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تــم إنتــاج ا�داة التدريبيــة متعــددة ا�غــراض للرعاية الســريرية للناجيات من االعتداء الجنســي في عام ٢٠٠٨ بواســطة 
اللجنــة الدوليــة ل�غاثــة وجامعــة كاليفورنيــا, لــوس انجلــوس.إن الهــدف مــن ا�داة هــو تحســين الرعايــة الســريرية 
والمعالجــة العامــة للناجيــات مــن االعتــداء الجنســي عــن طريــق توفيــر ا�رشــادات الطبيــة وتشــجيع  الرعايــة 

المختصة والمتعاطفة والسرية.
لقد جرى تقييم أداة الرعاية الســريرية للناجيات من االعتداء الجنســي في عام ٢٠١٢ في عدة دول (١). لقد أظهر هذا 
التقييــم أن هنــاك حاجــة للمزيــد مــن التدريــب علــى طــرق الرعايــة النفســية - االجتماعيــة مــن أجــل العامليــن فــي 
ــة ا�دوات  ــدف مجموع ــي. ته ــص الطب ــالل الفح ــات خ ــدة للناجي ــة جي ــم ذي نوعي ــم دع ــي لتقدي ــال الصح المج
ــن  ــات م ــراض للناجي ــددة ا�غ ــة متع ــي ا�داة التدريبي ــودة ف ــرات الموج ــذه الثغ ــتجابة له ــى االس ــذه إل ــدة ه الجدي

االعتداء الجنسي.
ــة  ــل ا�داة التدريبي ــب وتكم ــذه  لتصاح ــدة ه ــة ا�دوات الجدي ــي مجموع ــددة ف ــع المح ــر المواضي ــم تطوي ــد ت لق

متعددة ا�غراض ا�صلية للرعاية السريرية للناجيات من االعتداء الجنسي , تهدف ا�قسام إلى : 

     مســاعدة مقدمــي الرعايــة الصحيــة علــى تطويــر مهــارات االســتجابة الفائقــة الجــودة والمراعيــة لســرية 

الحاجات النفسية - االجتماعية للناجيات من االعتداء الجنسي عندما يسعين للعالج في المنشأة الصحية.
     تمكيــن مقدمــي الرعايــة الصحيــة مــن إنشــاء عالقــة مــع الناجيــات تقــوم علــى الثقــة. إن الشــكل العــام 
 - النفســية  الرعايــة  علــى  تدريبهــم  لتحســين  مواضيــع   اختيــار  مــن  الميســرين  تمكــن  ا�دوات  لمجموعــة 

االجتماعية وفقÂ للحاجات المحددة للمشاركين في التدريب.
     الرجــاء مالحظــة أن مجموعــة ا�دوات هــذه ليســت وحــدة تدريبيــة علــى التعامــل الشــامل مــع الحــاالت أو 
الرعاية النفسية - االجتماعية التامة, عوضÂ عن ذلك فهي تقوم بتعزيز مفهوم الرعاية التي تتمحور حول الناجية, مما 
يظهــر التعاطــف مــع الناجيــات فــي حيــن يتــم تزويــد مقدمــي الرعايــة الصحيــة بــأدوات عمليــة لفهــم وإشــراك 

ومساعدة وإحالة الناجيات لمتابعة الرعاية ذات الصلة.

استخدام مجموعة ادوات النفسية - االجتماعية 

ــن  ــات وتماري ــرات ومناقش ــى محاض ــوي عل ــية وتحت ــع رئيس ــبعة مواضي ــى س ــذه إل ــة ا�دوات ه ــم مجموع تنقس
ومــواد تدريبيــة ذات صلــة بــكل موضــوع تدريبي. يقــدم الجدول ٢ أدنــاه نظرة عامــة للمواضيع المختلفــة وا�هداف 
ــة (٢),  ــرى معروف ــة أخ ــدات تدريبي ــن وح ــة م ــع المختلف ــوى المواضي ــاد محت ــم اعتم ــدرة. يت ــة المق ــدة الزمني والم
وتــم اختبارهــا ضمــن ســياقات منهجيــة مختلفــة. فــي دليــل الميســرين للرعايــة الســريرية للناجيــات مــن االعتــداء 
الجنســي, تتــم ا�شــارة إلــى المواضيــع المختلفــة لمجموعــة ا�دوات هــذه حيــث تدعــو الحاجــة إلــى ذلــك مــن أجل 

مساعدة الميسر على التحضير من أجل التدريب.

ــن  ــي ضم ــداء الجنس ــن االعت ــات م ــريرية للناجي ــة الس ــراض للرعاي ــددة ا�غ ــة متع ــة ا�داة التدريبي ــم فعالي (١)  تقيي
سياق إنساني, اللجنة الدولية ل�غاثة, حزيران ٢٠١٢ (متوفر عند الطلب)  

 
(٢)  انظر إلى المراجع في مقدمة كل موضوع.
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للرعايــة  االجتماعيــة  النفســية  ا
دوات  مجموعــة  عــن  مقدمــة 
السريرية للناجيات من االعتداء الجنسي
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الجدول 1 : ا�يقونات الموجودة في مجموعة ا�دوات النفسية - االجتماعية

ــن  ــات م ــريرية للناجي ــة الس ــة للرعاي ــية - االجتماعي ــة ا�دوات النفس ــي مجموع ــة ف ــع المتضمن ــد بالمواضي يقص
ــي  ــداء الجنس ــن االعت ــات م ــريرية للناجي ــة الس ــراض للرعاي ــددة ا�غ ــة متع ــز ا�داة التدريبي ــي تعزي ــداء الجنس االعت
بشــكل عــام. يمكــن إضافتهــا الــى جوهــر التدريــب علــى الرعايــة الســريرية للناجيــات مــن االعتــداء الجنســي أو يتــم 
اســتخدامها لتطويــر  تدريبــات المتابعــة  لمقدمــي الرعايــة الصحيــة  المرخصــون للرعايــة الســريرية للناجيــات مــن 

االعتداء الجنسي.
 - النفســية  ا�دوات  لمجموعــة  المقــدرة  والمــدة  وا�هــداف  المواضيــع  علــى  عامــة  نظــرة   : رقــم٢  الجــدول 

االجتماعية للرعاية السريرية للناجيات من االعتداء الجنسي.

التوقيت المقترح

ناقش

تمرين

محاضرة 

مادة تدريبية

 - النفســية  ا�دوات  مجموعــة  إلــى  ا©شــارة 

االجتماعيــة للرعايــة الســريرية للناجيــات مــن االعتــداء 

الجنسي

( موجودة فقط في دليل الميسر )

المدة

3 ساعات
 وخمس دقائق

ا�هداف
الموضوع 1 : مقدمة عن العنف القائم\المبني على لنوع الجنس

المحتوى

      فهــم وشــرح الفــرق بيــن النــوع االجتماعــي 
والجنس 

       فهــم وشــرح العالقــة بيــن العنــف القائــم\
والســلطة  االجتماعــي  النــوع  علــى  المبنــي 

واستخدام القوة والموافقة.

       تعريــف ا�نــواع المختلفــة للعنــف القائــم \ 
والعنــف  االجتماعــي  نــوع  علــى  المبنــي 

الجنسي.

أ ) مفاهيم رئيسية
تمرين # 1: ما الذي يتوجب وال يتوجب على النساء/ 

الرجال فعله

مناقشة : الجنس والنوع االجتماعي

تمرين # 2 : النوع االجتماعي أو الجنس

مناقشــة :الســلطة. واســتخدام القــوة والموافقة 
المستنيرة

الموافقــة  حــول  الحالــة  دراســات   :  3  # تمريــن 
المستنيرة.

ــوع  ــى الن ــي عل ــم \ المبن ــف القائ ــف العن ب ) تعري
االجتماعي

مناقشــة: أشــكال العنــف القائــم \ المبنــي علــى 
النوع االجتماعي



3  

المدة

5 ساعات و 
10 دقائق

ا�هداف
الموضوع 2 : فهم العواقب المترتبة على العنف القائم\المبني على نوع االجتماعي

المحتوى

       تحديــد العواقــب المترتبــة علــى العنــف 
القائــم \ المبنــي علــى نــوع االجتماعــي وآليــات 

التأقلم.

       فهم التأثير على الفرد والعائلة والمجتمع.

       فهــم أهميــة عوامــل آليــات التأقلــم التــي 
تعــزز التعافــي. وتعلــم مــا الذي يمكــن ل�فراد 
والعائلة والمجتمــع ومقدمي الرعاية الصحية 

فعله لمساعدة الناجية.

والمصطلحــات  التعريفــات  علــى  االتفــاق      
المستخدمة لوصف المستويات المختلفة من 
التوتــر تحديــد ردود الفعــل الشــائعة والفوريــة 
والعاطفيــة والســلوكية بعــد التعــرض للعنــف 

الجنسي.

المســاهمة  المخاطــرة /  عوامــل  تحديــد       
وا©ســباب الجذرية للعنــف القائم\المبني على 

النوع االجتماعي.

      فهم ووصف المبادئ ا»رشادية للعمل مع 
الناجيات من العنف القائم \ المبني على النوع 

االجتماعي

ــوع  ــى الن ــم عل ــف القائ ــة العن ــب المترتب أ )  العواق
االجتماعي 

مناقشــة : العواقــب المترتبــة علــى العنــف القائــم 
\ المبني على نوع االجتماعي

: العوامــل التــي تــؤدي الــى التعافــي  محاضــرة 
والعوائق في طريق المساعدة

تمرين# 4 : قصة كونستانس

ب )  ردود الفعــل الشــائعة والفوريــة والعاطفيــة 
 \ القائــم  للعنــف  التعــرض  بعــد  والســلوكية 

المبني على النوع االجتماعي .
محاضرة : ماذا نعني بالتوتر؟

تمرين 5 : التأقلم مع ردود الفعل.

جـ)  االستجابة للعنف الجنسي
ــم \  ــف القائ ــة بالعن ــل المرتبط ــرة : العوام محاض

المبني على النوع االجتماعي.
تمريــن 6#: ا©عــراف  االجتماعيــة والثقافيــة التــي 
نــوع  علــى  القائم\المبنــي  العنــف  تدعــم 

االجتماعي.
مناقشــة : المبــادئ ا»رشــادية مــن أجــل مســاعدة 

الناجيات من العنف الجنسي 

تمريــن # 7 : المبــادئ ا»رشــادية مــن أجــل مســاعدة 
الناجيــات مــن العنــف القائم\المبنــي علــى النــوع 

االجتماعي
النــوع  المبنــي علــى  العنــف  : شــجرة  تمريــن# 8 

االجتماعي.

المدة

3 ساعات 
و 25 دقيقة 

 

ا�هداف
الموضوع 3 : مهارات التواصل المرتكزة على الناجيات

المحتوى

علــى  المرتكــزة  المهــارات  أهميــة  فهــم      
الناجيات

     فهــم أهميــة موقــف عــدم اللــوم عنــد 
التعامل مع الناجيات.

المعلومــات  إعطــاء  بيــن  الفــرق  فهــم      
وإسداء النصح.

والمشــاركة  التواصــل  مهــارات  تطبيــق    
ا©ساســية مثــل مهــارات وتقنيــات االســتماع 

الفعال لطرح ا©سئلة 

أ ) مقدمة للمهارات المبنية على الناجيات 
تمريــن # 9 : العمــل مــع الناجيــات والوصــول لتلقــي 

االفصاحات 
مناقشــة : مــا هــي ردود الفعــل المرتكــزة علــى 

الناجيات ؟
ــى  ــز عل ــل  المرتك ــاركة والتواص ــارات المش ب ) مه

الناجيات  : كيف تستمع وتطرح ا©سئلة
مناقشة : مقدمة عن االستماع الفعال 

وطــرح  الفعــال  االســتماع  تقنيــات   : محاضــرة 
ا©سئلة.

تمرين # 10 : تمرن على مهارات المشاركة.
مناقشــة : مــا يجــب فعلــه وعــدم فعلــه فيمــا 

يتعلق بالتواصل.
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المدة

ساعتين 
و 35 دقيقة 

ا�هداف
الموضوع 4 : ا�دوار المختلفة , ا�هداف المختلفة : مساعدة الناجيات على الوصول إلى الخدمات

المحتوى

أ ) االســتجابة علــى مســتوى متعــدد القطاعــات 
للعنف الجنسي.

مناقشــة : نظــرة عامــة علــى الحــد ا دنــى مــن 
الخدمات التي يجب تقديمها للناجيات .

مناقشــة : تعزيــز الحاجــة إلــى  خدمــات االســتجابة 
على مستوى متعدد القطاعات 

تمريــن # 11 : المقاومــة مــن  المجتمــع و مــن العبــي 
ا دوار .

ب ) ا دوار المختلفة وا هداف المختلفة 
تمريــن # 12 : مناقشــة ا دوار المختلفــة وا هــداف 

المختلفة .
المناقشة : أهمية تقسيم المسؤوليات.

      تحديــد الحــد االدنــى الموصــى   بــه  مــن 
خدمات االســتجابة التي يجــب أن تكون متاحة 
للحد من  العواقب المؤذية للعنف الجنسي و 

لمنع المزيد من ا¨صابة والصدمة و الضرر 

ــي  ــون دورا ف ــخاص يلعب ــدة أش ــد ع          تحدي
التعامــل مــع الناجيــات مــن العنــف الجنســي 
ومعرفــة   أدوارهم المختلفة ومســؤولياتهم 

في االستجابة إلى العنف الجنسي.

المدة

ساعة واحدة  و
50 دقيقة 

ا�هداف

الموضوع 5 : التواصل المرتكز على الناجين  مع ا�طفال

المحتوى

مناقشة : ما هو التواصل الجيد مع ا طفال ؟
ــف  ــول العن ــال ح ــع ا طف ــدث م ــن # 13 : التح تمري

الجنسي .
ــع  ــل م ــي التواص ــات ف ــل الممارس ــرة : أفض محاض

ا طفال.
تمرين # 14 : التواصل مع ا طفال الناجين 

علــى  المبنيــة   التواصــل  مهــارات  تطبيــق     
الناجين مع الطفل الناجي 

المدة

ساعتان

ا�هداف

الموضوع 6 : اعتبارات خاصة من أجل العمل مع الناجين الذكور

المحتوى

مناقشة : حاجات وهموم الناجين من الذكور 
محاضــرة : القضايــا الرئيســية التــي قــد تؤثــر علــى 

رغبة الناجي الذكر على ا¨فصاح.

الهمــوم  حــول  والمعرفــة  الوعــي  زيــادة     
والحاجــات الرئيســية للناجيــن مــن الذكــور  مــن 

العنف.
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المدة

ساعتان و
20 دقيقة

ا�هداف
الموضوع 7 : العناية الذاتية لمقدمي الخدمات

المحتوى

أ ) ا�شكال والعالمات المختلفة للتوتر 

محاضــرة : الصحــة العقليــة والســالمة النفســية - 

االجتماعيــة أثنــاء العمــل مــع الناجيــن مــن العنــف 

القائم \ المبني على نوع االجتماعي.

تمرين # 15 : ما الذي يتسبب لي بالتوتر ؟ 

محاضرة : تحديد ا�شكال المختلفة للتوتر 

ب ) أدوات التعامل ا�ساسي مع التوتر 

تمرين # 16 : إزالة التوتر الشديد

مناقشة : آليات التأقلم 

تمرين # 17 : تطوير خطة للرعاية الذاتية.

الحيــاة  التوتــر فــي  الوعــي عــن  زيــادة         
فيمــا  خــاص  وبشــكل  والعمــل  اليوميــة 
يتعلــق بالتعامــل مــع الناجيــن مــن العنــف 

لجنسي ا

       تحديــد طــرق للتعامــل مــع التوتــر وتطبيــق 
استراتيجيات للعناية الذاتية 

       فهــم كيــف يمكــن للدعــم االجتماعــي 
والمؤسســاتي أن يســاهم فــي تخفيــف التوتــر 

الناتج عن العمل مع الناجين.



الغرض
مســاعدة المشــاركين علــى فهــم ووصــف المفاهيــم الرئيســية والقضايــا ا	ساســية التــي تتعلــق بجميــع أشــكال 
العنــف القائــم \ المبنــي على النوع االجتماعي, مع تركيز خاص على العنف الجنســي, لزيادة قدرة المشــاركين على 

مناقشة المفاهيم الرئيسية بحيث يمكن إدراكها بشكل جيد من قبل زمالئهم ومجتمعهم.

ا�هداف المحددة : 
في نهاية الوحدة التدريبية سيكون المشارك قادر¡ على :

> فهم ووصف الفرق بين الجنس والنوع االجتماعي 

> فهــم ووصــف العالقــة بيــن العنــف القائــم \ المبنــي علــى النــوع االجتماعــي، الســلطة واســتخدام القــوة 

والموافقة  
>  تعريف ا	نواع المختلفة للعنف القائم \ المبني على النوع االجتماعي

       الوقت المقدر : 3 ساعات و 5 دقائق

يتم اقتباس المحاضرات والمناقشات والتمارين في هذا القسم من المصادر التالية :
 ( ٢٠١٠ IASC     ) العناية بالناجين من العنف الجنسي في الحاالت الطارئة  <

>  التدريــب عــن العنــف القائــم \ المبنــي علــى النــوع االجتماعــي: الوقايــة واالســتجابة علــى مســتوى متعــدد 
 (  ٢٠٠٤, RHRC   ) القطاعات والوكاالت المتداخلة تجاه العنف القائم \ المبني على النوع االجتماعي

(IRC   ) مصادر التعامل مع الحاالت للجنة الدولية ل½غاثة  <

    أ : مفاهيم رئيسية 
    ا	هداف 

    >   فهم ووصف الفرق بين الجنس والنوع االجتماعي 

ــوة      ــتخدام الق ــلطة، اس ــي، الس ــوع االجتماع ــى الن ــي عل ــم \ المبن ــف القائ ــن العن ــة بي ــف العالق ــم ووص     > فه

والموافقة

       الوقت : ساعتان و 25 دقيقة
        المواد : 

     > لوح ورقي وأقالم

       تمرين #١ : ما الذي يتوجب وال يتوجب على الرجال / النساء  فعله ؟ (٣٠) دقيقة
اشرح للمشاركين أنه في هذا القسم سنلقي نظرة على ا	دوار المختلفة للنساء والرجال في ثقافتهم .

      مناقشة : الجنس والنوع االجتماعي ( ٢٠ ) دقيقة 

١. اكتب على  اللوح الورقي في الجانب ا	يسر كلمة "جنس "  وعلى الجانب ا	يمن " النوع االجتماعي "
٢. اطلــب مــن المشــاركين توضيــح معنــى هاتيــن الكلمتيــن وترجمتهمــا إلــى اللغــات المحليــة اكتــب اســتجابتهم 

تحت العنوان المناسب.
٣. اشرح تعريف الجنس والنوع االجتماعي:

مقدمة عن العنف القائم\المبني على النوع االجتماعي                              الموضوع 1

6
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> الجنس
• يشير إلى الفروق الجسمانية والبيولوجية بين الذكور وا�ناث

• يتم تحديده حسب البيولوجيا ( علم ا�حياء)

• ال يتغير ( بدون التدخل الجراحي )

> النوع االجتماعي
• يشــير إلــى الصفــات المميــزة وا�دوار التــي تعــزى وتنســب للذكــور وا�نــاث, ويشــير إلــى أفــكار وتوقعــات منتشــرة علــى نطــاق 

واسع فيما يتعلق بالرجال والنساء.

• يتم تحديده بواسطة العوامل االجتماعية – والتاريخ والثقافة والتقاليد  وا�عراف المجتمعية والدين

• يتعلــق النــوع االجتماعــي فــي أي مجتمــع بالعالقــات االجتماعيــة لــªوالد والبنــات, الرجــال والنســاء والتــي تحــدد  ا�دوار 

والمسؤوليات والفرص والمميزات والمحددات والتوقعات.

• من الممكن أن تتغير ا�دوار بالنسبة للنوع االجتماعي مع مرور الزمن.

٤- فهــم المشــاركين لمفهــوم النــوع االجتماعــي ضــروري ليتمكنــوا مــن فهــم العنــف الجنســي والعنــف 
القائــم \ المبني على النوع االجتماعي.

      تمرين # ٢ : النوع االجتماعي أو الجنس؟ ( ١٥ دقيقة )

     مناقشة : السلطة واستخدام القوة والموافقة المستنيرة ( ٦٠ دقيقة ) 

١. اكتب على اللوح الورقي كلمة " السلطة "  واطلب من المشاركين أن يترجموها إلى اللغات المحلية

ــن  ــخاص الذي ــماء  - لªش ــر أس ــدون ذك ــة  -  ب ــض ا�مثل ــب بع ــلطة " واطل ــن " الس ــددة م ــواع المتع ــش ا�ن ٢. ناق

يتمتعون بالنفوذ في العالم وفي المجتمع.  

٣. اسأل المجموعة ما الذي يعطي شخصÄ ما النفوذ ؟ اكتب إجاباتهم على اللوح الورقي

نقاط للمناقشة

ــلطة   ــن الس ــة م ــواع المختلف ــة لªن ــض ا�مثل ــي بع ــة. التال ــة أو اعتباري ــلطة حقيقي ــاة س ــدى الجن ــون ل ــد يك > ق

وا�شخاص الذين يتمتعون بالنفوذ.

• اجتماعيÄ : ضغط ا�قران , القادة الدينين ,ا�ساتذة , الوالدين , الطاقم الطبي. 

• اقتصاديــÄ : التحكــم بالنقــود أو الحصــول علــى البضائــع/ الخدمــات / المــال / إســداء المعــروف. غالبــÄ مــا يمنحنــا المــال المزيــد 

من  الخيارات وبالتالي المزيد من النفوذ والقدرة على اتخاذ القرار بأنفسنا.

• سياسيÄ : القادة المنتخبون و القوانين التمييزية. 

• بدنيÄ : القوة ,الحجم, استخدام ا�سلحة ,التحكم في القدرة على الوصول إلى ا�من,الجنود,الشرطة,اللصوص والعصابات.

• ما يتعلق بالعمر : غالبÄ ما يكون للصغار و المسنين سلطة أقل.

• ما يتعلق بالجنس : غالبÄ ما يكون للرجال سلطة على النساء , ا�زواج على الزوجات , ا�خوة على ا�خوات

> إن النفــوذ مرتبــط  مباشــرة بالخيــارات , فمزيــد مــن النفوذ يعنــي المزيد من الخيــارات المتاحة ,وكلما قلت ســلطة 

الفرد قلت الخيارات المتاحة أمامه وكان أكثر عرضة لالعتداء.
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بعض ا�مثلة:
• قــد ال يكــون لــدى فتــاة صغيــرة حامــل ترغــب فــي الحصــول علــى الرعايــة الصحيــة القــدرة علــى اتخــاذ القــرار بنفســها حــول 

الذهاب أو عدم الذهاب. ربما يعود القرار للزوج أو لوالدة الزوج.

ــود�  ــه جن ــا تواج ــارات عندم ــن الخي ــد م ــدود العدي ــور الح ــي عب ــب ف ــال ترغ ــة أطف ــع ثالث ــة م ــرأة الجئ ــدى ام ــون ل ــد ال يك • ق

مسلحين ( على سبيل المثال قد ترغب في عبور الحدود لتكون أمنة من العنف).

> في معظم ا¬نظمة المنحازة للرجال، يتمتع الرجال بسلطة على النساء.
> يشــمل  العنــف القائــم \ المبنــي علــى النــوع االجتماعــي ســوء اســتخدام الســلطة. إن العالقــات التــي ال تشــتمل 

على مساواة في السلطات تستغل أو يساء استعمالها. 
> هل يسيء جميع الناس الذين يتمتعون بالسلطة استخدام سلطتهم ؟ ال

٤. اشــرح أن العنــف القائــم \ المبنــي على النوع االجتماعي يتعلق بإســاءة اســتخدام الســلطة , ســواء كانت الســلطة 
معنوية أو حقيقية.

قم بلصق اللوح الورقي للسلطة على الجدار المجاور، حيث يمكن رؤيته والرجوع إليه الحق¾.
٥. اكتب كلمة عنف على لوح ورقي فارغ. 

ــي  ــاذا نعن ــف م ــن لوص ــن أو عبارتي ــا كلمتي ــب عليه ــورق و يكت ــن ال ــة م ــذ قصاص ــارك أن يأخ ــن كل مش ــب م ٦. اطل
بالعنــف فيمــا يتعلــق بالعنــف القائــم \ المبنــي علــى النــوع االجتماعي.اســمح بلحظــات قليلــة لــكل شــخص 

ليكتبوا الكلمتين الخاصتين بهم .

٧ . در حــول الغرفــة و مــر علــى المشــاركين واحــد� واحــد� طالبــ¾ منهــم أن يذكــروا كلمــة أو عبــارة واحــدة كتبوهــا . 
اكتــب الكلمــات علــى اللــوح الورقــي واســتمر فــي المــرور علــى المشــاركين حتــى تكتمــل كتابــة جميــع الكلمــات 

على اللوح .
> يجب أن يكون هذا تمرين سريع , اطلب من المشاركين أن ال يعيدوا ذكر كلمات سبق وذكرها اÌخرون .

> عــادة مــا يذكــر المشــاركون مجموعــة أمثلــة عــن أنــواع العنــف باÏضافــة إلــى بعــض التعريفــات لكلمــة عنــف.  

سجل كل شيء على اللوح الورقي.

٨. تراجــع عــن اللــوح الورقــي وقــم بتســيير مناقشــة قصيــرة الســتعادة النقــاط الرئيســية . وضــح أيــة نقــاط مثيــرة 
لالرتباك وقم بشطب أية كلمات أو عبارات يتفق المشاركون على أنها ال تمت بصلة للموضوع . 

النقاط الرئيسية للمناقشة :

> ال تعنــي القــوة دائمــ¾ القــوة البدنيــة ,قــد تكــون بدنيــة أو عاطفيــة أو اجتماعيــة أو اقتصاديــة فــي طبيعتها.وقــد 

يشــمل العنــف أيضــ¾ اÏكــراه أو الضغــط .وتشــمل القــوة أيضــ¾ التهديــد والتخويــف  والمالحقــة أو أشــكال أخــرى مــن 
الضغــط النفســي أو االجتماعــي  ( علــى ســبيل المثــال كمــا فــي حالــة الــزواج القســري ). إن الهــدف مــن هــذا النــوع 
ــب  ــن العواق ــوف م ــبب الخ ــب بس ــد طل ــا ق ــذ م ــع أو تنفي ــو متوق ــا ه ــرف كم ــى التص ــار عل ــو اÏجب ــف ه ــن العن م

المؤذية المحتملة والواقعة .

> يشــمل العنــف اســتعمال القــوة البدنيــة أو أنــواع أخــرى مــن اÏجبــار مثــل التهديــد أو الترغيــب أو الوعــد بالحصــول 
على منفعة من شخص أضعف أو أكثر عرضة لØذى.

> يشــمل اســتخدام العنــف علــى  إجبــار شــخص مــا علــى القيــام بشــيء ضــد رغبتــه أو ضــد رغبتهــا = اســتخدام 
القوة.

٩.  اكتــب فــي أعلــى اللــوح الورقــي اســتخدام القــوة  إلــى جانــب كلمــة  عنــف  يجــب أن تبــدو هكــذا عنــف / 
استخدام القوة

١٠.  لخــص عــن طريــق الشــرح أن العنــف بمحتــواه هــو أي فعــل يســبب ا¬ذى. ويشــمل اســتخدام بعــض أنــواع القــوة 
- بشكل واقعي أو ضمني - وهذا عنصر رئيسي في تعريفنا للعنف القائم \ المبني على النوع االجتماعي.
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١١. قــم بلصــق اللــوح الورقــي للعنــف علــى الجــدار بقــرب اللــوح الورقــي للســلطة بحيــث يمكــن رؤيتهمــا والرجــوع 

إليهما الحق� أثناء الجلسة.

١٢. اكتب كلمة موافقة على لوح فارغ.

١٣. اســأل المشــاركين مــاذا تعنــي الموافقــة بالنســبة لهــم وكيــف يمكــن ترجمتهــا إلــى اللغــة المحليــة؟ اكتــب 

إجاباتهم  على اللوح.

١٤. ناقش إجاباتهم واحرص على أن تناقش العنصرين الضروريين  للموافقة  وهما الموافقة والطوعي؟؟.
 

نقاط المناقشة :
> تعني الموافقة قول نعم أو السماح بأمر ما .

ــار مســتنير  ــه يعنــي أخــذ خي ــر² مــا نتحــدث عــن " الموافقــة المســتنيرة "  , مــاذا يعنــي ذلــك ؟ إن > فــي الطــب كثي

بحرية و طوعية من قبل شــخص في عالقة متســاوية القوة بين الطرفين, ولضمان أن تكون الموافقة المســتنيرة، 
فعلى مقدمي الرعاية ضمان ما يلي  :

        تزويدها بكل المعلومات الممكنة والخيارات المتاحة لها بحيث يمكنها اتخاذ القرارات.
ــم  ــم تقدي ــن يمكنه ــخاص آخري ــع أش ــات م ــاركة المعلوم ــة لمش ــي حاج ــون ف ــن أن تك ــه يمك ــا أن         إعالمه

خدمات إضافية.
        التوضيح لها ما سيحصل لها و التأكد من أنها تفهم ذلك.

        توضيح فوائد ومخاطر الخدمات التي ستقدم لها وضمان أنها تفهم ذلك.
        التوضيح لها أن لديها الحق في رفض أي جزء من الخدمات وضمان أنها تفهم ذلك.

        توضيح ومناقشة السرية والخصوصية وحدودها وضمان أن العميلة مفهومة  المعاني المتضمنة.

اذكر أمثلة من القطاع الصحي ( الجراحة , تنظيم اÊسرة   ...الخ ) 

> أفعــال عنــف القائــم \ المبنــي علــى النــوع االجتماعــي تحــدث بــدون الموافقــة المســتنيرة. حتــى وان قالــت نعــم 
فهذه ليســت موافقة Êنها قيلت تحت اÑكراه بالتهديد – لقد اســتخدم المعتدي نوع� من القوة / ســوء استخدام 

السلطة لجعلها تقول نعم. وإذا كان هناك إجبار أو استخدام للقوة  فالموافقة غير معتبرة .
> يعتبــر اÊطفــال ( تحــت ســن الـــ ١٨ ) غيــر قادريــن علــى إعطــاء الموافقــة علــى أفعــال مثــل ختــان / بتــر اÊعضــاء 

الجنسية لÖناث / الزواج / العالقات الجنسية ...الخ.

         تمرين # ٣: دراسات الحالة حول الموافقة ( ٢٠ دقيقة )

ب  : تعريف العنف القائم \ المبني على النوع االجتماعي

ا�هداف :
> تعريف ا�نواع المختلفة للعنف القائم \ المبني على النوع االجتماعي والعنف الجنسي 

       الوقت : 40 دقيقة

المواد : 

> ا�لواح الورقية + أقالم الكتابة على اللوح
> المادة التدريبية # 1 (تعاريف)
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        مناقشة : أشكال العنف القائم \ المبني على النوع االجتماعي ( ٤٠ دقيقة )

١.اجعــل مجموعــة المشــاركين كلهــا تقــوم بعصــف ذهنــي عــن ا�نــواع المختلفــة للعنــف القائــم \ المبنــي علــى 
النوع االجتماعي واكتبها على اللوح الورقي.

٢. عرف ا�نواع ا�ساسية للعنف القائم \ المبني على النوع االجتماعي

> العنف المنزلي 
• االعتداء الجسدي

• االعتداء الجنسي

• االعتداء العاطفي

• االعتداء االقتصادي 

• االعتداء النفسي

> العنف الجنسي
• العنف الجنسي داخل العائلة

• االعتداء الجنسي

• هتك العرض

• التحرش الجنسي

• االغتصاب

> ممارسات تقليدية مؤذية

• الختان

• الزواج المبكر / القسري

• جرائم الشرف

• إساءة استغالل المهر

• شعائر ا�رامل

• إنكار الحق في الحصول على التعليم

٣. قســم المشــاركين إلــى أزواج بحيــث يتــم إســناد نوعيــن مــن العنــف القائــم \ المبنــي علــى النــوع االجتماعــي إلــى 
كل زوج  ويجب عليهما مناقشة ما يلي :

> وضع تعريفات منطقية بالنسبة لهما لكل نوع من العنف القائم \ المبني على النوع االجتماعي.

> وصف أمثلة حول كيفية حدوث هذين النوعين في مجتمعهما المحلي.

> مناقشة وجود بيئة مختلفة في مجتمعهما ( مناطق , مخيمات ....الخ).

ــي  ــيوعÃ ف ــر ش ــواع أكث ــض ا�ن ــن بع ــكان ولك ــي كل م ــل ف ــف تحص ــن العن ــواع م ــذه ا�ن ــة أن ه ــر المجموع ٤. ذك
بعــض الــدول/ ا�قاليــم مــن غيرهــا . أي ا�نــواع أكثــر شــيوعÃ فــي ثقافتهــم ؟ أي ا�نــواع نراهــا أكثــر فــي المنشــآت 

الصحية ؟.

      المادة التدريبية # ١ : التعاريف

ــم \ المبنــي  ــح " الناجيــن "  عندمــا نتحــدث عــن العنــف القائ ــÃ مــا  نســتخدم مصطل ــا غالب ٥. أعلــم المشــاركين أنن
على النوع االجتماعي اكتب الكلمات التالية على اللوح الورقي : ناجي, عميل, ضحية , مريض.

