يوم من الف ّعاليات
ضـــــــد
العنف القائم عىل النوع االجتامعي
2021

حكــايتــــها،
حكــايتنــــا

استحداث مساحات شجاعة
للتحدث عن الحقيقة  -لصوتها،
لقوتها ،لقصتها

#قصتــــها_قصتنــــا
حزمــة أنشطــة

يوم من الف ّعاليات
ضـــــــــد
العنف القائم عىل النوع االجتامعي
2021
يصادف هذا العام مرور  10سنوات على حملة الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة الرائدة – أوقفوا
العنف .بدأ البرنامج بعد التشاور مع الفتيات والشابات عن أكثر األمور التي تقلقهن وتلك التي يرغبن في أخذ
إجراءات تجاهها .أثناء الجائحة العالمية وعلى مدار العامين الماضيين ،رأينا زيادة كبيرة في العنف ضد النساء
والفتيات على مستوى العالم .ومع تزايد العزلة التي تعاني منها الفتيات وعدم تمكنهن من ارتياد المدارس أو القيام
بأنشطة الكشافة ،فقد زاد خطر العنف والتعرض له.

أصحبت هناك حاجة لحملة “أوقفوا العنف”
ت مضى!
أكثر من أي وق ٍ

في  16يوم من الفعّاليات لهذا العام ،نريد التحدث عن الطبيعية العالمية للعنف ضد النساء والفتيات .كما نريد االستماع إلى تجارب الفتيات والشابات وبناء سبل
ضا دعم منظماتنا األعضاء والفتيات في استحداث المساحات اآلمنة والشجاعة.
التضامن والتواصل مع الناجيات في جميع أنحاء العالم .نريد أي ً
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يوم من الف ّعاليات
ضـــــــــد
العنف القائم عىل النوع االجتامعي
2021

عام  2021مرور  30عا ًما على إطالق حملة  16يوم العالمية :وهي نداء عالمي للتضامن من أجل الوقوف ضد
العنف القائم على النوع االجتماعي ،وإلقاء الضوء عليه واتخاذ اإلجراءات ضده .األمور تتغيّر ،إال أننا لن نتوقف
عن المحاولة حتى يسود العدل والمساواة .في هذا اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة واليوم األول
لحملة  16يوم من الفعّاليات ،هل نستطيع االعتماد عليكم لتكونوا جز ًءا من مجموعة الجمعية العالمية للمرشدات
وفتيات الكشافة وترسلوا رسالة قوية؟ من أجل إيقاف العنف وإنهاء الصمت .نسألكم:
“إذا لم يكن هناك عنف قائم على النوع االجتماعي في العالم ،ما هو األمر اآلخر الذي ستقومون به غدًا؟”

اكتشفوا كافة موارد  16يوم من الفعّاليــــــات

بطريقتكم الخاصة ،شاركوا بهذه التجربة الجديدة معنا وتجاوبوا من خالل إعداد الفن/الصور/المحتوى الخاص بكم
والمشاركة به من خالل وسائل التواصل االجتماعي ،إلى جانب الرسالة التالية:
“ 30عا ًما مرت بقوة وما زلنا نقف قويات وأقوياء ،مطالبات ومطالبين بالتغيير .سننهي العنف القائم على
النوع االجتماعي! سنكون شهداء على الحقيقة ،سنقف للتغيير ،سنتخذ اإلجراءات ،سنستمع إلى صوتها.
سنُحدِث التغيير #قصتها_قصتنا”.
يمكن استخدام الوسوم (الهاشتاج) اإلضافية التاليةDays #orangetheworld #endGBV #16 :
#orangeday #HearMeToo #wewontstopfighting #StopTheViolence
والموحد عبر وسائل التواصل االجتماعي ،كضوء ساطع واحد
لسماع زئير المرشدات وفتيات الكشافة القوي
َّ
وسط  10مليون من األضواء الساطعة ،برجاء إعداد هذه الرسالة المحددة والمشاركة بها في  25نوفمبر.
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إخالء مسؤولية بخصوص سالمة األطفال

