أو التجول بااللتقاءلن يسمح الرجال للنساء وفي العديد من حاالت الطوارئ

تحدث لمعلومات مع المجتمعات. وضمان سالمة النساء والفتيات عند اتخاذ القرار بشأن الرسائل ووسائل تبادل ا

 إلى النساء والفتيات!

 
 دقيقة  40 -تمرين حول أفضل ممارسات التوعية المجتمعية :عامةجلسة 

 

  األساسية لرسائل التواصل المجتمعية الفعالة. اطلب من المشاركين إعطاء أمثلة محددة لكل  وضح الخصائص

 التالية: الخصائصواحدة من 
 صياغة ومعنى الرسالة بسيطة. يكون أن -الوضوح •
الكلمات المستخدمة كبيرة  سبة ثقافياومنا كبيرةو تكون معبرة، أنالصور يجب  -سماعها وفهما:و سهولة قراءتها، •

 . استخدم اللغة األكثر شيوًعا التي يفهمها الجميع.عامةو
 ما يتعين القيام به/ الناجين أن يعرفوا ساعدة المجتمع/ النساء والفتياتكيف يمكن لرسالة م أي -التوجيه اإلجرائي •

 لمساعدة أنفسهم
 التعليمات مفصلة. –محددة  •
نادرا ما يرى و. لن تكون ناجحة الصور السلبيةإن . صرال تذم وال تناتوضيح العمل والمواقف اإليجابية.  -إيجابية  •

سلوكيات إيجابية يمكن  الرسالة من األفضل أن تصوغو. تقدم له الموعظة أن الناس أنفسهم كمشكلة وال أحد يحب

 أن تتبعها.
 ، يجب عدم استخدام صور العنف ضد النساء والفتيات في رسائل التواصل المجتمعي. إن عرضعلى وجه التحديد •

 بالناجين من العنف. األذىإللحاق  ، وقد يكون أيًضا دافعًامكن أن يؤدي إلى تطبيع هذا العنفصور العنف ي
 سلجنا وعن علی ملقائا فبالعن االستجابة المتعلقة تمادخ ولحتقدم الرسائل مواضيع للمجتمع  أنيتعين   •

 .طرلمخاا نم دلحا تسارمماو
تأخذ بعين االعتبار معدل معرفة القراءة  أنإلى أكبر عدد ممكن من األشخاص.  بحيث تصل الرسائل يجب إعداد •

 والكتابة بشكل عام.
موعات مختلفة مج،في الرسائل المجتمعية،، تأكد من ظهور شاملة بقدر اإلمكان. وحيثما أمكنأن تكون الرسائل   •

ذات  الفئات العرقية، وجميع القدرة جميع مستويات، وبما في ذلك جميع الفئات العمرية -من النساء والفتيات

 . استخدم رسائل التوعية لتحديد أين تتوفر خدمات معينة للمجموعات ذات الصلة أيًضا....الخالصلة 
كيف سيتم عرض رسائل معينة من ووالنساء والفتيات.  العاملين سالمة كل مناألخذ بعين االعتبار وباستمرار   •

 ، أو للنساء والفتيات؟المسلحة المختلفة، وماذا يعني هذا بالنسبة لكمع أو الجماعات قبل أعضاء المجت
  

 
  ( واطلب من المجموعات تقييم كل ملصق 7حزمة المثال )الملحق  وزعثالث مجموعات.  علىالمشاركين وزع

 .أعاله الخصائصجيد( من خالل النظر في مجموعة  3متوسط ،  2ضعيف ،  1) 3-1على مقياس من 
  والمناقشة. العودة إلى الجلسة العامة 

 

 

 

 

 

 

 
  مثل المعلوماتتسليط الضوء على الطرق المختلفة لتبادل( بما في ذلك مواقع الويب ،www.refugee.info ، )

سيكون هذا مهًما بشكل خاص في المواقع التي تتمتع بقدر أكبر و، وتطبيقات الجوال. وسائل التواصل االجتماعي

على  -سائط المختلفة وأشكالها لتتناسب مع الو وطولهايجب تعديل أنواع الرسائل ومن الوصول إلى التكنولوجيا. 

، بينما تحتوي الملصقات على تويتر قصيرة ومبنية على النصيجب أن تكون الرسائل المشتركة و، سبيل المثال

 على المزيد من المعلومات البصرية.
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والكتيبات واللوحات  )الملصقات المرئيةعرض األمثلة على األدوات  في الوقت الذي يتم فيه

لوسائط األخرى المستخدمة ، فإن نفس الممارسات حول الرسائل قابلة للنقل إلى ااإلعالنية(

 .إلخ...لفاز أو رسائل نصية ، سواء كانت مسرًحا أو راديو أو كراسات أو تللتوعية
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   يمكنك إجراء الترتيبات المسبقة للترتيبات و، ةء األزمتحديد رسائل محددة تحتاجها أثنا لصعوبةوضح أنه نظًرا

 من الملصقات الفارغة. اعرض مثاالفي الرسالة.  مع فراغ للكتابة المرئية مع الصور الجاهزة، ولكن

 المرحلة الحرجة من حالة أثناء فانه ، ن لديك صور تشبه المجتمع ثقافيًاثالي أن يكوأنه في حين أنه من الم بين لهم

)مع  تماما يمكنك استخدام الصور التي تعطي معلومات صحيحة حتى لو لم تكن تمثل المجتمع المتأثر الطوارئ

لتقديم تمثيل دقيق لوقت عندما تستقر حالة الطوارئ ويكون لديك المزيد من او مراعاة المحظورات الثقافية(.

التأكد من مشاركة  الحرجةاألفضل خالل المرحلة  ومن ،سيكون لديك وقت لتحسين الرسالة؛ ومع ذلك للمجتمع

 لم تكن صحيحة بصريًا. لوالمعلومات الجيدة حتى 

 ء التي قد تواجه النسا القيود، ضع في اعتبارك المعلومات في التوعية المجتمعية عند تحديد متى وكيف تشارك

رؤية وسائل يستطعن فيها من  أماكنالنساء والفتيات في  هلعلى سبيل المثال  -المعلوماتالحصول والفتيات في 

 إلى أفضل المعلومات. والفتياتمن المهم استخدام قنوات مختلفة والنظر في كيفية وصول النساء ؟اإلعالم المرئية 

 ينبغي مراعاته عند تصم ً  فيو/ التوعية المجتمعية. زيادة الوعييم رسائل وطرق تعتبر السالمة عنصراً أساسيا

من إجراء  بدالرسالتك للتحدث مع مجموعات صغيرة من النساء  تعديل مانًاأ األكثر بعض الحاالت ، قد يكون من

هذا  مناقشة يتعين عليكو، قد يكون العكس صحيًحا. على مستوى المجتمع. في حاالت أخرحمالت توعية عامة 

 إضافية. والنساء والفتيات لضمان عدم خلق مخاطر العامليناألمر مع فرق 
 
  

القائم من مخاطر العنف الحد أن هذه الرسائل تتناول الطرق التي يمكن بها للنساء والفتيات ر تذك

يتعين عدم طرح اقتراحات وان في مواقف خطرة للغاية. يتعرضن لها التي  على النوع االجتماعي

هذه االقتراحات. لعدم إتباعها إذا تم االعتداء عليها أو اغتصابها حدى الناجيات خطأ أهذا هو 

 عن االغتصاب هو دائما المغتصب. المسئولالشخص 
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  : التوعية المجتمعية11الجلسة 

 

 األهداف التعليمية           

 احتياجات النساء والفتيات في حاالت الطوارئ.تفحص نهج الحد من المخاطر وتلبية 

 

 

 

 دقائق 10: ساعتان و الوقت         

 

 

 : جهاز عرض،شاشة.المواد المطلوبة        

  مع 
  

 

 

   تحضيرات الميسر        

 .مراجعة الشرائح ذات الصلة       

يمكنك أن تسأل الفرق وسة. المحلي قبل هذه الجلتعرف على أنظمة ومتطلبات اإلبالغ ذات الصلة في السياق 

/ آلية التنسيق العمل فرقأو  بالعنف القائم على النوع االجتماعي مع المجموعة الفرعية ذات الصلة تتواصل أو،المحلية

 .19/ االستجابة. أدرج هذه المعلومات في الشريحة عملية التحقيق وكيف تبدولمعرفة كيفية اإلبالغ عن الحاالت 

 أوصاف مخيم النتا لكل مجموعة. طباعةمخيم. خريطة السيناريو وبحوزتهم الأكد من أن جميع المشاركين ت

 (.7)انظر الملحق  واإلستراتيجيةطباعة أو إعداد بطاقات مطابقة المخاطر 
  

 

 دقيقة. 40 -المخاطر التي تتعرض لها النساء والفتيات في حاالت الطوارئ عصف ذهني في مجموعة صغيرة:

   نساء والفتيات في سياقات التتعرض لها  ة سوف تركز على المخاطر التيأنه خالل هذه الجلسبين للمشاركين

 تتعرض لهاالمخاطر التي من  الحدالهدف هو إن المساعدات اإلنسانية.  الحصول على مخاطر، وكذلك الطوارئ

من بسبب ، وحماية أولئك الذين عانوا بالفعل من العنف / ما بعد الطوارئي سياق الطوارئالنساء والفتيات ف

 المزيد من األذى.

 القائم على النوع فيها في الجلسة الثانية: النساء والفتيات والعنف  كانوا المجموعات التي علىالمشاركين  وزع

. قمن بإعدادهاي بالنساء والفتيات اللواتالمتعلقة بدراسات الحالة  مع تذكيرهمفي حاالت الطوارئ  االجتماعي

، وأن ينظروا إلى ة التدريبفي سيناريو الطوارئ الذي يستخدمونه منذ بداي التفكيراطلب من المشاركين 

، وأن يقضوا بضع دقائق في قراءة معلومات السيناريو )هذه هي نفس مخيم النتا عنالخريطة المدرجة 

 ول(.المعلومات المستخدمة خالل جلسة ممارسة التقييم في اليوم األ

   في  معلى المعلومات وتحديد المخاطر التي تواجهها دراسة الحالة الخاصة بهمع قيام كل مجموعة باالطالع

 من الفئات األربع أدناه. . يجب عليهم تعيين المخاطر لواحدالسيناريو

 .والتخطيط الفعلي للمخيم / الموقعمكان العيش  .1

 االحتياجات التي لم يتم تلبيتها. .2

 الخدمات.تسليم  .3

 المعلومات والمشاركة. .4

 

 

 

 

 

 

 

وخبرات المشاركين في "النظام اإلنساني". إذا كانوا على دراية بقطاعات معرفة مستوى قياس  ،ه النقطةقبل هذو حاول،

جموعة الموضح أعاله جيد. ومع ، فإن تقسيم الموغيره، (، والمأوىWASHمختلفة ، مثل المياه والصرف الصحي )

ض المشاركين لديهم خبرة أقل في هذا النظام ، فحاول وضعهم في مجموعات مع آخرين لديهم خبرة أكبر. ، إذا كان بعذلك

على النوع االجتماعي المستخدمة في "النساء والفتيات والعنف القائم غير تلك  وقد يعني هذا الجمع في مجموعات مختلفة

 في جلسة الطوارئ".
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 ( مع بقاءفي الجلسة العامة )من البطاقات الملونة المختلفة لكل مجموعة لتمثيل  عددوزع ، المجموعات جالسة معًا

سمعوا مخاطر ، واطلب من المجموعات رفع بطاقتهم في كل مرة معلومات مخيم النتاببطء  اقرأالعمرية. فئاتهم

كما تم تحديده  و الخطرتوضح ما ه ، اطلب من المجموعة أنالوقت وكان لديك من أي فئة. إذا لزم األمر ويحددوا

فئة  بكل المتعلقة، بما في ذلك المخاطر تأكد من إبراز ما يليو(. ة)وخاصة إذا كانت المجموعات غير موافق

 عمرية:
 

 

 
 المخاطر في السيناريو الفئة

مكان العيش  

والتخطيط الفعلي 

 .للمخيم / الموقع

 

 

 

 اإلضاءة توفر عدم -
 حماية من االعتداء الجنسي وال يوفر مع عائالت متعددة تعيش معًا كوخ  -
 واألحراش الجداول المائيةبعض مناطق المعيشة قريبة من  -
 األحراش، وقريبة من مناطق المراحيض بعيدة عن مناطق المعيشة -
 الرجال والنساءبين  يوجد فصل، وال ن البالستيك، ال تحتوي على أقفالالمراحيض مصنوعة م -
 بعض نقاط المياه في أماكن معزولة -
والسوق )حيث يكون الرجال في حالة  األحراشعلى بعض األطفال المرور عبر مناطق يتعين  -

 سكر في كثير من األحيان( للوصول إلى المدرسة
 بالقرب من الحانات عندما يكون الرجال في حالة سكر سكن مكتظ -

االحتياجات التي لم 

 يتم تلبيتها.