٦. قــم بتيســير مناقشــة حــول المعاني المختلفــة للكلمات, أي الكلمات تســتخدم في القطاعــات المختلفة ؟ ماذا 
تعني؟
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فهم  عواقب العنف القائم \ المبني على النوع االجتماعي         الموضوع   2

الغرض
سيســاعد هــذا القســم المشــاركين علــى فهــم العواقــب واســعة المــدى للعنــف القائــم \ المبنــي علــى النــوع 
االجتماعــي – تحديــد� العنــف الجنســي -  وتأثيره الفــوري وطويل المدى ,علــى الناجين وعائالتهــم و مجتمعاتهم. 
ــى  ــف عل ــرض للعن ــة التع ــر صدم ــوا تأثي ــن أن يفهم ــفاء الناجي ــي لش ــن ا�ساس ــة فم ــة الصحي ــي الرعاي وكمقدم

عواطفهم ونفسيتهم وصحتهم الجسدية.

ا�هداف
في نهاية هذا القسم يكون المشاركون قادرين على :

> تحديد عواقب العنف الجنسي و آليات  التعامل معه. 
> فهم التأثير على الفرد والعائلة ولمجتمع.

> فهــم أهميــة آليــة التعامــل التي تعــزز التعافي, تعلم مــاذا يمكن للفــرد أو المجتمع أو مقدمــي الرعاية الصحية 

أن يفعلوه لمساعدة الناجي.
> اتفق على تعاريف يمكن استخدامها لوصف المستويات المختلفة للعنف.

> حدد ردود الفعل العاطفية والسلوكية  والشائعة و الفورية بعد التعرض للعنف الجنسي.

ــوع  ــى الن ــي عل ــم \ المبن ــف القائ ــة للعن ــببات الجذري ــر و المس ــل خط ــي / عوام ــاهمة ف ــل المس ــدد العوام > ح

االجتماعي.
> فهم ووصف المبادئ ا¶رشادية للعمل مع الناجين من العنف القائم \ المبني على النوع االجتماعي.

       الوقت المقدر : ٥ ساعات و ١٠ دقائق

تم اقتباس المحاضرات والمناقشات والتمارين في هذا القسم من المصادر التالية :

 .( ٢٠١٠ IASC     ) العناية بالناجين من العنف الجنسي في الحاالت الطارئة <

> التدريــب عــن العنــف القائــم \ المبنــي علــى النــوع االجتماعــي: الوقايــة واالســتجابة علــى مســتوى متعــدد 

 .(  ٢٠٠٤, RHRC   ) القطاعات. والوكاالت المتداخلة تجاه العنف القائم \ المبني على النوع االجتماعي

 .(    ٢٠١٢ WHO )   فهم و تعريف العنف ضد النساء <

   أ ) عواقب العنف القائم \ المبني على النوع االجتماعي

   ا�هداف

   > تحديد عواقب العنف الجنسي وآليات التعامل معه.

   > فهم التأثير على الفرد والعائلة  والمجتمع. 

ــة    ــي الرعاي ــع ومقدم ــرد والمجتم ــن للف ــا يمك ــة م ــي ومعرف ــزز التعاف ــي تع ــم الت ــات التأقل ــة آلي ــم أهمي    > فه

الصحية فعله لمساعدة الناجي. 

          الوقت   ساعة واحدة و ٣٥ دقيقة

   المواد 

   المادة التدريبية  # ٢ : العواقب الشائعة للعنف القائم \ المبني على النوع االجتماعي

   المادة التدريبية  # ٣ : العوامل التي تعزز التعافي
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       مناقشة : عواقب العنف القائم \ المبني على النوع االجتماعي ( ٣٠ دقيقة )
١. اشــرح أن العنــف الجنســي والعنــف القائــم \ المبنــي علــى نــوع االجتماعــي يؤديــان إلــى رد فعــل قــوي و فــوري 
ولكنهما أيض� يؤديان إلى مجموعة من العواقب التي تؤثر على الناجي , عائلته / عائلتها محيطهم و مجتمعهم.

٢. ارســم جــدوال مــن ثــالث عناويــن  ١. صحي�  ٢. عاطفي� / نفســي� ٣. ســلوكي� / اجتماعي� ) وشــجع المشــاركين على أخذ 
ــي  ــي ف ــوع االجتماع ــى الن ــي عل ــم \ المبن ــف القائ ــي والعن ــف الجنس ــة للعن ــب المحتمل ــة العواق ــالم وكتاب اªق

الفئات الثالث. 

      المادة التدريبية # ٢ : العواقب الشائعة للعنف القائم \ المبني على النوع االجتماعي

٣. قدم نظرة عامة على جميع العواقب و ركز على تلك التي لم يتم ذكرها من قبل المشاركين. 
٤. علــى لــوح فــارغ اكتب الفئات الثــالث التالية : الفرد , المحيط المنزلي , المجتمع وناقش مع المشــاركين أية عواقب 

من التي تم ذكرها تخص كًال من العناوين والفئات المكتوبة على اللوح الورقي ؟
> كيف يؤثر العنف الجنسي على المحيط المنزلي ؟

> كيف يؤثر العنف الجنسي على المجتمع ؟

 أكد على 
> المدى الواسع من العواقب

> التكلفة االجتماعية واالقتصادية العالية 
> أن الكثيــر مــن التأثيــرات مخفيــة ( التأثيرات الصحية والجســدية المزمنة, التأثيرات النفســية مثل االكتئاب والشــعور 

بالعار )
> أن العواقــب االجتماعيــة مثــل لــوم الناجــي , والوصمــة االجتماعيــة ورفــض المجتمــع  غالبــ� مــا تــؤدي إلــى المزيــد 

من اªضرار العاطفية بما في ذلك الشعور بالعار و كراهية الذات واالكتئاب.
> أنــه بســبب الوصمــة االجتماعيــة فــإن معظــم الناجيــن لــن يقومــوا باÆبــالغ عــن الحادثــة ويطلبــون المســاعدة. 

وكنتيجة لذلك فإن معظم العواقب تظل مخفية ويستمر الناجي بالمعاناة.
اســتنتج عــن طريــق شــرح أن كل شــخص يتفاعــل مــع الناجيــن مــن العنــف الجنســي يجــب أن يكــون علــى علــم 

باªضرار النفسية - االجتماعية التي غالب� ما تكون مخفية.

مالحظة للميسر 

يموتون  ما  غالب�  الرجال  فإن  عالمي�  الرجال,  ضد  العنف  أنماط  عن  مختلفة  النساء  ضد  العنف  أنماط  إن   <

كنتيجة للنزاعات المسلحة , والتعرض الشخصي للعنف من قبل الغرباء و االنتحار. بينما غالب� ما تموت النساء 

على يد شخص قريب منهن , بما في ذلك الزوج و الشركاء الحميمين اÑخرين وبالتالي عادة ما تكون النساء 

متعلقات عاطفي� ومعتمدات اقتصادي� على المعتدين عليهن.

إن المواقف السائدة لدى كثير من المجتمعات يبرر ويتساهل ويقبل بالعنف ضد النساء, وغالب� ما  تلوم   <

هذه المواقف النساء على العنف الذي يتعرضن له.وعادة ما تنشأ هذه المواقف من اعتقادات تقليدية والتي 

تنظر للمرأة على أنها تابع للرجل أو تسمح للرجال باستخدام العنف للتحكم بالمرأة .

لدى العديد من الدول أنظمة قضائية تقلل من شأن أفعال العنف ضد النساء أو تتجاهلها, وحتى حيث   <

يعكس  الذي  بالتدخل  تسمح  ربما  أو  كفؤ  غير  بشكل  تطبيقها  يتم  فإنه  المناسبة،  التشريعات  تتواجد 

المواقف التقليدية المؤذية
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       محاضرة : العوامل التي تعزز التعافي والعوائق على طريق المساعدة (٤٥ دقيقة )

العوامل التي تعزز التعافي :

١. اشرح أن الطريقة التي يتعامل بها الناجي مع عواقب العنف الجنسي تعتمد على عوامل مختلفة , يمكن أن تعزز 

بعــض العوامــل المرونــة والتعافــي. إن المرونــة هــي قــدرة الشــخص علــى تجــاوز الصعوبــات والتكيــف مــع التغييــر. 

وتتحدد المرونة بواسطة السمات الشخصية للناجي إلى جانب عدد من العوامل الخارجية.

٢.  اطلــب مــن المشــاركين أن يســموا عــدد¦ مــن العوامــل والتــي حســب وجهــة نظرهــم ( أو مــن خــالل خبرتهــم ) 

تحفز المرونة والتعافي. قم بفتح مناقشة , اكتب الكلمات الرئيسية على اللوح الورقي , ميز بين السمات الشخصية 

للناجي والعوامل الخارجية.

ــع  ــم م ــد تعامله ــا عن ــم به ــون معه ــن أو يتفاعل ــرون الناجي ــا ا¬خ ــل به ــي يعام ــة الت ــف أن الطريق ــح كي ٣. وض

العنف قد تساعد أو تعيق التعافي.

٤. وضــح أيضــ² أن العوامــل المتعلقــة بالثقافــة يمكنهــا أن تؤثــر علــى التعافــي. وغالبــ² مــا يكــون للطــرق التقليديــة 

ــ² و  ــة ثقافي ــرق المقبول ــي الط ــة دور ف ــة أو اجتماعي ــة ديني ــن ناحي ــت م ــواء كان ــوس س ــذات والطق ــن ال ــر ع للتعبي

تقليديــ² للتعامــل مــع المواقــف الصعبــة. با¿ضافــة إلــى ذلــك تختلــف قواعــد التعبيــر عــن العواطــف مثــل الغضــب 

و اÁسف بشكل كبير من ثقافة Áخرى.

        المادة التدريبية # ٣ : العوامل التي تعزز التعافي 

مالحظة للميسر :

ــع  ــى م ــة تتماش ــل التقليدي ــارات التعام ــل و / أو مه ــد التعام ــت قواع ــا إذا كان ــد م ــة التأك ــن المجموع ــب م اطل

المبادئ التوجيهية التي ذكرناها.

على سبيل المثال :

> علــى الناجيــن ا¿شــتراك فــي طقــوس التطهيــر إن اختــاروا هــم ذلــك وال يجــب فــرض ذلــك عليهــم أبــد¦ , يمكن أن 

تكون المراسم العامة حيث يتم شرح وقائع االعتداء الجنسي خرقا للسرية ( إذا لم يوافق الناجي عليها).

> كــن عقالنيــ² بشــكل خــاص تجاه االســتراتيجيات التي يمكــن اعتبارها انتهاك² لحــق االختيار, حين يتــم نصح الناجي 

( أو يتم إجباره ) على فعل شيء أو حيث يقال له أو لها أن هذا هو الخيار اÁفضل.

٥. اشــرح أنــه بالنســبة إلــى بعــض الناجيــن مــن الصعــب جــد¦ عليهــم ا¿فصــاح وأن يطلبــوا المســاعدة و / أو 
ــذي  ــياق ال ــفاء بالس ــق الش ــى طري ــق عل ــذه العوائ ــض ه ــط بع ــي. ترتب ــزز التعاف ــي تع ــل الت ــن العوام ــتفيدوا م يس

حدث فيه العنف.
٦. اطلب من المشاركين إعطاء أمثلة عن مثل هذه العوامل . أي منها تخص المنشأة الصحية تحديد¦ ؟

على سبيل المثال :
> في حاالت الحروب ال يوجد عادة مكان آمن حيث يمكنهم إخبار قصتهم 

> ال يثق الناجون بالخدمات المتاحة لهم ( مقدمي الخدمات, الحراس, طاقم فرز ا¿صابات ..الخ )

> عرف الناجون المعتدي و/ أو هم خائفون من االنتقام

ــس  ــارس الجن ــرأة أن تم ــب الم ــن واج ــه م ــات ان ــن المجتمع ــد م ــي العدي ــة : ف ــة واالجتماعي ــدات الثقافي > المعتق
ــار أو ال ينظــر إليــه  ــزوج فــي ذلــك. وعــادة ال يؤخــذ العنــف الجنســي مــن قبــل الرجــل بعيــن االعتب متــى مــا رغــب ال

على أنه جريمة في نظر المجتمع.
> إن الناجين الذين يقومون با¿فصاح يتم لومهم ويوصمون من قبل المجتمع

> يعتقد الناجي أن العنف كان خطأه أو خطأها .
> ال يعرف الناجي ما هي الخدمات المتوفرة في المرافق الصحية. 
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٧. اشرح أن :
> في بعض ا�حيان هناك أسباب معقدة أكثر لعدم رغبة الناجي في الحصول على المساعدة ,بعض العوائق لها 

جذور عميقة في ذهن وقلب الناجي بحيث من الصعب رؤيتها أو فهمها من قبل ا�شخاص ا�خرين.
> هــذا يجعــل هــذه العوائــق صعبــة التجــاوز, ويمكنــه أن يجعــل مقدمــي الرعايــة الصحيــة ( المهنييــن المحترفيــن 

با¬ضافة إلى الناس العاديين القريبين من الناجي ) يشعرون با¬حباط – وهناك حاالت حين يشكون  أو يعلمون بوقوع 
االعتداء الجنسي ولكن الناجي يرفض تلقي المساعدة أو ال يخطو أي خطوة لتأمين إنقاذه / أو إنقاذها.

       تمرين # ٤ : قصة كونستانس (٢٠ دقيقة )

         محاضرة : ماذا نعني بالتوتر ؟ (٤٥ دقيقة)

١. وضــح أنــه عندمــا نتحــدث عــن رد الفعــل الفــوري بعــد التعــرض للعنــف الجنســي فإننــا دائمــº نقــول أن الناجــي قــد 

اختبر ضيقº شديدÄ فماذا نعني بذلك ؟

هل لهذه الكلمات نفس المعنى في الثقافات والسياقات المختلفة ؟

ســننظر ا�ن إلــى تعاريــف المســتويات المختلفــة مــن التوتــر وســنحاول إيجــاد الكلمــات التــي تســتخدم فــي 

ثقافتك لتسمية التوتر أو التعبير عن التوتر.

٢. ارسم ثالثة أعمدة لها العناوين التالية: التوتر – الضيق – الضيق الشديد/الصدمات

٣. اطلب من المشــاركين إعطاء أمثلة على كل مســتوى من التوتر وردود الفعل المحتملة , اســأل أيضº عن الكلمات, 

والتعابيــر واالســتعارات المجازيــة باللغــة المحليــة التــي تصــف ا�مثلــة والمصطلحــات المختلفــة. ويمكنــك البــدء 

بإعطاء أمثلة بنفسك.

٤. أوًال، انظر إلى كلمة التوتر .

ــي  ــت ألب ــا إذا كن ــول م ــة ح ــة الماضي ــي الليل ــر ف ــعرت بالتوت ــب , ش ــذا التدري ــر له ــي  الميس ــا بصفت ــاًال " أن ــط مث أع

احتياجاتكم كمدرب , شعرت بالقلق ونمت ولكنني استيقظت عدة مرات خالل الليل.

ــي  ــف الجنس ــرض للعن ــد التع ــائعة بع ــة الش ــية - االجتماعي ــلوكية والنفس ــة والس ــل العاطفي ب : ردود الفع
القائم \ المبني على النوع االجتماعي.

ا�هداف

> االتفاق على التعاريف والمصطلحات التي تستخدم لوصف المستويات المختلفة للتوتر

> تحديد رد الفعل العاطفي والسلوكي الشائع والفوري بعد التعرض للعنف الجنسي 

         الوقت : ساعة واحدة

التحضيرات

> اكتب ١٤ ردة فعل مختلفة على بطاقات وألصقها على اللوح ا�بيض أو على الحائط 

المواد 
> ورق لوح ورقي , ورق قياس إي ٤ , أقالم 

> بطاقات 
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٥. اسأل المشاركين :
> من يمكنه إعطائي مثاال آخر على التوتر ؟

> ما هي الكلمات التي تستخدم في لغتكم/لغاتكم لوصف مثل هذه الحالة أو لوصف التوتر؟

> هل تعرفون أي استعارات مجازية لوصف التوتر ؟ ( على سبيل المثال : ( تحمل عبئ� ثقيال فوق أكتافك ).

> هل تصف المصطلحات التي تستخدمها في لغتك ما هو موجود في التعريف ؟

> ما هي ردود الفعل المحتملة لجسمك وعقلك والتي تنسبها إلى التوتر ؟

 ( STRESS) ٦. اقرأ تعريف التوتر
> التوتــر هــو رد فعــل فــوري وحيــوي, وفســيولوجي, و نفســي تجــاه التغيــرات فــي الوضــع المحيــط بنــا .إنــه رد فعل 
إنــذاري عندمــا نواجــه شــيئ� قــد نعتبــره تهديــدµ. قــد يكــون هــذا التهديــد تغيــرµ فــي بيئتنــا الداخليــة أو الخارجيــة 
ــر والنــاس لديهــم  والتــي ينبغــي علينــا تقبلهــا والتأقلــم معهــا. يتفاعــل كل شــخص بشــكل مختلــف مــع التوت

تقبل مختلف ½نواع الضغوط المختلفة. وال يشعر جميع الناس بالتوتر في نفس الوضع.
ــا  ــت طرقن ــاة. إذا كان ــين الحي ــى وتحس ــاظ عل ــة والحف ــى حماي ــدف إل ــادي يه ــي وع ــل طبيع ــو رد فع ــر ه > التوت
ــي ال  ــوط الت ــد .إن الضغ ــر جي ــر أم ــعور بالتوت ــد أن الش ــا نج ــة فربم ــة وصحي ــر متكيف ــعور بالتوت ــع الش ــل م للتعام

يمكننا التعامل معها بشكل جيدا يتم اختبارها بشكل سلبي أكثر . ويعرف هذا أحيان� بالضيق

٧. واÈن انظــر إلــى العنــوان  الضيــق  (  DISTRESS ) . أعــط مثــاال : إذا كنــت متوتــرµ بشــدة بســبب هــذا التدريــب بحيث أنه 
ال يمكنني أن أكل أو أنام , فال يمكنني الوقوف أمامكم هنا اليوم , فسأكون في ضيق.

٨. اسأل : 
> من يعرف مثاًال أخر عن الضيق ؟ 

> ماذا يمكن أن تكون بعض ردود الفعل ؟

التــي يمكــن أن  كيــف يمكــن أن تصــف مثــل هــذه الحالــة بلغتــك الخاصــة ؟ مــا هــي الكلمــات والصــور   <

تستخدمها ؟

٩. اقرأ تعريف الضيق 
> الضيــق هــو ارتبــاك وخلــل  مؤقــت فــي مهــارات التأقلــم وحــل المشــاكل لكنــه ليــس بالضــرورة متعلقــ� بوضــع 

يهدد الحياة.
> يغطــي الضيــق مجموعــة كبيــرة مــن المشــاعر مــن فقــدان الســيطرة والحــزن والخــوف إلــى االكتئــاب والقلــق 

واالنزعاج. باÓضافة إلى المشاعر فان الضيق قد يؤثر على نواحي أخرى من حياتك مثل التفكير والسلوك

١٠. أخيــرا انظــر إلــى العمــود ذو العنــوان الضيــق الشــديد / الصدمــة . أعــط مثــاًال : إذا حصــل هجــوم مفاجــئ علــى 
غرفــة الصــف ودخــل الجنــود بشــكل مباغــت مهدديــن بقتلــي , فإننــي ســأختبر شــعورا بالضيــق الشــديد والصدمة 

الكبيرة أو التوتر الهائل .

١١.  اسأل : ما هي عالمات الضيق الشديد التي تعرفها ويمكن أن تساعدنا على وصفها بشكل جيد ؟
> استنبط اÓجابات التي تشير إلى ردود أفعال جسمانية وعاطفية وسلوكية.

> مــا هــي بعــض الكلمــات والتعابيــر التــي تســتخدمها فــي لغتــك لوصــف التعــرض لمثــل هــذه التجــارب و فــي أي 

سياق تستخدم ؟
> هــل تعــرف أي اســتعارات مجازيــة لوصــف الشــعور بالضيــق الشــديد ( مثــل : أشــعر أن جســمي كان متجمــدµ أو 

خدرµ ؟ كما لو أنه تم تسميمي ,كما لو أن شيئا قد انكسر بداخلي.

١٢. اشرح تعريف الضيق الشديد واشرح بأنه يمكن أيض� تسميته بتوتر الصدمة 
> يمكــن أن يحصــل الضيــق الشــديد أو توتــر الصدمــة بعــد وقــوع حــدث مســبب للتوتــر الشــديد ( يســمى أيضــا 

ــا½ذى أو المــوت للشــخص أو لشــخص قريــب منــه . قــد تكــون ردة  ــا مأســاويا) بحيــث كان هنــاك تهديــدا ب حدث
الفعــل جســمانية ,عاطفيــة ,وســلوكية وتشــمل عيــش الحــدث مــرارµ أو التفــادي و عالمــات االنتبــاه الزائــد والتيقظ 

لمستمر  ا



تأكد من توضيح التالي :
> خــالل وقــوع حــدث مثيــر للتوتــر الشــديد ( مثــل االغتصــاب ) عــادة مــا يفكــر الشــخص بأنــه ســيموت أو أن شــخصا 

آخر سيموت. انه يجعل ا�نسان يشعر بالعجز وفقدان السيطرة وبالقلق الشديد.
> يختبــر ا¦شــخاص الذيــن يواجهــون توتــر الصدمــة حالــة عقليــة مربكــة و كنتيجــة للتوتــر الشــديد ويمكــن تســمية 
ــر الشــديد كالعنــف الجنســي صادمــ© ومؤلمــ© ويغمــر  ــر للتوت ذلــك أيضــ© بالصدمــة .عــادة مــا يكــون الحــدث المثي
الشــخص الــذي يمــر بتلــك التجربــة . وهــذا يعنــي أن الشــخص فــي تلــك اللحظــة ال يســتطيع التأقلــم والتماشــي 

مع هذه الحالة كما قد يفعل في حاالت أخرى.
> فــي معظــم الحــاالت فــإن ردود الفعــل تجــاه الضيــق الشــديد ســتتناقص تدريجيــ© بشــكل طبيعــي بــدون تدخــل 

خارجــي , ولكــن علــى كل حــال بالنســبة إلــى بعــض الناجين فــان ذكرى الحــدث تبقى عالقــة في الذهن . قد تســتمر 
التأثيــرات الجســمانية والعاطفيــة والســلوكية لعــدة أشــهر وحتــى لعــدة ســنوات بشــكل رئيســي ¦ن الحــدث كان 
غامــرÄ بحيــث يكــون مــن الصعــب إعطــاءه مســاحة فــي الذاكــرة أو فــي القلــب .ويمكــن أيضــ© أن يؤثــر علــى الصحــة 

الجسمانية.

        تمرين # ٥ : التأقلم مع ردود الفعل ( ١٥ دقيقة )

١٣. اطلــب مــن المشــاركين أن يذكــروا أيــة عواقــب صحيــة مرتبطــة با¦شــكال المختلفــة مــن التوتــر و ردود الفعــل 
التي تعقب التعرض للعنف الجنسي المذكور هي:

> عوارض الصدمة : ضغط الدم العالي و فقدان الذاكرة و الصداع وخفقان القلب والجفول المنعكس , وقلة النوم 

و الــدوار و ا�رهــاق والضعــف أو التيقــؤ الزائــد وا¦لــم المزمــن واÌثــار الســلبية لتنــاول ا¦دويــة الخاطئــة و التدخيــن و 
سوء التغذية ..الخ

١٤. ذكــر المشــاركين أن بعــض مــن ردات الفعــل الفوريــة هــذه قــد تســتمر لفتــرة طويلــة. وضــع خطــ© تحــت 
الحقيقــة التــي تقضــي أن كل شــخص يســتجيب بشــكل مختلف و يبــدي ردة فعل مختلفــة ,ووضح للمشــاركين أن 

الثقافة هي أيض© عامل مهم يحدد طريقة استجابة الناجين .

١٥. قم باالستنتاج النهائي موضح© أن الشعور بالضيق الشديد هو رد فعل طبيعي لحالة غير طبيعية . 

16

جـ ) االستجابة إلى العنف الجنسي 

ا�هداف 

> تحديــد عوامــل المخاطــرة والعوامــل المســاهمة وا�ســباب الجذريــة للعنــف القائــم \ المبنــي علــى النــوع 

االجتماعي 

ــي  ــم \ المبن ــم القائ ــف القائ ــن العن ــن م ــع الناجي ــل م ــية للعم ــة الرئيس ــادئ التوجهي ــف المب ــم و وص > فه

على النوع االجتماعي 

     الوقت  : ساعتان و ٣٥ دقيقة 

التحضيرات 

> اكتب المبادئ التوجهية على بطاقات ( مبدأ واحد لكل بطاقة )

> حضر أوراق اللوح الورقي برسم شجرة للعنف القائم \ المبني على النوع االجتماعي

المواد 

> البطاقات

ــوع  ــى الن ــي عل ــم \ المبن ــف القائ ــن العن ــن م ــاعدة الناجي ــة لمس ــادئ التوجيهي ــة # ٤ : المب ــادة التدريبي > الم

االجتماعي لوح ورقي + أقالم 
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       محاضرة : العوامل المرتبطة بالعنف القائم \ المبني على النوع االجتماعي (٣٠ دقيقة )

ــب  ــكل مناس ــتجابة بش ــم واالس ــبيل الفه ــي س ــي.  ف ــف الجنس ــى العن ــة عل ــب المترتب ــابق  العواق ــنا س ١. ناقش

للعنف القائم \ المبني على النوع االجتماعي, نحن بحاجة أيض  لمعرفة ما هي مسببات العنف , لماذا ينتهي ا�مر 

ببعض الناس ليكونوا ناجين أو ضحايا ؟ ولماذا يكون ا�خرين معتدين ؟ من هو المسؤول عن العنف ؟

هــذه أســئلة معقــدة. والنمــوذج المســتخدم بشــكل واســع لفهــم العنــف هــو النمــوذج البيئــي الــذي يعتمــد علــى 

ا�بحاث من جميع أنحاء العالم .

٢. ارسم النموذج البيئي على اللوح الورقي مع كتابة العناوين فقط

بيــن  المســاواة  انعــدام   : اجتماعيــة  عوامــل 
الرجل والمرأة , الفقر , العنف المعياري مثل عنف 

الشرطة والمؤسسات الحكومية

ا�دوار قبــول   : بالمجتمــع  تتعلــق   عوامــل 
 وا�عــراف التقليدية بالنســبة للنــوع االجتماعي,
ــاري مثــل العنــف فــي المــدارس  العنــف المعي

,وأماكن العمل , مجتمع ضعيف العقوبات

: /العائلــة   بالعالقــات  تتعلــق   عوامــل 
 الرجــل لــه عالقــات جنســية متعــددة ,عدم
تدنــي الزوجيــة,  العالقــة  فــي   الرضــى 

المستوى التعليمي أو اختالفه

 العوامــل الفرديــة  التــي تؤثــر علــى مخاطــر
 حصول اعتداء على النساء :صغر السن , تدني
,ســوء المعاملــة أو  المســتوى التعليمــي 
الطفولــة, فــي  اســري  عنــف   معايشــة 
وادمــان الخمــر  معاقــرة   ,    االكتئــاب 
 المخــدرات ,قبــول العنف    عوامل تؤثر على
 مخاطــر أن يصبــح الرجــل معتديــا :  الدخــل
 المتدني, تدني المستوى التعليمي , التعرض
أو الطفولــة  أثنــاء  الجنســي   لالعتــداء 
 مشاهدة العنف ا�سري كطفل , شخصية
ــان ــر أو ادم ــرة الخم ــة , معاق ــر اجتماعي  غي

المخدرات , قبول العنف
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عوامل تؤثر على مخاطر تعرض المرأة لالعتداء ومخاطر أن يصبح الرجل معتديا

٣. اطلــب مــن المشــاركين تقديــم أمثلــة لمــا قــد يعــرض شــخص� مــا لخطــر أن يصبــح ناجيــ� مــن العنــف القائــم \ 
المبنــي علــى النــوع االجتماعــي ؟ اســأل المشــاركين مــا هــي العوامــل التــي يمكــن أن تــؤدي بشــخص مــا إلــى أن 

يصبح معتدي� ؟

٤. اشــرح أن هــذه العوامــل هــي مــا نســميه المخاطــر أو العوامــل المســاهمة . العوامــل المســاهمة هــي تلــك التــي 
تجعــل العنــف القائــم \ المبنــي علــى النــوع االجتماعــي مســتمر¬ أو دائمــ�  أو التــي تزيــد مــن مخاطــر حصــول العنــف 
ــوع  ــى الن ــي عل ــم \ المبن ــف القائ ــاهمة بالعن ــل المس ــبب العوام ــي . ال تتس ــوع االجتماع ــى الن ــي عل ــم \ المبن القائ

االجتماعي وإن كانت مرتبطة ببعض أفعاله . بعض ا°مثلة :

ليــس كل مدمنــي الخمــر والمخــدرات يضربــون  إن إدمــان الخمــر والمخــدرات هــو عامــل مســاعد و لكــن   <

زوجاتهم أو يغتصبون النساء
> الحــرب والنــزوح و وجــود المحاربيــن المســلحين جميعهــا عوامــل تســاهم فــي حصــول العنــف ولكــن ليــس كل 

الجنود مغتصبين للنساء المدنيات 
> الفقر هو عامل مساهم و لكن ليست كل النساء الفقيرات ضحايا لالعتداءات والعنف الجنسي 

يمكــن اســتبعاد العديــد مــن العوامــل المســاهمة أو التقليــل مــن أهميتهــا مــن خــالل النشــاطات الوقائيــة . 
يتطلــب تحديــد ا°ســباب الجذريــة مــن خــالل النشــاطات الوقائيــة إجــراءات مســتدامة طويلــة المــدى مــع إحــداث 

تغيير يأخذ مجراه ببطء على مدى فترة طويلة من الزمن.

٥. لنتمكــن مــن معرفــة مــا هــو الشــيء الــذي يقــف فعــًال وراء حصــول العنــف القائــم \ المبنــي علــى النــوع 
االجتماعــي فاننــا بحاجــة °ن ننظــر إلــى ا°ســباب الجذريــة. تكمــن ا°ســباب الجذريــة لجميــع أشــكال العنــف القائــم 
\ المبني على النوع االجتماعي في نظرة المجتمع للنوع االجتماعي , وممارسات التمييز المتعلقة بالنوع االجتماعي – 
ا°دوار والمســؤوليات والمحــددات والمميــزات والفــرص المتاحــة للفــرد بســبب نــوع جنســه وتتضمــن بعــض ا°مثلــة 

لÇسباب الجذرية : 

> المواقف االجتماعية و / أو الذكورية لعدم االحترام أو االستخفاف بالمرأة 
> قلة اËيمان بالمساواة و حقوق اËنسان للجميع

> ا°عراف االجتماعية والثقافية لعدم المساواة بين ا°شخاص نتيجة للنوع االجتماعي
> عدم تقدير النساء و / أو عمل النساء 

        تمريــن # ٦ : ا�عــراف االجتماعيــة والثقافيــة التــي تدعــم العنــف القائــم \ المبنــي علــى النــوع 
االجتماعي ( ٢٥ دقيقة )

      مناقشة : المبادئ التوجيهية لمساعدة الناجين من العنف الجنسي ( ١٠ دقائق )

عنــد تقديــم الخدمــات  ( الصحيــة , النفســية , القانونيــة , الــخ ) للناجين من االعتداءات الجنســية يجــب أن نتأكد دائم� 
مــن أننــا نحتــرم رغبــات الناجيــن ومــن أننــا نقــدم أعلــى مســتويات الرعايــة مــن حيــث الجــودة. يجــب أن يتــم توجيــه 
ــر دوليــة يجــب علــى جميــع مقدمــي  ــادئ التوجهيــة ا°ربعــة والتــي هــي معايي ــا وفقــ� للمب ــا و مداخالتن تصرفاتن

الرعاية معرفتها واتباعها.
في هذه الوحدة على المشاركين تعريف أنفسهم بالمبادئ التوجيهية وتعلم كيفية ممارستها.

       تمريــن # ٧ : المبــادئ التوجيهيــة لمســاعدة الناجيــن مــن العنــف القائــم \ المبنــي علــى النــوع 
االجتماعي ( ٣٠ دقيقة )

       المــادة التدريبيــة # ٤ : المبــادئ التوجيهيــة لمســاعدة الناجيــن مــن العنــف القائــم \ المبنــي علــى النــوع 
االجتماعي
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مالحظة للميسر :
> تأكــد مــن أنــه تــم توضيــح الرابــط بيــن المبــادئ التوجيهيــة وتأثيــر العنــف الجنســي علــى الناجــي. وأكــد علــى أن 

احترام المبادئ التوجيهية مهم جد� في سبيل الوصول إلى تعافي الناجي.
> على سبيل المثال :

• تأكــد مــن الســالمة البدنيــة - غالبــ� مــا تــؤدي االعتــداءات الجنســية إلــى الخــوف والقلــق. غالبــ� ال يشــعر الناجــون 
ــل  ــن أج ــًال م ــر ( مث ــون للخط ــًال معرض ــم فع ــن ه ــض الناجي ــدث وبع ــا ح ــرار م ــن تك ــون م ــم يخاف ــان وه با®م

االنتقام ) 
• احتــرم رغبــات الناجــي – خــالل االعتــداء الجنســي لــم يكــن للناجــي أيــة ســيطرة أو تحكــم بالوضــع, تــم تجاهل 

رغباته / رغباتها وحقوقه / حقوقها.
• حافــظ علــى الســرية– غالبــ� مــا يشــعر الناجــون بالخجــل ممــا حــدث ويميلــون للــوم أنفســهم وإذا صــار االعتداء 

علني�، قد يلوم المجتمع الناجي على ذلك. 
• تأكــد مــن عــدم حصــول تمييــز– إن االعتــداء الجنســي هــو انتهــاك لحقــوق ا«نســان وبا«ضافــة إلى ذلــك غالبا ما 

يوصم الناجون من قبل مجتمعاتهم 

        تمرين # ٨ : شجرة العنف القائم \ المبني على النوع االجتماعي ( ١ ساعة واحدة ) 
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 مهارات التواصل المرتكزة على الناجي                                                  الموضوع 3

يركز الموضوع ٣ على مساعدة تدريب المشاركين على فهم وممارسة المهارات المرتبطة بالتواصل المتعاطف 
والمراعي. إن مهارات التواصل الفعالة هي أمر أساسي للتمكن من تقديم خدمات الرعاية الجيدة. يعتمد جوهر 
بنود الرعاية المتعاطفة والمراعية الفعالة على أن يحصل مقدم الخدمات على المعرفة المناسبة والتوجه نحو 

إيصال الثقة والراحة والرعاية للناجين. يتم تطوير عالقات ايجابية ومفيدة ويبدأ الشفاء من خالل العملية 
الديناميكية للتواصل (اللفظي وغير اللفظي ) .

