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شكر وتقدير

ُأنتــج هــذا الدليــل يف إطــار برنامــج »رجــال ونســاء مــن أجــل المســاواة بــن الجنســن« الــذي ُينفــذ مــن خــال الرشاكــة بــن 

المجلــس القومــي للمــرأة وهيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة بمــر، وبدعــم مــن الوكالــة الســويدية للتعــاون اإلنمــايئ الــدويل 

)ســيدا(.

تــم إعــداد هــذا الدليــل مــن قبــل خبــر بالتنشــئة المتوازنــة مــا بــن األمومــة واألبــوة االستشــارى الــدويل الدكتــور ناتكــو 

جريــس ، والحاصــل عــى دكتــوراة طــب بــرشى وماجســتر يف الصحــة العامــة. وشــاركت يف صياغتــه والتدريــب عليــه 

ــوع االجتماعــي. ــرة يف مجــال الن ــد، الخب ــو زي ــورة جيهــان أب الدكت
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قائمة االختصارات

BPfA Beijing Platform for Action إعان ومنهاج عمل بيجن
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اتفاقية القضاء عى جميع أشكال التميزي 
ضد المرأة )سيداو(

COM-B Capability, Opportunity and Motivation 

behavior change system
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GBV gender-based violence العنف القائم عى النوع االجتماعي

GEWE gender equality and women’s empowerment المساواة بن الجنسن وتمكن المرأة 

GoE Government of Egypt حكومة مر

GTP gender-tranformative parenting تنشئة متوازنة ما بن األمومة واألبوة

ILO International Labour Organization منظمة العمل الدولية

IMAGES International Men and Gender Equality Survey المسح الدويل للرجال والمساواة بن 
الجنسن

IRC International Rescue Committee لجنة اإلنقاذ الدولية

MDG Millennium Development Goal هدف إنمايئ لأللفية

MENA Middle East and North Africa الرشق األوسط وشمال إفريقيا

M&E monitoring and evaluation الرصد والتقييم

MWGE Men and women for gender equality 

programme

برنامج رجال ونساء من أجل المساواة بن 
الجنسن

NCW National Council for Women المجلس القومي للمرأة

NGO non-governmental organization منظمة غر حكومية

SDG Sustainable Development Goal هدف من أهداف التنمية المستدامة

Sida Swedish International Development 

Cooperation Agency

الوكالة السويدية للتعاون اإلنمايئ الدويل

UN United Nations األمم المتحدة

UNICEF United Nations Children’s Fund صندوق األمم المتحدة للطفولة 
)اليونيسف(

UN 

Women

United Nations Entity for Gender Equality and 

the Empowerment of Women

)هيئة األمم المتحدة للمرأة(
هيئة األمم المتحدة للمساواة بن الجنسن 

وتمكن المرأة

WHO World Health Organization منظمة الصحة العالمية
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المقدمة
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المساواة بن الجنسن وتمكن المرأة يف مر

شــهدت مــر  يف اآلونــة األخــرة وخاصــة  يف الســنوات الســت الماضيــة تقدًمــا إيجابًيــا ملحوًظــا يف مجــال دعــم وتمكــن 

ــا المــرأة و إيل حرصهــا  المــرأة والمســاواة بــن الجنســن ، يرجــع ذلــك إيل اإلرادة السياســية الداعمــة والمســاندة لقضاي

عــى  ترجمــة  الحقــوق الدســتورية إىل قوانــن و اســرتاتيجيات وبرامــج تنفيذيــة تقــوم بهــا جهــات حكوميــة وغــر حكوميــة، 

وخلــق مســاحة ومنــاخ مائــم لتضافــر كافــة الجهــود مــن مؤسســات أكاديميــة وترشيعيــة ودينيــة والشــباب والمــرأة يف 

الريــف والحــر باإلضافــة إيل العديــد مــن الداعيــن إيل تمكــن النســاء والفتيــات عــى كافــة األصعــدة. 

ــان  ــتورية لضم ــادة دس ــن 2٠ م ــر م ــى أك ــتمل ع ــث اش ــاواة  حي ــة والمس ــم العدال ــى قي ــري 2٠14 ع ــتور الم ــد الدس أك

حقــوق المــرأة يف شــى مجــاالت الحيــاة.

وقــد أعلــن الســيد الرئيــس عبــد الفتــاح الســييس عــام 2٠17  »عامــًا للمــرأة المريــة« األمــر الــذى يعــد ســابقة يف تاريــخ 

ــًا«. ــًا وطني مــر ، واصفــًا خطــوات اإلرساع نحــو تمكــن المــرأة باإلضافــة إىل حمايــة حقوقهــا الدســتورية »واجب

وٌتعــد مــر هــي الدولــة األويل يف العالــم الــي أطلقــت اســرتاتيجية  وطنيــة لتمكــن المــرأة المريــة 2٠3٠ بمــا يتوافــق 

مــع أهــداف التنميــة المســتدامة ، ممــا يؤكــد إيمــان الدولــة بالــدور الرائــد للمــرأة المريــة يف النهــوض بالمجتمــع  

،ورضورة تمكينهــا و قــد اعتمــد ســيادة الرئيــس المــري عبــد الفتــاح الســييس »االســرتاتيجية الوطنيــة لتمكــن المــرأة 

المريــة 2٠3٠ » يف عــام 2٠17  والــي هــي خارطــة طريــق للحكومــة المريــة لتنفيــذ كافــة الربامــج واألنشــطة الخاصــة 

بتمكــن المــرأة.

تحتوي اإلسرتاتيجية عى 34 مؤرش من أهداف التنمية المستدامة وتتألف من أربعة محاور رئيسية:

باإلضافة إيل الترشيعات والثقافة كمحاور متقاطعة لتلك المحاور األربعة .

التمكني
السيايس
والقيادة

التمكني
الحمايةاالقتصادي

التمكني
االجتماعي

١

٢

٣

٤
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يف عــام 2٠17 ، قــام المجلــس القومــي للمــرأة بالرشاكــة مــع هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة بمــر بإطــاق النتائــج الرئيســية 

ــج هــذه الدراســة إىل أن  ــن الجنســن يف مــر. أشــارت نتائ ــة بشــأن الرجــال والمســاواة ب للدراســة االســتقصائية الدولي

ــز المســاواة بــن الجنســن يف مــر. وبحســب الدراســة نفســها، فــإن  األبــوة » كانــت بمثابــة بوابــة إلرشاك الرجــال يف تعزي

تجــارب العنــف يف الطفولــة ترتبــط بلجــوء الرجــل إىل العنــف يف حياتــه كإنســان بالــغ. كمــا ســلطت الدراســة الضــوء عــى 

دورات الرعايــة بــن األجيــال، موضحــة  تعــدد المعايــر التقليديــة الــى  تعززهــا األرسة، وكذلــك قــوة الــدور الــذي يمكــن لآلبــاء 

أن يلعبونــه يف تغيــر هــذه المعايــر. فعــى ســبيل المثــال، يتضــح أن اآلبــاء ممــن شــجعوا بناتهــم عــى ممارســة مهنــة غــر 

تقليديــة أو العمــل خــارج المــزل، أو اآلبــاء الذيــن لــم يفرضــوا عــى بناتهــم اختيــار الــزوج ، يســاهمون يف ظهــور نســاء أكــر 

تمكًنــا. ويتضــح كذلــك أن الرجــال الذيــن شــارك آباؤهــم يف الصغــر باألعمــال المزليــة الــي مــن التقليــدي أن تؤديهــا النســاء، 

وكذلــك الرجــال الذيــن علمتهــم أرسهــم أن يقومــوا بتلــك األعمــال وهــم أطفــال، أكــر ممــن ذكــروا ىف هــذه الدراســة 

مســاهمتهم بنفــس الطريقــة يف زيجاتهــم. مــن النتائــج المهمــة للدراســة أيًضــا أن الرجــال يهتمــون بــأن يكونــوا آبــاء أكــر 

مشــاركة، ليــس فقــط يف تربيــة األطفــال، ولكــن أيًضــا يف اللعــب معهــم ورعايتهــم، وهــو مــا يتضمــن المشــاركة ىف األدوار 

المزليــة االعتياديــة مثــل إطعــام الطفــل وتحميمــه1. 

نبذة عن برنامج »رجال ونساء من أجل المساواة بني الجنسني«

ــة،  ــات الحكومــة المري ــن الجنســن وتمكــن المــرأة كواحــدة مــن أهــم أولوي ــة المســاواة ب ــرزت قضي منــذ عــام 2٠14، ب

بموجــب الدســتور المــرى. كمــا أن المســاواة وتمكــن المــرأة جــزء أســايس مــن توجهــات الدولــة إلعــادة البنــاء بشــكل 

ــا )كوفيــد-19(. أفضــل بعــد تأثــر جائحــة فــروس كورون

كمــا أن مــر قــد الزتمــت بدعمهــا لمبــادئ اتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التميــزي ضــد المــرأة أو )ســيداو( وتنفيــذ 

ــر 2٠3٠  ــة م ــا يف رؤي ــة أيًض ــزتام الدول ــد ال ــتدامة يتجس ــة المس ــداف التنمي ــق أه ــن  وتحقي ــل بيج ــاج عم ــان ومنه إع

وىف االســرتاتيجيات الوطنيــة األخــرى، مثــل: االســرتاتيجية الوطنيــة لتمكــن المــرأة المريــة 2٠3٠ )2٠17(، واالســرتاتيجية 

الوطنيــة إلنهــاء العنــف ضــد النســاء والفتيــات )2٠15( واالســرتاتيجية الوطنيــة للقضــاء عــى ختــان اإلنــاث )2٠16(. يف جميــع 

االســرتاتيجيات الوطنيــة تــم تحديــد دور المــرأة يف تعزيــز المســاواة بينهــا وبــن الرجــل. وقــد كانــت المكاســب الــى تحققــت 

مؤخــرًا للمســاواة بــن الجنســن وتمكــن المــرأة مكاســب هائلــة. قــام الدســتور المــري لعــام )2٠14(، وذلــك مــن خــال إطــار 

تنظيمــي منقــح، بإدخــال حكًمــا قانونًيــا لحمايــة المــرأة مــن جميــع أشــكال العنــف ىف )المــادة 11(. تبــع ذلــك تجريــم التحــرش 

ــر خاصــة  ــة للناجيــات مــن العنــف الجنــيس يف عــام 2٠2٠، واتخــاذ تداب ــة إخفــاء الهوي ــادة حماي الجنــيس يف عــام 2٠14، وزي

مؤقتــة لزيــادة مشــاركة المــرأة يف الربلمــان ومجلــس الشــيوخ يف عــام 2٠2٠، وتشــديد العقوبــات عــى مرتكــي تشــويه 

األعضــاء التناســلية األنثويــة )ختــان اإلنــاث( يف عــام 2٠21.

مــن ناحيــة أخــرى وتحديــًدا منــذ عــام 2٠15، تقــوم هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة بمــر بتنفيــذ برنامــج »رجــال ونســاء مــن 

أجــل المســاواة بــن الجنســن « بالرشاكــة مــع المجلــس القومــي للمــرأة ووزارة الشــباب والرياضــة ورشكاء مــن المجتمــع 

ــن الجنســن يف مــر- مــن خــال  ــز المســاواة ب ــزتم الربنامــج بتعزي ــث يل المــدين عــى المســتوين المحــي والوطــي. حي

مناهــج مبتكــرة تضــم النســاء والرجــال يف جميــع نواحــي تعزيــز تغيــر األعــراف الســلوكية واالجتماعيــة مــن أجــل المســاواة 

بينهمــا- حيــث تــأىت هــذه المناهــج متماشــية مــع األطــر القانونيــة واألطــر سياســات الدولــة المريــة.

1  هيئة األمم المتحدة للمرأة وغرها. 2٠17.
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 يســعى هــذا الربنامــج، بدعــم مــن الوكالــة الســويدية للتعــاون اإلنمــايئ الــدويل )ســيدا(، إىل تحســن فهــم األســباب الجذريــة 

لعــدم المســاواة بــن الجنســن بمــر، ومعالجتهــا باســتخدام مــا يطلــق عليــه »نهــج تصاعــدي«، وذلــك مــن خــال إرشاك 

الرجــال والفتيــان مــن قاعــدة مســتوى األفــراد قبــل مســتوى المؤسســات والمنظمــات مــن أجــل المســاواة بــن الجنســن 

وذلــك جنًبــا إىل جنــب مــع النســاء والفتيــات.

وىف إطــار تنفيــذ برنامــج رجــال ونســاء مــن أجــل المســاواة بــن الجنســن «  قــام المجلــس القومــي للمــرأة بالتعــاون مــع 

هيئــة األمــم المتحــده للمــرأه بإطــاق النتائــج الرئيســية »للدراســة االســتقصائية الدوليــة بشــأن الرجــال والمســاواة بــن 

الجنســن بمــر« و مــن ثــم إطــاق حملــة »ألىن رجــل« ,وهــي حملــة مبنيــة عــى تحــدي الصــور النمطيــة الســلبية للرجــل 

والتأكيــد عــى النمــاذج اإليجابيــة ،ال ســيما فيمــا يتعلــق بتحقيــق المســاواة بــن الجنســن وتمكــن المــرأة. وتركــز الحملــة، 

ــات إرشاك  ــوة كإحــدى بواب ــة، عــى األب ــع أنحــاء الجمهوري ــس القومــي للمــرأة ويقــوم بنرشهــا بجمي ــي يدعمهــا المجل ال

الرجــال يف التغيــر االجتماعــي إلنهــاء التميــزي ضــد النســاء والفتيــات، وذلــك مــن بــن عــدة موضوعــات أخــرى.

مــن أنشــطة الربنامــج المذكــورة أعــاه ومناقشــاته مــع األطــراف المعنيــة ، تقــرر أن برنامــج “رجال ونســاء من أجل المســاواة 

بــن الجنســن” ســيقوم بســد الفجــوة العميقــة يف إعــداد منهــج للتنشــئة المتوازنــة مــا بــن األمومــة واألبــوة تتناســب مــع 

الســياق المــري لتقــوم الجهــات المعنيــة باســتخدامه بجميــع أنحــاء الجمهوريــة والمحليــات مــن أجــل تعزيــز المســاواة 

بــن الجنســن وتمكــن المــرأة.

أهداف منهج التنشئة المتوزانة ما بني األمومة واألبوة

أهداف منهج التنشئة المتوازنة ما بن األمومة واألبوة هي ما يى:

1- تغيــر المفاهيــم الســلبية والتميزييــة للذكــورة واألنوثــة، وأدوار الجنســن والممارســات المبنية عى النــوع االجتماعي، 

خاصــة داخل األرسة المعيشــية.

2- تشجيع مشاركة الرجال والفتيان يف أعمال الرعاية واألعمال المزلية غر مدفوعة األجر.

3- تشجيع تبي ممارسات تنشئة األطفال الي تعزز من تساوي الحقوق لكل من الفتيات والفتيان.

4- تعزيز أفضل الممارسات يف التنشئة المستندة إىل األدلة.

ــوة لدعــم الوالديــن يف التوصــل إىل بيئــة صحيــة وتمكينيــة  ــة مــا بــن األمومــة واألب يســتخدم منهــج التنشــئة المتوزان

تتســم باإلنصــاف خاليــة مــن العنــف وداعمــة فيمــا بــن األم واألب أثنــاء تربيتهــم ألطفالهــم. ويركــز منهــج التنشــئة 

ــة مــع النســاء  ــن الجنســن بالرشاك ــق المســاواة ب ــان مــن أجــل تحقي ــال والفتي ــة بشــكل خــاص عــى إرشاك الرج المتوازن

ــن الجنســن واألعــراف  ــة للعاقــات ب ــز حقــوق المــرأة يف األرسة أيًضــا مــن خــال توفــر نمــاذج عادل ــات، مــع تعزي والفتي

واألدوار والتفســرات للهيــالك االجتماعيــة التقليديــة.

يهــدف المنهــج إىل المســاهمة يف تغيــر الســلوك مــن خــال التمكــن، وتســليط الضــوء عــى األفــراد بصفتهــم أطــراف 

فاعلــة يف عمليــة التغيــر والرتكــزي عــى زيــادة قدراتهــم ومعرفتهــم بالتنشــئة العادلــة مــا بــن األمومــة واألبــوة. ســيهدف 

هــذا التدريــب الخــاص بالتنشــئة المتوزانــة إىل إحــداث تغيــر يف مواقــف اآلبــاء وســلوكياتهم وممارســاتهم، وإىل تحويــل 

حياتهــم اليوميــة إىل مســاحات أكــر إنصاًفــا بــن الجنســن وإىل التمكــن مــن أجــل زيــادة التــوازن العــادل يف تقســيم 

المهــام المزليــة ومهــام توفــر الرعايــة بالمــزل.
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ســيؤدي هــذا التدريــب أيًضــا إىل تحســن التواصــل بــن الزوجــن، وتعزيــز إتاحــة الحقــوق االقتصاديــة والتعليميــة بصــورة 

كاملــة أمــام المــرأة، وتفكيــك األدوار الذكوريــة الصارمــة واألدوار التميزييــة ضــد اإلنــاث، وذلــك عــن طريــق العمــل مــع لك 

مــن الرجــال والنســاء مًعــا طــوال العمليــة.

نظرية التغيري بمنهج التنشئة المتوزانة ما بني األمومة واألبوة

تشــر نظريــة التغيــر لهــذا المنهــج إىل أنــه مــن خــال زيــادة الوعــي بأوجــه عــدم المســاواة بــن المــرأة والرجــل، والتفكــر 

المســتند إىل أدلــة حــول التأثــر التميــزيى لألعــراف االجتماعيــة عــى الفتيــات والفتيــان، وعــن طريــق التعلــم و/ أو تقويــة 

ــئة  ــن، والتنش ــراد األرسة/ الزوج ــن أف ــل ب ــال(، والتواص ــة األطف ــئة وتربي ــات التنش ــال، ممارس ــبيل المث ــى س ــارات )ع المه

ــام أحــد  ــة دون قي ــة وتمكيني ــة آمن ــن األم واألب ألطفالهــم واتخــاذ القــرارات المشــرتكة( يف بيئ ــة ي ــة المتوازن االجتماعي

الوالديــن بإصــدار أحــكام عــى اآلخــر، ممــا ســيؤدى إىل إحــداث تغيــرات مرغوبــة عــرب مجموعــة مــن الســلوكيات المتعلقــة 

بتقديــم الرعايــة والصحــة والعاقــات بــن الوالديــن ومقدمــي الرعايــة عــى حــد ســواء )الشــكل 1(.

يركــز تدريــب التنشــئة عــى المســتوى الفــردي للبيئــة الداعمــة والبيئــة المبــارشة لآلبــاء. حيــث يــدرك نمــوذج البيئــة الداعمــة 

أن مــا يحــدد عــدم المســاواة بــن الجنســن يحتــاج إىل أن يتــم معالجتــه عــى مســتويات عــدة، تتضمــن: مســتوى العائــات 

ومســتوى الجماعــات المحليــة ومســتوى المجتمعــات. يــرى نمــوذج البيئــة الداعمــة أن تمكــن المــرأة وتعزيــز المســاواة 

بــن الجنســن ينشــأ عــن تشــغيل عــدد كبــر مــن األنشــطة والعمليــات عــى مســتوى الفــرد ومســتوى األرسة ومســتوى 

ــا مــا تكــون الروابــط بــن األنشــطة  المجتمــع يف الوقــت نفســه. حيــث تتفاعــل هــذه األنشــطة بطــرق غــر محــددة، وغالًب

والنتائــج المحــددة غــر مفهومــة بشــكل كاٍف. تنظــر نمــاذج مراحــل التغيــر إىل أنشــطة تعزيــز المســاواة بــن الجنســن عــى 

أنهــا تتقــدم تقدمــًا مرحلًيــا لدخــول المجتمــع مــن مرحلــة زيــادة الوعــي إىل مرحلــة التغــر الســلويك، ولكــن ال تحــدد دائًمــا 

ســبب تقــدم المجتمعــات أو كيــف تتقــدم مــن مرحلــة إىل أخــرى.

يعــد نظــام القــدرة والفــرص وتغيــر الســلوك التحفــزيي )COM-B( نهًجــا نظرًيــا مثبًتــا يحــدد تســع طــرق مــن شــأنها أن تحفــز 

تغيــر الســلوك وهــي: التعليــم واإلقنــاع والتحفــزي والتدريــب والتقييــد وإعــادة الهيكلــة البيئيــة وإعــداد النمــاذج اإليجابيــة 

والتمكــن2.  تشــمل أهــداف التدخــل الســلويك مــا يــي:

2٠11 )West( وويست ،)van Stralen( فان سرتالن ،)Michie( 2 ميتىش

 أ) القدرة
امتالك القدرات

والمعرفة والمهارات
الالزمة

 ج) الفرصة
العوامل الخارجية

اليت تجعل السلوك
ممكًنا أو تحفزه

 ب) الحافز
العمليات اليت توجه
السلوك، والعمليات

المعتادة، واالستجابة
العاطفية، وكذلك

اتخاذ القرارات التحليلية
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يقــوم النمــوذج المقــرتح ، باســتخدام اإلقنــاع والتمكــن والنمــاذج اإليجابيــة. التغيــرات اإليجابيــة يف هــذه الوظائــف لديهــا 

القــدرة عــى تغيــر نظــم المعتقــدات والممارســات والســلوكيات، وإعــادة النظــر يف ميــول التحكــم لــدى بعــض الرجــال ، و 

الســلوك يف هــذا الســياق هــو نقطــة البدايــة لتصميــم التدخــات. 

تــم دمــج )دعــم التنشــئة القائمــة عــى األدلــة( كنهــج متســق نظرًيــا، ولكنــه ىف الوقــت نفســه يتضمــن التطبيــق المنهجــي 

للمبــادئ واألســاليب المســتندة إىل بيانــات مســتمدة مــن نظريــة التعلــم االجتماعــي واســرتاتيجيات التغيــر الســلويك 

والعاطفــي والمعــريف ذات الصلــة، مــع الرتكــزي عــى بنــاء العاقــات بــن أفــراد األرسة3. 

الشــكل 1: نظريــة التغيــري لمخطــط منهــج التنشــئة المتوازنــة مــا بــني األمومــة 
واألبــوة

القدرة
يتمتــع اآلبــاء بالقــدرة الازمــة عــى فهــم أهميــة التنشــئة 

المتوزانــة مــا بــن األمومة واألبوة، والمســاواة بن الجنســن، 

وتمكــن المــرأة والوقايــة مــن العنــف ضــد النســاء واألطفــال 

مــن خــال اكتســابهم للمعرفــة والمهــارات المتعلقــة بتقديــم 

الرعايــة والتواصــل والتفــاوض بــن الزوجــن.

 

الحافز
المعتــادة،  والعمليــات  الســلوك،  توجــه  الــي  العمليــات 

التحليليــة. القــرارات  اتخــاذ  وكذلــك  العاطفيــة،  واالســتجابة 

الفرصة
العوامل الخارجية الي تجعل السلوك ممكًنا أو تحفزه.

2٠18 )Burke( وبرك )Sanders( 3 ساندرز

السلوك
إدراك عــدم المســاواة، والتفكــر فيمــا 

تتســبب المعايــر الصارمــة مــن أعبــاء، 

وممارســتها  جديــدة  مهــارات  وتعلــم 

ممارســات  المثــال،  ســبيل  )عــى 

والتواصــل  األطفــال،  وتربيــة  التنشــئة 

االجتماعيــة  والتنشــئة  الزوجــن،  بــن 

واألبــوة،  األمومــة  بــن  مــا  المتوزانــة 

يف  مشــرتك(  بشــكل  القــرارات  واتخــاذ 

بيئــة آمنــة تمكينيــة دون إصــدار أحــكام 

عــى النــوع اآلخــر، تــؤدي إىل التغيــرات 

المرغوبــة عــرب مجموعــة مــن ســلوكيات 

والعاقــات. والصحــة  الرعايــة  تقديــم 

درة
الق

ك
سلو

ال
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طريقة تقديم منهج التنشئة المتوزانة ما بني األمومة واألبوة  

ــات  ــن المنظم ــراد، ولك ــط األف ــس فق ــه لي ــتعن ب ــوة( ليس ــة واألب ــن األموم ــا ب ــة م ــئة المتوزان ــج )التنش ــداد منه ــم إع ت

ــة والمجتمــع المــدين والمــدرب  المشــاركة يف دعــم مناهــج تنشــئة األطفــال أيًضــا. وهــو مــا يشــمل الحكومــة المري

الحــر واألوســاط األكاديميــة وغرهــم مــن المهنيــن الذيــن يتعاملــون مــع أوليــاء األمــور ممــن يؤمنــون أنــه مــن خــال تعزيــز 

مفاهيــم المســاواة بــن الجنســن وتمكــن المــرأة يف المــزل ســتصبح المجتمعــات أكــر مســاواة وأكــر إنتاجيــة وســتؤدي 

إىل إتاحــة بيئــات أفضــل لألطفــال.

يتــم االســتعانة بمنهــج )التنشــئة المتوازنــة مــا بــن األمومــة واألبــوة( مــع الوالديــن أو مــع مقدمــي الرعايــة: كاألزواج، أو 

العائلــة أو األم المنفــردة أو األب المنفــرد لطفلــه/ طفلتــه أو القــوى العاملــة بــدور تقديــم الرعايــة. يمكــن تقديــم المنهــج 

بصــورة إمــا فرديــة أو لمجموعــات مــن اآلبــاء واألمهــات ومقدمــي الرعايــة. تــم تجريــب هــذا المنهــج يف المعســكرات،ولكن 

يمكــن اســتخدامه يف ســياقات متعــددة، مثــل الســياقات المجتمعيــة )المــدارس والمعســكرات والمنظمــات( والمســاحات 

التنظيميــة األخــرى المناســبة لهــذا الغــرض. تــم ضبــط الدليــل الحــاىل لتقديــم المنهــج إمــا بصــورة مبــارشة أو عــن طريــق 

االنرتنــت، ممــا يجعلــه ىف غايــة المرونــة واالبتــكار.

يمكــن االســتعانة بمنهــج التنشــئة المتوزانــة للتدريــب عــى فــرتات تتفــاوت مــا بــن 4 أيــام إىل 4 أشــهر. وتــم تخصيــص جــزء 

مــن هــذا الدليــل لكيفيــة التخطيــط لتقديــم التدريــب، يف حالــة عــدم إجرائــه بصــورة تدريبــات مكثفــة بحيــث يمكــن تقديمــه 

عــى مــدار 4 أشــهر.

تعــد أنشــطة التعليــم الجماعــي جــزًءا مــن نهــج متكامــل، حيــث تدعــم التغيــرات يف المواقــف والســلوك بمــرور الوقــت عــى 

مســتوى المجتمــع والنطــاق األوســع منــه، كمــا أنهــا تضيــف إىل النشــاط المجتمعــي والدعــوة الــى تتــم ىف إطــار حملــة 

»ألين رجــل«. 

درة
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الجزء األول – التنشئة المتوزانة ما بني األمومة واألبوة: دليل مهىن

مقدمة

تركــز برامــج التنشــئة بشــكل عــام عــى التدخــات قصــرة المــدى بحيــث تهــدف إىل مســاعدة الوالديــن عــى تحســن 

عاقتهــم بأطفالهــم وأزواجهــم ,وتمكينهــم مــن مواجهــة وعــاج مــا قــد يطــرأ خــال عاقــة الــزواج مــن مشــكات عاطفيــة 

وســلوكية. والنهــج الــذي يركــز عــى األرسة، وخاصــة شــمول األب يف برامــج التنشــئة، هــو نهــج معــرتف بــه كأفضــل ممارســة 

رئيســية لربامــج تنشــئة األطفــال4.  يجــب أن تدمــج تدخــات التنشــئة المشــرتكة بشــكل فعــال ىف برامــج التثقيــف بالعاقــات 

والتثقيــف بالتنشــئة5. 

تتبــىن برامــج التنشــئة نهًجــا تمكينًيــا، بحيــث نضمــن أن يتكــون لــدى كا الوالديــن فهــم جيــد للخلفيــة النظريــة الازمــة )بمــا 

يف ذلــك نظريــة التغيــر( واألســاس المنطقــي وراء الربنامــج  التدريــى6.  حيــث يتعلمــون معــًا المهــارات العمليــة حــول 

ــا عنــف« و  ــة لألطفــال ومشــاركة األزواج لزوجاتهــم ىف اتخــاذ القــرارات وحــل الزاعــات بطريقــة ســلمية »ب ــة اإليجابي الرتبي

يتــم تشــجيع الرجــال والنســاء عــى أن يتحــدوا مًعــا األعــراف االجتماعيــة التقليديــة واألدوار التقليديــة للجنســن، مــع توفــر 

الفــرص للتعلــم وممارســة مهــارات األبــوة واألمومــة7. 

يشــجع نهــج التنشــئة المتوزانــة مــا بــن األمومــة واألبــوة عــى الوعــي النقــدي بــن الوالديــن ومقدمــي ومقدمــات الرعايــة 

لوجــود األعــراف االجتماعيــة، وأدوار الجنســن الــي تظهــر، ضمــن هــذه المعايــر. ويعــزز النهــج نفســه مــن تمكــن المــرأة 

والمســاواة بــن الجنســن وحقــوق الطفــل، ويتحــدى التوزيــع التقليــدى للمــوارد وتخصيــص المهــام داخــل المــزل للمــرأة 

أو للرجــل دون مشــاركة الرشيــك ويعالــج يف النهايــة عاقــات القــوة بــن الوالديــن و/ أو مقدمــي الرعايــة. يعــد تحديــد 

أشــكال الرتبيــه اإليجابيــة والمراعيــة للنــوع االجتماعــي والذكــورة اإليجابيــة أمــرًا رضورًيــا لضمــان دعــم الرجــال لتمكــن المــرأة 

وللقضــاء عــى العنــف بالمــزل8. 

4 جاو )Gao( وآخرون 2٠2٠

5 بيكينجتون )Pikington( وآخرون 2٠19

6 جاو )Gao( وآخرون 2٠2٠

2٠16 )Levtov(وليفتوف )Hassink( 7 هاسنيك

2٠13 )Barker( وباركر )Taylor( 8 تايلور
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المبــادئ التوجيهيــة العامــة إلعــداد برامــج التنشــئة المتوزانــة مــا بــني األمومة 
واألبوة

ــك مــن خــال نقــد  ــن الجنســن وذل ــوة أوجــه عــدم المســاواة ب ــن األمومــة واألب ــة مــا ب يتحــدى نهــج التنشــئة المتوزان

األعــراف االجتماعيــة واألدوار والعاقــات غــر المنصفــة، وذلــك مــن خــال ادمــاج اســرتاتيجيات تقدميــة تعيــد التــوازن  

ــن  ــع.  يمكــن لربامــج المســاواة ب ــن النســاء والرجــال، كوســيلة لتحقيــق الصحــة والرفــاه9 للجمي اىل عاقــات القــوة مــا ب

ــت  ــال والنســاء إذا كان ــوع االجتماعــي للرج ــرة يف المواقــف والممارســات المتعلقــة بالن ــرات كب الجنســن أن تحــدث تغي

ــة1٠.  ــر  قوي ــة تغي هــذه الربامــج جيــدة التصميــم وإذا مــا ارتكــزت عــى نظري

تتبع برامج المساواة بن الجنسن الناجحة النماذج النظرية المذكورة أدناه:

نهج البيئة الداعمة

تحتــاج برامــج المســاواة بــن الجنســن إىل اســتخدام نهــج )البيئــة الداعمــة(، واالعــرتاف بمجموعــة العوامــل الــي تشــكل 

معايــر النــوع االجتماعــي واألدوار الــي تظهــر فيمــا بعــد بحياتنــا11.  تــم بنــاء النظريــة األصليــة حــول المســتويات المتداخلــة 

يف البيئــة المحيطــة، مؤثــرة بذلــك عــى تطــور الفــرد: نظــام الثقافــة والمعتقــدات، والســياق االجتماعــي والســياق الهيكي 

األوســع، والســياقات الــي يشــارك فيهــا النــاس بنشــاط والبيئــة المبــارشة12.  فتحقيــق التغيــر عــرب نظــام )البيئــة الداعمــة(، 

ــل إىل  ــات، ليص ــات والسياس ــرات ىف المؤسس ــرورًا بتغي ــرى( م ــار الفك ــة )االط ــرات ىف األيديولوجي ــداث تغي ــن إح ــد م يمت

وينعكــس عــى الممارســات المرئيــة عــى مســتوى العاقــات والمســتوى الداخــى )داخــل الفــرد ومــا بــن األفــراد(13.

يســتهدف  نهــج البيئــة الداعمــة تحويــل األعــراف االجتماعيــة الضــارة- بمــا يف ذلــك الممارســات القائمــة عــى النــوع 

االجتماعــي أو عــدم المســاواة بــن الجنســن عــى المســتوى الهيــكي- أى األســباب الكامنــة وراء عــدم المســاواة بــن 

الجنســن والعنــف ضــد النســاء والفتيــات. يتــم تنفيــذ العديــد مــن اســرتاتيجيات تغيــر األعــراف االجتماعيــة والمعتقــدات 

يف األنظمــة الهيكليــة نفســها الــي تدعــم ســلطة الرجــال عــى النســاء أو تبيحهــا. يتــم تحقيــق التغيــرات مــن خــال التغيــر 

الهيــكي، باســتخدام تدابــر مثــل حمــات واســعة النطــاق للتواصــل والتســويق، والتخطيــط االجتماعــي وإعــادة اإلعمــار، 

والتغيــرات الترشيعيــة، وإعــادة تشــكيل تقديــم الخدمــات، واللوائــح، والقوانــن أو التدابــر الماليــة14. 

9  منظمة الصحة العالمية 2٠11.

1٠ بيكوك )Peacock( وباركر )Barker( 2٠14، الجمعية األمريكية النفسية 2٠18، اليونيسيف غر مؤرخ، بولرويزت )Pulerwitz( وآخرون. 2٠19

11 بيكوك وباركر 2٠14

1979 .)Bronfenbrenner( 12 بروفينربينر

13 ميتيش )Michie( وآخرون. 2٠14، روان ماكلر )Ruane McAleer( وآخرون. 2٠2٠، هيئة األمم المتحدة للمرة 2٠16أ

14 منظمة الصحة العالمية 2٠11: بيكوك وباركر 2٠14: ميتيش وآخرون
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رسائل إيجابية وتأكيدية

ــة  ــاء الضــارة للذكــورة واألنوث ــة وتشــجيع الرجــال والنســاء عــى التفكــر يف األعب ــة التأكيدي إن اســتخدام الرســائل اإليجابي

ــة،  ــدورا  للدوافــع والترفــات البرشي ــا ألســاس بان ــة للتــوازن ىف النــوع االجتماعــي15. وفًق ــات الكامل ــربز اإلمكان ــة ي التقليدي

ــة يف  ــدرة الذاتي ــة(، وإدراك الق ــم الرعاي ــات تقدي ــك ممارس ــا يف ذل ــة )بم ــلوكيات المختلف ــه الس ــج عن ــا تنت ــة م ــإن معرف ف

اســتخدام الممارســات المختــارة، مدعومــة بالقــدرة الشــخصية للفــرد نفســه عــى اختيــار ســلوكيات ذات نتائــج مثــى، تلعــب 

ــد أهــداف التغيــرات الشــخصية16.  ــا ىف تحدي جميعهــا دورًا هاًم

بنــاًءا عــى نظريــة التغيــر الســلويك لبانــدورا )التعلــم مــن خــال التجربــة والماحظــة(، ومــا يقابلهــا مــن نظريــة »الضمــر« 

للربازيــي فرايريــه »Freire«، فــإن مفتــاح تحقيــق التحــول للتــوزان مــا بــن الجنســن يكمــن يف اســتخدام نهــج إيجــايب. يشــمل 

هــذا النهــج: )أ( تحفــزي اآلبــاء واألمهــات ومقدمــي ومقدمــات الرعايــة مــن اإلنــاث والذكــور عــى تحــدي وتغيــر الوصفــات 

التقييديــة ألدوار الجنســن الــي تجعــل مــن الصعــب عليهــم القيــام بــأدوار مشــاركة يف تقديــم الرعايــة، مــن خــال منحهــم 

فرصــة للتغيــر؛ و)ب( بنــاء العاقــة بــن الوعــي بالواقــع والعمــل بنــاًءا عليــه- وكاهمــا مطلــوب لتغيــر أفعــال الفــرد؛ و)ج( 

زيــادة تشــجيع الرجــال عــى التفكــر بشــكل نقــدي يف الظــروف الثقافيــة الــي  ولــدت عــدم المســاواة بــن الشــخيص17. 

نهج قائم عىل حقوق اإلنسان ومتعدد الجوانب

تعكــس التدخــات الناجحــة لتحويــل المســاواة بــن الجنســن التجــارب الحياتيــة المختلفــة للرجــال والنســاء والــي تــؤدي إىل 

ــد أوجــه عــدم المســاواة )حســب النــوع والدخــل  نقــاط ضعــف وعــدم مســاواة مرتبطــة بالنــوع االجتماعــي. يعــد تحدي

ــأن الرجــال والنســاء  ــا لتصميــم تدخــات تعــرتف ب ــة إعــداد التدخــات، أمــرًا حيوًي والعــرق( ومــا يتقاطــع معهمــا، يف مرحل

واألطفــال ليســوا متماثلــن18.  هــذه المقاربــات المتداخلــة- الــي تأخــذ يف االعتبــار تجــارب األشــخاص األكــر حرماًنــا عــرب عــدة 

أنظمــة، وتســعى إىل تحديــد أو إنشــاء قيــم مشــرتكة بــن النســاء والرجــال، ضمــن نطــاق األدوار الــي يلعبونهــا - تنتقــد تلــك 

المقاربــات وجهــة النظــر الســائدة وقــد توفــر أساًســا لإلنصــاف بــن الرجــل والمــرأة عــى المجهــودات المشــرتكة لتحقيــق 

العدالــة وإرســاء حقــوق اإلنســان للجميــع19. 

قــد يــرى الرجــال الذيــن يفتقــرون إىل القــوة أو الســلطة أن نظــام الذكوريــة األبويــة »القــوة عــى«2٠  هــى الطريقــة الوحيــدة 
للحصــول عــى قــدر مــن القــوة يف حياتهــم. لــذا يتطلــب العمــل مــن أجــل المســاواة والعدالــة بــن الجنســن تحــدي 
الذكوريــة األبويــة مــن خــال تحمــل المســؤولية عــن الــرر الــذي يلحــق بالمــرأة بســبب ســلطة الرجــل عليهــا واتخــاذه قــرار 
بــأن يلجــأ إىل القــوة بشــكل مختلــف. التعلــم مــن نمــاذج القــوة- بمــا يف ذلــك »القــوة لـــ« تحــدي الظلــم وعــدم المســاواة 
و«القــوة مــع« اآلخريــن- يمكــن اســتخدامها إلحــداث التغيــر االجتماعــي المنشــود21.  يحتــاج بنــاء التغيــر إىل أن يكــون 
بالتــوازي، مــن خــال تغيــر مواقــف وســلوكيات لك مــن الرجــال والنســاء، والــي غالًبــا مــا تكــون داعمــة ألنظمــة القــوة غــر 

العادلــة. 

15 بيكوك وباركر 2٠14

16 باندورا 1977

17 برموندوا وآخرون. 2٠13، فريريه 1992

2٠17 )Levack( وليفاك )Greene( 18 بيكوك وباركر 2٠14 جرين

1989 )Crenshaw( 19 كرنشو

2٠ يقصــد بالقــوة عــى« )فــرض الســلطة عــى الزوجــة واالبنــاء بالقــوة او اعتمــادا عــى امتــاك ســلطة اقــوى يوظفهــا احــد الوالديــن ىف الهيمــة عــى 

القــرار داخــل االرسة ( المحــررة

21 هيئة األمم المتحدة للمرأة 2٠16
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قائمة عىل األدلة

إن مفتــاح النجــاح ىف إعــداد برامــج تحويليــة للتــوازن بالنــوع االجتماعــي هــو كيفيــة إرشاك الرجــال والنســاء والفتيــات 
والفتيــان يف طــرق قائمــة عــى األدلــة وصارمــة مــن الناحيــة العلميــة22 ، ممــا يســمح لنــا باســتمرار الرصــد والتقييــم إىل 
جانــب األســاليب النوعيــة والكميــة »المعتــادة«، مــن المهــم اســتخدام مناهــج بحــث ديناميكيــة لديهــا القــدرة عــى إلتقــاط 
ــر  التغيــرات الــي تحققــت مــن خــال التدخــات القصــرة والمكثفــة. ســيطبق الربنامــج الحــايل تكنيــك أو أســلوب »التغي
األبــرز«- وهــي طريقــة مهاريــة تشــاركية للرصــد والتقييــم يمكنهــا التقــاط التغيــرات المعقــدة يف الســلوكيات والمواقــف 
ــرز هــذه  والعاقــات مــن خــال جمــع قصــص التغيــر الُملهمــة المنبثقــة مــن أرض الواقــع، متبوعــة باختيــار منهجــي ألب

القصــص عــى يــد مجموعــة مــن األشــخاص العاديــن23. 

نهج التغيري االيجاىب

يهــدف هــذا النهــج إىل اكتشــاف الســلوكيات اإليجابيــة المغايــرة لمعايــر النــوع االجتماعــي التقليديــة والعمــل مــع 

المنظمــات المجتمعيــة المحليــة لتحديــد الوالديــن، وخاصــة الرجــال والنســاء الذيــن يدعمــون حقــوق المــرأة ويتشــاركون 

ىف األعمــال المزليــة ورعايــة األطفــال مــع الرشيــك، خاًفــا للممارســات الشــائعة. هــؤالء األشــخاص هــم الحــل للمشــكلة، بــل 

ومقدمــي/ات حلــول، مــن خــال تشــجيعهم ألقرانهــم عــى تغيــر ســلوكهم لتعزيــز المســاواة بــن الجنســن24.

22 بيكوك )Peacock( وباركر )Barker( 2٠14، روان ماكلر )Ruane McAleer( وآخرون 2٠2٠

23 هيئة األمم المتحدة للمرأة 2٠19

24 األمم المتحدة 2٠19
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اإلرشاد لربامج التنشئة المتوزانة ما بني األمومة واألبوة

أصــدرت هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة ورشكاء المســاواة بــن الجنســن وتمكــن المــرأة يف مــر والــدول األخــرى 
المســتفيدة مــن الربنامــج سلســلة مــن المذكــرات اإلرشــادية وموجــزات للسياســات لتوجيــه عمليــة إعــداد السياســات 
ــوع االجتماعــي يف المــزل ويف العمــل ويف األماكــن  ــة بالن ــة، حــول موضــوع تحقيــق المســاواة الكامل والربامــج الوطني

العامــة وعــى المســتوى الهيــكي25.  تتضمــن بعــض التوصيــات مــا يــي:

- البنــاء عــى الزخــم الــذي نجحــت الحكومــة المريــة ىف بنــاءه إلرشاك الجهــات القائمــة عى الخدمــات العامة 

يف تحقيــق األهــداف االســرتاتيجية للمســاواة بالنــوع االجتماعــي مــن خال إضفاء الطابع المؤســيس.  

- بنــاء تحالفــات بــن المنظمــات غــر الحكوميــة المعنيــة بالمــرأة والمعنيــة بالطفــل الــي تعمــل بالفعــل يف 

موضــوع التنشــئة االجتماعيــة بالتــوازن ىف لنــوع االجتماعــي، مــع المنظمــات غــر الحكوميــة الــي تعمــل مــع 

الرجــال والشــباب وتلــك الــي تعمــل مــع الشــباب أو األبــاء.

- تنفيــذ تدريــب الوالديــن المصمــم جيــًدا، لتحســن نتائــج نمــو الطفــل والحــد مــن اســتخدام العنــف المرتكــب 

ضــد األطفــال، مــن خــال تدريــب اآلبــاء )وإعــداد اآلبــاء الجــدد( لجميــع مســؤوليات األبــوة الحازمــة، بمــا يف 

ذلــك تعلــم أســاليب الرتبيــة اإليجابيــة )بــا عنــف(.

تنفيــذ تدريــب الوالديــن المصمــم جيــًدا، لتحســن نتائــج نمــو الطفــل والحــد مــن اســتخدام العنــف المرتكب    -

ضــد األطفــال، مــن خــال تدريــب اآلبــاء )وإعــداد اآلبــاء الجــدد( لجميــع مســؤوليات األبــوة الحازمــة، بمــا يف 

ذلــك تعلــم أســاليب الرتبيــة اإليجابيــة )بــا عنــف(.

- الرتكــزي عــى األرسة كوحــدة، مــن خــال دعــم الوالديــن يف تربيــة األوالد الذيــن ال يســعون إىل ممارســة 

الســلطة بطــرق غــر ســلمية أو غــر صحيــة، والفتيــات المتمكنــات والمطالبــات بحقوقهــن.

ــاء بيئــة تمكينيــة تدعــم لك مــن النســاء والرجــال لتحقيــق كامــل إمكاناتهــم، مــع تســليط الضــوء عــى  بن  -

اآلثــار االجتماعيــة واالقتصاديــة اإليجابيــة إلرشاك الرجــال بشــكل أكــر نشــاًطا كآبــاء ومقدمــي رعايــة، ممــا يتيــح 

مشــاركة أكــرب للمــرأة يف القــوى العاملــة مدفوعــة األجــر.