 

 والفتيات قطع مسافات طويلة في أماكن غير آمنةالنساء  على يعني أنوهذا نقص الحطب   -
، كما يؤدي إلى مخاوف تتعلق ني أن األفراد يستحمون في المجرىنقص مرافق االستحمام يع -

 بالنظافة
، وأن لفترات طويلة االنتظارالنساء والفتيات تعني انه يتعين على  نقاط المياه غير الكافية -

 األمامي.  للصف يتدافعون الذين يتعرضن العتداء بدني من األوالد
عن المستوطنات أثناء بعيدا  النساء والفتيات اختباءنقص مواد النظافة الشهرية مما يؤدي إلى  -

 الحيض والتعرض لالعتداء
 تسليم الخدمات.

 
الرجال الذين يتسكعون في مدخل القاعة قد يعرضون النساء للخطر بسبب كما وأن  ،ارتباك عام -

 .سرقة حصص اإلعاشة
  وغير مدربين جيدا.، جميع موظفي التوزيع هم من الذكور -
 ، مما يؤدي إلى مخاطر اإلساءة أو االستغاللمن الذكورالرعاية الصحية  مزوديمعظم  -
ً ما فسية االجتماعية بالقرب من السوقالحكومية الن غير يقع مكتب المنظمات -  يكون، حيث غالبا

 في حالة سكرالرجال 
حول  شوهدن وهن معلقات، ولكن العديد من الفتيات كومة العسكريةر األمن من قبل الحتوفي -

 ، مما يؤدي إلى مخاطر االستغاللالمخيمات
 ال وجود للشرطة في أقسام جديدة من المخيم ، ومحدودية وجود الشرطة في الليل -
 بدخول المخيم التي سمح لهاالجماعات المسلحة  -
 / شكاوى راجعة تغذيةللال توجد آلية  -

ات المعلوم

 والمشاركة
أثناء  والنساء يتعرضن للخطر إلى إقامة مراحيض بعيدة عن المستوطنة يؤدي عدم توفر المشورة  -

 ....الخومواد النظافة الصحية  نقص مرافق االستحمامو نقاط المياه غير الكافية،،التنقل
والفتيات على عدم التشاور حول نوع ومقدار الحصة التموينية يؤدي إلى مخاطر إجبار النساء  -

 عن إطعام أسرهنكونهن مسئوالت  تنخراط في الدعارة لتكملة الوجبااال
ً للنساء والفتيات نقص المعلومات عن الخدمات التي ينبغي - عرضة لالستغالل  توفيرها مجانا

 الخدمات مزوديواالنتهاك الجنسيين من جانب 
 

 

 

 

 

 

 



 دليل الميسر -التدريب على التأهب واالستجابة للعنف القائم على النوع االجتماعي في حاالت الطوارئ

 59  لجنة اإلنقاذ الدولية 

دقيقة 30-المخاطرالعصف الذهني الجماعي:مطابقة استراتيجيات الحد من   

 

 ( ، 7)الملحق  فئةمجموعة من البطاقات المطابقة لكل مع توزيع ، إلى أربع مجموعاتوزع المشاركين ، اآلنو

مع المخاطر  يتعين على كل مجموعة مطابقة االستراتيجيات المحتملةو باإلضافة إلى بعض البطاقات الفارغة.

، في هذه ر متعددة )يمكن أن رسم خًطا لكل منهامخاط تتناولتذكر أن بعض االستراتيجيات قد تتناولها. التي قد 

 ، حسب الحاجة. افية على بطاقات فارغة ومطابقتهاالحالة(. يمكن للمجموعات أيًضا كتابة إستراتيجيات إض

 استخدم الجدول أدناه، حسب الحاجة. -جولة المعرض والمناقشة 
 

 

 االستراتيجيات المحتملة السيناريوالمخاطر في  الفئة

مكان العيش  

والتخطيط 

الفعلي للمخيم / 

 .الموقع

 

 

 

 اإلضاءة توفر عدم -
حماية من  وال يوفر مع عائالت متعددة تعيش معًا كوخ  -

 االعتداء الجنسي
 الجداول المائيةبعض مناطق المعيشة قريبة من  -

 واألحراش
، وقريبة من مناطق المراحيض بعيدة عن مناطق المعيشة -

 األحراش
لى المراحيض مصنوعة من البالستيك، ال تحتوي ع -

 الرجال والنساءبين  يوجد فصل، وال أقفال
 بعض نقاط المياه في أماكن معزولة -
 األحراشعلى بعض األطفال المرور عبر مناطق  يتعين -

والسوق )حيث يكون الرجال في حالة سكر في كثير من 

 األحيان( للوصول إلى المدرسة
بالقرب من الحانات عندما يكون الرجال في  سكن مكتظ -

 حالة سكر

 إجراء تدقيقات السالمة المتكررة ؛ -
 تركيب اإلضاءة  -
 توزيع المشاعل الشمسية ؛  -
مع والمراحيض والحمامات المثبتة  المالجئ  -

 اب واألقفال ؛األبووجود 
األسر المعيشية التي ترأسها نساء بالقرب من   -

 / داخل مركز المخيم / المجتمع ؛
 المتعلقة، بما في ذلك الخدمات وضع الخدمات  -

، مع توجيه على النوع االجتماعيبالعنف القائم 

 المخاطر مع النساء والفتيات المناقشات وتقييم
 )دوريات(ومجموعات السالمة المجتمعيةفرق  -

 هذه الفرق أو المجموعات )الحظ أن السالمة

 -تكون غير مسلحة كلما أمكن ذلك يجب أن 

، بغض النظر عن حملون أسلحةالرجال الذين ي

، يمكن أن موعتهم أو مالبسهم أو انتماءاتهممج

 خطراً على النساء والفتيات( ؛ وايشكل
تقوم / المياه أو مجموعات دوريات الحطب  -

 التجميع ؛ب

االحتياجات 

التي لم يتم 

 تلبيتها.

 

النساء والفتيات قطع  على يعني أنوهذا نقص الحطب   -

 مسافات طويلة في أماكن غير آمنة
ني أن األفراد يستحمون في نقص مرافق االستحمام يع -

 ، كما يؤدي إلى مخاوف تتعلق بالنظافةالمجرى
النساء تعني انه يتعين على  نقاط المياه غير الكافية -

، وأن يتعرضن العتداء لفترات طويلة االنتظاروالفتيات 

 األمامي. الذين يتدافعون للصف   بدني من األوالد
النساء  اختباءنقص مواد النظافة الشهرية مما يؤدي إلى  -

عن المستوطنات أثناء الحيض والتعرض بعيدا  والفتيات

 لالعتداء

لى ، استناداً إمواد النظافةجمع وتوزيع  -

 ؛المناقشات مع النساء والفتيات
 ؛لرب األسرةبطاقات تموينية مخصصة  -
د ذات الكفاءة في توزيع الوقود أو المواق -

 ؛استهالك الوقود
 المساعدة النقدية والقسيمة -
االستغالل حول مدونات السلوك للموظفين  -

 الجنسي

 تسليم الخدمات.

 
الرجال الذين يتسكعون في مدخل القاعة قد  ،ارتباك عام -

 .يعرضون النساء للخطر بسبب سرقة حصص اإلعاشة
وغير مدربين ، رجميع موظفي التوزيع هم من الذكو -

  جيدا.
، مما يؤدي إلى من الذكورالرعاية الصحية  مزوديمعظم  -

 مخاطر اإلساءة أو االستغالل
فسية االجتماعية الحكومية الن غير يقع مكتب المنظمات -

ً ما بالقرب من السوق في حالة الرجال  نيكو، حيث غالبا

 سكر
، ولكن العديد من ر األمن من قبل الحكومة العسكريةتوفي -

، مما يؤدي حول المخيمات شوهدن وهن معلقاتالفتيات 

 إلى مخاطر االستغالل
ال وجود للشرطة في أقسام جديدة من المخيم ، ومحدودية  -

 وجود الشرطة في الليل

 عملية التوزيع. ضمان وجود الموظفات في -
، والبروتوكوالت مراكز التوزيع المنظمة  -

مثل المستضعفين الخاصة لألشخاص 

األشخاص ذوي اإلعاقة، واألسر التي يرأسها 

النساء الحوامل/  واألطفال، والمسنين،

 ، واألمهات الوحيدات.عاتالمرض
الصريحة مدونات السلوك لموظفي التوزيع  -

وأنظمة اإلبالغ االستغالل الجنسي،حول 

 .السرية والعواقب القوية على االنتهاك
مراقبة تصميم وتنفيذ األنشطة للتأكد من أنها ال  -

 تؤدي الى إلحاق األذى.
ضمان جودة الخدمات وأنظمة اإلحالة لتجنب  -

 نبش الجراح.

  16 
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 االستراتيجيات المحتملة السيناريوالمخاطر في  الفئة

 بدخول المخيم التي سمح لهاالجماعات المسلحة  -
 / شكاوى راجعة تغذيةللال توجد آلية  -

المعلومات 

 والمشاركة
إلى إقامة مراحيض بعيدة عن  يؤدي وفر المشورةعدم ت  -

نقاط  ،أثناء التنقل والنساء يتعرضن للخطر المستوطنة

ومواد النظافة  نقص مرافق االستحمام المياه غير الكافية،

 ....الخالصحية 
عدم التشاور حول نوع ومقدار الحصة التموينية يؤدي  -

في نخراط إلى مخاطر إجبار النساء والفتيات على اال

عن إطعام كونهن مسئوالت  تالدعارة لتكملة الوجبا

 أسرهن
توفيرها مجاناً  نقص المعلومات عن الخدمات التي ينبغي -

عرضة لالستغالل واالنتهاك الجنسيين  للنساء والفتيات

 الخدمات مزوديمن جانب 

 النساء في الحوار وصنع القرارمشاركة  -
 إنشاء آليات إبالغ سرية يمكن الوصول إليها -
مجتمعات المحلية التدريب وبناء قدرات قادة ال -

، وضمان مشاركة تأو لجان المخيما

المجموعات النسائية والقادة في عملية التوعية 

 المجتمعية
 اجتماعات المجتمع مع موظفي القطاع األمني -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 دقيقة 30-واالستغالل الجنسي الجنسية جلسة عامة: اإلساءة

  أن النساء  ا، موضحباإلساءة الجنسية واالستغالل الجنسيتسليط الضوء على عناصر المناقشة السابقة المتعلقة

 .همويحمو همن من المفترض أنهم يدعمومخاطر من المنظمات واألنشطة واألفراد الذييتعرضن لوالفتيات غالباً ما 

   من المتطوعين قم بالطلب واالستغالل الجنسي.  اإلساءة الجنسيةاسأل المشاركين عما إذا كانوا قد سمعوا عن

 شرح ما يعنيه المصطلح. قدم التعريف التالي:

 ممارسة الجنس أو الخدمات مقابل  هو تبادل األموال والمأوى والغذاء أو غيرها من السلع االستغالل الجنسي

 وضع ضعيف. الجنسية من شخص في

 ما على ممارسة الجنس أو تقديم خدمات جنسية في ظروف غير متكافئة تهديد أو إجبار شخص  اإلساءة الجنسية

 أو قسرية.

أبداً ما لم يكن هناك ، فمن المهم أن نتذكر أن الموافقة الحقيقية ال توجد على الفعل الجنسي لو وافقت الناجيةحتى 

، فال يمكن أن يقال أنه يقدم موافقة  يملك خيارات أخرىخياراته أو القد ال يفهم الفرد ما هي  ،حيثخيار بديل

 مستنيرة لفعل ما.

 

  باإلساءة الجنسية واالستغالل الجنسي من قبل الجهات الفاعلة في المجال اإلنساني وعملية  اإلقرارناقش أهمية

 باستخدام األسئلة التالية: اإلساءة الجنسية واالستغالل الجنسياالستجابة ومنع 

 قضية؟حالة هل تعرف كيف تبلغ عن  •

 ؟التدخالت حول رىخأ لغواشأو أي  حالة نعلإلبالغ بشكل سري  والفتيات ءللنسا ماظن كيدلهل   •

 

  مع إبراز النقاط األساسية التالية:راءات اإلبالغ الصحيحة في الموقعإجاشرح وناقش ، 

فانه يتعين عليك  ،إساءةإذا رأيت شيئًا أو سمعت شيئًا يجعلك تعتقد أنه قد يكون هناك استغالل أو  •

  حالةال تقع على عاتقك مسؤولية التحقيق في و، حتى إذا لم تكن متأكدًا أو ليس لديك دليل. اإلبالغ عنه

 سن نية فقط.، يجب عليك اإلبالغ عن الحاالت بحثباتها قبل اإلبالغ عنها. بالطبعأو إ

ال تناقش أي شكوك أو ادعاءات و. مشرفكأو  دةلمحدا االتصال جهة لىإ اإلبالغ عن الحالة عليك يجب •

 مع زمالئك اآلخرين أو أصدقائك.