ا¨هداف 
 في نهاية هذا القسم يكون المشاركون قادرين على :

>  فهم أهمية المهارات المرتكزة على الناجين 

>  فهم أهمية سلوك عدم إلقاء اللوم على الناجين عند التعامل معهم.

> فهم الفرق بين تقديم المعلومات وإسداء النصح.

> تطبيق مهارات التواصل وا³شراك ا¨ساسية مثل االستماع الفعال وااليجابي وتقنيات طرح ا¨سئلة 

      الوقت المقدر للوحدة التدريبية بكاملها : ٤ ساعات

تم اقتباس المحاضرات والمناقشات والتمارين في هذا القسم من المصادر التالية :
> رفع ا¨صوات وإعادة التفكير حول العنف المنزلي \ االسري : عملية تدريب للناشطين اجتماعي¶, كتيب التدريب

> جمعية (RHRC ), كتيب التدريب على مهارات التواصل, دليل الميسر

أ ) مقدمة عن المهارات المرتكزة على الناجي
ا¨هداف 

فهم أهمية استخدام المهارات المرتكزة على الناجي عند التعامل مع الناجين من العنف الجنسي, وعلى 
ا¨خص عند تلقي ا³فصاحات.

      الوقت الكلي : ٦٠ دقيقة 
 المواد 

المادة التدريبية # ٥ : تقنيات االستماع الفعال ومعوقات االستماع 

      المادة التدريبية # ٥ : تقنيات االستماع الفعال ومعوقات االستماع 

     تمرين # ٩ : العمل مع الناجين وتلقي ا�فصاحات ( ٣٥ دقيقة )

     مناقشة : ما هي االستجابة المرتكزة على الناجين ؟ (٢٥ دقيقة ) 
١. ابدأ المناقشة با³شارة إلى اللوح الورقي للتمرين السابق. استعرض الالئحة ا¨ولى لردود الفعل واشرح أن هذه 

هي ردود فعل ترتكز على الناجين أنفسهم والتي تعكس مهارات الناجين الذاتية .
> اسأل المشاركين لماذا يعتقدون أنها تسمى المهارات المرتكزة على الناجين ؟
> لماذا يعد استخدام المهارات المرتكزة على الناجين مهمة بالنسبة للناجين ؟ 

اكتب الكلمات الرئيسية على اللوح الورقي

٢. ساعد المشاركين على الربط بين المبادئ التوجيهية والمهارات التي ترتكز على الناجين. وللقيام بذلك اكتب 
المبادئ ا³رشادية على اللوح الورقي واطلب من المشاركين أن يتوزعوا على أربع مجموعات. يجب على كل 

مجموعة القيام بعصف ذهني حول ما هي المهارات المرتكزة على الناجي التي ترتبط بالمبادئ التوجيهية. 

استخدم اللوح أدناه لتساعد على توجيه المناقشة.
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المهارات المرتكزة على الناجين المبادئ التوجيهية 

خذ بعين االعتبار سالمة الناجي 

كــن دائمــا واعيــ� للمخاطــر ا�منيــة التــي يمكــن أن يتعــرض لهــا الناجــي بعــد 

والتقييمــات  المحادثــات  جميــع  بإجــراء  قــم  الجنســي.  العنــف  حصــول 

ــك أن  ــة وموقع ــك البيئ ــمح ل ــا تس ــدر م ــاول بق ــة. ح ــة آمن ــي بيئ ــالت ف والمقاب

تقيــم  وضــع الناجــي – هــل يوجــد لديهــم مــكان آمــن يذهبــون إليــه ؟ هــل 

ــع  ــول جمي ــك ح ــف نفس ــدي ؟ ثق ــل المعت ــن قب ــي م ــة الناج ــيتم مواجه س

ا¨حــاالت الممكنــة التي يمكنك أن تقوم بها لصالح الناجية, في ســبيل تقديم 

الخيارات لها وإذا أمكنك قم باتخاذ إجراءات  لضمان سالمة الناجية.

أدناه نظرة عامة على المبادئ التوجيهية والمهارات الموافقة المرتكزة على الناجين  

1. تأكد من السالمة الجسدية للناجين

ال تشــارك قصــة الناجــي مع ا²خريــن, وإذا كنت بحاجــة �ن تشــارك المعلومات 

مــع المختصيــن, لغــرض ا¨حالــة مثــًال، فيمكنــك أن تفعــل ذلــك فقــط إذا كان 

الموافقــة  بمنــح  قامــت  أو  وقــام  ذلــك  علــى  يترتــب  مــا  يفهــم  الناجــي 

المستنيرة.

2. ضمان السرية 

احترم رغبات واحتياجات ومقدرات الناجين

باتخــاذه وفقــ� لرغبــة وحاجــات وقــدرات  يجــب أن يتــم كل إجــراء تقــوم 

الناجــي. تأكــد مــن االنتبــاه إلــى جميــع احتياجــات الناجــي بمــا فــي ذلــك 

الحاجــات الطبيــة والحاجــات النفســية - االجتماعيــة با¨ضافــة إلــى الحاجــات 

الماديــة والحاجــة الــى العدالــة .احتــرم قــوة وقــدرة الناجــي علــى التأقلــم مــع 

مــا حصــل. وبعــد إعــالم الناجــي عــن جميــع الخيــارات المتوفــرة للدعــم 

وا¨حالة فلديه / لديها الحق في اختيار ما يرغبه / ترغبه.

عامل الناجي باحترام 

أظهــر أنــك تصــدق الناجــي وأنــك ال تشــكك بقصتــه أو تلومــه ,أظهــر احترامــك 

لخصوصيته / لخصوصيتها.

أكد على موقف داعم

وفــر الدعــم العاطفــي للناجــي, وأظهــر الحساســية, والتفهــم واالســتعداد 

لالســتماع إلــى قصــة الناجــي. حافــظ علــى ســلوك مــراع بغــض النظــر عــن نــوع 

المداخلة التي تقوم بها.

قدم المعلومات وتعامل مع التوقعات 

كــن متأكــدÊ مــن معرفتــك التامــة بجميــع ا¨حــاالت ( الطبيــة, النفســية - 

االجتماعيــة, االقتصاديــة, القانونيــة ) والخدمــات المتاحــة إلــى جانــب جودتهــا 

وســالمتها. زود الناجي/ـــة بجميــع المعلومــات الممكنــة لتقــوم بخيــار حــول 

ــم  ــي يفه ــا إذا كان الناج ــد م ــه. تأك ــب ب ــب أو ترغ ــذي يرغ ــم ال ــة والدع العناي

بعــرض  قــم  ضــروري  ذلــك  كان  وإذا  كامــل  بشــكل  المعلومــات  جميــع 

المعلومــات بالطريقــة المالئمــة لقــدرات الناجــي فــي تلــك اللحظــة. كــن واعي� 

ــه أو إنهــا  أنــه عندمــا يقــوم الناجــي با¨فصــاح عــن قصتــه أو قصتهــا لــك فإن

يثقان بك ولديهما توقعات عالية منك ولما يمكنك فعله للمساعدة.

وكرامــة  ورغبــات  حقــوق  احتــرم   .3

الناجيــن عنــد اتخــاذ أي قــرار حــول أفضــل 

إجــراء ممكــن لمنــع أو اســتجابة لحادثــة 

 \ القائــم  العنــف  أو  الجنســي  العنــف 

المبني على النوع االجتماعي
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كــن دائمــ� واضحــ� حــول دورك وحــول نــوع الدعــم والمســاعدة التــي يمكنــك 
تقديمهــا.ال تقــم أبــد� بتقديــم وعــود ال يمكنــك الوفــاء بهــا. قــم بإحالــة 

الناجي دائم� إلى الخدمات المالئمة. احترم حدود ما يمكنك فعله.

أحط الناجي علم� بجميع خيارات ا�حاالت المتوفرة له 
تأكد من أنك على معرفة تامة بخيارات ا�حاالت المتوفرة ( الطبية, والنفســية 
-  االجتماعيــة, واالقتصاديــة والقانونيــة ) وبالخدمــات المتاحــة إلــى جانــب 
ــذ  ــارات. خ ــذه الخي ــن ه ــي ع ــالم الناج ــم بإع ــالمتها. ق ــا وس ــم جودته تقيي
بعيــن االعتبــار الحاجــة إلــى مصاحبــة الناجيــة إلــى المواعيــد الالزمــة إن طلبــت 

ذلك.

عامــل كل نــاج بطريقــة تحفــظ كرامتــه وبشــكل مســتقل عــن الجنــس 

أو الخلفية أو العرق  أو عن  ظروف الحادث .

ــخ أو  ــول تاري ــات ح ــأي تكهن ــم ب ــاو وال تق ــكل متس ــن بش ــع الناجي ــل جمي عام

خلفيــة الناجــي. انتبــه مــن أحكامــك الخاصــة المســبقة ووجهــة نظــرك حــول 

العنف الجنسي وال تدعها تؤثر على طريقة تعاملك مع الناجي.

4.  تأكد من عدم التمييز 

نقاط تعليمية رئيسية يجب على المتدرب أن يوضحها 

> إن المهارات المرتكزة على الناجين مهمة من أجل :

• حماية الناجين من التعرض للمزيد من ا½ذى 

• توفير الفرصة للناجي / ـة  للتحدث عن ما حصل بدون الشعور بالضغط 

• مساعدة الناجين على القيام بخياراتهم, والحصول على المساعدة إن رغبوا بذلك 

• التأقلــم مــع الخــوف الــذي ربمــا يتولــد لــدى الناجيــن مــن ردود الفعــل الســلبية ( مــن المجتمــع ) أو مــن أن يقــع عليــه اللــوم 

بسبب العنف الذي تعرض له.

• توفير الدعم النفسي - االجتماعي ا½ساسي للناجي 

• إعادة السيطرة والتحكم للناجي الذي فقده أو فقدته أثناء العنف الجنسي الذي تعرضوا له

ــى  ــن هــم عل ــع اªشــخاص الذي ــق المهــارات المرتكــزة علــى الناجيــن مــن قبــل جمي يجــب أن يتــم تطبي
اتصال مع الناجين بغض النظر عن دورهم في المجتمع أو موقعهم المهني.

ب ) مهارات ا�دارة  والتواصل المرتكزة على الناجين :
كيف تستمع وتطرح  ا�سئلة ؟ 

ا�هداف : 
ــر عــن طريــق تعليــم كيفيــة تطبيــق مهــارات التواصــل  ــر المهــارات المرتكــزة علــى الناجيــن بشــكل أكب تطوي

وا�شتراك ا�ساسية مثل االستماع الفعال وكيفية طرح ا�سئلة 

        الوقت الكلي ساعتان و ٢٥ دقيقة 

التحضيرات 
ــاء  ــا أثن ــدم فعله ــا / أو ع ــب فعله ــي يج ــياء الت ــن ا�ش ــد§ م ــة واح ــى كل بطاق ــب عل ــة : اكت ــر ١٢ بطاق > حض

المقابلة  بحيث تحتوي جميع البطاقات على أمور مختلفة.
المواد التدريبية : 

> المادة التدريبية # ٥ : تقنيات االستماع الفعال ومعوقاته 
>  المادة التدريبية # ٦ : ما يجب فعله وعدم فعله  فيما يخص التواصل 

المواد التي تحتاجها 
> كرة

> بطاقات عدد ١٢
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       مناقشة : مقدمة عن االستماع الفعال (  ) : (٢٥ دقيقة)
١. اســأل المشــاركين أن يتصــورا وقتــ شــعروا فيــه فعــًال أنــه يتــم االســتماع لهــم. بإمكانــك جعــل النــاس تســتجيب 
ضمــن المجموعــة ا�كبــر أو قســمهم إلــى مجموعتيــن, عــن طريقااللتفــات إلــى الشــخص الــذي يجلــس بجانبهــم 

لمشاركتهم :
> أسئلة إرشادية :

ــر  ــيئ يثي ــة أو ش ــكلة أو صعوب ــت مش ــا كان ــا ؟ ربم ــخص م ــى ش ــدث إل ــرر التح ــك تق ــت وجعل ــك الوق ــي ذل ــدث ف ــذي ح ــا ال • م

القلق أو شيئ ما أردت مشاركته مع شخص آخر.

• كيــف شــعرت حيــال تحدثــك مــع هــذا الشــخص ؟ مــاذا كانــت مخاوفــك ومنغصاتــك وأفــكارك حــول كيفيــة تلقيــه لمــا 

تقوله ؟

• مــا هــي المميــزات التــي كانــت موجــودة فــي ذلــك الشــخص الــذي تحدثــت معــه والتــي جعلتــك تقــرر أنــه ســيكون مــن اºمــن 

الحديث معه ؟ 

• ماذا كانت بعض ا�شياء التي قالها أو قالتها لك ؟

• كيف تعرف أن هذا الشخص كان يستمع إليك فعًال ؟

• كيف تصف تجربة شعور أن يستمع إليك شخص ما فعًال ؟

ــك  ــه وذل ــعرون ب ــم مشاركةمايش ــم أن عليه ــن تجاربهم.ذكره ــوا ع ــاركين أن يتحدث ــض المش ــن بع ــب م ٢. اطل
لالرتياح اثناء الحديث عنه فقط.

٣. اشــرح للمشــاركين أن هــذه أمثلــة علــى االســتماع الفعــال. هــذه هــي المشــاعر التــي ترغــب فــي اســتنباطها مــن 
الناجي عندما يشاركك ا�حداث التي وقعت له.

ــى  ــزة عل ــل المرتك ــارات التواص ــن مه ــم م ــب مه ــال جان ــتماع الفع ــدون أن االس ــاذا يعتق ــاركين لم ــأل المش ٤. اس
الناجين.

      محاضرة : تقنيات االستماع الفعال و طرح ا�سئلة (٣٥ دقيقة )

١. وضــح أن االســتماع الفعــال هــو أكثــر مــن مجــرد اســتماع. إنــه يتطلــب ســلوك ديناميكيــ واســتخدام لمهــارات 

محــددة. باÌضافــة إلــى اســتخدام أســئلة مفتوحــة النهايــات. هنــاك عــدة تقنيــات أخــرى يمكــن أن تســاعد علــى 

االستماع وطرح ا�سئلة في ا�سلوب المرتكز على الناجي. 

ــرÎ فــي مســرحية توضيحيــة. اجلــس أمــام المشــارك  ٢. اطلــب مــن أحــد المشــاركين أن يتطــوع ليلعــب دورÎ قصي

واطلــب منــه أو منهــا أن يخبــرك عــن قصــة شــخصية. تأكــد أن يختــار المشــارك قصــة يشــعر بالراحــة حيــال الحديــث 

عنها أمام اºخرين. يمكنك مناقشة ا�مر معه بشكل مختصر مسبق.

٣. اســتعرض طرقــ لطــرح أســئلة عــن القصــة وقــدم الدعــم للمتطــوع. كمــا يمكنــك أيضــ اســتعراض معوقــات 

االستماع ( انظر إلى المادة التدريبية # ٥ لالطالع على ا�مثلة  )

٤. بعد دقائق قليلة توقف واسأل المتطوع عن شعوره، أي المداخالت كانت مفيدة أو ال لرواية القصة.

٥. اكتــب أنــت والمشــاركون قائمــة بمهــارات االســتماع الفعــال ومهــارات طــرح ا�ســئلة. وضــح كيــف يمكــن لهــذه 

التقنيات أن تساعد الناجين. (انظر إلى المادة التدريبية # ٥)

٦. قــم بعمــل قائمــة أخــرى لمعوقــات االســتماع والتــي يمكنهــا إيقــاف شــخص مــن روايــة قصتــه بشــكل جيــد 

والتي يمكنها أن تمنعك من االستماع ( انظر إلى المادة التدريبية # ٥)

١ ) مجموعة ( RHRC ), كتيب التدريب على مهارات التواصل - دليل الميسر, ص  ١٩

http://www.rhrc.org/resources/gbv/comm_manual/comm_manual_toc.html
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       المادة التدريبية # ٥ : تقنيات االستماع الفعال ومعوقات االستماع

٧ . استنتج عن طريق التأكيد على :

ــي  ــة ف ــى رغب ــاج إل ــح. تحت ــلوك الصحي ــ� الس ــب أيض ــن يتطل ــارات ولك ــة ومه ــب معرف ــال يتطل ــتماع الفع > االس

ــور  ــك لتط ــخص وذل ــن الش ــك ع ــون لدي ــد تك ــي ق ــبقة الت ــات المس ــن االفتراض ــافة م ــى مس ــاء عل ــتماع والبق االس

مهاراتك المرتكزة على الناجين  وترتبط بالناجي بطريقة مفيدة له.

> ال يمكنــك أن تصبــح متمكنــ� مــن مهــارات التواصــل بيــن ليلــة وضحاهــا أنــت بحاجــة لكثيــر مــن التدريــب. يمكــن 

لهذا التدريب أن يوفر لك المهارات ا°ساسية فقط, إنه ال يحولك إلى مرشد أو مستشار.

         تمرين # ١٠ : التدريب على مهارات ا�شراك (ساعة واحدة ) 

        مناقشة : ما يجب فعله وتركه أثناء التواصل (١ ساعة واحدة ) 

       المادة التدريبية # ٦ : ما يجب فعله وعدم فعله أثناء التواصل 

١. قــدم للمجموعــة إرشــادات حــول مــا يجــب فعله وتركه أثنــاء التواصل مقدمــا لهم المــادة التدريبيــة  # ٦ : ما يجب 
فعلــه وتركــه أثنــاء التواصل..ثــم اطلــب منهــم تقديــم تعليقاتهــم وإبــداء آرائهــم وردود فعلهــم . وضــح لهــم أن 
إرشــادات ضروريــة للمســاعدة علــى خلــق جــو داعــم  ا¼رشــادات حــول مــا يجــب فعلــه وتركــه هــي  هــذه 

ومتعاطف ال يلقي باللوم على الناجي.
٢. لالســتنتاج النهائــي اطلــب منهــم تقديــم تعليقاتهــم وآرائهــم وردود فعلهــم النهائيــة وا°خيــرة ثــم در 

عليهم سائًال كل شخص أن يخبر المجموعة عن أهم شيء تعلمه من هذه الوحدة.
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ا�دوار المختلفة وا�هداف المختلفة :
مساعدة الناجي للوصول إلى الخدمات  

الغرض 
يركــز الموضــوع ٤ علــى ا�دوار والمســؤوليات المختلفــة لجميــع ا�شــخاص الذيــن لهم عالقــة بالناجين مــن العنف 
الجنســي. ستســاعد النشــاطات المشــاركين علــى التمييــز بيــن ا�هــداف المختلفــة والمهمــات المتعــددة لجميــع 

الالعبين  الفاعلين, وفهم معاني التواصل واالرتباط مع الناجين.

ا�هداف المحددة 
في نهاية هذه الوحدة التدريبية سيكون المشاركون قادرين على :

> تحديــد أقــل مســتوى يوصــى بــه مــن الخدمــات التــي يجــب أن تكــون متاحــة لتقليــل العواقــب المؤديــة للعنــف 
الجنسي ولمنع المزيد من ا¬صابة والصدمة و الضرر . 

> تحديــد عــدة أشــخاص يلعبــون دور® فــي التعامــل مــع الناجيــن مــن العنــف الجنســي ومعرفــة أدوارهــم 
ومسؤولياتهم المختلفة .

      الوقت المحدد : ساعتان و ٣٥ دقيقة

تم اقتباس المحاضرات والتمارين في هذا القسم من المصادر التالية : 

 ( IASC 2010  ) دليل التدريب على رعاية الناجين <

ــة واالســتجابة علــى مســتوى القطاعــات  > التدريــب عــن العنــف القائــم \ المبنــي علــى النــوع االجتماعــي: الوقاي

 ( RHRC,2004 ) المتعددة والوكاالت المتداخلة تجاه العنف القائم \ المبني على النوع االجتماعي

> دليــل  خطــوة – بخطــوة لتعزيــز الخدمــات المتعلقــة بالعنــف الجنســي في منشــآت القطــاع الصحــي العمومية 

 (  USAID 2010   )

  االستجابة للعنف الجنسي على مستوى متعدد القطاعات 

  ا�هداف 

  > تحديد أقل مستوى  يوصى به  من الخدمات التي يجب أن تكون متاحة لتقليل العواقب المؤذية

 للعنف  الجنسي ولمنع المزيد من ا¬صابة والصدمة والضرر  

       الوقت : ١ ساعة و٣٥  دقيقة 

  التحضيرات 

  > حضر لوح¸ ورقي¸ كبير® وضعه في مكان يمكن رؤيته من الجالسين طوال الجلسة :

االستجابة  = توفير الدعم والخدمات لتقليل ا�ثر الضار ومنع المزيد من ا¬صابات والمعاناة والضرر.

  المواد 

  > لوح ورقي وأقالم

  > كرسي بأربع أرجل 

       مناقشة : نظرة عامة على الحد ا�دنى من الخدمات الذي يجب تقديمها للناجين  ٤٥ دقيقة )

١.  أشــر إلــى اللــوح الــذي قمــت بتحضيــره والــذي يحمــل العنــوان :( االســتجابة  = توفيــر الدعــم والخدمــات لتقليــل 

ا�ثر الضار ومنع المزيد من ا¬صابات والمعاناة والضرر ) واقرأه بصوت عال.

   الموضوع   4 
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٢. اســأل المجموعــة مــا نــوع المســاعدة التــي قــد يحتاجهــا الناجــون للحــد مــن ا�ثــار الضارة\المترتبــة. وفيمــا 
يســتجيبون لســؤالك ســجل إجاباتهــم علــى اللــوح علــى صفحــة بيضــاء منــه منظمــ� ا�جابــات فــي أربعــة أعمــدة 
حســب منطقــة القطــاع. وعندمــا تتجمــع لديــك بضــع إجابــات اكتــب اســم كل قطــاع مــن ا�ربعــة قطاعــات علــى 
و  ا�دوار  أمــا   ) للناجيــن  تقديمهــا  يتــم  التــي  الخدمــات  حــول  تــدور  المناقشــة  هــذه  أن  وتذكــر  اللــوح, 

المسؤوليات فسيتم تحديدها في التمرين القادم ) .يجب أن يبدو اللوح بصورة مشابهة لما يلي :

> الصحة 
• وسائل منع الحمل في حاالت الطوارئ

• معالجة الجروح

• معالجة ا�مراض التي تنتقل عبر االتصال الجنسي 

• إعطاء مضاد انتقال مرض االيدز الذي يعطى بعد التعرض لخطر العدوى (بروفيالكسيس)

> النفسية – االجتماعي 

• الدعم العاطفي ( االستشارة بين ا�قران ) 

•نشاطات توليد الدخل 

• التدريب على المهارات 

• إعادة التكامل االجتماعي والدعم االجتماعي 

> ا�من 
• السالمة الجسدية 

• المأوى ا�من أو المأوى المؤقت

• تقارير الشرطة والتحقيقات

> العدالة القانونية والقضائية ( التقليدية والرسمية )

• الحماية  والمساعدة القانونية 
• االدعاء والتقاضي

والمحاكــم  الشــرطة  عمــل   ) أفعالهــم  عــن  القانونيــة  المســؤولية  المعتديــن  وتحميــل  المناســبة  القوانيــن  تطبيــق   •

والسجون )

٣.  االســتمرار فــي االســتنباط / االقتــراح والمناقشــة وتوضيــح إجــراءات االســتجابة حتــى تصــل إلــى قائمــة بخدمــات 
االستجابة ا�ساسية. تتضمن االستجابة على إجراءات تخص :

> مساعدة / دعم الناجي  واالستجابة لحاجاته أو حاجاتها باستخدام المبادئ التوجهية 

> عندما يكون ذلك مناسب� استجب  للمعتدي ( استجابة ا�من والشرطة)

> حافظ على ا�من للناجي والمجتمع 

ــق  ــات / المناط ــي القطاع ــك ف ــى وذل ــد ا�دن ــل / بالح ــى ا�ق ــاًال :  عل ــك  أفع ــد ذل ــتجابة  بع ــمل االس ــن أن تش يمك
الوظيفية التالية :

> الرعاية الصحية 

> المساعدة النفسية - االجتماعية  

• الدعم النفسي والعاطفي

• القبول االجتماعي وإعادة التكامل

> ا�من والسالمة

> التقاضي ( التقليدي والرسمي )

على الجميع أن يعملوا بتعاون مع بعضهم البعض ليتمكنوا من تلبية حاجات الناجين.
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٤ . التأكيــد علــى أنــه ليــس جميــع الناجيــن يحتاجــون أو يرغبــون بجميــع تلــك المســاعدة. إن وظيفتنــا هــي تحديــد 
الخدمــات المتاحــة والتــي يمكــن الوصــول اليهــا. ناقــش معانــي هــذه الكلمــات مــع تعزيــز مــا تعلمتــه ســابق� عــن 
الناجــي  رغبــات  واحتــرام  والخصوصيــة،  الســرية  مراعــاة  ومــع  متعاطــف  وبشــكل  بكفــاءة  الرعايــة  تقديــم 

واختياراته، وفق مبدأ " ال تتسبب با»ذى " وباستخدام منهج يرتكز على الحقوق.

٥.  مــن المهــم أيضــ� مالحظــة أنــه يجــب علينــا تثقيــف النــاس الذيــن يقومــون بتقديــم خدمــات االســتجابة تلــك 
ــوا  ــم وكان ــكل مالئ ــن بش ــات مدربي ــي الخدم ــن مقدم ــم يك ــات. إذا ل ــذه الخدم ــر ه ــع بتوف ــالم المجتم ــل إع قب
الناجيــن يلجــؤون إليهــم للمســاعدة فقــد يواجــه الناجــي المزيــد مــن المشــاكل وعلــى ا»غلــب المزيــد مــن ا»ذى 

والصدمة.

:�يجب أن تشمل االستجابة أيض
ــن  ــن م ــوا متطوعي ــواء كان ــتويات، س ــف المس ــى مختل ــات وعل ــف القطاع ــي مختل ــن ف ــع الممثلي ــب جمي > تدري

المجتمع أم موظفين، لتقديم الرعاية بشكل كفؤ ومتعاطف ومع مراعاة السرية والخصوصية.
> أنظمــة ا¾بــالغ االلزامــي وا¾حالــة (مثــال؛ العمــل مــع المجتمــع ¾نشــاء طــرق ل½بــالغ االلزامــي عــن الحــاالت وطلــب 

المساعدة).
> توثيق الحاالت التي يتم ا¾بالغ االلزامي عنها.

>  أنظمــة التنســيق ومشــاركة المعلومــات بيــن مختلــف الممثليــن والهيئــات لتفــادي مضاعفــة الجهــود وإربــاك 
الناجين.

        النقاش : تعزيز الحاجة لخدمات استجابة القطاعات المتعددة  (٢٠ دقيقة)

١.  توضيــح أن االســتجابة للعنــف الجنســي تشــبه كرســي بأربــع أرجل.أحضــر كرســي إلــى منتصــف الغرفــة وضعــه 

بصوٍت عاٍل على ا»رض.ناقش ميزات الكرسي ذي ا»ربع أرجل:

> يجــب أن تقــوم ا»رجــل ا»ربعــة جميعهــا بوظيفتهــا بشــكل مناســب ومســتمر ليتمكــن الكرســي مــن أداء 

وظيفته بشكل مالئم.

.�> إذا كانت ساق واحدة مكسورة أو قصيرة أو مفقودة يصبح الكرسي أقل اتزان

> أثنــاء هــذه النقــاش، ارفــع الكرســي عاليــ� وأنزلــه إلــى ا»رض بصــوٍت عــاٍل، ومــن ثــم ادفعــه ليســقط، حّركــه حــول 

الغرفة ،قم بعرض مرئي »داء الكرسي لوظيفته وعدم أدائه لها.

ــبيل  ــى س ــا البعض؟عل ــة لبعضه ــات ا»ربع ــع القطاع ــاج جمي ــاذا تحت ــم: لم ــش معه ــاركين وناق ــأل المش ٢.  اس

المثال؛يتطلب االدعاء الجنائي الناجح ضد المعتدي: 

> ا»من : تحقيق أمني جيد

> الرعايــة الصحيــة: الحصــول علــى أدلــة جيــدة مــن الطــب الشــرعي وتوثيقهــا بشــكل جيــد (مثــًال: نمــاذج 

الفحوصات الطبية).

> الرعاية الصحية : يجب أن يكون الناجي بصحة جيدة وقادر على المشاركة.

> التحليــل النفســي: الدعــم العاطفــي للناجــي خــالل العمليــة، مثــًال؛ قــد يكــون تدخــل الشــرطة مؤذيــ� للناجــي إذا 

لــم يكــن هنــاك شــخص يدعمــه ويقــدم لــه المســاعدة.قد تطــول عمليــة االدعــاء ضــد المعتــدي وهــي عــادة مــا 

تتســم بالتأجيــل، دون تقديــم دعــم، وعــادة مــا يصبــح الناجــي محبطــ� أو غيــر متشــجع وقــد يتوقــف عــن الذهــاب 

إلى المحكمة.

> العدالة: المساعدة القانونية للناجية لمساعدتها على فهم ما يحصل والدفاع عن حقوقها.
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مالحظة للمسير
> أتــرك الكرســي فــي منتصــف الغرفــة إن أمكنــك ذلــك، وبينمــا تســتمر فــي هــذه الجلســة، أِشــر إلــى 

الكرسي/ القطاعات ا�ربعة التي تعمل مع� بشكل متكامل كلما كان ذلك مناسب� في النقاش.
> يركــز هــذا القســم فقــط علــى الوظائــف ا�ربــع االبتدائيــة/ ا�ساســية/ ا�وليــة (هــل يمكننــا اختيــار واحــدة 
ــاك  ــح). هن ــع؟ وّض ــي مجتم ــكان ( ف ــي أي م ــر ف ــب أن تتوف ــي يج ــات الت ــات؟) للخدم ــذه الكلم ــن ه ــط م فق
خدمــات أخــرى،  خصوصــ� فيمــا يتعلــق بمنــع حــدوث العنــف الجنســي، تــم ذكرهــا أيضــ� فــي مذكــرة اللجنــة 

الدائمة المشتركة بين الوكاالت حول العنف القائم \ المبني على النوع االجتماعي.

       تمرين # ١١: المقاومة من قبل المجتمع والممثلين (٣٠ دقيقة) 

أحــد أهــم التحديــات التــي تواجــه معالجــة العنــف القائــم \ المبنــي علــى النــوع االجتماعــي هــي أن المجتمعــات 
غالبــ� تقــاوم الجهــود لجعــل المواضيــع علنيــة ومنفتحــة لمعالجتهــا بعكــس البرامــج والخدمــات ا�خــرى، يجــب 

علينا غالب� إقناع المجتمع بوجود خطر حقيقي ومشكلة تهدد الحياة وهي تحتاج للتنبه.
ــن  ــال أم ــن ورج ــة ومحامي ــي صح ــين وموظف ــن مدرس ــل معه،م ــاول العم ــخص نح ــع" كل ش ــي ب "المجتم ونعن

وقضاة وقادة دينيين وقادة مجتمع وموظفين رسميين..إلخ. ماذا عن السكان عموم�؟

ب: أدوار مختلفة، أهداف مختلفة 
الهدف 

المختلفــة  أدوارهــم  ويعرفــون  الجنســي  العنــف  مــن  ناجيــن  مــع  يتعاملــون  ممثليــن  عــدة  تحديــد   <

ومسؤولياتهم في االستجابة للعنف الجنسي.

       الوقت :  ١ ساعة
التحضيرات 

ــع   ــالل تقطي ــن خ ــدة م ــؤولية واح ــى مس ــا عل ــوي كل منه ــث تحت ــة بحي ــات ورقي ــر قصاص ــم بتحضي ــن # ١٠: ق تمري
نشرة التوزيع # ٧  إلى قصاصات.

المواد
> زجاجة 

> ورقة بيضاء خالية لكل مجموعة 

> توزيع نشرة # ٧ : أدوار مختلفة، أهداف مختلفة 

      التمرين # ١٢: أدوار مختلفة، أهداف مختلفة (٤٥ دقيقة)

      النقاش : أهمية تقسيم المسؤوليات  (١٥ دقيقة) 

١. اطلــب مــن كل مجموعــة أن يرفقــوا بطاقاتهــم بقصاصــة بيــان شــرح ورقيــة وأن يوضحــوا رؤيتهــم للــدور الــذي 
يلعبونــه فــي التعامــل مــع الناجيــة واالســتجابة للعنــف الجنســي. ويمكــن للمجموعــات ا�خــرى طــرح ا�ســئلة و 
التفاعــل مــع العــرض. أمــا المســؤوليات المشــتركة فترفــق ببيــان منفصــل. شــّجع النقــاش. مــن ا�ســئلة اÅرشــادية 

الممكنة:
ــه المجموعــة ا�منيــة والوقائيــة ومجموعــة العدالــة القضائيــة  > لمــاذا يجــب أن يكــون أخــذ اÅفــادة دور تقــوم ب

فقط؟ 
> لماذا يجب أن تكون ا�سئلة المفصلة عن أنواع اÅصابات مقتصر فقط على المجموعة الصحية؟ 

> ماهي ا�دوار وا�هداف التي يجب أن يتوالها كل قطاع؟ 
> لَم ال يعّد قرار حدوث االغتصاب من مسؤولية مقدمي الرعاية الصحية؟
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٢.  اشــرح: يظهــر التمريــن أن كل قطــاع لديــه مســؤوليته الخاصــة المحــددة  فــي االســتجابة للعنــف الجنســي. قــد 
ــم  ــة (ق ــة معين ــد� بمجموع ــة ج ــون متخصص ــض ا�دوار تك ــع؛ بع ــا الجمي ــوم به ــد يق ــض ا�دوار أو ق ــل بع تتداخ
بعــرض البطاقــات ذات العالقــة). مــن المهــم جــدا أن نكــون واعيــن بهــذه ا�دوار المختلفــة وكيــف تكمــل بعضهــا 

البعض، بما أن لهذا تطبيقات على كيفية االنخراط مع الناجين.

