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ي الوقت
لالذي تطبق فيه   فن ن ي المتن

ة إجراءات حظر التجوال وإلزام االفراد بالبقاء فن وإلزام المليارات من   بلدان كثت 
التصدي 19-الناس منازلهم لالحتماء من جائحة كوفيد  ضمن وباء آخر. ومن أجل 

ً
العنف األرسي وباءا ، أصبح 
يش إىل   ن العام لألمم المتحدة السيد أنطونيو غوتت  ي   اتفاقلهذا األمر، دع األمي 

عالمي حول "وقف إطالق النار فن
لهذا  يكون  أن  أجل  ومن  طويلة.  ة  فتر منذ  المستحق  المطلب  لهذا  الكبت   الدعم   

ً
ما
ِّ
ُمقد األرسي،  العنف  جبهة 

المحىلي   الصعيد  عىل  ذ 
ّ
خ
َّ
ت
ُ
ت بإجراءات  العام  ن  األمي  دعوة  ن 

تقتر أن  يجب   ، معنن العنف   –الدعم  ب 
َ
ُيرتك حيثما 

ا تلعب  وهنا  ِفعليا.  دور  األرسي  إىل  النظر  الدولية  التدخالت  عىل  ويجب   .
ً
حاسما  

ً
دورا النسوية  لمنظمات 

ي إدارة األزمة.  
 المنظمات النسوية فن

  
نساء من 19-وقبل ظهور كوفيد  ثالث  كل  من  عانت واحدة  إذ  عالمية.   حالة طارئة 

ً
أصال العنف األرسي  كان   ،

ي معظم الحاالت كانت أعما
ي حياتهن، وفن

. لقد عنف جسدي أو جنسي فن ن كاء حميمي  ل العنف ترتكب من قبل رسر
  . نفسي عنف  إىل  العالم  نساء  نصف  يقارب  ما  النوع  تعرض  عىل  القائم  للعنف  يتعرضون  الذين  األشخاص  إن 

ن    االجتماعي  التميت  أو    واالضطهاد وكذلك  اإلجتماعي  النوع  أو  اإلعاقة  أو  الجنسية  أو  الِعرق  أو  النوع  أساس  عىل 
الهو  أو  الجنسي  الطبقة  اإلتجاه  أو  الطائفة  أو  العمر  أو  الجنسية  الخصائص  أو  ي 

الجنسانن التعبت   أو  الجنسانية  ية 
 ما يحصلون عىل موارد أقل بكثت  من المستوى المطلوب. 

ً
 االقتصادية يكونون عرضة لمخاطر أكتر وغالبا

  
ي المرض 

 ما تؤدي إىل العنف. فاإلجهاد والقلق الناجمان عن تفسر
ً
ي غالبا

م الظروف النر
ُ
لقد أدت الجائحة إىل تفاق

ي 
ي إطالق العنف المتجذر فن

ن إىل فقدان السيطرة عىل أنفسهم، وبذلك يتسببون فن يمكن لهما أن يؤديا بالُمسيئي 
ي  والسلطة. إن اإلجراءات المتخذة للتح  باالستحقاقشعورهم  

ي الوقت الذي تكون فيه  19-كوفيد  انتشار كم فن
، فن

اإلبعاد   أن  إذ  المخاطر.  من  المزيد  تخلق  أن  ُيمكن  العامة،  للصحة  يعزز مهمة  يفرضها    االجتماعي  ي 
النر العزلة 

 المسيئون. كما أن اإلغالق يقطع طرق الدعم والِفرار.  
  

 إتخاذ إجراء 
  
ي  
ي يسىع العالم إىل وضعها لمعالجة اإلرتفاع الحاصل فن

ي نقرها اآلن هي نواة للخطط النر
إن اإلستجابات الطارئة النر

ي الوقت الذي تعزز فيه هذه اإلجراءات 
، فن
ً
مستوى العنف القائم عىل النوع اإلجتماعي الذي تفجره األزمات دائما

ي تهدف إىل تغيت  المواقف والسياسات ا
ي جعلت  اآلليات النر

ين.    من العنفلنر ي حياة الكثت 
األرسي حالة متوطنة فن

طرق   عن  تبحث  وهي  األرسي  العنف  ي 
فن زيادة  ترى  العالم  أنحاء  جميع  ي 

فن الشعبية  النسائية  المجموعات  إن 
ي معالجة العنف القائم 

ة فن ي خضم التحديات الجديدة. وقد إكتسبت بعض المجموعات النسائية ختر
لمعالجته فن
اع المسلح أو كوارث اخرى. وقام عدد آخر من تلك المجموعات بإعداد وسائل عىل النوع اإل  ن ي سياق التن

جتماعي فن
 . وتبحث مجموعات أخرى عن طرق لإلستجابة. 19-تكييف إبتكتارية لغرض التكيف مع بيئة كوفيد

  
يضم   تحالف  إجتمع  فقد  المعمورة،  أنحاء  ي جميع 

فن  بشعة 
نشرر
ُ
ت دولية،  مقاربة  تتطلب  الحالية  األزمة  أن  وبما 

ي 
ي معالجة قضايا متشابكة، بما فن

منظمات دولية رئيسية تعمل بالتعاون مع منظمات محلية عىل صعيد عالمي فن

 مقدمة 
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الميم   مجتمع  وحقوق  باإلعاقة  الخاصة  والعدالة  المرأة  حقوق  المسألة ذلك  هذه  حول  تحالف  تشكيل  وتم 
أبجدي(:   تيب   OutRightو    MenEngageوتحالف    Media Matters for Women و  MADRE)بتر

Action International  و Women Enabled International  والحرية للسالم  الدولية  النساء  ورابطة 
 (WILPFناجحة تدخالت  بتحليل   

ً
معا قمنا  ي    (.لقد 

النر الشعبية  للمنظمات  رئيسية  برنامجية  توصيات  إلعداد 
ي أزمة كوفيد

ي الخطوط األمامية فن
. سياسات ا، وكذلك توصيات متعلقة ب19-تعمل فن  لمجتمع الدوىلي

 
ي التعامل 

ة فن ي تمتلك الختر
ي الميدان والنر

إن مجموعة األدوات هذه تعمل كمصدر للمجموعات المحلية العاملة فن
ا العنف  مسائل  مع مع  للتكيف  قابلة  عالمية  اتيجيات  إستر بطرح  هذه  األدوات  مجموعة  وتقوم  ألرسي. 

ي ذلك المحتوى اإلعالمي االجتماعي لحمالت الوقاية  
المجتمعات المحلية لتحقيق استجابات شعبية فعالة، بما فن

والعزلة واإلغال الجسدي  الحالية لإلبعاد  البيئة  ي 
للتعامل مع اإلساءة فن العنف وتكتيكات  ُبعد من  والعمل عن  ق 

ي وتكييف هذه االستجابات حسب سياقاتها. 
تبنن المنظمات  ي إمكان 

بأن يكون فن نأمل  إننا  المنظمات.  للكثت  من 
ي الوقت الذي ال يقصد فيه أن تكون مجموعة األدوات هذه كّراسة مستقلة لوقف العنف األرسي، فإن هذه 

وفن
با البدء  إىل  الرئيسية تهدف  االتصال المجموعة وتوصياتها  . يرجر  أوىلي عمىلي والعمل كمرشد  الالزم  تخاذ اإلجراء 

أو    advocacy@madre.orgِب:   العربية  باللغات  هذه  األدوات  مجموعة  من  نسخة  عىل  الحصول  لغرض 
 الفرنسية أو الكردية أو اإلسبانية أو السواحلية. 

 
 

  
 

ن العربية  وصف   ي العراق ويرتدين أقنعة واقية ويحملن الفتات مكتوبة باللغتي 
الصورة: مجموعة من النساء يتظاهرن فن

ي العراق
ية. حقوق الصورة: منظمة حرية المرأة فن ن   واإلنجلت 

mailto:advocacy@madre.org
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وس كرونا    19-ُيشت  كوفيد   : 19-كوفيد ي 19-، وُيختَصر إىل كوفيد2019إىل مرض فت  وس تاجر . وهو ناتج عن فت 

ات SARS-CoV-2ُيسم   القطت  من خالل  وبالتحديد  آخر،  إىل شخص  من شخص  ينتشر  ُمعدي  مرض  وهو   ،
 الخارجة من الجهاز التنفسي لشخص مصاب أثناء السعال أو العطس. 

 

( النوع    (: DVالعنف األرسي  القائم عىل  يك  االجتماعي هو شكل من أشكال العنف  ي حق رسر
ب فن

َ
ك
ر
ُيرت أو ،   حميم 

أناس  ل كوسيلة لممارسة السيطرة. ويمكن أن يكون ضحايا العنف األرسي  ن عضو آخر من أعضاء االرسة أو المتن
 -ينحدرون من أية خلفية إجتماعية

ً
 ذوي إعاقات وأطفال

ً
    إقتصادية، ويمكن أن يشمل أشخاصا

ً
 وأشخاصا

ً
وشبابا

ي 
ي الجنس  ونساءالسن   كبار فن  وثنائن 

ً
ن جنسيا ي الميل الجنسي والمتحولي   وثنائن 

ن وغت   والكوير مثليات ورجال مثليي 
الجنسانية.  للمعايت   ن  أن    الُمطابقي  ويمكن   .

ً
إقتصاديا أو   

ً
عاطفيا أو   

ً
جنسيا أو   

ً
جسديا األرسي  العنف  يكون  وقد 

ا العنف األرسي عىل سبيل  كيميائية  يتضمن  تركيبات  باستخدام  اإلناث وهجمات  وقتل  ف"  "الشر لمثال جرائم 
الجسدي  ب  والَصن والمؤقت  والقشي  المبكر  والزواج  إجباري  بشكل  التناسلية  األعضاء  أوقطع  وتشويه  حارقة 

الموارد المالية أو التوظيف أو  ن إىل  ن عن األرسة أو األصدقاء وتقييد وصول الناجي  التعليم    واإلذالل وعزل الناجي 
ي  
، بما فن ي والعنف الجنسي ي المؤسسات والعنف اإلنجانر

والحرمان من األدوية واألجهزة الُمعينة واإليداع القشي فن
ذلك  ي 

فن بما  األزمات،  أثناء  هائل  بشكل  تزداد  األرسي  العنف  أشكال  جميع  إن  الزواج.  إطار  ي 
فن اإلغتصاب  ذلك 

 .    19-جائحة كوفيد
  

ا  ه ضد   نإ  (: GBVإلجتماعي )العنف القائم عىل النوع  العنف القائم عىل النوع اإلجتماعي هو أي فعل مؤذ يوجَّ
. ويشت  العنف القائم عىل النوع اإلجتماعي إىل سلسلة  أفراد أو مجموعات من األفراد عىل أساس نوعهم اإلجتماعي
أوسع من أعمال العنف عما هو عليه الحال بالنسبة لمصطلح العنف االرسي. وهو يشمل العنف داخل وخارج 

 عىل سبيل ال
ً
ي المؤسسات. وباإلضافة إىل العنف األرسي، فإنه قد يتضمن أيضا

بيت أو المساحات الخاصة أو فن
المثال، التحرش الجنسي والعنف الجنسي والقتل والتعذيب واإلتجار والعبودية الجنسية من قبل أطراف فاعلية 

  غت  حكومية أو حكومية.  
 

ر: 
ِّ
ر هو   القائد المؤث

ِّ
ي مجتمعك الذي يتمكن من الوصول إىل جمهور واسع من الناس   القائد المؤث

الفرد المؤثر فن

ن  والسياسيي  ن  المجتمعيي  القادة  الحَص،  ال  الذكر  سبيل  عىل  يتضمن،  وهذا  رسالتك.  نطاق  توسيع  ويمكنه 
 . ن والمشاهت  ن والزعماء القبليي  ن والقادة الدينيي  ن الحكوميي   والمسؤولي 

 

يك الحميم ) يك أو الزوج الحاىلي أو السابق عن  (: IPVعنف الشر
يك الحميم هو عنف مرتكب من قبل الشر ف الشر

ب أو الركل" أو  وذو طبيعة جسدية أو جنسية أو نفسية. وقد يتعرض الناجون لعنف جسدي مثل: الصفع أو الَصن
كتقي اإلقتصادي،  العنف  أو  ؛  الجنسي اإلكراه  من  أخرى  أشكال  أو  اإلغتصاب  ذلك  ي 

فن بما   ، الجنسي يد  العنف 
الوصول إىل الموارد المالية أو التوظيف أو التعليم أو الرعاية الطبية؛ أو اإلساءة النفسية، كاإلهانات واإلستخفاف 

 تعاريف واختصارات 
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األجهزة  بأخذ  والتهديد  األطفال  بأخذ  والتهديد  األذى  بإلحاق  والتهديد  األشياء(  ، كش 
ً
)مثال هيب  والتر واإلذالل 

 مراقبة التحركات. الُمعينة والعزل عن األرسة واألصدقاء أو 
 

LGBTIQ  و GNC  :   ُيشت LGBTIQ  المثلياتإىل    
ً
ن جنسيا والمتحولي  ن  الجنسي والمثليي  الميل  ي  والكوير.    وثنائن 

المثليات هن نساء يكون تجاذبهن الجسدي و/أو الرومانسي الدائم لنساء أخريات. أما مصطلح المثىلي فهو صفة  
إىل   المصطلح  هذا  ُيستخدم  ما   

ً
الجندر.وغالبا نفس  من  آخرين  أشخاص  إىل  تجاذبهم  يكون  أشخاص  إىل  تشت  

 يتم اإلش
ً
ن إىل رجال، ولكن بعض المثليات أيضا ".  رجال منجذبي  ي الميل ارة إليهن بالمصطلح "مثىلي وُيشت  ثنائن 

يكون تجاذبهم الجسدي و/أو الرومانسي الدائم إىل أشخاص آخرين من نفس الجندر الجنسي إىل أناس يمكن أن  
مع   الجنسانية  هويتاهم  تتماشر  ال  أناس  عىل  ق 

َ
ُيطل شامل  مصطلح  هو   

ً
جنسيا المتحولون  مختلف.  جندر  أو 

 الجنس الذي  
ر
د
ِّ
ي تختلف عن   ل  ُحد

ي الخصائص الجنسية النر
ي الجنس إىل التباين فن شت  كلمة ثنائن 

ُ
هم عند الوالدة. ت
 .  التعاريف النموذجية للذكر أو األننى

 
الميم  مجتمع  أفراد  من  الكثت   فإن  التاريخية،  الناحية  من  عار  وصمة  كوير  فيه مصطلح  ُيعتتر  الذي  الوقت  ي 

فن
بهذ المطالبة  أعادوا  عنه  ن  ذوي  والمدافعي  أناس  إىل  يشت   شامل  كمصطلح  اآلن  ويستخدمونها  المصطلح  ا 

م مصطلح  
ر
متغايرة. وُيستخد الجنسانية  للداللة عىل    GNCإتجاهات جنسية  للمعايت   ن  الُمطابقي  األشخاص غت  

يبدو فيه وُيشت  إىل أولئك األشخاص الذين ال يتبعون أفكار الناس أو األفكار النمطية بشأن الشكل الذي يجب أن  
 لهم عند الوالدة. 

ر
د
ِّ
 إىل الجنس الذي ُحد

ً
ي يجب أن يتَصفوا بها إستنادا

 أو الطريقة النر
 

الخاصة:  االحتياجات  ذوي  توجد    األشخاص  الذين  األشخاص  هم  الخاصة  االحتياجات  ذوي  األشخاص 
اإلعاقات  هذه  تفاعل  إن  األمد.  طويلة  حسية  أو  فكرية  أو  عقلية  أو  جسدية  إعاقات  الحواجز   لديهم  مع 

هم.  ي المجتمع عىل قدم المساواة مع غت 
اإلجتماعية المختلفة يمكن أن ُيعيق مشاركتهم الكاملة والفعالة فن

اساس   عىل   ، ن التميت  من  ومعقدة  متعددة   
ً
أشكال الخاصة  االحتياجات  ذوي  األشخاص  يواجه  أن  ويمكن 

أ  عرقهم  أو  أصلهم  أو  اإلجتماعي  كنوعهم  األخرى  وهوياتهم  هوياتهم  عوقهم  أو  الجنسية  اتجاهاتهم  و 
 الجنسانية أو أحوالهم اإلجتماعية األخرى.   

 

ي مقابل الضحية:  /ة" للداللة عىل أولئك األشخاص ممن تم إنتهاك حقوقهم    الناجر ي م مصطلح "الناجر
ر
ُيستخد

ي لُيشت  إىل  
ي سياق قانونن

م مصطلح "الضحية" فن
ر
ن ُيستخد ي حي 

. فن ن شخص ما كما أنه يستخدم كوسيلة للتمكي 
ر الذي لحق بِه/ا.  ف به كضحية إلنتهاك ما بموجب القانون وهو/هي بحاجة إىل تعويض للَصن ر   ُيعتر

 
 

 أمثلة عىل العنف األرسي
 

حارقة:  كيميائية  مواد  باستخدام  إلقاء   هجمات  عملية  يتضمن  الذي  العنيف  الهجوم  أشكال  من  هو شكل 
 األسيد أو مادة مسببة للتآكل عىل جسم شخص آخر بهدف التشويه أو البتر أو التعذيب أو القتل. 

 

اإلقتصادي:  ر إقتصادي بشخص ما.   العنف  ي إلحاق ضن
العنف اإلقتصادي هو أي عمل أو تَصف يتسبب فن

يك أن  للعنف اإلقتصادي  أو ويمكن  المالية  الموارد  إىل  الوصول  تقييد  أو  بالممتلكات  ر  إلحاق ضن ي شكل 
ون فن

ام بالمسؤوليات اإلقتصادية ، كالنفقة.    ن  التعليم أو سوق العمالة أو عدم اإللتر
 

اإلساءة النفسية أو العاطفية هي شكل من أشكال اإلساءة تتصف بقيام شخص   اإلساءة العاطفية / النفسية: 
ت أو  بإخضاع  اإلكتئآب ما  أو  القلق  ذلك  ي 

فن بما  نفسية،  عنه صدمة  ينتج  قد  سلوك  إىل  آخر  عريض شخص 
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تتسم  ي عالقات 
فن القوى  توازن  إختالل  بظروف  ترتبط  ما   

ً
وغالبا الصدمة.  بعد  ما  إجهاد  إضطراب  أو  المزمن 

 بسوء المعاملة، ويمكن أن تتضمن التنمر والتالعب العقىلي وسلوكيات التحكم.  
 

األ  لإلناث: تشويه/قطع  التناسلية  )   عضاء  لإلناث  التناسلية  األعضاء  تشويه/قطع  إزالة FGM/Cإن  يشمل   )
ار باألعضاء التناسلية  األعضاء التناسلية الخارجية لإلناث بصورة كاملة أو جزئية، أو غت  ذلك من أشكال اإلضن

 لإلناث ألسباب غت  طبية.   
 

والمؤقت:  والقشي  المبكر  ه  الزواج  القشي  رضاه الزواج  عن  كالهما  أو  ن  الطرفي  أحد  فيه   
ِّ
ُيعتر لم  زواج  و 

 ِب "زواج االطفال"، هو زواج يكون فيه أحد   الكامل والحر 
ً
ي االرتباط. والزواج المبكر، الذي ُيشار إليه أيضا

فن
أن  بما  القشي  الزواج  أشكال  من  شكل  االطفال  زواج  وُيعتتر   . عشر الثامنة  سن  تحت  األقل  عىل  ن  الطرفي 

ة   األطفال لفتر الزواج  إتفاق عىل  فهو  المؤقت  الزواج  أّما  الزواج.  للموافقة عىل  القانونية  األهلية  إىل  يفتقرون 
تمتع  فيها  ُينكر  بطريقة  إجراؤه  ويتم  فاسد،  ثالث  طرف  قبل  من  الزواج  هذا  ذ 

ّ
ُينف ما   

ُ
وغالبا محدودةـ  زمنية 
 الخاصة بالزواج.  منافع والحماية المدنية النساء والفتيات بال

 

ف":  رتكب بحجة الدفاع   جرائم "الشر
ُ
رتكب ضد النساء، وت

ُ
 ما ت

ً
ي غالبا

ف" هي أفعال العنف، النر جرائم "الشر
وع   والشر القتل،  ف"  "الشر عار. وتشمل جرائم  بأنه  إليه  ُينظر  ما  بعد حدوث  أو حمايته،  ف" األرسة  عن "رسر

والتهجم، والتعذيب،   ، الجماعي واإلغتصاب  واإلغتصاب،  اإلنتحار،  إىل  والدفع  العذرية،   بالقتل،  واختبار 
والتهديدات والتحرش،  القشي،  واإلخالء  القشي،  والزواج  الموقد، والخطف،  باستخدام  الحرق  وعمليات   ،

    وهجمات عن طريق السوائل الكيميائية الحارقة، والتشويه. 
 

ي إطار الزواج: 
 
ي عىل الرضن أو أية  اإلغتصاب ف

ي إطار الزواج هو إتصال جنسي غت  مبنن
أفعال غت    اإلغتصاب فن

 مرضية ذات طبيعة جنسية من قبل زوج الضحية. 
 

 : الجنسي )   العنف  الجنسي  أو (  SVالعنف  جنسي  فعل  عىل  للحصول  محاولة  أي  أو  جنسي  فعل  أّي  هو 
ب  بالضد من إرادة شخص آخر، إّما عند عدم إعطاء هذا 

َ
تعليقات أو إيماءات جنسية غت  مرغوب بها، ُيرتك

 متعددة ويشمل اإلغتصاب 
ً
الشخص موافقته أو عندما ال يمكن إعطاء الموافقة. ويتخذ العنف الجنسي أشكال

القشي واإلجهاض القشي واإلجبار عىل ممارسة واإلساءة الج نسية والحمل اإلجباري والعقم )منع الحمل( 
 الجنسي والختان اإلجباري واإلخصاء واإلجبار عىل التعري.  واالستعباد البغاء واإلتجار باألشخاص  
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من   مجموعة  النسوية أدناه  المنظمات  ات  ختر من  والمستمدة  بها  الموض  نامجية  التر المدخالت  أو  ات  التغيت 
ي هذه 

ي العالم بأرسه. ويمكن تبنن
اع والكوارث فن ن ي بيئات التن

ومنظمات حقوق المرأة والمنظمات النسوية الشعبية فن
أ مواجهة  ي 

فن السياقات  مختلف  ي 
فن ىلي 

ن المتن العنف  وتوثيق  ومعالجة  لمنع  كوفيدالفعاليات  يجب عىل 19-زمة   .

المنظمات المحلية والوطنية اإلستفادة من مجموعة متنوعة من أشكال وسائل التواصل هذه، من أجل الوصول 
ن إمكانية الوصول.   إىل العدد األكتر من الجمهور وتأمي 

 

، يمكن تأدية الفعاليات من خالل وسائل متعددة، عىل سبيل المثال:  ي بيئات اإلبعاد اإلجتماعي
   فن

 

بلوتوث: 1 مشاركة  الناقل   .  عتر  آخر  إىل  هاتف  من  الرسائل  تحويل  ي 
فن المتمثلة  الطريقة  هذه  ي 

تبنن يمكن 
ي عىل نطاق أوسع، بإستخدام مدونات صوتية تركز بشكل مبارسر عىل العنف األرسي وكوفيد 

ونن  . 19-األلكتر
 

2 : ي   والمجتمعيي  
ة أو محتويات يمكن للمجموعات النسوية تقديم الرسائل المصمم  . اإلذاعة والتلفاز الوطنيَّ

امج الحوارية أو إعالنات الخدمات العامة لمشاهدي ومستمىعي اإلذاعة والتلفاز عىل مستوى البلد، وذلك من  التر
خالل توفت  ترجمة تعتمد عىل لغة اإلشارة لكي تصل إىل األناس الذين يعانون من الطرش أو ثقل السمع. ويمكن 

الن إىل  أفضل  بشكل  تصل  أن  الراديوية  أن للرسائل  يمكن  أخرى  إعاقات بَصية  لديهن  أو  بالعم  المصابات  ساء 
 تقيد إمكانية وصولهن إىل المواد المطبوعة. 

