
جزء من حملة الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة “أوقفوا العنف – دعونا نتحدث عن حقوق الفتيات”

دليل لقائدات املجموعات.

برنامج تعليمي غري رسمي لألطفال 

والشباب للمساهمة يف وقف العنف 

ضد الفتيات والشابات.

أصوات ضد العنف



متت صياغة هذا املنهج بواسطة الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة وهيئة األمم املتحدة للمساواة بني الجنسني ومتكني املرأة، 

مبشاركة 02 من املنظامت االعضاء واثنان من املراكز العاملية التابعة للجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة. تم تصميم هذا الربنامج 

ليكون قابالً للتطبيق عىل املستوى العاملي، وليناسب مجموعات الفتيات فقط او املجموعات املشرتكة من الفتيات واالوالد من سن الخامسة 

وحتى الخامسة والعرشون. يوفر الربنامج العديد من االنشطة املتنوعة والتي ميكن االختيار بينها حسب االحتياجات واألهداف التعليمية 

للمجموعات من مختلف البيئات والتوجهات.

متت كتابة وإخراج هذا املنهج بواسطة هانا وارف، بالتعاون مع شارلوت باران، كلوديا برونيس، جيل فرانسيس، أورجايس رودا، وإميي نلسون.

خالص الشكر للقادة وفتيات املرشدات والكشافة الذين ساهموا يف إخراج هذا الربنامج.

وخالص الشكر ألعضاء هيئة األمم املتحدة للمساواة بني الجنسني ومتكني املرأة، والجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة عىل جهودهم إلخراج هذا الربنامج.

تم تصميم هذا الربنامج بعد استشارة خرباء من املنظامت األعضاء بالجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة، وبالتشاور مع العديد من الفتيات والشابات. وباألخذ يف االعتبار ان هذا الربنامج يشمل العديد من وجهات النظر والتي ال تعكس بالرضورة أراء الجمعية العاملية 

للمرشدات وفتيات الكشافة أو منظمة األمم املتحدة للمرأة.

نتقدم بجزيل الشكر للمنظامت االعضاء التي شاركت كنامذج تجريبية للربنامج:

جزر الباهاما  .1

بوركينا فاسو  .2

كوستا ريكا  .3

الدمنارك  .4

جمهورية الكونغو الدميوقراطية  .5

فنلندا  .6

كينيا  .7

الكويت  .8

مدغشقر  .9

ماالوي  .01

مالطا  .11

 مناقشة ما هو العنف برصاحة ووضوح يف بيئة أمنة، له بالغ االثر يف وقف العنف  
- قائدة من مركز سانجام العاملي.
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املحتوى

الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة.    •  هيئة األمم املتحدة للمساواة بني الجنسني ومتكني املرأة.

مرحباً بكم يف هذا الدليل

. ملاذا تنفذ الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة هذه الحملة؟

. مقدمة للدليل 

القسم األول: تعريف بهذا املنهج

كيف تتعرض الفتيات والشابات للعنف واالستغالل، وما هي األسباب؟

ملاذا نعتمد هذا املنهج؟

من ميكنه استخدام هذا املنهج؟

الفئات العمرية

ماذا يحتوي هذا املنهج؟

املبادئ األساسية ملنهج الحصول عىل الشارة

نتائج التعلم

الحصول عىل الشارة

القسم الثاين: اإلعداد

10 خطوات لإلعداد لتطبيق منهج الحصول عىل شارة وقف العنف

حضور التدريب  .1

تقييم املخاطر التي قد تحيط بتنفيذ املنهج  .2

تجارب سابقة من التعرض للعنف  .I  

السلوكيات الضارة  .II  

الرشكاء واملعارضون  .III  

تحديد املخاطر  .IV  

السالمة من األذى  .V  

العالمات الدالة عىل غياب األمان الالزم لتطبيق الربنامج.

التعرف عىل إجراءات حامية الطفل الخاصة بكم  .3

بناء الرشاكات املحلية  .4

تقرير أي من اشكال العنف يتواجد بشكل اوضح يف مجتمعكم  .5

تهيئة انفسكم  .6

خلق البيئة األمنة والداعمة  .7

االلتزام بالقواعد السلوكية الخاصة بالقادة  .8

بناء منهجكم الخاص  .9

10. التقييم )قبل وبعد التنفيذ(
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القسم الثالث: تنمية معارفكم

مقدمة عن املساواة بني الجنسني

مقدمة عن العنف ضد السيدات والفتيات

صفحة معلومات: العنف األرسي واألطفال

صفحة معلومات: التحرش الجنيس

صفحة معلومات: العنف الجنيس

صفحة معلومات: العنف يف العالقات الشخصية

صفحة معلومات: متثيل الفتيات والشابات يف صورة جنسية

صفحة معلومات: ختان اإلناث

صفحة معلومات: زواج القارصات باإلكراه

صفحة معلومات: العنف ضد الفتيات والسيدات كصورة النتهاك حقوق اإلنسان

ارشادات: العمل مع الرجال واألوالد إلنهاء العنف ضد السيدات والفتيات

ارشادات: ماذا نفعل إذا....

ارشادات: مهارات ووسائل التيسري

ارشادات: الطرق املختلفة للتعلم عند األشخاص

ارشادات: االستعانة باآلباء واولياء األمور

أدوات: التخطيط والتقييم: للسنوات املبكرة، الصغار، املرحلة املتوسطة، والكبار.

أدوات: التخطيط والتقييم: السنوات املبكرة والصغار

أدوات: التخطيط والتقييم: املرحلة املتوسطة والكبار

تعليقات القادة عن منهج أصوات يف مواجهة العنف

أدوات: االندماج مع املجتمع

معجم املصطلحات

ملحق: وثيقة حامية الطفل الخاصة بالجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة

املراجع



01الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة.    •  هيئة األمم املتحدة للمساواة بني الجنسني ومتكني املرأة.

مرحبا بكم يف هذا الدليل.

يف يوليو 2011 / أطلقت الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة حملتها العاملية “أوقفوا العنف – تحدثوا عن حقوق الفتيات” والتي تستمر حتى عام 2020. هناك أشكال متعددة من العنف تؤثر يومياً عىل ماليني الفتيات والسيدات 

حول العامل. حيث تشري اإلحصاءات ان حوايل 7 من كل 10 سيدات تتعرضن لإليذاء الجسدي و /أو الجنيس عىل مدار حياتهن1.

وبالرغم من ذلك، هناك القليل من الحديث، والقليل من رد الفعل، والقليل جداً من البيانات وماال يذكر من الجهود التي يتم استثامرها لوقف العنف ضد الفتيات والسيدات.

إن الفتيات، باعتبار انهن إناث وأطفال، هن األكرث تأثراً بالعنف. فهن يتعرضن ألشكال من العنف الجسدي والجنيس واملادي واملعنوي والنفيس سواء يف املنزل اويف املدرسة أو العمل، ويف عالقاتهن أو صداقاتهن يف املجتمع ويف مناطق النزاع 

واالضطرابات.  كام تتعرضن ملامرسات ضارة وعنيفة مثل الختان وزواج األطفال، بل احيانا يتم إجهاض جنني ملجرد انه انثى.

إن حملة الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة “ أوقفوا العنف – تحدثوا عن حقوق الفتيات” لها خمس محاور رئيسية:

حملة توعية عاملية  .1

برنامج تعليمي  .2

األبحاث والتوصيات  .3

الدعم واملنارصة  .4

العمل املجتمعي  .5

“ال تستهن أبداً بقدرة مجموعة 
صغرية من املواطنني املخلصني عىل 

تغيري العامل” 

- مارجريت ميد. عاملة أنرثوبولوجيا 
امريكية.

من همسة إىل صيحة

كجزء من الربنامج التعليمي لهذه الحملة، يستخدم هذا املنهج طريقة التعلم الغري- رسمية كأداة للمساعدة عىل وقف 

العنف ضد الفتيات والسيدات. يدعم هذا املنهج األطفال والشباب ليعرفوا املزيد عن العنف وليتفهموا حقوقهم وينموا 

مهاراتهم وتصبح لديهم الثقة للتحدث عن مشكالتهم واتخاذ ما يلزم من اجراءات إليقاف العنف الذي قد يتعرضون له يف 

حياتهم ويف مجتمعاتهم.
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ملاذا تنفذ الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات 

الكشافة حملة لوقف العنف ضد الفتيات 

والشابات؟

إن الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة لها تاريخ طويل يف التعبري بحرية عن حقوق الفتيات واإللهام للتغيري. هل تعلمون ان الحركة املرشدات وفتيات الكشافة بدأت مبجموعة من الفتيات والشابات الاليت 

تواجدن اثناء احتفالية للكشافة أقيمت يف القرص الكريستال بلندن عام 1909 وطالنب بإيجاد مكان للفتيات والشابات يف حركة الكشافة؟

واستنادا إىل هذا املرياث قامت الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة ببدء حملة “أوقفوا العنف -  لنتحدث عن حقوق الفتيات”. سوف تدعم هذه الحملة الفتيات والشابات لريفعن اصواتهن لخلق حركة عاملية 

لوقف العنف. انتقاال من همسة إىل صيحة، نحتاج ان نتحاور ونتشارك سوياً لنلهم التغيري حول العامل.

. ألنه من الواجب علينا...

إن العنف ضد الفتيات والشابات لهو مشكلة عامة ومنترشة حول العامل، ويحدث للفتيات والشابات يف مختلف املجتمعات حيث تعهدنا بإحداث فرق. فالعنف يحدث لعضواتنا وعائالتنا وأصدقائنا. وعليه، فإن علينا 

مسؤولية نحو الفتيات والشابات كام لدينا الفرصة لتمكينهن من التحدث عن أنفسهن واملطالبة بحقوقهن واتخاذ رد فعل.

. ألن الفتيات هن املفتاح....

الفتيات هن أحد أكرب املوارد الغري مستغلة يف العامل. فهن املحفزات الرئيسيات ملستقبلهن وقائدات التغيري يف مجتمعاتهن ويف العامل.

. ألننا نستطيع...

نحن أكرب منظمة تطوعية للفتيات والشابات يف العامل، لدينا 10 مليون مرشدة وفتاة كشافة يف 145 دولة العديد منهن من يعملن بالفعل من أجل وقف العنف.

. ألن الفتيات والشابات اخربننا بأن هذا األمر مهم لهن....

تم اختيار هذه الحملة بناء عىل استشارة الفتيات والشابات واملنظامت األعضاء حول أهم املوضوعات بالنسبة لهن والتي يرغنب يف اتخاذ خطوات بشأنها.

. الن التعليم هو االساس....

التعليم، وخاصة التعليم غري- الرسمي الذي نختص بخرباتنا يف تطبيقه، هو ركيزة اساسية لوقف العنف. فالتعليم غري الرسمي ميكن ان يخلق قوة هائلة للتغيري من خالل متكني الفتيات والشابات من فهم ومتييز 

حقوقهن، وتحدي األسباب الرئيسية للعنف – كالتمييز بني الجنسني وعدم املساواة – باإلضافة إىل التواصل مع األوالد والشباب من اجل إنهاء العنف.

. ألنه ال يوجد ما يكفي....

قد تعتقدون انه هناك العديد من الحمالت لوقف العنف ضد الفتيات والشابات بكل مكان، ولكن هذا ليس بكاٍف. فبعض الحمالت تركز عىل إنهاء العنف ضد املرأة، وبعضها يركز عىل إنهاء شكل معني من اشكال 

العنف يف مكان معني. ولكن ال توجد حملة عاملية موجهة للقضاء عىل العنف بكافة اشكاله وصوره ضد الفتيات والشابات. 
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“إذا عرفت الفتيات حقوقهن فسيكون من األسهل 

عليهن أن يقلن لشخص ما “مهال، ما تفعله غري 

صحيح” وسوف  يكون من السهل عليهن معرفة إن 

كان أحدهم يف مأزق. ويف هذه الحالة سيعرفن أين 

يبحنث عن املساعدة” قائدة مجموعة

 – فنلندا

مقدمة لهذا الدليل

وضع هذا املورد لكم، أنتم قادة املجموعات، ليساعدكم عىل تطبيق نظام مالئم وممتع للشارات الهدف منه وقف العنف ضد الفتيات والشابات. هناك ثالثة أقسام لتعملوا من خاللها:

1. القسم األول: تعريف باملنهج

2. القسم الثاين: ميدكم بقامئة مرجعية لتساعدكم عىل البدء يف تطبيق املنهج، وتشمل إجراء تقييم للمخاطر املحتملة وأثر تطبيق الربنامج عىل املجتمع لضامن تنفيذه بسالم.
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“أعتقد بأنه ميكننا اخبار الناس عن هذا املوضوع. 

ينبغي ان نتحىل بالشجاعة الكافية لنطرح هذا 

املوضوع املسكوت عنه. قائدة مجموعة – الدمنارك”

3. القسم الثالث: يحتوي عىل العديد من صفحات املعلومات واإلرشادات واألدوات التي ستساعدكم عىل تنمية 

معلوماتكم وقدراتكم لتتمكنوا من تنفيذ أنشطة الربنامج.

برجاء إعطاء الوقت الكايف خالل فرتة اإلعداد لقراءة الدليل قبل البدء يف تطبيق برنامج املنهج مع مجموعتك.

سوف يتاح هذا املنهج إلكرتونياً، ونطمح ان يتطور هذا الربنامج وينمو بتعليقات ومقرتحات الفرق التي سوف تقوم 

بتطبيقه. برجاء إرسال مقرتحاتكم وتعليقاتكم وأفكاركم لألنشطة عىل stoptheviolence@wagggs.org.  وسوف 

يتم تحديث النسخة اإلليكرتونية من هذا املنهج بصفة مستمرة بناء عىل مقرتحاتكم وافكاركم.

مالحظة هامة فيام يتعلق بالجانب األخالقي والسالمة أثناء تنفيذ هذا الربنامج.

نظراً للطبيعة الحساسة للموضوعات التي يتناولها هذا املنهج، يجب عىل القادة مراعاة كافة عوامل السالمة والجوانب األخالقية التي قد يتم التطرق إليها أثناء املناقشات واألنشطة املرتبطة بتنفيذ 

الربنامج، وبخاصة فيام يتعلق بترصيح أحد املشاركني الصغار عن حوادث العنف يف محيط األرسة او املقربني. لذلك ينبغي عىل جميع القادة االطالع عىل إجراءات وثيقة حامية الطفل الخاصة 

بجمعياتهم ومراجعة القامئة املوجودة بدليل القائدات )يرجي الرجوع للقسم الثاين/ اإلعداد/ القامئة املرجعية الخطوة الثالثة( وااللتزام الكامل بهذه اإلجراءات يف حال حدوث مكاشفة من أحد 

األطفال تحت سن الثامنة عرش واتخاذ اإلجراءات الالزمة لإلبالغ عن هذه املكاشفة.



الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة.    •  هيئة األمم املتحدة للمساواة بني الجنسني ومتكني املرأة.

القسم األول:  
مقدمة لهذا املنهج

يف هذا القسم:

كيف تتعرض الفتيات والشابات للعنف واالستغالل وما هي األسباب؟

ملاذا وضع هذا املنهج؟

من ميكنه استخدام هذ املنهج؟

املراحل العمرية

ما هو محتوى هذا املنهج؟

املبادئ األساسية للحصول عىل الشارة

نتائج التعلم

الحصول عىل الشارة
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ميكننا جميعا العمل معا من اجل وقف العنف ضد الفتيات والشابات بالعمل عن طريق حامية حقوق اإلنسان وتعزيز املساواة. يخلق هذا املنهج مساحات أمنة 

وداعمة حيث تتمكن املشاركات من اكتساب مهارات جديدة للحياة والتعرف عىل حقوقهن ومناقشة وتحدى األمناط السلبية املتعلقة بالتمييز بني الجنسني وتلقي 

الدعم يف حالة كشفهن عن اعتداء أو إساءة تعرضن لها سابقا. ميكن للمشاركات استخدام معارفهن ومهاراتهن لنرش الوعي بأهمية الدور الذي يلعبه املجتمع 

لحامية حقوق الفتيات والشابات.

يقوم هذا املنهج عىل مبدأ أسايس وهو أن العنف ضد الفتيات والشابات يعد انتهاكاُ لحقوق اإلنسان². كام يروج ملبدأ حق الفتيات والشابات يف حياة خالية من 

العنف أو الرتقب والخوف من حدوث العنف.

كيف تتعرض الفتيات والشابات للعنف واإلساءة، وماهي األسباب؟

تتعرض الفتيات والشابات حول العامل ألشكال متعددة من العنف واالستغالل الجسدي والجنيس والنفيس والعاطفي واملادي. يحدث العنف واإلساءة للفتيات والشابات يف جميع البلدان حول العامل من كافة األعامر 

واألعراق والتوجهات الجنسية والخلفيات التعليمية واملستويات االجتامعية واملادية.

ميكن للفتيات والشابات ان يتعرضن ألشكال مختلفة من العنف منذ لحظة تكوينهن وعىل مدار حياتهن:

العنف قبل املولد بتحديد جنس الجنني وإجهاض األجنة اإلناث.  •

يف مرحلة الطفولة املبكرة، تفضيل الرضيع الذكر وإهامل اإلناث بإعطائهن غذاء أقل أو عدم توفري العناية الطبية الالزمة لهن مام يؤدي لوفاة الرضع من اإلناث.  •

يف مرحلة الطفولة قد تتعرض الفتيات للعنف األرسي ولإلساءة واإلهانة داخل األرسة، مام قد يؤدي إللحاق األرضار الجسدية والجنسية والنفسية بهن.  •

يف مرحلتي الطفولة والبلوغ تزيد احتامالت تعرض الفتيات للعنف الجنيس بنسبة أكرث من األوالد، باإلضافة الحتامالت تعرض الفتيات لالستغالل الجنيس أو االتجار بهن ليتم استغاللهن جنسياً.  •

تتعرض الفتيات ملامرسات ضارة مثل زواج القارصات والزواج باإلكراه أو ختان اإلناث. كام قد تكون الشابات الصغريات عرضة الستغالل مهورهن أو ضحايا ملا يسمي بجرائم الرشف والتي قد تفيض إىل القتل.  •

يف مرحلتي الطفولة واملراهقة، قد تتعرض الفتيات ملضايقات ذات طبيعة جنسية إذا اختلفن عن املعايري والقوالب النمطية التي يضعها املجتمع للنوع.  •

قد تتعرض الفتيات والشابات للتحرش الجنيس يف األماكن العامة كالشوارع ووسائل املواصالت واملدارس أو أماكن العمل.  •

يف مرحلة املراهقة، قد تتعرض بعض الشابات للعنف يف العالقات الشخصية أثناء التعارف فيام يسبق الزواج )العنف أثناء املواعدة(. ترتاوح صور العنف بني التعقب والتهديد، التحرش، اإليذاء الجسدي أو النفيس   •

او الجنيس او املادي والذي قد يصل أحياناُ إىل القتل. وهناك أيضاً صور من العنف أثناء فرتة الخطوبة يف شكل املالحقة والتحرش.

هناك ايضاُ العنف الجنيس الذي تتعرض له الفتيات والشابات يف مناطق الرصاعات والحروب، حيث يتم استهدافهن كوسيلة لعقاب املجتمع بأكمله.  •

القسم األول: مقدمة



الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة.    •  هيئة األمم املتحدة للمساواة بني الجنسني ومتكني املرأة.

الرابط بني العنف وانعدام املساواة بني 
الجنسني

يف غياب مفهوم املساواة بني الجنسني وجد   •
ان الشباب والرجال يظهرون احرتاماُ أقل 

للفتيات والسيدات.

عندما تعتاد الفتيات والسيدات عىل أنهن   •
يف مرتبة أقل من الرجال والشباب فإنهن ال 

يدركن انهن يتعرضن 

)لعنف حال حدوثه - مرشدات اململكة 
املتحدة(
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القسم األول: مقدمة

إن أدوار وسلوكيات الذكور واإلناث تتم صياغتها وتفعيلها عن طريق املعايري واالفرتاضات والقوالب النمطية املتعلقة بالنوع والسائدة يف املجتمع. إن اإلطار االجتامعي هو الذي يحدد املقبول من الترصفات للنساء والرجال، 

مام قد يكون سبباُ يف انعدام املساواة بني الجنسني حيث متيل الكفة جهة أحد الجنسني عىل حساب األخر. وعليه، ففي بعض املجتمعات تعترب النساء تابعات للرجال وعىل درجة أدىن اجتامعيا، مام يسمح للرجال بالتسلط 

عليهن. هذا االنعدام يف املساواة بني الجنسني يسمح بوقوع مزيد من العنف واإليذاء ضد الفتيات والشابات حيث تتعطل قدرتهن عىل النأي بأنفسهن عن مواقف التهديد واإلساءة كام يعجزن عن طلب املساعدة والدعم. 

إن العنف ضد الفتيات والشابات يرتبط بسلبهن القدرة عىل التحكم بأمورهن باإلضافة إىل الصورة النمطية التي ينسجها املجتمع حول أدوار الرجال والنساء والتي تسمح باإلساءة إىل املرأة. إن انعدام املساواة والتفرقة بني 

الجنسني، حيث ينظر للفتيات والشابات عىل انهن اقل من الفتيان او الرجال، لهو السبب األسايس للعنف ضد املرأة كام انه أحد النتائج املرتتبة عىل مامرسة هذا العنف. قد تبدو هذه العالقة معقدة ولكن ميكننا فهمها 

بشكل أكرب إذا قرأنا مقدمة عن املساواة بني الجنسني يف القسم الثالث من هذا الدليل )صفحة 29(.

“ عند تنفيذ برنامج )نرش االحرتام( بتكساس بالواليات املتحدة األمريكية والذي شارك فيه العديد من طالب املدارس ودارت ندواته 

حول العنف يف العالقات الشخصية، أصبح لدي هؤالء الطلبة القدرة عىل متييز العالمات األوىل للعالقات املسيئة كام أصبحت لديهم 

قناعة راسخة بأن هذا النوع من العالقات غري مقبول4. أيضاُ، بدراسة نتائج أحد الربامج الكندية الذي استمر ملدة ثالث سنوات 

لألعامر من 16-11 سنة والذي يهدف للدعوة للمساواة بني الجنسني والقضاء عىل ظاهرة العنف، وجد ان الشباب قد أظهروا تقبالُ 

أقل لالستغالل والعنف، كام وجد تزايداُ يف التوجه الستخدام األسلوب الواثق اإليجايب بديالً عن استخدم العنف يف حالة حدوث 

خالف. وبنهاية السنة الثالثة، أعرب الطالب املشاركون يف الربنامج عن قدرتهم عىل إنهاء العالقات التي تتصف بالعنف.5”

عندما يجتمع انعدام املساواة بني الجنسني مع أشكال أخرى من التمييز ضد املرأة كالعمر، العرق، اإلعاقة، 

السكن، االنتامء لطبقة اجتامعية معينة، الدين أو الحالة املادية، فإن خطر تعرضها للعنف يزداد بشكل 

ملحوظ. عىل سبيل املثال، تتعرض النساء من السكان األصليني لكندا للوفاة بسبب العنف خمس مرات 

أكرث عن غريهن من النساء يف نفس العمر. كام وجد انه يف أوروبا وأمريكا الشاملية وأسرتاليا، تتعرض أكرث 

من نصف النساء ذوات اإلعاقة للعنف مقابل الثلث بني غريهن ممن ال تعانني من أية إعاقة جسدية³. إن 

الفتيات والشابات يعانني من هشاشة أكرب يف مواجهة العنف نظراُ لكونهن إناث باإلضافة لحداثة اعامرهن 

وكونهن أطفال، فتتعرضن لضعف اإلساءة بسبب التمييز نتيجة العمر والجنس معاً. وعند وجود سبب اخر 

للتمييز ضدهن كاإلعاقة او الخلفية االجتامعية او غريها، فإن مواجهتهن للعنف املحتمل ضدهن تصبح 

أكرث هشاشة ووهناً.

هذا باإلضافة لبعض العوامل األخرى التي تتعلق بطبيعة العالقات بني األفراد يف املجتمع واختالف 

الطبقات االجتامعية والتي قد تزيد من احتامالت حدوث اإلساءة والعنف من الرجال ضد النساء. عىل 

سبيل املثال، األطفال من الذكور الذين يعتادون عىل مشاهدة العنف تزيد احتامالت مامرستهم له الحقاً 

يف حياتهم ما مل يتم التدخل بالشكل السليم ويف وقت مناسب. باملثل، فإن األطفال من الفتيات الاليئ 

يعتدن مشاهدة العنف او يتعرضن هن أنفسهن للعنف قد يصبحن أكرث عرضة له فيام بعد كبالغات 

إذ مل يتم التدخل املناسب يف حينه. هناك ايضاُ بعض العوامل التي تساعد عىل الحامية من اإلساءة مثل 

إمتام التعليم الثانوي. وعليه، فإنه من الهام مراعاة كال من عوامل الحامية وتقييم املخاطرة عند االستجابة 

للعنف ضد الفتيات والشابات او محاولة منعه من الحدوث.
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من ميكنه استخدام هذا املنهج؟

ملاذا نقدم هذا املنهج؟

إن الربامج التعليمية غري الرسمية تحدث فارقاُ. هذا املنهج يقدم املعلومات واملهارات والفرص التي تساهم يف تغيري السلوكيات مام يدعم وقف العنف. فهو يقدم جلسات داعمة وأمنة للشباب ليتعرفوا عىل حقوقهم 

وليناقشوا كيفية مواجهة العنف ضد الفتيات والشابات. كام يوفر ايضاُ مقرتحات للتعامل مع الشباب يف حالة اختيارهم اإلفصاح عن سابقة من العنف تعرضوا لها وكيفية إبالغ املعنيني بهذا األمر.

صمم هذا املنهج للمشاركني يف مرحلة هامة من حياتهم حيث تتكون عالقاتهم وصداقاتهم، فيستطيعون تحديد أهميتها بالنسبة لهم كام يبدؤون يف تحديد ماهي قيمهم وسلوكياتهم، وماهي مبادئهم وأراءهم فيام 

يختص باألعراف املجتمعية وأدوار الرجال والنساء وما هو متوقع من كال الجنسني، ليستثمروها الحقاً يف حياتهم عندما يرشعون يف استكشاف توجهاتهم الجنسية.  يوفر هذا املنهج طرق تفاعلية تركز عىل األطفال 

والشباب وتعطيهم الفرصة للحديث عن العالقات وعن املساواة بني الجنسني وعن حوادث اإلساءة يف بيئة امنة وداعمة. 

صممت األنشطة املوجودة بهذا املنهج لتطبق بواسطة مجموعات املرشدات وفتيات الكشافة، املنظامت الشبابية، املدارس وغريها.

ميكن استخدام الربنامج ملجموعات الفتيات أو املجموعات املختلطة من الجنسني، كام تم تصميمه ليمكن تطبيقه يف جميع أنحاء العامل – ميكن تعديل املنهج ليالئم الثقافات 

املختلفة، وليتامىش ضمن اإلطار االجتامعي والقانوين املقبول محلياُ.. يوفر هذا املنهج العديد من األنشطة املختلفة والتي ميكن اختيارها لتستجيب ملختلف األهداف واالحتياجات 

التعليمية. قد يشعر املشاركون باالرتياح لبعض املوضوعات أكرث من غريها، دورك كقائدة عىل دراية باحتياجات مجموعتك ان تعتمدي تقييمك الخاص لتحديد األنشطة املناسبة 

ملجموعتك وكيف ميكن تعديلها إذا لزم األمر. قد ترغبني أيضاُ بالتطرق ملوضوعات اقل حساسية عند البدء يف تنفيذ الربنامج وبعد أن تصبح لديك الثقة ميكنك االنتقال ملوضوعات 

أكرث صعوبة.

يجب ان يكمل القادة برنامج تدريبي ويتحققوا من إمتام خطوات اإلعداد )يف القسم الثاين من هذا املنهج( قبل الرشوع يف تنفيذ هذا املنهج. إذا كنت قائدة 

www. ملجموعة تابعة للجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة، برجاء الرجوع ملنظمتك العضو أو للجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة، أو توجهي إىل

stoptheviolencecampaign.com  ملزيد من املعلومات حول برامج التدريب. إذا مل تكوين عضوة بالجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة وترغبني يف معرفة املزيد عن 

  stoptheviolence@wagggs.org كيفية استخدام هذا املنهج وكيفية تنفيذه، يرجى التواصل مع

بعد اجتياز التدريب، إذا شعريت بأنك الزلت تحتاجني إىل دعم إضايف لتنفيذ األنشطة وإدارة النقاش حول املوضوعات الحساسة، من الهام ان تطلبي مزيد من الدعم والتدريب 

من منظمتك العضو ومن املتخصصني من خارجها لتقومي بتنفيذ الجلسات. هناك العديد من الفرص املتاحة بالجلسات الشرتاك متخصصني إما كضيوف متحدثني او كميرسين. 

ميكن االستعانة بالجمعيات االهلية املهتمة بشؤون املرأة أو بعض الجهات املتخصصة يف تنفيذ الجلسات او توفري التدريب للقادة. قومي بالبحث عىل شبكة اإلنرتنت عن الجهات 

الوطنية التي تقدم خدمات الدعم للفتيات والسيدات.

إن تلقينا املستمر آلرائكم وتعليقاتكم ومقرتحاتكم سوف يساعدنا عىل تطوير املنهج لألفضل. برجاء إرسال افكاركم عىل stoptheviolence@wagggs.org . ميكنكم ايضاُ 

www. إلقاء نظرة عىل املوقع اإلليكرتوين لوقف العنف ملزيد من املوارد وأخر األخبار واملعلومات حول الحملة العاملية للجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة

 stoptheviolencecampaign.com

“لقد قمنا بتعديل األنشطة لتتامىش مع 
مجموعتنا من الفتيات من اعامر متفاوتة – 

قائدة مرشدات باململكة املتحدة”

القسم األول: مقدمة
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ما هو األثر الذي سيحدثه هذا املنهج؟

بإمتام هذا املنهج، سوف ميكننا ان نساهم يف إنهاء العنف عىل عدة مستويات:

تغيري يف حياة االخرين
بناء الثقة بالنفس للفتيات والشابات  •

حامية ودعم األطفال والصغار املهددين بالعنف او الذين تعرضوا   •
له بالفعل.

الرتويج لنامذج بديلة أكرث إيجابية للذكورية ولألنوثة.  •
متكني الفتيات والشابات للوصول ملزيد من املوارد.  •

تنمية القيادة لدى الفتيات والشابات.  •
تغيري يف العالقات

خلق مساحات امنة وداعمة.  •
تحدي كافة اشكال التمييز والعنف ضد الفتيات والشابات.  •

تسليط الضوء عىل العالقات القامئة عىل االحرتام.  •
تأكيد التعاطف واالحرتام للفتيات والشابات.  •

ضم الشباب والرجال ملناهضة العنف ضد الفتيات والسيدات.  •

تغيري املجتمعات املحلية
العمل مع مختلف املجموعات باملجتمع من اجل تغيري السلوكيات   •
الضارة واملعتقدات الخاطئة التي تتغاىض عن العنف ضد الفتيات 

والشابات.
الدعوة ملنارصة املساواة بني الجنسني وإنهاء التمييز ضد الفتيات   •

والشابات.
تصحيح القوالب النمطية عن النوع والخرافات املرتبطة بالعنف.  •
نرش الوعي ومنارصة تفعيل القوانني لوقف العنف ضد الفتيات   •

والشابات.
بناء رشاكات مع املنظامت املحلية لتقديم املزيد من خدمات   •

الدعم.
تغيري األنظمة االجتامعية

دعم حقوق الفتيات والشابات.  •
تنظيم حمالت لتقديم خدمات أفضل او لوقف التمييز والعنف   •

واملطالبة مبزيد من الدعم الحكومي/ األهيل إلنهاء أو منع كل 
اشكال العنف ضد الفتيات والشابات.
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الفئات العمرية:
تم تقسيم هذا املنهج ألربعة فئات عمرية للسنوات املبكرة، الصغار، املرحلة املتوسطة، والكبار من األطفال 

والشباب. هناك كتيب أنشطة منفصل لكل من املراحل العمرية األربعة ويأيت هذا الدليل مع الكتيبات 

األربعة. هناك أنشطة مناسبة لكل مرحلة عمرية بداخل كل قسم والتي تركز عىل اشكال مختلفة من العنف 

ضد الفتيات والشابات. االمر يرجع إليك لتحديد أي الجلسات تناسب مجموعتك كام ميكنك ان تقرري ان 

تقوم مجموعتك بتنفيذ أنشطة من الجلسات الخاصة باملراحل العمرية األصغر سناُ.

السنوات املبكرة:  .1 
صمم للسن بني الخامسة والسابعة، ويتطرق ملوضوعات العنف ضد األطفال داخل املنزل، استغالل األطفال، التحرش الجنيس والتنمر أو البلطجة.

الصغار:    .2 
مصمم لألطفال بني الثامنة والحادية عرش ويلقي الضوء عىل العنف االرسي واألطفال، ختان اإلناث، استغالل األطفال، التحرش الجنيس والتنمر أو البلطجة.

بالنسبة ملرحلتي السنوات املبكرة والصغار، ننصح القادة بان ال يتحدثوا بشكل مبارش عن العنف بل يكون الحديث عن إيذاء االخرين او مضايقتهم. تدور الجلسات حول اللعب، الصداقة، التعريف بأجزاء الجسم 

والحديث عن املشاعر.

املرحلة املتوسطة:    .3 
صمم للمرحلة العمرية من الثانية عرش وحتى السادسة عرش، يتناول موضوعات التحرش الجنيس والتنمر، ختان اإلناث، زواج القارصات باإلكراه، العنف يف العالقات الشخصية، تصوير املرأة بشكل جنيس والعنف 

الجنيس.

الكبار:    .4 
صمم لألعامر بني السابعة عرش والخامسة والعرشون، ويتناول موضوعات العنف يف العالقات الشخصية، زواج القارصات باإلكراه، العنف االرسي، تصوير املرأة بشكل جنيس والعنف الجنيس. 

بالنسبة للمرحلة املتوسطة ومرحلة الكبار نجد ان صغار السن منهم يكونون يف مرحلة بناء عالقاتهم بينام ينشغل األكرب سناُ باستكشاف ميولهم الجنسية. تتضمن الجلسات الخاصة باملرحلتني فرص للتفكري يف الهوية، 

التعرف عىل اإلساءة، تنمية املهارات وبناء الثقة الالزمني لتكوين عالقات قامئة عىل االحرتام ولطلب الدعم يف مواجهة كافة أشكال العنف.

ينبغي علينا أن ننهي هذا االنتهاك للحقوق 

اإلنسانية. نحن نستطيع القيام بذلك – 

قائدة مرشدات،كينيا”

القسم األول: مقدمة
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SECTION ONE: INTRODUCTION

املبادئ األساسية ملنهج الحصول عىل الشارة

عىل متكينهن للتمسك بهذه الحقوق. كام يشري ملسؤولية املجتمع عن دعم حقوق الفتيات والشابات ومنع العنف ضدهن.

يتم تنفيذه يف بيئة أمنة وداعمة. حيث يقوم القادة باتباع إجراءات وثيقة حامية الطفل الخاصة مبنظامتهم او الخاصة بالجمعية العاملية   .2

للمرشدات وفتيات الكشافة، ولن يقبلوا أو يسمحوا بوجود أي صورة من صور العنف او اإلساءة، كام لن يتغاضوا عن أي سلوكيات ضارة أثناء 

تنفيذ هذا املنهج.

يعرتف مبسؤولية األطفال والشباب عن حياتهم ودورهم الفعال يف تغيري السلوكيات ويف نرش الوعي إلنهاء العنف ضد الفتيات والشابات.  .3

يشري إىل انعدام املساواة بني الجنسني كأحد األسباب الرئيسية للعنف ضد الفتيات والشابات وأيضاُ كأحد نتائج هذا العنف.  .4

يستخدم أسلوب التعليم الغري رسمي ملواجهة العادات واملواقف والسلوكيات الضارة من اجل وقف العنف ضد الفتيات والشابات.  .5

يعترب برنامجاُ عاملياُ قابالُ للتعديل أو التطويع ليتناسب مع مختلف الثقافات.  .6

يعتمد عىل تكوين رشاكات مع املجتمع وبناء عالقات فاعلة مع أولياء األمور واملدارس ورموز املجتمع والجهات الداعمة والجمعيات املختصة   .7

بشؤون املرأة.

يرسخ للدور الفاعل للفتيان والرجال يف وقف العنف. حيث يتاح اشرتاك الفتيان والرجال يف الجلسات، كام يخلق لهم مساحة امنة للتفكر يف   .8

مواجهة انعدام املساواة بني الجنسني ومواجهة العنف، كام يشجعهم عىل اتخاذ خطوات فعالة لوقف العنف ضد الفتيات والشابات.

يتخذ كافة التدابري ملراعاة سالمة املشاركني ممن سبق وتعرضوا للعنف واختاروا اإلفصاح عام تعرضوا له أثناء مشاركتهم بتنفيذ املنهج مبا   .9

يتناسب مع أعامرهم وحسب ما تنص وثيقة حامية الطفل املحلية او تلك الخاصة بالجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة.

يعتمد عىل دراسات وحاالت موثقة. حيث يستقي هذا املنهج املعلومات من املبادرات الفاعلة لوقف العنف حول العامل، ومن خربات القادة   .10

العاملني يف مجال وقف العنف ضد الفتيات والشابات عىل املستوى العاملي، ومن تجارب مجموعات املرشدات وفتيات الكشافة.

“ إذا تحدثنا عن منع حدوث العنف، يجب عىل الجميع )فتيات، شباب، نساء، رجال وكل من سواهم( أن 

يتعلموا عن الحقوق اإلنسانية. يجب عىل الجميع ان يدركوا ان العنف ضد املرأة )أو ضد أياُ كان( هو امر غري 

مقبول. يجب ان يدرك الناس ماذا ميكنهم عمله تحديداُ لوقف العنف ضد الفتيات والشابات وكيف ميكنهم 

توفري الدعم )عند الحاجة( للناجني من العنف. – قائدة من سانجام”

القسم األول: مقدمة
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الحصول عىل الشارة

يتمكن املشاركون من الحصول عىل الشارة عند إمتامهم ألنشطة املنهج. ليحصل املشارك عىل الشارة 

ينبغي ان يتم ست جلسات.

جلسة ابدأ  •

امتام واحدة من جلسات كل من اقسام فكر، عرف، ادعم وارفع صوتك، مبجموع أربع جلسات.  •

الختام بجلسة اعمل.   •

وقف العنف ضد الفتيات 

والشابات هو رحلة مستمرة تبدأ 

االن أوىل خطواتها.

نتائج التعلم

لهذا املنهج ستة مبادئ تعليمية أساسية والتي تبني معرفة املشاركني وتضمن استيعابهم من خالل األنشطة املالمئة لكل مرحلة عمرية:

ابدأ بتوفري بيئة امنة وداعمة لألطفال والشباب ليتحدثوا عن انعدام   .1

املساواة بني الجنسني والعنف ضد الفتيات والشابات.

“ ال تستطيع الفتيات غالباُ الوصول إىل البيئة املناسبة لهن والتي توفر 

الدعم واملساعدة مبا يف ذلك املدرسة. بالرغم من ذلك، تظهر الدراسات 

ان البيئة الداعمة للفتيات تعترب من أفضل املنابر التي تتمكن من 

خاللها الحكومات واملنظامت الدولية واملنظامت غري الحكومية من 

حامية حقوق الفتيات اإلنسانية. من الهام ان يكون للفتيات صوت 

مسموع وأن يتاح لهن انتهاز الفرص التي تهدف لتغيري حياتهن 

لألفضل.6 – قسم تنمية املرأة ومنظمة األمم املتحدة للطفولة”

“هذا املنهج يلعب دورا كبريا، ليس فقط يف وقف العنف ضد الفتيات 

والشابات بل يف الحديث عنه بصوت مرتفع أيضا. أخريا هناك برنامج 

يهتم بالعنف ضد الفتيات والشابات. – قائدة للمرشدات، مالطا”

القسم األول: مقدمة

فكر يف انعدام املساواة بني الجنسني وما تعنيه بالنسبة “لك”. ليتمكن   .2

املشاركون من فهم أدوار كال الجنسني وفهم العادات واالفرتاضات 

املرتبطة بذلك لبدء الرتويج للمساواة بينهام.

عرف وارشح االشكال املختلفة من العنف ضد الفتيات، وميز العالمات   .3

املنذرة بالعنف.

ادعم العالقات املبنية عىل االحرتام. لتنمية مهارات املشاركني يف بناء   .4

العالقات اإليجابية ودعم أصدقائهم.

ارفع صوتك بالحديث عن حقوق الفتيات والشابات وانرش الوعي   .5

بحقوقهن اإلنسانية.

اعمل عىل وقف العنف. ليتمكن املشاركون من تصميم وتنفيذ   .6

حمالت أو أنشطة يف املجتمع املحيل لنرش الوعي حول وقف العنف 

ضد الفتيات والشابات.

ميكن تنفيذ الجلسات الست بالطريقة التي تناسب مجموعتك – ميكنك تطبيق الجلسات أثناء اجتامع 

املجموعة عىل مدار ستة أسابيع متتالية. أو ميكنك تنفيذها كلها دفعة واحدة أثناء أحد اللقاءات 

او خالل سلسلة من املعسكرات الصغرية/ الندوات. ميكنك ايضاُ تنفيذ املنهج يف فرتة أطول، حيث 

ميكن تقسيم الجلسات الستة ودمجها باألنشطة املعتادة خالل اجتامعات الفرقة، من املحتمل 

ان يتطلب تنفيذ أحد األنشطة وقتاُ أطول من اجتامع واحد، اتخذ ما تشاء من اإلجراءات ليالئم 

النشاط مجموعتك. بعض املوضوعات قد تشكل حساسية أكرب من غريها، لذا من الهام ان تعطي 

املشاركني الوقت واملساحة الكافية للفهم وطرح األسئلة ومواجهة األفكار والسلوكيات السلبية 

والترصفات التي تقر التمييز بني الجنسني والعنف ضد الفتيات والشابات.
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القسم الثاين:
اإلعداد

يف هذا القسم:

هناك عرش خطوات مؤهلة ملنهج الحصول عىل شارة أصوات ضد العنف

1. حضور التدريب

2. تقييم املخاطر التي قد ترتبط بتنفيذ املنهج

3. التعرف عىل إجراءات حامية الطفل املحلية الخاصة بكم

4. بناء رشاكات عىل املستوى املحيل

5. تحديد صور العنف التي تظهر يف مجتمعكم

6. إعداد أنفسكم للبدء بالعمل

7. خلق بيئة امنة وداعمة

8. التوقيع عىل مدونة قواعد السلوك الخاصة بالقادة

9. بناء املنهج الخاص بكم

10.التقييم )قبل وبعد تنفيذ املنهج(

10
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كقائدة ينبغي ان تكونني مدربة عىل تنفيذ هذا املنهج. سوف توفر جلسات التدريب الدعم للقائدات لفهم موضوع العنف ضد الفتيات والسيدات، ولتعلم كيفية التعامل مع حاالت املكاشفة من 

املشاركات عن تجاربهن الشخصية وكيفية إدارة الجلسات. عىل جمعيتك/منظمتك أن تقوم بتوفري التدريب الالزم لك لتقومي بتطبيق هذا الربنامج.

باإلضافة إىل التدريب عىل املستوى الوطني، ينبغي ان:

تتواصيل مع الجمعيات االهلية التي تعمل يف مجال مواجهة العنف ضد املرأة ملعرفة ما إذا كان لديهم جلسات تدريبية أو خدمات توجيه ميكنك االستفادة منها.  )i

تراجعي املوقع اإللكرتوين للجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة الخاص بوقف العنف www.stoptheviolencecampaign.com وتتحققي من وجود أي برامج تدريب تفعيلية او ندوات   )ii

عرب اإلنرتنت. كام ميكنك مراجعة جدول الربامج التدريبية املخطط إقامتها باملراكز التابعة للجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة عرب املوقع اإللكرتوين

 http://www.wagggs.org/en/world/centres  

إن وقف العنف ضد الفتيات والشابات يتطلب الشجاعة والصرب. قد يبدو البدء يف مرشوع لوقف العنف ضد الفتيات والشابات شيئاُ ضخامُ ومخيفاُ؛ لذا من الهام 

ان تستعدين جيداُ قبل البدء يف تنفيذ هذا املنهج.

قبل البدء يف تنفيذ هذا املنهج، هناك بعض النقاط األساسية التي يجب أن تتحققي من توافرها. فيام ييل قامئة بهذه النقاط لتتأكدي من إمتامها:

10 خطوات لالستعداد قبل البدء يف منهج الحصول عىل شارة أصوات ضد العنف.

حضور التدريب:  .1  

 حضور التدريب

 تقييم املخاطر التي قد ترتبط بتنفيذ املنهج

 التعرف عىل إجراءات حامية الطفل املحلية الخاصة بكم

 بناء رشاكات عىل املستوى املحيل

 تحديد صور العنف التي تظهر يف مجتمعكم

 تهيئة أنفسكم للبدء بالعمل

 خلق بيئة امنة وداعمة

 التوقيع عىل مدونة قواعد السلوك الخاصة بالقادة

 بناء املنهج الخاص بكم

 التقييم )قبل وبعد تنفيذ املنهج(

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

 10

11

القسم الثاين: اإلعداد
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تقييم املخاطر التي قد ترتبط بتنفيذ منهج وقف العنف   2   
  

12

ن هذا املنهج يواجه أفكار متأصلة كام يتحدى كيانات قامئة يف املجتمع مام يطرح احتامل تعرض املشاركات فيه للخطر. عىل سبيل املثال، قد يحدث ان بعض املشاركات من صغار السن يتعرضن بالفعل للعنف داخل 

األرسة وعليه ينبغي ان تلتزمني التزاماُ تاماً بوثيقة حامية الطفل. من جهة أخرى، فإن املشاركات األكرب سناُ قد يبدأن يف مالحظة أشكال من العنف يف عالقاتهن الشخصية، مام قد يضع احتامل تعرضهن للخطر حال 

رشوعهن إنهاء هذه العالقات او مواجهة الشخص امليسء بدون ان يتوفر لهن الدعم الالزم. أيضاُ، قد تتعرض املجموعة للهجوم من قبل املجتمع عند بدئهم يف مواجهة السلوكيات واألمناط املتعلقة بأدوار الجنسني. لذا 

ينبغي االخذ يف االعتبار تجنب هذه املخاطر قدر املستطاع حال تنفيذ أنشطة الحملة.

ينبغي عىل جميع القادة العمل عىل تقليل املخاطر املحتملة التي قد ترتبط 

بالعمل يف املجتمع. سوف تساعدك الخطوات الخمس التالية عىل فهم البيئة 

التي سوف تعملني بها مام سيساعدك عىل منع أي مخاطر محتملة قد تواجهك 

او تواجه املشرتكني.

i.الخطوة األوىل:

فهم تجارب التعرض للعنف. قيمي مستويات العنف داخل مجتمعك.

ii.الخطوة الثانية:

السلوكيات الضارة. تفهمي السلوكيات الضارة تجاه الفتيات والشابات يف 

املجتمع.

iii.الخطوة الثالثة:

الرشكاء واملقاومة. حددي الحلفاء والرشكاء ومصادر املقاومة.

iv.الخطوة الرابعة:

حددي املخاطر. فكري جيداُ ماهي مخاطر تنفيذ هذا املنهج، وماهي سبل 

تجنب هذه املخاطر او تقليلها.

v.الخطوة الخامسة:

السالمة من األذى. قرري كيف ستقومني بتنفيذ منهج أصوات ضد العنف بأمان 

داخل مجتمعك. 

I.الخطوة األوىل: تجارب التعرض للعنف.

قومي بالبحث عن صور العنف املختلفة التي يشيع وجودها يف مجتمعك او يف بلدك. ميكنك أن تحققي ذلك بالبحث عىل شبكة اإلنرتنت، 

التحدث مع املنظامت االهلية الداعمة للمرأة، او بالتحقق من البيانات الرسمية التي توفرها الوزارات الحكومية او مكاتب اإلحصاء 

الوطنية. سوف ميدك هذا البحث بفكرة مبدئية عن أشكال العنف التي ميكنك الرتكيز عليها مع مجموعتك )برجاء الرجوع للقسم الثاين، 

قامئة االستعداد الخطوة الخامسة(. ضعي هذه التجارب نصب عينيك اثناء دراستك للمخاطر املحتملة.

ii. الخطوة الثانية: السلوكيات الضارة: تعريف وفهم السلوكيات املحلية املرتبطة بالعنف ضد الفتيات والشابات.

من الهام ان تقومني بدراسة السلوكيات الضارة باملجتمع وتقدير الخطر املحتمل الذي ميكن ان يتعرض له األطفال والشباب املشاركون 
باملنهج يف حال مواجهتهم لهذه السلوكيات.  فالسلوكيات التي تقر العنف ضد الفتيات والشابات او تقلل من فداحته أو تلتمس له االعذار 
واسعة االنتشار. عىل سبيل املثال، يف اململكة املتحدة، يعتقد %36 من الناس ان املرأة تعترب مسؤولة جزئياُ عن تعرضها للتحرش الجنيس او 
االغتصاب إذا كانت مخمورة، بينام يري 26 باملائة ان املرأة التي ترتدي مالبس مكشوفة مسؤولة عن تعرضها للعنف.7 طبقاُ ملنظمة األمم 

املتحدة للطفولة، فإن حوايل نصف النساء بالبالد النامية الاليت ترتاوح اعامرهن بني 49-15 سنة يعتقدن انه من حق الزوج صفع/ رضب 
زوجته يف بعض األحيان.8

 األذى أو املخاطر املحتملة:

انتقاد املجتمع لألطفال او الشباب الذين يختلفون عن السائد من معايري و أدوار   •

وتوقعات كال الجنسني، او الذين يتحدون التقاليد او األعراف واملفاهيم السائدة.

ازدياد الخطر املحدق بالفتيات األكرب سناُ والشابات يف حالة متييزهن لعنف يقع   •

عليهن يف عالقاتهم الشخصية إذا مل يتوفر لهن الدعم الكايف.

تعرض الناجني من حوادث العنف واملشاركني بأنشطة املنهج من األطفال او   •

الشباب النتقادات وهجوم من املجتمع يف حالة جهرهم بالحديث عن العنف.

إصابة األطفال والشباب باإلحباط عند مالحظتهم النعدام املساواة ورغبتهم يف   •

رؤية تغيري فوري يف مجتمعهم.

إصابة الناجني من العنف بخيبة االمل يف حالة عدم تلقيهم الدعم الكايف عند   •

طلبهم للمساعدة.”
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الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة.    •  هيئة األمم املتحدة للمساواة بني الجنسني ومتكني املرأة.