          توزيع نشرة # ٧: أدوار مختلفة، أهداف مختلفة

مالحظة للمسير

>  هنــاك احتمــال كبيــر أن تكــون مجموعــة المشــاركين مــن القطــاع الصحــي، ولكنهــم ســيقومون بتمثيــل 
أدوار مختلفــة كرجــال أمن،وقضــاة، وعامليــن اجتماعيين.فــي الواقــع، لــن يتــم تمثيــل جميــع القطاعــات وقــد 
يكــون هنــاك أنــاس ليســوا جــزء� مــن قطــاع محــدد أو قــد يكونــوا جــزء� مــن قطاعــات مختلفــة. (مثــًال؛ باحثيــن، 

أعضاء من مجموعات شبابية). يمكنك إدراج هذه الوقائع ضمن النقاش.
ــي  ــًال ف ــد. مث ــاع واح ــن قط ــخص ضم ــق كل ش ــى عات ــا عل ــؤولية ذاته ــع المس ــه ال تق ــوح أن ــÃ بوض ــرح أيض >  اش

قطاع ا�من/الحماية يكون لضابط ا�من دور مختلف عن ضابط الحماية.
الدعــم  قطــاع   مــع  متكامــًال  إعــدادات  عــدة  فــي  واالقتصــادي  االجتماعــي  الدعــم  قطــاع  يكــون   <

ــة  ــى أهمي ــوء عل ــاء الض ــتقلة، Çلق ــة مس ــه كمجموع ــم رؤيت ــن المه ــون م ــد يك ــال فق ــي.وعلى أي ح النفس
قطاع الدعم االقتصادي واالجتماعي للناجين (مثًال المجموعات بالغة الصغر)
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ــة  ــال وكيفي ــن ا�طف ــي م ــف الجنس ــن العن ــن م ــع الناجي ــل م ــة للعم ــادئ التوجيهي ــى المب ــوع ٥ عل ــز الموض يرك

التواصــل معهــم. قــد يجــد ا�طفــال الذيــن تعرضــوا لالعتــداء صعوبــة شــديدة فــي الــكالم عــن التجربــة التــي مــروا 

بهــا، ويجــب علــى مقدمــي الرعايــة الصحيــة إظهــار تعاطفهــم وتصديقهــم وأن يقومــوا ببنــاء الثقــة بينهــم وبيــن 

الطفــل الناجــي وأن يخلقــوا شــعور¤ با�مــان والدعــم لديه.يضمــن التواصــل الجيــد منــذ البدايــة اســتعداد ا�طفــال 

الناجين لالنخراط أكثر والسماح لمقدمي الرعاية الصحية بتقديم الرعاية والعالج المناسبين.

ا�هداف 

في نهاية هذا المساق يجب أن يكون المشاركين قادرين على:

>  تســمية جميــع  القضايــا الرئيســية الثــالث التــي تتعلــق بخدمــات الرعايــة المقدمــة ل±طفــال والمبــادئ التوجيهيــة 

السبعة.

> سيكون لدى المشاركين والميسرين فهم مشترك للتحديات الرئيسية لتطبيق المبادئ التوجيهية.

> تحديد المبادئ التوجيهية التسعة للتواصل مع ا�طفال.

> فهم دور التواصل المتعاطف مع الطفل لدعم شفائه وتعافيه.

     الوقت المقدر : ساعة واحدة و٥٠ دقيقة 

التجهيزات المطلوبة

> قطعتان من ورق الطباعة/ بطاقات ملونة، واحدة مكتوب عليها "سهل" وا�خرى مكتوب عليها "صعب"  

> تسعة بطاقات ملونة مكتوب على كل منها شكل مختلف من أفضل الممارسات:

• ال تقم بأي أذى

Âوداعم Âكن مراعي •

Âكن مطمئن •

• ساعد الطفل على الشعور با�مان 

• تحدث بطريقة يفهمها ا�طفال

• أخبر ا�طفال لماذا تتحدث إليهم 

• استخدم ا�شخاص المناسبين Äجراء المقابلة

• انتبه للتواصل غير اللفظي

• احترم أفكار ا�طفال ومعتقداتهم

      نقاش: ماهو التواصل الجيد مع ا�طفال؟ 

١.  اســأل المجموعــة  كيــف يكــون التواصــل الجيــد مــع ا�طفال.بعــد ذكــر بعــض ا�مثلــة اســألهم لــَم يعــّد 

التواصل الجيد مع ا�طفال أمر¤ مهمÂ، ولَم يحدث فارقÂ؟

      تمرين # ١٣: التحدث مع ا�طفال عن العنف الجنسي (٣٠ دقيقة) 
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      محاضرة : أفضل ممارسات للتواصل مع ا�طفال

١. قــّدم المبــادئ التوجيهيــة للتواصــل مــع ا�طفــال ولكــن ال تدخــل فــي التفاصيــل موضحــ� مــاذا يعنــي كل مــن 
هذه المبادئ على أرض الواقع.

> كن مراعي� وداعم�

> طمئن الطفل 

> ال تسبب ا�ذى للطفل واحرص أال تسبب له المزيد من الصدمة 

> تحدث بطريقة يفهمها ا�طفال
> ساعد ا�طفال ليشعروا با�مان

> استخدم أشخاصا مالئمين
> انتبه للتواصل غير اللفظي

> احترم  وجهة نظر ا�طفال،وأفكارهم ومعتقداتهم 

         توزيع نشرة # ٨: اخبر ا�طفال عن سبب حديثك إليهم 

٢. قــم بالتمريــن التالــي لتســاعد المشــاركين علــى التفكيــر بممارســات عمليــة لجعــل التواصــل مــع الطفــل 
بأفضل الطريقة أمر« واقع�، من خالل ما يقولونه وكيف يقولونه وأين يقولونه.

      تمرين # ١٤: التواصل مع الناجين من ا�طفال (٣٠دقيقة) 

رسائل رئيسية
> ا�طفــال الذيــن مــروا بتجربــة التعــرض لالعتــداء قــد يجــدون أنــه مــن الصعــب عليهــم التحــدث مــع ا¾خريــن عــن 

هذه التجربة.
> يجب أن يظهر التواصل التعاطف والتصديق ويبني الثقة ويخلق شعور« با�مان والدعم.

> يضمــن التواصــل الجيــد مــن البدايــة اســتعداد ا�طفــال الناجيــن لالنخــراط بشــكل أكبــر و يمّكــن مقدمــي 
الخدمات من توفير العناية والعالج المناسبين.
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الغــرض مــن هــذا القســم هــو زيــادة وعــي ومعرفــة مقدمــي الرعايــة الصحيــة باالهتمامــات والحاجــات الرئيســية 

للناجين من العنف الجنسي من الذكور.

ا�هداف

يجب أن يتمكن المشاركين في نهاية هذا المساق من:

> مخاطبة االهتمامات والحاجات المعينة للناجين من الذكور.

ــي  ــر ف ــدء بالتفكي ــور والب ــن الذك ــي م ــف الجنس ــرض للعن ــن التع ــن م ــدى الناجي ــائعة ل ــل الش ــم ردود الفع > فه

كيفية االستجابة  بطريقة مراعية ومتعاطفة

       الوقت المقدر ٢ ساعة و ٢٠ دقيقة

       نقاش: حاجات واهتمامات الناجين من الذكور (٣٠ دقيقة تقريب	)

ــه يتــم دائمــ¦ افتــراض أن النســاء وحدهــن هــن اللواتــي يتعرضــن للعنــف الجنســي، ولكــن فــي الواقــع  ١. وضــح أن

ليس ذلك هو الحال. رّكز على ما يلي: 

> العنــف الجنســي ضــد الرجــال و ا�والد يتضمــن أفعــاًال جنســية غيــر موافــق عليهــا بمــا فيهــا االغتصــاب و 

مجموعة من أشكال التعذيب الجنسي

> باºضافــة إلــى تعــرض الرجــال وا�والد أنفســهم لالغتصــاب، قــد يتــم إجبارهــم علــى مشــاهدة اغتصــاب 

زوجاتهــم وأخواتهــم وبناتهــم أو أمهاتهــم وفــي بعــض ا�حيــان يتــم إجبارهــم علــى اغتصــاب أشــخاص قريبيــن 

منهم، سواء كانوا ذكور أو إناث

ــ¦ علــى النــوع االجتماعــي. وفــي العديــد مــن النزاعــات  > العنــف الجنســي ضــد ا�والد قــد يكــون أيضــ¦ عنفــ¦ مبني

يتم استهداف الرجال بالعنف الجنسي لتدمير هويتهم الذكورية على المستويين الشخصي واالجتماعي

> الرجــال كالنســاء معرضــون للعنــف الجنســي فــي الحجــز. توضــح إحصائيــات الناجيــن مــن العنــف الجنســي مــن 

الذكــور المعذبيــن مــن كلتــا مناطــق النــزاع والــدول القمعيــة نســبة عاليــة مــن العنــف الجنســي  فــي الحجــز وقــد 

بلغت هذه النسبة أحيان¦ أكثر من خمسين في المائة

> قدرت منظمة الصحة العالمية أنه في سنة واحدة أال وهي ٢٠٠٢ تعّرض ٧٣ مليون صبي و١٥٠ مليون فتاة لالغتصاب 

أو �شكال أخرى من االعتداء الجنسي

٢. اســأل المشــاركين مــا هــي حســب اعتقادهــم الحاجــات الخاصــة والعوائــق أمــام الرجــال والصبيــان الذيــن 

تعرضوا للعنف الجنسي. لخص واكتب إجابات المشاركين على لوح الشرح.

(١) المفــوض ا�علــى لÏمــم المتحــدة لشــئون الالجئيــن، ٢٠١٢، العمــل مــع الرجــال وا�والد الناجيــن مــن العنــف الجنســي والعنــف 
القائم\المبني على النوع االجتماعي في مناطق النزوح بسبب الحروب

(٢) المفــوض ا�علــى لÏمــم المتحــدة لشــئون الالجئيــن، ٢٠١٢، العمــل مــع الرجــال وا�والد الناجيــن مــن العنــف الجنســي والعنف 
القائم\المبني على النوع االجتماعي في مناطق النزوح بسبب الحروب

(٣) سيفاكوماران .س، ٢٠٠٧، "العنف الجنسي ضد الرجال في النزاعات المسلحة" الصحيفة ا�وروبية للقانون الدولي،  ١٨(٢) ، 253 
– 276 ، و راسيل .و، ٢٠٠٧ ،"العنف الجنسي ضد الرجال وا�والد" عدد الهجرة القسرية، العدد ٢٧ ، كانون الثاني

(٤) لونــد إنــج و جورجيــن أورتمــان ( 1990 )، "انتشــار التعذيب الجنســي للمعارضين"، النســيت،36 (4آب): 291-289؛ ميانــا، جافيير وآل 
(1995) "انتشــار التعذيب الجنســي بين المنشــقين السياسيين".  النســيت 345 (20 أيار) ,1307 , بييل .م وآل (2000) "االعتداء الجنسي 

على الرجال في سجون سيريالنكا" النسيت ، 355 ،(10)،20692070
ــم  ــال". ت ــد ا�طف ــف ض ــة العن ــن ممارس ــئة ع ــة الناش ــب الصحي ــي للعواق ــم عالم ــة، 2006 ، "تقيي ــة العالمي ــة الصح (5 )منظم

اقتباسه من تقرير السكرتير العام العالمي لÏمم المتحدة عن ممارسة العنف ضد ا�طفال، 2006

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
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     محاضرة : قضايا رئيسية قد تؤثر على إرادة الناجين الذكور ل�فصاح (٣٠ دقيقة)

١.  اســتعرض كل مــن ا مــور المتعلقــة  با�فصــاح و المدرجــة أدنــاه واطلــب مــن المشــاركين أن يشــاركوا ا�خريــن 
كيف يمكن أن يمثل كل أمر الرجال.

٢. الخجــل علــى ســبيل المثــال، كيــف يظهــر الخجــل بشــكل مختلــف بالنســبة للرجــال الناجيــن؟ مــا الــذي يمكــن أن 
يكون الرجال قلقين أو خجلين منه وهل هو ذاته عند النساء أم مختلف عنه؟

ــر إن  ــات أصغ ــى مجموع ــاركين إل ــم المش ــ¨ أن ينقس ــن أيض ــا يمك ــرة، كم ــة الكبي ــي المجموع ــ¨ ف ــوا مع ٣. تناقش
كان ذلك أفضل بالنسبة لمساق التدريب.

قضايــا ا�فصــاح: مــن المقبــول بشــكل عــام أن يتــم ا�بــالغ االلزامــي عــن االغتصــاب والعنــف الجنســي عالميــ¨ مــن 
النســاء/البنات والرجــال/ا والد. يواجــه الرجــال والصبيــان العديــد مــن الحواجــز ذاتهــا التــي تواجههــا النســاء والتــي 

تحول بينهم وبين ا�بالغ  االلزامي عن العنف الجنسي، والتي تشمل : 

الخجل 
ــا، وهــو مــا يعتبرونــه غيــر متوافــق مــع  قــد يجــد الرجــال أنــه مــن الصعــب عليهــم الحديــث عــن كونهــم ضحاي
"كونهــم رجــاًال" ســواء فيمــا يتعلــق بالهجــوم (الرجــل يجــب أن يكــون قــادرÀ علــى حمايــة نفســه) أو فيمــا يتعلــق 
بآثــار الحادثــة ( يجــب أن يكــون الرجــل قــادرÀ علــى التأقلــم مــع مــا حدث).قــد يشــعر الرجــال خصوصــ¨ بالخجــل مــن 

ردود أفعال جسدية تجاه االعتداء (االنتصاب و القذف).

االرتباك و التجاهل 
قــد ال يجــد الرجــال و الصبيــان الكلمــات المناســبة لوصــف التجربــة التــي مــروا بهــا، أو قــد ال يكونــوا متأكديــن مــن 
الجهــة التــي يجــب أن يلجــأوا إليهــا، أو ماهــو المطلــوب منهــم لÊفصــاح عــن العنــف. يســاهم نقــص الوعــي بيــن 
عمــوم النــاس والمختصيــن فــي نقــص الخدمــات واالســتجابة المناســبة، والــذي يــؤدي غالب¨إلــى التمييــز وإســكات 

الناجين .

الشعور بالذنب 
الرجــال الذيــن تــم إجبارهــم علــى ممارســة العنــف الجنســي ضــد آخريــن أو ا والد الذيــن تــم التالعــب بهــم 
�جبارهــم علــى االنخــراط فــي عالقــات جنســية محرمــة، قــد يشــعرون بالذنــب فيمــا يخــص ا فعــال التــي صــدرت 

منهم.

الخوف 

يخــاف الرجــال مــن أنــه قــد ال يتــم تصديقهــم، وأن زوجاتهــم قــد يتركونهــم، وأن مجتمعهــم ســينظر إليهــم 
باحتقــار، وأنــه ســيتم النظــر اليهــم كمعتديــن محتمليــن علــى ا طفــال، وأنهــم قــد يواجهــون عقوبــات قانونيــة 
ــد  ــا ق ــة. كم ــر متوقع ــرى غي ــب أخ ــى عواق ــؤدي إل ــد ي ــاح ق ــن أو أن االفص ــاب ا�خري ــى اغتص ــم عل ــبب إجباره بس
يخافــون أيضــ¨ مــن أن يتــم وصفهــم بالمنحرفيــن جنســي¨ حيــث يعتبــر االتصــال الجنســي بيــن الذكــور فــي 

معظم المجتمعات مؤشرÀ على االنحراف، بغض النظر عن أية عناصر الستخدام القوة وا�جبار.

العزل 
بســبب الصمــت المحيــط بهــذا الموضــوع قــد يصــدق الرجــال و الصبيــان أن مــا حــدث لهــم أمــر ال يحــدث لغيرهــم، 
أو أنــه لــن يصدقهــم أو يفهمهــم أحــد. وفــي نفــس الوقــت فــإن ا طبــاء والمستشــارين والعامليــن فــي 
المنظمــات ا�نســانية أنفســهم ال يالحظــون غالبــ¨ حصــول العنــف الجنســي ضــد الذكــور. بعضهــم ليســوا 
مدربيــن علــى البحــث عــن عالمــات التعــرض لالعتــداء الجنســي لــدى الذكــور. وقــد يأخــذ بعضهــم الصمــت عنــد 
الرجــال تجــاه هــذا الموضــوع كقيمــة اجتماعيــة معتبــرة. وبعضهــم أيضــ¨ قــد ال يــرى أن الرجــال معرضيــن أصــًال 

للعنف الجنسي.
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        توزيع نشرة# ٩: فهم حاجات الناجين من الرجال و الصبيان

٤. اطلــب متطوعيــن ليقــرؤوا النشــرة بصــوت عــاٍل. راجــع كل نقطــة مــع المشــاركين مــع التوقــف لنقــاش أي ســؤال 
أو سوء فهم قد ينشأ لدى المشاركين.

٥. اشــرح ووضــح أن جميــع هــذه النواحــي تظهــر لنــا أن االنخــراط بالناجيــن الذكــور يجــب أن يتــم طرحهــا بحساســية 
بالغة.

       نقاش: فهم ردود أفعال الناجين الذكور بعد التعرض للعنف الجنسي

ــن كل  ــب م ــم. اطل ــرح وقل ــان الش ــن بي ــة م ــة بورق ــات. زود كل مجموع ــالث مجموع ــى ث ــاركين إل ــم المش ١. قس
مجموعة أن تختار شخص¶ ليأخذ المالحظات ليعيد تقديمها فيما بعد للمجموعة الكبيرة.

٢. قــم بإعطــاء كل مجموعــة مهمــة إجــراء عصــف ذهنــي ¸حــد ا¸نــواع  التاليــة مــن ردود أفعــال الناجيــن الذكــور 
من العنف الجنسي: النفسي،االجتماعي، أو الجسدي.امنح المجموعة ١٥ دقيقة للعصف الذهني وقم بتسجيل ا¼جابات.

٣. اطلــب مــن كل مجموعــة أن تقــدم إجاباتهــا وبعــد العــرض الــذي تقدمــه كل مجموعــة قــم بتلخيــص وإضافــة 
ردود الفعل ا¼ضافية التي ربما لم يتم ذكرها من قبل المجموعة.استخدم نشرة # ٩ كدليل.

٤. بعــد انتهــاء جميــع العــروض اطلــب مــن المجموعــة كلهــا التفكيــر بكيفيــة التعامــل مــع هــذه ا¸نــواع مــن ردود 
ا¸فعــال ضمــن إعــدادات عملهــم الحالي.اقتــرح أن تســتخدم المجموعــة نشــرة# ٩ وردود ا¸فعــال المدونــة علــى 

اللوح كدليل إرشادي لتوليد ا¸فكار.

٥. ســجل ا¸فــكار حــول كيفيــة معالجــة هــذه القضايــا علــى ورقــة منفصلــة مــن بيــان الشــرح مــن كل عــرض قامــت 
ــية  ــتجابة نفس ــر اس ــع توفي ــا م ــم توليده ــي ت ــكار الت ــط ا¸ف ــم برب ــات الثالث.ق ــن المجموع ــة م ــه كل مجموع ب

حساسة تجاه الناجين من العنف الجنسي من الذكور.

       توزيع نشرة # ١٠: ردود أفعال الناجين الذكور بعد التعرض للعنف الجنسي

ــان الناجيــن مــن العنــف الجنســي  (٦) مفــوض ا¸مــم المتحــدة ا¸علــى لشــئون الالجئيــن،2012 ، العمــل مــع الرجــال و الصبي

والعنف القائم\المبني على النوع االجتماعي أثناء النزوح القهري 

(٦)



الغرض 
ــف  ــن العن ــن م ــع الناجي ــل م ــف أن التعام ــي إدراك كي ــاركين ف ــاعدة المش ــو مس ــم ه ــذا القس ــن ه ــرض م إن الغ
مــن  مختلفــة  أشــكال  مالحظــة  هــو  والمحاضــرات  التماريــن  مــن  الهــدف  كلنــا.  علينــا  يؤثــر  قــد  الجنســي 

الضغوطات ومنح المشاركين سواء كانوا أفراد� أم منظمات أو أدوات للعناية الذاتية.

ا¤هداف المحددة 
في نهاية هذا المساق يجب أن يكون المشاركين قادرين على:

> زيادة الوعي بضغوطات الحياة اليومية والعمل، خاصة في التعامل مع الناجين من العنف الجنسي.
> تحديد طرق للتعامل مع الضغوطات وتطبيق إستراتيجيات للعناية الذاتية.

ــع  ــل م ــن العم ــة ع ــات الناتج ــن الضغوط ــل م ــد يقل ــات ق ــم المنظم ــي ودع ــم االجتماع ــف أن الدع ــم كي > فه

الناجين.

        الوقت المحدد ٢ ساعة و ٢٠ دقيقة 

تم اقتباس المحاضرات والنقاشات والتمارين في هذا القسم من المصادر التالية:
> كتيب التدريب على العناية بالناجين للموظفين غير الصحيين (اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت، ٢٠١٠)

> إرشــادات اللجنــة الدائمــة المشــتركة بيــن الــوكاالت حــول الصحــة العقليــة والدعــم النفســي فــي ســياق 
الطوارئ (اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت، ٢٠٠٧)

> الدعــم النفســي المرتكــز علــى المجتمــع، مســاق تدريبــي، (اتحــاد الصليــب ا¤حمــر الدولــي والجمعيــات الصليبيــة 
الحمراء، ٢٠٠٣ )

أ: أشكال وعالمات مختلفة للضغوطات

ا¤هداف:
> زيادة الوعي بضغوطات الحياة اليومية والعمل، خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع الناجين من

 العنف الجنسي.

       الوقت : ١ ساعة و١٠ دقائق

المواد 
نشرة # ١١: تحديد أشكال الضغوطات المختلفة  

      محاضــرة : الصحــة العقليــة والرفاهيــة النفســية عنــد العمــل مــع الناجيــن مــن العنــف القائــم \ 
المبني على النوع االجتماعي ( ٢٠ دقيقة )

اطلب من المشاركين أن يجلسوا في مقاعدهم على شكل دائرة كبيرة، قدم المساق واشرح لهم أن:

> كمقدميــن للرعايــة الصحيــة فإننــا نختبــر أمــور يوميــة نعتبرهــا عاديــة ¤نهــا جــزء مــن عملنــا وتدريبنــا المهنــي. 

ــا  ــًال عندم ــكل جيد(مث ــا بش ــوم بعملن ــا نق ــه وأنن ــن أجل ــل م ــذي نعم ــبب ال ــا الس ــت لن ــة وتثب ــا إيجابي ــض خبراتن بع
يغــادر النــاس المنشــأة وقــد تــم عالجهــم وعندمــا يولــد ا¤طفــال ا¤صحــاء). أمــا البعــض اÉخــر مــن خبراتنــا 
ــًال وفــاة ا¤طفــال، اســتفحال المــرض). وخصوصــË فــي ا¤وقــات  اليوميــة فقــد يكــون محبطــË وغيــر مشــجع ( مث
المأســاوية التــي تجعلنــا نشــعر أنــه كان بامكاننــا أن نقــدم أفضــل ممــا قدمنــا، قــد تمســنا بطريقــة شــخصية جــد�. 

وقد تكون ا¤مثلة على ذلك:
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• إذا كان حجم العمل في المرفق الصحي  كبير� وثقيًال بحيث ال يمكننا تقديم العناية المتخصصة لمن يحتاجها.

• إذا كانــت المــوارد محــدودة جــد� وال يمكننــا توفيــر ا�دويــة أو المســتلزمات الطبيــة ل�شــخاص الذيــن قدمــوا إلينــا للبحــث عــن 

العناية الطبية.

• إذا قمنا باتخاذ قرارات خاطئة في العالج والعناية الطبية يكون لها أثار سلبية على المريض وعائلته أو عائلتها.

الكفــؤة  العنايــة  تقديــم  و  الثقافــات  جميــع  فــي  الحساســية  شــديد  موضــوع  هــو  الجنســي  االعتــداء   <

والمتعاطفــة والمراعيــة هــو أمــر مطلــوب. إن التعامــل مــع الناجيــن مــن العنــف الجنســي القائــم \ المبنــي علــى 
النــوع االجتماعــي والتعــرض بشــكل منتظــم للحــاالت التــي مــرت بالعنــف الجنســي قــد يكــون صعبــ´ جــد� ويمكــن 

أن يؤثر علينا جميع´ بغض النظر عن نمط العمل الذي نقوم به.

 لكــي نكــون قادريــن علــى العمــل بطريقــة فعالــة ومرضيــة، علينــا أن نكــون واعيــن با�شــياء التــي قــد تســبب لنــا 
الضــرر. وبنــاًء عليــه فإنــه مــن المهــم جــد� أن نحمــي أنفســنا وأن نقــوم بتطويــر أدوات للعنايــة بأنفســنا وبزمالئنــا. 
يجــب علينــا أوال أن نفكــر بأشــياء فــي حياتنــا تســبب لنــا الضغوطــات (مســببات الضغوطات)وأشــياء أخــرى تجعلنــا 

نشعر بشعور جيد/ أو تعطينا القوة (المصادر).

      تمرين # ١٥: ما الذي يسبب لي الضغوطات؟ ما الذي يعطيني القوة؟ (٣٥ دقيقة) 

       محاضرة : تحديد أشكال مختلفة من الضغط    ( ٤٥ دقيقة )

الضغوطــات. قــدم نظــرة عامــة  أمثلــة وتعريفــات �شــكال مختلفــة مــن  أننــا سنســتعرض  بتوضيــح  ابــدأ   .١
للمشــاركين مــن خــالل رســم ســلم علــى اللــوح. اكتــب علــى كل درجــة مــن ســلم الضغوطــات، درجــة تلــي ا�خــرى 

أثناء شرحك لكل شكل من أشكال الضغوطات التي قد نعاني منها جميع´.

(١) تم اقتباسه جزئي´ من : إدارة الضغوط , القسم ٣,٥ , وحدة رفاهية العاملين , خدمات دعم المستقبل المهني والعاملين , المفوضية 
العليا لالجئين, المكتب الرئيسي,"إدارة الضغط في حاالت الطوارئ االنسانية"، جنيف، 

مالحظة للمسير 

> احــرص علــى أن توضــح الفــرق بيــن مســببات الضغــط والمصــادر التــي تســتطيع التحكــم بهــا وتلــك التــي ال 
تســتطيع التحكــم بهــا. وقــم بإلقــاء الضــوء علــى أن مســببات الضغــط أو المصــادر التــي يمكنــك التحكــم 

بها قد ال يمكن �شخاص آخرين أن يتحكموا بها .
> اســأل المشــاركين لمــاذا يعتقــدون أن الفــرق بيــن مــا يمكــن التحكــم بــه ومــا ال يمكــن التحكــم بــه 
باÕضافــة إلــى الفروقــات الفرديــة أمــور� ضروريــة جــد�. اشــرح أنــه غالبــ´ مــا يكــون لمســببات الضغــط التــي ال 
يمكننــا التحكــم بهــا تأثيــر أكبــر مــن تلــك التــي يمكننــا التحكــم بهــا، والمصــادر التــي يمكننــا التحكــم بهــا 

تكون ا�كثر فائدة لنا .
ــخصية  ــاطات،والعالقات الش ــن للنش ــادر. يمك ــط بالمص ــببات الضغ ــة مس ــى عالق ــر إل ــم النظ ــن المه > م

المتبادلة ونواحي أخرى من الحياة تزودنا بالقوة أن تقلل من تأثير مسببات الضغط.

ا�نفجار

الضغط التراكمي

الضغط اليومي

(١)

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/ 2001

files/resources/F6DE23010CE37D9EC1256C7C004E1D7B-unhcr-stress-jul01.pdf
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٢. اسأل من المشاركين يمكنه أن يوضح ما هو الضغط؟ قدم لهم تعريف الضغط.(انظر نشرة # ١١).

ــة  ــا اليومي ــي حياتن ــط ف ــن الضغ ــة م ــكاًال مختلف ــه أش ــا نواج ــا أنن ــابق الحظن ــن الس ــي التمري ــه ف ــى أن ــر إل ٣. أش
العاديــة وفــي العمــل. وعندمــا ننظــر عــن كثــب للضغــط الــذي يتــم توليــده بواســطة مســببات الضغــط المذكــورة 
ــة  ــي مواجه ــي ف ــر طبيع ــو غي ــا ه ــد م ــي. ال يوج ــط اليوم ــد الضغ ــهولة تحدي ــا بس ــابق فيمكنن ــن الس ــي التمري ف

الضغط اليومي.

٤.  اطلب إعطاء أمثلة عن الضغط اليومي وأشر إلى أمثلة التمرين السابق أيض¯.

٥. اشرح الضغط اليومي ( انظر نشرة # ٥ ).

ــن  ــدث ع ــا نتح ــة فإنن ــذه الحال ــي ه ــا وعملنا.ف ــى حياتن ــلبي عل ــر س ــط تأثي ــن الضغ ــاٍل م ــتوًى ع ــون لمس ــد يك ٦. ق
الضغط التراكمي، اشرح معنى الضغط التراكمي (انظر نشرة  # ١١).

٧. اشــرح أنــه عندمــا ال يتــم التعامــل مــع الضغــط التراكمــي جيــد¿ فهنــاك خطــورة مــن تشــكل حمــل زائــد وهــو مــا 

يؤثر على قدرتنا على التعامل مع الضغط. ويمكن أن يؤدي إلى اÃنفجار .اشرح ما هية اÃنفجار (انظرنشرة# ١١).

٨.  إذا نظرنــا إلــى هــذا التعريــف ونظرنــا إلــى قائمــة مســببات الضغــط فمــاذا يمكــن أن يكــون المثــال علــى الحــاالت 
ــن  ــم كمقدمي ــق بعمله ــي تتعل ــاالت الت ــى الح ــد إل ــر بالتحدي ــات وأش ــم اÃجاب ــار؟ قّس ــا اÃنفج ــدث فيه ــي يح الت

لخدمات الرعاية الصحية أو كعاملين مع الناجين. إجابات محتملة:

> العمل لساعات طويلة دون الحصول على أي دعم أو اعتبار من إدارة المستشفى.

> العمل مع الناجين ولكن دون الحصول على الموارد لتوفير الرعاية التي يحتاجونها.

> أن تتم مواجهتهم بتغييرات غير مرغوبة في منظمة.

> أن يكون لديهم توقعات غير واقعية بالنسبة للنتائج المحتملة التي يمكن أن يتم تحقيقها.

> العمل تحت الضغط المستمر أو تحت التهديد

٩. اســأل المشــاركين مــا الــذي يعتقــدون أنــه قد يكــون عالمات اÃنفجار؟ قّســم اÃجابات (انظر نشــرة # ١١ ). أشــر مرة 

أخــرى إلــى عالمــات الضغــط فــي التمريــن الســابق.ناقش كيــف يمكــن أن تؤثــر هــذه اÐعــراض وردود الفعــل علــى 

حياتنا المهنية أو الشخصية ( مثًال:قلة الصبر والتعاطف، انعدام الطاقة، والعدائية ....إلخ).

١٠. أشــر إلــى الســلم الــذي رســمته والــذي أصبــح اÔن مكتمًال.اســتخلص النتيجــة النهائيــة موضحــ¯ أنــه مــن المهــم 

بالنســبة لنــا تمييــز عالمــات الضغــط المختلفــة حتــى يكــون بإمكاننــا أن نعــرف عندمــا نتســلق ســلم الضغــط كيــف 

نأخذ الخطوات المناسبة للوقاية من التعرض للضغوطات أو كيفية التعامل معها.

شكالن آخران من الضغوطات التي تؤثر على مقدمي الرعاية الصحية:

١١. الحــوادث الحرجــة والدقيقــة هــي حــاالت مســببة للضغوطــات بشــكل كبيــر. ببســاطة، الحــوادث الحرجــة هــي 

أحــداث صادمــة (أو يمكــن النظــر إليهــا علــى أنهــا أحــداث تهــدد الحيــاة) ذات قــدرة كافيــة علــى قهــر قــدرة الفــرد 
ــا  ــرد. عندم ــى الف ــر¿ عل ــ¯ كبي ــكل ضغط ــي تش ــدية والت ــية وجس ــة نفس ــل اعتيادي ــدث ردود فع ــم. تح ــى التأقل عل
ــ¯ ينتــج حالــة كبيــرة مــن اليقظــة  يصبــح مســبب الضغــط كبيروحــاد ويشــكل تهديــد¿ كبيــر¿ او شــديد¿ فإنــه غالب

السلوكية العاطفية والمعرفية تدعى ضغط الصدمة.

