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المقّدمة

الغرض من هذا الدليل التدريبي

لة والتشاركية التي تتضّمن  يشتمل هذا الدليل التدريبي )الجزء “ب” من حقيبة األدوات( على مجموعة من التمارين الُمفصَّ
سيناريوهات من الحياة الواقعية. تم تصميم هذه التمارين لتعزيز قدرة منظمات المجتمع المدني الشعبية التي تقودها النساء 

في منطقة الدول العربية على تقديم خدمات عن ُبعد عالية الجودة لمواجهة العنف ضد النساء والفتيات. لقد تم إعداد هذا الدليل 
الستخدامه جنبًا إلى جنب مع الجزء “أ” من حقيبة األدوات بعنوان “دليل توجيهي لتقديم الخدمات عن ُبعد للناجيات من العنف في 

الدول العربية”.

ويهدف الجزء “ب” من حقيبة األدوات إلى مساعدة منظمات المجتمع المدني في تطبيق ما تعّلمته من المجاالت الرئيسّية في الجزء 
“أ” من خالل سلسلة من التمارين التي تبني معارف ومهارات وثقة المشاِركين/ات في تقديم خدمات مواجهة العنف ضد النساء 

والفتيات عن ُبعد. للتنويه، ال يشمل هذا التدريب كافة جوانب تقديم الخدمات عن ُبعد وال تغّطي التمارين العناصر كّلها الواردة في 
الجزء “أ”. يمكن تكييف التمارين مع السياقات المختلفة واستنادًا إلى مستوى خبرة المشاركين/ات، كما يمكن إضافة تمارين يتناول 

رون/ات جوانب أخرى من تقديم الخدمات عن ُبعد )انظر قسم “تكييف سياق الدليل التدريبي” أدناه(. ويوصى أيضًا بأن  فيها الميسِّ
لة إضافية.  يكون التدريب مستمّرًا وأن ُيلَحق بتدريبات ُمكمِّ

يوصى كذلك بأن يكون المشاركون/ات قد استكملوا تدريبًا أو في صدد استكمال تدريٍب حول المفاهيم األساسية للعنف ضد النساء 
والفتيات والمبادئ التوجيهية للعنف المبني على النوع االجتماعي قبل الخوض في هذا التدريب حول تقديم الخدمات عن ُبعد. أما 

صة، على سبيل المثال إدارة حاالت العنف ضد النساء والفتيات،  بالنسبة إلى التمارين في المجاالت التي تتطلب مهارات تقنية متخصِّ
ُيوصى بأن يكون المشاركون/ات قد تلّقوا تدريبًا وأن يكونوا على دراية بالممارسات الجّيدة الدولية في هذا المجال قبل أن يتم تدريبهم 

على كيفية البناء على هذه المهارات في سياق تقديم الخدمات عن ُبعد .

أهداف التدريب العامة

بناء فهم للعناصر األساسية لتقديم خدمات مواجهة العنف ضد النساء والفتيات عن ُبعد والقدرة على تقديمها 	

المساعدة في تعريف المشاركين/ات على الدليل التوجيهي لتقديم الخدمات عن ُبعد للناجيات من العنف في الدول العربية  	

مساعدة المنظمات على َفْهم الخطوات التي يمكن أن تّتخذها لتقديم خدمات آمنة وأخالقية وحسنة التوقيت وعالية الجودة  	
عن ُبعد

فهم كيفية دعم الناجيات من العنف عبر اإلنترنت عن ُبعد 	

م من الُمشاِركين/ات اآلخرين بطريقة تشاركية وشاملة وممتعة 	 التعلُّ

الفئات المستهدفة من التدريب 

يستهدف هذا الدليل التدريبي منظمات المجتمع المدني الشعبية التي تقودها النساء في منطقة الدول العربية، وال سيما العاملين/
ات بالصفوف األمامية الذين يقدمون خدمات مواجهة العنف ضد النساء والفتيات )على سبيل المثال، الُمجيبون/ات على خطوط 
المساعدة ومسؤولو/ات إدارة الحاالت( والمشرفين/ات عليهم. وتجدر اإلشارة إلى أّن بعض أجزاء الدليل التدريبي سوف تكون ذات 

صلة بالشؤون اإلدارية.

كيفية استخدام الدليل

يبني كّل تمرين على التمرين السابق وهو يتبع تسلسل التوجيهات المذكور في الجزء “أ”. وُيعتَبر إتباع تسلسل التمارين خالل الجلسات 
م بشكل تدريجي واإلحاطة بالجوانب الرئيسية من تقديم خدمات مواجهة العنف ضد النساء والفتيات عن ُبعد ضمن  مهّمًا، للتعلُّ

تمارين تم تصميمها تحديدًا لتغطي هذه الجوانب. لكْن، يجوز أيضًا استخدام التمارين كتمارين مستقّلة.

ر الستكمال كّل تمرين. يحتوي كّل تمرين أيضًا على معلومات حول المواد  في بداية كّل تمرين، ستجد معلومات عن الوقت المقدَّ
المفيدة، بل يمكنك أيضًا إستبدالها بمواد أخرى متوّفرة لديك. وقد تم تصميم كّل تمرين ليتم تيسير استكماله إما ضمن ورشة عمل 

حضورية أو افتراضيًا. ُأضيفت أيضًا مراجع تؤّدي إلى أقسام ذات صلة في الجزء “أ” لالطالع على المزيد من المعلومات األساسية. 
م أخرى تقوم على التجريب. وقد ُتِركت بعض  وتشمل التمارين مناقشات جماعية وتبادل أدوار ومشاهدة تبادل أدوار وأساليب تعلُّ

د  رون/ات خالل التمرين للتأكُّ النصوص الُمستخَدمة في تبادل األدوار ودراسات الحاالت غير مكتِملة عن قصد على أن ُيكِملها الميسِّ
من أّن السيناريوهات ُتناِسب تحديدًا السياق والثقافة والمنظمة. 