أداة:

قومي بتعريف السلوكيات املرتبطة بالعنف ضد الفتيات والشابات يف املجتمع

تصفحي الصحف املحلية واالخبار املنشورة عىل اإلنرتنت لفرتة معينة واطرحي عىل نفسك بعض األسئلة عند قراءتك للموضوعات املتعلقة 

بالعنف والتفرقة بني الجنسني والتمييز.

ميكنك أيضاُ طرح هذه األسئلة عىل الجهات الحكومية املعنية، الجمعيات املحلية العاملة يف مجال حقوق الطفل واملرأة ومجموعات الدعم 

واملساندة ملعرفة اراءهم بشأن السلوكيات املنترشة يف املجتمع.

أسئلة ميكنك طرحها

ماهي السلوكيات املنترشة يف املجتمع والتي ترتبط بالعنف ضد الفتيات والشابات؟

ما هي القوالب النمطية واألدوار املتعارف عليها يف املجتمع للفتيات والفتيان، وللشباب والشابات؟

ما هو السلوك السائد يف املجتمع فيام يختص بالعالقات الشخصية والتوجهات الجنسية؟

هل لديك فكرة عن جهات او أفراد بعينهم ممن يتبنون هذه السلوكيات او األفكار أو القوالب النمطية باملجتمع؟

III. الخطوة الثالثة: الرشكاء واملقاومة
تحديد مواقع الحلفاء والرشكاء ومصادر املقاومة.

أحد األدوات الهامة لتنفيذ هذا املنهج هي تحديد الحلفاء والرشكاء املحتملني وأيضاُ مصادر املقاومة يف املجتمع يف صورة خريطة توضح عالقتك بهم. سوف تساعدك الخطوات التالية عىل إمتام هذا األمر.

ضعي كلامت “وقف العنف ضد الفتيات والشابات” او صورة محددة من صور العنف املوجودة مبجتمعك )ارجعي للخطوة األوىل( أو صورة من صور العنف قمت انت بتحديدها )ارجعي لقامئة اإلعداد الخطوة   .1

الخامسة( داخل دائرة مبركز الخريطة.

باللون األخرض، اكتبي أسامء األشخاص او املجموعات او املنظامت املوجودة مبجتمعك والتي ميكن ان تبدي اهتامماُ باملوضوع وميكن ان تقدم املساعدة او الدعم للتغيري الذي ترغبني يف الوصول إليه. قد يكون   .2

بعضهم من الناشطني يف مجال حقوق املرأة والطفل ويعملون عىل نفس املوضوعات التي تنوين التطرق إليها، وقد يكونون من شبكة املعارف املمتدة ليك او ألفراد مجموعتك؛ مثل اآلباء، املدارس، مراكز 

الشباب وغريها. بجانب كل اسم، سجيل بعض األفكار عن طرق الوصول لهؤالء األشخاص او الجهات وكيف ميكنهم دعم املنهج الذي ستنفذينه.

ضعي عالمة النجمة )*( بجوار األشخاص، املجموعات، او املنظامت الذين لديك صلة بهم بالفعل.    .1  

ضعي عالمة الشباك )#( امام األشخاص، املجموعات او املنظامت الذين ميلكون القدرة عىل دعم تنفيذ املنهج بشكل مؤثر، سواء بسبب نفوذهم أو مواردهم او تأثريهم يف املجتمع او ألسباب أخرى.   .2  

ضعي خطة لربط الحلفاء املحتملني عىل قامئتك. قد ترغبني بالتحدث إىل كل منهم عىل حده، أو ترتيب لقاء يجمعهم سوياُ.   .3  

باللون األحمر، اكتبي أسامء األشخاص أو املجموعات او املنظامت املوجودة مبجتمعك ذات الصلة باملوضوع والتي قد تبدي اعرتاضا او مقاومة للتغيري املنشود.  .3

بجانب كل اسم، سجيل بعض األفكار حول األسباب التي تعتقدين أنها قد تكون سبباُ ملقاومة هؤالء األشخاص، املجموعات او املنظامت لهذا املنهج. هل بسبب القيم أو املعتقدات؟ ام بسبب معلومات   .1  

معينة؟ ام هناك أسباب أخرى؟

ضعي عالمة )$( بجانب األشخاص، املجموعات او املنظامت التي سوف تقوم غالباُ بالقيام برد فعل مضاد أو تعوق تنفيذك للمنهج. دوين كيف ميكن ان يقومون مبنع تنفيذ املنهج.  .2  

ضعي خطة للخطوات التي تنوين اتخاذها للتعامل مع أقوى جهات املقاومة وأكرثها فاعلية عىل قامئتك. هل ميكنك إبطال هذه املقاومة، وبشكل آمن؟  .3  
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“ أداة:

كيف ميكنك تحديد املخاطر

ماهي املخاطر املحتملة املرتبطة بتنفيذ جلسات عن العنف ضد الفتيات والشابات؟ ضعي يف االعتبار الرضر العاطفي أو االجتامعي او البدين الذي يحتمل وقوعه. باإلضافة لألرضار التي قد تحدث يف 

محيط األرسة أو املدرسة أو يف نطاق العالقات او يف املجتمع. 

حاويل تحديد احتامالت حدوث هذه املخاطر، ودرجة شدتها حال حدوثها. ضعي اسرتاتيجية للتعامل معها او لتقليلها بالتعاون مع منظمتك العضو. بعض املخاطر يجب ان يتم تجنبها متاماُ، ويقصد بها 

املخاطر جسيمة العواقب التي يتوقع حدوثها بدرجة كبرية. بعض املخاطر األخرى ميكن تقليلها، عىل سبيل املثال عند التأكد من وجود دعم من أولياء أمور الفتيات للخطة املزمع تنفيذها. ميكنك مواجهة 

بعض املخاطر األخرى إذا مل تشكل تهديداُ لسالمة املشاركات.

عىل كل األحوال، فكري جيداُ إذا كانت هناك مخاطر جسيمة ذات عواقب وخيمة حينها ال ينبغي عليك تطبيق هذا املنهج.

IV. الخطوة الرابعة: تحديد املخاطر املحتملة
استيعاب مخاطر تنفيذ هذا املنهج.

إن السعي للتغري ليس دامئاُ بعيداُ عن املخاطر. فقد يأيت محاطاُ بخطر رفض املجتمع او التعرض للمساءلة او التعرض لألذى البدين. فالفتيات والشابات الاليت يشعرن بالتمكني بعدما يتعلمن عن حقوقهن قد يواجهن 

ردود أفعال عنيفة من بعض افراد االرسة او األصدقاء او املعلمني او غريهم ممن ليس لديهم االستعداد لتقبل التغيري. وهناك أشكال أخرى للمخاطر مثل عدم القدرة عىل الوفاء بااللتزامات األخرى كالدراسة والعمل 

واملهام املنزلية وااللتزام بالوقت املخصص للعائلة واألصدقاء، أو الشعور باإلحباط إذا مل تثمر الجهود املبذولة عن حدوث تغيري مبارش أو رسيع.

من الهام تحديد املخاطر املرتبطة بالعمل عىل إنهاء العنف ضد الفتيات والسيدات يف مجتمعك او بلدك. عندما تدركني هذه املخاطر سوف تستطيعني اتخاذ القرارات املناسبة بشأن الصعوبات التي ميكنك مواجهتها 

وكيف تنفذين ذلك بأكرث الطرق اماناُ.

خذي وقتاُ كافياُ للتفكري يف األجواء التي ستعملني بها وتأكدي من وضع اسرتاتيجية مناسبة لتخفيف حدة املخاطر املحتملة. عىل سبيل املثال، املجموعات التي تعمل يف بلدان تجرم العالقات الجنسية املثلية يحتاجون 

التخاذ قرار بشأن اختيار األنشطة التي سوف ينفذونها والتأكد من دعم األشخاص البارزين باملجتمع لتنفيذ املنهج.

عواقب جسيمة

امنعي حدوثها او تعاميل مع االثار الناتجة عنها

عواقب هينة

امض قدماُ يف التنفيذ

عواقب جسيمة

تجنبها

عواقب هينة

امض قدماٌ يف التنفيذ
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الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة.    •  هيئة األمم املتحدة للمساواة بني الجنسني ومتكني املرأة.

إن رفع الصوت بالحديث عن العنف ضد الفتيات والشابات يتطلب الكثري من الشجاعة والصرب. فبعد ان تقومني بتعريف درجات العنف يف بلدك والسلوكيات الضارة واملخاطر 

املحتملة واملقاومة املتوقع حدوثها لتنفيذ املنهج، يجب أن تتخذي القرار بشأن إمكانية تنفيذ هذا املنهج بأمان يف بلدك. من الهام ان نتذكر انه ليس من الحكمة او األمان 

تنفيذ هذا املنهج يف غياب الدعم املناسب للناجني من العنف، سواء من األطفال او البالغني، يف مجتمعك. 

ضعي يف االعتبار كل املعلومات التي قمتي بجمعها يف الخطوات من i إىل iv، ثم اطرحي عىل نفسك األسئلة التالية:

هل ميكنك تقليل أي مخاطر متوقعة مام يضمن تنفيذ املنهج بشكل آمن؟  •

هل ستفوق الفائدة املرجوة من تنفيذ هذا املنهج املخاطر املتوقعة؟  •

هل قمتي بتحديد األفراد او الجهات التي ستعارض تنفيذ هذا املنهج، وهل قمتي بإعداد اسرتاتيجية للتعامل مع ذلك؟  •

يف النهاية، هل تشعرين بارتياح لتنفيذ هذا املنهج؟  •

ال تضعي نفسك أو مجموعتك او جمعيتك يف موضع الخطر.  •

املواصفات التي تشري إىل عدم توافر األمان الالزم لتنفيذ هذا املنهج

عندما تقومني بتحديد املخاطر قد تقررين بأن تنفيذ هذا املنهج لن يكون آمناُ. إليك بعض النقاط التي ستساعدك عىل اتخاذ قرار بشأن عدم امليض قدماُ يف هذا املرشوع:

النتائج املرتتبة سوف يكون لها تأثري سلبي عىل املجموعة أو عىل جمعيتك الوطنية او عىل املجتمع.  •

ال توجد خدمات دعم للفتيات والشابات يف منطقتك – إذا مل تتوفر خدمات الدعم فال تقومني بتنفيذ املنهج. عوضاُ عنه، ميكنك الرتكيز عىل السعي لوجود خدمات دعم عىل   •

املستوى املحيل.

رفض قادة املجموعة ملحتوى املنهج من األساس. إذا واجهت رفضاُ من قادة املجموعة ملحتوى املنهج وكان رأيهم ان العنف ضد الفتيات والشابات هو أمر غري هام فال   •

ترشعني بتنفيذ املنهج حتى تعملني عىل رفع مستوي الوعي لديهم وإمدادهم بالتدريب الالزم.

هل هناك أشخاص او جمعيات من داخل املجتمع تعارض تنفيذ الربنامج؟ حاويل العمل معهم، وإذا وجديت ان تنفيذ املنهج سيضع فريقك يف املخاطر فال تنفذيه.  •

هل هناك منظامت أخرى تعمل عىل نفس املوضوع يف منطقتك وميكن ان تدعمك؟ إذا كانت اإلجابة بال بالرغم من احتياجك للدعم فال تقومني بتنفيذ املنهج حتى تتلقني   •

التدريب الكايف.

هل يشعر أفراد مجموعتك بالغضب او الضيق أو عدم االرتياح اثناء الجلسات؟ من الجائز أن تكون الفتيات والشابات باملجموعة غري مستعدات بعد للمشاركة بالجلسات.   •

قد يشعر الشباب والرجال يف املجموعة باإلحباط والغضب او اإلحراج والضيق اثناء الجلسات. قد يكون من غري املناسب استمرارك بتطبيق املنهج يف الوقت الحايل، ويجب عليك 

التأكد من إنهائه بشكل مناسب. يجب ان تتأكدين من توافر الدعم ألعضاء مجموعتك. وتذكري أنه عليك دامئاُ االلتزام بإجراءات وثيقة حامية الطفل )يرجى العودة للقسم الثاين، 

قامئة االستعداد الخطوة رقم 3(.

هل تجدين ان تنفيذ الجلسات يعزز املفاهيم الخاطئة الشائعة حول أدوار الجنسني واالفرتاضات والعادات املوروثة؟ إذا مل تستطيعني تيسري الجلسات وإدارة النقاش وخلق   •

مساحة امنة للحوار ينبغي عليك عدم تنفيذ املنهج.

مالحظة للقائدات: هذه القامئة مخترصة وغري شاملة. قد تجدين او تجد جمعيتك الوطنية بعض العوامل األخرى التي تشري أنه من غري اآلمن او من غري املالئم تنفيذ هذا املنهج. 

وجود هذه العوامل ال يعني تخليك عن االلتزام بإنهاء العنف ضد الفتيات والشابات. عىل صعيد اخر، ميكنك العمل عىل التخلص من هذه املعوقات وخلق بيئة امنة وداعمة 

ميكنك من خاللها تنفيذ هذا املنهج يف املستقبل. ملزيد من الدعم بخصوص هذا األمر، ميكنك االتصال بالجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة من خالل الربيد اإللكرتوين

stoptheviolence@wagggs.org

V. الخطوة الخامسة: السالمة من األذى
حددي كيف ميكنك تنفيذ منهج أصوات ضد العنف يف مجتمعك بطريقة أمنة.
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التعرف عىل إجراءات حامية الطفل الخاصة بكم.  3  

استجب            فكر           قم بتحويل األمر             قم باإلبالغ عن األمر

من الخطوات األساسية أن تتعرفني إجراءات حامية األطفال والشباب من األذى وكيفية التعامل مع حاالت املكاشفة من قبلهم. تعريف عىل وثيقة حامية الطفل الخاصة بجمعيتك الوطنية بجانب التعرف عىل اإلجراءات 

املعمول بها عىل مستوى جمعيتك وعىل املستوى الوطني يف حالة شعورك بالقلق تجاه احتامل تعرض أحد األطفال لإليذاء او حدوث مكاشفة من أحدهم عن التعرض بالفعل للعنف. اتبعي إجراءات وثيقة حامية 

الطفل املعمول بها عىل املستوى الوطني باإلضافة للنقاط املذكورة الحقاُ عند حدوث مكاشفة من أحد املشاركني. تأكدي من توافر معلومات عن خدمات الدعم واملساعدة املتاحة عىل املستويني املحيل والوطني أثناء 

الجلسات. إذا مل تتوفر أي خدمات للدعم واملساعدة ابحثي عن بديل مالئم او أعيدي النظر فيام إذا كان من املالئم تنفيذ املنهج من األساس.

حضور تدريب عن إجراءات حامية الطفل عىل املستوى املحيل

ميكن لجمعيتك الوطنية أو الجهة الرسمية املختصة بخدمات الطفولة أو إحدى الجمعيات التطوعية أن تقيم تدريباُ للقادة حول كيفية التعامل مع األطفال. ينبغي عليك حضور إحدى هذه الدورات التدريبية لتتعلمي 

املزيد عن كيفية مالحظة عالمات تعرض أحد األطفال للعنف، وما هو اإلجراء الذي ينبغي اتباعه يف حلة الشك يف تعرض أحد افراد املجموعة للعنف. إذا مل تكن هناك تدريبية محلية عن حامية الطفل، يجب ان تعمل 

منظمتك العضو عىل تنظيم أحدها. 

التعامل مع املكاشفة

ال شك بأنها مسؤولية ثقيلة ان تضطرين للتعامل مع مكاشفة من أحد األشخاص حول تعرضهم للعنف و لكن كوين عىل يقني بأنه لديك القدرة عىل التأثري يف حياة إنسان. قد يكون هذا بأبسط الطرق، عن طريق إبداء 

ثقتك فيهم، واالستامع الجيد لروايتهم وإخبارهم بأن ما تعرضوا له يعد شكالُ من أشكال العنف. أيضاً عن طريق توجيههم للجوء لخدمات الدعم واملساعدة املالمئة. تذكري انه ال يجب عليك حل مشكالتهم بنفسك 

وتحويلهم للمسؤولني عن حامية الطفل التخاذ الخطوات التالية. يف حالة حدوث مكاشفة من أحد األطفال لك، ال تقومي بإلقاء الكثري من األسئلة ليك نتجنب حدوث مزيد من الرضر للطفل و ليك ال يتعارض ذلك مع 

أي تحقيقات رسمية قد تجري مستقبالً حول الحادث. تذكري أنه إذا مل تتوافر خدمات الدعم واملساعدة املحلية يجب عليك عدم تنفيذ املنهج. إذا كانت لديك ايه تساؤالت او شكوك، يرجى الرجوع لجمعيتك الوطنية 

او للجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة stoptheviolence@wagggs.org  للمساعدة. 

جدير بالذكر انه قد يحدث أن يتعرض القادة أنفسهم للتأثر بسبب محتوى املنهج. قد يكون هناك بعض القادة ممن سبق لهم التعرض لحوادث عنف سابقاً أو حتى يف الوقت الحايل. تأكدي من وجود املساعدة الكافية 

للبالغني، عن طريق وجود من ميكنهم التحدث إليه، وإمكانية انسحابهم من تنفيذ املنهج. ابحثي يف جمعيتك الوطنية عن اإلجراءات املوضوعة لدعم قادة املجموعات. 

مساحة أمنة: ما هو الترصف عند مكاشفة طفل )أقل من 18 عاماً( لك عن تعرضه/تعرضها لسابقة من العنف. 

عندما يقوم طفل )أقل من 18 عاماً( باإلبالغ عن التعرض للعنف، ينبغي عىل قائد املجموعة تحويل األمر ملسؤول حامية الطفل او يقوم بتحويل األمر مبارشة للجهات املختصة حسبام ينص القانون بالبالد. يف حالة 

املكاشفة، يجب عىل قائد املجموعة ان يستمع جيداً بدون ان يلقي الكثري من األسئلة وان يتأكد من تلقي الطفل الدعم الالزم من خالل تحويل األمر للمختصني. أخرب الطفل انه ينبغي عليك إبالغ الجهات املختصة 

حسبام يقتيض القانون وإجراءات حامية الطفل، وأنك لن تقوم مبشاركة ما سمعته منه إال مع أحد األشخاص البالغني الذين ميكنهم تقديم املساعدة. 

هناك بعض العالمات التي ميكنك مالحظتها عىل أحد افراد مجموعتك وتنبئ عن تعرضه للعنف. عىل سبيل املثال، وجود إصابات جسدية ظاهرة عىل الطفل، أو تغيبه عن املدرسة، تعاطي املخدرات، اإلحباط او القلق. 

عموماً قد تدل هذه العالمات عىل أشياء أخرى ولكن ما يزال من الرضوري أن تتحدث مع الطفل وتبادر بتحويله إىل أحد املختصني بحامية الطفل. 

إذا اخربك أحد األطفال أقل من 18 سنه عن تعرضه للعنف اتبع هذه الخطوات البسيطة:
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استمعي جيداً، احتفظي بهدوئك، حاويل عدم إظهار القلق أو الصدمة مام سمعت.  o

خذي االمر بجدية، وطمئني الطفلة /الطفل بأنك تقفني يف صفه، ولكن ال تعطي وعوداً قد ال تستطيعني الوفاء بها.  o

بادري باملساندة والدعم والطأمنينة فوراً. ارشحي للطفل انه إذا كان هناك خطر عليه فإنك ال تستطيعني ان تبقني األمر رساً، ولكنك ستشاركينه فقط مع األشخاص الذين يستطيعون تقديم املساعدة واملساندة   o

والحامية له. 

اشكري الطفل عىل حديثه معك. ووضحي له أن له الحق يف التعبري عن مشاعره، ولكن ال متيل عليه ما ينبغي عليه ان يشعر به.   o

تجنبي إصدار األحكام سواء عىل الطفل او عىل املعتدي.  o

تجنبي إلقاء الكثري من األسئلة أو جعل الطفل يرسد تفاصيل دقيقة عن حادث االعتداء حتى ال يؤثر ذلك عىل أي تحقيقات رسمية قد يتم إجراءها الحقاً. من األفضل ان يتحدث الطفل إىل متخصص.  o

ارشحي للطفل الخطوات التالية، موضحة إذا كان عىل الطفل ان يتحدث مع مسؤول حامية الطفل أو كيف سيتم تحويل األمر للمختصني. إذا كان الطفل عرضة لخطر جسيم يف الوقت الحارض، احريص عىل بقاء   o

الطفل معك او يف مكان آمن مع شخص بالغ يوفر له الحامية.

تحريك بأرسع ما تستطيعني.  o

استجيبي:

بالنسبة لألطفال األكرب سناً، ميكنك امدادهم مبعلومات عن وسائل الدعم املناسبة مثل االتصال بأنفسهم بخط حامية الطفل. أما إذا كان الطفل يف خطر او عرضة لألذى، ارشحي له ملاذا ينبغي عليك االتصال   o

بالسلطات املعنية.

ابقي مع الطفل حتى تقومني باالتصال مبن سيقومون باالهتامم به ورعايته.  o

قومي بتحويل األمر

o قومي بكتابة تقرير مفصل عن واقعة املكاشفة والخطوات التي قمتي باتخاذها مع اخصايئ حامية الطفل- قد يكون لدي جمعيتك منوذج معد لهذا الغرض، ولكن فيام ييل بعض التفاصيل الهامة التي يجب ان 

يتضمنها التقرير.

o سجيل يف تقريرك اسم الطفل، تاريخ امليالد، النوع والجنسية؛ باإلضافة للعنوان ورقم الهاتف واللغة األم التي يتحدث بها. اذكري يف التقرير اسمك ووظيفتك وكيفية االتصال بك، وماهي األسباب وراء شعورك بالقلق يف 

هذه الحالة. حددي اإلصابات التي الحظتيها عىل الطفل، وجود أية إعاقة جسدية ظاهرة عليه مع ذكر بيانات الطبيب الخاص بالطفل. اذكري أية معلومات إضافية لديك عن افراد العائلة خاصة إذا كانوا من األطفال. 

o سلمي التقرير ملسؤول حامية الطفل بجمعيتك.

o حافظي عىل رسية االمر وتأكدي مع عدم مناقشة األمر مع غري املختصني بإجراءات حامية الطفل. مناقشة هذا االمر مع أخرين سواء كانوا بالغني او أطفال تعترب منيمة وقد يكون لها رضر بالغ وخطري. 

o احريص عىل حصولك عىل الدعم الالزم يف حال تعرضك لحالة مكاشفة، حيث ان هذا األمر غالباً ما يثري املشاعر.

إذا كانت املكاشفة بشأن اعتداء حدث يف املايض وال مجال لتكرار حدوثه للطفل مجدداً، يجب عليك أيضاً تحويل االمر لخدمات حامية الطفل املحلية التي قد تناقش مع ويل امر الطفل رضورة اتخاذ أية إجراءات من 

عدمها. يجب ان تصارحي الطفل بأنه يتوجب عليك إبالغ الجهات القانونية املعنية.9

إلبالغ

هل يعاين الطفل او يتعرض لألذى؟  o

هل الطفل عرضه ملزيد من األذى يف الوقت الحايل؟  o

هل هناك اخرين معرضني لألذى؟  o

هل يحتاج الطفل لرعاية طبية؟  o

هل هناك حاجة لتحويل خارجي بشكل فوري؟  o

إذا كانت إجابة األسئلة السابقة بنعم، فيجب االتفاق والبدء يف تنفيذ خطة لالستجابة.  o

فكري وقومي بتقييم املوقف باالشرتاك مع مسؤول حامية الطفل
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التعامل مع املكاشفة من البالغني 
بالرغم من أهمية اإلبالغ عن املكاشفة من األطفال أقل من الثامنة عرش من العمر لضامن سالمتهم من التعرض لألذى، لكن الحفاظ عىل الرسية عند حدوث مكاشفة من البالغني قد تعني الفرق بني الحياة واملوت 

بالنسبة المرأة. عند حدوث مكاشفة من البالغني يجب الحفاظ عىل الرسية الكاملة. ليس هناك ما يلزم باإلبالغ عن واقعة املكاشفة، ولكن إذا شعريت بالقلق او بالرغبة يف مناقشة ما ينبغي عمله يف هذه الحالة ميكنك 

اللجوء ملسؤول رعاية الطفل بجمعيتك. 

مساحة امنة: ماذا يجب عمله إذا حدثت مكاشفة من أحد الشباب او البالغني )فوق 18 سنة( عن تعرضهم للعنف.

ستجيبي: 
استمعي جيداً، احتفظي بهدوئك، اعطي الشابة الحق يف إبداء ما تشعر به.  o

خذي االمر بجدية، وطمئني الشاب/ الشابة بأنك تقفني يف صفهم، ولكن ال تعطي وعوداً قد ال تستطيعني الوفاء بها.  o

ال ترغميها عىل الحديث ضد إرادتها.  o

تجنبي إصدار األحكام سواء عىل الشابة او عىل املعتدي.  o

التزم بالرسية  o

إذا مل تستطع الشابة طلب املساعدة مع شعورك بالقلق تجاهها، قومي بتحويل الحالة للمختصني.  o

اعطي معلومات:
شجعيها عىل البحث عن وسيلة للمساعدة  o

زوديها مبعلومات عن خدمات املساعدة املتاحة وكيفية الوصول إليها إذا أرادت.  o

أخربيها عن الخطوات التالية املتاح لها اتخاذها.  o

ادعمي: 
ً أظهري الدعم والتفهم والطأمنينة فورا  o

ابحثي عن الدعم لنفسك، حيث ان التعرض لحاالت املكاشفة قد يكون مثرياً للمشاعر.  o

التعامل مع مكاشفة عن املعتدين
يف حالة حدوث إساءة او الشك يف صدورها من قبل أحد القامئني عىل تنفيذ املنهج، او يف حالة الشك يف سلوكياتهم ويف ارتباطها بأشكال من االعتداء يجب اتخاذ الخطوات التالية:

إحالة االمر فوراً لرئيس الجمعية الوطنية  o

يتم إبالغ الرشطة يف حالة وقوع اعتداء جنايئ  o

اتبع إجراءات حامية الطفل لحامية األطفال الذين يقعون يف موقع الخطر  o

عضو الجمعية او املتطوع الذي يوجه إليه االتهام باإلساءة يتم إيقافه فوراً عن العمل ويعفى من منصبه. ال يعني هذا االجراء التسليم بصحة االتهام ولكن الغرض منه حامية الطفل أو األطفال املرتبطني بهذا   o

االدعاء ومنع حدوث املزيد.

يتم تعليق أي تحقيق داخيل طبقاً لإلجراءات اإلدارية املعمول بها حتى تفيد الرشطة او جهات التحقيق الرسمية بعدم وجود ما يستدعي تدخلهم باألمر.10  o

زودي املشاركني باملعلومات حول كيفية الحصول عىل املساعدة يف كل جلسة. وضعي حدود للرسية 
مع املشاركني تحت الثامنة عرش من العمر.

اعطي كل األطفال والشباب معلومات عن خدمات الدعم املحلية. ذكريهم بها يف بداية ونهاية كل جلسة. قومي بتوزيع منشورات ومطبوعات عن 

هذه الخدمات تتضمن ارقام خطوط املساعدة والدعم.

عند البدء بوضع قواعد املشاركة وضحي حدود الرسية فب التعامل مع األطفال والشباب دون الثامنة عرش. يف حالة حدوث مكاشفة من أحد 

األطفال دون الثامنة عرش عن التعرض للعنف ينبغي عىل قائد املجموعة اتباع إجراءات حامية الطفل املعمول بها يف جمعيتك وإبالغ مسؤول 

حامية الطفل لعمل بالغ للسلطات املختصة. أما يف حالة املكاشفة من أحد الراشدين عن التعرض للعنف فالرسية تكون مكفولة. 

 “الرسية

ال تقطع وعداً بحفظ الرس لألطفال دون 

الثامنة عرش من العمر وحاول الحصول 

عىل موافقتهم عىل اإلبالغ عن األمر. تذكري 

دامئاً رضورة اإلبالغ عن األمر لتتمكن جهات 

الشؤون االجتامعية والسلطات القانونية من 

اتخاذ اإلجراء املناسب.11”
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 4  بناء رشاكات محلية

التعاون مع جمعيات او مختصني يف العمل عىل وقف العنف ضد الفتيات والشابات سوف يجعل تنفيذ هذا املنهج أكرث نجاحاً. فيام ييل قامئة بالطرق التي تستطيعني بها تحديد الرشكاء املحتملني:

حددي الخرباء املحليني والجمعيات التي تعمل عىل موضوع العنف ضد الفتيات والشابات  o

حددي خدمات الدعم املتوفرة للناجني وضحايا العنف.  o

استخدمي أداة: خريطة الحلفاء والرشكاء ومصادر املقاومة )صفحة 19 (

ضعي خطة لتحديد من ستتواصلني معهم وكيف سيتم التواصل باستخدام أداة: إرشاك املجتمع )صفحة 108(

من الهام اشرتاك املجتمع يف إعداد وتنفيذ هذا املنهج. فالعمل املنظم عىل مستوى املجتمع لن يساهم فقط يف نجاح املنهج بل سيضمن أن يكون للربنامج أثر بالغ عىل وقف العنف.

تواصيل مع الجمعيات والخدمات االجتامعية لبدء بناء عالقة عمل. اطلبي النصح حول كيفية جعل هذا املنهج آمناً ومناسباً. تعريف من جهات املساعدة املحلية عىل الخدمات التي يقدمونها للشباب الذين يتعرضون 

للعنف او حتى الذين يروجون له او ميارسوه. ميكن للجمعيات املحلية أن توفر التدريب للقادة أو حتى أن تساهم يف تنفيذ بعض الجلسات. ميكنك االنضامم للحمالت العاملة عىل املستوى املحيل. تعريف من جهات 

حامية الطفل املحلية عىل اإلجراءات املعمول بها لإلبالغ عن حاالت التعرض للعنف. ابقي رشكائك عىل اطالع بتطورات تنفيذ املنهج وادعيهم للحديث إىل أفراد مجموعتك.

تأكدي من إبالغ الجهات املعنية وأولياء األمور عن بدئك يف تنفيذ املنهج واحريص عىل اطالعهم عىل ما يستجد أثناء التنفيذ.

أولياء األمور هم رشكاء فاعلني يف نجاح هذا املنهج. احريص عىل اشرتاكهم معك منذ البداية وعرب التنفيذ وصوالً للنتائج.

برجاء الرجوع لإلرشادات: االستعانة باإلباء وأولياء األمور )صفحة 74(

يوضح هذا املخطط كيف ميكن دمج املجتمع بأكمله يف تنفيذ املنهج. ميكنك تعديل او تغيري هذا املخطط ليناسب كيف ستنفذين املنهج ومن سيتأثر به. 

املرشدات وفتيات الكشافة:
جلسات، حمالت، أنشطة، لقاءات، املوقع االلكرتوين

اآلباء:

يتحدث أطفالهم عن الجلسات، يطبق األطفال 

ما يتعلموه، تتم استضافتهم كضيوف للجلسات، 

خطابات دورية، أنشطة الحمالت، لقاءات

قادة املجموعات:

جلسات تدريبية، تنفيذ الجلسات، أنشطة الحمالت، 

كتيب املنهج، املوقع االلكرتوين

أخرين: 

عيل سبيل املثال وسائل اإلعالم و املرشوعات 

املحلية. 

سجيل ما عندك

املعلمني يف املدارس املحلية:

يتحدث األطفال عن أنشطة املنهج، تطبيق 

ما يتعلمونه، أنشطة الحمالت، ينفذ األطفال بعض 

الجلسات وما تعلموه يف املدرسة

األطفال والشباب يف املجتمع:

يتحدث رفاقهم عن الجلسات ويطبقون ما تعلموه، 

أنشطة الحملة

الشخصيات البارزة يف املجتمع

كضيوف للجلسات، الحديث عن الجلسات يف 

املجتمع، تطبيق األطفال ملا تعلموه باإلضافة لتنفيذ 

أنشطة الحملة

خدمات الدعم املحلية:

الرعاية الصحية والشؤون االجتامعية

التحويل املبارش، أنشطة الحملة، تدريب القادة، 

تنفيذ الجلسات
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حددي اشكال العنف التي تظهر يف مجتمعك.   5  

يوجد بهذا الدليل العديد من األدوات ملساعدتك عىل فهم بعض أشكال العنف التي تظهر مبجتمعك او بلدك.

استخدمي األداة التالية لتبحثي بشكل أعمق عن أشكال العنف املنترشة يف مجتمعك. استعلمي من الجمعيات املحلية والوطنية عن تجارب واحتياجات الفتيات 

والشابات يف مجتمعك.  اجري بحثا حول اشكال العنف املنترشة يف مجتمعك. عىل سبيل املثال، ابحثي عىل االنرتنت، استمعي لإلذاعة وشاهدي الربامج التليفزيونية 

أو تحديث مع أحد الخرباء. اطلبي من مجموعتك ان يبحثوا يف الجرائد اثناء إحدى الجلسات. ال تنيس أن تبحثي عن الضغوط واملشكالت التي تواجه الشباب 

والرجال أيضاً. 

ميكنك استخدام االستبيان )للمرحلة املتوسطة والكبار- انظري صفحة 102-93( أو األنشطة )ملرحلتي السنوات املبكرة والصغار – انظري صفحة 76( لقياس مستوى 

معرفة ووعي مجموعتك بالعنف ضد الفتيات والشابات. ستجدين ما سبق ذكره بقسم األدوات يف نهاية هذا الدليل. ميكن ان تجدي هذه األدوات تحت عنوان 

التخطيط والتقييم – للسنوات املبكرة والصغار، وأيضاً التخطيط والتقييم – للمرحلة املتوسطة والكبار يف نهاية هذا الدليل. 

قومي باستكامل االستبيان واألنشطة تبعاً للمرحلة العمرية املالمئة )يف صفحات 102 و 67(. راجعي صفحات املعلومات )صفحة 38 إىل 64( وفكري يف الصور 

املختلفة للعنف. إذا رغبتي يف استخدام األدوات املوجودة بالدليل لتكتشفي مستوى الوعي والفهم لدى املرشدات أو فتيات الكشافة مبجموعتك، تذكري دامئاً ان 

توفري املساحة األمنة والداعمة لذلك )ارجعي للقسم الثاين، الخطوة رقم 7(. اعطي دامئاً الوقت الكايف للمشاركات للتحدث معك عىل انفراد بعد استخدام أدوات 

التخطيط والتقييم وبالنسبة للمشاركات األكرب سناً احريص عىل تزويدهن بكيفية االتصال بخدمات الدعم املحلية. ميكنك التنسيق مع خدمات الدعم املحلية لتوفري 

خدمة الزيارات للمشاركات األكرب سناً.  

قد ترغبني يف البحث عن معلومات عن موضوع العنف ضد الفتيات والشابات يف مجتمعك او بلدك بالرجوع عىل السبطات الحكومية املحلية أو مجموعات دعم حقوق املرأة والطفل املحلية أو الخدمات االجتامعية 

املحلية. 

أداة:  

التعرف عىل بعض صور العنف ضد الفتيات والشابات يف مجتمعك أو بلدك.

Tips    Questions to ask 

ماهي اإلحصاءات املحلية والوطنية حول العنف 

ضد الفتيات والشابات؟

ما هي صور العنف التي تتعرض لها الفتيات 

والشابات يف مجتمعك؟

ماهي القوانني املحلية والوطنية التي تواجه العنف 

ضد الفتيات والشابات؟

ما هي فعالية تلك الترشيعات؟

هناك نقص يف البيانات عن تعرض الفتيات والشابات للعنف عىل مستوى العامل ولكن اعميل عىل إيجاد ما ميكنك من معلومات. 

قومي بإضافة اإلحصاءات التي تتوفر عن بلدك لصفحات املعلومات املوجودة بهذا املنهج إذا أمكن. 

قد ال تكون هناك قوانني محددة تجاه اشكال مختلفة من العنف ضد الفتيات والشابات فني حني تعترب جرمية يف ظل قوانني أخرى. 

هل تحمي القوانني الحالية الفتيات والسيدات من العنف املوجه ضدهن؟

من الهام ان نضع يف االعتبار الثغرات املوجودة يف القوانني. هل الفتيات والشابات )والسيدات واملجتمع عامة( عىل دراية بوجود هذه 

الترشيعات؟ هل هناك معلومات توضح إذا كان يتم تطبيق هذه الترشيعات؟ إذا كانت اإلجابة بال، ما هي األسباب وراء ذلك؟ هل 

تأخذ الرشطة بالغات العنف بجدية؟ ماهي إمكانية وصول الفتيات والشابات للنظام القضايئ؟ هل هناك بيانات حول عدد الجرائم 

املسجلة مقارنة بعدد األحكام والعقوبات التي تم تطبيقها؟ هل تتوافر خدمات اجتامعية مناسبة للضحايا؟
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أعدي نفسك.   6 

خصيص وقتاً لتأمالتك الشخصية حول العنف ضد الفتيات والشابات. التوجيه والدعم الذي قد يتوفر لك من قائدة مجموعة أخرى سوف مينحك الوقت للتأمل يف محتوى املنهج. 

تأكدي من معرفتك أين تجدين الدعم الالزم إذا حدث وتعرضت من قبل او تتعرضني بالفعل للعنف، أو إذا كنتي ترغبني يف استيضاح بعض النقاط بعد الجلسات.

فيام ييل بعض املقرتحات التي قد تساعدك عىل التأمل يف مواضيع العنف ضد الفتيات والشابات واملساواة بني الجنسني، وعىل التفكري ملياً يف خرباتك الشخصية وسلوكياتك 

وأفكارك. من الهام لك معرفة موقفك وإعادة تقييمه بشكل منتظم. 

. ابحثي عن مصادر للموضوع وادرسيها جيداً وبخاصة الجوانب التي تفتقرين فيها للمعرفة الكافية. ركزي عىل املصادر التي تتعارض مع أرائك واستنتاجاتك. فالذكورة واالنوثة أو 

ما يعرف بالنوع هو موضوع يثري الكثري من الجدل.

. ما هي األشياء التي تعتربينها إساءة او عنف ضد الفتيات والسيدات؟ بعض األنشطة يف هذا املنهج تشجع املشاركني عىل متييز صور مختلفة من العنف وعىل تحدى القوالب 

النمطية ألدوار الجنسني. تصفحي األنشطة وفكري يف انطباعاتك الشخصية وأرائك حول املوضوعات املطروحة.

. فكري يف مشاعرك الشخصية نحو العنف ضد الفتيات والسيدات. ال ترتددي يف طلب املساعدة إذا شعريت بالحاجة إليها.

. اقرأي كتب ومدونات، شاهدي األخبار واألفالم التي تتناول العنف ضد املرأة حتى يتسنى لك فهم األمر بشكل أكرب.

. تعريف عىل القوانني والسياسات املعمول بها عىل مستوى الدولة فيام يتعلق بالعنف ضد الفتيات والشابات. 

. تعريف إىل الترشيعات املتعلقة باملساواة بني الجنسني يف بلدك، باإلضافة عىل املعاهدات الدولية والترصيحات التي تدعم املساواة بني الجنسني. 

. تحديث إىل اصدقائك وزمالئك عن فكرة الذكورة واألنوثة او النوع. ما هي التجارب التي مررت بها؟

. راقبي كيف يتحدث الناس حولك عن الرجال والنساء وأدوار كال الجنسني.

. الحظي ترصفاتك الشخصية تجاه كل من األطفال من الذكور ومن اإلناث، املراهقني من الذكور ومن اإلناث، والبالغني من الذكور ومن اإلناث، هل هناك اختالف يف املعاملة؟ ما 

هو السبب؟

. فكري ملياً يف الفرق بني الجنس والنوع. الجنس هو صفة بيولوجية – فاالنسان يولد حامال صفات ترشيحية لذكر او انثى. بينام النوع يقصد به مفهوم اجتامعي وهو ليس يشء 

جامد بل مييل أكرث لكونه مقياس متغري. عىل سبيل املثال، فكري من منظور النوع أثناء تصفحك للجريدة؛ كيف يظهر األشخاص يف الصور او املقاالت؛ من الذي يتم األخذ برأيه 

ويطلب منه التعليق عىل املوضوعات املختلفة؛ أين تظهر النساء يف الجريدة وأين يظهر الرجال؟ 12
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اخلقي بيئة آمنة وداعمة  7 

1. اتبعي إجراءات وثيقة حامية الطفل املحلية

من الهام ان تفهمني وتطبقني إجراءات وثيقة حامية الطفل املحلية. راجعي قامئة خطوات اإلعداد، خطوة 3 ملزيد من التفاصيل.

2. ال تقبيل أو تسمحي بأي قول او فعل ميسء

ال تقبيل او تسمحي بأي إساءة بالقول أو بالفعل داخل املجموعة. اتبعي قواعد التعامل الخاصة بقادة املجموعات لبناء الثقة وترسيخ السلوك املحرتم املسؤول. واجهي كل قول او فعل يرسخ للتمييز ووضحي ان ذلك 

مرفوض يف املجموعة. اعطي انتباه خاص ألي تعليقات او سلوكيات تتسم بالعنرصية او التمييز الجنيس أو العداء ألي مجموعة بعينها. )راجعي القسم الثاين اإلعداد، قامئة التحقق من اإلعدادات خطوة 8(

ال تقبيل او تسمحي بأي فعل من البلطجة أو التنمر، واعلمي ان أغلب سلوكيات التنمر قامئة عىل أساس من التمييز يف الجنس أو النوع.13 قد يظهر التنمر حتى يف مجموعات الفتيات فقط او الفتيان فقط، حيث يقوم 

األطفال أو الشباب بجرح وإيذاء بعضهم البعض عن طريق نرش الشائعات عن الحياة الجنسية او شكل الجسد او التوجه الجنيس لبعضهم )سواء يف الحقيقة او عىل االنرتنت(. تذكري انه ينبغي عليك مواجهة أي تحرش 

او تنمر. 

3. احريص عىل اشرتاك كل األطفال والشباب 

املشاركة املتساوية لكل األطفال والشباب أساسية يف تنفيذ هذا املنهج. قومي بتعديل األنشطة لتضمني انخراط كل املشاركني. عىل سبيل املثال، قد تحتاجني أن تعميل يف مجموعات صغرية أو ثنائيات إلتاحة الفرصة 

لألطفال او الشباب الهادئني ليتحدثوا بحرية؛ أو لتشجيع مجموعات مختلفة من األفراد عىل اتخاذ أدوار قيادية.

4. استخدمي لغة مناسبة

استخدمي لغة مناسبة ومالمئة للسن للتواصل حتى يتسنى للجميع فهمك. تحققي إذا كان أفراد املجموعة يحتاجون لرشح إضايف. استخدمي لغة محايدة ال تحمل متييز عىل أساس النوع وكوين حريصة أال تدعمي 

القوالب النمطية عن النوع او تستخدمي لغة تعزز التمييز بني الجنسني.

استخدمي لغة مناسبة لوصف العنف ضد الفتيات والشابات بخاصة عند العمل مع مرحلة السنوات املبكرة والصغار. قد تودين ان تستخدمي كلامت مثل تعرض الفتيات والشابات ‘لألذى ‘من االخرين، أو عن 

شعورهن ‘بالضيق ‘من البعض أو انهن يشعرن بعدم االرتياح بسبب بعض األشخاص.

5. ال تفرتيض أن جميع املشاركني يرغبون بنفس النوع من العالقات

ال تضعي افرتاضاً ان جميع أعضاء مجموعتك لديهم او يرغبون يف نفس النوع من العالقات. تذكري ان تضمي كل املشاركني عىل اختالف هوياتهم واتجاهاتهم، وأيضاً امنحي ألفراد املجموعة الحق يف الخصوصية فيام 

يتعلق بهوياتهم الجنسية او عالقاتهم الشخصية، فقد ال يرغبون بالتحدث عن أمور تخصهم بشكل علني. 

“ يجب ان ننتبه جميعاً لدعم ومساعدة بعضنا 

البعض لنكمل الربنامج الهادف ملجابهة العنف ضد 

الفتيات والشابات – قائدة مجموعة، الفلبني”

من املهم خلق بيئة أمنة لألطفال والشباب يشعرون فيها بالدعم واالرتياح ليتحدثوا 

عن حقوقهم وعن املساواة بني الجنسني وعن العنف ضد الفتيات والسيدات.

من الهام أيضاً ان يتم االتفاق عىل قواعد أساسية للتعامل تتسم بالحساسية وتوفر 

الدعم وتحرتم االختالف والتنوع. كوين لطيفة يف نفس الوقت حازمة فيام يتعلق 

بااللتزام بالقواعد املتفق عليها )انظري قسم 2 االعداد، قامئة التحقق خطوة 8(

هذا القسم ميدك بتوجيهات حول كيفية خلق مساحة أمنة وداعمة، معززة بالقيم 

وتحقق املساواة.
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6. احرتمي املعتقدات الدينية واملوروثات الثقافية ولكن واجهي السلوكيات الضارة التي تقر العنف ضد الفتيات والشابات.

احرتمي املعتقدات الدينية واملوروثات الثقافية ولكن واجهي السلوكيات واألفعال الضارة التي ترسخ للعنف ضد الفتيات والشابات. واعلمي ان تغيري السلوكيات يتطلب الكثري من الوقت، ويجب ان يتم بحذر وبرشاكة 

مع املجتمع. ناقيش مع حلفائك ورشكائك من الجمعيات األهلية كيف ميكن مواجهة املعتقدات الخاطئة والسلوكيات التي تقر أو تفرض العنف ضد الفتيات والشابات. تأكدي من فهمك لحقيقة أن كل أشكال العنف 

ضد الفتيات والشابات هي اساءة لحقوقهن اإلنسانية. 

سوف يقوم األطفال والشباب املشاركني مبناقشة أفكارهم وتجاربهم املختلفة وقد يؤدى هذا لوجود مناقشات ساخنة تتطلب إدارتها الكثري من الحساسية والحكمة لضامن سري النقاش باحرتام لجميع األطراف. حاويل ان 

تقدمي مثاالً للسلوك املتحرض والعقلية املتفتحة وتذكري دامئاً انه هناك أكرث من طريقة لرؤية األمور من أوجه مختلفة، مع االهتامم دامئا مبواجهة السلوكيات املسيئة والقوالب النمطية الخاطئة.

7. العمل مع الفتيان والشباب كحلفاء لوقف العنف.

فكري كيف ميكنك التعاون مع الفتيان والشباب. إن انضامم الفتيان والشباب هو نقطة حاسمة لتحقيق املساواة بني الجنسني ووقف العنف ضد الفتيات والشابات. الرجال والشباب حلفاء مؤثرين يف الحمالت التي 

تهدف لوقف العنف ضد الفتيات والشابات. بعض الفتيان والشباب قد يتخذون موقفاً دفاعياً عند الحديث عن هذا املوضوع؛ فقد يشعرون أنهم متهمني بالعنف. من الهام أن يفهموا التأثري اإليجايب الذي قد يتسببون 

فيه عند رفع أصواتهم بالحديث ضد العنف. 

إن القوالب النمطية املتعلقة بالنوع االجتامعي ورهاب املثلية قد يؤثران عىل الفتيان والشباب أيضاً، فنجدهم ينجرفون نحو مجاراة الصورة السلبية للذكورية والتي ال تعكس حقيقة أفكارهم أو شعورهم. صممت 

األنشطة بهذا املنهج لتتيح للفتيان والشباب التغلب عىل هذه القوالب النمطية الخاطئة. تأكدي من ان الشباب والفتيان ال يشعرون كأنهم أعداء او ضد الفتيات والشابات. 

من الهام أن ندرك أن الفتيان والشباب يتعرضون أيضاً لبعض صور العنف. إذا كانت هناك مكاشفة من أحدهم عن التعرض للعنف، يف هذه الحالة اتبعي نفس إجراءات وثيقة حامية الطفل. ارجعي للقسم الثاين 

اإلعداد، قامئة التحقق خطوة 3، للتعرف عىل إجراءات وثيقة حامية الطفل خاصتك. 

|| ارجعي لقسم اإلرشادات: العمل مع الشباب والفتيان لوقف العنف ضد الفتيات والشابات )صفحة*( ملزيد من االرشادات. 

انظري القسم الثاين اإلعداد، قامئة التحقق خطوة 3، تعريف عىل إجراءات حامية الطفل خاصتك. ||

8. احصيل عىل موافقة املشاركني عىل تطبيق منهج الحصول عىل الشارة، واسمحي لهم بالحصول عىل وقت مستقطع متى أرادوا.

ارشحي املنهج ومحتويات كل نشاط بوضوح للمشاركني قبل بداية كل جلسة. اطلبي موافقتهم عىل املشاركة يف النشاط واجتهدي ملالحظة ظهور عالمات عدم االرتياح عىل األطفال والتي قد ال يستطيعون التعبري عنها 

قوال. أثناء تنفيذ املنهج، اسمحي لهم باالنسحاب من أي نشاط إذا أرادوا ووفري لهم مساحة بديلة بإرشاف وأنشطة مناسبني. أثناء تيسري املناقشات واألنشطة عن هذا املوضوع، ينبغي ان تنبهي املشاركني لطبيعة 

املحتوى الذي سيتم مناقشته ويكون لهم اختيار املشاركة او عدمها. أيضاً اعطي لهم الفرصة ملامرسة نشاط اخر يف نفس الغرفة – ضعي بعض الكتب أو األدوات الفنية يف أحد األركان الذي ميكنهم التوجه إليه إذا ما 

شعروا بالضيق من محتوي املنهج. احريص عىل وجود إرشاف من شخص مناسب من البالغني لهذه األنشطة املنفصلة. كام ينبغي أن تتابعي هؤالء الذين شعروا بالتأثر من الجلسات، تواصيل معهم ولكن بدون ان تحاويل 

استجوابهم؛ امنحيهم فرصة أمنة وداعمة للتحدث معك بدون ان تجربيهم عىل ذلك. 

9. تعلمي كيف تديرين املناقشات املثرية للجدل حول املوضوعات الحساسة بني املجموعات املتباينة. 

عندما تكون احتياجات ومخاوف وتجارب املتعلمني هي أساس املنهج الذي تطورينه وتنفذينه، ينبغي عليك ان تتخذي أسلوب يجعل من املتعلم محوراً للعملية التعليمية. 

طوري املنهج بحيث يستجيب الحتياجات مجموعتك. حاويل قدر اإلمكان ان تبحثي عن أشكال العنف التي تعاين منها الفئات املهمشة والتي ال تحظي بالتوثيق الكايف.

|| ملزيد من املعلومات، ارجعي إىل اإلرشادات: مهارات وطرق التيسري )صفحة*( ||

10. تفهمي احتياجات كل املشاركني والحظي احتامل وجود ناجني أو ضحايا للعنف يف املجموعة. 

هناك احتامل لوجود ناجني او ضحايا للعنف يف املجموعة، وعليه يجب ان يكون كل القادة عىل معرفة بإجراءات حامية الطفل املوجودة بهذا الدليل مع االلتزام الكامل بهذه اإلجراءات مبا فيها اإلبالغ عن اية مكاشفة 

من األطفال أقل من 18 عام بالطريقة املناسبة. 