اطلب من المشاركين إعطاء أمثلة على ضغوطات حرجة من الحياة اليومية والمهنية.أمثلة محتملة:

> أن تصبح ضحية أو شاهد على حوادث أمنية : هجوم، سطو، تهديد...إلخ.
> الحوادث 

> أن تتم مواجهتك بضحايا لحادث ما
> أن تكون ضحية للكوارث الطبيعية 

> أن تواجه خسارة مفاجئة Ðحد الزمالء
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١٢. الصدمــة الثانوية:تعــرف أيضــ� بالصدمــة المتأخرة،وهــي شــكل مــن أشــكال الضغوطــات التــي قــد تحــدث بعــد 
التعــرض بشــكل غيــر مباشــر لحــوادث مســبب للضغوطــات بشــكل كبيــر جــد�. اســأل المشــاركين إن كان لديهــم 

معرفة بهذا النوع من الضغوطات. مثال:
> عندمــا نســتمع بشــكل منتظــم و متكــرر لقصــص حــاالت العنــف الجنســي قــد نتأثــر نحــن أنفســنا بهــذه 

القصــص ونبــدأ بالمعانــاة مــن عالمــات ضغــط مشــابهة لتلــك التــي توجــد لــدى الناجيــن. إن القصــص التــي نســتمع 
ــا فنبــدأ بتخيــل صــور لمــا نســتمع إليه.قــد يكــون لهــذا تأثيــر مشــابه ´ن  ــ� حيــة جــد� فــي أذهانن إليهــا تكــون غالب

نكون نحن أنفسنا قد تعرضنا لحادث مأساوي.

       توزيع نشرة # ١١: تحديد أنواع مختلفة من الضغوطات

مالحظة للمسير 
العقلية بطرق مختلفة.ال يعني هذا أن مجموعات معينة من  المختلفة عن الضغوطات  الثقافات  تعبر   <

الناس ال تعاني من الضغوطات. بعض الحضارات تعلم الناس أن التعبير عن العواطف هو أمر سلبي ويظهر 
بطريقة ما ضعف الشخصية. في مثل هذه الحضارات قد يبكي الناس الذين يتعرضون للضغوطات بشكل 
تحت  واقعين  ليسوا  الناس  هؤالء  أن  يعني  ال  سطحية.هذا  عاطفية  فعل  ردود  لديهم  يكون  أو  أقل 
بسبب  عواطفهم  عن  التعبير  دون  تحول  كبيرة  حواجز  لديهم  أن  ا´غلب  على  يعني  ولكن  الضغوطات 
الطريقة التي تمت تنشئتهم بها أو بسبب الطريقة التي يحكم بها مجتمعهم على التعبير عن العواطف.

> إن كل شخص مميز وفريد ويتعرض للضغوطات ويعبر عنها بطريقته المميزة الخاصة. قدال يكون لسبب 
عندما  مختلف  بشكل  الناس  يتصرف  آخر.قد  لشخص  بالنسبة  ا´ثر  نفس  ما  شخص  لدى  الضغوطات 
يواجهون نفس الحالة من الضعوطات أو يواجهون نفس الحادث الحرج. وبالتالي ال تقم أبد� بالتكهن بردة 

فعل أي شخص أو سلوكه.

ب ) أدوات للتعامل مع الضغوطات ا�ساسية

ا�هداف

> لتحديد طرق التعامل مع الضغوطات وإيجاد إستراتيجيات للعناية بالنفس 

> لفهم كيف يمكن أن يساهم دعم المجتمع والمنظمات في تقليل الضغوطات الناشئة عن العمل مع 

الناجين 

     الوقت : ١ ساعة و ١٠ دقائق 

التحضيرات 

ارسم  إطار� على ورقة من بيان الشرح واكتب عليها  " قاهر الضغوطات العظيم " 

المواد 

> بطاقات

> أوراق بيان شرح وأقالم
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ــم  ــم للتأقل ــهم وزمالءه ــا أنفس ــو به ــة أن يدعم ــي الرعاي ــن لمقدم ــي يمك ــرق الت ــى الط ــم عل ــذا القس ــز ه يرك

ــم  ــى تعل ــ� عل ــز أيض ــم .ويرك ــالل عمله ــا خ ــا و يواجهونه ــون له ــي يتعرض ــات الت ــع الضغوط ــل م ــكل أفض بش

تقنيــات مــن الممكــن أن تخفــف أو تمنــع حصــول ردود فعــل عاطفيــة شــديدة. ويعــرض أيضــ� الــدور الــذي يمكــن 

أن يقوم به المدراء والمشرفين لخلق بيئة عمل داعمة.

      تمرين # ١٦: قاهر الضغوطات العظيم ( ٢٠ دقيقة )

      نقاش : آليات التأقلم ( ٣٠ دقيقة )

١. وضــح للمشــاركين أن ا¬ســتراتيجيات التــي يتبعهــا ا©فــراد لموازنــة مســببات الضغوطــات مفيــدة جــد§ ولكنهــا 

ــر الــذي يســببه التعامــل مــع الناجيــن. نحتــاج أيضــ� ©ن ننظــر الــى  فــي الغالــب ليســت كافيــة للتعامــل مــع التأثي

آليات أخرى للتأقلم مثل الدعم االجتماعي وتدخل المنظمات.

٢. قسم المشاركين إلى ثالثة مجموعات.

٣. يجــب أن تقــوم كل مجموعــة  بعصــف ذهنــي حــول آليــات التأقلــم والتداخــالت التــي يمكــن أن تســاعدهم فــي 

التعامل مع الضغوطات في مكان العمل وبالتحديد تلك التي تتعلق بالتعامل مع الناجين.

> المجموعــة ١ ســيفكرون بآليــات التأقلــم التــي تخــص ثقافتهــم بالتحديــد ( تقنيــات االســترخاء، نشــاطات 

ترفيهية وإبداعية ودينية...إلخ).

ــة،  ــة الذاتي ــات العناي ــرة، مجموع ــم المناظ ــارات الدع ــي (خي ــم االجتماع ــات الدع ــيفكرون بآلي ــة ٢ س > المجموع

لقاءات الموظفين، البرامج ا¬رشادية....إلخ).

ــل  ــات (تقلي ــل الضغوط ــي تقلي ــاهم ف ــن أن تس ــة يمك ــة وبيئي ــي تنظيمي ــي نواح ــيفكرون ف ــة ٣ س > المجموع

حجم العمل، تحسين نظام العمل، تغيير موقع العمل).

٤. يجــب أن تقــدم كل مجموعــة عرضــ� مختصــر§ (خمــس دقائــق تقريبــ�) عــن ا©فــكار التــي تتعلــق بموضوعهــم. 

كما ينبغي عليهم أيض� توضيح الحدود التي تقف في وجه اقتراحاتهم.

على سبيل المثال:

> اجتماعــات الموظفيــن قــد تكــون فكــرة جيــدة لوضــع آليــة دعــم اجتماعــي. قــد تكــون هــذه االجتماعــات مكانــ� 

جيد§ لمناقشة الجوانب التنظيمية ولكنها ليست أفضل مكان للتحدث عن القضايا الشخصية.

> إن تقليل حجم العمل له تأثير على الضغوطات ولكنه قد ال يكون قابًال دائم� للتحقيق.

٥. با¬ضافة الى أفكار المشاركين يمكنك أن تقترح ا¬ستراتيجيات التالية للعناية الذاتية:

> خلق الحدود ( المادية والعاطفية ) في مكان العمل:

> عدم منح النقود للناجين...إلخ.

> تحديد مدة االجتماعات، الجلسات، والمحادثات بخمسين دقيقة.

> تقديم الدعم وإيجاده في مكان العمل 

> مناقشة كيف يمكن لمنظمتك أن تدعم أنشطة العناية الذاتية لموظفيها بالشكل ا©فضل.

> خلــق ثقافــة ضمــن المنشــأة بحيــث يمكــن للموظفيــن الذيــن يقدمــون الرعايــة أن يناقشــوا مشــاكلهم بشــكل 

منفتح.

ــل  ــن (مث ــع الناجي ــون م ــن يعمل ــن الذي ــن الموظفي ــك بي ــكان عمل ــن م ــة ضم ــة الذاتي ــات العناي ــق مجموع > خل

التدقيقات ا©خرى التي تحصل غالب� في القطاع الصحي).

> إجراء تمارين بناء المجموعات والفريق.

 



40

مالحظة للمسير 

> من المهم أن يكون لدى المشاركين الفرصة للقيام بالعصف الذهني حول آليات التأقلم على مستويات 

مختلفة. سيحصل المشاركون على تبادل ا�فكار مع الزمالء وعلى أفكار عن إستراتيجيات قد تكون جديدة 
عليهم وسيفهمون كيفية البحث عن الدعم.

> يعّد ا¥شراف الداعم و مجموعات العناية الذاتية أمور£ شائعة بين العاملين الذين يتعاملون مع الحاالت 

المستويات  جميع  على  الصحية  الرعاية  لمقدمي  يمكن  النفسي.  الدعم  يقدمون  الذين  والعاملين 
االستفادة من مثل هذه المداخالت سواء كانو يعملون مع الناجين أم ال. يمكنك سؤال المشاركين إن كان 

هذا موجود£ وإذا لم يكن فماذا يمكننا فعله لبدء ا¥شراف.

> السعي للحصول على المساعدة من المنظمات الخارجية
ــن  ــرى ضم ــى وكاالت أخ ــاد عل ــى االعتم ــن عل ــوا قادري ــة أن يكون ــات الرعاي ــي خدم ــد£ لمقدم ــم تحدي ــن المه > م
ــى وكاالت  ــرف إل ــن.إن التع ــع الناجي ــل م ــي التعام ــن ف ــؤولين الوحيدي ــم المس ــعروا أنه ــى ال يش مجتمعهم.حت
موجــودة لمســاعدة الناجيــن وأن يكــون لديهــم شــبكة إحالــة جيــدة، يعــّد جــزء£ مهمــ´ مــن كونهــم مقدميــن 

لخدمات الرعاية. وهي أيض´ تزيد خيارات الناجي وتقلل من اعتمادهم عليك

> السعي للحصول على المساعدة من المنظمات الخارجية
ــن  ــرى ضم ــى وكاالت أخ ــاد عل ــى االعتم ــن عل ــوا قادري ــة أن يكون ــات الرعاي ــي خدم ــد£ لمقدم ــم تحدي ــن المه > م
ــى وكاالت  ــرف إل ــن.إن التع ــع الناجي ــل م ــي التعام ــن ف ــؤولين الوحيدي ــم المس ــعروا أنه ــى ال يش مجتمعهم.حت
موجــودة لمســاعدة الناجيــن وأن يكــون لديهــم شــبكة إحالــة جيــدة، يعــّد جــزء£ مهمــ´ مــن كونهــم مقدميــن 

لخدمات الرعاية. وهي أيض´ تزيد خيارات الناجي وتقلل من اعتمادهم عليك

       تمرين # ١٧: تطوير خطة للرعاية الذاتية ( ٢٠ دقيقة )

(2) لجنة ( RHRC ) كتيب تدريب مهارات االتصال–دليل الميسر ص.41،
http://www.rhrc.org/resources/gbv/comm_manual/comm_manual_toc.html 

(2)
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       تمرين # ١: ما يجب فعله/وما ال يجب فعله بالنسبة للرجال/النساء (٣٠ دقيقة)

:�ضع ٤ أوراق كبيرة من اللوح الورقي  على ا�رض وضع  لكل منها عنوان

> يجدر بالنساء

> ال يجدر بالنساء 

> يجدر بالرجال 

> ال يجدر بالرجال

قســم المشــاركين إلــى ٤ مجموعــات وأعــط لــكل مجموعــة ورقــة مــن اللوحــات ا�ربــع، اكتــب عليهــا أحــد العناوين 

ا�ربعــة. اطلــب منهــم أن يكتبــوا مــا يتماشــى مــع ثقافتهــم ومجتمعهــم. ثــم اجعــل كل مجموعــة تقــرأ بصــوٍت 

عاٍل ما كتبوه تحت عناوينهم.

ناقــش مــن خــالل المقارنــة لوائــح مــا يجــب فعله/مــا ال يجــب فعلــه بالنســبة للرجال/النســاء.تحدث عمــا يمكــن أن 

يكــون لــه العديــد مــن القوانيــن والقواعــد، واالفتراضــات والصــور النمطيــة والتناقضــات التــي تحكــم كيفيــة 

ــكار  ــذه ا�ف ــد ه ــم تولي ــف يت ــائل. كي ــذه الرس ــاركين به ــط المش ــف يرتب ــاء.ناقش كي ــال ونس ــاس كرج ــرف الن تص

والحفاظ عليها في مجتمع معين؟ قارنها بثقافات أخرى حيث يكون الوضع مختلف.

        تمرين # ٢: النوع االجتماعي أم الجنس؟ (١٥ دقيقة)

ادُع المشــاركين للوقــوف وإيجــاد مــكان مفتوح.ارســم خطــ� علــى ا�رض (خطــ� خياليــ� أو اســتخدم حبــًال ) وأخبــر 

المشاركين أن إحدى الجهتين هي "النوع االجتماعي" والجهة ا�خرى هي "الجنس".

يقــرأ الميســر العبــارات بصــوٍت عــاٍل واحــدة تلــو ا�خــرى ثــم يطلــب مــن المشــاركين أن ينتقلــوا إلــى الجانــب الــذي 

ــض  ــك. بع ــم ذل ــبب اعتقاده ــوا س ــب أن يوضح ــن كل جان ــأل أفــرادÉ م ــه. اس ــي إلي ــارة تنتم ــذه العب ــدون أن ه يعتق

العبارات ليس لها إجابات واضحة ويمكن مناقشتها من أي ناحية مناسبة.

> النساء يلدن والرجال ال يفعلون ( الجنس)

> الفتيات الصغيرات لطيفات وا�والد قساة (النوع االجتماعي)

> بين عمال الزراعة الهنود تتلقى النساء أجر أقل ٤٠ – ٦٠ %  من أجر الرجال. (النوع االجتماعي)

> يمكن للنساء إرضاع ا�طفال من صدورهن بينما الرجال يمكنهم إرضاع ا�طفال من الزجاجة (الجنس)

> معظم العاملين في مواقع البناء في بريطانيا هم من الرجال (النوع االجتماعي)

> فــي مصــر القديمــة كان الرجــال يبقــون فــي المنــزل ويقومــون بالحياكــة بينمــا كانــت النســاء تخــرج لالهتمــام 

با�عمال وكانت النساء ترث الملكيات أما الرجال فال (النوع االجتماعي)

> تصبح أصوات الرجال خشنة  عند  سن البلوغ أما   أصوات    النساء   فال    تصبح  كذلك   (الجنس) 

فــي دراســة لـــ ٢٢٤ حضــارة كان هنــاك ٥ منهــا قــام فيهــا الرجــال بجميــع أعمــال الطبــخ  و٣٦ منهــا قامــت فيهــا 

النساء بجميع أعمال البناء (النوع االجتماعي)

> حســب إحصائيــات ا�مــم المتحــدة فــإن النســاء يقمن بـــ ٦٧ % من العمل فــي العالم لكن ما يكســبنه حوالي ١٠% 

فقط من دخل العالم (النوع االجتماعي) 

> تلبس النساء ا�حذية ذات الكعب العالي والتنانير بينما ال يفعل الرجال ذلك (النوع االجتماعي)

> الرجال ال يبكون أما النساء فيبكين بسهولة (للمناقشة)

> النساء مراعيات ولديهن حس قوي بالتعاطف ولكن الرجال يهتمون أكثر بأنفسهم وعمليين (للمناقشة)
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     تمرين # ٣: دراسة حاالت عن الموافقة المستنيرة (٢٠ دقيقة) 

اقــرأ بصــوت عــاٍل ا مثلــة التاليــة واطلــب مــن المشــاركين أن يناقشــوا مــع جارهــم إن كانــت الموافقــة المســتنيرة 

متحققة أم ال:

ــر تلــك الرســوم، تذهــب إلــى  ١. فتــاة عمرهــا ١٦ ســنة تحتــاج إلــى رســوم دراســية ولكــن والديهــا ال يمكنهــم توفي

المدرس لتطلب المساعدة ويخبرها أنه سيقدم لها المساعدة إن مارست معه الجنس،فتوافق الفتاة.

٢. امــرأة تحصــل علــى وظيفــة فــي مكتــب كســكرتيرة لرجــل أعمــال مهــم وهــي بحاجــة ماســة للوظيفــة وهــو 

ــا  ــول أنه ــاوم يق ــا تق ــب وعندم ــي المكت ــها ف ــس ويلمس ــه الجن ــارس مع ــا أن تم ــب منه ــدأ يطل ــم بذلك.يب يعل

ســتطرد مــن العمــل إن لــم تفعــل مــا يطلبــه منهــا. ويقــول أنــه بإمكانــه إيجــاد موظفــة مطيعــة بــكل بســاطة 

فتوافق المرأة.

٣. فــي عائلــة تقليديــة جــد² يخبــر ا ب ابنتــه ذات ال١٩ عامــ® أنــه قــد رتــب لزواجهــا مــن رجــل معين،ولكــن الفتــاة ال 

تعرف الرجل جيد²، هو أكبر منها سن® بكثير، توافق الفتاة.

٤. تقتــرب امــرأة الجئــة معهــا ثالثــة أطفــال مــن أحــد الجنــود المســلحين فــي نقطــة تقتيــش وتكــون المــرأة قــد 

فصلــت وتــم إبعادهــا عــن بقيــة أفــراد عائلتهــا وعــن مجتمعهــا. يطلــب الجنــدي مــن المــرأة بعــض النقــود لدفــع 

الرســوم ومــن ثــم يســمح لهــا بالمــرور مــن نقطــة التفتيــش (ال يوجــد رســوم بــل هــو يطلــب رشــوة).توضح المــرأة 

أنــه ليــس لديهــا أيــة نقــود أو أي شــيء قيــم لتقدمــه له،فيخبرهــا الجنــدي أنــه سيســمح لهــا بالمــرور إن ســمحت لــه 

بممارسة الجنس معها. فتوافق المرأة.

ــوم  ــيء ليق ــل ش ــب بفع ــخص ال يرغ ــة ش ــو مالحق ــراه ه ــراه. واÇك ــد² باÇك ــة ج ــرة مرتبط ــي فك ــة ه إن الموافق

بذلــك الشــيء بالقــوة، التهديــد أو الخداع.في المثالين ١،٢ أعــاله يقوم المدرس أو رئيس العمل بإكراه الشــخص على 

الجنس -أي ممارسة مكرهة- وممارسة الجنس بدون الموافقة المسنتيرة تعّد اساءة.



      تمرين # ٤: قصة كونستانس (٢٠ دقيقة)

١. اقرأ الحالة التالية للمشاركين :

كونســتانس هــي امــرأة عمرهــا ٢٧ ســنة، أرملــة وأم لطفليــن، تتعــرض بانتظــام للضــرب مــن قبــل ابــن عمهــا الــذي 

يعيــش فــي القريــة المجــاورة ولكنــه يســتمر فــي زيارتهــا بشــكل يومــي. وفــي بعــض ا�حيــان يقــوم باغتصابهــا 

أيض¥.يعــرف الجيــران بمــا يحصــل. وفــي يــوم مــن ا�يــام تأتــي الســيدة التــي تعيــش فــي البيــت المجــاور لتتحــدث 

مــع كونســتانس محاولــة إقناعهــا بالبحــث عــن مســاعدة أو اللجــوء للشــرطة.تخبرها أنهــا قلقــة بشــأنها وبشــأن 

ــا  ــن عمه ــر أن اب ــتانس وتنك ــض كونس ــعيدة. ترف ــون س ــا أن تك ــد له ــا تري ــاعدة، وأنه ــب بالمس ــا ترغ ــا وأنه أطفاله

ــة  ــي القري ــاس ف ــدأ الن ــك. ويب ــتانس تل ــل كونس ــارة ردة فع ــم الج ــر³. ال تفه ــب كثي ــا، وتغض ــداء عليه ــوم باالعت يق

بالحديــث عنهــا لمــاذا ال توقــف مــا يحصــل؟ ال بــد مــن أنهــا قــد فعلــت شــيئا ســيئ¥ جــد³! أو أن ابــن عمهــا يعطيهــا 

الكثير من النقود.يبدأ الجيران في تجنب كونستانس و تصبح هي وأطفالها معزولين أكثر.ويستمر االعتداء...

٢. وضح مفهوم "إستراتيجيات النجاة \ الحماية؟ " للمشاركين وأشر إلى النص:

> التجنــب: يقــوم الناجــي بــكل مــا يمكنــه أو يمكنهــا لتجنــب المزيــد مــن العنــف أو االعتــداء ضمــن العالقــة وربمــا 

يصبح الناجي منصاع¥ ومطيع¥ تمام¥ للمعتدي.

ــتحاول  ــ¥. س ــس ممكن ــروب لي ــف وأن اله ــن العن ــو م ــد ال تنج ــا ق ــة أنه ــعر الناجي ــة المعتــدي: تش > تقمــص هوي

الحصــول علــى موافقــة المعتــدي كفرصــة أخيــرة للنجــاة وســتحاول حتــى وضــع نفســها مــكان المعتــدي وتتبنــى 

وجهة نظره وتشعر وتفكر كما يفعل هو.

> الذهــول: فــي النهايــة يصبــح تقمــص الهويــة قويــ¥ لدرجــة أن الناجيــة تنفصــل عــن مشــاعرها وأفكارهــا وتصبــح 

غير مبالية وغير متعاطفة مع معاناتها الخاصة بدرجة عالية.

٣. قســم المجموعــة إلــى مجموعــات مــن ٣- ٤ أشــخاص وأخبرهــم أن يناقشــوا مــاذا يمكــن للنــاس فــي المجتمــع 
فعله لمساعدة كونستانس؟

> أن يحاولوا معرفتها بشكل أفضل بدًال من تجنبها 

> ضمان سالمتها البدنية إذا كان ذلك ممكن¥

> عدم الحكم عليها 

> عدم إخبار قصص عنها لآلخرين في القرية 

> إبداء االهتمام ومساعدتها بأشياء قليلة

> االستماع إلى قصتها 

> عدم إخبارها بما يجب أن تفعله بل إعطاءها الخيارات المتاحة لها للعثور على المساعدة

> محاولة توضيح قلقكم عليها واهتمامكم بها 

> مساعدتها Ñيجاد الحلول

٤. تستمر القصة:

ــيئة  ــة س ــا الصحي ــن االعتداء.حالته ــروج م ــ¥ للخ ــرى طريق ــة وال ت ــعيدة و منعزل ــر س ــا غي ــتانس بأنه ــعر كونس تش

ــادات  ــة مض ــا الممرض ــي تعطيه ــز الصح ــى المرك ــا إل ــب فيه ــرة تذه ــن. كل م ــفل البط ــن أس ــم مزم ــا أل ولديه

حيوية ومسكنات لÔلم وترسلها للمنزل.تفكر كونستانس بوضع حد لحياتها.
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٥. ماذا يمكن لمقدمي الرعاية الصحية فعله لمساعدة كونستانس؟
٦. ما هي المعوقات التي تمنع كونستانس من طلب المساعدة؟

> تشعر كونستانس بالخوف من فقد المعونة المادية التي ال تزال تتلقاها أحيان� من ابن عمها 
> قد يكون هناك أمور تتعلق بمن يعول أطفالها والوصاية عليهم 

> تقوم الجارة بافتراضات حول ما هو أفضل لكونستانس
> ال يوجد سرية وخصوصية كافية

      تمرين # ٥: التأقلم مع ردود الفعل (١٥ دقيقة) 
إلــى رد الفعــل   التمريــن ســنركز علــى ردود الفعــل العاطفيــة والســلوكية با¨ضافــة  أننــا فــي هــذا  ١. وضــح 

المعرفي (أفكار) للناجين.
٢. اكتب ردود الفعل ال١٤ التالية على بطاقات وألصقها على الجدار أو على لوح أبيض.

٣. اطلــب مــن مشــاركين مختلفيــن الوقــوف وقــراءة البطاقــات واحــدة تلــو ا¶خــرى وبعــد كل عبــارة يجــب علــى 
المجموعة أن تحدد رد الفعل المناسب.

رد الفعلالعبارة

أ. خوف "أنــا مقــدام دائمــ�. يصــدر صــوت مفاجــيء أو صــوت   .1

غاضب أو تتحرك الشجيرات فأشعر بالخوف."

ب. اضطراب وقلق ــذر  ــي الح ــب عل ــه يج ــعر بأن ــعر بالتوتر.أش ــا أش ــادة م 2. "ع

باســتمرار حتــى لــو لــم يكــن هنــاك مــا أقلــق بشــأنه، أشــعر 

أن صدري مغلق وال يمكنني التنفس".

ج. غضب/عدائية  3. "أريــد أن أقتلــه؛ أنــا أكرهــه، أكــره كل شــيء، أكــره جميــع 

الناس. يجب أن يدفع شخص ما الثمن."

د. إقصاء/عزل ــيطلقني  ــك. س ــن ذل ــخص ع ــر أي ش ــي أن أخب 4. "ال يمكنن

زوجــي إذا علــم، وســتأخذ عائلتــي أطفالــي، ســأبقي ذلــك 

سرÌ لبقية حياتي."

هـ. قلة الحيلة/فقدان السيطرة 5. "أشــعر بالضعــف وقلــة الحيلة.هــل ســأتمكن يومــ� مــا 

من التحكم بحياتي مرة أخرى."

و .ذهول 6. "أشــعر بأننــي فارغــة. لمــاذا أنــا هادئــة تمامــ�؟ لــَم ال 

أستطيع البكاء؟"

ز. إنكار بحاجــة  لســت  يــرام،  مــا  علــى  ســأكون  بخيــر،  "أنــا   .7

للمساعدة من أي شخص"

ح.الشعور بالذنب/اللوم ــك  ــل ذل ــيء لجع ــت بش ــد قم ــت ق ــو كن ــا ل ــعر كم 8. "أش

يحصــل.كان يجــب أن أبقــى فــي المنــزل، ليتنــي لــم ألبــس 

ذلك الفستان."

ط. الحرج ــئ.  ــا خاط ــيء م ــاك ش ــخة وكأن هن ــي متس ــعر أنن 9. "أش

ــاذا  ــاب؟ م ــت لالغتص ــي تعرض ــرف أنن ــك أن تع ــل يمكن ه

سيظن الناس؟"
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رد الفعلالعبارة

ي. فقدان الثقة بالنفس 10. "أشــعر أنــه ال يمكننــي فعــل أي شــيء حتــى أبســط 

ا�مور. ال أعرف كيف وال يمكنني التعلم."

ك. تغيرات المزاج  11. "أشــعر أننــي ســأجن. فــي لحظــة مــا أبكــي كا�طفــال 

وفي اللحظة التالية ال أشعر بشيء."

ل. تقليل احترام الذات ال  الذكريــات.  باالشــمئزاز مــن نفســي بســبب  "أشــعر   .12

قيمة لي ولن يحبني أي شخص مرة أخرى."

م. ا�حباط  13. كيــف ســأتابع حياتــي؟ أشــعر بالتعــب وفقــدان ا�مــل. 

أريد فقط أن أنام وأنسى."

ن. تداعيات الذاكرة وكوابيس ليلية  14. "ال يمكننــي التوقــف عــن التفكيــر باالعتــداء، كل شــيء 

يذكرني بما حصل، ليًال ونهار®."

        تمريــن # ٦: التقاليــد و ا�عــراف االجتماعيــة التــي تدعــم العنــف القائــم \ المبنــي علــى النــوع االجتماعي 
(٢٥ دقيقة) 

١. قســم المشــاركين إلــى مجموعــات مــن أربعــة أشــخاص. أخبرهــم أن يبحثــوا عــن النمــوذج البيئــي ويعــدوا الئحــة 
بالعوامل المساهمة والتي تعتبر شائعة في مجتمعهم/ثقافتهم.

٢. اكتب العبارات التالية على اللوح أو قدم عرض باستخدام برنامج باور بوينت:
Äللرجل الحق في فرض القوة على المرأة ويعتبر متفوق عليها اجتماعي <

> للرجل الحق في تأديب المرأة بدنيا على السلوك "الخاطئ"
> العنف البدني هو طريقة  مقبولة لحل النزاعات ضمن عالقة ما 

> العالقة الجنسية حق للرجل ضمن الزواج
> يجب على المرأة أن تتقبل العنف لتحافظ على وحدة عائلتها 

> هناك أوقات تستحق المرأة فيها أن تتعرض للضرب

> النشاطات الجنسية -بما فيها االغتصاب- هي من عالمات الرجولة 
> الفتيات مسؤوالت عن السيطرة على الرغبة الجنسية لدى الرجل

٣. أخبــر المشــاركين أن هنــاك دراســات ضمــن محتويــات مختلفــة قــد وثقــت العديــد مــن التقاليــد والعــادات 
االجتماعيــة التــي تدعــم العنــف ضــد النســاء. وتعــّد المذكــورة أعــاله بعــض مــن الكثيــر مــن هــذه التقاليــد الشــائعة. 
هــل يعكــس أي مــن هــذه العــادات الواقــع فــي ثقافتــك؟ هــل يوجــد عــادات أخــرى فــي مجتمعــك يمكــن 

اعتبارها أسبابا جذرية للعنف؟

       تمريــن # ٧: المبــادئ التوجهيــة لمســاعدة الناجيــن مــن العنــف القائــم \ المبنــي علــى النــوع االجتماعــي 
(٣٠ دقيقة)

١.  قســم المجموعــة الــى أربــع مجموعــات صغيــرة. أعــط لــكل مجموعــة بطاقــة مكتــوب عليهــا مبــدأ توجيهــي 
واحد.اطلب من المجموعة أن تجري عصفÄ ذهنيÄ لمدة ١٠ دقائق عن:

> معنى هذا المبدأ – بشكل عام و بالنسبة لمقدمي الرعاية الصحية بشكل خاص؟

> لماذا يعتبر هذا المبدأ مهمÄ عند التعامل مع الناجين؟
ــن دوره أو  ــة ضم ــراءات حازم ــي إج ــخص ف ــر كل ش ــب أن يفك ــرام المبدأ.يج ــه الحت ــن فعل ــا يمك ــى م ــة عل > أمثل

دورها والمحيط من حولهم.

٢.  تقــوم كل مجموعــة بعــرض المبــدأ وا�مثلــة  التــي وجدوهــا بشــكل مختصــر. اطلــب مــن المقدميــن أن يشــرحوا 
للمجموعة سبب أهمية المبدأ من وجهة نظرهم. قم بإثارة النقاش.
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    تمرين #٨: شجرة العنف القائم \ المبني على النوع االجتماعي ( ساعة)

١. ارســم شــجرة كبيــرة ذات فــروع وجــذع وجــذور وأوراق علــى عــدة أوراق. يجــب أن تكــون كبيــرة بحيــث يراهــا  
الجميع بوضوح.

٢. اشــرح للمشــاركين أننــا أمضينــا بعــض الوقــت فــي محاولــة فهــم شــجرة العنــف القائــم \ المبنــي علــى النــوع 
االجتماعي – ماذا وراءها، ما هي تطبيقاتها وآثارها، وكيف نســتجيب للعنف القائم \ المبني على النوع االجتماعي 
بطريقــة مالئمة.هــذا التمريــن ســيلخص معرفتنــا بالموضــوع ويذكرنــا بكيفيــة مخاطبــة الناجيــن الذيــن يأتــون إلــى 

منشأتنا.

ــذور  ــت الج ــقايتها، وإذا كان ــا وس ــة به ــم العناي ــب أن تت ــار يج ــو واالزه ــن النم ــجرة م ــن ش ــي تتمك ــه لك ــرح أن ٣. اش
ــن  ــر م ــتحمل الكثي ــة وس ــا ً قوي ــجرة أيض ــتصبح الش ــات، س ــة بالمغذي ــة الغني ــى الترب ــول إل ــا الوص ــة ويمكنه قوي
الفاكهــة. أشــر إلــى التشــابه بيــن الشــجرة والعنــف القائــم \ المبنــي علــى النــوع االجتماعــي فــي مجتمــع مــا ومــا 

الذي يجعلها تنمو وما الذي يجعلها ضعيفة؟

٤. اطلــب مــن المشــاركين أن يذكــروا ا«شــكال المختلفــة  للعنــف القائــم \ المبنــي علــى النــوع االجتماعــي 

وسجلها على جذع الشجرة.

٥. اطلــب مــن المشــاركين أن يشــيروا إلــى مــا يســبب العنــف القائــم \ المبنــي علــى النــوع االجتماعــي. مــن المهــم 
فــي هــذه النقطــة أن يميــزوا بيــن ا«ســباب الجذريــة وبيــن العوامــل المختلفــة التــي  تجعــل النــاس معرضيــن لخطــر 

العنف القائم\المبني على النوع االجتماعي.ضع "انعدام  المساواة "عند جذور الشجرة.

٦. قسم المشاركين إلى مجموعات صغيرة ووزع عليهم بطاقات الصقة.

٧. اطلــب مــن بعــض المجموعــات أن يحــددوا عواقــب العنــف القائــم \ المبنــي علــى النــوع االجتماعــي ومــن 
ــي  ــف االجتماع ــر العن ــة لخط ــخص عرض ــل الش ــي جع ــاهم ف ــي تس ــل الت ــددوا العوام ــرى أن يح ــات أخ مجموع

يجب عليهم أن يكتبوا عامًال واحدÉ على كل ورقة الصقة.

مالحظة للمسير

بعض أشكال العنف القائم \ المبني على النوع االجتماعي يمكن تحديدها من السياق:

العنــف الجنســي، االغتصــاب، محاولــة االغتصــاب، القــوادة، الدعــارة، التحــرش الجنســي، التحــرش فــي المنــزل أو 
الخالعــة،  العاطفــي،  االضطهــاد  االحتجــاز،  الضــرب،  المنزلي\االســري،  العنــف  المدرســة،  أو  العمــل  مــكان 
ــزواج  ــل)، ال ــاالت ا«رام ــلب المهر،احتف ــاث، س ــلية  لÑن ــاء التناس ــويه ا«عض ــًال: تش ــارة (مث ــة ض ــات تقليدي ممارس
التعليــم،  حــق  االجتماعية،إنــكار  التقاليــد  لمخالفتهــا  للمــرأة  المباشــر  العقــاب  المبكر/بالكــراه، 

الطعام/المالبس للفتيات/النساء «نها أنثى.