ــاء  ــن النس ــا ب ــاوى م ــمها بالتس ــم تقاس ــب أن يت ــة يج ــال الرعاي ــن أعم ــؤولية ع ــى أن المس ــات ع ــاع يف األدبي ــاك إجم هن

والرجــال مــن خــال تغيــر معايــر النــوع االجتماعــي الــي تعــزز مــن دور الرجــل حريــًا عــى أنــه المعيــل أو الحامــى/ أو 

المدافــع، والنســاء كمربيــات أو كمقدمــات رعايــة ألرسهــن. إن التنشــئة المتوازنــة مــا بــن األمومــة واألبــوة هــي وســيلة 

لكشــف قصــص الرجــال والنســاء الذيــن يشــكلون قــدوة إيجابيــة أو ممــن تغــروا، ويعــربون عــن المســاواة بــن الجنســن 

ــة أوســع للمســاواة يف الحقــوق. ضمــن حرك

25 هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة وآخــرون. 2٠17، األمــم المتحــدة للمــرأة وبرومونــدو 2٠18أ، ب، ج، د، ه، المكتــب القطــرى لألمــم المتحــدة للمــرأة يف مــر 
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توصيات منفذى برامج التنشئة المتوزانة ما بني األمومة واألبوة

ــوة  ــن ومهــارات األب ــم االجتماعــي: عــن تحســينات يف تصــورات الوالدي ــادئ التعل ــر الربامــج القائمــة عــى مب تكشــف تقاري

واألمومــة والمعرفــة الخاصــة بمهــارات األبــوة واألمومــة وســلوكيات تنشــئة األطفــال والصحــة العقليــة لآلبــاء وجــودة 

العاقــات الزوجيــة والمواقــف األبويــة والمعتقــدات الذاتيــة وتحســينات يف المهــارات االجتماعيــة لألطفــال والتكيــف 

المــدريس وانخفــاض يف مشــالك الصحــة الســلوكية والعقليــة لألطفــال26.  قــد يــؤدي لك مــن تحفــزي األم واألب مــن خــال 

التدخــل أو المشــاركة ىف التنشــئة إىل تحســن نتائــج التنميــة المعرفيــة واالجتماعيــة والعاطفيــة لألطفــال يف وقــت الحــق 

عــى المــدى المتوســط مــن حيــاة هــؤالء األطفــال27. 

يبــدو أن التغيــر الســلويك داخــل األرسة ليــس مــن المحتمــل أن يصمــد إذا مــا كان األم أو األب فقــط ، هــو الهــدف الوحيــد 

للتدخــل الخــاص بالتنشــئة28.  فتحويــل األعــراف االجتماعيــة يتطلــب إحــداث تغيــر يف توزيــع القــوة وتحقيــق درجــة أكــرب مــن 

المســاواة بــن الجنســن، ويتطلــب العمــل مــع لك مــن الرجــال والنســاء، بالنظــر إىل مــدى تجــذر األعــراف غــر المنصفــة 

بالنــوع االجتماعــي بــن الجنســن29.  فحــى وقــت قريــب، لــم يتــم تصميــم ســوى القليــل مــن الربامــج الــي تتمحــور حــول األب 

والــي تتضمــن الخصائــص الفريــدة لســلوكيات األبــوة والهويــات واألدوار3٠.  وذلــك فيمــا يتعلــق بالربامــج الحاليــة للتنشــئة 

القائمــة عــى الدليــل والربامــج التدريبيــة التعليميــة لآلبــاء للتنشــئة المشــرتكة والســلوكية.

ــوة  ــك إلعطــاء األب ــاج الربامــج إىل إعــادة صياغــة نظــرة الرجــال ألدوارهــم كــرشكاء وليــس كمســاعدين لألمهــات، وذل تحت

ــك مثــل المهــام األخــرى31.  فالربامــج الــي تدعــم التقســيم العــادل للعمــل غــر مدفــوع األجــر،  ــوزن مثلهــا ىف ذل نفــس ال

وتعمــل عــى تفكيــك األدوار التقليديــة للنــوع االجتماعــي يف األرسة، لديهــا القــدرة عــى تخفيــف احتماليــة بقــاء مســؤولية 

الرعايــة ملقــاة عــى عاتــق النســاء فقــط، مــع إدراك أن العديــد مــن النســاء يرغــن يف الحفــاظ عــى هــذا الــدور بجوانبــه 

ــة  ــه. كلمــا زاد تقاســم مســؤولية الرعاي ــن علي ــم تقديرهــن مــن اآلخري ــدور ويت المختلفــة، وأنهــن أنفســهن يقــدرن هــذا ال

بــن النســاء والرجــال، ومــع مشــاركة أجهــزة الحكومــة المريــة والقــوى العاملــة وصاحبــات وأصحــاب العمــل يف صياغــة 

السياســات يف مجــاالت مثــل األمومــة واألبــوة واحتياجــات رعايــة األطفــال ورعايــة المســنن، كلمــا أمكــن توقــع زيــادة قــوة 

العمــل النســائية والمشــاركة التعليميــة32. 

إن زيــادة مشــاركة الرجــال يف الرعايــة اليوميــة تفيــد المســاواة ىف النــوع االجتماعــي ولهــا تأثــر إيجــايب عــى صحــة المــرأة. 

فتــؤدى إىل تحســن العاقــات، ويمكــن ربطهــا بانخفــاض معــدالت العنــف ضــد المــرأة، وهــي مفيــدة لألطفــال، ولهــا آثــار 

إيجابيــة يف لك مــن األوالد والبنــات- والعاقــات الــي ســيقيمونها كأفــراد بالغــة. يــؤدي إرشاك اآلباء يف الربامــج القائمة عى 

 ،)Tulley(ــى ــدو )Promundo( 2٠18 ج، فليتــرش )Fletcher(، فريمــان )Freeman(، ومــايت )Matthey( 2٠11، تول ــة األمــم المتحــدة للمــرأة وبرومون  26 هيئ

ــرون. ــس)Hawes( ودادز )Dadds(: هــرى )Henry( وآخ هاوي

27 يونج )Jeong( وآخرون 2٠19

28 بانرت بريك )Panter-Brick( وآخرون 2٠14

29  هيئة األمم المتحدة للمرأة وآخرون 2٠17

2٠2٠ )DeGarmo( 3٠ ديجارمو

31 المصدر السابق

32 منظمة العمل الدولية 2٠15
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األدلــة إىل نتائــج اجتماعيــة وعاطفيــة وأكاديميــة أفضــل عــى المــدى المتوســط لألطفــال33.  أمــا النتائــج اإليجابيــة قصــرة 

ــة المــدى لألطفــال فتشــمل: تحســن الصحــة النفســية، وانخفــاض المشــالك الســلوكية الخارجيــة واالســتيعابية؛  وطويل

وانخفــاض التعاطــي أو اإلجــرام أو االنحــراف؛ وتقليــل مخاطــر الفقــر االقتصــادي، وزيــادة القــدرة عــى التعاطــف والعاقــات 

ــن الزوجــن ؛  ــة األطفــال؛ والرضــا عــن العاقــة الحميمــة ب ــرزق ورعاي ــة لكســب ال ــر ســبل  غــر تقليدي ــران؛ وتطوي ــن األق ب

وزيــادة احــرتام الــذات والرضــا عــن الحيــاة34. 

يســتفيد الرجــال بقــدر أكــرب مــن المســاواة بــن الجنســن، ألنهــم يواجهــون أيًضــا مشــكات خاصــة بنوعهــم االجتماعــي مثــل 

انخفــاض متوســط العمــر المتوقــع للرجــال، واعتــال صحتــه ورصامــة األعــراف بــن الجنســن، بمــا يف ذلــك نمــاذج الذكــورة 

ــا الــي قــد تمنعهــم مــن بنــاء عاقــات صحيــة مــع زوجاتهــم وأطفالهــم، واإلجهــاد المرتبــط بكونهــم  المنفصلــة عاطفًي

المعيــل ألرسهــم35.  الرجــال الذيــن يقومــون بــأدوار تقديــم رعايــة أكــرب يختــربون روابــط أعمــق مــع أطفالهــم ورشيكاتهــم، 

ومــن المرجــح أن يتمتعــوا بصحــة بدنيــة وعقليــة أفضــل36. 

33 هرى )Henry( وآخرون 2٠2٠

34  بانرت بريك )Panter-Brick( وآخرون 2٠14

35 منظمة العمل الدولية: المعهد األوروىب للمساواة يف النوع االجتماعي 2٠2٠

36  تحالف من إنجيدج )MenEngage Alliance(، هيئة األمم المتحدة للمرأة وصندوق األمم المتحدة

للسكان 2٠16.  
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الجزء الثاين – التنشئة 
المتوازنة: تعليم الوالدين 

ومقدمي الرعاية



26

التحضري للتنفيذ

اختيار الميرسين/ات

ــا يف تحقيــق األثــر المخطــط لــه مــن منهــج التنشــئة المتوازنــة مــا بــن األمومــة واألبــوة.  تعــد معايــر االختيــار جــزًءا حيوًي

ــن أن  ــي ولك ــوع االجتماع ــى الن ــة ع ــة القائم ــاذج النمطي ــب أو النم ــز القوال ــرسون/ات بتعزي ــوم المي ــم أال يق ــن المه فم

يســاهموا يف تحديهــا مــن خــال تعزيــز التفكــر النقــدي والتفكــر بــن المشــاركن والمشــاركات. وهــو مــا يمكــن أن يحــدث مــن 

خــال اختيــار الميرسيــن/ات ممــن لديهم/هــن مزيــج مناســب مــن القيــم الشــخصية الــى تدعــم المســاواة بــن الجنســن 

)والذيــن ال يخشــون االعــرتاف بذلــك(، ومــن خــال التدريــب المائــم.

الحــد األدىن مــن المؤهــات المــوىص بهــا للتســجيل يف تدريــب الميرسيــن/ات هــو االنتهــاء مــن الــدورة المجانيــة عــرب 

 I Know( اإلنرتنــت للتعلــم الــذاىت الــي يقدمهــا مركــز تدريــب هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة بعنــوان أعــرف النــوع االجتماعــي

Gender(. انظــر الملحــق للحصــول عــى القائمــة الكاملــة لمعايــر االختيــار.

فعالية التيسري 

الميــرس)ة( الفعــال)ة( يمكنــه تكويــن بيئــة آمنــة يشــعر فيهــا المشــاركات والمشــاركون بــأن هــذا الشــخص يســتمع إليهــم 

ويشــجعهم عــى المشــاركة يف مناقشــة محرتمــة وصادقــة. يجــب أن يكــون الميــرس)ة( ماهــرًا يف اإلصغــاء الفعــال وإدارة 

ــع  ــرًا مجــال معــن وال أن يكــون لديه/هــا جمي ــاج إىل أن يكــون خب ــات المجموعــة. الميــرس)ة( ليــس شــخًصا يحت ديناميكي

اإلجابــات.

قبــل اســتخدام الدليــل، يجــب عــى الميرسيــن/ات المشــاركة يف العمليــة المنهجيــة الخاصــة بهــم للتأمــل الــذايت وزيــادة 

الوعــي لفحــص وتوســيع معتقداتهــم وســلوكياتهم حــول تلــك الموضوعــات. مــن األفضــل القيــام بهــذا التفكــر الــذايت 

كجــزء مــن تدريــب الميرسيــن/ات الــذي يقدمــه جهــات متخصصــة ومؤهلــة ويجــب أن يتضمــن التدريــب مســاحة تســمح 

للميــرسون/ات الجــدد بعقــد جلســات جماعيــة تجريبيــة بدعــم وإرشاف.

ــة أن يتــم تدريــب الميرسيــن/ات وإرشافهــم  ال يقتــر الميــرس)ة( عــى جنــس بعينــه دون الجنــس اآلخــر. مــن المهــم للغاي

ــب  ــد يتطل ــياق ق ــك أن الس ــا كذل ــع ىف اعتبارن ــم أن نض ــن المه ــه م ــل. إال أن ــى العم ــم ع ــم وتحفزيه ــم وتأييده ودعمه

ــد تقســيم المجموعــات بحســب الجنــس )مجموعــة  ــن/ات مــن نفــس جنــس المشــاركن والمشــاركات، خاصــة عن ميرسي

ــا  ــة له ــذه النقط ــف(. وه ــف أو العواط ــل العن ــات مث ــة بموضوع ــطة )المعني ــض األنش ــال( ىف بع ــة رج ــاء ومجموع نس

ــة خاصــة بمجموعــات النســاء. أهمي

نقرتح عدد )2( ميرس)ة( لكل مجموعة.
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أين يجب أن تنعقد المجموعات؟

يجــب أن يكــون مــكان انعقــاد جلســات المجموعــة مكاًنــا محايــًدا. بحيــث تجــرى يف بيئــة آمنــة وهادئــة فــا يســتطيع اآلخــرون 

االســتماع  إليهــا أثنــاء مرورهــم بجانــب هــذا المــكان.

ما هو هيكل المجموعات؟

يــوىص بمجموعــات تتكــون مــن 6 إىل 16 مشــارك ومشــاركة. ال يــوىص بالعمــل ىف مجموعــات كبــرة، ألن الحجــم قــد 

ــم  ــة وداع ــة والحميمي ــن الرسي ــو م ــم يف ج ــداف التعل ــق أه ــك تحقي ــب كذل ــد يصع ــات وق ــراء الجلس ــة إج ــب للغاي يصع

لبعضهــم البعــض. يف الوقــت نفســه، يمكــن تعديــل عــدة جلســات لتســهيل إقامــة حــوار مجتمعــي أكــرب حــول عاقــات 

النــوع االجتماعــي.

نظــرًا ألن هــذا الدليــل مخصــص بشــكل أســايس لمجموعــات مــن أزواج مختلطــة، فســيتم اســتخدام نمــوذج يتضمــن كا 

ــا لتعلــم اســرتاتيجيات التنشــئة األساســية باإلضافــة إىل االنقســام إىل مجموعــات بحســب  ــن اللذيــن يحــران مًع الوالدي

الجنــس لجلســات أكــر تركــزيًا. يمكــن تعديــل األنشــطة واســتخدامها لتيســر المجموعــات مــن نفــس الجنــس، عــى ســبيل 

المثــال، عنــد العمــل مــع الوالــد المنفــرد أو األم المنفــردة. يمكــن أيًضــا خلــط المجموعــات بــن األشــخاص الذيــن ليســوا 

رشكاء بالواقــع )عــى ســبيل المثــال، يف ســياقات تدريــب موظفــى رشكات أو منظمــات(

ــة مــن أجــل إقناعهــم.  ــذ البداي ــرشكاء من ــإرشاك الزوجــن/ ال ــوة، يــوىص ب ــاء فقــط يف مجموعــة األب ــد اآلب ــة تحدي يف حال

ــام المجموعــات،  ــه الربنامــج )ونتائجــه(، أو يف اختت ــدور حول ــم إعامهــم بمــا ي ــة ليت يمكنهــم المشــاركة يف جلســة تعريفي

مــع تكريــم اآلبــاء بحفــل شــهادة لحضورهــم ومشــاركتهم. يمكــن اســتخدام كاهمــا كفرصــة لدعــوة الزوجــن وتزويدهمــا 

بماحظــات حــول مــدى التقــدم الــذي يحــرزه األب.

السالمة

ــة وجــود أي عامــة عــى احتمــال تعــرض  ــأيت أواًل! يف حال ــن/ات والمشــاركن/ات ت ــد عــى أن ســامة الميرسي يجــب التأكي

النشــاط المخطــط إىل الخطــر، فعــدم اتخــاذ أى مخاطــرة يكــون حاســًما.

المدة الزمنية لألنشطة

يجب تنفيذ لك جلســة بطريقة تحرتم مســتوى طاقة المشــاركن/

ــارش مــن 3 إىل 3.5  ــم أو العــرض المب ات. تســتمر جلســات التقدي

ســاعات لــكل جلســة. يوجــد إجمــايل 9 جلســات، يمكــن تقســيمها إىل 

16 جلســة أقــر. يجــب أال يزيــد التقديــم أو العــرض عــن طريــق االنرتنــت 

عــن ســاعتن ممــا يعــي تقســيم الجلســة إىل نصفــن. عــى الرغــم مــن 

اعتمــاد وقــت للراحــة بــكل جلســة ، إال أنــه يتعــن عــى الميــرس أن يعلــن للمشــاركن عــن أفضــل وقــت ألخــذ االســرتاحة.
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ســتؤثر عوامــل مختلفــة يف لك مجموعــة أو ىف لك ســياق عــى تقليــل أو زيــادة الوقــت المخصــص للنشــاط. لذلــك، يمكــن 

تكييــف األنشــطة بحيــث تتناســب مــع الوقــت المتــاح للميرس)ة(يــن/ات أو الفــرتة الزمنيــة الــي يرونهــا مناســبة للمجموعــة. 

يتضمــن لك نشــاط الوقــت المخصــص المــوىص بــه.

ترتيب العمل

مــن المهــم أيًضــا أن يتــم اتبــاع ترتيــب الجلســات. فبمجــرد بــدء الجلســة، يجــب القيــام بجميــع أنشــطتها قبــل بــدء أنشــطة 

الجلســة التاليــة. قــد يســتغرق األمــر أكــر مــن جلســة الســتعراض جميــع األنشــطة ىف لك فصــل.

ماذا سيحدث بعد انتهاء جميع الجلسات؟

عندمــا تنتهــي الجلســات المنظمــة، قــم بتشــجيع المشــاركن والمشــاركات عــى مواصلــة اجتماعهــم مًعــا ودعــم بعضهــم 

ــة مصــدر للدعــم العاطفــي يف  ــك عــى الوفــاء بالزتاماتهــم تجــاه المجموعــة وســيكون بمثاب البعــض. سيســاعدهم ذل

اللحظــات الصعبــة الــى قــد تواجههــم. ويــويص بمنــح المشــاركن/ات وقًتــا ليمكنهــم تبــادل بيانــات االتصــال فيمــا بينهــم، 

مثــل أرقــام الهواتــف المحمولــة وبيانــات االتصــال األخــرى.

ــة  ــدء حمل ــاًءا عــى الجهــة المنظمــة، يمكــن لألشــخاص المشــاركة يف الجلســات أن يشــاركوا يف حشــد مجتمعــي أو ب بن

ــة. ــات مجتمعي مجتمعيــة مــن خــال فعالي

يجــب عــى ميــرسي جلســات المجموعــة اســتخدام النقــاط الرئيســية مــن المنهــج لرفــع مســتوى النقــاش يف اللقــاءات 

المجتمعيــة. يجــب أال تزيــد مــدة اللقــاءات المجتمعيــة عــن ســاعتن. يمكــن للوالديــن إعــداد مقــاالت حــول التغــر الــذي 

ــم مناقشــة هــذه المهــام يف اللقــاءات  ــة، ث ــات المزلي ــكل لقــاء، وإحضــار صــور معهم/معهــن، وتلقــي الواجب ــه ل مــروا ب

المجتمعيــة.

ــار  ــادة مســؤوليات المــرأة، مــن خــال عــدم اعتب ــا لزي ــك تجنًب مــن المهــم أن يشــارك كا الوالديــن يف هــذه اللقــاءات، وذل

هــذه اللقــاءات الــزتام لهــن وحدهــن. يجــب أن تكــون اللقــاءات مســتجيبة لآلبــاء واألمهــات عــى حــد ســواء، ويمكــن القيــام 

بذلــك عــن طريــق تقســيم المجموعــات حســب الجنــس، أينمــا كان هنــاك حاجــة لذلــك.

نصائح عامة للميرسين/ات

ــة والحفــاظ عــى ســر ورشــة العمــل. يجــب أن تكــون  ــم مواتي ــة تعل ــت المســؤول)ة( عــن إنشــاء بيئ ــك ميــرس/ة، أن بصفت

ــا لمخاوفهــم. اخــرت اللغــة واألمثلــة الــي تناســب الحضــور/ الجهــات  عــى درايــة باحتياجــات المشــاركن/ات وأن تكــون مراعًي

المشــاركة المســتهدفة حــى يتمكنــوا مــن التجــاوب بســهولة مــع الموضوعــات الــي تتــم مناقشــتها.

فيمــا يــي بعــض النصائــح المفيــدة لمســاعدتك يف قيــادة جلســات المجموعــة. ستســاعدك هــذه النصائــح عــى تشــجيع 

ــم  ــن والتعل ــتماع إىل اآلخري ــم واالس ــم وخرباته ــاركة آرائه ــة لمش ــاء بالراح ــال والنس ــا الرج ــعر فيه ــة يش ــة محرتم ــق بيئ وخل

منهــم.
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جميعنا عىل قدم المساواة

ــا الحساســة حــول مواقفهــم  يجــب أن تكــون المجموعــة متجانســة بمــا يكفــي لمشــاركة وجهــات نظرهــم حــول القضاي

وســلوكياتهم. اجعــل لك مشــارك يشــعر بأنــه متســاٍو. تعامــل مــع جميــع المشــاركن والمشــاركات عــى قــدم المســاواة مــع 

تعزيــز القيــم واالتفاقــات وتوجيــه ســر األنشــطة.

تذكــر أن لك مشــارك أو مشــاركة يمثــل أســلوب تفكــر متمــزي ومســتوى فضــول وتجربــة حيــاة. عنــد البــث المبــارش، يــوىص 

بــأن يجلــس الميــرس)ة( )الميرسيــن/ات( والمشــاركن/ات يف دائــرة ليتمكنــوا مــن رؤيــة بعضهــم البعــض والتواصــل بالعــن.

االتفاق عىل قيم واتفاق المجموعة

اطلــب مــن المشــاركن/ات االتفــاق عــى قيــم المجموعــة. قــد تشــمل هــذه مفاهيــم مثــل الصداقــة واالحــرتام المتبــادل 

ــخ، اطلــب منهــم االتفــاق عــى بعــض القواعــد  والتمكــن والدعــم واألرسة الســليمة وحقــوق اإلنســان والمســاواة ... إل

األساســية. أطلــق عليهــا اســم اتفــاق المجموعــة، ألنــه هــذا المســمى يبــدو أقــل رصامــة مــن »القواعــد«. يجــب أن يوفــر 

ــة. عــى  ــة للمشــاركن/ات لضمــان إقامــة حــوار مفتــوح ومحــرتم وأقــى مشــاركة ممكن هــذا االتفــاق القواعــد اإلطاري

ســبيل المثــال يمكــن أن يشــمل: احــرتام اآلخريــن عندمــا يتحدثــون، واالمتنــاع عــن الهجــوم الشــخى، والرتكــزي عــى األفــكار، 

والتحــدث مــن تجربتــك الخاصــة بــداًل مــن التعميــم، وعــدم إبطــال قصــة أو وجهــة نظــر شــخص آخــر، ومــا إىل ذلــك. اجعلهــم 

إيجابيــن، وتجنــب اســتخدام لغــة الحظــر أو لغــة المنــع. اطلــب اإلجمــاع عــى هــذا االتفــاق.

مــن المفيــد عــرض القيــم والقواعــد الــى اتفقــت عليهــا المجموعــة  يف مــكان ظاهــر للجميــع خــال ورشــة العمــل بأكملها. 

ويجــب المــرور عليهــا يف لك جلســة، تذكــر أنــه مــن األفضــل أن تتأكــد المجموعــة مــن احــرتام قيــم المجموعــة واتفاقهــا، 

بــداًل مــن أن يتــرف الميــرس/ة كـــ »ضابــط رشطــة«. واألهــم هنــا، هــو أنــك إن لــم تؤكــد عــى االلــزتام باتفــاق المجموعــة ىف 

بدايــة التدريــب، فقــد يصبــح مــن الصعــب تنفيــذه الحًقــا.

احرتام الغري

ــق  ــن ودوًدا واخل ــب أي شــكل مــن أشــكال المحســوبية. ك ــر. تجن ــا لتيســر المشــاركة ىف المناقشــة والتفك ــك هن ــر أن تذك

عاقــة طيبــة مــع المشــاركن/ات. ال تنقــل إحساًســا باألهميــة الذاتيــة أو التفــوق. كــن عــى درايــة بموقعــك يف الســلطة 

كميــرس/ة.

ال تنــس أنــك لســت مدرًســا وال »موســوعة«. فأنــت ال تعــرف لك يشء. أنــت ميــرّس. ال بــأس أن تقــول: »دعــي أتحقــق مــن 

ذلــك وأعــود إليــك بــرد«.

االستماع إىل احتياجات المشاركني والمشاركات

يجــب أن ُينظــر إىل تعليقــات المجموعــة عــى أنهــا مســاعدة ونصيحــة للميــرس)ة()ة(. لــذا اعمــل عــى توفــر مســاحة كبــرة 
للمشــاركن/ات ليتحدثــوا بحريــة عــن مخاوفهــم، حــى لــو كان ذلــك يعــي عــدم االلــزتام الصــارم بجــدول األعمــال. اطلــب مــن 
المجموعــة المســاعدة يف اقــرتاح حلــول للمشــالك الــي يواجههــا األفــراد. تحقــق بانتظــام مــن أي مخــاوف. قــم بالمتابعــة 

لمعرفــة مــا إذا كانــت المخــاوف قــد تــم تناولهــا.



30

تحويل الزناعات إىل مواقف مفيدة للجميع

قــم بــإدارة الزاعــات باحــرتام ويمكــن اللجــوء إىل قيــم المجموعــة واتفاقهــا إلدارة أي نزاعــات أو مواقــف قــد يشــارك فيهــا 

ــتخدم »icebreakers« أو  ــف. اس ــذه المواق ــطوا يف ه ــور ليتوس ــإرشاك الحض ــم ب ــة. ق ــر تميزيي ــات نظ ــا بوجه ــخص م ش

أنشــطة كــرس حواجــز التواصــل والتدريبــات التنشــيطية لتقليــل حــدة التوتــر.

تقدير المشاركة

ادعــم المشــاركن/ات الذيــن يتســمون بالصــدق واالنفتــاح عنــد مناقشــة القضايــا الحساســة. دائمــا أشــكر الحضــور عــى 

مشــاركتهم المحــددة. وتفهــم أنــه ال يجــب إجبــار أي شــخص عــى المشــاركة يف األنشــطة. بــداًل مــن ذلــك، حــاول إنشــاء 

بيئــة تدعــو إىل المشــاركة.

االحتفاظ بمستويات نشاطهم 

قــم بــإرشاك المشــاركن والمشــاركات يف أكــرب قــدر ممكــن مــن الحركــة الجســدية حــى تتمتع بحالة نشــاط ويقظــة واهتمام. 

اســتخدم تدريبات تنشــيطية قصرة بن األنشــطة الرئيســية للحفاظ عى مشــاركتهم يف الموضوعات الي تناقشــونها.

استخدام »ساحة االنتظار«

ــع  ــب بجمي ــب الرتحي ــن يج ــي ح ــار«. فف ــاحة االنتظ ــي »س ــتخدامها ه ــك اس ــي يمكن ــية ال ــرس)ة( الرئيس ــدى أدوات المي إح

المناقشــات، إذا طــرح أحــد المشــاركن/ات موضوًعــا ال يمكــن معالجتــه يف الوقــت المخصــص لموضــوع آخــر، فاكتبــه عــى 

لــوح وريق يســمى »ســاحة االنتظــار«. مــن الهــام النظــر مــرة أخــرى يف هــذه المواضيــع يف وقــت آخــر. إذا كان الموضــوع 

غــر مرتبــط بالمنهــج تماًمــا، فيمكنــك فقــط أن تقــول شــيًئا مثــل: »هــذا تعليــق رائــع. لألســف ليــس لدينــا الوقــت لمناقشــته 

اآلن، ولكــن دعونــا نتحــدث أكــر عنــه بعــد الجلســة!«

تحويل هذه المجموعة إىل فريق

ــز  ــك، اعمــل عــى تعزي ــام بذل ــرات الشــخصية. للقي ــة لحــدوث التغي ــة األهمي ــران لبعضهــم البعــض يف غاي إن دعــم األق

فكــرة أن المجموعــة هــي فريــق متحــد. اعمــل عــى تخصيــص قــدر وفــر مــن الوقــت للتعريفــات الشــخصية وأنشــطة بنــاء 

الفريــق.

أنت المسؤول عن الوقت

ــوازن  ــا أن ن ــا أحياًن ــد المناقشــة والمشــاركة، يتعــن علين ــا. فبينمــا نري ــب التيســر إرهاًق ــر جوان ــط الوقــت مــن أك يعــد ضب

ــدرك المشــاركون أن  ــك باحــرتام، لي ــد إنهــاء المناقشــات، فلتفعــل ذل ــدء. عن ــا بالب ــن إنهــاء المناقشــة والســماح له ــا ب م

محادثتهــم ذات قيمــة. اســتخدم »ســاحة االنتظــار«. وتأكــد مــن إخبارهــم بأنــك تنهــي المناقشــة فقــط لتتمكــن مــن إجــراء 

ــة حــول مواضيــع أخــرى ال تقــل أهميــة عنهــا. ــد مــن المناقشــات القيمــة المماثل المزي
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يف بعــض األحيــان، دع المناقشــة تتدفــق وحــدد النشــاط الــذي يمكــن دمجــه أو تكييفــه بنــاء عليهــا. هــذا هــام خاصــة 

لألنشــطة الــي تتعامــل مــع مواضيــع حساســة، مثــل الحــاالت العاطفيــة أو التجــارب المؤلمــة.

ضــع يف اعتبــارك مــدى انتبــاه المشــاركن والجــداول الزمنيــة. اســتخدم تدريبــات التنشــيط للمســاعدة يف االنتقــال بــن 

األنشــطة والحفــاظ عــى حالــة المشــاركن بنشــاط وانتبــاه.

اإلعداد

بغــض النظــر عــن مــدى خربتنــا، لك جلســة هــي رحلــة خاصــة بحــد ذاتهــا. االرتجــال يشء عظيــم، لكنــه ال يبــىن إال عــى إعــداد 

جيــد. تأكــد مــن مراجعــة اإلجــراء بالكامــل قبــل لك جلســة. حــاول تحديــد الســقطات المحتملــة أو التطــورات البديلــة. تأكــد 

مــن أنــك تشــعر بالراحــة ىف جميــع األنشــطة، وتــدرب عليهــا حــى تعــرف اإلجــراء جيــًدا.

عنــد تجهــزي المــكان، اعمــل عــى ترتيــب الكــرايس دائًمــا يف شــكل دائــرة لجميــع الجلســات، مــا لــم ُيذكــر خــاف ذلــك التنســيق. 

إذا لــم تتوفــر الكــرايس، يمكنــك اختيــار مســاحة يمكــن للمشــاركن الجلــوس فيهــا بشــكل مريــح.

يــوىص، خــال الجلســات، بتقديــم نــوع مــن األطعمــة البســيطة أو المرطبــات للمشــاركن/ات وبالمشــاركة يف نشــاط بــدين 

أو حــرىك. تميــل المرشوبــات واألطعمــة إىل أن رجاحــة كفتهــا لــدى المشــاركن وتســاعدهم للبقــاء يف تفاعــات المجموعــة.

اإلرشاف

ــا لعقــد الجلســات، ســتتعلم أيًضــا مــن  ــن/ات إعــداًدا أولًي ــك تدريــب الميرسي ــاإلرشاف مــع فريقــك. فبينمــا ســيوفر ل قــم ب

خــال التطبيــق العمــى. اعكــس أفــكارك وتوقعاتــك وخرباتــك وخططــك مــع زمائــك الميرسيــن/ات والمرشفــن/ات بشــكل 

متكــرر، قبــل تنفيــذ الجلســات الجماعيــة وأثناءهــا وبعدهــا.

االستعانة بخدمات اإلحالة

قــد يحتــاج بعــض المشــاركن/ات إىل دعــم خارجــي أو قــد يحتاجــون إىل اهتمــام من أحــد مقدمي الخدمــات المتخصصن. 

بصفتــك شــخص ميــرس، يجــب أن تكــون عــى درايــة باألماكــن الــي يمكنــك إحالــة المشــاركن/ات إليهــا. تأكــد مــن أنــك قــد 

اتفقــت مــع مرشفــك عــى خطــط واضحــة مــن التقاريــر واإلرشاف واإلبــاغ عــن األحــداث غــر المتوقعــة.

ــم  ــب دع ــم طل ــث يمكنه ــال حي ــات االتص ــم جه ــدة، تض ــى ح ــة ع ــكل مجموع ــة ل ــاالت تفصيلي ــة إح ــم قائم ــب تصمي يج

ــا  ــًدا لم ــتعدين جي ــرسون/ات مس ــون المي ــب أن يك ــة. يج ــات صحي ــة أو خدم ــة قانوني ــايف أو حماي ــي إض ــيس واجتماع نف

يجــب القيــام بــه يف حالــة تــم تحديــد بعــض المشــاركن/ات ممــن بحاجــة إىل دعــم )أي عنــد اإلبــاغ عــن عنــف أو الســعي 

للحصــول عــى دعــم للصحــة العقليــة(. يجــب إنشــاء سلســلة متفــق عليهــا مــن التقاريــر مــع المرشفــن/ات قبــل البــدء يف 

ــذ دورة جلســات المجموعــة. تنفي

الحفاظ عىل رسية األشخاص الذين يسعون للحصول عىل الدعم أو اإلبالغ عن العنف أمر بالغ األهمية.
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القراءة من الدليل

يف بعــض األنشــطة، ُيقــرتح الدليــل أن تقــرأ نًصــا منــه. ال تــرتدد يف تفســر النــص المقــرتح للقــراءة، طالمــا أنــك تنقل الرســالة 

للمشــاركن/ات. بصــورة عامــة، حــاول تجنــب التجــول بالدليــل نفســه أثنــاء الجلســات، حيــث إن ذلــك يخلــق عقبــة رمزيــة بينــك 

وبن األشــخاص المشــاركة.

وبالمثــل، عنــد قيــادة زمــام المناقشــة، فلــن تحتــاج إىل قــراءة جميــع األســئلة بصــوت عــاٍل. فقــط انتبــه لمــا تــم تحديــده 

بالفعــل. اســمح للمناقشــة بــأن تأخــذ مجراهــا واعمــل عــى توجيههــا حســب الحاجــة.

اختتام الجلسات

قــد يكــون مــن الصعــب تــرك بعــض المحادثــات الدائــرة ىف الجلســة. يمكــن للميرس)ة(يــن اســتخدام »أســاليب االســرتخاء« 

يف نهايــة الجلســات. يقــدم هــذا المنهــج اقرتاحــات لعــدة أســاليب لاســرتخاء، واالســرتخاء التدريجــي )fadeout( وتماريــن 

ــل،  ــة العم ــاء ورش ــاليب يف أثن ــذه األس ــن ه ــم تضم ــع، يت ــض المواض ــن(. يف بع ــن البط ــق م ــس العمي ــس )التنف التنف

ــا إذا كان  ــد م ــرس)ة( تحدي ــن للمي ــك، يمك ــع ذل ــاعر(. وم ــف والمش ــول العن ــف )ح ــة بالعواط ــات المفعم ــة يف الجلس خاص

ــو لفــرتة قصــرة. ــام الجلســة مــن أســاليب االســرتخاء ول ــاء اختت المشــاركون سيســتفيدون أثن

ملحوظــة للميــرس)ة(: يف بعــض المواضــع باألنشــطة، هنــاك بعــض التوصيــات الرئيســية المحــددة للميرس)ة(يــن/ات. مــن 

شــأنها أن تســاعدك عــى إدارة النواحــى المتطلبــة لبعــض التماريــن.

العمل مع المجموعات األقل إلماًما بالقراءة والكتابة

يف حــال كان بعــض المشــاركن/ات أقــل إلماًمــا بالقــراءة والكتابــة، تأكــد مــن منحهــم دعًمــا منفصــًا طــوال فــرتة التدريــب. 

تأكــد مــن عــدم إلصــاق مســمى معــن للشــخص )األشــخاص( أو التســبب يف أي شــعور بالضيــق. يمكــن اســتبدال بعــض 

المذكــرات برســوم توضيحيــة. مــن الهــام أن يتــم الحصــول عــى معلومــات حــول مدى إلمــام المجموعــة بالقــراءة والكتابة 

قبــل بــدء الــدورة معهــا.

@ التقديم عرب االنرتنت

ســتجد يف الدليــل اشــارات معينــة تســاعد  ىف تنفيــذ التدريــب عــرب االنرتنــت. عنــد الحاجــة إىل تعديــل عــن الــدورة التدريبيــة 

المعتــادة لتقديمهــا عــرب االنرتنــت، ســتجد العامــة @، أســفل الخطــوة الــي ســيتم تعديلهــا.

مــن األفضــل أن يتــم التقديــم االفــرتايض بطريقــة يكــون لــكل مشــارك ومشــاركة جهــاز كمبيوتــر خــاص به/هــا. ولكــن 

بمراعــاة النقــص المحتمــل يف المعــدات أو القــدرات، يتطلــب التقديــم عــرب االنرتنــت مــن لك زوجــن أن يمتلــكا، عــى األقــل، 

ــه مــن المهــم  ــة أو أجهــزة التابليــت، حيــث إن ــف المحمول ــر خــاص بهمــا للعمــل. ال ُينصــح باســتخدام الهوات جهــاز كمبيوت

ــر مناســًبا ألنــة يســمح بمشــاركة كاملــة ىف  ــة«. يعــد الكمبيوت أن يســتخدم المشــاركون/ات »أجهــزة ثابتــة وليســت محمول

ــه ال يمكــن الحضــور دون كامــرا.  ــا أن ــه عــى مكــرب صــوت وميكروفــون وكامــرا. علًم الجلســات، ممــا يعــي احتوائ
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ــر واحــد، يجــب عــى الميــرس)ة( أن يقــرر كيفيــة  ــون عــى جهــاز كمبيوت ــة وجــود مجموعــة مــن المشــاركن/ات يعمل يف حال

ــل، أن  ــت. والوضــع األمث ــم عــرب االنرتن ــارش والتقدي ــم المب ــا مــن طــرق التقدي ــم المنهــج. سيشــمل هــذا عــادًة مزيًج تقدي

ــدة. ــل)ة( مــدرب إىل هــذه المجموعــات البعي ينضــم منســق)ة( مشــارك أو زمي

الوســائط المقرتحــة للتقديــم عــرب االنرتنــت هــي عبــارة عــن منصــة لعقــد مؤتمــرات الفيديــو بالصــوت والصــورة موثــوق 

ــارات  ــار مشــاركة الشاشــة أو المســتندات، وخي ــة، وتعمــل جيــدًا برسعــات إنرتنــت منخفضــة، وبهــا خي بهــا وبأســعار معقول

لتقســيم المجموعــات إىل مجموعــات أصغــر، وتحتــوي عــى لوحــة بيضــاء للميــرس)ة(، وتســمح بإرســال الملفــات وتســجيل 

الجلســات )كالمطلــوب ىف إحــدى التمرينــات(. عنــد اقــرتاح اســتخدام اللــوح الــوريق للتقديــم المبــارش، يمكــن اســتخدام خيــار 

الســبورة البيضــاء عــرب اإلنرتنــت.

يمكــن إعــداد التقييــم اليومــي يف شــكل اســتبيان عــرب اإلنرتنــت يتــم إرســاله إىل المشــاركن/ات يف نهايــة لك تدريــب. بالنســبة 

إىل اســتطاعات الــرأي أو االختبــارات القصــرة أو التقييــم الــى يتــم عقدهــا مبــارشة، ضــع يف اعتبــارك اســتخدام برنامــج 

Mentimeter، لســهولة برمجيــة العــروض التطبيقيــة بــه.

يجــب أن تتوفــر خــربة ســابقة يف اســتخدام الميــرس أو الميــرسة لمنصــات االجتمــاع بالفيديــو والصــوت والصــورة. وهــو 

مــا يتطلــب التدريــب المناســب قبــل البــدء يف الجلســات. واألهــم مــن ذلــك، أن إدارة المجموعــات واللوحــات البيضــاء 

والملفــات والجلســات المنفصلــة أثنــاء التقديــم عــرب االنرتنــت هــي وظيفــة يقــوم بهــا شــخص- ال ينبغــي أن ُيتوقــع مــن 

الميــرس أن يقــوم بقيــادة ورشــة العمــل أثنــاء قيامــه بهــذه اإلجــراءات.

ــل اجتماعــات المجموعــة، حــول اســتخدام المنصــة ووســائط  ــة قب ــاج المشــاركون/ات أيًضــا إىل جلســة تحضري قــد يحت

التقديــم عــرب االنرتنــت. يجــب تلبيــة الــرشوط الفنيــة المســبقة للمشــاركة، أي وجــود أجهــزة كمبيوتــر قويــة بمــا يكفــي لدعــم 

ــذا  ــاركن/ات يف ه ــم المش ــرأة دع ــي للم ــس القوم ــن أو المجل ــرشكاء المنفذي ــن لل ــت. يمك ــرب االنرتن ــم ع ــومات التقدي رس

المجــال عــى أرض الواقــع.

مــن الصعــب الحفــاظ عــى تركــزي المجموعــة أثنــاء التقديــم عــرب االنرتنــت. يجــب أال تزيــد مــدة لك جلســة عــن ســاعتن. وهــو 

ــك  ــه يجــب علي ــا أن ــا يعــي أيًض ــت، ُيقــرتح تقســيم الجلســات إىل نصفــن. وهــو م ــم عــرب االنرتن ــد التقدي ــه عن ــا يعــي أن م

التخطيــط لزيــادة عــدد االجتماعــات، مقارًنــة بطريقــة تقديمهــا المبــارشة. االســتثناءات مــن ذلــك هــي األنشــطة التمهيديــة 

والختاميــة، والــي ينبغــي القيــام بهــا يف جلســة واحــدة.

المــكان المناســب لاســرتاحة خــال الجلســة هــو التوقيــت المقــرتح لهــا. تأكــد مــن القيــام بتســجيل الدخــول والخــروج بشــكل 

صحيــح، وكــرر النقــاط الرئيســية وقواعــد المجموعــة، يف لك جلســة، إذا قمــت بتقســيمها إىل نصفــن.

يجــب أن ُيطلــب مــن المشــاركن المشــاركة يف الجلســات عــرب االنرتنــت باســتخدام »أجهــزة ثابتــة«، ممــا يعــي أنــه يجــب أن 

يكــون لديهــم بيئــة مناســبة للمشــاركة. وهــذا يشــمل الخصوصيــة والســام والهــدوء، وتخصيــص وقــت للجلســة، وعــدم 

ــراد، وال  ــى األف ــبء ع ــادة الع ــات إىل زي ــاركة يف الجلس ــؤدي المش ــي أن ت ــر. ال ينبغ ــيشء آخ ــام ب ــاء القي ــك أثن ــام بذل القي

ينبغــي توقــع قيامهــم بــأي يشء آخــر خــال الجلســة بأكملهــا )مثــل رعايــة األطفــال والطهــي ومــا إىل ذلــك(.
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فيما يي بعض النصائح العملية للتقديم عرب االنرتنت:

- تأكد من استخدام الكثر من التدريبات التنشيطية- يتطلب التقديم عرب االنرتنت جذب االنتباه بصورة أكرب.

- اطلب منهم المشاركة والوقوف والتحرك يف غرفتهم والشعور بالراحة يف مكانهم وأمام الكامرا. 

- قم بتجربة التكنولوجيا الخاصة بك قبل االجتماع وحل أي مشالك فنية.

- تعترب جلسة التجربة التمهيدية القصرة فكرة جيدة دائًما قبل بدء اجتماعات المجموعة. 

- اتبع ترتيب منظم للتأكد من أن لك شخص لديه فرصة للمشاركة واالستجابة.

- تحدث بصوت واضح لجذب االنتباه إذا كان لديك ما تقوله.

@ ُيقرتح تضمن بعض القواعد األساسية المحددة يف االتفاق، للتقديم عرب االنرتنت:

- قم بإيقاف تشغيل جميع عامات التبويب باستثناء منصة مؤتمرات الفيديو.

- ابحث عن مكان هادئ للمشاركة.

- قم بتشغيل الفيديو كلما أمكن ذلك، وكن جاهزًا للكامرا.

- كــن مركــزا، دون أن تقــوم بمهــام متعــددة بنفــس الوقــت )أعمــال أخــرى( خــال االجتمــاع. تتطلــب المشــاركة 

عــرب االنرتنــت حضــورًا كامــًا، لذلــك ال يمكــن القيــام بهــا أثنــاء التســوق أو الطهــي أو رعايــة األطفــال أو العمــل.

- أن يستخدم المشاركون/ات أجهزة ثابتة، وليس »أجهزة محمولة باليد«.

- استخدم زر كتم الصوت إن كنت ال تتحدث لمنع نقل ضوضاء بالخلفية.

- احتفظ بالكامرا ىف وضع التشغيل.

التقديم عىل فرتة زمنية أطول

يف حالــة التقديــم عــى فــرتات زمنيــة أطــول، بــداًل مــن التدريبــات المكثفــة، فالتصميــم المقــرتح هــو التخطيــط لـــ 16 جلســة 

عــى مــدار 16 أســبوًعا )عــى مــدار 4 أشــهر(. يتــم تقديــم الجلســات التمهيديــة والنهائيــة يف اجتماعــات فرديــة، بينمــا يتــم 

ــة  تقســيم جميــع الجلســات األخــرى بشــكل مثــايل إىل نصفــن. وهــذا يعــي أن لك جلســة، باســتثناء الجلســتن التمهيدي

والختاميــة، يجــب أن ُتعقــد يف جلســتن، بحيــث يكــون مجموعهمــا 16 جلســة، وجًهــا لوجــه، أو عــرب االنرتنــت. لك اجتمــاع، 

باســتثناء الجلســات التمهيديــة والختاميــة، سيســتمر بعــد ذلــك لمــدة 1.5 ســاعة يف المتوســط بــداًل مــن 3 ســاعات، وهــي 

المــدة العامــة المخطــط لهــا لتقديــم الجلســة الكاملــة يف التدريبــات المكثفــة.
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هيكلة الجلسات
قبل ورشة العمل

يتطلــب تيســر األنشــطة إجــراءات مــا قبــل ورشــة العمــل. يجــب عليــك مناقشــة مســؤوليات مــا قبــل ورشــة العمــل مــع 

الجهــات المســؤولة عــن التخطيــط والمشــاركة يف ورشــة العمــل. التخطيــط المســبق رضوري لنجــاح ورشــة العمــل 

ــك. ــة ب ــة الخاص التدريبي

ــا، قــم بمعاينــة المــكان بنفســك. يف االتصــاالت  ــة. إذا كان ذلــك ممكًن حــدد مواعيــد ومــكان انعقــاد ورشــة العمــل بعناي

الســابقة لورشــة العمــل، تأكــد مــن إبــاغ المشــاركن بــأي معلومــات ســيطلبونها قبــل الوصــول إىل ورشــة العمــل. 