  الحصول علىلديه حق اإلساءة الجنسية التأكد من أن أي شخص تعرض لالستغالل الجنسي أو  •

 الخدمات المناسبة.

  17F 

، تسأل الفرق المحلية يمكنك أنوسة. السياق المحلي قبل هذه الجلب المتعلقة أنظمة ومتطلبات اإلبالغ ابحث عن

العمل / آلية  فرقأو  بالعنف القائم على النوع االجتماعيواصل مع المجموعة الفرعية ذات الصلة تأو ت

 / االستجابة.عملية التحقيق وكيف تبدوالتنسيق لمعرفة كيفية اإلبالغ عن الحاالت 

PH  84 
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      10المصادر عن االستغالل الجنسي واإلساءة الجنسية في الملحق انظر الى مزيد من 

  

 

 دقيقة 15-جلسة عامة: ملخص

  االجتماعيالنوع  القائم علىأنشطة الحد من المخاطر في نموذج برنامج الطوارئ للعنف  توجد أنإبراز أين يمكن 

 وأولوية عاجلة في حاالت الطوارئ.للحياة  منقذةتعزيز الحد من المخاطر كأولوية  التي

  لذلك من المهم مراقبة المخاطر على  -عوامل الخطر باستمرار تزداد ،الشديدةوضح أنه خالل حاالت الطوارئ

ا يكون الوضع متقلبًا بشكل في البداية عندمويعتمد تكرار المراقبة على مدى سرعة تغيير السياق. وأساس منتظم. 

، فإن مراقبة استقرار الحالة، ولكن مع زيادة ي مراقبة المخاطر مرة كل أسبوعين، قد يكون من الضرورمستمر

، مثل تدقيق السالمة األدوات التي تم تقديمها بالفعل يمكنك استخدامو قد تكون لمرة واحدة في الشهر. المخاطر

 لتقييم المخاطر وتحديد االستجابات المحتملة.و، خرائط المجتمع ورسم

 النساء والفتيات ووضع إجراءات للحد من تلك المخاطر تقع على  تتعرض لها لمخاطر التيالحظ أن معالجة ا

غالبًا ما يكون من و والسلطات وأعضاء المجتمع المحلي.عاتق جميع الجهات الفاعلة في المجال اإلنساني 

ع الذين لديهم ، والسلطات وأعضاء المجتماعلة األخرى في المجال اإلنسانيمع الجهات الف الدعوةالضروري 

مجموعة من المهارات المحددة للتعامل مع بعض المخاطر التخاذ اإلجراءات )سيتم تغطية الدعوة في اليوم 

 الرابع(.

  لعنف ألننا في كثير من األحيان ال نستطيع منع او، قد يؤدي الى عبء ثقيل على الحد من المخاطر العمل أنوضح

النساء  تتعرض لها للحد من المخاطر التي اجراءات؛ ومع ذلك، يمكننا وضع من الحدوث في حاالت الطوارئ

المخاطر أفضل من عدم اتخاذ إجراء على  حد منأي  -تذكر أنها ليست مسألة كل شيء أو ال شيء  والفتيات.

 اإلطالق.

  سبب وضعهم ، ب. ومع ذلكيتعرضن لهاتعتبر النساء والفتيات أفضل مصدر للمعلومات لمعرفة المخاطر التي

من الضروري أن تكون سباقاً عند الطلب من النساء والفتيات ومخاوفهم أمًرا صعبًا.  معرفةاالجتماعي، قد يكون 

تقوم  أن ، والتي يمكن من خاللهايضاً وجود أنظمة للتغذية الراجعةمن المهم أ -عوامل المخاطر معلومات حول

 حول جودة الخدمات التي يتلقينها. مالحظاتتقديم  أو عن المخاوفبسهولة باإلبالغ  للنساء والفتيات

   وناقش. أخرىكان لدى المشاركين أية أسئلة  إذااسأل 

 دقائق 15 -الفردي:ماذا يعني هذا بالنسبة لي؟ التفكير

 قد تتعرض لها أنت كما هناك مخاطر تتعرض لها النساء والفتيات،هناك أي مخاطرأنه  وضح للمشاركين 

 ومنظمتك كأفراد.

  مع تدوين إجاباتهم في جدول التأمل )في العمود للنظر في األسئلة التالية، دقائق 10قضاء  المشاركين اطلب من 

 جهة اليمين(.

 

 هل ستغير حالة الطوارئ أنشطتك في حياتك الشخصية أو المهنية؟ •

 هل سيعرضك عملك للخطر في سياق الطوارئ؟ •

ما الخطوات التي  ؟األمر التخاذها لمعالجة هذا منظمتكما هي االستراتيجيات التي قد تحتاج أنت أو  •

 ذلك؟ تناوليتعين علي اتخاذها لضمان 

 

  مع اإلضافة والتعديل أخر من منظمتهم تبادل المعلومات مع مشاركو دقائق، 5اطلب من المشاركين،بعد   

مع  تبادل المعلوماتيمكن للمشاركين وآخر من نفس المنظمة،  كمشارإذا لم يكن هناك وحسب الضرورة. 

 آخر.  مشارك

 .شجع المشاركين على طرح األسئلة أو طلب توضيح منك عند الضرورة  
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  من أشكال العنف القائم على النوع االجتماعي في حاالت الطوارئ أخرىاالستجابة ألنواع : 12الجلسة 

 

 األهداف التعليمية           

 .معرفة االستجابات المحتملة لألشكال األخرى للعنف القائم على النوع االجتماعي في حاالت الطوارئ

 

 

 

 ساعة واحدة: الوقت         

 

 

 شريطو اقالم تخطيط،و لوح قالب،و شاشة،و : جهاز عرض،المواد المطلوبة        

  مع 
  

 

 

   تحضيرات الميسر        

 .مراجعة الشرائح ذات الصلة       
 .ذات الصلة كما هو موضح في مالحظات الجلسة أدناه بتحضير اللوح القالب، قم إذا كنت ال تستخدم الشرائح

 
  

 

 دقائق 10 -مقدمة وعصف ذهني :الجلسة العامة

  

  حتى هذه  على االستجابة للعنف الجنسي في حاالت الطوارئ تركيزك الرغم منبأنه وضح للمشاركين،على

تؤدي حاالت الطوارئ وأن العنف الجنسي ليس هو شكل العنف الوحيد، سواء قبل أو أثناء األزمات. إال النقطة ،

 إلى تفاقم جميع أشكال العنف لمجموعة متنوعة من األسباب.

  في  دقائق في تبادل األفكار حول الطرق 5وأن يقضوا  الشخص الذي بجانبه كل مشارك االلتفاف نحواطلب من

 التي قد تجعل النساء والفتيات أكثر عرضة ألشكال العنف المختلفة.حاالت الطوارئ 

 سلط الضوء على ما يلي:بعض األمثلة، ثم  منهم طرح اطلب 

على الظروف االقتصادية الصعبة الى دفع األسر على إجبار بناتهم  دي: قد تؤيلقسرالمبكر / واج الزا •

 ال ينطبق علىألمر ا هذاأن  الحظة )ألسراعبئاً مالياً على بحيث ال تعد تشكل ، رمبكقت وفي واج لزا

 تزويجها.(. كما ستحاول العديد من األسر "حماية" بناتها من أشكال العنف األخرى عن طريق االوالد

د إن األسر التي تركز بشدة على ضمان أن تتمكن بناتها من إيجابتر األعضاء التناسلية األنثوية:/ تشويه  •

التي يُنظر  والبترأزواجهن قد تجدد أيضاً تركيزها على ممارسات مثل تشويه األعضاء التناسلية لإلناث 

 فتيات / النساء.بأنها مستحبة لل إليها في السياق الثقافي المحلي

بدء من العنف  سلسلة كاملة من العنفيضم  الشريك الحميم: عنف الشريك الحميم/األسريالعنف  •

في  عنف الشريك الحميم جميع أشكالتزداد يمكن أن وي إلى العنف العاطف/ النفسي. الجنسي والماد

غضبهم وإحباطهم لصب حيث قد يستخدم الرجال مستويات أعلى من اإلجهاد والمشقة كذريعة  األزمات،

من جانب الجاني(. وقد تفقد  الذي ال يزال خياًراو العنف،ليس سببا لتبرير اتهم )الحظ أن هذا زوج على

 يؤدي، مما من حدة العنف في الماضي للحدالمرأة الشبكات االجتماعية وآليات المواجهة التي استخدمتها 

 .تفاقم النتائجإلى 

 الظروف االقتصادية الصعبة ونظرا النهيار األنظمة المودة بسب األزمة قدإن  :االستغالل الجنسي •

قد يجبر هؤالء األفراد ووة. لقاقع وافي مراد ألفل اقبن ملالستغالل ة ضرعوالفتيات ء لنساا من تجعل

النساء والفتيات على تقديم خدمات جنسية مقابل الحصول على السلع أو الخدمات أو الوصول إلى 

حول الحد  11في المجال اإلنساني )انظر الجلسة  العاملين األفراد ذلك قد يشملو. التشغيلالفرص مثل 

 لمزيد من المعلومات عن هذه المسألة(.من المخاطر 
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  نقطة جيدة في  يعتبر وهذا –من العنف التي تحدث في سياق محددتأكد من أن المشاركين يفكرون في أنواع معينة

 التدريب للتركيز على سياق االستجابة للطوارئ.

  على والعنف الجنسي. تشمل ، قد ، بما في ذلك عنف الشريك الحميماركين بأن العديد من أشكال العنفذّكر المش

يات ، على الرغم من أننا نستخدم مصطلح الزواج المبكر / القسري في الحديث عن ظاهرة إجبار الفتسبيل المثال

 .، فإن أحد أنواع العنف الرئيسية التي تحدث في مثل هذه الحالة هو االغتصابعلى الزواج من رجال أكبر سنا

 

  

 دقيقة 20-استجاباتنا مختلفة بالنسبة لهذه األشكال من العنفمجموعات صغيرة: كيف تبدو 

 م تحديدها في عملية العصف الذهني، حسب عدد أنواع العنف الرئيسية التي تمجموعات علىالمشاركين  وزع 

م المشاركين إلى أربع يقسّ قم بت، عنف الشريك الحميمو يز على الزواج المبكر/القسري)أي إذا كنت تريد الترك

ن أنواع العنف التي يجب إذا كان لديك المزيد موالقضايا. هذه مجموعات حيث تركز مجموعتان على كل من 

 المجموعات بشكل أكبر(.عمل  ، فيمكنكمعالجتها

 / نوع العنف: قضيتهمة عن األسئلة التالية حول اطلب من كل مجموعة اإلجاب

 من هذا النوع من العنف؟هل هناك مخاطر مختلفة للناجين  .1

خدمات االستجابة التي ناقشناها )إدارة الحالة والدعم النفسي االجتماعي والرعاية  تُعدلكيف يجب أن  .2

 الصحية( لمعالجة هذا العنف بشكل أفضل؟

 هل هناك نقاط دخول مختلفة مطلوبة لهذه الخدمات؟ .3

 الحد من خطر مزيد من العنف للناجي؟ / أولهذا العنف و لالستجابةما هي التدخالت األخرى الالزمة  .4

  ،شجع المجموعات على التفكير تحديدًا في سياقها الخاص لهذا التمرين. الحظ أنه بالنسبة للعديد من المجموعات

سيكون الرد على المشاركة هو "زيادة الوعي" لجميع أنواع العنف. إذا كان هذا األمر يمثل مشكلة مع مجموعتك، 

الوعي ال يمكن أن يكون إجابة على أي من األسئلة )بما أننا نعلم أن  زيادةأي أن  -عدم التوعية" قاعدة " فقم بإعداد

تدخل من المحتمل أن يغير الوضع  افي حد ذاته تالتوعية يجب أن ترافق جميع الخدمات والتدخالت ولكن ليس

 بالنسبة للنساء والفتيات(.
 

 دقيقة 20-جلسة عامة:إحاطة ومناقشة

  بالفعل. تبادلها، محاولين عدم تكرار النقاط التي تمت بشكل مختصرإجاباتهم  تبادلاطلب من المشاركين 
 النقاط التالية: إبراز 

، حتى في السياقات المستقرة حيث يتم إنشاء / القسري معقدة ويصعب معالجتهارقضايا مثل الزواج المبك •

خاصة في  -"حلها" ، من المهم إدراك أنه ال يمكن دائًما فترة أطول. لذلكل تستمرويمكن أن  البرنامج

المزيد من  الحد من من العواقب الفورية أو الحدسيكون تركيزنا في الغالب على و حاالت الطوارئ.