قد تتسبب هذه الجلسة في شعور بعض المشاركين بعدم الراحة .في بعض األحيان ،قد تكون المناقشات واألنشطة
المحيطة بسالمة األطفال مزعجة وقد تسبب اضطرابًا عاطفيًّا للبعض .من المهم التحضير بشكل مناسب قبل بداية
هذه الجلسة .في حالة انتمائكم لمنظمة تعمل مع األطفال والشباب ،يجب التعرف على سياسات سالمة األطفال
وحمايتهم الخاصة بمنظمتكم ،والتعرف على اإلجراءات السليمة الواجب اتباعها في حالة اختيار أحد األطفال
اإلفصاح عن حادثة سوء معاملة أثناء الجلسة.
إذا احتاجت منظمتكم العضو التابعة للجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة تطوير أو تحديث سياسة سالمة
األطفال وحمايتهم ،أثناء حملة  16يوم من الفعّاليات لعام  ،2021سنقوم بعقد ندوة ويب تثقيفية تتضمن البيانات
صوا المعلومات من خالل وسائل التواصل االجتماعي الخاصة بالجمعية
واإلرشادات المبدئية التي ستحتاجونها .تق ّ
العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة والموقع اإللكتروني الخاص ببرنامج أوقفوا العنف –  16يوم من الفعّاليات.
في حالة عدم انتمائكم ألية منظمة ،ستجدون البيانات المرجعية الخاصة بخدمات الدعم العامة في بلدكم باستخدام
الروابط التالية:
• اإلقليم األوروبيhttps://ec.europa.eu/justice/saynostopvaw/helpline.html :
• إقليم آسيا والمحيط الهادئhttps://asiapacific.unwomen.org/en/focus-areas/end-violence- :
against-women/shadow-pandemic-evaw-and-covid-response/list-of-helplines
• اإلقليم اإلفريقيhttps://philanthropycircuit.org/insights/10-african-organizations- :
/working-to-end-violence-against-women
• اإلقليم العربي :أرقام الخط الساخن لضحايا االعتداءات https://www.instagram.com/p/
CCQ4pSrhjNy/?utm_source=ig_embed
• إقليم نصف الكرة الغربي:
• الواليات المتحدة/https://victimconnect.org/resources/national-hotlines :
• أمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي/https://cladem.org :
إذا كنتم تعرفون منظمات محلية للمرأة تدعم الناجيات ،ننصح بإعداد قائمة يمكن مشاركتها مع أي شخص بحاجة
للدعم.
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ما هي المساحـــة الشجاعـــــــة؟
من المهم استحداث مساحة لألطفال والشباب ليشعروا بالدعم والراحة للحديث عن تجاربهم وحقوقهم والمساواة بين الجنسين والعنف ضد الفتيات والنساء .من المهم أن تكون هناك
ضا تشجيعهم على التحدث والمشاركة بتجاربهم
قواعد سلوكية متفق عليها تكون داعمة وحساسة ومتفهمة للتنوع واالختالف .نريد أن يشعر األطفال والشباب باألمان ،ونريد أي ً
ضا.
ومخاوفهم ووجهات نظرهم .نريد أن تشعر المشاركات والمشاركون بالتشجيع ،ولهذا نقوم بإعداد مساحة ليست فقط “آمنة” ،ولكن “شجاعة” أي ً

الموافقة على القواعد األساسية
اطلبوا من المشاركات والمشاركين تعريف كود خاص بمجموعاتهم لضمان المشاركة الكاملة لألطفال والشباب .اطرحوا
على المجموعة األسئلة التالية بحيث يتم تخصيص الخطوط اإلرشادية حسب احتياجات المجموعة:
•كيف نستطيع تحويل هذه المساحة إلى مساحة آمنة؟
•كيف نستطيع دعمك أدعم أصدقائك في حالة تعرضكم للعنف؟
•كيف نستطيع تمكين الجميع للمشاركة في الجلسات؟

ال تنسوا تذكير المشاركات والمشاركين بما يلي:
ُ
•أن لديهم دائ ًما الحق في رفض األمور التي تشعرهم بعدم الراحة ،بما في ذلك أي جانب من جوانب الجلسة
التالية.
•أي شيء يتم مناقشته خالل الجلسة سيظل سري ،لكن يتم شرح أنه إذا كانت المعلومات التي يتم المشاركة بها
تتطلب إجراء لحماية أحد األطفال ،فقد يتم المشاركة بهذه المعلومات مع األشخاص الذين يستطيعون حماية
هؤالء األطفال.
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الخطوط اإلرشادية إلعداد مساحة شجاعة

فيما يلي بعض الخطوط اإلرشادية
عن كيفية استحداث مساحات آمنة
وداعمة ومساوية وأخالقية.
عدم قبول أو تحمل أية لغة حوار أو سلوك مسيء.