قم بإعداد صندوق األدوات ىف صورة مجلد لكل مشارك قبل الجلسة األوىل.

ال تنَس تحضر:

- استمارات تسجيل الحضور

- االستبيانات/ التقييمات

صندوق األدوات والمواد

ــة اســتخدامها.  ــة للجلســة. و يعــرض وصــف النشــاط كيفي ــا يف الصفحــة التمهيدي ــح المــواد المقرتحــة دائًم يتــم توضي

يتــم تضمــن المــواد المتعلقــة بالنشــاط يف صنــدوق األدوات، والــي يجــب توزيعهــا عــى جميــع المشــاركن يف الجلســة 

التمهيديــة، مــن أجــل التقديــم المبــارش وعــرب االنرتنــت. يجــب طباعــة صنــدوق األدوات عــى وجــه واحــد عــى ورق A4. يجــب 

أن يكــون إخــراج المذكــرات وإعادتهــا إىل صنــدوق األدوات ســهًا. يجــب أن يشــتمل صنــدوق األدوات أيًضــا عــى الكثــر مــن 

الصفحــات الفارغــة للكتابــة والرســم.

جــزء مــن التمكــن المخطــط لــه مــن خــال هــذا النهــج هــو جعــل المشــاركن يجــدون أداتهــم الخاصــة للعمــل. هــذه األداة 

شــخصية جــًدا للمشــاركن والمشــاركات، حيــث ســتضم ماحظاتهــم وخطــط عملهــم.

المقدمة التمكينية

مــن المهــم أن تبــدأ لك جلســة بالرتحيــب بالمجموعــة وتســجيل الحضــور. قــم بإجــراء تســجيل الحضــور بكلمــة واحــدة يف 

ــاركن  ــا للمش ــة وقًت ــر المقدم ــك. توف ــوا يف ذل ــول إذا رغب ــرتة أط ــر لف ــاركن بالتفك ــمح للمش ــن اس ــة، ولك ــة لك جلس بداي

والمشــاركات يف المجموعــة لمشــاركة أي أفــكار وتجــارب شــخصية وتعليقــات لديهــم بنــاًء عــى المناقشــة مــن الجلســة 

ــت  ــى وق ــول ع ــل الحص ــن أج ــوم. م ــة الي ــدء جلس ــل ب ــابقة، قب ــة الس ــرتجاع الجلس ــق يف اس ــدة دقائ ــض ع ــابقة. اق الس

ألنشــطة الجلســة، يمكنــك أن تجعــل تســجيل الحضــور موجــزًا، دون ردود أو مناقشــة. بمجــرد أن تصبــح المجموعــة مرتاحــة 

ــة ممتــدة. ــة بالجلســات، يمكــن لعمليــات تســجيل الحضــور أن تقــود إىل محادث مــع بعضهــا البعــض ومتفاعل
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إليك بعض العبارات الي يمكنك استخدامها عند افتتاح الجلسات:

- كيف حالك؟

هل حدث يشء جديد منذ الجلسة الماضية؟  -

هل تحدثت مع أي شخص حول القضايا الي ناقشناها يف المجموعة؟  -

قــم بتمكــن المجموعــة مــن خــال الســماح لهــم بمعرفــة الهــدف الرئيــيس لجلســة اليــوم. زودهــم بخطــة عمــل واضحــة 

وســلط الضــوء عــى أي تعديــات مخطــط لهــا. اطلــب منهــم الموافقــة عــى خطــة العمــل.

قــم برتســيخ النقــاط الرئيســية للجلســة وكررهــا طــوال الجلســة. وقــم بربطهــا بالنقــاط الرئيســية مــن الجلســات األخــرى، بحيــث 

يغمــر المشــاركون الشــعور بالتجربــة الشــاملة لجميــع الجلســات.

مراجعة قواعد المجموعة

ســتطلب العديــد مــن الجلســات مــن المشــاركن/ات يف المجموعــة تبــادل خرباتهــم الشــخصية. مــن أجــل خلــق مســاحات 

آمنــة للمشــاركن/ات، يمكــن الرجــوع إىل القواعــد األساســية الــي وضعتهــا المجموعــة يف بدايــة لك جلســة. وهــو مــا يعــزز 

الثقــة والرسيــة داخــل المجموعــة.

المرونة واإلبداع ووضع األنشطة يف سياقها

إذا كانــت الموضوعــات واألمثلــة المقدمــة يف هــذه األنشــطة مجــردة للغايــة أو بعيــدة عــن واقع الميرسين/ات أنفســهم، 
ــا  فيجــب عــى الميرسيــن/ات تكييفهــا لتشــبه حياتهــم وتجاربهــم اليوميــة بشــكل أكــرب، بحيــث يكونــون أكــر انخراًطــا عاطفًي
ويتعرفــون عــن كثــب مــع المــادة. ضــع يف اعتبــارك أهميــة النقــاط الرئيســية. الحــظ أي تعديــات، مــن أجــل التحســينات 

الممكنــة للمنهجيــة.

يجــب معالجــة القضايــا بأكــرب قــدر ممكــن مــن التحديــد ويجــب أن تركــز عــى الظــروف الحاليــة ألعضــاء المجموعــة )كأفــراد 
وأعضــاء يف مجموعتهــم وعائاتهــم ومؤسســاتهم ومجتمعهــم( بــداًل مــن اإلســقاط بعيــًدا جــًدا يف المســتقبل.

استخدام أنشطة كرس حواجز التواصل والتنشيط

الميــرسون/ات  الممتعــة، يســاعد  التنشــيط  أو  التواصــل  أو كــرس حواجــز  الـ«إحمــاء« للمجموعــة  مــن خــال فعاليــات 
المشــاركن/ات عــى االســرتخاء، ويكونــوا أكــر اســتجابة ومشــاركة بشــكل أكــر إيجابيــة. إنهــا طريقــة رائعــة الفتتــاح الجلســات، 

ــاح مــع بعضهــم البعــض. ممــا يســمح لهــم التنقــل والمشــاركة واالرتي

تدريبــات التنشــيط هــي أنشــطة قصــرة تكــون مفيــدة للغايــة عندمــا يبــدو أن طاقــة المجموعــة أو اهتمامهــا قــد 
ــل. وال  ــب والمل ــف التع ــاس، وتخفي ــك الن ــن، وتحري ــر الروت ــى تغي ــاعد ع ــي تس ــاط. وه ــتجيب للنش ــا ال تس ــض أو أنه انخف

ــق. ــع دقائ ــوى بض ــتغرق س تس
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اســتخدم صنــدوق األدوات اليــدوي بعــد التدفــق المقــرتح لهــذه األنشــطة. لكــن ال تــرتدد يف تغيرهــا لتناســب مهاراتــك 
ــف  ــا للمل ــا وفًق ــم تقديمهــا أحياًن ــات التنشــيط يت ــات الخاصــة لبعــض تدريب ــارك أن التوصي بشــكل أفضــل. ضــع يف اعتب
الوصفــى للتدريــب التنشــيطى نفســه. عــى ســبيل المثــال، يف جــزء الدليــل الخــاص بالعواطــف، يــدور التدريــب التنشــيطى 
حــول التعــرف عــى المشــاعر. يف قســم الطاقــة، يرتبــط التدريــب التنشــيطى »المــرآة« إىل حــد كبــر باألنشــطة التاليــة والــى 

تتعلــق بالطاقــة. تأكــد مــن وجــود ســبًب وجيــًه لــو قمــت باســتبدال تدريبــات التنشــيط المقرتحــة.

اختتام الجلسة

قــم بإنهــاء الجلســة بتكــرار النقــاط الرئيســية عنــد تســجيل الخــروج. أعلــن عــن الجلســة القادمــة. وفكــر معهــم ىف المــكان 

الــذي وصلتــم إليــه مقارنــة ببقيــة الــدورة التدريبــة، وكيــف تتناســب جلســة اليــوم مــع السلســلة المتصلــة للمنهــج.

عنــد الختــام، أتــح الفرصــة لبعــض األفــكار النهائيــة. يمكنــك أن تطلــب مــن أحــد المتطوعــن إعــداد وتقديــم تقريــر موجــز 

عــن اليــوم، ومراجعــة أنشــطة اليــوم وتلخيــص الــدروس الرئيســية المســتفادة. يجــب أال يســتغرق هــذا العــرض وقًتــا 

ــًا. ارشح أن الجلســة تنتهــي وقــم بشــكر أعضــاء المجموعــة عــى مشــاركتهم.  طوي

إليك بعض العبارات الي يمكنك استخدامها عند اختتام الجلسة:

- هل لديك شك أو شيئا ما مختلط عليك؟

- هل تعلمت اليوم شيًئا مفيًدا يف حياتك؟ هل هناك أي تغيرات ستقوم بها؟

- هل تعلمت شيًئا تود مناقشته مع أرستك أو أصدقائك؟

يجب التأكيد عى قيام المشاركن بملء ورقة عمل »اليشء الواحد« الخاصة بهم بانتظام.

إذا شــعرت أن المجموعــة بحاجــة إىل بعــض االتــزان االنفعــاىل قبــل أن يذهبــوا، فقــم بإجــراء نشــاط »االســرتخاء التدريجــى« 

يف نهايــة لك جلســة، حــى لــو لــم يتــم التخطيــط لــه يف هــذا الجــزء. تأكــد أيًضــا مــن ذكــر قائمــة اإلحالــة كلمــا دعــت الحاجــة.

قــم بإجــراء تقييــم مــا بعــد التدريــب يومًيــا. إذا كنــت تســتخدم أســاليب بســيطة لمعرفــة اآلراء، فقــد تتعلــم منهــا فيمــا بــن 

الجلسات.

إطار لك نشاط

ــه يف لك خطــوة، ومــا تخطــط إىل تحقيقــه. قــم  قــم بتمكــن المشــاركن/ات مــن خــال الســماح لهــم بمعرفــة مــا تفعل

بإجــراء عمليــات تســجيل الحضــور والمغــادرة بانتظــام، ليــس فقــط قبــل الجلســة بأكملهــا وإنمــا بعدهــا. مــرة أخــرى، تأكــد 

مــن ترســيخ النقــاط الرئيســية عنــد اختتــام الجلســة.

قــد تكــون بعــض األنشــطة غــر ســارة لبعض المشــاركن/ات: عى ســبيل المثــال، إذا كانوا بحاجــة إىل لعــب األدوار والدخول 

يف دور الجنــس اآلخــر. ال تجربهــم أبــًدا. قــم دائًمــا بتعديــل النشــاط حســب الحاجة للحفاظ عى ســامة لك مشــارك)ة(.
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الجلسة 1 – تقديمات وتوقعات

األهداف

الوقت الموىص به: 2-3 ساعات

المواد الازمة:

- صندوق األدوات لجميع المشاركن/ات.

- اختبار أويل.

- لوح ورىق »فليبتشارت« لكتابة التوقعات. 

- مجموعات أوراق الصقة »بوست إت« لجميع المشاركن/ات. 

- أوراق التقييم.

ــن لك  ــب م ــك، اطل ــن ذل ــداًل م ــدوق األدوات أو، ب ــن صن ــة م ــخة مطبوع ــي نس ــاركني/ات تلق ــن المش ــب م @ اطل

ــا. ــدوق األدوات له/ه ــن صن ــخة م ــة نس ــارك طباع مش

@ قم بإعداد استبيانات التقييم لكل يوم.

اإلعداد:

- تأكد من قراءة ماحظات الميرس)ة( حول كيفية عقد اتفاق المجموعة.

عرض رسالة التدريبتوفري إطار عمل للتدريبتحفزي المجموعة
٢٣ ١
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النقاط الرئيسية:

ــة، وأدوار الجنســن والممارســات  ــة للذكــورة واألنوث ــل المفاهيــم الضــارة والتميزيي ــب هــي: تحوي أهــداف هــذا التدري

القائمــة عــى النــوع االجتماعــي، ال ســيما داخــل األرسة، وتعزيــز مشــاركة الرجــال والفتيــان يف الرعايــة غــر مدفوعــة األجــر 

والعمــل المــزيل، واعتمــاد ممارســات األبــوة الــي تعــزز المســاواة. حقــوق لك مــن الفتيــات والفتيــان، وتعزيــز أفضــل 

ممارســات األبــوة واألمومــة القائمــة عــى األدلــة.

الرتحيب واالختبار األوىل

ــن بأنفســهم. ومنحهــم صنــدوق  1- الرتحيــب بالمشــاركن والمشــاركات. وأطلــب منهــم تعريــف اآلخري

أدوات التدريــب. اطلــب منهــم كتابــة أســمائهم عليهــا والتأكــد مــن االحتفــاظ بهــا حــى نهايــة التدريــب 

وتدويــن الماحظــات بهــا، بحســب الحاجــة.

2- أعطهــم لمحــة عامــة عــن األهــداف الرئيســية لجميــع الجلســات، بعــد صنــدوق األدوات. انتقــل إىل النقــاط 

الرئيســية )الموضحــة يف الصفحــة الســابقة(.

3- قــدم للمشــاركن جــدول أعمــال الــدورات التدريبيــة القادمــة. أيًضــا، حــدد جــدول أعمــال اليــوم، مــع الرتكــزي 

عــى المــدة المتوقعــة وتوقيــت االســرتاحات المتوقعــة. تأكــد مــن ذكــر أن جــدول األعمــال قــد يتغــر قليــًا 

بينمــا تتقدمــون بالتدريــب.

جدول أعمال التدريب

4- اطلب منهم ملء االختبار األويل يف صندوق األدوات الخاص بهم. واجمع هذا االختبار.

االختبار األوىل

مذكرات يتم إعدادها مع خبر الرصد والتقييم

اسم اللعبة # 1

توقعات التدريب

5- اطلــب مــن المشــاركن كتابــة توقعاتهــم مــن هــذا التدريــب عــى أوراق الصقــة. قــد يكــون لديهــم العديــد مــن التوقعات 

كمــا يحلــو لهــم، لكــن اكتــب توقًعــا واحــًدا يف لك ورقــة الصقة.

6- اطلب منهم نرش أوراقهم الملصقة عى اللوح الوريق »فليبتشارت« الذي أعددته.

٣٠
دقيقة

٣٠
دقيقة

٢٠
دقيقة
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@ اطلــب منهــم كتابــة قائمــة التوقعــات يف دردشــاتهم وإرســالها إليــك. بــداًل مــن ذلــك، يمكنــك اســتخدام خيــار الســبورة 

مــع الملصقــات االفرتاضيــة )عــرب االنرتنــت(.

7- اعرض توقعات المجموعة وحاول تجميعها حسب التشابه عى اللوح الوريق.

@ قم بتجميعها حسب التشابه يف مستند باستخدام »مشاركة الشاشة« أو يف أداة السبورة االفرتاضية )عرب اإلنرتنت(.

8- أخربهــم أنــك ســتنظر إىل هــذه القائمــة مــرة أخــرى يف نهايــة التدريــب. اشــكرهم عــى عملهــم وأعلــن االســرتاحة األوىل. 

اطلــب منهــم أن يعــودوا يف الوقــت المحــدد.

االسرتاحة

القيم واتفاق المجموعة

9- اطلــب مــن المجموعــة تبــادل األفــكار حــول القيــم والقواعــد الــي مــن شــأنها أن تســاعدكم جميًعــا عــى الشــعور 

باإلنتاجيــة واألمــان والتقديــر خــال هــذا التدريــب. اكتــب هــذا عــى اللــوح الــوريق »الفليبتشــارت«.

1٠- ذّكرهــم أنــك تريــد اســتخدام عبــارات إيجابيــة، وليــس عبــارات ســلبية. عــى ســبيل المثــال، بــداًل مــن اســتخدام: »لــن نقلــل 

مــن احــرتام بعضنــا البعــض« 

استخدام: »سوف نحرتم بعضنا البعض«

11- بمجــرد االنتهــاء، اشــكرهم. أخربهــم أنــك ســتعلق هــذا اللــوح الــوريق يف لك جلســة ليضمــن الجميــع الشــعور باإلنتاجيــة 

واألمــان وأنــه يتــم تقديرهــم.

@ اكتــب القيــم واتفــاق المجموعــة يف مســتند باســتخدام »شاشــة المشــاركة«، أو عــى الســبورة عــرب اإلنرتنــت. أرســل 

المســتند للمشــاركن/ات وأخربهــم أنــك ســتمر عليهــا يف لك جلســة للتأكــد مــن أن الجميــع يشــعر باإلنتاجيــة واألمــان وأنــه 

يتــم تقديــره.

تدريب لكرس حواجز التواصل # 2 

تدريب الئش الواحد

12- عــرّف المشــاركن/ات عــى ورقــة الــيشء الواحــد يف صنــدوق األدوات. أخربهــم أنــه يف نهايــة لك جلســة، يجــب أن يكتبــوا 

شــيًئا واحــًدا تعلمــوه مــن التدريــب لتطبيقــه يف حياتهــم األرسيــة، وخاصــة العاقــات مــع رشكائهــم وأطفالهــم، لتحســينها.

٣٠
دقيقة

٣٠
دقيقة

١٠
دقائق

١٠
دقائق
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ورقة الئش الواحد

ارشح لهــم أنــه حــى مــن خــال هــذا التمريــن، يمكنهــم، عــى ســبيل المثــال، تطبيــق قواعــد إيجابيــة يف المــزل، بــداًل مــن 

القواعــد الســلبية. اطلــب منهــم أن يكتبــوا شــيًئا واحــًدا، قــرروه هنــا يف التدريــب، أن يقومــوا بتطبيقــه يف حياتهــم األرسيــة، 

وخاصــة عاقاتهــم مــع رشيكهــم وأطفالهــم، لتحســينها.

13- أخربهم أنه سيتم دعوتهم لمشاركة هذا يف نهاية التدريب، ولكن فقط إذا كانوا يريدون ذلك.

النقاط الرئيسية

14- اطلب من المجموعة تقديم بعض األفكار حول جلسة اليوم.

15- بمجــرد اكتمــال القــراءة، ذكــر المجموعــة أن مهمــة هــذا التدريــب هــي العمــل عــى تحســن التعــاون ودعــم الصحــة يف 

األرسة وتحســن التعــاون بــن الــرشكاء لتحقيــق الســام يف األرسة وتحقيــق أفضــل النتائــج لجميــع األطفــال. أكــد عــى أن 

هــذا التدريــب ســيضمن مشــاركة أفضــل النمــاذج داخــل المجموعــة، مــع توفــر بعــض المعرفــة األساســية حــول التنشــئة 

المتســاوية والداعمــة واإليجابيــة.

تقييم اليوم

16- اطلب من المشاركن/ات استكمال تقييم اليوم.

17- اشكر المشاركن/ات عى مشاركتهم/هن. ذكرهم بالموعد المتفق عليه للجلسة القادمة.

٥
دقائق

٥
دقائق
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الجلسة 2 – أن تكن رجاًل، أن تكن امرأة

األهداف

الوقت الموىص به:  3 ساعات.

المواد الازمة:

- اللوحات الورقية )الفليبتشارت( وأقام التحديد

@ بناء عى طريقة عملك، قد ال تحتاج إىل اللوح الوريق )الفليبتشارت(- استخدم السبورة االفرتاضية.

تحضر:

النقاط الرئيسية:

- الهــدف مــن هــذه الجلســة هــو تحديــد األدوار والمعايــر والتوقعــات االجتماعيــة الــي تؤثــر عــى األفــراد بشــكل مختلــف 

بنــاء عــى كونهــم رجــااًل أو نســاء.

مقدمة تمكينية: التمكني والربط

1- رحب بالمشاركن. اطلب منهم استخدام كلمة واحدة لوصف شعورهم. تجول يف الدائرة.

2- اطلب من أحد الحضور أن يكرر النقاط الرئيسية من الجلسة الماضية.

3- قدم للمشاركن جدول أعمال الدورة، مع الرتكزي عى المدة المتوقعة وتوقيت االسرتاحات المتوقعة.

4- اطلــب منهــم اســتخدام اللــوح الــوريق )الفليبتشــارت( الــذي يحتــوي عــى قيــم المجموعــة واتفاقهــا لتذكر 

أنفســهم بمــا اتفقــوا عليه يف الجلســة الســابقة.

@ افتــح المســتند أو الســبورة الــى تحتــوى عــى القيــم واتفــاق المجموعــة عــى »العرض المشــرتك« واطلب 

مــن المجموعــة تذكــر أنفســهم بمــا اتفقــوا عليه يف الجلســة الســابقة.

5- أخربهــم أنــك ســتعمل اليــوم عــى تحديــد األدوار والمعايــر والتوقعــات الــي وضعهــا المجتمــع، والــي 

تؤثــر عــى األفــراد بشــكل مختلــف، بنــاء عــى كونهــم رجــااًل أو نســاء

فهم الفرق بني الجنس
والنوع االجتماعي 

١٠
دقائق
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التدريب التنشيطى # 3

النوع االجتماعي، المربعات، ونحن37 

6- قســم المشــاركن/ات إىل مجموعتــن: الرجــال يف مجموعــة والنســاء يف المجموعــة األخــرى. إذا كان األمــر صعًبــا مــن 

الناحيــة الفنيــة، احتفــظ بالمجموعــة نســاء ورجــااًل مًعــا دون تقســيمها، لكــن ضــع يف اعتبــارك أن النشــاط سيســتمر لفــرتة 

أطــول بهــذه الحالــة.

@ استخدام الجلسات الفرعية. بداًل من ذلك، قم بعمل مجموعات متتالية، أو ال تقم بتقسيم المجموعة.

7- إجراءات العمل الجماعي:

مجموعة الرجال
- ارسم مربًعا كبرًا عى اللوح الوريق لمجموعتك، كما هو موضح يف المذكرة 1

@ افتــح المذكــرة رقــم 1 كمســتند مفتــوح، وبــداًل مــن الكتابــة عــى اللــوح الــوريق، قــم بتدويــن اإلجابــات يف المســتند. بــداًل 

مــن ذلــك، ارســم اإلجابــات عــى الســبورة عــرب اإلنرتنــت.

المذكرة 1

- أخــرب المشــاركن/ات أن بإمكانهــم اســتخدام المذكــرة الخاصــة بهــم إذا كانــوا يريــدون تدويــن مــا يقــال 

بأنفســهم، أثنــاء قيامــك بذلــك عــى اللــوح الــوريق )الفليبتشــارت(.

- يجــب أن يكــون المربــع كبــرًا مثــل الــورق الموجــود عــى اللــوح الــوريق، ولكــن اجعلــه أصغــر قليــًا حــى تتمكــن 

مــن كتابــة عنــارص خــارج هــذا المربــع.

اطلــب مــن المجموعــة طــرح قائمــة بمــا يتوقعــه المجتمــع مــن شــخص مــا عندمــا يطلــب منهــم »التــرف   -

كرجــل«. ضــع هــذه القائمــة داخــل هــذا المربــع أو »BOX« عــى ورق اللــوح الــوريق.

- اطلــب مــن المجموعــة طــرح قائمــة بمــا يتوقعــه المجتمــع مــن شــخص مــا عندمــا يطلــب منهــم »التــرف 

كرجــل«. ضــع هــذه القائمــة داخــل هــذا المربــع أو »BOX« عــى ورق اللــوح الــوريق.

- أطلــب مــن المجموعــة أيًضــا أن تضــع الخصائــص الــي تصنفهــا مجتمعاتهــم عــى أنــه »عــدم التــرف 

كرجــل« عــى اللــوح الــوريق خــارج المربــع.

أخــرب المجموعــة أن ممثــًا مــن مجموعتهــم يجــب عليــه أن يقــوم بعــرض مخرجــات مجموعتــه إىل بقيــة   -

ــا. ــم عرضه ــق لتقدي ــوايل 5-1٠ دقائ ــة ح ــتغرق لك مجموع ــب أن تس ــاركن. يج المش

37 هيئة األمم المتحدة للمرأة 2٠2٠

٥٠
دقيقة



44

مجموعة النساء
- ارسم مربًعا كبرًا عى اللوح الوريق لمجموعتك، كما هو موضح يف المذكرة رقم 2.

ــات يف  ــن اإلجاب ــم بتدوي ــارت(، ق ــوريق )الفليبتش ــوح ال ــى الل ــة ع ــن الكتاب ــداًل م ــوح، وب ــتند مفت ــرة 2 كمس ــح المذك @ افت

ــت. ــع عــى الســبورة عــرب اإلنرتن ــك، ارســم المرب ــداًل مــن ذل المســتند. ب

المذكرة 2

ــن مــا يقــال  ــدون تدوي ــوا يري ــرات الخاصــة بهــم إذا كان أخــرب المشــاركن/ات أن بإمكانهــم اســتخدام المذك  -

ــارت(. ــوريق )الفليبتش ــوح ال ــى الل ــك ع ــة ذل ــك بكتاب ــاء قيام ــهم، أثن بأنفس

- يجــب أن يكــون المربــع كبــرًا مثــل الــورق الموجــود عــى اللــوح الــوريق، ولكــن اجعلــه أصغــر قليــًا حــى تتمكــن 

مــن كتابــة عنــارص خــارج المربــع.

- اطلــب مــن المجموعــة طــرح قائمــة بمــا يتوقعــه المجتمــع مــن شــخص مــا عندمــا يطلــب منهــم »التــرف 

كإمــرأة«. ضــع هــذه القائمــة داخــل هــذا الصنــدوق أو »المربــع« عــى اللــوح الــوريق.

- أطلــب مــن المجموعــة أيًضــا أن تضــع الخصائــص الــي تصنفهــا مجتمعاتهــن عــى أنهــا »عــدم التــرف 

كإمــرأة« عــى اللــوح الــوريق )الفليبتشــارت( خــارج المربــع.

- أخــرب المجموعــة أن ممثــًا مــن مجموعتهــن يجــب أن يعــرض مخرجات هذه المجموعة إىل بقية المشــاركن. 

يجــب أن تســتغرق لك مجموعــة حــوايل 5-1٠ دقائق لتقديم عرضها.

ــض  ــإن بع ــك، ف ــع ذل ــات. وم ــا المجموع ــي تمثله ــم ال ــودة يف القوائ ــارص الموج ــف العن ــد تختل ــرس)ة(: ق ــة للمي ملحوظ

األمثلــة الشــائعة تشــمل »القــوة البدنيــة، والتنافســية، والعائــل، وغــر العاطفــي، والمقاتــل« يف مربــع الرجــال، و«عاطفيــة، 

ثرثــارة، وجميلــة الجســد، وتتمتــع باللياقــة، ربــة مــزل جيــدة، ومراعيــة للغــر« يف مربــع النســاء.

إذا كانــت أي مجموعــة ال ترغــب يف تقديــم مربعهــا )بســبب الخجــل أو القيــم المحافظــة أو قضايــا أخــرى(، يمكــن للميــرس)ة( 

أن يقدمهــا يف مكانهــا.

8- اجمع المجموعتن مًعا. قم بقيادة مناقشة مع المجموعة الكبرة:

ــرأة )أم، أب،  ــل أو ام ــت رج ــائل إذا كان ــف الرس ــل تختل ــلها؟ ه ــذي يرس ــن ال ــائل؟ م ــذه الرس ــأيت ه ــن ت ــن أي -  م

مــدرس، شــقيق، رفيــق أو قريــن(؟

- ما هي الفروق بن المربعن؟ هل الفروق مناقضة لبعضها البعض؟ وكيف ذلك؟

- مــا هــي مزايــا الرجــال الذيــن يبقــون داخــل »مربــع الرجــال« والنســاء الــاىئ يبقــن داخــل »مربــع النســاء«؟ عــى 

ســبيل المثــال، قــد يحــرتم الرجــال غرهــم مــن الرجــال اآلخريــن الذيــن يبقــون داخــل »مربــع الرجــال«. قــد تجــد 

النســاء الــايئ يبقــن داخــل »مربــع المــرأة« األمــر أســهل مــن الناحيــة االجتماعيــة إذا تزوجــن.
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- مــا هــي عيــوب البقــاء داخــل »مربــع الرجــل« أو »مربــع المــرأة« عــى ســبيل المثــال، قــد يشــعر الرجــال بضغــط 

ــع الرجــل«. قــد ال  ــة أو الشــعور باالكتئــاب ألنهــم ال يســتطيعون االمتثــال لجميــع جوانــب »مرب مســتمر لإلعال

تتمكــن المــرأة مــن الحصــول عــى عمــل خــارج المــزل رغــم رغبتهــا يف ذلــك.

- هــل هنــاك أي مزايــا للخطــو خــارج المربــع؟ مــا هــى؟ عــى ســبيل المثــال، المزيــد مــن التواصــل المفتــوح بــن 

الــرشكاء و/ أو األرس األكــر ســامة ألن لك شــخص جــزء مــن عمليــة صنــع القــرار.

9- اعمــل مربــع آخــر عــى قطعــة ورق جديــدة مــن اللــوح الــوريق )الفليبتشــارت(. يجــب أن يتــم ذلــك مــع جميــع المشــاركن/ات. 

قــم بتســمية هــذا المربــع باســم »مربــع اإلنســان« كمــا هــو موضــح يف المذكــرة.

المذكرة 3

@ افتــح المذكــرة رقــم 3 كمســتند مفتــوح، وبــداًل مــن الكتابــة عــى اللــوح الــوريق )الفليبتشــارت(، قــم بتدويــن اإلجابــات يف 

المستند.

1٠- ارشح أن هنــاك العديــد مــن الخصائــص اإليجابيــة داخــل »مربــع الرجــل«. يف الواقــع، فــإن الكثــر مــن عمــل »التمكــن« 

الــذي يتــم القيــام بــه مــع النســاء هــو تهيئــة الظــروف الــي تمنحهــن المهــارات والصــوت والقــدرة عــى اتخــاذ القــرارات 

ــة. ومــن  ــة« يف المجتمعــات الذكوري ــا عــى أنهــا »ذكوري ــي ُينظــر إليهــا تقليدًي ــر عــى حياتهــن- وهــي القــدرات ال الــي تؤث

األمثلــة عــى ذلــك: أن يكــون اإلنســان قائــًدا، أو ينخــرط ىف العمــل الســياىس؛ أو أن يكــون عضــًوا نشــًطا يف صنــع القــرار؛ إلــخ. 

اطلــب مــن المشــاركن أن يشــروا إىل الصفــات اإليجابيــة يف مربــع الرجــال. اكتبهــا داخــل المربــع المســمى »مربــع اإلنســان«.

11- ارشح أن هنــاك أيًضــا العديــد مــن الخصائــص اإليجابيــة داخــل صنــدوق المــرأة. ومــن األمثلــة عــى ذلــك: قضــاء الوقــت 

مــع األطفــال. التعبــر عــن المشــاعر أن يكــون اإلنســان حنوًنــا ومحًبــا؛ لعــب دور نشــط يف األعمــال المزليــة؛ إلــخ. اطلــب مــن 

المشــاركات اإلشــارة إىل الصفــات اإليجابيــة يف »مربــع المــرأة«. اكتبهــا داخــل المربــع المســمى »مربــع اإلنســان«.

12- اختتم النشاط بقراءة النص التايل:

يمكــن ألي شــخص، بغــض النظــر عــن جنســه، أن يكــون هــو نفســه مزيجــًا مــن مجموعــة مــن الخصائــص الموجــودة داخــل 

مربــع اإلنســان. يجــب أن تســتند مثــل هــذه القــرارات إىل اختيــارات الشــخص نفســه كفــرد ووكائــن بــرشي، وال يجــب أن تفــرض 

عليــه بنــاًء عــى جنســه.

عندمــا نطمــح إىل المثــل العليــا للمربــع اإلنســاىن، فإننــا نغــر الســؤال مــن »كيــف يجــب أن يتــرف الرجــل أو كيــف يجــب أن 

تتــرف المــرأة؟« إىل »كيــف يجــب أن يتــرف اإلنســان؟«

وبالمثــل، يمكننــا أيًضــا تغيــر الخطــاب مــن »مــا هــي األشــياء الــي يجــب عــى األم أن تفعلهــا أو عــى األب أن يفعلهــا؟« إىل 

»مــا هــي األشــياء الــي يجــب عــى اإلنســان كأحــد الوالديــن القيــام بهــا؟«
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عــى الرغــم مــن أن كــون الفــرد داخــل مربــع الرجــال أو داخــل مربــع النســاء ســيقود إىل بعــض األشــياء اإليجابيــة الــى 

ناقشــناها، إال أنهــا لــن تحــدث بنفــس الوقــت.

يمكــن للبقــاء داخــل مربــع الرجــال أو داخــل مربــع النســاء ضــارًا، ويجــب أن نســتمر يف التفكــر يف طــرق للخــروج مــن هــذا 

الصنــدوق لنكــون صادقــن مــع أنفســنا.

13- اشكرهم عى عملهم وأعلن عن االسرتاحة األوىل. اطلب منهم أن يعودوا يف الوقت المحدد.

االسرتاحة

تدريب تنشيطى # 4

ما هو الجنس وما هو النوع االجتماعي؟

ــوع االجتماعــي  ــن الن ــاف ب ــن لمناقشــة االخت ــايل سننقســم إىل مجموعت ــه يف النشــاط الت 14- أواًل، أخــرب المجموعــة أن

ــك، عــرّف المجموعــة عــى مصطلحــي »الجنــس« و«النــوع االجتماعــي« بإحالتهــم إىل المذكــرة رقــم 4  والجنــس. بعــد ذل

واطلــب مــن أحــد المشــاركن قــراءة النــص بهــا بصــوت واضــح.

المذكرة 4

ــاث. تتعلــق هــذه االختافــات بعلــم وظائــف األعضــاء وهــي  يشــر الجنــس إىل االختافــات البيولوجيــة بــن الذكــور واإلن

دائمــة وعالميــة بشــكل عــام. يحــدد الجنــس الشــخص عــى أنــه ذكــر أو أنىث: نــوع األعضــاء التناســلية )القضيــب، الخصيتن، 

المهبــل، الرحــم(؛ نــوع الهرمونــات الســائدة المنتــرشة يف الجســم )هرمــون االســرتوجن والتستوســترون(؛ القــدرة عــى إنتــاج 

الحيوانــات المنويــة أو البويضــات؛ القــدرة عــى الــوالدة والرضاعــة الطبيعيــة38. 

يشــر النــوع االجتماعــي إىل األدوار والمســؤوليات والتوقعــات الــي يتــم إنشــاؤها اجتماعيــًا للذكــور واإلنــاث يف ثقافــة أو 

مجتمــع معــن. يتــم تعلــم هــذه األدوار والمســؤوليات والتوقعــات مــن األرسة واألصدقــاء والمجتمعــات وقــادة الــرأي 

ــون، والطبقــة،  ــر العــادات، والقان ــة والمــدارس ومــكان العمــل واإلعــان ووســائل اإلعــام. كمــا تؤث والمؤسســات الديني

والعــرق، والتحــزي الفــردي أو المؤســيس عليهــا. يتــم اكتســاب تعريفــات مــا يعنيــه أن تكــون أنــىث أو ذكــرًا، وتختلــف باختــاف 

الثقافــات، وتتغــر بمــرور الوقــت39. 

38 صندوق األمم المتحدة للسكان 2٠٠5

39  المصدر السابق
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15-  قــم بإحالتهــم إىل المذكــرة 5. اطلــب مــن المشــاركن قــراءة لك عبــارة وتحديــد مــا إذا كانــت العبــارة ترتبــط بمفهــوم 

»الجنــس« أو مفهــوم »النــوع االجتماعــي« ومناقشــتها يف مجموعتهــم.

@ اســتخدم خيــار »الجلســة الفرعيــة« للتقســيم إىل مجموعــات. قــد يحتــاج األزواج إىل أن يكونــوا يف نفــس المجموعــة، إذا 

كانــوا يســتخدمون نفــس الكمبيوتــر. بــداًل مــن ذلــك، يمكنــك فقــط أن تطلــب منهــم العمــل يف أزواج مــع أزواجهــم.

المذكرة 5

1- النساء تلد األطفال. الرجال ال يفعلون. 

2- الفتيات لطيفات. األوالد أقوياء.

3- عى المستوى العالمى، تتقاىض النساء يف المتوسط أجورًا أقل من الرجال عن نفس العمل4٠. 

4- يمكن للمرأة أن ترضع أطفالها رضاعة طبيعية.

5- يمكن للرجال إرضاع األطفال بالزجاجة.

6- تشكل النساء أقلية يف الهندسة وعلوم الكمبيوتر41. 

7- يف بعض الثقافات، الرجال يرثون الممتلكات وال تستطيع المرأة أن ترث.

8- أصوات الرجال تصبح مختلفة عند البلوغ. أما أصوات النساء فا تختلف كثرًا عند بلوغهن.

9- أقــل مــن ثلــث الرجــال يف مــر يتذكــرون الطهــي أو التنظيــف عندمــا كانــوا أطفــااًل، بينمــا تتذكــر النســاء 

بشــكل عــام تقريًبــا أنهــا كانــت كطفلــة منهمكــة بمثــل هــذه المهــام42. 

1٠- وجــد أن مســتويات األوكسيتوســن األبــوي ترتفــع، المرتبطــة بســلوكيات االتصــال المحفــزة لــدى اآلبــاء، 

بعــد االتصــال بــن األب والرضيــع43. 

ملحوظة للميرس)ة(: مقدم هنا معلومات إضافية لرشح العبارة األخرة:

ــة يتــم تصنيعــه يف دمــاغ لك مــن الرجــال والنســاء. يمكــن أن  األوكسيتوســن هــو ببتيــد عصــي مــن األحمــاض األميني

يشــجع األوكسيتوســن الحــاالت العاطفيــة الــي تســمح بالنمــو األمثــل وتعــزز الكفــاءة االجتماعيــة. يبدو أن األوكسيتوســن 

أمــر محــوري يف تكويــن رابطــة متماســكة بــن الوالديــن والرضيــع تنبــع مــن التفاعــات المهدئــة والمريحــة الــي يمــر بهــا 

األطفــال أثنــاء الرعايــة بحياتهــم المبكــرة. زيــادة االتصــال بــن الوالديــن والطفــل يســهل إنشــاء االرتبــاط مــن منظــور اآلليــات 

البيولوجيــة وبالتــايل توفــر أســاس علمــي لتشــجيع زيــادة فــرص االتصــال بــن الوالديــن والطفــل44. 

4٠  هيئة األمم المتحدة للمرأة 2٠16ب.

41  اليونيسكو )منظمة األمم المتحدة للرتبية والعلم والثقافة( 2٠17

42  هيئة األمم المتحدة وآخرون 2٠17.

43  سكاتليف )Scatliffe( وآخرون 2٠19.

44  المصدر السابق
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15- اجمــع المجموعــة مــرة أخــرى وناقــش لك عبــارة لفــرتة وجــزية. إذا لــم تحــدد المجموعــة هــذه العبــارات بنفســها، 

أخربهــم أن العبــارات المتعلقــة »بالجنــس« هــي العبــارات 1 و4 و8 و1٠، ألنهــا غــر قابلــة للتغيــر بــن الرجــال والنســاء. ترتبــط 

العبــارات األخــرى بمــا يمكــن تغيــره.

16- افتح باب المناقشة. تتضمن بعض األسئلة المحتملة للمناقشة ما يي:

كيــف ســيكون شــكل المــرأة لــو تولــت األدوار القائمــة عــى النــوع االجتماعــي المرتبطــة تقليدًيــا بالرجــل؟ هــل   -

ســتكون صعبــة أم ســهلة؟ كيــف يمكــن أن يتــوىل الرجــال أدوار جنســانية مخصصــة تقليدًيــا للمــرأة؟

- هــل يمكنــك مشــاركة بعــض تجاربــك الخاصــة يف الحكــم عليــك أو ىف إســاءة فهمــك مســبقًا لعــدم توافقهــا 

مــع أدوار النــوع االجتماعي؟

- كيــف يمكنــك، يف حياتــك، أن تتحــدى بعــض الطــرق الســلبية أو غــر العادلــة الــي يتوقــع أن يترفــوا مــن 

ــا  ــرف به ــع أن يت ــي يتوق ــة ال ــر العادل ــلبية أو غ ــرق الس ــض الط ــدي بع ــك تح ــف يمكن ــال؟ كي ــا الرج خاله

الرجــال أو النســاء؟

- ماذا تعلمنا من هذا النشاط؟ هل هناك أي يشء يمكننا تطبيقه عى حياتنا أو عاقاتنا؟

17- إقرأ النص التاىل:

طــوال حياتهــم، يتلقــى الرجــال والنســاء رســائل مــن األرسة، واألقــران، ووســائل اإلعــام، والمؤسســات التعليميــة، وعــى 

نطــاق أوســع، مــن المجتمــع، حــول كيــف يجــب أن يترفــوا وكيــف يجــب أن يتعاملــوا مــع بعضهــم البعــض. قــد تكــون 

ــة  ــا البرشي ــة مــن قدراتن ــر مجموعــة كامل ــا عــى تطوي ــور ضــارة، ألنهــا تحــد مــن قدرتن ــاث والذك األفــكار حــول صفــات اإلن

الممكنــة: عــى ســبيل المثــال، نتيجــة للقوالــب النمطيــة المبنيــة عــى النــوع االجتماعــي، ال يتــم تشــجيع الرجــال عــى 

المشــاركة يف »عمــل المــرأة« )مثــل أعمــال رعايــة األطفــال(، يف حــن ُتثــىن النســاء عــى اختيــار المهــن الــي يهيمــن عليهــا 

الذكــور تقليديــا )مثــل الهندســة(. ال يعــي رفــض أن تكــون مقولًبــا أنــه ال يمكننــا االســتمتاع بإظهــار الصفــات الــي ترتبــط 

عــادًة بجنســنا، ولكــن مــن الهــام لنــا جميًعــا أن نتخــذ قراراتنــا الخاصــة بشــأن مــا نقــوم بــه45. 

تدريب الئش الواحد

ورقة الئش الواحد
18- اطلــب مــن المشــاركن/ات أن يكتبــوا شــيًئا واحــًدا تعلمــوه يف التدريــب لتطبيقــه يف حياتهــم األرسيــة، خاصــة فيمــا 

يتعلــق بعاقاتهــم مــع رشيكهــم وأطفالهــم، لتحســينها.

النقاط الرئيسية

19- اطلب من المجموعة تقديم بعض األفكار حول جلسة اليوم.

ــر والتوقعــات  ــد األدوار والمعاي ــوم عــى تحدي ــا الي ــم مًع ــر المجموعــة بأنكــم عملت 2٠- بمجــرد االنتهــاء مــن القــراءة، ذّك

االجتماعيــة المحــددة للجنســن مــن المنظــور االجتماعــي. تؤثــر األعــراف االجتماعيــة عــى األفــراد بشــكل مختلــف، اعتمــاًدا 

45  صندوق األمم المتحدة للسكان 2٠٠5
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عــى مــا إذا كانــوا رجــااًل أم نســاء. أخربهــم أنــه يف الجلســات القادمــة، ســيعملون عــى القضــاء عــى الظلــم القائــم عــى 

هــذه المعايــر القائمــة عــى النــوع االجتماعــي يف أرسهــم، ألطفالهــم

تقييم اليوم

21- اطلب من المشاركن/ات استكمال التقييم لذلك اليوم.

22- اشكر المشاركن عى مشاركتهم. ذكرهم بالموعد المتفق عليه للجلسة القادمة.

٥
دقائق
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الجلسة 3 – السلطة والحقوق 

األهداف

الوقت الموىص به:  3 ساعات

المواد الازمة:

- لوحات ورقية مع تعريفات من المذكرة رقم 6.

- لوحة ورقية )فليبتشارت( وأقام تحديد.

- بطاقة فهرس واحدة »One index« لكل مشارك مع شخصية من المذكرة رقم 7.

@ التقديــم عــرب االنرتنــت، يمكنــك الرجــوع إىل المذكــرات وفتــح المســتندات باســتخدام خيــارات »عــرض المشــاركة«، أو 

اســتخدام الســبورة البيضــاء االفرتاضيــة، بــداًل مــن تدوينهــا عــى اللوحــات الورقيــة )الفليبتشــارت(.

النقاط الرئيسية
- الهــدف مــن هــذه الجلســة هــو مناقشــة كيــف أن المجتمــع أحياًنــا مــا يســلبنا قوتنــا، لكــن األرسة الســليمة يجــب أن تكــون 

مكاًنــا ال تســتخدم فيــه القــوة عــى األفــراد، ولكــن يتــم مشــاركة هــذه القــوة بــن أفرادهــا، بغــض النظــر عــن كــون الفــرد 

رجــأل أو إمــرأة.

مقدمة تمكينية – تمكني وربط

1- رحب المشاركن/ات. اطلب منهم استخدام كلمة واحدة لوصف شعورهم. تجول يف الدائرة.

2- اطلب من أحد الحضور أن يكرر النقاط الرئيسية من الجلسة الماضية.

3- قدم المشاركن/ات جدول أعمال الجلسة، مع الرتكزي عى المدة المتوقعة وتوقيت االسرتاحات المخطط لها.

4- اطلــب مــن المشــاركن اســتخدام اللــوح الــوريق )الفليبتشــارت( الــذي يحتــوى عــى قيــم المجموعــة واتفاقهــا لتذكــر 

الجميــع بمــا تــم االتفــاق عليــه يف الجلســة األوىل.