ة للتوزيع تدعم تمارين معينة. ويمكن طباعة هذه المواد  وسوف تجد في الجزء “ج” من حقيبة األدوات نماذج ونشرات ُمَعدَّ
ومشاركتها مع الُمشاِركين/ات أو إرسالها إليهم عبر البريد اإللكتروني أو بأي وسيلة رقمية أخرى.
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تيسير هذا الدليل افتراضيًا وحضوريًا 

رو هذا التدريب بعدٍد من المهارات والمعارف والخبرات والسلوكيات كشرط مسبق )انظر الجدول أدناه(. وتشمل  يجب أن يتمّتع ميسِّ
م التشاركية، والتيسير، والتواصل والعناية بالذات والمعرفة العميقة بالمساواة بين الجنَسْين،  هذه الخبرات والمهارات أساليب التعلُّ
ع وعدم التمييز.  والعنف ضد النساء والفتيات والسلطة. السلوك هو أيضًا مهم للغاية، بما في ذلك اإلنفتاح واإللتزام باحترام التنوُّ

م فيها التدريب افتراضيًا، ُيوصى بأْن يكون للميّسرين/ات بعض الخبرة في تيسير التدريبات االفتراضية أو  وفي الحاالت التي ُيقدَّ
بهم على استخدام األدوات عبر اإلنترنت. بتدرُّ

السلوكياتالخبراتالمعارفالمهارات

التدريب/✓	 مهارات 
لدى  خاصًة  التيسير، 

مين/ متعلِّ مع  التعامل 
بالغين/ات ات 

التشاركية ✓	 األساليب 
العمل تيسير ورش  في 

الناجيات ✓	 مع  العمل 
على  المبني  العنف  من 

االجتماعي النوع 

اإلعترافات ✓	 مع  التعامل 
الخاصة  والمشاركات 
وجماعي فردي  بشكل 

باآلخرين✓	 اإلهتمام 

ممتاز ✓	 لفظي  تواصل 
اإلستماع  ومهارات 

لنشط ا

يتحدث ✓	 التي  اللغة  إجادة 
المشاركون/ات بها 

االنفتاح✓	

تيسير ✓	 على  القدرة 
مواضيع  حول  الجلسات 

باستخدام  حساسة 
غير  التواصل  تقنيات 

لعنيف ا

وإدارة ✓	 بالذات  العناية 
التوتر

بين ✓	 المساواة 
والعنف  الجنَسْين 

والفتيات  النساء  ضد 
والسلطة

األساسية ✓	 المفاهيم 
النساء  ضد  للعنف 

وفهم  والفتيات 
وعواقبه أسبابه 

المبادئ ✓	 فهم 
للعنف  التوجيهية 
النوع  على  المبني 

)وإعطاء  االجتماعي 
عملية( أمثلة 

التقنية ✓	 المعرفة 
مجال  في  صة  المتخصِّ

معين

التكنولوجيا ✓	 دور 
خدمات  تقديم  في 

العنف ضد  مواجهة 
عن  والفتيات  النساء 

ُبعد

ارتباط ✓	 كيفية  فهم 
التوجيهي  الدليل 
التدريب  وتمارين 

المحلي  بالسياق  هذه 
تكييفها  يمكن  وكيف 

السياق  لتناسب 
التدريب  م  سُيقدَّ الذي 

ضمنه

مختلفة ✓	 أساليب 
ُبعد عن  ق  ُتطبَّ

واإلرهاق ✓	 التوتر  فهم 
)األنواع واإلشارات 

واآلليات(

العنف ✓	 مواجهة  خدمات  تقديم 
أو  والفتيات  النساء  ضد 

في  االجتماعي  النفسي  الدعم 
ومثاليًا  العربية  الدول  منطقة 

اإلنسانية األوضاع  في 

في ✓	 العاملين/ات  إدارة 
- ويجب  األوضاع اإلنسانية 
التعامل مع  أن يشمل ذلك 
برفاهية  المتعّلقة  القضايا 
عند  ورعايتهم  العاملين/ات 

اإلنسانية  األوضاع  العمل في 
في ظل ظروف صعبة

متعّددة ✓	 مجموعات  مع  العمل 
الثقافات ذات قدرات 

متعددة وخلفيات 

في ✓	 بالعمل  والخبرة  المعرفة 
السياق  أو  الجغرافية  المناطق 

المشاركون/ فيه  يكون  الذي 
ات يقّدمون أصاًل أو سوف 

مواجهة  خدمات  يقّدمون 
والفتيات  النساء  ضد  العنف 

ُبعد عن 

مع ✓	 والتنسيق  التعاون 
المجتمعية  المنظمات 

المدني  المجتمع  ومنظمات 
لشعبية ا

افتراضيًا، ✓	 التدريب  تقديم 
الوحيد  السبيل  إذا كان هذا 

ما  )هذا  التدريب  لتقديم 
ل( ُيفضَّ

حول ✓	 ترتكز  التي  السلوكيات 
على فهم  العمل   - الناجين/ات 
في  ودعمها  الناجية  نظر  وجهة 

بنفسها قراراتها  اتخاذ 

التحديات ✓	 مع  التعاطف  إظهار 
يكون  التي قد  والتوترات 

أو قد  المشاركون/ات  واجهها 
بسبب  مواجهتها  في  يستمرون 

أو حالة طوارئ  العمل 

على ✓	 والحفاظ  التمييز  عدم 
األفراد  تجاه  إيجابي  سلوك 

المهارة  مستويات  ذوي 
لمختلفة ا

والوّد ✓	 اللطف  إظهار 

ومعارف ✓	 مهارات  على  ف  التعرُّ
المشاركين/ات جميع  وكفاءات 

إدارة حاالت  الوكاالت بشأن  بين  المشترك  التدريب  دليل ميّسر   )7102( الوكاالت  بين  المشتركة  الدائمة  اللجنة  المعلومات مستوحاة من: 
االجتماعي النوع  على  المبني  العنف 

https://gbvresponders.org/wp-content/uploads/2017/04/Interagency-GBV-Case-Management-Training-Facilitator-Guide_Final_.pdf
https://gbvresponders.org/wp-content/uploads/2017/04/Interagency-GBV-Case-Management-Training-Facilitator-Guide_Final_.pdf
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تمت كتابة هذا الدليل لألشخاص الذين يتمّتعون بهذه المهارات والذين يعملون مع المنظمات المجتمعية الشعبية التي تقودها 
النساء والتي تقّدم خدمات مواجهة العنف ضد النساء والفتيات. وباإلضافة إلى امتالك المهارات المناسبة، من المهّم أيضًا أن يتوفر 

رين/ات الوقت والدعم التنظيمي إلدارة ورش العمل على مدى بضعة أسابيع. ومن المستحَسن أيضًا أن يرافق كّل تدريب  للميسِّ
ران/تان على األقل.  ميسِّ

مثاليًا، سوف تكون قد خضعت للتدريب على تقديم الخدمات عن ُبعد قبل أن تقّدم هذا التدريب. وكحدٍّ أدنى، يجب أن تكون على 
معرفة بمحتوى كلٍّ من الدليل التوجيهي وهذا الدليل التدريبي. وقبل أن تقّدم التدريب، تأّكد من قراءة الدليل بأكمله مع زمالئك في 

التيسير. 