 الضرر.
 األشكالالزواج المبكر والزواج القسري من  فيه قد يبدوفي الوقت الذي من العواقب الفورية: الحد  •

قد تبدو  النتائج أن إال على سبيل المثال،،لجنسي الذي يرتكبه الفاعل المسلحالمختلفة تماماً للعنف ا

يضطررن للزواج في سن مبكرة قد يتعرضن لصدمة جسدية اللواتي متشابهة إلى حد كبير. الفتيات 

ن عنف الشريك الناجون م يحتاجو، على سبيل المثال. الجماع ويتطلبن الرعاية الصحيةبسبب  كبيرة

، فإن إدارة الحالة والدعم النفسي ماعي للتعافي من تجاربهم. ومن ثمالحميم الدعم النفسي واالجت

 عنف الشريك الحميماالجتماعي وخدمات الرعاية الصحية ال تقل أهمية عن حاالت الزواج المبكر أو 

ً هو كيف يستطيع هؤالء الذي يمكن أن يكون مخت في أشكال العنف الجنسي األخرى.كما هو الحال  لفا

، هل ستتمكن الفتاة من / القسريواج المبكرفي سياق الزو -الخدماتالحصول الناجون أو ال يستطيعون 

، أم هل سيمنعها زوجها من القيام بذلك؟ كيف يمكننا تحسين المعلومات الخدمات بسهولة الحصول على

 ؟ووصولهاالتي تتلقاها 
الجانب الرئيسي اآلخر عند التعامل مع مثل هذه القضايا هو اتخاذ خطوات المزيد من الضرر:  الحد من  •

من المخاطر المباشرة )كيف  الحد، بما في ذلك عن طريق محاولة  المزيد من الصدمات للناجي لتجنب

ممن  آخرينأو  إليها ، هل هناك أماكن يمكن أن تذهبد الناجين لجعل وضعه أكثر أمانًايمكنك مساعدة أح

، هل يمكن لقادة المثال )على سبيلنيابة مساعدتها( وتحديد األفراد الذين يستطيعون الدفاع  همبإمكان

، هل هناك طريقة تسمح لألسرة بالوصول إلى ع العائالت لمحاولة تأخير الزواجالمجتمع المحلي العمل م

في و(. وغيره ذلك، لتركيز على زواج ابنتهمال من الحاجة الموارد االقتصادية التي من شأنها أن تقلل
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، أحد العناصر األساسية التي يجب إدراكها هو أن أحد الناجين قد يعيش في حاالت عنف الشريك الحميم

 هذا الوضع وإدارته. إدراكمن المهم مساعدتها على وحالة من العنف والمخاطر المستمرة. 
 اإلبالغ آليات لیإ لجانيا نع غإلبالا األذىيتضمن الحد من المزيد من و حاالت االستغالل الجنسي، في •

هذه  ولح تماولمعلا نم ديزم علی ولللحص طرلمخاا الحد من ولح 11 لجلسةا ظرن)ا لمناسبةا

 (القضية
، مما يجعلها معقدة مع المعايير االجتماعية والدينيةقضايا مثل الزواج المبكر بشكل وثيق  تتداخل  •

، ليس لدينا الوقت أو الموارد لمعالجة تغير المعايير االجتماعية في حاالت الطوارئويصعب معالجتها. و

حليين لمحاولة تحسين الم نيينمع القادة المحليين والدي نتواصل، يمكننا أن نطاق واسع؛ ومع ذلكعلى 

 النساء والفتيات بشكل عام.تتعرض لها  التي ، ومحاولة تقليل المخاطروضع األفراد
لعوامل الرئيسية المعقدة هنا هو أنه في هذه الحاالت من المرجح أن يستمر أحد اإن بحدودنا: اإلقرار  •

من المهم إدراك أن والناجي من الصدمة حتى عندما يتم توفير الخدمات.  ستستمر معاناةالعنف، وبالتالي 

 خاصة في المرحلة الحرجةو، ةالنوع االجتماعي قد ال تكون ممكن القائماالستجابة لجميع حاالت العنف 

ويتطلب تحديد أولويات الحاالت التي  مرهقاقد يكون  الحاالتوهذا يعني أن عبء  -طوارئ من حالة ال

، وكذلك االستجابة بعض الحاالت األكثر تعقيدًا قد ال تكون مجدية الرعاية المنقذة للحياة تقديمها يمكن في

من الصعب ورحلة الطوارئ(. هذا بالطبع يعتمد على السياق وم نفي حاالت الطوارئ )على الرغم من أ

من المهم أن ندرك ولهم.  بالنسبة ، ألننا نريد أن نجعل األمور أفضلارة ذلك عندما نتفاعل مع الناجينإد

 وتصديق ما تقولهأنه من غير المحتمل أن نتمكن من "حل" المشكلة، ولكن حتى مجرد االستماع إلى 

 كن موجها من خاللأن يكون له تأثير إيجابي كبير على حياتها.  يمكنات عند سرد قصتها الناجي ىأحد

 منك. هيريده الناجي ويحتاج ما
  أنك ستقضي بعض الوقت في مناقشة الحد من المخاطر في اليوم الثالث والدعوة في اليوم الرابع وضح للمشاركين

 وكالهما سيعالج هذه النقاط مرة أخرى. -

 دقائق 10 -النسبة لي؟الفردي:ماذا يعني هذا ب التفكير

 بعض الوقت في التفكير في ما يعنيه لكل منهم كأفراد ومنظماتهم.بأنهم سيقضون  وضح للمشاركين 

 ،لكل قسم من  دقائق للعودة 10واقضي  اطلب من المشاركين للعودة للجدول الذي قاموا بتعبئته بعد كل جلسة

حول دعم  أولويات أو إجراءات للخروج بمناقشة لهذا القسمأو  منها وإضافة أفكار،األقسام التي تم االنتهاء 

 الناجيين أو أية أشكال أخرى من العنف القائم على النوع االجتماعي.

   حسب  مع اإلضافة والتعديل أخر من منظمتهمدقائق،تبادل المعلومات مع مشارك  5اطلب من المشاركين،بعد

آخر.  مشاركمع  تبادل المعلوماتيمكن للمشاركين وآخر من نفس المنظمة،  مشاركالضرورة. إذا لم يكن هناك 

  شجع المشاركين على طرح األسئلة أو طلب توضيح منك عند الضرورة.
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  تبادل وإدارة المعلومات: 13الجلسة 

 

 األهداف التعليمية             
  بيانات العنف القائم على النوع االجتماعي في الحاالت الطارئة بطريقة  إدارةتعميق الفهم حول كيفية

 سليمة وأخالقية،وتبادلها وحمايتها.
 

 
 

 : ساعة واحدةالوقت          

سة إدارة مع جل هذه الجلسة إلى بضع نقاط رئيسية ودمجها اختصار مدة بإمكانكفانه وقتك محدود ،إذا كان  :مالحظة       

  من اجل إجراء 39-37استخدم الشرائح  . في هذه الحالة،3ية اليوم ، أو جلسة أنظمة اإلحالة في بداالحالة في اليوم الثاني

 على النوع االجتماعي.مناقشة قصيرة حول مبادئ خّطة تبادل المعلومات حول العنف القائم 
        

 
 مشابهه من الجوائز أنواع أي أوشوكالتة عرض،شاشة،المواد المطلوبة : جهاز       

  مع 
  

 
 

   تحضيرات الميسر         

 .مراجعة الشرائح ذات الصلة •
، وفقًا الكترونية ألفضل الممارسات كتابة أفضل الممارسات العامة وأفضل الممارسات المطبوعة ونسخة •

، بحيث ال يمكن رؤيتها قابلة لإلزالة صلةمنفبشريط ورقي غطي كل ورقة أدناه. Family Feudللعبة 

 من قبل المشاركين.
 .ذات الصلة كما هو موضح في مالحظات الجلسة أدناهبتحضير اللوح القالب ، قم إذا كنت ال تستخدم الشرائح •

 
  

 دقائق 5-جلسة عامة:مقدمة
 

  النوع االجتماعي القائم علىبالعنف للتقييم المتعلق مبادئ التوجيهية األخالقية التفكير في ال المشاركيناطلب من 

للمناقشة مع الشخص  دقيقتان قضاء كل مشاركمن بداية التدريب )إرشادات منظمة الصحة العالمية(. اطلب من 

. مبادئ التوجيهيةال ههذ كم يتذكروا منلمعرفة  مبادئ التوجيهيةالالتوصيات الثمانية الواردة في الذي بجانبه حول 

ج يمكنه جائزة ألي زو امنح –ترغب في تقديم إجاباتها  ةبمجرد انتهاء الوقت، اسأل ما إذا كانت أية مجموع

 أي ثغرات. أكمل ، أو بدالً من ذلك للزوج الذي يمكنه تحديد أكثر من اسم.تسمية كل التوصيات بنجاح

 على جميع أنواع جمع ينطبق  عهاجميف -ة بعد مرحلة التقييم تظل قائم التوجيهية اشرح للمشاركين أن هذه المبادئ

على النوع . اجمع بعض األفكار حول الطرق المختلفة التي قد نجمع بها معلومات حول العنف القائم تالمعلوما

 (نيةقية )مطبوعة( أو نسخة إلكتروشكل نسخة ور على مزودي الخدمات، باستثناء التقييمات )أي من االجتماعي

 دقيقة Family Feud – 20جلسة عامة: أفضل الممارسات  

 

  وأفضلللنسخ المطبوعةبأفضل الممارسات العامة، وأفضل الممارسات المتعلقة  اللوح القالب الثالثةارجع إلى ، 

الممارسات أشخاص. يجب على كل شخص تخمين أفضل  5 قم بإعداد فريقين من.الممارسات للنسخ االلكترونية

يتم الكشف عن أفضل الممارسات )إزالة شريط عندها ،أجابوا بشكل صحيح ن أي من القوائم الثالث(. إذا)م

، فإن الفرصة تنتقل إذا أخطأومارسة أخرى. الورق( ويمكن للشخص التالي من الفريق نفسه أن يخمن أفضل م

 الكشف عن جميع أفضل الممارسات.بهذه الطريقة حتى يتم قم باالستمرار إلى الفريق اآلخر. 
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 أفضل الممارسات العامة في إدارة المعلومات:

 .أوالموجودة يجب أن تكون الخدمات  •
 حماية سرية الناجين  •
 التعامل مع الحالة.نماذج  تبادلعدم   •
 .المعلومات تبادلاتفاقيات  إبرام  •
 .المنفذة الوكاالتمع تي تم تحليلها المعلومات المجمعة واليتم تبادل أن   •
 .البيانات بشكل آمن تحفظ جميع أن  •

 
 ورقية من الوثائقالنسخ ال

 عند الضرورة. فقططباعتها  •
 تشفير.استخدم نظام  •
 عن الوثائق. مسئولونالقراء  •
  لم يعد لها ضرورة. إذاجميع المواد المطبوعة  إتالف •
 صندوق بالستيكي في غرفة مقفلة(أو  -)خزانة مقفلة أو درج مقفل آمن مكانتخزين المواد المطبوعة في  •

 
 النسخ االلكترونية

 .البريد اإللكتروني ب إرسال المعلومات تجنب •
 تخزين البيانات على جهاز كمبيوتر واحد. •
 نسخ احتياطية. عمل •
 لتحكم في الوصول إلى المعلومات. •
 / أو تشفير البيانات.استخدام نظام ترميز و •

 
 دقيقة 20 -  المعلومات وتبادل المبادئ الرئيسية إلدارة مراجعةالجلسة العامة: 

 نالجهات الفاعلة من الناجي مختلفيوجد لدى والمعلومات. وتبادل  االنتقال إلى مناقشة القضايا العامة حول جمع ،

المانحة أهداف مختلفة والوصول إلى والجهات  وكاالت األمم المتحدة، والحكوماتالمنظمات غير الحكومية، 

تكرار المبادئ  هذا افضل وقت للطلب منهمو عملية معقدة. هذا يجعل تبادل المعلوماتوالمعلومات التي يريدونها. 

تسليط الضوء على ضرورة حماية لذا فمن الضروري  لالستجابة للعنف القائم على النوع االجتماعي.التوجيهية 

 سرية الناجي وكرامته.
 على النوع االجتماعي: القائممعلومات العنف  لتبادل المبادئ األساسية قدم 

كما بها  تفعل أنولها  ،. إنها تجربتهاهي ملكا للناجيهأحد الناجين ب المتعلقةجميع المعلومات الفردية  •

مصلحتها ول، يخضع للموافقة المستنيرة الصريحة من الناجيةأي استخدام لهذه المعلومات غير أن  تشاء.