بالنسبة للبالغني، يجب احرتام استقاللية الناجني وحقهم يف اتخاذ القرار، فهم وحدهم القادرون عىل تحديد ماهي االستجابة املفيدة وما هي املساعدة التي يحتاجونها. تفهمي ظروفهم العائلية واالجتامعية، واستجيبي 

الحتياجاتهم الحالية. بالنسبة لبعض الناجني من العنف، قد تكون هذه الطريقة هي وسيلة لتمكينهم من التعايف. تأكدي دامئاً من توافر الدعم املناسب لهم.

||برجاء الرجوع لفقرة “ تعريف عىل إجراءات حامية الطفل املحلية خاصتك” )قامئة التحقق لإلعدادات خطوة 3، صفحة*( ملزيد من املعلومات || 
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11. وفري الدعم املستمر

من الهام ان توفري الدعم املستمر لألطفال والشباب عن طريق الخدمات املناسبة واملساحات األمنة. 

بعض األشخاص يف املجتمع قد يترصفون بشكل دفاعي او عدواين يف حالة ما إذا تعرضت سلوكياتهم للمساءلة او املواجهة، مام قد يهدد افراد املجموعة يف حالة مواجهتهم لألخرين. تحديث عن املخاطر املحتملة 

واالحتياطات الواجب اتخاذها مع افراد مجموعتك، واطلبي مشاركة الشخصيات املؤثرة يف املجتمع واملعلمني واآلباء للحد من ردود الفعل الغاضبة، وملزيد من الدعم للفتيات والشابات.

إن األطفال والشباب الذين يتخذون نهجاً مختلفاً عن املتعارف عليه من أدوار الجنسني او العادات والتوقعات السائدة قد يواجهون إهانة او إساءة. اعميل عىل إيجاد املناخ املناسب الذي يستطيع فيه املشاركون 

مواجهة هذه التوقعات وتذكري أن األفكار حول النوع االجتامعي ليست ثابتة وميكن تغيريها مبرور الوقت.

12. قيمي مدى مالءمة أماكن االجتامع لضامن السالمة والراحة. 

استكميل تقييم املخاطر الخاص مبكان اجتامع املجموعة لتتأكدي من توافر األمان والراحة والخصوصية. ميكنك االستعانة بأفراد املجموعة يف تنسيق الغرفة، خصيص مكاناً للتأمل – مساحة يستطيع املشاركون ان يذهبوا 

إليها يف أي وقت خالل الجلسات إذا احتاجوا لالنسحاب لوهلة. ميكن ان يكون هذا املكان عبارة عن ركن هادئ يتواجد فيه قائد أخر او صديق ميكنه توفري الدعم عند الحاجة، أو قد يكون مكان يتمكن فيه املشاركون 

من التأمل والتفكري بشكل فردي – عن طريق الكتابة يف دفرت للتأمالت او ترك مالحظة بدون توقيع يف صندوق للتأمالت. 

13. حافظي عىل أية معلومات يديل بها املشاركون

احريص عىل رسية أي معلومات تحصلني عليها من املشاركني عن مستوى وعيهم او فهمهم للعنف. ويشمل ذلك بيانات التقييم. 

“ بالرغم من شعوري املبديئ بالقلق تجاه املوضوع، 

تأثرت كثرياً باستجابة الفتيات وكيف عربن عن بعض 

املخاوف/القلق واألفكار الخاصة بهن. شجعني كثريا 

ارتياحهم للحديث معنا وحديثهم لنا عن مخاوفهم 

وقلقهم – قائدة مجموعة، اململكة املتحدة” 
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 8  التوقيع عىل مدونة قواعد السلوك الخاصة بالقادة وباملشاركني

د يكون من املفيد ان توضع قواعد للتعامل للقادة وأخرى للمشاركني يف بداية هذا املنهج. يجب ان توضح هذه القواعد ماهي السلوكيات املتوقعة من املجموعة ومن القادة.

مدونة قواعد السلوك الخاصة بالقادة
بعض النقاط التي يجب وضعها يف االعتبار عند االشرتاك يف وضع قواعد التعامل الخاصة بالقادة:

االستامع الفعال

استمعي إىل الشباب. استخدمي األسئلة ذات النهايات املفتوحة لتشجيعهم عىل النقاش، مثل ‘ماذا يعني ذلك بالنسبة لك؟ ‘او ‘كيف تجد تأثري ذلك عليك؟ ‘. شجعي املشاركني عىل خوض النقاش عن طريق تقبل أراءهم 

والتأكيد عىل صالحية شعورهم. اخلقي بيئة يسودها االحرتام وال تسمحي بأية تعليقات سلبية أو محرجة؛ شجعي التعاطف وانبذي الحكم عىل األخرين وضيق التفكري.

كوين مثاالً لالحرتام 

يجب ان يكون قادة املجموعة مثاالً للعالقات القامئة عىل االحرتام، يشجعون املساواة وينبذون العنف، وسوف يتعلم األطفال والشباب منهم ويقلدونهم. إن العنف ضد الفتيات والشابات يصبح مألوفاً عندما يحدث 

علناً مثل التحرش الجنيس او التنمر، حتى أن الفتيات والشابات أنفسهن يتقبلن التفرقة واإلساءة ويرونها جزء عادي من حياتهن اليومية. يجب ان نعمل عىل ان تصل للمجموعة رسالة واضحة وجلية ان العنف ضد 

الفتيات والنساء امر غري طبيعي وغري مقبول، وان تتوفر لهم القدوة الحسنة والنموذج اإليجايب للرجل واملرأة. 

ابني عالقات قامئة عىل الثقة 

إن وجود عالقة قامئة عىل االحرتام والثقة بني قادة املجموعة واملشاركني من شأنه ان ييرس خلق حوار رصيح وبناء ويضمن ان يطلب األطفال والشباب املساعدة متى احتاجوا إليها. بشكل عام يجب الحفاظ عىل الرسية 

ولكن بحدود، خاصة مع األطفال دون الثامنة عرش أو إذا شعر أحد القادة أن هناك طفل او شاب معرضاً للخطر او يشكل خطراً عىل األخرين. عموماً ال تناقيش ما قام الطفل او الشاب بكشفه لك إال مع املختصني 

بحامية الطفل او الجهات املعنية. 

احرتمي االختالف

يختلف األشخاص باختالف تجاربهم ونشأتهم وطرق معيشتهم. اظهري التقدير لهذا االختالف داخل املجموعة وتعاميل باحرتام متساوي مع الجميع بغض النظر عن اختالف العرق أو السن او النوع او التوجه الجنيس 

أو القدرات أو الديانة او الحالة االجتامعية واملادية. 

قواعد التعامل للمجموعة
قومي بطرح األسئلة التالية عىل افراد املجموعة لتتمكني من صياغة قواعد التعامل ألفراد املجموعة بشكل يتناسب مع احتياجات املشاركني:

كيف ميكننا ان نجعل هذه الجلسة امنة وداعمة، بحيث ال يتعرض أحد للعنف او التمييز؟  •

كيف ميكننا أن نقدم الدعم ألحدكم أو لشخص نعلم انه يتعرض للعنف؟  •

كيف ميكن أن نضمن أن كل منكم يحصل عىل فرصة املشاركة يف الجلسات؟  •

كيف نحقق اندماجكم سوياً؟  •

إذا كان هناك أوالد يف املجموعة – كيف نضمن ان يكون هذا املكان امن وبناء لكل من األوالد والفتيات؟  •

إذا كان هناك اختالف يف األعامر او القدرات بني أفراد املجموعة – كيف نضمن ان تالئم االنشطة الجميع واال يشعر أحد بالنبذ او اإلهامل؟  •

كيف سنتعامل مع السخرية؟ يف بعض املجتمعات تستخدم السخرية أو النكات إلخفاء اإلحراج والخوف أو كوسيلة للتنمر. الدعابة املناسبة قد تخفف من حدة التوتر وتساهم يف تعميق الثقة. كيف سنضمن أال   •

يتسبب مزاحنا يف مضايقة بعضنا البعض؟
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 9  ابني املنهج الخاص بك

تحتوي كتيبات األنشطة عىل أنشطة ألعامر مختلفة وعن موضوعات مختلفة وتناسب أجزاء مختلفة من العامل. ميكنك ان تبني منهجاً آمناً ومالمئاً وشيقاً ملجموعتك. 

اختيار األنشطة التي ستنفذينها
اختاري األنشطة املناسبة واملالمئة ملجموعتك. اتبعي هذه الطريقة املكونة من ست خطوات لتختاري األنشطة:

أكميل تقييم املخاطر

قسم 2 خطوة 2

تعريف عىل إجراءات حامية الطفل الخاصة مبؤسستك

قسم 2، خطوة 3

26

ابني رشاكات محلية، وقومي بتحديد أشكال العنف ضد الفتيات والشابات التي تظهر يف 

مجتمعك حتى تتمكنني من بناء املنهج الخاص بك باستخدام قسم 2 الخطوات 4 و5

اقرأي صفحات املعلومات عن كل شكل من اشكال العنف )ارجعي للقسم 3 من هذا الدليل( 

وقرري أي األنشطة سوف تقومني بتنفيذها اسرتشاداً بالجداول يف نهاية كل صفحة معلومات. 

فكرى يف املرحلة العمرية وقدرات مجموعتك واختاري ما يناسبهم من أنشطة

حددي املرحلة العمرية والقدرات الخاصة باملجموعة التي ستعملني معها

راجعي األنشطة الخاصة بهذه املرحلة العمرية وقررى أيها مناسب أكرث ملجموعتك. اختاري 

أنشطة تتناسب مع خربات الفتيات والشابات يف مجتمعك.

املنهج الخاص بك
ميكن تنفيذ الجلسات الست خالل اجتامعات الفرقة عىل مدار ستة أسابيع او أكرث، او من خالل تنظيم فعالية خاصة، او خالل سلسلة من املخيامت القصرية/ الحلقات الدراسية. تذكري انه ميكنك توزيع جلسات املنهج 

ضمن أنشطة املرشدات/فتيات الكشافة املعتادة. إن محتوى هذا املنهج مكثف وحساس، لذلك قد ال ترغبني يف تفكيكه او إطالة وقت تنفيذه. قد تجدين أيضاً ان بعض الجلسات قد تستلزم وقتاً أطول من غريها مام 

يضطرك الن تفردي لها أكرث من اجتامع واحد من اجتامعات الفرقة.

استخدمي املخطط بالصفحة املقابلة ملساعدتك يف التخطيط للمنهج الخاص بك.
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متي يتم التنفيذ لوقت املحدد للجلسة القسم        النشاط

نفذي جلسة االفتتاح قبل التخطيط لبقية 

املنهج. حيث سرتشدك للعناوين واملوضوعات 

التي ستتناولينها يف الربنامج.

ابدأي بإيجاد مساحة داعمة 

لألطفال والشباب؛ ليتحدثوا 

عن املساواة بني الجنسني 

والعنف ضد الفتيات 

والشابات

فكري ما الفرق بني كونك 

ولد او بنت. افهمي التفرقة 

بني الجنسني والتمييز 

وادعمي املساواة.

حددي العنف ضد الفتيات 

والشابات. ادريس اشكال 

العنف ضد الفتيات 

والشابات وبخاصة االشكال 

التي تظهر يف مجتمعك

ادعمي العالقات القامئة عىل 

االحرتام. اعميل عىل تنمية 

مهارات تكوين العالقات 

ودعم األصدقاء

تحديث عن حقوق الفتيات. 

اعميل عىل زيادة الوعي 

بحقوق الفتيات والسيدات 

اإلنسانية

اعميل عىل وقف العنف. 

خططي ونفذي لحملة 

أو نشاط لرفع الوعي 

لوقف العنف ضد الفتيات 

والشابات. انضمي للحملة 

العاملية لوقف العنف ضد 

الفتيات والسيدات.
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التقييم )قبل وبعد التنفيذ(  10 

من الرائع ان تقومني بتنفيذ هذا املنهج الهام، ولكن ينبغي عليك ان تقومني بدراسة وقياس تأثريه عىل املشاركني وعىل املجتمع. لتتمكني من ذلك، يجب عليك ان تجمعي املعلومات حول مستوى معرفة ووعي 

وسلوكيات املشاركني قبل وبعد تنفيذ املنهج. عندما تقومني بجمع تلك املعلومات قبل البدء يف تنفيذ املنهج، ميكنك حينها تصميم وتنفيذ منهجاً مناسباً وشيقا صيغ خصيصاً تبعاً الحتياجات مجموعتك. استعيني 

باألدوات والتخطيط والتقييم املوجودين بهذا الدليل – ملرحلة الطفولة املبكرة والصغار )انظري صفحة **(، وللمراهقني واألكرب سناً )انظري صفحة **( ملزيد من املعلومات عن التقييم. ينبغي ان تستخدم هذه األدوات 

قبل وبعد تنفيذك للمنهج. مبجرد ان تقومني بجمع املعلومات باستخدام هذه األدوات، ميكنك استكامل التقرير اإلليكرتوين الذي صممته الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة )انظري الروابط اإلليكرتونية 

املوجودة باألسفل(. سوف تقوم الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة باستخدام هذه البيانات لتعريف املوضوعات الدارجة عاملياً. إن تقييم التأثري الذي يحدثه منهج أصوات ضد العنف هو خطوة رئيسية 

ملعرفة ما إذا كان العمل الذي نقوم به يف حركة املرشدات وفتيات الكشافة يساهم يف وقف العنف ضد الفتيات والشابات حول العامل. سوف تزودنا هذه البيانات باألدلة التي تدعم تنفيذ هذا املنهج عىل نطاق أوسع 

ولعدد أكرب من الفتيان والفتيات والشابات والشباب ليعرفوا ما هي حقوقهم وكيف يطالبون بها. 

سوف تبقي البيانات دامئاً مجهولة املصدر.

روابط الستامرات التقييم االلكرتونية الخاصة بالجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة:

قادة املجموعات للسنوات املبكرة والصغار ميكنهم إمتام هذا التقرير:

 /http://wagggs.voices-against-violence-early-younger-years-leaders.sgizmo.com/s3

قادة املجموعات للمرحلة املتوسطة والكبار ميكنهم إمتام هذا التقرير:

 /http://wagggs.voices-against-violence-middle-older-years-leaders.sgizmo.com/s3

تقرير خاص باملنسقني الوطنيني ملنهج أصوات ضد العنف:

 /http://wagggs.Voices-Against-Violence-MO.sgizmo.com/s3

stoptheviolence@wagggs.org إذا رغبت يف الحصول عىل نسخة مطبوعة من أداة التقييم، برجاء االتصال ب
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الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة.    •  هيئة األمم املتحدة للمساواة بني الجنسني ومتكني املرأة.

القسم الثالث: 
مني معرفتك

يف هذا القسم: 

سوف يدعمك هذا القسم لتعلم ماهي املساواة بني الجنسني وما هو العنف ضد الفتيات والشابات وكيفية تنفيذ هذا 

املنهج.

هناك مقدمتان – عن املساواة بني الجنسني وعن العنف ضد الفتيات والشابات.

بعد ذلك ستقدم لك صفحات املعلومات حقائق أساسية واحصائيات لتتمكني من بناء معلوماتك عن املوضوعات 

األساسية.

نقاط اسرتشاديه ستدعم تنفيذك للمنهج.

أدوات ميكنك استخدامها للتخطيط للمنهج وتقييمه.

29
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مني معرفتك

“ إن الحديث مع األطفال يعترب مهمة شاقة باألخص حني نتطرق للموضوعات الحساسة. بعض 

املوضوعات قد تجعلنا نشعر باإلحراج من محتواها، والبعض األخر قد يجعلنا نشعر بالضيق لقلة 

املعلومات املتوفرة لدينا عنه. كام اننا يف بعض األحيان نرتدد يف طرح بعض املوضوعات أو اإلجابة عىل 

بعض األسئلة بدافع الحفاظ عىل براءة االطفال. – قائدة مجموعة من مالطا”

مقدمات
مقدمة عن املساواة بني الجنسني  •

مقدمة عن العنف ضد الفتيات والشابات  •

  

صفحات املعلومات
• حقائق عن: األطفال والعنف األرسي

• حقائق عن: التحرش الجنيس

• حقائق عن: العنف الجنيس

• حقائق عن: العنف يف العالقات الشخصية

• حقائق عن: متثيل الفتيات والشابات يف صورة جنسية

• حقائق عن: ختان اإلناث

• حقائق عن: زواج القارصات باإلكراه

• حقائق عن: العنف ضد الفتيات والشابات كانتهاك لحقوقهن اإلنسانية 

     

إرشادات 
إرشادات: العمل مع األوالد والرجال إلنهاء العنف ضد الفتيات والشابات  •

إرشادات: ماذا نفعل إذا..؟  •

إرشادات: مهارات وطرق التيسري  •

إرشادات: أساليب التعلم  •

إرشادات: االستعانة باآلباء وأولياء األمور    •

     

أدوات
التخطيط والتقييم – السنوات املبكرة والصغار  •

التخطيط والتقييم – املرحلة املتوسطة والصغار  •

أدوات: دمج املجتمع  •

املصطلحات  •

ملحق 1: وثيقة حامية الطفل الخاصة بالجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة  •

ملحق 2: أراء القادة يف منهج أصوات ضد العنف  •
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مقدمة عن املساواة بني الجنسني

بعض التعريفات
ماذا نعني بكل من “الجنس” و “النوع”؟

من الهام ان نعي جيداً ماذا يعني مصطلح “النوع” وكيف يختلف عن 

مصطلح “الجنس” املشابه.

“الجنس” يقصد به الصفات البيولوجية والجسامنية التي تحدد كل من الذكر 

واالنثى. 14

“النوع” يقصد به التصنيف االجتامعي والفرص املرتبطة بالذكور واإلناث، 

والعالقة بني السيدات والرجال وبني الفتيات والفتيان، باإلضافة إىل 

العالقة بني النساء وبعضهن وبني الرجال وبعضهم. كل هذه الصفات 

والفرص والعالقات يتم صياغتها بواسطة املجتمع ويتم اكتسابها من خالل 

عملية التعايش واالندماج االجتامعي، وتتسم بأنها متغرية باإلضافة إىل 

ارتباطها بالوقت واملالبسات املحيطة. فالنوع االجتامعي يحدد ما هو 

املسموح وما هو املتوقع وما يحمل قيمة بالنسبة لكل من الرجل واملرأة 

يف سياق معني.15

“الذكر” و”األنثى” ترمز للتصنيف تبعاً للجنس، بينام ترمز “الذكورة” 

و”األنوثة” للتصنيف تبعاً للنوع. وعليه نجد ان سامت الجنس ال تتغري 

بشكل جوهري بني املجتمعات اإلنسانية املختلفة، بينام تتغري سامت 

النوع بشكل كبري بني املجتمعات.

بعض األمثلة للصفات الجنسية:

تحيض النساء بينام ال يحدث ذلك للرجال  •

ميتلك الرجال أعضاء جنسية ذكورية تختلف عن النساء  •

ثدي املرأة يختلف عن الرجل يف الشكل باإلضافة لكونه وسيلة لإلرضاع  •

ميتلك الرجال عامة بناء عظمي أكرب من مثيله لدى النساء  •

بعض األمثلة عىل الصفات املرتبطة بالنوع أو بالقوالب النمطية املتعلقة 

بالنوع:

يف الواليات املتحدة )ويف أغلب الدول(، تجني النساء ماالً أقل بكثري مام   •

يجنيه الرجال عن نفس العمل

يف أغلب انحاء العامل، تقوم النساء بأداء اعامل املنزل أكرث من الرجال  •

يف العديد من انحاء العامل، ال يحظى املتحولون جنسياً بفرص متساوية يف   •

العمل أو السكن او الخدمات العامة بسبب هويتهم الجنسية.16

ماهي املساواة بني الجنسني؟

يقصد باملساواة بني الجنسني التمتع بحقوق ومسؤوليات وفرص متساوية لكل 

الفتيات والفتيان والنساء والرجال. فاملساواة ال تعني ان يكون الرجال والنساء 

متشابهني، ولكن تعني ان حقوق النساء وحقوق الرجال ومسؤولياتهم والفرص 

املقدمة لكليهام لن تعتمد عىل كون الشخص ولد كأنثى او كذكر. املساواة 

بني الجنسني ليست مختصة بالنساء فقط بل يجب ان تكون أمر مهم ومتصل 

بالرجال واألوالد شأنهم شأن النساء والفتيات. فاملساواة بني الجنسني تؤدي 

إىل أن تحظي االهتاممات واالحتياجات واألولويات الخاصة بكل من الرجال 

والنساء بنفس األهمية، مع األخذ باالعتبار مراعاة التنوع بني املجموعات 

املختلفة من الرجال والنساء. فاملساواة بني النساء والرجال هي أحد الحقوق 

اإلنسانية.17

يتم تعريف عدم املساواة بني الجنسني بأنها تفاوت وخلل يف توازن القوى 

والحالة والحقوق والفرص بني النساء والرجال، والفتيات والفتيان. فالنوع 

هو مفهوم تتم صياغته اجتامعياً وبناء عليه يتحدد ما هو املسموح وما هو 

املتوقع وما يحمل قيمة بالنسبة لكل من الرجل واملرأة يف سياق معني. يف 

معظم املجتمعات توجد اختالفات وتفرقة بني الرجال والنساء فيام يتعلق 

باملسؤوليات املوكلة إىل كليهام، واألنشطة التي ميارسونها، وإمكانية الوصول 

إىل املوارد والتحكم فيها، باإلضافة إىل فرص اتخاذ القرار. كل ما سبق ذكره 

يؤدي إىل متييز ضد الفتيات والسيدات باإلضافة إىل حرمانهن من التمتع 

بحقوقهن اإلنسانية.18 وعليه، فإن انعدام املساواة بني الجنسني والتمييز عىل 

أساس النوع يعترب السبب الرئييس للعنف ضد الفتيات والسيدات.

الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة.    •  هيئة األمم املتحدة للمساواة بني الجنسني ومتكني املرأة.  31



حقائق

تتحمل النساء عبء الفقر يف العامل بشكل غري متناسب، حيث تشري   •

اإلحصاءات إىل ان النساء يعانني من الفقر أكرث من الرجال، كام انهن أكرث 

عرضة لخطر الجوع بسبب التفرقة الاليت يتعرضن لها يف التعليم والرعاية 

الصحية والتوظيف وإدارة األصول أو املوارد.19

واحدة فقط من كل خمسة أعضاء للربملان يف العامل من النساء.20  •

يف املكسيك، تكرس النساء العامالت بأجر 33 ساعة أسبوعياً لألعامل   •

املنزلية، يف مقابل 6 ساعات فقط يساهم بها الرجال أسبوعياً لنفس 

الغرض.21

عاملياً، تحتل النساء %25 فقط من املناصب اإلدارية العليا.22  •

يف جميع انحاء العامل، تتقاىض النساء رواتب أقل بنسبة %18 عام يتقاضاه   •

الرجال عن نفس العمل.23

يف زامبيا )2005( توجد أكرب فجوة يف األجور بني الرجال والنساء حيث   •

تتقاىض النساء اجر أقل بنسبة %64 عن الرجال، تليها كوريا الجنوبية 

)2007( بانخفاض يف أجور الناس بنسبة %43 عن الرجال، ثم أذربيجان 

)2008( بانخفاض قدره 24.37%

كيف يرتبط العنف ضد الفتيات والشابات بانعدام املساواة بني الجنسني؟

عن انعدام املساواة بني الجنسني هو سبب رئييس للعنف ضد الفتيات والشابات، وعىل النقيض، نجد ان العنف ضد الفتيات والسيدات يؤدي ملزيد من 

ترسيخ انعدام املساواة بني الجنسني.

“إن انعدام املساواة بني الجنسني 

يزيد من خطر العنف من الرجال ضد 

النساء ويقلص من فرص املترضرات من 

البحث عن الحامية. منظمة الصحة 

العاملية. 25”

الرابط بني انعدام املساواة والعنف

مييل الفتيان والرجال إىل إظهار القليل من االحرتام للفتيات والسيدات إذا مل يتم تشجيعهم عىل معاملتهم عىل انهن   •

متساويات معهم.

ال تدرك الفتيات والسيدات انهن يتعرضن للعنف إذا كن معتادات عىل أن يتلقني معاملة مختلفة بسبب كونهن إناث. –   •

مرشدات اململكة املتحدة 
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إن األدوار والترصفات املتباينة للذكور واإلناث تتم صياغتها وتدعيمها طبقاً للمعايري املرتبطة بالنوع والقوالب النمطية املتوقع حدوثها يف املجتمع. فاملجتمع يحدد 

ماهي السلوكيات املقبولة للرجال والنساء مام قد يخلق حالة من انعدام املساواة. وعليه؛ نجد انه يف العديد من املجتمعات تعترب النساء تابعني للرجال لهن وضع 

اجتامعي أقل منهم، مام مينح الرجال فرصة التحكم فيهن. هذه التفرقة وانعدام املساواة يزيد من احتامالت تعرض الفتيات والشابات للعنف ويعوق فرصهن يف 

البعد عن املواقف التي تسبب األذى أو البحث الدعم. 

قد يكون هذا املوقف معقداً ومتشابكاً، ولكن ميكننا النظر إليه بأربعة طرق مختلفة:

1. إن األدوار املرتبطة بالنوع االجتامعي، والسلوكيات والتوقعات املرتبطة بالنوع يحددها املجتمع وميكن ان تؤدي إىل قبول وتربير العنف ضد الفتيات والسيدات. فغالباً ما تتعلم الفتيات ان يقبلن او حتى يتوقعن العنف 

يف العالقات، كام انهن قد ال يدركن أن ما يتعرضن له يعترب عنفاً. يف العديد من املجتمعات، ينتظر من األوالد والرجال ان يلعبوا دور الذكور األشداء، مام قد يؤدي لتقبل مجتمعي لحدوث العنف. عىل سبيل املثال، 

يف استبيان تم اجراؤه يف 17 دولة )من ضمنها أملانيا وجنوب أفريقيا ورصبيا(؛ وجد ان أكرث من ربع املشاركني يعتقدون انه من املقبول ان يقوم الرجل برضب زوجته.26 فاملعايري االجتامعية التي تحدد كيفية ترصف 

الرجال والتي تتضمن العديد من األشياء التي تشجع الرجال عىل مامرسة العنف، تعترب أحد أسباب العنف ضد الفتيات والسيدات.

2. التفرقة بسبب النوع والتمييز ضد السيدات والفتيات يدعم العالقات غري متكافئة القوى بني الرجال والنساء. فعندما تكون الفتيات والسيدات يف املرتبة الدنيا من العالقات ومن محيطهن ومن املجتمع فإن خطر 

تعرضهن للعنف يزيد حيث يظهر األوالد والرجال مزيداً من التسلط عليهن يف صورة عنف جسدي او جنيس او عاطفي او اقتصادي. كام ان التفرقة بسبب النوع تجعل من الصعب عىل الناجيات من العنف الوصول 

لخدمات الدعم التي يحتاجون إليها نتيجة للقيود التي قد تكون مفروضة عىل حركتهن، فيصبح من الصعب ان يتم االستامع إليهن او تلبية احتياجاتهن. 

3. يتعرض األطفال والشباب لضغوط ليك يعيشون وفقاً للمعايري او السلوكيات او التوقعات االجتامعية املرتبطة بالنوع. حيث يحدث انهم قد يتعرضون للعقاب من أقرانهم او مؤسسات املجتمع إذا مل ميتثلوا للمتعارف عليه 

من سلوك، مام قد يؤدي ملزيد من العنف نتيجة تعرض األطفال والشباب للمراقبة من اقرانهم ومن املجتمع. بينام نجد أن الفتيات والشابات غالباً ما يتعرضن لالنتقاد العنيف حينام ال ميتثلن للعادات والتقاليد، وقد 

يتعرض الشباب والرجال لعنف مامثل أيضاً يف حالة اختالفهم عن األفكار املوروثة عن الذكورة. 

4. أيضاً يؤدي انعدام املساواة بسبب النوع إىل تزايد العنف ضد بعض الفئات من املغايرين يف الهوية الجنسية للسائد يف املجتمع، مام يؤدى إىل التهميش والعنف ضد املثليني واملتحولني جنسياً سواء كانوا أفراد او 

مجموعات.

غلب األنشطة يف قسم فكر من كتيبات األنشطة تتعلق باملساواة بني الجنسني.

“ إن العنف ضد النساء له جذور عميقة من التمييز وانعدام املساواة بني النساء والرجال. وإنهاء هذا العنف يتطلب 

مزيد من الرتكيز عىل متكني املرأة واملساواة بني الجنسني، بخاصة يف التعليم والصحة اإلنجابية والحقوق والتمكني 

السيايس واالقتصادي – والذي سيكون له مردود إيجايب ملحوظ عىل محاربة الفقر والتنمية بشكل عام.27 منظمة األمم 

املتحدة لتمكني املرأة “
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مقدمة عن 
العنف ضد 

الفتيات والشابات

تعريف

إن ترصيح األمم املتحدة بشأن وقف العنف ضد النساء يعرف العنف ضد املرأة بأنه::

أي فعل من العنف املرتبط بالنوع والذي ينتج عنه، أو من املتوقع ان ينتج عنه، أذى او معاناة للمرأة سواء كانت جسدية او جنسية او نفسية، 

ويشمل ذلك التهديد بأي من هذه األفعال، اإلكراه او الحرمان الغري موضوعي من الحرية، سواء تم ذلك يف الحياة العامة او الخاصة. 

فالعنف ضد املرأة يشتمل، وال يقترص فقط، عىل التايل:

أ. العنف الجسدي والجنيس والنفيس الذي يحدث داخل األرسة، ويشتمل عىل الرضب، االستغالل الجنيس لألطفال اإلناث يف محيط املنزل، العنف 

املرتبط باملهر، االغتصاب داخل الزواج، ختان اإلناث وبعض املامرسات التقليدية األخرى الضارة للنساء، العنف الصادر من غري الزوج، باإلضافة للعنف 

املرتبط باالستغالل؛

ب. العنف الجسدي والجنيس والنفيس الذي يحدث يف املجتمع بشكل عام، ويتضمن االغتصاب، االستغالل الجنيس، التحرش الجنيس والتخويف سواء يف 

العمل أو املؤسسات التعليمية او غريها، املتاجرة بالنساء واإلجبار عىل مامرسة الدعارة؛

ج. العنف الجسدي او الجنيس او النفيس الذي يتم مامرسته أو إقراره بواسطة الدولة أينام حدث.

بصيغة أخرى، يعني ذلك العنف بكل أشكاله الذي يوجه بشكل خاص للفتيات والسيدات.

قامت الفتيات والسيدات بتعريف العنف كام ييل:

“ العنف ضد الفتيات والسيدات هو أي نوع من العنف الجسدي أو الجنيس أو النفيس يقع عىل فتاة. ويشمل ذلك كل يشء بداية من التهديد وحتى 

الرضب املربح لفرد بسبب أنه فتاة أو امرأة”

“العنف ضد الفتيات والشابات هو أي فعل من شأنه الحق الرضر بالفتيات والشابات وحدث لهن بسبب النوع”
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 10 حقائق أساسية عن العنف ضد الفتيات

إن العنف ضد الفتيات والشابات هو إساءة لحقوقهن اإلنسانية. تعاين الفتيات والشابات من العنف يف املدارس، داخل العائلة، يف أماكن العمل او 

العبادة، ويف املجتمع املحيل وعىل مواقع التواصل.  يعترب العنف ضد الفتيات والشابات مشكلة عاملية ال ترتبط بجنسية محددة او بجنس معني او 

وضع اجتامعي او اقتصادي بعينه. 

1. العنف األرسي: نسبة النساء الاليت يتعرضن خالل حياتهن للعنف الجسدي او الجنيس، أو كليهام، عن طريق رشيك أو قريب، ترتاوح بني %15 إىل 

28.71%

2. االستغالل الجنيس: تتعرض واحدة من كل خمس فتيات وشابات دون الخامسة عرش عىل االستغالل الجنيس، يف أغلب األحوال بواسطة أحد الذكور 

من أفراد األرسة )غري األب أو زوج األم(29 تعرضت حوايل 150 مليون فتاة لإلكراه عىل املامرسة الجنسية أو ألحد أشكال العنف الجنيس الذي 

يتضمن اتصال جسدي.30

3. اإلكراه عىل الزواج املبكر: واحدة من كل ثالث فتيات يف البالد النامية )من ضمنها الصني( غالباً ما تتزوج قبل سن الثامنة عرش، بينام نجد أن واحدة 

من كل تسع فتيات تتزوج قبل بلوغ الخامسة عرش. يف غام 2010، وجد انه هناك أكرث من 67 مليون شابة بني 20 – 24 سنة كن قد تزوجن 

كفتيات صغريات. إذا استمرت هذه العادة، سيتم زواج 14.2 مليون فتاة سنوياً خالل العقد القادم. فإىل جانب تزايد احتامالت وفاة هؤالء الفتيات 

أثناء الحمل او الوالدة، فالزوجات املراهقات هن أكرث عرضة للعنف واإلساءة واالستغالل.31

4. ختان اإلناث: تعرضت أكرث من 140 مليون فتاة للختان.32

5. االستغالل الجنيس: تقع ماليني الفتيات والسيدات يف رشاك االستغالل الجنيس او ما قد يسمي بتجارة الرقيق الحديثة. متثل الفتيات والسيدات 98 

باملائة من نحو 4.5 مليون يتم إجبارهم عىل الخضوع لالستغالل الجنيس.33

6. التحرش الجنيس: يف ماالوي، أفادت حوايل 50 باملئة من طالبات املدارس بتعرضهن للتالمس بطريقة جنسية من أحد املعلمني أو زمالءهن 

بالصف.34 يف الواليات املتحدة، تتعرض 83 باملئة من الفتيات بعمر 12 – 16 سنة ألحد صور التحرش الجنيس باملدارس العامة.35

7. التمييز: متثل الفتيات 59 باملئة من حوايل 130 مليون أمي من الشباب يف العامل.36

8. وأد اإلناث: هناك عىل األقل 60 مليون مولودة من اإلناث حول العامل يف عداد املفقودين.37

9. العنف يف العالقات الشخصية )العنف أثناء املواعدة(: يف اململكة املتحدة، واحدة من كل ثالث فتيات )بعمر 13 - 17 سنة( تتعرض للعنف الجنيس 

من رشيكها أو الشخص الذي ترتبط به بعالقة عاطفية، وواحدة من كل أربعة تتعرض للعنف الجسدي أيضاً من رشيكها.38 أظهرت دراسة يف 

كندا أجريت عىل املراهقني بعمر 15 – 19 عاماً عن تعرض 54 باملئة من الفتيات لإلجبار عىل مامرسة الجنس خالل عالقة االرتباط العاطفي قبل 

الزواج.39

10. مرض نقص املناعة املكتسبة وفريوس اإليدز: عاملياً، فالفتيات الشابات بني عمر -15 24 سنة هن األكرث عرضة لخطر اإلصابة بفريوس اإليدز ضعف 

الشباب من نفس العمر، وميثلن حوايل 22 باملئة من كل اإلصابات الجديدة بالفريوس.40
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ما هي عواقب العنف ضد الفتيات والشابات؟

العنف ضد الفتيات والشابات له عواقب جسيمة من الناحية الجسدية والنفسية واملادية واالجتامعية، من ضمنها:

األثار الجسدية: تشمل اإلصابات، الصداع، أالم الظهر والبطن، اعتالل الصحة، اإلعاقة، اإلصابة باألمراض او الوفاة.  •

األثار النفسية: تشمل التوتر، ضعف الثقة بالنفس، االكتئاب، اضطرابات النوم واالضطرابات النفسية، توتر ما بعد الصدمة، العزلة االجتامعية،   •

التهميش، تزايد احتامالت التعرض ملخاطر جنسية، االنتحار.

ماهي أسباب العنف ضد الفتيات والشابات؟

ال توجد أسباب بسيطة لحدوث العنف ضد الفتيات والشابات:

التفرقة بني الجنسني والتمييز – هو أحد األسباب والنتائج ايضاً للعنف ضد الفتيات والشابات. فالفتيات والشابات ليست لهن نفس السلطة يف مجتمعاتهن   •

او يف عالقاتهن مام يزيد من خطر تعرضهن للعنف ويقلل من فرصهن يف الحصول عىل الدعم الالزم إليقاف هذا العنف. ويف نفس الوقت، فإن العنف ضد 

الفتيات والشابات يرسخ للوضع املتدين للنساء يف املجتمع ويزيد من أوجه التفاوت بني وضع املرأة ووضع الرجل يف املجتمع.

السلطة والتحكم – العنف ضد الفتيات والشابات هو صورة من صور التحكم فيهن والتسلط عليهن.  •

ثقافة القبول – والتي متنح املربرات واألعذار الرتكاب العنف وتتجاهل ما تتعرض له الفتيات والشابات. انعدام املساواة بني الجنسني يقلل من رد فعل املجتمع   •

تجاه العنف.

الفتيات غري مرئيات – هناك ثقافة من الصمت فيام يتعلق بالعنف ضد الفتيات والشابات مام يؤدي لقلة املعلوم عن العنف الذي يتعرضن له.  •

ضعف القوانني – القصور يف سن القوانني املالمئة التي تجرم العنف وعدم تطبيق أو تفعيل القوانني املوجودة بالفعل لوقف العنف ضد الفتيات والشابات.   •

ذلك قد يؤدي إلفالت املعتدين بجرامئهم بدون عقاب.

نقص الوعي – مبا هو العنف ضد الفتيات والشابات وانه انتهاك للحقوق اإلنسانية. هناك ايضاً قصور يف التوعية بالقوانني والخدمات املوجودة بالفعل.  •

الدعم املحدود – للفتيات والشابات الاليت يتعرضن للعنف. غالباً ما تكون الخدمات املوجودة غري مالمئة بالشكل الكايف الحتياجات الفتيات والشابات. قد يكون   •

ايضاً من الصعب عليهن الوصول إليها )بخاصة يف األماكن النائية واملعزولة(. يف بعض األحيان يتطلب الحصول عىل الخدمة اإلذن من اآلباء قبل التعامل مع 

الصغار.

استخدام الجنس كوسيلة للدعاية – يلجأ الكثري م أصحاب االعامل إىل استخدام صور ذات إيحاءات جنسية للفتيات والسيدات من أجل تشجيع الناس عىل   •

استخدام املنتج الذي يروجون له. يؤدي ذلك إىل تجسيد الفتيات والسيدات بشكل جنيس والتعامل معهن كسلعة مادية.

الفقر – يزيد من خطر تعرض الفتيات والشابات للعنف غالباً نتيجة لقلة االختيارات املتاحة لهن ونقص السبل امامهن لحامية أنفسهن من العنف.  •

حاالت الرصاعات والطوارئ – يف تلك الظروف تصبح الفتيات والشابات يف خطر كبري من التعرض للعنف. فقد يتم نقلهن او إبعادهن عن مصادر الدعم،   •

باإلضافة إىل نقص التفعيل الرسمي للقوانني وغياب خدمات الحامية والدعم. باإلضافة إىل احتامل استخدام العنف الجنيس كسالح للحرب مام يضع الفتيات 

والسيدات يف خطر جسيم.

املامرسات الضارة – التي تقوض الحقوق اإلنسانية للفتيات والشابات وتهدد سالمتهن. يقصد بهذه املامرسات الختان وزواج القارصات والزواج باإلكراه. غالباً ما   •

مترر هذه املامرسات كموروث اجتامعي او مامرسات تقليدية ولكن بالبحث نجد ان لها جذور من التمييز والتفرقة بني الجنسني.

“ إن العنف الجنيس يف املدارس – إذا مل يتم 

االلتفات إليه - يؤثر سلبياً عىل االحتياجات 

التعليمية والعاطفية للفتيات ويحول بينهن وبني 

تحصيل العلم. فاالغتصاب أو األشكال األخرى 

من العنف الجنيس تضع الفتيات يف خطر التقاط 

العدوي بفريوس اإليدز، والتي بدورها تؤثر عىل سري 

العملية التعليمية بخاصة للفتيات.42– هيومان 

رايتس ووتش”
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األثار الجنسية او التناسلية: وتشمل الحمل الغري مرغوب فيه، األمراض   •

املنقولة جنسياً، مضاعفات اثناء الحمل أو الوالدة، زيادة مخاطر اإلجهاض 

والوفاة بعد الوالدة. إن العنف والتهديد به يعوق املرأة عن حامية نفسها 

من اإلصابة بعدوى فريوس االيدز وعن القيام باختيارات جنسية صحية.41

التأثري عىل التعليم: تشمل ضعف الرتكيز، تكرار الغياب وانخفاض   •

العالمات الدراسية، االنتقال او حتى ترك املدرسة.

االثار االقتصادية: تشمل الغياب عن العمل وقلة اإلنتاجية وانخفاض   •

الدخل.

التكلفة عىل مستوى الدولة: تشمل زيادة االنفاق عىل الرعاية الطبية   •

واالجتامعية، انخفاض اإلنتاج والفقر.



مصادر إضافية

EU Review of Research on Factors at Play in Perpetration )2010(, Carol Hagemann-White, Barbara Kavemann, Heinz Kin-

 dler, Thomas Meysen, Ralf Puchert
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– يحتوي عىل معلومات مفيدة عن املخاطر وعوامل الحامية. 

 EVAW A Different World is Possible: A call for long-term and targeted action to prevent violence against women and girls

 )2011(, End Violence against Women Coalition

http://www.endviolenceagainstwomen.org.uk/data/files/resources/19/a_different_world_is_possible_report_email_version.pdf

The UN Secretary-General‘s in-depth study on all forms of violence against women )2006(http://www.un.org/womenwatch/

daw/vaw/SGstudyvaw.htm

Gender matters: A manual on addressing gender-based violence affecting young people )2007(  Dennis van der Veur, Karo-

lina Vrethem, Gavan Titley http://eycb.coe.int/gendermatters/pdf/Gender_matters_EN.pdf

It‘s all one curriculum )2009(, IPPF http://www.ippfwhr.org/en/allonecurriculum_en

Doorways training manuals On School-Related Gender-Based Violence Prevention and Response )2009( USAID http://www.

 ungei.org/resources/files/Doorways_III_Teachers_Manual.pdf

 A Young People‘s Toolkit on Issues Connected To Gender-Based Violence: Raising Awareness on Roles & Responsibilities in

Relationships )2010( Cambodia Ministry of Women  www.giz.de/.../gtz2010-en-toolkit-gbv-kambodscha-introduction.pdf

White Ribbon Campaign: In A Box: Promoting Healthy Equal Relationships, A guide book for teachers and community lead-

ers for Ontario youth ages 11 to 14 )2007( http://youthrive.ca/sites/youthrive.ca/files/resources/ciabeng.pdf

 Our right to be protected from violence: Activities for Learning and Taking Action for Children and Young People UNICEF

http://www.unicef.org/violencestudy/pdf/Our%20Right%20to%20be%20Protected%20from%20Violence.pdf

Empowering young women to change: a training manual )2006(, YWCA http://www.worldywca.org/Resources/YWCA-Publi-

cations/Empowering-Young-Women-to-Lead-Change

The Program H Manual )2002(, Promundo

يتضمن هذا الربنامج أكرث من 70 نشاط للشباب )من عمر 24-15 سنة( حول موضوعات النوع والهوية الجنسية والصحة اإلنجابية واألبوة والعناية 

باألطفال ومنع العنف والصحة النفسية وتعاطي املخدرات ومنع اإلصابة بفريوس االيدز. 
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مصادر إضافية لبناء معارفك وفهمك
Elimination of all forms of discrimination and violence against the girl child: Report of the Expert Group Meeting )2006( The Division for the Advancement of Women in collabora-

tion with UNICEF http://www.un.org/womenwatch/daw/egm/elim-disc-viol-girlchild/EGM%20Report_FINAL.pdf

-Violence prevention the evidence )2010(, World Health Organization

http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/4th_milestones_meeting/publications/en/index.html

 WHO Multi-country Study on Women‘s Health and Domestic Violence against Women Initial results on prevalence, health outcomes and women‘s responses )2005(, World Health

/Organization http://www.who.int/gender/violence/who_multicountry_study/en

/WHO Factsheets: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/en
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حقائق حول أشكال من العنف ضد الفتيات والشابات

توفر صفحات املعلومات القادمة تعريفات مخترصة وإحصاءات وأسباب ونتائج ألشكال مختلفة من العنف ضد الفتيات 

والشابات. هناك ايضاً روابط ملزيد من املوارد يف نهاية كل صفحة، باإلضافة إىل قامئة باألنشطة املوجودة بالكتيبات املخصصة لكل 

مرحلة عمرية وميكنك تنفيذها عند العمل عىل هذا الشكل من العنف.

1. األطفال والعنف األرسي

2. التحرش الجنيس

3. العنف الجنيس

4. العنف يف العالقات الشخصية 

5. تصوير الفتيات بشكل جنيس

6. ختان اإلناث

7. زواج القارصات والزواج باإلكراه

8. العنف ضد الفتيات والشابات كانتهاك لحقوقهن اإلنسانية
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صفحة معلومات:
األطفال والعنف األرسي

تعريف:

عىل الرغم من ان العنف قد يصدر من النساء بحق الرجال يف بعض العالقات، 

وبالرغم من وجود عنف يف العالقات مثلية الجنس، إال ان الجزء األكرب من 

العنف األرسي أو العنف من الرشيك يصدر من الرجال ضد رشيكاتهم من 

النساء. 

يتعرض العديد من األطفال والشباب للعنف األرسي – إما بتعرضهم املبارش 

لتلك الهجامت أو برؤيتهم للعنف يحدث لفرد اخر من األرسة.

حقائق:

يف بعض البالد، أكرث من %70 من النساء يتعرضن للعنف   •

الجسدي و/أو الجنيس خالل حياتهن عىل يد الزوج طبقاً للبيانات 

الرسمية املوجودة لدى الدولة. أغلب هذه الحوادث تقع يف العالقات 

الخاصة وتقوم العديد من السيدات باإلبالغ عن أزواجهن كمرتكبني 

للعنف.44

يف اململكة املتحدة، يوجد ما ال يقل عن 75000 طفل   •

يتعرضون ملشاهدة العنف األرسي سنوياً.45

العنف ضد النساء غالباً ما يكون يف صورة عنف يف إطار األرسة/ 

الزواج.

ما هي أسباب العنف األرسي؟

ال توجد إجابات بسيطة للسؤال عن أسباب حدوث العنف األرسي. ولكن نطرح هنا بعض األسباب املحتملة:

التفرقة بني الجنسني والتمييز – يقل احرتام الرجال واألوالد للفتيات والسيدات عندما ال ينظرون إليهم بعني املساواة، فيعتقدون انه من املقبول إلحاق األذى بفتاة او امرأة.   •
قد يزيد هذا من تعرض الفتيات والسيدات للعنف ويقلل من قدرته عىل اإلبالغ عن العنف أو الحصول عىل الدعم إليقافه.

السلطة والتحكم – العنف االرسي هو أحد صور التسلط والسيطرة عىل النساء واألطفال  •

عدم االنصات لألطفال – قد مير العنف األرسي بدون توثيق أو إبالغ، كام ال يتم التعامل معه كام ينبغي حتى إذا قام األطفال باملكاشفة عن تعرضهم للعنف األرسي. فقد ال   •
يتم أخذ إفادتهم بالجدية الكافية أو يتم تكذيبهم، باإلضافة إىل احتاملية عدم توافر الدعم الكايف أو املالئم لهم يف حالة حدوث املكاشفة.

ثقافة القبول – غالباً ما يقبل الناس العنف األرسي ويختلقون له األعذار واملربرات أو يتجاهلونه او يف بعض األحيان يشجعونه. عىل سبيل املثال، قد يكون من املقبول   •
اجتامعياً ان يتحكم األزواج يف زوجاتهن وعليه فإن العنف األرسي يعترب حينها جزء عادي ومقبول من الحياة.

أمر شخيص – نظراً ألن العنف األرسي يحدث غالباً خلف األبواب املغلقة، فإنه ال يعترب يف أحيان كثرية جرمية، بل ينظر إليه عىل أنه أمر شخيص أو أحد شؤون العائلة ال يحق   •
التدخل فيه. قد يختار املجتمع ان يتجاهل ظاهرة العنف األرسي وحينها ال تتمكن جهات تنفيذ القانون او الرشطة من التدخل بالشكل املناسب حتى لو تم اإلبالغ عن وقوع 

عنف.

ضعف القوانني – ضعف القوانني او عدم تطبيقها بالشكل الكايف أو املناسب أو غياب القوانني التي تدين العنف األرسي. قد يتسبب ذلك يف إفالت املعتدين بجرامئهم بال   •
عقاب.

غياب الحامية – قد ال يجد األطفال او الشباب املعرضون للخطر سبيل للوصول لخدمات الدعم او الحامية.  •
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“ يعرف العنف األرسي بأنه الترصفات التي قد ينتج عنها 

هجامت جسدية او جنسية أو عاطفية ونفسية، باإلضافة 

لإلكراه أو اإلرضار االقتصادي او املايل والذي يقوم به أحد 

الزوجني ضد االخر، او اآلباء ضد األبناء، أو األطفال أو املراهقني 

ضد الوالدين. الغرض من العنف األرسي دامئاً ما يكون فرض 

السيطرة أو التحكم باألخرين.43 – تقرير العنف ضد الطفل، 

األمم املتحدة”

الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة.    •  هيئة األمم املتحدة للمساواة بني الجنسني ومتكني املرأة.



ما هي النتائج املرتتبة عىل العنف األرسي ضد األطفال؟

قد يتعرض األطفال لألذى الجسدي او الجنيس أو املعنوي بسبب العنف األرسي.  •

قد يتسبب العنف األرسي يف إصابة األطفال بأرضار تؤثر عىل منوهم الجسدي والعاطفي عىل املدى الطويل. فالصغار واألطفال الذين يتعرضون   •

للعنف االرسي يف املنزل يصابون بضغوط نفسية مضاعفة والتي من شأنها التأثري عىل عقولهم واإلرضار بنموهم الحيس والحريك. فبينام تتم برمجة 

عقل الطفل وتتطور وظائفه الفيزيائية والعاطفية، نجد أن التعرض للعنف يف هذه األثناء يهدد منوه بشكل سليم.46

قد يتعرض األطفال ملشاكل واضطرابات نفسية او عقلية عىل املدى الطويل، مثل االكتئاب أو اضطرابات الشهية.  •

قد يؤدي العنف األرسي لتأخر األطفال دراسياً بسبب عدم قدرتهم عىل الرتكيز يف املدرسة مام يؤدي النخفاض عالماتهم الدراسية او ترك املدرسة   •

كلية. 

تعرض األطفال للعنف األرسي قد يؤدي الزدياد اتجاههم لبعض السلوكيات الخطرة مثل تعاطي املخدرات و/أو انتهاج سلوكيات جنسية خطرة.  •

قد يشب األطفال او الشباب عىل اعتبار العنف األرسي جزءاً “عادياً” من العالقات، االمر الذي سوف يجعل العنف جزء من عالقاتهم عند البلوغ –   •

إما كمعتدين او كضحايا.