رين/ات تدريب الميسِّ

رون/ات في برنامج تدريبي  رين/ات على إدارة ورش العمل هذه المدرجة بالدليل. مثاليًا، سوف يشارك الميسِّ يوصى بتدريب الميسِّ
م كما يلي:  ُمصمَّ

حضور التدريب بصفة ُمشاِرك/ة أواًل 	
البحث عن فرصة الكتساب المزيد من الخبرة 	
رين/ات المشاركين/ات والتناوب على تيسير التمارين المختلفة والطلب من األقران إبداء  	 االطالع على البرنامج برفقة الميسِّ

رأيهم وتعليقاتهم. 

توقيت التدريب ومّدته

تجد لمحة عامة عن كل التمارين التدريبية الواردة في هذا الدليل في الجدول أدناه. إذا كنت تقوم بتنفيذ كّل التمارين دفعًة واحدة ، 
فُيوصى حيثما كان ذلك ممكنًا وعمليًا:

أن يتم تنفيذ التدريب الحضوري خالل األسبوع نفسه أو على مدى أسبوَعْين. وهذا يعني تخصيص يوَمْين بالكامل للتدريب،  	
ص لتداول المالحظات وتخطيط العمل وتمتّد على مدى نصف يوم في نهاية األسبوع. باإلضافة إلى جلسة ُتخصَّ

أن يتم تنفيذ التدريب اإلفتراضي خالل فترات زمنية أقصر، تمتّد على ساعَتْين مثاليًا لكّل جلسة تدريبية وال تتخّطى نصف  	
ص لتداول المالحظات وتخطيط  يوم لكّل جلسة. وهذا يعني إجراء من 4 إلى 8 جلسات افتراضية، باإلضافة إلى جلسة ُتخصَّ

العمل في النهاية تمتّد على ساعَتْين أو 4 ساعات. 

رين/ات أن يكّيفوا الدليل أعاله ليناسب احتياجات وتفضيالت المنظمة والعاملين/ات.  ويمكن للميسِّ

العدد المثالي للمشاركين/ات وحجم المجموعات

مثاليًا، سوف يشارك ما بين 8 و 10 أشخاص في التدريب، ولكْن هذا مجّرد توجيه ألّن العدد اإلجمالي للمشاركين/ات سوف يعتمد 
على مجموعة من العوامل المختلفة. كقاعدة عامة، وخاّصًة لدى إجراء تدريبات افتراضية، ُيوصى بعدم تجاوز العدد لـ 10 مشاركين/ات 

م الفردي. لتجّنب الصعوبات في خلق بيئة تدريب آمنة وشاملة وتشاركية، ما قد يؤّثر على التعلُّ

تكييف سياق الدليل التدريبي

سوف يتم تنفيذ هذا التدريب في بيئات ودول ومناطق ولغات وثقافات مختلفة. وفي حين يتضّمن هذا الدليل التدريبي نماذج 
رين/ات قبل التدريب. هنا يجدر التذكير  ة للتوزيع، فإّن بعضًا منها سيحتاج إلى تكييف و/أو إكمال من ِقَبل الميسِّ ونشرات ُمعدَّ

بأهمية أن تكون تمارين تبادل األدوار بشكل خاص مناسبة ثقافيًا وذات صلة بكل سياق يتم فيه التدريب. باإلضافة إلى ذلك، يمكن 
رين/ات أن يكّيفوا التمارين أو يضيفوا تماريَن إلى الدليل بناًء على أقسام أخرى في الدليل التوجيهي وعلى معارفهم وخبراتهم  للميسِّ

ع أن يتم تقديم التدريب بشكل عام إلى المنظمات في البلد نفسه، ولكْن، يمكن تقديم التدريب إلى  التنظيمية الخاصة. ومن الُمتوقَّ
المنظمات في بلدان متعّددة، وفي هذه الحالة، يمكن تكييف التمارين وفقًا لذلك.

مين/ات وتحضيرات ما قبل التدريب فهم المتعلِّ

ف على المشاركين/ات قبل إجراء التدريب. فمن شأن  رون/ات بتطوير وتنفيذ تحليل ما قبل التدريب للتعرُّ من المهّم أن يقوم الميسِّ
ف على احتياجات المشاركين/ات وتوقعاتهم وسياقاتهم وخبراتهم ومعرفتهم باألساليب الُمعتَمدة  هذا التحليل أن يساعد في التعرُّ

عن ُبعد وثقتهم بها. إنها أيضًا فرصة لمعرفة ما إذا كانت هناك وسائل لتسهيل الوصول إلى الخدمة وما هي التجهيزات الالزم 
م/ة  مين/ات بشكٍل متساٍو. وسوف يساعد هذا على تكييف التدريب مع احتياجات المتعلِّ تأمينها لضمان إمكانية مشاركة جميع المتعلِّ

د من أّن التدريب ذات صلة ومالئم. ويمكن أن يكون إنشاء خط أساس معرفي حول تقديم الخدمات عن ُبعد مهمًا  وأوضاعه، والتأكُّ
أيضًا في قياس التغييرات في المعرفة بعد االنتهاء من التدريب. وتبرز أنواٌع مختلفة من تحليالت االحتياجات التدريبية التي يمكن 

إجراؤها، إعتمادًا على الوقت المتاح والوصول إلى المشاركين/ات والموارد. ويمكن االطالع على مثال عن تحليل االحتياجات ما قبل 
التدريب في قسم القياس والتقييم.
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رون/ات بإجراء تمرين تمهيدي أولي لتقييم ما يأمل المشاركون/ات الحصول عليه من التدريب. خالل هذا  وُيوصى أيضًا أن يقوم الميسِّ
ر/ة  رين/ات أن يعّرفوا المشاركين/ات على بعضهم البعض وكذلك على الدليل التوجيهي. وحتى لو أجرى الميسِّ التمرين، يمكن للميسِّ

عات المشاركين/ات واستخدام هذه المراجعة كفرصة لتأكيد وإعادة  تحلياًل لالحتياجات ما قبل التدريب، فال يزال من المهم مراجعة توقُّ
رين/ات أن يقوموا  تأكيد نتائج تحليل ما قبل التدريب. وقد ورد مثاٌل عن تمرين تمهيدي )التمرين 1( في هذا الدليل، ويمكن للميسِّ

بتكييفه حسب الحاجة.