 الفضلى.
، . ومع ذلكفعاليةو نبأما لتعم تكانإذا  ما فةرمعو تمادلخا إعداد في مفيدة لمجمّعةا تماولمعلاإن   •

بشكل  بذلكيمكن أن يشكل خطًرا على الناجين إذا لم يتم القيام  المعلوماتواستخدام هذه  تبادلفإن 

 المعلوماتما إذا كانت معلوماتهم تساهم في هذه  خياريجب أن يكون لدى الناجين أيًضا و، صحيح. لذلك

، ويجب استخدام جميع المعلومات فقط بما يتماشى مع بروتوكوالت مشاركة المعلومات المجّمعة أم ال

 المعمول بها وبما يحقق مصلحة الناجين.
 ات أثناء هذا كفرصة للمشاركين لتبادل الخبرات حول التحديات التي واجهتهم في تخزين البيان استخدم

المعلومات. كما أنها فرصة  للحفاظ على سالمة توصلوا، والحلول التي في الميدانتدهور الوضع األمني 

حول  -األخرى  ظماتمع المانحين أو المن -ة لمناقشة أي تجارب لديهم مع المحادثات الصعبة جيد

 : من إثارة المناقشة األسئلة التالية اطرح إذا لزم األمر،المعلومات التي يتعين تبادلها 
 االجتماعي وعلنا علی ملقائا فلعنا نمنلناجيا نع يةردلفا تماولمعلا لیإ ولصولا مانحأي  بإمكانهل  •

، بغض النظر عن ال يجوز ألي منظمة أو مانح -)ال  ؟البيانات جمع عمليةو تمادلخا بتمويل واقام ماإذا 

المستوى الفردي إال إذا  لىإمكانية الوصول إلى البيانات ع هأن يكون لدي ،قاموا بتمويلهاالخدمات التي 

 تبادلالوصول إليها والموافقة على  ةالناجي تكان ذلك مطلوبًا بشكل مباشر لتوفير خدمة اختار

، الذين تم دعمهملمجموعة حول عدد الناجين معلوماتها. معلومات التجميع ) أي معلومات على مستوى ا

باشرة لدعم الدعوة وصنع الم خدماتال مزوديدمات المقدمة وما هو أبعد من أنواع الخ تبادلقد يتم 
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 المصادر اإلضافيةقسم ل )ارجعالمعلومات. تبادلاتفاقية  يكون ذلك من خالل، ولكن يجب أن السياسات

 لمزيد من المعلومات(.
عتبر سرية ، ت؟ تحت أي ظروف؟ )على اإلطالقتبادل معلومات الناجينرفض  لمنظمتكهل يحق لك أو  •

، فال المخاطر عرضة للخطر إنهافي ك إذا كنت تش -االعتبارات األساسية منالناجين معلومات  وسالمة

إذا وأو المانحين.  ية، حتى مع المنظمات غير الحكومية الدولتالمعلوما تبادليمكنك فقط إال أن ترفض 

 ، فاطلب الدعم قبل مشاركة(.كنت غير متأكد
  تسليط الضوء على أنه يجب طرح األسئلة التالية من أجل إقناع جميع الجهات الفاعلة بأن المبادئ

ب ، يجرام سالمة الناجي وسريته وكرامته، وخصوًصا احتاالجتماعيعلى النوع  القائمالتوجيهية للعنف 

االجتماعي وعندما  ععلى النو القائمجمع المعلومات حول العنف عند أن تكون في صدارة قرار الجميع 

 القائم على النوع االجتماعي.حول العنف  تبادل المعلوماتيطلبون 
اء والفتيات؟ تحسين حماية النسوتحسين الخدمات للناجين؛ و ،المعلومات؟ )للدعوة هذه خدمتكيف ستس •

 .؛ ألن أحد المانحين يريد أن يعرف(تقديم التقارير من اجلليس 
 .أفراد محددين(و؛ ؟ )أصغر عدد ممكن من األشخاصالمعلومات  من سيكون لديه حق الوصول إلى •
لألغراض المحددة  المعلومات؟ )فقط أولئك الذين يحتاجون إلى استخدام سيطلع على المعلومات من •

 المذكورة أعاله(
 ؟ولمنيتم اإلبالغ عن المعلومات كيف  •
 ؟المعلومات ألي غرض سيتم اإلبالغ عن •
، أي ليس بمجرد الموافقة بسرعة -النساء والفتيات و؛ البيانات، ومتى؟ )الناجونتبادل من سيستفيد من   •

 .على االقتراح(
 
الكشف عن  نبأ ذكر المشاركينالمعلومات. تبادل، فال يجب مقنعةلم يكن باإلمكان اإلجابة على هذه األسئلة بصورة  إذا

 باالعتبار النتائج تأخذ ال بطريقة( قصد غير عنأو  قصد عن) االجتماعي علنوا على لقائما لعنفا عنو منمعلومات حساسة 

 .للخطر مجالبرا موظفيو لمحليةا تلمجتمعاوا لناجينا وتعرض قألخالا تهددأن  يمكن آمن بشكل لمحتملةا

 
 دقيقة 15-ماذا يحدث للمعلومات عند تدهور الوضع األمني؟جلسة عامة: 

كل منهم  وليتحدث مجموعتين علىالمشاركين وزع مراجعة أفضل الممارسات لتخزين المعلومات أثناء حاالت الطوارئ. 

 إذاو/ أو اضطروا إلى الفرار. علومات إذا تدهور الوضع األمني والم -إتالفأو  -دقائق عن طرق لحماية 10لمدة 

العودة إلى ويمكنك تعيين موضوع واحد لكل مجموعة. ف، لكترونيةاال أوالورقية النسخ معلومات  استخدمت كلتا المجموعتين

 والمناقشة. الجلسة العامة

 

             المعلوماتوإدارة لمزيد من المصادر اإلضافية حول مبادئ وأنظمة تبادل  10ارجع للملحق 

. 

 واجب بيتي -ا يعني هذا بالنسبة لي؟الفردي:ماذ التفكير 

 التفكير،و/أو الجدول الموجود في كراسة المشاركين كواجب بيتي قبل جلسة  أسئلة إكمالمن المشاركين  اطلب

 الغد.

البيانات الفردية للناجين من العنف القائم على النوع  واستخدام استالم،و بجمع، فعالهل تقوم منظمتي  •

 االجتماعي؟ 

استخدام أو تبادل البيانات التي تقوم بها منظمتنا أو  إدارة،أو  الذي يتعين تغييره بالنسبة لعملية جمع،ما  •

 في حاالت الطوارئ ؟ 

ماذا بالنسبة اتخاذ هذه الخطوات؟  وللمنظمة التي انتمي إليها عند هل هناك أي مخاطر بالنسبة لي كفرد •

 .؟للنساء والفتيات
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  4 اليوم
 

 مقدمة لهذا اليوم

  غرار يمكن إجراء ذلك علىو اقشات الرئيسية من اليوم السابق.العامة تحديد المناطلب من المشاركين في الجلسة 

، أو يمكنك أن تطلب من أحد المشاركين تقديم ملخص موجز بعنصر/إجابة نمط الفشار مع مشاركة كل مشارك

 .لموضوعات اليوم ونقاط التعلم الرئيسية
 الرابعاليوم  أجندةلمحة عامة عن  قدم. 
  بشكل مختصر الرعاية الذاتيةإجراء نشاط. 

 

 الرابع  اليوم
 الجلسة   الوقت

 للرعاية الذاتية/المحفزات( دقيقة 15 مقدمة عن هذا اليوم )منها 09:30 – 09:00

 التنسيق والمناصرة -14 11:00 – 09:30

 استراحة شاي  11:15 – 11:00

 التأهب في حالة الطوارئ -15  13:35 – 11:15

 للرعاية الذاتية/المحفزات( دقيقة 25 استراحة غداء )منها 15:00 – 13:35

 االختتام  -16  15:30 – 14:30

 

  التنسيق والدعوة: 14الجلسة 

 

 األهداف التعليمية             
  على النوع االجتماعي في  القائمالعنف  وبرامجفهم كيفية االستفادة من الموارد والدعم للنساء والفتيات

 الطوارئ.حاالت 
 فهم أهمية التنسيق الفعال وكيفية التفاعل مع األنظمة ذات الصلة. 

رسة استراتيجيات هذه الجلسة لقضاء المزيد من الوقت في مما مددإذا كان لديك وقت إضافي ، مالحظة:

  عملية الدعوة من البداية إلى النهاية. وإتبعار قضية أي اخت -الدعوة 
. 

 
 دقيقة  30و  واحدة: ساعة الوقت          

 
 

 شريط.و أقالم تخطيط،و ،قالبلوح و شاشة،و المواد المطلوبة : جهاز عرض،      

  مع 
  

 
 

   تحضيرات الميسر           

 .مراجعة الشرائح ذات الصلة •
الصلة كما هو موضح في مالحظات الجلسة  وذ بتحضير اللوح القالبإذا كنت ال تستخدم الشرائح، قم  •

 .أدناه
 .اللوح القالب اكتب أسئلة التنسيق والدعوة على •
سبيل المثال، من مجموعة )على  سياقك، شخص يعمل في نظام التنسيق اإلنساني في قم بدعوة، إن أمكن •

( غير ذلك، أو ما االجتماعيعلى النوع  القائم/ الفريق العامل المعني بالعنف العمل فريق، أو الحماية
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، أو المالحظات واإلجابة على األسئلة. قد يحدث هذا أثناء المناقشة العامة ومناقشة لتقديم نظرة عامة

 .ذلك مكنك إعادة ترتيب الجلسة لتناسبي
  

 

 دقائق 5 –للتنسيق  مقدمة: الجلسة العامة 

 

 لهم أن هذه الجلسة ستناقش بعض التحديات في التنسيق والدعوة للبرامج واإلجراءات التي تعالج العنف  وضح

 في حاالت الطوارئ. القائم على النوع االجتماعي

  وعلى وجه  - تنسيق" في سياق العمل اإلنسانفي الجلسة العامة حول معنى مصطلح "ال قصيرةتيسير مناقشة

، ثم عند الضرورة ناقش التعريف البسيط . اطلب بعض االقتراحاتالنوع االجتماعيلى العنف القائم ع -التحديد 

 التالي وأجب عن أي سؤال:

 

مان يتألف التنسيق من مجموعات أو أنظمة أو آليات تنظم الجهات الفاعلة في المجال اإلنساني والتدخالت لض

إدارة و التخطيط االستراتيجي،و رسم خرائط التدخالت،. وهذا يشمل وناجحة تقديم المساعدة بطريقة فعالة

 ضمان المساءلة، وتجنب االزدواجية وسد الثغرات.وتعبئة الموارد، و المعلومات، 
 

 المناقشة ضمن مجموعة صغيرة:

 عة. مجموحاول أن يكون لديك مزيج من المنظمات األكثر خبرة وأقل خبرة في كل  -ثالث مجموعات علىالمشاركين  وزع

 إلجابة على األسئلة التالية.لدقيقة  15اطلب منهم قضاء 
 ؟سياقكما هي أنواع مجموعات / أنظمة / آليات التنسيق الموجودة في  .1
/ من خالل أنظمة  ضمنفي مساعدة النساء والفتيات  للمشاركةما هو الدور الذي تلعبه؟ هل تفعل أي شيء   .2

 التنسيق هذه؟
 ا؟ما الصعوبة التي تتعرض له .3

  
 

 دقيقة 20-جلسة عامة:المناقشة والتغذية الراجعة

  .النقاط التالية إذا لم يتم طرحها خالل التعليقات قم باستخدام العودة إلى الجلسة العامة للمشاركين والمناقشة

 والمناقشة.

الرسمي، من الرسمي إلى غير  -يمكن أن يحدث التنسيق، ويجب أن يحدث على جميع المستويات •

 المحلي إلى اإلقليمي إلى الوطني إلى الدولي.

