


ملدة 16 يوم من الفّعاليات هذا العام، اخرتنا “لوم الضحية” موضوًعا للحملة. مع زيادة العنف ضد الفتيات والنساء 
الجناة،  مع  منازلهن  حبيسات  والفتيات  النساء  أصبحت  الجائحة،  لهذه  الالحق  واإلغالق  كوفيد-19  لجائحة  كنتيجة 

وأصبحن يتحركن يف مساحات وأماكن باتت غري آمنة بشكل متزايد بالنسبة لهن. 

انطالقًا من هنا، نريد أن نبعث برسالة واضحة للنساء والفتيات خالل 16 يوم من الفّعاليات تفيد بأنهن غري مالمات عىل 
العنف الذي يتعرضن له. نريد إيقاف ثقافة العار واللوم التي تعني أن الفتيات والنساء ال يفصحن يف أغلب األحيان عن 

تجاربهن، ونريد أيًضا استحداث حركة متثل الضحايا وتدعمهن يف اإلفصاح عن تجاربهن والبحث عن العدالة.
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استكشاف كافة موارد 16 يوم من الفعّاليات: 

التعهد
تصميم التي-شريت

امللصقات
موارد وسائل التواصل االجتامعي

يكون لوم الضحية عندما توضع املسؤولية بالكامل أو بشكل جزيئ عىل الضحية عند وقوع جرميٍة ما أو أي خطأ آخر. 
ويحدث ذلك بنسب أعىل لضحايا العنف الجنيس وأشكال العنف األخرى التي تتعرض لها النساء والفتيات؛ مثل العنف 
املنزيل. واملعنى الضمني هو أن الضحية هي املالمة عىل ما حدث. يف حالة ضحايا العنف الجنيس، تدور األسئلة حول ماذا 
كانت ترتدي الضحية وقت حدوث الجرمية، أو ملاذا كانت بالخارج يف هذا الوقت تحديًدا، أو ما إذا كانت قد تناولت 
الكحوليات، أو حتى ما إذا كانت قد »قاومت«. بالنسبة للناجيات من عنف الرشيك، فإننا كثريًا ما نسمع »ملاذا مل ترحل 

إذا كان األمر بهذا السوء؟«

الجناة  قوة  أيًضا  يعزز  وإمنا  للعنف،  يتعرضن  من  إسكات  فقط  والفتيات  النساء  ومعايرة  الضحايا  لوم  عن  ينتج  ال 
وتحكمهم ويسمح لهم باالستمرار يف سلوكهم اإلجرامي امليسء دون إخضاعهم ملسؤولية ذلك. فال يتطرق الحديث إىل 
الجناة. إن الرتكيز عىل سلوك النساء والفتيات والقبول املجتمعي األفكار النمطية املتعلقة بالنوع االجتامعي وخرافات 

االغتصاب يؤدي أيًضا إىل شعور النساء والفتيات باللوم الذايت ملا حدث لهن. 

 قدهذه  يف ةسلجلاشعور األ ضعيف ب .ةحرالدم اعين بكرااملش ضعبحيان، وكت قدن ةطياملح ةطشنت واألاقشااملن 
  براطضا ببست وقدعاطفي للبعض. من  ةيبدا لبق بسانم لحضير بشكتلا ماملههذه .ةسلجلا  ببستت

 مع  ،بابشلل واافطاأليجب رعتلاف الس تاسايس ىلعمة ةصاخلا مهتيماحل وافطبسال  األمة زم لافطاألعجة
 ةميلسلىل اإلجراءات اعحالة ل اإلافطد األحأ رايتاخفصاح عن حادثة سو ءمعاملة  يفحالة  ةمملنظ كئماتناتعمل

 ،ةمنظميجاد دلبب ةصاخلاملحيل ا معدلت اامدخب ةصاخلا عالمراجك من  رعتلوا ،كتمبمنظف  يف اهعابتا باجولا
 :رابطلا اذه خاللgbvhelpmap.crowdmap.com  يف .ةسلجلء اانثأحالة ماء ألتندم االعية إ نكميف

مب ،ةحرالدم اعبمن بناوج  ًا  يف قحلارفض األمور  يتلاتُرعشهم  بناأي ج كليف ذ ا ري املشكن ائمد مهيدل  تذين أكرا
ري المكعة أن  أي يشءيتم  نكل ،رسي لظيس ةسلجلخالل ا هتقشانميتم رشح أنه  إذاكانت  يتم  .ةيلاتلا ةسلجلاتذومج

 رااملشكة  ابهتتطلب  دقف ،لافطد األحأ ةيحمال إجراءيتم رااملشكة  تامولعالم هذبهمع صاخشاأل  بجيو
.لافطؤالء األه ةيماح نوعيطتسي نيذلا  يتلت اامولعالميتم
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من املهم استحداث مساحة لألطفال والشباب ليشعروا بالدعم والراحة للحديث عن تجاربهم وحقوقهم واملساواة بني 
الفتيات والنساء. من املهم أن يكون هناك قواعد سلوكية متفق عليها تكون داعمة وحساسة  الجنسني والعنف ضد 

ومتفهمة للتنوع واالختالف. 