م/ة ر/ة والمتعلِّ إعداد الميسِّ

حة في كّل تمرين، سيكون  رين/ات القيام به لالستعداد لكّل تمرين. باإلضافة إلى الخطوات الموضَّ يحّدد كّل تمرين ما يجب على الميسِّ
من المهّم إدراج تمارين لشحن النشاط أو كسر الجليد في التدريب لزيادة مستويات الطاقة واالنتباه واإلبداع أو الحفاظ عليها. ويتطّلب 

العديد من التمارين )التمارين 2 و11 و12( من المشاركين/ات اإلستعداد قبل التدريب. لذا، من المهم التواصل مع المشاركين/ات 
مسبقًا وإعطائهم مهلة كافية للقيام بأي تحضير مطلوب.

رعاية العاملين/ات وضمان رفاهيتهم 

ن في القسم 2.6 من الدليل التوجيهي، يمكن أن يتعّرض العاملون/ات لمستويات عالية من التوتر وخطر اإلصابة بصدمة  كما هو ُمبيَّ
ثانوية، ال سيما عند تقديم خدمات مواجهة العنف ضد النساء والفتيات في األوضاع اإلنسانية وفي أوقات األزمات. وقد يتعّقد األمر 

أكثر عند تقديم الخدمات عن ُبعد حيث يمكن أن يصبح اإلشراف أكثر صعوبة عندما يتم فصل العاملين/ات والمشرفين/ات عليهم 
حسّيًا. ويمّثل اإلرهاق خطرًا خاصًا بالعاملين/ات الذين يتعّرضون لمواقف تتطلب جهدًا عاطفيًا على مدى فترة طويلة من الزمن.

وفي حين تقع على المنظمات والمشرفين/ات مسؤولية إعطاء األولوية لسالمة العاملين/ات ورفاهيتهم، يبقى المجال مفتوحًا 
رون/ات  رين/ات لتعزيز أهمية رعاية العاملين/ات وضمان رفاهيتهم خالل هذا التدريب. ومن المستحسن أن يكون الميسِّ أمام الميسِّ
لعين على عالمات التوّتر والصدمة )على أن يدركوا أّن بعض العالمات قد تظهر فورًا وبعضها قد يتأخر( وأن يتمّكنوا من رصدها  ُمطَّ

بون/ات.  صون/ات المدرَّ بين المشاركين/ات. ويجب توجيه المشاركين/ات إلى مصادر الدعم، بما فيها الدعم الذي يقّدمه المتخصِّ
رون/ات بإدراج تمارين مناسبة يمكن أن تساعد في دعم الصحة النفسية للمشاركين/ات ورفاهيتهم،  وُيوصى أيضًا أن يقوم الميسِّ
ل في بداية أو نهاية كّل يوم. وقد تم إدراج نشاطات محّددة حول الرعاية والرفاهية في الدرس  فيدِرجوا على سبيل المثال تمرين تأمُّ

19 من اإلرشادات حول إدارة حاالت العنف المبني على النوع االجتماعي )والتي تتعّلق مثاًل بعالمات التوتر والصدمة وكيفية تقديم 
م هنا. الرعاية والدعم( يمكن تضمينها في التدريب الُمقدَّ

تخطيط العمل

مهم. والتفكير هو أيضًا جزء مهّم  من المهّم دعم المشاركين/ات للتفكير خالل وبعد التدريب باإلجراءات التي سيّتخذونها كنتيجة لتعلُّ
ص لدعم المنظمات لتحديد وتعريف خطواتها التالية  من العناية بالذات والرفاهية. فُينَصح بعقد جلسة أخيرة في نهاية التدريب ُتخصَّ

في سبيل تعزيز قدراتها في مجال تقديم الخدمات عن ُبعد. تجد نموذجًا لتخطيط العمل في الجزء “ج” )النشرة 1( ُوِضع لتستكمله 
المنظمات في نهاية التدريب. في حال حضور أكثر من منظمة للتدريب، تأّكد من أّن المشاركين/ات يعملون مع األشخاص من 

منظمتهم. مثاليًا، يجب أن تطبع نسخًا من جدول تخطيط العمل وتوّزعها على كّل مشارك/ة إذا كنت تقّدم تدريبًا حضوريًا. سوف 
يسمح ملء هذا النموذج للمشاركين/ات بالتفكير فيما تعّلموه خالل كل تمرين والحصول على سجّل مكتوب بكّل ذلك في نهاية 

التدريب. وبمجّرد االنتهاء من جلسة تخطيط العمل، يمكنك أن تطلب من المشاركين/ات إستكمال تقييم نهاية التدريب )انظر قسم 
القياس والتقييم(.

الرموز استخدام 
المستند. ح  تصفُّ على  المستخدمين/ات  لمساعدة  التدريبي هذا  الدليل  في  الرموز  من  عدٌد  يوجد 

حقيبة  من  “أ”  )الجزء  الُمراِفق  التوجيهي  الدليل  من  الصلة  ذات  األقسام  إلى  رين/ات  الميسِّ الرمز  هذا  يوّجه 
األدوات(.