إن الرسمية نشطة )انظر الصورة أدناه(.  "العنقودية تكون أنظمة "المجموعةو ،في بعض السياقات  •

 هي مجموعات رسمية من الجهات الفاعلة في المجال اإلنساني )األمم المتحدةالعنقودية  المجموعات

 من القطاعات الرئيسية للعمل اإلنساني )مثل المياه والصرف اعوغير األمم المتحدة( في كل قط

ومسؤولياتها.  عنقودية يتم توحيد رؤساء كل مجموعةو. وغير ذلك ،الصحي والصحة والحماية والتغذية

على النوع االجتماعي بشكل عام من خالل مجموعة الحماية أو  القائميتم تنسيق أعمال العنف و

المجموعة العنقودية للعنف القائم على  جموعات العمل المعروفة باسمالمجموعات الفرعية ضمن م

على المستوى و االجتماعي. على النوع القائموعات العمل المعنية بالعنف أو مجم النوع االجتماعي

العنف القائم على ما يعرف بمنطقة مسؤولية االجتماعي  على النوعالقائم  عالمي ، يقود تنسيق العنفال

 ضمن مجموعة الحماية.و، االجتماعيالنوع 

مهمة ويجب أن تبقى على اطالع على  العنقودية تعتبر آليات التنسيق الرسمية مثل نظام المجموعات •

، فإن هذه . ومع ذلكالبرنامجتقييماتك وأنشطتك وخططك حتى يتمكنوا من فهم وتنسيق الفجوات في 

هناك وال يزال  -شعبية على مستوى المجتمع المحلي النظم الرسمية ال تصل دائًما إلى المستويات األكثر

، فإن "التنسيق" حالة عدم وجود هيئات تنسيق رسميةهذه المستويات. وحتى في حاجة للتنسيق عند 

إذ ال يزال بإمكان المنظمات أو الوكاالت في المنطقة نفسها أن تلتقي على نحو  -موجودانفسه ال يزال 

 عضها البعض.ثنائي أو تعقد اجتماعات بين ب

وأين يمكن لمنظمتك التدخل بفعالية  الثغراتوأين توجد أنظمة التنسيق بفهم ما يحدث تساعدك يمكن أن •

أن أنظمة التنسيق و. واألهم من ذلك، فعالاآلخرون  يقوم بهتجنب تكرار ما  كما يساعدك علىوأكبر. 

إذا كانت و، العلى سبيل المث -األخرىهي منتدى جيد إلثارة القضايا التي تريد أن تتناولها المنظمات 
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في هذا المجال تحتاج  ثغراتالمنظمات ال تستجيب الحتياجات النساء والفتيات، أو إذا الحظت وجود 

 إلى المعالجة.
 

 

 
 

        اإلنسانيةالتنسيق  بأنظمةالمتعلقة  اإلضافيةللمزيد عن المصادر  10ارجع للملحق 

 
 

 دقائق 5مقدمة للدعوة: العامة:الجلسة 

 سأل إ. الدعوةإلى الجزء التالي من لتنتقل في المناقشة السابقة  تم طرحهاألنظمة التنسيق التي  الدعوة استخدام دور

ينبثق أي تعريف إذا لم وبعض األفكار واألمثلة.  مع تناول عندما تقول "الدعوة"، ما الذي يفهمونهعن المشاركين 

 قدم وناقش التعريف التالي:عندها خالل المناقشة، 

 

 -األفراد ة منن قبل األفراد أو مجموعم -المتعمد واالستراتيجي للمعلومات االستخدام

تأثير على صناع القرار توظيف استراتيجيات لل الدعوة تشمل أعمالو ث التغيير.داإلح

من  المؤسسيتغيير المواقف وعالقات القوة والعالقات االجتماعية واألداء والسياسات،

 14نفس المشاكل.بمجموعات األفراد الذين يتشاركون  اجل تحسين وضعية

  وقد يعني ذلك زيادة الخدمات  وة لتحسين رفاه النساء والفتيات.إجراء الدع بإمكانهم أنوضح لهم

نحو ، أو الدفع حماية النساء والفتيات تعزيزأو  ،االجتماعيعلى النوع  القائمبالعنف  ذات العالقة

تشمل الدعوة تحديد صانعي وتغيير في السياسة أو القانون على المستوى الوطني أو الدولي. 

                                                 
 FCR 2003 و 2001تم تعديلها من رابطة حقوق المرأة في التنمية، 14
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)ما الذي سيجعل  وجهات التأثير؟( المطلوبالقرار )أي من يملك القدرة على إحداث التغيير 

صناع القرار أكثر احتماال إلجراء التغيير؟( ووضع استراتيجيات للتأثير على ذلك. يمكن أن 

 الدعوة من بسيطة إلى معقدة ومن محلية إلى دولية. تتراوح
 

 
 
 
 
 
 
 

 دقيقة. 15 - الدعوة فهم المناقشة ضمن مجموعة صغيرة:
 والمنظمات الخبرة العاليةذات  تلمنظماا من مزيج لديك نيكوأن  ولحا -تمجموعا ثثال وزع المشاركين على 

  التالية: األسئلةيحتوي على  لوح قالب  عةومجم للک ط  ع. أفي كل مجموعة األقلذات الخبرة 
 هل تقوم حاليا بالدعوة؟ ماذا؟ من الذي تدافع عنه؟  .1
 ما هو نوع التغيير الذي تحاول تحقيقه؟ .2
 لذي تجده صعبا؟ ا ما .3

 
 

 دقيقة  20-الجلسة العامة:التغذية الراجعة والمناقشة
 استخدم النقاط التالية إذا لم يتم طرحها خالل التعليقات والمناقشة.قم ب .لمناقشةوا لعامةا لجلسةا لیإ ودةلعا 

 والتعرف على ، الدعوة فعالً محاولة إجراء تغيير، لكن ال يجب أن يكون كذلك. تعني صعبًا يبدوذلك  إن

 أشخاص يمكنهم مساعدتك في إجراء هذا التغيير.
   من المخاطر التي حددعونا نختار وا محددة وكيف يمكن أن ندافع عنها.حالة دعونا نفكر في 

المسألة. )فيما يلي في جلسة الحد من المخاطر والتفكير في ما قد تبدو عليه الدعوة بشأن هذه  اطرحتموه

والفتيات في  ساءلنفترض أن الن المخاطر(. الحدبناًء على محتوى جلسة  بتعديلهقم  -مثال على ذلك

، ألن المراحيض دما يذهبن إلى المرحاضداخليا معرضات لخطر العنف الجنسي عن النازحينمخيمات 

 في هذه الحالة؟ هما هو التغيير الذي نريد م.بعيدة عن المخي
  لك  مناصراأن يكون  يمكن؟ من هيع إجراء التغيير الذي نريدمن يستطهدفك )أهدافك(.حدد ن، اآل

)شخص يتمتع بالسلطة ويهتم على األقل بقضايا النساء والفتيات(؟ * تأكد من أن هذه المناقشة تشمل 

 للدعوة. كمحافلكيفية عمل آليات التنسيق 
  أي ما هي رسالة الدعوة(؟ كن واضًحا ومحدّدًا بشأن ما تريده أو إليهنسعى اآلن ، ما هو التغيير الذي(

ون أكثر أمانًا للنساء بدالً من القول أن "المراحيض يجب أن تكف، )على سبيل المثالتحتاج إليه.ما 

، أو ضمن مسافة العائلية انييجب أن يتم بناء المراحيض داخل المب -، يمكن أن تكون رسالتكوالفتيات"

X إلخ.( ...كن من المسا. 
 تآليا لخال من( ئماًدا ليس لكن)و ةلدعوا تحدث ما غالباًف، ارئلطوا تسياقا في وضح لهم انه 

على و. يعتبر مفيدا تواصل الفردي وغير الرسميوالالتواصل والطلبات الرسمية فان  أيضاو. لتنسيقا

على استعداد  االجتماع إذا كانل يوم واحد من نظام التنسيق قب مسئول، يمكنك أن تطلب من سبيل المثال

 االهتمام الذي تستحقه. لن تلقىتشعر أنها  مجموعة إذا كنتللجهة نظرك لتقديم و
  المحادثات الفردية بعد من خالل . تابع صعب، وبعضها بعض التغييرات سهلة -لالستمراردًا كن مستع

 تقديم طلبات الدعوة واستمر في المحاولة.
 فكر كيف ستحمي ...الخلمؤسستك و لك -في عمل الدعوة المتضمنة المخاطر بعين االعتبار األخذ .

ات من خالل منظمات أخرى أو المعلوم ستقوم بتبادلهل  -لفتيات في المجتمعسالمتك وسالمة النساء وا

 كيف ستحافظ على سالمتك؟ومباشرة؟  ستقوم بعملها
  وفقًا للمبادئ  -االجتماعيعلى النوع  القائموجود العنف  تقديم الدليل على يجب أال تقضي وقتًا 'في

على جميع الجهات الفاعلة فانه يتعين  ،االجتماعيعلى النوع  القائمالتوجيهية المعمول بها دوليًا للعنف 

 المبادئ التوجيهيةإحالة األشخاص إلى و. واإلجراء افتراض أن هذه هي الحالة اإلنسانيفي المجال 

 
 

ومعرفتهم / تفاعلهم  ليتوافق مع المشاركين الذي تقدمه في آليات التنسيق التفاصيلمستوى يتعين تعديل 

قبل بتعبئته  المشاركونيقوم لمعلومات في االستبيان الذي إذا لم يتم تقديم هذه اوالسابق مع هذه األنظمة. 

 اتدعوة شخص ما من آلي قد يكون من المفيد أيًضاوقبل هذه الجلسة. عندها حاول تخمين ذلك التدريب، 

 يختلف قليالً في كل موقع.ان النظام  التنسيق المحلية ذات الصلة للمشاركة، حيث
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 دقائق 10-التفكير والمناقشة:ما المختلف في حاالت الطوارئ؟

  ما و. فعالاالختالف في التنسيق والدعوة في حاالت الطوارئ عما يقومون به حول  المشاركين بطرح سؤال على النقاش اختتم

 سلط الضوء علىبعض االقتراحات ومناقشتها ) تناولالمخاطر؟  هي مابشكل مختلف؟ هل سيتغير التركيز؟الذي يفعلونه 

القضايا التي تم إبرازها في اجتماعات على تركيز ال، وتاالجتماعا تكرار مقابل آليات التنسيق األخرى، المجموعات العنقودية

ط الضوء على يمكنك استخدام نموذج البرنامج لتسليو(. الحفاظ على الحياة...الخ المزيد من قضايا قد تتناولالتي التنسيق 

 اإلجراءات الرئيسية.
  لم يكن لديك وقت إذا و. التفكير التي بحوزتهم التنسيق والدعوة في جداولاطلب من المشاركين تدوين إجاباتهم / أفكارهم في قسم

 .بيتيكواجب  للمشاركين أعطها،ةقبل نهاية الجلس
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  الطوارئ: التأهب لحاالت 15الجلسة 

 

 األهداف التعليمية              
  الغاية من التأهب والمهام التي يمكن ان تعزز من التأهب.فهم 
  .عمل التخطيط للطوارئ. أوراقباستخدام  الممارسةفهم التخطيط للطوارئ 

 
 

 دقيقة 15و  : ساعة واحدةالوقت          

 لوضع تقسيم هذه الجلسة إلى قسمين وقضاء المزيد من الوقتيمكنك إذا كان لديك وقت إضافي،  مالحظة:        

 سيناريوهات الطوارئ المحتملة )التخطيط للطوارئ( وتطوير خطط االستعداد التفصيلية.
 
 

 ملصقاتو شريط،وأقالم تخطيط )عدة الوان(،و ،قالبلوح و شاشة،و : جهاز عرض،واد المطلوبةالم        

  مع 
  

 
 

   الميسر تحضيرات           

 .مراجعة الشرائح ذات الصلة •
 المشترياتو النقل، مكتوب عليها والتوجيه( االستقطابردية مع الموارد البشرية )أوراق فتحضير  •

او ما  قيبة/ ح وعاء ، ووضعها في/ األمن وسكن الموظفينوالسالمة االتصاالتو، الماليةو والتخزين،

 .شابه
الصلة كما هو موضح في مالحظات الجلسة  وذ بتحضير اللوح القالبإذا كنت ال تستخدم الشرائح، قم  •

 .أدناه

 
 

 دقائق 10جلسة عامة:مقدمة للتأهب للطوارئ:

 بعض األفكار من المشاركين. تناولقم بيفهمونه عندما نقول مصطلح "االستعداد".  عن الذي اسأل المشاركين 
 التيقناالستعداد للتعامل مع حالة عدم  يساعدنا علىأن التفكير والتخطيط لما يجب القيام به في حاالت الطوارئ  بين لهم 

إنها تدور حول االستباقية والتخطيط للمواقف المحتملة التي قد ووالتكيف بسرعة عندما يتغير الوضع من حولنا بسرعة. 

 جيدة. اتلتدخل العاجل فوًرا وتقديم خدما تحدث. سيساعد االستعداد المسبق على ضمان بدء
   بما  -، ويتأثرون بالنزاع أو الكوارث الطبيعية واإلجهاد للتوترقد يتعرض الناس وأنه عند حدوث حالة طارئة، وضح لهم

الجيران أو أو األصدقاء  من االسرةمن منازلهم أو وجود أفراد  الهرب ض لإلصابة أو االضطرار إلىفي ذلك التعر

، من لذلكوومنطقي حول ما يجب أن يحدث. أقل قدرة للتفكير بشكل واضح تكون ، بشكل عام -المتضررين بشكل مباشر

ولكن سيكون لديك على تعديل استجابتك  ثم إذا حدثت حالة طوارئ، فقد تحتاج إلى -مقدًما المفيد أن تفكر في هذه األسئلة 

 األقل إطار عمل يمكن العمل من خالله.
 