يؤثر العنف االرسي عىل قدرة األطفال او الشباب عىل تكوين عالقات قامئة عىل االحرتام مع اقرانهم. فقد يعاين األطفال من العزلة، حيث مييلون   •

لالنسحاب او يفتقدون القدرة عىل تكوين صداقات بسهولة نتيجة شعورهم باالرتباك وعدم الراحة وسط االخرين.

موارد إضافية
 Gender matters: A manual on addressing gender-based violence affecting young people )2007(, Council of Europe

http://eycb.coe.int/gendermatters/pdf/Gender_matters_EN.pdf

It‘s all one curriculum )2009(, International Planned Parenthood Federation

http://www.ippfwhr.org/ كتيب عاملي لألنشطة يربط بني العنف القائم عىل أساس النوع واالصابة بفريوس االيدز واملعرفة الجنسية

en/allonecurriculum_en

Doorways training manuals On School-Related Gender-Based Violence Prevention and Response )2009( USAID

http://www.ungei.org/resources/files/Doorways_III_ دليل تعليمي عاملي مزود باملعلومات واألنشطة للطلبة واملعلمني

Teachers_Manual.pdf

 A Young People‘s Toolkit On Issues Connected To Gender-Based Violence: Raising Awareness on Roles &

Responsibilities in Relationships )2010( – مورد تعليمي من كمبوديا زاخر باملعلومات واألنشطة التي ميكنك استخدامها مع 

www.giz.de/.../gtz2010-en-toolkit-gbv-kambodscha-introduction.pdf. مجموعتك
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فيام ييل مجموعة مختارة من األنشطة املوجودة بكتيبات األنشطة والتي تتناول موضوع العنف األرسي ضد األطفال. قد تحتاجني لعمل بعض التعديالت عىل األنشطة لتحمل رسائل 

متناسبة مع السياق الخاص بك ولتصبح مناسبة أكرث ملجموعتك. هناك العديد من األنشطة األخرى بالكتيبات ميكنك تعديلها لتستخدميها ضمن سياق موضوع العنف االرسي.

نشطة  

41 الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة.    •  هيئة األمم املتحدة للمساواة بني الجنسني ومتكني املرأة.

السن الوصف النشاط القسم

السنوات املبكرة تناقش املجموعة شبكات الدعم فيتمكن األطفال بذلك من معرفة أين ميكنهم 

ان يجدوا املساعدة إذا احتاجوا لها.

االيدي املساعدة

الصغار تساعد املناقشة واستخدام الدراما أفراد املجموعة عىل فهم الفرق بني األرسار 

اللطيفة واألرسار املخيفة

ميكن مشاركة االرسار

املرحلة املتوسطة يتعرف افراد املجموعة عىل قصة احد الناجيات و ماهي خدمات الدعم املتاحة 

للنساء الاليت يتعرضن للعنف. ميكن ان تقدم القصة عىل شكل بحث عن إحدى 

الحاالت التي تم التعامل معها من خالل إحدى الجمعيات التي تعمل مع 

الناجيات.

قصة ناجية

املرحلة املتوسطة تناقش املجموعة كيفية دعم األشخاص الذين يتعرضون للعنف. الخالة املعذبة

السنوات املبكرة يتم تلوين لوحات تصور حقوق الطفل ليتعلم املشاركون أن كل األطفال لهم 

الحق يف حياة خالية من العنف ومن الخوف من حدوث العنف.

حقوق الطفل

الصغار يقوم املشاركون بتصميم ملصق ضد العنف األرسي حملة باستخدام امللصقات

املرحلة املتوسطة قومي باستضافة ناشطني يف مجال مناهضة العنف األرسي النشطاء املحليني

الكبار قومي باستضافة أحد املتخصصني ليتحدث إىل افراد املجموعة عن الحقائق 

القانونية املتعلقة بحوادث العنف ومناذج منها.

إنه القانون

الكبار تقوم املجموعة باالطالع عىل ميثاق األمم املتحدة الخاص بالعنف ضد املرأة، 

ومناقشة التوصيات التي ميكن ان يتقدموا بها لحكوماتهم بهذا الشأن.

اتفاقية القضاء عىل كافة أشكال التمييز ضد 

املرأة )سيداو(

الكبار خالل هذه الجلسة تقوم املجموعة بإعداد عروض تقدميية أو خطابات عن 

العنف ضد املرأة والتي ميكن أن تقدم ملمثيل الجهات املختصة.

خطة العمل الوطنية

كل األعامر تخطيط وتنفيذ حملة لنرش الوعي لوقف العنف األرسي. نظمي حملة مجتمعية



صفحة معلومات:
التحرش الجنيس

تعريف:
التحرش الجنيس هو “ترصف جنيس غري مرغوب وغري مرحب به يف حياتك. فالتحرش الجنيس ليس شيئاً 

قد تريدينه أو ترغبني فيه ويشمل التقبيل باإلكراه، التالمس، املغازلة او التتبع واملالحقة”47 قد يأخذ 

التحرش شكل مبادرات جنسية غري مرغوبة، أو طلب خدمات جنسية، أو كل قول وفعل ذو طبيعة 

جنسية يسبب مضايقة. قد يكون التحرش الجنيس يف صورة لفظية )كالتعليقات عن القوام او الشكل، 

النكات اإلباحية أو التعرض بالقول(، أو صورة غري لفظية )كالتحديق أو الصفري(، أو يف صورة جسدية 

)بداية من التالمس الجسدي الغري حذر حتى االعتداء أو االغتصاب(، او بصورة رقمية )كالرسائل 

الجنسية، التعرض أو التعليق بشكل جنيس عىل شبكة االنرتنت(.

قد يحدث التحرش الجنيس بني الزمالء او بني املعارف. يف بعض املجتمعات، يعترب التعرض الجنيس الغري 

مرغوب فيه امراً عادياً لدرجة ان التحرش الجنيس بالزميالت ال يعترب أصالً اعتداء، بل يتم توبيخ الضحية 

او تجاهلها إذا جاهرت بالشكوى.

أحياناً يحدث التحرش الجنيس من غرباء يف األماكن العامة كاملواصالت العامة أو يف املتنزهات او يف 

الطرقات. من املمكن ان يصدر التحرش الجنيس من أشخاص يف مواقع املسؤولية مام يزيد من ضعف 

الشخص الذي يتعرض لهذه األفعال. قد يحدث التحرش يف أماكن العمل وأيضاً يف املدارس، غالباً من 

املعلمني بحق التالميذ.

قد يتعرض األطفال والشباب أيضاً ملضايقات ذات طبيعة جنسية او لرهاب املثلية او عداء للمتحولني 

جنسياً بسبب اختالف هويتهم الجنسية عن املألوف أو املتعارف عليه من سامت النوع االجتامعي. كام 

قد يتعرضون للمالحقة من أقرانهم – ويف بعض األحيان من البالغني -إلرغامهم عىل االمتثال للمتعارف 

عليه من السامت املميزة للنوع يف املجتمع، وقد يصل األمر أحياناً لتعرضهم للعقاب لعدم قيامهم 

بالدور املتوقع منهم – عىل سبيل املثال، قد يتعرض أحد الفتيان للتنمر والبلطجة إذا رغب يف اللعب 

مع الفتيات يف فناء املدرسة. كل ذلك قد يكون صادماً لألطفال ويضعهم تحت ضغط لالمتثال ملا يفرضه 

املجتمع ويف نفس الوقت مينعهم من ان يكونوا عىل طبيعتهم او كام يرغبون.

حقائق
تتعرض حوايل 40 إىل 50 باملئة من النساء يف دول االتحاد األورويب ملبادرات جنسية غري مرغوب   •

فيها، لتحرش جسدي أو ألشكال أخرى من التحرش الجنيس يف العمل.48

يف الواليات املتحدة، تتعرض حوايل 83 باملئة من الفتيات بني عمر 12 إىل 16 عاماً لشكل من أشكال 

التحرش الجنيس يف املدارس العامة.49

يف ماالوي، أفادت 50 باملئة من فتيات املدارس الاليت تم سؤالهن بتعرضهن للتالمس بشكل جنيس من 

معلميهن أو من أحد زمالئهن يف الفصل بغري رضاهن.50

أظهر استبيان صغري بدول أسيا والباسيفيك عن قيام نحو 30 إىل 40 باملئة من النساء العامالت باإلبالغ 

عن تعرضهن ألحد صور التحرش )اللفظي أو الجسدي أو الجنيس(.51

“لقد أصبح التحرش الجنيس شيئاً عادياً فنجد انه يتم التغايض عن حدوثه يف العلن وتوقعه والسامح له 
بالتزايد. وعليه، أصبحت املدارس بالتايل مجاالً مفتوحاً ملامرسة العنف األرسي والعنف يف العالقات الشخصية 

باإلضافة ألشكال أخرى من العنف املرتبط بالنوع بني االفراد.52 – نان ستاين، عاملة أبحاث. مركز ويلسيل 
للمرأة.”
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ما هي أسباب التحرش الجنيس؟

ال توجد إجابة واضحة للسؤال عن أسباب التحرش الجنيس. فيام ييل بعض األسباب:

وضع الفتيات يف املجتمع – نتيجة للتمييز ضد الفتيات وانعدام املساواة بني الجنسني ال تتمتع الفتيات والشابات بقدر مساوي من السلطة يف مجتمعاتهم. فيصبح من املقبول أن تتعرضن للتحرش الجنيس أو   •

أشكال أخرى من العنف.

السلطة والسيطرة – فالتحرش الجنيس هو شكل من اشكال التسلط عىل النساء والفتيات  •

رؤية الفتيات كسلعة – مبعني النظر إىل أجساد الفتيات والسيدات عىل انها أدوات جنسية ميكن التعليق عليها او ملسها.  •

ثقافة القبول – ال تتم مواجهة التحرش الجنيس بل أصبح يعترب شيئاً عادياً يف حياة األطفال والشابات.  •

ضعف القوانني – بعض القوانني ال يتم تفعيلها يف مواجهة التحرش الجنيس، مام يؤدي إلفالت املعتدى بجرميته دون عقاب. وأحياناً تكون هناك قوانني تعاقب عىل التحرش بالفتيات والسيدات ولكنها غري فاعلة أو   •

ال تجد الدعم الكايف.

ا هي النتائج املرتتبة عىل التحرش الجنيس؟

يتسبب التحرش الجنيس يف أذى لألطفال والشابات حيث تنتج عنه أثار بالغة سواء جسدية او جنسية او عاطفية او نفسية، مثل العزلة وفقدان الشهية وعدم القدرة عىل النوم واالنسحاب من األنشطة اليومية.   •

قد تشعر الفتيات والشابات الاليت يتعرضن للتحرش يف املدرسة او يف طريقهن إليها بالخوف من الذهاب للمدرسة، مام قد يتسبب يف ضعف عالماتهن الدراسية او تركهن للتعليم.  •

عدم شعور الفتيات والشابات باألمان يف األماكن العامة، مام قد يقلل من قدرتهن عىل التحرك بحرية واملشاركة الفعالة يف املجتمع.  •

إذا مل تتم مواجهة التحرش الجنيس، فإن ذلك يؤدي إىل ترسيخ االقتناع بأن الفتيات والشابات يجب ان تكن لهن املرتبة الدنيا يف املجتمع. مام قد يؤدي بدوره إىل صور أخرى من العنف ضد الفتيات والشابات.  •

موارد إضافية
A qualitative study of children, young people and sexting )2012(. A report prepared for the NSPCC, Jessica 

Ringrose )Institute of Education, London( Rosalind Gill )King‘s College, London( Sonia Livingstone 

)London School of Economics( Laura Harvey )Open University( http://www.nspcc.org.uk/Inform/

resourcesforprofessionals/sexualabuse/sexting-research-report_wdf89269.pdf

Hostile hallways: bullying, teasing and sexual harassment in schools )2001( American Association of University 

Women, http://www.aauw.org/learn/research/upload/hostilehallways.pdf

Flirting or hurting? A teacher‘s guide to sexual harassment in schools )1993(, Wellesley College Center for 

Research on Women www.wgby.org
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فيام ييل قامئة باألنشطة التي تناقش التحرش الجنيس واملوجودة بكتيبات األنشطة. بعض تلك األنشطة تناقش بشكل أشمل مفهوم التحرش والتنمر. قد تحتاجني إلجراء بعض التعديالت البسيطة عىل تلك األنشطة 

لتتمكني من مخاطبة املشاركني بشكل يتناسب مع مجتمعك عن التحرش الجنيس. ميكنك ايضاً استخدام األنشطة األخرى املوجودة بالكتيبات بعد تعديلها ملناقشة موضوع التحرش الجنيس:

نشطة 
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الوصف العمر النشاط القسم

يقوم املشاركون بصنع العرائس التي تتحرك بالخيوط للتفكر يف القوالب النمطية 

املرتبطة بالنوع وكيف ميكن ان يتعرض األطفال للتنمر إذا مل ميتثلوا ملا هو متعارف 

عليه يف املجتمع من سامت وأدوار وترصفات كال الجنسني.

السنوات املبكرة دمية الخيوط

عن طريق اللعب بالعرائس )الدمى(، يفكر املشاركون يف القوالب النمطية املتعلقة 

بالنوع وكيف ميكن ان يتعرض األطفال للتنمر إذا مل ميتثلوا ملا هو متعارف عليه يف 

املجتمع من سامت وأدوار وترصفات كال الجنسني.

السنوات املبكرة العرائس

يناقش املشاركون القوالب النمطية املتعلقة بالنوع عن طريق مناقشة أدوار كال 

الجنسني وقواعد اللعب، كام يفكرون يف كيفية تعرض بعض األطفال للتنمر إذا مل 

يلتزمون باملتعارف عليه من خصائص وأدوار النوع االجتامعي املتعارف عليها.

الصغار قواعد اللعب

يفكر املشاركون يف الرسائل التي تصلهم من املجتمع عن كيفية ان يكون الشخص 

فتى أو فتاة بحق، كام يفكرون يف الصورة النمطية لكال النوعني وكيف ميكن ان 

يتعرض البعض للمضايقات إذا مل يلتزمون باملتعارف عليه من خصائص وسلوكيات 

النوع االجتامعي

املرحلة املتوسطة الحياة يف صندوق

باالطالع عىل املجالت والصحف، يستكشف أفراد املجموعة كيف يتم متثيل املرأة يف 

اإلعالم وكيف ميكن ان يتعرضون للمضايقات غضا مل يلتزمون بهذه الصورة.

الكبار هذا ميثلني

تناقش هذه الجلة الفرق بني اللمسة املقبولة واللمسة غري املقبولة املرحلة املبكرة قويل ال

يتعلم افراد املجموعة كيف ميكنهم االحتفاظ بهدوئهم عند تعرضهم للضغوط. الصغار احتفظي بهدوئك

تناقش هذه الجلسة الحدود الشخصية واللمسة املقبولة واللمسة غري املقبولة، مام 

ميكن املشاركني من تعريف حدودهم الشخصية وكيفية حامية أنفسهم أو تجنب 

التحرش الجنيس

الصغار مساحتي الخاصة

يستخدم املشاركون الخرائط ملناقشة املناطق األمنة يف محيطهم والتحرش الجنيس 

يف مجتمعهم.

املرحلة املتوسطة خريطة األمان

تساعد هذه الجلسة املشاركني عىل تعريف التحرش الجنيس املرحلة املتوسطة التحرش الجنيس

يتمكن املشاركون من تحديد مصادر الدعم واملساندة ملن يتعرضون للتحرش 

الجنيس

املرحلة املبكرة يد للمساعدة

عن طريق صنع أساور الصداقة، يتمكن املشاركون من مناقشة ما هي الصداقة 

الحقيقية وكيف ميكن ان يدعم األصدقاء بعضهم البعض

الصغار أساور الصداقة

يقوم املشاركون مبناقشة بعض مناذج الحاالت التي تعرضت للتحرش الجنيس، وكيف 

ميكنهم دعم اصدقائهم

املرحلة املتوسطة الخالة املعذبة

يتدرب املشاركون عىل تطوير مهارات التواصل خاصتهم املرحلة املتوسطة طرق التواصل
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الوصف العمر النشاط القسم

يستهدف املشاركون تطوير مهارات االستامع الفعال حيث ميكنهم االنصات وتقديم 

املساعدة ملن يتعرضون للمتاعب

الكبار شكراً عىل االنصات

باستخدام أسلوب املحاكاة، يفكر املشاركون كيف ميكنهم التدخل بأمان إذا شاهدوا 

واقعة من التحرش الجنيس

الكبار تدخيل

يتمرن املشاركون عىل التعبري عن املشاعر املختلفة والتحدث عام يشعرون به، 

وكيف ميكن ان يجاهروا بالقول إذا تعرض أحدهم للتحرش الجنيس

املرحلة املبكرة هل انت بخري؟

تساعد هذه الجلسة املشاركني عىل رفض للتحرش الجنيس والتصدي له الصغار قويل ال

يفكر املشاركون يف مخاطر التحرش الجنيس وكيفية الحامية منه املرحلة املتوسطة احمي نفسك

يفكر املشاركون للعوامل التي تؤدي لصور العنف املختلفة حول العامل ومن ضمنها 

التحرش الجنيس

املرحلة املتوسطة انعدام املساواة حول العامل

يقوم أفراد املجموعة باالطالع عىل اتفاقيات األمم املتحدة التي تتناول العنف ضد 

الفتيات والشابات، ويناقشون التوصيات التي ميكنهم ان يقدموها لحكومتهم

الكبار اتفاقية القضاء عىل كافة أشكال 

التمييز ضد املرأة )سيداو(

يعمل أفراد املجموعة عىل إعداد وثيقة ملقرتحاتهم ميكن أن يتقدموا بها ملمثيل 

الدولة من اجل انهاء العنف ضد الفتيات

الكبار خطة العمل الوطنية

ميكن االستعانة بأحد الضيوف ليناقش مع أفراد املجموعة امثلة عن حوادث للعنف 

والجوانب القانونية املتعلقة بها

الكبار هذا هو القانون

يعمل افراد املجموعة عىل تخطيط وتنفيذ حملة لوقف التحرش الجنيس يف املجتمع جميع األعامر نفذي حملة مجتمعية



صفحة معلومات
العنف الجنيس

تعريف
العنف الجنيس هو “مامرسة، أو الرشوع يف مامرسة، أي فعل جنيس أو ذو طبيعة جنسية بحق أحد 

االشخاص باستخدام اإلكراه من أي شخص - بغض النظر عن طبيعة عالقته بالضحية – وتحت أي ظرف. 

يشمل ذلك االغتصاب، مبعني استخدام القوة الجسدية لإلجبار عىل مامرسة الجنس أو اإليالج باإلكراه 

سواء يف القبل او الدبر بواسطة العضو الذكري او أي جزء من الجسم أو باستخدام أي أداة”53

قد يتم إجبار الفتيات أو الشابات عىل املامرسة الجنسية سواء باإلكراه الجسدي او العاطفي او غريه، 

ويشمل ذلك التعليقات ذات الطابع الجنيس، عرض صور إباحية، التالمس، الجنس بالفم أو املعارشة 

الجنسية. فالعن فالجنيس يتوقف عىل اإلقرار أو املوافقة – يتوجب عىل الشخص البالغ ان يوافق بكامل 

إرادته وبحرية عىل الفعل الجنيس وتكون له أيضاً القدرة عىل الرفض.  وإذا مل يكن هناك قبول أو 

موافقة أو مل يستطيع الشخص أن يعرب عن رفضه يعترب الفعل حينها صورة من العنف الجنيس. وطبقاً ملا 

يقتيض القانون يف كل دولة، يعترب األطفال حتى سن معني غري ذوي أهلية إلعطاء تلك املوافقة.

أحياناً يتم إكراه الفتيات أو الشابات عىل مامرسة الجنس نتيجة للخوف او نتيجة لشعورهم بعدم 

امتالكهم لحرية االختيار. حيث ميكن ان تتعرض الفتات للتهديد، أو اإلهامل، او الرشوة، او االجبار عىل 

مامرسة الجنس يف مقابل الحصول عىل أشياء كالطعام او السكن او املخدرات او املال أو الهدايا أو 

العالمات الدراسية أو منصب وظيفي أو حتى لنيل التعاطف والشفقة. كام ميكن ايضاً ان تكون البداية 

عن طريق التكنولوجيا الرقمية، عىل سبيل املثال اقناع الفتيات بنرش صور جنسية ألنفسهن عىل شبكة 

االنرتنت.

أحياناً يحدث العنف الجنيس داخل األرسة أو يف عالقة أو موقف يكون فيه املعتدي ذو سلطة عىل 

الفتاة او الشابة. أيضاً قد يحدث العنف الجنيس كنتيجة لالتجار يف الفتيات سواء عىل املستوى املحيل او 

الدويل بغرض استغاللهن يف شبكات الدعارة.

حقائق
تفيد التقديرات إىل تعرض حوايل 150 مليون فتاة تحت سن 18 لإلجبار • 

عىل املعارشة الجنسية او مامرسة أشكال أخرى من العنف الجنيس 
تتضمن اتصال جسدي.55

تفيد البيانات املتاحة بأن حوايل واحدة من كل خمسة فتيات يف أوروبا • 
ضحية ألحد اشكال العنف الجنيس. وتقدر حوايل 70 إىل 85 من الحاالت 

بأن املعتدي شخص قريب من الطفل ومحل ثقة بالنسبة له.56

تشري التقديرات إىل تعرض من 20,000 إىل 50,000 امرأة لالغتصاب • 
يف الفرتة ما بني عامي -1992 1995 أثناء الحرب يف البوسنة والهرسك، 

بينام استهدفت حوايل 250,000 إىل 500,000 امرأة وفتاة أثناء التصفية 
العرقية يف رواندا. ويف جمهورية الكونغو الرشقية الدميقراطية، تم 

تسجيل 200,000 حالة من العنف الجنيس عىل األقل منذ عام 1996 
معظمها بحق النساء والفتيات؛ ويعتقد ان األرقام الحقيقية أكرث من 

ذلك بكثري.57

تشري االستطالعات الوطنية حول العنف ضد األطفال إىل انه من • 
النساء الاليت ترتاوح اعامرهن بني 18 – 24 سنة، فإن ما يقارب 38% 

يف سوازيالند، و%27 يف تنزانيا، و%32 يف زميبابوي قد تعرضن إىل أحد 
أشكال العنف الجنيس قبل بلوغهن سن الثامنة عرش.58

تقدر حاالت اإلجبار عىل مامرسة الجنس ألول مرة بالقوة بني الفتيات • 
املراهقات األصغر من 15 سنة بنسب ترتاوح بني 11 إىل 48 باملئة 

عاملياً.59

يف استطالع ضم أربعة دول أفادت واحدة تقريباً من كل أربعة شابات • 
بأن أول مامرسة جنسية قامت بها كانت باإلكراه.60
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“ لنستطيع أن نصنع تغيرياً مستداماً، من الهام تفعيل 
الترشيعات وتطوير القوانني التي تحمي املرأة وتواجه التمييز 

ضدها وتدعم املساواة بني الجنسني؛ وان منيض قدماً باتجاه 
خلق معايري اجتامعية أكرث سلامً 54 – منظمة الصحة العاملية”
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ما هي أسباب العنف الجنيس؟

ال توجد إجابة مبارشة حول السؤال عن أسباب العنف الجنيس. هناك بعض األسباب:

الوضع املتدين للفتيات – التفرقة بني الجنسني والتمييز ضد الفتيات من األسباب والنتائج املرتبطة بالعنف الجنيس ضد الفتيات والشابات.  •

التسلط والتحكم – يعنرب العنف الجنيس شكل من اشكال التسلط والتحكم يف الفتيات والسيدات  •

غياب الدعم – فقر او غياب خدمات املساعدة والدعم للفتيات والشابات الاليت يتعرضن للعنف الجنيس. أحياناً تتوافر هذه الخدمات ولكنها تفتقر إىل ومالءمتها الحتياجات الفتيات والشابات، او تكون هناك   •

صعوبة يف وصولهن إليها )وبخاصة يف األماكن النائية واملنعزلة(.

ضعف القوانني – ضعف او غياب القوانني التي تجرم العنف الجنيس، فأحياناً يتواجد القانون ولكنه يكون غري مفعل مام يسهم يف إفالت املعتدي بجرميته بدون عقاب. ويف بعض األحيان ال تكون الفتيات   •

والسيدات عىل علم بوجود الترشيعات التي تكفل حاميتهن من العنف.

ثقافة القبول – التي تعطي األعذار او التربيرات لحدوث العنف وتتجاهل ما تتعرض له الفتيات والشابات. باإلضافة للموروثات واألفكار الخاطئة املتعلقة بالذكورية والتي قد ترسخ لبعض املفاهيم املرتبطة   •

بخصائص الجنسني، مثالً االعتقاد بأن الرجال يحتاجون للجنس أكرث من النساء، او انه من حق الرجل أن يحصل عىل الجنس من املرأة بغض النظر عن موافقتها من عدمها.

الرصاعات والكوارث ومواقف األزمات – ميكن ان يتم استخدام العنف الجنيس كسالح يف الحرب سواء بشكل عشوايئ او منظم، مام يعرض الفتيات والشابات لخطر جسيم.  •

ماهي اآلثار املرتتبة عىل العنف الجنيس؟

تتعرض الفتيات والشابات لألمل واألذى لصحتهم بسبب العنف الجنيس. أيضاً قد يؤدي العنف الجنيس لحدوث حمل غري   •

مرغوب أو اإلصابة باألمراض املنقولة جنسياً مثل مرض نقص املناعة املكتسبة الذي تسببه العدوى بفريوس االيدز.

يتسبب العنف الجنيس يف شعور الفتيات والشابات باالنتهاك، مام يؤدى إىل اإلصابة بأمراض نفسية خطرية مثل االكتئاب،   •

اضطراب ما بعد الصدمة، صعوبة النوم، اضطرابات األكل، االضطراب النفيس ومحاوالت االنتحار.

يقلل العنف الجنيس من الفرص املتاحة للفتيات والشابات.  •

قد يتسبب العنف الجنيس يف زيادة السلوكيات املنحرفة مثل تعاطي املخدرات أو إدمان الخمر او التورط يف سلوكيات   •

جنسية خطرة.

قد يعتقد األطفال او الشباب الصغار ان العنف الجنيس جزءاً عادياً من العالقات، مام يؤدي بهم ملزيد من العنف عند   •

الكرب.

قد تعاين الفتيات او الشابات من العزلة او التوقف عن الدراسة او العمل او املشاركة باملجتمع.  •
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مصادر إضافية
/http://www.stoprapenow.org .موقع اليكرتوين لألمم املتحدة من اجل وقف االغتصاب يف الحروب والنزاعات يحتوي عىل شهادات وموارد للمنارصة ميكنك استخدامها مع مجموعتك – Stop Rape now

The underwear rule – مورد من االتحاد األورويب لآلباء ميكنهم استخدامه ليوضحوا ألبنائهم كيف ينبغي أال يتعرضوا للتالمس الجسدي من األخرين وكيف يترصفون إذا حدث ذلك وأين ميكنهم ان يجدوا املساعدة. 

http://www.underwearrule.org/Default_en.asp .استخدمي تلك املعلومات والفيلم والكتاب مع مجموعتك للتطرق إىل مفهوم الفرق بني اللمسة الطيبة واللمسة السيئة

WHO Factsheet on violence against women

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/en/index.html

Factsheet on Youth, Violence, Alcohol and Nightlife )2008(, حملة عاملية ملنع العنف ومنظمة الصحة العاملية. 

www.cph.org.uk/showPublication.aspx?pubid=326

My dangerous lover boy – فيلم قصري من اململكة املتحدة عن استخدام الفتيات الصغريات يف تجارة الجنس. تم تقديم الفيلم يف شكل أغنية مصورة عن فتاة تتعرض لالستغالل الجنيس. يتوفر ايضاً مورد تعليمي 

/http://www.mydangerousloverboy.com .  ”بعنوان “حب أم أكاذيب

http://  .يعرض الفيلم قصة فتاة تم إجبارها عىل مامرسة الدعارة يف أوروبا، حيث تتحدث عن تجربة الفتيات الصغريات الاليت يتم تزويجهن ثم يتم استغاللهن يف مامرسة البغاء بواسطة أزواجهن – Lilya 4-Ever

  www.youtube.com/watch?v=LUHHsPP7XRM&feature=related

Rising sexual exploitation in Philippines – تقرير إخباري قصري عن تجارة الجنس يف الفلبني. يتضمن شهادة من فتاة تم إجبارها عىل مامرسة الجنس وإرغامها عىل العمل يف الدعارة بواسطة أحد افراد عائلتها. 

http://www.youtube.com/watch?v=nCwe0ZKtXCA.ميكنك استخدام هذا التقرير مع مجموعتك لبحث تجارب الشابات يف هذا األمر

Very Young Girls – فيلم وثائقي عن الفتيات املنتسبات لخدمات الدعم التي يتم تقدميها للمتعافيات من استغاللهن يف الدعارة يف نيويورك. يبحث الفيلم عن األسباب التي دفعت بهؤالء الفتيات والشابات 

http://www.youtube.com/  ملامرسة البغاء، عالقاتهن بالرجال الذين قاموا باستغاللهن، واملساعدة الاليت يتلقينها من خدمة الدعم وطموحاتهن للمستقبل. ميكنك استخدام العرض التشويقي للفيلم يف الجلسات

watch?v=7fX6EaHuRCg

 Analysis of the situation of sexual exploitation of children in the Eastern and Southern Africa region,

UNICEF http://www.unicef.org/events/yokohama/csec-east-southern-africa-draft.html

Stolen Smiles -تقرير ملخص حول األثار الصحية والجسدية والنفسية التي تعانيها الفتيات والشابات الاليت يتم استغاللهن يف 

http://www.vawpreventionscotland.org.uk/resources/research-and-reports/stolen-االعامل املنافية لآلداب يف اوروبا

smiles-summaryreport-physical-and-psychological-health-conseq
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فيام ييل قامئة باألنشطة املتوفرة يف كتيبات املراحل العمرية املختلفة والتي تناقش العنف الجنيس. ميكن ان تحتاجني ان تجري بعض التعديالت عىل األنشطة 

لتناسب مجموعتك وتساهم يف توصيل الرسالة املرجوة عن موضوع العنف الجنيس. هناك العديد من األنشطة األخرى يف الكتيبات والتي ميكنك استخدامها بعد 

إجراء تعديالت عليها ملناقشة موضوع العنف الجنيس:

أنشطة

a

49 الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة.    •  هيئة األمم املتحدة للمساواة بني الجنسني ومتكني املرأة.

الفئة العمرية الوصف النشاط القسم

الدمي ذات الخيوط يقوم املشاركون بعمل عرائس تتحرك بالخيوط، ويناقشوا الطرق التي يلعب بها األوالد 

والبنات سوياً ويتحدثوا عن اللمسة الغري مالمئة

السنوات املبكرة

العنف يف األخبار يلقي املشاركون نظرة عىل األخبار وحوادث العنف الجنيس وكيفية ظهور الشابات 

والعالقات. بعد ذلك يقوم املشاركون بعمل موضوع إخباري عن عالقة قامئة عىل االحرتام 

ويتحدثوا فيها عن مبدأ الرضا يف العالقة ويتطرقوا عىل مخاطر العنف الجنيس

املرحلة املتوسطة

الكلامت والحب يناقش املشاركون ماذا يطرح يف األغاين عن العنف والشابات واملساواة. كام يناقشون ايضاً 

كيف يتم طرح مفهوم املوافقة او الرضا يف العالقات يف األغاين.

الكبار

مساحتي الخاصة تقوم املجموعة بتعريف الحدود الشخصية واملساحة الخاصة بالجسد وكيفية إيقاف اى 

شخص يحاول ملسك بطريقة مرفوضة

الصغار

خريطة األمان يقوم املشاركون بتحليل مجتمعهم املحيل باستخدام خريطة يوضحون عليها ماهي املناطق 

االمنة؛ ثم يناقشون مخاوف التحرش الجنيس يف املجتمع

املرحلة املتوسطة

األساطري العاملية حول العنف تناقش املجموعة الخرافات والسلوكيات املتعلقة بالعنف ضد الفتيات املرحلة املتوسطة

عالمات التحذير يقوم املشاركون بتعليق عالمات للتحذير عىل حبل يعلق يف منتصف مكان الجلسة 

ثم يناقشون الصور التي متثل العالقات وما هو تعريفهم للعالقات القامئة عىل االحرتام 

والسلوكيات املسيئة. ميكن أن تتضمن هذه العالمات عالمات تحذير من العنف الجنيس

املرحلة املتوسطة

أين هي حدودك؟ تناقش املجموعة مفهوم املوافقة او الرضا يف العالقات الجنسية الكبار

أشكال متعددة من العنف يقوم افراد املجموعة بتجربة كيفية التدخل االمن يف حاالت العنف ضد الفتيات والشابات الكبار

لنتعلم عن الجنس والعالقات يناقش أفراد املجموعة األثار الضارة لألفالم اإلباحية عىل الشباب وعالقاتهم. ميكنك 

التحدث عن صناعة األفالم اإلباحية وكيف تتسبب يف تسليع املرأة وابتذالها

الكبار

االستغالل الجنيس باستخدام الدراما واملواقف التمثيلية تناقش املجموعة حاالت وقضايا عن العنف مع 

الرتكيز عىل حاالت من العنف الجنيس.

الكبار

طرق التواصل يعمل أفراد املجموعة عىل تطوير مهارات التواصل ومهارات التفاوض خاصتهم، باإلضافة 

ملناقشة مفهوم املوافقة بحرية ووعي يف العالقات الشخصية.

املرحلة املتوسطة

تدخيل يعمل افراد املجموعة عىل إعداد مذكرة مبقرتحاتهم حول وقف العنف لتقدميها ملمثيل 

الجهات الحكومية املختصة

الكبار

شكراً عىل االنصات يقوم افراد املجموعة بتنظيم حملة لنرش الوعي يف املجتمع من اجل وقف العنف جميع املراحل العمرية

اتفاقية القضاء عىل كافة أشكال التمييز ضد املرأة 

)سيداو(

يقوم افراد املجموعة باالطالع عىل مواثيق األمم املتحدة املتعلقة بالعنف ضد الفتيات 

والشابات، ثم يقومون مبناقشتها والخروج بتوصياتهم حولها والتي ميكن تقدميها لحكومتهم

الكبار



“هناك نقص يف الدعم الالزم ملساعدة الشابات الاليت يتعرضن للعنف 

يف عالقاتهن.. ينبغي عىل العاملني يف مجال مساعدة الشباب أن 

يكونوا حذرين أكرث فيام يختص بالعنف الذي تتعرض له املراهقات يف 

عالقاتهن الشخصية، وأن تكون لديهم القدرة عىل مناقشة املوضوعات 

الحساسة. هناك ايضاً اتجاه للرتكيز عىل مزيد من الدعم واملساعدة من 

خالل األقران، حيث يشعر الشباب الصغار بارتياح أكرث ملناقشة تلك 

املوضوعات مع أقرانهم أكرث من املناقشة مع البالغني. 61 – الجمعية 

الوطنية للوقاية من العنف ضد األطفال”

صفحة معلومات
العنف يف العالقات الشخصية )العنف أثناء املواعدة(

تعريف
اإلساءة يف املواعدة او العنف يف املواعدة يتم تعريفه بأنه أي تهديد او ارتكاب لفعل من العنف يف 

إطار العالقات الشخصية او املواعدة قبل الزواج ضد رشيك حايل او سابق. ميكن أيضاً ان يحدث عندما 

يقوم رشيك بفرض سيطرته او سطوته عىل االخر عن طريق اإلساءة/ العنف. قد تأخذ اإلساءة/ العنف 

أحد االشكال األتية: اإلساءة الجنسية، التحرش الجنيس، التهديد، العنف الجسدي او اللفظي او املعنوي، 

استغالل املشاعر، اإلساءة لسمعة الشخص يف املجتمع، والتعقب او التلصص. كام ميكن ايضاً أن يشمل 

اإلساءة املعنوية، واالبتزاز العاطفي، االستغالل الجنيس، األذى الجسدي والتالعب باملشاعر.

تعريف
واحدة من كل ثالث فتيات )بعمر 13 – 17 سنة( يف اململكة املتحدة، قد تعرضت   •  •

لالستغالل الجنيس من رشيك، وواحدة من كل أربعة تعرضت لعنف جسدي من رشيك ايضاً.62

ماهي أسباب العنف يف العالقات الشخصية او العنف أثناء املواعدة؟

ال توجد إجابات مبارشة للسؤال عن أسباب العنف يف العالقات الشخصية. فيام ييل بعض األسباب:

الوضع املتدين للفتيات والسيدات – يرجع هذا للتفرقة بني الجنسني والتمييز ضد الفتيات والسيدات، فال تكون للفتيات والشابات قوة مساوية يف العالقة مام يجعلهن عرضة للتحكم من خالل العنف الجسدي او   •

الجنيس أو العاطفي او املايل.

تجاهل الفتيات –إن درجة تعرض الفتيات والشابات للعنف يف العالقات مازالت غري محددة بدقة. لذلك نجد ان هناك نقص يف استيعاب تجاربهن واحتياجاتهن.  •

ثقافة القبول – دامئاً ما يختلق الناس األعذار او املربرات والحجج او حتى يشجعون عىل العنف يف العالقات الشخصية بحق الفتات والسيدات، وذلك يف صورة سلوكيات خاطئة مثل االعتقاد بأنه يجب عىل الشاب   •

ان يتحكم يف الفتاة مام يؤدى لتقبل اإلساءة يف العالقة.

غياب الدعم – غالباً ما يكون هناك غياب تام او القليل من الجهات التي تساعد وتدعم الفتيات والشابات الاليت يتعرضن للعنف يف العالقات الشخصية.  •

ضعف القوانني – قد يكون هناك غياب تام او ضعف يف القوانني التي تحمي الفتيات من العنف يف العالقات الشخصية. قد توجد قوانني بالفعل ولكن ال يعلم بوجودها أحد سواء من الرجال او النساء، وقد تكون   •

هذه القوانني غري مفعلة او ال يتم تطبيقها بالشكل الكايف، مام يؤدي لهروب املعتدين بجرامئهم بال عقاب.

غياب الحامية – قد ال متتلك الفتيات والشابات املعرضات للخطر وسيلة الوصول لخدمات الحامية التي يحتاجونها.  •
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موارد إضافية
Expect Respect – SafePlace‘s Expect Respect Program يدعم الربنامج انخراط الشباب والبالغني يف تكوين عالقات صحية بني املراهقني ومنع العنف. ميكنك استخدام موارد هذا الربنامج لتنفيذ تدريب مكثف 

http://www.safeplace.org/page.aspx?pid=376 عن موضوع وقف العنف يف العالقات الشخصية

http://www.loveisrespect.org/dating-basics/dating-basics  موقع من الواليات املتحدة لتعليم ومتكني الشباب ملنع وإنهاء العالقات املسيئة. استخدمي اختبار العالقات يف جلساتك – Love is Respect

This is Abuse – موقع الكرتوين من اململكة املتحدة موجه للشباب لتزويدهم باملعرفة عن العنف يف العالقات الشخصية يتضمن معلومات وحقائق و أفالم. ميكنك االستعانة بتلك األفالم يف جلستك لتساعد املشاركني 

/http://thisisabuse.direct.gov.uk . عىل التعرف عىل العنف يف العالقات الشخصية
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ماهي األثار املرتتبة عىل العنف يف العالقات الشخصية؟

قد تتعرض الفتيات والشابات لألذى او اإلصابات الصحية نتيجة العنف يف العالقات الشخصية.  •

قد ينتج عن العنف أثناء املواعدة عدم قدرة الفتيات والشابات عىل اتخاذ قرارات سليمة فيام يختص بنشاطهم الجنيس أو احتياطات منع الحمل. مام قد   •
يؤدي لحدوث حمل غري مرغوب فيه او اإلصابة باألمراض املنقولة جنسياً )مثل مرض نقص املناعة املكتسبة نتيجة العدوى بفريوس اإليدز(

قد يتسبب العنف يف املواعدة بإصابة الفتيات بأرضار تتعلق بالصحة النفسية أو العقلية مثل االكتئاب، اضطراب ما بعد الصدمة، صعوبات النوم، اضطرابات   •
الشهية، مشاكل نفسية قد تصل ملحاولة االنتحار.

يتسبب العنف يف املواعدة يف زيادة االنحرافات السلوكية كإدمان املخدرات وتعاطي الخمور أو التورط يف سلوكيات جنسية خطرة.  •

قد يعتقد األطفال والشباب ان العنف يف املواعدة هو جزء طبيعي من العالقات الشخصية، مام يتسبب يف مزيد من العنف كلام تقدموا يف العمر.  •

قد تعاين الفتيات والشابات من العزلة، ترك العمل او الدراسة او املشاركة يف املجتمع.  •

الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة.    •  هيئة األمم املتحدة للمساواة بني الجنسني ومتكني املرأة.



a
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فيام ييل قامئة باألنشطة املوجودة داخل الكتيبات والتي تناقش موضوع العنف يف املواعدة. قد تحتاجني إلجراء بعض التعديالت عىل األنشطة لتمكنني من توصيل الرسالة التي تناسب مجموعتك ومجتمعك فيام يختص 

بالعنف يف العالقات الشخصية. هناك العديد من األنشطة األخرى بالكتيبات والتي ميكنك تعديلها لتناسب موضوع العنف يف العالقات الشخصية.

أنشطة
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الوصف العمر القسم

العنف يف األخبار ميثل املشاركون دور صحفيني ويقومون بتحليل كيفية تناول الصحف 

واإلعالم يف الصحف للعالقات وحوادث العنف.

املرحلة املتوسطة

الكلامت والحب يبحث املشاركون كيفية تناول كلامت األغاين للشابات والعالقات 

والعنف. كام يبحثون عن االعامل التي تتناول العنف يف العالقات 

الشخصية، ويقومون بتأليف اغنية عن شكل العالقات التي يرغبون 

فيها.

الكبار

املساواة يف املنزل؟ يناقش أفراد املجموعة أدوار الشباب والشابات يف املنزل، ويناقشون 

املساواة وماذا يرغبون ان يتحقق يف بيوتهم ويف مستقبلهم.

الكبار

مساحتي الخاصة عن طريق األلعاب التفاعلية، يتعلم افراد الفريق كيف يجاهرون 

باالعرتاض عندما يشعرون بعدم االرتياح يف موقف ما. 

الصغار

احتفظي بهدوئك يتعلم أفراد املجموعة طرق لالحتفاظ بهدوئهم عندما يتعرضون 

للضغط.

الصغار

عالمات التحذير بالتحقق من الصور يقوم افراد املجموعة مبناقشة العالمات التي تدل 

عىل كون العالقة صحية او غري صحية

املرحلة املتوسطة

الخرافات عن العنف حول العامل تناقش املجموعة الخرافات والسلوكيات الخاطئة املحيطة بالعنف 

ضد الفتيات

املرحلة املتوسطة

أشكل متعددة من العنف تناقش املجموعة اشكال مختلفة من العنف ضد الفتيات والشابات الكبار

ميكنك مشاركة الرس يستخدم افراد املجموعة الدراما واملناقشة ملزيد من الفهم حول 

الفرق بني االرسار الصحية واألرسار الضارة

الصغار

قصة ناجية يناقش افراد املجموعة قصة عن احدى الناجيات وماهي خدمات 

الدعم التي تتوافر للنساء الاليت يتعرضن للعنف. ميكن أن يتم 

عرض قصة الناجية عل شكل حالة للدراسة او عرض تقدميي إلحدى 

الجمعيات العاملة يف مجال مساعدة الناجيات من العنف.

املرحلة املتوسطة

الخالة املعذبة مبناقشة مواقف متثيلية مختلفة، يتعلم افراد املجموعة كيف 

يدعمون األشخاص الذين يتعرضون للعنف

املرحلة املتوسطة

طرق التواصل ينمي املشاركون مهارات التواصل الخاصة بهم املرحلة املتوسطة

تدخيل باستخدام الدراما واملواقف التمثيلية، ميارس افراد املجموعة أساليب 

التدخل اآلمن يف حاالت العنف والتمييز.

الكبار

اتفاقية القضاء عىل كافة أشكال التمييز ضد املرأة 

)سيداو(

يناقش افراد املجموعة اإلعالن الخاص بالقضاء عىل التمييز ضد 

املرأة، كام يناقشون التوصيات التي ميكن ان يقدموها لحكومتهم.

الكبار

خطة العمل الوطنية تعمل املجموعات عىل العروض التي سيقدمونها ملمثيل الحكومة 

بخصوص العنف ضد الفتيات

الكبار

نظمي حملة يف املجتمع تقوم املجموعة بتخطيط وتنفيذ حملة يف املجتمع تهدف إىل نرش 

الوعي وتغيري السلوكيات السائدة مام يدعم وقف العنف املرتبط 

بالعالقات الشخصية.

جميع األعامر



صفحة معلومات
متثيل الفتيات والشابات يف صورة جنسية

تعريف
يتم تعريف التمثيل الجنيس او ما يطلق عليه “الجنسنة” بأنه متييز او تعريف الشخص بأنه أداة للجنس 

بغض النظر عن كرامته او صفاته الشخصية. يطلق مصطلح جنسنة األطفال عىل فرض الصفات الجنسية 

للبالغني عىل األطفال من األوالد والبنات الغري مستعدين او مؤهلني لهذه املرحلة من النمو سواء من 

الناحية الجسدية أو النفسية او العاطفية 63، األمر الذي قد يؤدي لتعرض هؤالء األطفال ملوضوع 

الجنس بشكل مبكر قبل اوانهم، فيعتربون أنفسهم حينها أدوات للجنس. يحدث ذلك غالباً نتيجة تعرض 

األطفال بشكل مكثف للصور واأللفاظ الجنسية التي متأل حياة الناس وخاصة يف الغرب. يروج التمثيل 

الجنيس لألشخاص إىل اعتبار السامت والقوالب النمطية والتوقعات السلبية املتعلقة بالنوع االجتامعي 

شيئاً عادياً، نفس اليشء بالنسبة للسلوكيات الضارة والترصفات التي تؤدي كلها إىل ازدياد مخاطر تعرض 

الفتيات والشابات للعنف.

من الهام ان نتذكر انه عىل النقيض مام سبق، فإنه ليس من الصواب ان يتم تجريد املرأة متاماً من 

صفاتها الجنسية. عىل سبيل املثال، يف بعض األماكن نجد انه من الطبيعي أن يتم تصوير املرأة املحرتمة 

عىل انها كائن بال هوية أو احتياجات جنسية، وان تتعرض النساء للكبت سواء كان ذلك لفرد او 

ملجموعة؛ مثل النساء ذوات اإلعاقة. وحينام تفشل النساء يف االمتثال لهذه الصورة النمطية املوضوعة 

فإنهن قد يتعرضن لردود أفعال يف غاية العنف. 

حقائق
أظهرت دراسة أجرتها مرشدات اململكة املتحدة ومؤسسة الصحة النفسية   •

64 عام 2008 ان متثيل الفتيات جنسياً يف وقت مبكر والرغبة يف النضج 
رسيعاً هام “العامالن األساسيان” يف القلق الذي تشعر به الفتيات.

أظهرت دراسة أجريت يف الواليات املتحدة عام 2005 عن األفالم اإلباحية   •
املشهورة أنه حوايل 89.9 باملئة من املشاهد تتضمن عنفاً جسدياً أو 

لفظياً، وان 94.4 باملئة من هذه األفعال العنيفة موجهة نحو النساء.65

يف دراسة أجريت باالتحاد األورويب ضمت 250.000 من الشباب من 25   •
دولة أن 23 باملئة منهم قد شاهدوا صوراً إباحية )يتضمن ذلك اإلنرتنت، 
التلفاز، األسطوانات املدمجة وأفالم الفيديو، املجالت والكتب(. 14 باملئة 

قد شاهدوا صوراً جنسية عىل االنرتنت بينام 15 باملئة قد شاهدوا او تلقوا 
رسائل جنسية.66

يف استبيان باململكة املتحدة، وجد ان ثالثة من كل عرشة تالميذ يستقون   •
معلوماتهم عن الجنس من املواد اإلباحية.67

ما هي أسباب التمثيل الجنيس لألطفال والشباب )الجنسنة(؟

الجنس يروج ملزيد من املبيعات – بعض األعامل تستخدم الصور الجنسية كوسيلة لحث الناس عىل رشاء املنتج الذي يروجون له. فغالباً ما يتم تصوير الفتيات   •
والشابات نصف عاريات ويف أوضاع مثرية حيث تصبح اجسادهن نفسها هي السلعة التي يسعى وراءها املستهلك. من نتائج ذلك أن يتم تصوير الفتيات 

والشابات كأدوات أو سلع – فيام يطلق عليه تسليع املرأة – حيث يُنظر لهن عىل انهن أدوات للمتعة الجنسية واإلثارة تقاس قيمتهن فقط مبدى املتعة التي 
يقدمونها لألخرين.

تجاهل الطفولة – حيث يُتوقع من األطفال ان يكونوا كالبالغني، ويتم تجاهل احتياجات ورغبات الفتيات، فنجد أن املالبس واأللعاب املقدمة لهن تعرب عن   •
رغبات البالغني )غالباً من الرجال(. عىل سبيل املثال، بعض األلعاب تصور الفتيات عىل انهن أدوات للجنس او أنهن خاضعات للرجال. املالبس أيضاً قد تؤدي 

نفس الغرض، مثل الصدريات الخاصة بالفتيات الصغريات والتي تزيد من حجم الصدر.

املواد اإلباحية التي تربز العنف – بالنظر حولنا نجد ان املواد اإلباحية واسعة االنتشار. فاألغاين املصورة واملجالت موجهة غالباً للشباب من الذكور وتتعمد   •
تصوير املرأة أو الفتاة بشكل جنيس كأداة او سلعة للمتعة، كام تظهر العنف كجزء عادي ومقبول من العالقة الحميمة. فتصبح تلك هي الطريقة التي ينظر 

بها الشباب إىل الجنس وإىل العالقات ويتعلمون منها. 

التكنولوجيا الحديثة – فالهواتف النقالة وشبكات التواصل االجتامعي شجعت الكثريين عىل نرش صورهم وصور األخرين. أحياناً يقع األطفال او الشباب تحت   •
ضغط لنرش صور معينة ألنفسهم.

ثقافة القبول – هناك صمت حول التمثيل الجنيس لألطفال والشباب والقليل من الوعي حول أثر ذلك عليهم.  •
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“إن املخاوف حول تعرض األطفال والشباب للجنسنة 

ليست ظاهرة جديدة، ولكنها تتزايد بتزايد االشكال 

املختلفة من التكنولوجيا املتاحة لهم مثل االنرتنت 

والهواتف النقالة.68 – ك. مارفني”

الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة.    •  هيئة األمم املتحدة للمساواة بني الجنسني ومتكني املرأة.