م الذي  هذا الرمز هو تذكير بمشاركة الرسائل الرئيسية في نهاية كّل تمرين، أو خطوة من التمرين، وبتلخيص التعلُّ
التوجيهي الدليل  إلى  إشارة  المشاركون/ات في  شاركه 

المشاركين/ات  لرفاهية  خاص  إهتمام  إعطاء  ويجب  مراعاتها.  يجب  معّينة  مخاطر  وجود  إلى  التحذير  عالمة  تشير 
الجلسات. خالل هذه 

https://reliefweb.int/report/world/interagency-gender-based-violence-case-management-guidelines
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شكر وتقدير

 تم إعداد هذا الدليل التدريبي من ِقَبل منظمة Social Development Direct  لصالح المكتب اإلقليمي لهيئة األمم المتحدة للمرأة 
 Social Development للدول العربية. وقد أنجز كتابته ماريا فالهاكيس، د. سالي محسن حافظ، رنا عون، وإريكا فريزر من منظمة
Direct بتوجيٍه عام من منال بنكيران وليمونيا فوكيدو من هيئة األمم المتحدة للمرأة. وقد قامت منظمات المجتمع المدني التي 
تقودها النساء في منطقة الدول العربية بمناقشة حقيبة األدوات ومراجعتها خالل ورشَتْي عمل إستشاريَتْين إفتراضيَتْين جرتا في 
تشرين الثاني/نوفمبر 2021. والشكر موصول لجميع األفراد الذين ساهموا بوقتهم لمراجعة حقيبة األدوات والمشاركة في ورش 

العمل اإلستشارية.
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لمحة عن التمارين

 مسؤولو/اتالتمارين
الحالة إدارة 

المجيبون/ات
  على خط

المساعدة

المّدةالمديرون/ات المشرفون/ات  

ترحيب ومقّدمة  :1 رقم  دقيقة				التمرين   60

واالتجاهات  البيانات   :2 رقم  التمرين 
مستوى  وعلى  الوطني  المستوى  على 

النساء  ضد  بالعنف  الخاصة  المحافظات 
تفّشي جائحة  بما في ذلك خالل  والفتيات، 

الطوارئ األخرى كوفيد-19 وحاالت 

دقيقة				  60

والتحديات  الفرص  3: فهم  رقم  التمرين 
العنف  مواجهة  خدمات  بتقديم  قة  المتعلِّ

ُبعد والفتيات عن  النساء  ضد 

دقيقة				  45

التوجيهية  المبادئ  تطبيق   :4 رقم  التمرين 
على  االجتماعي  النوع  على  المبني  للعنف 

ُبعد عن  الخدمات  تقديم 

دقيقة				  80

األساسية العناصر  5: فهم  رقم  ساعتان				التمرين 

بيانات  حماية  كيفية   :6 رقم  التمرين 
وسريتها وخصوصيتها  الناجيات 

واحدة 				 ساعة 
دقيقة و45 

السالمة تخطيط   :7 رقم  التمرين 
			

	

	

	
و25  ساعتان 

دقيقة

أساسية قبل  اعتبارات   :8 رقم  التمرين 
النساء  العنف ضد  إدارة حاالت  إلى  االنتقال 

ُبعد عن  والفتيات 

دقيقة				  45

9: إدارة حاالت العنف ضد  التمرين رقم 
بخطوة ُبعد خطوة  عن  والفتيات  النساء 

دقيقة				  80

الرّد على  10: فهم كيفية  التمرين رقم 
نصية قصيرة  رسالة  أو  هاتفية  مكالمة 

المساعدة خط  على  تتلقاها 

ساعتان		

األسلوب  إختيار  كيفية   :11 رقم  التمرين 
نصية  رسائل  هاتفية،  )مكالمات  الصحيح 

مباشرة( محادثات  قصيرة، 

دقيقة	  60-45

التعامل مع  كيفية   :12 رقم  التمرين 
إدارة  كيفية  الهاتف/  عبر  الناجيات 

المكالمات

دقيقة		  60

المرأة  العنف ضد  13: فهم  التمرين رقم 
من  الناجيات  دعم  وكيفية  اإلنترنت  عبر 

ُبعد عن  اإللكتروني  العنف 

ساعتان 				
ونصف
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خلق مساحة آمنة 

التدريب خالل  آمنة  لخلق مساحة  ر/ة  للميسِّ مراجعة  قائمة 

وافتراضيًا حضوريًا 

✓ تيسيره	 التدريب وكيف سيتم  والغرض من  والمنظمة  نفسك  ف عن  عرِّ
✓ لحّلها 	 ط  الخدمة وخطِّ إلى  الوصول  تعيق  د أي مشاكل  حدِّ
✓ انعقاد 	 أو مترجم/ة فوري، فاجتمع معه قبل  أو مرشد/ة  تنوي اإلستعانة بمترجم/ة كتابي  إذا كنت 

العمل. وقد  السرية على مدى ورشة  العمل لمناقشة دوره، وكيف ستعمالن معًا، وأهمية حفظ  ورشة 
استراحة. كّل  بداية  المعلومات في  إستخالص  أيضًا  المفيد  يكون من 

✓ التمارين حول 	 والثقة ضرورية بشكل خاص إلجراء  ثقتهم –  وتأّكد من كسب  المشاركين/ات  تعّرف على 
للمشاركين/ات إضطرابًا  تسّبب  قد  التي  والفتيات  النساء  العنف ضد 

✓ إلى استراحة من أي نشاط	 احتاجوا  إذا  أيديهم  المشاركين/ات على رفع  ع  شجِّ

فقط حضوريًا 

✓ والتهوية 	 بة ومريحة وجيدة اإلضاءة  العمل مرحِّ تكون مساحة ورشة  أن  مثاليًا، يجب 
✓ بما 	 اإلعاقة  أنواع  بكل  المتعّلقة  االحتياجات  إلى  باإلضافة  األطفال  رعاية  لالستجابة الحتياجات  ط  خطِّ

والمساعدين/ات  اإلشارة  لغة  وُمجيدي/ات  الفوريين  والمترجمين/ات  الوصول  إمكانية  توفير  ذلك  في 
للدعم( األفراد  احتياجات  لتلبية  الحاجة  )حسب 

✓ المشاركين/ات	 إلى  بالنسبة  المحيطة  والمنطقة  المكان  أمان  باإلعتبار  خذ 

فقط افتراضيًا 

✓ األسري 	 العنف  الوطنية إلنهاء  الشبكة  ر  ُتوفِّ  - إليها  الوصول  للجميع  يمكن  آمنًة  افتراضيًة  منّصًة  إخَتْر 
والتشفير  والتكلفة  الوصول  وإمكانية  المختلفة  دة  المورِّ الجهات  ميزات  حول  المعلومات  من  المزيد 