 

3 : اإلجتماعي التواصل  وسائل  لرسائل   .  كمساحة  نيت  اإلنتر منتديات  إستخدام  النسوية  للمجموعات  يمكن 
 تقديم بعض ال

ً
خدمات الداعمة من خالل مواقع  رئيسية لمنع العنف األرسي. ويمكن للمجموعات النسوية أيضا

بعض  ي 
فن أن  ر 

َّ
ك
ر
تذ  . فايتر أو  سيغنل  أو  واتساب  مثل  الجوال  الهاتف  وتطبيقات  كالفيسبوك  اإلجتماعي  التواصل 

ر  
ِّ
، وبذلك يمكن أن يكون من المهم أن تفك األمكنة، تقوم الحكومات بمراقبة بعض منتديات التواصل اإلجتماعي

تتقاس ي 
النر المعلومات  نوعية  ي 

أكتى فن من  ويعتتر  مستمر  تزايد  ي 
فن سيغنل  إستخدام  إن  المنتديات.  هذه  ي 

فن مها 
 عند اإلستخدام. 

ً
 تطبيقات توجيه الرسائل المشفرة أمانا

 

المجتمعية: 4 المساهمة  أو فعاليات جماعية يمكن   .  ة الصوت  أو عتر مكتر  
ً
الرسائل شفهيا قد يشمل هذا نشر 

 تأديتها باستخدام مسافة آمنة.  
 

مطبوعة: .  5 توعية  القصص   مواد  أو  الكتيبات  أو  اإلعالنية  ات  كالنشر المطبوعات،  توزيــــع  للمنظمات  يمكن 
مراكز   أو  األسواق  مثل  المجتمع،  أعضاء  يألفها  ي 

النر األماكن  ي 
فن ملصقات  تعليق  أو  المسلسلة  المصورة  الفكاهية 

ي ذلك طريقة  . ويمكن أن تتخذ المواد المطبوعة متوزيــــع المواد الغذائية والصيدليات 
جموعة من األشكال، بما فن

 حيثما أمكن ذلك. 
ً
ة وأن تستخدم لغة بسيطة وصورا  برايل وحروف الطباعة الكبت 

  

 توصيات لمنع ومعالجة وتوثيق العنف األرسي 

 



 8 

 

 
 

 

1.   
ً
وي    ج لفكرة عدم التسامح مع العنف األرسي إطالقا ي التر

 
ِك القادة المجتمعيي   ف

 أرسر
  

 :
ً
مفيدا ذلك  يكون  ومكانتهم   لماذا  قوتهم  إستخدام  المؤثرة  والشخصيات  ن  المجتمعيي  للقادة  يمكن 

التقدمية وتشجيع    االجتماعية الجنسانية  للمعايت   ويــــج 
التر ي 

العنف    تسلوكيا فن وإدانة  الصحية  العالقة 
ألمثالهم   ويمكن  مقبولة.  غت   األرسية  اإلساءة  فيه  تكون  ثقافة  خلق  ي 

فن المساعدة  ويمكنهم  األرسي. 
ويم لحادث عنف أرسي.  رؤيتهم  عند  التكلم  السبيل عىل  ان وعابري  والجت  أعضاء األرسة  كنهم  تشجيع 

ي ذلك مسؤوليات  
ي كشف زيف األفكار الشائعة الضارة حول دور الجندر، بما فن

هم فن  إستخدام منتر
ً
أيضا

ي تساند العنف األرسي
ي القضاء عىل معايت  السلطة األبوية النر

 . األرسة، مساعدين بذلك فن

  

العمل:   القادة   طريقة  مع  األرسي  العنف  أزمة  ناِقش 
ن أو مشاهت  الرياضة أو   ن أو الشيوخ أو السياسيي  المجتمعيي 
المشاهت  االخرين أو أشخاص مؤثرين آخرين وأطلب منهم  
البيت.   ي 

فن اإلساءة  بمعارضة  فيها  يجاهرون  بيانات  إصدار 
التواصل   ومنابر  والتلفزيون  اإلذاعة  عتر  الرسائل  هذه  ِذع 

 . إدراك    اإلجتماعي ي 
فن المحليون  القادة  يفشل  وحيثما 

التواصل   وسائل  عتر  بالمدافعة  م 
ُ
ق المسألة،  خطورة 

العنف    اتخاذ اإلجتماعي لكي تشجعهم عىل   إجراء لمعالجة 
العنف   منع  رسائل  توجيه  ي 

فن المشاركة  خالل  من  األرسي 
يكون   أن  فيها  يميل  ي 

النر العديدة  السياقات  ي 
وفن األرسي. 

المجتمعيون و  ر  القادة 
ِّ
الرجال، فك المؤثرين من  األشخاص 

ي  
ينبىعن ي 

النر المسؤوليات  فيما يخص  إليهم  التقرب  ي طرق 
فن

عالقات   لتعزيز  آخرين  رجال  مع  التواصل  للرجال  فيها 
اممتسمة   ي    إبدا .  باالحتر

النر نيت  واإلنتر الهاشتاغ  بحمالت 
ترفع   ي 

والنر والفتيات،  النساء  بشأن  إيجابية  لرسائل  تروج 
ي الحفاظ عىل سالمة أعضاء األرسة  قيمة عملهن المتم

ثل فن
ي تعلن بأن اإلساءة ال يمكن القبول بها  19-من كوفيد

، والنر
حدة   تخفيف  ن عىل  المتفرجي  تشجع  ي 

والنر اإلطالق،  عىل 
 
ً
  .    العنف والتحدث ضد العنف علنا

  

تقوم منظمة المرأة بإنشاء حلقات مدونات صوتية    مثال: 
اإلجتماعي  النوع  عىل  القائم  العنف  حول  التوعية  لنشر 

ن خالل إجراء مقابالت والنظافة العامة وحقوق اإلنسان م
هذه   بشأن   

ً
علنا يتكلمون  ممن  الشباب  من  قادة  مع 

 المواضيع. 
 
 
 

 

ترتدي   امرأة  الصورة:  ا    كمامةوصف 
ً
ملصق تعلق   ، واقية  وقفازات 
حقوق   الحائط.  عىل  العربية  باللغة  مكتوبة  صحية  بمعلومات 

 .الصورة: جمعية اإلغاثة الطبية الفلسطينية

 منع العنف األرسي 
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مهارات  2 م 
ِّ
لتعل الشباب  واألزواج  للشباب  للمشاركة  قابل  ي 

صوتر بودكاست  رعاية  او  بإنشاء  م 
ُ
ق  .

 العالقة اإليجابية والصحية
  

 :
ً
مفيدا األمر  هذا  يكون  أن    لماذا  يمكن  الشباب  واألزواج  للشباب  التوعية  برامج  بأن  األبحاث  تظهر 

ي 
ي فن
ن األشخاص دون اللجوء إىل العنف والنر اع المتبادل بي  ن

اتيجيات تخفيف التن ي إعداد استر
تساعدهم فن

 .
ً
 إمكانها منع نشوء عنف أرسي مسقبال

 

العمل:  ومدونا  طريقة  نيت  اإلنتر ة عىل  تمثيلية قصت  بث عروض  ي 
فن ر 

ِّ
تعرض فك الراديو  ت صوتية عىل 

أمثلة عىل العالقات اإليجابية والصحية حيث يستخدم األزواج تقنيات التواصل البناءة والحلول السلمية 
إنتياه   تلفت  أن  يمكن  خيالية  شخصيات  تصور  ي 

النر الدراما  ومسلسالت  الصوتية  المدونات  إن  اع.  ن للتن
واأل  األبوة  مهارات  تعلم  عىل  تشجع  وبذلك  وتقدم  الجمهور،  اإلجتماعية  األنواع  لجميع  المفيدة  مومة 

ي 
م الرعاية بطرق يمكن أن يؤدي إىل التغلب عىل الصعوبات أو الخالفات فن

ِّ
د
ر
رسالة إيجابية حول دعم ُمق

ي أن 
 تقاسم معلومات بشأن أهمية اإلستقالل الجسدي وحق المرأة فن

ً
البيت بشكل فعال. ويمكنها أيضا

ممارسة   تريد  كانت  إذا  صحتها   ومعالجنس  تقرر  يخص  فيما  بنفسها  أمرها  تحسم  وأن  تمارسه  من 
 الجنسية واإلنجابية.  

 

مجال    مثال:   ي 
فن ن  ناشطي  مع  الذاتية  بالرعاية  خاصة  إتصاالت  بإجراء  شبابية  منظمة  تقوم  العراق  ي 

فن
يعملون   ممن  الشباب  مجتمعات معها،  حقوق  من  الشابات  للنساء  دعم  مجموعات  بإنشاء  تبدأ  وهي 

إمكانية وصول  وتوفر  المضيفة  والمجتمعات  ن  والالجئي  وح  ن
التن

لشباب مجتمع الميم.  آمنة للدردشة من أجل طلب اإلستشارة  
تمثيلية   عروض  بتأدية  الشباب  الناشطون  يقوم  كولومبيا  ي 

وفن
ي التعامل مع  

نيت لتعليم طرق غت  عنيفة فن المشاكل  عىل اإلنتر
بدأ اليومية   نيكاراغوا،  ي 

وفن الجائحة.  أثناء  األرسية  اعات  ن والتن
للشباب  نيت  اإلنتر عىل  للنقاش  منتر  بإنشاء  شباب  ناشطون 

والتعاملللتباحث حول مسائل   إنشاء    نفسية  القلق ودعم  مع 
ي البيت. 

نيت أثناء أوقات العزلة فن    مساحة تعاونية عىل اإلنتر
 

  

لل 3 واالوالد  الرجال  قدرات  ببناء  م 
ُ
ق ضمن .  كحلفاء  عمل 

 األرس والمجتمع وتعميم ممارساتهم وآرائهم اإليجابية 
  

  :
ً
مفيدا األمر  هذا  يكون  األمثلة    لماذا  ونشر  التحالفات  بناء  إن 

والعادلة  مة  المحتر والفتيان  الرجال  ممارسات  عىل  اإليجابية 
ي  
فن والفتيان  الرجال  ويساعدان  الالعنف  مناخ  إنشاء  ي 

فن يساهمان 
وري.   أن يروا بأن تغيت  عقليات السلطة األبوية هو أمر ممكن وضن

يعمل ال  النسوية  اإلجتماعية  للمعايت   ويــــج 
التر أن  ردع    كما  عىل 

والفتيان   الرجال  يشجع  أن   
ً
أيضا يمكن  بل  فحسب،  العنف 

المعرضون   الناس  أولئك  ودعم  التدخل  عىل  آخرين  وحلفاء 
 للخطر قبل حدوث العنف. 

.  
أطفال   ثالثة  يساعد   ، كمامة  يرتدي  رجل  الصورة:  وصف 
صغار عىل غسل أيديهم عند صنبور المياه. حقوق الصورة:  

ي 
 .جمعية نساء هاينر
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العمل:   بتشجيع  طريقة  م 
ُ
التكلم ق عىل  األرسي  العنف  يدينون  ممن  آخرين  وحلفاء  والفتيان  الرجال 

بقصصهم   والمشاركة  والسلوكات بَصاحة  األدوار  حول  الضارة  الشائعة  األفكار  عىل  ي 
تقضن بطرق 

ي   الجنسانية. ويمكن
 متساوية فن

ً
والفتيان حصصا الرجال  ة حول أخذ  الشهادات مقاالت قصت  أن تشمل 

وبشكل  ارسهم/  داخل  النساء  مع  األخرى  لية  ن المتن للمهام  بالنسبة  المسؤولية  وتقاسم  لية  ن المتن األعمال 
األ أوقات  ي 

فن بدائل خاص  يستخدمون  ممن  رعاية  مقدمي  أو  كآباء  أدوارهم  وصف   
ً
أيضا ويمكنهم  زمة. 

ن لدى أبنائهم.  ن الجنسي   سلمية للعقوبة الجسدية ويروجون للمساواة بي 
 

أِلزمة    مثال:  "التصدي  تسمية  عليها  أطلقت  بحملة  المنظمات  إحدى  عت  رسر ريكا،  كوستا  ي 
فن
احات بشأن ما   شملت سلسلة من مقاطع الفيديو  معا"  19-كوفيد وملصقات تحمل إرشادات/إقتر

ة حظر التجوال، وكذلك رفع مستوى التوعية بشأن   ي للرجال والفتيان فعله أثناء فتر
يمكن وما ينبىعن

ي كوفيد 
ي يمكن أن يواجهها الرجال والفتيان اثناء تفسر

. ومن 19-المسائل النفسية اإلجتماعية النر

ا إىل   
ً
أفريقيا ووصول بإطالق حمالت عىل مواقع رسيالنكا إىل جنوب  المنظمات  عت  لمكسيك رسر

ن   ن الجنسي   بالمساواة بي 
ً
التواصل اإلجتماعي حول "أدوار ومسؤوليات الرجال والفتيان للدفع قدما
ات حظر التجوال.   وتغيت  الخصائص الذكورية األبوية" بشكل خاص أثناء فتر

كوفيد4 من  الوقاية  مواد  ي 
 
ف األرسي  العنف  بمنع  الخاصة  اُسل  التر عملية  بدمج  م 

ُ
ق لمقدمي    19-. 

ي  
 
ف والتوعية  اإلنسانية  اإلعانة  مجاالت  ي 

 
ف والعاملي    اإلعالم  ووسائل  والصحافيي    الصحية  الرعاية 

ي مزقتها الحروب 
 البلدان التر

  

  :
ً
مفيدا األمر  هذا  يكون  مجاال   إنلماذا  ي 

فن ن  التوعية  العاملي  يغطون   –ت  الذين  ن  المحلي  ن  والصحافيي 
ي الجبهة األمامية لعملية الوقاية من كوفيد  –عملهم 

ي موقع جيد يمكنهم  19-الموجودون فن
وعالجه هم فن

الصحيحة   الوقاية  بمواد  مجهزين  ولكونهم  إليها.  الوصول  يصعب  ي 
النر المجتمعات  إىل  الوصول  من 

ي إستطاعتهم من
فن فإن  إن وموارد اإلحالة،  الخدمات.  الذين يحتاجون  ن  الناجي  العنف األرسي وتحديد  ع 

المجتمعات تعتتر مهمة للمشاركة برؤاهم وتعلمهم بإستخدام مجموعة متنوعة   التجارب مع هذه  هذه 
 من الوسائط. 

  

ي مجاالت اإلعانة اإلنسانية ومقدمي الرعاية واإلعالم المحىلي بمواد طريقة العمل
ن فن ن العاملي  م بتجهت 

ُ
: ق

ما يصل ت  
ً
وغالبا عنه.  واإلبالغ  العنف األرسي وتحديده  منع  المنال حول  للقارىء وسهلة  وعية صديقة 

ي إمكانهم، عىل سبيل المثال، نشر كتيبات 
ي يصعب الوصول إليها. إذ فن

المستجيبون األوائل إىل األرس النر
أرقام هو  البيت وتقدم  ي 

فن ي 
العنفن السلوك  أو موارد خطية وتصويرية، تحمل معلومات تردع  اتف ساخنة 

 والمتعلقة بالوقاية من كوفيد
ً
ي المواد المعلوماتية األكتر حجما

اسل فن ن التر /ة. ويجب تضمي  ي -أخرى للناجر
/ة. 19 ي  ، لكيال تلفت االنتباه إىل المصادر المتعلقة بالناجر

  

ي إحدى مخيمات    مثال: 
الراب فن بإنشاء مجموعة نسائية لعزف موسيفر  قامت منظمة فلسطينية 

ي كوفيد
. وبعد تفسر ن ، بدأت المجموعة اآلن بإطالق حملة لرفع مستوى التوعية حول  19-الالجئي 

دردشة   عتر  األرسي  العنف  بشأن  والتوعية  لألزمة  الصحية  العقلية  ات  والتأثت  الوقائية  الرعاية 
ي 
النسائية إىل نشر رسائلفيديوية وفن المنظمات  تتطلع  الديمقراطية،  ليون وجمهورية كونغو  ا     ست 
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ة   DVو  19-صوتية حول الوقاية من كوفيد عتر المشاركة من خالل بلوتوث بمدونات صوتية قصت 
 عىل أجهزة الهواتف النقالة. 

  
  

 
 
 

 

 
 

نيت -أِعد توجيه الدعم النفسي  .1  اإلجتماعي من خالل آليات عتر اإلنتر
  

 :
ً
مفيدا األمر  هذا  يكون  اإليجابية   لماذ  ات  التأثت  ة طويلة 

فتر منذ  ين  المبارسر الخدمات  مقدمو  تبنن  لقد 
ما   شخص  وجود  إن  األرسي.  العنف  من  ن  للناجي  ة  المبارسر الثنائية  والمشاورات  للند  الند  لمشاورات 
عزلوا  ممن  وأطفالهن  للنساء  نجاة  اتيجيات  وإستر ي 

عاطفن دعم  توفت   ي 
فن يساعد  أن  يمكن  معه  للتحدث 

 ءات اإلبعاد الجسدي المتخذة من قبل حلفاء آخرين. نتيجة إلجرا 
  

العمل:  الطارئة   طريقة  المساعدة  فإن خطوط  والحكمة،  الفطنة  إىل  لوجه   
ً
وجها التشاور  يفتقر  عندما 

منتديات   أو  النصية  الرسائل  أو خدمات  الهاتفية  الخطوط  اإلجتماعي عتر  النفسي  الدعم  للحصول عىل 
تساعد   أن  لها  يمكن  نيت  يحتاجونها.  اإلنتر ي 

النر المساعدة  عىل  الحصول  ي 
فن األرسي  العنف  من  ن  الناجي 

تدخالت   إىل  الناجون  فيها  يحتاج  ي 
النر الشديدة  للحاالت  مجال    شخصية،وبالنسبة  ي 

فن ن  للعاملي  ُيمكن 
ورية ضد كوفيد بوا عىل كيفية إتخاذ اإلحتياطات الَصن رَّ

ر
 . 19-التوعية أو مقدمي الخدمات االساسية أن ُيد

  

 

ي الخطوط األمامية
 
ي يجب تذكرها: العاملون ف

  األمور التر
 

ن الذين ينفذون عمليات اإلتصال  • ي إن العاملي 
ن فن ، يمكن 19-أثناء أزمة كوفيد  الخطوط األمامية بالناجي 

الذاتية  والرعاية  السالمة  إن  الدعم.  ي 
تلفر إىل  حاجة  ي 

فن  
ً
أيضا وهم  ة  مبارسر غت   إلصابات  يتعرضوا  أن 

 
ِّ
ي خضم األزمة. فك

ي الخطوط األمامية يجب أن يشكال أولوية، حنر فن
ن فن ي توفت  خدمة تبادل  للعاملي 

ر فن
ن من العنف األرسي لكي يعلموا بأنهم ليسوا وحيدين.  رسائل ة مع الناجي     التوعية للذين يعملون مبارسر

 

ن واإلضطهاد عىل اساس األصل أو   • إن الذين يواجهون العنف القائم عىل النوع اإلجتماعي وكذلك التميت 
النوع اإلجتماعي   أو  العوق  أو  القومية  أو  الخصائص العرق  أو  الجنسانية  الهوية  أو  الجنسي  اإلتجاه  أو 

 ما يحصلون عىل 
ً
الجنسية أو العمر أو الطائفة أو الطبقة االقتصادية، يكونون عرضة لخطر أكتر وغالبا

ي نظر اإلعتبار عند إنشاء برامج التوعية 
ذ هذه التفاعالت فن

ُ
موارد أقل بكثت  من المستوى المطلوب. خ

 .  وبناء برامج الخدمات
 

 معالجة العنف األرسي
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ي كينيا بتنفيذ حمالت توعية أسبوعية حول الوقاية من كوفيد   مثال: 
وتعليم   19-تقوم منظمة نسائية فن

الهاتف/  عتر  العقلية  الصحة  حول  أسبوعي  توزيــــع  SMSوتشاور  مراكز  ي 
فن الحمالت  هذه  عن  وتعلن 

 .  األغذية والَصف للصحي

ي عزلة إجتماعي .2
 
م بتقديم الدعم ألولئك األشخاص الذين يعيشون ف

ُ
 ة ق

  

 :
ً
ي يخضعن لمراقبة شديدة من قبل المعتدي قد ال    لماذا يكون هذا األمر مفيدا

إن النساء والفتيات اللوانر
تدريب  يجب  بعيدة.  أو  مغلقة  ء  المالجر تكون  وربما  واحدة.  لمرة   

ّ
إّل الدعم  عىل  الحصول  يقدرن عىل 

ي ذلك فريق عمل خط المساعدة الطارىء عىل إعطاء نصيحة عاجلة بشأن آليات  
مقدمي الخدمات، بما فن

ال أو التصدي  ء  المالجر إىل  اإلحالة   
ً
أيضا ويمكنهم  النِشط.  المعتدي  قبضة  من  وري  الَصن كالفرار  فورية، 

 خدمات دعم أخرى.  
  

العمل:  ي    طريقة 
فن تتمثل  للخطر  ن  المعرضي  الناس  وأولئك  ن  للناجي  الدعم  تقديم  طرق  إحدى  إن 

ي رسم خطة السالمة الجسدية والعاطفية الشخصية الخاصة بهم ومشار 
كة المعلومات عىل مساعدتهم فن

ي يمكن للنساء والفتيات وأفراد مجتمع الميم الوصول إليها إذا  
ء النر ي المالجر

أرقام خطوط المساعدة وفن
ي الوقت الحاضن 

ء مفتوحة فن ما قرروا الفرار أو عندما يصبحون قادرين عىل الفرار. إنتبه إىل أي من المالجر
خدمات كالب المرافقة، وما هي خطوط المساعدة    ويمكن الوصول إليها وتوفر الدعم للحيوانات، مثل

يقررون   عندما  أو  فّروا  ما  إذا  إليها  الوصول  من   
ً
بَصيا ن  المعاقي  للناس  يمكن  لكي  نص  بصيغة  المتوفرة 

للحيوانات  وتسمح  إليها  الوصول  ويمكن  اآلن  مفتوحة  هي  ي 
النر المفتوحة  ء  المالجر إىل  إنتبه  الفرار. 

الم كالب  خدمات  مثل  عتر المرافقة،  الدعم  تقديم  لغرض  المتوفرة  المساعدة  خطوط  هي  وما  رافقة، 
نيت.   توجيه الرسائل النصية أو منتديات اإلنتر

االرسي   مثال:  العنف  منع  إذاعية حول  برامج  بإنتاج  غواتيماال  ي 
فن االصلية  للشعوب  نساء  منظمة  تقوم 

ي 
اللوانر النساء  إىل  الوصول  ي 

فن للمساعدة  األصلية  الشعوب  لغات  من  ي  بلغة 
وفن األسبانية.  يتكلمن  ال   

منظمة   تقوم  التواصل   Deaf Women Includedزمبابوي  وسائل  عتر  فيديو  مقاطع  وتوزيــــع  بإنتاج 
ن من العنف األرسي.     اإلجتماعي بلغة اإلشارة، وهي تتضمن موارد للناجي 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
ومعدات  كمبيوتر  جهاز  أمام  تجلس  ن  األصليي  السكان  من  امرأة  الصورة:  .   وصف  اإلذاعي البث  تسجيل  أثناء  تسجيل 

 Wangki Tangni :حقوق الصورة
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ي البيت 3
 
م بتنظيم إستجابات مجتمعية أثناء أوامر البقاء ف

ُ
 . ق

 

 :
ً
األمر مفيدا إليهم   لماذا يكون هذا  ان يمكن الوصول  المجتمع مثل األرسة واألصدقاء والجت  إن أعضاء 

موقع  ي 
فن يكونون  ال  قد  الذين  ن  للناجي  ويمكن  اآلخرين.  من  أرسع  بشكل  التدخل  ويمكنهم  أكتر  بسهولة 

الخطوط  إىل  للوصول  المجتمع  أعضاء  اإلعتماد عىل  الرسمية  الدعم  إىل خدمات  بالوصول  لهم  يسمح 
ي المجتمع الساخنة الطارئ

. إن جعل المعتدي يعلم بأن الناس فن ي ة لإلبالغ عن الخطر الذي يواجهه الناجر
ي ردع المزيد من اإلساءات. 