ــى  ــي عل ــم \ المبن ــف القائ ــائعة للعن ــكال الش ــم ا«ش ــن أن معظ ــد م ــة و تأك ــكار و ا«مثل ــع ا«ف ــجع جمي ش
النــوع االجتماعــي فــي اØقليم/الدولــة قــد تمــت تغطيتها.ومــن المهــم أيضــ× أن تشــرح أن الرجــال وا«والد قــد 
يكونــون أيضــ× هدفــ× لالعتــداء الجنســي ولكــن النســاء والبنــات يتأثــرن بشــكل أكبر.وحيــث أن هــذا التدريــب يركــز 
علــى االعتــداء واالســتغالل الجنســي فمــن المهــم أن يركــز الميســر علــى توضيــح  االعتــداء واالســتغالل 

الجنسي كشكل واحد معروف من أشكال العنف القائم \ المبني على النوع االجتماعي.
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مالحظة للمسير

ا�مثلة على العواقب قد تشمل: 

ــدز،  ــة جنســي� وا�ي ــات وا�عاقــة أو الوفاة.ا�مــراض المنقول الصحــة : عواقــب فرديــة علــى الناجــي مثــل ا�صاب

ا�نجــاب  الشــهرية، مشــاكل فــي قابليــة  الــدورة  بمــا فــي ذلــك اضطرابــات  الجهــاز ا�خراجــي  وإصابــات 

وااللتهابــات وا�جهــاض والحمــل غيــر المرغــوب بــه وا�جهــاض غيــر ا�مــن. االكتئــاب الــذي يــؤدي إلــى مشــاكل 

ــف  ــات ونزي ــة والتهاب ــى صدم ــؤدي إل ــذي ي ــاث وال ــلية ل¥ن ــاء التناس ــوهات ا�عض ــراض. تش ــة وأم ــدية مزمن جس

حــاّد أو وفــاة. تأثيــرات طويلــة ا�مــد مثــل ا�ضــرار العاطفيــة والتــي تشــمل الغضــب والخــوف واالســتياء وكــره 

الــذات واالرتبــاك وفقــدان الرغبــة الجنســية والشــعور با�لــم عنــد ممارســة الجنــس. صعوبــات الحمــل والــوالدة 

وااللتهابات المزمنة وا�لم المزمن والعقم.

ــل  ــذات والخج ــره ال ــتياء وك ــوف واالس ــب والخ ــمل الغض ــي ويش ــردي للناج ــي ف ــرر عاطف عاطفي�/نفســي�: ض

وانعــدام ا�مــان وفقــدان الرغبــة فــي االســتمرار ومواصلــة مهــام الحيــاة اليوميــة. شــعور باالحبــاط ورغبــة فــي 

ــائعات  ــار. الش ــي االنتح ــة ف ــأس والرغب ــعور بالي ــة والش ــراض العقلي ــوم وا�كل. ا�م ــي الن ــاكل ف االنعزال.مش

وا�حكام التي تطلق على الناجي. لوم الناجي ومعاملته كدخيل على المجتمع.

التأثيــر علــى المجتمــع ا�وســع:  تكلفــة، واســتنفاذ مــوارد المجتمــع والعائلــة والجيــران وا�صدقاء والمدرســة 

وقــادة المجتمــع ووكاالت خدمــة المجتمع..إلخ.لــن يكــون الناجــي قــادرÃ علــى مواصلــة دوره كعضــو فاعــل 

فــي المجتمــع، لــن يكــون قــادرÃ علــى رعايــة ا�طفال.لــن يكــون قــادرÃ علــى الحصــول علــى دخــل مــادي ثابــت. 

ــى  ــيؤدي إل ــا س ــول مم ــلوك مقب ــذا الس ــى أن ه ــد عل ــذا يؤك ــإن ه ــه ف ــدي أو إدانت ــال المعت ــم اعتق ــم يت إذا ل

المزيد من حوادث االعتداء. 

النظــام القانوني/القضائــي: عــدم القــدرة علــى الوصــول إلــى النظــام القانوني.عــدم معرفــة القوانيــن 

الموجــودة، االرتبــاك فيمــا يتعلــق بالقنــوات المناســبة التــي يجــب أن يســلكها؛ جنائيــة أم تقليدية...إلــخ. عــدم 

لالعتــداء  للتعــرض  المصاحبــة  القويــة  العــار  وصمــة  بســبب  االعتــداء  عــن  ا�فصــاح  علــى  الناجــي  قــدرة 

الجنســي.الضغط علــى مــوارد الشــرطة والمحاكــم والتــي هــي مزدحمــة وتعانــي مــن التحديــات. عــدم إظهــار 

الحساسية اتجاه الموضوع من قبل القضاة. التكلفة التي يتكبدها الناجي.

ا�مــن، البيئــة الماديــة للمجتمــع: يشــعر الناجــي بعــدم ا�مــان والخــوف والتهديــد. يؤثــر منــاخ عــدم ا�مــن 

والخــوف علــى حريــة النســاء وعلــى تصورهــن للســالمة الشــخصية. قلــة مشــاركة النســاء فــي نشــاطات 

المجتمع. الخوف من التنقل إلى المدرسة والعمل.
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مالحظة للمسير

بعض العوامل المحتملة التي تساهم في العنف القائم \ المبني على النوع االجتماعي هي: 

> سلوك الرجال الذي ال يحترم النساء بما في ذلك عدم احترام حقوق االنسان بالنسبة للنساء والفتيات

> االفتراضات التي ال يتم التشكيك بها حول السلوك المالئم للنساء والرجال

> الرغبة في الحصول على القوة والسيطرة 

> الدوافــع السياســية بمــا فــي ذلــك اســتغالل العنــف القائــم \ المبنــي علــى النــوع االجتماعــي كســالح فــي 

الحروب، للحصول على السيطرة والقوة وزرع الخوف،والتوتر االجتماعي والخالفات 

> انهيار دعائم المجتمع التقليدي والعائلي 

> ممارسات ثقافية وتقليدية ومعتقدات دينية 

> الفقر

> إدمان الخمر والمخدرات 

> الملل ونقص تقديم الخدمات والنشاطات والبرامج 

> انعدام سلطة الرجل/ دوره في ا¹سرة والمجتمع؛ سعي·¶عادة الحصول و/أو تأكيد قوته.

> االنظــام القانوني/القضائي/القوانيــن التــي تغفــر العنــف ضــد النســاء والفتيــات وعــدم كفــاءة القوانيــن التــي 

تتعلق بالعنف القائم \ المبني على النوع االجتماعي.

٨. اجمــع المجموعــة واطلــب منهــم تقديــم إجاباتهــم، أوًالالخطر/العوامــل المســاهمة (مــع وضــع ا¹وراق 
الالصقة على الشجرة) وأتبعها بالعواقب.

٩. إثــارة النقــاش حــول كيفيــة تقليــص الفــوارق بيــن فئــات مجتمعهــم. وكيــف يلعــب القطــاع الصحــي دورÅ فعــاًال 
في ذلك؟



     تمرين # ٩: العمل مع الناجين والحصول على ا�فصاحات (٣٥ دقيقة) 

١. قســم المشــاركين إلــى ثــالث مجموعــات وأعــِط كًال منهــم ورقــة وقلــم واقــرأ القصــة التاليــة بصــوت عــاٍل علــى 
المجموعة كاملة:

 

٢. اطلــب مــن المشــاركين أن يتخيلــوا أنفســهم ا�خ ا�كبــر لتلك الفتــاة التي تبلغ مــن العمر ١٥ عام�. اســألهم ما نوع 
مقدم الرعاية الصحية الذي يرغبون في مقابلته في العيادة؟

على سبيل المثال:
> ماهي مميزات مقدمي الرعاية الصحية؟

> ما هي المهارات التي سيرغبون بتواجدها لدى ذلك الشخص (مهني� وشخصي�)؟

> كيف تختلف هذه الحالة عن وجود ساق مكسورة أو الحاجة لعملية قيصرية؟

  
٣. اطلــب مــن المشــاركين أن يفكــروا لمــدة دقائــق قليلــة بالخبــرات التــي مــروا بهــا عنــد االســتجابة للناجيــن مــن 

العنف الجنسي .
> هل سبق لك أن تلقيت إفادة الناجي واستمعت لما يفصح عنه؟ كيف استجبت؟ ماذا فعلت؟

ــة مــررت بهــا فــي التحدث/التعامــل مــع الناجيــن والتــي كانــت صعبــة بشــكل خــاص. مــا الــذي  > فكــر فــي تجرب

جعلها صعبة؟

٤. اطلــب مــن المشــاركين أن يدونــوا بعضــ� مــن اســتجاباتهم وردود أفعالهــم باÇضافــة إلــى ا�شــياء التــي وجــدوا 
أنهــا تشــكل تحديــ� لهــم، مثًال"حاولــت االســتماع "، "لــم أعلــم مــا يجــدر بــي قولــه، شــعرت بعــدم االرتيــاح"، "أخبــرت 

الشخص بما يجب عليه فعله"، " كنت أريد المساعدة لكنني لم أعرف كيف"...

٥. اطلــب مــن المشــاركين أن ينتظمــوا فــي أزواج مــع الشــخص الــذي بجانبهــم ومشــاركة بعــض ردود الفعــل التــي 
ــم  ــكل تحدي�.يمكنه ــ� أو يش ــذي كان صعب ــا ال ــرف م ــة أو ليع ــتوضح ا�جوب ــأل ليس ــريك أن يس ــن للش كتبوها.يمك

أخذ ١٠ – ١٥ دقيقة للتمرين.
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الموضوع 3                                                                                                                       تمارين 

حصــل شــيء رهيــب الليلــة الماضية.لقــد خرجــت لمشــاهدة مبــاراة كــرة قــدم مــع مجموعــة مــن ا�صدقــاء. 
كانــت زوجتــي خــارج البلــدة للعمــل، ولهــذا وافقــت أختــي الصغيــرة التــي تبلــغ مــن العمــر ١٥ عام� علــى المجيء 
إلــى المنــزل واالهتمــام بالصغــار لعــدة ســاعات، لــم أغــب أكثــر مــن أربــع ســاعات، وعندمــا عــدت رأيــت البــاب 

ا�مامي مكسور¦.
جزعــت وركضــت إلــى الداخــل وأنــا أعتقــد أن شــيئا ســيئ� قــد حصــل �والدي أو �ختــي أو لهــم جميعــ�. لحســن 
الحــظ رأيــت ا�طفــال نائميــن فــي ســريري.لكنني لــم أَر أختــي فــي أي مــكان. أثنــاء بحثــي الحظــت أن التلفزيــون 

وبعض ا�قراص الممغنظة مفقودة. لكنني لم أعر ا�مر انتباهَا.
وجدتهــا خلــف المنــزل، فــي البدايــة اعتقــدت أنهــا ميتــة �ن الــدم كان يخــرج مــن أذنيهــا وحضنهــا كان غارقــ� 
بالــدم أيضــ�. ثــم قالــت اســمي و بــدأت بالبــكاء. حملتهــا و أخذتهــا إلــى داخــل المنزل.أعطيتهــا مالبــس نظيفــة 
ــن  ــع وم ــة بالهل ــت مصاب ــذي حصل.كان ــا ال ــي م ــا تخبرن ــت أن أجعله ــاي وحاول ــن الش ــا م ــا كوب ــددت له وأع
النظــرة التــي فــي عينيهــا أدركــت مــا حصــل تمام�.شــعرت بالراحــة قليــًال وأردت اصطحابهــا إلــى العيــادة 

الصحية القريبة من مكان سكننا لكنها رفضت. 
لــم أنــم طــوال الليــل وأعلــم أنهــا أيضــ� لــم تتمكــن مــن النــوم. مــا كان يجــب أن أتركهــا بمفردهــا، ســأحاول أن 

أصطحبها إلى المركز اليوم.
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مالحظة للمسير

> ذكر المشاركين بالمبادئ التوجهية :

• يجب أن ال يكشفوا عن هوية الناجي للمشارك ا�خر

• يجــب أن يتكلمــوا فقــط عمــا يشــعرون بالراحــة فــي الحديــث عنــه و أال يشــعروا أبــد� أنهــم مجبــرون علــى مشــاركة أمــر 

مروا به إن كانوا ال يرغبون بذلك.

ــم أن  ــن يمكنه ــن الناجي ــادات م ــوا إف ــم يتلق ــن أو ل ــع الناجي ــل م ــي التعام ــرة ف ــم خب ــس لديه ــن لي ــاركين الذي • المش

يركزوا على تعاملهم مع الناجين من حوادث أخرى مسببة للضغوطات الشديدة ضمن سياق متأثر بالنزاعات.

> الخطوة ٥ اختيارية 

مالحظة للمسير

يجــب أن يكــون هــذا التمرين مبني على مســتوى وخبــرة المجموعة.الخيار ١ يمكن أن يســتخدم لمجموعة ليس 
لديهــا خبــرة كافية في التواصل مع الناجين.الخيار ٢ يمكن أن يســتخدم لمجموعــة لديها خبرة أكبر وأكثر في 
االنخــراط مــع الناجين.فــي حــال كنــت تقــوم بتدريــس مجموعــة مختلطــة المســتويات بالنســبة للخبــرة فــي 
االنخــراط مــع الناجيــن فقــد ترغب بعرض الخيارين ١ و ٢ مع« وأن تدع لكل مشــارك الخيار فــي انتقاء العنوان الذي 

يرغب به.

٦. ناقــش النشــاط، اطلــب مــن المشــاركين أن يشــاركوا ا�خريــن بعــض خبراتهــم وردود أفعالهــم واســتجاباتهم 
التــي شــاركوا بهــا زمالءهــم فــي التمريــن. قــم بإثــارة النقــاش، قــم بعمــل الئحــة لالســتجابات علــى اللــوح واجمــع 
هــذه االســتجابات تحــت عنــوان : "االســتجابات والتحديــات التــي تتمحــور حــول الناجــي" وفــي العمــود الثانــي 
"التحديــات" يمكنــك أيضــ« أن تــدون االســتجابات وردود الفعــل التــي وجدهــا المشــاركون إيجابيــة أو مفيــدة ولكــن 

ال تعكس السلوك الذي يتمحور حول الناجي (مثًال إسداء النصح).

٧. اختيــاري: يمكنــك أيضــ« أن تســأل المشــاركين مــا الــذي جعــل مــن الســهل أو مــن الصعــب مشــاركة الزميــل تلــك 
حــول  تتمحــور  التــي  للمهــارات  موازيــة  تكــون  التــي  االســتجابات  علــى  الضــوء  ألــق  التمريــن.  أثنــاء  الخبــرات 
الناجين.مثــًال "أظهــر شــريكي أنه/أنهــا كان مســتمع«"، "هو/هــي اســأل اÔســئلة المناســبة (ماهــي اÔســئلة ؟)" 

أو:"كان من الصعب مشاركة ذلك مع شخص ال أعرفه حق«"،"لم أشعر بالراحة (لماذا؟)".

      تمرين # ١٠: التدرب على مهارات االنخراط (ساعة واحدة) 

الخيار١
١. قسم المجموعة إلى عدة مجموعات مكونة من ٣ أشخاص 

٢. أوكل إلى كل شخص دور� مختلف«: مستمع، مستقبل، ومالحظ

٣. اطلــب مــن المجموعــة أن تناقــش أمــر� حياديــ« لمــدة ١٠ – ١٥ دقيقــة (مثــًال: الطعام، ما نــوع الطعام الــذي يأكلونه 
ا�ن؟ كيف يختلف عن الطعام الذي أكلوه عندما كانوا أطفاًال؟)

٤. أوكل المهمات:
> يجب أن يخبر المستقبل قصة شخصية عن الموضوع.

> يجب أن يساعد المستمع المستقبل في إخبار قصته أو قصتها بأفضل شكل ممكن. 
> يســجل المالحــظ المالحظــات عــن التقنيــات التــي اســتخدمها المســتمع وعــن لغــة الجســد للمســتقبل 

وللمستمع.كما يجب أن يقوم أو تقوم بتسجيل أي معوقات تم مالحظتها اثناء االستماع.

٥. راقــب الوقــت و تأكــد مــن أن توقــف كل المجموعــات نقاشــها بعــد ٥ – ١٠  دقائــق ( أصــرخ " توقفــوا " عندما ينتهي 
الوقت )
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ــي،  ــاء و إيجاب ــكل بن ــتمع بش ــع المس ــم م ــون مالحظاته ــارك المالحظ ــب أن يش ــة يج ــي المحادث ــا تنته ٦. عندم

ــار  ــى إخب ــاعدها عل ــاعده أو س ــذي س ــيء ال ــو الش ــة (ماه ــول المحادث ــه ح ــارك برأي ــ� أن يش ــتقبل أيض ــن للمس يمك

قصتهــم ؟ مــا الــذي كان صعبــ� ولــم يســاعدهم؟) مثــال: "لقــد كنــت تتحــرك كثيــر� علــى كرســيك، ممــا جعلنــي 

أشعر أنه يجدر بي إخبارك القصة بسرعة"

دور  يختبــر  أن  منهــم  لــكل  يمكــن  وهكــذا  ذاتهــا  المجموعــة  ضمــن  ا¯دوار  المشــاركون  يتبــادل  أن  يجــب   .٧
المستمع، والمستقبل، والمالحظ

٨. قدم االستنتاج النهائي بواسطة تلخيص مختصر، يمكنك مناقشة:

• ما الذي وجده المستمعون صعب� جد�؟

• ما الذي رآه المالحظون كخطأ مشترك؟

• كيــف شــعر المســتقبلون أو كيــف كانــت ردة فعلهــم عندمــا تــم ســؤالهم أســئلة أساســية ومفتوحــة، متــى قــام 

المستمع بافتراضات....

أشر إلى الئحة مهارات االستماع الفعالة ومعوقات االستماع.

الخيار ٢

إن طريقــة هــذا التمريــن مثاليــة للخيــار١ . ولكــن بــدًال مــن مناقشــة موضــوع محايــد، يمكــن للمشــاركين لعــب ا¯دوار 
بحيث:

> يلعب المستقبل دور الناجي 
> يلعــب المســتمع الــدور الــذي يقــوم بــه مــن موقعــه الوظيفــي فــي الحيــاة ( ممرضــة، طبيــب، عامــل صحــي أو 

اجتماعي،...إلخ ) 
> يكــون للمالحــظ نفــس الــدور كمــا فــي الخيــار ١ وباÉضافــة إلــى ذلــك يجــب أن يتولــي أو يولــي اهتمامــه إلــى تأثيــر 

أسئلة المستمع على الناجي 

على سبيل المثال:

> قال المستمع أن الناجي ال يقع عليه اللوم فبدا االرتياح أكثر على الناجي

> حالما ساد الصمت سارع المستمع إلى طرح سؤال، فقام الناجي بتجاوز أجزاء هامة من قصته أو قصتها 

> يجب أن ينتبه المالحظ أيض� إلى كيفية تطبيق المهارات التي تتمحور حول الناجي بشكل جيد 

> لم يقدم المستمع النصح ولكنه استمع وقدم معلومات

> منح المستمع الناجي الفرصة لالختيار 

> طلب المستمع موافقة الناجي 

إذا اخترت الخيار ٢:

> إذا اختــاروا اســتخدام إحــدى حــاالت لعــب ا¯دوار، تأكــد مــن أن المشــاركين يحترمــون الســرية والخصوصيــة. 
شــجع المشــاركين الذيــن يلعبــون دور الناجــي علــى عــدم اســتخدام أســماءهم الحقيقيــة فــي لعــب ا¯دوار لخلــق 

بعد إضافي للدور.

تأكــد مــن أنــك تقــوم بتلخيــص مالئــم فــي النهايــة للمجموعــة لتعطــي المشــاركين الفرصــة لتقديــم   <

معلومات عن خبرتهم التي مروا بها أثناء لعب دور الناجي أو محاولتهم لالنخراط مع الناجي.



     تمرين # ١١: المقاومة من المجتمع ومن الممثلين

١. قسم المشاركين إلى مجموعات صغيرة ال يزيد عدد أفرادها عن ٥- ٦ أشخاص

٢. وزع/اكتب على اللوح ا�سئلة التالية:
> لمــاذا يكــون العنــف القائــم \ المبنــي علــى النــوع االجتماعــي صعــب المناقشــة فــي المجتمــع و ضمــن أصحــاب 

المصالح؟
> ما هي ا�سباب التي تقف خلف المقاومة التي نراها غالب© ؟

> لماذا ينكر الكثير من الناس أن العنف القائم \ المبني على النوع االجتماعي هو مشكلة قائمة؟
> كيف يمكن معالجة ذلك وبحثه ضمن مجتمعك؟

٣ . قم بتسيير نقاش يمتد ل١٠ – ١٥ دقيقة حيث تتبادل المجموعات ا�فكار وا´ستراتيجيات

      تمرين #١٢: أدوار مختلفة، أهداف مختلفة (٤٥ دقيقة) 

١. اطبع أو اكتب المسؤوليات من نشرة # ٧ 

٢. قسم المجموعة إلى ٤ مجموعات عمل:

> مجموعة الصحة : عاملو الصحة

> مجموعــة الدعــم النفســي : المرشــدون، العاملــون االجتماعيــون، أعضــاء المنظمــات غيــر الحكوميــة، مقدمــو 

خدمات الدعم  االقتصادي – االجتماعي....إلخ.

> ا�من / الحماية : رجال ا�من، ضباط الحماية 

> العدالة القانونية : أعضاء منظمات  الدعم القانونية، المحامون، وموظفوا حقوق ا´نسان 

٣. انثــر قصاصــات ورقيــة علــى ا�رض بحيــث تحتــوي كل قصاصــة ورقيــة علــى إحــدى المســؤوليات مكتوبــة عليهــا. 

ضع قارورة في المنتصف.

ــي  ــن ف ــل العاملي ــة تمث ــاركين أن كل مجموع ــر المش ــك المجموعات.أخب ــي تل ــاس ف ــت الن ــاذا وضع ــر لم ٤. فّس

قطــاع معيــن أو مجموعــة مــن النــاس الذيــن يســتجيبون للعنــف الجنســي.لكل قطــاع دوره الخــاص وهدفــه فــي 

التعامل مع الناجين. سننظر بشكل أقرب إلى كل من تلك المسؤوليات المختلفة بواسطة لعبة قصيرة.

٥. اشرح اللعبة للمشاركين:

• ستبدأ مجموعة بإدارة القارورة 

• عندمــا تتوقــف القــارورة فــإن المجموعــة التــي يشــير إليهــا عنــق القــارورة ســتختار إحــدى المســؤوليات عــن ا�رض ثــم تديــر 

القارورة مرة أخرى 

• يجــب أن تحــاول كل مجموعــة أن تأخــذ المســؤولية التــي تتناســب مــع دورهــا فــي القطــاع الــذي تنتمــي إليــه فــي اللعبة.بعــد 

أن يختــاروا المســؤولية يجــب أن يبينــوا لمــاذا تعــود إليهــم وإذا لــم توافــق مجموعــة أخــرى فيجــب أن يتناقشــوا لمعرفــة إلــى 

من يجب أن تعود هذه المسؤولية

ــن ا�رض  ــؤوليات م ــاروا المس ــم أن يخت ــم فيمكنه ــود إليه ــي تع ــؤوليات الت ــع المس ــى جمي ــا عل ــة م ــت مجموع • إذا حصل

ويقدموها للمجموعات ا�خرى 

• استمروا في اللعب حتى تنتهي جميع البطاقات الموجودة على ا�رض 

• بعض المسؤوليات مشتركة بين عدة مجموعات أو بين جميع المجموعات ويجب أن تتم مناقشته
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الموضوع 4                                                                                                                       تمارين 



      تمرين # ١٣: التحدث مع ا�طفال عن العنف الجنسي (٣٠ دقيقة) 

يجــب أن يلقــي هــذا النشــاط الضــوء علــى أننــا جميعــ� نجــد أنــه مــن الصعــب الحديــث فــي موضــوع حســاس يتعلــق 
بنشــاط جنســي. حتــى أن االعتــداء الجنســي هــو أمــر يصعــب الحديــث عنــه بدرجــة أكبــر مــن ذلــك، وقــد يشــكل 
هــذا تحديــ� أكبــر للصغــار مــع إمكانياتهــم المعرفيــة المحــدودة ومــع كونهــم أقــل تطــور� مــن الكبــار. مــع مــن 

يجب أن نتحدث وعن ماذا يجب أن نتحدث، يمكن أن يساعد في عملية مشاركة المعلومات عن االعتداء.
الخطوات 

١. ضــع قطعــة مــن الــورق  فــي أحــد جانبــي الغرفــة مكتوبــ� عليهــا كلمــة "ســهل"  وقطعــة أخــرى مكتــوب عليهــا 
"صعب"

٢. اشرح أن هناك خط وهمي على ا±رض في مقدمة الغرفة بين الكلمتين

ــى  ــوف عل ــوا للوق ــوا ويتقدم ــاركين أن يتطوع ــن المش ــب م ــئلة واطل ــن ا±س ــة م ــأل مجموع ــك ستس ــرح أن ٣. اش
الخط الذي يشعرون أنه يعكس االستجابة المناسبة للسؤال الذي تم طرحه.

٤. إذا كانــت المجموعــة مفتوحة،فقــد يشــعرون جميعــ� أنهــم يعكســون وجهــة نظرهــم بالوقــوف علــى الخــط. 
لســت بحاجــة ±ن تســأل جميــع ا±ســئلة أدنــاه، بــل اختــر تلــك التــي تولــد الحركــة والتــي تعتقــد أنهــا ســتكون ا±كثــر 

مالءمة للسياق.

> إلى أية درجة يسهل على أفراد المجتمع أن يتكلموا عما يقلقهم جنسي�؟

> إلى أية درجة يسهل على أفراد المجتمع أن يتكلموا عن االعتداء الجنسي الذي يحدث في المجتمع؟

> إلى أي درجة كان سهًال عليك أن تتحدث الى أبويك عن مشاعرك عندما كنت مراهق�؟

> إلــى أي درجــة كان ســهًال عليــك أن تســأل عــن الجنــس أو أن تتكلــم عــن الجنــس مــع أبويــك؟ مــاذا عــن أصدقائــك 

أو أقربائك؟

> إلــى أيــة درجــة كان مــن الســهل أو الصعــب عليــك أن تتحــدث عــن االعتــداء الجنســي علــى ا±طفــال ضمــن 

عملك؟مع الناجين أو العمالء؟ أو مع بعضكم البعض؟

> أســئلة المتابعــة عندمــا يكونــون فــي مواقعهــم علــى الخــط قــد تشــمل مــع مــن كنــت تشــعر بالراحــة أكثــر 

للحديث معه ولماذا؟ لماذا لم نشعر بالرغبة في الحديث مع والدينا؟ 

٥. ال تقــم بنقــاش عــام بعــد كل ســؤال. بــدًال مــن ذلــك، بعــد أن تســأل ثالثــة إلــى أربعــة أســئلة و تــرى معظــم النــاس 

يقفــون بالقــرب مــن كلمــة "صعــب" حتــى وصلــوا بالــكاد نهايــة الخــط، أخبــر المجموعــة أن هــذه القضايــا ليــس مــن 

السهل الحديث عنها مع ا±طفال،وأفراد المجتمع، وحتى فيما بيننا داخل هذه الغرفة.

٦. اطلــب مــن المشــاركين أن يفكــروا فــي لحظــة عندمــا كانــوا يشــعرون بالراحــة للحديــث عــن موضــوع صعــب. 

ماهــو الشــيء الــذي يجعــل مــن الســهل الحديــث عــن موضــوع صعــب؟ قــد يكــون إلــى مــن تتحــدث أو العالقــة 

التــي تربطــك بهــم أو المــكان أو الطريقــة التــي يتكلمــون أو يســتمعون بهــا. اكتــب بكلمــة واحــدة إجابتهــم علــى 

ورقة بيان وضعها في مقدمة الغرفة"التي يكون عليها رمز السالمة".

٧.  اســتعرض هــذه الكلمــات واطلــب مــن كل شــخص أن يكتــب شــيء واحــد فــي دفتــره يجعــل مــن الســهل عليــه 

ــى  ــودة عل ــت موج ــم ليس ــى دفتره ــة عل ــة كلم ــم كتاب ــوع صعب.يمكنه ــن موض ــا ع ــخص م ــع ش ــم م أن يتكل

ورقة البيان إن كانوا يفضلون ذلك.
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       تمرين # ١٤: التواصل مع الناجين من ا�طفال (٣٠ دقيقة) 

١. شّكل ٩ مجموعات 

ــاط - ووزع  ــدء النش ــل ب ــة قب ــة ملون ــات منفصل ــى بطاق ــادئ عل ــب المب ــدأ - اكت ــة مب ــى كل مجموع ــند ال ٢. أس
واحدة على كل مجموعة 

٣. اطلــب مــن المشــاركين أن يقومــوا بعصــف ذهنــي �جــراءات وطــرق التواصــل التــي يمكنهــا أن توضــح المبــدأ. 
لديهم ١٠ دقائق في مجموعاتهم.

٤. اجعل المجموعة تكتب إجابتها على ورق البيان

٥. علق أوراق البيان حسب ترتيب المبادئ على الجدار 

٦. في مناقشــة مفتوحة اجعل كل مجموعة تتحدث من خالل أوراق البيان معطي® ٣ دقائق لكل مجموعة. اطلب 
ــب  ــم واطل ــدد له ــت المح ــاوزوا الوق ــم إذا تج ــ® وأوقفه ــن حازم ــم. ك ــرون قبله ــه ا¶خ ــا قال ــرروا م ــم أال يك منه

إضافات، أفكار، تعليقات، أو أسئلة بعد أن تنتهي كل مجموعة.

٧. يمكنــك أن تعــرض المعلومــات الموجــودة فــي : نشــر أفضــل ممارســات التواصــل ( نشــرة # ٨: أفضــل ممارســات 
التواصل مع الناجين من اÆطفال ) واذكر أي نقاط يتم إغفالها عند استعراض آراء بقية المجموعات.

٨. أنِه هذه الجلسة

٩. راجع النقاط الرئيسية للجلسة



      تمرين # ١٥: ما الذي يدفعني للشعور بالضغط ؟ ما الذي يعطيني القوة؟ (٣٥ دقيقة) 

١. اطلــب مــن المشــاركين أن يأخــذو دفاترهــم ويرســموا جــدوًال كالمثــال أدنــاه (يمكــن عمــل هــذا أيضــ� علــى أوراق 
بيــان فرديــة حســب الســياق الثقافــي). اطلــب منهــم أن يفكــروا بأشــياء تســبب لهــم الضغوطــات فــي حياتهــم 
اليوميــة وفــي عملهــم، ونشــاطات تجعلهــم يشــعرون بشــعور جيد.يمكنهــم أن يكتبــوا أســفل الجــدول عالمــات 

شخصية للضغوطات قاموا بتجربتها. 

أعِط أمثلة:

ــون  ــة، أن أك ــداع، الحك ــص، الص ــة بالمغ ــوم، االصاب ــات الن ــل؛ اضطراب ــط: مث ــعور بالضغ ــخصية للش ــات الش العالم
سريع االستثارة والغضب.

ــم  ــن ث ــوا وم ــًال إن رغب ــي قلي ــم المش ــدول. يمكنه ــة الج ــر وتعبئ ــق ) للتفكي ــ� ( ٥- ١٠ دقائ ــاركين وقت ــط المش ٢. أع

العودة بعد إتمام تعبئة الجدول.

٣. تحــدث مــع المجموعــة واســألهم إن كان هنــاك مــن يرغــب بمشــاركة ا¿خريــن كيــف قــام بتعبئــة الجــدول ومــا 
هي عالمات الضغط الخاصة بهم

٤. اطلــب مــن المشــاركين أن ينظــروا إلــى جداولهــم والتفريــق والتمييــز بيــن مســببات الضغط/المصــادر التــي 
يمكنهــم التحكــم بهــا وبيــن تلــك التــي ال يمكنهــم التحكــم بهــا. ناقــش كيــف يمكــن أن نقلــل مــن الضغــط فــي 

مكان العمل بتطبيق بروتوكوالت معينة، وتنظيم عملنا وتحضير أنفسنا. أمثلة:

> نحــن ال نتحكــم بنــوع المرضــى الذيــن يأتــون والحالــة التــي يكونــون بهــا ولكــن يمكننــا التأكــد أنــه مــن اللحظــة 
التي يصلون بها فإن العناية التي يتلقونها كافية ومثالية.

ــة  ــة الصحي ــي الرعاي ــن أن مقدم ــد م ــا أن نتأك ــادة  فيمكنن ــى العي ــي إل ــداء الجنس ــن االعت ــن م ــر الناجي > إذا حض
مدربين وأن الوقت متوفر لذلك.

٥. اســتنتج بالقــول أنــه مــن المهــم لنــا أن نكــون واعيــن بمســببات الضغــط التــي نتعــرض لهــا وأن نالحــظ عالمــات 
محتملة للضغوطات علينا.
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في حياتي الشخصية:

التفكير بالعمل وأنا في المنزل.

أن أكون شخصا كامًال.

الرغبة بمساعدة جميع اÑشخاص.

القلق على أطفالي

في حياتي العملية:

الصراع الدائر في المنطقة التي أسكن بها 

التغيرات الدائمة في المؤسسة التي أعمل بها 

العــدد الكبيــر مــن حــاالت العنــف الجنســي التــي يجــب 
علي أن أتعامل معها 

في حياتي الشخصية:

االلتقاء باÑصدقاء والجيران 

المشي لمسافة طويلة

اللعب مع أطفالي

أن أكون قادرÓ على مساعدة الناجين من العنف الجنسي

في حياتي العملية:

عندما يكون رئيسي في مزاج جيد 

رؤية تغيير ايجابي في الطريق 

انخراط أعضاء المجتمع مع الناجين 

مالذي يسبب لي الضغط؟ ماهي مسببات 
الضغط الرئيسية لدي؟

ما الذي يزودني بالقوة؟ ما هي ا�مور التي 
تجعلني أشعر بشعور جيد؟

المصادر
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      تمرين # ١٦: قاهر الضغط العظيم (٢٠ دقيقة) 

١. قسم المشاركين إلى مجموعات صغيرة ( ٤- ٥ أشخاص ) و قدم لكل مجموعة بطاقة 

ــم أو  ــات عليه ــر الضغوط ــل تأثي ــتخدمونها لتقلي ــي يس ــتراتيجيات الت ــروا با�س ــاركين أن يفك ــن المش ــب م ٢. اطل
نشاطات تعتبر مصادر¤ لهم. أخبرهم أن يكتبوا "قاهرات الضغط" هذه على البطاقة.