@ افتــح المســتند أو الســبورة الــي تحتــوي عــى قيــم المجموعــة واتفاقهــا يف »عــرض مشــرتك« واطلــب مــن المجموعــة 

تذكــر أنفســهم بمــا تــم االتفــاق عليــه يف الجلســة األوىل.

5- أخربهــم أنهــم ســيعملون اليــوم عــى زيــادة وعيهــم بوجــود القــوة يف العاقــات والمجتمــع، والتفكــر يف كيفيــة 

التواصــل وإظهــار القــوة، ودراســة تأثــر القــوة عــى األفــراد والعاقــات. عــزز فكــرة أن األرسة هــي المــكان الــذي يجــب فيــه 

مشــاركة الســلطة، وعــدم اســتخدامها ضــد أحــد أفرادهــا أو عليــه.

١٠
دقائق
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تدريب تنشيطى 5#

ديناميكيات القوة داخل األرسة

6- ارشح للمجموعة أنهم يف هذا النشاط سوف يستكشفون ماهية القوة وكيف تؤثر عى حياة الرجال والنساء.

7- اسأل المجموعة: »ماذا تعي« القوة »بالنسبة لك؟« اسمح للمشاركن بتبادل أفكارهم وآرائهم.

8- بعد ذلك، اسألهم: »ما هي أنواع القوة الموجودة؟« اكتب اقرتاحاتهم عى اللوح الوريق )الفليبتشارت(.

@ بــداًل مــن اســتخدام اللــوح الــوريق )الفليبتشــارت(، يمكنــك اســتخدام المســتند الفــارغ المفتــوح، أو الســبورة االفرتاضيــة، 

وكتابــة االقرتاحــات باســتخدام مشــاركة الشاشــة.

9- يجــب عــى الميــرس)ة( اآلن أن يضــع لوحــن متتاليــن عــى الحائــط. عــى لك لــوح وريق )فليبتشــارت(، اكتــب إحــدى العبــارات 

التالية:

ــب مــن أحــد المتطوعــن  ــرة رقــم 6 واطل ــب مــن المشــاركن إلقــاء نظــرة عــى المذك @ ينبغــي عــى الميــرس)ة( أن يطل

ــة بالنــص. ــك، قــم بإعــداد الســبورة االفرتاضي ــداًل مــن ذل ــاه. ب قــراءة التعريفــات أدن

المذكرة 6

القوة عى: القوة المبنية عى القوة واإلكراه والهيمنة والسيطرة.

القــوة مــع: القــوة المشــرتكة المبنيــة عــى االحــرتام والدعــم المتبــادل والســلطة المشــرتكة والتضامــن والتأثــر والتمكــن 

واتخــاذ القــرار التعــاوين.

1٠- قّســم المجموعــة بشــكل عشــوايئ إىل مجموعــات فرعيــة مــن ثاثــة أو أربعــة أشــخاص. اطلــب مــن لك مجموعــة تحضــر 

لعبــي أدوار قصــرة توضح:

كيف يتم استخدام القوة عى شخص ما يف إطار األرسة.  -

تعديل نفس التمثيلية، بحيث يوضح كيف ال يتم استخدام القوة، ولكن »مشاركتها مع« اآلخر.  -

امنحهم 1٠ دقائق للتوصل إىل سيناريوهات. اطلب منهم أال تستمر سيناريوهاتهم أكر من دقيقتن.

@ إذا كان ذلــك ممكًنــا، قّســمهم إىل مجموعــات صغــرة وتابــع باســتخدام خيــار التقســيم. إذا لــم يكــن مــن الممكــن 

تقســيمهم إىل مجموعــات صغــرة، فاطلــب مــن األزواج التفكــر يف الســيناريوهات.

11- بمجــرد أن يصبحــوا مســتعدين، اطلــب مــن لك مجموعــة تقديــم »التمثيليــة«. يجــب أن تقــدم لك مجموعــة كا 

التاليــة. المجموعــة  تبــدأ  أن  الســيناريوهن قبــل 

١٠
دقائق
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12- بمجرد أن تقدم جميع المجموعات سيناريوهاتها، ابدأ مناقشة باستخدام األسئلة التالية:

هل كانت السيناريوهات واقعية؟  -

ما هي عواقب العاقة الي قد يستخدم فيها شخص القوة عى شخص آخر أو عى أرسته؟  -

ما هي مصادر القوة؟ ما هي مصادر الرجل وما هي مصادر المرأة؟  -

كيــف يدعــم المجتمــع أو الثقافــة هــذه األنــواع مــن العاقــات الــي يتمتــع فيهــا بعــض األشــخاص بالقــوة   -

عــى اآلخريــن؟ هــل هنــاك اختــاف يف كيفيــة دعــم المجتمــع للرجــال وكيــف يدعــم المــرأة؟

كيف يمكن أن يساعدك هذا النشاط عى التفكر وربما إجراء تغيرات يف عاقاتك بمن حولك؟  -

13- اقرأ االستنتاج التايل:

نريــد رعايــة القــوة »مــع«، وليــس العمــل مــن موقــع القــوة »عــى« فــرد آخــر مــن عائلتنــا. ال ينبغــي أن يكــون هدفنــا هــو 

تعظيــم ســلطتنا عــى األفــراد اآلخريــن بأرستنــا، ولكــن بــداًل مــن ذلــك تهيئــة الظــروف الــي يمكــن مــن خالهــا تقاســم القــوة 

ومشــاركتها. يجــب أن نجــد طرًقــا لمشــاركة القــوة/ الســلطة داخــل األرسة.

14- اشكرهم عى عملهم واعلن االسرتاحة األوىل. اطلب منهم أن يعودوا يف الوقت المحدد.

اسرتاحة

تدريب لكرس حواجز التواصل 6#

المخترب: جولة القوة46 

ــد  ــا تقي ــف أنه ــة، وكي ــر المتكافئ ــوة غ ــة الق ــن أنظم ــات ب ــينظر يف التفاع ــاط س ــذا النش ــاركن/ات أن ه 15- ارشح للمش

ــاة. ــم يف الحي ــوق تقدمه ــخاص وتع ــض األش ــوق بع حق

16- أعط لك واحد من للمشاركن/ات إحدى بطاقات الشخصية الي أعددتها مسبًقا.

@ قــم بتعيــن رقــم واحــد لــكل مشــارك عشــوائًيا، يحتــوي عــى شــخصية واحــدة مــن المذكــرة 7. بعــد ذلــك، اطلــب منهــم 

إلقــاء نظــرة عــى المذكــرة رقــم 7 ومعرفــة الشــخصية الــى تــم تعيينهــا لــه.

.2٠٠5 )SAHAJ( 46  ساهاج

٣٠
دقيقة
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المذكرة 7

@ بــداًل مــن بطاقــات الفهرســة، مــا عليــك ســوى إخبــار المشــاركن برقــم الشــخصية، أو إرســالها إىل لك مشــارك يف الدردشــة 

كرســالة خاصــة. ال بــأس إذا كانــوا يعرفــون شــخصيات بعضهــم البعــض.

17- ارشح للمشاركن/ات أنك تريدهم لهذا النشاط أن يأخذوا الشخصية المكتوبة عى البطاقة.

18- اطلــب مــن للمشــاركن/ات الوقــوف يف صــف. ســوف تقــرأ سلســلة مــن العبــارات. لــكل عبــارة، اطلــب منهــم التفكــر فيما 

إذا كانــت تنطبــق عــى الــدور الــذي تــم منحــه لهــم. إذا حــدث ذلــك، فعليهــم المــي قدًمــا خطــوة واحــدة. إذا لــم يحــدث 

ذلــك، يجــب أن يبقــوا يف مكانهــم.

@ بــداًل مــن مطالبتهــم بــأن يقفــوا يف صــف، اطلــب منهــم البقــاء جالســن. إذا كانــت العبــارة تنطبــق عــى الــدور المعــن 

لهــم، فيجــب عليهــم إظهــار إصبــع واحــد للكامــرا. لــكل عبــارة تنطبــق عليهــم، يجــب أن يظهــروا إصبًعــا آخــر. عــى ســبيل 

ــة النشــاط، يجــب أن يظهــر أمــام الكامــر ســتة  ــول نهاي ــارات، بحل ــذي تنطبــق عليــه ســتة عب ــال، بالنســبة للمشــارك ال المث

أصابــع.

14- تلميذ بمدرسة ابتدائية مصاب بإعاقة 

ذهنية طفيفة، 14 سنة

1- عمدة بلدة صغرة، 54 سنة

15- شابة تعمل يف محل األرسة، 18 سنة 2- موظفة مساعدة اجتماعية يف البلدية، 

27 سنة

16- ضابط رشطة، 51 سنة 3- عضوة لجنة قارصين، 56 سنة

17- قايض يف قضايا األحداث، 52 سنة 4- مدرسة بمدرسة، 24 سنة

18- طبيبة، 31 سنة 5- فى يف مركز احتجاز، 14 سنة

19- أب ذو إعاقة، 36 سنة 6- فتاة بدون أبوين يف مؤسسة سكنية، 13 

سنة

2٠- أم ألربعة أطفال تعمل يف المزل، 4٠ 7- عم وىص عى بنت أخته/ أخيه، 65 سنة

21- نائبة يف الربلمان، 49 سنة 8- أم وحيدة لثاثة أطفال، ترتاوح أعمارهم 

ما بن 12 و6 و2؛ عمرها 39 سنة

22- زوج لنائبة يف الربلمان، 45 سنة 9- فتاة معاقة، 1٠ سنوات

23- سائق تاكيس، 49 سنة 1٠-فى يعيش يف الشارع، متعاطي مخدرات، 

16 سنة

24- مطلقة، 27 سنة 11- مدير مدرسة، 65 سنة

25- ممرضة بمستشفى، 5٠ سنة 12- طفلة تعيش يف الشارع، 1٠ سنوات

26- سيدة غر محجبة يف قرية، 36 سنة 13- فتاة يف مدرسة ابتدائية تعيش مع 

والديها، 13 سنة
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ــرض  ــدة )@ اع ــوة واح ــام خط ــدم لألم ــارك بالتق ــوم المش ــث يق ــدة، بحي ــى ح ــة ع ــارات التالي ــن العب ــارة م ــرأ لك عب 19- اق

ــك: ــق علي ــة تنطب ــارة التالي ــت العب ــك( إذا كان إصبع

لقد أتيحت يل فرص أو سأحظى بفرص إلكمال تعليمي.  

ال داعي للقلق من أين ستأيت وجبي القادمة.  

يمكني كسب ما يكفي من المال ألعيش حياة جيدة لنفيس.  

يمكني أن أجد وظيفة جديدة بسهولة.  

لدي الحق يف أن أرث ممتلكات.  

يمكني الحصول عى قرض من البنك لبدء عمل تجاري إذا أردت ذلك.  

إذا كانت لدي مشكلة صحية، يمكني الحصول عى المساعدة الي أحتاجها عى الفور.  

يمكني السفر يف جميع أنحاء المدينة بسهولة.  

إذا ارتكبت جريمة ضدي، ستستمع الرشطة إىل قضيي.  

معظم أعضاء مجتمعي يحرتموني.  

يمكني السر يف الشارع دون خوف من التعرض للمضايقات  

أنا لست قلقا من أن يحكم عي أعضاء مجتمعي.  

يمكني التعبر عن نفيس بحرية.  

يمكني اتخاذ قرار حر.  

2٠- عند االنتهاء من جميع العبارات، اطلب من المشاركن قراءة أدوارهم.

21- اطلب من المشاركن البقاء يف مكانهم )مع إظهار األصابع(، وناقش النشاط باستخدام األسئلة التالية:

- ما هو شعورك عندما تقف يف مكانك، دون أن تخطو لألمام؟

- إذا لــم تكــن قــد تحركــت أو تحركــت قليــًا، فكيــف تشــعر عندمــا تــرى أيــن يقــف اآلخــرون مقارنــة بــك؟ هــل مــن 

الصــواب أن تكــون بعيــًدا عــن اآلخريــن؟ مــن أو مــا هــو المســؤول عــن وجــودك بمكانــك دون تقــدم؟

- إذا تحركــت أو تقدمــت كثــرًا، كيــف تشــعر وأنــت متقــدم عــى كثــر مــن اآلخريــن غــرك؟ هــل مــن الصــواب أن 

تشــعر بأنــك متقــدم عليهــم؟ لمــاذا أنــت متقــدم كثــرًا؟

22- اطلب من للمشاركن/ات العودة إىل مكانهم )@ إنزال أصابعهم( والخروج عن الشخصية.

23- اطلــب مــن اثنــن مــن المتطوعــن مشــاركة شــعور عــدم لعــب تلــك الشــخصية والعــودة إىل دائــرة المشــاركن عــى 

طبيعتهــم. اســتمر يف المناقشــة باألســئلة التاليــة:

ما مقدار عدم المساواة الي تراها بن الشخصيات المختلفة يف هذا النشاط؟  -

لماذا يوجد هذا التفاوت؟  -

ما هي الطرق الي تتمتع بها النساء أو الرجال؟ بأي طريقة هم مقموعون؟  -

ــكل فــرد يف هــذه المجموعــة أن يقــف يف نفــس  ــا بحيــث يمكــن ل ــذي يجــب أن يحــدث يف مجتمعن مــا ال  -

النقطــة يف مقدمــة الصــف، بمســتويات متســاوية مــن القــوة يف حياتهــم؟

ما هو الدور الذي أؤديه يف خلق بيئة أكر إنصاًفا وعدالة؟  -
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24- اختتم النشاط بقراءة:

حقوق اإلنسان هي مبادئ أو قواعد أخاقية تصف معاير معينة للسلوك البرشي. فحقوق اإلنسان عالمية.

تقيــد مجموعــة مــن أنظمــة »القــوة عــى« حقــوق اإلنســان لبعــض األشــخاص وتحــد مــن التقــدم الــذي يمكنهــم إحــرازه 

يف الحيــاة، ممــا ينتــج عنــه تفاوتــات كبــرة بــن النــاس. تشــمل هــذه األنظمــة التميــزي عــى أســاس النــوع االجتماعــي 

ــة/ الجســدية وأنظمــة أخــرى. والوضــع االقتصــادي والعمــر واإلعاقــة العقلي

أنظمة »القوة عى« هذه هي مصدر لاضطهاد يف حياة الناس.

تتفاعــل تلــك األنظمــة الخاصــة بـ«القــوة عــى« بطــرق معقــدة، ممــا يمنــح مجموعــات معينــة مــن النــاس ســلطة عــى 

مجموعــات أخــرى مــن النــاس. بســبب هــذه التفاعــات، يتمتــع معظــم النــاس ببعــض الخــربة يف االمتيــاز يف حياتهــم 

ــاد. ــارب االضطه ــض تج وبع

تدريب الئش الواحد

ورقة الئش الواحد

25-اطلــب مــن للمشــاركن/ات أن يكتبــوا شــيًئا واحــًدا، قــرروا هنــا يف التدريــب، تطبيقــه يف حياتهــم األرسيــة، خاصــة فيمــا 

يتعلــق بعاقاتهــم مــع رشكائهــم وأطفالهــم، لتحســينها.

النقاط الرئيسية

26- اطلب من المجموعة تقديم بعض األفكار حول جلسة اليوم.

27- بمجــرد االنتهــاء مــن القــراءة، ذّكــر المجموعــة بأنهــم اليــوم يعملــون مًعــا لزيــادة وعيهــم بوجــود القــوة يف العاقــات 

والمجتمــع. هــذا مــن شــأنه أن يســاعدهم عــى مشــاركة القــوة يف عائاتهــم. يف حــن أن المجتمــع يف بعــض األحيــان 

يســلبنا قوتنــا، يجــب أن تكــون األرسة الســليمة مكاًنــا ال يتــم فيــه اســتخدام القــوة عــى األفــراد، ولكــن يتــم تقاســمها 

وتشــاركها بــن أعضائهــا، بغــض النظــر عمــن هــو الرجــل وعمــن هــي المــرأة.

تقييم اليوم

28- اطلب من المشاركن استكمال تقييم اليوم.
29- اشكرهم عى مشاركتهم. ذكرهم بالموعد المتفق عليه للجلسة القادمة.

١٠
دقائق

٥
دقائق

٥
دقائق



التعرف عىل العواطف
و كيفية التعبري عنها

تعلم إدارة
التوتر والغضب

تعلم كيفية
طلب المساعدة

٢٣ ١
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الجلسة 4 – العواطف وطلب المساعدة 

األهداف

الوقت الموىص به:  3.5 ساعات

اإلعداد:

- يجب أن يتم هذا النشاط يف مجموعتن منفصلتن، يتم تقسيمهما حسب الجنس.

النقاط الرئيسية
- نحــن بحاجــة إىل التعــرف عــى الصعوبــات الــي نواجههــا يف التعبــر عــن بعــض المشــاعر وتعلــم كيفيــة التعامــل مــع التوتــر 

بطريقــة صحيــة. نحــن بحاجــة لرعايــة صحتنا.

مقدمة تمكينية – التمكني والربط

1- رحب للمشاركن/ات. اطلب منهم استخدام كلمة واحدة لوصف شعورهم. تجول ىف الدائرة.
2- اطلب من شخص ما أن يكرر النقاط الرئيسية من الجلسة الماضية.

3- قدم للمشاركن/ات جدول أعمال الجلسة، مع الرتكزي عى المدة المتوقعة وتوقيت االسرتاحات المخطط لها.
4- تقسيم المجموعة حسب النوع االجتماعي.

@ إذا كان مــن الصعــب عمليــًا تقســيم المجموعــة حســب النــوع االجتماعــي، فيمكنــك التفكــر يف القيــام بالتمريــن بأكملــه 
بشــكل منفصــل للرجــال والنســاء يف أوقــات مختلفــة.

ــوريق )الفليبتشــارت( مــع قيــم المجموعــة واتفاقهــا لتذكــر أنفســهم بمــا  ــوح ال 5- اطلــب مــن المشــاركن اســتخدام الل
ــه يف الجلســة األوىل. اتفقــوا علي

@ افتــح المســتند أو الســبورة الموضــح بــه قيــم المجموعــة واتفاقهــا عــى العــرض المشــرتك واطلــب مــن المجموعــة 
تذكــر أنفســنا بمــا اتفقنــا عليــه يف الجلســة األوىل.

6- أخربهــم أنهــم ســيحاولون اليــوم التعــرف عــى الصعوبــات الــي يواجهونهــا يف التعبــر عــن مشــاعر معينــة وتعلــم التعرف 
عــى مشــاعرنا وتســميتها والتعبــر عنهــا بطريقــة صحيــة. ســوف يبحثــون أيًضــا يف طــرق للعنايــة بأنفســهم بشــكل أفضل.

١٠تدريب تنشيطى # 7
دقائق

١٠
دقائق
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ترتيب العواطف47 

7- ارشح للمشــاركن أنهــم ســيفكرون وســيقومون بمناقشــة مــدى ســهولة أو صعوبــة التعبــر عــن المشــاعر المختلفــة. 

اطلــب منهــم إلقــاء نظــرة عــى المذكــرة 8. وجــه انتباههــم إىل األعمــدة الخمســة عــى اللــوح الــوريق )الفليبتشــارت( 

واكتــب المشــاعر التاليــة كعناويــن عــرب الجــزء العلــوي.

المذكرة 8

ترتيب العواطف

8- اطلب من للمشاركن/ات ترتيب مشاعرهم يف جدول ترتيب المشاعر بالطريقة التالية:

فكــر أي مــن هــذه المشــاعر تعــرب عنهــا بســهولة أكــرب. يف الجــدول يف المذكــرة رقــم 8، ضــع رقــم واحــد )1( بجــوار العاطفــة 

األســهل بالنســبة لــك للتعبــر عنهــا. ثــم فكــر يف ثــاىن أســهل عاطفــة يســهل عليــك التعبــر عنهــا وقــم بوضــع رقــم اثنــن )2( 

بجانبهــا. ضــع رقــم ثاثــة )3( بجانــب العاطفــة الــي تــأىت كأســهل ثالــث عاطفــة يمكنــك التعبــر عنهــا؛ قــد ال يكــون التعبــر 

ــة أكــرب يف  ــة، ولكنــه قــد ال يكــون ســهًا أيًضــا. ضــع رقــم أربعــة )4( بجانــب العاطفــة الــي تجــد صعوب ــا للغاي عنهــا صعًب

التعبــر عنهــا. وأخــرًا، ثــم ضــع رقــم خمســة )5( بجــوار العاطفــة الــي تجــد أكــر صعوبــة يف التعبــر عنهــا.

يمكنــك أيًضــا اســتخدام لــوح وريق )فليبتشــارت( )مســتند عــى اإلنرتنــت أو الســبورة البيضــاء( مــع الجــدول، واطلــب مــن 

للمشــاركن/ات كتابــة تقييمهــم يف هــذا اللــوح الــوريق، بــدون أســماء.

ــا التعبــر عنهــا  9- ارشح أن المشــاعر الــي تــم ترقيمهــا عــى أنهــا واحــد واثنــان هــي تلــك المشــاعر الــي تعلــم النــاس غالًب

بطريقــة مبالــغ فيهــا. أمــا األرقــام أربعــة وخمســة فهــي تلــك الــي لــم يتعلــم النــاس التعبــر عنهــا، أو ربمــا تعلــم الرجــال 

ــغ فيهــا النــاس أو يقمعونهــا وربمــا يتعاملــون معهــا  ــة عاطفــة ال يبال كيفيــة قمعهــا أو إخفاءهــا. قــد يمثــل الرقــم ثاث

بشــكل أكــر طبيعيــة.

1٠- اطلب من للمشاركن/ات التفكر فيما كتبوه. قم بقيادة المناقشة مستعينًا باألسئلة التالية

هل تعلمت أي يشء عن نفسك من هذا التمرين؟  -

هل ترى أوجه تشابه بن أعضاء المجموعة؟ ولماذا؟  -

بأي طرق يتم إحباطنا عن التعبر عن المشاعر؟  -

بأي طرق يتم تشجيعنا للتعبر عن المشاعر؟  -

47  هيئة األمم المتحدة للمرأة 2٠2٠.

الغضب السعادة الحزن الحنية الخوف

رقم المشارك

٣٠
دقيقة
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مــا هــي الفــروق بــن الطريقــة الــي يعــرب بهــا الرجــل والمــرأة عــن المشــاعر؟ كيــف تعتقــد أن رشيكك/رشيكتــك   -

قــام بمــلء هــذا الجــدول؟

ما هو تأثر ذلك عى العاقات بن الرجل والمرأة؟ وما تأثره عى األطفال؟  -

11- ذّكــر للمشــاركن/ات يف قائمــة اإلحالــة بالمعلومــات الــي يمكــن للرجــال والنســاء فيهــا طلــب خدمــات االستشــارة. اختتــم 

بقــراءة النــص التــاىل:

العواطــف طبيعيــة، ولــكل شــخص عواطــف. الرجــال والنســاء، الجميــع! ال يوجــد فــرق بــن شــعور الرجــال أو النســاء 

بالعواطــف. ومــع ذلــك، فغالًبــا مــا يضغــط عليهــم المجتمــع إلظهــار مشــاعرهم بشــكل مختلــف.

يمكــن لبعــض النــاس التعــرف عــى مشــاعرهم والتعبــر عنهــا بطريقــة بنــاءة، بينمــا ال يســتطيع اآلخــرون التعــرف عليهــا أو 

معرفــة كيفيــة التعبــر عنهــا. هنــاك العديــد مــن الفوائــد للتعــرف عــى مشــاعرنا والتعبــر عنهــا.

ــا مــن التعبــر عــن مشــاعر الضعــف، مثــل األلــم أو الحــزن، إلخفــاء أي عامــة ضعــف. ُيتوقــع مــن  يتــم إحبــاط الرجــال أحياًن

ــا إخفــاء عواطفهــن حــى تبــدوا المــرأة مطيعــة. النســاء أحياًن

إن عــدم معرفــة كيفيــة التعــرف عــى المشــاعر أو التعبــر عنهــا بطريقــة صحيــة يمكــن أن يكــون لــه عواقــب طويلــة المــدى 

عــى صحتهــم وعاقاتهــم ومجتمعهــم. ونحــن يمكننــا كــرس هــذه الحلقــة مــع أطفالنــا.

إن طلــب المســاعدة مــن رشكائنــا أو عائاتنــا أو المختصــن إذا مــا شــعرنا أننــا ال نســتطيع التعامــل مــع عواطفنــا بنجــاح 

هــو الطريقــة الصحيــة.

تدريب تنشيطى 8#

التعامل مع التوتر48 

12- ارشح للمجموعــة أنــك ســتتحدث اآلن عــن مســتوى التوتــر الفــردي وكيــف يؤثــر يف حياتــك اليوميــة. ســتعمل المجموعــة 

عــى فهــم كيفيــة التعامــل مــع التوتــر. اقــرأ التعريــف التــايل:

التوتــر هــو اســتجابة أجســامنا للضغــط. يمكــن للعديــد مــن المواقــف أو أحــداث الحيــاة المختلفــة أن تســبب التوتــر. غالًبــا مــا 

يســتثار عندمــا نختــرب شــيًئا جديــًدا أو غــر متوقــع أو شــئيًا يهــدد إحساســنا بأنفســنا، أو عندمــا نشــعر بأننــا ال نملــك ســيطرة 

عــى الموقــف ســوى القليــل. ولك منــا يتعامــل بطريقــة مختلفــة مــع التوتــر.

أو بــداًل مــن ذلــك، قــم بإعــداد لــوح ورىق )فليبتشــارت( )مســتند مفتــوح أو الســبورة االفرتاضيــة(، واعرضــه عليهــم واطلــب 

مــن أحــد أفــراد المجموعــة أن يقــرأه.

48  هيئة اإلنقاذ الدولية 2٠16.
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ــك، اطلــب مــن للمشــاركن/ات الرجــوع إىل المذكــرة 9. يف المذكــرة، اطلــب منهــم أن يقومــوا بمــلء أعمــدة  13- بعــد ذل

الجــدول بمحاولــة أن يكونــوا صادقــن مــع أنفســهم قــدر اإلمــكان بشــأن المشــاعر الــي يشــعرون بهــا عندمــا يتعرضــون 

للتوتــر، وكيــف تؤثــر عــى حياتهــم األرسيــة. أخربهــم أن هــذا تمريــن شــخيص وليســوا بحاجــة إىل مشــاركته إذا لــم يشــعروا 

بالراحــة إزاء قيامهــم بذلــك. امنحهــم 1٠ دقائــق لهــذا النشــاط. 

 
المذكرة 9

14- بمجرد االنتهاء من ذلك، اقرأ النص التايل:

يؤثــر توتــر أحــد الوالديــن عــى األرسة بأكملهــا. عندمــا تشــعر بالهــدوء، فمــن المرجــح أن يشــعر أطفالــك وزوجتــك بالهــدوء. 

عندمــا تشــعر بالتوتــر، فمــن المرجــح أن تشــعر أرستــك بالتوتــر. وهــو أمــر يشــبه الحلقــة المفرغــة وقــد يكــون ذلــك أحــد أهــم 

األســباب الــي تجعــل مــن الــرورى عــى الوالديــن أن يعرفــوا كيــف يمكنهــم التعامــل مــع توترهــم.

15- اســأل مــا إذا كان أحــد الحضــور يريــد المشــاركة. إذا لــم يرغــب أحــد يف أن يبــدأ، فلتقــم بدعــوة أحــد بنفســك. يمكنهــم 

أيًضــا اســتخدام تريحــات شــخص آخــر، إذا كان ذلــك أســهل بالنســبة لهــم. بمجــرد القيــام بهــذا، يمكــن أن تبــدأ المناقشــة 

مســتعينًا باألســئلة التاليــة:- بمــاذا نشــعر عندمــا نتوتــر؟

بماذا نشعر عندما نتوتر؟  -

كيف يؤثر هذا عى الناس من حولنا؟  -

ما هي بعض الطرق الضارة الي نتعامل بها مع التوتر؟  -

مــا هــي بعــض األشــياء الــي يمكنــك القيــام بهــا لمســاعدة نفســك عــى الهــدوء؟ اكتــب االقرتاحــات عــى   -

ــوريق )الفليبتشــارت(. اللــوح ال

16- قــم بإحالــة المجموعــة إىل المذكــرة رقــم 1٠. اســألهم عــن شــعورهم حيــال هــذه األســاليب. هــل يمكنهــا أن تكــون 

مفيــدة لهــم؟ اســألهم عمــا إذا كانــوا يرغبــون يف اقــرتاح أي أســاليب صحيــة بديلــة للتعامــل مــع التوتــر والعواطــف الــي 

يجلبهــا.

ما تأثر ذلك عى األشخاص من حويل؟ 

)العواقب المحتملة بالنسبة ىل/ 

أرسىت/ أطفايل(

ماذا أفعل؟ )إن أمكن، ما هي 

التغيرات يف سلوكك، األشياء الي 

تفعلها أو ال تفعلها؟ قد تكون إيجابية 

أو سلبية(

عندما أشعر بالتوتر
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أو بــداًل مــن ذلــك، قــم بإعــداد لــوح فليبتشــارت )@ مســتند مفتــوح باســتخدام خيــار مشــاركة الشاشــة أو الســبورة 

االفرتاضيــة( مــع النــص أدنــاه وعرضــه عــى المشــاركن. قــم بدعوتهــم اللتقــاط صــورة لهــذه الشاشــة.

المذكرة 1٠

أساليب االسرتخاء:

- االبتعاد عن الحدث أو الموقف المسبب للتوتر.

- التنفس العميق.

- العد التنازيل من 2٠ إىل صفر.

- الروحانيات و الغناء بصوت هادئ، ببطء شديد، بصوت محبب.

17- أخرًا، أخرب للمشاركن/ات أنهم سيقومون اآلن بتمرين اسرتخاء.

أسلوب االسرتخاء 9#

18- بمجرد االنتهاء من هذا األسلوب لاسرتخاء، اشكر المشاركن عى صدقهم. اختتم بقراءة النص التاىل:

يرجى تذكر خدمات اإلحالة المتاحة لك يف حالة عدم قدرتك عى التعامل مع بعض الحاالت العاطفية بمفردك. 

ال بأس من أن نطلب المساعدة من الغر، فنحن كرجال أو نساء، فذلك ال يجعلنا أضعف. بل يجعلنا أقوى!

19- قــم بتوجيــه للمشــاركن/ات إىل المذكــرة رقــم 11، والطــرق الــي يمكنهــم مــن خالهــا االعتنــاء بأنفســهم. اطلــب مــن أحــد 

الحضــور قراءتهــا. خــذ بعــض التعليقات.

المذكرة 11

كيف تعتي بنفسك49 

- النوم؛ محاولة الحصول عى قسط كاىف من ساعات النوم.

- التمرن، حى لو كانت مجرد تمشية بالخارج.

- تناول طعاًما جيًدا، واتباع نظام غذايئ جيد.

رشب الكثر من الماء.  -

التحدث عن شعورك مع أرستك أو األصدقاء )أو أي شخص سيستمع دون إصدار أحكام(.  -

اطلب المساعدة من استشارى أو أخصايئ صحي.

49  هيئة األمم المتحدة للمرأة وصندوق األمم المتحدة للسكان 2٠21

١٠
دقائق
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إن تنشــئة األطفــال هــي مهمــة ضخمــة. والتوتــر والقلــق أمــر طبيعــي خــال هــذه الفــرتة، وال حــرج يف طلــب المســاعدة. 

فهــو يعــي أنــك تحــاول أن تكــون أفضــل أم أو أب يمكنــك أن تكونــه.

2٠- اشكرهم عى عملهم واعلن االسرتاحة األوىل. اطلب منهم أن يعودوا يف الوقت المحدد.

اسرتاحة

بداًل من ذلك، احصل عى هذا االسرتاحة يف وقت مبكر من الجلسة، بعد النشاط األول مبارشًة

نشاط بناء الفريق 10#

المعمل: االعتناء بالنفس: النوع االجتماعي والصحة

21- أخــرب المجموعــة أن الهــدف مــن النشــاط األخــر هــو زيــادة الوعــي بالروابــط بــن كيفيــة تربيــة النســاء والرجــال والمخاطــر 

الصحيــة الــي يواجههــا لك منهمــا.

ــارات. إذا اعتقــدوا أن  ــك ســتقرأ عــدة عب ــب مــن المجموعــة الوقــوف يف صــف يف منتصــف الغرفــة. أخربهــم أن 22- اطل

اإلجابــة هــي »الرجــال«، فعليهــم أن يأخــذوا خطــوة إىل اليمــن. إذا اعتقــدوا أن اإلجابــة هــي »النســاء«، أخربهــم أن يتقدمــوا 

إىل اليســار. إذا اعتقــدوا أن اإلجابــة هــي »لك مــن الرجــال والنســاء«، اطلــب منهــم البقــاء يف مكانهــم. اســأل واحــًدا أو اثنــن 

مــن المتطوعــن يف لك عبــارة عــن ســبب اعتقادهــم أن اإلجابــة كذلــك. بعــد تحديــد موقعهــم، أخربهــم باإلجابــة الصحيحــة 

)انظــر األســئلة واألجوبــة أدنــاه(.

@ اطلــب مــن المجموعــة أن تأخــذ قطعتــن مــن الــورق. يجــب أن يكتبــوا »الرجــال« عــى ورقــة، وأن يكتبــوا »النســاء« عــى 

ورقــة أخــرى. أخربهــم أنــك ســتقرأ عــدة عبــارات. إذا اعتقــدوا أن اإلجابــة هــي »الرجــال«، فعليهــم رفــع الورقــة بكلمــة »الرجال«: 

إذا كانــوا يعتقــدون أن اإلجابــة هــي »النســاء«، فعليهــم رفــع الورقــة المكتــوب عليهــا كلمــة »النســاء«. إذا كانــوا يعتقــدون 

ــم،  ــداء آرائه ــد إب ــن. بع ــن الورقت ــع أي م ــوا برف ــة إىل أن يقوم ــوا بحاج ــاء«، فليس ــال والنس ــن الرج ــي »لك م ــة ه أن اإلجاب

أخربهــم اإلجابــة. اســأل واحــًدا أو اثنــن مــن المتطوعــن يف لك عبــارة عــن ســبب اعتقادهــم أن تلــك اإلجابــة هــى الصحيحــة.

٣٠
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أواًل: أيًا منهما عمره أقر؟ 

الجواب: الرجال. يف مر، متوسط العمر المتوقع للرجال أقل بخمس سنوات من النساء

ثانيًا: من أكر احتماال النتهاء حياته نتيجة القتل؟5٠  

الجواب: الرجال. يرتكب الرجال المزيد من جرائم القتل، وهم أكر عرضة للوفاة بسبب القتل.51  

ثالثا: من منهما أكر عرضة لإلصابة باالكتئاب؟ 

الجواب: المرأة. يف مر والعالم، النساء أكر عرضة لإلصابة باالكتئاب عن الرجال.52 

رابعا: من منهما أكر عرضة للموت منتحرًا؟
الجواب: الرجال. يف مر والعالم، من المرجح أن ينتحر الرجال أكر من النساء. 53

خامسًا: من األقل احتماال أن يطلب دعم الصحة العقلية؟
الجواب: الرجال. من غر المرجح أن يطلب الرجال المساعدة فيما يتعلق بمخاوف صحتهم العقلية. 54

سادسًا: من منهما أكر عرضة للتحرش الجنيس يف الشارع؟
الجواب: المرأة. النساء أكر عرضة للتحرش يف الشارع. 55

سابعا: من منهما أكر عرضة لإلجهاد لعدم قدرته عى توليد دخل كاف ألرسته؟

الجــواب: الرجــال. كمــا أن الرجــال أكــر عرضــة للشــعور بالخجــل مــن مواجهــة أرسهــم بســبب قلــة العمــل أو عــدم كفايــة 
56 الدخل. 

23- ابدأ المناقشة مستعيًنا باألسئلة التالية:

- هل ترى أي أنماط للمخاطر بن النساء والرجال يف مجتمعك؟

- لمــاذا يواجــه الرجــال والنســاء هــذه المخاطــر الصحيــة؟ مــا هــي العاقــة بــن هــذه المخاطــر والطريقــة الــي 

يتــم بهــا التنشــئة االجتماعية للشــابات والشــبان؟

- كيــف تــرى نفســك فيمــا يتعلــق بهــذه المخاطــر؟ مــا الــذي يمكنــك فعلــه لتقليــل هــذه المخاطــر يف حياتــك؟ 

مــاذا عــن حيــاة أفــراد أرستــك؟

24-  إقرأ االستنتاج التاىل:

يف جميــع أنحــاء العالــم، يتــم الضغــط عــى الرجــال والنســاء للتــرف بطــرق معينــة. عــى ســبيل المثــال، يتــم الضغــط عــى 

الرجــال التخــاذ المزيــد مــن المخاطــر، وعــدم طلــب المســاعدة ألنهــا قــد تظهــره ضعيفــًا. قــد يتــم الضغــط عــى النســاء 

إلخفــاء احتياجاتهــن الصحيــة أو إخفــاء العنــف الــذي يتعرضــن لــه.

5٠  مكتب األمم المتحدة المعي بالمخدرات والجريمة 2٠19.

51  مكتب األمم المتحدة المعي بالمخدرات والجريمة 2٠19

52  هيئة األمم المتحدة للمرأة وآخرون 2٠17

53  البنك الدوىل 2٠19ب

54  ساجار أورياجى )Sagar-Ouriaghli( وآخرون 2٠19

2٠17)Barker( وباركر )Heilman( هيلمان )El Feki( 55  الفىك

56  هيئة األمم المتحدة وآخرون 2٠17
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ــوع االجتماعــي عــى تعــرض  ــة القائمــة عــى الن ــب النمطي ــوع االجتماعــي واألعــراف والقوال ــر عاقــات القــوة ىف الن تؤث

ــج  ــن النتائ ــرشكاء إىل تحس ــن ال ــا ب ــر إنصاًف ــات األك ــؤدي العاق ــن أن ت ــة. يمك ــر الصحي ــض المخاط ــال لبع ــاء والرج النس

ــكل مــن النســاء والرجــال. ــر ل ــة بشــكل كب الصحي

ملحوظة للميرس)ة(:

يف حال كانت عبارات االنتحار والقتل حساسة للغاية، يمكنك اختيار عدم قراءتها.

تدريب الئش الواحد

ورقة الئش الواحد

21- اطلــب مــن المشــاركن/ات أن يكتبــوا شــيًئا واحــًدا، قــرروا هنــا يف التدريــب، تطبيقــه يف حياتهــم األرسيــة، وخاصــة يف 

عاقاتهــم مــع رشكائهــم وأطفالهــم، لتحســينها.

النقاط الرئيسية

22- اطلب من المجموعة تقديم بعض األفكار حول جلسة اليوم.

23- أخربهــم أن النتيجــة األساســية مــن اليــوم هــي أننــا جميًعــا بحاجــة إىل التعــرف عــى الصعوبــات الــي نواجههــا يف التعبر 

عــن بعــض مشــاعرنا وتعلــم كيفيــة التعامــل مــع التوتــر بطريقــة صحيــة. نحــن بحاجــة لرعايــة صحتنا.

تقييم اليوم

24- اطلب من المشاركن/ات استكمال تقييم اليوم.

25- اشكر المشاركن/ات عى مشاركتهم. ذكرهم بالموعد المتفق عليه للجلسة القادمة.

١٠
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الجلسة 5 – تفكيك العنف 

األهداف

الوقت الموىص به: 3.5 ساعات

المواد الازمة: 

- ألواح ورقية )فليبتشارت( وأقام تحديد.

- لوحة ورقية )فليبتشارت( مع عبارات من المذكرة رقم 13.

@ للتقديم عرب االنرتنت، ال تحتاج بالرورة إىل الفليبتشــارت، يمكنك الرجوع إىل المذكرة أو اســتخدام الســبورة االفرتاضية/ 

مســتند مفتــوح مع خيار المشــاركة.

اإلعداد:

- يجب أن يتم هذا النشاط يف مجموعتن منفصلتن، مقسمة حسب الجنس.

- تأكد من التأكيد عى أن العقاب البدين هو سلوك عنيف، وأنه يف الجلسات القادمة، سوف نتعرف عى البدائل.

 IMAGES ــج ــتخدام نتائ ــك اس ــف. يمكن ــة بالعن ــة ذات الصل ــات الوطني ــك بالبيان ــد نفس ــال تزوي ــن خ ــاط م ــتعد للنش - اس

 .Egypt57

النقاط الرئيسية
- مــن المهــم أن نفهــم األنــواع المختلفــة مــن العنــف يف حياتنــا وأن نفكــر يف كيــف، مــن خــال تغيــر ســلوكنا، يمكننــا 

المســاهمة يف أن تصبــح حيــاة أرسنــا خاليــة مــن العنــف.

مقدمة تمكينية – التمكني والربط

1- رحب المشاركن/ات. اطلب منهم استخدام كلمة واحدة لوصف شعورهم. تجول يف الدائرة.

2- اطلب من أحد الحضور أن يكرر النقاط الرئيسية من الجلسة السابقة.

3- قدم للمشاركن جدول أعمال الجلسة، مع الرتكزي عى المدة المتوقعة وتوقيتات االسرتاحات المخطط لها.

4- قم بتقسيم المجموعة حسب الجنس.

ــه بشــكل  ــن بأكمل ــام بالتمري ــك التفكــر يف القي ــًا تقســيم المجموعــة حســب الجنــس، فيمكن @ إذا كان مــن الصعــب فني

منفصــل للرجــال والنســاء يف أوقــات مختلفــة.

57  هيئة األمم المتحدة وآخرون 2٠17

١٠
دقائق



65

5- اطلــب مــن المشــاركن اســتخدام اللــوح الــوريق )الفليبتشــارت( الموضــح بــه قيــم المجموعــة واتفاقهــا لتذكــر أنفســهم 

بمــا اتفقــوا عليــه يف الجلســة األوىل.

ــب مــن  ــم المجموعــة واتفاقهــا عــى طريقــة العــرض المشــرتكة واطل ــح المســتند أو الســبورة الموضــح بهــا قي @ افت

ــة األوىل. ــه يف الجلس ــوا علي ــا اتفق ــهم بم ــر أنفس ــة تذك المجموع

6- أخربهــم أنهــم ســيعملون اليــوم عــى تحديــد األشــكال المختلفــة للعنــف يف حياتهــم والتفكــر يف كيــف يمكنهــم، مــن 

خــال تغيــر ســلوكهم، المســاهمة يف حيــاة أرسهــم خاليــة مــن العنــف.

تدريب تنشيطى # 11

ما هو العنف؟

7- ارشح أن الغــرض مــن هــذا النشــاط هــو مناقشــة ماهيــة العنــف والتفكــر يف أنــواع العنــف المختلفــة الموجــودة. قــم 

بربطــه بجلســة القــوة.

8- اســأل المجموعــة: »مــا هــو العنــف؟« اســمح لهــم بمشــاركة آرائهــم حــول ماهيــة العنــف وأنــواع العنــف الموجــودة. 

قــم بتدويــن ردود المشــاركن عــى لــوح وريق )فليبتشــارت(. إذا حــدد المشــاركون أنواًعــا عامــة مــن العنــف مثــل »البــدىن«، 

اطلــب منهــم أمثلــة محــددة.

ــار  ــوريق )الفليبتشــارت(، يمكنــك اســتخدام الســبورة االفرتاضيــة/ مســتند مفتــوح مــع خي ــداًل مــن اســتخدام اللــوح ال @ ب

مشــاركة لتدويــن نتائــج العصــف الذهــي.

9- بعد مشاركة الجميع، اقرأ التعريف التايل للمجموعة:

ثــم اطلــب مــن بعــض المتطوعــن التعليــق عــى هــذا. تأكــد مــن تجنــب الصــور النمطيــة، مثــل أن العنــف جــزء مــن كونــك 

رجــل. بــداًل مــن ذلــك، عــزز فكــرة أن العنــف ســلوك. تواصــل مــع نشــاط النــوع االجتماعــي حســب الحاجــة، وكيــف ينشــأ العنــف 

اجتماعًيــا كجــزء مــن كونــك رجــًا.

1٠- بعــد ذلــك، أعطهــم المذكــرة رقــم 12، واطلــب مــن المتطوعــن قراءتهــا بصــوت عــاٍل، واحــًدا تلــو اآلخــر. بالذهــاب 

إىل أســفل قائمــة العصــف الذهــي، اســأل المشــاركن/ات عمــا إذا كانــوا قــد ذكــروا جميــع أنــواع العنــف المذكــورة يف 

ــة المجموعــة. ــك، فقــم بتهنئ ــوا ذل ــرى أنهــم فعل ــا ت ــرة. عندم المذك

ملحوظــة للميــرس)ة(: قبــل قــراءة تعريــف العنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــي، اطلــب مــن أحــد الحضــور أن يكــرر الفــرق 

بــن الجنــس والنــوع االجتماعــي.

٥
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المذكرة 12

العنــف عــى المســتوى الفــردي هــو ســلوك مكتســب ويمكــن التخلص منــه. تقع عى عاتــق لك فرد المســؤولية االجتماعية 

للعمــل عــى القضــاء عــى العنــف )عــى األقــل تلــك األشــكال مــن العنف الــي يمكن لألفــراد منعهــا(، بدًء من أنفســنا.

- العنف الجسدي: استخدام القوة الجسدية مثل الرب أو الصفع أو الرلك أو الحرق أو الدفع.

- العنــف العاطفــي أو النفــي: غالًبــا مــا يكــون هــذا هــو أكــر أشــكال العنــف صعوبــة يف التعــرف عليه. قد 

يشــمل اإلذالل والتهديــد واإلهانــة والضغــط والتعبــر عــن الغــرة أو التملــك، مثــل الســيطرة عــى القــرارات 

واألنشــطة. يمكــن أن يشــمل أيًضــا تقييــد تحــركات شــخص مــا. يمكــن أن يكــون هــذا النــوع مــن العنــف لفظًيــا 

أو غــر لفظــي.