ماهي األثار املرتتبة عىل التمثيل الجنيس لألطفال والشباب؟

أظهر تقرير أصدرته حكومة اململكة املتحدة مؤخراً ان “ التمثيل الجنيس يقلل الحواجز الهامة التي تحول دون االستغالل الجنيس لألطفال، ويضعف العالقات الصحيحة، ويزيد من احتامالت 

حدوث العنف ضد الفتيات والشابات” 69 هناك اثار ونتائج أخرى تتضمن:

التمثيل الجنيس أو الجنسنة يخلق ثقافة ال تقدر الفتيات والشابات. “فالشخص الذي تتم جنسنته يتم تصويره عىل انه مجرد أداة أو سلعة لالستخدام الجنيس، بدالً من ان تظهر قدراته عىل   •

الترصف باستقاللية واتخاذ القرار” 70

قد يتم تشجيع األطفال عىل مامرسة الجنس يف عمر مبكر ومامرسة سلوكيات جنسية خطرة، مام يزيد من احتامالت حدوث الحمل غري املرغوب فيه، باإلضافة الزدياد خطر تعرضهم لإلصابة   •

باألمراض املنقولة جنسياً مثل اإلصابة بفريوس االيدز.

قد يتم تشجيع األطفال عىل تقبل العنف يف العالقات العتيادهم عىل ان يتم تصوير الفتيات والشابات كأدوات للجنس من املقبول والطبيعي ان ميارس ضدهن العنف، عىل سبيل املثال من   •

خالل مشاهدة املواد اإلباحية.

قد تتعرض الفتيات والشابات للتحرش الجنيس من األوالد والشباب بواسطة نرش صورة جنسية لهن.  •

قد تعاين الفتيات والشابات من ضعف الثقة بالنفس نتيجة اتجاههن ملقارنة أنفسهن بالصور الغري واقعية عن املرأة، حيث تتكون لديهن صورة سلبية عن اجسامهن كنتيجة ملحاولة تقليد   •

النساء املثريات الاليت يشاهدن صورهن. مام قد يؤدى بهن ألمراض اضطراب الشهية مثل القيء العمد او االمتناع عن تناول الطعام. 

قد تفقد الفتيات طفولتهن أثناء محاوالتهن املحمومة للنضج رسيعاً والترصف كبالغات.  •

قد يرتسخ لدى الفتيات والشابات االعتقاد بان مظهرهن الخارجي اهم بكثري من تعليمهن او وظيفتهن.  •

موارد إضافية
http://www2.lse.ac.uk/media@lse/research/EUKidsOnline/EU%20Kids%20II%20%282009-

11%29/EUKidsOnlineIIReports/Final%20report.pdf

Killing us softly 4: Advertising‘s image of women – فيلم قصري ملحارضة ترشح ما هو التمثيل الجنيس 

للفتيات والشابات. ميكنك االستعانة به للحديث عن مفهوم متثيل الفتيات والشابات و مفهوم الجنسنة

http://www.mediaed.org/cgi-bin/commerce.cgi?preadd=action&key=241

Sexy Inc: Our Children Under Influence – وثائقي عن ازدياد التطرق إىل الجنس يف املجتمع وتأثريه عىل 

http://www.nfb.ca/film/sexy_inc/related_films  الشباب

Makers –فيلم وثائقي يوضح التمثيل الجنيس للشابات. ميكنك استخدامه مع املرحلة املتوسطة والكبار ملناقشة 

http://www.makers.com/jean-kilbourne  مفهوم التمثيل الجنيس

American Psychological Association task force on the sexualisation of girls – ملعرفة املزيد عن 

http://www.apa.org/pi/women/programs/girls/report.aspx .التمثيل الجنيس للفتيات
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فيام ييل قامئة باألنشطة املوجودة يف الكتيبات والتي تناقش التمثيل الجنيس. قد تحتاجني إىل اجراء بعض التعديالت عليها لتحمل الرسالة املالمئة ملجموعتك وملجتمعك حول التمثيل الجنيس للفتيات والشابات. هناك 

أنشطة أخري يف كتيبات األنشطة املتلفة ميكنك استخدامها وتعديلها لتخاطبني نفس املوضوع.

أنشطة

55 الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة.    •  هيئة األمم املتحدة للمساواة بني الجنسني ومتكني املرأة.

النشاط الوصف الفئة العمرية القسم

الدمي املتحركة بالخيوط يصنع املشاركون الدمي التي تتحرك بالخيوط ليفكروا يف القوالب النمطية والسلوكيات والترصفات 

املتعلقة بالنوع االجتامعي

السنوات املبكرة

ماذا تريدين ان تكوين؟ تستخدم املجموعة اللعب للتأمل والحوار حول الرسائل التي يوجهها اإلعالم بخصوص القوالب 

التقليدية للنوع، والجنس والعالقات. 

الصغار

العنف يف األخبار يلعب أفراد املجموعة دور الصحفيني ويقومون بتحليل كيف يتم تصوير العالقات وحوادث العنف 

يف الجرائد واالعالم.

املرحلة املتوسطة

كيف يتم متثييل بالبحث يف الجرائد واملجالت، يكتشف أفراد املجموعة كيف يتم متثيل اإلناث يف وسائل اإلعالم. الكبار

قويل ال يبحث أفراد املجموعة ماهي اللمسة املقبولة واللمسة غري املقبولة. ميكنك مناقشة موضوع 

التمثيل الجنيس أو الجنسنة عن طريق مناقشة الرسائل التي يوجهها اإلعالم بخصوص التالمس.

السنوات املبكرة

مساحتي الخاصة يناقش أفراد املجموعة الحدود الخاصة بكل فرد وماهي اللمسة املقبولة وغري املقبولة. يقوم 

املشاركون بتحديد حدودهم الخاصة بأنفسهم.

الصغار

التحرش الجنيس تساعد هذه الجلسة املشاركون عىل تعريف التحرش الجنيس وعالقته بجنسنة الفتيات والشابات. املرحلة املتوسطة

لنتعلم عن الجنس والعالقات يناقش املشاركون كيف تلقوا معلومات عن الجنس والعالقات، وما هو تأثري املواد اإلباحية 

والتمثيل الجنيس عىل فهمهم للجنس ولطبيعة العالقات. 

الكبار

أين هي حدودك؟ يناقش املشاركون مفهوم الرضا او املوافقة يف العالقات الحميمة، وكيف تكون لديهم القدرة عىل 

اتخاذ قرارات حرة وواعية بهذا الشأن.

الكبار

يد املساعدة الهدف من هذه الجلسة تعريف املشاركني مبصادر الدعم املتاحة. السنوات املبكرة

أساور الصداقة عن طريق صنع اساور الصداقة، يتناقش املشاركون لتحديد ماذا يريدون من صداقاتهم. الصغار

الخالة املعذبة تساعد هذه الجلسة املشاركني عىل التفكري يف حاالت من التحرش الجنيس وكيف ميكنهم دعم 

أنفسهم او اصدقائهم.

املرحلة املتوسطة

تدخيل يستخدم املشاركون األداء التمثييل للتفكري يف كيفية التدخل بشكل آمن يف املواقف املختلفة من 

التحرش الجنيس أو العنف الجنيس

الكبار

ال للعنف الهدف من هذه الجلسة مساعدة املشاركني عىل الجهر برفضهم للعنف الصغار

اتفاقية القضاء عىل كافة أشكال 

التمييز ضد املرأة )سيداو(

يناقش افراد املجموعة إعالن القضاء عىل التمييز ضد املرأة وكيف يتناول العنف الكبار

خطة العمل الوطنية يف هذه الجلسة تعمل املجموعة عىل إعداد عرض تقدميي عن العنف ضد الفتيات ميكن تقدميه 

ملمثيل الجهات الحكومية او املحلية املعنية.

الكبار



صفحة معلومات
ختان اإلناث )تشويه/قطع األعضاء التناسلية لإلناث(

تعريف

طبقاً للتعريف الذي وضعته منظمة الصحة العاملية، فإن ختان اإلناث 

أو ما قد يطلق عليه تشويه أو قطع األعضاء التناسلية لإلناث هو “أي 

إجراء يتضمن إزالة جزئية أو كلية لألجزاء الخارجية للجهاز التناسيل 

لألنثى أو أي جرح لألعضاء التناسلية الخاصة بها ألسباب غري طبية”71 

يعد ختان اإلناث دولياً انتهاك للحقوق اإلنسانية للفتيات والسيدات.

حقائق

تعرضت حوايل 140-100 مليون فتاة حول العامل للختان أو تشويه/  •

قطع األعضاء التناسلية الخاصة بها.

تتعرض أكرث من 3 مليون فتاة يف أفريقيا سنوياً لخطر هذه   •

املامرسة.72

ماهي أسباب ختان اإلناث؟

ليست هناك أسباب مبارشة إلجراء الختان، ولكن نعرض فيام ييل بعض األسباب:

وضع الفتيات يف املجتمع – تعكس هذه املامرسة انعدام للمساواة بني الجنسني مغروس عميقاً يف املجتمع، ومتثل شكالً من التمييز الصارخ ضد النساء. ختان اإلناث هو نتاج لعادات اجتامعية تعترب هذا الفعل   •

رضوري لرتبية الفتيات بشكل صحيح، وطريقة لجعل الفتاة “نقية” و”جميلة” وإلعدادها للبلوغ والزواج.

التحكم والتسلط – هناك خوف متغلغل من الجانب الجنيس للمرأة ويكون اللجوء للختان غالباً من اجل التحكم والسيطرة عىل رغباتها الجنسية. فمامرسة الختان تكون غالباً بدافع معتقدات ترتبط بفكرة   •

السلوك الجنيس السليم وتربط بني هذا اإلجراء وبني العفة قبل الزواج واإلخالص يف الزواج. يف العديد من املجتمعات يعتقد ان الختان يقلل شهوة املرأة للجنس وبالتايل يزيد من مقاومتها لالتصال الجنيس املحرم 

الذي قد يعصف برشف العائلة.

ثقافة القبول – يف بعض املجتمعات يعترب الختان تقليد اجتامعي، ويصبح هناك ضغط من املجتمع عىل األشخاص ليامرسوا نفس اإلجراء حتى ال يختلفوا عن االخرين. كام انه قد يتم ربط ختان اإلناث ببعض   •

املعتقدات الدينية عىل الرغم من عدم وجد أي نص ديني يلزم بإجرائه.

ضعف القوانني – أحياناً ال يتم تطبيق القانون بشكل سليم أو كايف ملنع ختان اإلناث، مام قد يجعل املعتدين الذين ميارسون هذه الجرمية يفلتون بغري عقاب. يف بعض األحيان ال توجد قوانني داخل الدولة تجرم   •

إجراء عمليات ختان اإلناث.

نقص الدعم – قد يكون هناك غياب او نقص يف الدعم الالزم للفتيات والشابات الاليت يتهربن من إجراء الختان او الاليت يقفن ضد مامرسته. أحياناً نجد أن بعض النساء قد يقرون هذا اإلجراء أو يروجون له وليس   •

فقط الرجال.

ما هي عواقب ختان اإلناث؟

تتعرض الفتيات والشابات لألآلم الشديدة وفقد كثري من الدماء نتيجة إجراء هذه العملية.  •

لختان اإلناث أثار ضارة عىل املدى الطويل عىل صحة الفتات والشابات. حيث ينطوي عىل إزالة وتشويه أجزاء من األعضاء التناسلية لألنثى، االمر الذي يرض بها صحياً بصور متعددة مثل اإلصابة بالتهابات مجرى   •

البول، الناسور، العقم، مشاكل اثناء الوالدة، ازدياد احتامالت اإلصابة بفريوس اإليدز، وحتى الوفاة.

قد يتسبب هذا اإلجراء يف رضر نفيس للفتيات والشابات حيث يشعرن بعده بالجرح والخجل واإلحباط.  •

قد يسبب ختان اإلناث حرمان املرأة من االستمتاع باملامرسة الجنسية بعد الزواج.  •

يشكل ختان اإلناث سيطرة عىل الفتيات والشابات، حيث يزيد من تقليل شأنهن يف املجتمع ويعطي لألخرين الحق يف التحكم بأجسادهن.  •

قد يتسبب ختان اإلناث يف تقليص االختيارات املتاحة امام الفتيات والشابات يف الحياة.  •
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موارد إضافية.
An interagency statement )2008(, UN agencies http://whqlibdoc.who.int/publications/2008/9789241596442_eng.pdf :القضاء عىل ختان اإلناث، وثيقة خاصة مبنظامت األمم املتحدة
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فيام ييل قامئة باألنشطة املوجودة بالكتيبات والتي تناقش ختان اإلناث. قد تحتاجني إلجراء بعض التعديالت عليها ليك تصل الرسالة املناسبة ملجموعتك واملالمئة ملجتمعك عن ختان اإلناث. ميكنك أيضاً إجراء تعديالت 

عىل أنشطة أخرى بالكتيبات واستخدامها للتطرق ملوضوع ختان اإلناث:

أنشطة

a
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النشاط الوصف املرحلة العمرية القسم

الدمية يقوم املشاركون بصنع دمى متثل أوالد وبنات ثم يتحدثون عن 
املواصفات الجسدية التي تظهر عىل كل منهام.

السنوات املبكرة

قواعد األرسة ميكن ان يقوم القادة بتعديل هذا النشاط للحديث عن ختان اإلناث 
بإضافة أسئلة إضافية للضيف. ينبغي أن يضمن القادة أن يكون 

الضيف مستعدا ومرحباً لإلدالء بآرائه حول ختان اإلناث.

الصغار

الحياة داخل الصندوق يفكر املشاركون يف الصورة املتوقعة لشكل الجسد لكال الجنسني 
ويناقشون ختان اإلناث من هذا املنطلق.

املرحلة املتوسطة

ختان اإلناث يكن أن يقوم أحد الضيوف بتيسري هذه الجلسة ملناقشة ختان اإلناث 
مع املجموعة

الصغار

ختان اإلناث تقوم املجموعة مبناقشة ختان اإلناث وعالقته بانعدام املساواة بني 
الجنسني

املرحلة املتوسطة

خرافات عن العنف حول العامل تناقش املجموعة الخرافات والسلوكيات املرتبطة بالعنف ضد الفتيات املرحلة املتوسطة

أشكال متعددة من العنف تتعرف املجموعة عىل أشكال مختلفة من العنف ضد الفتيات 
والشابات

الكبار

قصة الخدمات ميكن استضافة أحد العاملني بواحدة من املجموعات املحلية التي 
تعمل عىل وقف ختان اإلناث للحديث عن كيفية مساعدتهم للفتيات 

والشابات

الصغار

الخالة املعذبة تقوم املجموعة مبناقشة مواقف مختلفة يتعرفون من خاللها كيف 
ميكنهم ان يقدموا املساعدة ألشخاص يعرفونهم يتعرضون للعنف

املرحلة املتوسطة

قصص الناجيات ميكن أن يقوم القادة بدعوة ضيف للحديث عن قصص للفتيات الاليت 
متكن من اإلفالت من الختان، او عن السيدات الاليت تعرضن للختان 

سابقاً ويقمن حالياً بالحشد ضد استمرار مامرسة هذا اإلجراء. 

املرحلة املتوسطة

حملة امللصقات يقوم املشاركون بتصميم ملصق ضد ختان اإلناث الصغار

النشطاء املحليون يقوم القادة بدعوة بعض النشطاء الفاعلني ضد ختان اإلناث عىل 
املستوى املحيل

املرحلة املتوسطة

اتفاقية القضاء عىل كافة أشكال التمييز 
ضد املرأة )سيداو(

يناقش افراد املجموعة وثيقة القضاء عىل التمييز ضد املرأة، 
ويسجلون التوصيات التي يرون انه ميكن تقدميها لحكومتهم

الكبار

هذا هو القانون مبساعدة أحد الضيوف، يناقش افراد املجموعة بعض الحاالت 
والقضايا املسجلة عن حوادث للعنف

الكبار

خطة العمل الوطنية يف هذه الجلسة، تعمل املجموعة عىل إعداد عرض تقدميي عن 
العنف ضد الفتيات والشابات وميكنهم تقدميه للجهات الرسمية. 

تذكري أن تعميل مع الحلفاء املحليني.

الكبار



صفحة معلومات:
زواج القارصات باإلكراه

تعريف
زواج القرص باإلكراه هو زواج قانوين يتم بدون املوافقة الحرة او املسؤولة لكل من الفتى او الفتاة او 

الشاب او الشابة. كل حاالت زواج القرص تعترب شكل من الزواج املبكر باإلكراه حيث ان القرص )يتم 

تعريفهم غالباُ بأنهم األقل من 18 سنة( ال ميكنهم قانوناً اإلقرار باملوافقة عىل الزواج. عىل الرغم من 

ان هذا اإلجراء يتعلق بالفتيان، إال ان الفتيات أكرث تأثراً بنسبة أعىل بكثري.

يف بعض املجتمعات، هناك اشكال شائعة من العالقات الغري رسمية، حيث يتم إجبار الفتيات تحت 

سن 18 سنة عىل إقامة عالقة شبيهة بالزواج والعيش يف مسكن واحد مع رشيك من البالغني. ينتج 

عن هذه العالقة ايضاً أشكال من التعدي عىل الحقوق اإلنسانية للفتيات والشابات مامثلة ملا يحدث 

يف حاالت الزواج املبكر باإلكراه، ولكن غياب التوثيق القانوين لهذا النوع من العالقات يؤدي النعدام 

الحامية التي يوفرها اإلطار القانوين للزواج املوثق لهؤالء الفتيات. 

حقائق 
أكرث من 60 مليون فتاة حول العامل يتم تزويجهن كأطفال تحت سن الثامنة عرش.  •

هناك تنبؤات عن ان واحدة من كل ثالث فتيات يف البلدان النامية )باستثناء الصني( يتوقع ان يتم   •

تزويجها قبل سن 18 سنة، بينام واحدة من كل تسعة فتيات سيتم تزويجها قبل سن الخامسة 

عرش. يف عام 2010، وجد ان أكرث من 67 مليون شابة بني 24-20 سنة قد تم تزويجهن كقارصات. 

إذا استمر نفس االتجاه يف التزايد، فسوف يتم تزويج ما يزيد عن 14.2 مليون فتاة سنوياً خالل 

العقد القادم.74

تتسم الحياة الزوجية للعديد من هؤالء الفتيات بالعنف واإلساءة.75  •

كل ثالث ثواين يتم إرغام فتاة عىل الزواج.76  •

حوايل نصف إجاميل عدد النساء بعمر 24-20 سنة يف جنوب وسط أسيا وغرب أفريقيا تم   •

تزويجهن قبل سن الثامنة عرش، مام يضعهم يف خطر الحمل املبكر وإعاقات الوالدة والوفاة، كام 

يقلل ذلك من قدرتهن عىل الوصول للتعليم أو العمل.77

هناك حوايل 16 مليون فتاة مراهقة بعمر 19-15 سنة يف الدول النامية يقمن باإلنجاب كل عام.   •

يف تسعة حاالت من عرشة، تكون االم متزوجة بالفعل. منع زواج األطفال سوف يساعد بشكل 

ملحوظ عىل تقليص الحمل املبكر والحاالت املرتبطة به من الوفاة اثناء الوالدة أو اإلعاقات التي 

تحدث بسببها، كام ستقل فرص إصابة عدوى الفتيات بفريوس اإليدز.78
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ما هي أسباب الزواج املبكر باإلكراه؟

ال توجد إجابات مبارشة عن هذا السؤال، ولكن نعرض فيام ييل بعض األسباب:

وضع الفتيات يف املجتمع – يرتبط الزواج املبكر باإلكراه بصورة حتمية بانعدام املساواة بني الجنسني، حيث نجد انه يف القلب من هذا اإلجراء هناك مفاهيم ومعتقدات اجتامعية ترسخ للتمييز ضد الفتيات   •

والسيدات وتعطي الفتيان والرجال قدراً أكرب من الحقوق والفرص. فاملفهوم السائد بأن املرأة تشكل عبء مادي او اعتبارها سلعة ميكن تداولها يغذي هذه املامرسة الضارة. كام ان زواج األطفال يرسخ ويدعم 

هذه الحلقة املفرغة من انعدام املساواة بني الجنسني، فينكر عىل الطفولة حقها يف طفولة طبيعية ومينعها من استكامل تعليمها ويقلل من فرصها؛ مام قد يؤثر عىل صحتها ويضعها يف خطر التعرض للعنف 

واإلساءة.

الفقر – بعض العائالت الفقرية تعترب أن الفتيات يشكلن عبئاً مادياً عىل األرسة، لذلك يتم إجبارهن عىل الزواج لتتخلص األرسة من هذا العبء املادي. باإلضافة إىل انه يف بعض املجتمعات تستفيد العائلة من زواج   •

الفتيات مادياً عن طريق املهر الذي يقدم للفتاة.

املامرسات الضارة – إن الضغوط التي يشكلها املجتمع عىل األفراد قد تؤدي لقيام بعض األرس بتزويج بناتهن مبكراً. عىل سبيل املثال، هناك اعتقاد يف بعض الثقافات بأن تزويج الفتيات قبل بلوغهن يجلب الربكة   •

للعائلة. يف مجتمعات أخرى، هناك اعتقاد بان تزويج الفتيات مبكراً يحميهن من التعرض العتداءات أو عنف جنيس، كام ينظر إىل زواج القارصات عىل انه حامية للفتاة من التورط يف عالقة جنسية خارج إطار 

الزواج وحدوث حمل غري مرغوب فيه مام قد يدنس رشف العائلة.

غياب القوانني – قد يكون هناك غياب تام للقوانني التي متنع هذه املامرسة او قد يكون هناك قوانني ولكنها ضعيفة او غري معروفة او غري مفعلة.  •

النزاعات والكوارث وحاالت الطوارئ – ف حاالت الكوارث او الطوارئ قد تلجأ بعض العائالت لتزويج فتياتهن مبكراً لحاميتهن من أخطار فعلية او أخطار يعتقدون يف حدوثها، ألنهم يظنون انه ال يوجد بديل اخر   •

امامهم.

غياب الدعم – قد يكون هناك غياب تام او ضعف يف الدعم للفتيات الاليئ يرفضن الزواج كقارصات، فغالباً ما تتجاهل القوانني والربامج والخدمات التي تقدم الدعم الفتيات املتزوجات.   •

ماهي األثار املرتتبة عىل الزواج املبكر؟

إن الزواج املبكر والزواج باإلكراه هو انتهاك للحقوق اإلنسانية يؤثر سلباً عىل الطفل واملجتمع بأرسه. فهو يشكل حرماناً للفتاة من طفولتها، كام مينعها من استكامل دراستها   •

ويقلل من فرصها ويعرضها لخطر العنف واإلساءة ويهدد صحتها.

عندما تتزوج الفتيات مبكرا فإنهن يرتكن املدرسة بسبب األعامل املنزلية واإلنجاب، وأيضاً بسبب معايري املجتمع التي تفرتض وجود تعارض بني الزواج والتعليم. االمر الذي   •

يحرم الفتاة من حقها يف التعليم مام يقلل من فرصها واختياراتها يف الحياة. فغياب التعليم للفتيات ال يؤثر عليهن وحدهن، بل ميتد أثره ليشمل أطفالهن واملجتمع بأكمله.

قد يتسبب الزواج املبكر باإلكراه يف حدوث رضر مبارش للفتيات يف صورة عنف جسدي أو جنيس او معنوي يتعرضن له. فالفتيات الاليت يتم تزويجهن مبكراً يفتقدن السلطة   •

او القدرة عىل الترصف يف عالقتهن بأزواجهن وعائالتهم، مام يؤدي لزيادة تعرضهن للعنف واإلساءة. فغالباً ما تتعرض النساء الاليت يتزوجن يف سن مبكرة للتهديد والرضب، 

وقد تتكون لديهن قناعة بأحقية الزوج يف رضب زوجته، خاصة عند وجود فرق كبري يف السن بني الزوجة القارص وزوجها. 

بالنسبة للعديد من الفتيات، يشكل الزواج املبكر انتهاكاً جنسياً حيث يتعرضن بشكل مبكر ومفاجئ للعالقة الجنسية، بخاصة يف حالة الزواج من شخص أكرب كثرياً يف السن.   •

حيث تفتقد الفتيات املتزوجات صغرياً القدرة عىل اتخاذ أي قرارات بخصوص العالقة الحميمة أو حدوث الحمل، مام قد يعرضهن إلساءات جنسية او للحمل يف سن مبكرة 

أو اإلصابة باألمراض املنقولة جنسياً مثل مرض نقص املناعة املكتسبة نتيجة العدوى بفريوس اإليدز. كام أن هناك العديد من الزوجات الصغريات الاليت يتعرضن للوفاة أثناء 

الوالدة بسبب قصور الرعاية الصحية وبسبب ان أجسادهن الصغرية مل تكن مكتملة أو متهيئة للحمل والوالدة بعد. 

إن العزلة االجتامعية التي يتم فرضها عىل الفتيات الاليت يتزوجن مبكراً باإلكراه غالباً ما تؤدي إىل غياب او انعدام فرصهن يف الهروب من األزواج املسيئني أو طلب املساعدة   •

القانونية او االجتامعية. حيث يتم ابعادهن عن االهل واألصدقاء، وحرمانهن من التعامل بحرية مع أقرانهن أو مامرسة أي نشاط اجتامعي مام يرتكهن عاجزات عن طلب 

الحامية او عن املشاركة يف املجتمع بشكل فعال. 

موارد إضافية
/http://www.plan-uk.org/early-and-forced-marriage .معلومات حول زواج القارصات باإلكراه ومقاطع فيديو ميكنك االستعانة بها يف العمل مع مجموعتك Take the vow – PLAN website
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فيام ييل قامئة باألنشطة املوجودة بالكتيبات والتي تتناول موضوع الزواج املبكر باإلكراه. قد تحتاجني إلجراء بعض التعديالت عىل األنشطة لتصل الرسالة املناسبة ملجموعتك واملالمئة ملجتمعك عن الزواج املبكر باإلكراه. 

هناك أنشطة أخرى بالكتيبات ميكنك تعديلها واستخدامها لتناول نفس املوضوع:

أنشطة

a

61 الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة.    •  هيئة األمم املتحدة للمساواة بني الجنسني ومتكني املرأة.

النشاط الوصف املرحلة العمرية القسم

اعامل املنزل يفكر املشاركون يف الترصفات املتوقعة من كال الجنسني داخل املنزل. ميكن ان 

يفكروا أيضاً يف التوقعات املرتبطة بالسن والشخص املناسبني للزواج

املرحلة املبكرة

ماذا تريد ان تكون؟ يفكر املشاركون يف أدوار كال من األوالد والبنات أثناء اللعب وارتباط ذلك 

باألدوار التي يفرضها املجتمع عىل الرجال والنساء يف الزواج

الصغار

املساواة يف املنزل؟ يفكر املشاركون يف نوعية العالقات التي يرغبون بها الكبار

ملاذا مل تغادر؟ باستخدام الحكايات يناقش أفراد املجموعة مواقف مختلفة تتحدث عن أثار 

الزواج املبكر باإلكراه عىل الفتيات والشابات

الكبار

أشكال متعددة من العنف يناقش أفراد املجموعة صور مختلفة من العنف ضد الفتيات والشابات الكبار

الخالة املعذبة باستخدام مواقف مختلفة، يتحدث افراد املجموعة عن كيفية دعم أشخاص 

يعرفونهم يتعرضون للعنف

املرحلة املتوسطة

حقوق الفتيات يتعرف املشاركون عىل معلومات عن الزواج املبكر باإلكراه وكيف يعترب انتهاكا 

للحقوق اإلنسانية

الصغار

حملة امللصقات تصمم املجموعة ملصق عن وقف الزواج املبكر باإلكراه. املرحلة املتوسطة

هذا هو القانون باالستعانة بأحد الضيوف املتخصصني، يبحث أفراد املجموعة بعض القضايا 

القانونية واملواقف عن التعرض للعنف

الكبار

اتفاقية القضاء عىل كافة أشكال التمييز ضد املرأة 

)سيداو(

يقوم افراد املجموعة باستغالل هذه الجلسة لالطالع عىل إعالن القضاء عىل 

التمييز ضد املرأة ومناقشة التوصيات التي ميكن ان يتقدموا بها لحكومتهم

الكبار

خطة العمل الوطنية خالل هذه الجلسة تعمل املجموعة عىل إعداد عرض تقدميي عن العنف ضد 

الفتيات لتقدميه ملمثيل الجهات الحكومية املختصة

الكبار

تنظيم حملة مجتمعية ميكن ان تقوم املجموعة بتنظيم وتنفيذ حملة لنرش الوعي من أجل وقف 

زواج القارصات باإلكراه

كل األعامر



صفحة معلومات
العنف ضد الفتيات والشابات كانتهاك لحقوقهن اإلنسانية

إن العنف ضد الفتيات والشابات هو إساءة لحقوقهن اإلنسانية. وقد قامت كل دول العامل بالتوقيع عىل عدد من الترصيحات واملعاهدات التي توفر اإلطار القانوين والترشيعي 

لضامن حفظ هذه الحقوق الخاصة بالفتيات والشابات.

فيام ييل خمسة من اتفاقيات األمم املتحدة الهامة التي تتعلق بإنهاء العنف ضد الفتيات والسيدات: اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان، اتفاقية القضاء عىل كافة اشكال التمييز 

ضد املرأة )سيداو(، اتفاقية األمم املتحدة لحقوق الطفل، إعالن القضاء عىل العنف ضد املرأة ومنتدى بكني للتفعيل. تركز اتفاقية القضاء عىل كافة أشكال التمييز ضد املرأة 

عىل حقوق الفتيات والسيدات، بينام تركز اتفاقية حقوق الطفل عىل حقوق األطفال دون سن الثامنة عرش. اعالن القضاء عىل العنف ضد املرأة هو اول وثيقة تحدد بوضوح 

ان العنف ضد املرأة هو انتهاك لحقوق اإلنسان.  ركز منتدى بكني للتفعيل عىل اثنتي عرشة منطقة من العمل إلنهاء التمييز ضد السيدات والفتيات، منها منطقة واحدة تركز 

عىل القضاء عىل العنف ضد الفتيات والسيدات. 

اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان

                                                                                     /http://www.un.org/en/documents/udhr

يف العارش من ديسمرب عام 1948 قامت منظمة األمم املتحدة املكونة حديثاً باملوافقة عىل اإلعالن العاملي لحقوق 

اإلنسان. وقد ظهرت هذه الوثيقة عقب انتهاء الحرب العاملية الثانية حاملة التزام بالحرية والعدالة والسالم يف 

العامل. ويرسم هذا اإلعالن اإلطار العام ملبادئ الحقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتامعية والثقافية لكل 

البرش، ممهداً الطريق للقانون الدويل لحقوق اإلنسان ومعرتفاً بحق كل البرش يف املساواة واالحرتام. 

سيداو – اتفاقية القضاء عىل التمييز ضد املرأة

/http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw

قامت األمم املتحدة بالتصديق عىل اتفاقية القضاء عىل التمييز ضد املرأة يف عام 1979 وتم تفعيلها يف عام 1981. تم إقرارها )التوقيع باملوافقة عليها( من كل الدول األعضاء باألمم املتحدة باستثناء الواليات املتحدة، 

السودان، الصومال، إيران، كوريا الشاملية واثنتان من جزر الباسيفيك باالو وتونجا.

تعترب هذه االتفاقية مرشوع قانون دويل لحقوق املرأة تحدد كافة اشكال التمييز ضد الفتيات والسيدات يف كافة النواحي السياسية والثقافية والعائلية واالقتصادية واالجتامعية، وبشكل اهم فهي تحدد حقوق املرأة 

ضمن الحقوق اإلنسانية كام تنادي باملساواة بني الرجل واملرأة. كام أنه يحدد خطة العمل عىل املستوي الوطني التي ميكن ان تساهم يف انهاء كل أشكال التمييز ضد املرأة مطالباً الدول باتخاذ “كل التدابري الالزمة، مبا 

فيها الترشيعات، التي تضمن التنمية والتقدم الشاملني للمرأة، ولضامن مامرسة النساء ومتتعهن بكافة حقوقهن اإلنسانية وحرياتهن األساسية عىل أساس من املساواة مع الرجال” )املبدأ الثالث(.

عىل ضوء ذلك فإن كل الدول التي قامت بالتوقيع عىل هذه املعاهدة الدولية ملزمة باتخاذ كافة التدابري الالزمة لحامية الحقوق اإلنسانية للنساء وانهاء كافة اشكال التمييز ضدهن. تقوم تلك الدول برفع تقاريرها 

للجنة اتفاقية انهاء التمييز ضد النساء كل أربعة سنوات عام تم تحقيقه من تقدم باتجاه التزاماتهم املنصوص عليها باملعاهدة. 

تقوم لجنة اتفاقية انهاء التمييز ضد املرأة بإصدار توصيات عامة بناء عىل تحليلها للتقدم الذي تم إحرازه. وبالرغم من ان االتفاقية ال تذكر بشكل واضح العنف ضد الفتيات والسيدات، فإن اثنتان من التوصيات العامة 

)12 و19( توضح ان تعريف التمييز يف االتفاقية يشمل العنف ضد املرأة. وتذكر الفقرة التاسعة عرش تحديدا ان العنف ضد الفتيات والسيدات هو شكل من اشكال التمييز ضد املرأة، كام تذكر أن منع العنف ضد 

الفتيات والسيدات يتطلب “إجراءات وقائية تشمل معلومات عامة وبرامج للتوعية تهدف لتغيري السلوكيات املتعلقة بدور ومكانة املرأة والرجل يف املجتمع”. 80 كام اوصت لجنة اتفاقية انهاء التمييز ضد املرأة أيضاً 

بتوفري خدمات الدعم لضحايا العنف واملعرضات لخطر العنف. 
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إعالن األمم املتحدة لحقوق الطفل

http://www2.ohchr.org/english/law/crc.htm

يف عام 1989 قامت األمم املتحدة بالتصديق عىل إعالن حقوق الطفل. عدد الدول املوقعة عىل هذا اإلعالن حالياً 193 دولة، ماعدا الواليات املتحدة والصومال فقط اللتان مل تقوما بالتوقيع. تنطبق حقوق الطفل عىل 

جميع األطفال يف كل مكان يعيشون فيه، وعىل اختالف ثقافاتهم أو دينهم أو لغتهم. يحدد اإلعالن حق كل األطفال يف الحياة والصحة الجيدة والتعليم؛ وان تتوافر لهم الحامية من العنف ومن االستغالل الجنيس ومن 

اإلهامل، وان ينتهي التمييز ضدهم.

إعالن حقوق الطفل وإعالن انهاء التمييز ضد املرأة – مبادئ مشرتكة

إن استخدام الوثيقتني معاً ميكن ان يكون مفيداً حال النظر إىل الفتيات والسيدات يف كافة مراحل حياتهن. فنجد ان كال اإلعالنني:

ميكن تطبيقه طبقاً الحتياجات الفتيات والسيدات كأفراد يف املجتمع يتعرضن للتمييز ضدهن بشكل محدد.  •

يقدر الدور الهام الذي تلعبه األرسة يف املجتمع.  •

يعطي أهمية خاصة للصحة، بخاصة الصحة الجنسية واإلنجابية.  •

يؤكد عىل الحق يف التعليم.  •

ينادي بالقضاء عىل العنف القائم عىل أساس النوع، والقضاء عىل املامرسات الضارة.  •

يسعى عىل متكني املرأة واألطفال من خالل حقوق املشاركة. 81  •

إعالن األمم املتحدة للقضاء عىل العنف ضد املرأة

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/48/104

يف عام 1993 صدقت األمم املتحدة عىل إعالن القضاء عىل العنف ضد املرأة. يعترب هذا اإلعالن الهام الوثيقة األوىل التي تعرف بشكل واضح العنف ضد املرأة كانتهاك لحقوق اإلنسان. فهي تضع 

االمر يف موقع الصدارة من القوانني واإلجراءات وخطوات التنفيذ دولياً ومحلياً. نتيجة لهذا اإلعالن، تم تعيني مقرراً للجنة من األمم املتحدة مختصاً بالتحقيق يف حالة العنف ضد املرأة حول العامل، 

مبا يف ذلك األسباب والنتائج. 

يعرف اإلعالن العنف ضد املرأة بأنه “أي فعل من العنف مبني عىل أساس النوع ينتج عنه، او من املتوقع ان ينتج عنه، رضر أو معاناة جسدية او جنسية او معنوية المرأة، مبا يف ذلك التهديد بتلك 

األفعال، او اإلكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية الفردية، سواء كان ذلك يف العلن او يف الحياة الخاصة”

كام ينص عىل ان العنف ضد الفتيات والسيدات يعترب سبباً ونتيجة يف نفس الوقت النعدام املساواة بني الرجال والنساء، وبني األوالد والبنات.

“من املالحظ ان العنف ضد املرأة هو أحد مظاهر انعدام املساواة التاريخية يف العالقات بني املرأة والرجل، االمر الذي أدى إىل تسلط الرجال وسيادتهم عىل النساء ومنعهم من التطور بالشكل 

الكامل، كام ان العنف ضد النساء هو أحد األساليب التي ترغم بها املرأة عىل الخضوع واتخاذ وضع التابع للرجل”82
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الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة.    •  هيئة األمم املتحدة للمساواة بني الجنسني ومتكني املرأة.

إعالن بكني، ومنصة بكني للعمل.

http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20E.pdf

يف عام 1995 انعقد املؤمتر العاملي للمرأة يف بكني، وتم إصدار إعالن وخطة عمل وافقت عليها 189 دولة. ينص 

إعالن بكني عىل ان حقوق املرأة هي حقوق إنسانية كام يركز عىل أهمية متكني املرأة وتفعيل مشاركتها. 

توفر منصة بكني للعمل خطة لوقف التمييز ضد املرأة ومتكينها. هناك 12 منطقة هامة يجب االهتامم بها، 

إحداها هي العنف ضد املرأة. بالرغم من ان هذه الوثيقة غري ملزمة قانوناً إال انه ميكن االستعانة بها يف الحشد 

إلجبار الحكومات عىل اتخاذ موقف. 

“عن متكني النساء ومشاركتهن الكاملة عىل أساس من املساواة يف كل مجاالت املجتمع، مبا فيها املشاركة يف عملية 

صنع القرار والوصول للسلطة، لهو أساس لتحقيق املساواة والتنمية والسالم؛ فحقوق املرأة هي حقوق إنسانية.” 

83



الحقوق الجنسية واالنجابية

تعد الحقوق الجنسية واإلنجابية من النقاط الحاسمة واملؤثرة عىل تقدم املرأة ومتكينها وتحقيق املساواة بني الجنسني وإنهاء العنف ضد الفتيات والسيدات. 

يقصد بالحقوق الجنسية الحقوق املتعلقة بالخواص الجنسية لألفراد وتوجهاتهم الجنسية وهويتهم املتعلقة بالنوع االجتامعي وسلوكهم الجنيس وصحتهم الجنسية. بينام تختص الصحة اإلنجابية بالخصوبة والتكاثر 

والصحة اإلنجابية واألبوة. هناك بعض التداخل بني هاتان املجموعتان من الحقوق. تم إقرار الحقوق اإلنجابية دوليا كحقوق إنسانية يف املؤمتر العاملي للسكان والتنمية الذي عقد يف القاهرة عام 1994 وكانت من 

نتائجه وثيقة وقعت عليها 179 دولة، وتم توضيحها بالتفصيل يف مؤمترات للمراجعة والتدقيق وإصدار وثائق ملحقة بها. )http://www.un.org/popin/icpd/conference/offeng/poa.html(  اعترب مؤمتر السكان 

والتنمية املساواة بني الجنسني ومتكني املرأة أولوية عاملية. كام ألقى الضوء عىل الرابط بني الحقوق والصحة، وبني العنف ضد الفتيات والسيدات وبني الحقوق اإلنجابية، معطياً مثاالً باملخاطر الصحية املرتتبة عىل العنف 

األرسي ضد الفتيات والسيدات. ودعا املؤمتر الحكومات إىل توفري الخدمات الصحية الجنسية واإلنجابية لكل امرأة. 

يقوم برنامج العمل بتدعيم النظر إىل حقوق املرأة كحقوق إنسانية عن طريق املنارصة من اجل الرتكيز عىل احتياجات وخربات النساء، مبا فيها حقوقهن الجنسية واإلنجابية. كام يعترب أن حقوق املرأة ليست فقط 

حقوقاً إنسانية، بل هي وسيلة للقضاء عىل الفقر وتحقيق التنمية املستدامة. 

“ إن امليض قدماً يف طريق تحقيق املساواة بني الجنسني والعدالة ومتكني املرأة، والقضاء عىل كافة أشكال العنف ضد املرأة، وضامن قدرة النساء عىل التحكم فيام يتعلق بقدراتهن اإلنجابية؛ هو حجر أساس لربامج 

التنمية وكل ما يتعلق بها. فالحقوق اإلنسانية للفتيات والسيدات هي جزء أسايس وأصيل وغري قابل للفصل أو للتقسيم من حقوق اإلنسان العاملية. فاملشاركة الكاملة واملتساوية للمرأة يف الحياة املدنية والسياسية 

والثقافية واالجتامعية، عىل كافة املستويات املحلية واإلقليمية والدولية، والقضاء عىل كافة اشكال التمييز املبني عىل الجنس؛ هو أولوية وهدف أسايس للمجتمع الدويل”84

ألول مرة، فإن قرار الجمعية العامة )RES/67/144( الخاص بتكثيف الجهود للقضاء عىل كل أشكال العنف ضد املرأة تضمن إشارة إىل الصحة الجنسية واإلنجابية والحقوق اإلنجابية، كام وردت ايضاً يف لجنة وضع املرأة 

التابعة لألمم املتحدة يف جلستها السابعة والخمسون، والتي كان محورها األسايس انهاء ومنع كل اشكال العنف ضد الفتيات والسيدات. 

ال تعترب الحقوق الجنسية جزء من الحقوق اإلنسانية العاملية بشكل واضح يف أي اتفاقية او إعالن صادر عن األمم املتحدة ولكن هناك بعض املحاوالت العتامدها واالعرتاف بها. قامت منظمة الصحة العاملية بوضع 

 /http://www.who.int/reproductivehealth/topics/gender_rights/sexual_health/en التعريف املعمول به للحقوق الجنسية عىل الرابط التايل

تجدر اإلشارة إىل ان هذه ليست وثيقة رسمية من منظمة الصحة العاملية وال يجوز اعتبارها كذلك. 
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إرشادات 
العمل مع الرجال والفتيان إلنهاء العنف ضد الفتيات والسيدات

كيف يشمل هذا املنهج األوالد والشباب
من الهام انخراط األوالد والشباب يف حملة وقف العنف ضد الفتيات والشابات. من املهم أيضا ان ندرك ان معظم األوالد والرجال ليسوا عنيفني بطبعهم، وان سامت النوع االجتامعي والسلوكيات والعادات التي يفرضها 

املجتمع قد تكون ضارة للرجال باملثل. وعليه، فإنه يجب بذل كل الجهد أال يتعرض األوالد والشباب املشاركني معك للّوم او أن يتم وضعهم مبوضع املعتدي، بل عىل العكس يجب أن يتم منحهم املساحة والوقت 

ملواجهة وتحدي التصورات والتوقعات الضارة حول الرجولة.

يتضمن هذا املنهج معلومات وإرشادات حول كيفية دمج وإرشاك األوالد والشباب يف الربنامج. كل نشاط يف املنهج يتطرق ألحد عنارص هذا االتجاه:

الحوارات اآلمنة:

اخلقي مساحة امنة للشباب واألوالد ملناقشة انعدام املساواة بني الجنسني والعنف ضد الفتيات والشابات.

قد يفتقر األوالد والشباب املعلومات والفهم الكايف عن العنف ضد الفتيات والسيدات. عىل سبيل املثال، أظهر البحث يف اسبانيا ان 1.2 باملئة فقط من الرجال عىل وعي بأن العنف ضد الفتيات والسيدات مشكلة 

خطرية. 85

أيضاً، قد يشعر األوالد والشباب بالخوف، بخاصة عندما يواجهون مواضيع حساسة قد تجعلهم يشعرون بعدم االرتياح. مثاالً عىل ذلك، افاد بعض القادة بان األوالد والشباب قد يعبثون او يحدثون فوىض عند شعورهم 

بالخوف أو عدم االرتياح يف املجموعة، يف حني ان الجلسة قد تتطلب االنصات والحديث والتعبري عن املشاعر. عىل كل حال، هناك العديد من األوالد والشباب الذين يرغبون يف معرفة وفهم املزيد عن كيفية منع 

العنف ضد الفتيات والسيدات. فيام ييل بعض النصائح حول كيفية خلق حوار امن مع األوالد والشباب:

استشريي األوالد والشباب اوالً واعريف منهم ماذا ينشدون من هذه املشاركة – استخدمي تعليقاتهم لصياغة محتوى وطريقة تنفيذ الجلسات.  •

احريص عىل مشاركتهم يف وضع قواعد املشاركة وأظهري إرصاراً قوياً، ولكن بلطف، عىل التزام الجميع بتلك القواعد.  •

اجعيل األنشطة قصرية ومرتكزة أساساً عىل تنفيذ املهمة املطلوبة. مع زيادة ثقة األوالد، قد يرغبون يف التحدث أكرث عن املشاعر والعالقات.  •

احريص عىل اال تقوم الفتيات مبضايقة األوالد او جعلهم يبدون مبظهر الحمقى.  •

واجهي أي تحيز جنيس أو رهاب للمثلية يف الجلسات.  •

احريص عىل ضم األوالد والشباب كحلفاء يف العمل معك عىل القضاء عىل العنف ضد الفتيات والشابات.  •

تجنبي اللجوء ألمثلة شخصية واستخدمي دامئاً اإلشارة إىل طرف غائب او أسلوب املبني للمجهول. عىل سبل املثال، ماهي االختيارات واألشياء املختلفة التي ميكن لفتاة او فتى ان يفعلونها يف املوقف التايل....  •

تحققي من ان استخدام صور او مواد تحمل مفهوماً واسعاً عن الذكورة.  •

يعترب الرجال والفتيان أساس للتقدم نحو املساواة بني الجنسني وانهاء العنف ضد الفتيات والشابات. 

فهناك العديد من األدلة عىل ان العمل مع األوالد والرجال يسهم يف تغيري العوامل التي ترتبط يف استخدام 

الرجال للعنف ضد النساء. وعليه، فإنه من الهام ان يكون الرجال واألوالد جزء من هذا الحوار وأن 

ينتقلون إىل خانة الحلفاء باتجاه إنهاء العنف ضد الفتيات والسيدات. 

هناك الكثري من مجموعات الرجال حول العامل والتي تعمل معاً بنجاح من اجل الرتويج النضامم األوالد 

والرجال لتحقيق املساواة بني الجنسني وتقليص العنف. مثال عىل ذلك حملة “الرشيط األبيض” وهي 

حملة دولية يقودها الرجال من اجل إنهاء العنف ضد املرأة، وتعمل عىل انضامم الرجال كجزء من الحل. 
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إن العنف ضد السيدات هو أمر يخص الرجال، ألن النساء هن 

امهات وأخوات وبنات وصديقات الرجال والاليت قد تتأثر حياتهن 

بالعنف واإلساءة. وألن الرجال هم قادة املجتمع ومتخذي القرار 

وميكنهم لعب دور هام يف وقف العنف ضد السيدات. أهمية 

دور الرجال تنبع من قدرتهم عىل التحدث بصوت عايل واتخاذ 

موقف عندما تتعرض النساء من قريباتهن لألذى. وألن قلة من 

الرجال تتسبب يف األذى والرضر للنساء فينبغي عىل الباقني منهم 

أن يخلقوا ثقافة تدين هذه األفعال وتواجهها. 

مايكل فلود. ناشط

الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة.    •  هيئة األمم املتحدة للمساواة بني الجنسني ومتكني املرأة.



االبطال الذكور:

 إن األوالد والشباب هم حلفاء من الهام ان يتم زيادة وعيهم نحو وقف العنف واشرتاكهم يف تخطيط وتنفيذ رسائل الحملة. ميكن لهؤالء الشباب واألوالد أن يكونوا مثاالً رائعاً للمفهوم البديل للرجولة الحقة. ستستفيد 

الفتيات كام األوالد من النموذج اإليجايب للذكورة الذي يتصف باآليت:

إدراك ان العنف هو امر يخص الفتيان والرجال أيضاُ.  •

مواجهة العنف ضد الفتيات والشابات عن طريق التدخل اآلمن وتقديم املساعدة للفتيات والسيدات  •

املشاركة يف الحمالت والعمل الوقايئ ضد العنف  •

مقاطعة ومواجهة التمييز القائم عىل أساس الجنس، ورهاب املثلية، والسلوكيات واألنشطة العنيفة مثل النكات املسيئة واملواد اإلباحية.  •

قومي بدعوة الرجال للمشاركة يف تيسري الجلسات أو املساهمة يف تنسيق وتنفيذ إحدى الحمالت. ميكنك أيضاً العمل بالتعاون مع مجموعات األوالد أو الشباب املحلية ومع قادتهم. قومي بتحديد رموز املجتمع من 

الرجال الذين يعتربون مثال يحتذى به.

رجال عىل قدر املسؤولية: 

ال تقبلني بأية أفعال او اقوال أو ترصفات عنيفة داخل املجموعة. اعقدي اتفاقاً منذ البداية مع املجموعة كلها حول قواعد التعامل، وكوين واضحة يف تعريف الحدود بني السلوكيات املقبولة وغري املقبولة.

من الهام ان يكون الفتيان والشباب عىل دراية باإلطار القانوين والحقوقي الذي تندرج تحته حقوق املرأة يف القضاء عىل العنف ضدها، ليتمكنوا من معرفة دورهم ومسؤوليتهم يف دعم هذه الحقوق. اعميل مع الفتيان 

والشباب من اجل السعي بشكل إيجايب لنرش املساواة بني الجنسني ومنع العنف. تقدم “حملة الرشيط األبيض” التي بدأت يف كندا وتعمل حالياً يف أكرث من 55 دولة الخطوات التالية لألوالد والشباب:

اإلنصات للنساء والتعلم منهن  •

بحث املشكلة  •

معرفة أسباب لجوء الرجال للعنف  •

دعم الرشيط األبيض أو الربامج األخرى التي تشجع عىل اشرتاك الفتيان والرجال يف دعم حقوق املرأة وانهاء العنف ضد الفتيات والسيدات.  •

مواجهة اللغة التي تحمل متييزاً جنسياً والنكات املهينة للمرأة.  •

•  تعلم كيفية متييز ومواجهة التحرش الجنيس والعنف يف أماكن العمل واملدراس وداخل االرسة.