ومنّصات  الفيديو  طريق  عن  المؤتمرات  عقد  بين  للمقارنة  البياني  الرسم  في  الخصوصية  وحماية 
الرقمية اإلتصاالت 

✓ المنقول عبر 	 الحدث  أو تخريب  أو اإلزعاج  القرصنة  التدريب علنًا لمنع  رابط  تأّكد من عدم مشاركة 
 Zoom

✓ اإلنتظار” 	 بإتاحة ميزة “غرفة  التدريب وقم  إلى  إدخال كلمة مرور لالنضمام  اطلب 
✓ اإلنتظار	 غرفة  إلى  يدخلون  الذين  المشاركين/ات  وإدارة  المجال  لمراقبة  ُمشاِرك/ة  بتعيين مضيف/ة  قم 
✓ األمن	 إعدادات  بأحدث  تتمتع  بحيث  التطبيق  بتحديث  قم 
✓ االجتماع 	 إلى  لالنضمام  الشخصي  فك  ُمعرِّ استخدام  بداًل من  لإلجتماع،  فريد  ف  ُمعرِّ بخلق  قم 
✓ التكنولوجيا قاِدٌر على الوصول 	 م/ة  أّن مقدِّ أّواًل. واعلم  ال تسّجل أي جلسات دون إعالم المشاركين/ات 

السحابة.  على  تسجيلها  يتم  إجتماعات  أي  إلى 
✓ الفيديو 	 عبر  نفسك  إظهار  المثال عن طريق  على سبيل  بة،  وُمرحِّ افتراضية مفتوحة  ر مساحة  وفِّ

جانبية  غرف  إلى  االجتماع  تقسيم شاشة  ميزة  باستخدام 
✓ الدردشة	 النشطة، بما في ذلك عن طريق طرح األسئلة في ميزة  المشاركة  ع  شجِّ
✓ يغّيروا 	 بأن  تقترح على األشخاص  أن  االفتراضية، مثل  الجليد  تمارين كسر  اعتبارك استخدام  ضع في 

به بالقيام  يستمتعون  ما  لنشاٍط  أو  المفّضل  لفيلمهم  ويضعوا صورة  خلفيتهم 

الوطنية  الشبكة  )2019(؛  ط الستخدام قوتك  )2018(؛ خطِّ المشاورات  بعد  أدوات ما  المعلومات مستوحاة من: حقيبة 
إلنهاء العنف األسري )2020( ؛ مبادرة إجراء أبحاث حول العنف الجنسي  )2020( 

https://static1.squarespace.com/static/51dc541ce4b03ebab8c5c88c/t/5e7e62a25ed80a4219adad77/1585341091261/NNEDV_Communication+Tools_Handout.pdf
https://static1.squarespace.com/static/51dc541ce4b03ebab8c5c88c/t/5e7e62a25ed80a4219adad77/1585341091261/NNEDV_Communication+Tools_Handout.pdf
https://www.techsafety.org/using-zoom
https://www.womankind.org.uk/wp-content/uploads/2020/08/IWDA_WW_Plan-Your-Power-Toolkit_final.pdf
https://beyondconsultations.org/
https://www.svri.org/blog/online-safety-changing-world-%E2%80%93-covid-19-and-cyber-violence
https://www.techsafety.org/using-zoom
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 60 دقيقة 
التمرين رقم 1: ترحيب ومقّدمة     

 

ولمساعدة الغرض المشاركين/ات،  على  ف  التعرُّ على  ر/ة  الميسِّ لمساعدة  التمرين  هذا  تصميم  تم 
البعض(،  ببعضهم  على معرفة  يكونوا  لم  حال  )في  البعض  بعضهم  على  ف  التعرُّ على  المشاركين/ات 

المشاركين/ات. عات  توقُّ التدريب وفهم  يدور حوله  ما  ولشرح 

التمرين كبيرةنوع  مجموعة  ضمن  المناقشة 

م التعلُّ التدريب 	أهداف  إفتتاح 
والمشاركين/ات 	 رين/ات  الميسِّ تقديم 
وأهدافه 	 التدريب  أعمال  مراجعة جدول 

هذا  لَمْن 
التمرين؟

المشاركين/ات جميع 

واحدةالمّدة ساعة 

أو معجونة المواد بألوان مختلفة، قصاصات الصقة، شريط الصق  ورشة عمل حضورية: لوح قالب، أقالم 
الحائط.  على  األوراق  لتثبيت 

Google Jamboard لتنظيم  Google Slides أو  ورشة عمل افتراضية: أي من اللوحات الرقمية 
برنامج  المحتوى؛  تعديل  خاصية  على  الحصول  من  المشاركين/ات  جميع  وتمكين  التقديمية  العروض 

الفيديو. المؤتمرات عن طريق  لتنظيم  برنامج مشابه  أو   Zoom

للمشاركين/ات. التدريب  أهداف  يحّدد  أعمال  جدول  األخرى:  الموارد/النشرات 
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تحضيرات 
ر/ة الميسِّ

رؤية بعضهم  	 المشاركون/ات من  يتمّكن  دائرة حتى  الكراسي بشكل  ب  رتِّ حضوريًا: 
تتضّمن  التي  للتوزيع  ة  الُمعدَّ النشرات  وطباعة  بإعداد  وقم  ر/ة.  والميسِّ البعض 

عات  التوقُّ القالبة لإلستطالع عن  األلواح  ز  وأهدافه. جهِّ التدريب  أعمال  جدول 
ها “موقف  اإلضافية وسمِّ لألفكار  ورقة  وافرز  األساسية،  القواعد  وتحديد 

لكلٍّ منها(. واحدة  ورقية  )لوحة  السيارات” 

إلى  	 إلكترونية منه  إرسال نسخة  بإعداد جدول األعمال وتأّكد من  افتراضيًا: قم 
Power- بإعداد شريحة عرض التدريب. قم  باألهداف قبل   المشاركين/ات مرفقًا 

السيارات”. ثم قم  عات والقواعد األساسية و“موقف  التوقُّ Point واحدة لكلٍّ من 
الرابط  على  فريق  أن يحصل كل  وتأّكد من  للتعاون  الشبكية  البوابة  إلى  بتحميلها 