- العنــف الجنــي: الضغــط عــى شــخص مــا أو إجبــاره عــى القيــام بأفعــال جنســية )مــن التقبيــل إىل 

ممارســة الجنــس( ضــد إرادتــه أو اإلدالء بتعليقــات جنســية تجعــل الشــخص يشــعر باإلهانــة أو عــدم الراحــة. 

ال يهــم مــا إذا كان الشــخص قــد وافــق مســبًقا عــى الســلوك الجنــيس- يجــب إعطــاء الموافقــة يف ذلــك 

الوقــت.

آخــر ســيطرة كاملــة عــى أمــوال الشــخص والمــوارد  العنــف االقتصــادي: عندمــا يمــارس شــخص   -

االقتصاديــة األخــرى. هــذا النــوع مــن العنــف هــو وســيلة لممارســة القــوة ويمكــن اســتخدامه للتحكــم يف 

تحــركات شــخص مــا- عــى ســبيل المثــال، منعــه مــن مقابلــة األصدقــاء، ومــا إىل ذلــك..

- كما يشمل العنف الذى ترتكبه الدولة أو تتغاىض عنه. 

- العنــف القائــم عــىل النــوع االجتماعــي: العنــف الــذي يشــمل الرجــال والنســاء، وعــادة مــا تكــون المــرأة 

هــي الضحيــة لــه. هــذا العنــف ناجــم عــن عاقــات القــوة غــر المتكافئــة بــن الرجــل والمــرأة. العنــف القائــم 

عــى النــوع االجتماعــي موجــه بشــكل خــاص ضــد شــخص مــا ألنــه مــن جنــس معــن. يؤثــر العنــف القائــم عــى 

النــوع االجتماعــي يف النســاء بشــكل غــر متناســب. ويشــمل، عــى ســبيل المثــال ال الحــر، األذى الجســدي 

والجنــيس والنفــيس )بمــا يف ذلــك التخويــف والمعانــاة واإلكــراه و/ أو الحرمــان مــن الحريــة داخــل األرسة أو 

داخــل المجتمــع العــام(. كمــا يشــمل العنــف الــذي ترتكبــه الدولــة أو تتغــاىض عنــه..

- التحرش: اقرتاحات غر الئقة، كلمات بذيئة، وضغط لممارسة الجنس، ال يرحب بها الطرف اآلخر.

)M( 2٠14. منهجية الربنامج .Promundo et al :المصدر
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11- قم بقيادة المناقشة مستعينًا باألسئلة التالية:

- ما هي أكر أنواع العنف شيوًعا الي تحدث يف مجتمعك؟

- ما هي أكر أنواع العنف شيوًعا يف العاقات؟

- ما هو أكر أنواع العنف شيوًعا ضد الرجال؟

- ما هو أكر أنواع العنف شيوًعا ضد النساء؟

- كيف يبدأ العنف؟

- مــا هــي العاقــة بــن القــوة والعنــف والجنــس؟ )شــجع المشــاركن عــى التفكــر يف األنــواع المختلفــة للقــوة 

)االقتصاديــة، الجســدية، إلــخ( الــي يمكــن أن يمتلكهــا شــخص عــى شــخص آخــر وعاقتهــا بالعنف(.

- مــا هــي أكــر أنــواع العنــف شــيوًعا الــي تحــدث ضــد األطفــال؟ )شــجع المشــاركن عــى التفكــر يف تشــويه 

ــذي  ــف ال ــواع محــددة مــن العن ــر والقــرسي، كأن ــزواج المبك ــاث( وال ــان اإلن ــة )خت األعضــاء التناســلية األنثوي

تتعــرض لــه الفتيــات. وأكــد أن المجلــس القومــي للمــرأة يشــدد عــى عــدم التســامح مطلقــًا مــع الممارســات 

الضــارة، بمــا يف ذلــك تشــويه األعضــاء التناســلية األنثوية)ختــان اإلنــاث(، وكذلــك الــزواج القــرسي والمبكــر.

ملحوظــة للميــرس)ة(: مــن المهــم أن يفهــم المشــاركون أن النســاء والفتيــات يتأثــرن بشــكل غــر متناســب بالعنــف، وخاصــة 

أنــواع معينــة مــن العنــف- مثــل العنــف االقتصــادي والجنــيس- وأن الرجــال هــم الغالبيــة العظمــى مــن مرتكــي الجرائــم 

والعنــف والقتــل58.  يجــب أال تنحــرف المحادثــة عــن مســارها بمناقشــة عنــف المــرأة ضــد الرجــل. بصفتــك الميــرس، يمكنــك 

أن تــرشح للمجموعــة أنــه يف حــن أن هنــاك حــاالت الرتــكاب نســاء للعنــف ضــد الرجــال، فــإن الغالبيــة العظمــى مــن العنــف 

يرتكبهــا الرجــال ضــد النســاء. اســتخدم بيانــات مــن الدراســة االســتقصائية الدوليــة بشــأن الرجــال والمســاواة بــن الجنســن 

بمــر IMAGES Egypt أو مــن مكتــب األمــم المتحــدة المعــي بالمخــدرات والجريمــة59. إذا تعــرت المحادثــة بشــأن هــذه 

النقطــة، فقــم بتوجيــه المناقشــة بطــرح ســؤال آخــر.

12- اختتم بالرسائل الرئيسية التالية:

ــا مــا يفكــر  - يعتــرب العنــف، يف أبســط مســتوياته، وســيلة للســيطرة أو لفــرض القــوة عــى شــخص آخــر. غالًب

النــاس يف العنــف عــى أنــه عــدوان جســدي فقــط، ولكــن هنــاك أيًضــا أشــكال أخــرى مــن العنــف.

- يعترب العنف انتهاًكا لحقوق اإلنسان للفرد، سواء تم ارتكابه ضد النساء أو الرجال أو األطفال.

- وفًقــا للبيانــات واإلحصــاءات الرســمية عــى المســتويات العالميــة واإلقليميــة والوطنيــة، تتأثــر النســاء أكــر 

مــن الرجــال بعنــف الرشيــك الحميــم.

العنف سلوك – كما يكتسب، يمكننا التخي عنه.  -

58  مكتب األمم المتحدة المعي بالمخدرات والجريمة 2٠19

59  هيئة األمم المتحدة للمرأة وآخرون 2٠17، مكتب األمم المتحدة المعي بالمخدرات والجريمة 2٠19
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13- اشكر المشاركن/ات عى عملهم وأعلن االسرتاحة األوىل. اطلب منهم أن يعودوا يف الوقت المحدد.

اسرتاحة

تدريب تنشيطى 12#

حلقة العنف

العنف كما اكتسبناه، يمكننا أيضًا أن نتخى عنه.

مــع وضــع هــذا يف االعتبــار، تقــع عــى عاتــق جميــع األفــراد، نســاًء ورجــااًل، مســؤولية الســعي لرتبيــة أوالد ورجــال، وكذلــك 

فتيــات ونســاء، ولفهــم كيــف يمنــع العنــف األفــراد مــن بنــاء عاقــات إيجابيــة ومحبــة.

14- ذّكــر المشــاركن/ات بقائمــة اإلحالــة بمعلومــات حــول األماكــن الــي يمكــن للرجــال والنســاء طلــب خدمــات االستشــارة 

فيهــا.

ــك التحــدث  ــة عنيفــة بشــكل خــاص خــال هــذه الجلســة، فيجــب علي ملحوظــة للميــرس)ة(: إذا رصح أي مشــارك عــن تجرب

إليهــم عــى انفــراد بعــد الجلســة والتأكــد مــن أن لديهــم المــوارد واإلحــاالت الــي يحتاجــون إليهــا. تحــدث إىل مرشفــك.

15- اشــكر المشــاركن عــى مشــاركتهم. أكــد أن هــذا لــم يكــن تمريًنــا ســهًا، ويجــب أن يفخــروا بأنفســهم. بعــد ذلــك، أعلــن 

أنــك ســتكرر التدريــب التنشــيطى الســابق، لتقويــة روح الفريــق. تأكــد مــن أن جميــع المشــاركن يشــعرون »باالتــزان العاطفى« 

قبــل االنتقــال إىل التمريــن التــايل. أكــد عــى أنــك متفهــم لصعوبــة هــذا التمريــن.

ملحوظة للميرس)ة(: قد تحتاج إىل اسرتاحة أقر هنا، أو إىل إحدى أساليب االسرتخاء.

تدريب تنشيطى # 13

المعمل: شجرة تحدى العنف6٠ 

16- قم بتقسيم المجموعة إىل مجموعات أصغر، يتكون لك منها من خمسة.

@ بداًل من ذلك، يمكنهم العمل يف أزواج.

ــا عــى إيجــاد حلــول للعنــف، كتحــد يمكــن التغلــب عليــه مــن خــال  ــك، ســتعملون جميًع ــه بعــد ذل 17- أخــرب المجموعــة أن

ــرة رقــم 13. الزتامــات التــرف الملموســة. ســوف ترســم إجــراًء لتحــدي العنــف، كمــا هــو موضــح يف المذك

6٠  أوكسفام 2٠14

٣٠
دقيقة

١٠
دقائق

٤٠
دقيقة

٥
دقائق
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المذكرة 13

18- بعــد ذلــك، يجــب عــى المشــاركن/ات رســم خطــن لتمثيــل جــذع الشــجرة. داخــل هــذا الجــذع، اطلــب منهــم أن يكتبــوا 

»التغلــب عــى العنــف يف مجتمعاتنــا وأرستنــا«. تمثــل جــذور الشــجرة أســباب التحــدى أو أبعــاده. تمثــل فــروع الشــجرة 

الحلــول الممكنــة لــكل تحــد. تمثــل الفاكهــة )اإلجــراءات الفرديــة( الــي يمكــن أن يتخذهــا لك شــخص للبــدء يف إيجــاد الحلول. 

تناقــش لك مجموعــة هــذه الشــجرة وترســمها. امنحهــم 2٠ دقيقــة لهــذا التمريــن.

19- بعــد ذلــك، اجعلهــم يعــودون إىل المجموعــة بأكملهــا. اســأل مــا إذا كان أي شــخص يرغــب يف تقديــم الزتاماتــه فقــط: 

الفاكهــة.

2٠- اسألهم عما كان عليه الحال بالنسبة لهم أثناء القيام بهذا التمرين.

21- اختتم بالعبارة التالية:

اليــوم، نقطــع وعــًدا داخــل أرسنــا بــأن الخافــات ســيتم حلهــا دائًمــا دون اللجــوء إىل العنــف مــع احــرتام حــق الشــخص اآلخــر 

يف االختــاف.

تدريب الئش الواحد 

ــة، خاصــة يف  ــب، تطبيقــه يف حياتهــم األرسي ــا يف التدري ــوا شــيًئا واحــًدا، قــرروا هن ــب مــن المشــاركن/ات أن يكتب 22- اطل

عاقاتهــم مــع رشكائهــم وأطفالهــم، لتحســينها.

األسباب الجذرية

الفاكهة
المستهدفة

تخطي العنف ىف
الترصفات الىت يجب أنمجتمعاتنا وأرسنا

نأخذها/ فروع اإللزتام

١٠
دقائق
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االبتعاد التدريجى عن الضغوط والنقاط الرئيسية

23- اقرأ تمرين اسرتخاء العضات التدريجى »Fadeout« الذي يمكن العثور عليه يف قسم »صندوق األدوات«.

اسرتخاء العضالت التدريجى

24- اطلب من المجموعة إعطاء بعض األفكار حول جلسة اليوم.

25- بمجــرد اكتمــال القــراءة، ذّكــر المجموعــة بأنكــم عملتــم اليــوم عــى التفكــر يف كيــف يمكنكــم، مــن خــال تغيــر ســلوكنا، 

المســاهمة ىف أن تعيــش أرستــك حيــاة خاليــة مــن العنــف.

تقييم اليوم

26- اطلب من المشاركن/ات استكمال تقييم اليوم.

27- اشكر المشاركن/ات عى مشاركتهم. ذكرهم بالموعد المتفق عليه للجلسة القادمة.

١٥
دقيقة

٥
دقائق



فهم كيف نتشارك ىف
تقديم الرعاية لدعم

نمو األطفال

ترسيخ مبادئ
المشاركة و المساواة

بني الجنسني من خالل الرتبية
تقسيم مهام الرعاية

٢٣ ١
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الجلسة 6 – الرعاية بالمساواة

األهداف

الوقت الموىص به: 3.5 ساعات.

المواد المطلوبة:

-  جهاز عرض، مكربات صوت، اتصال باإلنرتنت/ مقاطع فيديو تم تزيلها

)@ غر مطلوب للتقديم عرب االنرتنت(.

النقاط الرئيسية:
- مــن الهــام أن ندعــم بعضنــا البعــض يف الحيــاة اليوميــة لضمــان فــرص أفضــل بالنواحــى الصحيــة واالجتماعيــة 

والمهنيــة لرشكائنــا وأطفالنــا.

مقدمة تمكينية – التمكني والربط

1- رحب بالمشاركن. اطلب منهم استخدام كلمة واحدة لوصف شعورهم. تجول يف الدائرة.

2- اطلب من أحد الحضور أن يكرر النقاط الرئيسية من الجلسة السابقة.

3- قدم للمشاركن/ات جدول أعمال الجلسة، مع الرتكزي عى المدة المتوقعة وتوقيت االسرتاحات المخطط لها.

4- اطلــب مــن المشــاركن اســتخدام اللــوح الــوريق )الفليبتشــارت( الــذي يحتــوي عــى قيــم المجموعــة واتفاقهــا لتذكــر 

أنفســهم بمــا اتفقــوا عليــه يف الجلســة األوىل.

@ افتــح المســتند أو الســبورة الــى تحتــوى عــى القيــم واتفــاق المجموعــة عى العرض المشــرتك واطلب مــن المجموعة 

تذكــر أنفســنا بمــا اتفقنا عليه يف الجلســة األوىل.

5- أخربهــم أنهــم ســوف يمارســون اليــوم طرًقــا لدعــم بعضهــم البعــض يف الحيــاة اليوميــة لضمــان فــرص أفضــل 

بالنواحــى الصحيــة واالجتماعيــة والمهنيــة لرشكائهــم وأطفالهــم.

تدريب تنشيطى 14#

مرسح تقديم الرعاية

6- أخــرب المجموعــة أنهــم سيشــاهدون أواًل مقطــع فيديــو عــن بعــض الرجــال الذيــن خرجــوا مــن صنــدوق الذكــورة، ثــم 

قومــوا بمناقشــة هــذا المقطــع.

١٠
دقائق

١٠
دقائق

٣٥
دقيقة
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7- قم بتشغيل مقطع فيديو واحد أو أكر من مقاطع الفيديو التالية:

- https://www.youtube.com/watch?v=TlexWw_RRM4&list=PLt6Jq6O7V3eRwp4IHc0MUX2uJpm7EQ7by

- https://www.youtube.com/watch?v=ZFUCZ7vpt7Q

- https://www.youtube.com/watch?v=GLv7KMjSKhc&list=PLt6Jq6O7V3eRwp4IHc0MUX2uJpm7EQ7by&index=2

8- بعد مشاهدة المجموعة لمقاطع الفيديو، قم بقيادة المناقشة مستعيًنا باألسئلة التالية:-

- مــا رأيــك يف الشــخصيات المختلفــة الــي قابلناهــا واإلجــراءات الــي اتخذوهــا؟ مــا هــي الخيــارات الــي تــم 

تضمينهــا؟

- كيــف تؤثــر التعريفــات التقليديــة للرجولــة عــى الطريقــة الــي يقــدم بهــا آباؤنــا وغرهــم مــن الرجــال القــدوة 

لرعايــة أبنائهــم؟ مــاذا عــن بناتهــم؟ بعــض األمثلــة: األوالد ال يبكــون. يجــب عــى الرجــل عــدم التعبــر عن مشــاعر 

الحنيــة ألبنــاءه مثــًا ال يجــب عليــه تقبيلهــم أو احتضانهــم؛ يلجــأ األوالد والرجــال إىل العنــف لحــل الــزاع؛ الولــد 

يأخــذ بالــه عــى أخوتــه البنــات، حــى لــو كانــت البنــات أكــرب منــه ســنًا.

- كيــف تؤثــر التعريفــات التقليديــة للرجولــة عــى طريقــة تربيــة الفتيــات ورعايتهــن؟ بعــض األمثلــة: يجــب عــى 

الفتيــات مســاعدة أمهاتهــن يف األعمــال المزليــة؛ يجــب أن تعتــي الفتيــات بأطفــال آخريــن حــى يتعلمــن كيف 

يصبحــن أمهــات؛ يجــب عــى الفتيــات أال يلعــن يف الهــواء الطلــق وال أن تتســخ مابســهن وال أجســادهن؛ ال 

تحتــاج الفتيــات إىل درجــات عاليــة يف المدرســة ألنهــن قــد ال يعملــن بعــد الــزواج.

- كيــف يمكننــا »التخــي عــن« الممارســات الضــارة لــي نشــارك بشــكل أكــرب ولــىك نكــون رشكاء منصفــن بيننــا 

وبــن الجنــس اآلخــر؟ وآبــاء أكــر مشــاركة وإنصافــًا بــن الجنســن ألطفالنــا؟ مــا هــي أوجــه التشــابه بــن األب 

يف الفيلــم وآباءنــا أو غرهــم مــن اآلبــاء يف مجتمعنــا؟ مــا هــي االختافــات؟

9- اختتم بقراءة النص التايل: 

نحــن نعلــم األطفــال منــذ صغرهــم أن رعايتهــم هــي مســؤولية المــرأة، ممــا قــد يحــد مــن الفــرص المهنيــة واألكاديميــة 

ــة، تســتفيد جميــع األطــراف. أظهــرت  ــات الرجول ــوة كمكــون اســاىس مــن مكون للمــرأة. عندمــا عندمــا يتــم االحتفــاء باالب

الدراســات أن اآلبــاء الذيــن يشــاركون بشــكل إيجــايب يف حيــاة أطفالهــم يعيشــون حيــاة أكــر ســعادة وأكــر صحــة. يســاهم 

اآلبــاء المشــاركون برعايــة أطفالهــم يف تحقيــق نتائــج اجتماعيــة وعاطفيــة وأكاديميــة أفضــل لألطفــال.

1٠- اشكر المشاركن عى عملهم وأعلن االسرتاحة األوىل. اطلب منهم أن يعودوا يف الوقت المحدد.

اسرتاحة

تدريب تنشيطى 15#

حوض الرعاية المنصف

٥
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11- ارشح للمجموعــة أنهــم ســيقومون بنشــاط يســمى »حــوض الســمك«. الغــرض مــن هــذا النشــاط هــو أن يتعــرف الرجــال 

والنســاء عــى تجــارب اآلخريــن حــول مــا يعنيــه أن يكــون المــرء رجــًا أو امــرأة.

ــة حــول النســاء  ــرة خارجي ــب مــن الرجــال تشــكيل دائ ــرة يف منتصــف الغرفــة. اطل ــوس يف دائ ــب مــن النســاء الجل 12- اطل

والجلــوس يف مواجهتهــن )@ أو الجلــوس خلفهــن، يف حالــة التقديــم عــرب االنرتنــت(.

13- ارشح للمجموعــة أن المتحدثــن هــم اآلن »الســمكة«، وأن المجموعــة يف الدائــرة الخارجيــة )@ أو الــى تســتمع فقــط( 

هــي »الحــوض« / »الوعــاء« لنفــرتض أن وظيفــة »الحــوض« هــي الــزتام الصمــت واالســتماع إىل مناقشــة »الســمك«.

14- ارشح للمجموعــة أنــه مــن أجــل المناقشــة، ستســتخدم بعــض األدلــة الــي خرجــت مــن المســح الــدويل األخــر )حــول 

ــة المجلــس القومــي للمــرأة. الرجــال والمســاواة بــن الجنســن(، الــذي أجــري يف مــر يف 2٠16-2٠17،  تحــت رعاي

ــة عــى أســاس تطوعــي، يمكــن ألي امــرأة يف  15- أواًل، ســتكون المــرأة هــي الســمكة. اطــرح عــى النســاء األســئلة التالي

ــزتام الصمــت واالســتماع باحــرتام. ــة عليهــا إذا شــعرت بالراحــة. يجــب عــى الرجــال ال ــرة اإلجاب الدائ

تفيــد النســاء أنهــن يقمــن بأعمــال مزليــة مثــل إطعــام الطفــل أو طهــي العشــاء أو غســل المابــس أو   -

ــه المدرســية بالمــزل، أكــر بكثــر مــن الرجــال. عــادة مــا  تنظيــف المــزل أو مســاعدة الطفــل يف أداء واجبات

ــة«، مثــل اإلصاحــات الصغــرة. لمــاذا هــذا؟ يقــوم الرجــال بمهــام »ذكوري

يعتــرب معظــم الرجــال أن تعليــم الفتيــات ال يقــل أهميــة عــن تعليــم األوالد. ومــع ذلــك، تنشــغل الفتيــات يف   -

كثــر مــن األحيــان بالمهــام المزليــة خــال فــرتة المراهقــة أكــر مــن إخوانهــن. بشــكل عــام، كيــف يؤثــر ذلــك عــى 

فرصهــن التعليميــة؟

يوافــق الكثــر مــن اآلبــاء عــى تزويــج بناتهــم قبــل نهايــة دراســتها إذا تقــدم للفتــاة زوج ثــري. كيــف يؤثــر هــذا   -

عــى البنــت؟

ــه  ــرب من ــن أك ــو ك ــات، حــى ل ــوا مســؤولن عــن إخوتهــم البن ــرب معظــم الرجــال أن األوالد يجــب أن يكون يعت  -

ســنا. باإلضافــة إىل ذلــك، يفيــد الرجــال يف كثــر مــن األحيــان أنهــم لديهــم وقــت فــراغ أقــل يف شــبابهم، حيــث 

ُيتوقــع منهــم أن يكســبوا المــال مــن العمــل خــارج المــزل. يف رأيــك مــا هــي تأثــرات هــذا التقســيم الحــايل 

للعمــل عــى األوالد وعاقاتهــم بالمســتقبل؟

هل هناك أي أنشطة ترغبون يف أن يشارك فيها الرجال أكر داخل المزل؟  -

لو كان هذا خيارًا متاحًا، فما رأيكن يف أن يأخذ اآلباء إجازة أبوة؟  -

مــا هــو شــعوركن حيــال تقســيم العمــل، بأجــر وبــدون أجــر، يف أرسكــن؟ هــل يمكــن عمــل يشء لجعلــه أكــر   -

عــداًل؟

مــا الــذي تــودون التحــدث عنــه أيًضــا فيمــا يتعلــق بــاألرسة والمهــام المرتبطــة بتقديــم الرعايــة؟ هــل هنــاك   -

مــا يمنعكــن مــن القيــام ببعــض المســؤوليات المزليــة؟

16- ارشح أن المدافعــن البارزيــن عــن إجــازة األبــوة، مثــل حملــة األبــوة العالميــة »MenCare«، يدعــون إىل أن إجــازة أبــوة 

متســاوية يجــب أن تكــون إجــازة لــكل مــن النســاء والرجــال، غــر قابلــة للتحويــل فيمــا بــن الزوجــن أو فيمــا بــن الرشيكــن، يتــم 

دفعهــا وفًقــا لراتــب الوالــد)ة(، وتكــون كافيــة يف مدتهــا لــكل مــن الوالديــن، بحــد أدىن 16 أســبوًعا لــكل منهمــا عــى حــدة، 
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حــى لــو كان أحــد الوالديــن ال يعمــل للحصــول عــى دخــل.

17- بمجــرد أن تنتهــي النســاء مــن مناقشــة األســئلة لمــدة 2٠ دقيقــة، أغلــق المناقشــة. ثــم اطلــب مــن الرجــال والنســاء 

تبديــل األماكــن. لنفــرتض أن الرجــال هــم اآلن »الســمكة« والنســاء هــن »الحــوض«. قــم بتيســر المناقشــة مــع الرجــال 

باســتخدام األســئلة أدنــاه. عــى غــرار مــا حــدث ســابًقا، يجــب أن يجيــب الرجــال ألنهــم يشــعرون بالراحــة، ويجــب عــى النســاء 

ــزتام الصمــت واالســتماع باحــرتام. ال

يدعــي غالبيــة الرجــال والنســاء أنــه ال عيــب إذا قــام الرجــال بتغيــر الحفاضــات أو تحميــم األطفــال أو   -

المســاهمة يف األرسة مــن خــال القيــام بأنشــطة تقــوم بهــا النســاء. فمــا رأيكــم يف ذلــك؟

غالبيــة الرجــال يؤيــدون مشــاركة المــرأة بالمســاواة يف العمــل والمناصــب القياديــة. مــا هــي التغيــرات الــي   -

يجــب تبنيهــا حــى يحــدث ذلــك، بالنظــر إىل أن مشــاركة المــرأة اآلن أقــل بكثــر مــن مشــاركة الرجــل؟

غالبــًا مــا يعــاين الرجــال مــن ضغــوط شــديدة بســبب عــدم قدرتهــم عــى ضمــان دور العائــل ألرسهــم   -

ــذي يجــب أن يحــدث يف المجتمــع  ــكايف. مــا ال ويشــعرون بالخجــل مــن عــدم قدرتهــم عــى توفــر الدخــل ال

لدعــم المــرأة لتوليــد الدخــل والمســاهمة اقتصادًيــا يف المــزل؟

لمــاذا يــرى بعــض النــاس أن األعمــال المزليــة أقــل قيمــة مــن العمــل مدفــوع األجــر؟ هــل نميــل إىل التقليل   -

مــن قيمــة األعمــال المزليــة: كالطهــي والتنظيــف والوقــت الــذي نقضيــه يف رعايــة أطفالنــا؟ لمــاذا ُينظــر 

المجتمــع إىل العمــل مدفــوع األجــر عــى أنــه ذو قيمــة أكــرب؟

هل هناك أشياء يمكن أن يساعد بها الرجال والنساء بعضهم البعض؟  -

إذا كان ذلك خيارًا متاحًا، فما رأيكم يف أن يأخذ اآلباء إجازة أبوة؟  -

مــا هــو شــعوركم حيــال تقســيم العمــل، بأجــر وبــدون أجــر، داخــل أرسكــم؟ هــل يمكــن عمــل يشء لجعلــه أكــر   -

عداًل؟

ما الذي تودون التحدث عنه أيًضا فيما يتعلق بالعمل المزىل وتقديم الرعاية؟  -

18- اطلب من الجميع العودة إىل مقاعدهم العادية وأجر معهم مناقشة مستعينًا باألسئلة التالية:

كيف شعرت بدور السمكة؟  -

كيف كان شعورك عندما كنت الحوض؟  -

الرجال: هل تعلمتم شيًئا جديًدا عندما استمعتم إىل النساء؟  -

النساء: هل تعلمنت شيًئا جديًدا عندما استمعتم إىل الرجال؟  -

هل أدهشكم أي يشء بخصوص هذا النشاط؟  -

ــق  ــا، خاصــة فيمــا يتعل ــا مفتوحــة ألزواجن ــة مــن المهــم أن نصغــى ونبقــى آذانن ــا اليومي لمــاذا يف حياتن  -

بالتنشــئة المشــرتكة ورفاهيــة األرسة بشــكل عــام؟
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19- اغلق المناقشة بقراءة النص التايل:

لك شخص لديه تجارب فريدة وقيمة.

مــن خــال فهــم أفضــل للجنــس اآلخــر وتجاربــه، يمكــن للرجــال والنســاء أن يتواصلــوا بشــكل أفضــل بشــأن تقســيم أعمــال 

المــزل وأعمــال الرعايــة. يمكــن أن يــؤدي ذلــك بالنســبة ألطفالنــا ورشكائنــا إىل عاقــات أكــر ســعادة، ورفاهيــة عائليــة 

أفضــل بشــكل عــام، بــل وإىل ضمــان فــرص تعليميــة وتوظيفيــة أفضــل، فضــًا عــن أنــه يــؤدى إىل حصولهــم عــى 

ــة. ــألدوار القيادي ــم ل ــم وتقلده حقوقه

المعمل: إعداد خطة عمل

2٠- تقسيم المجموعة إىل أزواج مع رشكائهم. قم بتوجيه المشاركن إىل المذكرة 16.

المذكرة 14

21-  اســألهم: كيــف يمكننــا أن ندعــم بعضنــا البعــض يف الوصــول إىل تقســيم أكــر إنصاًفــا لواجبــات األرسة وتقديــم 

ــة؟ الرعاي

22- اطلــب منهــم مناقشــة هــذا األمــر بإيجــاز بــن األزواج، وكتابــة اإلجابــات عــى األســئلة يف صــورة »نقــاط عمــل« يف دفــرت 

ماحظاتهــم. امنــح المشــاركن 15 دقيقــة.

23-  اطلب من بعض المتطوعن عرض نقاط عملهم.

24- اختتم بالنص التايل:

إن تقســيم العمــل بصــورة أكــر إنصافــًا ال يحســن فقــط مــن عاقتنــا الحاليــة بالرشيــك، ولكنــه يؤثــر كذلــك عــى أطفالنــا، مــن 

خــال تقديــم قــدوة يمكنهــم االحتــذاء بهــا يف مســتقبلهم. وهــو مــا يســاهم يف فرصهــم التعليميــة والعمليــة. كمــا أنــه 

يســاهم يف الحــد مــن العنــف وزيــادة رضــا أطفالنــا عــن عاقاتهــم المســتقبلية. يمكننــا التعلــم مــن والدينــا، وتغيــر األشــياء 

الــي نحتــاج إىل تغيرهــا، لنكــون بذلــك قــدوة عظيمــة ألطفالنــا.

أشكر المجموعة عى مشاركتهم.

تدريب الئش الواحد

ورقة الئش الواحد

25- اطلــب منهــم أن يكتبــوا شــيًئا واحــًدا، قــرروا هنــا يف التدريــب، تطبيقــه يف حياتهــم األرسيــة، وخاصــة ىف عاقاتهــم مــع 

رشكائهــم وأطفالهــم، لتحســينها.

١٠
دقائق

٣٠
دقيقة



76

النقاط الرئيسية

26- اطلب من المجموعة تقديم بعض األفكار حول جلسة اليوم.

ــر المجموعــة بمــدى أهميــة دعــم بعضهــم البعــض يف الحيــاة اليوميــة لضمــان فــرص  27- بمجــرد إتمــام القــراءة، ذّك

أفضــل مــن النواحــى الصحيــة واالجتماعيــة والمهنيــة لرشكائهــم وأطفالهــم.

تقييم اليوم

28- اطلب من المشاركن/ات استكمال تقييم اليوم.

29- اشكر المشاركن عى مشاركتهم. ذكرهم بالموعد المتفق عليه للجلسة القادمة.

٥
دقائق

٥
دقائق



التواصل اإليجايب
بني الزوجني

التدرب عىل كيفية
دعم الرشيك

٢ ١
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الجلسة 7 – فلنتحدث

األهداف

الوقت الموىص به: 4 ساعات

المواد الازمة:

- ألواح ورقية )فليبتشارت( وأقام تحديد - اختيارى

اإلعداد: ال يوجد

النقاط الرئيسية

- التواصل باحرتام يحسن من رفاهية األرسة ويقدم مثااًل إيجابًيا ألطفالنا.

مقدمة تمكينية – التمكني والربط

1- رحب بالمشاركن/ات. اطلب منهم استخدام كلمة واحدة لوصف شعورهم. تجول يف الدائرة.

2- اطلب من أحد المشاركن أن يكرر النقاط الرئيسية من الجلسة السابقة.

3- قدم للمشاركن جدول أعمال الجلسة، مع الرتكزي عى المدة المتوقعة وتوقيت االسرتاحات المخطط لها.

4- اطلــب مــن المشــاركن/ات اســتخدام اللــوح الــوريق )الفليبتشــارت( الــذي يحتــوي عــى قيــم المجموعــة واتفاقهــا لتذكــر 

أنفســهم بمــا تــم االتفــاق عليــه يف الجلســة األوىل.

@ افتــح المســتند أو الســبورة الــى تحتــوى القيــم واتفــاق المجموعــة عــى العــرض المشــرتك واطلــب مــن المجموعــة 

تذكــر أنفســنا بمــا اتفقنــا عليــه يف الجلســة األوىل.

5- أخربهــم أنهــم ســيتواصلون اليــوم باحــرتام مــع أنفســهم ومــع الشــخص اآلخــر، وسيمارســوا كيــف يمكنهــم تحســن 

ــة ألطفالهــم. ــم نمــاذج إيجابي ــة ألرسهــم وتقدي الصحــة العقلي

تدريب تنشيطى # 15

التفكر الذايت يف حدودى

١٠
دقائق

٣٠
دقيقة

١٠
دقائق
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6- أخــرب المشــاركن/ات أنهــم ســوف يتدربــون اليــوم عــى كيفيــة التواصــل بشــكل أفضــل. اطلــب منهــم تذكــر األنشــطة 

المتعلقــة بأســاليب التعامــل مــع الغضــب والتوتــر، وهــى أســاليب مفيــدة للغايــة قبــل أن نبــدأ أى تواصــل. أخربهــم أنــه ال 

يمكننــا أن نكــون عقانيــن إال إذا تعاملنــا مــع عواطفنــا ولــم نســمح لهــا بالتغلــب علينــا.

7- ارشح أنــه أواًل، للتواصــل، نحتــاج إىل تحديــد مــدى براعتنــا يف وضــع حدودنــا الشــخصية. اطلــب مــن المشــاركن إلقــاء 

نظــرة عــى المذكــرة 17.

ــة( إىل 1٠ )لديهــم قــدر كبــر  8- اطلــب مــن المشــاركن ترتيــب أنفســهم مــن 1 )ليــس لديهــم قــدرة أو لديهــم قــدرة ضئيل

مــن القــدرة أو الســهولة( لــكل جانــب مــن الجوانــب التاليــة. أخربهــم أنــه ال ينبغــي عليهــم إظهــار ذلــك ألي شــخص. ارشح أن 

تســجيل النقــاط ليــس ســوى للتأمــل فقــط، ولــن يجعلنــا ننتمــى إىل أى مــن تلــك الفئــات، ولكنــه يســاعدنا عــى التفكــر يف 

قدرتنــا عــى ضمــان الزاهــة الشــخصية، وحدودنــا.

امنحهم 5 دقائق.

المذكرة 15

الحــدود الشــخصية هــي إرشــادات أو قواعــد أو حــدود يضعهــا الشــخص لتحديــد طــرق معقولــة وآمنــة ومســموح بهــا 

يتــرف بهــا اآلخــرون تجاهــه وكيــف يســتجيب إذا مــا تجــاوز شــخص آخــر هــذه الحــدود.

ورقة الحدود الشخصية:

أ( قدريت عى أن أقول »ال«.

أ( قدريت عى الدفاع عن وجهة نظري والحفاظ عى نزاهي.

ب( احرتامي لذايت أو احرتامي لنفيس.

د( راحي بأن أكون منفتحًا لعاقة وطيدة أو حميمة.

الدرجات 1 : 10

9- ثــم بعــد ذلــك، اســألهم مــا إذا كان أحدهــم يريــد مشــاركة يشء اكتشــفه عــن نفســه. خــذ عــدة تعليقــات. وأكمــل 

بالتفصيــل مســتعينًا باألســئلة التاليــة:

- ما مدى صعوبة هذا التمرين؟ 

- ما الذي تعلمته عن نفسك؟

- كيف نعلم أطفالنا احرتام الحدود الشخصية؟

- هل تختلف الحدود الشخصية لإلناث عن الذكور؟

1٠- عنــد االنتهــاء، أخــرب المشــاركن أن الشــخص الــذي يتمتــع بـــحدود صحيــة يمكنــه الدفــاع عــن نفســه أو نفســها، كمــا أنــه 

يشــعر بالراحــة ناحيــة العاقــات الوطيــدة مــع الغــر. ذّكــر المشــاركن بورقــة اإلحالــة، إذا شــعر أي مــن المشــاركن أنــه بحاجــة 

إىل الدعــم يف وضــع الحــدود الخاصــة بــه. اشــكر المشــاركن وأخربهــم أننــا اآلن ســنمارس التواصــل المحــرتم.
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التعرف عىل أساليب التواصل السليب

11- أخــرب المشــاركن أنهــم ســيعملون اآلن عــى التعــرف عــى نوعــن مــن االتصــاالت غــر المرغــوب فيهــا: االتصــال الســلي 

والعــدواين. قــم بدعــوة أحــد المشــاركن لقــراءة المذكــرة 18.

المذكرة 16

أنواع التواصل السليب

التواصل السليب: التعبر عن احتياجاتك ومشاعرك بشكل ضعيف لدرجة أنها لن تكون مسموعة.

التواصــل العــدواين: أن تســأل عمــا تريــد أو تقــول مــا تشــعر بــه بطريقــة تهديديــة أو ســاخرة أو متحديــة أو مهينــة للغــر، 

بدخولــك للمســاحة الشــخصية للشــخص اآلخــر.

12- بعــد ذلــك، أخــرب المجموعــة أنهــم ســيقومون اآلن بلعــب األدوار لعــرض أســاليب التواصــل الســلي. اطلــب مــن ســتة 

مشــاركن/ مشــاركات التطــوع. خصــص لــكل زوج أحــد الســيناريوهات. اطلــب مــن الممثلــن محاولــة تجنــب اســتخدام أي 

إهانــات.

»يختلف لك من » أ » و«ب« حول المسؤول منهما عن تحميم األطفال الليلة.«

يتجادل »أ« و«ب« حول المسؤول عن أخذ الطفل إىل الطبيب.«

يناقش »أ« و«ب« من يجب أن يغسل األطباق بعد الغداء.«

@ يتم دعوة الزوجن للتطوع.

13- أحدهمــا »أ« واآلخــر »ب«. اطلــب منهــم التواصــل دون التوصــل إىل اتفــاق. يجــب عليهــم تبديــل األدوار عنــد تصفيقــك. 

صفــق لك 3٠ ثانيــة لتغيــر األدوار. 

يحظى لك زوجن عى عرض لمدة دقيقتن.

أواًل، يكون »أ« عدوانًيا، ويكون »ب« سلبًيا.

ثانًيا، يكون )أ( سلبًيا، ويكون )ب( عدوانًيا.

ثالًثا، كاهما عدواين.

رابًعا، كاهما سلي.

ملحوظــة للميــرس)ة(: قبــل البــدء، ذكــر المتطوعــن أنــه بينمــا نريدهــم ىف هــذا التدريــب أن يتواصلــوا بعدوانيــة، إال أنــه 

عليهــم االلــزتام بحــدود معينــة، والتأكــد مــن عــدم إيــذاء الشــخص اآلخــر، أو أي شــخص يف المجموعــة. قــم بالتأكيــد عــى 

قواعــد المجموعــة.
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دقيقة

14- اشكر المتطوعن/ات واسألهم األسئلة التالية:

- كيف كان شعورك أن تكون عدوانًيا وماذا كان شعورك أن تكون سلبًيا؟

- ما هو شعورك عند التواصل بهذه الطريقة؟

15- اآلن اسأل المجموعة بأكملها:

- هل هذا النوع من التواصل مثمر؟

- هل احرتم المتواصل السلي حدوده/ حدودها الشخصية؟

- هل احرتم المتواصل العدواين حدود الشخص اآلخر؟

- كيف تؤثر أساليب التواصل هذه عى األطفال عندما يرونها؟

- هل سبق لك أن مارست أًيا من أساليب التواصل هذه؟

16- أخــرب المشــاركن/ات أنــه يمكــن اللجــوء إىل التواصــل العــدواىن لتحقيــق الســيطرة عــى شــخص آخــر. إنــه يســلب قــوة 

جميــع األطــراف ىف عمليــة التواصــل ومــن يشــاهدها، وخاصــة المتصــل الســلي. قــد ترغــب يف قــراءة النــص التــايل:

لــىك نعيــش معــًا كــرشكاء، ُمرضــن وداعمــن لبعضنــا البعــض، يجــب عــى المــرء تجنــب أن يفقــد أعصابــه أو أن يلجــأ إىل 

العنــف أو أن يخضــع أو يذعــن ىف التواصــل بــأي ثمــن. مــن المهــم أن نحــرتم حدودنــا الشــخصية وحــدود الشــخص اآلخــر.

ــا أنــه ســلي وغــر قــادر عــى ضمــان حــدوده الشــخصية، فــإن ممارســة التواصــل اإليجــايب تكــون رضوريــة  إذا شــعر أحدن

لوضــع هــذه الحــدود.

قــد يتطلــب لك مــن أســاليب التواصــل العــدواين والتواصــل الســلي دعًمــا مــن متخصــص. مــن الهــام أن يطلــب الرجــال أو 

النســاء المســاعدة، إذا لــزم األمــر مــن أحــد المتخصصــن.

يتعلم األطفال من والديهم بالقدوة- من الهام أن ُيظهر اآلباء ألطفالهم أساليب التواصل المائمة.

17- اختتــم هــذا النشــاط باإلعــان عــن النشــاط التــايل الخــاص بالتواصــل بشــكل علــي وحــازم، مــع االحــرتام الكامــل للــذات 

ولآلخــر.

اسرتاحة

التواصل بحزم إيجايب

18- يف هــذا النشــاط، ســنتدرب عــى كيفيــة توضيــح رغباتنــا بطــرق غــر عنيفــة، وسنســتمع بعنايــة ونكــون أكــر حزًمــا 

وإيجابيــة.

ــب مــن أحــد المشــاركن  ــة. اطل ــرة عــن التواصــل الحــازم بإيجابي ــب مــن المشــاركن إلقــاء نظــرة عــى المذك 19- اآلن، اطل

بالمجموعــة التطــوع لقــراءة المحتــوى. قــد ترغــب يف اســتخدام لــوح وريق )فليبتشــارت( )@ أو مســتند مفتــوح باســتخدام 

طريقــة العــرض المشــرتكة(.
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المذكرة 17

المذكرة: التواصل بحزم وإيجابية
1( أخرب الشخص اآلخر عن شعورك عند استخدام »عبارات أنا«:

أشعر بالغضب ألن ...

أشعر بالحزن ألن ...

أود أن تعرف...

2( قل ما تحتاجه أو تريده من الشخص اآلخر دون مهاجمة أو إساءة أو إهانة.

استمع بنشاط:
1( توقف عن الكام واعرتف بأنك تستمع- هل تركز وتصغى؟

2( اســتمع بعنايــة. امتنــع عــن المقاطعــات أو إصــدار األحــكام- هــل تنتظــر انتهــاء المتحــدث فقــط أم أنــك تســتمع 

بالفعــل؟

3( وّضح الفكرة وكررها بكلماتك الخاصة. استخدم التعبرات التالية:

لذا، ما أفهمه هو أن ... »

»لذا، أسمعك تقول أن ...

4( الرد باحرتام - إن قول »شكرا« يشجع عى زيادة االنفتاح ىف التواصل.

2٠- اطلــب مــن نفــس المتطوعــن/ات أو مــن المتطوعــن/ات الجــدد أن يقومــوا بتمثيــل ســيناريوهات النشــاط الســابق، 

ولكــن هــذه المــرة دون تواصــل ســلي أو عــدواين، مــع مراعــاة األســاليب المدرجــة يف المذكــرة. أكــد أنه ال ينبغــي بالرورة 

أن يتوصلــوا إىل حــل، فقــط أظهــر التواصــل بحــزم وإيجابيــة.

21- بعد االنتهاء من لعب األدوار، قم بقيادة مناقشة قصرة:

كيف يختلف السيناريو األول بالنسبة للتواصل السلي والعدواين عن الموقف الثاين؟  -

ما هي فوائد التواصل بطريقة حازمة إيجابية مقارنة بالتواصل بطريقة سلبية أو عدوانية؟  -

22- اختتــم بالقــول إن تطويــر أســلوب تواصــل فعــال هــو المفتــاح يف أي عاقــة ناجحــة وكذلــك يف األبــوة! فالعاقــات تبــىن 

عــى العواطــف. للتواصــل بشــكل فعــال، نحتــاج إىل معرفــة كيفيــة صياغــة عواطفنــا بطريقــة إيجابيــة بهــا ثقــة.

أكــد عــى أن االســتماع مهــارة يمكــن تعلمهــا- إنهــا ليســت ســمة فطريــة. إن االهتمــام الســلي يختلــف عــن االســتماع، وهــي 

عمليــة نشــطة. غالًبــا مــا يتطلــب األمــر جهــًدا متعمــًدا لتعليــق احتياجاتنــا وردود أفعالنــا، لكبــح مــا يجــب أن نقولــه والتحكــم 

يف الرغبــة يف المقاطعــة أو المجادلــة. يتطلــب فــن االســتماع أن نؤجــل احتياجاتنــا ورغباتنــا لفــرتة كافيــة لســماع الطــرف 

اآلخر.
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تدريب الثقة 16#

تحويل الزناع

23- اطلــب مــن لك زوجــن التفكــر يف ســبب مشــرتك للخــاف أو الــزاع يف المــزل )ليــس بالــرورة مزلهــم(، أو بــن الرشيكــن، 

أو أحــد الوالديــن والطفــل. اطلــب منهــم عــدم اســتخدام الخافــات الفعليــة الــي قــد تســبب لهــم الضيــق.

يجــب عليهــم، لك اثنــن معــًا، إجــراء محادثــة بســيطة فيمــا بينهــم، باســتخدام تواصــل حــازم وإيجــايب، والتوصــل إىل حــل 

مربــح للطرفــن، باســتخدام المذكــرة مــن التمريــن الســابق والنقــاط الرئيســية مــن اللــوح الــوريق )الفليبتشــارت( للحــل المربــح 

للطرفــن.