 دقيقة 30ساعة و  -ممارسة التأهب للطوارئ تمرين ضمن مجموعة صغيرة:

  على  جميع األنشطة التي يقومون بها حاليا ادراج وعات حسب التنظيم. اطلب منهممجم على المشاركينوزع

 اللوح القالب.

 قم بتوزيع الملصقات على المجموعات واطلب منهم وضع عالمة على كل نشاط من بمجرد اكتمال القوائم ،

من أنشطة  هذا النوع أن يكون لديهم بالفعل فكرة عناألنشطة التي يمكن القيام بها في حاالت الطوارئ )يجب 

 تعديالت التي ستكونلتحديد ال ادعم المجموعة واثناء قيامهم بالمناقشة،ير التي قاموا بها خالل التدريب(. التفك

، ذا قامت المنظمات بإدارة الحاالت، إعلى سبيل المثالف -األنشطة مجدية في حاالت الطوارئ تكون لكي ضرورية

)على سبيل  تعديل فأنت تريد منهم أن يحددوا ذلك كنشاط يمكن مواصلته في حاالت الطوارئ ولكن تحتاج إلى

 ث األولى(.المثال يقتصر على التركيز على الخطوات الثال
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  فقط من األنشطة التي بمجرد تحديد األنشطة التي يمكن القيام بها في حاالت الطوارئ، اطلب منهم اختيار واحد

 للجزء التالي من النشاط.باالعتبار  أخذها يجب

 في السيناريو الذي استخدمته طوال فترة التدريب )أو بدالً من ذلك يمكنهم التفكير في  التفكير اطلب من المشاركين

أنك ستستخدم هذا السيناريو للنظر في بعض إجراءات التأهب  لهم وقم بالتوضيح سياق الطوارئ الخاص بهم(. 

 التي من شأنها مساعدتهم على االستجابة بسرعة وفعالية أكبر عندما ينشأ الوضع.

  طوارئلا ويرسينا في تنفيذهسيتطلب  تهددح ذيلا طلنشاا كان ول کما التخطيط منهم تريد كنأ وضح لهم 1: زءلجا 

 كما يلي  . اطلب منهم إنشاء جدولالرئيسي
 

ما الذي يحتاج الى تغيير)  النشاط الحالي

على سبيل المثال: كيف 

سيبدو النشاط في حالة 

 الطوارئ

الشخص  الموارد المطلوب توفيها الموجودة الموارد

المسؤول،والوقت 

 الالزم

عاملين)الحد  .1  

 (.األدوار ،األدنى
 المواد  .2

عاملين)الحد  .1

 االدوار( االدنى،
 المواد .2

)للحصول/تحضير )

المذكورة في  المواد

 العمود السابق(

 

  اللوجستية من التشغيليةاثنين من االعتبارات  لى كل مجموعة واطلب منهم اختيار، انتقل إ: بعد ذلك2الجزء /

 القبعة. يجب أن يمروا بنفس العملية كما كان من قبل لهذين المجالين.
  والتفكير مرة أخرى في جلسة الحد من للنشاط الذي اختارهم بتحليل المخاطر ، اطلب منهم القيا: 3الجزء ،

 المخاطر واإلجابة على األسئلة التالية:
 النساء والفتيات والناجين على وجه الخصوص في هذا النشاط في  يتعرض لها ما هي المخاطر التي قد

 سياق الطوارئ؟
 الموظفون في تنفيذ هذا النشاط في سياق الطوارئ؟ يتعرض لها ما المخاطر التي قد 
 من هذه المخاطر؟ الحد تيجيات التي قد تساعد علىما هي االسترا 

  واالستفسار ومناقشتها.األخرى التأهب خططجميع ل بجولة معرض القيام : اطلب من المشاركين4الجزء ، 
 

 دقيقة 30-واإلجراءات األدوات،التأهبحول مهام  األمثلةجلسة عامة: تبادل 

   العاملين والبرامج  كن أن يقوم بها فريقك حولبعض مهام التأهب التي يم الضوءتسليط: 
 

 رفاه وسالمة العاملين 

  في مكانها.البروتوكوالت األمنية 
  ل .معدات االتصاتم شراء 
 شجرة االتصاالت األمنية محدثة 
 محددة. مصفوفة االتصاالت والمسؤوليات 
 طاقم "فريق الطوارئ" بأدوار ومسؤوليات واضحة  تحديد تم. 
 حالة طوارئإثناء بالطلبات الضاغطة للوفاء للعاملين  عدَّلجدول زمني م تم إعداد 

 
 البرامج

  جاهزة أُعدتتوعية الومواد  ونماذجاستمارات 
 مسبقًا توضيعها مجمعة وتم لنظافة/ ا مةالكرا تمستلزماو االغتصاب بعد ما تمجموعا. 
  محدثةفي المنطقة  االستجابة في حالة العنف القائم على النوع االجتماعيالخريطة الحالية لخدمات. 
 مطورةالبيانات وحماية السرية  بروتوكوالت إلدارة. 
 في حاالت الطوارئ. االستجابة للعنف القائم على النوع االجتماعي على لعاملينا يبرتد تم 

 
 على المشاركين اخذ  ، ينبغي. ومع ذلكوهميأن هذه الجلسة تركز على التحضير لسيناريو طارئ  بين للمشاركين

للطوارئ على أساس سيناريوهات طوارئ محددة ومحتملة(  التأهبخطط طوارئ )خطط  إلعدادالكافي الوقت 
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، وبين األدوات نالمشاركي كراسة فيموجود  المحتوى والموارد اإلضافية لدعم هذه العمليةإن ي سياقهم الخاص. ف

 .التي سيتم تقديمها بعد ذلك
 أن االنتقال إلى برمجة الطوارئ )والخروج من برمجة الطوارئ فور انتهاء األزمة( هو عنصر  للمشاركين وضح

يتعين كيف و. ،على سبيل المثال اللوجيستية والبرمجية الشواغلأساسي في التخطيط للتأهب. ويشمل ذلك كال من 

 األخذ بعين االعتبار، وكذلك الطوارئ رمجةبللمساعدة في الموارد المالية والبشرية والهياكل المادية تغيير 

دة ما يكون محدودًا عافي حالة الطوارئ أن التمويل مع مالحظة ، ت الخروج من بداية برمجة الطوارئاستراتيجيا

إن إنشاء برنامج كبير ومعقد في حاالت الطوارئ عندما يكون هناك تمويل لمدة  وقصير األجل.على سبيل المثال،

 .التالية قد يخلق توقعات للموظفين والمستفيدين ال يمكن تحقيقها تواشهرين فقط دون النظر في الخط
   يكون هناك نقص في الوقت والموارد واألولويات التي يتعين القيام بها. أنه في حالة الطوارئبين للمشاركين ،

 نم ستتناولها لتيا األولويات لمختلفةا تاعاطلقا دوائر دمتق کما. للوقت والموارد أولوياتهاتحدد اإلدارة العليا و

على النوع االجتماعي قبل الطوارئ  القائموالعنف  الجنسلم يتم توعيتهم بقضايا  اإذو. ئةراطلا مجهاراب لجأ

على النوع  القائمفي دعم احتياجات النساء والفتيات واستجابة العنف  ما هي مشاركتهم )وبالتالي ال يرون

قبل  توعيتهم مهممن الفإنه ، الطوارئ. لذلك وقوع حالة وية عندأوليعتبروها  من غير المرجح أنو، االجتماعي(

 .على النوع االجتماعي منذ البداية القائمإذا كنت تريد منهم معالجة مشكالت العنف والطوارئ، 
  :قدم أدوات التأهب التالية كموارد إضافية 

 تم تصميم نموذج خطة التأهب المبين أدناه لدعم تفكيرك أثناء التدريب على اإلجراءات  -خطة التأهب  نموذج

 .وقوة المنظمة.، وفقًا للتدخالت الحالية في حاالت الطوارئ ولمنظمتك لكاألكثر احتماالً بالنسبة 
 إعدادتم تضمين األسئلة لتوجيه يو. سياقكفي احتماال إرشادات لتحديد السيناريوهات األكثر  -السيناريو إعداد 

 .نموذج خطة التهب السيناريو الخاص بك في عالمة التبويب الثانية من نفس جدول
  خريطة بسيطة تحدد من يجب  -حالة الطوارئ عند حدوث لألفراد الرئيسييناالتصاالت والمسؤوليات مصفوفة

أن خطوط االتصاالت واضحة وأن الناس ى إنها تؤكد علأن يتصل بمن وما هي مسؤولياتهم عند حدوث األزمة. 

 .الضرورة رفون ما يجب القيام به عنديع
 قائمة بالمواد التي يحتاجها فريق االستجابة إذا كان  -لطوارئ/ قائمة التحقق من الموادمجموعة أدوات نشر ا

 .عن تجهيزها  المسئولأنواع وكمية المواد الالزمة ومن  تضمعليه نشرها في حالة أزمة. وهي 
 

 جلسة عامة: التغذية الراجعة،الملخص واالختتام

 

 النقاط الرئيسية في الجلسة، مع التركيز على ما يلي: تلخيص 
 واحد مسئولمع تخصيص شخص  ،وواضحةفعالية عندما تكون محددة  تكون أنشطة التأهب أكثر 

 وجدول زمني.
  القيام بمهمة واحدة أو مهمتين في األسبوع على مدار والمهام.  وزعالقيام بالتأهب دفعة واحدة.  يتعينال

 على اإلطالق ألنك تكون غير مستعد أنبدال من  أن تكون مستعدًا بشكل جزئي يفضلوفترة من الزمن. 

 ".للتأهب نشاط كدفع جميع المهام الصغيرة " لم تتوقف عن
 ما ستقوم به في حالة الطوارئ. تذكر أنك بحاجة إلى أن تقرر أين تكمن قوتك كمنظمة وكأفراد في تقرير 
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  : االختتام16الجلسة 

 

 األهداف التعليمية             

 ..مراجعة وتلخيص ما تم تعلمه والخطوات الالحقة 
. 

 
 

 : ساعة واحدةالوقت         

         
 

   ما شابه الستخدمها كجوائز، أوشوكالتة و لوح قالب من األسبوع،و لوح قالب لمواقف االنتظار، :المواد المطلوبة           

 شيء الستخدامه في نشاط االختتام. أوشريط صغير أو  شهادات،           

  

  
  

 
 

   تحضيرات الميسر          

يمكن أن تكون بمثابة دعم للمشاركين إذا كانت  التي اإلضافيةالمصادر و مواقف االنتظار،مراجعة أسئلة  •

 را.فوهناك أسئلة ال يمكن اإلجابة عنها 
 غرفة التدريب. فيمن األسبوع  القالب األلواحترتيب  •

 
 

 دقيقة 30-ملخص وأسئلةجلسة عامة:

   على الحائط. األلواح القالبةاطلب من المشاركين القيام بجولة حول الغرفة، ومراجعة 
  وعناوين الجلسات  لألجندةفارغ  نموذجمجموعات صغيرة وقدم لهم كل حزمة بما في ذلك  علىالمشاركين وزع

 (.مسبقاومحتوى الجلسة الرئيسي )مع حجب المحتوى بحيث ال يمكن للمشاركين البدء 
 يمكن.  أن هذه منافسة لمعرفة من يمكنه إعادة تكوين نظرة عامة على التدريب بأسرع ماللمشاركين  وضح

منح  يتمو ، ثم يرفعوا أيديهم ليقوم الميسرون بفحص عملهم.وضع وجهات نظرهم معاأن  يتعين على المشاركينو

 .جائزة بسرعةالمجموعة التي تحصل على اإلجابة الصحيحة 
 قائمة دقيقة بالجلسات التي تحتوي على معلومات أساسية للتحقق من اإلجابات )تأكد من تحديث هذا إذا ما يلي 

 قمت بنقل الجلسات أو المحتوى أثناء التدريب(:
 
  

 
 النقاط الرئيسية الجلسة 

1اليوم   
النساء والفتيات والعنف القائم على 

النوع االجتماعي في حاالت 

 الطوارئ

 في حالة الطوارئعلى النوع االجتماعي  القائم العنف تعريف 
 النزاعص الكوارث الطبيعية وحاالت خصائ 
  الطوارئ على النساء والفتياتحاالت تأثير 
 التي طال أمدهامقابل حاالت الطوارئ  الحاالت الطارئة الحادة 
  على النوع االجتماعي القائم العنفعواقب 

مقدمة واعتبارات ال - التقييم

 أخالقية
 على النوع االجتماعي في حاالت الطوارئ القائم للعنفالتقييم السريع  الغرض من 
  على النوع االجتماعي في  القائم لعنفا تقييماالعتبارات األخالقية التي تنطوي عليها