برجاء اتباع سياسة حماية األطفال الخاصة بكم
إن وجدت ،أو الرجوع إلى سياسة الحماية الخاصة
بالجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة.
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يجب استخدام لغة حوار مناسبة – يجب التواصل بشك ٍل
واضحٍ باستخدام كلمات مناسبة لسن المتلقيين لضمان أن
يفهمكم الجميع .يجب التأكد ما إذا كانت المجموعة بحاجة
للمزيد من الشرح .يجب استخدام لغة محايدة من ناحية النوع
االجتماعي والحرص على عدم تعزيز أية أنماط فكرية
متعلقة بالنوع االجتماعي أو استخدام لغة تمييزية .فعلى
سبيل المثال ،يجب تجنب استخدام التصريحات العامة مثل
ضا
يجدن الطهي” .يجب أي ً
“الفتيات تحب العرائس” و“النساء ِ
استخدام الكلمات التي ال تكون محدِدة للنوع االجتماعي بصفة
عامة ،مثل “القيادات” بدالً من “القائد” أو “القائدة” ،و“إدارة
المدرسة” بدالً من “ناظر المدرسة” و“ناظرة المدرسة”،
و“طاقم الضيافة” بدالً من “المضيفة” و“المضيف” ،وهكذا”.
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الخطوط اإلرشادية إلعداد مساحة شجاعة

(تابع)

يجب احترام كافة المعتقدات الثقافية والدينية ،مع
ضرورة مواجهة السلوكيات الضارة التي تدعم
العنف ضد الفتيات والشابات
يجب إدراك أن تغيير السلوكيات يستغرق وقت،
ساس وبالشراكة مع المجتمع
ويجب أن يتم بشكل ح ّ
والسياق المحلي الذي تعملون فيه.
يجب مراعاة
الشمولية – يجب تذكر
مراعاة الشمولية فيما
يخص كافة األنواع
االجتماعية.
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الخطوط اإلرشادية إلعداد مساحة شجاعة

(تابع)

يجب تحديد مساحة في الغرفة بعيدًا عن
الجلسة الرئيسية حيث تستطيع المشاركات
والمشاركون التوجه في حالة الشعور باالرتباك
أو الضيق أثناء الجلسة .يجب مراقبة األطفال
في حالة توجههم إلى هذه المساحة والتحدث
معهم أكثر للتعرف على شعورهم وما إذا كانوا
بحاجة للمزيد من المساعدة والدعم.

ندعوكم إلجراء األنشطة التالية
مع الفتيات وتشجيعهن على
تضمين أصدقائهن من الذكور
واإلناث .برجاء التأكد من اتّباع
التنظيمات المحلية المتعلقة
بالسماح بمقابلة األشخاص.
ضا
يمكن تقديم األنشطة التالية أي ً
عبر اإلنترنت.

في حالة تقديم اإلرشاد والكشافة للفتيات من خالل اإلنترنت ،ينبغي اتّباع سياسات
الجمعية الخاصة بكم وإجراءاتها بالنسبة لألنشطة التي تكون خارج االجتماعات العادية،
بما في ذلك سياسات حماية األطفال الخاصة بجمعيتكم .إليكم بعض النصائح الخاصة
بالجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة عن السالمة أثناء استخدام اإلنترنت.
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تسخيـــــن
يجب شرح ما يلي للمشاركات والمشاركين:
“تُدار هذه الجلسة كجزء من حملة  16يوم من الفعّاليات لعام  2021التابعة للجمعية العالمية للمرشدات
وفتيات الكشافة .وتعد الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة أكبر حركة في العالم ألية فتاة ولكل
فتاة ،ونعمل مع  10مليون من الفتيات في  152دولة .ونحن جزء من الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات
الكشافة.
تعقد حملة  16يوم من الفعّاليات ضد العنف القائم على النوع االجتماعي من  25نوفمبر حتى  10ديسمبر
من كل عام .إنه وقت في العام حيث يقوم األشخاص حول العالم برفع أصواتهم واالتحاد للمناداة بإنهاء كل
أشكال العنف ضد الفتيات والنساء .بالمشاركة في هذه الجلسة ،أنتم تنضمون إلى فتيات وشابات أخريات
من جميع أنحاء العالم من أجل استحداث المزيد من المساحات الشجاعة للناجيات حتى يتم َك ّن من المشاركة
بقصصهن ونحن نقف معهن”.
األنشطة في هذه الحزمة مأخوذة من منهج أصوات ضد العنف .وهذا المنهج هو جزء من
البرنامج التعليمي لحملة “أوقفوا العنف” ،ويستخدم التعليم غير الرسمي كأداة للمساعدة
في إنهاء العنف ضد الفتيات والنساء .يدعم المنهج األطفال والشباب ليتعلموا ما هو العنف،
وليفهموا حقوقهم ،وليكتسبوا المهارات والثقة لإلفصاح عن العنف الذي يواجهون في حياتهم
الخاصة وفي مجتمعاتهم وليتخذوا اإلجراءات ضده.
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الجزء األول – المحافظة على السالمة

في هذا الجزء ،يهدف النشاط إلى مساعدتكم في استكشاف المساحة الشخصية
الخاصة بكم والتعرف على كيفية حمايتها .تستطيع القيادات استخدام هذا النشاط
في استحداث مناقشات مع المشاركات والمشاركين.
الوقت 40 :دقيقة
المواد:
•سبّورة أو لوحة ورقية.
•طباشير أو أقالم تمييز/حبر جاف/رصاص.
•نسخ من النشرات (انظروا الرابط) :مالحظات عن اإلقرار بالموافقة
للقيادات ،وبيانات عن اللّ ْمس ،وقواعد مساحتي ،وتعريف العنف.