 عىل علم بما يحدث وأنهم يدينون العنف األرسي يمكن أن يساعد فن
 
 

العمل:  إستخدام   كيفية  ن  للناجي  يمكن 
إشارات بَصية وسمعية خارج منازلهم، أو  
أو   الهاتف  عىل  رمزية  كلمات  يستخدموا 
للمساعدة.  الحاجة  إىل  لإلشارة  نيت  اإلنتر
ويمكن ألعضاء المجتمع اإلستجابة لمثل 
طريق  عن  ذلك  ي 

فن بما  اإلشارات  هذه 
أو  الطارئة  الساخنة  بالخطوط  اإلتصال 

إ سلمي  إجراء  خالل  كتنظيم  من   ، بداعي
من   بالتدخل  بحضورهم  للمعتدين  إنذار 
ن   للصحافيي  ويمكن  ل.  ن المتن خارج 
الكلمة   لنشر   

ً
مفتاحا يكونوا  أن  ن  المحليي 

 بشأن إستجابات المجتمع بشكل فعال. 
 

 
 
 

 
 

 

ل إحدى  مثال:  ن ي نيكاراغوا بتنظيم أعضاء مجتمعها لمحاضة متن
تقوم منظمة تابعة إلحد الشعوب األصلية فن

ي والقدور )وهم عىل مسافة آمنة من 
الناجيات والشخص المسء إليها، وهم يطرقون بصوت عال عىل األوانن

ت مؤسسة ابعاد  بعضهم(. هذا من أجل تحذير وردع
َّ
الشخص المسء من إستخدام العنف. لقد أعد  ABAAD 

MENA  ي تقاسم المعلومات حول خط المساعدة
ي لبنان طريقة مبدعة فن

ي   –فن
من خالل رايات توضع فن

نيت أو الهاتف.  البلكونات والنوافذ – متغلبة عىل قيود العزلة ومحدودية خدمات اإلنتر
 

 

فة تعلق الفتة مكتوبة بالعربية برقم هاتف ومعلومات لضحايا   وصف الصورة: امرأة تقف عىل الشر
. حقوق الصورة: منظمة ابعادالعنف  ىلي

ن المتن : 
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 بناء الثقة مع الناجي   من العنف األرسيأشياء يجب تذكرها: 

 

 لخشية الضحايا من حدوث المزيد من 
ً
ي اإلبالغ عن جرائم العنف األرسي نظرا

 ما يكون هنالك نقص فن
ً
غالبا

العنف والحرج اإلجتماعي واإلنتقام. ولهذا السبب، يجب عىل األشخاص الذين يستجيبون لطلبات المساعدة  
التعا األرسي  العنف  إن من ضحايا  معهم.  الثقة  وبناء  ومراعاة ظروفهم  ن  الناجي  مع  الدقة  بالغ  نحو  مل عىل 

ن الذين يتصلون  ي تقديم الدعم للناجي 
ي تبذلها فن

ي الجهود النر
األوامر والنواهي التالية يمكن أن تنت  لك الدرب فن

 بمنظمتك. 
 افعىلي 

 

ي  •
حي له رغبتك وقدرتك عىل الحفاظ عىل رسية األمور النر

ِّ
/ة. وض ي ن الناجر قومي بإنشاء الثقة بينك وبي 

ي  
فر
َّ
ق حر

ر
ت المساعدة.  عىل  ليحصل  بالكامل  حكايته  ورة رسد  بالَصن له  ي 

ينبىعن ال  بأنه  وأعِلميه  بها،  ك  يختر
ي المزيد من الحوار 

/ة تشعر بالراحة قبل الدخول فن ي د من أن الناجر
ُّ
 معها بخصوص وضعِها. للتأك

/ة.  • ي  للناجر
ً
 أو صديقا

ً
 إجعىلي من نفسك حليفا

ي وأصِغ له دون إصدار حكم عىل ما يقوله.  • ي عن تصديقك لما يقوله الناجر ِّ
تر
 عر

خِدم عبارات مثل  •
ر
ك"، إنه ليس ذنبك"، "أنا معك".  –إست

ُ
ق
ِّ
 "أنا أصد

ء المخص • ن من العنف األرسي. شاركي معه أرقام خطوط المساعدة الطارئة وأرقام المالجر  صة للناجي 

ي التخطيط للسالمة العاطفية والجسدية،   •
مي لهم العون فن

َّ
ي إعداد خطة للسالمة وقد

ن فن ساِعدي الناجي 
عىل   تركز  أن  يجب  وضعها  يتم  أية خطة  إن  اإلعتبار.  نظر  ي 

فن ر"  أي ضن إلحاق  "عدم  مبدأ  أخذ  مع 
الن أن  بما  يفضلونها،  ي 

النر األمور  عىل  وتقوم  ن  عىل  الناجي  وقدرتهم  بظروفهم  معرفة  األكتى  هم  اجون 
 التحرك وفق الخيارات المتاحة. 

وتعريف  • األرسي  العنف  من  ن  للناجي  الدعم  أنظمة  أو  القائمة  المجتمعية  وتوكوالت  التر بإدراج  ومي 
ُ
ق

ن بها.   الناجي 

 إىل إحتياجاتهم.  •
ً
ن إستنادا  قومي بإعداد وتكييف بروتوكوالت مجتمعية مع الناجي 

ومي بإد  •
ُ
طة أو المحاكم. ق /ة أمام الشر ي  للناجر

ً
 الء شهادتك دعما

 

 ال تفعىلي 
 

وأعضاء   ● األطفال  خاص  وبشكل  آخرين،  أشخاص  أمام  ي  الناجر مع  األرسي  العنف  حادثة  ي 
تناِقسر ال 
 األرسة. 

 ليستفز المعتدي.  ●
ُ
 عما فعله

ُ
ي أو تسأليه ي اللوم عىل الناجر ِ

 ال تلفر
ي ما  ●

فر
ِّ
/ة بأنكي ال تصد ي ي الناجر  يقوله. ال تختر

إتخاذ   ● ي 
م إستقالليته وقدرته فن ِ

المعتدي وأحتر يتقاسمه مع  الذي  ل  ن المتن /ة عىل ترك  ي الناجر ي  جترِ
ُ
ت ال 

 القرار بشأن الوقت اىلي يمكن له الِفرار. 
/ة عندما يشاركك قصته أو تحاوىلي إعادة صياغة ما يقوله، بإستثناء طرحك لألسئلة  ● ي ال تقاِطىعي الناجر

و  ي تعتتر ضن
 رية بالنسبة لكي لفهم الوضع. التوضيحية النر
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ي تطلب المساعدة 1
ومي بإنشاء أنظمة لتتبع كمية وطبيعة المكالمات التر

ُ
 . ق

  
  :
ً
، ويعود  لماذا يكون هذا األمر مفيدا

ً
ي جميع أنحاء العالم تقريبا

ي اإلبالغ عن العنف األرسي فن
هنالك نقص فن

 إىل  
ً
 لعملية جمع البيانات. لقد  هذا األمر جزئيا

ً
ا  كبت 

ً
أن الحرج واإلفتقار إىل إجراءات السالمة يشكالن تحديا

اتِه. إن هذا النوع   أعدت المنظمات النسائية الشعبية آليات لتتبع العنف األرسي وفهم طبيعتِه ووصف تأثت 
اتيجية قانونية، فهو مفتاح لتغيت  المعايت  اإلجت

 ماعية بخصوص العنف األرسي. من التوثيق هو أكتى من إستر
  
ر المرأة عىل تحمل   جتر

ُ
ي الكثت  من المجتمعات، ال ينظر الناس إىل العنف األرسي كجريمة، ولهذا السبب، ت

فن
التوثيق   إمكان  ي 

فن إن  اإلجتماعية.  أو  القانونية  أو  الطبية  الخدمات  عىل  الحصول  دون  النفسية  الصدمة 
ا  العنف  إظهار مدى وخطورة  ي 

فن المعايت   المساعدة  ي 
فن التشكيك  إىل  يميلون  الذين  األشخاص  ألرسي ودفع 

للعنف األرسي،   فيها رفض معياري  ي 
النر األماكن  ي 

اإلنسان. وفن إتخاذ موقف فعال لصالح حقوق  إىل  الضارة 
ي  
فن يساعد  األرسي  العنف  توثيق حدوث  إن  المشكلة.  إنكار حجم  الناس من  ن 

ِّ
ُيمك التوثيق  إىل  اإلفتقار  فإن 

 اس للقضاء عليِه. تعبئة الن
  
الخسائر   مع  بالتناغم  باإلزدياد  آخذ  العنف  هذا  فإن   ، الحاىلي الوقت  ي 

وفن
ي  
فن األرسي  العنف  توثيق  إن  الجائحة.  جلبتها  ي 

النر واإلقتصادية  اإلجتماعية 
إىل   الحاجة  ي فهم 

القرار فن المجتمعات وصناع  الحاضن سوف يساعد  الوقت 
    إعطاء األولوية لإلستجابات البناءة

ً
ي أوقات األزمة. فالتوثيق يجمع حقائقا

فن
من   أكتر  عدد  مع  تقاسمها  الشعبية  النسائية  للمجموعات  يمكن   

ً
وقصصا

ي  
فن تقدمية  ات  تغيت  إجراء  دعم  أجل  من  المصلحة،  واصحاب  الجمهور 

ن الخاصة بالعنف األرسي.     السياسات والقواني 
  

العمل:    الشعبيةطريقة  النسائية  المنظمات  من  الكثت    
من    تتلفر رسائل 

الخدمات   عىل  الحصول  خاللها  من  يسعون  األرسي  العنف  من  ن  ناجي 
واألمان. ومن خالل إنشاء قاعدة بيانات محمية تحتوي عىل بيانات مجهولة  
المصدر حول نداءات تطلب المساعدة، فإن المنظمات تقيم الدليل القياشي  

توثيق  العنف األرسي. ويتضمن  إليه  الذي وصل  االمدى  العنف    فيما يخص 
ويجب   والمحاورين،  ن  المستجيبي  عىل  المتأصلة  المخاطر  من   

ً
عددا األرسي 

مع   العمل  بشأن  المحلية  اإلرشادية  الخطوط  إستشارة  المنظمات  عىل 
   . ن  الناجي 

  
أعدت منظمة الصحة العالمية مجموعة من المبادىء التوجيهية    لقدمثال:  

أجل  ن   من  بالباحثي  األذى  إلحاق  خطر  .  خفض  األدنن الحد  إىل  ن  والمشاركي 
ي  
بالدرجة األوىل: توصيات فن النساء  العالمية، "وضع سالمة  الصحة  منظمة 

 (. 2001األخالق والسالمة خاصة ببحث حول العنف األرسي ضد النساء" )
 

 

 توثيق العنف األرسي 

وصف الصورة: غالف تقرير صادر عن إدارة  
الشؤون الجنسانية وصحة المرأة بمنظمة الصحة 
ي جنيف ، سويشا. يقول عنوان التقرير 

العالمية فن
: توصيات أخالقية وسالمة  

ً
، "وضع المرأة أول

ىلي ضد المرأة". حقوق  
ن ي العنف المتن

للبحث فن
: منظمة الصحة العالمية. الصورة  
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معالجة  2 أجل  من  األرسي  العنف  أشكال  جميع  بتوثيق  ومي 
ُ
ق المهمشي     احتياجات .  األشخاص 

 والمجتمعات المهمشة بشكل أفضل 
  

 :
ً
ي الوقت الذي    لماذا يكون هذا األمر مفيدا

ن من   ازدادتفن ة للناجي  فيه برامج الوقاية والخدمات المبارسر
تصلح  ي 

النر امج  التر ما هي  ن  لتثمي  منتظم  بشكل  امج  التر من  قليل  تقييم عدد   
ّ
إّل يتم  لم  األرسي،  العنف 

ن وألي من   ي ذلك األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة أو أعضاء  للناجي 
امج، بما فن م هذه التر

َّ
قد
ُ
ن ت الناجي 

 إىل ِشحة البيانات المصنفة المتوفرة  
ً
مجتمع الميم أو أعضاء مجموعات مهمشة أخرى. ويرجع هذا جزئيا

ن من العنف األرسي ونطاق   ي يعانون منها. لقد    االعتداءاتحول الناجي 
العنف   جميع أشكال  ازدادتالنر

إن   األزمة.  أوقات  أثناء  هائل  بشكل  بها    التقاطاألرسي  يعمل  ي 
النر للكيفية  فهمنا  يعمق  أشكالِه  جميع 

ي أكتى األماكن 
ي توجيه الموارد والجهود بشكل أفضل فن

.   احتماال العنف ويساعدنا فن  أن تحدث فيها تغيت 
  

العمل:    األرسي  طريقة  العنف  توثيق  يتضمن  ما  أو   التقاطعادة  إساءة جسدية  الناجون حول  يقدمها  بالغات 
 توثيق 

ً
ي لنا أيضا

 ينبىعن
ً
 شامال

ً
ن أو أولياء األمور. ومن أجل ان يكون لدينا فهما كاء حميميي  عاطفية ترتكب من قبل رسر

ف"،   "الشر كجرائم  األرسي،  العنف  من  أخرى  وأشكال  اإلناث، هجمحاالت  الحارقة، قتل  الكيميائية  المواد  ات 
العنف   إجباري،  بشكل  التناسلية  األعضاء  أوقطع  الُمعينة، االقتصاديتشويه  واألجهزة  األدوية  من  الحرمان   ،

ي   اإلنجانر العنف  المؤسسات،  ي 
فن القشي  اإليداع 

إطار  ي 
فن اإلغتصاب  ذلك  ي 

فن بما   ، الجنسي والعنف 
الذي  الوقت  تحديد  ن  الموثقي  عىل  يجب  الزواج. 
معرض   ي 

سكانن مجتمع  ي 
فن  
ً
عضوا ي  الناجر فيه  يكون 

االحتياجات  ذوي  األشخاص  ذلك  ي 
فن بما  للخطر، 

مجتمع  الخاص الشيوخ،  والشباب،  األطفال  ة، 
للمعايت  الميم،   ن  الُمطابقي  غت   األشخاص 

االحتياجات   ذوات  للنساء  وبالنسبة  الجنسانية. 
الذين  األشخاص  أولئك  عىل  يجب  الخاصة، 
ي الوصول  

ي التوثيق بذل جهود خاصة فن
يساعدون فن

إمكانهن   ي 
فن أن  من  د 

ُّ
والتأك النسوة    االتصال لهؤالء 

هذ من  سبيل  بأفراد  ذلك، عىل  ي 
فن بما  الجماعات  ه 

أو  اإلشارة  بلغة  خبت   جم 
متر إىل  الوصول  المثال، 

، يجب أن 
ً
ا تعديل االسئلة لجعلها قابلة للفهم. أخت 
فيها   كز  تتر ي 

النر األماكن  التوثيق   االستجابات يتتبع 
ي 
فن التفاوت  حاالت  عن  للكشف  وذلك  والموارد 

يؤثر س أن  يمكن  الذي  األمر  الموارد،   عىل  توزيــــع 
ً
لبا

االصلية  والمجتمعات  والعنَصية  العرقية  األقليات 
والناس  الجنسية  وعديمي  والمهاجرين  ن  والالجئي 
والمجتمعات  الحروب  مناطق  ي 

فن الموجودون 
 المهمشة االخرى.     

  
 
 

 
 

 

 

ي توزع منشورات إعالمية  
وصف الصورة: امرأة ترتدي قناع وقان 

ل شخص ما. يد تصل  ن ي متن
من خالل النافذة  من خالل نافذة فن

الستقبال الكتيب. حقوق الصورة: جمعية اإلغاثة الطبية 
 .الفلسطينية
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نيت.    مثال:  ي قاعدة بيانات عىل اإلنتر
ي مناطقها وتسجيلها فن

تقوم منظمة أفروكولومبية بتوثيق العنف فن
ن إتصلوا بها عتر  ي مالجئها ومن ناجي 

ن فن ي العراق تقوم منظمة نسائية بتوثيق العنف األرسي من ساكني 
وفن

بالنساء ذوات االحتي أمريكا، تقوم منظمة خاصة  ي 
. وفن التواصل اإلجتماعي بتوثيق  وسائل  اجات الخاصة 

 التحديات والنجاحات من خالل جمع صور وقصص لنساء وفتيات ذوات احتياجات خاصة. 
 
 

  

 أشياء يجب تذكرها: الشية أثناء التوثيق 
 
ن من أجل ضمان   ي يقدمها الناجون، كما يجب عدم الكشف عن هوية الناجي 

يجب الحفاظ عىل رسية المعلومات النر
  سالمتهم. 

 

ي عىل جميع المعلومات عىل جهاز كمبيوتر   الحاسوب إذا كانت لديك إمكانية للوصول إىل  •
نيت، حاِفظن واإلنتر

ي أية معلومات عىل أجهزة الهواتف النقالة. 
ي عىل نسخ ورقية من الوثائق. ال تخِزنن

بفر
ُ
 محمي بكلمة مرور وال ت

 

 ِلفريق   •
ّ
ي مكان آمن وأنه ال يمكن إّل

دي من خزن جميع الوثائق فن
َّ
، تأك ي

ن التوثيق الورفر ي تستخدمي 
إذا كننر

ل الوصول إىل الملفات.      العمل المخوَّ
 

نظام    مثال:  المنظمات  بعض  تستخدم  الديمقراطية  الكونغو  جمهورية  من  قية  الشر المنطقة  ي 
فن

. فمث ي
ي عمليات التوثيق الورفر

 يحتوي سجل ما عىل إسم وعنوان وتفاصيل قضية أحد  التشفت  فن
ً
ال

أفراد   من  واحد   شخص 
ّ
إّل يستطيع  وال  بالناجية.  ترتبط  رقمية  تعريف  شفرة  جانب  إىل   ، ن الناجي 

 عن الحفاظ عىل السجل. إن جميع الوثائق األخرى  
ً
فريق العمل الوصول إىل السجل ويكون مسؤول

 
ّ
إّل المنظمة ال تستخدم  ي تستخدمها 

أجل ضمان    النر بالناجية من  الخاصة  الرقمية  التعريف  شفرة 
  الحفاظ عىل سالمة جميع التفاصيل وعدم الكشف عن هوية صاحبة الملف.     

 

 

ي خط 
ل وصف الصورة: تقف أربــع نساء فن ن ، مع الحفاظ عىل المسافة بينهما ، مع أباريق الماء والدالء. حقوق  خارج المتن

 MADRE الصورة
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اك الجمهور والتفاعل مع المجتمعات بشأن العنف  م األقسام التالية رسائل وأدوات يمكنك إستخدامها إلرسر
ِّ
د
ر
ق
ُ
ت

مع   يتناسب  بما  تعديلها  ويمكن  اإلجتماعي  اإلبعاد  بيئات  إستخدامها ضمن  األدوات هو  من  الهدف  إن  األرسي. 
مجة هذه   التر أمثلة  إستخدام  ويمكن  مجتمعك.  أو  الشعبية    –بيئتك  النسوية  المنظمات  ات  ِمن ختر المستمدة 

العالم بأرسه   ي 
الكوارث فن أو  اع  ن التن ي ظروف 

المرأة فن التواصل   –ومنظمات  امج اإلذاعية ووسائل  المجتمع والتر ي 
فن

نيت والمشاركة عتر البلوتوث بعمليا  ت تحويل واسعة من هاتف إىل هاتف آخر. اإلجتماعي ومنتديات اإلنتر
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

أسئلة  طرح  اإلمكان  ي 
وفن اتها.  وتأثت  األرسي  العنف  بشأن  المسبقة  األفكار  يتحدى  أن  تعلم"  "هل  اسل  لتر يمكن 

اك الجمهور، ومن ثم اإلجابة   نيت إلرسر ي أو طرحها عتر اإلذاعة أو برامج عىل اإلنتر
اضن "هل تعلم" عىل جمهور إفتر

 الحقائق أدناه.  مشاركةعنها من خالل 
 

 

اتها؟هل تعلم ما   المقصود بالعنف األرسي، وعدد مرات حدوثها، وما هي تأثت 
 

يك، أو أحد األبناء أو الوالد، أو أقرباء الزوج  • ي لزوج، أو رسر
العنف األرسي هو اعتداء جسدي أو جنسي أو عاطفن

ل. ويستخدم المعتدون العنف األرسي للتأكيد عىل هيمنتهم ن  أو الزوجة، أو فرد من افراد األرسة أو المتن
 وسيطرتهم. 

 

ي عالقات قد   %30حسب ما تقوله منظمة الصحة العالمية، هنالك ما يقارب  •
من النساء ممن دخلنر فن

يك حميم.  ي حياتهن عىل يد رسر
 تعرضن إىل شكل ما من العنف فن

 

 "تراسل "هل تعلم؟

ي لمنع ومعالجة وتوثيق العنف األرسي امجر اسل التر
 التر

 

اسل عتر اإلذاعة والتلف
يونز التر  
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ات ضارة عىل صحة المرء الجسدية والعقلية، وإستقراره اإلقتصادي وحياته المهنية.   • للعنف األرسي تأثت 
ي الناجون من اإلكتئاب  ويمكنه أ

ي وأفراد أرسته اآلخرين. ويمكن أن يعانن  عىل أطفال الناجر
ً
 أيضا

ً
ن يؤثر سلبيا

 والصدمة واإلجهاد الشديد والقلق. 
 
 

ي خطر؟ 19-هل تعلم لماذا يزداد العنف األرسي أثناء أزمة كوفيد
 
 وَمن يكون ف

 

ي خطر. بالنسبة للكثت  من النساء   •
ض أن النساء فن ي أماكن يفتر

ي أعىل درجاتِه فن
والفتيات يكون تهديد العنف فن

بسبب  مستمر  تزايد  ي 
فن األرسي  للعنف  النساء  تعرض  إن  منازلهن.  ي 

فن أي  لهن:  بالنسبة   
ً
أمانا األكتى  تكون 

وإيقاف  الحظر  وحاالت  اإلجتماعي  واإلبعاد  ل  ن المتن ي 
فن ي 
الذانر الصحي  بالحجر  الخاصة  الحكومة  سياسات 

 مات غت  األساسية. تقديم الخد
 

ن من أفراد مجتمع الميم عىل العزل مع أفراد  • ي خطر. قد ُيجتر الشباب واألشخاص البالغي 
أفراد مجتمع الميم فن

 أو 
ً
ن جنسيا ي الجنس أو المتحولي  ن أو ُمزدوجر ي غت  ذلك من المساحات الكاِرهة للمثليي 

األرسة الُمعادين لهم أو فن
ي سياق كوفيد الكوير، مما يزيد ِمن تعرضهم للعن

 . 19-ف األرسي فن
 

•  ( المتحدة  لألمم  التابع  الطفولة  دعم  صندوق  يالحظ  خطر.  ي 
فن يقع UNICEFاألطفال  سنة،  كل  ي 

"فن أن   )
لية   275حواىلي   ن المتن للحياة  الكاملة  العواقب  ويتحملون  األرسي  العنف  ان  نت  مرم  ي 

فن طفل  مليون 
 المضطربة." 