الملف.  محتوى  تعديل  بصالحيات  يتمتع  وأن 

الرسائل 
لرئيسية ا

العديد من منظمات  	 أّن  ُبعد، إال  الخدمات عن  ترّكز حقيبة األدوات على تقديم 
العنف  ترغب في تقديم مزيج من خدمات مواجهة  أو  تقّدم  المدني سوف  المجتمع 

ُبعد.  والفتيات حضوريًا وعن  النساء  ضد 

للناجيات من  	 ُبعد  الخدمات عن  تقديم  األدوات بشكل أساسي على  ترّكز حقيبة 
النساء  بأّن  اإلنترنت. ومع ذلك، فهي تظهر  عبر  والعنف  الحميم  الشريك  عنف 

ويمكن  األحيان،  كثير من  والمتداخلة في  المتعّددة  العنف  معّرضات ألشكال 
العنف. أخرى من  أشكال  وتكييفها مع  األدوات  استخدام حقيبة 

ُبعد للفتيات دون  	 الخدمات عن  دة حول تقديم  ال توّفر حقيبة األدوات إرشادات محدَّ
العاِملة  المدني  المجتمع  لمنظمات  تكون موردًا مفيدًا  قد  ولكنها  عامًا،   18 سّن 

ُبعد. كما ال تشمل  الخدمات عن  تقديم  إلى  لإلنتقال  تتحّضر  والتي  الفتيات  مع 
والفتيان. الرجال  العنف ضد  األدوات  حقيبة 

النساء  	 للعنف ضد  استجابة  أي  بأّن  تقّر  التقاطع وهي  آلية  األدوات  تعتمد حقيبة 
اختالفها. على  دة  المحدَّ أوضاعهّن  وتراعي  النساء  احتياجات  تلّبي  أن  يجب  والفتيات 

حياتهن.  	 طوال  متواصلة  كسلسلة  مستمّر  بشكل  للعنف  والفتيات  النساء  تتعّرض 
الوقت  وغالبًا في  اإلنترنت،  اإلنترنت وخارج  عبر  للعنف  ض  التعرُّ وهذا يشمل 

خبرة  لديها  يكون  المدني قد  المجتمع  أّن منظمات  األدوات  نفسه. وتظهر حقيبة 
إرشادات وتدريبات  العنف عبر اإلنترنت، وهي تقّدم  الناجيات من  أقل في دعم 

الصدد.  بهذا  دة  محدَّ

باآلخرين.  	 والعناية  بالذات  العناية  أهمية 

التوجيهات:

مقّدمة )5 دقائق(

اشكر الجميع على حضورهم واشرح الغرض من هذا التمرين. 	

م من هذا التدريب تدريجي، وأّن التمارين سوف تبني على ما تّمت مناقشته في التمارين السابقة. وبالتالي،  	 اشرح أّن التعلُّ
تبرز الحاجة إلى اإللتزام بحضور كّل الجلسات.

الخطوة األولى: مقّدمات )15 دقيقة(

اطلب من المشاركين/ات التفكير في حقيقة واحدة مثيرة لالهتمام عن أنفسهم )حقيقة قد ال يعرفها اآلخرون، في حال كان  	
المشاركون/ات يعرفون بعضهم البعض مسبقًا(.

اطلب من المشاركين/ات التعريف عن أنفسهم عبر ذكر أسمائهم والحقيقة الممتعة عنهم. 	
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حضوريًا: تأّكد من أّن جميع المشاركين/ات يمكنهم رؤية بعضهم البعض أثناء تقديمهم ألنفسهم. إذا طلب أي  	
مشارك/ة إجراء تعديالت، على سبيل المثال، إذا طلب أحد المشاركين/ات الصّم مترجم/ة لغة إشارة، فتأّكد من أن 

تكون قد ناقشت هذا األمر مع المشارك/ة ومن أّن مترجمه/ته الفوري يجلس في مكان اقترحه المشارك/ة الذي يحتاج 
إلى دعمه. تجّول حول الدائرة إلى حين يكون الجميع قد عّرفوا عن أنفسهم.

افتراضيًا: قم بدعوة شخص واحد في كل مّرة للتعريف عن نفسه وعن الحقيقة المثيرة لإلهتمام عن نفسه، حتى يكون  	
ع لتقديم أنفسهم، لكْن هذا قد يستغرق وقتًا أطول. الدور قد مّر على الجميع. ويمكنك أن تطلب من الناس التطوُّ

عات وأهداف التدريب )15 دقيقة( الخطوة الثانية: التوقُّ

اشرح أنك ترغب اآلن في معرفة ما الذي يرغب المشاركون/ات في اكتسابه من التدريب، وأنك ترغب في أن تحتفظ  	
المجموعة بسجّل باإلجابات طوال التدريب.

عاتهم من التدريب على قصاصة الصقة )ويجب تخصيص قصاصة الصقة منفصلة  	 اطلب من المشاركين/ات كتابة أحد توقُّ
ع(. بالنسبة إلى التدريب اإلفتراضي، تأّكد من أن تحّمل شريحة عرض على منصة التعاون المختارة عبر اإلنترنت  لكّل توقُّ

يستخدمها المشاركون/ات لنشر قصاصاتهم الالصقة االفتراضية عليها.

تجّول حول المجموعة واطُلب من المشاركين/ات تسليط الضوء على نقطة واحدة يريدون اكتسابها من التدريب وتسجيل  	
أفكارهم. بالنسبة إلى التدريب الحضوري، اطلب من المشاركين/ات تدوين األفكار على اللوح القالب. 

عات أخرى قد تقع خارج نطاقها.  	 عات ستكون جزءًا من عملية التدريب الحالية، إال أّن هناك توقُّ من الواضح أّن بعض التوقُّ
عات تقع خارج النطاق، وحيثما أمكن، أن تناقش كيف يمكن دفع هذه النقاط قدمًا في سياق آخر.  يجب أن تشرح عن أي توقُّ

عات جزءًا من جدول أعمال التدريب، ولكْن قد تتمكن من تضمينها بمجّرد إدخال بعض التعديالت  وقد ال تكون بعض التوقُّ
عليها.