نريد أن يشعر األطفال والشباب باألمان، ونريد أيًضا تشجيعهم عىل التحدث واملشاركة بتجاربهم ومخاوفهم ووجهات 
نظرهم. نريد أن يشعر املشاركون بالتشجيع، ولهذا نقوم بإعداد مساحة ليست فقط آمنة، ولكن شجاعة أيًضا. 

     
فيام ييل بعض القواعد اإلرشادية عن كيفية استحداث مساحات آمنة وداعمة ومساوية وأخالقية. 

برجاء اتباع سياسة حامية األطفال الخاصة بكم إن وجدت، أو الرجوع إىل سياسة الحامية الخاصة بالجمعية العاملية 
للمرشدات وفتيات الكشافة.

عدم قبول أو تحمل أية لغة حوار أو سلوك ميسء. يجب استخدام لغة حوار مناسبة – يجب التواصل بشكل واضح 
باستخدام كلامت مناسبة لسن املتلقيني لضامن أن يفهمك الجميع. يجب التأكد ما إذا كانت املجموعة بحاجة للمزيد 
من الرشح. يجب استخدام لغة محايدة من ناحية النوع االجتامعي والحرص عىل عدم تعزيز أية أمناط فكرية متعلقة 

بالنوع االجتامعي أو استخدام لغة متييزية. 

يجب مراعاة الشمولية – يجب تذكر مراعاة الشمولية فيام يخص كافة األنواع االجتامعية. 

يجب احرتام كافة املعتقدات الثقافية والدينية، مع رضورة مواجهة السلوكيات الضارة التي تدعم العنف ضد الفتيات 
املجتمع  مع  وبالرشاكة  بشكل حّساس  يتم  أن  ويجب  وقت،  يستغرق  السلوكيات  تغيري  أن  تذكر  يجب   – والشابات 

والسياق املحيل الذي تعملني فيه. 

يجب تحديد مساحة يف الغرفة بعيًدا عن الجلسة الرئيسية حيث يستطيع املشاركون التوجه يف حالة الشعور باالرتباك 
أثناء الجلسة. يجب مراقبة األطفال يف حالة توجههم إىل هذه املساحة والتحدث معهم أكرث للتعرف عىل  أو الضيق 

شعورهم وما إذا كانوا بحاجة للمزيد من املساعدة والدعم. 
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يجب التفكري يف كيفية العمل مع الفتيان والشباب من الذكور. فيعد إرشاك الفتيان والرجال غاية يف األهمية لتعزيز 
املساواة بني الجنسني وإنهاء العنف ضد النساء والفتيات. يف معظم حاالت العنف ضد النساء والفتيات، يكون الجناة من 
الذكور. وقد يُظهر بعض الفتيان والشباب من الذكور سلوكًا دفاعيًّا عند الحديث عن هذا املوضوع؛ فقد يشعرون بأنهم 

متهمون بالعنف. فيصبح من املهم أن يفهموا التأثري اإليجايب الذي يستطيعون إحداثه بالحديث ضد العنف. 

يجب استحداث مساحات شجاعة للفتيان والشباب من الذكور ملناقشة عدم املساواة بني الجنسني والعنف ضد النساء 
والفتيات. 

قد ال يكون الفتيان والشباب من الذكور عىل دراية بالعنف ضد النساء والفتيات أو قد ال يفهمونه. وقد يشعرون أيًضا 
بالتخويف؛ خاصًة عند مواجهتهم مبوضوعات حساسة قد تشعرهم بعدم الراحة. 

فقد الحظت القائدات، عىل سبيل املثال، أن الفتيان قد »يعبثون« عند شعورهم بالخوف أو عدم الراحة يف املجموعة 
حيث يكون الرتكيز عىل االستامع والحديث والتعبري عن األحاسيس. إال أن معظم الفتيان والشباب من الذكور يرغبون 

بالفعل يف معرفة املزيد عن كيفية منع العنف ضد النساء والفتيات. 

فيام ييل بعض النصائح لبدء محادثات شجاعة مع الفتيان والشباب من الذكور: 

استشارة الفتيان والشباب من الذكور قبل البدء ملعرفة ما يرغبون يف معرفته – ثم يتم استخدام املعلومات التي تم 
الحصول عليها يف تكوين املحتوى وتقديم الجلسة. 

التأكد من اشرتاكهم يف تحديد القواعد األساسية واإلرصار بحزم ولكن برفق أيًضا أن يلتزم الجميع بهذه القواعد. 
أن تكون األنشطة قصرية وأن تركز بشكل مبديئ عىل املهمة. ومع زيادة شعورهم بالثقة، قد يصبح الفتيان أكرث 

استعداًدا للحديث عن املشاعر والعالقات. 