 

ي خطر. ت •
ن من ذوي االحتياجات الخاصة األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة فن رتفع إحتماالت نجاة البالغي 

وترتفع  ن  المعوقي  غت   ن  البالغي  األشخاص  لدى  الحال  عليه  هو  عّما  المرة  ونصف  بمرة  األرسي  العنف  من 
لدى  الحال  هو  عما   

ً
تقريبا مرات  بأربــع  للعنف  الخاصة  االحتياجات  ذوي  من  األطفال  تعرض  إحتماالت 

  هم إعاقة.      األطفال الذين ليست لدي
 

ن ولهذا   • ليي  ن
كاء متن النساء ذوات االحتياجات الخاصة ال يعشن مع رسر بأن  ون بشكل غت  صحيح  الكثت  يعتقد 

كاء. عالوة عىل ذلك،  السبب فإنهن ال يتعرضن للعنف األرسي. هذا غت  صحيح. فالكثت  منهن يعشن مع رسر
كا األرسة  أعضاء  قبل  من  األرسي  العنف  ب 

َ
ُيرتك أن  ي ُيمكن 

فن يعيشون  آخرين  وأشخاص  واألشقاء  لوالدين 
ي ذلك أولئك األشخاص الذين يقدمون الرعاية. 

ل، بما فن ن  المتن
 

ي ترزح تحت وطأة ظلم إجتماعي وإقتصادي   •
ج عىل أساس األصل أو الجنسية أو  أعضاء المجتمعات النر نهر ُممر

 ما  
ً
 معرضون لخطر العنف األرسي، وغالبا

ً
يفتقرون إىل إمكانية الوصول إىل أحوال إجتماعية أخرى هم أيضا

 الموارد والخدمات الالزمة للتصدي ِلهذا الخطر.  
 

 

ايد؟    هل لديك ِعلم يشأن النداء العالمي الذي يدعو إىل إيقاف العنف األرسي المتر 
 

المتحدة   • العام لألمم  ن  ي العنف األرسي"،  لقد شجب األمي 
المرتبطة بحاالت حظر  "الطفرة العالمية المرّوعة فن

ي تفرضها الحكومات كنتيجة لجهود االستجابة لجائحة كوفيد 
 إىل أن ا 19-التجول النر

ً
ا لعنف ال يقتَص عىل  . ُمشت 

المكان  العنف هو  فيه خطر  يلوح  أكتى مكان  إن  والفتيات،  النساء  للعديد من  "بالنسبة  المعارك. وأن  ساحة 
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لهنّ  األمان  واحة  يكون  أن  به  ض  ُيفتر ل: الذي  ن المتن ي   ."إنه 
فن الزيادة  لهذه  للتصدي  إجراءات  إتخاذ  إىل  ودعا 

 مستوى العنف األرسي. 
 

 

يك الحمميم؟   هل تعلم ما المقصود بعنف الشر
 

أو   • الجنسي  أو  الجسدي  أو  ي 
العاطفن العنف  ويشمل  العنف  أشكال  من  شكل  هو  الحميم  يك  الشر عنف 

يك/ة.     اإلقتصادي ضد الزوج/ة أو الشر
 
 
 

يك الحميم؟   هل تعرف كيف يختلف العنف األرسي عن عنف الشر
 

ي بعض  •
م مصطلح "العنف األرسي" فن

ر
يك الحميم هو شكل من أشكال العنف األرسي. بينما ُيستخد عنف الشر

ي األرسة، وليس إىل  
يك الحميم"، ويتضمن العنف االرسي اإلساءة إىل عضو فن األوقات ِلُيشت  إىل "عنف الشر

يك الحميم  . الشر
ً
، هو يتضمن اإلساءة إىل األطفال أو األقرباء األكتر سنا

ً
 لوحده. فمثال

 

يك  • الشر الحميم.  يكه  رسر أو  المرء  زوج  يستهدف  أنه  هو  الحميم  يك  الشر لعنف  ة  ن الممت  السمات  إحدى  إن 
 الحميم هو فرد "لديك معه أو كانت لديك معه عالقة شخصية أو جنسية وثيقة". 

 
 

 بعض األمثلة:  •
 

o  ب، رفس  –الجسدي العنف  صفع، ضن
o   اإلغتصاب وأشكال اإلكراه الجنسي األخرى أو غت  ذلك من أشكال السلوك الجنسي غت    –العنف الجنسي

ي 
 الرضان 

o   )تحطيم االشياء(   –اإلساءة العاطفية )النفسية 
ً
اإلهانات واإلستخفاف واإلذالل الدائم والتخويف )مثال

األ  بأخذ  والتهديد  األذى  بإلحاق  األرسة والتهديد  عن  ما  شخص  عزل  مثل  التحكمية  والسلوكات  طفال 
 واألصدقاء أو مراقبة حركاتهِ 

o   اإلقتصادي أو    –العنف  التعليم  أو  التوظيف  أو  المالية  الموارد  إىل  الوصول  من  ن  الناجي  إمكانية  تقييد 
 الرعاية الطبية. 

 
 
 
 
 
 

ي  
فن ة  قصت  إختبارات  دمج  نامجإن  مع   التر التواصل  عىل  الجمهور  وُيشجع   

ً
تفاعليا  

ً
عنَصا ُيضيف  بك  الخاص 

 المعلومات، مما يزيد من إحتمال أنهم سيتذكرونها ويضعونها قيد اإلستخدام.  

ح  رسر
 

 أسئلة واجوبة 
 

 

! قصت   اختبار   
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،    خرافة: 
ً
جسديا  

ً
عنفا  

ّ
إّل ليس  هو  األرسي  العنف 

 .  الغت 
 

ي    حقيقة: 
ولفظن إعتداء جسدي  هو  األرسي  العنف 

والمطاردة  واإلكراه  العزل  ذلك  ي 
فن بما   ، وجنسي

وتوجيه  األمانة  وخيانة  اإلقتصادي  والتحكم 
وتحطيم   ي 

العاطفن والكبت  والتخويف  التهديدات 
لية.      ن  الممتلكات وإيذاء الحيوانات المتن

 

 
؟ 1

ً
 أرسيا

ً
َ عنفا عتتر

ُ
 . أي من األفعال التالية ت

يكك آ(  ب رسر  ضن
يكك   ب( إهانة أو إنتقاد رسر

يكك إىل المال   ت( وضع حد إلمكانية ووصول رسر
 ث( جميع األمور أعاله 

 
 : ث 1جواب السؤال 

 

 

 
لدى    خرافة:  الغضب  تولد  ي 

فن الناجون  يتسبب 
 . ن كائهم، مما يؤدي بهم إىل أن يصبحوا عنيفي   رسر

 
من  حقيقة بالعديد  الناجون  يقوم  ما   

ً
غالبا  :

أن هذا سيوِقف  ي 
فن  
ً
أمال لتغيت  سلوكهم  المحاوالت 

يستخدمون   فالمعتدون  يفلح.  ال  هذا  اإلعتداء. 
السيطرة   عىل  للتأكيد  األرسي  ال  العنف  والهيمنة. 

شعر   لو  حنر   ،
ً
إطالقا األرسي  للعنف  ير  تتر يوجد 

ي بالغضب عند قيامه بإرتكاب العنف. 
 الجانن

خطأ: 2 أم  صح  الناجون   .  يقوم  األحيان  بعض  ي 
فن

 بإستفزاز الجناة ويدفعونهم إىل إرتكاب العنف االرسي. 
 

   خطأ! : 2جواب السؤال 
 

 
 

ي   خراقة: 
فن تتسبب  واإلجهاد  والكحول  العقاقت  

 حدوث العنف األرسي. 
 

أو   : حقيقة الكحول  المعتدون  يستخدم  أن  يمكن 
المجِهد   العمل  ظروف  أو  العقاقت   إستخدام  إساءة 
ن  بي  إرتباط  وجود  من  الرغم  وعىل  للعنف.  كأعذار 
العنف.   ن  وبي  أخرى  مادة  إستخدام  أو سوء  الكحول 
 أن هذا ال يمثل عالقة سببية. فهذه طريقة إللقاء  

ّ
إّل

آخ مكان  ي 
فن ي 

العنفن السلوك  عن   المسؤولية 
ً
وبدل ر. 
بشكل  ُيستخدمان  واإلعتداء  العنف  فإن  ذلك،  من 
السيطرة  ممارسة  بغية  الجناة  قبل  من   

ً
تقريبا دائم 

وراء  الكامنة  األسباب  إن  اآلخرين.  عىل  والهيمنة 
ي ثقافة كره النساء والتسلط  

العنف األرسي تتمثل فن
السلطة  وهرمية  باإلستحقاق  واإلحساس  األبوي 

ل أو المجتمع.   القائمة داخل االرسة أو  ن  المتن

 
العنف .  3 إرتكاب  إىل  ما   

ً
شخصا يدفع  الذي  ما 

  االرسي؟
 

ب الخمر وإساءة إستخدام العقاقت    آ( رسر
 ب( اإلجهاد الناتج عن العمل

ي السيطرة والهيمنة 
ت( اإلحساس بإمتالك الحق فن

يك.   عىل الشر
 ث( جميع األمور أعاله 

 
  : ت3جواب السؤال 
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الحميم،    خرافة:  يك  الشر تأديب  ي 
فن الحق  للرجال 
  وهذا األمر ليس بجريمة. 

 
إن المعايت  الجندرية األبوية قد أدت بالكثت     حقيقة: 

التحكم   ي 
فن الحق  بإن للرجال  الناس إىل اإلعتقاد  من 

أكتى   النساء  يجعل  الذي  األمر  تأديبهن،  أو  بالنساء 
ال   النساء  ضد  العنف  إن  األرسي.  للعنف   

ً
تعرضا
عىل يمك ويجب  األمر،  يكن  مهما   ،

ً
إطالقا يره  تتر ن 

لحل   اء 
ّ
البن الِحوار  إستخدام  واألزواج  كاء  الشر

الخالفات. ويجب أن يكون لدى النساء القدرة عىل 
المسائل  بشأن  القرارات  وإتخاذ  آرائهن  عن  التعبت  

ي تؤثر عىل الحياة الخاصة بهن بكل حرية.  
 النر

 

ي تأ . صح أم خطأ: 4
 ديب النساء. للرجال الحق فن

 
 خطأ!  : 4جواب السؤال 

 

 
 

من    خرافة:  ن  الناجي  فإن   ،
ً
شديدا العنف  كان  إذا 

 .
ً
يك فورا كون الشر  العنف األرسي سيتر

 
الِفرار   حقيقة:  األرسي  العنف  من  الناجون  يقدر  ال 

فالمعايت    مختلفة.  ألسباب  إليهم  ن  الُمسيئي  من 
المجتمعية والثقافية قد تؤدي بهم إىل اإلعتقاد بأن  
الذي   األمر  ألخطائهم،  نتيجة  جاءت  قد  اإلساءة 
يتجنبون  درجة  إىل  بالخجل  الشعور  إىل  بهم  يؤدي 

ي  للشر يمكن  الموضوع.  حول  الكالم  ء  فيها  المسي ك 
كهم غت   

يتر الذي  األمر  المال،  إىل  يقيد وصولهم  أن 
ل.  ن المتن غادروا  ما  إذا  أنفسهم  إعالة  عىل  قادرين 
أرسهم  عن  ن  الناجي  بعزل  المسيئون  يقوم  ما   

ً
وغالبا

ي 
النر الدعم  شبكات  من  يحرمهم  وهذا  وأصدقائهم، 

ي لهم التوجه إليها إذا ما حاولوا الِفرار. إن إتخاذ  
ينبىعن

الفِ  ي خطر  قرار 
فن ي  الناجر يضع  قد   

ً
أيضا بدوره  رار هو 

أحسَّ   أو  ء  المسي وجد  ما  إذا  للعنف  للتعرض  أكتر 
 بأنه بدأ يفقد زمام السيطرة.   

ء 5 يك المسي  . ما الذي يمنع الناجي   من ترك الشر
 

 آ( الخجل والخوف 
يك  ب( اإلعتماد اإلقتصادي عىل الشر
 األرسة ت( العزل اإلجتماعي عن األصدقاء أو 

 ث( جميع األمور أعاله 
 

 ث!  : 5جواب السؤال 
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نيت االخرى لرفع مستوى التوعية بشأن  امج النصية عىل اإلذاعة والتلفزيون ومنتديات اإلنتر يمكن قراءة هذه التر
 
ُ
يقوله ما  يفهمون  الناس  ي جعل 

فن اإلستمرار  امج عىل  التر م 
ِّ
مقد يساعد  النضي  نامج  التر إن  الجائحة.  أثناء  العنف 
ة، ويمكن إستخدامه إىل جا ة قصت 

اك الجمهور لفتر ة. وإرسر راُسل "هل تعلم" واإلختبارات القصت 
ر
 نب ت

 

 

 عينة برامج نصية  

 
نامج النصي #   1التر

 
نامج النضي   بداية التر

 
ل هذه األيام؟ ن ي المتن

 بكم! البقاء فن
ً
ل كل الوقت، ولكنه ألمر حسن أن تبفر  أهال ن ي المتن

 أن تبفر فن
ً
قد يبدو غريبا

! أليس األمر كذلك؟ لسوء الحظ األمر ليس كذلك بالنسبة لكل الناس.  
ر
 وأنت تجلس مع أحبابك

ً
 سالما

 
ك ي البيت بأنه يتوجب علينا قضاء مزيد من الوقت مع أعضاء االرسة أو الشر

ي البقاء فن
اء  فبالنسبة لبعضنا، يعنن

ي وجنسي وحنر إقتصادي عىل أيدي أولئك الذين  
ا قد يتعرض لعنف جسدي وعاطفن

ّ
. البعض من ن الُمسيئي 

ء يطلق عليِه "العنف األرسي."  ب الناس إلينا. إن هذا السلوك المسي  هم أقرر
 
مع   العزل  عىل  بعضُهن  ُيجتر  فقد  األرسي.  العنف  من  خاصة  وحماية  خاص  إهتمام  إىل  حاجة  ي 

فن النساء 
   أعضاء

ُ
ن داخل األرسة، وقد يحدث العنف األرسي وراء أبواب مغلقة، مما يجعل تتبعه والتصدي له عدائيي 
نحو   السىعي  أو حنر  العنف  اإلبالغ عن  من  ن  الناجي  من  الكثت   يمنعان  والخجل  العار  إن وصمة   .

ً
 صعبا

ً
أمرا

أن جائحة كوفيد  كما  المساعدة من األصدقاء واألرسة.  العنف  جعلت من    19-الحصول عىل  أمر مواجهة 
 صعوبة بالنسبة لكثت  من الناس. 

 األرسي أكتى
 

والعقلية   الجسدية  بالصحة  ر  الَصن إلحاق  األرسي  للعنف  المهنية   االقتصادي  واالستقرار يمكن  والحياة 
ن من   الناجي  ي بعض 

ي وأعضاء أرستِه. ويعانن الناجر نتائج سلبية عىل أطفال   
ً
أن يكون له ايضا . ويمكن  ي للناجر

إتخاذ   االكتئاب ي 
فن نجحوا  ما  إذا  د  التشر إىل  ببعضهم  األمر  ينتهي  وقد  والقلق.  الشديد  واإلجهاد  والصدمة 

 القرار بالفرار. 
 
، عىل  ن ن اإلجتماعيي  ي ذلك األخصائيي 

بما فن ي الخطوط األمامية  النساء ومستجينر أن يكون لمنظمات  يمكن 
 
ً
.  اية حال، القدرة عىل تقديم المساعدة، إذا ما كنت تواجه عنفا

ً
 أرسيا

 
 تقديم 

ً
 من العنف، يمكنك أنت أيضا

ً
 ناجيا

ً
ي أن هنالك شخصا

 أو راودك الشك فن
ً
 أرسيا

ً
فإذا ما شهدت عنفا

م باإلبالغ عن العنف األرسي إذا ماكنت تراه يحدث  
ُ
المساعدة من خالل إتخاذ بعض الخطوات البسيطة. ق

ِتك إذا ما كنت تشعر  ق ِمن أِحبَّ
َّ
ق حر

ر
 للعنف االرسي،   أمام عينيك. ت

ّ
ل كّل

ُ
ء. ق بأنهم عالقون لدى شخص مسي

، يمكن أن نخلق ثقافة خالية من العنف 
ً
وأخترِ اآلخرين بأنك تعاِرض العنف األرسي. فنحن، إن عملنا معا

    األرسي. 
 

نامج النضي   إنتهاء التر
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نامج النصي # اُسل للقادة المؤثرين من أجل دعم منع العنف األرسي  2التر
 : الترَ

 
نامج النضي   بداية التر

 
منع   ي 

فن أدوارنا   
ً
جميعا نلعب  فكما  األرسي.  العنف  نتحدث حول  أن  لنا  ي 

وينبىعن المؤثر[  القائد  ]اسم  إسمي 
 أن نحمي مجتمعنا من العنف األرس 19-إنتشار كوفيد

ً
ي لنا أيضا

 ي. ، ينبىعن
 

ي السنة الماضية واجهت  19-قبل ظهور كوفيد
مليون    243، كان العنف األرسي يشكل مشكلة بالفعل. ففن

الجائحة/  ي ظل 
الرقم فن يك. وسوف يرتفع هذا   من الشر

ً
أو جسديا  

ً
 جنسيا

ً
العالم عنفا أنحاء  ي 

إمرأة وفتاة فن
 لدينا دور يجب أن

ً
 منع حدوث هذا األمر. نحن جميعا

ً
نلعبه، و]منظمة[ موجودة هنا   ومن واجبنا جميعا

 من أجل تقديم المساعدة. 
 
  
ً
 من أن تؤذي شخصا

ً
 بدل

ً
ذ دقيقة واحدة لتأخذ نفسا

ُ
ف وخ

َّ
 أو تشعر بالضغط الشديد، توق

ً
إذا كنت متوترا

ي بعض األوقات، ولكن هذه األحاسيس  
 منك. إن من الطبيىعي وِمن المتوقع أن تشعر بالتوتر أو العجز فن

ً
قريبا

ر   تتر ي ال 
فن ما  فرد  أو  يكك  مع رسر بجميع جوانبها  المشاكل  ناِقش  أرستك.   أفراد  أحد  العنف ضد  إستخدام 

ي صوتك أو ترفع يدك. أطلب المساعدة عندما تحتاجها. إن ]المنظمة[  
ّ

ىل عر
ُ
 من أن ت

ً
ارستك من أجل حلها بدل

 أثناء هذا الوقت الصعب. 
ً
ات الالزمة لمساعدتنا جميعا  تمتلك الموارد والختر

 
ت جميع أنماط حياتنا اليومية بسبب هذه األزمة، وقد ي ي البيت. لقد تغت 

ام جميع الموجودين فن ي إحتر
نبىعن

ي إمكاننا أن نقرر كمجتمع بأن الجميع متساوون وليس هنالك شخص 
ي البيت، ولكن فن

تبدو األمور مختلفة فن
 يستحق التعرض للعنف.   

 
نامج النضي   نهاية التر

ن وصف الصورة: صورة  ي تجعيد العضلة ذات الرأسي 
المرأة ترتدي قناع واٍق وذراعها مرفوعة فن

ي يقول: "ثورة". حقوق الصورة: أحمد فالح  بأسلوب روزي ريفيتر ، مع نص عرنر
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ي نشر وتوسيع نطاق رسائل
ك الخاصة بمنع العنف األرسي يمكن أن تكون وسائل التواصل اإلجتماعي أداة فعالة فن

ي 
فن الناس  من  المئات  إىل  بشعة  المعلومات  نشر  يمكن  إذ  األرسي.  العنف  من  ن  للناجي  المتاحة  والخدمات 

ي جعل الرسائل 
، ويمكن للرسومات ذات المظهر الجذاب المساعدة فن مجتمعاتك عتر وسائل التواصل االجتماعي

ضمن معلومات تعليمية حول العنف األرسي، مثل المكان الذي أكتى جاذبية لجمهورك. والرسومات يمكن أن تت
م 
ِّ
وتقد األرسي  العنف  تمنع  ي 

النر الوقاية  رسائل   
ً
أيضا تشمل  أن  ويمكن  والخدمات.  المساعدة  ي  الناجر فيه  يجد 

التحدث   عىل  تشجيعهم  بهدف  الناس،  عموم  إىل   
ً
أيضا الرسائل  توجيه  يمكن  كما  اعات.  ن التن لحل  بديلة,   

ً
حلول
 المساعدة إذا ما كانوا يعلمون أو ينتابهم الشك بأن هنالك شخص ما نحر من العنف األرسي.     وإبداء

 
ي مجتمعك ويزيدون من إحتمالية تفاعلهم 

 ما يكون لدى القادة المؤثرين النفوذ للوصول إىل أناس بارزين فن
ً
غالبا

وعند   آخرين.  مع  المعلومات  وتشارك  التواصل  مواقع  عىل  ه  تنشر ما  التواصل مع  لوسائل  الرسوم  تصميم 
منابرهم  عىل   

ً
علنا يتحدثوا  أو  إقتباسات  ليقدموا  المؤثرين  القادة  مع  ن  وتعاور  

ً
دائما األمر  هذا  ر 

َّ
تذك  ، اإلجتماعي

ن مواردك.   الشخصية، مستخدمي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يكها، مع نص باللغة األسبانية يقول: "العنف ليس  ن مكدومة واقفة إىل جانب رسر وصف الصورة: رسم إمرأة بعي 
ق بأن هذه ستكون آخر مرة."  

ِّ
صد

ُ
 للحب أو العاطفة أو العناية. ال ت

ً
 بيانا

ً
 أبدا

 
ر الصورة: صندوق األمم المتحدة للسكان 

ر
صد  مر

 
 

االجتماعي رسائل ورسومات وسائل التواصل   

اُسل عتر وسائل التواصل 
االجتماعي الترَ  
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ي جمهورية الكونغو SOFEPADIوصف الصورة: تغريدة من من منظمة لحقوق المرأة تدع 
، يقع مقرها فن

ي #العنف األرسي  19-الديمقراطية، تقول: "#كوفيد
ي هذا الوقت حيث يراع اإلحتواء، فإننا نحذر من زيادة فن

فن
ا سياسة إلدارة الحالة. إننا ندعو )يتم إغتصاب النساء واألطفال( # جمهورية الكونغو الديمقراطية ليست لديه

ن من أجل رفع مستوى التوعية."   ن للعمل كمدافعي   الرجال الواعي 
 

ر الصورة: 
ر
صد  SOFEPADIمر

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ن عىل اليسار  صف الصورةو : إمرأة بعي 

مكدومة تمسك بكرة قدم والفتة كتب عليها  
ب كرة، ال  باللغة الفرنسية: "اإلحتواء: أضن

ب إمرأة."   تَصن
 

ي  ي المغرنر
ر الصورة: المنتخب الوطنن

ر
صد مر

 لكرة القدم وزينب حواري

وصف الصورة عىل اليسار: إمرأة  
تضع يدها عىل فمها، ويحيط بها  
نص بالللغة العربية يقول: العنف 

 األرسي يتصاعد خالل أزمة كورونا."  
 