1
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النشاط
يُطلب من الجميع االستلقاء على األرض بمساحة كافية محيطة بكل
شخص .ثم يُطلب من الجميع مد األذرع ألعلى بشكل مستقيم ثم
وضعها على األرض على الجانبين .ثم يتم تحريك األرجل بالفتح
واإلغالق لتكوين شكل المالك.
في حالة عدم الشعور بالراحة في االستلقاء على األرض ،يمكن
القيام بهذا الجزء أثناء الوقوف.

مالحظات للقيادات
يتم شرح أن هذا الجزء سيتطرق للمساحة
الشخصية الذاتية.

استحداث مساحة شجاعة للتحدث عن الحقيقة  -لصوتها ،لقوتها ،لقصتها  -صفحة 10

الجزء األول – المحافظة على السالمة
(تابع)

2

النشاط
يتم توزيع نشرة “بيانات عن اللّ ْمس” مع الرسومات ويُطلب من المشاركات والمشاركين توزيعها على ثالث أكوام
وهي “اللّ ْمس اآلمن” أو “اللّ ْمس غير اآلمن” أو “ال أعرف” .يُطلب من المشاركات والمشاركين التفكير في سبب
اعتباره لّ ْمس آمن أو لّ ْمس غير آمن.
ثم يُطلب من المشاركات والمشاركين القيام بذلك في مجموعات صغيرة لعدة دقائق .بعد ذلك ،تجتمع المجموعات
معًا للحديث عما تم اكتشافه.
يمكنكم الحديث عن كل سيناريو واستخدام المالحظات لشرح كل موقف .قوموا بإدخال مفاهيم اإلقرار بالموافقة
لقول “نعم”
والسن في المناقشة – هل تشعر الطفلة/الطفل باألمان واالحترام والراحة والمعرفة الواعية والحرية ّ
أو “ال”؟
نظرا ألن الشخص البالغ أكبر سنًا ،فإنه بال شك أقوى من الطفلة/الطفل .فإذا تعرضت الطفلة/
ثم يتم شرح أنه ً
الطفل للّ ْمس غير المناسب عن طريق أحد البالغين أو حتى أحد األقران ،فدائ ًما ما سيكون ذلك حالة من “اللّ ْمس
نظرا الستحالة وجود موقف يتمتع فيه األطفال بالحرية واإلقرار بالموافقة المستنير (راجعوا
غير اآلمن”ً ،
المالحظات الخاصة باإلقرار بالموافقة في األدوات) .سجلوا خواطر وأفكار المشاركات والمشاركين عن كيفية
التعرف على ما إذا كان األطفال في مأمن أو في خطر.

مالحظات للقيادات
سا
اسألوا المجموعة لماذا قرر أفرادها أن بعض المواقف تُعّد لّ ْم ً
آمنًا وأخرى لّ ْمس غير آمن .إذا كانت هناك أية مواقف في الكومة
الخاطئة ،ناقشوا األمر كمجموعة لنقلها إلى مكانها السليم .في حالة
وجود مواقف ال تعلم بعض المشاركات والمشاركون إجابتها،
استخدموا إجابات اآلخرين لتعلُّم المزيد عن هذا الموقف.
قد يكون اللّمس من أحد األصدقاء أو شخص آخر غير بالغ غير آمن
وغير مناسب أيضًا إذا كانت ت ِشعر متلقيها بعدم الراحة ،خاصةً إذا
لم يوافق على أن يقوم الشخص األول بلمسه.
يرجى مالحظة أنه في بعض الدول ،قد ال يستطيع األطفال “قانونًا”
إعطاء “إقرار حر ومستنير بالموافقة” في هذه السن .برجاء التأكد
من اإلطار القانوني في بلدكم وتأكدوا من شرح هذا األمر عند
الضرورة.

تحدثوا عن األمور التي تُش ِعر المشاركات والمشاركين بعدم الراحة وبضرورة الوثوق في الرسائل التي ترسلها
أجسادهم .إذا ساوركم اإلحساس بأن الموقف خطأ فهو بالتأكيد خطأ.
لألعمار األصغر
يتم دعوة المشاركات والمشاركين لرسم صورهم ألنفسهم وتلوين المناطق الخاصة والشخصية .يُطلب من
المشاركات والمشاركين التفكير في األجزاء التي يغطونها معظم األوقات .وقد يكون ذلك الجسم كله أو فقط
األجزاء الجنسية مثل المؤخرة واألعضاء التناسلية للذكور واألعضاء التناسلية اإلناث .يجب استخدام لغة مناسبة
ثقافيًّا وسنيًّا لوصف ذلك.