التأكد من عدم قيام الفتيات بالسخرية من الفتيان.

تحدي أي تحيّز جنيس خالل الجلسات. 

التأكد من إرشاك الفتيان كحلفاء يف العمل ملواجهة العنف ضد الفتيات والشابات. 

تجنب الحاجة لألمثلة الشخصية وإمنا يجب استخدام صيغة الغائب يف الحديث وأساليب التباعد. عىل سبيل املثال، 
»ما هي الخيارات واألمور املختلفة التي يستطيع الفتى أو الفتاة القيام بها يف موقف حيث..«

التأكد من أن املواد والصور املستخدمة تقدم نظرة واسعة عىل الذكورية. 
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من املهم االعرتاف بأن األفكار النمطية املتعلقة بالنوع االجتامعي تعمل ضد الفتيان والشباب من الذكور أيًضا. فقد 
يقع الفتيان والرجال يف رشك االمتثال لألفكار النمطية »الذكورية« السلبية )أو التي تسمى الذكورية السامة( التي ال 
تعكس أفكارهم ومشاعرهم الحقيقية. يجب التأكد من أن الفتيان والشباب من الذكور ال يشعرون أنهم »العدو«، 

وإمنا يلعبون دوًرا نشطًا يف إيقاف العنف. 

يتعلم الفتيان عن الذكورية وما هو متوقع منهم فيام يخص أدوار وسلوكيات الرجال من الرجال يف عائالتهم ومن 
أصدقائهم الذكور. وقد تكون هذه التجربة إما إيجابية أو سلبية. تقدم التجربة السلبية فقط نظرة ضيقة للغاية عن 
الذكورية. وكثريًا ما تؤكد التأثريات األخرى؛ اإلعالم عىل سبيل املثال، الرأي الخطأ أن الرجال يكونوا إما أقوياء وبطوليني، 
أو ضعفاء وميؤوس منهم. والحقيقة أن هناك، كام يجب أن يكون، الكثري من الطرق املختلفة إلظهار الرجولة والتعبري 
عن الذكورية. يجب تشجيع الفتيان والشباب من الذكور عىل التفكري يف معنى أن أكون »أنا« وعىل إيجاد طرقهم 

الخاصة ليكونوا كام يريدون. 

يصبح من املهم إًذا إعطاء الشباب من الذكور والفتيان الفرص يك يتساءلوا فيام يخص األدوار والتوقعات واألفكار 
النمطية التي تواجههم. يجب التأكد من أن األفكار والتعليقات تأيت من الفتيان والشباب من الذكور أنفسهم وأنك ال 
»تخربيهم كيف يكونوا أو ماذا يفعلون« ولكن يجب أن تكوين أيًضا واضحة يف رسالتك أنه ال يجب أبًدا لوم الفتيات 

عىل العنف الذي يواجهن. 

 ندعوكن لتنفيذ األنشطة التالية مع فتياتكن وتشجيعهن أيًضا عىل إرشاك أصدقائهن من الذكور واإلناث. برجاء 
التأكد من اتباع اللوائح املحلية فيام يخص السامح مبقابلة األشخاص. األنشطة التالية ميكن تقدميها أيًضا من خالل 

اإلنرتنت. 

يف حالة تقديم اإلرشاد والكشافة للفتيات من خالل اإلنرتنت، ينبغي أيًضا اتباع سياسات الجمعية 
الخاصة بك وإجراءاتها بالنسبة لألنشطة التي تكون خارج االجتامعات العادية، مبا يف ذلك سياسات 
حامية األطفال الخاصة بجمعيتك. إليك بعض النصائح الخاصة بالجمعية العاملية للمرشدات وفتيات 

الكشافة عن السالمة أثناء استخدام اإلنرتنت.
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احتياجات الفتيات والشابات أثناء جائحة كوفيد-19

ندرك أن جائحة كوفيد-19 تشكل تحدي غري مسبوق يف حياة الفتيات والشابات حول العامل، فتكشف هذه الجائحة العاملية 

عدم املساواة املوجود يف مجتمعاتنا وتلقي الضوء عىل املخاطر ونقاط الضعف املحددة التي تواجه الفتيات والشابات. فهذه 

األعراف والقيّم االجتامعية عميقة الجذور هي حواجز أمام استطاعة الفتيات االستمتاع بحياة آمنة وصحية وكاملة. 

من التغريات الكربى التي أتت بها جائحة كوفيد-19 القيود التي فرضت عىل الحركة والتجمعات. ومع هذه القيود املفروضة، 

توجد خسائر يف املجتمع والدعم واألمان، وهي أمور تعتمد عليها الكثريات من الفتيات والنساء. وقد أُغلقت املدارس واملنظامت 

املقدمة للخدمات يف جميع أنحاء العامل. ويف الوقت ذاته، توقفت املجموعات املجتمعية، وفقد الكثريون أعاملهم، ومل يعد يف 

استطاعتنا التجمع مع العائلة واألصدقاء. ميثل هذا االنعزال املتزايد وعدم اليقني االقتصادي خطرًا شديًدا عىل الفتيات والنساء. 