ــك. امنحهــم 15 دقيقــة إلعــداد الســيناريوهات وإجــراء  ــام بذل 24- اقــرأ المذكــرة 2٠، أو اطلــب مــن أحــد المتطوعــن القي

ــوريق )الفليبتشــارت(. ــوح ال ــة محتــوى المذكــرة عــى الل المفاوضــات مــع أزواجهــم. قــد ترغــب يف كتاب

@ قد ترغب يف كتابة محتوى المذكرة عى السبورة االفرتاضية/ مستند مفتوح باستخدام خيار المشاركة.

المذكرة 18

فليبتشارت: حل مربح للطرفني
ضع ىف اعتبارك احتياجات ورغبات كا الرشيكن أو أحد الوالدين والطفل.  -

كن مبدًعا ولطيًفا ورءوف.  -

االتفاق عى حل مرٍض تماًما لكا الرشيكن.  -

تقاسم القوة أو السلطة. ال تعزز القوالب النمطية القائمة عى النوع االجتماعي.  -

تذكر، نحن قارب واحد!  -

25- بعــد انتهــاء المجموعــات، اســألهم عمــا إذا كان أي شــخص يريــد أن يعــرض أمــام المجموعــة بأكملهــا. اســأل عــدة 

متطوعــن/ات، مــع مراعــاة الوقــت.
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26- أخرًا، قم بقيادة المناقشة:

- هل كانت هذه أمثلة عى التواصل اإليجايب؟ ما الذى كان من الممكن أن يتم عى نحو أفضل؟

- بشكل عام، هل من الصعب التعبر عن اإلحباط أو الغضب دون اللجوء إىل العنف؟ لما ولما ال؟

- هل هناك اختاف يف كيفية تعليم الرجال والنساء التواصل والتعبر عن مشاعرهم؟

- كيف يمكننا التواصل والتعبر براحة عن مشاعرنا؟

- يف كثــر مــن األحيــان، نعــرف كيــف نتجنــب الــراع دون اللجــوء إىل العنــف، ولكــن ىف بعــض األحيــان األخــرى 

ال يحــدث هــذا. فلمــاذا؟

- هــل يمكــن ألي شــخص أن يقــدم مثــااًل اختلــف فيــه بشــدة مــع طفلــه أو رشيكــه عــى يشء مــا، ولكــن تــم 

حلــه دون رصاخ أو دون اســتخدام العنــف؟

- هل هذه األساليب لمنع تصاعد الجدل واقعية؟ لما ولما ال؟

- كيف يمكنك استخدام هذا التمرين لتحسن التواصل يف أرستك؟

27- اختتــم بإخبــار المجموعــة أنــه للحفــاظ عــى عاقــة صحيــة ومنفتحــة، نحتــاج إىل اســتخدام مهــارات تواصــل لفظــي 

جيــدة لــرشح مــا نريــده ووجهــة نظرنــا. مــن الهــام أن يكــون لديــك احــرتام لذاتــك واحــرتام لحــدودك الشــخصية. مــن الهــام 

أيًضــا أن نظهــر الصــرب ونتحــى بالتفاهــم واالحــرتام تجــاه رشيكنــا، حــى عندمــا نختلــف.

قد ترغب ىف قراءة االستنتاج التايل:

األرسة هــي رشاكــة بــن رشيكــن متســاوين، يتخــذان قــرارات مشــرتكة بشــأن جميــع شــؤون األرسة عــى أســاس التواصــل 

المفتــوح، والثقــة المتبادلــة، والتشــاور المتبــادل، بــداًل مــن الســلطة الوحيــدة ألحــد الزوجــن عــى اآلخــر، أو عــى األطفــال.

ملحوظة للميرس)ة(: يمكن أن تقرتح عى المجموعة أن تستخدم هذه التمارين للتواصل يف اجتماعاتهم األرسية.

اشكر المجموعة عى مشاركتهم.

تدريب تنشيطى 17#

تدريب الئش الواحد

ورقة الئش الواحد

28- اطلــب منهــم أن يكتبــوا شــيًئا واحــًدا، قــرروا هنــا يف التدريــب، تطبيقــه يف حياتهــم األرسيــة، خاصــة يف عاقاتهــم مــع 

رشكائهــم وأطفالهــم، لتحســينها.

١٠
دقائق

١٠
دقائق
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النقاط الرئيسية

29- اطلب من المجموعة إعطاء بعض األفكار حول جلسة اليوم.

3٠-بمجــرد اكتمــال القــراءة، ذّكــر المجموعــة بــأن التواصــل مــع االحــرتام يحســن الصحــة العقليــة لــألرسة، ويحســن العاقــات 

ويعــد مثــااًل إيجابًيــا ألطفالنــا.

تقييم اليوم

31- اطلب من المشاركن/ات استكمال تقييم اليوم.

32- اشكر المشاركن عى مشاركتهم. ذكرهم بالموعد المتفق عليه للجلسة القادمة.

٥
دقائق

٥
دقائق
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الجلسة 8 – حقوق الطفل

األهداف

الرتبيــة اإليجابيــة نهــج يقــوم عــى فكــرة أنــه ال يوجــد أطفــال ســيئون، فقــط الســلوكيات هــى الــى تكــون جيــدة أو ســيئة. 

الرتبيــة  اإليجابيــة تركــز عــى نقــاط القــوة، مــع تصحيــح الســلوكيات غــر المرغــوب فيهــا، دون عنــف وبكفــاءة.

الوقت الموىص به: 3 ساعات

المواد المطلوبة:

- لوح وريق )فليبتشارت( يحتوى عى حقوق

@ غر مطلوب للتقديم عرب اإلنرتنت.

- عدد كاىف من اللوحات الورقية )فليبتشارت( وأقام تحديد لجميع األزواج.

- عرض تقديمي )أي PowerPoint( مع أسئلة لاختبار الرسيع.

@ جهز التصويت عن بعد لاختبار الرسيع، يف حالة استخدامه.

اإلعداد: قراءة االسرتاتيجية الوطنية للقضاء عى ختان اإلناث )2٠16(.

- تأكد من أنك تستخدم المفردات المستخدمة ىف ورشة العمل هذه بارتياح.

النقاط الرئيسية

يحتــاج اآلبــاء ومقدمــو الرعايــة إىل تزويــد األطفــال بالرعايــه و التحفــزي بــدون عنــف. كمــا يجــب عليهــم الحــرص عــى عــدم 

معاملــة الفتيــان والفتيــات بصــورة مختلفــة، ألن ذلــك قــد يؤثــر يف فرصهــن وتصوراتهــن ومواقفهــن وســلوكياتهن. 

مقدمة تمكينية – التمكني والربط

1- الرتحيب بالمشاركن والمشاركات. اطلب منهم استخدام كلمة واحدة لوصف شعورهم/هن. تجول ىف الدائرة.

2- الطلب من أحد الحضور تكرار النقاط الرئيسية من الجلسة السابقة.

3- تقديم جدول أعمال الجلسة، مع الرتكزي عى المدة المتوقعة وتوقيت االسرتاحة المخطط لها.

4- الطلــب مــن المشــاركن/ات اســتخدام اللــوح الــوريق )الفليبتشــارت( الــذي يحتــوى عــى القيــم ومــا اتفقــت عليــه 

المجموعــة لتذكــر أنفســهم بمــا تــم االتفــاق عليــه يف الجلســة الســابقة.

@ فتــح المســتند أو الســبورة االفرتاضيــة الــى تحتــوي عــى القيــم ومــا اتفقــت عليــه المجموعــة عــى طريقــة العــرض 

المشــرتكة واطلــب مــن المجموعــة تذكــر أنفســهم بمــا تــم االتفــاق عليــه يف الجلســة الســابقة.

5- اخبار الحضور عن بحثهم اليوم عن طرق تقديم عاج لألطفال رعاىئ وتحفزيى وتكافؤ فرص.

١٠
دقائق
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تدريب تنشيطى 18#

إزالة المعوقات أمام طفيل

6- يف النشــاط التــايل، ســننظر فيمــا يمكننــا القيــام بــه مًعــا لضمــان بــذل قصــارى جهدنــا حــى يتمكــن أطفالنــا مــن 

الحصــول عــى بعــض حقــوق اإلنســان األساســية حصــواًل كامــًا. افتتــح بقــراءة النــص التــايل:

ــوي والتعليــم  ــا التفاقيــة حقــوق الطفــل. يجــب أن يكــون التعليــم الثان التعليــم حــق أســايس مــن حقــوق اإلنســان، وفًق

العــايل متاًحــا لــكل طفــل. يجــب تشــجيع األطفــال عــى الذهــاب إىل المدرســة إىل أعــى مســتوى ممكــن. كانــت مــر مــن 
بــن أول 2٠ دولــة صادقــت عــى اتفاقيــة حقــوق الطفــل. 61

تعــزز رؤيــة مــر 2٠3٠ الحــراك االجتماعــي والمشــاركة الكاملــة والفعالــة وتكافــؤ الفــرص للقيــادة عــى جميــع مســتويات 
صنــع القــرار يف الحيــاة السياســية واالقتصاديــة والعامــة لجميــع أفــراد الشــعب، بغــض النظــر عــن جنســهم.ٍ 62

7- اعــرض اللــوح الــوريق )الفليبتشــارت( الــذي يحتــوى عــى الحقــوق التاليــة. اســأل المجموعــة عمــا إذا كانــوا يفهمــون لك 

المصطلحــات وقــم بتوضيحهــا بحســب الحاجــة.

@ بداًل من اللوح الوريق )الفليبتشارت(، اعرض الحقوق عى السبورة االفرتاضية أو مستند باستخدام »طريقة 

مشاركة الشاشة«.

     - الحق يف التعليم المثمر

     - الحق يف الرعاية الصحية

     - الحق يف اللعب

     - الحق يف الحماية

     - الحق يف الخطأ والتعلم منه

     - الحق يف الرعاية الصحية

     - الحق ىف األمان

8- بعــد ذلــك، أخــرب المشــاركن/ات أنهــم ســيعملون عــى تمريــن الرســم هــذا مًعــا، مــع أزواجهــم/ زوجاتهــم. أخربهــم أنهــم 

ســيحاولون اليــوم توقــع ومنــع العقبــات الــي تعــرتض حقــوق أطفالهــم، بينمــا يبلــغ هــؤالء األطفــال.

اآلن، أعط الوالدين لوح ورىق )فليبتشارت( وأقام تحديد.

@ بــداًل مــن الرســم عــى اللــوح الــوريق )فليبتشــارت(، يمكنهــم اســتخدام الــورق العــادي. بــداًل مــن ذلــك، يمكنهــم فقــط 

المناقشــة أو كتابــة مقــال قصــر أو حــى كتابــة قصيــدة.

9- ارشح أنــه إىل اليســار يجــب أن يرســموا شــكًا بســيًطا يمثــل طفلهــم. إذا كان للزوجــن أكــر مــن طفــل، اطلــب منهــم رســم 

شــكل لــكل ابــن ولــكل ابنــة عــى حــدة. اطلــب منهــم اســتخدام المذكــرة رقــم 21 لمعرفــة الشــكل الــذي يجــب أن يبــدو عليــه 

اللــوح الــوريق )الفليبتشــارت(.

.1989 Nations TU  61

62  المجلس القومى للمرأة 2٠17

١٠
دقائق

٥٠
دقيقة
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التعليم

 المشاركة االقتصادية

والمساواة يف األجور

القيادة والمشاركة

الحراك االجتماعي

األمان

المذكرة 19

1٠- اطلــب منهــم رســم أي عقبــات يمكــن أن يواجههــا أطفالهــم يف الوصــول إىل هــذه الحقــوق. يجــب أن يكــون الرســم 

ــل  ــي ترســم بهــا. ب ــق بالطريقــة ال ــر أن األمــر ال يتعل ــك. تذك ــع – يمكنهــم أن يرشحــوه بعــد ذل ــا لهــم، وليــس للجمي واضًح

بمعرفــة مــا يمثلــه رســمك.

ارشح لهــم أنــه ســتتم دعوتهــم لعــرض رســوماتهم إذا أرادوا، ولكــن ليــس إذا كانــوا يريدون االحتفاظ بالمناقشــة ألنفســهم. 

يجــب أن يحصــل لك زوجــن عــى لــوح وريق )فليبتشــارت( واحد.

اطلب منهم تحديد جميع المدخات، من كا الرشيكن، حى لو لم يوافقوا.

ادعم المشاركن/ات بطرح األسئلة التالية:
- ما هي العقبات الي قد يواجهها طفلك يف الحصول عى هذه الحقوق؟

- مــا هــي المعايــر والتوقعــات والضغــوط القائمــة عــى النــوع االجتماعــي الــي قــد تتداخــل مــع هــذه العمليــة؟ كلمنــا 
عمــا يمكنــك أن تفعلــه لتمنــع ذلــك.

- مــا هــي العقبــات الــي قــد تواجهــك يف تحقيــق هــذه الحقــوق، مــن خــال توقعاتــك أو ســلوكياتك أو ضغوطــك أو 
قيــودك؟

ملحوظــة للميــرس)ة(: ارشح للمشــاركن أن أدوار ومســؤوليات النــوع االجتماعــي قــد تقيــد مواهــب النــاس وقدراتهــم 

وخياراتهــم يف الحيــاة، فضــًا عــن أنهــا تخلــق مخاطــر محــددة تتعلــق بالعنــف وســوء المعاملــة. أخربهــم أن يحاولــوا تصويــر 

هــذا يف رســوماتهم، مــع تذكــر نشــاط مربــع الرجــال ومربــع النســاء ومربــع اإلنســان. ذّكرهــم بتمريــن حلقــة القــوة، إذا لــزم 

األمــر.

امنحهم 1٠-15 دقيقة للرسم.

11- اطلب من بعض المتطوعن مشاركة عملهم ومناقشتهم. أشكرهم عى المشاركة.

12- استخدم األسئلة التالية لقيادة المناقشة.

- هــل كان مــن الصعــب عليــك التفكــر يف العقبــات الــي قــد يواجههــا طفلــك يف الوصــول إىل بعــض 

الحقــوق؟

- ومــاذا عــن االختــاف بــن البنــن والبنــات، هــل اختلفــت المعوقــات؟ هــل يعامــل اآلبــاء ومقدمــو الرعايــة 

ــد مــن الفــرص )أي للتعليــم والرياضــة  ــق منــح األوالد المزي ــا بشــكل مختلــف عــن طري ــات أحياًن األوالد والبن

والقيــادة(، وإعطــاء الفتيــات فرًصــا أقــل؟
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ما الذي يمكنك فعله لمنع حدوث هذه العوائق؟ هل هذا ممكن من خال كونك قدوة إيجابية؟  -

كيف يمكنك دعم التعليم المتكائف ألطفالك؟  -

كيف يمكن أن يكون الرجال أكر مشاركة لمنع هذه العقبات؟ وماذا عن النساء؟  -

13- ارشح أن التغيــرات االجتماعيــة والسياســية تســتغرق وقًتــا وطاقــة لتحقيقهــا، لكنهــا ممكنــة، ال ســيما مــع لك جهــود 

المجلــس القومــي للمــرأة. أكــد عــى أن التغيــرات الشــخصية يمكــن تحقيقهــا، وأنهــا جوهــر األبــوة واألمومــة.

اختتم بقراءة ما يي:

كونكــم والديــن متســاوين ومشــاركن وداعمــن، ولديكــم اعــزتاز بــاألرسة كوحــدة ســليمة قائمــة عــى حقــوق اإلنســان، يزيــد 

مــن فــرص أطفالكــم يف الوصــول إىل جميــع الحقــوق. مــن الهــام أن نحــد مــن القيــود الــي قــد تفرضهــا معايــر النــوع 

االجتماعــي عــى نمــو األفــراد، وخاصــة المفروضــة عــى تعليــم األطفــال.

ســيبحث أطفالــك عــن رشكاء متســاوين وغــر عنيفــن ألنفســهم. ســوف يتعلمــون كيفيــة التواصــل بشــكل حــازم وإيجــايب، 

والدفــاع عــن حقوقهــم، والحصــول عــى الدعــم للمشــاركة الكاملــة يف المجتمــع، بغــض النظــر عــن جنســهم«.

ملحوظــة للميــرس)ة(: نظــرًا ألن تشــويه األعضــاء التناســلية األنثويــة )ختــان اإلنــاث( والــزواج المبكــر والقــرسي يؤثــران عــى 

حقــوق الطفــل يف مــر، فقــد تثــار مثــل هــذه القضايــا أثنــاء المناقشــة. بحســب الحاجــة، يجــب عــى الميــرس التأكيــد عــى 

أن المجلــس القومــي للمــرأة يشــدد عــى عــدم التســامح مطلقــا مــع الممارســات الضــارة، بمــا يف ذلــك تشــويه األعضــاء 

التناســلية األنثويــة )ختــان اإلنــاث(، وكذلــك الــزواج القــرسي والــزواج المبكــر.

اسرتاحة

تدريب تنشيطى # 19

اختبار رسيع للتنشئة اإليجابية

ــه ال يوجــد أطفــال  ــارًا قصــرًا حــول الرتبيــة اإليجابيــة نهــج يقــوم عــى فكــرة أن 14- ارشح للمشــاركن/ات أنــك ســتجري اختب

ســيئون، فقــط الســلوكيات هــى الــى تكــون جيــدة أو ســيئة. الرتبيــة  اإليجابيــة تركــز عــى نقــاط القــوة، مــع تصحيــح 

الســلوكيات غــر المرغــوب فيهــا، دون عنــف وبكفــاءة.

ــة  ــكل إجاب ــوح وريق )فليبتشــارت( حيــث ســتحدد عامــة ل 15- قــم بتقســيم المشــاركن/ات إىل مجموعتــن. قــم بإعــداد ل

صحيحــة.

@ بــداًل مــن تقســيم المجموعــة بأكملهــا إىل مجموعــات أصغــر، يكــون لك زوجــن فريًقــا واحــًدا. ال تنــى التأكيــد عــى أنــه 

يجــب أن يتفقــوا عــى اإلجابــة. اقــرأ جميــع اإلجابــات، واطلــب مــن لك زوجــن التصويــت باســتخدام برنامــج التصويــت. وبــداًل 

ــت مــن خــال إظهــار  ــك، يمكنهــم إعــداد ورقتــن، واحــدة عليهــا صحيحــة واألخــرى عليهــا غــر صحيحــة، والتصوي مــن ذل

ردهــم. يف هــذه الحالــة، اطلــب مــن أحــد الحضــور ماحظــة النقــاط الصحيحــة لــكل زوجــن عــى الســبورة/ مســتند مفتــوح 

باســتخدام مشــاركة شاشــة العــرض.

٣٠
دقيقة

٥٠
دقيقة

٥
دقائق
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16- إذا تــم تقســيمهم إىل مجموعتــن، حــدد بشــكل عشــوايئ المجموعــة الــي ســتجيب أواًل. احصــل عــى ردود عــى عبــارة 

واحــدة لــكل مجموعــة يف لك جولــة. اطلــب مــن لك مجموعــة أن تقــرر الــرد مًعــا، وأن يكــون لهــا مقــرر واحــد يمثلهــا ويعــرض 

اإلجابــة. بعــد أن تنتهــى المجموعــة مــن اإلجابــات، اقــرأ التفســر.

اسمح ببعض التعليقات بعد لك جولة.

الجولة 1
العبارة 1: العقاب الجسدى يعزز نمو األطفال.

غر صحيحة

التفسر: العقاب الجسدى يزيد من مخاطر نتائج النمو السلبية الممتدة والدائمة وال يعزز نمو األطفال.

العبارة 2: العقاب الجسدى يركز عى نقاط قوة الطفل.

غر صحيحة

التفســر: يركــز العقــاب الجســدي عــى نقــاط الضعــف، مــع الرتكــزي عــى معاقبــة الســلوك الســيئ، ويف نفــس الوقــت يكــون 

بمثابــة مثــال عــى الســلوك الســيئ للوالديــن تجــاه األبنــاء.

ــر المشــاركن عــدة مــرات حســب الحاجــة بــأن العقــاب البــدين يزيــد مــن خطــر حــدوث نتائــج نمــو  ملحوظــة للميــرس)ة(: ذّك

ــه ضــار عــى  ــدىن فعــااًل عــى المــدى القصــر، لكن ــدو العقــاب الب ــدة ودائمــة وال يعــزز نمــو الطفــل. قــد يب ســلبية ممت

ــن معهــم. ــن والطفــل والمتعامل ــكل مــن الوالدي ــد ل المــدى البعي

الجولة 2
العبارة 1: يعزز الرتبية اإليجابية من ضبط النفس لدى األطفال.

صحيحة

التفسر: يعزز الرتبية اإليجابية ضبط النفس لدى األطفال، ويعلم األطفال كيفية »الترف بشكل صحيح«.

العبارة 2: يف الرتبية اإليجابية ، يقرر الكبار واألطفال مًعا القواعد والعقوبات.

صحيحة

التفســر: هــذا النمــوذج مــن الرتبيــة اإليجابيــة يبــي عــى نقــاط القــوة لــدى الطفــل، باســتخدام الحوافــز ونمــاذج القــدوة 

لتحفــزي الســلوك الجيــد، بــداًل مــن العقــاب.

الجولة 3
العبارة 1: إن تشجيع سلوك معن يقلل من تكراره.

غر صحيحة.

التفسر: التشجيع يزيد من تكرار السلوكيات! وما تريده هو زيادة السلوك الحميد وليس زيادة السلوكيات السيئة.

العبارة 2: استخدام المدح والثناء لتشجيع السلوكيات الحميدة.

صحيحة.

التفســر: الثنــاء وســيلة فعالــة لتشــجيع الســلوك الجيــد لــدى األطفــال الــذي نرغــب يف رؤيتــه لك يــوم )عــى ســبيل المثــال، 

االنتهــاء مــن طعامهــم، تنظيــف غرفتهــم، إنهــاء نوبــات الغضــب، القــول »أنــا آســف/ة« لكونــه عدوانًيــا(. يجــب عــى اآلبــاء 

تجنــب رفــع ســقف توقعاتهــم للغايــة، حيــث يــؤدي ذلــك إىل اإلحبــاط مــن جانبهــم كآبــاء ومــن جانــب األطفــال.

ملحوظة للميرس)ة(: تأكد من تذكر المشاركن بخدمات اإلحالة الي تقدم الدعم ألولياء األمور.
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الجولة 4
العبارة 1: الثناء عى السلوكيات الحميدة يفسد الطفل.

غر صحيحة

التفســر: الثنــاء هــو وســيلة صحيــة لتشــجيع الســلوك الحميــد لــدى األطفــال وبنــاء الثقــة. ال يوجــد دليــل عــى أنــه مــر 

لألطفــال.

العبارة 2: يجب أن يتم مدح الطفل يف لك وقت.

غر صحيحة

التفســر: مــن الهــام أن نمــدح أطفالنــا فــور قيامهــم بــيشء نريدهــم أن يســتمروا يف القيــام بــه. وهــذا ال يعــىن الطيبــة- 

ألننــا يجــب أن نكــون طيبــون دائمــًا مــع أطفالنــا.

الجولة 5
العبارة 1: يعد االبتسام وعناق الطفل أمرًا هاما عند مدح الطفل.

صحيحة.

الرشح: هذا سيظهر لهم أنك سعيد)ة( بسلوكهم ويجعلهم يشعرون شعورًا جيدًا )وأنت!( ستشعر بنفس الشعور.

العبارة 2: ليس من الجيد أن نمدح أطفالنا عى حسن سلوكهم أمام اآلخرين من الكبار.

غر صحيحة

الرشح: امدح طفلك أمام اآلخرين من الكبار. سيعرفون أنك فخور)ة( بهم وال تخىش إظهار ذلك أمام اآلخرين.

الجولة 6
العبارة 1: يعود طفلك إىل المزل ويخربك أنه حصل عى درجات عالية ىف المدرسة. ال داعي لمدحه/ها.

غر صحيحة

التفسر: نحن بحاجة إىل تشجيع السلوكيات المطلوبة، كهذا السلوك.

العبارة 2: يعاين طفلك من نوبة غضب. تحتاج إىل أن تعطيه/ ها حلوى للتوقف عن التذمر.

غر صحيحة

التفســر: ال نريــد تشــجيع الســلوكيات غــر المرغــوب فيهــا. ولســت بحاجــة إىل الــرب أو الــراخ فيهــم. ســيؤدي تجاهلهــم 

إىل إرســال رســالة مفادهــا أن بكائهــم لــن ينجــح، ويف النهايــة ســيتوقفون.

الجولة 7
العبارة 1: انتهى طفلك من نوبة غضب. يجب عليك أن تمدحه/ها عى ذلك.

صحيحة

الرشح: أنت تدعمه/ تدعمها يف التوقف عن السلوك السيئ.

العبــارة 2: رضب طفلــك أختــه. ُيطلــب مــن الطفــل أن يهــدأ مــن تلقــاء نفســه، يف مــكان منفصــل- وهــو مــا نطلــق عليــه 

»وقــت مســتقطع«، يســتخدم لتقليــل هــذا الســلوك غــر المرغــوب فيــه.

صحيحة
ــة. إنهــا طريقــة للتجاهــل، وتشــمل  ــا يتــرف األطفــال بعدواني التفســر: يفضــل اللجــوء إىل الوقــت المســتقطع عندم

ــن. يجــب أال يشــمل هــذا أى عنــر مــن عنــارص العنــف. ــه أحــد الوالدي أيًضــا نقــل الطفــل إىل مــكان يكــون موجــود في
تذكــر أن الوقــت المســتقطع لــن يعمــل إال إذا كان وقتــا جيــدًا. يحتــاج اآلبــاء واألطفــال إىل االســتمتاع بوقــت جيــد مًعــا إذا 

أرادوا تطويــر عاقــات حــب ورعايــة.
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الجولة 8
العبــارة 1: لــن يعمــل الوقــت المســتقطع مــع األطفــال الذيــن تقــل أعمارهــم عــن 3 ســنوات، ألن األطفــال الصغــار يحتاجون 

إىل والديهــم لمســاعدتهم عــى الهدوء.

صحيحة

التفسر: من األفضل اللجوء إىل اإللهاء وإعادة توجيه االنتباه لألطفال دون سن 3 سنوات.

العبارة 2: الولد ييسء الترف ويسدد لكمة إىل أخيه. يجب عى الوالد أن يرخ فيه.

غر صحيحة.

التفســر: يجــب عــى الوالــد أن يــرشح للطفــل الخطــأ الــذي ارتكبــه وأن يمــدح الطفــل عندمــا يهــدأ. كمــا ذكرنــا، فــإن طريقــة 

الوقــت المســتقطع فعالــة يف التعامــل عنــد تــرف الطفــل بعدوانيــة.

17- عــد اإلجابــات الصحيحــة وقــم بإعــان الفائــز. أشــكر الجميــع وذّكرهــم بأننــا جميًعــا هنــا فائــزون؛ لكــن هــذه المــرة، كان 

هــذا الفريــق أكــر نجاًحــا قليــًا

18- ابــدأ المناقشــة. اطلــب مــن المشــاركن التفكــر يف بعــض المواقــف الملموســة مــن حياتهــم. اســتخدم األســئلة التاليــة 

لدعم المناقشــة:

- هل تعلمت شيًئا جديًدا عن الرتبية اإليجابية ؟

- هل تعلمت شيًئا جديًدا عن الرتبية اإليجابية ؟

- هل هناك يشء تود تطبيقه؟

- ما مدى صعوبة استخدام أساليب الرتبية اإليجابية ؟

- لماذا من المهم أن تحى بالصرب؟ كيف يمكننا ربط هذا النشاط بنشاط إدارة الغضب والتوتر لدينا؟

- كيف تؤثر تجاربنا عى الطريقة الي نريب بها أطفالنا؟

- هــل هنــاك انقســام بــن الرجــل والمــرأة عــى مــن يفعــل مــاذا للرتبيــه؟ هــل هنــاك يشء يمكننــا القيــام بــه 

لمشــاركة هــذا بشــكل أكــر عدالــة؟

- مــا هــي الرســالة الــي يرســلها الوالــدان إذا كان أحدهمــا فقــط مشــاركًا ىف تربيــة الطفــل؟ هــل هــذا الســلوك 

يعــزز التعــاون المتــكائف بــن الــرشكاء؟

- هل هناك فرق بن كيفية تأديب الفتيان وتربية الفتيات؟ إذا كان األمر كذلك، فلماذا هذا ضار؟

ــن  ــون واضح ــا، وأن نك ــع أطفالن ــل م ــد التواص ــا عن ــع عواطفن ــل م ــام أن نتعام ــن اله ــه م ــى أن ــديد ع ــم بالتش 19- اختت

ــة. ــر عنيف ــة وغ ــلطة إيجابي ــاظ بس ــع االحتف ــال، م ــات األطف ــرتم احتياج ــن، ونح وحازم

تذكــر، كآبــاء ومقدمــي رعايــة، نحتــاج إىل تربيــة األوالد والبنــات بنفــس المســاواة، مــن خــال منحهــم نفــس الفــرص، وكذلــك 

ــز  ــك، لتعزي ــن إىل المشــاركة بالتســاوى ىف ذل ــاج كا الوالدي ــد تأديبهــم. يحت ــا، عن ــة علمًي ــادئ المثبت اســتخدام نفــس المب

نمــوذج التعــاون والمســاواة.
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ــرة 22.  ــة يف المذك ــم عــى األدل ــة القائ ــة اإليجابي ــة حــول الرتبي ــع المعلومــات الروري ــر المشــاركن أن لديهــم جمي 2٠- ذك

اطلــب منهــم مناقشــة هــذه األســاليب مــع رشكائهــم بشــكل فــردي، بعــد انتهــاء الجلســة.

المذكرة 2٠

تدريب الئش الواحد

21- اطلــب منهــم أن يكتبــوا شــيًئا واحــًدا، قــرروا هنــا يف التدريــب، تطبيقــه يف حياتهــم األرسيــة، وخاصــة ىف عاقاتهــم مــع 

رشكائهــم وأطفالهــم، لتحســينها.

النقاط الرئيسية

22- اطلب من المجموعة تقديم بعض األفكار حول جلسة اليوم.

23- ذّكــر المشــاركن/ات بــأن الهــدف األســايس هــو أنــه بصفتنــا آبــاء ومقدمــي رعايــة، فإننــا نتعامــل مــع األطفــال معاملــة 

تتســم بالتعــاون والرعايــة والتحفــزي دون عنــف؛ يجــب أن نكــون حريصــن عــى عــدم معاملــة الفتيــان والفتيــات بشــكل 

مختلــف ألن ذلــك قــد يؤثــر يف فرصهــم وســلوكياتهم ومواقفهــم وتصوراتهــم.

تقييم اليوم

24- طلب من المشاركن/ات استكمال تقييم اليوم.

25- شكر المشاركن/ات عى مشاركتهم. ذكرهم بالموعد المتفق عليه للجلسة القادمة.

٥
دقائق

١٠
دقائق
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الجلسة 9 – وبينما نتقدم

األهداف

الوقت الموىص به: 3 ساعات

المواد الازمة:

- لوح ورق )فليبتشارت( وقلم تحديد للتقديم المبارش

@ السبورة االفرتاضية/مستند مفتوح يف خيار العرض المشرتك.

اإلعداد:

- التأكد من وجود قائمة التوقعات.

النقاط الرئيسية:
ــر  ــا يف مجموعــة. حــى إذا فك ــرًا مــن القــوة لنكشــف عــن شــعورنا بالضعــف أو أن نشــارك تجاربن ــب األمــر قــدرًا كب - يتطل

مشــارك واحــد فقــط أن يغــر طريقــة تنشــئته ألطفالــه، أو إذا زاد وعــى مشــارك واحــد فقــط، فســيتم اعتبــار الربنامــج ناجًحــا.

مقدمة تمكينية – التمكني والربط

1- الرتحيب بالمشاركن/ات. وطلب منهم استخدام كلمة واحدة لوصف شعورهم. تجول يف الدائرة.

2- طلب من أحد الحضور تكرار النقاط الرئيسية من الجلسة السابقة.

3- تقديم جدول أعمال الجلسة، مع الرتكزي عى المدة المتوقعة وتوقيتات االسرتاحة المخطط لها.

4- الطلــب مــن المشــاركن/ات اســتخدام اللــوح الــوريق )الفليبتشــارت( الــذي يحتــوى عــى قيــم المجموعــة واتفاقهــا لتذكر 

أنفســهم بمــا اتفقــوا عليــه يف الجلســة األوىل.

@ فتــح المســتند أو الســبورة الــى تحتــوي عــى القيــم واتفــاق المجموعــة عــى طريقــة العــرض المشــرتكة واطلــب مــن 

المجموعــة تذكــر أنفســهم بمــا اتفقــوا عليــه يف الجلســة األوىل.

5- اخبــار الحضــور أنــه اليــوم، ســوف نفكــر يف الجلســات الســابقة، ونعــرض مــا تعلمنــاه ومــا ســنغره يف أســاليب تنشــئتنا 

ألطفالنــا.

١٠تدريب تنشيطي 20#
دقائق

١٠
دقائق



94

فالشباك

6- تذّكــر المشــاركن/ات بــكل جلســة واحــدة تلــو األخــرى. اطلــب منهم تذكر النقاط الرئيســية من لك جلســة، مع مســاعدتهم 

عنــد الحاجة.

7- إبــراز التوقعــات الــي تــم التوصــل إليهــا يف الجلســة التمهيديــة. والنقــاش مــع المشــاركن/ات إذا كانــت توقعاتهــم قــد 

تحققــت.

أنا أعمل عىل تمكني الغري/ ما الذى يمكنىن أن أفعله وما الذى سأفعله

8- بعــد ذلــك، ذكــر المشــاركن/ات أنــه يف الجلســة التمهيديــة، ُطلــب منهــم ىف نهايــة لك تدريــب أن يكتوبــا شــئيًا واحــًدًا، 

قــرروا هنــا يف التدريــب، تطبيقــه يف حياتهــم األرسيــة، وخاصــة ىف عاقاتهــم مــع رشكائهــم وأطفالهــم، لجعلهــا أفضــل. 

اطلــب منهــم إخــراج أوراق »الــيشء الواحــد«، والبــدء يف مشــاركة ماحظاتهــم مــع المجموعــة. يمكنهــم اســتخدام 

ــكل جلســة(: ــة قبــل قــراءة القــرارات )يشء واحــد ل الصياغــة التالي

- سأكون والد/ والدة أفضل وأكر مشاركة من خال ...

اســتخدم اللــوح الــوريق )الفليبتشــارت( )الســبورة االفرتاضيــة/ فتــح المســتند يف خيــار العــرض المشــرتك( لتدويــن بعــض 

القــرارات المتكــررة.

9- بمجرد مشاركة الجميع، ابدأ المناقشة. اطلب منهم إكمال الجمل التالية:

- كانت اللحظة المفضلة لدي يف هذه المجموعة هي ...

- ئش غر متوقع حدث يف المجموعة وهو ...

- يشء أشعر بالفخر به هو ...

1٠- اختتــم بقــول إن األمــر يتطلــب قــدرًا كبــرًا مــن القــوة لتكشــف عــن أحــد أوجــه الضعــف بــك كانســان وتشــارك تجاربــك يف 

مجموعــة. حــى إذا فكــر أحــد المشــاركن يف تغيــر طريقــة تنشــئته ألطفالــه، أو إذا زاد وعــى مشــارك واحــد فقــط، فســيتم 

اعتبــار الربنامــج ناجًحــا.

الخطوات التالية

11- تشــجيع المشــاركن/ات عــى مواصلــة االجتمــاع وتقديــم الدعــم لبعضهــم البعــض. سيســاعدهم ذلــك عــى الوفــاء 

ــا  ــاركن وقًت ــح المش ــة. امن ــات الصعب ــي يف اللحظ ــم العاطف ــدر للدع ــة مص ــون بمثاب ــة ويك ــاه المجموع ــم تج بالزتاماته

لتبــادل بيانــات االتصــال، مثــل أرقــام الهواتــف المحمولــة وبيانــات الفيســبوك )Facebook( ومعلومــات االتصــال األخــرى.

هناك فرصة أن يتمكن المشاركون/ات من مشاركة ما تعلموه مع المجتمع األكرب، من خال األحداث المجتمعية.

٦٠
دقيقة

٢٠
دقيقة

٣٠
دقيقة
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٢٠
دقيقة بعد االمتحان

12- القيام بعمل تدريب تنشيطى آخر، بحسب االختيار.

الختام والشهادات

13- إجراء احتفالية تكريم وتوزيع الشهادات واختتام التدريب. وشكر الحضور عى انفتاحهم ومشاركتهم.

 أســماء األلعــاب، والتدريبــات التنشــيطية، وتدريبــات كــرس حواجــز التواصــل، 

ــن الثقــة ــاليب االســرتخاء، وتماري ــق، وأس ــاء الفري وبن

اسم اللعبة 1#
ثالث حقائق وكذبة 63

يكتــب الجميــع اســمه/ها، مــع أربــع معلومــات عــن أنفســهم عــى ورقــة كبــرة. عــى ســبيل المثــال، »محمــد يحــب الغنــاء، 

يحــب كــرة القــدم، لديــه طفــان ويحــب غســل األطبــاق«. ثــم يقــف المشــاركون/ات يف الدائــرة بأوراقهــم. واحــًدا تلــو اآلخــر، 

يعرضــون الورقــة أمــام بقيــة المجموعــة، بينمــا تحــاول المجموعــة تخمــن أي مــن »الحقائــق« كذبــة.

الخاتمــة: يف نهايــة النشــاط، اطلــب مــن المجموعــة إخبــارك بمــدى صعوبــة التعــرف عــى الكذبــة، واســأل مــا إذا كانــوا قــد 

تمكنــوا مــن تذكــر أســماء المشــاركن اآلخريــن. اطلــب منهــم العمــل بنشــاط للتواصــل مــع المشــاركن اآلخريــن والتحــدث 

معهــم يف االســرتاحات.

@ ال تعديل 

تدريب كرس حواجز التواصل 2#

من أنت64 
اطلــب مــن أحــد المتطوعــن مغــادرة الغرفــة. عندمــا يكــون المتطــوع بعيــًدا، يقــرر بــايق المشــاركن مهنــة لــه/ لهــا، مثــل 

ــوع  ــى المتط ــب ع ــة. يج ــذه المهن ــاط ه ــل نش ــاركن بتمثي ــايق المش ــوم ب ــوع، يق ــود المتط ــا يع ــاد. عندم ــائق أو صي س

تخمــن المهنــة الــي تــم اختيارهــا لــه/ لهــا مــن األنشــطة الــي يتــم تقليدهــا. اطلــب مــن المشــاركن اتخــاذ قــرار بشــأن مهنــة 

بغــض النظــر عــن نوعهــم أو جنســهم. افعــل هــذا عــدة مــرات.

الختــام: اســأل المشــاركن عمــا كان عليــه الحــال عنــد منحهــم وظيفــة، وكيــف شــعروا بأنهــم يف دور لــم يختــاروه. أكــد أنــه 

يف المجتمــع يتــم منحنــا أحياًنــا أدوارًا لــم نختارهــا ألنفســنا.

@ اطلــب مــن المتطــوع الخــروج مــن الغرفــة، أو قــم أنــت بكتــم صــوت المتحــدث، حــى ال يتمكنــوا مــن ســماع مــا قررتــه 

المجموعــة، ثــم قــم بتشــغيل الصــوت مــرة أخــرى.

63  التحالف الدويل لفروس نقص المناعة البرشية / اإليدز، غر مؤرخ

64  المصدر السابق

١٠
دقائق

٣٠
دقيقة

٤٠
دقيقة
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التدريب التنشيطى 3#

هتاف كرة القدم

المجموعــة تدعــي أنهــا تحــر مبــاراة كــرة قــدم. يقــوم الميــرس)ة( بتقســيم المجموعــة إىل أربــع مجموعــات فرعيــة. يقــوم 
ــة رأس«.  ــة« أو »مراوغــة« أو »رضب ــرة« أو »ركل ــة: »تمري ــكل مجموعــة فرعي ــك بتخصيــص إجــراء محــدد ل أو تقــوم بعــد ذل
عندمــا يــرخ الميــرس)ة( بأحــد األفعــال، تبــدأ تلــك المجموعــة الفرعيــة بالــراخ والهتــاف. عندمــا يــرخ الميــرس »جــوول!« 

يهتــف الجميــع.
الخاتمــة: أثنــاء عملنــا عــى قضايــا خطــرة، نحتــاج إىل التحفــزي، وأفضــل طريقــة لنصــل إىل هنــاك هــي أن نحظــى أواًل 

ببعــض المــرح وأن نســتمد الطاقــة مــن المجموعــة ونعطيهــا إىل اآلخريــن.
@ ينضم األزواج يف نفس المجموعة.

تدريب كرس حواجز التواصل 4#

األوركسرتا65  

قّســم المجموعــة إىل مجموعتــن حســب الجنــس واطلــب مــن نصفهــم أن يصفــق عــى ركبتيــه ومــن النصــف اآلخــر أن 

يصفــق بيديــه. يعمــل الميــرس كقائــد لألوركســرتا، حيــث يتحكــم يف مســتوى الصــوت عــن طريــق رفــع أو خفــض ذراعــه. 

يمكــن أن تســتمر اللعبــة مــع قيــام أعضــاء مختلفــن يف المجموعــة بــدور قائــد الفرقــة الموســيقية.

الختــام: اســأل المشــاركن/ات عمــا كان عليــه الحــال بالنســبة لهــم عنــد القيــام بهــذا التمريــن. أخربهــم أن المجتمــع يتــرف 

أحياًنــا كقائــد الفرقــة الموســيقية »المايســرتو«، وغالًبــا مــا يحافــظ عــى أن تبقــى إحــدى المجموعــات صامتــة تمامــًا. 

يحتــاج قائــد الفريــق الجيــد إىل إيجــاد أفضــل طريقــة لتنســيق األوركســرتا، بحيــث يتــم اســتخاص األفضــل مــن لك العــب أو 

مجموعــة. ثــم يمكننــا أن نصنــع معــًا الموســيقى. يحتــاج المجتمــع، تمامــًا كقائــد الفرقــة الموســيقية، إىل أن يتطــور تمامــًا 

كالمايســرتو، ويمكــن لــكل واحــد منــا مســاعدة هــذا المجتمــع يف الوصــول إىل هنــاك.

@ استخدم إحدى يديك لقيادة مجموعة، واألخرى إلدارة المجموعة الفرعية األخرى.

تدريب تنشيطي 5#

صورة المرآة

ينقســم المشــاركون/ات يف أزواج. يقــرر لك زوج أي منهمــا ســيكون »المــرآة«. يقــوم هــذا الشــخص بعــد ذلــك بتقليــد 

ترفــات رشيكــه )كالمــرآة(. بعــد مــرور بعــض الوقــت، اطلــب مــن الزوجــن أن يتبــادال األدوار حــى يكــون الشــخص اآلخــر هــو 

»المــرآة«.

الختــام: اســألهم عمــا كان عليــه الحــال يف بعــض األدوار، ثــم كيــف كان الحــال يف دور آخــر. اســأل بعــض المشــاركن. اختتــم 

بالقــول بــإن هــذا النشــاط هــو مقدمــة لموضــوع اليــوم عــن القــوة ومشــاركتها. أخــرب المجموعــة أنــه يف بعــض األحيــان 

يف حياتنــا نشــعر بأننــا ليــس لدينــا القــوة أو أننــا ال نســيطر عــى أنفســنا أو عــى حياتنــا. وأحياًنــا، نشــعر أن لدينــا قــدرًا كبــرًا 

مــن القــوة عــى شــخص مــا لدرجــة أنــه يشــعر وكأنــه يتبــع تعليماتنــا فقــط.

@ يعمل المشاركون مع أزواجهم.

65  المصدر السابق.
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تدريب كرس حواجز التواصل 6#

قائمة التسوق

تقــوم المجموعــة بتشــكيل دائــرة. يبــدأ أحــد األشــخاص بالقــول »أنــا ذاهــب إىل الســوق لــرشاء الســمك«. يقــول الشــخص 
التــايل، »أنــا ذاهــب إىل الســوق لــرشاء الســمك والبطاطــس.« يكــرر لك شــخص القائمــة، ثــم يضيــف عنــرًا. الهــدف هــو أن 

تكــون قــادرًا عــى تذكــر جميــع العنــارص الــي قــام جميــع األشــخاص بإدراجهــا مــن قبــل.
الخاتمــة: اســألهم عــن مــدى صعوبــة تذكــر لك العنــارص. ذّكرهــم بمــدى أهميــة االنتبــاه إىل مــا يفعلــه أو يقولــه الشــخص 

اآلخــر، عندمــا نعمــل معــًا كفريــق.

@ يتــم اســتدعاء المشــاركن/ات مــن قبــل الميــرس لمواصلــة القائمــة، بــداًل مــن التطــوع. بهــذه الطريقــة ســوف تبقيهــم 

يف حالــة تأهــب وينتظــر لك منهــم أن يتــم لفــظ اســمه/ها. يجــب عــى الميــرس االنتبــاه إىل عــدم اســتدعاء أحــد الحضــور 

مرتــن.

تدريب تنشيطي 7#

كيف أشعر؟66 

يجلــس المشــاركون/ات يف دائــرة. يأخــذ المشــاركون/ات دورهــم يف تمثيــل المشــاعر. يحــاول المشــاركون اآلخــرون تخمــن 

الشــعور الــذي يتــرف بــه الشــخص. الشــخص الــذي يخمــن الشــعور الصحيــح يقــوم بتمثيــل الشــعور التــاىل. يمكــن 

ــة أكــر مــن شــخص. قــم بعــدة جــوالت، مــع مراعــاة الوقــت. ــة إجاب للميــرس)ة( أيًضــا أن ينــادي الشــخص التــايل، يف حال

اسأل المشاركن/ات عن مدى صعوبة لعب المشاعر. اسألهم عن مدى صعوبة تخمن المشاعر.