مالحظات خاصة باألعمار األصغر
تُمنح المشاركات والمشاركين الفرصة ألخذ استراحة ومغادرة
الجلسة للقيام بنشاط آخر في مكان آخر بالغرفة .يجب تفقُّد
المشاركات والمشاركين – اسمحوا لهم بإخباركم عن حالتهم
المزاجية وعن يومهم.

آخر أو إيذائه أو لّ ْمسه أو
ذ ِك ّروا المشاركات والمشاركين أن ال أحد يملك الحق في الحديث عن جسم
ٍ
شخص ٍ
إجبارهم على القيام بأمور ال يرغبون في القيام بها أو تُش ِعرهم بعدم الراحة .اسألوهم عن شعورهم إذا لمس أحد
األشخاص ذراعهم أو وجههم .اسألوهم إذا كان هذا الشعور سيختلف إذا كانوا على معرفة بالشخص أو إذا كان
أحد أفراد العائلة .اشرحوا لهم أنه حتى إذا كان الشخص من أفراد العائلة المقربين ،فأجسامهم ما زالت مساحتهم
الخاصة وأن بإمكانهم إخبار الشخص بعدم لمسهم إذا كان هذا األمر يُشعرهم بعدم الراحة .اطلبوا من المجموعة
تحديد من يمكنهم اللجوء إليه طلبًا للمساعدة أو التحدث معه في حالة شعورهم بالقلق.

قد تسبب تسمية وعنونة أجزاء الجسم الحرج لألطفال ،ولكم من
المهم أن يفهموا أجسامهم .يحتاج األطفال الفرصة لتعريف مساحتهم
الشخصية وبناء الثقة في فطرتهم.

تحدثوا عما يُشعرهم بعدم الراحة وأخبروهم أن يثقوا فيما تحاول أجسامهم إخبارهم به .إذا ساوركم اإلحساس بأن
الموقف خطأ فهو بالتأكيد خطأ.
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اشرحوا لهم أنه حتى وإن قال لهم أشخاص آخرون أن هذه األمر
ال بأس منه أو طبيعي ،هذا ال يجعله “لّمس آمن” .ذ ِك ّروهم أن هذه
المناطق هي “مساحاتهم الشخصية” وأن بإمكانهم أن يخبروا شخص
آخر باألمر أو أن يطلبوا المساعدة في إخبار أحد األشخاص عدم
دخول “مساحتهم الشخصية”.
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الجزء األول – المحافظة على السالمة
(تابع)

3

النشاط
يتم توزيع نشرة “قواعد مساحتي” ومناقشة محتواها كمجموعة .يتم إضافة اسم الخدمات الداعمة وتفاصيلها على
النشرة وإعطاء الجميع دقيقة لكتابة اسم الشخص الذي يمكنهم التحدث معه في حالة شعورهم بالقلق .إذا بدا على
أي من األطفال االنزعاج (فقد يشعرون أن ليس هناك من يمكنهم الحديث معه) ،اشرحوا لهم أن بإمكانهم الوثوق
فيكم دائ ًما.
في مجموعات مزدوجة ،يتم ممارسة قواعد المساحة الشخصية واإلضافة إلى بنودها .في حالة وجود أسئلة لدى
المشاركات والمشاركين ،فبإمكانهم سؤال القيادات.

مالحظات للقيادات
قول “ال” والحق في أن يتم
اشرحوا أن لكل األطفال الحق في ّ
االستماع لما يقولون.
اطلبوا من المشاركات والمشاركين التفكير في الطرق التي يمكن من
قول “ال” ألحد األشخاص.
خاللها ّ

لألعمار األصغر
يحولوا أجسامهم
يتم قراءة قواعد المساحة الشخصية واحدة تلو األخرى ويُطلب من المشاركات والمشاركين أن ّ
إلى تماثيل بشرية ،حسب ما يشعروا به عند سماع كل قاعدة من القواعد .بعد ذلك ،يتم دعوتهم لرسم صورة
لكل قاعدة .ساعدوهم قي إضافة أسمائهم وأسماء األشخاص الذين يمكنهم الحديث معهم في حالة شعورهم بالقلق.
صورا لرسوماتهم وقوموا بتكوين مزيج من الملصقات لعرضها على لوحة “قواعد المساحة” التي يمكنكم
التقطوا
ً
إحضارها إلى مساحة االجتماع.
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الجزء األول – المحافظة على السالمة
(تابع)