الكشافة بعامل حيث تشعر كافة  للمرشدات وفتيات  العاملية  الجمعية  للفتيات والشابات، تؤمن  بوصفها أكرب حركة تطوعية 

الفتيات بالقيمة واالعتزاز. فنسعى الستحداث بيئة آمنة وداعمة تستطيع الفتيات من خاللها تطوير إمكاناتهن، دون إصدار أية 

أحكام ودون أفكار منطية وعنف. نحن نعمل من خالل برامجنا عىل االستامع إىل التحديات الفريدة التي تواجه الفتيات حول 

العامل يف هذا الوقت، ونتكيف حتى نستطيع خدمتهن بشكل أفضل وتقديم املنارصة للتغريات املطلوبة للتعامل مع الحواجز 

الهيكلية املتعلقة برفاههن. 

اكتشفي املزيد عن بيان وضع الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة

يجب رشح ما ييل للمشاركني: 

»تُدار هذه الجلسة كجزء من حملة 16 يوم من الفّعاليات يف عام 2020 التابعة للجمعية العاملية للمرشدات 
وفتيات الكشافة. وتعد الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة أكرب حركة يف العامل ألية فتاة ولكل فتاة، 

ونعمل مع 10 مليون من الفتيات يف 150 دولة. 

تعقد حملة 16 يوم من الفّعاليات ضد العنف القائم عىل أساس النوع االجتامعي من 25 نوفمرب حتى 10 
ديسمرب كل عام. إنه وقت يف العام حيث يقوم األشخاص حول العامل برفع أصواتهم واالتحاد للمناداة بإنهاء كل 
أشكال العنف ضد الفتيات والنساء. باملشاركة يف هذه الجلسة، ينضم املشاركون إىل فتيات وشابات أخريات 

من جميع أنحاء العامل ليعلمن أنهن غري مالمات عن العنف الذي يتعرضن له وأننا نقف معهن.«
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يف هذا الجزء، يهدف النشاط إىل مساعدتك يف اكتشاف بعض الخرافات واملعتقدات املستخدمة يف تربير العنف ضد النساء 

والفتيات وكيف تحدث عملية إلقاء اللوم عىل الضحية. تستطيع القائدات استخدام هذا النشاط لبدء املناقشات مع املشاركني. 

أي  تقابلها  الخرافات  أي  تذكر  يجب  )ولكن  مقطعة  والحقائق  الخرافات  بطاقات  )أ(  املوزعة:  النرشات  من  نسخ  املواد: 

الحقائق(، )ب( مقال من خالل اإلنرتنت )صفحة 9(. 

الوقت: 30 دقيقة

الخرافة هي معتقد أو فكرة واسعة االنتشار ولكنها غري حقيقية. نستخدم أيًضا كلمة خرافة يف الحكايات التقليدية، 
خاصًة تلك التي تخص تاريخ شعب أو ترشح ظاهرة طبيعية أو اجتامعية، وعادًة ما تتضمن كائنات أو أحداث خارقة.

بشكل  التفكري  ميكن  )أو  املجاور  الشخص  مع  للتحدث  الجميع  دعوة  يتم 
هناك  هل  مجتمعهم.  يف  خرافات  أنها  يعتقدوا  التي  األمور  عن  منفرد( 
للمشاركني  يرُتك  يعرفون حكايتها؟  املجتمع  تاريخية يف  أو  شخصية خرافية 

بعض الدقائق للتفكري أو املشاركة بحكايتهم. 

يتم سؤال املشاركني ملاذا يعتقدون أن األشخاص يقومون يف بعض األحيان بإيذاء 
أشخاص آخرين حتى عندما يقولون إنهم يحبونهم؟ ثم يُطلب منهم التفكري يف 
بعض األسباب واألعذار التي قد يستخدمها هؤالء األشخاص. ويتم تدوين هذه 
األسباب وإضافتها إىل قامئة األسباب يف مكان حيث يستطيع الجميع رؤيتها. يف 
نهاية الجلسة، يتم الرجوع إىل هذه املالحظات للتأكيد عىل أنه يف النهاية ليس 

هناك ما يربر العنف. 

يتم رشح أن السلوكيات واملعتقدات التمييزية واملؤذية تجاه النساء والفتيات ميكن أن تسبب العنف ويتم استخدامها لتربير هذا 
العنف. وقد تحولت بدورها إىل خرافات ومعتقدات شائعة عن أدوار الرجال والنساء أو أدوار الفتيات والفتيان يف املجتمع وأصبحت 

مترر بني العائالت واملجتمعات. 