الخاتمــة: يف بعــض األحيــان يكــون مــن الســهل أن تــرى كيــف يشــعر أحــد األشــخاص. لكــن يف بعــض األحيــان، مــا نــراه ليــس 

يف الواقــع مــا يحــدث يف قلــب الشــخص. اليــوم ســنتعامل مــع المشــاعر.

@ يمكــن للمشــاركن/ات الــرد يف الدردشــة أو اســتخدام األوراق لكتابــة المشــاعر وإظهارهــا للكامــرا. يدعــو الميــرس)ة( 

ــل عاطفــة. ــايل ليقــوم بتمثي الشــخص الت

تدريب تنشيطى 8#

تحريك األطراف

اطلب من الجميع الوقوف وهز أطرافه لمدة 1٠ ثواٍن.

@ اطلب من المشاركن/ات النهوض.

أسلوب االسرتخاء 9#

التنفس بعمق وإدراك.

اعرض عى المشاركن/ات الصور المطبوعة.

دعهم يرون ذلك، ثم يقرؤوا التاىل ببطء:

»دعونا نبدأ بطريقة التنفس.«

66  المصدر السابق.
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اطلــب مــن الجميــع أن يكونــوا ىف وضعيــة مريحــة إمــا بالوقوف أو الجلــوس عى كريس أو عى األرض أو باالســتلقاء. 

اطلــب مــن المجموعــة أن يغلقــوا أعينهــم ويركــزوا انتباههــم عــى تنفســهم، خاصــة عــى الشــهيق والزفــر. يجــب 

أن ياحظــوا كيــف يدخــل النَفــس ويخــرج مــن الجســم. اطلــب مــن المجموعــة أن تاحــظ مــا يحــدث لمعدتهــم أثنــاء 

تنفســهم- فأنــت تريــد أن تتمــدد المعــدة كلمــا استنشــقت المزيــد مــن الهــواء، وأن تنقبــض أثنــاء الزفــر.

أخربهــم أن يتنفســوا ببــطء عــن طريــق األنــف لمــدة ثــاث ثــوان، ويحتفظــوا بالنفــس لمدة ثانيــة واحدة، ثــم يقوموا 

بالزفــر مــن الفــم لمــدة أربــع ثــوان. افعــل ذلــك عــدة مــرات حــى يشــعروا بالراحة.

ارشح للمجموعــة أن التنفــس العميــق يســاعد عــى الهــدوء واالســرتخاء والرتكــزي. إذا شــعروا يف أي وقــت بمشــاعر 

قويــة- الخــوف أو القلــق أو العصبيــة أو الغضــب- فــإن أخــذ النفــس بعمــق والرتكــزي عــى التنفــس، يمكن أن يســاعد. 

هــذا النــوع مــن التنفــس العميــق يزيــد مــن كميــة األكســجن الــذي يدخــل مجــرى الــدم ويحســن وظائــف األعصــاب 

الــي تتحكــم يف معــدل رضبــات القلــب، ممــا يقلــل مــن الغضــب والقلــق والتوتــر.

دع المجموعــة تقــوم بتمريــن التنفــس هــذا يف صمــت. عنــد االنتهــاء، اشــكرهم عــى مشــاركتهم المخلصــة 

والصادقــة يف هــذا النشــاط المــئ بالمشــاعر الجارفــة. ذكرهــم كــم تقــدر ثقتهــم بــك كميــرس.

@ ال يوجد حاجة إىل عمل أي تعديل. 

نشاط بناء فريق  10#

المطر

تتضمــن هــذه اللعبــة الكثــر مــن التعــاون والتــآزر الجماعــي. قّســم المجموعــة إىل ثــاث فــرق أصغــر واطلــب مــن لك 

مجموعــة الوقــوف مًعــا. ارشح لهــم أنهــم ســيقومون بعمــل عاصفــة ممطــرة عــن طريــق إصــدار أربعــة أصــوات بســيطة 

ــة واحــدة. ارشح بوضــوح شــديد أن األصــوات كالتــايل: يف جول

- رذاذ المطر 

– افرك يديك برفق مًعا لعمل صوت ضوضاء هامس.

- مطر خفيف

– حــرك يديــك ألعــى وألســفل يف اتجاهــن متعاكســن، مــع احتــكاك راحــة اليــد ببعضهــا البعــض، كمــا لــو كنــت 
تنظــف الرمــل عــن راحــة اليــد.

- مطر غزير 

– صفق يديك.

- المطر الربد

 – صفق براحي يديك عى فخذيك.
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اجعــل المجموعــة األوىل تبــدأ بإصــدار أصــوات رذاذ. بمجــرد أن ينتهــوا، اســتدر وأرش للمجموعــة الثانيــة لتبــدأ بالــرذاذ، ثــم 

المجموعــة الثالثــة. عــد إىل المجموعــة األوىل واطلــب منهــم بــدء أصــوات المطــر الخفيــف بينمــا يحتفــظ اآلخــرون بصــوت 

الــرذاذ الــذي يقومــون بــه، ثــم انتقــل إىل المجموعــة الثانيــة وافعــل الــيشء نفســه، ثــم إىل المجموعــة الثالثــة. حافــظ عــى 

الجولــة حــى تقــوم لك األجــزاء بصــوت تســاقط المطــر الــرَبَد.

بعــد ذلــك، ارجــع إىل الــوراء لمــا قمتــم بــه مــن قبــل بحيــث تتوقــف المجموعــة األوىل عــن عمــل صــوت المطر الــربد وتهطل 

األمطــار الغزيــرة، ثــم المجموعــة الثانيــة، ثــم المجموعــة الثالثــة، حــى ترجــع لنقطــة المطــر الخفيــف ثم الــرذاذ فقط.

قــل: يف البدايــة كانــت الريــاح تهــب عــى األشــجار، ثــم بــدأ يتســاقط مطــر خفيــف، ثــم مطــر غزيــر، ثــم مطــر وابــل، ثــم تــاىش 

لك يشء.

الختــام: اســأل المجموعــة عــن مقــدار االختــاف الــذي يحدثونــه عندمــا يصــدر الفــرد الصــوت وحــده وعندمــا يكــون لديهــم 

الفريــق بأكملــه يعمــل مًعــا بنفــس الوتــرة )نحــو نفــس الهــدف(. أغلــق بقــول »ســهم واحــد يمكــن كــرسه بســهولة ولكــن ال 

يمكــن كــرس 1٠ أســهم بحزمــة واحــدة«.

@ بــداًل مــن الوقــوف يف مجموعــات، قّســم المشــاركن إىل مجموعــات عــن طريــق تعيــن لك مشــارك بالرقــم 1 أو 2 أو 3. 

عنــد إعطــاء التعليمــات، قــل »المجموعــة األوىل، رذاذ«، أو »المجموعــة الثانيــة، المطــر الــربد«. تأكــد مــن أن الجميــع يعــرف 

المجموعــة الــي ينتمــي إليهــا. كــن واضحــا يف إعطــاء التعليمــات. وليكــن صوتــك واضحــًا للجميــع.

تدريب تنشيطي 11#

تمرين بدين

اطلــب مــن المشــاركن/ات الوقــوف. اطلــب مــن أحــد الحضــور قيــادة المجموعــة ببعــض تماريــن التمــدد البســيط. بعــد 

بضــع دقائــق، اســأل المشــاركن/ات عمــا كان عليــه القيــام بالتمريــن.

@ اطلــب مــن المشــاركن/ات الوقــوف أمــام الكامــرا الخاصــة بهــم. يقــوم الشــخص الــذي يقــود الباقــن أثنــاء التمريــن 

بتشــغيل الصــوت.

تدريب تنشيطي 12#

تمرير اإليقاع67 
 

اجعــل جميــع المشــاركن/ات يشــكلون دائــرة. لتقديــم التمريــن، فقــط قــل: »ســأنظر بوجهــى ناحيــة الشــخص الموجــود عــى 

يســاري وأجــري اتصــااًل بالعــن معــه، وســنحاول التصفيــق بأيدينــا يف نفــس اللحظــة.« ]وضــح لهــم كيــف[.

بعــد ذلــك، ســوف يســتدير إىل اليســار ويصفــق يف نفــس الوقــت مــع الشــخص الــذي بجانبــه. قــل: »ســنقوم بتمريــر اإليقــاع 

»حــول الدائــرة. دعونــا نحــاول ذلــك اآلن ونتذكــر إجــراء اتصــال بالعــن ومحاولــة التصفيــق يف نفــس الوقــت«.

يرتاكــم اإليقــاع ويمكــن للميــرس)ة( أن يقــول »أرسع« أو »أبطــأ« لزيــادة الرسعــة. بمجــرد مــرور اإليقــاع التصفيقــى حــول 

الدائــرة، قــل: »اآلن ســنحاول جعــل اإليقــاع أرسع وأرسع.«

67  صندوق األمم المتحدة للسكان 2٠٠5
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يبــدأ »اإليقــاع« بالمــرور حــول الدائــرة، مــن شــخص إىل آخــر. ذّكــر النــاس بذلــك دائمــًا، حــى لــو توقــف للحظــة عندمــا يفــوت 

أحدهــم اإليقــاع.

الختــام: اســأل باختصــار عمــا إذا كان المشــاركون قــد اســتمتعوا بالتمريــن. اطلــب مــن المجموعــة أن تصــف، دون اســتبعاد 

أحــد، مــا يحــدث يف لعبــة الفريــق المرتابــط عندمــا يفشــل أحــد الاعبــن بتمريــر اإليقــاع. ذكــر المجموعــة أنــه للحصــول عــى 

أفضــل النتائــج عنــد العمــل كفريــق، يعتمــد الجميــع عــى األعضــاء اآلخريــن بالفريــق.

ــه  ــه الرقــم قبل ــروا مــن لدي ــب مــن المشــاركن أن يتذك ــم العــد. اطل ــكل مشــارك، ث ــدأ مــن واحــد ل ــن رقــم يب @ قــم بتعي

ــدة. ــاع واح ــوى إيق ــال س ــك إرس ــة«. ال يمكن ــرة افرتاضي ــكيل »دائ ــع تش ــن، م ــدأ التمري ــم اب ــده. ث وبع

التدريب التنشيطي 13#

)we will, we will أغنية(

اطلــب مــن المشــاركن/ات الوقــوف يف الدائــرة. قــم بتعليــم المشــاركن نمــط دوســتن بالقــدم وتصفيقــة باليــد والقيــام 

بهمــا مًعــا. )النمــط: دوســة، دوســة، تصفيقــة، دوســة دوســة تصفيقــة(. إذا كان هنــاك المزيــد مــن الوقــت، يمكنــك جعــل 

األفــراد يصنعــون أنماطهــم الخاصــة للمجموعــة لتقليدهــا. اســأل المشــاركن كيــف شــعروا عندمــا اســتمعوا لنــا جميعــًا 

صوتــًا واحــدًا منســجمًا ومزتامًنــا مــع بعضهــم البعــض.

الخاتمة: مًعا، يمكننا أن نصنع أشياء رائعة.

@ اطلب من المشاركن أن يصفقوا بأيديهم عى أرجلهم.

تدريب تنشيطي 14# 
ما الذي تغري؟ 68

ينقســم المشــاركن/ات إىل أزواج. يراقــب الــرشكاء بعضهــم البعــض ثــم يحاولــون أن يحفظــوا مظهــر رشيكهــم/ رشيكتهــم. 

ــر أحدهمــا ظهــره بينمــا يقــوم اآلخــر بإجــراء ثــاث تغيــرات عــى مظهــره؛ عــى ســبيل المثــال، وضــع ســاعته عــى  ثــم يدي

المعصــم اآلخــر، وإزالــة نظاراتــه، أو تشــمر كمــه. ثــم يســتدير الاعــب اآلخــر ويحــاول تحديــد التغيــرات الثاثــة. ثــم يتبــادل 

الاعبــون األدوار. بعــد قيامهــم بالتمريــن، اســأل المشــاركن/ات عــن مــدى صعوبــة اكتشــاف مــا تغــر.

الختــام: مــن الهــام أن نــويل اهتماًمــا لألشــخاص يف حياتنــا. يف بعــض األحيــان، نحتــاج إىل أن ناحــظ أنفســنا إذا كان 

الشــخص بحاجــة إىل الدعــم، وال يجــب االكتفــاء بانتظــاره أن يطلــب منــا هــذا الدعــم، أو مــن المجتمــع لجعــل االهتمــام 

القاعــدة ىف التعامــل.

@ يعمل كا زوجن مع الرشيك.

68  التحالف الدويل لفروس نقص المناعة البرشية / اإليدز، غر مؤرخ
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تدريب تنشيطي 15#

معرض األنشطة

اطلــب مــن المشــاركن/ات الوقــوف يف الدائــرة. يســتدعى الميــرس أنشــطة مختلفــة. يجــب عــى المشــاركن/ات تقليدهــا 

لمــدة 1٠ ثــواٍن عــى األقــل. بعــد فــرتة، يقــوم الميــرس بترسيــع اإليقــاع. يدعــو الميــرس إىل تقليلــد األنشــطة التاليــة:

- الرقص مثل راقصة الباليه - أرجحة كرة القدم      

- أرجحة لتسديد الكرة بمرب الجولف         - الحفر

- تنظيف النوافذ - تغير حفاضات    

- حمل طفل يبي  - دق مسمار    

الخاتمة: اسأل المشاركن/ات عما إذا كان هذا التدريب التنشيطى نجح ىف تنشيطهم أم ال.

@ ال توجد حاجة للتعديل.

تمرين الثقة 16#

اطلــب مــن المشــاركن أن يكونــوا ثنــاىئ مــع رشكائهــم. اطلــب منهــم أن يخــربوا رشيكهــم بأحــد أســباب ثقتهــم بهــم، ولمــاذا 

يمكــن لرشيكهــم أن يثــق بهــم. يجــب أن يقولــوا لرشيكهــم فقــط:

»أثق بك، ألن...«

»يمكنك أن تثق يب، ألن...«

أكــد عــى أن العاقــات العادلــة والمنصفــة تقــوم عــى الثقــة المتبادلــة والدعــم وليــس عــى عــدم المســاواة أو الهيمنــة. 

اتــرك 5 دقائــق لهــذا التمريــن، ثــم عــودوا إىل المجموعــة.

@ ال حاجة إلجراء تعديل.

تدريب تنشيطي 17#

العد التصاعدي/ التنازيل

اطلــب مــن المشــاركن/ات الوقــوف يف دائــرة. يجــب عــى المشــاركن/ات العــد مــن 1 إىل 2٠. إال أن، هنــاك قاعــدة واحــدة: ال 
يوجــد ترتيــب معــن. يجــب عــى المشــاركن/ات أن يرفعــوا صوتهــم بالرقــم التــاىل وقتمــا أرادوا. ولكــن إذا مــا رفــع اثنــان مــن 

المشــاركن صوتهــم بنفــس الرقــم، عليــك أن تبــدأ العــد مــن 1 مــرة أخــرى.
بمجرد أن تصل إىل 2٠، اطلب بعض التعليقات حول مدى صعوبة القيام بهذا التمرين.

الخاتمــة: التواصــل ال يقتــر فقــط عــى أن نقــول أشــياء؛ ولكنــه يتعلــق بماحظــة رســالة هــذا التواصــل وكيــف يمكننــا أن 
نعمــل عــى توصيــل تلــك الرســالة إىل طــرف آخــر.

@ ال يوجد حاجة إلجراء تغير.
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تدريب تنشيطى 18#

العد التصاعدي/ التنازيل69 

اطلــب مــن المشــاركن/ات تشــكيل دائــرة. ارشح أن المجموعــة تحتــاج إىل العــد مًعــا مــن 1 إىل 5٠. هنــاك بعــض القواعــد: ال 

يجــب أن تقــول »ســبعة« أو أي رقــم مضاعــف للســبعة. بــدال مــن ذلــك، عليهــم أن يصفقــوا بأيديهــم. إذا قــال شــخص مــا 

ســبعة أو مضاعفــات ســبعة، فابــدأ يف العــد مــرة أخــرى. اســأل المجموعــة عمــا شــعروا بــه خــال هــذا التمريــن.

@ قــم بتعيــن رقــم يبــدأ مــن واحــد لــكل مشــارك، ثــم العــد. اطلــب مــن المشــاركن أن يتذكــروا مــن لديــه الرقــم الــذي قبلــه 

والرقــم الــذي يــى رقمــه. ثــم ابــدأ التمريــن، مشــكلن معــًا »دائــرة افرتاضيــة«.

تدريب تنشيطي 19#

هيا بنا نرقص

هــذا تدريــب تنشــيطى ســهل. اطلــب مــن أحــد الحضــور يف المجموعــة تشــغيل أغنيــة لمــدة 3 دقائــق. اطلــب مــن 
المجموعــة النهــوض مــن مقاعدهــم ومحاولــة االســرتخاء والرقــص عليهــا. يمكنــك أيضــا مجــرد التصفيــق بيديهــم.

الختــام: اســأل المشــاركن عــن رأيهــم، إذا كان مــن األســهل القيــام بهــذا النشــاط اآلن، أكــر ممــا كان ســيكون عليــه عندمــا 
بدأنــا التدريــب. العمــل كفريــق هــو أمــر هــام. اطلــب مــن الفريــق أن يمنحــوا أنفســهم جولــة مــن التصفيــق لشــجاعتهم 

وعملهــم الجــاد.
@ يجوز للميرس)ة( تحضر أغنية قبل التمرين وتشغيلها.

التدريب التنشيطي 20#

ما األكرث تأثرياً

اطلــب مــن بعــض المشــاركن/ات تكــرار تدريــب تنشــيطى أعجبهــم أو أن يبتكــروا تدريــب تنشــيطى جديــد. إذا لــم يتمكنــوا 

مــن تذكــر أي يشء، فاقــرتح عليهــم تدريــب العاصفــة المطــرة.

 
صندوق األدوات

ســيتم طباعــة هــذا القســم لــكل مشــارك. تأكــد مــن طباعــة لك مذكــرة باســتخدام خيــار الطباعــة عــى وجــه واحــد. اعمــل 

ــث يصعــب  ــا بحي ــد جذاًب ــة وأقــام رصــاص. اجعــل المجل عــى التأكــد مــن حصــول المشــاركن عــى أوراق فارغــة إضافي

عليهــم أن يضيعونــه. اتــرك مســاحة يف الصفحــة األوىل للمشــاركن لوضــع عامــة/ كتابــة اســم، حــى ال تختلــط المجلــدات.

الرصد والتقييم
يقوم المدرب بإعداد و طرح إستبيان التقييم و الرصد عى المتدربن ىف نهاية التدريب.

69  المصدر السابق.
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الملحق 1: نظرة رسيعة عىل أفضل الممارسات

يوجــد عــدد مــن المبــادرات قيــد التنفيــذ يف مــر، إقليمًيــا وعالمًيــا، لتعزيــز مشــاركة الرجــال بشــكل أكــر إيجابيــة يف التنشــئة 

ــك يف  ــوع االجتماعــي، وكذل ــاء أكــر نشــاًطا ورشكاء منصفــن بالن ــوا آب ــة، وتحفــزي الرجــال وتدريبهــم ليكون ــم الرعاي وتقدي

الحمــات حــول أدوار الرجــال يف صحــة األم والطفــل وتربيــة األطفــال بطريقــة غــر عنيفــة، مــن أجــل تغيــر أعــراف المجتمــع 

حــول الرجــال وحــول تقديــم الرعايــة.

ــع  ــوة اإليجابيــة يســتخدم يف عــدة مــدن بجميــع أنحــاء مــر. يتب ــًا لألب أطلقــت هيئــة كــر الدوليــة يف مــر مؤخــرًا دلي

دليــل المســاواة بــني الجنســني واألبــوة المنصفــة للنــوع االجتماعــي 7٠ منهجيــة ُتجمــع ممارســات مختلفــة وُتركــز 

عــى العمــل مــع اآلبــاء.

ــة )اليونيســف( يف  ــا للتحســن الشــامل للتنشــئة يف المجتمــع المــري، أطلقــت منظمــة األمــم المتحــدة للطفول دعًم

ــة  ــن وزارات الحكوم ــم م ــرة، بدع ــة المبك ــة الطفول ــول تنمي ــي ح ــع الوع ــة لرف ــات األوىل مهم ــة اللحظ ــرًا حمل ــر مؤخ م

ــة المبكــرة باعتبارهــا جــزء مــن الربنامــج الشــامل. ــة الطفول ــة التنشــئة لتنمي ــم إعــداد منهجي ــة71.  ت ــة ذات الصل المري

يعــد الربنامــج P مصــدرًا معروًفــا جيــدًا إلرشاك الرجــال يف صحــة األم والطفــل، وتقديــم الرعايــة، ومنــع العنــف ضــد 

النســاء واألطفــال، مســتخدًما منظــور المســاواة يف النــوع االجتماعــي، ومتيحــًا أدوات ومــوارد للمنظمــات للعمــل مــع 

الرجــال، ومعــززًا مــن مشــاركتهم كمقدمــي رعايــة باعتبارهــا إحــدى االســرتاتيجيات المتعــددة لتعزيــز صحــة األم والطفــل، 

ورفــاه األرسة، والمســاواة يف النــوع االجتماعــي.72  عنــد تكييفهــا بحســب الســياق، يمكــن لتدخــات التحــول للتــوازن بالنــوع 

االجتماعــي مــع الرجــال واألزواج المبنيــة عــى الربنامــج P أن تكــون فعالــة يف تغيــر أوجــه عــدم المســاواة يف النــوع 

االجتماعــي الراســخة ومجموعــة مــن النتائــج الســلوكية المتعلقــة بالصحــة.73  تــم تعديــل المنهجيــة الســتخدامها يف لبنــان 

وفلســطن، بالرتكــزي عــى تنميــة الطفولــة المبكــرة. يف لبنــان،74  كان للتجربــة مــع األزواج نتائــج واعــدة يف الحــد مــن عنــف 

الرشيــك الحميــم والعنــف ضــد األطفــال، ويف زيــادة اتخــاذ القــرارات األرسيــة المتكافئــة وتقديــم الرعايــة المشــرتكة، ويف 

تغيــر المواقــف حــول معايــر النــوع االجتماعــي وأدواره. 75 ويف فلســطن، تــم تدريــب رشكاء برنامــج P لتنميــة الطفولــة 

المبكــرة76  عــى تنفيــذ هــذه المنهجيــة، ويتــم حالًيــا تجربتهــا.

7٠  هيئة األمم المتحدة للمرأة وهيئة كر الدولية يف مر 2٠2٠

71  يونيسف مر 2٠18

.2٠13 )REDMAS( وريدماس ) Cultura Salud( وكالتورا سالود )Promundo( 72  بروموندو

73  دويل وآخرون 2٠18.

2٠19 )ABAAD( ومركز أبعاد للدراسات والبحوث )Promundo-US( 74  بروموندو-الواليات المتحدة

2٠19 )ABAAD( ومركز أبعاد للدراسات والبحوث )Promundo-US( 75  بروموندو-الواليات المتحدة

76  هيئة األمم المتحدة للمرأة 2٠2٠
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إن العمــل مــع الرجــال عــى تغيــر المواقــف والســلوك يأخــذ وقًتــا، ولكنــه فعــااًل إذا مــا تــم ربطــه باســرتاتيجيات التواصــل 

وأجنــدة أوســع متعلــق بإعــداد الربامــج والدعــوة للتحــول الهيــكي طويــل األجــل بالنــوع االجتماعــي. ثمــة مثــال عــى هــذا 

ــة، والــي تتمثــل مهمتهــا يف  ــوة العالمي ــة األب ــة مــن كــر )MenCare(: حمل ــط، عــى المســتوى العالمــى، وهــي حمل الرب
تعزيــز مشــاركة الرجــال كآبــاء ومقدمــي رعايــة منصفــن ومتجاوبــن وغــر عنيفــن. 77

تعمــل حملــة أنــا هنــا اإلقليميــة عــى نــرش الوعــي حــول األعــراف المبنيــة اجتماعًيــا الــي تــؤدي إىل اضطــاع المــرأة بــدور 

أقــل يف االقتصــاد الرســمي مدفــوع أجــر78.  وتتضمــن مــوارد الحملــة مجموعــة تعليميــة لتمكــن المــرأة، وتضمــن 

أفاًمــا قصــرة يف إطــار عمــل أوســع إلثــارة التفكــر يف القوالــب النمطيــة للنــوع االجتماعــي وتغيــر الســلوك لــدى النســاء 

والرجــال79. 

كمــا تعــرف حركــة العالــم يحتــاج إىل أب )The World Needs a Father( نفســها عــى أنهــا »حركــة عالميــة مــن اآلبــاء 

الملزتمــن ببنــاء أرس ال يمكــن فكهــا ومجتمعــات ســليمة.8٠«  الحركــة موجــودة يف مــر وتقــوم بتنظيــم مخيمــات لــألرس.

 )ABAAD( تــم وضــع دليــل تــم التحقــق منــه مــن حيــث الســياق والثقافــة للتفكــر خــارج الصنــدوق عملــت بــه تجريبيــًا أبعــاد

وهــى منظمــة غــر حكوميــة يف لبنــان، باعتبــاره إنجــازًا آخــر لربنامــج برنامــج الرجــال والنســاء مــن أجــل المســاواة بن الجنســن. 

ُصمــم هــذا الربنامــج لبنــاء قــدرات المنظمــات والمدربــن العاملــن مــع الرجــال، وقــد تــم إنتاجــه للمنظمــات غــر الحكوميــة 

الرشيكــة يف مــر، والعــراق، واألردن، ولبنــان، وليبيــا، والمغــرب، وفلســطن، وســوريا، وتونــس، واليمــن، متيحــًا المعلومــات 

الازمــة المطلوبــة إلجــراء التدريبــات حــول الذكوريــة وإرشاك الرجــال81. 

طــور مركــز تدريــب هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة أداة تســمى الذكوريــة والعنــف ضــد النســاء والفتيــات، تهــدف إىل تعزيــز 

قــدرات الممارســن والمدافعــن لدمــج القضايــا الذكوريــة فيمــا يتعلــق بالعمــل للقضــاء عــى العنــف ضــد النســاء 

ــات82.  والفتي

أخــرًا، عنــد النظــر إىل األمثلــة اإليجابيــة مــن قطــاع الــرشكات، قامــت مجموعــة منصــور- رشكــة عاملــة يف مــر، خــال العــرش 

ســنوات الماضيــة، بمراجعــة سياســاتها، مــن حيــث االســتجابة للنــوع اإلجتماعــي، والتنــوع يف النــوع اإلجتماعــي، والتميــزي 

عــى أســاس النــوع االجتماعــي. ويف عــام 2٠15، أطلقــت الرشكــة برنامًجــا لتمكــن المــرأة لتــويل المزيــد مــن المناصــب 

القياديــة واإلداريــة. كمــا تواصــل مجموعــة منصــور العمــل عــى فجــوة التوظيــف بــن الرجــال والنســاء، حيــث تعمــل عــى 

أن تتــويل النســاء المناصــب الــي يهيمــن عليهــا الذكــور تقليدًيــا. 83 

.2٠13 )MenCare( 77  من كر

78  هيئة األمم المتحدة للمرأة 2٠19ب.

79  شبكة آنا هنا الدولية. غر مؤرخة.

8٠  العالم يحتاج إىل أب. غر مؤرخ.

81  هيئة األمم المتحدة للمرأة 2٠17أ.

82  هيئة األمم المتحدة للمرأة 2٠16أ.

83  هيئة األمم المتحدة للمرأة وبروموندو )Promundo( 2٠18أ.
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الملحق 2: قائمة المعايري المفضلة الختيار الميرس

األفراد

إن المهارات والخربة المطلوبة هي:

1- خلفيــة تعليميــة وكفــاءة مناســبة )أي دراســات اجتماعيــة، دراســات يف النــوع االجتماعــي، العمــل االجتماعــي، علــم 

النفــس(؛

2- لديه الزتام ومعرفة سليمة بنظريات ومفاهيم النوع االجتماعي؛

3- لديه خربة ذات صلة بتعليم تنشئة األطفال؛

ــة باســتخدام مناهــج تشــاركية  ــة وتيســر الجلســات الجماعي ــة االجتماعي ــه خــربة لعــدة ســنوات كميــرس يف التنمي 4- لدي

ــر ســلوكياتهم؛ ــة مــن شــأنه تحفــزي المشــاركن عــى التفكــر وتغي ــة للغاي وتصاعدي

5- يتمتع بخربة يف العمل عى مستوى أنحاء الجمهورى أو المستوى المحى المحدد؛ و

6- يتمتع بمهارات حل الزاع.

الكفاءات األساسية والوظيفية:

1- االلزتام بالعمل والتفرغ طوال مدة الربنامج.

2- لديــه إدراك للســياق الثقــايف وقــادر عــى عــرض مناهــج حساســة مــن الناحيــة الثقافيــة لتســهيل التغيــر الســلويك 

واالجتماعــي.

3- يدعم قيم الربنامج – حقوق اإلنسان والاعنف والمساواة بن الجنسن وتمكن المرأة.

4- ميرس واثق، حصل عى تدريب عى مهارات التيسر ولديه خربة يف تيسر الفعاليات بمجموعات. 

5- يحرتم الثقافة والتقاليد.

6- يتمتــع بمهــارات تواصــل جيــدة، ويســتخدم مصطلحــات مفهومــة، ولديــه مهارات االســتماع النشــط الجيدة، ويســتخدم 

لغــة حساســة للنــوع االجتماعي.

7- يراعى ديناميكيات المجموعة ولديه القدرة عى حفظ النظام دون المساومة عى جو من االنفتاح والتفاعل.

8- يظهر إلماًما قوًيا بموضوع الدورة، وقدرة عى دمج الخربات الشخصية إلثراء نتائج المتعلم. 

ــة عــى العمــل بمفــرده ويف  ــزتام بالعمــل وقــدرة مثبت ــة مــن االل ــة بدرجــة عالي ــادة ذاتي ــات عمــل وقي ــع بأخاقي 9- يتمت

ــه.  مجموعــة بأقــل توجي

1٠- مســتعد لمواجهــة ممارســات وأعــراف ثقافيــة ضــارة، ولتحــدي مقاومــة المشــاركن بالــدورات وتحزياتهــم فيمــا يتعلــق 

بقضايــا النــوع االجتماعــي، والتفكــر يف ممارســاتهم الخاصــة

11- يتمتع بمهارات إدارية جيدة )تنظيم الوقت، التنظيم اإلداري(.

12- لديه خربة يف استخدام أدوات وأساليب الرصد والتقييم.

13- متفرغ للمتابعة مع الجهات المستفيدة، الرسمية منها وغر الرسمية.

14- لديــه كفــاءة ولــو أوليــة يف اســتخدام الحاســب اآلىل، وخاصــة الخــربة يف اســتخدام أدوات عقــد المؤتمــرات عرب اإلنرتنت، 

أو التعلــم الرسيــع يف مجــال تقديــم التدريــب عــرب اإلنرتنت.

ــب  ــه يرغ ــذى ب ــوذج يحت ــة نم ــون بمثاب ــن ليك ــان المتعلم ــة يف أذه ــزز المصداقي ــة تع ــة منمق ــة احرتافي ــع بهيئ 15- يتمت

المشــاركون يف تقليــده.

16- يتمتع بأسلوب تعاوين جيد للمشاركة يف التيسر.
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17- شخصية ودودة واجتماعية ومريحة يف عدة مواقف.

18- شخصية منظمة وتعتىن بالتفاصيل وحاسمة.

19- شخصية مرنة وقادرة عى التكيف برسعة مع التغير.

2٠- شخصية دبلوماسية، ومنصفة، ومحرتمة.

مجموعة

1- التوازن بن الجنسن )ذكور/ إناث( إىل أقى حد ممكن.

2- 15-2٠ مشارك.

3- تنويع الخلفيات، بحسب الحاجة لمواقع تنفيذ التدريب.

4- قم بتضمن، قدر اإلمكان، أقران المستفيدين.
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الملحق 3: التنشئة المتوازنة ما بني األمومة واألبوة – يف حالة العمل

فهــم حالــة عمليــة تركــز عــى المســاواة بــن الجنســن يف مــكان العمــل: موجــز للسياســة واإلرشــادات بنــاًء عــى نتائــج 

ــات  ــا يعتمــد عــى البيان ــرشق األوســط وشــمال إفريقي ــن الجنســن )IMAGES( - ال ــدويل للرجــال والمســاواة ب المســح ال

ــاـ IMAGES MENA، إىل جانــب  ــر األول متعــدد البلــدان الــرشق األوســط وشــمال أفريقي والتوصيــات المقدمــة يف التقري

مصــادر البيانــات ودراســات الحالــة األخــرى مــن المنطقــة، الستكشــاف دراســة الجــدوى للمســاواة بــن الجنســن يف مــكان 

العمــل84.  

يشر الموجز إىل أن هناك العديد من األسباب الي تجعل من المساواة بن الجنسن أولوية يف مجال األعمال:

- المساواة بن الجنسن وحقوق المرأة المتساوية من العنارص األساسية الزدهار المجتمعات.

- للمساواة بن الجنسن يف مكان العمل آثار اقتصادية إيجابية بعيدة المدى.

- هناك فوائد هامة لمشاركة المرأة يف جميع مجاالت العمل.

- يمكن أن تساعد المساواة بن الجنسن يف مكان العمل يف تعزيز ربحية الرشكة.

يمكــن لتعزيــز التنشــئة المتوازنــة مــا بــن األمومــة واألبــوة يف مــكان العمــل أن يقــدم فوائــد إيجابيــة كبــرة ألصحــاب العمل 

ــل المجتمعــات إىل األفضــل. الصــور النمطيــة الســائدة المتعلقــة بالنــوع االجتماعــي –  والموظفــن ويســاهم يف تحوي

عــى وجــه الخصــوص، التوقعــات مــن الرجــل أن يكــون مصــدر األمــوال والمــرأة أن تكــون ربــة المــزل- هــي عائــق بــارز 

أمــام المســاواة يف مــكان العمــل، إىل جانــب العوامــل الهيكليــة األخــرى. للتخفيــف مــن العوائــق الــي تحــول دون التقــدم 

االقتصــادي للمــرأة، يمكــن لقــادة األعمــال الذيــن يرغبــون يف االســتثمار يف إنشــاء أماكــن عمــل متكافئــة بــن الجنســن 

وىف ثقافــات داعمــة داخــل رشكاتهــم أن يطــوروا تدريًبــا للتنشــئة التحويليــة للرجــال والنســاء لتحســن بيئــات العمــل لديهــم 

ودعــم موظفيهــم يف خلــق تــوازن بــن الحيــاة والعمــل أكــر إنصاًفــا.

unwomen.org/-/media/field office arab states/attachments/.https://www2 2٠18أ  وبرومونــدوا  للمــرأة  المتحــدة  األمــم  هيئــة    84
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الملحق 4: مصطلحات وتعريفات أساسية

األبوة النشطة

اآلباء الذين يهتمون بحياة أطفالهم بحماس ويدعمون األم من خال مشاركتها يف تقديم الرعاية والعمل المزيل85. 

مقدم الرعاية

ــة أحــد أفرادهــا،  شــخصية رئيســية، كالرشيــك، أو فــرد آخــر مــن أفــراد األرسة، يقــدم مســاعدة غــر مدفوعــة األجــر يف رعاي

ــا86.  ــًدا معوًق ســواء كان طفــًا صغــرًا أو وال

النوع االجتماعي

يشــر النــوع االجتماعــي إىل األدوار والســلوكيات واألنشــطة والســمات الــي يعتربهــا مجتمــع معــن مناســبة للرجــال 

بــن النســاء والرجــال  والنســاء. باإلضافــة إىل الســمات والفــرص االجتماعيــة المرتبطــة بالذكــور واإلنــاث والعاقــات 

والفتيــات والفتيــان، يشــر النــوع االجتماعــي أيًضــا إىل العاقــات بــن النســاء والعاقــات بــن الرجــال. يتــم بنــاء هــذه 

الصفــات والفــرص والعاقــات اجتماعيــا وتعلمهــا مــن خــال التنشــئة االجتماعيــة. فهــي ذات ســياق/ زمــن محــدد وقابلــة 

ــم  ــن. يف معظ ــياق مع ــل يف س ــرأة أو الرج ــم الم ــه وقي ــموح ب ــع ومس ــو متوق ــا ه ــي م ــوع االجتماع ــدد الن ــر. يح للتغي

المجتمعــات، هنــاك اختافــات وتفاوتــات بــن النســاء والرجــال يف المســؤوليات الموكلــة إىل لك منهــم، واألنشــطة الــي 

يتــوىل مســؤوليتها لك منهــم، ووصولهــم إىل المــوارد والتحكــم فيهــا، فضــًا عــن فــرص صناعــة القــرار. النــوع االجتماعــي 

هــو جــزء مــن الســياق االجتماعــي والثقــايف األوســع، وكذلــك المعايــر الهامــة األخــرى للتحليــل االجتماعــي والثقــايف- بمــا 

ــك87.  ــة، والتوجــه الجنــيس، والعمــر، ومــا إىل ذل ــك الطبقــة، والعــرق، ومســتوى الفقــر، والمجموعــة العرقي يف ذل

العنف القائم عىل النوع االجتماعي

العنــف المبــي عــى النــوع االجتماعــي هــو مصطلــح شــامل ألي فعــل ضــار يرتكــب ضــد إرادة الشــخص ويســتند إىل 

الفــروق االجتماعيــة المنســوبة )بالنــوع االجتماعــي( بــن اإلنــاث والذكــور. تختلــف طبيعــة ومــدى أنــواع معينــة مــن العنــف 

ــك: العنــف الجنــيس، بمــا  ــة عــى ذل ــدان والمناطــق. ومــن األمثل ــم عــى النــوع االجتماعــي باختــاف الثقافــات والبل القائ

ــزواج القــرسي/ المبكــر؛  ــراه عــى الدعــارة؛ العنــف المــزيل؛ اإلتجــار بالبــرش؛ ال ــداء واإلك ــك االســتغال الجنــيس واالعت يف ذل

الممارســات التقليديــة الضــارة، مثــل تشــويه األعضــاء التناســلية لإلنــاث؛ وجرائــم الــرشف واســتبعاد األرملــة مــن المــراث.

85  بروموندو وكالتورا سالود وريدماس 2٠13.

86  المرجع نفسه.

87  هيئة األمم المتحدة للمرأة 2٠17 ب.
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ــف الجســدي واللفظــي والجنــيس  ــال ال الحــر( العن ــك )عــى ســبيل المث ــف، بمــا يف ذل ــواع مختلفــة مــن العن ــاك أن هن

والنفــيس واالجتماعــي واالقتصــادي.

ــة جســدية. ويشــمل ذلــك الــرب،  ــم و/ أو إصاب 1- العنــف الجســدي: العنــف الجســدي هــو فعــل يحــاول أو ينتــج عنــه أل

والحــرق، والــرلك، واللكــم، والعــض، والتشــويه، واســتخدام األشــياء أو األســلحة، أو تمزيــق الشــعر. يف أقــى حاالتــه، قــد 

ــاث، أو قتــل المــرأة عــى أســاس الجنــس. تشــمل بعــض التصنيفــات أيًضــا االتجــار  ــؤدي العنــف الجســدي إىل قتــل اإلن ي

والعبوديــة يف فئــة العنــف الجســدي ألنهــن غالبــًا مــا يخضعــن إلكــراه أويل، وينتهــي األمــر بالشــابات والرجــال المتورطــن 

ــا لمزيــد مــن العنــف نتيجــة اســتعبادهم. يف أن يصبحــوا ضحاي

2- العنــف اللفظــي: قــد تشــمل اإلســاءة اللفظيــة اإلهانــة يف الــرس أو أمــام اآلخريــن، والســخرية، واســتخدام ألفــاظ بذيئــة 

غــر مريحــة بشــكل خــاص لشــخص آخــر، والتهديــد بأشــكال أخــرى مــن العنــف ضــد الضحيــة أو ضــد شــخص أو يشء مــا 

ــة، أو إهانتهــا أو تهديدهــا عــى أســاس  ــة الضحي ــة مرتبطــة بخلفي ــان أخــرى، تكــون اإلســاءة اللفظي ــز عليهــم. يف أحي عزي

الديــن أو الثقافــة أو اللغــة أو التوجــه الجنــيس )المتصــور( أو التقاليــد.

3- العنــف الجنــيس: يشــمل العنــف الجنــيس العديــد مــن األفعــال الــي تــؤذي لك ضحيــة بنفــس القــدر وتســتخدم بالمثــل 

يف المجالــن العــام والخــاص. تشــمل األمثلــة االغتصــاب )العنــف الجنــيس بمــا يف ذلــك بعــض أشــكال اإليــاج يف جســد 

الضحيــة( واالغتصــاب الزوجــي ومحاولــة االغتصــاب. تشــمل األنــواع األخــرى مــن األنشــطة الجنســية القرسيــة اإلجبــار عــى 

مشــاهدة شــخص مــا .  إجبــار شــخص مــا عــى أداء ترفــات جنســية أمــام اآلخريــن، والجنــس القــرسي غــر اآلمــن، والتحــرش 

الجنــيس، ويف حالــة النســاء، اإلســاءة المتعلقــة باإلنجــاب )الحمــل القــرسي، واإلكــراه(. اإلجهــاض والتعقيــم القــرسي(.

4- العنــف النفــيس: يمكــن أن يشــمل العنــف النفــيس، عــى ســبيل المثــال، الســلوكيات التهديديــة الي ال تنطــوي بالرورة 

عــى العنــف الجســدي أو حــى اإلســاءة اللفظيــة. يمكــن أن تشــمل األفعــال الــي تشــر إىل أعمــال عنــف ســابقة، أو تجاهــل 

متعمــد أو إهمــال متعمــد لآلخــر. يمكــن أيًضــا ارتــكاب العنــف النفــيس مــن خــال العزلــة أو الحبــس، وحجــب المعلومــات، 

والتضليــل، ومــا إىل ذلــك.

5- العنــف االجتماعــي واالقتصــادي: العنــف االجتماعــي واالقتصــادي هــو ســبب ونتيجــة لعاقــات القــوة بــن الجنســن 

الســائدة يف المجتمعــات. تتضمــن بعــض األشــكال األكــر شــيوًعا للعنــف االجتماعــي واالقتصــادي االســتياء عــى أربــاح 

ــة  ــة، أو العمــل يف نشــاط العائل ــة مــزل‹‹ القرسي ــة »رب الضحيــة، وعــدم الســماح لهــا بالحصــول عــى دخــل منفصــل )حال

بــدون راتــب(، أو جعلهــا غــر صالحــة للعمــل مــن خــال إســاءة جســدية مســتهدفة. يف المجــال العــام، يمكــن أن يشــمل 

ذلــك الحرمــان مــن الوصــول إىل التعليــم أو العمــل بأجــر )متســاوي( )بشــكل أســايس للنســاء(، والحرمــان مــن الوصــول إىل 

الخدمــات، واالســتبعاد عــن وظائــف معينــة، والحرمــان مــن التمتــع وممارســة األعمــال المدنيــة والثقافيــة واالجتماعيــة، 

أو الحقــوق السياســية88. 

كثــرًا مــا يتــم اســتخدام مصطلحــي »العنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــي« و»العنــف ضــد المــرأة« بالتبــادل يف األدبيــات 

ومــن قبــل المدافعــن؛ ومــع ذلــك، يشــر مصطلــح العنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــي إىل العنــف الموجــه ضــد شــخص 

88  المرجع نفسه.
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ــه لــدوره أو دورهــا يف المجتمــع أو الثقافــة. أمــا العنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــي فيســلط  بســبب جنســه وتوقعات

الضــوء عــى األبعــاد المتعلقــة بهــذه األنــواع مــن األفعــال؛ بعبــارة أخــرى، العاقــة بــن حالــة التبعيــة لإلنــاث يف المجتمــع 

وزيــادة تعرضهــن للعنــف. ومــع ذلــك، مــن الهــام ماحظــة أن الرجــال والفتيــان قــد يكونــوا أيًضــا ضحايــا للعنــف القائــم عــى 

النــوع االجتماعــي، وخاصــة العنــف الجنــيس89. 

التميزي يف النوع االجتماعي

ُيعــرَّف التميــزي يف النــوع االجتماعــي بأنــه: »أي تفرقــة أو اســتبعاد أو تقييــد يتــم إجــراؤه عــى أســاس الجنــس يكــون لــه أثــر 

أو غــرض يعيــق أو يلغــي االعــرتاف بمــا يتعلــق بحقــوق اإلنســان والحريــات األساســية للمــرأة أو التمتــع بهــا أو ممارســتها، 

بــرف النظــر عــن حالتهــا الزوجيــة، عــى أســاس مــن المســاواة بــن الرجــال والنســاء، يف المجــاالت السياســية أو االقتصادية 

أو االجتماعيــة أو الثقافيــة أو المدنيــة أو أي مجــال آخــر«9٠.  يمكــن أن ينبــع التميــزي مــن القانــون )بحكــم القانــون( أو مــن 

الممارســة )بحكــم الواقــع(. تعــرتف اتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التميــزي ضــد المــرأة )ســيداو( بــكا شــكي التميــزي 

وتتصــدى لهمــا، ســواء ورد يف القوانــن أو السياســات أو اإلجــراءات أو الممارســات91. 

المساواة بني الجنسني 

تعــي  ال  والفتيــان.  والفتيــات  والرجــال  النســاء  بــن  والفــرص  الحقــوق والمســؤوليات  المســاواة يف  يشــر هــذا إىل 

ــن تعتمــد  المســاواة أن النســاء والرجــال ســيصبحون متشــابهن ولكــن حقــوق ومســؤوليات وفــرص النســاء والرجــال ل

عــى مــا إذا كانــوا قــد ولــدوا ذكــرًا أم أنــىث. تعــي المســاواة يف النــوع االجتماعــي أن مصالــح واحتياجــات وأولويــات لك 

مــن النســاء والرجــال تؤخــذ يف االعتبــار، مــع االعــرتاف بتنــوع المجموعــات المختلفــة مــن النســاء والرجــال. المســاواة يف 

النــوع االجتماعــي ليســت قضيــة تخــص المــرأة ولكــن يجــب أن يهتــم ويشــارك بهــا الرجــال والنســاء بشــكل كامــل. ُينظــر إىل 

المســاواة بــن المــرأة والرجــل عــى أنهــا قضيــة مــن قضايــا حقــوق اإلنســان ورشط مســبق ومــؤرش للتنميــة المســتدامة 

الــي محورهــا اإلنســان92. 