على سبيل المثال :

> الحديث إلى الزمالء عما أجده صعب¬ في العمل 
> ممارسة الرياضة 

> المشاركة في االحتفاالت الدينية 

ــه أفضــل مشــاركة مرشــحة  ــاروا مــا يعتبرون ٣. يجــب أن تضــع المجموعــة جميــع البطاقــات علــى اºرض وأن يخت
للمجموعة.يجب أن تعرض كل مجموعة "قاهر الضغط" الخاص بها وتشرح لماذا تم اختياره.

٤. تحــدث إلــى المجموعــات واحــدة تلــو اºخــرى طالبــ¬ منهــم التصويــت لقاهــر الضغــط العظيــم المفضــل مــن 
بيــن مــا تــم عرضــه عبــر التصفيــق. مــن يحصــل علــى أعلــى تصفيــق ســيكون مــن حقــه أن يضــع قاهــر الضغــط 

العظيم خاصته داخل إطار على اللوح.

ــتراتيجيات  ــذه ا�س ــون ه ــن أن تك ــف يمك ــأل كي ــا واس ــم اختياره ــي ت ــة الت ــط الباقي ــرات الضغ ــتعرض قاه ٥. اس
فعالة في التعامل مع الضغوطات وخصوص¬ تلك التي تم توليدها من العمل مع الناجين. أجِر مناقشة.

      تمرين # ١٧: تطوير خطة للرعاية الذاتية (٢٠ دقيقة)

١. اطلب من المشاركين العودة الى الجداول التي قاموا بتعبئتها سابق¬

٢. اطلــب منهــم أن يكتبــوا المالمــح الرئيســية لخطــة العنايــة الذاتيــة، يجــب أن يكتبــوا ا�ســتراتيجيات المحتملــة 
للتأقلــم مــع مســببات الضغوطــات التــي دونوهــا. اقتــرح أن يفكــروا بإســتراتيجيات فردية،آليــات ثقافيــة محــددة 

للتأقلم، آليات للدعم االجتماعي، با�ضافة إلى نواحي تنظيمية. يمكن استخدام اºسئلة التالية كدليل:

أسئلة إرشادية لخطة الرعاية الذاتية:

ــى  ــك إل ــل مع ــذ العم ــل، أال تأخ ــن العم ــًال ع ــترخاء،واالبتعاد قلي ــى االس ــاعدكم عل ــي تس ــاطات الت ــي النش > ماه

المنزل؟

> ما الذي يمكنك تغييره بحيث تصبح مسببات الضغط التي ال يمكنك التحكم بها تحت سيطرتك؟ 

> كيف يمكنك التعامل مع مسببات الضغط التي ال يمكنك التحكم بها؟

ــق  ــا تتعل ــررت به ــارب م ــاركة تج ــوء لمش ــك اللج ــن يمكن ــى م ــي ؟ إل ــم االجتماع ــعى للدع ــك أن تس ــن يمكن > أي

برعاية الناجين من العنف الجنسي؟

> أي مــن التغييــرات التنظيميــة والبيئيــة يمكــن أن تســاعد فــي التعامــل مــع الضغــط؟ كيــف يمكــن لممؤسســتك 
أن تســاعدك علــى أفضــل وجــه؟ مــاذا يمكنــك أن تفعــل �حــداث التغييــر؟ كيــف يمكنــك أن تناقــش ذلــك ضمــن 

مؤسستك؟

ــاء  ــم أو بن ــدد الطاق ــادة ع ــراح زي ــة، فاقت ــة الذاتي ــة العناي ــل خط ــد عم ــن عن ــوا واقعيي ــاركين أن يكون ــح المش انص
منشآت جديدة قد يكون مستحيًال في ظل الموارد المحدودة.

٣. اســأل المشــاركين مــن الــذي ســيختارونه ليكــون مســاند الضغوطــات لهــم، شــخص قريــب منهــم، يمكنهــم 
مناقشــة خطتهــم للعنايــة الذاتيــة معــه، ويمكنــه مســاعدتهم ºخــذ زمــام المبــادرة للتعامــل مــع الضغوطــات. 

يمكن أن يكون الشخص مشارك¬ آخر أو زميل، صديق، مشرف....إلخ.

ــة.  ــة الذاتي ــخصية للعناي ــم الش ــن خطته ــيء ع ــول ش ــم ق ــث يمكنه ــي الحدي ــون ف ــن يرغب ــاركين الذي ٤. المش
يمكنك أيض¬ إعطاء بعض الوقت للمشاركين لمناقشة الخطة مع شريك.
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الموضوع 1                                                                                                              المواد التدريبية

     المادة التدريبية رقم ١ : التعاريف

العنف القائم \ المبني على النوع االجتماعي

ــتند  ــخص ويس ــد إرادة الش ــب ض ــار يرتك ــل ض ــامل �ي فع ــح ش ــو مصطل ــس ه ــوع الجن ــى ن ــم عل ــف القائ إن العن

علــى االختالفــات ( القائمــة علــى نــوع االجتماعــي ) المنســوبة اجتماعيــ� بيــن الذكــور وا�نــاث. تقــوم أفعــال العنــف 

ــوك  ــا الصك ــي تحميه ــة الت ــان العالمي ــوق ا�نس ــن حق ــدد م ــاك ع ــي بانته ــوع االجتماع ــى الن ــي عل ــم \ المبن القائ

ــي  ــي ه ــوع االجتماع ــى الن ــي عل ــف القائم\المبن ــكال العن ــس كل أش ــن لي ــد ولك ــة. إن العدي ــات الدولي واالتفاقي

أفعال غير قانونية وجنائية بموجب القوانين والسياسات الوطنية.

فــي جميــع أنحــاء العالــم، العنــف القائــم \ المبنــي علــى النــوع االجتماعــي لديــه تأثيــر أكبــر علــى النســاء والفتيــات 

مــن الرجــال والفتيــان. وكثيــر· مــا يســتخدم مصطلــح العنــف القائــم \ المبنــي علــى النــوع االجتماعــي بالتبــادل مــع 

مصطلــح العنــف ضــد المــرأة. يســلط  العنــف القائــم \ المبنــي علــى النــوع االجتماعــي الضــوء علــى البعــد الجنســي 

ــن  ــادة تعرضه ــع وزي ــي المجتم ــاث ف ــة ا�ن ــة تبعي ــن حال ــة بي ــرى، العالق ــارة أخ ــال، وبعب ــن ا�فع ــواع م ــذه ا�ن له

ــم \  ــف القائ ــن العن ــن م ــ� ناجي ــوا أيض ــد يكون ــان ق ــال والفتي ــك، أن الرج ــع ذل ــظ م ــم أن نالح ــن المه ــف. م للعن

المبني على النوع االجتماعي ، وال سيما العنف الجنسي.

العنف المنزلي

يمكــن تعريــف العنــف المنزلــي بأنــه نمــط مــن الســلوك التعســفي فــي العالقــة الحميميــة يتــم اســتخدامه مــن 

قبــل شــخص واحــد ( الــذي هــو عــادة الرجــل ) للحصــول أو الحفــاظ علــى الســلطة والســيطرة علــى الشــخص اÂخــر 

( الــذي عــادة مــا يكــون المــرأة ). يمكــن أن يظهــر كأفعــال جســدية أو جنســية أو عاطفيــة أو اقتصاديــة أو نفســية 

ــة أو  ــوم بإخاف ــات تق ــذا أي تصرف ــن ه ــر. ويتضم ــخص آخ ــى ش ــر عل ــي تؤث ــال الت ــذه ا�فع ــام به ــدات بالقي أو تهدي

ترهيــب أو ترويــع أو التالعــب بـــ أو إيــذاء أو إذالل أو لــوم أو إصابــة أو جــرح شــخص مــا. فيمــا يلــي يتــم تعريــف أشــكال 

معينة من العنف المنزلي \ االسري :

> االعتــداء الجســدي : إن الضــرب والصفــع والدفــع والمســك والقــرص والعــض وشــد الشــعر والحــرق والخنــق هــي 

ا�شــكال الشــائعة لالعتــداء الجســدي. ويتضمــن هــذا النــوع مــن االعتــداء أيضــ� علــى الحمــل القســري وا�جهــاض 

القسري ونقل ا�مراض المنقولة باالتصال الجنسي عن علم والحرمان من الرعاية الطبية.

> االعتــداء الجنســي : إجبــار أو محاولــة إجبــار أي اتصــال أو ســلوك جنســي بــدون موافقــة. ويشــمل االعتــداء 

الجنســي ولكــن ال يقتصــر علــى االغتصــاب الزوجــي والهجمــات علــى أجــزاء جنســية مــن الجســم وا�جبــار علــى 

الجنس بعد وقوع العنف الجسدي وعالج المرأة بطريقة مهينة جنسي�.

> االعتــداء العاطفــي : الحــط مــن الــذات و / أو احتــرام الــذات. قــد يتضمــن هــذا ولكــن ال يقتصــر علــى االنتقــادات 

المستمرة  أو التقليل من قدرات المرء أو إلقاء الشتائم أو ا�ضرار بعالقة المرأة مع أطفالها.

> االعتــداء االقتصــادي : جعــل أو محاولــة جعــل المــرأة معتمــدة ماليــ� مــن خــالل الحفــاظ علــى الســيطرة الكاملــة 

على الموارد المالية ومنع وصولها إلى المال أو منعها من الذهاب إلى المدرسة أو العمل.

ــق  ــن طري ــوف ع ــي الخ ــبب ف ــى التس ــر عل ــن ال تقتص ــي ولك ــداء النفس ــر االعت ــن عناص ــي : تتضم ــداء النفس > االعت

ــات  ــر الحيوان ــذات أو بالمــرأة أو بأطفالهــا أو بأســرتها أو با�صدقــاء وتدمي ــا�ذى الجســدي بال ــد ب التخويــف والتهدي

ا�ليفة والممتلكات وفرض عزلها عن عائلتها أو أصدقائها أو المدرسة و / أو العمل.
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العنف الجنسي

ــة.  ــاء الموافق ــى إعط ــادر عل ــر الق ــخص غي ــد الش ــخص أو ض ــد إرادة الش ــل ض ــي مكتم ــل جنس ــة أو فع أي محاول
ويشــمل العنــف الجنســي سلســلة متصلــة مــن ا�فعــال بــدء� مــن الجنــس غيــر المرغــوب فيــه أو التعليقــات 
ــة،  ــروف للناجي ــخص مع ــل ش ــن قب ــب م ــال ترتك ــة ا�فع ــن أن غالبي ــي حي ــاب. ف ــى االغتص ــدام عل ــية أو ا¡ق الجنس
أمثلــة عــن النــاس الذيــن يمكنهــم ارتــكاب العنــف الجنســي هــي شــخص غريــب أو شــخص فــي موقــع ســلطة أو 
ثقــة ( أي المعلــم، الطبيــب، عامــل المســاعدات ا¡نســانية )، أو أحــد المعــارف أو قريــب أو صديــق أو شــريك حميــم. 

ا�شكال الشائعة من العنف الجنسي هي :

ــى )  ــل إل ــض الطف ــي ( أو تعري ــل ف ــراك طف ــة بإش ــراد العائل ــد أف ــوم أح > االعتــداء الجنســي داخــل ا�ســرة : يق
تصــرف أو نشــاط جنســي. قــد ال يكــون " فــرد العائلــة " قريبــº بالــدم، ولكــن شــخصº مــا يعتبــر " جــزء� مــن العائلــة "، 

مثل العراب، أو صديق مقرب جد�.

> االعتــداء الجنســي : أي اتصــال جنســي غيــر مرغــوب فيــه. ويتضمــن التقبيــل القســري واللمــس غيــر المرغــوب فيه 
لجســم الشــخص ولمــس المناطــق التناســلية بأجــزاء الجســم أو غيرهــا مــن ا�شــياء دون اختــراق ومحاولــة 

االغتصاب وختان ا¡ناث.

> االســتغالل الجنســي : أي اســتغالل فعلــي أو محاولــة الســتغالل موقــف ضعــف أو الســتغالل الســلطة المميــزة 
ــاح نقديــة أو اجتماعيــة أو سياســية مــن االســتغالل الجنســي  أو الثقــة �غــراض جنســية. وهــذا يتضمــن تحقيــق أرب

لشخص آخر.

> التحــرش الجنســي : أي تعليقــات جنســية أو إقــدام أو طلبــات للحصــول علــى خدمــات جنســية تقــوم بــإذالل أو 
ــل  ــس المتطف ــن اللم ــدء� م ــرش ب ــن التح ــتمر م ــط مس ــى نم ــوي عل ــا ينط ــادة م ــا. وع ــخص م ــراج ش ــد أو إح تهدي

والمالحظات الجنسية والنكات والسلوك اللفظي أو البصري أو الجسدي ذا الطبيعة الجنسية.

ــد  ــوي. ق ــراق الفم ــرج أو االخت ــل أو الش ــق المهب ــن طري ــك ع ــي ذل ــا ف ــري بم ــي القس ــاع الجنس > االغتصــاب : الجم
يكون االختراق بواسطة جزء من الجسم أو شيء ما. ويتضمن االغتصاب الجماعي واالغتصاب الزوجي.

الممارسات التقليدية الضارة

وتمتــد جــذور هــذه الممارســات فــي المعاييــر الثقافيــة والدينيــة التــي أكــدت عليهــا التفســيرات ا�بويــة للنصــوص 
الدينيــة وهيمنــة الذكــور. علــى الرغــم مــن أنهــا متنوعــة مثــل الثقافــات حيــث تقــع، فيوجــد ســمة مشــتركة لهــذه 
الممارســات وهــي أنهــا ذات صلــة بالنشــاط الجنســي للمــرأة، وغالبــº مــا تفــرض باعتبارهــا طريقــة ¡بقــاء المــرأة فــي 
أدوار ثانويــة. مــن بيــن الممارســات التقليديــة الضــارة ا�كثــر شــهرة : ختــان ا¡نــاث والــزواج المبكــر / القســري وجرائــم 

الشرف واستغالل المهر وشعائر ا�رملة والحرمان من التعليم.
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الموضوع 2                                                                                                             المواد التدريبية

      المادة التدريبية رقم ٢ : العواقب الشائعة للعنف القائم \ المبني على النوع االجتماعي

ــوث  ــد البح ــة. وتج ــة أو مميت ــد ومزمن ــة ا
م ــادة أو طويل ــة وح ــف فوري ــة للعن ــب الصحي ــون العواق ــن أن تك يمك

باســتمرار أن كلمــا كان االعتــداء أشــد، كلمــا زاد تأثيــره علــى الصحــة البدنيــة والعقليــة للمــرأة. با�ضافــة إلــى ذلــك، 

يمكــن أن تســتمر العواقــب الصحيــة الســلبية لفتــرة طويلــة بعــد أن يتوقــف االعتــداء. تميــل عواقــب العنــف إلــى أن 

تكون أكثر شدة عندما تختبر النساء أكثر من نوع واحد من العنف و / أو حوادث متعددة على مر الزمن.

جنسية وإنجابيةجسدية

عقلية

العواقب االجتماعية

سلوكية

الكدمــات  مثــل  فوريــة،  أو  حــادة  جســدية  إصابــات   «
والعــض  والحــروق  والثقــوب  والتمزقــات  والســحجات 

با�ضافة إلى الكسور والعظام أو ا
سنان المكسورة.
» إصابــات خطيــرة يمكــن أن تــؤدي إلــى ا�عاقــة، بمــا فــي 
والصــدر  وا
ذنيــن  والعينيــن  الــرأس  فــي  إصابــات  ذلــك 

والبطن.
» حــاالت الجهــاز الهضمــي والمشــاكل الصحيــة علــى 
المــدى الطويــل وســوء الحالــة الصحيــة بمــا فــي ذلــك 

متالزمات ا
لم المزمن.
» المــوت بمــا فــي ذلــك قتــل النســاء والوفــاة المتعلقــة 

با�يدز.

» الحمل غير المقصود / غير المرغوب فيه
» ا�جهاض / ا�جهاض غير المأمون.

» ا
مــراض المنقولــة جنســيº بمــا فــي ذلــك فيــروس 
نقص المناعة البشرية

ºمضاعفات الحمل / ا�جهاض / والدة الجنين ميت «
ــوزن  ــو ال ــال منخفض ــا / ا
طف ــابقة 
وانه ــوالدة الس » ال

عند الوالدة 
» النزيف أو العدوى المهبلية

» التهابات الحوض المزمنة
» التهابات المجاري البولية

» الناسور
» الجماع المؤلم والعجز الجنسي

» االكتئاب
» اضطرابات النوم وا
كل

ــا  ــر م ــراب توت ــل اضط ــق ( مث ــات القل ــاد واضطراب » ا�جه
بعد الصدمة )

» ا
ذى الذاتي ومحاوالت االنتحار
» ضعف الثقة بالنفس

» غالبــº مــا يختبــر الناجــون مــن العنــف القائــم \ المبنــي علــى النــوع االجتماعــي عواقــب اجتماعيــة ســلبية كنتيجــة �لقــاء 
ــة  ــة والوصم ــي والعزل ــض االجتماع ــري والرف ــكك ا
س ــة والتف ــن العائل ــض م ــذه الرف ــمل ه ــن. وتش ــى الناجي ــوم عل الل

االجتماعية واالنسحاب من الحياة االجتماعية والمجتمعية.

» االستخدام الضار للكحول والمواد 
» تعدد الشركاء الجنسيين

فــي  الحــق  وقــت  فــي  المســيئين  الشــركاء  اختيــار   «
الحياة

الحمــل  منــع  وســائل  الســتخدام  أدنــى  معــدالت   «
والواقي الذكري
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التأثيرات على أطفال الناجيات

لقــد وجــدت العديــد مــن الدراســات وجــود ارتبــاط بيــن عنــف الشــريك الحميــم ضــد المــرأة والعواقــب االجتماعيــة 
والصحيــة الســلبية ل�طفــال بمــا فــي ذلــك القلــق واالكتئــاب وضعــف ا�داء المدرســي والنتائــج الصحيــة الســلبية. 
ــل  ــن العوام ــد م ــو واح ــد ا�م ه ــم ض ــريك الحمي ــف الش ــرض لعن ــى أن التع ــة إل ــن ا�دل ــرة م ــة كبي ــير مجموع تش
ــة ا¦نــاث للعنــف مــن الشــريك الحميــم فــي وقــت الحــق فــي  ا�كثــر شــيوعª المرتبطــة بارتــكاب الذكــور لـــ وتجرب
الحيــاة. وقــد وجــد عــدد مــن الدراســات وجــود ارتبــاط بيــن عنــف الشــريك الحميــم واالعتــداء علــى ا�طفــال داخــل 
ــال  ــل أن ا�طف ــة الدخ ــدان المنخفض ــض البل ــن بع ــات م ــدت الدراس ــد وج ــك، فق ــى ذل ــة إل ــزل. با¦ضاف ــس المن نف

الذين تعرضت أمهاتهم للعنف :
>  هم أقل عرضة للحصول على اللقاحات

> لديهم معدالت أعلى من أمراض ا¦سهال
>  هم في خطر أكبر للوفاة قبل سن الخامسة.

      المادة التدريبية رقم ٣ : العوامل التي تعزز الشفاء

المرونة
المرونــة هــي قــدرة الشــخص علــى التغلــب علــى الصعوبــات والتكيــف مــع التغييــر. ويتــم تحديدهــا حســب صفــات 
ــى  ــدرة عل ــي الق ــة ه ــة ". المرون ــل الوقائي ــم " العوام ــا باس ــار إليه ــة المش ــل الخارجي ــن العوام ــدد م ــات وع الناجي

تحويل الذات بطريقة إيجابية. تساعدنا مرونتنا على التغلب على المواقف الصعبة.

المرونة هي :
>  القدرة على إدارة الذات عندما تواجه مع الظروف الصعبة.

> القدرة على تحويل الذات بطريقة إيجابية.
> القدرة على الشفاء أو االرتداد.

العوامل الوقائية
تزيد العوامل الوقائية من مرونة الشخص. ويمكن أن تتضمن العوامل الوقائية على :

> العالقات ا¦يجابية مع العائلة وا�صدقاء
> القدرة على الحصول على الدعم من خالل شبكة دعم اجتماعي ناجحة

> القدرة على الحصول على الموارد في المجتمع
» القدرة على تلبية االحتياجات ا�ساسية ( مثل الغذاء والمأوى والسالمة والصحة البدنية وغيرها )

> الشعور باالتصال با�سرة والمجتمع والثقافة
> الروحانية / المعتقد الروحي

>المشاركة في ا�نشطة االجتماعية ا¦يجابية
>الحصول على التعليم

>أنشطة كسب الرزق
> العوامل النفسية واالجتماعية ا�خرى التي تعزز القدرة على الثقة والشعور باالستقرار

آليات التأقلم

علــى الرغــم مــن أن الصدمــة تعطــل عالــم الشــخص لفتــرة مــن الزمــن، نعــرف مــن التجربــة أنــه مــن الممكــن تجــاوز 
ا�وقــات الصعبــة. مهــارات التأقلــم هــي طــرق محــددة يمكــن بهــا ل�فــراد إعــادة بنــاء عالمهــم. هنــاك العديــد مــن 
ــخص  ــؤذ. كل ش ــادث م ــد ح ــم بع ــاء عالمه ــادة بن ــي إع ــاعدة ف ــاس للمس ــتخدمها الن ــي يس ــف الت ــارات التكي مه

لديه طرق فريدة للتأقلم.

أمثلة على مهارات التأقلم :

>  الحديث عن المشكلة مع شخص تثق به.
> القيام بشيء ما يساعدك على الشعور بأنك ذو فائدة.
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>البقاء مع صديق لتشعر با�مان.
> غيير بيئتك للمساعدة في حماية نفسك وعائلتك.

>طلب المساعدة الروحية.

>حضور المناسبات الثقافية.

> المشاركة في العمل المجتمعي.
> المشاركة في ا�نشطة الترفيهية.
> المشاركة في الطقوس والشعائر.

> العودة إلى الروتين اليومي : الطبخ والزراعة والذهاب إلى المدرسة

يتم تعزيز الشفاء من خالل ا�قرار بالمرونة ودعم العوامل الوقائية وتشجيع آليات التأقلم ا�يجابية.

          المــادة التدريبيــة رقــم ٤ : المبــادئ التوجيهيــة للعمــل مــع الناجيــن مــن العنف القائــم \ المبني على 

النوع االجتماعي

عنــد تقديــم الخدمــات للناجيــن مــن االعتــداء الجنســي ( الصحيــة والنفســية واالجتماعيــة والقانونيــة الــخ ) ينبغــي 
ــن  ــي يمك ــة الت ــودة للرعاي ــتويات الج ــى مس ــدم أعل ــا نق ــن وأنن ــات الناجي ــرم رغب ــا نحت ــن أنن ــد م ــ² التأك ــا دائم علين
ــر  ــي المعايي ــي ه ــة، والت ــة ا�ربع ــادئ التوجيهي ــطة المب ــا بواس ــا وتدخالتن ــه أفعالن ــم توجي ــي أن يت ــا. وينبغ بلوغه

الدولية التي يجب على جميع مقدمي الخدمات معرفتها ومتابعتها.

المبادئ التوجيهية ا�ربعة هي :

١. ضمان السالمة الجسدية للناجي ( للناجين ).

ضمــان ســالمة الناجــي وأســرة الناجــي فــي جميــع ا�وقــات. تذكــر أن الناجــي قــد يكــون خائفــ² وبحاجــة لضمــان 
الســالمة. يجــب عليــك التأكــد مــن عــدم طــرح ا�ســئلة أو أداء الخدمــات التــي يمكــن أن تهــدد ســالمة الناجــي، أو 

سالمة الناس الذين يساعدون الناجي ( العائلة أو ا�صدقاء والعاملين في خدمة المجتمع أو الصحة ).

٢. ضمان السرية.

يجــب حفــظ جميــع المعلومــات التــي تــم جمعهــا مــن قبــل المشــاركين بشــكل آمــن لحمايــة ســرية الناجيــن. 
عــالوة علــى ذلــك، إذا كنــت بحاجــة لتبــادل المعلومــات حــول أحــد الناجيــن مــع منظمــة خارجيــة ( علــى ســبيل 
ــة، أو  ــي الخطي ــة الناج ــى موافق ــول عل ــك أوًال الحص ــاد )، علي ــز إرش ــة أو مرك ــلطة القضائي ــة الس ــال محكم المث
موافقــة أحــد الوالديــن أو الوصــي إذا كان الناجــي طفــًال. فــي جميــع الحــاالت، ال ينبغــي أبــدÀ مشــاركة المعلومــات 
ــذل الجهــود لتجنــب الوصــم فــي البرمجــة، مثــل  حــول الناجيــن إذا كانــت تتضمــن اســم الفــرد. وينبغــي أيضــ² ب

تحديد الناجين �نهم يأتون إلى مكان واحد أو �نك قمت بتوزيع شيء محدد لهم.

٣. احتــرام رغبــات وحقــوق وكرامــة الناجــي ( الناجيــن ) عنــد اتخــاذ أي قــرار حــول أنســب مســار عمــل لمنــع 
أو االستجابة لحادثة عنف جنسي والعنف القائم \ المبني على النوع االجتماعي.

قــم بتوجيــه جميــع القــرارات وا�جــراءات علــى أســاس رغبــات وحقــوق وكرامــة الناجــي. وهــذا يعنــي إجــراء 
المحادثــات أو التقييمــات أو المقابــالت فــي أماكــن خاصــة ومــع مترجميــن مــن نفــس الجنــس كلمــا أمكــن ذلــك. 
هــذا يعنــي أيضــ² أنــه يجــب عليــك الحفــاظ علــى منظــور غيــر حكمــي والتحلــي بالصبــر مــع الناجــي. يجــب عليــك 
عــدم إظهــار عــدم احتــرام ثقافــة أو عائلــة أو وضــع الناجــي. يجــب أن يســأل الناجــون ا�ســئلة ذات الصلــة فقــط ، 

إن حالة عذرية الناجي ليست قضية ويجب عدم مناقشتها.
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ــه أو �نهــا ال ترغــب فــي  ــار الناجــي علــى تحمــل أي جــزء مــن التقييــم أو الفحــص أو المقابلــة �ن ــد� إجب ال ينبغــي أب
ــه  ــى بتوجي ــل الفضل ــة الطف ــوم مصلح ــب أن تق ــًال، يج ــي طف ــك، إذا كان الناج ــى ذل ــالوة عل ــه وع ــاركة في المش
جميــع القــرارات. يجــب علــى مقدمــي الرعايــة مراعــاة العمــر والجنــس والخلفيــة الثقافيــة والبيئــة العامــة وتاريــخ 
ــخصية  ــة وا¦راء الش ــر الموضوعي ــاة المعايي ــ¨ مراع ــة أيض ــي الرعاي ــى مقدم ــب عل ــرارات. يج ــاذ الق ــد اتخ ــل عن الطف
ووجهــات نظــر الطفــل نفســه عنــد اتخــاذ القــرارات الخاصــة بتقديــم أفضــل رعايــة ممكنــة �حــد الناجيــن ا�طفــال 

من العنف الجنسي.

٤. ضمان عدم التمييز.

ــن أو  ــرق أو الدي ــن الع ــر ع ــض النظ ــاو بغ ــكل متس ــل بش ــغ أو طف ــكل بال ــم ل ــة والدع ــم الرعاي ــم تقدي ــب أن يت يج
الجنسية أو اµثنية أو الجنس أو التوجه الجنسي.
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الموضوع 3                                                                                                             المواد التدريبية

       المادة التدريبية رقم # ٥ : تقنيات االستماع الفعال و "حواجز االستماع"

تقنيات االستماع الفعال : 
> قدم المعلومات ( أنا _________ وهذا هو ما يمكنني القيام به من أجلك .... )

> اطرح ا�سئلة الشاملة ( عن ماذا تريد أن نتحدث ؟ هل ترغب في أن تخبرني ماذا حدث ؟ )
>  اطرح أسئلة مفتوحة

>  شــجع الشــخص علــى وصــف أو توضيــح مــا حــدث دون إرغامــه / إرغامهــا علــى التحــدث ( مــاذا تعنــي بالضبــط ؟ 
متى حدث هذا ؟ هل يمكنك أن توضح ذلك مرة أخرى ؟ ماذا تقصد بـ ... ؟ )

> حاول وضع القصة في تسلسل ( " ما الذي يبدو أنه أدى إلى هذه النقطة ؟ " " لذلك حدث هذا " )
>  اسمح بالصمت في المحادثة

>  أظهر بأنك تقبل قصة الشخص ( " نعم "، " أسمع ما تقول " ... )
>  اســتخدم لغــة جســد مطمئنــة Àظهــار االهتمــام اليقــظ والدقيــق ( النظــر إلــى الشــخص أثنــاء تحدثــك معــه / 
معهــا واÀيمــاء والميــل إلــى ا�مــام باتجــاه الشــخص. ومــع ذلــك، تختلــف الثقافــات فــي الطريقــة التــي يتــم بهــا 
تفســير لغــة الجســد. فــي بعــض الثقافــات قــد يعتبــر االتصــال البصــري أو الميــل إلــى ا�مــام باتجــاه الشــخص غيــر 

مالئم ).
>  امنح التقدير ( " يحتاج ا�مر إلى شجاعة لتخبرني بقصتك " ).

>  قــدم تغذيــة راجعــة حــول مــا تــرى أو تســمع، ســائًال الشــخص تأكيــد صحــة هــذه المالحظــات ( " أالحــظ بأنــك 
تتحــرك فــي كرســيك ... هــل هنــاك شــيء ترغــب فــي التحــدث معــي حولــه ؟ " " تبــدو عضالتــك مشــدودة ... بمــاذا 

تفكر ؟ " " يمكنني أن أرى بأنك تبكي، كيف تشعر ؟ )
>  كــرر أو أعــد مــا يقولــه الشــخص للتحقــق مــا إذا كنــت تفهــم تمامــÊ مــا يعنيــه الشــخص ( " يبــدو لــي أنــك تشــعر 

بالعجز في الوقت الحالي "، " لقد ذكرت بأنك تشعر بأنك محبط للغاية " ).
> اعكس المشاعر ( " يبدو أنك تشعر بالغضب " ).

> استكشف ( " هل يمكن أن تخبرني بالمزيد عن ذلك ؟ " )
>  قدم الدعم العاطفي ( " أنا أفهم بأنه ال بد وأنك تشعر بحزن شديد " ).

حواجز االستماع : 

> انعدام الخصوصية أو عدم كفاية المقاعد ( غرفة صاخبة، المقاطعة من قبل أشخاص آخرين ). 
>  طرح أسئلة موجهة ( هل أنت قلقة من أن تكوني حامًال ؟ ) 

>  طــرح أســئلة " لمــاذا " : غالبــÊ مــا تضــع المجيــب فــي موقــف دفاعــي وربمــا تبــدو بأنهــا تنطــوي علــى االتهــام ( 
لماذا لم تخبر أي أحد ؟ لماذا ذهبت إلى هناك ؟ ) 

>  تخمين ما يقوله الشخص أو القفز إلى االستنتاجات بعد بضعة جمل. 
> عدم السماح للشخص بإنهاء جملته / جملتها. 

>  اســتخدام لغــة جســد غيــر مالئمــة أو عــدم الدرايــة بلغــة جســدك ( نبــرة الصــوت، النظــر بعيــدÑ عــن الشــخص، 
شبك ذراعيك، التشبث بمقعدك، تشتت ذهنك ). 

>  القيــام بافتراضــات حــول الشــخص حتــى لــو لــم تكــن تعبــر عنهــا صراحــة، ســيقوم الشــخص بفهمهــا ( مثــل 
التفكير بأن ذلك كان ذنبها، والتفكير بأنها ال بد وأن تكون عاهرة، ماذا تتوقع ؟ ) 

ــه  ــا يقول ــى م ــز عل ــن التركي ــدًال م ــة ب ــاعرك الخاص ــتجابة بمش ــتماع أو االس ــن االس ــدًال م ــس ب ــن النف ــدث ع > التح
المتحدث ( لقد حدث لي هذا في إحدى المرات كذلك، أشعر بالغضب جدÑ عندما تقول لي ذلك ). 

>  لمس الشخص بشكل غير الئق.

       ارفــع ا�صــوات. إعــادة التفكيــر فــي العنــف المنزلي\االســري : عمليــة تدريــب للنشــطاء فــي المجتمــع. دليــل التدريــب. جمعيــة الرعايــة 
الميســر.  دليــل   - التواصــل  مهــارات  علــى  التدريــب  دليــل  الجنســي،  االعتــداء  مــن  للناجيــات  الســريرية 

http://www.rhrc.org/resources/gbv/comm-mannual/comm_manual_toc.html
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      المادة التدريبية رقم ٦ : ما يجب فعله وعدم فعله في التواصل

قم بتصديق وتأييد تجربة الناجي.

استمع إلى الناجي، وصدقه / صدقها.

ــرف  ــة تع ــة ودع الناجي ــات الناجي ــاعر واحتياج ــرف بمش اعت
بأنهــا ليســت وحدهــا وأنــك ســتحاول تقديــم المســاعدة 

لها.

ال تجعل العنف تافه� أو تقلل من شأنه.

الناجيــة علــى محمــل الجــد هــو  إن عــدم أخــذ قصــة 
انتهــاك لثقتهــا ويمكــن أن يكــون بمثابــة حاجــز مــن أجــل 
طلــب الناجيــة للمســاعدة. إن عــدم أخــذ الناجيــة علــى 

محمل الجد هو إعادة إيذائها.