دعم منظامت وبرامج املرأة محلياً  •

التحقق من السلوكيات الفردية للرجال انقسهم ومالحظة ما إذا كانت تتسبب يف نفس املشكلة  •

العمل عىل إيجاد حلول طيلة املدى. 86  •

كقائدة، ينبغي عليك توفري بيئة امنة للتعلم للفتيات والفتيان. احريص دامئاً عىل اال تعريض نفسك واألخرين للخطر، واحريص عىل وجود بالغني أخرين معك او بالقرب منك. 

منوذج مختلف للذكورية )الترصفات املتوقعة من الفتى او الرجل(:

من الهام ان مُينح األوالد والرجال الفرصة للحديث عن النوع االجتامعي والذكورية، وأن تقدم لهم األمثلة اإليجابية املحرتمة التي ميكن أن تغري من معتقداتهم حول مفهوم الذكورية.

يستمد األوالد املفاهيم الخاصة بهم عن الذكورية ودور الرجل وترصفاته وسلوكياته من الرجال يف العائلة ومن األصدقاء الذكور، وقد تكون هذه األمثلة إما إيجابية أو سلبية. فاملفهوم السلبي هو الذي يطرح منظوراً 

ضيقاً ملفهوم الذكورية. كام ان هناك ايضاً تأثري اإلعالم الذي يعطي صورة مزيفة عن الرجال، إما ابطال وأقوياء، أو ضعفاء وقلييل الهمة، يف حني انه يف الحقيقة هناك العديد من طرق التعبري عن الرجولة والذكورية. 

فالنوع االجتامعي هو مجال واسع وليس خطاً ضيقاً. تبحث جلسات هذا املنهج يف ماهي معايري وأدوار وتوقعات النوع االجتامعي وكيف تتشكل بواسطة املجتمع، كام تشجع املشاركني عىل التفكري يف هويتهم 

واتجاهاتهم الشخصية وكيف ينظرون إىل أنفسهم. 

إن املعايري والقيم الضارة املتعلقة بالنوع االجتامعي وانعدام املساواة بني الجنسني ميكن ايضاً ان تؤثر عىل األوالد والرجال. فقد يتعرضون ايضاً للضغط ليك ميتثلوا للصورة النمطية السلبية عن الذكورية والتي ال تعكس 
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حقيقة أفكارهم وشعورهم. 

وعليه، فإنه من الهام ان يتم إعطاء الفتيان والشباب الفرصة للتفكري يف الصورة النمطية واألدوار والتوقعات التي يتعرضون لها. احريص عىل ان يعرب األوالد والشباب عن أنفسهم وان تكون اراءهم نابعة من داخلهم وأال 

تقومني بتوجيههم ملا ‘ينبغي أن يقولوه او يفعلوه‘.

اسأيل الرجال:
 ينبغي ان يعمل هذا املنهج عىل تلبية احتياجات الفتيان والشباب يف مجموعتك؛ من الهام ان تتشاوري وتتناقيش معهم التخاذ القرار حول الجلسات وأنشطة الحمالت التي ستقومون بتنفيذها. شجعيهم عىل اقرتاح 

األفكار حول كيفية التواصل مع مزيد من الفتيان والشباب لحثهم عىل االنضامم للنشاط. 

استمعي إىل خربات الفتيان والشباب، فجميعهم يأتون من خلفيات وأعامر وبالد وثقافات مختلفة، باإلضافة الختالفاتهم يف األوضاع االجتامعية واالقتصادية ويف التوجهات الجنسية. من املمكن ايضاً ان يكون للرجال 

خربات تختلف باختالف الوقت واملجال، عىل سبيل املثال، قد يشعر الرجل بالقدرة والسيطرة يف املنزل مع زوجته بينام يشعر بالقمع والضعف يف العمل. 87 احريص عىل ان تتيحي الفرصة لألوالد والرجال للحديث عن 

تجاربهم ومناقشة الضغوط التي يتعرضون لها، اجعليهم يشعرون باألمان وامنحيهم الوقت واملساحة الالزمة ملواجهة التصورات التقليدية عن الذكورية وليفكروا يف هويتهم الشخصية واتجاهاتهم الجنسية. 

قد يتعرض األوالد والشباب لحدوث أو معاينة العنف يف حياتهم. فهناك صمت شديد يحيط بتجربة تعرض األوالد أو الشباب للعنف وقد يجدون انه من الصعب طلب املساعدة او الدعم. احريص عىل تهيئة بيئة امنة 

ومريحة لألوالد والشباب ليتحدثوا عن تجاربهم إذا أرادوا، وعىل التواجد قبل وبعد الجلسات حتى يتحدثوا إليك عىل انفراد إذا شعروا بالرغبة يف ذلك. إذا حدثت مكاشفة من أحد األوالد او الشباب يف املجموعة عن 

تعرضه للعنف احريص عىل اتباع إجراءات حامية الطفل املحلية الخاصة بك، وأيضاً النصائح املوجودة بالقسم الثاين من هذا الدليل. 

ملزيد من املعلومات واملوارد
)The AIM Framework Addressing and Involving Men and Boys to Promote Gender Equality and End Gender Discrimination and Violence )Michael Kaufman

متوفر باإلنجليزية والفرنسية

.The Role of Men and Boys in Achieving Gender Equality

 Report of the Expert Group Meeting organized by the United Nations Division for the Advancement of Women in collaboration with ILO and UNAIDS, 21-24 October 2003,

Brasilia, Brazil. متوفر باإلنجليزية.

.)The Men‘s Bibliography )compiled by Michael Flood

مكتبة كاملة عىل االنرتنت عن الرجال والذكورية والنوع االجتامعي والتوجهات الجنسية. متوفرة باللغة اإلنجليزية.

.Masculinidades y Equidad de Género/Masculinities and Gender Equality

مكتبة شاملة عىل االنرتنت متوفرة باللغة االسبانية.

ملزيد من املوارد حول العمل مع الرجال واألوالد، ميكنك زيارة الروابط التالية:

/http://www.whiteribbon.ca

/http://goodmenproject.com

things that men can do to prevent gender violence 10

http://www.jacksonkatz.com/wmcd.html

/http://www.promundo.org.br/en/about-us/introduction

/www.michaelkaufman.com

/http://www.wecanendvaw.org

/http://manupcampaign.org

Engaging Boys and Young Men in the Prevention of Sexual Violence: A systematic and global review of evaluated interventions | 2011

http://www.svri.org/menandboys.pdf

http://www.menengage.org/ is a global network of men‘s organizations
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إرشادات: 
ماذا أفعل إذا......

قد تواجهك بعض التحديات اثناء تنفيذ هذا املنهج. فيام ييل بعض النصائح حول كيفية التعامل مع بعض املواقف الشائعة:

هناك قادة اخرين متخوفني من تنفيذ الربنامج:

احريص عىل إرشاك القادة يف االعداد للمنهج، وتأكدي من فهمهم للمهمة التي هم بصددها. امنحيهم الفرصة للحديث عن األمور التي تشغلهم مع قادة اخرين او مدربني يف جو من األمان والدعم. تأكدي من استعداد 

الجميع، ومن مناقشة كل املخاطر املحتملة وكيفية سيتم التعامل مع أي امر قد يطرأ اثناء التنفيذ – مثاالً املكاشفة. يجب ان يتلقى كل القادة التدريب الالزم قبل تنفيذ هذا املنهج. احريص عىل توافر الدعم الالزم 

للقادة من قبل قادة اخرين إذا احتاجوا للحديث عن أي يشء.

شعور أولياء األمور واآلباء بالقلق:

احريص عىل االستعانة بأولياء األمور واآلباء يف مرحلة التخطيط وابقيهم عىل علم مبا تفعلني )سوف تجدين منوذج خطاب موجه ألولياء األمور واآلباء يف الوثائق الخاصة بقسم اإلرشادات(. استمعي إىل ما يقلقهم وكوين 

مرنة، قد تفاجئك ردود افعالهم! اسمحي لآلباء وأولياء األمور بالقيام بسحب أبنائهم من الجلسات إذا أرادوا. اطلبي من أولياء األمور واآلباء أن يشاركوا يف تنفيذ الجلسات؛ ميكنك استضافتهم كمتحدثني او ان يشاركوا 

كمتفرجني للعروض الدرامية او الفنية التي تقدمها املجموعة. احريص دامئاً عىل اندماج املشاركون وآبائهم او أولياء امورهم يف األنشطة. 

قام أحد املشاركني بالتحدث بطريقة غري الئقة:

واجهي أي قول غري مالئم أو قد يتسبب بحدوث سوء تفاهم بطريقة لطيفة. ال تقبيل أي لغة مسيئة أو تلميحات وتعليقات جنسية. تحققي من مشاعر املشاركني بعد كل جلسة، وانتبهي ألنه إذا شعر أحد املشاركني 

بالغضب فسوف يصبح دفاعياً أو عدوانياً خالل الجلسة، وقد تكون تلك إشارة لتعرض هذا الشخص للعنف أو ارتكابه له. تذكري ان تتبعي إجراءات حامية الطفل الخاصة مبؤسستك إذا شعريت بأي قلق او مخاوف. 

ميكنك أن تقومي بتقسيم املجموعة إىل قسمني حسب السن، مجموعة من الصغار ومجموعة من األكرب سناً، لتسهل املناقشة بني املتقاربني يف السن. ارجعي دامئاً لقواعد التعامل التي قامت املجموعة باالتفاق عليها يف 

الجلسة األوىل وقومي مبراجعتها مرة أخرى إذا لزم األمر. 

يرفض املشاركني الحديث عن امر ما: 

اجعليهم يشاركون يف مرحلة التخطيط ليتمكنوا من اختيار ما يريدون. امنحي الفتيات الحق يف مغادرة النشاط إذا رغنب يف ذلك، ووفري نشاط بديل مبساعدة أحد القادة ملن يرغب يف االنسحاب لبعض الوقت. بعد 

الجلسة، تحققي إذا كان املشاركني الذين قاموا باالنسحاب يحتاجون للمساعدة، وال متارسني الضغوط عليهم حتى يتحدثوا إذا كانوا ال يرغبون يف ذلك. 

اعميل عىل توفري بدائل للمشاركني إذا مل يرغبوا يف الحديث، عىل سبيل املثال ميكن ان يشعروا باالرتياح يف التحدث لقائدة أخرى.

ال متلكني اإلجابة عىل تساؤل أحد املشاركني:

أخربيهم بأنك سوف تتحققني من االمر ثم تعودين إليهم ثانية. ال يتوقع منك ان تكوين خبرية – ولكن ال تنيس أن تجدي اإلجابة! ملاذا ال تقومني باالستعانة بأحد الخرباء واستضافته للحديث مع املجموعة؟

تعتقد احدى القائدات انه ليس من دورها العمل عىل وقف العنف:

قد يعتقد البعض ان العنف ضد الفتيات والشابات هو أمر شخيص أو راجع لثقافة املجتمع. كوين عىل يقني بأن الثقافة والدين والعادات واملعتقدات ليست عذراً الرتكاب العنف بأية حال. عىل سبيل املثال، تشري 

اإلحصاءات إىل ان ارتكاب العنف يكون غالباً بواسطة شخص معروف للضحية، وال ميكن اعتبار ان األمر مقبول ملجرد أنه يحدث بشكل شخيص او يف الخفاء. بغض النظر عن الظروف التي تحيط بارتكاب العنف، سيظل 

دامئاً أمراً خاطئاً وانتهاكاً للحقوق اإلنسانية. يجب القضاء عىل العنف يف كافة مجاالت الحياة لتتمتع الفتيات والسيدات بحقوقهن اإلنسانية الكاملة. ذكري القادة والقائدات بأن املرشدات وفتيات الكشافة يقعن يف 

مكانة متفردة متكنهن من تناول هذا املوضوع، حيث تصل حركة املرشدات وفتيات الكشافة ملاليني الفتيات والشابات، والعديد منهن قد يكن متأثرات فعال بالعنف. فاملرشدات وفتيات الكشافة لديهن الفرصة لتعلم 

الكثري عن العديد من األمور يف بيئة امنة وداعمة. 

يعتقد القادة ان العنف ضد الفتيات والشابات ال ميثل مشكلة يف بالدهم:

العنف ضد الفتيات والشابات يحدث يف كل البالد، غري انه يف بعض األحيان ال يكون مسجل؛ حيث يفضل الضحايا التزام الصمت بسبب الخوف او اإلحراج او الشعور بالعار. يف بعض الحاالت تكون القوانني الضعيفة او 

غياب خدمات الدعم سبباً يف عدم تسجيل الحاالت. هناك ثقافة من الصمت تحيط بحوادث العنف، فحتى إذا ظننت انه ال يحدث يف بلدك، من املمكن جداً أنه يحدث خلف األبواب املغلقة يف ذلك املنزل املجاور او يف 

املدرسة القريبة. 

استخدمي اإلحصاءات املحلية وابحثي عن خدمات الدعم املحلية والجمعيات الناشطة يف مجال شؤون املرأة واطلبي دعمهم للحديث مع القادة يف جمعيتك لتعريفهم بوقائع العنف ضد الفتيات والشابات يف منطقتك. 

اطلبي رأي املشاركني من مجموعتك واستعيني بآرائهم حول أهمية األمر بالنسبة لهم. قد يكون من املفيد ان تتحديث عن العالقات بشكل عام ثم تقومني بالرتكيز عىل العنف ضد الفتيات والسيدات. 
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قد يتساءل البعض عن سبب الرتكيز عىل الفتيات فقط؟

األرسي، أو يتم التحرش بهم جنسياً، او ميارس البعض التنمر ضدهم بسبب توجهاتهم الجنسية، او يتم إجبارهم عىل الزواج، أو يتم استغاللهم جنسياً، أو يتعرضون لالغتصاب او العنف الجنيس، او يتم تعليمهم التنمر، 

أو لديهم معتقدات سلبية عن الذكورية. لكن هذه الحملة تركز عىل العنف ضد الفتيات والشابات بسبب تعرض الفتيات والسيدات للعنف واإلساءة بصورة أكرب من األوالد، حيث نجد ان التأثري عىل الفتيات أكرب بشكل 

غري متناسب إطالقاً منه عىل األوالد. 

عن املشاركة الفعالة للرجال واألوالد أساسية للقضاء عىل العنف ضد الفتيات والسيدات. ينبغي أن يتعاون األوالد والبنات، والرجال والنساء من اجل حامية حقوق الفتيات والسيدات ومنع العنف ضدهن. لذلك يشجع 

املنهج عىل االشرتاك الفعال لألوالد يف أنشطته. 

:Someone believes that same-sex relationships are wrong

 Homophobia is the fear and the taboo around sexuality. There are many people in the world who have same sex relationships. Relationships between two consenting people is a

.human right. In some countries homosexuality is illegal but this is an abuse of their human rights

عتقد البعض ان املامرسات الضارة مثل زواج القارصات باإلكراه او ختان اإلناث هي أمور مقبولة:

ختان اإلناث وتزويج القارصات باإلكراه هي أشكال من العنف ضد الفتيات والشابات؛ حيث تعترب هذه املامرسات انتهاك للحقوق اإلنسانية. قد تجدين بعض املقاومة عند محاولتك مواجهة هذه املامرسات الضارة يف 

مجتمعك املحيل، لذا من الحكمة التعامل مع هذه املوضوعات الحساسة بحذر وروية. سيتطلب االمر بعض الوقت لتحصيل عىل موافقة املجتمع. لذا، حددي من هم حلفائك يف املجتمع من الشخصيات البارزة سياسياً 

واجتامعياً ودينياً، واستندي عىل املعاهدات واالتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان. 

نوجه الشكر ملرشدات اململكة املتحدة عىل املساعدة يف بعض محتوى هذا القسم.
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إرشادات 
مهارات وطرق التيسري

االستامع

كميرسة، ستحتاجني إىل تعديل األنشطة واملنهج لتتالءم مع احتياجات االفراد واملجموعة ككل. وأفضل طريقة لذلك هي االستامع الجيد والفعال والذي سيمكنك مام ييل:

بناء الثقة  •

سامع ما يقوله األفراد  •

التوضيح عند اللزوم – باستخدام كلامت املتعلمني او كلامتك الخاصة  •

التقاط اإلشارات املنطوقة وغري املنطوقة من املشاركني  •

إبداء مشاركتك واهتاممك، مثال، بإمياءة من الرأس او بالتواصل البرصي  •

التعقيب أو التلخيص وتأكيد املعنى.  •

الرجوع لالتفاقات التي متت مسبقاً  •

التعاطف – بلغة الجسد او الصوت او نربة الحديث وغريها  •

التحقق من متابعة املجموعة للحوار ومالحظة ظهور عالمات امللل وفقدان االهتامم  •

استخدام االعرتاض بطريقة إيجابية 88  •

باإلضافة إىل انه إذا كنت تعملني مع كال من األوالد والبنات سوف تحتاجني إىل تطوير أسلوب يلبي احتياجات كافة املشاركني.

املناقشة 

من الهام ان يتم استخدام األنشطة لتشجيع املشاركني عىل النقاش مام يتيح لألطفال والشباب فرصة التفكري يف املوضوع املطروح والعمل من خالل ردود األفعال الخاصة بهم. يدعم هذا األسلوب مزيد من التعلم 

والتذكر، كام يساعدهم عىل مامرسة مهارات التواصل الفعال. عند تيسري املناقشات، من الهام ان متنحي املشاركني الوقت الكايف؛ حيث يوجد يف كل نشاط مجموعة من النقاط للمناقشة، ليس من الرضوري أن 

تناقشيها كلها، فالهدف هو ان تحدث مناقشات حية وشيقة وليس مجرد املرور بشكل عابر عىل كافة النقاط. 

فيام ييل قامئة باألشكال املختلفة لألسئلة والتي ميكن استخدامها للوصول إىل مناقشة بناءة:

األسئلة املفتوحة – الهدف منها هو زيادة النقاش: استخدمي أين، ماذا، متى، كيف؛ بدال من استخدام “ملاذا” اطرحي أسئلة تبدأ ب “ماذا” و “كيف” لرتكيز أكرب؛ استخدمي ألفاظ مثل “ِصف” ... او ‘“أخربين عن..”  •

أسئلة تحقيقية – الهدف منها هو الحصول عىل مزيد من املعلومات، مثال، ‘ما هي أنواع العواقب...‘، او ‘ماذا تكره بالتحديد..‘، او ‘ أخربيني بالتفصيل..‘، أو ‘ما هو املقبول يف حالة...‘، او ‘ ما الذي ازعجك   •

تحديداً...‘ تحري السبب والنتيجة. 

أسئلة التحدي – الغرض منها هو تحليل العبارات التي تحتوي عىل كلامت مثل ‘أبداً، دامئاً، كل‘. اطلبي الدليل عىل هذه العبارات وابحثي عن مواقف مختلفة تحمل اختيارات أكرث.  •

أسئلة استيضاحيه – تهدف إىل التأكد من وضوح وجهة نظر املشارك مثل ‘هل من املمكن ان ترشح....‘  •

املقارنات التوضيحية – مثل ‘أفضل، أسوأ، أقل من....‘  •

إعادة التوجيه – تهدف عىل انتقال إجابة السؤال ملشارك اخر او إىل املجموعة كلها: ‘كيف ستجيب عن هذا السؤال..‘  •

أسئلة مغلقة – الهدف منها التحقق من الحقائق واالفرتاضات  •

الوقفات – تهدف عىل منح املشاركني بعض الوقت للتأمل والتفكري يف األسئلة املطروحة. إذا تم استخدامها يف الوقت املناسب، فإنها تصبح وسيلة فعالة إلرشاك املزيد من األفراد يف املناقشة.  •

أسئلة الربط -  تكوين مناقشة بدءاً من الفكرة األساسية ومروراً بالبحث والتوضيح، ثم االنتقال باملجموعة قدماً او تغيري اتجاه الحوار إذا احتاج االمر لذلك. 89  •

تلبية احتياجات املشاركني

إن أفضل بيئة للتعلم هي التي يشعر فيها األفراد باألمان واإلثارة والتحدي. فيام ييل قامئة بالنقاط التي ميكنك التحقق منها لتلبية احتياجات املشاركني عند قيامك بالتخطيط والتنفيذ لهذا املنهج.

الجئي لالستشارة قبل وأثناء تنفيذ الجلسات حول أكرث أساليب العمل نجاحا وفعالية  •

استخدمي أساليب امنة، تجنبي الكشف عن التجارب الشخصية واستخدمي أساليب التورية والتشبيه. مثالً قومي باستخدام مواقف متثيلية تخيلية باستخدام شخصيات خيالية قريبة من تجارب املشاركني   •
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ولكنها ال متثلهم شخصياً. خالل املناقشات استخدمي أسئلة من نوعية ‘كيف تنصحني صديقة لك إذا مرت مبوقف...؟‘. استخدمي قصة من أحد االعامل الدرامية. احريص عىل توفري الوقت الكايف لألمور التي تهم الفتيات 

ومثله لألمور التي تهم الفتيان، وتجنبي تشجيع اللوم او التناحر بني األوالد والبنات.

تأكدي من ان كل املصادر التي تستخدمينها ال تقدم رؤية ضيقة او وجهات نظر منطية عن صورة املرأة/الفتاة او الرجل/الفتى.   •

اميض بخطى واثقة لبناء ثقتك يف األسلوب االنجح للتنفيذ، وسجيل مالحظاتك الستخدامها يف املرات القادمة.   •

تذكري أنك ايضاً تتعلمني، خذي الوقت الكايف الستيعاب املعلومات وتنمية املهارات التي تحتاجينها لتنفيذ املنهج. 

متثيل األدوار

هناك العديد من األنشطة التي تطلب من املجموعة العمل عىل متثيل موقف معني أو ابتكار موقف ومتثيل مرسحية قصرية. تعترب هذه التقنية من األساليب الهامة التي تعطي مساحة لألطفال والشباب للعمل بأمان 

من خالل املواقف التمثيلية بدون حرج أن يتحدثوا عن أنفسهم بشكل مبارش.

من الهام ان تقومني بتيسري متثيل األدوار عن طريق:

تعليامت واضحة عام تريدين ان ميثلوه تحديدا  •

وقت محدد وقصري فليس مطلوبا منهم تنفيذ عمال فنيا متكامال  •

مجموعات فعالة حيث يشارك الجميع   •

إبداع ينمي مهاراتهم الدرامية  •

بيئة داعمة لألداء  •

مجموعات عمل صغرية أو العمل يف ثنائيات

يف أغلب الجلسات سيكون هناك وقت متاح للعمل يف مجموعات صغرية أو يف ثنائيات حيث يعطي ذلك الفرصة لالطفا ل والشباب الهادئني ليك يتحدثوا ويشاركوا. فيام ييل بعض النصائح عن تيسري العمل يف 

مجموعات صغرية او ثنائيات:

احريص عىل ان تتكون املجموعات الصغرية او الثنائيات من األطفال والشباب الذين سوف يتمكنون من العمل سوياً بشكل جيد. سوف يعطيك ذلك الفرصة لفصل األطفال او الشباب املزعجني عن بعضهم البعض.  •

تعريف عىل احتياجات مجموعتك. إذا كنتي تعملني مع مجموعة مختلطة من األوالد والبنات، قد تقررين أنه من األفضل تكوين مجموعات صغرية أو ثنائيات من نفس الجنس او مختلطة من الجنسني تبعاً ملا   •

ترينه مناسباً للموقف. 

قد ترغبني يف االختالط باملجموعات لتضمني فهمهم للمهمة املطلوبة منهم ولكن من الهام ايضاً أن ترتيك لهم املجال لتنفيذها مبفردهم.   •

إذا وجديت ان أحد األطفال او الشباب يتحدث كثريا وال يفسح مجال لغريه للحديث أوكيل إليهم مهمة تسجيل مالحظات املجموعة.   •

الخط املتواصل

تستخدم هذه التقنية لبدء النقاش، حيث يطلب من املشاركني ان يعني كل منهم موقعا لنفسه عىل خط ميثل تدرجا من رأي لرأي أخر. عىل سبيل املثال، من الشائع استخدام تدرجاً يبدأ من “دامئاً” عند أحد أطراف 

الغرفة، مروراً ب “أحياناً” يف املنتصف، وصوالً إىل “أبداً” يف الطرف املقابل من الغرفة. متنح هذه التقنية مزيد من الطاقة لألطفال والشباب حيث يتحركون من جهة إىل أخرى يف الغرفة باتجاه النقطة التي متثل رأيهم. 

تعترب هذه التقنية ممتازة لتسليط الضوء عىل وجهات النظر املختلفة. يكمن التحدي يف اتباع األطفال والشباب لألغلبية خوفاً من الوقوف مبفردهم، إذا حدث ذلك ميكنك طرح فكرة بديلة لتشجيعهم عىل التحرك إىل 

مكان أخر، عىل سبيل املثال ميكنك استخدام عبارات مثل ‘ولكن ماذا لو....‘ أو ‘ ما رأيكم يف ....‘

الرسم واالعامل اليدوية

تساهم إتاحة وقت للتأمل من خالل األنشطة الفنية او اليدوية يف منح األطفال والشباب الفرصة للتفكري واستيعاب األمور بشكل أفضل. كام يتيح هذا الوقت الفرصة لهم للحديث إليك بحرية عن األشياء التي تشغلهم، 

لذلك احريص عىل ان تكوين دامئاً بقربهم.
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االستعانة بالخرباء

ستجدين خرباء عن العنف ضد املرأة يف محيطك والذين ميكنهم تقديم الدعم لك يف تنفيذ هذا املنهج ومشاركة ما ميلكون من معارف وخربات مع مجموعتك. غالباً ما يندمج األطفال والشباب مع الضيوف املتحدثني من 

خارج املجموعة، األمر الذي يعطيهم الفرصة لتعمل يشء جديد. إليك بعض االقرتاحات بخصوص االستعانة بضيوف من خارج املجموعة:

قومي بعمل رشاكات مع جهات الدعم املختصة  •

شاريك الضيوف من الخرباء يف التخطيط للجلسة أو حتى يف تنفيذ املنهج بشكل عام  •

حددي للضيف ماهي النتائج املتوقعة واألهداف التعليمية للجلسة  •

تذكري أنك انت الخبرية فيام يخص مجموعتك، وضحي للضيف املرحلة العمرية والقدرات الخاصة بأفراد املجموعة حتى يتمكن من إعداد ما سيقوله لهم بشكل مناسب.  •

بإمكانك تشجيع املشاركني عىل كتابة خطاب لدعوة الضيف يقومون فيه بتوضيح املواضيع التي يرغبون يف معرفة املزيد عنها، وكذلك كتابة خطاب شكر ومتابعة بعد الجلسة.   •

العمل مع املجموعات املختلطة من الفتيات والفتيان

يتيح العمل مع املجموعات املختلطة من األوالد والبنات فرصة أكرب لهم ليتمكنوا من التعامل سوياً بشكل إيجايب واستيعاب اختالفاتهم عن بعضهم البعض. يعمل القادة يف هذه الحالة بالطريقة املعتادة حيث يبحثون 

كيف ميكن تلبية احتياجات املشاركني من األطفال والشباب مع اختالف مستوى النضج او الخربات فيام بينهم، فينبغي ان تتاح الفرصة يف املجموعات املختلطة لتعمل الفتيات الصغريات او األوالد الصغار يف مجموعات 

صغرية منفصلة أو ثنائيات. كام نجد ان األوالد والبنات الصغار غالباً ما يتأثرون بالقائد املامثل لهم يف الجنس، لذا ميكن للقائدات االستعانة ببعض القادة الزمالء للمشاركة يف تيسري الجلسات للمجموعات املختلطة.

العمل مع مجموعات الفتيات فقط او الفتيان فقط 

يجب أن تكون كال من املجموعات املختلط او املجموعات املنفصلة مكانا امنا لألطفال والشباب للتعبري عن أنفهم والحديث بحرية، ولكن عىل الرغم من ذلك قد يشعر بعض الشباب بارتياح أكرث للعمل يف مجموعات 

من الفتيات فقط او الفتيان فقط.

من املناسب أيضا ان تقومني بتنفيذ املنهج مع مجموعات من الفتيات فقط او الفتيان فقط إذا كنت تعملني يف بيئة حساسة أو تعملني مع مجموعة من األطفال والشباب املعرضني ملخاطر كبرية. 

فضالً، ارجعي لقسم االرشادات عن العمل مع الفتيان والرجال لوقف العنف ضد الفتيات والسيدات. 
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إرشادات:
يتعلم األشخاص بطرق مختلفة

لقد حاولنا جاهدين ان تكون األنشطة يف هذا املنهج عىل قدر من التنوع لتجذب كل افراد املجموعة للعمل عىل تنفيذ املحتوى. بالرغم من ذلك، هناك بعض 

األفكار واملهام واملصطلحات الواردة يف هذه الكتيبات التي قد يجدها بعض الشباب صعبة الفهم، لذلك احريص عىل االنتباه لهذا االمر أثناء تنفيذك ألنشطة املنهج. 

فيام ييل، ستجدين بعض النقاط الهامة واألفكار التي ستجعل املشاركة أمراً سهالً ومتاحاً للجميع:

حاويل اال متيزي من يعانون الصعوبات: حاويل مساعدتهم من خالل النشاط، ميكنك تطبيق النقاط التالية عىل الجميع وليس فقط عىل الذين يجدون   •

صعوبة يف املشاركة. قدمي املساعدة دامئاً بابتسامة وطأمنينة. 

حددي خطى مجموعتك: من الهام ان يتمكن الجميع من فهم املحتوي أكرث من االهتامم باجتيازهم لكافة الخطوات، ولكن احريص عىل اال يجعل ذلك   •

البعض يشعرون بامللل او اإلحباط. ميكنك فعل ذلك عن طريق إعطاء مهام وأدوار مختلفة ألفراد املجموعة داخل النشاط. 

عندما يتطلب النشاط قراءة، اقرأ بنفسك أو اطلبي متطوع من املجموعة سواء فرد أو مجموعة او ثنايئ. سوف يعفي ذلك األفراد الذين يعانون من صعوبات يف 

القراءة من الحرج ويف نفس الوقت تضمنني مشاركة الجميع بشكل فعال.

قد يعاين بعض أفراد املجموعة من صعوبة يف الكتابة، يف هذه الحالة اطلبي من الجميع تكوين ثنائيات او مجموعات صغرية فيمكن وقتها ان يتوىل مهمة الكتابة 

من يستطيع ان يقوم بها. ويف حالة عدم إمكانية العمل بهذه الطريقة ميكنك اللجوء لحل بديل كاستخدام الرسم أو اإلمالء بينام تقومني انت بالكتابة. 

إذا كانت هناك كلامت او مصطلحات صعبة يف سياق النشاط، قومي برشحها اوالً للجميع قبل البدء يف استخدامها – اطلبي من املجموعة إعطاء امثلة او اإلجابة 

عن سؤال حول املصطلح لتتأكدي من فهمهم للمعنى. من أفضل طرق الرشح استخدام امثلة معروفة لهم وميكنهم فهمها بسهولة. 

عند استخدام اإلحصاءات والنسب املئوية، من األفضل استخدام األدوات البرصية لسهولة التوضيح )مثاالً، استخدمي صور رشائح البيتزا أو صور لكعك او الواح من 

الشكوالتة(، فالكثريين يجدون صعوبة يف ربط النسب املئوية بالواقع. 

حاويل أال تعطي الكثري من التعليامت دفعة واحدة. من األفضل إعطاء امر واحد بسيط يف كل مرة، وقبل االنتقال للنقطة التالية، احريص عىل فهم الجميع ملا سبق. 

اطلبي منهم أن يعيدوا لك رشح ما طلبتي لتتأكدي من فهمهم لألمر. 

إذا سمح املجال، ميكنك ان تقومي بعرض مثال لكيفية تنفيذ املهمة املطلوبة منهم قبل أن ينفذونها بأنفسهم. 

احرتيس من أي شخص ال يشارك يف تنفيذ املهمة او يصيبه الغضب وينسحب أثناء التنفيذ. قد يكون ذلك بسبب شعورهم بعدم االرتياح او عدم اهتاممهم 

باملوضوع او لشعورهم بصعوبة فهم او صعوبة استكامل املهمة املطلوبة. حاويل معرفة السبب بهدوء، قد ال يرغبون يف إخبارك بالسبب ولكن عرفيهم أنك موجودة 

ومستعدة ملساعدتهم. 

احرتيس من صدور أي مضايقات من بعض املشاركني بحق زمالئهم فيام يختص بقدرات التعلم؛ واجهي ذلك بحزم ووضحي ان املضايقة أمر غري مقبول. 
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إرشادات: 
االستعانة باآلباء وأولياء األمور

من اهم اهدافك ان تقومني بتطوير منهج يالئم احتياجات مجموعتك ويعمل يف نطاق املجتمع. لذلك من الهام ان تعميل عىل ادماج اآلباء وأولياء األمور 

والشخصيات املؤثرة وقادة املجتمع منذ البداية. ميكنك عقد لقاء مبدأي مع اآلباء وأولياء األمور لتقييم االحتياجات ومناقشة كيفية تنفيذ املنهج. كام ميكنك وقتها 

تشكيل مجموعة استشارية من أولياء األمور واآلباء وقادة املجتمع للمساعدة يف تنفيذ املنهج.

“ إن اآلباء وإدارات املدارس والقادة يف املجتمع هم األقدر 

عىل تقرير كيف ميكن تعديل هذا املنهج ليتناسب مع 

مجتمعهم. كام سيضمن هذا أال يفاجئون عندما يجدون 

ان الفتيات والشابات يتحدثن عن موضوعات حساسة 

تتعلق بالعنف. كام سيضمن اشرتاكهم يف تطبيق املنهج 

واستمرار دعهم للربنامج. قائدة مجموعة. ماالوي”
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قد يكون لدى بعض اآلباء أو أولياء األمور تحفظاً عىل املوضوع. تأكدي 

من إمدادهم باملعلومات الكافية عن املنهج وامنحيهم فرصة التحدث 

مع قادة املجتمع عنه، وعرفيهم انه من حقهم ان يطلبوا انسحاب 

أبنائهم من الجلسات متى أرادوا. ليس من املتوقع ان يطلب أحد اآلباء 

انسحاب أبنائه من الجلسات، ولكن من الهام ان يشعر اآلباء بأن لهم 

حرية االختيار يف استمرار أبنائهم يف النشاط او االنسحاب منه، وأنك 

سوف تحرتمني قراراتهم أيا كانت. ميكنك تعديل منوذج الخطاب يف 

الصفحة املقابلة وارساله لآلباء/ أولياء األمور. نظمي جلسة تعريفية 

لآلباء/ أولياء األمور واعطيهم مساحة كافية للتحقق من فهمهم للمنهج 

قبل البدء وخالل التنفيذ. 

طمئني اآلباء/ أولياء األمور بان الجلسات مناسبة لسن املشاركني؛ رمبا 

ترغبني يف إعطائهم نسخة من الجلسات وطلب النصيحة منهم حول 

أي املوضوعات يجب التطرق إليها. اعلميهم بان هناك فرصة لكل 

املشاركني للتحدث يف املوضوعات التي تهمهم يف بيئة امنة وداعمة، عىل 

سبيل املثال، ما هو معني ان تكوين فتاة/ تكون فتى، مفهوم الصداقة 

والعالقات. ذكريهم بان العنف ضد الفتيات والشابات هو انتهاك 

للحقوق اإلنسانية وان العمل عىل وقف العنف هو مسؤوليتنا جميعاً. 

تتيح األنشطة املختلفة الفرصة إلرشاك اآلباء وأولياء األمور- قد تودين ان تجعليهم يشاركون يف أحد العروض املرسحية أو ان تدعينهم للحديث عن خرباتهم او 

لتحكيم مسابقة امللصقات. قد يرغب اآلباء أيضاً يف دعم أنشطة الحملة باستخدام بعالقاتهم ومواردهم.

حاويل أن يكون اآلباء وأولياء األمور عىل علم باملوضوعات التي ستطرحينها يف كل جلسة ليتمكنوا من اتخاذ القرار بانسحاب أبنائهم من جلسة بعينها إذا أرادوا.

ستجدون يف الصفحة املقابلة منوذج لخطاب إلبالغ األهل بخصوص املنهج. 



اآلباء/ أولياء األمور األعزاء.
خالل األسابيع القادمة سوف نعمل عىل برنامج يهدف إىل منع العنف ضد الفتيات والشابات. من خالل العديد من األنشطة، سوف نتعرف عىل صور مختلفة من العنف، مع الرتكيز عىل )اكتبي صور 

العنف التي ستقومني بالرتكيز عليها(. تم اتخاذ القرار بالرتكيز عىل تلك الصور من العنف بواسطة )اكتبي اسم/ أسامء األشخاص( بعد التحري عام يهم أعضاءنا يف )اكتبي اسم دولتك(، باإلضافة إىل النتائج 

التي تم الحصول عليها من )عريف اإلحصاءات الرسمية واالستبيانات املحلية عن العنف ضد الفتيات والشابات والتي اعتمدت عليها يف اتخاذ القرار بالرتكيز عىل موضوعات بعينها(.

نحن )ادخيل بيانات مجموعتك( نقوم بذلك كجزء من مبادرة وطنية ودولية بالتنسيق مع الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة، والتي تعترب أكرب منظمة تطوعية للفتيات يف العامل بقوة 10 ماليني 

مرشدة وفتاة كشافة يف جميع أنحاء العامل. تنفذ الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة حملة وقف العنف والتي تحتوي عىل منهجاً تعليمياً موجهاً لكل عضواتها. إن الجمعية العاملية للمرشدات 

وفتيات الكشافة و )ادخيل اسم منظمتك العضو( تؤمنان بأهمية هذا املنهج من منطلق مسؤوليتهام نحو الفتيات والشابات، فكان الحرص عىل العمل عىل متكني الفتيات ليتمكن من الحديث بحرية 

واتخاذ خطوات بشأن األمور الهامة بالنسبة لهن. 

تقع األنشطة التي سوف نقوم بتنفيذها تحت واحدة من الفئات الستة التالية:

1. ابدأي بتوفري مساحة أمنة لألطفال والشباب للحديث عن انعدام املساواة بني الجنسني والعنف ضد الفتيات والشابات

2. فكري يف الفرق بني ان الفتى والفتاة، من اجل فهم انعدام املساواة بني الجنسني والتمييز ومن اجل العمل عىل تحقيق املساواة. 

3. عريف العنف ضد الفتيات والشابات، لتتمكني من فهم صور العنف املختلفة بشكل أوضح.

4. ادعمي العالقات القامئة عىل االحرتام. لتتمكن الفتيات من تنمية مهارات تكوين العالقات ودعم األصدقاء.

5. تحديث عن حقوق الفتيات. بهدف نرش الوعي بالحقوق اإلنسانية للفتيات والسيدات.

6. اعميل عىل وقف العنف. عن طريق تنظيم حملة او نشاط بهدف زيادة الوعي حول وقف العنف ضد الفتيات والشابات.

بإمتام هذا الربنامج سيتمكن اطفالكم من فهم حقوقهم ومسؤولياتهم وكيف يحمون أنفسهم وغريهم من خطر العنف، من خالل الحصول عىل شارة الجتياز األنشطة.

كام هو الحال يف كل برامجنا، كونوا مطمئنني ان كافة األنشطة واملعلومات مناسبة لسن املشاركني وقدراتهم، وسيتم تنفيذها يف إطار من األمان واملساواة والدعم. باإلضافة عىل اجتياز قادة املجموعة 

تدريب خاص يؤهلهم لينفذوا هذا النوع من الربامج.

نؤكد عىل انه لحرضاتكم مطلق الحرية يف عدم اشرتاك اطفالكم ببعض او كل جلسات منهج أصوات ضد العنف، وسوف نحرص عىل اطالعكم عىل املوضوعات التي نتناولها يف كل جلسة أوال بأول.

ملعرفة املزيد عن مبادرة وقف العنف، برجاء الرجوع إىل )أضيفي املوقع اإللكرتوين لجمعيتك العضو، وموقع أصوات ضد العنف www.stoptheviolencecampaign.com ( او اتصلوا ب )قائدة وحدتك(. 

برجاء الرجوع إلينا ألي استفسارات. 

إذا كانت املشاركة بهذا املنهج تزيد من مخاوفكم او مخاوف أطفالكم، برجاء الرجوع إىل )قائدة وحدتك( والتي ميكنها ارشادكم إىل خدمات الدعم املناسبة. 

هذا املنهج هو خطوة هامة لوقف العنف ضد الفتيات والشابات، ونحن نرحب بدعمكم من اجل خلق عامل افل للفتيات والشابات يتمتعن فيه باألمان واملساواة. 

اطيب التمنيات،

)اسم ورتبة القائدة(
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األدوات:  
التخطيط والتقييم:

للسنوات املبكرة والصغار، وللمرحلة املتوسطة والكبار

مقدمة
تعترب األنشطة للطفولة املبكرة والصغار، واالستبيانات للمراهقني واألكرب سنا من األدوات الهامة التي تساعدك للتخطيط ملنهجك. هذه االدوات ستساعدك ايضا عىل تقييم املنهج قبل وبعد االنتهاء منه. 

األنشطة للسنوات املبكرة والصغار.  •

االستبيانات للمرحلة املتوسطة والكبار.   •

ملاذا نقوم بذلك؟

باستخدام هذه االدوات، بإمكانك تقييم معرفة وموقف املجموعة الحايل تجاه التمييز النوعي والعنف ضد الفتيات والشابات. بإمكانك استخدام ردود األفعال الواردة لتتعريف عىل املواضيع ذات الصلة مبجموعتك، وأيضاً 

تحديد أي األنشطة واملواضيع للرتكيز عليها لبناء املنهج الخاص بك. 

بإمكانك استخدام هذه املعرفة أيضا ملراقبة تأثري املنهج عن طريق تكرار نفس األنشطة قبل بداية املنهج وبعد االنتهاء منه، فيمكنك مراقبة التغريات يف املواقف أو الوعي بني املشاركات.   

هذه املعلومات ميكنها مساعدتك يف: 

فهم االختالف الذي تحدثيه كقائدة.  •

التواصل مع األهايل، القادة املجتمعيني، املنارصين، الصحافة والنقاد بشأن التغيريات التي يحدثها املنهج الخاص بك، وملاذا ينبغي عىل األطفال وصغار السن املشاركة فيه.   •

التعرف عىل مناطق للتحسني ملساعدتك يف التخطيط للمناهج املستقبلية وتنفيذها.   •

قبل البدء بتنفيذ األنشطة، كوين متأكدة من اطالعك عىل الجزء الثاين )التحضري(، الخطوة الثانية )املخاطر املرتبطة بتنفيذ املنهج(، الخطوة الثالثة )تعرف عىل خطوات إجراءات حامية الطفل املحلية(، والخطوة السابعة 

)خلق بيئة أمنة وداعمة(. العنف موضوع حساس وصعب للنقاش، ويجب عليك أن تكوين عىل استعداد للتعامل مع أي استفسارات للمشاركني بطريقة أمنة وحساسة. إن كان ألي من املشاركني أي اهتامم بخصوص 

املحتوي الخاص باألنشطة الخاصة بالتقييم أو قام باإلبالغ عن حادثة اعتداء، اتبعي سياسة حامية الطفل الخاصة باملؤسسة التي تتبعينها.

يجب عليك األخذ يف االعتبار اللغة التي تستخدمينها، خصوصا للسنوات املبكرة والصغار. كلمة العنف قد تكون صعبة الفهم لهذا السن. ميكنك التحدث عن االيذاء واالضطرابات التي تتعرض لها الفتيات والشابات. 

ملاذا تريد الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة تقييم املنهج؟

يعترب تقييم التأثري الذي يحدثه منهج أصوات ضد العنف خطوة أساسية لفهم ما إذا كان العمل الذي نقوم به يف الحركة االرشادية يساهم يف وقف العنف ضد الفتيات والشابات حول العامل.  

متي أمتمت القيام باألنشطة قبل وبعد االنتهاء من املنهج، قارين النتائج بنفسك وقومي بإرسال املعلومات ملنظمتك العضو وللجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة. بإمكانك القيام بذلك إما عن طريق إمتام تقرير 

التقييم عرب االنرتنت، او إمتام النسخة الورقية وارسالها للجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة )ملزيد من املعلومات، انظري لألسفل(. سيساهم تعليقك يف دراسة عاملية ستساعدنا لفهم ما إذا كان املنهج يحدث تأثري.

سيتم استخدام نتائج التقييم عن طريق الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة لتوصيل التأثري الخاص بربنامج أصوات ضد العنف للحكومات، املتربعني، والرشكاء االساسيني حول العامل، وإلظهار أهمية التعليم يف منع 

العنف القائم عىل النوع، باإلضافة ملساعدة الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة يف تطوير مناهجها يف املستقبل. تذكري ان أي معلومات سيتم استخدامها ستبقي مجهولة االسم. 

كيف نستخدم هذه األدوات لتقييم املنهج؟

قبل البدء يف املنهج: 

استخدمي األدوات قبل البدء يف املنهج.  .1

راجعي وغريي لغة األنشطة واالستبيانات إن لزم األمر. اختاري األقسام املناسبة من األدوات الستخدامها مع املشاركني.  .2

تأكدي من درايتك بالقسم الثاين، القامئة املرجعية الخطوة الثانية )تقييم املخاطر الناتجة من تقديم املنهج(، الخطوة الثالثة )تعريف عىل إجراءات حامية   .3
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الطفل(، والخطوة السابعة )خلق مناخ أمن وداعم(. 

دّوين عدد/ سن/ نوع املشاركني املكملني لألنشطة.   .4

ذّكري املشاركني بأّن ليس لزاماً عليهم املشاركة يف األنشطة.  .5

استخدمي اإلجابات ملساعدتك يف تحديد أي نوع من العنف ضد الفتيات والشابات ستقومني بالرتكيز عليه.   .6

مبجرد انتهاء املشاركات من إكامل األنشطة، قومي باالحتفاظ بإجاباتهم بطريقة أمنة ورسية.   .7

عند االنتهاء من املنهج: 

بعد االنتهاء من أخر محارضة من البدء بالعمل، بعد انتهاء املنهج مبدة شهر أو اثنني، قومي بتكرار االستبيان/األنشطة مع املشاركات.   .8

مجددا، قومي بتدوين عدد/سن/نوع املشاركني يف إكامل األنشطة حتى ميكنك قياس أي تغيري. مجددا، قومي بتسجيل ردود األفعال واحتفظي بهم   .9

بطريقة أمنة ورسية. 

قارين نتائج األنشطة بالنتائج التي حصلت عليها املجموعة قبل البدء باملنهج، حليّل إذا ما كان هناك أي تغيري يف املواقف أو الوعي. إن كانت التغريات   .10

إيجابية، استخدمي هذه املعلومات يف عملك مع الصحافة، املتربعون، واملنظامت الرشيكة. 

ملحوظة للقائدات:

يرجى القيام بإكامل التعليقات الخاصة بالقادة والتي ميكنك إيجادها يف صفحة **. نحن نقدر التعليقات الخاصة بالقائدات وباملشاركات، كام انها تساعد الجمعية 

العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة عىل تحسني مناهجها وبرامجها املستقبلية. 

بإمكانك إكامل إما النسخة الورقية من منوذج التعليقات، أو النسخة اإللكرتونية )أرسيل للربيد االليكرتوين  stoptheviolence@wagggworld.orgوسوف نقوم 

بإرسال نسخة لك(، أو بإمكانك إكامل االستبيان عن طريق الروابط باألسفل الخاصة بتقرير ما بعد االنتهاء من املنهج الخاص بقائدات مرحلة السنوات املبكرة 

والصغار، وقائدات املرحلة املتوسطة والكبار. منوذج التعليقات الخاص بالقائدات يظهر يف نهاية التقارير.  

أين أقوم بإرسال كل يشء بعد االنتهاء منه؟ 

بعد أن تقومي بإنهاء جلسة تقييم ما بعد إمتام املنهج، يجب عليك الولج إلكرتونيا إلنهاء التقرير املامثل الخاص بالقائدات. يتضمن تقرير ما بعد انهاء املنهج جزء خاص لتعليقات القائدات.  

ميكنك الولوج إىل تقرير ما بعد االنتهاء من املنهج لقائدات السنوات املبكرة والصغار من:

 /http://wagggs.Voices-Against-Violence-Early-Younger-Years-Leaders.sgizmo.com/s3

ميكنك الولوج إىل تقرير ما بعد االنتهاء من املنهج لقائدات املرحلة املتوسطة والكبار من: 

/http://wagggs.Voices-Against-Violence-Middle-Older-Years-Leaders.sgizmo.com/s3

إذا كنت ترغبني بإكامل التقارير إلكرتونيا، قومي بإرسال رسالة إلكرتونية إل  stoptheviolence@wagggsworld.org ، وسنقوم بإرسال نسخة لك. أو إن مل يكن لديك انرتنت وال تستطيعني التصفح، بإمكانك إرسال 

أدوات التقييم الكاملة املوجودة بصفحة ** )السنوات املبكرة والصغار(، او الصفحة ** )املرحلة املتوسطة والكبار(، والصفحة ** )منوذج التعليقات الخاص بالقائدات( إىل الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة 

)منسقة مرشوع أصوات ضد العنف، مركز اوالف، 12س ليندهرست رود، لندن، ن و 3، 5 ب ق، اململكة املتحدة(.  
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األدوات:
التخطيط والتقييم:

السنوات املبكرة والصغار.

أنشطة السنوات املبكرة والصغار
بإمكانك استخدام واحدة أو كل األنشطة املوجودة باألسفل ملساعدتك يف التعرف عىل مقدار معرفة املجموعة الخاصة بك عن املساواة بني الجنسني والعنف ضد الفتيات والشابات.  يستخدم تقييم ما بعد االنتهاء 

من املنهج نفس األنشطة مع بعض األسئلة اإلضافية.

كرري األنشطة مرة أخري يف نهاية املنهج )بعد نهاية املقرر بشهر او اثنني( لقياس تأثريه. أرسيل نتائج ما قبل وما بعد املنهج إىل الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة )اتبعي التعليامت املوجودة صفحة ** 

** ملعرفة كيفية مراقبة وتسجيل نتائج تقييمك(.

 
النشاط أ:

 أدوار الجنسني: 

قبل البدء، ال تنيس تسجيل سن ونوع املشاركني

 تعريف عىل مواقف املشاركني تجاه أدوار الجنسني وخصائصهم: 

عىل سبورة أو ورقة كبرية، ارسمي جدول أدوار الجنس املوجود باألسفل. اختاري عبارتني من الجدول األول تحت الشكل i- أدوار الجنسني )تعترب محددة بالجنس( وستة عبارات من الصندوق الثاين. فضال قومي   •

بتغيري ترتيب العبارات الثامن لجعل النشاط أكرث ندية للمشاركني.  

•  اقرأي العبارات واحدة تلو األخرى، واسأيل املشاركني “من يفعل هذا الوصف -فتاة / سيدة، أم ولد / رجل، أم كالهام؟ )مثال، من يقوم بغسل الصحون؟ من جيد يف الرياضيات؟(. 