ّمان  ر الصورة: مركز عر
ر
صد  مر
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ي االعىل وصف الصورة
ي رسي فن

نيت للرجال فن اضية عىل اإلنتر ة عىل فيسبوك تحمل معلومات حول ندوة إفتر : نشر

ن ونص يوضح بالتفصيل معلومات الندوة.    ي األزمة. صور المتحدثي 
ي يواجهونها فن

 النكا لمناقشة حالة الشك النر
 

ر الصورة: 
ر
صد  MenEngage/ Nivendra Udumanمر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ي االعىل الصورةوصف 
ي بما أنهم فن

انن ية يقول: "أنا قلق بشأن جت  ن : رجل يبدو عليه القلق، مع نص باإلنجلت 

 ".
ً
 يعيشون عالقة تحكمية فعال

 
 Safer Leedsمصدر الصورة: 

 

 

 

https://twitter.com/LeedsCC_News/status/1247509712091971584
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وصف الصورة: سيدة الواليات المتحدة األوىل  
السابقة، ميشيل أوباما، قائلة: الرجال الشجعان،  

ي لهم الرجال 
 نماذج يحتذى بها ال ينبىعن

ً
الذين هم فعال

 بالقوة." 
ً
 إذالل النساء لكي يمنحوا أنفسهم شعورا

 
ر الصورة: 

ر
صد  The Daily Beastمر

 
 
 
               
 
 
 
 
 
 

اسل الخاص بك  ي التر
 
 إستخدام القادة المؤثرين ف

وصف الصورة:الممثل باتريك ستيوارت يتحدث أمام  
الجمهور حول شهادته لعنف أرسي داخل بيتِه  

ي أطباء  
ي بينر

. "كطفل، سمعت فن
ً
عندما كان طفال

ورجال إسعاف يقولون، يا سيدة ستيوارت يبدو أنك  
 ما  أدى إىل إستفزازِه." سيدة  

ً
قد فعلت شيئا

ستيوارت كالكما مسؤوالن عما حدث." هذا غت  
ء لتستفزه  ي لم تفعل أي شر

وحنر  –صحيح! والدنر
 الخيار الذي  

ً
لو فعلت ذلك، فإن العنف هو ليس أبدا

ي للرجل أتخاذه."  
 ينبىعن

ر الصورة: 
ر
صد   MTVمر
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وصف الصورة: صورة لمدافعة عن حقوق اإلنسان من 
جمهورية الكونغو الديمقراطية، مع نص بالفرنسية يقول: 

 ." 19-"أوقفوا كوفيد
 

ن لوسينج، رئيسة   SOFEPADIالسيدة جولي 
 
"يجب علينا نحن النساء إتخاذ إجراءات وقائية، يجب أن 

ل، يجب أن  ن ي أطفالنا داخل المتن
نتعلم غسل أيدينا. يجب  نبفر

كون العناية باألطفال  عىل الرجال مساعدة النساء، وأن ال يتر
لية للنساء وحدهن. إجعلوا األرسة تنعم بمناخ   ن واألعمال المتن

ي البيت،  
السعادة من  خالل مساعدة بعضكم لبعض فن

ي البيت." 
 حافظوا عىل السالم فن

 
 SOFEPADIمصدر الصورة: 

 

ة لحملة  وصف الصورة:  ي كوكس تنشر نشر
الممثلة كورتنن

ة  وع "ال للمزيد". النشر مناهضة للعنف األرسي من مشر
تقول "ال للمزيد "ولكنه شاب لطيف". ليس هنالك 
. لقد حان  عذر للعنف األرسي أو اإلعتداء الجنسي

 لكي نوِقف العنف." 
ً
 الوقت لنتكلم جميعا

وع ال للمزيد   مصدر الصورة: مشر
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 إرشادات: 

ة وسائل   • م بإضافة هاشتاغ إىل الرسم ونشر
ُ
ل كال ق

ُ
ن بك، عىل سبيل المثال #ق ي 

التواصل اإلجتماعي الخاصر
ي 
فن ببحث  القيام  خالل  من  المعلومات  إيجاد  للناس  السهل  من  يجعل  الهاشتاغ  إلن  األرسي.  للعنف 

 منتديات وسائل التواصل اإلجتماعي ومتابع التحديثات بشأن حملتك. 

 الناس.  ِت بشعار أو عبارة الفتة للنظر تشد إنتباهئإ •

. أدرِ  • ن  ج روابط أو معلومات لإلتصال ألية موارد محلية متاحة للناجي 
 
 
 
 
 
 
 

ي الرسائل  لقد نزل الناشطون والمدافعون عن حقوق اإلنسان إىل منتديات وسائل التواصل 
اإلجتماعي للتشارك فن

مع أولئك الناس ممن يحتمل تعرضهم للعنف االرسي. ويمكن لهذه الرسائل أن تتضمن إشارات وشفرات يتم 
ي أوقات الحاجة وتطِلق إستجابة من المجتمع. فعىل سبيل المثال: 

 إستخدامها فن
 

ىلي  أرِسل   ، الصحي الحجر  أثناء  ي 
عدان  أو  الطبع  رديء  يك  رسر مع   

ر
ُعِلقت ما  إذا 

 رسالة بشأن وصفة الكعك المفضلة لدي لكي أتحقق من أحوالك بإستمرار.      
 
ألخذ  إليك  ي 

آنر سوف  المرشوشة"  "الكعكة  حول  يدور  سؤالك  كان  ما  إذا 
 أطفالك. 

                       

أدخل صورة قائد  
 مؤثر هنا 

 

 أدخل النص هنا 
 

م بإنشاء ا
ُ
ة الخاصة بكق لنشر  

ي يمكن 
وي    ج للشفرات التر إستخدام وسائل التواصل اإلجتماعي للتر
ي مساعدة الناجي   من العنف اإلجتماعي 

 
 إستخدامها ف

 لكيفية عمل رسم لوسائل التواصل االجتماعي الخاصة بك. يحتوي عىل صورة رأس سوداء مظللة لشخص ، مع مربــع 
ً
الصورة: رسم يوضح مثاّل

"مربــع نص يقول "إدرج نص هنا  يمينها أسفله يقول "إدراج صورة لقائد مؤثر هنا" وعىل  " 
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ا بطعم  ي 
النر "الكعكة  يدور حول  كان سؤالك  ما  بأنه إذا  أعرف  ألناناس" سوف 

طة.  ي ىلي اإلتصال بالشر
 ينبىعن

 
 
 

 
 
 
 
 

للمنظمات  يمكن  إبداعية  وسيلة  يعتتر  البلوتوث  تكنولوجيا  عتر  الهواتف  ن  بي  السمعية  الرسائل  مشاركة  إن 
ة أيضا   مشاركةالشعبية استخدامها لغرض  إعالنات الخدمة العامة عتر المجتمعات، البودكاست و الرسائل القصت 

نت .يمكن خز  المجتمعات بدون الحاجة اىل االنتر النقالة يمكن مشاركتها عتر  الملفات السمعية عىل الهواتف  ن 
النقالة  الهواتف  إن جميع  القريبة.  المناطق  ي 

فن أخرى  نقالة  ثم مشاركتها بحرية وبطريقة سهلة مع هواتف  ومن 
 تمتلك خاصية اإلستفادة من خدمة البلوتوث، كما أن جودة تشارك الملفات واضحة.  

ً
ي العالم تقريبا

الموجودة فن
تك ي 

النر المناطق  ي 
بالقراءة  وفن اإللمام  معدالت  فيها  تنخفض  أو  محدودة  نيت  اإلنتر إىل  الوصول  إمكانية  فيها  ون 

ة   اسل عتر البلوتوث بإستخدام ملفات سمعية قصت 
 أقل فعالية، فإن التر

ً
اسل كتابيا والكتابة حيث تكون عملية التر

م طريقة بسيطة للتغلب عىل هذه العراقيل وبلوغ نطاق أوسع. 
ِّ
 ُيقد

 
ة بذكاء لكي يفهم الناس رسالتك بشعة وبشكل يجب أن ت 

ّ
ة وُمِعد كون إعالنات الخدمة العامة عتر البلوتوث قصت 

من   تمتد  ة  فتر تستغرق  ي 
النر الرسائل  إن  إىل    30فعال.  كانت   3ثانية  ما  إذا   

ً
للغاية، خصوصا فعالة  تكون  دقائق 

ي الوقت الذي  
ي الخلفية فن

يتحدث فيه مذيع الرسالة. كما أن الرسائل تحتوي عىل موسيفر عند فتح الرسالة أو فن
األخرى  ة  القصت  والتسجيالت  الصوتية  ات  النشر إن  النقال.  الهاتف  ذاكرة  من  ة  كبت  مساحة  تشغل  ال  ة  القصت 
ن عىل "تمريرها" عتر عمليات التحويل من هاتف إىل    عىل رسائل ختامية تشجع المستمعي 

ً
يجب أن تحتوي دائما

 سالة تتحرك بشعة وسهولة عتر المجتمعات.   هاتف آخر. وهذا يجعل الر 
 
الرسائل   أو  الصوتية  ات  النشر إىل  اإلنضمام  المؤثرين  للقادة  يمكن  األخرى،  اسل  التر أنواع  مع  الحال  هو  وكما 
السمعية لغرض زيادة إحتمالية تقاسم الرسالة. ويمكن للقادة المؤثرين توفت  زخم قوي لعملية النشر من خالل 

 هاتف إىل هاتف آخر. التحويالت من 
 

ي جمهورية الكونغو الديمقراطية ) عىل سبيل المثال
 Media Matters for Women(، أنشأت إذاعة  DRC: فن
رسائل قابلة للنشر عتر تقنية البلوتوث هذه الرسائل كانت لمنع انتشار فايروس   SOFEPADIبالتعاون مع منظمة  

ح إذاعية  برامج  سلسلة  بانتاج  قاموا  كما  "ايبوال.  تدع  ألذاعة  ستوديو  إنتاج  من  "    Wamama Tujenge ية 
منر ببناء السالم(  

ُ
ي )نساء يق

جمهورية الكونغو الديمقراطية. تحتوي عىل مقابالت مع صانعات التغيت  من النساء فن
  يقمن ببناء السالم تم خزنها عىل الهواتف النقالة وتمت مشاركتها بحرية وسهولة عتر   الصوتية لنساءالمنشورات  

عامة. بأستخدام طرق اإلنتاج والتوزيــــع الناجحة هذه عن   خدمة نظراءالبلوتوث، وبذلك تم إنشاء شبكة إذاعة  
ي القرى والمناطق 

ي يعشن فن
ن النساء الالنر طريق تقينة البلوتوث نستطيع ان نحول كيفية مشاركة المعلومات بي 

 . 19-بصورة كاملة بحقوقهم ويبقون بأمان خالل جائحة كوفيد  يتمتعوا النائية. لكي 
 

 
 
 
 

اسل عتر البلوتوث 
 التر
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اسل الخدمة العامة:  ح لتر  تركت   مقتر
ي صميم العنف االرسي 

 
ر: أن عدم المساواة هو ف

َّ
 تذك

 

 الجائحة تفاِقم حالة عدم المساواة القائمة •
 

ن العام لألمم المتحدة  • ي العنف األرسي"، متوجهة نحو النساء  لقد قال األمي 
"الطفرة العالمية المرّوعة فن

 ومرتبطة بحالة حظر التجوال. 

العنف ضد النساء والفتيات هو قضية إنتهاك لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، وله تأثت  كبت  عىل  •
ن وأرسهم ومجتمعاتهم.    الضحايا/الناجي 

 

ي جميع مجاالت حقوق المرأة. إن  •
 فن
ً
 العنف األرسي يؤثر سلبا

 

عات الذكورية،   • ن إن منظمات النساء العالمية تطلب من أعضائها تحدي األفكار الجنسانية الشائعة والتن
 .  19-وبشكل خاص أثناء جائحة كوفيد

 

  

 
# نامج النصي ثانية 30مدته  بلوتوث: تراسل 3التر   

 
 بالجميع 

ً
! تذكروا أن أن تبقوا عىل ُبعد من الناس اآلخرين وأغسلوا أيديكم  نأمل أن  –مرحبا ن تكونوا سالمي 

ل، قوموا بإرتداء ربطة الرأس أو الكوفية أو القناع لتغطية األنف والفم.   ن ة وأخرى. وعند مغادرتكم المتن ن فتر بي 
يكه، إتصلوا   ما يبدو عليِه أنه تعرض الذى من قبل أرستِه أو رسر

ً
بهذا الخط الساخن أو   إذا ما رأيتم شخصا

ن ونساعد بعضنا    سالمي 
 أن نبفر

ً
ي لنا جميعا

أعطوه هذا الرقم لغرض المساعدة ]الرقم الساخن[. ينبىعن

! البعض. قوموا بنشر المعلومة  

 

اء  خلفية   رسمةوصف الصورة: ال ن  مع رمز البلوتوثخَصن ن من الهواتف المحمولة، مع كلمة  بي  اثني 
عالم تهم المرأةاة: وسائل "مشاركة" أدناه. حقوق الصور   
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# نامج النصي مدته دقيقتان  بلوتوث: تراسل 4التر  
 

 
ً
 بكم جميعا

ً
 ونحن نتعامل مع كوفيد –مرحبا

ً
قت صعب بالنسبة لنا جميعا ور

َ
ي البيت قدر  19-إنه ل

. إبقوا فن

 عىل ُبعد ستة  
ً
ل، إبقوا دائما ن ين. أغسلوا أقدام من الناس اآلخر اإلمكان. وإذا ما توجب عليكم مغادرة المتن

ن أو الفم أو األنف. إذا ما شعرتم بمرض، أبقوا   ي أغلب األوقات، وال تلمسوا العيني 
أيديكم بالصابون والماء فن

ي البيت
 !فن

 
 بسبب التوتر أو العنف. إذا ما قام شخص ما بإلحاق 

ً
بالنسبة لبعضنا، ربما ال يكون البيت المكان األكتى أمانا

ك أحد أحبتك بأنه قد تعرض   األذى بك، إتصل ِب ]الرقم الساخن[ لغرض المساعدة واإلرشاد. إذا ما أختر
ي يجب معالجتها. ولكن هنالك موارد للمساعدة. يمكن 

ألذى أو عنف أرسي، فإن هنالك الكثت  من األمور النر
ن وأحبتهم العثور عىل المساعدة المجانية والشية من خالل اإلتصال ِب ]رقم الخط الساخن[ للناجي  . 

 
ن وتقديم الدعم لبعضنا البعض  البقاء سالمي 

ً
، يمكننا جميعا

ً
  ..ونحن معا



 34 

 
 
 
 
 
 
 

ن الذين يعدون التقارير بشكل موثوق ومنتظم باللغات المحلية يمكن أن   في 
ن المحتر ن المحليي  يكونوا إن الصحافيي 

كوفيد  ي 
ر

ن موضوع بي  تربط  ناجحة  تراسل  لحملة   
ً
،   19-مفتاحا

ُ
كله ذلك  من  واألهم  ين. 

ر
د
َّ
ق الُمعر األرسي  والعنف 

 ما يكون الصحافيون المحليون مصادر موثوقة للمعلومات، ويمكنهم إعالء األصوات المنادية لطلب المزيد 
ً
غالبا

ي ذلك المال 
ن من اإلعتداء بما فن ء والمنازل اآلمنة والمعالجة المدعومة والمساعدة المالية. من المساعدة للناجي   جر

 

فات  اسل الفعال يبدأ بصحافيات محليات محتر  التر
 
األخبار  لنشر  والمالئمة  الجديدة  الشبكات  إىل  والوصول  الحقائق  عىل  الحصول  المحليات  للصحافيات  ُيمكن 

 ماال يتم تغطيتها  والمعلومات بشعة. إن تغطية األخبار المحلية هي وسيلة  
ً
ممتازة لمناقشة قضايا حساسة غالبا

الحصول  المحلية  اللغات  يتكلمن  ي 
اللوانر المحليات  الصحافيات  ي إستطاعة 

التقليدية. فن من قبل وسائل اإلعالم 
الصحافيات  طورت  لقد  المناسب.  الوقت  ي 

فن المناسب  الجمهور  إىل  وإيصالها  الصحيحة  المعلومات  عىل 
ي السنوا

ي تستند إىل مبدأ "من األعىل إىل  المحليات فن
اسل النر ي التر

ة طريقة لتصحيح السياسة الفاشلة فن ت األخت 
ي أتبعت خالل األزمة وسبق أن إعتمدت عليها منظمات دولية وحكومات وطنية. 

 االسفل" والنر
 

"مثال إن   :Wamama Tujenge ( يصنعن “  "نساء 
سمعية  صوتية  ة  نشر هي  السواحلية(،  باللغة  السالم" 

ي جمهورية الكونغو الديمقراطية ) مفعم 
(،  DRCة بالحياة فن

ين  
ر
د
َّ
معق ن  موضوعي  النسائية   –تناولت  المنظمات  قوة 

فعالة  مقابالت  العرض  أبرز  وفد  السالم.  الشعبية وعملية 
الكونغو  جمهورية  ي 

فن إمرأة  كونك  حول  مواضيعها  تدور 
وبيئة  نزاع  منطقة  ي 

فن كاملة  نر حياتك  وتعيشي  الديمقراطية 
ات الصوتية بشكل رئيسي   ما بعد  اع. لقد تم إنشاء النشر ن التن

ي غرب افرقيا وهي  
ات العظام فن ي أقليم البحت 

للمجتمعات فن
 متوفرة باللغة الفرنسية والسواحلية ولغة لينغاال.  

 
  

وراء   يقفن  ي 
اللوانر النسوة  هؤالء  مع  الصحافيون  تكلم  لقد 

الكونغو  جمهورية  ي 
فن ة  الكثت  الناجحة  الشعبية  الحركات 

إتصاالت   وأجروا  ي  الديمقراطية 
النر الهائلة  ات  التغيت  بشأن 

عمت   وكيف  مجتمعاتهن  ي 
فن النساء  هذه  أيدي  عىل  حدثت 

طرح  المطاف،  نهاية  ي 
وفن الجميع.  عىل  بالفائدة  ات  التغيت 

أشخاص  يفعل  أن  يمكن  هل   :
ً
حاسما  

ً
سؤال الصحافيون 

ي جميع الحاالت بكلمة  
ء؟ وكانت اإلجابة فن ي

آخرون نفس السر
بحماس.  تنطق  كانت  ي 

النر كوفيد  "نعم!"  سياق  ي 
فن مشابهة  صيغة  إستخدام  ويمكن  رسائل 19-هذا  إللتقاط   ،

ي هذا المجال
ِلِهن فن  الجهود الرامية إىل التصدي للعنف األرسي واإلجراءات المتخذة من ِقبر

ر
دن

ُ
ق ي ير

 . النساء اللوانر

اسل للصحافيي   المحليي     التر

 

  أصلوصف الصورة: شعار بودكاست يضم ثالث نساء من 
 Wamama Tujenge. Femmes" مع نص أفريقي

Batisseuses de la Paix   وهذا يعني أن المرأة تبني ،
السالم باللغة السواحيلية والفرنسية. حقوق الصورة: وسائل  

 اإلعالم تهم المرأة 
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ً
 حاسما

ً
اء واالختصاصيي   تشكل عامال  المقابالت مع الختر

 
ج   اسل الُمدمر م بالعنف األرسي وكوفيد إن التر

ر
غ الرسائل   19-الُمهت

َّ
عىل حد سواء يعمل عىل النحو األفضل عنما تبل

ن كليِهما.  وضوعي ر ي المر
ن فن اء محليي  ن مع المنظمات  من قبل ختر ن المتحالفي  ن المطلعي  ن المحليي  كما يمكن للمسؤولي 

ات هذه المنظمات باللغات المحلية، تع . النسائية، حيث ينقلون آراء وختر ن  زيز الثقة والفهم لدى المستمعي 
 
د من قيام المجتمعات السكانية المتأثرة بإستخدام 

ُّ
 للتأك

ً
أثناء أزمة إيبوال، لم تكن اإلتاحة البسيطة للخدمات كافيا

ي البعض منهم عن الوصول إليها بسبب عدم 
نن
ر
تلك الخدمات. لم تكن الجماهت  تفهم منافع الخدمات، كما تم ث

 بالخدمات. اإللمام 
 

ي المراحل األوىل من ظهور كوفيدمثال
ا ليون لتحديد كيفية تطبيق 19-: فن ي ست 

فات فن ، إجتمعت صحافيات محتر
عىل  يركز  سوف  اإلهتمام  من  قدر  أكتر  أن  القائل  الرأي  عىل  أجمعن  وقد  إيبوال.  مرض  من  المستفادة  الدروس 

أ  المتاحة  طة  الشر وخدمات  والقضائية  اإلجتماعية  من الخدمات  يجعل  الذي  السبب  عىل  وكذلك  اإلغالق  ثناء 
إنتاج  بتوسيع  النسوة  هذه  وقامت  الجائحة.  أثناء  الخدمات  هذه  إستخدام  المستهدفة  ائح  للشر بالنسبة  المهم 

غات  
ُ
ِبل ة  اتهن الصوتية بشعة لتشمل إعالنات خدمة عامة قصت  . كما LimbaوTemne وMende و    Krioنشر

ا ي 
فن طريقتهن  بتغيت    

منر
ُ
منادي ق من خالل  التوزيــــع  إىل  اإلستماع  مراكز  ي 

فن الجماعية  اللقاءات  عن   
ً
بعيدا لتوزيــــع 

ي القرى من أجل مراعاة قواعد اإلبعاد اإلجتماعي واإلغالق. 
 المدينة فن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ِللصحافية    
ً
ي    Alinah Kallonوطبقا

فن دعم  Makeniالموجودة  وحدات  نشاطات  بمتابعة  الصحافيات  تقوم   ،
المتوفرة   التحديثات  لهن  م 

ِّ
تقد ي 

النر الوحدات،  التقارير حول هذه  وإعداد  المحلية  طة  الشر لقوات  التابعة  األرسة 
اال  بالعنف  الخاصة  المحلية  الشكاوى  مع  بشأن  المتوفرة  التحديثات  هذه  بدمج  الصحافية  هذه  وتقوم  رسي. 