4
5

النشاط
قول “نعم” لألمور التي تفهمها المشاركات والمشاركين والتي يرغبونها .اطلبوا متطوعات
اشرحوا أنه ال بأس من ّ
ومتطوعين لتبادل األدوار في سؤال أفراد المجموعة عن رغبتهم في شيءٍ ما ليجيبوا بنعم أو ال.
فكروا في أسئلة مثل :هل يريد أحدهم بعض الحلوى اللذيذة؟ أو هل يريد أحدهم حفلة مع جميع األصدقاء؟ أو
الذهاب إلى السينما ومشاهدة فيلم محبوب للغاية مناسب سنيًّا؟ تذكروا أن تمنحوا المشاركات والمشاركين خيار “ال
شيء” أو عدم المشاركة .خذوا خطوة أبعد وتحدثوا عن ضغط األقران ،وهو الضغط الذين تشعرون به للتصرف
بطريقة معيّنة ألنك أصدقاءكم أو أفراد مجموعاتكم يتوقعون منكم ذلك .اطلبوا من المشاركات والمشاركين
التصويت مرة أخرى بعد التفكير عن كيف يقولون في بعض األحيان “نعم” ألمر من األمور التي ال يستمتعوا بها
حقًا أو يشعرون بالراحة تجاهها ولك فقط بسبب الخوف من “الهجر” أو العزلة.

مالحظات للقيادات
قول
اجعلوا هذا النشاط مسليًّا وشجعوا الشباب على إدراك حقهم في ّ
“نعم”.
يرجى مالحظة أنه في بعض الدول ،قد ال يستطيع األطفال “قانونًا”
إعطاء “إقرار حر ومستنير بالموافقة” في هذه السن .برجاء التأكد
من اإلطار القانوني في بلدكم وتأكدوا من شرح هذا األمر عند
الضرورة.

حول العالم يعانين من اللّمس غير اآلمن الذي يسبب لهن األذى .قدموا
اشرحوا أن الكثير من الفتيات والنساء ّ
للمشاركات والمشاركين النشرة الخاصة بتعريف العنف ضد الفتيات والشابات وأشكاله .اشرحوا أن العنف قد
كبيرا أو شارعًا أو مدرسة .ادعوا المشاركات والمشاركين لكتابة أشكال
يحدث في أماكن مختلفة .ارسموا بيتًا
ً
العنف التي قد تتعرض لها الفتيات والشابات في هذه األماكن .قوموا مع المشاركات والمشاركين بإضافة األماكن
األخرى التي تفكرون بها.

هل ترغبون في معرفة المزيد عن
االستخدام اآلمن لإلنترنت؟ قوموا بزيارة
موقعنا المجاني
 :Surf Smart 2.0الجيل الرقمي
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الجزء الثاني – مساعدة أحد األصدقاء

في هذا الجزء ،يهدف النشاط إلى تعريف كيفية دعم صديقة أو صديق يشعرون
باالنزعاج وقد يكونوا بحاجة لدعمكم.

الوقت 30 :دقيقة
المواد:
•لوحة ورقية أو لوحة بيضاء.
•ورق وأقالم حبر جاف وأقالم رصاص.
•نسخ من النشرات (انظروا الرابط) :نصائح لمساعدة أحد األصدقاء.

1
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النشاط
لشخص مختلف ،وأن
حول الغرفة وتقديم أنفسهم
ٍ
اطلبوا من المجموعة التحرك ّ
يتخيلوا أثناء تقديمهم ألنفسهم أن هذا الشخص اآلخر أعز أصدقائهم.
يتم بدء حوارات عن معنى أن تكوني صديقة/تكون صديق .هل يثق األشخاص
في أصدقائهم؟ مع من يتكلمون في حالة وجود مشكالت مع أصدقائهم؟ كيف
يستمعون إلى مشكالت أصدقائهم؟

مالحظات للقيادات
هل قامت المشاركات والمشاركون بأي شيء
مختلف عندما تخيلوا أن هذا الشخص هو أعز
أصدقائهم؟
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الجزء الثاني – مساعدة أحد األصدقاء
(تابع)
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3

النشاط

مالحظات للقيادات

اجمعوا كل المشاركات والمشاركين في منتصف الغرفة واطلبوا منهم بعد العد حتى ثالثة أن يهمسوا جميعًا بكلمة
“المساعدة” ،ثم اطلبوا منهم أن يقولوا كلمة “المساعدة” ،ثم أن يصيحوا جميعًا “المساعدة”.