أسأيل املشاركني أن يضعوا الصقة أو عالمة عيل العامود الذي يوصف نوع الشخص الذي متثله العبارة. )مثال: هذه العبارة تتحدث عن فتاة/امرأة، ولد/رجل، أو كالهام(.   •

ملحوظة: إذا كانت هناك صعوبة يف القراءة للمشاركني، ميكن للقائدات استخدام جدول من الصور، عن طريق استخدام صورة مبسطة وعالمات للجنسني والصفات. انظري إىل األمثلة يف الشكل الثاين.  •
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شكل i - أدوار الجنسني

تختار القائدات ستة من العبارات التالية

يطبخ العشاء                                             يذهب إىل الجامعة                                  

يرتدي قميص أزرق 

يغسل الصحون                                          يحب الرقص                                        

ميتلك شعر طويل

ينظف املنزل                                            يلعب كرة القدم                                      

يفكر يف مظهره

يصلح األشياء                                            يختار مالبس العرائس                             

يريد ان يصبح بطل خارق

جيد يف الرياضيات                                      يحب الحلويات                                      

يريد ان يتزوج

جيد يف القراءة                                           يبيك                                                 

يلعب بالسيارات الكبرية

يظل يف املدرسة بعد عمر الرابعة عرش              يحب األفالم والكارتون امليلء 

بالحركة.  

www.stoptheviolencecampaign.com  ·  أصوات ضد العنف   

سيكون عم/خال عندما يكرب.                                                       سيكون أب عندما يكرب    

ستكون عمة/خالة عندما تكرب.                                                     ستكون أخت

ستكون أم عندما تكرب.                                                              سيكون جد عندما يكرب.

سيكون أخ 

يجب عىل القائدات اختيار إثنني من العبارات يف األسفل، وأن يسألن عمن يقوم بهذا الوصف، 

فتاة/ امرأة، ولد/ رجل، أو كالهام
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شكل iii - نشاط أ نتائج ما قبل تنفيذ املنهج 

الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة.    •  هيئة األمم املتحدة للمساواة بني الجنسني ومتكني املرأة.

سجل الثامن عبارات املستخدمة وعدد العالمات/الالصق عىل كل مربع. 

شكل iv - نشاط أ نتائج ما بعد املنهج
سجيل الثامن عبارات املستخدمة وعدد العالمات الالصقات عىل كل مربع

 .1

 .2

 .3

.4

 .5

.6

.7

.8

العدد الكيل للعالمات

إجابات قبل املنهج

إجابات بعد املنهج

)قومي بحذف ما يناسب( 

شكل ii - جدول أدوار الجنسني بالصور: 

فضال قومي بنسخ الجدول مرتني حتى ميكنك تسجيل إجابات قبل وبعد املنهج.

حددي أي اإلجابات قبل وأيهم بعد املنهج حتى ميكنك التعرف عليهم.

السنوات املبكرة والصغار

     العبارة  

 .1

 .2

 .3

.4

 .5

.6

.7

.8

العدد الكيل للعالمات

أحدهام شاب/رجل  شابة/امرأة 

أحدهام شاب/رجل  شابة/امرأة      العبارة  



التمرين ب:  

“متثيل أدوار العنف والال-عنف” 

يف هذا النشاط، البد لقادة املجموعات ان ميثّلوا أو يتحدثوا عن ثالثة مواقف متثيلية. من املمكن استخدام بعض األدوات املساعدة كالدمي والعرائس وال يتم استخدام اشخاص حقيقية. عند استعراض سيناريوهات 

العنف، من املالئم أكرث التحدث عن املوقف عوضا عن متثيله. أسأيل املشاركني عام هو العنف، وكيف سيتعاملون مع هذه املواقف. سيساعدك هذا النشاط يف فهم ماذا ميثل العنف للمشاركني.

من االختيارات املوجودة يف الجدول باألسفل، اختاري موقف واحد من “الال-عنف” وموقفان من “العنف”. البد من التحدث أو متثيل املشاهد أمام املجموعة مبساعدة البالغني أو األدوات املساعدة إن مل   •

يتوافر أي بالغ أخر. من املمكن ان تضيفي مواقف خاصة بك. 
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مواقف “العنف” مواقف “الال-عنف”

مدرس يقول لفتاة “الفتيات غري نافعات” بعد امتامها لواجب الرياضيات بطريقة خاطئة.  •

ولد يرضب فتاة ألنها أحرزت درجة أعيل منه يف واجب العلوم ويقول لها “البد أنك   •

غششتي”

مجموعة من األوالد يف الشارع يتبعون فتاة متجهة ملنزلها، عىل الرغم من علمهم بأن ذلك   •

الترصف يضايقها.

تم مناداة فتاة بإسم ذا مغزى جنيس أمام مجموعة من الواقفني، والجميع يضحك عليها.   •

يقوم ولد بدفع فتاة، يخربها بانها ضعيفة لدرجة متنعها من منعه.   •

أم تعطي مزيد من الطعام ألبنها عن بنتها، عىل الرغم من أن الفتاة الزالت جائعة. وتخرب   •

ابنتها بانها ليست يف حاجة لطعام ألن “األوالد أقوي ويريدون الطعام بصورة أكرب”.

عىل مائدة الطعام، صديق للعائلة يضع يده عىل ساق فتاة عىل الرغم من طلبها منه عدم   •

فعل ذلك. 

مجموعة من األوالد يجربوا فتاة عىل خلع مالبسها، ويهددونها بإيذائها إن مل تفعل.   •

ولد يلمس فتاة برقة عىل الكتف كجزء من لعبة.   •

ولد يحضن فتاة أثناء بكاءها.  •

•  ولد يصطدم بغري قصد يف فتاة أثناء سريه أو قراءته لكتاب. 

رجل كبري يساعد فتاة عىل النهوض بعد تعرثها.    •

بعد رواية أو متثيل كل موقف، أخربي املشاركني بأنك ستقومني بسؤالهم ثالثة أسئلة، ويجب عليهم رفع أيديهم إن كانوا يوافقون عىل السؤال. من املمكن جعل التمرين أكرث   •

تفاعلية عن طريق أن يقوم املشاركني برمي كرة/عملة يف جردل ملصقة باإلجابة، أو ان يقفوا تحت عالمة تحدد إجابتهم املفضلة. )أنظري إىل التسميات يف الشكل 4 كمساعدات برصية(

 أ. “من يظن ان شخص ما يتأذى؟”

ب. “من يظن ان شخص ما ال يتأذى؟”

ج. “من يجهل إن كان هناك شخص بتأذي؟”

بعد تسجيل ردود املشاركني ارشحي للمجموعة أي املواقف يتضمن إيذاء ألشخاص )مواقف العنف(، وأي املواقف ال يتضمن إيذاء ألشخاص )مواقف الال-عنف(.  •

ارشحي ان العنف هو أي فعل من املمكن أن يسبب رضر- عقيل، جسدي، أو عاطفي- لشخص أخر. ذكّري املجموعة أنهم ليسوا يف حاجة يف كل األوقات إىل التدخل أو   •

إيقاف أي حادث من العنف. عندما يكون املوقف غري أمن، يجب عدم التدخل بكل الظروف حتى ال تزيد حده الخطر أو اإليذاء. ولكن ميكنهم طلب املساعدة إليقاف العنف. 

تنبيه إىل القائدات: كلمة عنف قد تكون صادمة لألطفال يف هذا السن، بإمكانك استخدام مصطلح أخر ليكون مناسب أكرث لهذا السن. عىل سبيل املثال، ميكنك التحدث عن إيذاء أو 

إغضاب األخرين. 

بعض املواقف اإلضافية ملنهج الصغار فقط

:i شكل

السنوات املبكرة والصغار



شكل iv - بطاقات الرأي

شكل ii – نشاط ب واستجابات ما قبل تنفيذ املنهج 

شكل iii - نشاط ب واستجابات ما بعد تنفيذ املنهج

مل يتم إيذاء الشخص

 تم إيذاء الشخص

ال أعرف
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سجيل موقفّي العنف اللذان تم استخدامهام وردود أفعال املشاركني حولهام يف الجدول أدناه. اجمعي كل عمود وسجيل النتيجة لكل فئة.  

االن ميكنك إخبار املشاركني بأنك ترغبني يف التحدث أكرث عن موقفي العنف. أسأيل املجموعة األسئلة التالية عن كل موقف، وسجيل إجابات املشاركات يف املربعات املتوفرة يف الشكل رقم 5. فضال استخدمي هذه 

املربعات لتسجيل إجابات املجموعة قبل وبعد تنفيذ املنهج. 

كيف يشعر/ تشعر الضحية حينام يحدث ذلك؟ 

]اسمحي للمجموعة بالنقاش[

هل من حق )املعتدي( فعل ذلك؟ نعم أم ال؟ 

]أطلبي من املشاركني أن يرفعوا أيديهم وقومي بعّد نعم وال[

من منكم يستطيع التفكري يف طريقة غري عدوانية للتعامل مع املوقف؟ من يعتقد أنه ال ميكنه فعل أي يشء يف هذا املوقف؟ 

 ]اسأيل املشاركني أن يرفعوا أيديهم وقومي بعد األصوات الراغبني يف كل إجابة[

ماذا ستفعل يف هذا املوقف إن رأيته يحدث؟ 

]اسمحي للمشاركني برشح ماذا سيكون فعلهم يف هذا املوقف وسجيل اإلجابات األكرث شيوعا[

الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة.    •  هيئة األمم املتحدة للمساواة بني الجنسني ومتكني املرأة.

السنوات املبكرة والصغار

تم إيذاء الشخص        ال أعرف مل يتم إيذاء الشخص             موقف العنف املستخدم                                                 

.1

.2

العدد الكيل لألصوات

تم إيذاء الشخص        ال أعرف مل يتم إيذاء الشخص             موقف العنف املستخدم                                                 

.1

.2

العدد الكيل لألصوات
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النقاش حول موقف العنف 1: 

فضال انسخي هذه الجداول حتى ميكنك تسجيل إجابات املجموعة قبل وبعد املنهج.

“كيف يشعر/ تشعر الضحية حينام يحدث ذلك؟”

فضال سجيل النقاط األساسية التي سطعت من الحوار.

“ ماذا ستفعل يف هذا املوقف إن رأيته يحدث؟”

فضال سجيل النقاط األساسية لألفعال التي ناقشها املشاركون

www.stoptheviolencecampaign.com  ·  أصوات ضد العنف   

 v شكل

إجابات ما بعد املنهج إجابات ما قبل املنهج

“هل من حق )املعتدي( فعل ذلك؟ نعم أم ال؟”

سجيل عدد األصوات لكل فئة: 

“ من منكم يستطيع التفكري يف طريقة غري عدوانية للتعامل مع املوقف؟ من يفكر أنه ال ميكنه فعل أي يشء يف هذا املوقف؟”

سجيل عدد األصوات لكل فئة: 

السنوات املبكرة والصغار

ال، هذا ليس من حقه نعم، هذا من حقه       

إجاميل عدد اإلجابات قبل املنهج

إجاميل عدد اإلجابات بعد املنهج

ال، أنا أظن أنه ليس بإمكاين فعل أي يشء       نعم، ميكنني التفكري يف طريقة غري عدوانية                   

إجاميل عدد اإلجابات قبل املنهج

إجاميل عدد اإلجابات بعد املنهج

إجابات ما بعد املنهج إجابات ما قبل املنهج
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النقاش حول موقف العنف 2:

فضال انسخي هذه الجداول حتى ميكنك تسجيل إجابات املجموعة قبل وبعد املنهج.

“كيف يشعر/ تشعر الضحية حينام يحدث ذلك؟”

فضال سجيل النقاط األساسية التي سطعت من الحوار.

“هل من حق )املعتدي( فعل ذلك؟ نعم أم ال؟”

سجيل عدد األصوات لكل فئة: 

الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة.    •  هيئة األمم املتحدة للمساواة بني الجنسني ومتكني املرأة.

السنوات املبكرة والصغار

إجابات ما بعد املنهج إجابات ما قبل املنهج

إجابات ما بعد املنهج إجابات ما قبل املنهج

““ من منكم يستطيع التفكري يف طريقة غري عدوانية للتعامل مع املوقف؟ من يفكر أنه ال ميكنه فعل أي يشء يف هذا املوقف؟”

سجيل عدد األصوات لكل فئة: 

“ ماذا ستفعل يف هذا املوقف إن رأيته يحدث؟”

فضال سجيل النقاط األساسية لألفعال التي ناقشها املشاركني

ال، هذا ليس من حقه       نعم، هذا من حقه     

إجاميل عدد اإلجابات قبل املنهج

إجاميل عدد اإلجابات بعد املنهج

ال، أنا أظن أنه ليس بإمكاين فعل أي شيئ   نعم، ميكنني التفكري يف طريقة غري عدوانية            

إجاميل عدد اإلجابات قبل املنهج

إجاميل عدد اإلجابات بعد املنهج
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النشاط ج: “التحدث علنا” 
يف هذا النشاط، اسأيل املشاركني عمن يجدون سهولة يف التحدث معهم، ومن ميكنه مساعدتهم إن تعرضوا لعنف.

ملحوظة: إن كان املشاركون ال يستطيعون قراءة العالمات بسهولة، استخدمي صور توضيحية بسيطة للتعبري عن كل فئة. أنظري شكل iii لبعض األفكار. 

خاطبي املجموعة، “يف حياتك، هناك أشخاص ميكنك التحدث معهم عن األشياء، عىل سبيل املثال والدتك، والدك، أو فتيات أخري يف مثل عمرك، وهكذا” )أشريي للملصقات لكل مجموعة(.   •

“إن تعرضت ملوقف من الذي تم مناقشتهم، أو رأيته يحدث لصديق/ة، من ستتحدثون إليهم؟” 

أخربي املشاركني أن يضعوا ملصق/عالمة عيل األشخاص الذين يستطيعون التحدث معهم، وميكنهم البدء بأي مكان يف الغرفة. أخربيهم أيضا بأنه بإمكانهم اختيار أي عدد من األشخاص. إذا   •

وجد أحدهم صعوبة يف اختيار شخص ميكنهم التواصل معه لطلب املساعدة، ذكريهم دامئا بأنهم ليسوا وحدهم، وأن بإمكانهم التحدث مع القائدات أو أي شخص من املرشدات وفتيات الكشافة. 

اتريك بعض الوقت للصغار للتفكري يف إجاباتهم قبل تسجيل اختياراتهم.

اكتبي األدوار التالية عىل ورقة كبرية وألصقيهم حول الغرفة
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 i الشكل

 ii الشكل

السنوات املبكرة والصغار

إجابات ما بعد املنهج إجابات ما قبل املنهج

األب                                           
األم                                 

األخ                                                
األخت

فتيات أخريات مبثل عمري
شباب أخر مبثل عمري

معلمي / معلمتي. 

القائد الديني )حددي حسب الديانة(.
قائد مجتمعي )حددي ذلك حسب مجتمعك(

أحد املرشدات أو فتيات الكشافة. )أو مجموعة مامثلة( 
شخص أخر يعترب محل ثقة.                   

الدور أ

الدور ب

الدور ج

الدور د

الدور ه

الدور و

الدور ز

الدور ح

الدور ط

الدور ي

الدور ك



شكل iii – بطاقات الرأي الرمزية
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قائدي املجتمعيشخص ما يف املجال الكشفي

والدي والديت

أختي أخي

مدريس قائدي الديني 

فتيات يف مثل عمري شباب يف مثل عمري

الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة.    •  هيئة األمم املتحدة للمساواة بني الجنسني ومتكني املرأة.

السنوات املبكرة والصغار



تقييم ما بعد تنفيذ املنهج 
عند االنتهاء من املنهج، فضال كرري األنشطة أ - ج مع مجموعتك. سيساعدك ذلك عىل مالحظة إذا ما كان املنهج قد غرّي يف فهمهم أو ردود أفعالهم. أيضاً، أسأيل املشاركني األسئلة التالية وسجيل اإلجابات. هذه األسئلة 

ستساعدك يف قياس تأثري املنهج عليهم.

قبل البدء، ال تنيس تدوين أعامر ونوع املشاركني. 

أسأيل األسئلة أدناه إما عن طريق “ خطوات القوة” )ستجدين رشحها باألسفل( أو طريقة التصويت باليد مع غلق املشاركني ألعينهم. وّضحي أنه ليس هناك إجابات صحيحة وأخري خاطئة، ولكنك تريدين منهم   •

أن يكونوا رصحاء ولذلك سيغمضون أعينهم. أخربي املشاركني أن لديهم اختيار إجابة نعم/ ال/ غري متأكد، وأنك ستقومني بقراءة األسئلة وبعد ذلك ستسمحني لهم إما بالتحرك أماما أو رفع أيديهم للمقولة التي 

يوافقون عليها. 

طريقة “خطوات القوة”: أسأيل املجموعة أن يقفوا يف شكل دائري ويغمضوا أعينهم. املجيبون باإليجاب عليهم التقدم خطوة نحو منتصف الدائرة. )عىل سبيل املثال: لو كنت موافق، تحرك لألمام(.     •

سجيل عدد املشاركني املجيبني بنعم/ ال/ غري متأكد عىل كل سؤال.   •

رمبا عليك البدء بتجريب سؤال أو إثنني للتأكد أن املجموعة أمتت فهم النشاط. عىل سبيل املثال: “هل تحب اللعب مع أصدقائك؟ هل تحب أداء االعامل املنزلية؟” إن كانت اإلجابة نعم، تقدم خطوة/ أرفع يدك.   •

]توقفي لتسجيل اإلجابات، ثم أطلبي منهم الرجوع للخلف[. إن كانت اإلجابة ال، تقدم خطوة لألمام/ ارفع يدك. )توقفي لتسجيل اإلجابات، ثم أطلبي منهم الرجوع للخلف(. إن كانت اإلجابة غري متأكد، تقدم 

خطوة لألمام/ ارفع يدك. ]توقفي لتسجيل اإلجابات، ثم اطلبي منهم الرجوع للخلف[.
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سؤال 1: 

“بعد التفكري فيام تعلمناه يف منهج أصوات ضد العنف، هل تفكر بشكل مختلف فيام ميكن للفتيات فعله؟”

سؤال 2:

“بعد التفكري فيام تعلمناه يف منهج أصوات ضد العنف، هل تفكر بشكل مختلف فيام ميكن لألوالد فعله؟”

سجيل املجيبني بنعم/ ال/ غري متأكد عىل كل سؤال وأضيفي هذه الورقة لتقرير تقييمك األخري.

www.stoptheviolencecampaign.com  ·  أصوات ضد العنف   

السنوات املبكرة والصغار

غري متأكد ال            األسئلة نعم              

“بعد التفكري فيام تعلمناه يف منهج أصوات ضد العنف،
 هل تفكرين بشكل مختلف فيام ميكن للفتيات فعله؟”

“بعد التفكري فيام تعلمناه يف منهج أصوات ضد العنف،
 هل تفكرين بشكل مختلف فيام ميكن لألوالد فعله؟”



باستخدام نفس الطريقة املوضحة بصفحة **، اطرحي األسئلة التالية عىل املشاركني. اطلبي منهم اغامض أعينهم اثناء املشاركة يف هذا التدريب. ارشحي لهم أنك تريدين منهم ان يكونوا أمناء يف إجابتهم لذلك ترغبني 

ان يغلقوا اعينهم، وذكريهم انه ال توجد إجابات صحيحة وأخرى خاطئة. إذا كانت حركة املجموعة ال تسمح بتنفيذ التدريب وأعينهم مغلقة، اطلبي منهم أن يكتبوا رمز الشخص الذين يشعرون أنه بإمكانهم الحديث 

إليهم، عىل سبيل املثال إذا كانوا يثقون يف “ب – األم” ميكنهم كتابة رمز “ب” عىل قطعة من الورق. تذكري انه ميكنك استخدام الرموز املوجودة بشكل 3 صفحة **.

سؤال 3:”بالتأمل يف مناقشتنا السابقة منذ بضعة أسابيع، هل تحدثتم عىل أخرين عام تعلمناه؟ برجاء رفع أيديكم / كتابة الرمز إذا كنتم قد تحدثتم ألحد األشخاص 

التاليني عن األشياء التي تعلمتموها”. اقرأ عليهم األدوار التالية من أ إىل ك، وكرري السؤال إذا لزم األمر. 

أ. األب

ب. األم

ج. األخت

د. األخ

ه. فتيات اخريات يف مثل عمري

و. فتيان اخرين يف مثل عمري

ز. املعلم

ح. مرشدات /فتيات كشافة اخريات

)أو مشاركون اخرون بهذا املنهج(

ط. قائد ديني

ي. قائد من املجتمع

ك. شخص اخر، وضح من هو/هي:

   “هل قمتم بالتحدث إىل.......... عام تعلمتموه خالل هذا املنهج؟

87 الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة.    •  هيئة األمم املتحدة للمساواة بني الجنسني ومتكني املرأة.

السنوات املبكرة والصغار



األدوات:  
التخطيط والتقييم: 

املرحلة املتوسطة والكبار
 

من املهم التعرف عىل مفاهيم وسلوكيات املشاركني فيام يتعلق بالعنف ضد النساء والفتيات. من املمكن أن يساعدك ذلك يف بناء منهجك الخاص وتحديد أي املشاكل يجب الرتكيز عليها. من املمكن أن يساعدك أيضا يف 

تقييم مخاطر إجراء املنهج، كام ميكنك استخدام االستبيان لتقييم أثر املنهج عىل مجموعتك. 

هل أنا عىل استعداد إلجراء االستبيان؟ 

قبل إجراء االستبيان، كوين متأكدة أنك عيل علم بالجزء الثاين )اإلعداد(، الخطوة الثانية )املخاطر املرتبطة بتنفيذ املنهج(، الخطوة الثالثة )تعرف عىل خطوات إجراءات حامية الطفل املحلية(، والخطوة السابعة )اصنع 

بيئة أمنة وداعمة(. العنف موضوع حساس وصعب للنقاش، ويجب عليك أن تكوين عىل استعداد للتعامل مع أي استفسارات للمشاركني بطريقة أمنة وحساسة. إذا كان لدى أحد املشاركني مخاوف بخصوص محتوي 

االستبيان أو قام باإلبالغ عن حادثة اعتداء، اتبعي سياسة حامية الطفل الخاصة باملؤسسة التابعة لها. 

استخدمي هذا االستبيان ملعرفة املزيد عن ردود أفعال ومعرفة املشاركات )املرحلة املتوسطة والكبار(. اقرأي االستبيان وتأكدي أنك راضية عنه. قومي بنسخ االستبيان وإعطائه ملجموعتك. كرري األنشطة يف نهاية املنهج 

لقياس التغرّي يف املجموعة، ومعرفة ما تم تعلمه وفهمه بالفعل؟

 قبل البدء، سجيل عدد/جنس/عمر املشاركني يف االستبيان. احتفظي باإلجابات وقارين بينها عندما تقومي بتكرار االستبيان يف نهاية املقرر )بعد شهر أو شهرين من االنتهاء من الجزء الخاص ب “بدء العمل”(. أنظري 

مقدمة عن األدوات )صفحة **( ملزيد من املعلومات عن تلك األداة. 

مالحظات للتيسري: 

قومي بتعريف االستبيان ووضحي انه سيكون رسي وبدون ذكر أسامء. ارشحي أنك ستقومني بجمع االستبيانات يف حقيبة خاصة أو ستقومني بإعطاء كل فرد ظرف إن أمكن. . 1

 ارشحي أن االستبيان سيساعد يف تطوير املنهج ويف فهم ردود األفعال الخاصة بالشباب حول العامل، وأننا بحاجة إلجابات صادقة منهم لكوننا مهتمني بآرائهم وأفكارهم. نحن نقوم باالستبيان للتأكد من االستامع . 2

إىل الشباب واملساعدة يف وقف العنف ضد النساء والفتيات. كقائدة يتحتم عليك استخدام النتائج لتحددي أي نوع من العنف سرتكزين عليه وملساعدتك يف تطوير منهجك ملوامئة مجموعتك. الجمعية العاملية 

للمرشدات وفتيات الكشافة ستستخدم نتائج االستبيان ملراقبة االتجاهات العاملية فيام يتعلق بالسلوكيات ودرجة الوعي فيام يتعلق بالعنف ضد الفتيات والشابات بني عضواتها.  تذكري أن تشكري املجموعة 

عىل وقتهم.   

تأكّدي من إخبار الجميع أين ميكنهم ان يجدوا الدعم الالزم ومن ميكنهم التحدث إليهم. حاويل ترتيب وقت مفتوح يف نفس اليوم الذي ستقومني فيه بإجراء االستبيان للقاء أي فرد من املجموعة يريد التحدث . 3

لك إذا كان قد تأثر باألسئلة. 

زودي املشاركني بقامئة بخدمات الدعم املتوفرة التي ميكنهم اللجوء إليها. . 4

تأكدي أن الجميع يجيب بهدوء، وانهم ال ميكنهم رؤية استبيان أحدهم األخر.. 5

سلمي االستبيان، وتأكدي من إتاحة الهدوء والخصوصية للجميع لإلجابة عىل األسئلة املوجودة به.. 6

أطلبي من الجميع طي ورقة االستبيان من املنتصف مبجرد انتهائهم من اإلجابة، وقومي باملرور عليهم لجمع األوراق يف حقيبة خاصة.. 7

اجمعي االستبيانات وقومي بتحليل البيانات دون إدراج أسامء. . 8

أكميل تقرير التقييم اإللكرتوين أو التقرير املوجود صفحة 96 وأرسليهم إىل الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة. . 9
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املرحلة املتوسطة والكبار:

استبيان املشاركني

  

قسم أ - معلومات عنك

قسم ب - الفهم

هل انت؟ )برجاء عمل عالمة(            -1

أنثي               ذك            أخر                                                    

ما هو عمرك؟          -2

20 - 25  26 او أكرب   19 - 16  15 - 13  12 - 11   

تعليامت: فضال فكر يف العبارات التالية وقم بعمل دائرة حول إجابتك. 

للقائدات: اختاري ثالثة أسئلة عىل األقل عن التمييز النوعي من القامئة باألسفل. يجب استخدام نفس األسئلة يف استبيان ما قبل وما بعد املنهج. احذيف األسئلة 

واالجوبة املتبقية. تم إضافة األجوبة لصالح القائدات، فال تنيس أن تحذفيهم عند إعطاء االستبيان. 

عن هذا االستبيان

نحن عىل وشك البدء مبنهج للمساعدة يف وقف العنف ضد الفتيات والشابات.

نحن نود التعرف قليال عىل أراءكم

من املمكن أن تجعلكم تلك األسئلة تفكرون يف أمر حدث لكم أو ألحد أصدقائكم املقربني أو ألحد معارفكم يف وقت سابق او حايل، أو امر تشعرون بالقلق حياله. أيا كان األمر، بإمكانكم القدوم والتحدث معنا.

ال توجد إجابات صحيحة أو خاطئة. سنقوم باستخدام تلك املعلومات لبناء طريق من األنشطة لتناسب احتياجاتك.

هذا االستبيان رسي بدون ذكر أية أسامء

هذا يعني: أننا لن نطلب أسمك، ولن يعرف أحد شخصية املجيب عن األسئلة

خطأ صحيح / خطأ  عدد األوالد والفتيات الذين يذهبون للمدرسة حول العامل متساوي 

خطأ صحيح / خطأ  %40 من النائبني حول العامل من السيدات 

صحيح صحيح / خطأ  عدد األوالد الذين يتم تعليمهم القراءة أكرب من عدد الفتيات 

خطأ صحيح / خطأ  حول العامل، يتم اصطحاب الفتيات إيل الطبيب من قبل ذويهم إذا ما أحسوا باملرض بقدر الفتيان 

صحيح صحيح / خطأ  يعترب متييز إذا ما أبلغ املدير امرأة انها ستتقاىض مبلغ أقل من الرجال لكونها حامل 

صحيح صحيح / خطأ  يعترب متييز إذا ما أبلغ املدرس فتاة أنها ال تستطيع دراسة موضوع ما ألنه يظن انه صعب عيل الفتيات فهمه 

صحيح صحيح / خطأ  يعترب متييز إذا ما تم تبليغ فتي أنه ال ميكنه املشاركة يف فصل الفنون ألن أبواه يظنا أن الرياضة أفضل لألوالد 

3- فهم التمييز القائم عىل النوع
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املرحلة املتوسطة والكبار

اإلجابة اختيارات اإلجابة    



صحيح صحيح / خطأ  العنف ضد الفتيات والشابات يعترب خرق لحقوق اإلنسان  

صحيح صحيح / خطأ  العنف ضد الفتيات والشابات هو نتيجة عدم املساواة بني الرجال والنساء، الفتيان والفتيات 

خطأ صحيح / خطأ  من حق كل الفتيان الذهاب إىل املدرسة، ولكنه امتياز للفتيات  

خطأ من واجب الحكومات التأكد من ان كل القوانني والسياسات ال تفرق ضد النساء والفتيات، ولكن ليس من املهم التأكد ان من يخرق تلك القوانني يتم معاقبته صحيح / خطأ 

صحيح صحيح / خطأ  متتلك النساء حق التصويت وانتخابهم للحكومة كالرجال   

صحيح صحيح / خطأ  متتلك النساء الحق باألجر املامثل للرجال للقيام بنفس العمل  

صحيح صحيح / خطأ  متتلك النساء الحق يف اختيار من ستتزوج وعدد األطفال كام للرجال 

خطأ صحيح / خطأ  من الجيد إمتام الزواج يف أي سن طاملا أهل العروسني عيل اتفاق، حتي إن مل يكن برضا العريس والعروس 

للقائدات: اختاري ثالثة أسئلة عىل األقل عن العنف ضد الفتيات والشابات من القامئة باألسفل. يجب استخدام نفس األسئلة يف استبيان ما قبل وما بعد املنهج. احذيف األسئلة واالجوبة املتبقية.

صحيح صحيح / خطأ  البنات الاليت يتم تزويجهم قبل سن ال 18 أكرث ُعرضة للعنف من الزوج أو العائلة 

خطأ صحيح / خطأ  البنات الاليت يتم تزويجهم قبل سن ال 18 غالبا ما يبقون يف املدرسة بعد الزواج وينجحوا بقدر من يتزوجوا بعد سن ال 18  

صحيح صحيح / خطأ  %20 من الفتيات والشابات تحت سن ال 15 حول العامل أكرث ُعرضة ملواجهة االعتداء الجنيس 

خطأ صحيح / خطأ  أقل من مليون فتاة )من سن 15-5( يتم إرغامهن عىل العمل كبائعات هوي حول العامل سنويا 

صحيح الفتيات والشابات الاليت تعرضن لعنف جنيس أكرث ُعرضة لإلصابة مبرض االيدز/نقص املناعة واألمراض املنقولة جنسياً، كام أنهم أكرث ُعرضة للحمل غري املرغوب فيه صحيح / خطأ 

صحيح صحيح / خطأ  الفتيات والشابات الاليت تعرضن لعنف جنيس أكرث ُعرضة لإلصابة باالكتئاب، مصاعب النوم، اضطرابات الطعام، األآلم العاطفية، ومحاوالت االنتحار 

صحيح صحيح / خطأ  من املمكن للفتيات والشابات الاليت تعرضن لعنف جنيس أن يقومن برتك املدرسة أو العمل ويصبحوا أكرث انعزاال عن مجتمعاتهم  

خطأ صحيح / خطأ  تشويه األعضاء التناسلية لإلناث )الختان( ال يؤثر عىل صحة الفتيات والشابات بشكل سلبي عىل املدي الطويل 

خطأ صحيح / خطأ  كونك تحت ضغط ملامرسة الجنس أو الجنس الفموي لصديق ال يعترب من أنواع العنف 

صحيح صحيح / خطأ  كونك مهددة أو خائفة من شخص تقابليه أو عىل عالقة معه يعترب نوع من أنواع العنف 

اإلجابة اختيارات اإلجابة           

4- فهم العنف ضد الفتيات والشابات

للقائدات: اختاري سؤالني عىل األقل عن الحقوق من القامئة باألسفل. يجب استخدام نفس األسئلة يف استبيان ما قبل وما بعد املنهج. احذيف األسئلة واالجوبة املتبقية.

5- فهم الحقوق
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املرحلة املتوسطة والكبار

اإلجابة اختيارات اإلجابة           



للقائدات: اختاري ثالثة عبارات عىل األقل عن العنف من القامئة باألسفل. يجب استخدام نفس العبارات يف استبيان ما قبل وما بعد املنهج. احذيف العبارات غري املستخدمة.

قسم ج -السلوكياات

للقائدات: اختاري ثالثة عبارات عىل األقل عن التمييز النوعي من القامئة باألسفل. يجب استخدام نفس العبارات يف استبيان ما قبل وما بعد املنهج. احذيف العبارات غري 

املستخدمة.

الفتيان بطبعهم أفضل من الفتيات يف الرياضيات والعلوم 

الفتيان أقوي من الفتيات ويجب عليهم أال يبكوا

الفتيان بطبعهم أفضل من الفتيات يف الرياضة

ليس مهامً أن تكمل الفتيات تعليمهن مثل الفتيان، ألن مصريهن يف النهاية هو رعاية األرسة وأعامل املنزل

يجب عىل الرجال فقط العمل خارج املنزل

الفتيات والسيدات بالطبع أفضل من الرجال يف القيام باألعامل املنزلية، وعليهن تحمل كامل املسؤولية عن األعامل املنزلية كالتنظيف والطبخ

يجب عىل النساء أن يكن مسؤوالت بشكل أسايس عن االهتامم باألطفال وكبار السن من أفراد العائلة، ويجب عىل الرجال جمع االموال  

من العدل ان تكون بعض األعامل )كأن تصبح رشطي( مقصورة عيل الرجال ألن السيدات ال ميكنهن القيام بها بنفس الكفاءة

ألن الرجال واألوالد يعملون بقوة أكرب، فهم يحتاجون وقت أكرب للراحة

من األفضل عدم توظيف املرأة، أو إعطائها مرتب أقل ألنها تنوي إنجاب األطفال

غري موافق موافق           

6- السلوكيات املرتبطة بالتمييز القائم عىل النوع

7- املوقف تجاه العنف ضد الفتيات والشابات
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املرحلة املتوسطة والكبار

من الطبيعي وغري الضار أن تُنادي الفتيات والشابات بأسامء جنسية يف األماكن العامة

من الطبيعي وغري الضار إطالق النكات عيل األشخاص مثيل الجنس

يعترب قرص مؤخرة فتاة/شابة يف األماكن العامة من املزاح غري الضار

الصور الخليعة للفتيات والشابات يف وسائل اإلعالم ال تخلق أي رضر

يجب عىل الفتاة الزواج من الشخص الذي يريده أهلها

ال يوجد أي يشء ميكن لألوالد والشباب فعله ملنع العنف ضد الفتيات والشابات

الفتيات والشابات الاليت يرتدين مالبس مثرية هن املسئوالت عن لفت األنظار إليهن بصورة غري مرغوبة أو أي عنف قد يتعرضن له

إن قبلت أي فتاة أو شابة هدايا، أو حصلت عىل درجات، أو أموال يف مقابل الجنس، فال ميكنها االدعاء بأنها تم اغتصابها

ال ميكن للمرأة ان يتم اغتصابها عن طريق شخص هي عىل عالقة جنسية به أو متزوجة منه 

إن مل تقل املرأة “ال”، فال ميكنها االدعاء بأنها تم اغتصابها

من املتوقع من املرأة أن تتحمل العنف حتى تبقي عيل ترابط عائلتها

غري موافق موافق           



10- هل بإمكانك فعل يشء ملواجهة التمييز القائم عىل النوع والعنف ضد الفتيات والشابات؟ 

نعم                                              ال  

إن كانت اإلجابة نعم، ماذا تظنني ميكنك فعله؟ فضال أرشحي باألسفل: 

إن كانت اإلجابة ال، مل ال؟ فضال أرشحي باألسفل:   

قسم د - االستعداد

-8 إن كنتم ستشاهدون أو تتعرضون شخصيا لتمييز قائم عىل النوع وعنف ضد الفتيات والشابات، من هو الشخص الذي تشعرون بالثقة للتحدث إليه عن هذا املوقف؟ 

]ضع عالمة عيل كل االختيارات املمكنة[

- يف حال حديثكم إىل أحد األشخاص التايل ذكرهم عن حادث من التمييز القائم عىل النوع او عنف ضد الفتيات والشابات، باعتقادكم من سيكون داعامً لكم ويقوم بفعل يشء حيال ذلك 

املوقف؟
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املرحلة املتوسطة والكبار

   أيب                                                            

   أمي                                                                               

    أختي                                                           

    أخي

    فتيات أخري مبثل عمري

    شباب أخر مبثل عمري

    معلمي / معلمتي. 

    قائدي الروحاين )للقائدات: قومي بتعديل تلك النقطة لتناسب مجتمعك(. 

    قائدي مجتمعي )للقائدات: قومي بتعديل تلك النقطة لتناسب مجتمعك(.

    شخص من حركة املرشدات أو فتيات الكشافة. )للقائدات:قومي بتعديل تلك النقطة لتناسب مجموعتك(

    شخص أخر: )يرجي تحديده( .............................................

   أيب                                                            

    أمي                                                                               

    أختي                                                           

    أخي

    فتيات أخري مبثل عمري

    شباب أخر مبثل عمري

    معلمي / معلمتي. 

    شخصية دينية )للقائدات: قومي بتعديل ذلك حسب مجتمعك(. 

        قائد من املجتمع )للقائدات: قومي بتعديل ذلك حسب مجتمعك(.

        شخصية ما يف حركة املرشدات وفتيات الكشافة. )للقائدات:قومي بتعديل ذلك حسب مجموعتك(

        شخص أخر: )يرجي تحديده( .............................................



1

2

13 – ما هي أفضل الحلول لوقف العنف ضد الفتيات والشابات؟ 

أخربونا ما هي افكاركم!

11- أين تشعرون بأن لديكم الفرصة للتعبري عن رفضكم للتمييز القائم عىل النوع والعنف ضد الفتيات والشابات؟ ]اختاروا كل اإلجابات املناسبة[

12 – برجاء اإلجابة عىل األسئلة التالية حول مدى ثقتكم يف قدرتكم عىل التعامل مع املواقف التالية:

غري واثق عىل اإلطالق غري واثق غري متأكد واثق واثق جدا

تعرفون كيفية الوصول للدعم إذا تعرضتم للعنف

تعرفون كيف تساعدون صديق إذا تعرض للعنف

كيف تتعرفون عىل اإلساءة يف عالقاتكم

كيف تتدخلون بأمان إذا شاهدتم او سمعتم حدث من العنف
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مع عائلتي

 مع رشييك

يف املدرسة/ العمل

 يف املجتمع

يف مجموعتي للمرشدات/ فتيات الكشافة

 عيل اإلنرتنت/ وسائل التواصل االجتامعي )فسيبوك، تويرت، وغريها..(

مع أصدقايئ

 عىل املستوى الوطني )مثال: يف الصحف واملناسبات الرسمية(

 عىل املستوى الدويل )مثال: يف املحافل الدولية(

أخرى )يرجى التحديد(: ...............................



تقييم ما بعد تنفيذ املنهج
بعد إمتام املنهج، فضالً قومي بإعادة التقييم أعاله مع املشاركني باإلضافة إىل األسئلة التالية ثم سجيل كافة اإلجابات. سوف تساعدك هذه اإلجابات عىل قياس التأثري الذي احدثه املنهج.

قسم ه – املشاركة

قسم و – العمل

-14 هل ميكنكم القول إن معلوماتكم عن التمييز القائم عىل النوع والعنف ضد الفتيات والشابات بوجه عام أكرث او أقل مقارنة بأقرانكم؟

-16 أي من الخطوات التالية قمتم باتخاذها للمشاركة يف انهاء التمييز القائم عىل النوع والعنف ضد الفتيات والشابات منذ إمتامكم لهذا املنهج؟ ]برجاء اختيار كل اإلجابات املناسبة، مع 

اإلشارة إىل عدد املرات واملناسبات التي قمتم فيها بهذه الخطوات إن أمكن[

15- هل تعتقدون أنكم حصلتم عىل معلوماتكم عن التمييز القائم عىل النوع والعنف ضد الفتيات والشابات بسبب املشاركة مبنهج أصوات ضد العنف؟

أقل                                           نفس القدر                                                       أكرث     

 غريت من سلوكيايت / أرايئ الشخصية للمساهمة يف انهاء التمييز القائم عىل النوع و/ او العنف ضد الفتيات والشابات.

تحدثت علناً عن التمييز القائم عىل النوع والعنف ضد الفتيات والشابات مع أرسيت أو أصدقايئ.  عدد املرات.......................

قمت بالكتابة عن التمييز القائم عىل النوع والعنف ضد الفتيات والشابات )يف املدرسة، مدونة..( عدد املرات وأين قمت بذلك؟ ....................

تحدثت عن التمييز القائم عىل النوع والعنف ضد الفتيات والشابات يف وسائل التواصل االجتامعي )فيسبوك، تويرت، ماي سبيس، مدونة( عدد 

املرات وأين قمت بذلك؟ ...........................................

 مل اقم بأي يشء

نعم                                             ال   

17- إذا كنتم قد قمتم بالفعل بتنفيذ أي مام سبق، هل كنتم ستفعلون نفس اليشء إن مل تكونوا قد اشرتكتم مبنهج أصوات ضد العنف؟

نعم                     ال      
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املرحلة املتوسطة والكبار



18- منذ امتامكم للمنهج، هل قمتم بأي مام ييل؟ ]اختاروا كل اإلجابات املناسبة[

يف حالة اإلجابة بنعم، برأيكم كيف ساهمت أفعالكم او الخطوات التي قمم بها يف الحد من التمييز القائم عىل النوع والعنف ضد الفتيات والشابات؟

يف حالة اإلجابة بنعم، يرجي ذكر الشخص الذي تواصلتم معه وما قمتم به.

طلبتم من اصدقائكم او أرستكم القيام بفعل إيجايب حيال التمييز القائم عىل النوع والعنف ضد الفتيات والشابات.   

نجحتم يف إقناع األهل او األصدقاء باتخاذ خطوات يف مواجهة التمييز القائم عىل النوع والعنف ضد الفتيات والشابات.   

بدأتم يف مبادرة مجتمعية للمساعدة يف مواجهة التمييز القائم عىل النوع والعنف ضد الفتيات والشابات.   

19- هل تعتقدون ان الخطوات التي قمتم بها قد ساهمت يف الحد من التمييز القائم عىل النوع والعنف ضد الفتيات والشابات؟

20- منذ انتهائكم من تنفيذ املنهج، هل كنتم عىل تواصل مع أي من متخذي القرار )مثل القادة البارزين يف املجتمع، مدير مدرستكم( بخصوص التمييز القائم عىل النوع والعنف ضد الفتيات 

والشابات؟

إلمتام هذا االستبيان.

برجاء طي هذا االستبيان من املنتصف وتسليمه لقائدة املجموعة.

شكراً لكم 
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نعم                     ال      

 

نعم                     ال      

 



املرحلة املتوسطة والكبار:

استبيان املشاركني 

منوذج جمع بيانات القادة

القسم ب – الفهم

القسم أ – معلومات عن املشاركني

1- كم عدد املشاركني الذين قاموا بإمتام االستبيان؟  

األوالد والشباب                                                 الفتيات والشابات                        

2- كم عدد املشاركني من كل املراحل العمرية التالية الذين أمتوا االستبيان؟         

  

أكميل هذا النموذج بعد جمع كل االستبيانات الخاصة باملشاركني. سوف تحتاجني مللء هذا النموذج مرتني – مرة بعد إمتام استبيان ما قبل املنهج للمشاركني، ومرة بعد إمتام استبيان ما بعد املنهج الخاص باملشاركني.

إذا كنت تقومني بعمل تقييم ما قبل املنهج، برجاء تجاهل الجزء الذي يطلب منك بيانات من استبيان ما بعد املنهج. 

ميكنك إكامل منوذج جمع بيانات القادة إلكرتونيا باستخدام الرابط التايل:

/http://wagggs.Voices-Against-Violence-Middle-Older-Years-Leaders.sgizmo.com/s3 

يرجى إرسال هذا النموذج إىل منسقة مرشوع أصوات ضد العنف، الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة، اوالف سنرت، لندن ) Olave Centre, 12c Lyndhurst Road, London NW3 5PQ, UK(  او 

 stoptheviolence@wagggsworld.org إرساله عىل الربيد اإلليكرتوين

برجاء كتابة عبارات صواب/ خطأ الثالثة الذين قمتي باستخدامهم يف االستبيان، وعدد املشاركني الذين وضعوا دائرة حول اإلجابة الصحيحة باإلضافة لعدد املشاركني الذين أجابوا عىل السؤال. ضعي األعداد اإلجاملية 

يف الجدول التايل.

برجاء كتابة عبارات صواب/ خطأ الثالثة الذين قمتي باستخدامهم يف االستبيان، وعدد ملشاركني الذين وضعوا دائرة حول اإلجابة الصحيحة باإلضافة لعدد املشاركني الذين أجابوا عىل السؤال. ضعي األعداد اإلجاملية يف 

الجدول التايل

مجموع اإلجابات

  3. فهم التمييز القائم عىل النوع  
 

   

  

 

3- فهم التمييز القائم عىل النوع

4- فهم العنف ضد الفتيات والشابات
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)برجاء وضع عالمة عىل االختيار املناسب( 

       هذا النموذج لجمع البيانات بعد تنفيذ املنهج                                              هذا النموذج لجمع البيانات قبل تنفيذ املنهج          

26 أو أكرب  25-1920-1516-1213-1011 سنوات او اقل  

  عدد اإلجابات الصحيحة 
 

   

  

 

  إجاميل عدد اإلجابات  
 

   

  

 

4. فهم العنف ضد الفتيات والشابات 

 

   

  

 

عدد اإلجابات الصحيحة 

 

   

  

 

  إجاميل عدد اإلجابات  
 

   

  

 

مجموع اإلجابات



برجاء كتابة عبارات صواب/ خطأ الثالثة الذين قمتي باستخدامهم يف االستبيان، وعدد ملشاركني الذين وضعوا دائرة حول اإلجابة الصحيحة باإلضافة لعدد املشاركني الذين أجابوا عىل السؤال. ضعي األعداد اإلجاملية 

يف الجدول التايل

5- فهم الحقوق

القسم ج – السلوكيات

برجاء كتابة الجمل الثالث التي قمتي باستخدامها يف االستبيان وعدد املشاركني الذين وضعوا عالمة امام كل استجابة. 

6- السلوكيات تجاه التمييز القائم عىل النوع

برجاء كتابة الجمل الثالث التي قمتي باستخدامها يف االستبيان وعدد املشاركني الذين وضعوا عالمة امام كل استجابة. 

7- السلوكيات تجاه العنف ضد الفتيات والشابات
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5. فهم الحقوق 

 

   

  

 

عدد اإلجابات الصحيحة 

 

   

  

 

  إجاميل عدد اإلجابات  
 

   

  

 

مجموع اإلجابات

6. السلوكيات تجاه التمييز القائم عىل النوع 

 

   

  

 

عدد اإلجابات الصحيحة 

 

   

  

 

  إجاميل عدد اإلجابات  
 

   

  

 

مجموع اإلجابات

7. السلوكيات تجاه العنف ضد الفتيات والشابات 

 

   

  

 

عدد اإلجابات الصحيحة 

 

   

  

 

  إجاميل عدد اإلجابات  
 

   

  

 

مجموع اإلجابات
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القسم د – االستعداد

برجاء إضافة اعداد من قاموا باختيار كل مجموعة وحساب العدد اإلجاميل يف الجدول التايل

برجاء إضافة اعداد من قاموا باختيار كل مجموعة وحساب العدد اإلجاميل يف الجدول التايل

أيب 

أمي

أختي

أخي

فتيات اخريات يف نفس عمري

فتيان اخرين يف نفس عمري

معلمي/ معلمتي

شخصية دينية 

قائد من املجتمع

البعض يف حركة املرشدات وفتيات الكشافة

أخرون

إجاميل العالمات

عدد العالمات املجموعة             

8- الثقة يف الحديث عن التمييز القائم عىل النوع والعنف.

9- شبكات الدعم

8أ- إذا اختار بعض املشاركون “أخرون”، لخيص أكرث اإلجابات شيوعاً:

9أ- إذا اختار بعض املشاركون “أخرون”، لخيص أكرث اإلجابات شيوعاً:

املرحلة املتوسطة والكبار

عدد العالمات املجموعة             

أيب 

أمي

أختي

أخي

فتيات اخريات يف نفس عمري

فتيان اخرين يف نفس عمري

معلمي/ معلمتي

شخصية دينية 

قائد من املجتمع

البعض يف حركة املرشدات وفتيات الكشافة

أخرون

إجاميل العالمات
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سجيل إجاميل اعداد العالمات يف كل فئة يف الجدول التايل

هل تشعرون بالقدرة عىل اتخاذ أي إجراء للحد من التمييز بني الجنسني والعنف ضد الفتيات والشابات؟

السؤال                                                                                                                                                                           نعم                               ال

10- إدراك القدرات الفردية

10أ- )إن أمكن( لخيص الخطوات األساسية التي ذكرها املشاركون والتي يشعرون بأنه بإمكانهم تنفيذها للحد من التمييز بني الجنسني والعنف ضد الفتيات والشابات:

10ب- )إن أمكن( لخيص األسباب الرئيسية التي وضحها املشاركون عن السبب يف شعورهم بأنه ال ميكنهم فعل أي يشء للحد من التمييز بني الجنسني والعنف ضد الفتيات والشابات:

11أ- إذا اختار املشاركون “أخرى”، برجاء تلخيص أكرث اإلجابات شيوعاً:

سجيل إجاميل اعداد العالمات يف كل فئة يف الجدول التايل

مستويات الفرص                                                                                                                                                                                     إجاميل عدد العالمات لكل املشاركني

11- الوعي بفرص اتخاذ خطوات البدء

املرحلة املتوسطة والكبار

أيب 

أمي

أختي

أخي

فتيات اخريات يف نفس عمري

فتيان اخرين يف نفس عمري

معلمي/ معلمتي

شخصية دينية 

قائد من املجتمع

البعض يف حركة املرشدات وفتيات الكشافة

أخرون

إجاميل العالمات
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12- ما مدى ثقة املشاركني يف قدرتهم عىل التعامل مع املواقف التالية )سجيل أعداد املشاركني الذين استجابوا تحت كل فئة(:

13- سجيل أية أفكار ألفضل الحلول لوقف العنف ضد الفتيات والشابات:

سجيل االعداد اإلجاملية للعالمات أمام كل فئة يف الجدول التايل

سجيل االعداد اإلجاملية للعالمات أمام كل فئة يف الجدول التايل

هل تعتربون ان معرفتكم بالتمييز بني الجنسني والعنف ضد 

الفتيات والشابات بشكل عام أفضل مقارنة بأقرانكم؟

هل تعتربون ان معرفتكم بالتمييز بني الجنسني والعنف ضد الفتيات 

والشابات هي نتاج ملشاركتكم يف منهج أصوات ضد العنف؟

أفضل ال يوجد فرق  أسوأ    السؤال     

14- درجة االستيعاب

15- تأثري املنهج عىل مستوى االستيعاب

يجب مأل القسم التايل فقط كجزء من تقييم ما بعد إمتام املنهج

املرحلة املتوسطة والكبار

غري واثق عىل اإلطالق غري واثق غري متأكد واثق واثق جدا

تعرفون كيفية الوصول للدعم إذا تعرضتم للعنف

تعرفون كيف تساعدون صديق إذا تعرض للعنف

كيف تتعرفون عىل اإلساءة يف عالقاتكم

كيف تتدخلون بأمان إذا شاهدتم او سمعتم حدث من العنف

إجاميل عدد العالمات

أفضل ال يوجد فرق  أسوأ    السؤال     
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القسم ه – العمل

قومي بتسجيل اجاميل اعداد الخطوات املسجلة يف كل فئة يف الجدول التايل

 

غريت من سلوكيايت

تحدثت مع األصدقاء/ العائلة

تحدثت عىل املأل

قمت بالكتابة

تحدثت يف وسائل التواصل االجتامعي

مجموع الخطوات التي تم اتخاذها

غري متاحمل يتم اتخاذ أية خطوات

اجاميل عدد الخطوات التي تم تسجيلها الخطوات اجاميل                                                                                       عدد املشاركون الذين قاموا بهذه الخطوة                    

16- خطوات املشاركون للمساهمة يف إنهاء التمييز بني الجنسني ووقف العنف ضد الفتيات والشابات.