يتم تنظيم لعبة الخرافات والحقائق – فينقسم املشاركون إىل مجموعات صغرية ويتم 
توزيع بطاقات الخرافات وبطاقات الحقائق. يجب أن تقوم املجموعات باكتشاف أية 
الفائزة هي تلك األرسع يف مطابقة بطاقات  خرافة تتامىش مع أية حقيقة. املجموعة 

الخرافات مع بطاقات الحقائق بشكل صحيح. 

يجب رشح أن األشخاص مييلون إىل تربير العنف، والتقليل من شأن تأثريه عىل الفتيات والنساء، وإلقاء اللوم عىل الضحية وتقليل أو 
تطبيع أو إخفاء آثار هذا العنف. 

يجب رشح أن الفتيات والشابات غري مسؤوالت عىل إطالق عن العنف الذي يتعرضن له. للفتيات حق العيش بدون عنف، ولهذا 
#NotHERFault السبب أصبح الهاشتاج الخاص بحملة 16 يوم من الفّعاليات
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الضحية«؟  »لوم  املصطلح:  من  تحديًدا  يفهمون  ماذا  املشاركني  سؤال  يتم 
ثم يتم كتابة الكلامت الرئيسية من إجاباتهم والتي تستطيع مساعدتهم يف 

التوصل إىل تعريف بسيط لهذا املصطلح. مثال عىل ذلك: 

»يحدث لوم الضحية عندما يتم اعتبار شخِص ما تعرض لنوع من أنواع 
العنف مسؤوالً عام حدث.«

يتم سؤال املجموعة أين نرى لوم الضحايا؟ أو من يقوم بإلقاء اللوم عىل الضحايا؟

قد تتضمن بعض اإلجابات: اإلعالم، املجتمع، األصدقاء، العائلة، األرسة، جهات إنفاذ القانون، أو 
املدرسة. لوم الضحية هو مامرسة موجودة يف الكثري من األماكن ولها الكثري من األشكال. ولذلك، 
يصبح من املهم أن نعرتف بها وأن نتحدث ضدها وأن نحمي الفتيات والشابات من مثل هذه 

السلوكيات املؤذية. فال ينبغي عىل اإلطالق لوم الفتيات عىل العنف الذي يتعرضن له. 

النصية  الرسائل  من  سلسلة  بقراءة  ستقومني  أنك  رشح  يتم 
لها. بعد قراءة  الفتيات إىل صديقة مقربة  التي أرسلتها إحدى 
الرسائل النصية، اسأيل املشاركني ما إذا الحظوا أية أمثلة عن »لوم 

الضحية«. ثم اسأيل املجموعة من املالم؟ 

أهالً إيبو، أريد أن أخربك بأمٍر ما ولكن أرجوك ال تخربي أحد! 

أثناء عوديت من املدرسة اليوم، سلكت الزقاق املخترص ألن التعب منعني من أن أسلك الطريق 
الطويل للمنزل. 

كنت أميش يف الطريق حيث سيارات األجرة بجوار املحطة، وبدأ أحد السائقني يف توجيه الكالم 
يل رافًعا صوته: »يا جميلة، إىل أين تذهبني؟ يا لها من تنورة رائعة تلك التي ترتدينها. يا جامل 

سيقانك!«

شعرت بالخوف وبدأت يف الركض! ومل أتوقف حتى وصلت إىل املنزل. عند دخويل املنزل، رأت 
جديت وجهي وسألت عام حدث. رشحت لها ما حدث، فقالت يل: »ملاذا كنت ترتدين مثل هذه 
التنورة القصرية يف املدرسة؟ وملاذا رست يف هذا الطريق حيث سيارات األجرة بجوار املحطة، 

ما خطبك؟«
أشعر بالكثري من الخزي ولن أرتدي تنورة أبًدا بعد ذلك!

لوم  أبًدا  يجب  ال  أنه  املجموعة  تذكري  يجب  النهاية،  يف 
الفتيات عىل العنف الذي تعرضن له.
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من  اطلبي  أدناه.  اإلنرتنت  مقال  لقراءة  املجموعة  دعوة  يتم 
الجميع تدوين املالحظات عن أية أجزاء يف املقال تتعلق بلوم 
الضحية، ثم بعد ذلك يتم مناقشة تأمالتكم ومالحظاتكم مًعا.

بالتأكيد سمعتم باألنباء الحزينة التي تفيد بأن األمر قد انتهى بالنسبة لدي جاي يت وسيمون املشهورين. الزوجان الشابان اللذان 
فازا بست جوائز جراميز فيام بينهام عىل عالقة منذ ثالث سنوات. وقد مر الزوجان ببعض اللحظات السعيدة وغريها من اللحظات 
التعيسة، كام حدث عندما تم الكشف عن أن دي جاي يت ُضبط أثناء تقبيله ألعز صديقات سيمون. يف ذلك الوقت، كانت سيمون 
يف رحلة عمل امتدت شهور تاركة دي جاي يت مبفرده. ونحن نعلم أن هذه األمور تحدث يف املواقف الصعبة، إال أنهام تعاونا مًعا 
عىل حل املشكلة. فقد أظهر دي جاي يت إىل أي مدى يعترب سيمون مهمة بالنسبة له مراًرا وتكراًرا. فكيف ننىس سفره من لوس 

أنجلوس إىل باريس يف العام املايض بعد رؤية بروفات سيمون لربنامجها الجديد فلم تعجبه مالبسها. 