اشرحوا أن الكثير من الشباب يجد صعوبة في طلب المساعدة ،أو
ربما يشعرون بالحرج في القيام بذلك ،وقد ال يتعرفوا على األذى أو
العنف الذي يتعرضون له ،وربما يعتقدوا أنهم يستحقونه أو أنه أمر
عادي من أمور الحياة.

اطلبوا من المجموعة العمل في أزواج والتحدث عن كيف يريدون أن يستجيب أصدقاؤهم إذا أرادوا التحدث معهم
عن أي أذى أو عنف تعرضوا له .تعاونوا في استحداث النصائح لمساعدة األصدقاء .من المهم إعطاء أولوية
لسالمتهم وأن يحذروا من جعل األمور أسوء بالنسبة أصدقائهم.

كثيرا ما يلتزم األشخاص بالصمت عند التعرض
اشرحوا لهم أن
ً
لإليذاء أو العنف ،وقد يصعب عليهم االنخراط في الحديث عن ذلك.
اشرحوا للمشاركات والمشاركين أنهم غير مسؤولين بشك ٍل منفرد
عن مساعدة أصدقائهم وأن عليهم دائ ًما الحديث مع
ٍ
شخص بالغٍ
ق فيه إذا شعروا بالقلق .اشرحوا أيضًا أن دورهم هو االستماع
موثو ٍ
واإلنصات وتقديم المعلومات ألصدقائهم عن كيفية الوصول إلى
الدعم ،ولكل ال “تخبروهم” بما عليهم القيام به.

كرروا ذلك عدة مرات حتى يصيح الجميع بأعلى أصواتهم وبفخر.

أعيدوا جمع المجموعة وناقشوا معًا اقتراحات المشاركات والمشاركين .ثم قوموا بتوزيع نشرة نصائح لمساعدة
أحد األصدقاء.

فالصديقات واألصدقاء الذين يمرون بالظروف العنيفة يكونوا على
دراية أكثر بموقفهم.

لألعمار األصغر
اسألوا كيف تستطيع المشاركات والمشاركون استحداث صداقات داعمة بحيث يستطيع أصدقاؤهم الحديث
معهم عند شعورهم باالنزعاج أو األلم .اطلبوا منهم التفكير فيما قد يفعلون إذا كان أحد أصدقائهم منزعج/
منزعجة .تحدثوا عن كيف أنه في بعض األحيان قد يكون أحد األصدقاء منزعج/منزعجة نتيجة
للتعرض لأللم أو اإليذاء بطريق ٍة ما .اشرحوا أنه من المهم عدم إخفاء األسرار إذا شعر أحدهم أن أحد
األصدقاء يتعرض لإليذاء أو الخطر.
اشرحوا أنه إذا كان أحد األصدقاء قد تعرض لإليذاء أو الخطر ،فعليهم:
•االستماع واإلنصات للصديقة/الصديق والوقوف إلى جانبهم..
•إخبار أحد األشخاص البالغين الموثوق فيهم أو قيادات المجموعة الذين سيخبرون..
•إخبار الصديقة/الصديق عن خطوط المساعدة..
•عدم وضع أنفسهم في موضع خطر..
أعيدوا جمع المجموعة وناقشوا معًا اقتراحات المشاركات والمشاركين .ثم قوموا بتوزيع نشرة نصائح
لمساعدة أحد األصدقاء.
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ملحوظة لألعمار األصغر
امنحوا األطفال الفرصة للتفكير في كيفية المساعدة في تقديم الدعم
ألحد األصدقاء ،ولكن تأكدوا من أنهم ال يعتقدون أن عليهم القيام
بذلك بمفردهم .تأكدوا أنهم يعلمون أنهم سيتلقون الدعم من أشخاص
آخرين.
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الجزء الثالــــث :قــــوة سرد القــــصص

الوقت 10 :دقيقة
المواد:
•االتصال باإلنترنت.

اشرحوا للمشاركات والمشاركين أن سرد القصص من الممكن أن يكون أداة قوية للفتيات
والنساء الالتي تعرضن للعنف ،وبإمكانه زيادة التوعية وإظهار أثر العنف ضد النساء
والفتيات على أي مجتمع .فهو يُ َم ِ ّكن الناجيات ،ويمنحهن صوت للمشاركة ولمحاولة فهم
تجاربهن الشخصية .لسرد القصص أيضًا قوى شفائية.

استحداث مساحة للتحدث بالحقيقة
“سرد القصص هو تقليد قائم على استمرارية الحكمة ،ويعمل
على تأكيد أصوات المظلومات والمظلومين .والقصص ليست
ضا أداة تعليمية ،وللكثيرين،
مجرد وسيلة للترفيه ،وإنما هي أي ً
أسلوب حياة .وهي آلخرين الطريقة الوحيدة لفهم الحياة وتحليلها
والتعامل معها”.
—الطريق إلى نظرية النسوية السمراء ،جوول أموا.