16أ - )إن أمكن( إذا تحدث املشاركون علنا، يرجى ذكر ملخص عن املجال الذي قاموا بالحديث فيه:

16ب - )إن أمكن( إذا قام املشاركون بالكتابة عن األمر، يرجي ذكر ملخص عن املجال الذي قاموا فيه بالكتابة:

16ج – )إن أمكن( إذا ناقش املشاركون االمر عىل وسائل التواصل االجتامعي، يرجي إعطاء ملخص عن ذلك:

سجيل إجاميل عدد العالمات يف كل فئة يف الجدول التايل

إذا كنتم قد قمتم بأي من الخطوات السابق ذكرها، هل كنتم 

ستقومون بنفس اليشء إن مل تشاركوا يف منهج أصوات ضد العنف؟

السؤال                                                                                         نعم                                              ال

-17 تأثري املنهج عىل الخطوات التي تم تنفيذها

املرحلة املتوسطة والكبار

غري متاح

غري متاح
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سجيل إجاميل العالمات لكل فئة يف الجدول التايل

 

توجيه الطلب لألخرين ليتخذوا خطوات فاعلة

نجحتم يف جعل األخرين يقومون باتخاذ خطوات

بدأتم مبادرة مجتمعية

إجاميل عدد الخطوات التي تم تنفيذها

عدد املشاركني الذين قاموا بهذه الخطوات الخطوات التي حققت تأثري 

18 – تأثري املشاركني عىل اآلخرين

سجيل إجاميل العالمات لكل فئة يف الجدول التايل

سجيل إجاميل العالمات لكل فئة يف الجدول التايل

هل تجدون ان الخطوات التي اتخذمتوها ساعدت يف الحد من التمييز بني الجنسني 

والعنف ضد الفتيات والشابات؟

19 – التأثري عىل أفعال املشاركني

20 – تأثري املشاركني عىل متخذي القرار

19 أ – )إن أمكن( قومي بتلخيص النقاط األساسية التي جعلت املشاركني يشعرون بأن خطواتهم قد ساهمت يف الحد من التمييز بني الجنسني والعنف ضد الفتيات والشابات.

20 أ – )إن أمكن( إذا كان املشاركون قد أجروا اتصاال مع متخذي القرار، فضالً قومي بتلخيص إىل من 

تحدثوا وماهي الخطوات التي قاموا باتخاذها )مثاال، قاموا بطلب مقابلة(:

املرحلة املتوسطة والكبار

السؤال                                                                                                                                                                         نعم                                                       ال

السؤال                                                                                                                                                                         نعم                                                       ال

خالل الشهرين املاضيني، هل كنتم عىل اتصال بأي من متخذي القرار فيام يتعلق بالتمييز 

بني الجنسني والعنف ضد الفتيات والشابات؟



 انطباعات القادة عن

 منهج أصوات ضد العنف
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نحن نقدر آراءكم وانطباعاتكم عن املنهج، وسنقوم بالطبع باستخدامها يف تحسني اإلصدارات القادمة من منهج أصوات ضد العنف. فضالً خذوا وقتاً كافياً إلكامل منوذج االنطباعات التايل، ثم ارسلوه إىل الجمعية العاملية 

 .) stoptheviolence@wagggsworld.org ( للمرشدات وفتيات الكشافة

كام ميكنكم العثور عىل هذا النموذج يف النسخة اإللكرتونية من تقرير ما بعد إمتام املنهج الخاص بالقادة. 

تجدون تقرير ما بعد إمتام املنهج للقادة ملرحلتي الطفولة املبكرة والصغار عىل الرابط التايل:

/http://wagggs.Voices-Against-Violence-Early-Younger-Years-Leaders.sgizmo.com/s3

كام تجدون تقرير ما بعد إمتام املنهج ملرحلتي املراهقني واألكرب سناً عىل الرابط التايل:

/http://wagggs.Voices-Against-Violence-Middle-Older-Years-Leaders.sgizmo.com/s3

إذا رغبتم يف إكامل النموذج إلكرتونيا، برجاء التواصل عىل الربيد اإلليكرتوين stoptheviolence@wagggsworld.org وسوف نرسل لكم نسخة رقمية منه. 

1. استناداً عىل مستوى ثروة األرس املتوسطة يف بلدك، يف رأيك إىل أي العائالت ينتمي املشاركون من مجموعتك بشكل عام؟ )برجاء اختيار واحدة(

جزء 1: معلومات عن املشاركني

   أقل من املتوسط                    املستوى املتوسط                  أعىل من املتوسط

2. خالل املناقشات أثناء تنفيذ املنهج، هل حدثت أي مكاشفة من املشاركني عن التعرض للعنف؟

3. ماهي املوضوعات / أشكال العنف التي قمتي بالرتكيز عليها مع مجموعتك؟  برجاء إعطاء ملخص رسيع ملا قمتي بتنفيذه. 

   نعم                                                         ال )انتقيل إذا للسؤال رقم 3(

يف حالة اإلجابة بنعم، كم عدد املشاركني الذين قاموا باملكاشفة عن ذلك االمر؟  

إن إجراءات حامية الطفل الخاصة بجمعيتك الوطنية هي التي تحدد الخطوات الواجب اتباعها. 

اذكري باختصار كيف قمت بالتعامل مع تلك املكاشفة بدون توضيح معلومات عن هوية الضحايا
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4. فيام ييل، يرجى ذكر جلسات املنهج واألنشطة التي قمتي بتطبيقها مع مجموعتك برتتيب تنفيذها. فضالً، قيمي الجلسات بشكل عام طبقاً للمعيار املوجود أدناه )انظري املثال يف أول صف(.

إذا قمتي بتقييم أي من الجلسات ب “أقل من املتوسط” أو “ضعيف”، هل ميكنك باختصار ذكر األسباب؟

  

5  4  3  2  1     

   

5  4  3  2  1    .1

5  4  3  2  1    .2

5  4  3  2  1    .3

5  4  3  2  1    .4

5  4  3  2  1    .5

5  4  3  2  1    .6

7a.§If you did adapt the curriculum activities, what did you need to change?

5. أي األنشطة التي قمتي بتنفيذها مع مجموعتك كان ناجحاً وملاذا؟

7 أ. إذا كنتي قد قمتي بإجراء تعديالت عىل األنشطة، ماذا قمتي بتغيريه؟

6. أي األنشطة التي قمتي بتنفيذها مع مجموعتك كان غري ناجحاً وملاذا؟

7. ما حجم التعديالت التي قمتي بإجرائها عىل أنشطة املنهج لتتمكني من تنفيذها مع مجموعتك؟ )اختاري إجابة واحدة(

تعديالت كثرية – أجريت تعديالت 

كثرية جداً عىل األنشطة

تعديالت بسيطة –    

أجريت بعض التغيريات البسيطة عىل 

األنشطة

 تعديالت عديدة – أجريت العديد 

من التغيريات عىل األنشطة

 ال يوجد – مل اقم بتعديل اية أنشطة 

عىل اإلطالق
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جودة الجلسة

أقل من ضعيفة

املتوسط  

ممتازة جيدة      متوسطة
ترتيب االنشطةالسنجلسة املنهج

أ. الدمىالطفولة املبكرةمثال. فكر

ب. العرائس

ج. القصة



8. هل قمتي بابتكار أية أنشطة جديدة حول أحد موضوعات املنهج لتنفذيها يف جلساتك؟

9. خالل جلسة “بدء العمل” التي نفذتيها مع مجموعتك، هل قامت مجموعتك بالتخطيط ألية أنشطة تنفيذية؟

   نعم                                                       ال )انتقيل إذا للسؤال رقم 9(

    نعم                                                        ال )انتقيل إذا للسؤال رقم 10(

8 أ. )إذا كانت اجابتك بنعم( هل ميكنك ذكر وصف مبسط لألنشطة التي قمتي بابتكارها؟

9 أ- )يف حالة اإلجابة بنعم( برجاء ذكر ملخص عن األنشطة التي اختارتها مجموعتك، مع ذكر 1( نظرة عامة عن النشاط، 2( هل قمتي بتنفيذ النشاط بالفعل ويف تلك الحالة اذكري عد املشاركني، 3( أية مالحظات 

أبداها املشاركني عىل النشاط )نقاط التميز، التحديات(:

 10. برجاء تقييم جودة منهج أصوات ضد العنف يف النواحي التالية:
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جودة املنهج

ضعيف
أقل من    

املتوسط  
ممتاز جيد      متوسط

مجال التقييم

الصلة – كيف كانت الصلة أو العالقة بني املادة املقدمة باملنهج ووضع الفتيات 

والشابات يف بلدكم/ منطقتكم؟

الشمولية – هل زودتكم املادة املتاحة باملنهج بكل املعلومات التي احتجتم إليها؟

الوضوح – ما مدي وضوح األنشطة واملادة املقدمة باملنهج وسهولة فهمها؟

سهولة االستخدام – ما مدى سهولة األنشطة واملادة املقدمة باملنهج يف االستخدام 

ويف اجراء التعديالت؟

مالءمة السن – ما مدى مالءمة املادة املقدمة واألنشطة ألعامر مجموعتك؟

املالءمة الثقافية – ما مدى مالءمة املادة املقدمة واألنشطة للوضع يف بلدك/ 

منطقتك؟

تقييم التأثري – ما مدى سهولة إمتام استبيان ما قبل املنهج، واستبيان ما بعد 

املنهج، ومناذج التقييم؟

    5             4               3           2     1

    5             4               3           2     1

 5             4               3           2     1

 5             4               3           2     1

 5             4               3           2     1

 5             4               3           2     1

 5             4               3           2     1



11. ما هي أفضل جوانب املنهج؟

12. كيف ميكن تحسني املنهج؟

13 أ. كيف ميكن تحسني التدريب املقدم للقائدات من ناحية الكم، املحتوى و/ أو طريقة التنفيذ؟

14 ب. )يف حالة اإلجابة بنعم( كيف ميكن ملنظمتك العضو أن تدعمك بشكل أفضل يف تنفيذ املنهج؟

13. هل شعريت بأن التدريب الذي تم توفريه ليك كان كافياً؟

 اكرث من الالزم، كنت أفضل تدريب 

أقل من ذلك
 كافياً إىل حد ما، لكن كنت أفضل املزيد 

من التدريب

 كايف، ذلك هو القدر املناسب من 

التدريب
بالطبع ال

14. هل كنتي عىل اتصال مبنظمتك العضو بخصوص تنفيذ هذا املنهج؟

   نعم                                      ال )انتقيل إذا للسؤال رقم 15(

14 أ. )يف حالة اإلجابة بنعم( برجاء تقييم جودة الدعم الذي قدمته منظمتك العضو لتنفيذ هذا املنهج. 
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جودة الدعم املقدم من املنظمة العضو

ضعيف
أقل من    

املتوسط  
ممتاز جيد      متوسط

مجال التقييم

    5             4               3           2     1

    5             4               3           2     1

 5             4               3           2     1

 5             4               3           2     1

سهولة التواصل – ما مدى سهولة التواصل مع منظمتك العضو

االستفادة – ما تقييمك للمساعدات التي وفرتها منظمتك العضو يف التدريب والدعم؟

حسن التوقيت – هل قامت منظمتك العضو بتوفري الدعم لك وقت الحاجة إليه؟

إجامالً – كيف تقيمني دعم منظمتك العضو لك بشكل عام؟



15. هل قمتي باالتصال بقادة مجموعات اخرين يف بلدك او دولياً بخصوص تنفيذ املنهج؟

15 أ. )يف حالة اإلجابة بنعم( ما مدى استفادتك من املساعدة التي قدمها لك قادة املجموعات األخرى؟ )يرجي اختيار رقم من 1-5(

    نعم                                                      ال )انتقيل إذا للسؤال رقم 15(
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5         4  3   2   1  

غري مفيدة عىل االطالق                                                                                      مفيدة                                                                                            مفيدة جدا

15 ب. )يف حالة اإلجابة بنعم( كيف ميكن لقادة املجموعات األخرى ان يساعدوك بشكل أفضل يف تنفيذ املنهج؟

16 أ. إذا كنتي قد واجهتي معارضة، هل ميكن أن توضحي باختصار ممن واجهتي معارضة وكيف تعاملت مع املوقف؟

17 أ. )يف حالة اإلجابة بنعم( إذا كان هناك من شاركك العمل، هل ميكن ان تذكري باختصار من هم رشكائك وكيف كانت طبيعة الرشاكة معهم؟

16. هل واجهتي أية معارضه من اآلباء او الجمعيات املحلية او القادة أو مجموعات أخرى خالل تنفيذ املنهج؟

 ال، مل نواجه أي معارضة نعم، واجهنا قدراً من املعارضة. نعم، واجهنا القليل من املعارضة نعم، واجهنا معارضة شديدة

)انتقيل مبارشة لسؤال 17(

17. هل قمتي بالرشاكة مع أي جمعيات محلية او قادة او مجموعات أخرى لتنفيذ هذا املنهج؟

18. هل سمعت عن الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة من قبل؟

18 أ. )إذا كانت إجابتك نعم( هل كنت عىل علم بأن هذا املنهج هو جزء من حملة دولية تقودها الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة لوقف العنف ضد الفتيات والشابات؟

  نعم                                                         ال )انتقيل إذا للسؤال رقم 18(

  نعم                                                              ال 

  نعم                                                              ال 



أداة:
جذب املجتمع

استخدمي هذه األداة لتساعدك عىل التعرف عىل الرشكاء من مجتمعك الذين ميكن ان يساعدونك يف تنفيذ املنهج. 

استخدمي هذه األداة بجانب القسم الثاين اإلعداد، خطوة 4 بناء رشاكات محلية.

ابدأ بالتواصل

اذكري أسامء ثالثة قادة من املجتمع ميكنهم دعم املنهج لوقف العنف ضد الفتيات والشابات. عىل سبيل املثال، فكري يف الشخصيات الدينية او الثقافية أو الحكومية البارزة يف املجتمع، ممثيل جمعيات املرأة الرائدة، 

شخصيات إعالمية معروفة، إىل اخره. هل هناك مجموعات أو أفراد ميكن ان يكونوا حلفاء لك – مثل املدارس أو الرشطة؟

1

2

3

فكري يف أحد املسؤولني بخدمة حامية الطفل، او بجامعات الدعم الخاصة باألطفال او املرأة والذين ميكنك العمل عىل إنشاء رشاكة معهم.

اطرحي األسئلة التالية عىل األشخاص السابق ذكرهم أعاله:

ما هي أكرث املخاطر التي تتعرض لها الفتيات والشابات؟  •

ما هي أهم العوائق التي تحول دون وقف العنف ضد الفتيات والشابات؟  •

ماذا ميكننا ان نفعل سوياً لزيادة الوعي حول إنهاء العنف ضد الفتيات والشابات؟  •

كيف ميكنكم دعم العمل الوقايئ باإلضافة إىل قبول التحويالت ومساعدة الفتيات املترضرات؟  •

ماهي الحمالت املحلية أو الوطنية التي ميكننا االشرتاك بها؟  •

كيف ميكننا ان نساعد الفتيان عىل اعتامد أسلوب إيجايب يف السلوكيات والتوجهات؟  •

ماهي األنشطة التي ستستخدمينها لجذب اآلباء؟

1

2

3

?What activities will you use to engage parents

1

2

3

ماذا يفعل املعلمون يف املدارس املحلية لوقف العنف ضد الفتيات والشابات، ولدعم املساواة بني الجنسني، أو لخلق عالقات قامئة عىل االحرتام؟

اذكري 3 أشياء ميكن أن تستخدمينها كوسيلة لجذب املعلمني باملدارس املحلية لهذا املنهج:

1

2

 3

فكري يف أفضل الطرق للوصول إىل رشاكات ناجحة مع األشخاص الذين قمتي بتحديدهم.
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GLOSSARY
اإلقرار يقصد به قدرة الشخص عىل قول نعم أو ال يف أي موقف بحرية. يتطلب اإلقرار ان يكون الشخص عىل دراية ووعي مبا يقول له نعم أو ال، وأال 

يشعر بالضغط لقول نعم. فالصمت او عدم القدرة عىل الرفض ال يعترب إقراراً. 

السيطرة تعني إجبار شخص أخر عىل فعل او عدم فعل يشء معني. يشمل هذا إجبار شخص ما عىل معتقدات دينية او مامرسات وتقاليد مرتبطة 
بثقافة املجتمع، تحديد شكل عالقاته ومع من تكون هذه العالقات، املبالغة يف الغرية او ردود الفعل، ومراقبة هذا الشخص وأفعاله بصورة مستمرة. 

وقد يشمل هذا إجبار شخص ما عىل القيام بأفعال جنسية مع شخص اخر بالقوة.

معاهدة هي اتفاق أو ميثاق أو أدوات قانونية بني الدول تلزمها باملحافظة عىل معايري أو مبادئ او قوانني او مقاييس معينة لحامية حقوق ورفاهية 
الشعوب. مبجرد توقيع الدولة عىل إحدى املعاهدات، تصبح حكومة هذه الدولة ملتزمة قانوناً بفعل كل ما يلزم الحرتام الحقوق املنصوص عليها فيها.

املكاشفة تحدث عندما يقوم أحد األطفال او البالغني بالترصيح أو التلميح بتعرضهم لإلساءة أو األذى. وق يفصح الطفل او البالغ عن حدوث العنف او 
اإلساءة لطفل أو شخص بالغ اخر )فيام يعرف باملكاشفة عن الغائب(.

التمييز يحدث عندما يترصف البعض بطريقة تحد من متتع االخرين بحقوقهم او فرصهم أو قدرتهم عىل املشاركة الكاملة يف املجتمع. يحدث التمييز 
عىل أساس من العرق او الطبقة او الجنس او النوع االجتامعي أو العمر او الدين او اإلعاقة أو األصل أو االتجاه الجنيس. ويشمل عىل السلوكيات 

واملعتقدات واملامرسات التي ينتج عنها تعرض بعض األشخاص ملعاملة مختلفة بسبب معايري املجتمع وليس بسبب مواصفاتهم الشخصية أو قدراتهم 
او حقوقهم. يحدث التمييز أيضاً عندما يتم التعامل مع األشخاص بطريقة متشابهة يف حني ان ينبغي معاملة بعضهم بطريقة مختلفة للوصول لنفس 

النتائج. قد تتصف الرشطة والقوانني بكونها متارس التمييز. تواجه الفتيات أشكال عديدة ومختلفة من التمييز، عىل سبيل املثال قد يتم التمييز ضدهن 
بسبب العمر وبسبب النوع.

املهر )الدوطه( هو استجابة أرسة العروس لطلبات أو توقعات أرسة الرجل املقبل عىل الزواج وأرسته. ويشمل املهر الهدايا واألموال واملنقوالت واألمالك 
التي تعطيها ارسة العروس للرجل املقبل عىل الزواج وأرسته قبل او خالل او يف أي وقت بعد الزواج. 90 يعد هذا املفهوم هو الشائع يف أفريقيا ودول 

أسيا والباسيفيك، يف حني انه يف العديد من الدول العربية فإن املهر هو هدية مقدمة من الرجل املقبل عىل الزواج إىل العروس وأرستها.

العنف املرتبط باملهر )الدوطة( أي فعل كالقتل او االغتصاب أو االعتداء أو التحرش وكافة أشكال االعتداء الجسدي، وكذلك اإلساءة النفسية املرتبطة 
بإعطاء أو تلقي املهر يف أي وقت قبل أو أثناء او بعد الزواج. 

املسؤولون يقصد بهم األفراد او املؤسسات املسؤولة عن التأكد من احرتام وحامية وكفالة حقوق املرأة. فالحكومة هي املسؤول األول عن حفظ 
تلك الحقوق، وكلنا – كافة البرش- مسؤولون أيضا عن مراعاة حقوق بعضنا البعض، كل يف موقعه. فاآلباء وأويل االمر والعائالت واألزواج واملواطنني 
ومنظامت املجتمع املدين )مثل الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة( والهيئات الدولية )مثل األمم املتحدة( جميعهم يشاركون مسؤولية 

الحفاظ عىل حقوق الفتيات.

العنف االقتصادي يقصد به استخدام املال او املوارد املالية األخرى للتحكم يف شخص ما، ويشمل ذلك الحرمان من األموال أو املراقبة الدقيقة ملراقبة 
أوجه الرصف أ, الترصف يف أموال أحدهم بدون موافقته أو منعه من كسب رزقه أو الحصول عىل التعليم أو تنمية مساره الوظيفي.

العنف املعنوي يشمل إحباط االخرين او السخرية منهم أو إطالق األسامء املهينة عليهم او محاولة الحط من قدرهم وإهانتهم. وأيضا معاملة أحدهم 
معاملة سيئة وجعله يشعر بأنه ال قيمة له )مثال عىل ذلك االنتقاد والتسفيه املستمر من أحدهم(، محاولة دفع شخص ما للجنون باستخدام حيل 

عقلية، التنمر عىل األخرين والتالعب بهم، أو التحرش واملالحقة.

التمكني يعني زيادة قدرات األفراد عىل التحكم يف حياتهم واتخاذ القرارات الهامة بها، من خالل تزويدهم بهذه القدرات او تطوير ما يوجد لديهم 
بالفعل.
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النوع االجتامعي أو ما نطلق عليه اختصاراً النوع ويقصد به املقومات والفرص االقتصادية والثقافية واالجتامعية املرتبطة بكون الفرد ذكر او انثى، 
والعالقة بني الرجل واملرأة او الفتيان والفتيات باإلضافة إىل العالقة بني النساء وبعضهن والعالقة بني الرجال وبعضهم. هذه السامت واملقومات 

والعالقات والفرص هي نتاج للمجتمع ويتعلمها الناس من خالل املعايشة االجتامعية، وترتبط باملكان والزمان والظروف وتتغري بني املجتمعات. فالنوع 
االجتامعي يحدد ما هو متوقع من الرجال والنساء، وما هو مسموح او ما يشكل قيمة بالنسبة لهم يف سياق معني. يف أغلب املجتمعات هناك فرق 

وانعدام يف املساواة بني الرجال والنساء بالنظر إىل املسؤوليات املوكلة إىل كليهام، واألنشطة التي يقومون بها، والقدرة عىل الوصول والتحكم يف املوارد 
والفرص املتاحة والقدرة عىل اتخاذ القرار. فالنوع االجتامعي هو جزء من السياق االجتامعي الثقايف الواسع، باإلضافة إىل بعض السامت االجتامعية 

املهمة للتحليل الثقايف االجتامعي مثل الطبقة االجتامعية والعرق ومستوى الفقر والعمر. 91

املساواة بني الجنسني يقصد بها التمتع بالحقوق واملسؤوليات والفرص بشكل متساوي بني البنات واألوالد والرجال والنساء. وال يقصد باملساواة ان 
تصبح النساء مثل الرجال او مشابهات لهم ولكن املقصود هو ان يكون هناك تساوي يف الحقوق واملسؤوليات والفرص التي تتمتع بها النساء مثل تلك 
التي يتمتع بها الرجال واال يكون هناك اختالف بسبب الجنس الذي ولدن عليه. املساواة بني الجنسني ليست امراً يخص النساء وحدهن، ولكن ينبغي 

ان تكون هامة للجميه مبا فيهم الرجال والفتيان، فاملساواة بني الجنسني تشري إىل أهمية تحقيق احتياجات واهتاممات كافة األفراد من الرجال والنساء 
عىل حد سواء مع االخذ يف االعتبار التنوع بني مجموعات البرش من الرجال والنساء. فاملساواة بني الرجال والنساء هي حق من الحقوق اإلنسانية. 92

انعدام املساواة بني الجنسني يتم تعريفها بأنها تفاوت وعدم توازن يف القوة واملكانة والحقوق والفرص بني الرجال والنساء وبني الفتيان والفتيات. 
فالنوع هو مفهوم اجتامعي يحدد املتوقع واملسموح وماليه قيمة يف حياة الرجل واملرأة يف سياق محدد. يف أغلب املجتمعات هناك اختالفات وانعدام 
يف املساواة بني الرجل املرأة من ناحية الحقوق والواجبات والنشاط والسلطة والتحكم يف املوارد والقدرة عىل اتخاذ القرارات. مام ينتج عنه متييز ضد 

الفتيات والسيدات ومينهن من التمتع بكامل حقوقهن اإلنسانية. 93

العنف القائم عىل النوع يقصد به العنف الذي يحدث بحق شخص بسبب النوع االجتامعي او بسبب طبيعة دوره يف املجتمع. مبعني ان طبيعة النوع 
االجتامعي هي من املحركات الرئيسية وراء العنف الذي يقع عليه، فنجد ان يف العديد من املجتمعات كون املرأة خاضعة للرجل يجعلها عرضة أكرث 

للعنف. 

فتاة يقصد بها كل أنثى تحت سن الثامنة عرش، ونشري بها يف هذا املنهج إىل الرضيعات واألطفال واملراهقات. ليست كل الفتيات متشابهات، فنجد 
انه هناك اختالفات يف االحتياجات والتجارب حسب االختالف يف بيئاتهن وأعامرهن وأسلوب املعيشة والثقافة والتعليم والقدرات والعالقات والوضع 

االجتامعي.

العنف الجسدي يقصد به استخدام القوة لإلرضار بشخص او إحداث تدمري لألفراد او املمتلكات، أو التسبب يف تخويف او ترويع الغري سواء بالقوة 
الجسدية أو األلفاظ أو النظرات وغريها. 

الحقوق اإلنجابية هي حقوق إنسانية. تستند هذه الحقوق إىل حرية كافة األزواج واألفراد يف اختيار عدد األطفال، وتوقيت االنجاب واملسافة الزمنية 
بني مرات الحمل واالنجاب، ومعرفة كافة املعلومات عن الوسائل التي متكنهم من ذلك والحق يف الحصول عىل اعىل مستويات الرعاية الصحية الجنسية 

واالنجابية. وتشمل أيضا الحق يف اتخاذ القرار باإلنجاب دون متييز أو إكراه أو عنف، استناداً عىل املواثيق واالتفاقيات الدولية.

الجنس يقصد به الصفات البيولوجية التي تفرق بني الرجل والنساء، والفتيان والفتيات.

االعتداء الجنيس هو كل شكل من التهديد أو العنف الجسدي يحمل طبيعة جنسية، سواء كان ذلك بالقوة او باإلكراه او تحت ظروف قمعية. ويتضمن 
ذلك: االغتصاب والرشوع يف االغتصاب، املامرسة الجنسية باإلكراه، السلوك الجنيس الذي تعتربه الضحية مهيناً أو مشيناً. غالباً ما يحدث االستغالل 
الجنيس بحق طفل بواسطة شخص من البالغني أو طفل اخر أكرب سناً، سواء تم ذلك بالقوة أو باإلكراه أو بإساءة إستغالل موقع السلطة او الثقة. 

االستغالل الجنيس هو كل استغالل – أو محاولة استغالل- موقف ضعف، او فرق يف القوى أو سوء استغالل للثقة لتحقيق أغراض جنسية، ويشمل ذلك 
االستفادة ماليا أو اجتامعيا او سياسيا من االستغالل الجنيس للغري. يف بعض األحيان يرتبط االستغالل الجنيس بوعود مبنح مكافأة ما يف مقابل الطلب 
ذو الطبيعة الجنسية، كام يحدث أيضاً ان يتم التهديد باإليذاء يف حال رفض تلك األفعال – مثل طلب الجنس مقابل الحصول عىل عالمات دراسية او 

مقابل املصاريف واألدوات الدراسية. 

التحرش الجنيس هو “ترصف جنيس غري مرغوب وغري مرحب به يف حياتك. فالتحرش الجنيس ليس شيئاً قد تريدينه أو ترغبني فيه ويشمل التقبيل 
باإلكراه، التالمس، املغازلة او التتبع واملالحقة” 94 قد يأخذ التحرش شكل مبادرات جنسية غري مرغوبة، أو طلب خدمات جنسية، أو كل قول وفعل ذو 

طبيعة جنسية يسبب مضايقة.
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الحقوق الجنسية يقصد بها حق األفراد يف اختيار توجهاتهم الجنسية والنوع االجتامعي الخاص بهم، ومامرسة العالقات الجنسية يف إطار قانوين 
والحصول عىل اعىل مستويات الرعاية الصحية الجنسية ويشمل ذلك إمكانية الوصول لخدمات الصحة الجنسية واالنجابية والحصول عىل معلومات 

كافية عن العالقات الجنسية، واحرتام خصوصية أجسادهم، وحرية اختيار الرشيك، وحرية تقرير مامرسة العالقة الجنسية وتقرير مامرسة الجنس 
اآلمن. بعض هذه الحقوق تستند عىل اتفاقيات ومواثيق دولية.

العنف الجنيس هو “مامرسة، أو الرشوع يف مامرسة، أي فعل جنيس أو ذو طبيعة جنسية بحق أحد االشخاص باستخدام اإلكراه من أي شخص - بغض 
النظر عن طبيعة عالقته بالضحية – وتحت أي ظرف. يشمل ذلك االغتصاب، مبعني استخدام القوة الجسدية لإلجبار عىل مامرسة الجنس أو اإليالج 

باإلكراه سواء يف القبل او الدبر بواسطة العضو الذكري او أي جزء أخر من الجسم أو باستخدام أي أداة” 95

التغيري االجتامعي يشري إىل الجهود التي تبذل من أجل حل مشاكل املجتمع والسعي نحو األفضل للمجتمع ككل. خالفاً للعمل الخريي )الذي يعمل 
عىل استخدام املوارد لتلبية االحتياجات املبارشة والحالية لألفراد(، فالتغيري االجتامعي يركز عىل الحلول التي تعالج جذور املشكالت.

القوالب النمطية هي مجموعة من الصور الذهنية التي تشكل تصوراً سطحياً او مبالغ يف البساطة عن شخص او مجموعة من األشخاص. تلك الصورة 
املبالغة يف السطحية والبساطة تساهم يف التمييز ضد األشخاص وإصدار االحكام املسبقة عليهم. القوالب النمطية املتعلقة بالنوع تشري إىل التصورات 

السائدة عن ترصفات وسامت وتوقعات كل من الفتيات والفتيان والرجال والنساء يف املجتمع. 

العنف ضد الفتيات والشابات هو أي شكل من العنف القائم عىل أساس النوع والذي ينتج عنه – او غالباً ما سينتج عنه – شكل من اشكال األذى او 
املعاناة الجسدية او النفسية او الجنسية للفتيات والسيدات. مبا يف ذلك التهديد بتلك األفعال او االجبار او الحرمان التعسفي من الحرية سواء كان 

ذلك يف العلن او يف الحياة الخاصة. 96

الشابات )تعريف الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة( تشري إىل اإلناث تحت سن 30 سنة. كام هو الحال بالنسبة للفتيات، فالشابات ليسوا 
كلهن متامثالت. 

ملزيد من املصطلحات ميكنكم الرجوع للرابط التايل:

http://www.endvawnow.org/en/articles/347-glossary-of-terms-from-programming-essentials-and-monitoring-and-
 evaluation=sections.html
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سياسة حامية الطفل يف الجمعية العاملية للمرشدات تهدف اىل:
اعتامد أعىل املعايري املمكنة واتخاذ جميع الخطوات املعقولة فيام يتعلق بالسالمة وبرفاهية األطفال الذي يأيت التعامل معهم يف سياق عمل الجمعية العاملية.  •

من املستحيل ضامن عدم تعرض أي طفل عىل اإلطالق إىل أي رضر أثناء وجوده يف اتصال مع الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة. عىل أية حال،   •

فإن تنفيذ السياسات واملبادئ التوجيهية التالية سيمكن هؤالء الذين يقومون بالعمل مع األطفال من أن يكونوا واثقني من اتخاذ جميع االحتياطات الالزمة واملعقولة ملنع 

حدوث الرضر، يف حني يجري إعدادهم للتعامل مع أي موقف حال حدوثه.

تتوقع جمعيهWAGGGS(( من كل من يعملون مع األطفال والشباب دون سن 18 سنة بأي صفة - بأجر أو متطوع - تطبيق هذه السياسة. ولذلك تطبق   •

هذه السياسة عىل جميع املوظفني، واألمناء واملتطوعني واملتعاقدين.

كل من يقع تحت مظلة هذه الوثيقة لديهم مسؤولية فردية لفعل كل ما بوسعهم لتطبيق هذه السياسات لضامن سالمة ورفاهية األطفال حال اتصالهم مع   •

الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة.

قامت الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة بتعيني أعضاء من املوظفني مسؤولني بشكل خاص عن شؤون حامية الطفل. ممثيل الجمعية العاملية   •

للمرشدات وفتيات الكشافة لحامية الطفل هم:

الرئيس التنفيذي، مدير العمليات العاملية، مدير املراكز العاملية، مدير املوارد البرشية، ومدراء املراكز العاملية. 

جميع حاالت االعتداء املزعوم أو املشتبه ينبغي اإلبالغ عنها فورا إىل ممثل حامية الطفل املعني الخاص بك، ويف حال غيابه إىل الرئيس التنفيذي. ويف حالة غياب أي من 

املمثلني املذكورين أعاله، يجب عليك االتصال الخدمات االجتامعية ذات الصلة أو هيئة قانونية. 

اإلرشادات اإلجرائية

التوعية 

عىل الجمعية العاملية للمرشدات التأكد من أن جميع املوظفني واملتطوعني وغريهم لديهم وعي عن مشكلة إساءة املعاملة واملخاطر التي يتعرض لها األطفال  

املخاوف قد تتعلق باالعتداء الجسدي واالعتداء الجنيس واإلهامل أو سوء املعاملة العاطفية للطفل

يعرف االعتداء الجسدي بانه اإلصابات الجسدية الفعلية أو املحتملة للطفل، أو الفشل يف منع اإلصابة البدنية للطفل.

يحدث االعتداء الجنيس عندما يكون هناك تعرض فعيل أو محتمل لطفل عىل نشاط جنيس غري مناسب. وميكن أن يشمل األنشطة التي ترتاوح بني اللمس غري الالئق، 

الجامع الجنيس، والتعرض ملواد إباحية او االستغالل الجنيس.

اإلهامل هو الفشل املستمر لتلبية احتياجات الطفل األساسية و / أو النفسية، من املرجح أن يؤدي إىل ضعف يف صحتهم أو منوهم بشكل خطري. قد ينطوي ذلك عىل فشل 

أحد الوالدين أو مقدم الرعاية يف توفري ما يكفي من الغذاء أو املأوى أو املالبس، وفشلهم يف حامية الطفل من األذى الجسدي أو الخطر، والفشل يف ضامن الحصول عىل 

الرعاية الطبية املناسبة أو العالج.

االعتداء العاطفي هو استمرار سوء املعاملة العاطفية وإحداث آثار سلبية شديدة ومستمرة عىل منو الطفل عاطفياً.

إجامالً، يطلق عىل كل هذه املصطلحات “موضوعات حامية الطفل”. قد يتولد القلق بعد حادث واحد او يتزايد عىل مدار فرتة من الزمن عقب تصاعد األحداث أو استمرار 

املخاوف. إن املعلومات التي تفيض إىل الشعور بالقلق قد تأيت نتيجة مصادر او مشاهدات او إفادات بواسطة الطفل او فرد اخر من العائلة او أحد املوظفني او املتطوعني. 

الوقاية

  سوف تضمن الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة من خالل الوعي واملامرسات الجيدة تقليل املخاطر التي يتعرض لها األطفال بواسطة املوظفني واملتطوعني وغريهم....

من املهم لجميع املوظفني واملتطوعني وغريهم الذين يتعاملون مع االطفال معرفه االيت:

أن يكونوا عىل علم باملواقف التي تتسبب يف املخاطر وكيفية اداره هذه املخاطر   •

•  التخطيط والتنظيم للعمل وأماكنه وذلك لتقليل املخاطر

أن يكونوا واضحني لألطفال قدر اإلمكان طوال فرتة العمل معهم  •

•  التأكيد عىل وجود ثقافة االنفتاح لضامن القدرة عىل التعبري عن أية مخاوف ومناقشتها.

تأكد من أن العاملني لديهم شعور املساءلة. بحيث ال مير أي قصور يف األداء أو ترصف ميسء بدون مواجهة او محاسبة.   •

التحدث مع األطفال عن اتصالهم باملوظفني وغريهم، وتشجيعهم عىل التعبري عن أي مخاوف تتعلق بذلك األمر.  •

متكني األطفال – الحديث معهم عن حقوقهم ومعرفه ما هو مقبول وغري مقبول، وما ميكنهم القيام به إذا كانت هناك مشكلة.  •

113 الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة.    •  هيئة األمم املتحدة للمساواة بني الجنسني ومتكني املرأة.



إعداد التقارير واإلحالة

 تضمن الجمعية العاملية للمرشدات أن املوظفني واملتطوعني وغريهم يعلمون الخطوات التي يجب اتخاذها بشأن األمور التي تتعلق بسالمه األطفال. 

ممثيل حامية الطفل املعينني بالجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة هم:

الرئيس التنفيذي، مدير العمليات العاملية، مدير املراكز العاملية، مدير املوارد البرشية، ومدراء املراكز العاملية.

إن دور ممثيل حامية الطفل املعينني بالجمعية العاملية هو إدارة عملية إحالة األمور املتعلقة مبوضوعات حامية الطفل إىل الخدمات االجتامعية او الجهات الرسمية املعنية بحامية األطفال، يف حال التواجد خارج اململكة 

املتحدة، والذين يتولون بدورهم مسؤولية اتخاذ أية إجراءات أخرى.

يقوم ممثيل حامية الطفل باالتصال املبارش بالوكاالت الخارجية التي ترغب يف التواصل مع الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة فيام يتعلق مبوضوعات حامية الطفل. كام سيحدد ذلك أيضاً الدعم الذي قد 

يحتاجه أي موظف او متطوع عند تورطه يف حالة إساءة، وللتنسيق مع الجهات املعنية حول كيفية تقديم هذا الدعم.

يجب ان تأخذ كل املخاوف واالدعاءات، أيا كان مصدرها، بشكل جاد وبعقل منفتح بدون إطالق أحكام مسبقة.

 يف حالة مكاشفة من طفل عن اعتداء حدث له، يجب ان تستمع له جيداً بشكل من االهتامم والجدية مع عدم التشكيك فيه، والسامح له بأن يعرب عام بداخله بحريه وال تطلب منه عدم تكرار القصة لزميل أو كتابة 

ما حدث.

اإلقرار مبشاعر الشخص الذي يقوم باملكاشفة وإعطاؤه الفرصة للتعبري عام بداخله بطريقته الخاصة، واالعرتاف مبشاعره واحرتامها.

يف حاله وجود اصابه للطفل بدون سبب واضح لتفسري كيفية حدوثها، أو إذا كانت هناك مخاوف بشأن تفسري معني، يجب الرجوع إىل ممثل للجمعية العاملية لحامية الطفل الذي سيتوىل بدوره مسؤولية اتخاذ أي 

اجراء.

جميع االجراءات واملعلومات يجب ان تكون موثقه ويشمل السجل عىل اسم الكاتب، تاريخ ووقت التسجيل، املكان، واألفراد الحارضين، مع ذكر أية خدمات اجتامعية تم تقدميها أو أي تدخل لجهات قانونية. 

يجب عىل املوظف او املتطوع ان يوضح ملن قام باملكاشفة ماهي الخطوات التي يقوم بها وما هي اإلجراءات التي تم اتخاذها.

ال تعطى وعود عن رسيه املوضوع، وحاول قدر اإلمكان الحصول عىل موافقتهم إلحالة املوضوع. وىف حاله عدم رغبه الطفل الكشف عن املوضوع لوالديه ينبغي عىل كل حال إحالة املوضوع إىل الخدمات االجتامعية أو 

الهيئة القانونية املختصة والتي بدورها تقرر االجراء املناسب.

إذا كان االعتداء قد حدث يف املايض، مع عدم وجود تقييم مناسب ملخاطر حول إمكانية تكرار حدوثه للطفل مرة أخرى، ينبغي أن تعقد مناقشات مع مقدم الرعاية الرئييس حول ما إذا كان البد من اتخاذ مزيد من 

اإلجراءات. عىل أي حال، ينبغي ان تكون واضحاً حول ان الجمعية العاملية قد تقوم بإبالغ األمر إىل الهيئة القانونية املختصة.

وضح ان اإلحالة التي تقوم بها هدفها هو حامية الطفل. ومن اجل تحقيق ذلك، ينبغي ان يتضمن تقرير اإلحالة املعلومات التالية:

اسم الطفل وتاريخ امليالد والجنسية والنوع، والعنوان وأرقام الهاتف.  •

أسباب مخاوفك.  •

اإلصابات و/أو أية عالمات متت مالحظتها.  •

اللغة االوىل للطفل.  •

•  تفاصيل عن أية احتياجات خاصة للطفل، عىل سبيل املثال وجود إعاقة.

تفاصيل أفراد األرسة إذا كانت معروفة.  •

املنظمة العضو  •

•  طبيب العائلة.

غالبة ما تتم مشاركة هذه املعلومات مع الرشطة و/ أو الجهات املعنية األخرى، وعىل اساس تلك املعلومات سوف يقومون باتخاذ الالزم من اإلجراءات. إذا كان التحويل شفهياً ينبغي أن يتم توثيقه كتابياً خالل 24 

ساعة.

عندما يتم االشتباه او الكشف عن سوء املعاملة من قبل موظفي الجمعية العاملية للمرشدات واملتطوعني أو غريهم، أو وجود شكوك حول سلوكهم بشكل يتشابه مع مواصفات اإلساءة يجب ان يتم اتخاذ اإلجراءات 

التالية:

يف جميع الحاالت سوف تحال املسألة عىل الفور إىل الرئيس التنفيذي، الذي بدوره سيبلغ رئيس األمناء. يف جميع األحوال، سيتم إبالغ الرشطة كام لو كانت حادثة جنائية.  وسيتم اتخاذ اإلجراءات الالزمة لحامية الطفل 

املبينة أعاله.

بالنسبة للموظف او املتطوع محل االتهام، سوف يتم إيقافه عن العمل بشكل فوري وكامل. وال يفرتض هذا اإلجراء ان تلك االدعاءات صحيحة ولكن الغرض منه هو حامية الطفل/األطفال املتورطني وأيضاً حامية املدعي 

عليه من أية ادعاءات أخرى أو أي تحرش/تهديد لألطفال أو الشهود. 

يجب أن يتم تعليق أي تحقيق داخيل أو إجراءات تأديبية حتى تنتهي الرشطة او الشؤون االجتامعية أو الجهات القانونية من تحقيقاتها.
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االستجابة

تضمن الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لدعم وحامية األطفال

ال ينبغي ألي من املوظفني أو املتطوعني التحقيق يف أي تقارير عن اعتداءات جسدية أو جنسية من تلقاء أنفسهم. يجب اال يتم استجواب كافة املدعني واملدعي عليهم واملتورطني يف أية ادعاءات إذا تم التأكد من 

حدوث تجاوز بالفعل.

ينبغي تقديم العناية الطبية فوراً للطفل إذا لزم األمر. و أي شخص يثبت يف حقه اإلساءة ألي طفل يتم التعامل معه كالتايل:

خطوة 1: 

تقليص االستجواب للحد األدىن من األسئلة الالزمة الستيضاح األمر فقط، والتجنب التام لتوجيه الطفل لإلجابة بشكل معني عىل األسئلة التي توجه إليه سواء بطرح مقرتحات لإلجابة أو إعطاء تصور من املحقق عن كيفية 

حدوث الواقعة.

خطوة 2:

التوقف عن طرح أي أسئلة أخرى مبجرد كشف الطفل عن اعتقاده/ها بوقوع أذي عليه/ها أو عىل األخرين.

خطوة 3:

 أخرب الطفل أنه سيتم اآلن إبالغ ممثل حامية الطفل أو السلطات عن تلك الواقعة.

خطوة 4:

 اعتامداً عىل عمر الطفل، فعليك أن تطلب منه تحديد الخطوات التي يود / تود اتخاذها للحامية األن والتأكيد عىل أن الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة سوف تحاول متابعة تنفيذ تلك الرغبات.

خطوة 5: 

  يجب كتابه التقرير عىل الفور وتقدميه ملمثيل حامية الطفل. ويف حالة توجه الشكوك نحو املختص نفسه، ينبغي التوجه مبارشة للرئيس التنفيذي لتقديم التقرير.

االختيار والتوظيف

 يخضع جميع املوظفني، مبا فيهم العاملة املؤقتة والدامئة أو املوسمية إلجراءات االختيار والتوظيف الخاصة بالجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة التالية:

يجب أن يقوم كل املتقدمني مبلء استامرة تقديم.• 

 يقوم مسؤويل إدارة املوارد البرشية بالتحقق من هوية الشخص املتقدم بواسطة تقديم شهادة ميالد أو جواز سفر أواي وثيقة رسمية، ويفضل وثيقة تحمل صورة. ينبغي ايضاً أن تتحقق إدارة املوارد البرشية من • 

ان املتقدم له حق اإلقامة والعمل يف البلد محل الوظيفة.

 يجب عىل إدارة املوارد البرشية أن تتحقق من أي مؤهالت او معلومات وردت يف استامرة االلتحاق.• 

يجب أن يجري جميع املرشحني املالمئني مقابلة شخصية )وجها لوجه أو عرب الهاتف( مع اثنني من أعضاء فريق التوظيف.• 

أية ثغرات او تضارب يف التاريخ املهني للمتقدم يجب ان يتم تعريفه وتفسريه بشكل مقبول.• 

ال يجوز للموظف أن يبدأ العمل يف حاله املوافقة عليه اال بعد التحقق من املراجع املكتوبة التي قام بتقدميها )اثنان منها عىل األقل( – ال يبدأ أي مرشح العمل بعد قبوله إال بعد التحقق من كافة املراجع بدقة.• 

يجب الحصول عىل املشورة قبل تعيني شخص لديه سابقة إجرامية او سجل جنايئ من أي نوع. • 

 يتم وضع األعضاء الجدد يف فرتة اختبار تتضمن مرحلة اعداد مكثفة تحت إرشاف املوظفني املختصني )والتي يجب أن تشمل سياسة حامية الطفل واإلجراءات(.• 

ينبغي أن يتم إجراء كشف مفصل للبيانات وتحري لصحيفة السوابق الجنائية لجميع املرشحني املقبولني، مبا فيهم املتطوعني والذين سوف يتعاملون مع األطفال.

يتم تعيني املتقدم فقط يف حالة اجتيازه كافة الخطوات املؤهلة للوظيفة بنجاح، وخلو صحيفة سوابقه الجنائية مام يثري القلق حال تعامله مع األطفال. 
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مدونة قواعد السلوك الخاصة بالجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة

عىل جميع املوظفني واملتطوعني بالجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة أن يلتزمون التزاما تاماً بقواعد السلوك التي وضعتها الجمعية كام ييل:

يجب عىل املوظفني وغريهم ان ميتنعوا متاما عام ييل:

االعتداء عىل االطفال سواء اعتداء جسديا او خالفه   •

إقامة عالقات جسدية أو جنسية مع األطفال  •

إقامة عالقات مع األطفال باي صورة يشوبها االستغالل او اإلساءة يف أي حال من األحوال.  •

سوء املعاملة والترصفات التي من شأنها أن تضع الطفل يف خطر وتسئ له.  •

استخدام لغة يف الحوار او تقديم االقرتاحات أو تقديم املشورة بطريقة غري الئقة او هجومية أو مسيئة.  •

الترصف بطريقة غري الئقة جسديا أو مثرية جنسيا.  •

مبيت أي طفل /أطفال يعملون مع املتطوع او املوظف أو قضاء الليل معهم مبفردهم بدون رقابة  •

النوم يف نفس الغرفة او نفس الفراش مع أحد األطفال الذين يعملون معهم.  •

•  أداء مهام ذات طبيعة شخصية للطفل والتي ميكنه القيام بها لنفسه

•  املشاركة يف اية سلوكيات غري قانونية أو غري آمنة أو مسيئة لألطفال.

•   الترصف بأي يشكل يتسبب يف شعور األطفال بالخجل، أو إذاللهم، أو االستخفاف بهم أو أي صورة من صور اإلساءة العاطفية.

متييز او تفضيل او استبعاد بعض األطفال دون سواهم.  •

هذه القامئة ليست شاملة أو حرصية. واملبدأ هو أنه يجب عىل املوظفني تجنب الترصفات او األفعال التي قد تشكل مامرسة سيئة أو سلوك ميسء. 

من الهام لجميع املوظفني وكل من هو عىل اتصال باألطفال:

أن يكون عىل دراية باملخاطر التي ميكن حدوثها وادارتها بشكل سليم   •

أن يتوىل تخطيط وتنظيم العمل ومكان تنفيذه بشكل يدعم تقليل املخاطر.  •

•  أن يكون بقدر اإلمكان ظاهراً أثناء العمل مع األطفال

أن يعتمد وجود ثقافة االنفتاح حتى تتاح مناقشه أي قضايا أو مخاوف.  •

التأكد من وجود شعور الخضوع للمساءلة بني املوظفني بحيث يتأكد الجميع انه لن يتم السامح مبرور أي تجاوز دون مواجهة.  •

التحدث مع األطفال عن كيفية االتصال باملوظفني أو غريهم، وتشجيعهم عىل رفع أية مخاوف لديهم للمسؤولني.   •

متكني األطفال – ناقش مع األطفال حقوقهم، وما هو املسموح واملمنوع، وكيف ميكنهم الترصف إذا واجهتهم أي مشكلة.  •

Approved by the Chairman‘s Team, June 2011

Ratified by the World Board, September 2011
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