معايري النوع االجتماعي

معايــر النــوع االجتماعــي هــي أفــكار حــول الكيفيــة الــي يجــب أن يتــرف بهــا الرجــال والنســاء. يتــم اســتيعاب هــذه 
ــن  ــة ب ــب النمطي ــة والقوال ــاة التنشــئة االجتماعي ــاة. هــذا يضــع دورة حي ــر مــن الحي »القواعــد« وتعلمهــا يف وقــت مبك
الجنســن. بعبــارة أخــرى، معايــر النــوع االجتماعــي هــي المعايــر والتوقعــات الــي تتوافــق معهــا الهويــة الجنســية عموًمــا، 

ــك الوقــت93.  ــا وثقافــة وجماعــة محليــة معينــة يف ذل ــذي يحــدد مجتمًع ضمــن النطــاق ال

89  مركز المعرفة االفرتايض لهيئة األمم المتحدة للمرأة 2٠1٠.

9٠  األمم المتحدة 1979.

91  هيئة األمم المتحدة للمرأة 2٠17 ب.

92  المرجع نفسه.

93  المرجع نفسه.
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العالقات بني الجنسني

العاقــات بــن الجنســن هــي مجموعــة فرعيــة محــددة مــن العاقــات االجتماعيــة الــي توحــد الرجــال والنســاء كمجموعات 

اجتماعيــة يف مجتمــع معــن، بمــا يف ذلــك كيفيــة توزيــع الســلطة والوصــول إىل المــوارد والتحكــم فيهــا بــن الجنســن. 

تتقاطــع العاقــات بــن الجنســن مــع جميــع التأثــرات األخــرى عــى العاقــات االجتماعيــة– العمــر والعــرق والديــن- لتحديــد 

موقــع وهويــة األشــخاص يف مجموعــة اجتماعيــة. وألن العاقــات بــن الجنســن هــي بنــاء اجتماعــي، فيمكــن تحويلهــا 

بمــرور الوقــت لتصبــح أكــر إنصاًفــا94. 

أدوار النوع اإلجتماعي

ــا  ــة، مناســبة اجتماعًي تشــر أدوار النــوع اإلجتماعــي إىل األعــراف االجتماعيــة والســلوكية الــي تعتــرب، ضمــن ثقافــة معين

لألفــراد مــن جنــس معــن. وغالًبــا مــا تحــدد هــذه األدوار المســؤوليات والمهــام التقليديــة الموكلــة للرجــال والنســاء 

والفتيــان والفتيــات )انظــر التقســيم بتعــا للنــوع االجتماعــي للعمــل(. عــادة مــا تكــون أدوار النــوع االجتماعــي مرشوطــة 

ــرى ذات  ــل أخ ــة، وعوام ــزاع أو كارث ــوب ن ــي، ونش ــاد العالم ــددة لاقتص ــار المح ــوارد، واآلث ــاذ إىل الم ــكل األرسة، والنف بهي

صلــة محلًيــا مثــل الظــروف اإليكولوجيــة. تمامــًا كالنــوع اإلجتماعــي نفســه، يمكــن أن تتطــور أدوار النــوع اإلجتماعــي بمــرور 

ــة95.  الوقــت، وال ســيما مــن خــال تمكــن المــرأة وتحــول أوجــه الذكوري

منهج التوازن بالنوع اإلجتماعي

يمكــن للربامــج الــي تدمــج اإلطــار النظــري لـــ »النــوع االجتماعــي والقــوة« أن تصنــف بنــاًء عــى مــدى وجــود هــذا الدمــج 

ــر هــذه الربامــج لمجموعــة مــن  ــوع االجتماعــي داخــل المجتمعــات. تتوف ــراف الصارمــة للن و/أو ســعيه إىل معالجــة األع

قضايــا »االســتغال القائــم عــى النــوع اإلجتماعــي« )الــذي يرســخ القوالــب النمطيــة للنــوع اإلجتماعــي وعــدم المســاواة 

بــن الجنســن( إىل »التحــول للتــوازن بالنــوع اإلجتماعــي« )الــذي يســتهدف بنشــاط القوالــب النمطيــة واألعــراف الضــارة 

ويســعى إىل تحويــل أوجــه عــدم المســاواة الكامنــة وراءهــا(. يكمــن فيمــا بينهمــا سلســلة متصلــة تضــم برامــج »مراعيــة 

للنــوع االجتماعــي« مــن مرحلــة إعدادهــا– تقــر باالحتياجــات والحقائــق المحــددة للرجــال والنســاء ولكــن ال تســعى إىل تغيــر 

العاقــات بــن النــوع اإلجتماعــي أو التأثــر عليهــا96.  ينبغــي تعزيــز البحــث وإعــداد الربامــج حــول إرشاك الرجــال/ الفتيــان؛ بحيــث 

تكــون مدخــًا متعمــدًا يف الرتويــج لمنهــج التحــول للتــوازن بالنــوع اإلجتماعــي، وأن تكــون واضحــة يف نمــاذج منطــق 

التدخــل، مــع تصميمــات وتدابــر تجريبيــة أكــر قــوة، ومدعومــة بتقييمــات نوعيــة97. 

ــه نهــج »يعالــج أســباب عــدم المســاواة  ُتعــرِّف منظمــة الصحــة العالميــة النهــج التحــويل للتــوازن بالنــوع االجتماعــي بأن

الســليمة القائمــة عــى النــوع االجتماعــي مــن خــال مناهــج تتحــدى وتعالــج القواعــد واألدوار وعاقــات القــوة الضــارة 

وغــر المتكافئــة بــن الجنســن الــي تمــزي الرجــال عــى النســاء«98. 

94  المرجع نفسه.

95  المرجع نفسه.

96  ريكاردو وآخرون. 2٠1٠؛ هيئة األمم المتحدة للمرأة 2٠2٠.

97 روان مكاتر وآخرون. 2٠19.

98  منظمة الصحة العالمية 2٠11.
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أوجه الذكورية الضارة

إن معايــر النــوع االجتماعــي الــي تحافــظ عــى تفــوق الرجــل عــى المــرأة تــر بصحــة المــرأة والطفــل وتعتــرب مــن أوجــه 

الذكوريــة الضــارة. مــن بــن أمثلتهــا:

- السلوكيات الي تزيد من احتمالية ارتكاب الرجال للعنف ضد النساء واألطفال.

- تحكــم الرجــال يف اتخــاذ القــرارات الجنســية واإلنجابيــة للمــرأة ممــا يحــد مــن إمكانيــة حصولهــا عــى الخدمــات الصحيــة 

المنقــذة للحيــاة، بمــا يف ذلــك خدمــات الصحــة الجنســية واإلنجابيــة.

- مشــاركة الرجــال المنعدمــة أو المحــدودة يف رعايــة األطفــال، والعمــل المــزيل غــر مدفــوع األجــر، وتقديــم الرعايــة، لمــا 

لهــا مــن آثــار أوســع عــى رفاهيــة األرسة، ممــا يلقــي عــى عاتــق النســاء بمســؤولية غــر متكافئــة للقيــام بأعمــال الرعايــة 

ويحرمهــن مــن فــرص كســب الدخــل والمســاهمة اقتصادًيــا يف األرسة.

بالتــايل، يتأثــر الرجــال والفتيــان أيًضــا بأوجــه الذكوريــة الضــارة الــي تــروج ألفــكار »الرجولــة« القائمــة عــى المخاطــرة، والقــوة، 

وعــدم طلــب المســاعدة، والشــعور باالســتحقاق، وممارســة القــوة أو الهيمنــة عــى النســاء. تســاهم هــذه األعــراف 

يف ارتفــاع معــدالت إصابــات ووفيــات الرجــال الناجمــة عــن حــوادث المــرور، وجرائــم القتــل، والتدخــن، وتعاطــي الكحــول، 

والســلوكيات الجنســية غــر اآلمنــة، وكذلــك عــدم ســعي الرجــال للحصــول عــى الرعايــة يف الوقــت المناســب لفــروس 

ــة99.  ــة الدموي ــة أو األوعي ــة أو األمــراض القلبي نقــص المناعــة البرشي

حقوق اإلنسان

ــأن  ــع البــرش. ويقــر مفهــوم حقــوق اإلنســان ب ــة يف جمي ــك الحقــوق المتأصل ُتفهــم حقــوق اإلنســان عامــة عــى أنهــا تل

لــكل إنســان الحــق يف التمتــع بحقــوق اإلنســان دون أي نــوع مــن أنــواع التميــزي، وال ســيما التميــزي بســبب العنــر، أو 

يــن، أو الــرأي ســواء كان سياســيًا أوغــر ســيايس، أو األصــل الوطــي أو االجتماعــي،  اللــون، أو الجنــس، أو اللغــة، أو الدِّ

ــة، ويحمــي  ــة القانوني ــون حقــوق اإلنســان حقــوق اإلنســان مــن الناحي ــد، أو أيِّ وضــع آخــر. يكفــل قان ــروة، أو المول أو ال

األفــراد والجماعــات مــن األعمــال الــي تمــس الحريــات األساســية وكرامــة اإلنســان. كمــا تــرد تلــك الحقــوق يف المعاهــدات، 

والقانــون الــدويل العــريف، ومجموعــات المبــادئ، ومصــادر القانــون األخــرى. ُيلــزم قانــون حقــوق اإلنســان الــدول بالتــرف 

بطريقــة معينــة ويحظــر عــى الــدول أن تشــارك يف أنشــطة محــددة. ُتطبــق جميــع حقــوق اإلنســان والصكــوك المتعلقــة 

بهــا بالتســاوي عــى الرجــال والنســاء. باإلضافــة إىل ذلــك، حــددت اتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التميــزي ضــد المــرأة 

بعــض هــذه الحقــوق وأكملتهــا مــن منظــور حقــوق المــرأة1٠٠. 

الذكورة

يتيــح لنــا منظــور النــوع االجتماعــي- أو طريقــة تحليــل تأثــر النــوع عــى فــرص األشــخاص واألدوار االجتماعيــة والتفاعــات- 

أن نــرى أن هنــاك ضغًطــا عــى الرجــال والفتيــان ألداء أدوار معينــة والتوافــق معهــا. وهكــذا، يشــر مصطلــح الذكــورة إىل 

99  منظمة الصحة العالمية 2٠19.

1٠٠  هيئة األمم المتحدة للمرأة 2٠17ب.
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المعــىن االجتماعــي للرجولــة، الــذي تــم بنــاؤه وتعريفــه اجتماعيــًا وتاريخيــًا وسياســيًا، بــداًل مــن أن يكــون مدفوًعــا بيولوجًيــا. 

هنــاك العديــد مــن التعريفــات الــي تــم إنشــاؤها اجتماعًيــا لكونــك رجــل ويمكــن أن تتغــر بمــرور الوقــت ومــن مــكان إىل آخــر. 

يتعلــق المصطلــح بالمفاهيــم والمثــل المتصــورة حــول الكيفيــة الــي ينبغــي أو يتوقــع أن يتــرف بهــا الرجــال يف بيئــة 

معينــة. ومــع ذلــك، فالذكــورة ال تتعلــق بالرجــل وحــده؛ فالمــرأة تــؤدى وتنتــج معــىن المذكــر وممارســاته1٠1. 

الذكورية

ــا مــا يكمــن يف جــذور عــدم المســاواة بــن  يشــر هــذا المصطلــح إىل الشــكل التقليــدي لتنظيــم المجتمــع، والــذي غالًب

الجنســن. وفًقــا لهــذا النــوع مــن النظــام االجتماعــي، ُيتــم إعطــاء الرجــل، أو مــا يعتــرب ذكــرًا، أهميــة أكــرب مــن النســاء، أو مــا 

ــا، تــم تنظيــم المجتمعــات بطريقــة تجعــل الملكيــة واإلقامــة والنســب، فضــا عــن صنــع القــرار فيمــا  يعتــرب أنــىث. تقليدي

ــا مــا يعتمــد هــذا عــى مناشــدات التفكــر البيولوجــي  ــاة، مجــاال للرجــال دون النســاء. غالًب ــق بمعظــم مجــاالت الحي يتعل

ــواع  ــد مــن أن ــزال يشــكل أســاس العدي ــال( وال ي ــة، عــى ســبيل المث ــم الرعاي ــر ماءمــة بشــكل طبيعــي لتقدي )النســاء أك

التميــزي بــن الجنســن1٠2. 

الذكورية اإليجابية

إذا كانــت الذكوريــة مبنيــة اجتماعيــًا، فهنــاك إمكانيــة إلعــادة بنائهــا. إذا قبــل األوالد والرجــال أنظمــة الهيمنــة ألنهــم 

ــة. إن  ــة والمجزي ــة التمكيني ــد مــن الذكوري ــم تبــي مزي ــا أن نتعل ــق إىل الســلطة والســيادة، فيمكنن يعتقــدون أنهــا الطري

بنــاء وتعزيــز »الذكوريــة اإليجابيــة« يخلــق فرًصــا أمــام الرجــال للتغيــر، وألن يصبحــوا قــدوة للتغيــر الشــخيص واالجتماعــي1٠3. 

الجنس )البيولوجي(

الخصائص الفزييائية والبيولوجية الي تمزي الذكور واإلناث1٠4. 

»الرجولة التقليدية« و«األنوثة التقليدية«

الخصائــص الثابتــة نســبًيا الــي تشــمل الســمات والمظاهــر واالهتمامــات والســلوكيات الــي اعُتــربت تقليدًيــًا أكــر نموذجيــة 
نســبًيا للنســاء والرجــال. 1٠5

1٠1  المرجع نفسه.

1٠2  المرجع نفسه.

1٠3  بروموندو وكالتورا سالود وريدماس 2٠13.

1٠4  هيئة األمم المتحدة للمرأة 2٠17 ب.

.2٠16 )Neidlich( ونيدليش )Steffens( وستيفز )Kachel( 1٠5  كاتشيل
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الربنامــج اإلقليمــي لهيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة )رجــال ونســاء مــن أجــل 
)MWGE( الجنســني(  بــني  المســاواة 

يســعى برنامــج األمــم المتحــدة للمــرأة- رجــال ونســاء مــن أجــل المســاواة بــن الجنســن- إىل فهــم أفضــل لألســباب 

ــة لعــدم المســاواة بــن الجنســن يف الــدول العربيــة ومعالجتهــا. ركــز هــذا الربنامــج اإلقليمــي- الــذي يعمــل مــع  الجذري

3٠ منظمــة مجتمعيــة و11 رشيــًكا وطنًيــا منــذ عــام 2٠15- بشــكل خــاص عــى مــر ولبنــان والمغــرب وفلســطن وتمولــه 

ــة الســويدية )ســيدا(1٠6.  الوكال

العنف ضد النساء والفتيات

أي عمــل مــن أعمــال العنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــي يــؤدي أو مــن المحتمــل أن يــؤدي إىل أذى أو معانــاة جســدية 

ــة،  ــراه أو الحرمــان التعســفي مــن الحري ــل هــذه األفعــال أو اإلك ــد بمث ــك التهدي أو جنســية أو نفســية للمــرأة، بمــا يف ذل

ســواء حــدث يف أماكــن عامــة أو بالحيــاة الخاصــة1٠7. 

ُيفهم أن العنف ضد المرأة يشمل، عى سبيل المثال ال الحر، ما يي:

 أ- العنــف الجســدي والجنــيس والنفــيس الــذي يحــدث يف األرسة، بمــا يف ذلــك الــرب، واالعتــداء الجنــيس عــى األطفــال 

اإلنــاث يف األرسة، والعنــف المرتبــط بالمهــر، واالغتصــاب الزوجــي، وتشــويه األعضــاء التناســلية لإلنــاث )ختــان اإلنــاث( 

والممارســات التقليديــة األخــرى الضــارة بالمــرأة، وعنــف الرشيــك الحميــم، والعنف غر الزوجــي والعنف المرتبط باالســتغال.

 ب- العنــف الجســدي والجنــيس والنفــيس الــذي يحــدث داخــل المجتمــع العــام، بمــا يف ذلــك االغتصــاب واالعتــداء 

ــات التعليميــة  ــب يف العمــل ويف المؤسس ــيس يف األماكــن العامــة والتحــرش الجنــيس والرتهي الجنــيس والتحــرش الجن

ــارة. ــى الدع ــراه ع ــاء واإلك ــار بالنس ــا، واالتج وغره

 ج- العنف الجسدي والجنيس والنفيس الذي ترتكبه الدولة أو تتغاىض عنه أينما وقع1٠8. 

التمكني االقتصادي للمرأة

تشــر المســاواة بــن الجنســن يف االقتصــاد إىل تمتــع النســاء والرجــال بشــكل كامــل ومتســاو بحقوقهــم واســتحقاقاتهم 

ــادي  ــن االقتص ــادي. التمك ــن االقتص ــة والتمك ــية المواتي ــية والمؤسس ــات السياس ــرسه البيئ ــا تي ــو م ــة، وه االقتصادي

ــا وإىل القــدرة  هــو حجــر الزاويــة للمســاواة بــن الجنســن وهــو يشــر إىل لك مــن القــدرة عــى النجــاح والتقــدم اقتصادًي

ــاواة  ــق المس ــا لتحقي ــا رضورًي ــا حًق ــرأة اقتصادًي ــن الم ــد تمك ــا. يع ــاء عليه ــل بن ــة والعم ــرارات االقتصادي ــاذ الق ــى اتخ ع

بــن الجنســن وتحقيــق أهــداف التنميــة األوســع مثــل النمــو االقتصــادي والحــد مــن الفقــر وتحســن الصحــة والتعليــم 

والرفــاه االجتماعــي1٠9. 

1٠6  هيئة األمم المتحدة للمرأة 2٠18.

1٠7  األمم المتحدة 1993.

1٠8  هيئة األمم المتحدة للمرأة 2٠17 ب.

1٠9  هيئة األمم المتحدة للمرأة 2٠17 ب.
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المراجع

https://www.ana-hunna.org/ .التعليميــة ANA HUNNA ــا الدوليــة. اختصــار الثــاين. مجموعــة ــا هن - شــبكة آن
./material/ana-hunna-education-kit

- APA )جمعيــة علــم النفــس األمريكيــة(. 2٠18. إرشــادات جمعيــة علــم النفــس األمريكيــة للممارســة النفســية مــع 
.https://www.apa.org/about/policy/boys-men-practice-guidelines.pdf والرجــال.  األوالد 

- أ. بانــدورا )Pandura, A.(، 1977. »الكفــاءة الذاتيــة: نحــو نظريــة موحــدة للتغيــر الســلويك.« مراجعــة نفســية. 84، 
ص 191- 215.

- يــو برونفينربينــر )Bronfenbrenner, U.( ، 1979. بيئــة التنميــة البرشيــة: تجــارب بحســب الطبيعــة والتصميــم. 
كامربيــدج: مطبعــة جامعــة هارفــارد. 

- https://books.google.hr/books?hl=en&lr=&id=OCmbzWka6xUC&oi=fnd&pg=PA3&dq=The+ecolo
gy+of+human+development:+experiments+by+nature+and+design&ots=yzKZI4XLbe&sig=_rSD_
znZmOySHyd9IoEq8soGI0A&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false.

- ك. كرينشــو )Crenshaw, K(. 1989. »إزالــة تهميــش تقاطــع مــا بــن العــرق والجنــس: نقــد لناشــطة نســوية ســوداء 
لعقيــدة مناهضــة التميــزي، والنظريــة النســوية والسياســات المناهضــة للعنريــة.« منتــدى جامعــة شــيكاجو 

القانــوين. 139.

ــف يجــب أن يكــون؟ إعــادة  ــب الطفــل: وكي ــى )L.A. Tully(. »مــا هــو تأدي ــه تول - إم آر دادز ) Dadds, M.R.(  وإل إي
تحليــل الوقــت المســتقطع مــن منظــور الصحــة العقليــة لألطفــال والتعلــق والصدمــة«. عالــم نفــس أمريــي. 74 

)7(، ص 8٠8-794.

يف:  األمــور«.  ألوليــاء  الوقائيــة  التدخــات  وتخصيــص  »تصميــم   .  ).DeGarmo, D.S( ديجرامــوا  إس  دي   -
https://link.springer.com/chapt  .76–657 ص   .)Springer( ســربينجر  الطفــل.  ونمــو  اآلبــاء  كتيــب 

.4٠_5 -51٠27 -٠3٠ -3 -978/1٠.1٠٠7/er

- ك. دويــل )Doyle, K.(، آر. جــي. ليفتــوف )R.G. Levtov(، ج.باركــر )G. Barker(، ج.ج. باســتيان )G.G. Bastian(، جيــه 
يب بينجنهايمــر )J.B. Bingenheimer(، إس. كازيمبايــا )S. Kazimbaya(، وآخــرون. 2٠18. »تدخــل أزواج  بانديبريهــو 
)Bandebereho( للتحــول بالنــوع االجتماعــي لتعزيــز مشــاركة الذكــور يف الصحــة اإلنجابيــة وصحــة األم ومنــع 

.)4( 13 .)PLoS One( ــوس وان ــة عشــوائية محكومــة.« بل ــج مــن تجرب ــدا: نتائ ــف يف روان العن

- س. الفقــي ، ب. هيلمــان )B. Heilman(، ج. باركــر )G. Barker(. 2٠17. فهــم الذكوريــة: نتائــج المســح الــدويل للرجــال 
والمســاواة بــن الجنســن )IMAGES( - الــرشق األوســط وشــمال أفريقيــا. القاهــرة وواشــنطن العاصمــة

- المعهد األورويب للمساواة بن الجنسن. 2٠2٠. الرجال والمساواة بن الجنسن.

- آر. فليتــرش )Fletcher, R.(، إي. فريمــان )E. Freeman(، إس ماتــي )S. Matthey(. 2٠11. »تأثــر تدريــب الوالديــن 
ــة  ــة: مجل ــة.« التنشــئة األبوي ــة )P( للتنشــئة اإليجابي ــل تجميعــى لربنامــج ثاثي ــة: تحلي الســلويك عــى التنشــئة األبوي

النظريــة والبحــث والممارســة حــول الرجــال كآبــاء. 9 )3(.

 )Robert R Barr( ــرت ــار روب ــن. آر ب ــاء أصــول التدريــس للمضطهدي ــا األمــل: إحي ــه )Freire P.(. بيداجوجي - ب. فريري
لنــدن: تابــع.

- جــي. يس جــاو )Gao, J,C.(. واي.شــو بروكــس )Brooks, Y.Xu.(، وإي كيتــو )E. Kitto(. 2٠2٠. مــا الــذي يجعــل برنامــج 
التنشــئة الفعــال يف مرحلــة الطفولــة المبكــرة: مراجعــة منهجيــة للمراجعــات والتحليــات الوصفيــة. لنــدن: معهــد 

UCL للتعليــم، مركــز تعليــم المعلمــن وتعليــم الســنوات المبكــرة.

ــاوين  ــوذج تع ــانية: نم ــرتاتيجيات الجنس ــن االس ــاك )A. Levack.(. 2٠1٠. تزام ــه ليف ــن )Greene, M.E.( و إي - إم إي جري
ــن الجنســن. واشــنطن العاصمــة: مكتــب المراجــع الســكانية. ــل العاقــات ب لتحســن الصحــة اإلنجابيــة وتحوي
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- أ. هاســينك )Hassink, A.( و آر. ليفتــوف )R. Levtov.(. 2٠16. »تســليط الضــوء عــى المنظمــة: اآلبــاء والتعليــم: مــاذا يحــدث 
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- جيه يب هري )Henry, J.B.(، دبليو إيه جوليون )W.A. Julion(، دي يت باوندز )D.T. Bounds( وجيه سومو.
)J. Sumo.( 2٠2٠. »مسائل األبوة: مراجعة متكاملة لبحوث تدخل األبوة.« مجلة التمريض المدريس. 36 )1(، ص 19- 32.

ألعــاب  المجموعــات:  لتنشــيط  طريقــة   1٠٠« مــؤرخ.  اإليدز.غــر  البرشيــة/  المناعــة  نقــص  لفــروس  الــدويل  التحالــف   -
.https://www.ndi.org/sites/default/files/Energisers.pdf .»الســتخدامها يف ورش العمــل واالجتماعــات والمجتمــع

- منظمــة العمــل الدوليــة )منظمــة العمــل الدوليــة(. 2٠14. إرشاك الرجــال يف التمكــن االقتصــادي للمــرأة وتدخــات 
ــادة األعمــال. ــة ري تنمي

- ———. 2٠15. المرأة ومستقبل العمل - رعاية مقدمي الرعاية.

https://shls.rescue.org/shls-toolkit/parenting- .»لجنــة اإلنقــاذ الدوليــة(. 2٠16. »التدخــل ىف مهــارات التنشــئة(  IRC-
./skills

 ،)D.C. McCoy( دي يس ماكــوي ،)M. Rasheed( إم رشــيد ،)J. Obradović( جيــه أوبرادوفيتــش ،).Jeong, J( جيــه جيونــج -
جــي فينــك )G. Fink(، إيــه. كيــه يوســف زاي )A.K. Yousafzai(. 2٠19. »تحفــزي األم واألب: تأثــر تدخــل الوســطاء عــى تنميــة 

األطفــال يف ســن مــا قبــل المدرســة«. مجلــة علــم النفــس التنمــوي التطبيقــي. 6٠، ص 1٠5 - 18.

- إس كاشــيل )Kachel, S.(، إم يس ســيتفيز )M.C. Steffens( و C. Niedlich. 2٠16. »الذكورة واألنوثة التقليديتان: التحقق 
مــن صحــة مقيــاس جديــد لتقييــم أدوار الجنســن.« الحــدود يف علم النفــس. 7 )956(.

- من كر ) MenCare.( 2٠13. مشاركة الذكور يف صحة األم والوليد والطفل/ الصحة والحقوق الجنسية واإلنجابية.

 .2٠16 للســكان.  المتحــدة  األمــم  للمــرأة وصنــدوق  المتحــدة  األمــم  )MenEngage( وهيئــة  إينجيــدج  مــن  تحالــف   -
»الرجــال والذكوريــة وتغــر القــوة: ورقــة مناقشــة حــول إرشاك الرجــال يف المســاواة بــن الجنســن مــن بكــن 1995 إىل 
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/Men-Masculinities-and-Changing-Power-  ».2٠15

.pdf.2٠14-MenEngage

- إس ميتــيش )Michie, S.(، إل أتكيــز )L. Atkins( و إر ويســت )R. West.(. 2٠14. عجلــة تغيــر الســلوك: دليــل لتصميــم 
.)Silverback( التدخــات. بريطانيــا العظمــى: دار النــرش ســيلفرباك

 M. M.( إم إم فــان ســرتالن  ).Michie, S( عجلــة تغيــر الســلوك: طريقــة جديــدة لتوصيــف وتصميــم إس إس ميتــىش« -
ــر  ــم تدخــات التغي ــد وتصمي ــدة لتحدي ــر الســلوك: طريقــة جدي van Stralen( وآر ويســت )R. West.( 2٠11 و«تدخــات تغي

.4-6-59٠8-1748/1٠.1186/https://doi.org .)42( 6 .أبريــل .»Implement Science« الســلوىك« 2٠11 إيمبليمنــت ســاينس

- المجلس القومي للمرأة. 2٠17. االسرتاتيجية الوطنية لتمكن المرأة المرية 2٠3٠: الرؤية والركائز.
http://ncw.gov.eg/wp-content/uploads/201802//final-version-national-strategy-for-the-empowerment-

of-egyptian-women-2030.pdf 
- األمم المتحدة )TU(. اتفاقية حقوق الطفل.

Rocky Road to diamond dreams(. https://www.oxfamnovib.nl/( أوكســفام. 2٠14. طريــق وعــرة ألحــام ماســية -
.pdf.)1(RRDD_manual_July_small_14٠7٠1/redactie/Downloads/English/SPEF

 F.( ماكاليســرت  إف   ،)M. Eggerman( إيجرمــان  إم   ،)A. Burgess( بورجيــس  إيــه   ،).Panter-Brick, C( بريــك  بانــرت  يس   -
ــاء- توصيــات  ــروت )K. Pruett( وجيــه إف ليكمــان )J.F. Leckman(. 2٠14. »مراجعــة الممــارس: إرشاك اآلب McAllister(، ك.ب
لتغيــر اللعبــة يف تدخــات التنشــئة بنــاًء عــى مراجعــة منهجيــة لألدلــة العالميــة.« مجلــة علــم نفــس الطفــل والطــب 

.212 النفــيس. 55 )11(، ص 1187- 

- دي بيكــوك )Peacock, D.(، وج. باركــر )G. Barker.(. 2٠14. »العمــل مــع الرجــال والفتيــان لمنــع العنــف القائــم عــى النــوع 
االجتماعــي: المبــادئ والــدروس المســتفادة وســبل المــي قدًمــا.« الرجــال وأوجــه الذكوريــة. 17 )5( ، ص 99-578.
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C-( ويس إل. دينيــس )HK. Brown( بــراون إتــش كيــه ،)P, H. Rominove( يب، إتــش رومينــوف ،)Pilkington( بيلكنجتــون -
L. Dennis(. 2٠19. »مراجعــة منهجيــة لتأثــر تدخــات عــى ســلوك التنشــئة المشــرتكة«. مجلــة التمريــض المتقــدم. كانــون 

ــر. 75 )1( ، ص 17 - 29. الثــاين/ يناي

- جى إتش بليك )Pleck, J.H.(، 1981. أسطورة الذكورة. مطبعة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.

- برومونــدو )Promundo( وكولتوراســالوذ )CulturaSalud( وريدمــاس 2٠13 )REDMAS( الربنامــج P - دليــل إلرشاك الرجــال 
ــل وواشــنطن العاصمــة )IMAGES( - الــرشق األوســط  ــرو، الربازي ــو دي جان ــة وصحــة األم والطفــل. ري ــوة والعناي يف األب
understanding-/9/2٠18/https://arabstates.unwomen.org/ar/digital-library/publications إفريقيــا.  وشــمال 

.how-to-engage-men-in-gender-transformative-approaches-to-end-violence-against-women
 ..Education W و )Instituto Papai( ومعهــد ECOS و )Salud Y Genero( وســالوذ إي خينــرو )Promundo( برومونــدو
Program-M-/12/2٠14/https://promundoglobal.org/wp-content/uploads ».العمــل مــع الشــابات :M 2٠14 »الربنامــج

.Working-With-Young-Women.pdf

ــج التقييــم  ــان: نتائ ــب برنامــج P-ECD يف لبن ــات المتحــدة )Promundo( وأبعــاد )ABAAD(. 2٠19. »تجري ــدو الوالي - برومون
P-ECD-Learning--PM٠٠1/٠1/2٠2٠/https://promundoglobal.org/wp-content/uploads المســتفادة.«  والــدروس 

Brief-OK.RR_.Final_.pdf

إنجيــج. 2٠17. »خطابــات وتأمــات مــن مؤتمــر  )ABAAD(، مــن  أبعــاد  المتحــدة،  )Promundo(-الواليــات  برومونــدو   -
http://menengage.org/wp-content/ .»الذكوريــة يف العالــم العــريب: مســارات نحــو الســام والمســاواة بــن الجنســن

.IMAGES-Discourses-reflections-from-the-conference_Lebanon.pdf/11/2٠17/uploads

ــزت جيــه )Pulerwitz, J.(، آر بلــم )R. Blum(، يب سيســاجى )B. Cislaghi(، إى كوســتنبادر )E. Costenbader(، يس  - بولروي
هاربــر )C. Harper(، إل هايزيــه )L. Heise(، إيــه كحــى )A. Kohli(، آر لوندجريــن )R. Lundgren.( 2٠19 »اقــرتاح إطــار مفاهيمــي 
 )4S( 64 .لمعالجــة المعايــر االجتماعيــة الــي تؤثــر عــى الصحــة الجنســية واإلنجابيــة للمراهقــن.« مجلــة صحــة المراهقــن

.9–S7 .ص ،

 .)M. Segundo( إم ســيجوندو ،)V. Fonseca( ف. فونســيكا ،)M. Nascimento( إم ناســيمنتو ،).Ricardo, C( يس ريكاردو -
https:// ».إرشاك الشــباب وتمكــن الشــابات لتعزيــز المســاواة بــن الجنســن والصحــة :M والربنامــج H 2٠1٠. »الربنامــج

.Program-H-and-Program-M-Evaluation.pdf/12/2٠14/promundoglobal.org/wp-content/uploads

- إي روان ماكاتــر )Ruane-McAteer, E.(، أ. أمــن )A. Amin(، جيــه. هانــرايت )J. Hanratty(، إف لــن )F. Lynn(، ك. كوربيجــن 
فــان ويلنســوارد )K. Corbijn van Willenswaard(، إي ريــد )E. Reid(، وآخــرون. 2٠19. »التدخــات الــي تتنــاول الرجــال وأوجــه 
الذكوريــة والمســاواة بــن الجنســن يف الصحــة والحقــوق الجنســية واإلنجابيــة: دليــل وخريطــة فجــوة ومراجعــة منهجيــة 

.)5( 4 .BMJ للمراجعــات.« الصحــة العالميــة

 ،)Á. Aventin( ــن ــه أفنت ــه جيليســبيه )K. Gillespie(، أ. أمــن )A. Amin(، إي ــر  )E. Ruane-McAteer(، كي - إي. روان ماكات
إم روبنســون )M. Robinson(، جيــه هانــراىت )J. Hanratty(، آر. كوســلة )R. Khosla(، إم لوهــان )M. Lohan(. 2٠2٠. »الربمجــة 
التحويليــة بــن الجنســن مــع الرجــال والفتيــان لتحســن الصحــة والحقــوق الجنســية واإلنجابيــة: مراجعــة منهجيــة لدراســات 

.e٠٠2997/1٠/5/https://gh.bmj.com/content .)1٠( 5 .BMJ التدخــل.« الصحــة العالميــة

- إي ســاجار أورياجــي )Sagar-Ouriaghli, I.(، إ. جودفــري )E. Godfrey(، إل بريــدج )L. Bridge(، إل ميــد )L. Meade(، وجــي 
إس إل بــراون )J.S.L. Brown(. 2٠19. »تحســن االســتفادة مــن خدمــات الصحــة العقليــة بــن الرجــال: مراجعــة منهجيــة 
وتوليــف ألســاليب تغيــر الســلوك ضمــن التدخــات الــي تســتهدف طلــب المســاعدة.«المجلة األمريكيــة لصحــة الرجــل. 13 

.)3(

- SAHAJ. 2005 . العمل مع الرجال يف مجال النوع االجتماعي والجنس والعنف والصحة.

- إم آر ســاندرز )Sanders, M.R.(، وك.بــورك )K. Burke.(. 2٠18. »نحــو نظــام شــامل قائــم عــى األدلــة لدعــم التنشــئة عــى 
مــدى الحيــاة.« يف كتيــب التنشــئة وتنميــة الطفــل عــى مــدى الحيــاة. شــام )Cham(، ســويرسا: ســربينجر )Springer(. ص 

.798-777

 2٠19  ).X.Cong( كونــج  وإكــس   )D. Vittner( فيتــر  دي   ،)S. Casavant( كازافانــت  إس   ،).Scatliffe, N( ســكاتليف  إن   -
ــة الدوليــة لعلــوم التمريــض. 6  »األوكسيتوســن والتفاعــات المبكــرة بــن الوالديــن والرضيــع: مراجعــة منهجيــة.« المجل

.453–445 ص   ،)4(
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 Instituto .»أ. تايلــور، وج.باركــر. 2٠13. »برامــج للرجــال الذيــن اســتخدموا العنــف ضــد المــرأة: توصيــات للعمــل والحــذر -
Promundo ، Promundo US ، Rutgers ، WPF ، MenCare + ، MenEngage. https://promundoglobal.org/wp-

.Programs-for-Men-who-Have-Used-Violence-Against-Women.pdf/12/2٠14/content/uploads

./ND https://www.theworldneedsafather.com .العالم يحتاج إىل آباء -

- إل إيــه  تــويل )Tully, L.A.(، دي جــي. هــاوز )D.J. Hawes( وإم آر دادز )M.R. Dadds(. »إرشاك اآلبــاء يف التدخــات األرسيــة 
للصحــة العقليــة لألطفــال«. يف جيــه آالن )J. Allen(، ويس إســاو )C. Essau( التدخــل القائــم عــى األرسة للصحــة العقليــة 

لألطفــال والمراهقــن: نهــج الكفــاءات األساســية. ص 53- 66.

- اليونســكو )منظمــة األمــم المتحــدة للرتبيــة والعلــوم والثقافــة(. 2٠17. »ال تــزال النســاء يمثلــن أقليــة يف الهندســة 
http://www.unesco.org/new/en/unesco/themes/gender-equality/resources/ فربايــر.   9 الكمبيوتــر«.  وعلــوم 

./single-view-gender/news/women_still_a_minority_in_engineering_and_computer_science

https:// .صنــدوق األمــم المتحــدة للســكان. 2٠٠5. مجموعــة أدوات تعليــم الشــباب مــن األقــران - دليــل تدريــب المدربــن -
.ypeer_tot.pdf/2٠٠6/www.unfpa.org/sites/default/files/jahia-publications/documents/publications

- اليونيســف. ND ماحظــة فنيــة حــول مناهــج التحــول الجنســاين يف الربنامــج العالمــي إلنهــاء المرحلــة الثانيــة مــن زواج 
.file/58196/https://www.unicef.org/media .األطفــال: ملخــص للممارســن

EarlyMomentsMatter“. https://www.unicef.org/egypt/attention-every-egyptian-“  .2٠18 مــر.  يونيســف   -
.super-dad-you-have-power-build-your-babies-brains

- األمم المتحدة. 1979. اتفاقية القضاء عى جميع أشكال التميزي ضد المرأة. المادة 1.

———. 1993. قرار الجمعية العامة رقم 1٠4/48 إعان القضاء عى العنف ضد المرأة.

https://unsdg.un.org/latest/blog/unlocking- .»2٠19. »فتــح الحلــول مــن خــال اإلنحــراف اإليجــايب يف فلســطن .———
.solutions-through-positive-deviance-palestine

- UNODC )مكتــب األمــم المتحــدة المعــي بالمخــدرات والجريمــة(. 2٠19. دراســة اســتقصائية لألمــم المتحــدة التجاهــات 
./https://dataunodc.un.org .ــة الجريم

https:// .ــات ــة والعنــف ضــد النســاء والفتي ــذايت: فهــم الذكوري ــم ال ــة األمــم المتحــدة للمــرأة. 2٠16 أ. كتيــب التعل - هيئ
www.fsnnetwork.org/resource/self-learning-booklet-understanding-masculinities-and-violence-

.against-women-and-girls

———. 2٠16 ب. معالجة فجوة األجور بن الجنسن: من الخيارات الفردية إىل التغير المؤسيس.

ــان يف مكافحــة  ــورة واســرتاتيجيات إرشاك الرجــال والفتي ــدر والذك ــي حــول الجن ــل تدري ــدوق: دلي ———. 2٠17 أ. خــارج الصن
التميــزي والعنــف بــن الجنســن.

https://trainingcentre.unwomen.org/mod/ للمــرأة.  المتحــدة  األمــم  هيئــة  تدريــب  مركــز  معجــم  ب.   2٠17  .———
.36=id؟glossary/view.php

———. 2٠18. »موجــز: 1٠ اســرتاتيجيات إلرشاك الرجــال والفتيــان يف رشاكــة مــع النســاء والفتيــات لتحقيــق المســاواة بــن 
».MWGE الجنســن- الــدروس المســتفادة مــن الربنامــج اإلقليمــي لهيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة

———. 2٠19. مذكرة إرشادية بشأن رصد وتقييم الربنامج P ]وثيقة داخلية[.

ــة المبكــرة ومنــع  ــة المبكــرة إرشاك الرجــال كــرشكاء متســاوين يف تنميــة الطفول ———. 2٠2٠. »الربنامــج P - تنميــة الطفول
العنــف والمســاواة بــن الجنســن يف فلســطن: دليــل الميــرس« ]مســودة عمــل[.

https://arabstates.unwomen. .2٠18 ــر اإلنجــازات المكتــب القطــري لهيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة يف مــر. 2٠18. تقري
.2٠18-egypt-co-achievements-report/٠8/2٠19/org/en/digital-library/publications

———. 2٠19 أ. »موجز السياسة: التنشئة االجتماعية بن الجنسن يف مر«.
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———. 2٠19 ب. »موجز السياسة: إرشاك الشباب من أجل المساواة بن الجنسن.«
مركــز المعرفــة االفــرتايض التابــع لهيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة إلنهــاء العنــف ضــد النســاء والفتيــات. 2٠1٠. »تعريــف العنــف 
defining-violence-against-women--295/https://www.endvawnow.org/en/articles والفتيــات«.  النســاء  ضــد 

and-girls.html#:~:text= األمــم المتحــدة تعــرف العنــف، يف الحيــاة العامــة أو الخاصــة »

- هيئة األمم المتحدة للمرأة وكر مر. 2٠2٠. الرجال والنساء من أجل المساواة بن الجنسن.

- هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة، المجلــس القومــي للمــرأة، الزنــايت ورشكاه، ومركــز البحــوث االجتماعيــة- الجامعــة األمريكيــة 
https:// .ــن الجنســن )صــور( مــر ــدويل للرجــال والمســاواة ب ــة: المســح ال بالقاهــرة )SRC / AUC(. 2٠17. فهــم الذكوري

 la = en ؟enreport curves.pdf / ٠4/2٠18 / مرفقات / منشورات / unwomen.org/-/media/field office egypt.www2
.1234 = & vs

- هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة وبرومونــدو. 2٠18 أ. »إرشاك الرجــال يف مناهــج التحــول الجنســاين إلنهــاء العنــف ضــد 
المــرأة: مذكــرة إرشــادية لتوجيــه عمليــة إعــداد السياســات والربامــج الوطنيــة بنــاًء عــى نتائــج المســح الــدويل للرجــال 

والمســاواة بــن الجنســن.«

———. 2٠18 ب. »فهــم حالــة العمــل للمســاواة بــن الجنســن يف مــكان العمــل- موجــز للسياســة واإلرشــادات بنــاًء عــى 
.https://www2 ».الــرشق األوســط وشــمال إفريقيــا - )IMAGES( نتائــج المســح الــدويل للرجــال والمســاواة بــن الجنســن

unwomen.org/-/media/field office arab States / مرفقــات / منشــورات / busines case / 2٠18 / فهــم حالــة األعمــال 
.283٠ = la = en & vs ؟pdf .للمســاواة بــن الجنســن يف مــكان العمــل

———. 2٠18 ج. »تربيــة األطفــال بشــكل أكــر إنصاًفــا بــن الجنســن: مذكــرة إرشــادية لتوجيه عمليــة تطوير السياســات والربامج 
الوطنيــة بنــاًء عــى نتائــج المســح الــدويل للرجــال والمســاواة بــن الجنســن )IMAGES( - الــرشق األوســط وشــمال إفريقيــا.« 
understanding-how-to-raise-kids-/9/2٠18/https://arabstates.unwomen.org/ar/digital-library/publications

.more-gender-equitably

———. 2٠18 د. »إرشاك الشــباب يف تعزيز المســاواة بن الجنســن: مذكرة إرشــادية لتوجيه عملية تطوير السياســات والربامج 
الوطنيــة بنــاًء عــى نتائــج المســح الــدويل للرجــال والمســاواة بــن الجنســن )IMAGES( - الــرشق األوســط وشــمال إفريقيــا.« 
understanding-how-to-engage-/9/2٠18/https://arabstates.unwomen.org/ar/digital-library/publications

.young-men-in-gender-equality

ــة إعــداد  ــه عملي ــرة إرشــادية لتوجي ــن الجنســن- مذك ــة للرجــال للنهــوض بالمســاواة ب ــم الرعاي ــز تقدي ———. 2٠18e. »تعزي
السياســات والربامج الوطنية بناًء عى نتائج المســح الدويل للرجال والمســاواة بن الجنســن )IMAGES( - الرشق األوســط 
understanding-/9/2٠18/https://arabstates.unwomen.org/ar/digital-library/publications إفريقيــا«.  وشــمال 

.how-to-promote-men-caregiving-to-advance-gender-equality

- هيئة األمم المتحدة للمرأة وصندوق األمم المتحدة للسكان. 2٠21. دليل مدارس بابا. 2٠21.

- منظمــة الصحــة العالميــة )منظمــة الصحــة العالميــة(. 2٠11 تعميــم مراعــاة المنظــور الجنســاين لمديــري الصحــة: نهــج 
https://www.who.int/gender- .عمــي. جنيــف، ســويرسا: منظمــة الصحــة العالميــة؛ قســم الجنــس والمــرأة والصحــة

./equity-rights/knowledge/health_managers_guide/ar

———. 2٠19. إرشاك الرجال، ومعالجة الذكورية الضارة لتحسن الصحة والحقوق الجنسية واإلنجابية.
./https://data.worldbank.org .البنك الدوىل. 2٠19 أ. مؤرشات التنمية العالمية

———. 2٠19 ب. »معــدل وفيــات االنتحــار، للذكــور )لــكل 1٠٠.٠٠٠ مــن الســكان الذكــور(«. مســتودع بيانــات مرصد الصحــة العالمية. 
.locations=EG؟https://data.worldbank.org/indicator/SH.STA.SUIC.MA.P5