خدمــات  علــى  الحصــول  فــرص  وعــزز  باªحــاالت  قــم 
المجتمع.

قــدم المشــورة للناجيــن مــن أجــل الحصــول علــى الرعايــة 
الطبية بأقرب وقت ممكن، وقدم اªحاالت.

ــر  ــوم بتوفي ــن تق ــات ل ــى خدم ــن إل ــة الناجي ــم بإحال ال تق
السرية والرعاية المحترمة.

ــا  ــن أنه ــان م ــ� لضم ــع مع ــات المجتم ــل فئ ــب أن تعم يج
تقــوم بإحالــة الناجيــن إلــى الــوكاالت التــي تقــدم الرعايــة 

المتعاطفة والسرية.

أجــل  مــن  التخطيــط  علــى  الناجيــن  بمســاعدة  قــم 
السالمة. 

كلما كان ذلك ممكن�، قم بضمان أن الناجية ليست 
فــي خطــر فــوري ªعــادة اªيــذاء. إذا كان مرتكــب العنــف 
ــكان  ــاد م ــي إيج ــاعد ف ــة، س ــزل الناجي ــي من ــد« ف متواج
ــي  ــ� ف ــذا صعب ــون ه ــد يك ــه. ق ــى في ــة لتبق ــل للناجي بدي
مناطــق الصــراع، ولكــن ينبغــي بــذل الجهــود لتحســين 

سالمة الناجيات.

ال تتجاهل حاجة الناجي إلى السالمة. 

ال تقــم بإرشــاد الناجيــة بالعــودة إلــى المنــزل أو القريــة 
التي تعرف بأنها غير آمنة، أو حيث يستمر الجاني في  

تهديدها.

قم بإقرار الظلم، 

أن  واضمــن  الناجيــة،  خطــأ  ليــس  الجنســي  العنــف  إن 
الناجية تفهم هذا

ال تلم الناجية. 

" أو " مــاذا  ال تســأل أســئلة مثــل " لمــاذا لــم تركضــي؟ 
فعلت لجعله يقوم بإيذائك ؟ "

إن العنف الجنسي ليس خطأ الناجية أبد«.

تأكد من أن الناجية تفهم هذا.

قم بتقديم المعلومات إلى الناجية. 

قــم بإبــالغ الناجــي مــن تكــون أنــت، ومــا يمكنــك القيــام 
به بالنسبة له / لها وما هي خيارات طلب المساعدة.

ال تقل للناجية ما يجب القيام به. 

قــد تقــوم باقتــراح خيــارات لمســاعدة الناجــي، ومســاعدة 
الناجــي علــى االختيــار، ولكــن يجــب أن ال تقــرر عــن الناجــي 

ما يجب القيام به.

ما يجب تركهما يجب فعله

ضمان واحترام السرية.
إلــى  حاجــة  فــي  أنهمــا  طفــل  أو  امــرأة  قالــت  مــا  إذا 
مــكان  فــي  المحادثــة  تكــون  أن  حــاول  مســاعدة، 
ــ� خاصــ� أو قــد  يشــعرهما بالراحــة. قــد يكــون ذلــك مكان
ــر  ــرية أم ــار. الس ــم بالع ــب الوص ــ� لتجن ــ� عام ــل مكان تفض

ضروري لبناء الثقة وضمان سالمة الناجين.

ال تجبر الناجي على قول تفاصيل ما حدث له / لها.

ال تقــم باªصــرار أبــد« علــى روايــة القصــة علــى كشــف 
تفاصيــل حــول مــا حــدث عندمــا ال يشــعر الناجــي بأنــه 

مستعد للتحدث حول هذا.
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      المادة التدريبية رقم ٧ : ا�دوار المختلفة، ا�هداف المختلفة

المهام محددة القطاع وا�دوار وا�هداف تجاه الناجين من العنف الجنسي. تذكر أن :

ــي  ــم النفس ــة الدع ــل مجموع ــن قب ــادي م ــي- االقتص ــم االجتماع ــذ الدع ــم أخ ــات، يت ــن البيئ ــد م ــي العدي > ف
واالجتماعــي. مــن أجــل تســليط الضــوء علــى أهميــة الدعــم االجتماعــي- االقتصــادي للناجيــن فيمكــن أن يكــون 

من الهام أن ننظر إلى الدعم االجتماعي االقتصادي على أنه مجموعة منفصلة.

>  أيضــ© ضمــن المجموعــة الواحــدة، يمكــن للمهنييــن المختلفيــن أن يكــون لديهــم مســؤوليات مختلفــة ( علــى 
ســبيل المثــال، ليــس لــدى موظــف حمايــة المنظمــة غيــر الحكوميــة نفــس المســؤولية كضابــط الشــرطة أو 

المحامي، وليس لدى الممرضة نفس مهام الطبيب، الخ )

> قد تتداخل بعض المهام والمسؤوليات.

المجموعة الصحية

> تطرح أسئلة تفصيلية عن اºصابات
> تقوم بإجراء الفحص الطبي للناجي

>  تقوم بتوثيق اºصابات وجمع ا�دلة الجنائية
> تقوم بتقديم معلومات حول العواقب الصحية المحتملة للعنف الجنسي

مجموعة الدعم النفسي- االجتماعي ( @ تعكس هذه ا�دوار الدعم االجتماعي- االقتصادي )

> تقوم بتقديم المشورة الفردية أو مشورة المجموعة 
> تقوم بمناقشة وتشجيع آليات التكيف اºيجابية مع الناجي

> تقوم بتقديم الدعم المادي للناجين ( المالبس والمواد الغذائية وغيرها ) @
>  تقوم بتوفير التدريب على المهارات للناجين @

مجموعة الحماية / ا�من

> تقوم بأخذ بيانات مفصلة من الناجين وتضع الحقائق
> تقوم بالتحقيق في حاالت العنف الجنسي

>  تقوم بتوقيف مرتكبي العنف الجنسي المشتبه بهم
> تقوم بتقديم معلومات عن وسائل اºنصاف القانونية والقضائية للناجين

مجموعة العدالة القانونية 

> تقوم بمساعدة الناجين في رفع قضيتهم إلى المحكمة
>  تقوم بأخذ بيانات تفصيلية من الناجي، وتضع الحقائق

> تقوم بتطبيق القوانين الوطنية ذات الصلة فيما يتعلق بالعنف الجنسي
> قوم بتقرير ما إذا حدث االغتصاب أم ال

أدوار وأهداف جميع الذين يتعاملون مع الناجين من العنف الجنسي
>  مراعاة سالمة الناجي

>  التأكد من اºحالة إلى الخدمات المناسبة
> عالج الناجي بكرامة وضمان السرية

>  تنسيق الدعم مع القطاعات ا�خرى



      المادة التدريبية رقم ٨ : أفضل الممارسات من أجل التواصل مع ا�طفال الناجين

١. كن حاضن� ومريح� وداعم� 
ــة أو  ــدم الرعاي ــالل مق ــن خ ــك م ــي
 لرعايت ــة جنس ــوء المعامل ــوا لس ــن تعرض ــال الذي ــي ا�طف ــح أن يأت ــن المرج م
شــخص بالــغ آخــر، ونــادر� مــا يطلــب ذلــك ا�طفــال الذيــن تــم االعتــداء عليهــم بأنفســهم. قــد ال يفهــم ا�طفــال 
مــا يحــدث لهــم أو أنهــم قــد يختبــرون الخــوف أو الخجــل أو العــار حــول االعتــداء الــذي يؤثــر علــى رغبتهــم 
وقدرتهــم علــى التحــدث مــع مقدمــي الخدمــات. ســيؤثر رد فعلــك ا�ولــي علــى شــعورهم با�مــان والرغبــة فــي 
ــي الداعــم بمســاعدة ا�طفــال المعتــدى  التحــدث وكذلــك صحــة حالتهــم النفســية. ســيقوم رد الفعــل ا¯يجاب
عليهــم علــى الشــعور بشــكل أفضــل، فــي حيــن أنــه يمكــن لــرد الفعــل الســلبي ( مثــل عــدم تصديــق الطفــل أو 

الغضب من الطفل ) التسبب بمزيد من الضرر لهم.

٢. طمأنة الطفل
ــادر� مــا  يحتــاج ا�طفــال إلــى طمأنتهــم بأنهــم ليســوا علــى خطــأ لمــا قــد حــدث لهــم وأنــه يتــم تصديقهــم. ن
يكــذب ا�طفــال بشــأن التعــرض لالعتــداء الجنســي، ويجــب علــى مقدمــي الخدمــات بــذل كل جهــد لتشــجيعهم 
علــى مشــاركة تجربتهــم. عبــارات الشــفاء مثــل " أنــا أصدقــك " و " إنــه ليــس خطــؤك " ضروريــة للتواصــل فــي بــدء 

ا¯فصاح وطوال الرعاية والعالج. 
ــم  ــرص ¯خباره ــاد الف ــى إيج ــة إل ــن بحاج ــال الناجي ــع ا�طف ــون م ــن يتواصل ــرة الذي ــات المباش ــي الخدم إن مقدم
بأنهــم شــجعان للتحــدث عــن االعتــداء وأنهــم ليســوا مالميــن علــى مــا اختبــروه. إن إخبــار ا�طفــال بأنهــم ليســوا 
مســؤولين عــن االعتــداء مطلــوب مــن مقدمــي الخدمــات والتركيــز علــى أنهــم هنــاك لمســاعدتهم علــى البــدء 

في عملية الشفاء.

٣. ال تؤذي do not harm“"- كن حريص� على عدم أذية الطفل أكثر من ذلك

يجــب علــى مقدمــي الخدمــات مراقبــة التفاعــالت التــي قــد تزعــج أو تزيــد مــن أذيــة الطفــل. ال تغضــب مــن الطفــل 
ــى  ــل عل ــر الطف ــه أو تجب ــة علي ــتعداد لÈجاب ــى اس ــت عل ــس أو ليس ــؤال لي ــى س ــة عل ــى ا¯جاب ــل عل ــر الطف أو تجب
ــا  ــه / قصته ــرر قصت ــل يك ــل الطف ــتعداد أو جع ــى اس ــون عل ــون / تك ــل أن يك ــي قب ــداء الجنس ــن االعت ــدث ع التح
ــة الحــد مــن ا�نشــطة والتواصــل  حــول االعتــداء عــدة مــرات �شــخاص مختلفيــن. يجــب علــى الموظفيــن محاول

الذي قد يتسبب في ضيق الطفل.

عبارات الشفاء 

١. أنا أصدقك. ( تبني الثقة ). 
٢. يسرني أنك أخبرتني ( تبني عالقة مع الطفل ). 

٣. أنا آسف أن هذا قد حدث لك. ( تظهر التعاطف ). 
٤. إنه ليس خطؤك. ( عدم اللوم ). 

٥. أنت شجاع جد� للتحدث معي وسنحاول مساعدتك. ( مطمئنة وممكنة ).

٤. تحدث بحيث يفهمك ا�طفال 
ينبغــي بــذل جميــع الجهــود للتواصــل بشــكل مناســب مــع ا�طفــال. يجــب تقديــم المعلومــات لهــم بطــرق ولغــة 

يفهمونها، استناد� على عمرهم ومرحلة نموهم.
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٥. ساعد ا�طفال على الشعور با�مان

جــد مكانــ  آمنــ ، يكــون خاصــ  وهادئــ  وبعيــد� عــن أي خطــر محتمــل. قــدم خيــار أن يحضــر بالــغ موثــوق ل�طفــال 

ــة. ال  ــل ثق ــس مح ــه لي ــر بأن ــا يظه ــخص م ــام ش ــى  أو أم ــدث إل ــى التح ــل عل ــر الطف ــم. ال تجب ــث معه ــاء الحدي أثن

تشــمل الشــخص المشــتبه فــي اعتدائــه علــى الطفــل فــي المقابلــة. أخبــر الطفــل الحقيقــة - حتــى عندمــا تكــون 

صعبــة عاطفيــ . إذا كنــت ال تعــرف جــواب ســؤال مــا، قــل للطفــل : " أنــا ال أعــرف ". يقــوم الصــدق واالنفتــاح بتطويــر 

الثقة وتساعد ا¶طفال على الشعور با¶مان.

٦. أخبر الطفل عن سبب تحدثك معه

فــي كل مــرة يجلــس فيهــا مقــدم الخدمــات للتواصــل مــع أحــد الناجيــن مــن ا¶طفــال، يجــب أن يأخــذ الوقــت 

ــم  ــات التكل ــدم الخدم ــد مق ــاذا يري ــل لم ــرح للطف ــم الش ــن المه ــل. م ــاء للطف ــن اللق ــرض م ــرح الغ ــي لش الكاف

ــه / لهــا. فــي كل خطــوة مــن العمليــة، قــم بالشــرح  معــه، ومــا الــذي ســيتم ســؤاله للطفــل ومقــدم الرعايــة ل

ل�طفال ما يحدث للمساعدة في ضمان صحتهم البدنية والعاطفية.

٧. استخدام ا�شخاص المناسبين

مــن حيــث المبــدأ، يجــب علــى مقدمــي الخدمــة والمترجميــن الفورييــن اÃنــاث فقــط التحــدث مــع الفتيــات حــول 

االعتــداء الجنســي. يجــب تقديــم الخيــار للطفــل الذكــر الناجــي ( إن أمكــن ) للتحــدث مــع مقــدم الخدمــات مــن 

ــل  ــاث. أفض ــن اÃن ــات م ــي الخدم ــع مقدم ــة م ــن الراح ــد م ــعرون بمزي ــض ا¶والد سيش ــور، ¶ن بع ــاث أو الذك اÃن

الممارســات هــي أن نســأل الطفــل إذا مــا كان يفضــل / تفضــل أن يكــون لديهــم موظفــ  مدربــ  ذكــر� أو أنثــى فــي 

متناول اليد. 

” non – verbal” ٨. االنتباه إلى التواصل غير اللفظي

ــر  ــد يظه ــل. ق ــالل أي تفاع ــك خ ــل وب ــن الطف ــكل م ــاص ب ــي الخ ــر اللفظ ــل غي ــى التواص ــاه إل ــم االنتب ــن المه م

ا¶طفــال بأنهــم فــي ضيــق مــن خــالل البــكاء أو االرتجــاف أو إخفــاء وجوههــم أو تغييــر وضعيــة أجســامهم. إن 

االلتفــاف كالكــرة، علــى ســبيل المثــال، إشــارة إلــى البالــغ الــذي يعمــل مــع الطفــل ¶خــذ اســتراحة أو إيقــاف 

ــمك  ــح جس ــك. إذا أصب ــي كذل ــر اللفظ ــل غي ــون بالتواص ــن يقوم ــإن البالغي ــس، ف ــى العك ــا. عل ــة بكامله المقابل

متوتــر� أو إذا بــدوت بأنــك غيــر مهتــم بقصــة الطفــل، فقــد يفســر/ تفســر ســلوكك غيــر اللفظــي بطــرق ســلبية، 

مما يؤثر على ثقته أو ثقتها والرغبة في الكالم.

٩. احترام آراء الطفل ومعتقداته وأفكاره

لــدى ا¶طفــال الحــق فــي التعبيــر عــن آرائهــم ومعتقداتهــم وأفكارهــم حــول مــا حــدث لهــم، باÃضافــة إلــى أي 

قــرارات اتخــذت بالنيابــة عنهــم. إن مقدمــي الخدمــات هــم المســؤولون عــن إبــالغ ا¶طفــال أن لديهــم الحــق فــي 

مشــاركة ( أو عــدم مشــاركة ) أفكارهــم وآرائهــم. قــم بتمكيــن الطفــل حتــى يصبــح / تصبــح مســيطر� مــا يحــدث 

خــالل تبــادل التواصــل. ويجــب أن يكــون الطفــل حــر� فــي اÃجابــة بـــ " ال أعــرف " أو التوقــف عــن الحديــث مــع مقــدم 

الخدمات إذا كان / كانت في ضيق. ويشمل حق الطفل في المشاركة، الحق في اختيار عدم المشاركة. 
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يجب تحديد االحتياجات التالية للناجين الصبية والرجال ومعالجتها :

العالج الطبي
ــة  ــر� علــى أضــرار بالمســتقيم وبا�عضــاء التناســلية وا�مــراض البولي ــار الجســدية للعنــف الجنســي كثي تشــمل ا�ث
ــرة. إن  ــر متوف ــبة غي ــة المناس ــات الصحي ــون الخدم ــا تك ــر� م ــي. كثي ــز الجنس ــي� والعج ــة جنس ــراض المنقول وا�م

االستجواب التطفلي من قبل الطاقم الطبي ( أو الخوف منه ) يمنع الناجين من طلب المساعدة.

الصحة العقلية
وتشــمل ا�عــراض النفســية، فقــدان احتــرام الــذات واالكتئــاب واليــأس والقلــق والغضــب ( بمــا فــي ذلــك الرغبــة فــي 
االنتقــام ) والعــار والــذل واالســتياء واســترجاع الذكريــات والكوابيــس والذنــب والخــدر العاطفــي، وبغــض أن يلمــس 
واالنســحاب مــن ا�نشــطة المحليــة واالجتماعيــة والخــوف مــن أنــاس معينيــن ( مثــل الجنــود أو الشــرطة ) الذيــن 

يذكرون الناجين بالجناة واضطرابات النوم وا�كل وزيادة تعاطي المخدرات والكحول والميول االنتحارية.

الصحة االجتماعية
ــر  ــا يختب ــادة م ــن، ع ــل الزوجي ــن قب ــي م ــك التخل ــي ذل ــا ف ــة، بم ــات المحلي ــي العالق ــات ف ــى الصعوب ــة إل با¼ضاف
الناجــون الوحــدة وقــد يتــم وصمهــم اجتماعيــ� أو نبذهــم مــن قبــل مجتمعهــم إذا أصبــح تاريخهــم معروفــ�. قــد 
يتــم اســتبعادهم مــن أماكــن العبــادة والترفيــه والعمــل با¼ضافــة إلــى فقــدان احتــرام أســرهم. إن الخــوف مــن 
أنــه لــن يتــم تصديقهــم يمنــع بعــض الناجيــن مــن طلــب المســاعدة. يخــاف العديــد مــن الناجيــن مــن أنهــم لــم 

يعودوا رجاًال، وقد يشكك الناجون الشباب غير المتزوجين بقدرتهم على تكوين عائلة.

دعم أسباب العيش

قبــل وأثنــاء وبعــد العــالج، يجــد العديــد مــن الناجيــن أنهــم ليســوا قادريــن علــى االنخــراط فــي العمــل الــذي يتطلــب 
ــل  ــ� للدخ ــون دعم ــاج الناج ــد يحت ــة، ق ــالت الجراحي ــن التدخ ــ� م ــالج، خصوص ــن الع ــون م ــا يتعاف ــة. بينم ــوة بدني ق
والســكن لمــدة ســتة إلــى اثنــي عشــر شــهر�. حالمــا يتــم تعافــي الناجــي بشــكل كاف، ســتقلل المســاعدة علــى 
ــاء ذات  ــتراتيجيات بق ــى اس ــوء إل ــى اللج ــة إل ــي حاج ــون ف ــرص أن يك ــن ف ــش م ــب العي ــيلة لكس ــاء وس ــادة إنش إع

مخاطر عالية.
١ مفــوض ا�مــم المتحــدة الســامي لشــؤون الالجئيــن، ٢٠١٢. العمــل مــع الناجيــن مــن الرجــال والصبيــة مــن العنــف 

الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس في النزوح القسري.
 

الحماية القانونية 

ــى  ــتحيل عل ــن المس ــل م ــا يجع ــال، مم ــاء وا�طف ــددة للنس ــاب مح ــة لالغتص ــف القانوني ــون التعاري ــا تك ــ� م غالب
الرجــال البالغيــن رفــع دعــوى اغتصــاب. حيــث يتــم تجريــم العالقــات مــن نفــس الجنــس، إن الناجيــن الذكــور 
معرضــون لخطــر اســتجوابهم حــول ميولهــم الجنســية ومحاكمتهــم الشــتراكهم فــي نشــاط مــن نفــس 
الجنــس. ال يقــوم العديــد مــن الناجــون بالتبليــغ عــن الحــوادث �نــه ليــس لديهــم ثقــة فــي النظــام القضائــي. إن 

الفشل في المحاكمة قد يزيد من خطر تكرار العنف القائم \ المبني على النوع االجتماعي.
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    المادة التدريبية رقم ١٠ : ردود فعل الناجين الذكور بعد العنف الجنسي 

العواقب النفسية االجتماعية

ــكل  ــة بش ــة شرس ــو هجم ــي ه ــف الجنس ــإن العن ــان ف ــال والفتي ــبة للرج ــات، بالنس ــاء والفتي ــابه للنس ــكل مش بش

خــاص علــى الهويــة الشــخصية واالجتماعيــة. غالبــ� مــا تبقــى العواقــب النفســية للعنــف الجنســي لفتــرة أبعــد مــن 

عواقــب ا�شــكال ا�خــرى للعنــف. وتظهــر موضوعــات فــي تبريــر ارتــكاب واختبــار العنــف الجنســي الموجــه 

للذكور.

إضعاف المعنويات والدمار 

> كاســتراتيجية معممــة للحــرب، فقــد تــم تصميــم العنــف الجنســي لترويــع وإضعــاف المعنويــات وتدميــر 

تماسك ا�سرة والمجتمع.

الخصاء

> غالبــ� مــا ينفــذ العنــف الجنســي ضــد الذكــور لمهاجمــة وتدميــر إحساســهم بالذكــورة أو الرجولــة - والــذي هــو 

مصدر قلق دائم للعديد من الناجين.

التأنيث

>  غالبــ� مــا يشــير المهاجمــون والناجــون إشــارة مباشــرة علــى أن العنــف الجنســي يجعــل الذكــور يشــعرون بأنــه 

قد تم " تحويلهم إلى امرأة " - عبارة تكشف مفاهيم أبوية لوضع المرأة ا�قل في جميع أنحاء العالم.

الشذوذ الجنسي 

> إن االغتصــاب مــن قبــل ذكــر آخــر يمكــن أن يوجــه إلــى تجريــد الرجــل أو الفتــى مــن حالــة تغييــر الجنــس الخاصــة 

ــ� أو  ــ� أو ديني ــ� اجتماعي ــي محرم ــذوذ الجنس ــون الش ــث يك ــات حي ــي الثقاف ــاص ف ــكل خ ــوي بش ــوم ق ــه - هج ب

عرضة للعقاب الشديد.

الوصم

ــر  ــخرية وأن ينظ ــن الس ــ� م ــور، خوف ــن الذك ــن م ــض الناجي ــدى بع ــاح  ل ــى ا¿بالغ\االفص ــت عل ــل الصم ــد يفض > ق

إليهم على أنهم ضعاف أو غير مالئمين أو يوصموا بأنهم مثليي الجنس أو مخنثين

العواقب الجسدية والنفسية واالجتماعية للعنف الجنسي الموجه للذكور

يختبــر الناجــون الذكــور مــن العنــف الجنســي فــي مرحلــة الطفولــة أو البلــوغ علــى حــد ســواء مجموعــة واســعة 

من العواقب الجسدية والنفسية الشديدة لتجاربهم.

الجسدية

ــب /  ــي القضي ــ� ف ــن أو ألم ــب والخصيتي ــرارÄ بالقضي ــتقيم وأض ــي المس ــات ف ــور تمزق ــون الذك ــه الناج ــد يواج >  ق

الخصيــة / الشــرج / المســتقيم أو فيــروس نقــص المناعــة البشــرية / ا¿يــدز أو ا�مــراض ا�خــرى المنقولــة جنســي� أو 

االلتهابــات التناســلية ا�خــرى أو الخراجــات أو إضــرارÄ بالقــدرة ا¿نجابيــة أو اختــالًال وظيفيــ� جنســي� مــن مصــادر 

جسدية.

(٢) راســل، وين؛ هيلتون، أالســتير؛ بيل مايكل؛ لوتس، ليزلي وليز دارتنول، كانون ا�ول ٢٠١١. الورقة التوجيهية لمعهد بحوث العنف 
الجنسي : رعاية ودعم الناجون الذكور من العنف الجنسي ذا الصلة بالنزاعات.
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الجسدية / النفسية
> عنــد تقاطــع المســتويات الجســدية والنفســية، مــن المرجــح جــد� أن يعانــي الناجــون مــن العنــف الجنســي مــن 
مظاهــر جســدية أو " الجســدنة " للصدمــة العاطفيــة. تتضمــن الشــكاوى الجســدية الشــائعة بيــن الناجيــن الذكــور 
ا¢لــم المزمــن فــي الــرأس أو الظهــر أو المعــدة أو المفاصــل أو الحــوض أو القلــب؛ ومشــاكل فــي التبــول أو التبــرز، 
ــرعة،  ــب بس ــان القل ــاق، وخفق ــوزن، وا¥ره ــهية وال ــدان الش ــام، وفق ــق الع ــعور بالضي ــدم، والش ــط ال ــاع ضغ وارتف
ــن أن  ــذي ال يمك ــه، وال ــابق ¢وان ــذف الس ــي والق ــز الجنس ــك العج ــي ذل ــا ف ــي، بم ــز الجنس ــف، وا¢رق، والعج والضع

يعزى إلى ضرر جسدي.

النفسية
ــة  ــر الهوي ــر الناجــون الذكــور مشــاعر العــار أو ا¥ذالل أو الغضــب أو الخــوف أو العجــز الســاحقة أو تدمي >  قــد يختب
واالكتئــاب  االنســحاب  إلــى  المشــاعر  هــذه  تــؤدي  أن  يمكــن  الجنســي.  التوجــه  حــول  االلتبــاس  أو  الجنســية 
ــات القلــق  ــات الغضــب والعــدوان والســلوك الجنســي القهــري واضطراب ــات النــوم وفقــدان التركيــز ونوب واضطراب

والرهاب وتعاطي الكحول أو المخدرات والتوهم واالنسحاب وإيذاء النفس ومحاوالت االنتحار.

االجتماعية
>  كنتيجــة للعواقــب الجســدية والنفســية المذكــورة أعــاله، قــد يختبــر الناجــون الذكــور مشــاكل زوجيــة وعائليــة 
أو االنســحاب االجتماعــي أو الجنــوح أو فقــدان وظائفهــم. علــى ســبيل المثــال، تطلــب الزوجــات فــي بعــض ا¢حيــان 
 Çالطــالق مــن الرجــال الذيــن يعانــون مــن العجــز الجنســي كنتيجــة للعنــف الجنســي. حيــث يكــون العنــف معروفــ
ــل  ــن قب ــد� م ــة ج ــة مفهوم ــم - نتيج ــل مجتمعه ــن قب ــة م ــة المفروض ــور العزل ــون الذك ــه الناج ــن، يواج لآلخري

الجناة، الذين يقومون أحيانÇ بنشر خبر االعتداءات بشكل غير رسمي من أجل ضمان النبذ االجتماعي.

       المادة التدريبية رقم ١١ : تحديد ا�شكال المختلفة للتوتر

التعريف العام للتوتر

ــر هــو رد فعــل تحذيــري وفــوري وبيولوجــي ونفســي لشــخص عندمــا يواجــه / تواجــه بشــيء قــد يشــكل  > التوت
ــا التكيــف  ــا الداخليــة أو الخارجيــة إلــى تلــك التــي يتوجــب علين تهديــد�. قــد يكــون هــذا التهديــد تغييــر� فــي بيئتن
ــر  ــر، ولــدى النــاس عتبــات توت ــا التأقلــم معهــا. يتفاعــل كل شــخص بشــكل مختلــف مــع التوت معهــا، والتــي علين

مختلفة. ال يشعر الجميع بالتوتر في نفس الوضع.

التوتــر هــو اســتجابة طبيعيــة وعاديــة مصممــة لحمايــة وصيانــة وتعزيــز الحيــاة. إذا كانــت طرقنــا فــي إدارة التوتــر 
ــه أو  ــا إدارت ــذي ال يمكنن ــر ال ــار التوت ــم اختب ــد. يت ــي، أو تح ــيء إيجاب ــر ش ــد أن التوت ــد نج ــة، فق ــف وصحي ــة للتكي قابل

التحكم به جيد� بشكل أكثر سلبية.

التوتر اليومي

> الكثيــر مــن هــذا التوتــر هــو إيجابــي. فهــو يدفعنــا إلــى النهــوض فــي الصبــاح وإنجــاز المهــام والبحــث عــن 
المشــاريع والعالقــات الجديــدة التــي نتمتــع بهــا. مــا دمنــا نشــعر بأننــا نســتطيع الســيطرة علــى التوتــرات، فنحــن 

على ما يرام.
ــى  ــا عل ــن قدرتن ــل م ــر يقل ــن التوت ــد� م ــة ج ــتويات عالي ــرر لمس ــرض المتك ــر أو التع ــن للتوت ــرض المزم ــن التع > ولك
الســيطرة عليــه والتعامــل مــع التوتــر بشــكل فعــال، بإمكاننــا البــدء فــي الشــعور بالعجــز. يمكــن أن يكــون 

للمستوى العالي من التوتر تأثير سلبي جد� على عملنا والحياة.

التوتر المتراكم
> إن هــذا النــوع مــن التوتــر هــو ا¢كثــر شــيوعÇ لــدى العمــال فــي بيئــات الصــراع. ويحــدث عندمــا يعانــي الشــخص مــن 
التعــرض المطــول لمجموعــة متنوعــة مــن مســببات التوتــر. وعــادة مــا تكــون ا¢ســباب مزيجــÇ مــن العوامــل 

الشخصية والعمل وحادثة معينة تسبب ا¥حباط.
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ا�نهاك

> إنــه اســتجابة الجســم والعقــل إلــى التعــرض المطــول المهنــي للتوتــر. علــى وجــه التحديــد، فــإن ا�نهــاك هــو رد 

فعل على المطالبة بحاالت شخصية تنتج التوتر النفسي وتقدم الدعم غير الكافي 

ردود الفعل الجسدية

> التعب المزمن

> مشاكل النوم

>الصداع المتكرر

> قرحات المعدة وفقدان الشهية

> ردود الفعل العاطفية

>  االكتئاب

» الغضب

> التهيج

> الشعور با�حباط أو الشعور بأنك محاصر.

ا�فكار

> وجود أفكار سلبية جد³ عن ا²داء الخاص أو بشكل عام

>  أن تصبح ساخر³ جد³

> البدء في التركيز على فشلك وفشل ا¶خرين

السلوك

> عدم الذهاب إلى العمل

> العمل بجد ولساعات طويلة

> سلوك المخاطرة

 » ا�كثار من استهالك الكحول والسجائر الخ

> خوض معارك مستمرة مع الزمالء

توتر الحوادث الحرجة

الحــادث الحــرج هــو الحــدث الــذي لــه تأثيــر غامــر لقــدرة الشــخص المعتــادة علــى التأقلــم. عــادة مــا تكــون مثــل 

هــذه ا²حــداث مفاجئــة وعنيفــة وغيــر متوقعــة. وغالبــÃ مــا تشــكل تهديــد³ علــى الســالمة والصحــة وليســت جــزء³ 

من تجربة حياتية روتينية متوقعة.

عالمات توتر الحوادث الحرجة والصدمات الثانوية

>  أخــذ عملــك إلــى " المنــزل " معــك: هــذا يعنــي أنــه حتــى عندمــا ال تكــون فــي العمل،عندمــا تكــون فــي المنــزل أو 

مع عائلتك، فأنت لست قادر³ على التوقف عن التفكير في العمل.

> ا²رق.

(٣) جنكينــز إس آر، بيــرد إس (٢٠٠٢)، توتــر الصدمــة الثانويــة والصدمــة غيــر المباشــرة : دراســة التحقــق مــن الصحــة. مجلــة التوتــر 
من جراء الصدمة ١٥ (٥) : 423 432-. " إدارة التوتر الناجم عن حاالت الطوارئ ا�نسانية. " جنيف، تموز ٢٠٠١، 

(٣) " إدارة التوتر الناجم عن حاالت الطوارئ ا�نسانية. " جنيف، تموز ٢٠٠١، 
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/�les/resources/F6DE23010CE37D9EC1256C7C004E1D7B-unhcr-stress-jul01.pdf
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> الشعور بشكل عاطفي جد� أثناء أو بعد العمل مع الناجين.
> القلق العام.

> مشاعر بأنك منغمر، مثل عدم وجود طريقة يمكنك بها التأقلم مع ما يحدث من حولك.
> مشــاعر بعــدم الكفــاءة، وكأنــك لــم تعــد قــادر� علــى تحقيــق مــا قــد قمــت بالقيــام بــه بشــكل جيــد فــي إحــدى 

المرات.
> فتور الهمة واكتئاب بدرجة منخفضة وعدم الشعور بالسعادة أو الحزن، فقط الصمت أو الخدر.

> ا©فــكار الدخيلــة مــن المرضــى وا©ســر وا©حــداث الموتــرة للغايــة وا©حــالم والكوابيــس وأحــالم اليقظــة والصــور 
المتكررة وا®عادة العقلية الحيوية لصدمة العميل.

> الغضب على الناجين أو ا©سر أو النظام أو النفس أو على الموظفين / الثقافة.
> فرط ا®ثارة أو ا®فراط في رد الفعل على ا©حداث التافهة (خاصة في المنزل).

>  تخيالت االنتقام.
> الذكريات المؤرقة لºحداث المرعبة الخاصة بالشخص نفسه.

ــدان  ــر أدناه)،فق ــادئ - انظ ــر اله ــدر، التأثي ــك ( الخ ــبة ل ــة بالنس ــر أهمي ــخص ا©كث ــن  الش ــي ع ــال العاطف >  االنفص
الفكاهة).

> يشــير التأثيــر الهــادئ إلــى تغيــر فــي ردة الفعــل العاطفيــة حيــث ال يعبــر الشــخص عــن أي عاطفــة، بغــض النظــر 
عما يختبره / تختبره.