ن كوفيد ي تحصل عليها من مسؤوىلي الصحة، من أجل الربط بي 
والعنف األرسي. كما أنها تجمع    19-المعلومات النر

مركز   مثل  المحلية  اإلنسان  حقوق  منظمات  من  وشؤون    Rainboالمعلومات  والجندر  اإلجتماعي  الرفاه  ووزارة 
وهي    األطفال.   . ن المسألتي  ِبِكلتا  يتعلق  فيما  اإلتصاالت  من  الواسعة  شبكتها  عىل  ة 

ّ
بشد تعتمد  الحقيقة، هي  ي 

وفن
ظل  ي 

فن اآلن،  وهي  الوزارة.  مكتب  ي 
فن اإلجتماعي  الرفاه  لوزارة  المنتظمة  الصحفية  اإلحاطات  عىل حضور  معتادة 

ي  
  –تؤثر عىل النساء والفتيات. كما أن اليونيسيف  اإلغالق، تعتمد عىل تحديثات الوزارة التحريرية حول القضايا النر

 هيئة تنسيقية لهذا العمل المحىلي 
ر
تر
ر
عت
ُ
ي ت
 بتقديم تحديثات فورية حول الفعاليات والمخاوف.  –النر

ً
 تقوم هي أيضا

 
حقوق   ريفية.  منطقة  في  محاصيل  فيه  حقل  في  بمفردها  تقف  امرأة  الصورة:  وصف 

 .إليزابيث رابابورتالصورة: 
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ي تقوم هذه الصحافية بإعدادها. وتسىع    

 للتقارير النر
ً
 تمثل مفتاحا

ً
ن هي أيضا  Alinahكما أن تعليقات المستمعي 

ال   من  أعلم  ي 
"إننن تقول:  السكان. وهي  مزاج  إىل عكس  أن    vox popجاهدة  الشارع(  ي 

فن الناس  مع  )مقابالت 
ات ا ي تعنيها لحياتهم وطريقة معيشتهم. نحن الكثت  من الناس يشعرون بالغضب بشأن هذه الجائحة والتغيت 
لنر

ل. إن الناس غاضبون من اإلتجاه الذي يست  فيه ن اإلقتصاد، لكونهم محتجزين   نعلم بأن الغضب سينتقل إىل المتن
من  قبل.  من  كان  مثلما  يتدفق  ال  اإلقتصادي  النشاط  لكون  للخطر  معرضة  معيشتهم  سبل  وألن  ل،  ن المتن ي 

فن
 لكي أطلع عىل آرائهم  الواضح أن الجميع يقف عىل  

ن لكي أعرف    –شفا الهاوية. أنا أجري مقابالت مع ناس عاديي 
ي إعداد التقارير  

ي فن
ي   –كيف أربط القضايا ببعضها بالشكل األفضل وأختار زاوية لطريقنر

انر ي نشر
 من ضمهم فن

ً
بدل
اله عىل  فعالية  األكتى  االصوات  هم  ن  المحليي  اء  والختر المحلية  السلطات  إن  للنساء الصوتية.  وبالنسبة  واء، 

ة   ي المستهدفة، فإن من المهم بشكل خاص البحث عن أصحاب الختر
يحنر ي يشكلن رسر

والفتيات القرويات اللوانر
     ". ن  من النساء والمختصي 

 

ِصد"  
َ
ي نماذج جديدة من "االعالم الُمقت

 
ر ف

ِّ
ك
َ
 ف

ىلي 
ن ن أمــر  19-كوفيــدو إن الوصــول إىل معلومــات بخصــوص العنــف المــتن ن المجتمعــات الريفيــة ومخيمــات الالجئــي  مــِ

نـت )الـواي فـاي( والراديـو. و إن اسـتخدام نهـج يقلـل  ي ظل انعدام تلك المناطق مـن الكهربـاء واالنتر
مكلف ال سيما فن

ن للوصــول إىل مـن التكــاليف ويتـيح إنتــاج وتوزيــــــع المحتـوى األصــىلي دون  اتصــال شخضـي هــو مفتــاح نجـاح اإلعالميــي 
 .الفئات السكانية المعرضة للخطر

ي 
ِصد من قبل وسائل اإلعالم المحلية  نهج اإلعالمإن تبنن

ر
الهواتـف المحمولـة ووحـدات االنتـاج  واالعتماد عىلالُمقت

ي ال تحتــاج إىل تالمــس وال ت
تطلــب الكهربــاء( قــد يحســن فــرص العاملــة بالطاقــة الشمســية وتحــويالت البلوتــوث )الــنر

 لذلك.  سالمة وأمن النساء والفتيات المعرضات للخطر بشكل كبت  باإلضافة إىل التكلفة المنخفضة
 

ي : تقوم الصحافيات ذوات مثال 
ة فن ات صـوتية مـدتها  الخـتر اليون بإنتـاج نـشر ، وحقـوق 19-كوفيـددقـائق عـن    3-2سـت 

ــدة لغــــات محليــــة.  جم الملفــــات إىل عـ تر
ُ
، و تــــ ىلي

ن ــرأة، والعنــــف المــــتن ــة العامــــة هــــذه مــــن خــــالل  المـ م إعالنــــات الخدمـ دعر
ُ
وتــــ

ات إذاعيــــة متعمقــــة وبمــــدة زمنيــــة  دقــــائق. وتقــــوم هــــؤالء  10أطــــول يســــتغرق كــــل منهــــا حــــواىلي التوزيــــــــع األســــبوعي لنـشـــر
ا بإنتـــــــاج وتوزيـــــــــــع سلســـــــلة دراميـــــــة 

ً
ــ الصـــــــحافيات أيضـــــ
"( تضـــــم Mamie & Omoناجحـــــة للغايـــــة )"

ن تناقشـــــــان العديــــــد مــــــن جوانـــــــب   ن خيــــــاليتي  صــــــديقتي 
ىلي بطريقة تثقيفية وجذابـة.   19-كوفيد

ن والعنف المتن
ي خمس حلقات جديدة

ي هذا المسلسل الدرامي  فن
 يأنر

ي إعالنـــــات 
ي األســــبوع،  مؤكــــدا للمعلومــــات الــــواردة فن

فن
ات إذاعية أطول. هذا االمر يوفر  الخدمة العامة ونشر
طريقــــة إلســـــماع أصـــــوات النســـــاء. المحادثـــــة الخياليـــــة 
 مامي وأومو مفيدة وغالًبا ما تكون مضحكة  

ن الحية بي 
ن التعرف عـىل  ء، يمكن للمستمعي  ي

للغاية. قبل كل شر
خصـــــية أو أخـــــرى. يســـــمعون أنفســـــهم بســـــهولة مـــــع ش

ي المناقشـــــــــة، 
ي دافعـــــــــوا عنهـــــــــا فن

آرائهـــــــــم الخاصـــــــــة الـــــــــنر
ا اآلراء. يـــــــتعلم المســـــــتمعون 

ً
ــ ولكـــــــنهم يعارضـــــــون أيضـــــ

ىلي ، 
ن بطريقة ممتعة حول حقوق المرأة، والعنف المتن

ي قـــــد ال يعرفـــــون 
والصـــــحة ، والخـــــدمات المتاحـــــة الـــــنر

 19 -سياق كوفيدذلك في عنها خالف ذلك ، كل 
 

شعار   الصورة:  مسلسل   مرسوموصف  لبودكاست 
الصورة:  ".Mamie & Omo" باسم حقوق 

 .وسائل اعالم تهم المرأة
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ىلي مــــع مــــواد الوقايــــة مــــن  
ن لمقــــدمي الرعايــــة الصــــحية  19-كوفيــــدمــــن الممكــــن دمــــج تراســــل الوقايــــة مــــن العنــــف المــــتن

ي مجال التوعية. إذ أن 
ن فن ن بطريقـة آمنـة،  والمساعدات اإلنسانية والعاملي  ج يوفر المعلومات للناجي 

اسل الُمدمر التر

ي الخطوط األمامية. 
ن فن ، وتقلل من اإلزدواجية و جهود التواصل مع العاملي  ن  كما تكون أقل خطًرا عىل الناجي 

 

اسل الُمدَمج فوائد عديدة:   إن للتر

ي أيدي الناجي    بشكل آمن•  
 
ا إىل تضع المعلومات ف ىلي والتوعيـة جنبـً

ن . إن توفت  معلومات حول منـع العنـف المـتن

،  19-كوفيدجنب مع مواد التوعية للوقاية من   ن ي الحد من ظهور معلومات دعم الناجي 
 فن
ً
ممـا يجعلهـا يساعد أيضا

 إلنتباه المعتدين
ً
 . أقل لفتا

ل م   ن وص  مة الع   ار، المرافق  ة للعن   ف. • 
َّ
ن تراســل الوقايـــة مــن ال تقل   ي تراســـل الوقايــة مـــن  إن تضــمي 

ىلي فن
ن عنـــف المــتن

. إن   19-كوفيـــد ىلي
ن ن بـــالعنف المـــتن ــار والخجـــل المـــرتبطي   يـــوفر فرصـــة للحـــد مـــن وصـــمة العـ

ً
الواســـعة اإلنتشـــار أصـــال

وس هــو جمهــور واســع ويشــمل جميــع المجتمعــات ، ويمكــن توعيــة هــذا الجمهــور   جمهــور تراســل الوقايــة مــن الفــت 

ىلي 
ن  كذلك بأسباب العنف المتن

ي مجال التوعية عىل الخطوط األماميـة للوقايـة مـن   تستخدم شبكات التوعية الموجودة. •  
ن فن -كوفيـدإن العاملي 

ي يصــــعب الوصـــــول إليهــــا. ويمكـــــن   19
ي مواقــــع جيـــــدة  بحيــــث يمكـــــنهم الوصــــول إىل المجتمعــــات الـــــنر

متمركــــزون فن

ىلي لمقــدمي الرعايـــة الصـــحية، المجهـــزين بمـــواد الوقايـــة الصـــحيحة ومـــوارد اإلحالـــة 
ن ي منـــع العنـــف المـــتن

أن يســـاعدوا فن

ن الذين يحتاجون إىل الخدمات.   وتحديد الناجي 

ي تقلي   ل اإلزدواجي   ة وت   وفت  الم   وارد. • 
 
امج المنفصـــلة للوقايـــة مـــن  تس   اهم ف ومنـــع   19-كوفيـــدعـــىل الـــرغم أن الـــتر

ي الحــــد مــــن
ي بعــــض الحــــاالت، إال أن توحيــــد الرســــائل يمكــــن أن يســــاعد فن

ىلي مناســــبة فن
ن جهــــود التوعيــــة  العنــــف المــــتن

ي نفس المجتمعات، واالستفادة بشكل أكتى فعالية من التواصل مع عمال اإلغاثة. 
 المزدوجة فن

 

ي إقلــــيم كردســــتان العــــراق، قامــــتامثل    ة
نــــت للمبــــاد   : فن ــائية بــــإجراء عمليــــة تراســــل للتوعيــــة عــــتر اإلنتر منظمــــة نســ

ــة مـــن   ــة للوقايـ ــة العالميـ ــدالتوجيهيـ ي  19-كوفيـ
ا. وفن ل معـــً ن ــتن ي المـ

كاء فن ــدما يـــبفر الـشــر ــافة إىل كيفيـــة التَـصــف عنـ باإلضـ

ىلي والوقاية من كوفيد
19-الجمع بي   تراسل العنف المت    

 الوصول إىل األفراد المعرضي   للخطر
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وســــات وكــــذلك  نفــــس حملــــة التوعيــــة هــــذه، تقاســــمت هــــذه المنظمــــة معلومــــات حــــول الخــــدمات المتعلقــــة بالفت 

. خدما ىلي
ن  ت العنف المتن

ي تقودها النساء لنشر تدابت  
ي نيكاراغوا، تستخدم منظمة نساء الشعوب األصلية )االنديغو( برامجها اإلذاعية والنر

فن

امج اإلذاعيــــــة حاســــــمة ألن العديــــــد مــــــن الخــــــدمات الحكوميــــــة 19-كوفيــــــدالحمايــــــة لمنــــــع انتشــــــار   . وتعــــــد هــــــذه الــــــتر

تمعــات الريفيــة النائيــة. يمكــن للمؤسســة مــع وجــود هــذا النظــام إضــافة والمراســلة غــت  قــادرة عــىل الوصــول إىل المج

ي المنطقــة المحليــة بســهولة، وســيكون هنــاك جمهــور جديــد يــتلفر 
الرســائل المتعلقــة بالفيــديو الــرقمي والخــدمات فن

 معلومات مهمة. 

 

 

 

 
 

ىلي قــد يتمكنــون مــن الوصـول إىل الــدعم مــرة واحــدة 
ن ن مــن العنــف المــتن -كوفيــدال ســيما وأن جائحــة   فقــط،إن النـاجي 

ي مســـاعدتهم عـــىل وضـــع خطـــة أمـــان. فمـــن خـــالل  تحـــد  19
ن فن مـــن حركـــة النـــاس. وتتمثـــل إحـــدى طـــرق دعـــم النـــاجي 

، فإنـك تتحقـق مـن تجـاربــهم  ن بينمـا تسـاعدهم  ومشـاعرهم،التحدث عن خطة السـالمة الشخصـية مـع أحـد النـاجي 

ي قــد يتمكنــون مــن خاللهــا مــن تعزيــز ســالمتهم والتواصــل مــع مزيــد 
ي تحديــد الطــرق الــنر

ا فن
ً
مــن الــدعم. قــد يظــل أيضــ

.  الناجون قادرين عىل إنشاء خطة أمان شخصية ي عزلة أو تحت الحجر الصحي
 حنر لو كانوا فن

 

،أدنــاه مــع  األفكــار الــواردة يجــب أن يــتم مشــاركة ن ي للعنــف  النــاجي 
ي تعتمــد عــىل توصــيات الخــط الســاخن الــوطنن

والــنر

ىلي ومقـــره الواليــات المتحـــدة 
ن ويمكــن تعـــديل  ،safety-to-help/path/https://www.thehotline.orgالمــتن

ــا مهــــم. وقــــد تســــاعد خطــــط الســــالمة  تلــــك التوصــــيات ِلســــياقات مختلفــــة، فالســــالمة الجســــدية والعاطفيــــة كالهمــ

ن عىل التواصل مع مشاعرهم وقراراتهم وقبولها أثناء مواجهتهم لحاالت سوء المعاملة.   العاطفية الناجي 

 

 السالمة الجسدية

ل •  ي الم  ت  
 
م بتحدي  د المن  اطق ا من  ة ف

ُ
حيــث تقــل احتماليــة أن يعــتى المعتــدي عــىل أشــياء حــادة أو عنــدما تكــون ق  

ــدما تشـــعر  ــاطق عنـ ــذه المنـ ان أو حيـــث يمكنـــك الهـــروب. انتقـــل إىل هـ ــت  ــة ومـــن قبـــل أحـــد الجـ ــة للعامـ المســـاحة مرئيـ

ىلي المحتمل، عىل سبيل المثال حيث يبدأ المعتدي مشادة  
ن  كالمية ساخنة وتشعر بالخطر. بالعنف المتن

ي زاوي ة•  
 
ِو عىل نفسك بش كل ك رة ف

َ
ا. احـِم وجهـك  إنط ً ا صـغت 

ً
عنـدما تواجـه العنـف الجسـدي لتجعـل نفسـك هـدف

 وضع ذراعيك حول كل جانب من رأسك بأذرع متشابكة

  • 
ً
، إذا كان ذلك ممكن ا ي جميع األوقات أو معرفة مكان أقرب هاتف عمومي

 
واحفـظ  . حاِول أن تصل إىل هاتف ف

طة وخط المساعدة للطوار .  ي ذلك الملجأ المحىلي والشر
ي يمكنك طلبها للمساعدة، بما فن

 األرقام النر

ِكر إشارة استغاثة مرئية أو صوتية• 
َ
ان الذين تثق بهم بمعرفة وضعك.  إبت  للسماح لألصدقاء والجت 

ي العزلة االجتماعية
 
 وضع خطة سالمة للناجي   ف



 39 

م بتلقي   األطفال وأفراد األرسة ا خرين•  
ُ
. إذ يمكـنهم الحصـول عـىل عالم ة بي ية للمس اعدةشيفرة رسية أو  ق

وإذا لــزم األمــر. يمكنــك التــدرب عــىل   عنــد ســماعك تقــول الكلمــة ، أو الهــروب مــن أجــل ســالمتهم مســاعدة خارجيــة

ل بأمان عند سماع كلمة الش أو رؤية العالمة المرئية ن  مع أفراد عائلتك ، وخاصة األطفال.  كيفية الخروج من المتن

 د األجسام الخطرة وجعلها مغلقة وغت  قابلة للوصول. إبعا حاِول• 

ها من المالبس المماثلة  ي يمكن استخدامها كأداة للخنق. • ال ترتدي األوشحة أو الزينة أو غت 
 النر

ات منتظم   ة•  ل ع   ىل ف  تر ي النباتـــات ، أو تنشـــيف المالبــس ، وجمـــع الميـــاه،   اخ  رج م   ن الم   ت  
لـــرمي النفايـــات، أو ســفر

 واللعب مع األطفال ، وما إىل ذلك. 

 

 السالمة العاطفية

م• 
ُ
ك ق    ي عائلت   ك أو حي    

 
ــة عـــىل ِبتك   وين حلي   ف ف ــن العائلـ ــاعدِك صـــديقك أو شـــخص مقـــرب مـ ــا يمكـــن أن ُيسـ ، كمـ

ي خططك للتعامل مع العنف 
ىلي الذي تواجهه. الهدوء والتفكت  فن

ن  المتن

ي حاالت الطوارئ أو تواصل م ع األص دقاء •  
 
 بخطوط النجدة ف

ً
ِلس الوقت لالتصال رسا

َ
 –إخت

ً
أيهم ا األث تأ أمان ا

ة  لتحديد خدمات الدعم والمالجر    - ي تحديد خياراتك ووضع خطـة مسـتنت 
من حولك. يمكن أن يساعدك ذلك فن

 ، مما يمنحك بعض الراحة العاطفية. 

م 
ُ
لك أو خارجه سواء كان تحت شجرة أو شاء واستخدام المساحة المريحة الخاصة بكبإن• ق ن ي متن

ا فن
ً
. حدد مكان

خاء والشـعور باألمـان, ويمكـن  -أي مكان يمكنك الوصول إليه بسهولة وهو مناسب لك  حيث يمكن لعقلـك االسـتر

 . ي
ي تخفيف التوتر العاطفن

ا فن
ً
 أن تساعد التمارين أيض

 

ر    •
ِّ
. أنـت شـخص نفسك بأنك قوي ولست ع ىل خط أذك

ة  ي تواجههــــا ال تعكـــس القيمــــة الكبــــت 
ذو قيمـــة واإلســــاءة الـــنر

ي تمتلكها كشخص. 
 النر

 م    ع نفس    ك. • 
ً
ي بنفســــك جيــــدا، طالمــــا  ك    ون لطيف    ا

إعتــــنن

مـن خـالل التأكـد مـن أنـك تتنـاول   ظروفك، وذلـكسمحت  

ي 
ا أو تنـام بشــكل مناســب، وتمـارس األنشــطة الــنر ا كافيــً طعامـً

ات تســــ عدك، حــــنر ولــــو لبضــــع دقــــائق. إذ يمكنــــك أخــــذ فــــتر

ــراءة   ي عـــــن طريـــــق قـــ راحـــــة عاطفيـــــة وفـــــك الضـــــغط العصـــــنر

كتــــاب أو ممارســــة الرياضــــة أو الــــرقص أو أحــــالم اليقظــــة أو 

 .  التحدث إىل صديق أو االستماع إىل الموسيفر
 

 

 
  

 

ي  
 ملفوفة فن

ً
وصف الصورة: امرأة تقف أمام باب بينما تحمل طفال

 . MADRE بطانية. حقوق الصورة
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ت ) 
َّ
( الدليل التـاىلي الـذي يمكـن تحويلـه إىل ملصـق ووضـعه بـالقرب Men Care Switzerland / männer.chأعد

ي أو مشـاركة من أي مكان مخصص لغسل اليـدين، أو إرسـاله إىل األعضـاء عـتر 
ونن يـد اإللكـتر ونيـة مثـل التر

الوسـائل اإللكتر

ي التواصل مع العمال لتخصـيص بعـض رسـائلهم للرجـال، مـع تقـديم نصـائح 
عتر البلوتوث. قد تساعد نقاط التحدث فن

ا يتم إيصالها عتر الهاتف أو وسائل أخرى للرجال الذين يسعون إىل تغيت  سلوكهم. 
ً
 أيض

 

 الذين هم تحت الضغطوسائل النجاة للرجال 

 

إن واجبنــا هــو دعــم ومرافقــة الرجــال. ونعلــم مــن التجربــة أن حــاالت األزمــات تزيــد مــن خطــر فقــدان الســيطرة والتحــول 

ي الحفاظ عىل الهدوء أثناء أزمة  
 هذه. وسائل النجاة  عتر  19-كوفيدلرجل عنيف، ولذلك نريد مساعدتك فن

 

 ما الذي يتوجب عليك معرفته

 

ء إن عدم   ي
سر
َ
القدرة عىل التحرك بحرية، وحالة االحتجاز، وشعورك بأنك مسجون هي أشياء تشكل تحديا للمرء.  إنه ل

 طبيىعي وعادي: 

 وكأنك لست مسيطًرا.  األمان،• أن تشعر بالعجز وعدم 

وس.   • أن تخاف من الفت 

ل مـــزدحم  ن ــأن المـــتن ي مـــن وقـــت عصـــيب بـــدون اتصـــ -• أن تشـــعر بـ
ــانن االت اجتماعيـــة وعالقـــات أو أن تشـــعر بالعزلـــة وتعـ

 حميمة. 

 . ي
 • أن تقلق بشأن صحتك أو عائلتك أو مستقبلك الماىلي والمهنن

 

إن كـــل هـــذه األمـــور مرهقـــة وتحـــد مـــن قـــدرتك عـــىل االعتنـــاء بنفســـك والتعـــاطف مـــع اآلخـــرين.  فاإلجهـــاد يحـــد مـــن آراء 

 ومشاعر المرء. مما يدفعنا للوم اآلخرين. 

 عـــن ردة لكــن هــذه المشـــاعر ليســت ســبًبا أو 
ً
ب اآلخــرين بســـبب شــعورك باإلحبــاط، فأنـــت تــبفر مســؤول عـــذًرا ألن تعاقــِ

 عـــىل اإلطـــالق، ولـــذلك يجـــب أن تـــرفض 
ً
فعلـــك تجـــاه الشـــعور باإلرهـــاق أو عـــدم األمـــان أو الغضـــب. والعنـــف لـــيس حـــال

 العنف. 

 

 ما الذي يمكن أن تفعله لمجابهة التوتر 

 

احات للتعامل مع التوتر. وتستطيع  ي تفضلها.  البدء بالتوصيةفيما يىلي بعض االقتر
 النر

ه. فالتمرد عىل   .1 ل ما ال يمكنك تغيت  َـّ ب
ر
ق
ر
 مـن ذلـك، 19-كوفيدت

ً
حـاول  ال معنن له ولن يكلفك سوى الطاقة. بدل

 مغامرة.  -أن تمأل وقتك والقصد: إن هذه تجربة جديدة 

ا تتطلع إليه كل يوم. وهنا بعض األمثلة: امنح نفسك كل ما  .2
ً
 تحتاجه. دلل نفسك وامنحها شيئ

اتيجيات للرجال  ي العزلة   الرازحي   استر
 
تحت الضغط ف

 االجتماعية
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ن مالحظات عما يزعجك.  ، أو اقرأ كتاًبا، أو دوِّ  • استمع إىل الموسيفر

ي حياتك. ويمكنك إنشاء ألبومات صور. 
ي قضيتها فن

 • تذكر األوقات الجيدة النر

ي الطبيعة إذا كان بإمكانك ذلك
 . • اخرج وأقض بعض الوقت فن

ا. 
ً
ة جد ي مساحات صغت 

ء يمكنك القيام به حنر فن ي
 • مارس الرياضة. وتخلص من طاقتك الزائدة. فالرياضة شر

 • تحدث مع األصدقاء والزمالء. دعهم يعرفون كيف حالك. 

ِخ   مهمـا كـان يناسـبك. كمـا يمكنـك العثـور  -يمكنك التأمل، وممارسة تمـارين التـنفس، والطقـوس، والصـالة  -• استر

نت،  عىل أفك  سبيل المثال.  كاليوتيوب عىلار لتجربتها عتر اإلنتر

 • حد من وصولك إىل األخبار ووسائل اإلعالم. 

 

. تحــدى نفســك لمهـــام مختلفــة. وادعـــم  3 ن كـــت 
قــم بتنقيــة أفكـــارك.  تســاعد الخطــط اليوميـــة واألســبوعية عــىل التر

 نفسك واآلخرين. 

ــان شــــارك أفكــــارك ومشــــاعرك. تحــــلَّ بالشــــجاعة لمشــــاركة  4 يكــــك )كــــالقرب والحنــ مشــــاعرك واحتياجاتــــك مــــع رسر

 وإعطاء مساحة خاصة لنفسك(. 

ن الحدود.  انتبهتكلم كلما شعرت بالضغط أو االرتباك أو االنزعاج، و  .5  لحدودك مع اآلخرين. فمسموح لك بتعيي 

ف بما يحدث بداخلك من مشاعر. فلكي تسيطر عىل مشاكلك، يجب أن تكون عىل علم بها.  .6
 اعتر

ء أكـتى مــن .قـم 7 ي
بـالتخطيط لحـاالت الطـوار ، واكتشـف مـا الطـرق الممكنـة لتهدئـة نفسـك عنـدما يكـون هنـاك شر

 تحملك. إليك بعض األفكار: 

فتك أو عىل األقل إىل غرفة أخرى للهدوء.  الحديقة، اخرج إىل•   أو إىل رسر

 ان تشعر بالهدوء.  (، اىلثواٍن زفت   5ثواٍن شهيق و  5)• تنفس بانتظام 

 أو القفز ، أو اركض عىل ساللم البيت.  الضغط،وإذا لم تتمكن من الخروج، قم بتمارين  • تحرك،

ا. 
ً
 • أحَصن لنفسك كوًبا من الماء أو تناول شيئ

 • استلق وأغلق عينيك. 