»لقد كنت مشغوالً بتسجيل ألبومي الثالث عندما أرسل يل مدير أعامل سيمون فيديو بالربوفات. مل أصدق املالبس التي كانت 
تنوي ارتداءها يف الربنامج! فامرأيت ال ترتدي مثل هذه املالبس وليس أمام اآلالف من األشخاص. كنت أعلم أن عيّل السفر إىل باريس 

وتوعيتها.« –دي جاي يت

يف نهاية هذا األسبوع، رأينا صوًرا محزنة لسيمون بكدمة يف عينها ويف أماكن أخرى وبقطع يف الشفاه أيًضا، مع زعم أن املتسبب يف 
ذلك هو دي جاي يت وهام يف طريقهام إىل حفل لتسليم جوائز. وقد أكدت الرشطة أنه قد تم القبض عىل شخص يبلغ من العمر 

21 عام، ويتم سؤاله يف الوقت الحايل بخصوص الهجوم عىل سيمون. 

ويقول مصدر قريب من الزوجني أن سيمون انزعجت عندما رأت بعض الرسائل عىل هاتف دي جاي يت من امرأة أخرى. وقد 
أخربها أنهام سيتحدثان يف هذا األمر يف وقٍت الحق، إال أنها مل ترتك األمر لحاله وفقد هو أعصابه. 

نتمنى جميًعا أن يتمكنا من اجتياز هذه األوقات الصعبة. نصيحتي.. إذا تم جمع شملهام مرة أخرى، أمتنى أن تكون سيمون قد 
تعلمت أال تضغط عىل أزراره الساخنة!

الدكتورة ليزيل ماين
خبرية يف عالقات النجوم 

تكتب يف ويكيل ميل نيوز

يف  أسبوع  ملدة  والوطني  املحيل  إعالمهم  يف  مقاالت  عن  للبحث  املشاركني  بدعوة  قومي  الوقت،  من  املزيد  لديك  كان  إذا 
محاولة إليجاد أية حاالت تم فيها إلقاء اللوم عىل الضحية. شاريك باملقال مع مجموعتك وارشحي ملاذا تحتوي هذه املقال 
باستخدام  اإلنرتنت  املقال من خالل  بهذا  املشـــــاركة  أيًضا  لذلك، ميكن  وكبديل  للضحيــــــــة.  مؤذية وضارة  رسائل  عىل 

NotHERFault #IAmHereForHer# ورفع أصواتكم ضد لوم الضحية.

إرشاك الفتيان والشباب من الذكور

يتم استحداث محادثات شجاعة حيث ميكن كشف الخرافات ويستطيع الفتيان تحدي السلوكيات التي تربر العنف 
ضد النساء والفتيات أو ترّوج له. كيف يستطيع الفتيان تحدي هذه الخرافات والسلوكيات والرتويج لسلوكيات 

أفضل؟ وبعد أن أصبحوا عىل دراية مبشكلة لوم الضحية، هل يستطيعون لعب دور يف إيقاف هذه املشكلة؟ 
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يف هذا القسم، يهدف النشاط إىل مساعدتك عىل فهم تأثري مشكلة لوم الضحية عىل حياة الفتيات والشابات. باإلضافة إىل 
ذلك، فإنه يساعدك عىل تحديد طرق للحصول عىل الدعم. 

التحضري: ورق وأقالم لكل عضو من األعضاء الشباب. 
الوقت: 30 دقيقة

يُطلب من املشاركني إغالق عيونهم ورشح أنه سيتم قراءة بعض العبارات التي 
قد تسمعها الفتيات والشابات: 

»ما كان عليها خرق الحظر/اإلغالق.«

»ملاذا كانت بالخارج يف مثل هذا الوقت املتأخر من الليل/مبفردها؟«

»ماذا تتوقعني عند ارتدائك ملثل هذه املالبس؟«

»ما كان عليها احتساء الكحوليات.«

»ملاذا مل تغادر إذا كان األمر بهذا السوء؟«

»إذا كان هذا قد حدث بالفعل، ملاذا مل تقل يشء قبل ذلك؟«

»ال يبدو أنها مصابة، فأنا ال أرى أي جروح أو كدمات.«

»كان عليها املقاومة.«

»ما كان عليها الخروج بدون أخيها/أبيها/زوجها.«

»إنه عمل غري مناسب للمرأة؛ إنها تعرض نفسها للخطر.«

»ال ينبغي أن تسري وحدها يف طريق عودتها للمنزل.«

»الخطأ ليس خطأه؛ فهي تبدو أكرب بكثري من عمرها الحقيقي.«

»البد وأنها قد أغرته.«

يتم  العيون وتأمل كيف يشعرون. ثم  يُطلب من املشاركني االستمرار يف إغالق 
ولكن  بدون كالم  إظهار شعورهم  إىل  العيون،  إغالق  االستمرار يف  دعوتهم، مع 
بالوضعية  الجميع  يقوم  أن  بعد  كالتمثال.  ثابت،  وضع  يف  أجسامهم  بتحريك 