كما أنه يستطيع مساعدة الناجيات من العنف القائم على النوع االجتماعي الالتي يعانين من ومجموعة مختلفة من المشاعر – األلم
والخوف والشعور بالذنب واالرتباك – وي َذ ِ ّكر الناجيات أنهن لسن بمفردهن .من خالل سرد القصص واالستماع إليها ،تستطيع
الناجيات التواصل مع أشخاص آخرين مروا بالتجارب ذاتها .من خالل هذه التجربة ،تستطيع الناجيات بناء عالقات تدوم مدى الحياة
وإيجاد صوت جمعي أعلى.
نريد استحداث مساحة آمنة بدون تسمية تسمح للفتيات والنساء باستخدام أصواتهن وقوتهن وأفعالهن للتحدث العلني عن تجاربهن المتعلقة بالعنف القائم على النوع االجتماعي .كما
رغب في استحداث مساحة من التضامن العالمي وذلك من خالل المشاركة برسائل الدعم للناجيات من العنف .سيتم المشاركة بكافة الرسائل بدون ذكر أسماء.
كجزء من حملة  16يوم من فعّاليات التغيير والتضامن ،قمنا باستحداث لوحة رسائل عبر اإلنترنت يتم من خاللها دعوة الفتيات والشابات على مستوى الحركة:
أ .للمشاركة بقصصهن عن النجاة بدون ذكر أسماء.
و/أو
المشاركة برسائل الدعم والتضامن والنور مع الناجيات.
ب .ب.
للمشاركة بالقصص أو رسائل الدعم ،برجاء زيارة :الموقع اإللكتروني  16يوم من الفعّاليات.
للمزيد عن سرد القصص :اكتشفوا حزمة األنشطة  WriteHerStory#الخاصة باليوم العالمي للفتاة لعام .2021
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الجزء الثالــــث :قــــوة سرد القــــصص

(تابع)

الصور والفيديوهات:
برجاء التقاط الكثير من الصور والمشاركة بها مع الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة .ال تنسوا ذكر الجمعية العالمية
للمرشدات وفتيات الكشافة في كافة مشاركاتكم حتى نستطيع زيادتها!
اشرحوا للمشاركات والمشاركين أن هذه الصور سيتم المشاركة بها مع الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة كإضافة
للقصص والرسائل .سنستقبل محتوى من الفتيات من جميع أنحاء العالم كجزء من الحملة .أخبروا المشاركات والمشاركين أن
الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة ترغب في المشاركة برسائل الدعم الخاصة بهم للناجيات مع المنظمات األعضاء
والجمهور األكبر لزيادة التوعية بمشكلة العنف القائم على النوع االجتماعي.
ما أن تنطلق حملة  16يوم في  25نوفمبر ،سنقوم بالمشاركة بالصور عبر اإلنترنت من خالل منصات وسائل التواصل
االجتماعي الخاصة بالجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة.
قوموا بالتقاط الصور أو تسجيل الفيديوهات إلجراءات مجموعاتكم الخاصة بحملة  16يوم وشاركوا بها مع الجمعية العالمية
للمرشدات وفتيات الكشافة .يمكنكم إرسال الصور والفيديوهات إلينا لنستخدمها عبر وسائل التواصل االجتماعي الخاصة بنا .يجب
إرسال رسائل البريد اإللكتروني إلىstoptheviolence@wagggs.org :
يمكنكم التواصل معنا وإرسال الصور لنا من خالل:
فيسبوك https://www.facebook.com/wagggsworld -
تويتر wagggsworld@ -
انستجرام wagggs_world@ -
استخدموا الوسوم (الهاشتاج) التالية# :قصتها_قصتنا 16#يوم HerStoryOurStory #16Days#
للمزيد من المعلومات عن حملة  16يوم من الفعّاليات ،برجاء زيارةwww.wagggs.org/16-days :
إقرار بالموافقة
برجاء طلب الموافقة قبل المشاركة بالصور معنا .بمشاركتكم الصور معنا ،أنتم توافقون على أن يتم المشاركة بهذه
الصور خارجيًّا ،من خالل وسائل التواصل االجتماعي وعلى موقعنا اإللكتروني .تأكدوا من عدم التقاط الفتيات الصور
لبعضهن اآلخر والمشاركة بها من خالل وسائل التواصل االجتماعي أو أية قنوات أخرى بدون تصريح بذلك.
إذا كانت لديكم أية استفسارات ،برجاء التواصل مع فريق أوقفوا العنف بالجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة من
خالل البريد اإللكترونيstoptheviolence@wagggs.org :
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