 حاالت الطوارئ 
 األطفال وجمع المعلومات 
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 النقاط الرئيسية الجلسة 
)تدقيق السالمة، أداة مناقشة  التأهب واالستجابة في حالة الطوارئمجموعة أدوات تقييم   األدوات والممارسات - التقييم

 خرائط ة المقابلة الشخصية ، أداة رسم، أداالمجتمعرسم خرائط مجموعة التركيز، دليل 

 (الخدمات 
 كل من هذه األدوات المختلفة. مزايا وعيوب 

 اليوم الثاني
 الصادر عن لجنة اإلنقاذ الدوليةالغرض من نموذج برنامج االستجابة واالستعداد للطوارئ   مقدمة لنموذج البرنامج

 في حاالت الطوارئ
 نموذج البرنامج ومخرجات غايات، أهداف 
 الفتيات المراهقات في برنامج االستجابة واالستعداد للطوارئ 
 الناجون ذوو اإلعاقة في برنامج االستجابة واالستعداد للطوارئ 
 في حاالت الطوارئ برنامج العنف القائم على النوع االجتماعي مبادئ 
 التفاعالت الداعمة مع النساء والفتيات والناجين 

 في حاالت الطوارئ ةالخطوات األساسية إلدارة الحال  الحالةإدارة 
 التمييز بين إدارة الحالة والدعم النفسي  الدعم النفسي االجتماعي

 الغرض من الدعم النفسي واالجتماعي 
 األنشطة النفسية واالجتماعية المحتملة 

حزمة الحد األدنى من  الصحية )مجموعةد التدخالت المبادئ التوجيهية الرئيسية التي تحد  االستجابة الصحية

إدماج حول  المبادئ التوجيهية للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالتالخدمات األساسية،

الصحية السريرية  والمعالجة في العمل اإلنسانيعلى النوع االجتماعي العنف القائم 

 لالغتصاب والرعاية اإلكلينيكية للناجين من االعتداء الجنسي(
 على النوع الت الصحية الرئيسية والجداول الزمنية للناجين من العنف القائم التدخ

 االجتماعي
 غرض وأهمية نظم اإلحالة    اإلحالةأنظمة 

  الفعالة ةاإلحال نظم أمام القيود التي تقف 
3اليوم   

 المجتمعية من التوعية الهدف  التوعية المجتمعية
 الرئيسية اضيعالمو 
  بما في ذلك عدم استخدام صور العنف(إنشاء رسائل فعالة( 
 المجتمعية طرق التوعية 
 السالمة في التواصل المجتمعي 
 

 تعريف والغرض من أعمال الحد من المخاطر   الحد من المخاطر
 فئات المخاطر بالنسبة للنساء والفتيات 
 استراتيجيات للتعامل مع المخاطر 
 مبادئ الحد من المخاطر 
 ستغالل الجنسياإلساءة الجنسية واال منع 
   عدم إلحاق األذى 

االستجابة لألشكال األخرى من 

أنواع العنف القائم على النوع 

 االجتماعي في حالة الطوارئ

  مختلفة من العنف القائم على النوع االجتماعي التي قد تتفاقم في حاالت الطوارئأشكال 
 لهذه األشكال من العنف لالستجابة استراتيجيات 
  الشديدةحدود مقدم الخدمة في حاالت الطوارئ 
 

 الغرض من تبادل المعلومات  إدارة وتبادل المعلومات
 المعلومات  وتبادل أفضل الممارسات في إدارة 
  / في حاالت الطوارئ اإلتالفتخزين البيانات 

4اليوم   
 التنسيق والدعوة تعريف  التنسيق والدعوة

  في  القائم على النوع االجتماعي العنف برامجالنقاط الرئيسية للتنسيق والدعوة من أجل

 حاالت الطوارئ
 الغرض وتعريف التأهب لحاالت الطوارئ   التأهب في حالة الطوارئ

   ممارسة تخطيط التأهب 
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 النقاط الرئيسية الجلسة 

 نظرة عامة على أدوات التأهب 
 

  اإلجابة عليها لم يتمهناك أسئلة  على ما إذا كان الضوءتسليط و. االنتظاراستعراض ومناقشة أي أسئلة في موقف 

أي أسئلة أو كان لديهم  إذا المشاركيناسأل  ، حيثما أمكن ذلك.إضافية وتقديم مصادرخالل هذا التدريب، 

 وناقشها.استفسارات إضافية، 
 

 
 دقيقة. 20 -تمرين عام: االختبار النهائي 

 فهم  بعمل مسابقة لمعرفة مدى قومنسواء من التدريب، قبل االنته النهائي بان هذا التمرين هو للمشاركين بين

 الموضوعات المختلفة التي تمت تغطيتها أثناء التدريب.
  حيوانات الستخدامه كصوت  صوت، واطلب من كل مجموعة أن تختار مجموعات أربععلى  المشاركينوزع

 جرس. اختبر "الجرس" لكل مجموعة.
  إذا وثواٍن لإلجابة على السؤال.  5 ا"الجرس" لديه صوت تقوم بعملاقرأ األسئلة التالية. المجموعة األولى التي

، فستنتقل الفرصة إلى اإلجابة في غضون المهلة الزمنية ، أو فشلوا فيوا باإلجابة عليها بشكل غير صحيحقام

السؤال مرة أخرى  اطرح، احد منهم بشكل صحيح يجب)أو إذا لم  ستقوم بعمل الصوتالمجموعة التالية التي 

 في حال الحصول ما عدا تلك التي أجابت بشكل غير صحيح(. أعط نقطتين -خيار لكل الفرق لإلجابةال يوأعط

ً على إجابة صحيحة ونقطة واحد يمكنك تقديم خيار و، في هذه الحالة -ة للحصول على إجابة صحيحة جزئيا

 ية من خالل إكمال اإلجابة المقدمة.لمجموعة أخرى لكسب نقطة إضاف
o ( ا كانت قم بمنح النقطة إذ -ال تهتم كثيراً بالصياغة الدقيقةما هو العنف القائم على النوع االجتماعي؟

والتوقعات  إلخ.(، والموافقة، ...الجسدية والعاطفية والجنسية وبشكل جزئيتتضمن األذى / العنف )

 .للرجال والنساء.(االجتماعية الجنسانية / المبنية على األدوار 
o  بشكل خاص في سياقات الطوارئ. مستضعفاتاذكر ثالث طرق تكون النساء والفتيات 
o  التوصيات األخالقية والسالمة الثمانية الخاصة بجمع البيانات حول العنف االعتبارات اذكر أربعة من

 الجنسي.
o   وارئ؟في حاالت الط الحالةما هي الخطوات ذات األولوية إلدارة 
o { هي خبيرة في التوعية اادخل اسم مناسب هنامنظمة غير حكومية محلية تسمى } لمجتمعية وزيادة

لهم البدء في تقديم ، هل ينبغي حالة طوارئعند وقوع ومن قبل.  حالة إدارةبأبدا  يقوموالم والوعي. 

 ؟ لما و لما ال؟القائم على النوع االجتماعي للناجين من العنف ةإدارة الحال
o االجتماعي.ثالثة أنواع من الدعم النفسي  اذكر 
o  تمارين االسترخاء / الرعاية الذاتية.من  اذكر ثالثة 
o   واإلطار القائم على النوع االجتماعيالصحية للناجين من العنف  الرعايةاثنين من تدخالت اذكر ،

 لتكون فعالة. م فيهزمني الذي يجب أن تقدال
o  طوارئلا حاالت في االجتماعي وعلنا علی ملقائا فلعنا تتقييما في مهماداستخا نيمک نتيأدا مسااذكر. 
o  ؟العنقودية ما هو نظام تنسيق المجموعة 
o هي الدعوة؟ ما 
o للطوارئ؟ التأهب ما هو 
o  على النوع  القائممن خاللها مشاركة المعلومات حول خدمات العنف  يمكن اذكر طريقتين رئيسيتين

 االجتماعي في حاالت الطوارئ.
o أنشطة / تدخالت للحد من المخاطر المحتملة. .اذكر ثالثة استراتيجيا / 
o  مهم؟ يعتبر مهم / مسار اإلحالة ولماذاما هو نظام 

 
 مركز الثاني. استخدم أي إجابات غير صحيحة كفرصة لمناقشة للوأعطي جوائز للمجموعة الفائزة والنقاط  اجمع

 الموضوع وضمان الفهم.
 

 دقيقة. 10 -العامة: الخاتمة والشهادات  الجلسة
 يُعد التمرين التالي طريقة لطيفة للمشاركين إلظهار تقديرهم و، فافعل ذلك في هذه المرحلة. تقدم شهاداتسكنت  إذا

دد في دائرة واطلب من المشاركين الوقوف أمام أي شهادة. ح ووجها الى األسفل شهاداتاللبعضهم البعض: ضع 

 يجب أن يتقدموالدائرة وقراءة اسم المستلم.  ركز، والدخول إلى مالتي إمامه التقاط الشهادةبللبدء  مشارًكا واحدًا
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، حيث يُظهر المشاركون تقديرهم للمستلم )يعود الشخص السابق إلى شهادته ويستلمالمستلم إلى مركز الدائرة 

مكانه في الدائرة(. ثم اطلب من الشخص الذي تلقى لتوه شهادة خاصة به أن يقرأ االسم على الشهادة التي كان يقف 

 على شهادة. قدمها إلى المستلم التالي عند انتقاله إلى مركز الدائرة. كرر ذلك حتى يحصل كل شخصيثم  ،أمامها 
 مشاركتهم.على  الجميع اشكر 
 قول عبارة  كرة على أحد المشاركين واطلب منهكان لديك متسع من الوقت، فيمكنك القيام بنشاط موجز: إلقاء  إذا

، فاستمر في تان ال يزال لديك وقإذا كوالكرة على مشارك آخر.  يحدة عن تجربة التدريب بالنسبة له، ثم إلقوا

أن يقولوا كلمة واحدة عن شعورهم في نهاية  المشاركينالقيام بجولة ثانية حيث تطلب من النشاط عن طريق 

 التدريب.
الجلسة من خالل تسليط الضوء على أي خطط للمتابعة مع المشاركين وتذكيرهم بالمكان الذي يمكنهم فيه  إنهاءيتم 

 (.10إضافية للدعم )انظر الملحق  مصادرإيجاد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 دليل الميسر -التدريب على التأهب واالستجابة للعنف القائم على النوع االجتماعي في حاالت الطوارئ

 80  لجنة اإلنقاذ الدولية 

 المالحق
 

 في وثائق منفصلة في حزمة التدريب. المالحقعلى جميع  الحصوللسهولة االستخدام، يمكن 
 

 المشارك أجندة: 1الملحق 
 الميّسر  أجندة: 2الملحق 
 القراءات األساسية :3الملحق 
 : السيناريو4الملحق 
 )مع إرشادات إضافية( االجتماعيعلى النوع : نموذج برنامج العنف القائم 5الملحق 
 (التعديل: مجموعة أدوات التقييم )مع إرشادات 6الملحق 
 نشرات وكراسة الجلسات.: 7الملحق 

  التعريف بالعنف القائم على النوع االجتماعي.بطاقات  - 2الجلسة 

  حول العنف القائم على النوع االجتماعي نماذج بطاقات المبادئ التوجيهية - 3الجلسة  

 لعب ادوار ممارسة التقييم وسيناريوهات بطاقات – 5 لجلسةا 

  االجتماعي إلدارة الحالة والدعم النفسي إرشادية مذكرة – 7الجلسة 

  بطاقات الرعاية الصحية - 8الجلسة 

  بطاقات التجول حول – 9الجلسة 

  مواد التوعية المجتمعية - 10الجلسة 

  المخاطر الحد نشرة - 11الجلسة 

  وصف مخيم النتا - 11الجلسة 

  بطاقات مطابقة الحد من المخاطر - 11الجلسة 
 النماذج :8 الملحق

 السيناريو( إعداد ج تخطيط التأهب )مع إرشاداتنموذ 
 .نماذج وأمثلة مصفوفة االتصاالت والمسؤوليات  
 التوزيع التحقق منقائمة  نماذج وأمثلة عن 
 الشرائح :9 الملحق
 اإلضافية المصادر :10 الملحق

 .العنف القائم على النوع االجتماعي 
 حاالت الطوارئ والمعايير اإلنسانية 
 االجتماعي إدارة الحالة والدعم النفسي 
 االستجابة الصحية للعنف الجنسي 
 اإلساءة الجنسية واالستغالل الجنسي منع 
  اإلعاقة دمج 
 اآلمنة األماكن  
 المساحات اآلمنة 
 المعلومات.وتبادل  / إدارةالرصد والتقييم 

 