الخاصة بهم، يُطلب منهم فتح العيون والتطلع إىل وضعيات اآلخرين. 

غالبًا ما سيشعر املشاركون بالحزن والخوف واألمل وفقدان الحافز. وهذا ما تشعر به الفتيات والشابات عند لومهن عىل العنف الذي 
تعرضن له. 

10



يُطلب من املجموعة إيجاد طرق مختلفة الستحداث شبكة برشية حول الغرفة. وقد يكون ذلك مبسك 
األيادي أو األكتاف أو باالستلقاء يف خطوط عىل األرض. كيف يتم هذا االتصال يف حالة االتصال من 

خالل اإلنرتنت؟ 

بأشخاص  فنحن محاطون  يوجد شخص مبفرده؛  ال  وأنه  كل شخص،  دعــم حول  هناك شبكات  أن  يتم رشح 
يهتمون بنا. 

يُطلب من املشاركني رسم الخطوط الخارجية لكفوف أياديهم. ثم عند كل إصبع، يتم كتابة »اسم« 
و«رقم االتصال« الخاص بخمسة )5( أشخاص مختلفني مُيكن اللجوء إليهم للمساعدة. 

يتم رشح أن هؤالء األشخاص الخمسة هم قامئة الدعم الخاصة بكل فرد؛ هؤالء هم من ميكنهم مساعدتك. 

يُطلب من املجموعة البحث من خالل اإلنرتنت عن أية منظامت محلية أو وطنية تعمل يف مجال العنف 
القائم عىل أساس النوع االجتامعي أو تدعم هؤالء املتأثرين بهذا العنف. يتم دعوة املشاركني الستحداث 
ملصق أو نرشة من خالل اإلنرتنت أو كتيب ملجتمعهم املحيل أو مجتمع اإلنرتنت يتضمن معلومات عن 

مثل هذه املنظامت. 

إرشاك الفتيان والشباب من الذكور

التفكري يف 5 إجراءات ميكنهم  الفتيان والشباب من الذكور  اليد« من النشاط، يُطلب من  فيام يخص جزء »دعم 
القيام بها الستحداث مساحات أكرث أمًنا للفتيات والنساء من حولهم. ويتم تشجيعهم عىل البحث عن معلومات أو 
استشارة أصدقائهم من اإلناث يك يفهموا تجاربهن بشكل أفضل. ثم يتم كتابة كل إجراء عىل إصبع من أصابع الرسم. 

ستكون يدك اآلن تْذِكرة لك عىل قدرتك عىل إنهاء العنف القائم عىل أساس النوع االجتامعي! 

قد يكون يف املجموعة بعض الشباب من الذكور الذين تعرضوا للعنف أو كانوا شهوًدا عليه، وقد تكون هذه فرصة 
بالنسبة لهم لطلب الدعم. يجب اتباع إجراءات السالمة وحامية األطفال الخاصة بكم. وقد تكون هذه فرصة أيًضا 

للشباب من الذكور للتساؤل عن العنف الذي يرون من حولهم. 

يُسأل الفتيان ما إذا كانوا سيقولون أي يشء يف املرة القادمة التي يسمعون فيها أحد األشخاص يلقي اللوم عىل 
الضحية. كام يُسأل الشباب من الذكور كيف سيخربون اآلخرين من الشابات أو الشباب عن خدمات الدعم. 
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من خالل هذا القسم، ميكنكم اكتشاف أداة U-Report، وتعلم املزيد عن مشكلة لوم الضحية، واملشاركة بقوة أصوتكم. ويتم 
دعوة األصدقاء واألقارب ألخذ التعهد ضد لوم الضحية.

التحضري: أحد الهواتف أو األلواح الذكية أو حاسوب متصل باإلنرتنت. 
الوقت: 30 دقيقة

برجاء املالحظة أن استطالع U-Report الخاص بحملة 16 يوم من الفّعاليات يف عام 2020 سيكون متاًحا 
من 27 نوفمرب حتى 4 ديسمرب. 