 

. كــن عـــىل علــم بعالمـــات الخطـــر الخاصــة بـــك واســـتخدم 8

ي الوقــــت المناســــب. قــــد تكــــون العالمــــات 
خطــــة الطــــوار  فن

ي 
ا ،.. إلــخ. والــنر

ً
ا أو ضاخــ

ً
ا أو تعرقــ

ً
از ن التحذيريــة شــتًما أو اهــتر

ي أن عليك التَـصف اآلن. هـام: عنـدما تالحـظ عالمـات 
يعنن

يكــك أنــك بحاجــة إىل قضــاء بعــض الوقــت  تحــذير، أخــتر رسر

 مع نفسك. 

اتخذ الخطوة األوىل واسمح لنفسك بطلب المساعدة،   . 9

ي يمكنك الوصول إليها. 
 فيما يىلي بعض جهات االتصال النر

. تعامل مع إصاباتك وألمك بجدية. احصل عىل الدعم 10

ي مــــــــن العنـــــــــف النفســـــــــي أو 
الــــــــذي تحتاجـــــــــه إذا كنــــــــت تعـــــــــانن

ــدرات والكحــــول خطــــر  ــيس آخــــًرا: المخـ ا ولـ ً الجســـدي. أخــــت 

ل مــن ذلــك. وإذا لــم تفعــل 
ِّ
لــ
ر
 ذلــك،فــإذا كنــت تســتخدمها، ق

  .ستؤذي نفسك فقط وتزيد من فرص فقدان السيطرة
 ونوزعيوصف الصورة: امرأة ورجل يرتديان أقنعة وقفازات واقية  
خا ن  جالسي  ن  رجلي  عىل  الشارع  ي 

فن إعالمية  واجهة  منشورات  رج 
 .متجر. حقوق الصورة: جمعية اإلغاثة الطبية الفلسطينية
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ي الميـــــــل   ن ومــــــزدوجر يواجــــــه األشــــــخاص مــــــن المثليــــــات والمثليــــــي 
، و  ن الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحامىلي صفات الجنسي 

ن للمعــــــــــــايت  ( و LGBTIQالكــــــــــــوير  ) األشــــــــــــخاص غــــــــــــت  الُمطــــــــــــابقي 
ــانية  ىلي GNC)الجنسـ

ن ــتن ــائىلي والمـ ( معـــدالت أعـــىل مـــن العنـــف العـ
ي التصـدي لِ 

هم. إن سياسـات الحكومــة فن بمــا  ،19-كوفيــدمـن غــت 
، يمكــــن أن تعــــرض  ن ي ذلــــك عمليــــات اإلغــــالق والعــــزل اإللــــزاميي 

فن
ي الميـــــــــــل الجنســـــــــــي  ن والمثليـــــــــــات ومــــــــــزدوجر األشــــــــــخاص المثليـــــــــــي 
ومغايري الهويـة الجنسـانية لخطـر العنـف. وقـد يضـطرون للعـزل 
ــة بــــدون وســــيلة للـــذهاب إىل مكــــان آخــــر.  ــازل عائليــــة معاديـ ي منـ

فن
ن  ا مــــــا يكــــــون وصـــــــول األشــــــخاص مــــــن المثليــــــي  والمثليـــــــات  وغالبــــــً

ي الميل الجنسي ومغايري الهويـة الجنسـانية إىل المـالجر   ومزدوجر
ــاعي  ــدمات الـــدعم االجتمـ ــة الصـــحية وخـ ا،والرعايـ

ً
ــدود ن  محـ ــي  وحـ

. وتحـــــــد  الوصـــــــول،يمكـــــــنهم  ن ا مـــــــا يواجهـــــــون التميـــــــت  فـــــــإنهم غالبـــــــً
مـن قـدرة المنظمـات  19-كوفيدسياسات االحتواء ذات الصلة بـ  

 . ىلي
ن غــت  الحكوميـــة عـــىل تقـــديم الخـــدمات اســـتجابة للعنـــف المـــتن

ــراد مجتمــــــع  ــيم واألشــــــخاصإن أفــــ ن للمعــــــايت   المــــ غــــــت  الُمطــــــابقي 
رمــون فيهــا بشــكل مبــارسر الجنســانية  ي أمــاكن ُيجر

الــذين يعيشــون فن
أو غــت  مبـــارسر هـــم عرضـــة بشــكل خـــاص اىل العنـــف األرسي. وقـــد 

بــالغ عــن هــذا العنــف، ممــا يزيــد مــن يخشــون االضــطهاد بســبب اإل 
ي أفــــراد 

ــانن ــا يعــ عرقلــــة وصــــولهم إىل العدالــــة أو خــــدمات الــــدعم. كمــ
ن للمعـايت  الجنسـانية مـن  الميم واألشـخاصمجتمع   غـت  الُمطـابقي 

انـه  ي اإلسـكان والـذي عنـد اقتر
معدالت عالية مـن عـدم االسـتقرار فن

ف بخطــر التجــريم، قــد يعيــق قــدرتهم عــىل الهــروب مــن وضــع عنيــ
 وطلب المساعدة. 

 
 
 

 الوصول إىل المجتمعات المعرضة للخطر 

 

 العنف األرسي ضد أفراد مجتمع الميم 

 

من  تقرير  غالف  الصورة:   OutRight Action وصف 
International.   م

ّ
"تضخ  ، التقرير  عنوان  معدالت  يقول 

." صورة الغالف   COVID-19 : أثر جائحةالعنف ن عىل المثليي 
حقوق  القناع.  عىل  مرسوم  بقلب  واٍق  قناع  ترتدي  امرأة 

 OutRight Action International :الصورة
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يحتوي هذا القسم عىل اختبار يمكنك تعديله لوسائل اإلعالم االجتماعية أو الراديو لرفع مستوى الـوعي حـول 

ىلي ضد أفراد مجتمع الميم و 
ن ن للمعايت  الجنسانيةمنع العنف المتن  .األشخاص غت  الُمطابقي 

 

 
 

 

 !  اختبار قصت 

 من أفراد مجتمع المـيم أو شـخص غـت  مطـابق للمعـايت  الجنسـانية، فقـد  .صح أم خطأ: 1
ً
إذا كان طفىلي فردا

 فشلت كأب. 

 

ي كــــل  الج    واب: خط     أ! 
وهــــم جــــزء مــــن قــــوس قــــزح مــــن تنــــوع الميــــول  مكــــان،يتواجــــد أفــــراد مجتمــــع المــــيم فن

ي  الجنــدري،الجنســية، والهويــة الجنســية، والتعبــت  
رة عــتر التــاريــــخ كــل حضــا  الواقــع،والخصــائص الجنســية. فن

ن  ــاريــــخ مجتمعـــات المثليـــي  ــات  LGBTIQوثقـــت تـ ــات عـــىل نطـــاق واســـع هويـ ــد مـــن الثقافـ ــد قبلـــت العديـ ، وقـ

 له الحب والدعم.  وأظهر  LGBTIQلمجتمع الميم بطفلك المنتمي متنوعة. كن فخوًرا 
 

 

ي المنــــتمي لمجتمــــع  . ص    ح أم خط    أ: 2 ــي أو الهويــــة الجنســــانية لطفــــىلي أو قــــرينر ي تغيــــت  التوجــــه الجنســ
يمكنــــنن

LGBTIQ  أوGNC. 

 

ي مـــا يســــم بعالجـــات التحويــــل العنيفـــة ألفــــراد مجتمــــع  الج    واب: خط    أ! 
عــــىل مـــر التــــاريــــخ، تســـبب النــــاس فن

ر  ي ضن
ا وتســـــبب فن

ً
ي محاولـــــة لتغيـــــت  تـــــوجههم الجنســـــي أو هـــــويتهم الجنســـــانية. لـــــم يفلـــــح ذلـــــك أبـــــد

المـــــيم، فن

ن مــن افــراد مجتمــع المــيم  ي شــديد للنــاجي 
ي وبــدنن

. فــالعنف بــأي شــكل مــن األشــكال ال يعــالج LGBTIQعــاطفن

ن ق ــع المثليـــــي  ــاج طفلـــــك مـــــن مجتمـــ ــي لطفلـــــك. يحتـــ ــه الجنســـ ــأن التوجـــ اليـــــوم إىل حبـــــك  LGBTIQلقـــــك بشـــ

 .ودعمك والتأكيد عىل ذلك
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يمكنــــك معرفــــة مــــا إذا كــــان شــــخص مــــا منتميــــا لمجتمــــع المــــيم مــــن خــــالل طريقــــة تَـصـــفه  . ص    ح أم خط    أ: 4

 وسلوكياته. 

 

ن  الج واب: خط أ!  ات أو خصـائص محــددة لألشـخاص الـذين يعرفـون أنهـم مثليـي  ن . قــد LGBTIQال توجـد مـت 

ــع منـــاجي  ن ويـــأتون مـــن جميـ ن متنـــوعي  ــة التَـصــف، لكـــن األشـــخاص المثليـــي  ــاك صـــور نمطيـــة لكيفيـ تكـــون هنـ

ي المجتمــــع مــــن خــــالل العديــــد مــــن العوامــــل ال
ي يتَـصـــف بهــــا أي شــــخص فن

ــاة، ويــــتم تحديــــد الكيفيــــة الــــنر حيــ

ي والخصــائص الشخصــية واألدوار األرسيــة والضــغوط المجتمعيــة 
وهــذا هــو  -المختلفــة، مثــل التــاريــــخ الثقــافن

 نفسه بالنسبة لجميع أفراد مجتمع الميم. 

يره عىل أساس: 3  . إن حرمان أفراد مجتمع الميم من حقوقهم اإلنسانية يمكن تتر

 المعتقدات الدينية   -أ  

 ثقافة البلد  -ب 

 التقليد -ت 

ء مما سبق  -ث  ي
 ال شر

 الجواب: )ث(

إن حقـــوق اإلنســـان عالميـــة ، وجميـــع النـــاس ولـــدوا أحـــرارا ومتســـاوين ، بغـــض النظـــر عـــن ميـــولهم، وعـــىل كـــل 

. إن الـدين والثقافـة والتقاليـد  ن ام بحمايـة حقـوق اإلنسـان للجميـع دون تميـت  ن
ي العـالم االلـتر

حكومة ومجتمـع فن

لحرمان شخص ما من حقوقه اإلنسانية. هذا  هي أجزاء مهمة من المجتمع ، لكنها ال يمكن أن تكون أسباًبا 

ي أن أفـــراد مجتمـــع المـــيم يبحثـــون عـــن "حقـــوق خاصـــة" إنهـــم فقـــط يريـــدون الحصـــول عـــىل الحقـــوق 
ال يعـــنن

ي يستحقونها بنفس القدر. 
 األساسية النر
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 هو مشكلة تتعلق بالصحة العقلية.  GNCأو  LGBTIQ. صح أم خطأ: كونك من مجتمع الميم 5

 

ال يجـــب التعامـــل مـــع االخــــتالف عـــىل أنـــه مـــرض أو اضــــطراب. تصـــف بعـــض المجتمعــــات  الج    واب: خط    أ! 

ن جنســًيا واألشــخاص غــت   بشــكل غــت  صــحيح األشــخاص ذوي الميــول الجنســية المثليــة والثنائيــة والمتحــولي 

، ولكـن هويـاتهم 
ً
، بـأنهم مـرضن عقليـا

ً
ن جنسـيا ن للمعايت  الجنسانية، وال سيما األشـخاص المتحـولي  المطابقي 

ن  ي الواقــــع، فــــإن الــــربط الزائــــف بــــي 
 GNCو  LGBTIQالجنســــية ليســــت مشــــكلة صــــحية يجــــب تصــــحيحها. فن

ن والوصـــــم ضـــــدهم. إن أفـــــراد مجتمـــــع المـــــيم واألشـــــخاص غـــــت   والمـــــرض العقـــــىلي يمكـــــن أن يـــــؤدي إىل التميـــــت 

ــاملتهم بـــاحتر  ــا ، ويجـــب معـ ــا وأحبائنـ اننـ ــا وجت  ــانية هـــم أصـــدقائنا وعائلتنـ ــايت  الجنسـ ن للمعـ ام وعـــىل المطـــابقي 

ي مجتمعنا. 
 قدم المساواة فن

 

ي المي ل الجنس ي ومغ ايري الهوي ة الجنس ية   . صح أم خطأ: 6 لقد عات  أفراد المثليات والمثليي   ومزدوجر

 .19-كوفيدمن تزايد العنف والتميت   ضدهم بسبب جائحة  

 

ي الكوارث واألزمات  LGBTIQعىل مر التاريــــخ ، تم إلقاء اللوم عىل الناس من مجتمع  الجواب: صحيح! 
فن

ليست استثناء. ولهذا  19-كوفيد بشكل خاط  واستخدموا ككبش فداء من قبل قادة الحكومة، وأزمة  

ي الميل الجنسي ومغايري الهوية  ن ومزدوجر الجنسانية السبب ازداد الخطاب المناهض للمثليات والمثليي 

ن  ي بعض البلدان ، ويتم استخدام ردود الحكومات عىل الوباء الستهداف المثليات والمثليي 
والكوير فن

ن والخوف ليسا   . عدم اليقي  ن ي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحامىلي صفات الجنسي  ومزدوجر

ن ضدهم.   سبًبا إللقاء اللوم الزائف عىل أعضاء مجتمعاتنا والتميت 
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يرتفع إحتمال تعرض النساء والفتيات ذوات االحتياجات الخاصة ألحداث عنف عىل أيدي اآلباء أو أعضاء األرسة إىل 
ي ليس لديهن إعاقة. ومع وجود إجراءات الحجر الصحي  

ي أو ثالثة أضعاف إحتمال تعرض النساء والفتيات اللوانر
ضعفنر

األشخا يصبح  منازلهم،  ي 
فن الناس  تحَص  ي 

النر العنف  واإلغالق  لمخاطر   
ً
تعرضا أكتى  الخاصة  االحتياجات  ذوي  ص 

ي تلبية اإلحتياجات الهامة، ِمّما  
 عىل الُمعتدي فن

ر
 ما يعتِمدن

ً
ي يتعرضن لألعتداء غالبا

قات اللوانر األرسي. فالنساء المعوَّ
ي محاوالتهن الرامية إىل الحصول عىل المساعدة. 

ي طريقهن فن
ي ستقف فن

ة المصاعب النر
ّ
 يزيد ِمن ِشد

 

 حملة توعية مناهضة للعنف األسري تشمل مسألة اإلعاقة 

اسل اإلعداد ل د من عملية التر
ُّ
 يقتَص األمر عىل التأك

ّ
حملة توعية مناهضة للعنف األرسي، فإن من المهم أّل

ي الوصول إىل المنظمات 
ر فن
ِّ
. فك ن  الشامل لوحدها، بل كذلك إعداد مواد سهلة المنال للناس المعاقي 

نامج النصي رقم  اسل الشامل ل 5التر  LGBTIQ : التر
 

نامج النضي   بداية التر
 

ل كجزء من إجراءات اإلبعاد أو االحتواء االجتماعي لمنع انتشار كوفيد ن ي المتن
. لكن هذه  19-يقيم الكثت  منا فن

. ومن المتوقع أن ترتفع معدالت العنف  ي خطر أكتر
ىلي حيث ُيطلب من  السياسات وضعت بعض الناس فن

ن المتن
ي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية   ن ومزدوجر ي أفراد المثليات والمثليي 

ل. ويعانن ن ي المتن
الناس العزلة فن

هم، وقد يضطرون اآلن إىل العزلة مع أفراد األرسة المعادين   ىلي من غت 
ن والكوير من معدالت أعىل من العنف المتن

 .عاملةلهم. وهذا يزيد من خطر إساءة الم
 

ي ُيجرم فيها ميلهم الجنسي  
ي المجتمعات واالماكن النر

قد يخشون التحدث علنا ضد هذا العنف، خاصة فن
ي الميل الجنسي ومغايري الهوية   ن ومزدوجر وهويتهم الجنسية. ويفتقر العديد من أفراد المثليات والمثليي 

ىلي ، كما ستقلل  الجنسية بالفعل إىل الرعاية الصحية والخدمات االجتماعية األخرى ك
ن االستجابة للعنف المتن

 .تدابت  االحتواء من هذه الخدمات أكتى 
 

ي االبتعاد الجسدي عزلة اجتماعية. تقدم ]اسم المنظمة[ الدعم والخدمات الهامة ألفراد مجتمع الميم  
ال يعنن

م بزبار 
ُ
. لمزيد من المعلومات ]اتصل / ق ي الوقت الحاىلي

ىلي فن
ن ة/ادخل رقم الهاتف ،  الذين يعانون من العنف المتن

 .واسم المنظمة لموقع الويب ، وما إىل ذلك[
 

. ابق عىل اتصال ودعم أصدقائك من مجتمع الميم  تحقق من أصدقائك أو أفراد عائلتك وتأكد من أنهم بخت 
LGBTIQ وأفراد عائلتك. 

نامج النضي   نهاية التر

 العنف األرسي ضد األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة
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ي تطوير جهود اإلستجابة للعنف ومواد التوعية. 
ي تهتم باالحتياجات الخاصة لغرض التعاون معها فن

المحلية النر
بريل  طريقة  بإستخدام  اسل  التر بتوفت   م 

ُ
ق أمكن،  وحيثما  المواد.  هذه  عىل  الحصول  ي ضمان 

فن سيساعد  وهذا 
رسائل وتوزيــــع  الحجم،  ة  كبت  بأحرف  لغة    والطباعة  خِدم 

ر
إست بَصية.  إعاقات  من  ن  يعاني  ي 

اللوانر للنساء  إذاعية 
اسل يكون سهل المنال بالنسبة   م بإنشاء نوع من التر

ُ
ي لديهن إعاقات ذهنية، وق

بسيطة للوصول إىل النساء اللوانر
ة تعتمد عىل لغة اإل  ي السمع، كأن تقوم بإنشاء مقاطع فيديو قصت 

ن من إعاقات فن ي يعاني 
شارة. يجب  للنساء اللوانر

ي يتعرض لها  
اسل التعليمي أن يجعل عامة الناس عىل إطالع بأشكال العنف األرسي الفريدة من نوعها النر عىل التر

األرسي،  العنف  من  ن  للناجي  تقديمها  يتم  عن خدمات  معلومات  تقدم   
ر
كنت ما  وإذا  اإلعاقات.  ذوي  األشخاص 

د ِمن كون تلك الخدمات شاملة وسهلة المنال للنا
َّ
ي تهتم تأك

س الذين لديهم عوق. يمكن للمنظمات المحلية النر
ي إعداد مواد سهلة المنال. 

 مساعدتك فن
ً
 باإلعاقة ومناضيــها أيضا

 
د من أن مواد التوعية الخاصة بك شاملة: 

ُّ
 ولغرض التأك

 
1  

ً
ي إظهار أنهم يشكلون جزءا

ن صور أو إشارات ألشخاص ذوي إعاقات ممن يمكنهم المساعدة فن م بتضمي 
ُ
. ق

عىل   الحصول  ن  قي 
المعوَّ للناس  فيها  يمكن  ي 

النر األمكنة  الِحظ  إليهم.  تِصل  الذي  ي 
السكانن المجتمع  من 

الس الهواتف  خطوط  و  الطبيىعي  العالج  ومواقع  المتحركة  الكراشي  مثل  للناس الخدمات،  يمكن  ي 
النر اخنة 

أو   اإلجتماعية  النفسية  اإلعاقات  ذوي  للناس  الدعم  تقديم  عىل  ب  رَّ
ر
الُمد العمل  وفريق  إستخدامها  الصم 

 اإلدراكية، إلخ.  
 

برامج  2 ي تستخدم 
النر تلك  ي ذلك 

بما فن القراءة،  الكتابات سهلة  أو  المطبوعة  المواد  تكون جميع  أن  . يجب 

ي يجب التحقق منها:  قراءة الشاشة. وفيما يىلي بع
 ض األمور النر

 

د من أن الحروف قابلة للقراءة وبحجم يجعل من السهل عىل الناس رؤية ما هو مكتوب.  •
َّ
 تأك

ي دي إف" و"وورد" ووثائق نصية بسيطة.  •  وثائق "نر
ً
م الوثائق بصياغات متعددة، مثال

ِّ
د
ر
 ق

ي ألشخاص يحتجون ويعرضون الفتات تقول "العدالة اآلن!" و "الوصول للجميع!" و 
وصف الصورة: رسم بيانن
ا !!" و "حقوق اإلعاقة = حقوق اإلنسان" و "التصديق عىل اتفاقية حقوق "النساء ذوات اإلعاقة نس

ً
اء أيض

ن  المرأة الدوليةاألشخاص ذوي اإلعاقة" . " حقوق الصورة: تمكي  . 
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التواص • لوسائل  الكلمات  متعددة  هاشتاغات  بإعداد  تقوم  كنت  ما  بكتابة  إذا  م 
ُ
ق  ، اإلجتماعي ل 

  ،
ً
ة من أجل جعلها سهلة القراءة، فعىل سبيل المثال مثال الحرف األول لكل كلمة بالحروف الكبت 

#EndDomesticViolenceNow  ِمن 
ً
 . Enddomesticviolencenow#بدل

ي نهاية بياناتك من أجل تجنب   •
ع الهاشتاغات فن

ر
ية، ض د من إستخدامك للرموز التعبت 

ِّ
د حدوث حر

ي النص. 
 تعطيل فن

ة.   • غ بريل والكتابة بحروف كبت  ي إستخدام ِصير
ر فن
ِّ
 بالنسبة للمواد المطبوعة، فك

 
ي الصورة، 3

يتم عرضه فن  ِلما 
ً
م وصفا

ِّ
د
ر
ق ي أي وقت تستخدم فيه الصور. 

التعليقات الوصفية فن م بإضافة 
ُ
ق  .

ي الصور.  
م بنسخ أي نص يرد فن

ُ
    واأللوان إذا ما كانت ذات صلة، وق

 
يتمكن  4 لكي  تعليقات،  ن 

ضمِّ
ُ
ت أن  حاِول  فيديو،  مقاطع  إنشاء  أو  تمثيلية  لعروض  تخطط  كنت  ما  إذا   .

ي السمع ِمن متابعة ما ُيقال.  
 المشاهدون الذين يعانون من إعاقات فن

  
من 5 الكثت   أن  إذ  المختلفة.  اإلجتماعي  التواصل  منتديات  ي 

فن الموجودة  الوصول  خيارات  عىل  ِلع 
َّ
.إط

. ال اتك سهلة المنال بشكل أكتر ي جعل نشر
 منتديات كالفيسبوك والتويتر واإلنستغرام تمتلك مزايا تساعد فن

 
 

 مثال مواد التوعية 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ي مؤتمر  MADREوصف الصورة: يفات سوسكيند، المديرة التنفيذية لمنظمة  
ي   TED، تتكلم فن

للنساء، ويظهر فن
ي العالم دون الشعور بالضغط 

ى فن الصورة مقتطف من خطابها يقول: "هنالك طريقة لمواجهة هذه األزمة الكتر
ميك   ستاشي  الصورة:  مصدر  كأم."  التفكت   ي 

فن يكمن  ذلك  إن  بالقوة.  ومفعمة  سهلة  إنها  واليأس.  الشديد 
/تيد ي

 . جينن
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القسم عىل إختبار قصت  يمكنك تهيئته لمواقع التواصل اإلجتماعي أو الراديو لرفع مستوى التوعية  يحتوي هذا  

 بشأن منع العنف األرسي ضد األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة. 

 
 

 

! إختبار قصت    

 

1.  :
َّ
ن
ُ
 النساء والفتيات ذوات اإلعاقات ه

َّ
 إن

 
 للتعرض للعنف األرسي من النساء الفتيات غت  

ً
قات. آ( أقل إحتمال  المعوَّ

قات.   ب(  بنفس القدر من اإلحتمال للتعرض للعنف األرسي من النساء الفتيات غت  المعوَّ
ن ت(  من المحتمل أن يصل إحتمال تعرضهن للعنف األرسي   ي 

ر
النساء    إىل ضعف أو ثالثة أضعاف تعرض 

قات.   والفتيات غت  المعوَّ
ء مما سبق   ث( ال شر

 
 الجواب: ت

 
تعرض   إحتمال  أضعاف يرتفع  ثالثة  أو  ي 

إىل ضعفنر أألرسي  العنف  ألحداث  اإلعاقات  ذوات  والفتيات  النساء 
ي 
 عىل الُمعتدي فن

ر
 ما يعتِمدن

ً
قات غالبا ي ليس لديهن إعاقة. فالنساء المعوَّ

إحتمال تعرض النساء والفتيات اللوانر
ي يم

كن أن تساعدهن، ِمّما يزيد تلبية اإلحتياجات األساسية، كما تِقلُّ لديهن فرص الحصول عىل الخدمات النر
ة تعرضهن لمخاطر العنف األرسي. 

ّ
 ِمن ِشد

 
 

2 .
ً
 . صح أم خطأ: إن مقدمي الرعاية لألشخاص ذوي اإلعاقات ال يرتكبون العنف ضدهم إطالقا

 
خطأ!  قون الجواب:  المعوَّ ذلك   فالناس  ي 

فن بما  أرستهم،  ي 
فن أي شخص  أيدي  عىل  األرسي  للعنف  معرضون 

 الذين يقدمون الرعاية لهم. أولئك 
 

. صح أم خطأ: يواجه األشخاص ذوي اإلعاقات عراقيل إضافية خاصة باإلعاقة عند محاولتهم اإلفالت 3

 من البيئة المكتنفة باإلساءات. 
 

المكتنفة الجواب: صح!   البيئة  أن يكون اإلفالت من  العنف األرسي، يمكن  ي من 
فبالنسبة لكل شخص يعانن

ي ال يمكن فيها الحصول عىل واسطة نقل. وقد 
ي الظروف النر

. ويصح هذا األمر بشكل خاص فن
ً
باإلساءات صعبا

من صعوبة  يزيد  الذي  األمر  الشخصية،  اإلحتياجات  تلبية  ي 
فن المعتدي   عىل 

ً
معتمدا الُمعاق  الشخص  يكون 

تعل  
ً
أيضا يتم  قد  اإلغالق،  أو  الصحي  الحجر  وأثناء  المساعدة.  الهامة لألشخاص  الحصول عىل  الخدمات  يق 

 ذوي اإلعاقات، مما يجعلهم أقل قدرة عىل الهروب من البيئة المكتنفة باإلساءات. 
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 . كيف يبدو العنف األرسي لألشخاص ذوي اإلعاقات؟4
 آ( الحرمان من الدواء

 منع الشخص الُمعاق من زيارة الطبيبب( 
 ت( إتهام الشخص الُمعاق بالكذب بشأن األلم 

 ث( جميع ما سبق  
 

 الجواب: ث
 

إن العنف األرسي ضد األشخاص ذوي اإلعاقات يشمل اإلساءة الجسدية والجنسية والعاطفية والنفسية 
ل. كما يتعرض   ن ي نفس المتن

يك أو عضو األرسة أو مقدم الرعاية الذي يعيش فن والمالية ِمن ِقبل الزوج أو الشر
ال سبيل  فعىل  األرسي.  العنف  من  مختلفة  ألشكال   

ً
أيضا قون  المعوَّ يقوم األشخاص  أن  ُيمكن  مثال، 

وربما  الدواء.  من  زائدة  جرعات   
ً
عمدا إعطائهم  أو  الدواء  من  ن  قي 

المعوَّ األشخاص  بحرمان  المعتدون 
ي حاجة إىل أمور اساسية  أو يمنعونه من رؤية الطبيب أو 

يمتنعون عن تقديم المساعدة لشخص ُمعاق فن
اإل  ذوي  األفراد  المعتدون  يتهم  وقد  الصحية.  الرعاية  م 

ّ
بأنه  مقد لهم  ويقولون  بالوجع،  بالتظاهر  عاقات 

كسبب   ِقِهم  عور يستخدمون  أو  األلم،  فيها  يحتد  ي 
النر النوبات  حدوث  عند  الصمت  ام  ن إلتر عليهم  يجب 

كالكراشي   الُمعينة،  األجهزة  إزالة   
ً
أيضا اإلساءة  تتضمن  أن  ويمكن  بهم.  واإلذالل  العار  إلحاق  أو  إلهانتهم 

 وي اإلعاقات من إمكانية الوصول إىل اإلحتياجات اليومية.         المتحركة أو تحريم األشخاص ذ

نامج النصي # اسل الشامل لمسائل اإلعاقة 6التر : التر  
 

نامج النضي   بداية التر
 

 بكم، أنا ]إسم القائد المؤثر[ وأود التحدث إليكم اليوم حول العنف 
ً
األرسي ضد األشخاص ذوي االحتياجات  مرحبا

سوف تؤدي    19-الخاصة. فقد حذر الكثت  من الناس من أن إجراءات اإلبعاد اإلجتماعي واإلحتواء الخاصة بكوفيد
ي  
ي العنف األرسي. وهذا األمر يصح بشكل خاص عىل النساء والفتيات ذوات اإلعاقات، اللوانر

إىل حصول زيادة فن
ي أو ثالثة أضعاف إحتمال تعرض النساء يرتفع إحتمال تعرضهن للعن 

ف عىل أيدي اآلباء أو أعضاء األرسة إىل ضعفنر
ي ليس لديهن إعاقة. 

 والفتيات اللوانر
 

البيئة المكتنفة باإلساءات  بشكل خاص اإلفالت من    ذوات االحتياجات الخاصةقد يكون من الصعب عىل النساء  
ي تلبية اإلحتياجات الهامة، وقد  . وربما تعتمد إ 19-أثناء الحجر الصحي بسبب كوفيد 

ولئك النساء عىل المعتدي فن
ي ال يمكن فيها الحصول  

ي الظروف النر
 غت  قادرات من الناحية الجسدية عىل مغادرة أمكنتهن، وبشكل خاص فن

نَّ
ُ
يك

-عىل واسطة نقل عامة. ومع تعليق الكثت  من خدمات الدعم المقدمة لألشخاص ذوي اإلعاقات بسبب كوفيد 
  ن ذلك سوف يزيد من صعوبة حصولهم عىل المساعدة الألزمة.    ، فإ19

 
إن   اإلعاقات.  ذوي  األشخاص  كب ضد 

ر
يُرت الذي  األرسي  العنف  نوِقف  لكي   

ن يقظي  نكون  أن   
ً
جميعا علينا  يجب 

ي ذلك األشخاص ذوي  
ن من العنف األرسي، بما فن  لجميع الناجي 

ً
م خدمات سهلة المنال ودعما

َّ
]إسم المنظمة[ تقد

 يعرف بأنك  اال 
ُ
 قد يكون ضحية للعنف األرسي، دعه

ُ
 ما تعرفه

ً
ي أن شخصا

حتياجات الخاصة. فإذا ما كنِت تشك فن
م بإحالتِه إىل ]إسم المنظمة[.    

ُ
 هناك لتقف إىل جانبه وق

 
نامج النضي   نهاية التر
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تتلفر األقليات العرقية والعنَصية والمجتمعات األصلية والمهاجرون ومعدومو الجنسية والناس الذين يعيشون 
ي بيئة 

ي مناطق الحروب وغت  ذلك من المجتمعات المهمشة والمضطهدة موارد أقل من المجتمعات األخرى. وفن
فن

ي من نقص ا19-الجائحة كوفيد
ة لتعانن ت مجتمعات مهمشة كثت 

َ
رِك
ُ
ي من المعدات ، ت

ود بما يكفن ن لموارد وعدم التر
ي العنف األرسي.     

وس والزيادة الحاصلة فن  الالزمة بمعالجة ومنع إنتشار الفت 

ي العمل من أجل رفع مستوى التوعية بشأن الحاجة إىل التصدي لهذه األمور من 
ُيمكن لمنظمات المجتمع المدنن

م معينة، ومن خالل خالل الوصول إىل هذه المجتمعات بالتحديد، ومن خ  اسل ليعكس ِقير الل تكييف عملية التر
من  نابعة  محلية  قيادة  دعم  خالل  ومن  المهمشة،  المجموعات  داخل  مستخدمة  بلغات  اسل  التر ي 

فن المشاركة 
 المجتمعات المهمشة.    

األرسي  للعنف  اإلستجابات  فيها  كز  تتر ي 
النر المناطق  مراقبة  إىل  المحلية  الحكومات  دعوة  اسل  التر يتضمن  قد 

وتقديم التقارير حول تلك المناطق وضمان التوزيــــع العادل للموارد عىل المجتمعات المهمشة. ويمكن للمجتمع 
ي جمع المعلومات الخاصة به بشأن اإلستجابات والكشف عن حاال 

  المدنن
ً
ي يمكن أن تؤثر عكسيا

ت التفاوت النر
ي التوثيق.    

ي هذه المجتمعات من خالل اإلنتباه إىل التوزيــــع غت  العادل فن
 فن

كوفيد  وإنتشار  األرسي  للعنف  بالتصدي  الخاصة  الحلول  ي 
فن المجتمعات  جميع  ن  تضمي  ي 

يمكننا 19-ينبىعن وال   .

 
ّ
 من خالل العمل سوية.   تحقيق السالم المستدام وضمان حماية حقوق جميع الناس إّل

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شة  ي المجتمعات المهمَّ
 
 العنف األرسي ف

ي يرتدين أقنعة واقية أثناء وقوفهن 
وصف الصورة: مجموعة من الشابات من المجتمع الريفن

ن   بجانب بعضهن البعض اللتقاط صورة. حقوق الصورة: شبكة معلومات السكان األصليي 
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ام 19-مع تفاقم أزمة كوفيد  ن ، يجب عىل الحكومات والمؤسسات المتعددة األطراف اإلحتفاظ بالشفافية واإللتر
واألقليمية  الوطنية  المساءلة  أنظمة  إىل  الوصول  وضمان  المساهمة  عىل  ي 

المدنن المجتمع  وتشجيع  بتعهداتها 
:  والدولية. أدناه ثمان توصيات عملية موجهة إىل  أعضاء المجتمع الدوىلي

 

ي مواد الوقاية من كوفيد1
 
اسل الخاص بالعنف األرسي ف المخصصة لمقدمي الرعاية الصحية    19-. دمج التر

والتوعية.  اإلنسانية  المعونة  مجاالت  ي 
 
ف من    والعاملي    ِللوقاية  المنفصلة  امج  التر فيه  تكون  الذي  الوقت  ي 

فن
التقليل من   19-كوفيد ي 

أن يساعد فن الرسائل يمكن  ي بعض الظروف، فإن توحيد 
العنف األرسي مالئمة فن ومنع 

مجال  ي 
فن ن  العاملي  وصول  من  فعالية   

أكتى نحو  عىل  واإلستفادة  المجتمعات  نفس  ي 
فن التوعية  جهود  إزدواجية 

ت إن  من  اإلعانة.  بالوقاية  الخاصة  التوعية  مواد  جانب  إىل  والتوعية  األرسي  العنف  منع  حول  معلومات  قديم 
   19-كوفيد

ً
أقل لفتا ، مما يجعلها  ي للناجر الدعم  بتقديم  المتعلقة  المعلومات  إمكانية رؤية  تقليل  ي 

 فن
ً
أيضا يساعد 

األمامية الخطوط  ي 
فن التوعية  مجال  ي 

فن ن  العاملي  أن  كما  المعتدين.  كوفيد   إلنتباه  من  الوقاية  جبهة    19-من 
الرعاية  مقدمي  إمكان  ي 

وفن إليها.  الوصول  يصعب  ي 
النر للمجتمعات  الوصول  لغرض  جيدة  مواقع  ي 

فن متمركزون 
ن  الناجي  العنف األرسي وتحديد  ي منع 

المساعدة فن الوقاية الصحيحة وموارد اإلحالة،  المجهزون بمواد  الصحية، 
ي حاجة إىل الخدمات. 

 الذين هم فن
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

توصيات رئيسية للحكومات ووكاالت األمم المتحدة 
 والمنظمات الدولية

 

 

من لوسينج  جوليان  الصورة:  الكونغو   SOFEPADI وصف  جمهورية  من  شعبية  نسائية  منظمة  وهي   ،
ي مجلس األمن التابع لألمم المتحدة. حقوق الصورة: مجموعة عمل 

الديمقراطية ، تتحدث خالل اجتماع فن
 .المنظمات غت  الحكومية المعنية بالمرأة والسالم واألمن
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العنف .  2 لخطر  المعرضي    األشخاص  جميع  إحتياجات  ي  يلتر الذي  بالشكل  ف 
تكيَّ ي 

التر الخدمات  تمويل 

يشمل المعرضون للخطر، عىل سبيل المثال، النساء واألشخاص ذوي اإلعاقات واألطفال وصغار السن   األرسي. 
ن وأفراد مجتمع الميم   ن للمعايت   واألشخاص المسني  اسل   الجنسانية. واألشخاص غت  الُمطابقي  يجب مالءمة التر

ن  الخاص بالتوعية والوقاية لكي يصل إىل هذه المجتمعات السكانية، كما يجب أن تكون الخدمات متاحة للناجي 
ي إحتياجاتهم المحددة.   ي تلنر

فة بالطريقة النر ن للخطر ومكيَّ  المعرضي 
 

عنف األرسي والتصدي له بصورة شاملة، من أجل منع ال اإلقرار بجميع أشكال العنف األرسي والتصدي لها.   -3

يك الحميم وكذلك اإلساءة إىل أعضاء   اف بجميع أشكالِه. يشمل العنف األرسي اإلساءة إىل الشر يجب علينا اإلعتر
ي ذلك النساء واألطفال واألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة وِكبار السن وأفراد 

ل بما فن ن ي األرسة أو المتن
آخرين فن

ن للمعايت  الجنسانية. واأل مجتمع الميم   ويمكن أن يشمل العنف االرسي، عىل سبيل المثال،   شخاص غت  الُمطابقي 
 
ً
ف" وقتل اإلناث وهجمات المواد الكيميائية الحارقة وتشويه أوقطع األعضاء التناسلية بشكل   أيضا جرائم "الشر

والع النفسي  والعنف  الجسدي  والعنف  والمؤقت  والقشي  المبكر  والزواج  االقتصادي إجباري  والعنف  ي 
اطفن

ي  
، بما فن ي والعنف الجنسي ي المؤسسات والعنف اإلنجانر

والحرمان من األدوية واألجهزة الُمعينة واإليداع القشي فن
ذلك  ي 

فن بما  األزمات،  أثناء  هائل  بشكل  تزداد  األرسي  العنف  أشكال  جميع  إن  الزواج.  إطار  ي 
فن اإلغتصاب  ذلك 

ي األماكن . ولكن، عىل أية حا19-جائحة كوفيد
ي العنف فن

ل، فإن طرق منع العنف لن يحول دون حدوث زيادات فن
ّور العنف وقياس مقدارِه.       ي يتم فيها تصر

ي الطريقة النر
ي توجد فيها متناقضات فن

 النر
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Proceso de من كولومبيا وتمثل منظمة Charo Mina Rojas :وصف الصورة
Comunidades Negras (PCN)   تتحدث نيابة عن مجموعة عمل المنظمات غت

ي مجلس األمن التابع لألمم 
الحكومية المعنية بالمرأة والسالم واألمن خالل اجتماع فن

المتحدة. حقوق الصورة: مجموعة عمل المنظمات غت  الحكومية المعنية بالمرأة والسالم 
 .واألمن
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ي  4
امج التر ي   تتصدى لألسباب األساسية للعنف األرسي. . تنفيذ السياسات والتر

يتطلب هذا إنشاء إطار قانونن

ترر العنف 
ر
، ُيعت ي أساسه، ومثل أي عنف قائم عىل النوع اإلجتماعي

وسياشي لمنع العنف األرسي والقضاء عليه. وفن
النا المساواة  عدم  وأوجه  ن  الجنسي  ن  بي  المساواة  وعدم  مجحفة  جندرية  معايت   لتعزيز  أداة  عن األرسي  تجة 

تحبط  أو  تعزز  أن  إّما  والسياسات  ن  والقواني  الثقافية  للمعايت   يمكن  المجتمعات،  ي جميع 
وفن الذكوري.  التسلط 

مة. إن القانون الدوىلي يمنع  
العنف األرسي وتحدد التفست  الخاص بأفعال عنف محددة وتحدد فيما إذا كانت محرَّ

ي ذلك ال
، بما فن ي اصلِه ُيرتكب ضد أشخاص يجنحون  العنف القائم عىل النوع اإلجتماعي

عنف األرسي، الذي هو فن
السىعي  امج  والتر السياسات  عىل  يجب  لهم.  المخصصة  والسمات  المجحفة  والفعاليات  والسلوكات  األدوار  عن 
ة والوصول إىل   المبارسر الوقاية والخدمات  يتم فيه توفت  إجراءات  الذي  الوقت  ي 

التصدي للمعايت  الضارة فن نحو 
.  العدالة لل ن  ناجي 

 

شة.  5 مَّ
َ
 مراقبة . مراقبة توزي    ع الموارد عىل المجتمعات الُمه

ً
كز فيها يجب عىل الحكومات أيضا ي تتر

المناطق النر

عىل   للموارد  العادل  التوزيــــع  وضمان  المناطق  تلك  حول  التقارير  وتقديم  األرسي  للعنف  األقليات اإلستجابات 
والنساء األصلية  والمجتمعات  والعنَصية  والمهاجرين   العرقية  ن  والالجئي  الخاصة  االحتياجات  ذوات  والفتيات 

ي مناطق الحروب وغت  ذلك من المجتمعات المهمشة. 
 ومعدومي الجنسية والناس الذين يعيشون فن

تكيف  6 ي 
التر األصلية  المجموعات  ي ذلك 

 
ف بما  للعنف األرسي.  تستجيب  ي 

التر المحلية  المنظمات  تمويل   .

المتصا للعنف  للتصدي  كوفيدبرامجها  سياق  ي 
 
ف لمنع   . 19-عد  المحلية  اتيجيات  لإلستر الدعم  بتقديم  م 

ُ
ق

ببناء عالقات قوية ووثيقة  ي قامت 
النر المنظمات  ن وتوثيق اإلعتداء. إن  الناجي  م بمعالجة إحتياجات 

ُ
العنف، وق

دقيقة وممار  وتقاسم معلومات  فعال  بشكل  ن  المحليي  القادة  تعبئة  ي 
فن أفضل  لها سجالت  سات  مع مجتمعاتها، 

كوفيد إنتشار  ن    19-لمنع  المنسقي  مع  إتصال  كحلقات   
ً
أيضا المنظمات  تعمل هذه  أن  ويمكن  والعنف األرسي. 

ي 
ي مجال الرعاية الصحية والوكاالت الوطنية  حول إرتفاع تفسر

ن فن ن وتقديم معلومات للعاملي  ن والدوليي  األقليميي 
ي توفت  المأوى  المرض أو العنف. إن المنظمات النسائية المحلية، عىل سبيل  

 فن
ً
 رياديا

ً
 ما تلعب دورا

ً
المثال، غالبا

الخدمات  تقديم  خالل  من  وذلك  األوائل،  ن  المستجيبي  دور  تلعب  أنها  كما  للخطر.   
ً
تعرضا األكتى  لألشخاص 

 ما تكون 
ً
ي تمزقها الحروب، غالبا

ي البلدان النر
ي ذلك اإلستشارة أو دعم الند للند. وفن

ة المطلوبة بشدة، بما فن  المبارسر
ي نقاط السيطرة وداخل المناطق الساخنة.  إمكانية وصوللدي هذه المنظمات 

 أفضل فن
 

فة. 7 المحتر وجمعياتهن  النساء  عن  المدافعات  الشعبيات  للصحافيات  الدعم  تقديم  يشكل   .  أن  يمكن 

لظهور   يمهد  الذي  األمر  الظهور،  من   
ً
ثقافيا الحساسة  النساء  قضايا  ن  لتمكي   

ً
مفتاحا المحليون  الصحافيون 

ا ليون،  ي ست 
ي ظل ظروف مرض إيبوال فن

نة. فعىل سبيل المثال، فن  وتغطية إعالمية ُمحسَّ
ً
مجتمعات أوسع إطالعا

األرس  العنف  يواجهن  ي 
اللوانر والفتيات  النساء  والخدمات بدأت  طة  الشر لخدمات  إستخدامهن  من  بالتقليل  ي 

أنواع  مختلف  حول  جمهورهن  مع  الصحافيات  تحاورت  إستجابة،  ي 
وفن ملحوظ.  بشكل  واإلجتماعية  الطبية 

ي تمنع المرأة من أن تسىع 
 بتحديد الكثت  من المسائل النر

منر
ُ
 للنساء المتأثرات، وق

ً
نر صوتا العنف األرسي، وأعطي 

ي 
ي   من أجل حقها فن

 فن
ً
 فّعال

ً
فات عنَصا الحصول عىل العدالة. لقد كانت جمعيات الصحافيات المحليات المحتر

ي ظروف طارئة.  
ن عىل مواصلة العمل فن ن المستقلي   مساعدة المراسلي 
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المؤسسات الصحية الحكومية والعالمية 8 ي إستجابات 
 
النوع اإلجتماعي ف القائم عىل  العنف  . دمج تحليل 

ي السياسة العامة والحلول  19-لكوفيد 
 
ي ذلك ف

 
إن إحدى الوسائل للقيام بذلك هي   اإلقتصادية والصحية. ، بما ف

ي مواد التوعية  
ن فن اسل الخاص بمنع العنف األرسي والخطوط الساخنة والموارد األخرى للناجي  من خالل دمج التر

كوفيد  إنتشار  لوقف  تشمل 19-المستخدمة  أنها  وضمان  األساسية  الخدمات  تقييم  الحكومات  عىل  يجب   .

ء واإلستجا أخرى المالجر الحركة مقيدة وإستجابات طارئة  تكون  ن عندما  للناجي  الطارئة وممرات  القضائية  بات 
ن الوصول إليها. كما يجب وضع آليات إستجابة متعددة القطاعات وشاملة أو مراجعة هذه اآلليات  يمكن للناجي 

العن إن  للعنف األرسي.  توفت  إستجابة شمولية  أجل  بالفعل، وذلك من  كانت موجودة  ف األرسي واإلعتداء إن 
 آخرين ممن هم معرضون للخطر. كما أن عدد النساء 

ً
الجنسي يؤثران بصورة غت  متناسبة عىل النساء، وأشخاصا

ن كبت  بصورة غت  متناسبة. يجب عىل  ن واألساسيي  ن العمال ذوي األجور المنخفضة والعمال غت  الرسميي  من بي 
ن  الناجي  الرفاه اإلقتصادي للنساء وتوفت    إستجابات السياسة اإلقتصادية حماية  المخاطر اإلقتصادية ودعم  من 

ن من العنف األرسي.    موارد للناجي 
 

ي العراق
،   (OWFI) وصف الصورة: ينار محمد ، رئيسة منظمة حرية المرأة فن

ي مجلس 
: حقوق الصورة: مجموعة عمل تتحدث خالل اجتماع فن األمن الدوىلي

 .المنظمات غت  الحكومية المعنية بالمرأة والسالم واألمن