ما هو U-Report؟

مع  بالرشاكة  الكشافة  وفتيات  للمرشدات  العاملية  للجمعية  عاملي  هو مرشوع   U-Report

الحديث  شخص  أي  يستطيع  حيث  االجتامعي  للرتاسل  منصة  وهو  اليونيسيف.  منظمة 

الشباب  من  شخص  مليون   3 من  أكرث  هناك  اآلخرون.  فيسمعه  تهمه  التي  القضايا  عن 

الكشافة.  وفتيات  املرشدات  من  اآلالف  ضمهم  ومن   ،U-Report يف  بالفعل   مسجلون 

بوصفك من املسجلني يف U-Report، بإمكانك املشاركة بتجاربك وتوصياتك يف القضايا التي 

تؤثر عليك مع قادة عامليني ومتخذي القرار عىل املستوى املحيل والوطني من خالل هاتفك 

املحمول. وسوف نقوم بالكتابة إليك لتحديث معلوماتك عن كيفية توصيل صوتك لرتى الفرق 

الذي تحدثه. 

وسنطلب منك املشاركة بآرائك حتى نستطيع تحسني العمل الذي نقوم به وضامن أن حركة 

املرشدات والكشافة للفتيات تكون بقيادة الفتيات دامئًا. 
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الفتيات  معرفة  لتسجيل   U-Report استطالع  باستحداث  قمنا  العام،  لهذا  الفّعاليات  من  يوم   16 لحملة  بالنسبة 
والفتيان، وتجاربهم وسلوكياتهم تجاه لوم الضحية. سيكون االستطالع متاًحا من 27 نوفمرب حتى 4 ديسمرب. 

انظر أدناه لتتعرف عىل كيفية املشاركة.
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 لو ضعهد برفتلام ةعابط متيو .ةيلاتات الرايخال نه مذاختيف ا برغت ييار التعهد الذتخا متة! ييالضح 
  ىلع هتباتكورط صواقتال متيو ،ةقرة  دهعتلاب كاء اإلمسانثأووصذه اله كةراشمرة  امعنوعم  يتم

.كتلئاعو كئاقد أ أصدهعتالو
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الصور والفيديوهات لـ:
برجاء التقاط الكثري من الصور ومشاركتها مع الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة. 

يتم الرشح للمشاركني أن هذه الصور سيتم املشاركة بها مع الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة إلضافتها إىل التعهدات التي 
سنتلقاها من الفتيات من جميع أنحاء العامل كجزء من هذه الحملة. ويتم إخبار املشاركني أن الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات 

الكشافة تريد املشاركة بتعهداتهم مع املنظامت األعضاء ومع الجمهور العريض بغرض زيادة التوعية مبشكلة لوم الضحية. 

وما أن تبدأ حملة 16 يوم من الفّعاليات يف 25 نوفمرب، سنقوم باملشاركة بالصور عىل اإلنرتنت من خالل منصات التواصل االجتامعي 
الخاصة بالجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة.

قموا بتصوير )فوتوغرافيا أو فيديو( أنشطة مجموعاتكم يف حملة 16 يوم من الفّعاليات وشاركوا بها مع الجمعية العاملية للمرشدات 
وفتيات الكشافة. بإمكانكم إرسال الصور والفيديوهات لنا من خالل الربيد اإللكرتوين يك نستخدمها من خالل وسائل التواصل االجتامعي. 

stoptheviolence@wagggs.org :يتم إرسال رسائل الربيد اإللكرتوين عىل عنوان

بإمكانكم التواصل معنا وإرسال الصور لنا من خالل:   
 https://www.facebook.com/wagggsworld :فيسبوك

wagggsworld@ :تويرت
wagggs_world@ :إنستغرام

 #NotHERFault #ImHereForHer :يتم استخدام الهاشتاج

للمزيد من املعلومات عن حملة 16 يوم من الفّعاليات، برجاء زيارة: 
www.wagggs.org/16-days

املوافقة: 
برجاء الحصول عىل املوافقة املسبقة قبل املشاركة بأية صور معنا. مبشاركة الصور معنا، أنتم توافقون عىل أن يتم املشاركة بهذه الصور 
خارجيًّا، من خالل وسائل التواصل االجتامعي وعىل املوقع اإللكرتوين الخاص بنا. يجب التأكد من أن الفتيات ال يقمن بالتقاط الصور 

لبعضهن واملشاركة بها من خالل وسائل التواصل االجتامعي أو غريها من القنوات بدون الحصول عىل ترصيح بذلك. 

يف حالة وجود أية أسئلة، برجاء التواصل مع فريق »أوقفوا العنف« التابع للجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة من خالل 
الربيد اإللكرتوين: 

stoptheviolence@wagggs.org

نتقدم بالشكر لكل من ثامي تشونج وفيونا براديل، وكل ميرسي 
»أوقفوا العنف« التابعني لنا للدعم الذي قدموه يف إعداد هذه الحزمة من األنشطة.

http://stoptheviolence@wagggs.org
https://www.wagggs.org/en/what-we-do/stop-the-violence/16-days-of-activism/
http://www.wagggs.org/16-days