عاتهم وتأّكد من مراجعتها معًا في نهاية التدريب. 	 اطلب من المشاركين/ات أن يتذّكروا توقُّ

عًا واحدًا، يمكنك تسليط الضوء على أهداف التدريب العامة: 	 بمجّرد شارك الجميع توقُّ

التدريب: أهداف 

بناء فهم للعناصر األساسية لتقديم خدمات مواجهة العنف ضد النساء والفتيات عن ُبعد والقدرة على القيام بذلك 	

المساعدة في تعريف المشاركين/ات على الدليل التوجيهي لتقديم الخدمات عن ُبعد للناجيات من العنف في منطقة  	
الدول العربية 

مساعدة المنظمات على َفْهم الخطوات التي يمكن أن تّتخذها لتقديم خدمات آمنة وأخالقية وحسنة التوقيت وعالية  	
الجودة عن ُبعد

فهم كيفية دعم الناجيات من العنف عبر اإلنترنت عن ُبعد 	

م من الُمشاِركين/ات اآلخرين بطريقة تشاركية وشاملة وممتعة 	 التعلُّ

الخطوة الثالثة: جدول أعمال التدريب )10 دقائق(

د من تحديد أوقات البدء واالنتهاء، وأوقات اإلستراحة والغداء. ثم إعرض  	 ذ جدول أعمال التدريب خطوة بخطوة، مع التأكُّ نفِّ
اللوح القالب أو شاِرك شريحة العرض التي أعددتها لتضع جدول أعمال التدريب لألسابيع المقبلة.

وفي هذه المرحلة، يمكنك أن تقّدم “موقف السيارات” وهي الورقة الُمفَرزة لتدوين األفكار واألسئلة المطروحة والتي  	
ستعود إليها في مرحلة أخرى من التدريب.

الخطوة الرابعة: العمل معًا والقواعد األساسية )10 دقائق(

اطلب من المشاركين/ات تحديد كيف يرغبون في العمل معًا طوال فترة التدريب )على سبيل المثال، لخلق بيئة تتجنب  	
إصدار األحكام المسبقة على اآلخرين أو لخلق مساحة آمنة(. أكُتب األفكار على اللوح القالب أو اطُلب من أحد المتطّوعين/

ات كتابتها على شريحة العرض التي أعددتها.
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ثم اطلب من المشاركين/ات مناقشة بعض القواعد األساسية التي سوف تنطبق )على سبيل المثال إطفاء الهواتف  	
المحمولة، وعدم استخدام أجهزة الكمبيوتر المحمولة للعمل خالل التدريب(. أكُتب األفكار على اللوح القالب أو اطلب من 

أحد المتطّوعين/ات كتابتها على شريحة العرض التي أعددتها.

الخطوة الخامسة: األسئلة )5 دقائق(

اسأل المشاركين/ات إذا كانت لديهم أي أسئلة أو تعليقات. 	

رين/ات: للميسِّ مالحظات 

إذا كنت تقّدم أيًا من التمارين الواردة في هذا الدليل التدريبي كتدريب مستقّل، فسوف تحتاج إلى تكييف أهداف  	
التدريب العامة لمشاركة تمرين الترحيب والمقّدمة هذا. من المهّم التأكيد على الحاجة إلى االلتزام بحضور كّل التدريب 

الذي يتم تقديمه، حتى لو لم يتم تنفيذ كّل التمارين الواردة في هذا الدليل بطريقة تدريجية على مدار عدة أسابيع.

عات، يمكنك صياغة عنوان جديد لهذا الجزء من التمرين مثل “تطلعات ومخاوف” لمساعدة المشاركين/ 	 بداًل من التوقُّ
ات على التعبير عن مشاعرهم تجاه التدريب.

ص الستكمال خطوات هذا التمرين ويمكن تقديم  	 رة، يمكن زيادة الوقت الُمخصَّ حسب الوقت المتاح والموارد المتوفِّ
هذه الخطوات كتمارين قصيرة منفصلة. وهذا أمٌر يسهل تنفيذه في التدريب الحضوري، حيث يمكن تقديم التدريب على 
ف على بعضكما البعض بطريقة ممتعة وجّذابة. مدى ساعَتْين، مما يمنحك أنت والمشاركين/ات مزيدًا من الوقت للتعرُّ

يمكن إضافة خطوات أخرى، كتقديم خطوة أو تمرين صغير حول مهارات اإلستماع النشط وكسب الثقة والحفاظ على  	
السرية، على سبيل المثال.

إذا لم تكن قد أجريت إستطالع ما قبل التدريب، فيمكنك إجراء إستطالع قصير في نهاية هذا التمرين لمساعدتك على  	
م لدى المشاركين/ات. فهم احتياجات التعلُّ
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 الجزء األّول: فهم العنف ضد النساء والفتيات وتقديم الخدمات عن ُبعد

التمرين رقم 2: البيانات واالتجاهات على المستوى الوطني وعلى مستوى المحافظات  60 دقيقة 
الخاصة بالعنف ضّد النساء والفتيات، بما في ذلك خالل تفّشي جائحة كوفيد-19 وحاالت 

الطوارئ األخرى

      يتعّلق هذا التمرين بالقسم 1.1 من الدليل التوجيهي

المستوى الغرض على  واالتجاهات  البيانات  في  للتفكير  المشاركين/ات  لدعم  التمرين  هذا  تصميم  تم 
بما  في سياقهم،  والفتيات  النساء  بالعنف ضد  الخاصة  المحافظات  وعلى مستوى  الوطني 

البيانات  إلى  الطوارئ األخرى، على أن يستندوا  في ذلك خالل تفّشي جائحة كوفيد-19 وحاالت 
لتكييف  للبيانات  المنظمات  استخدام  كيفية  في  النظر  المهّم  ومن  الخدمات.  مستوى  على 

ُبعد. الخدمات عن  إلى تقديم  خدماتها، بما في ذلك دعم االنتقال 

التمرين كبيرةنوع  مجموعة  ضمن  والمناقشة  صغيرة  مجموعة  ضمن  العمل 

م التعلُّ الخاصة  	أهداف  المحافظات  مستوى  وعلى  الوطني  المستوى  على  واالتجاهات  البيانات  مراجعة 
الطوارئ األخيرة. النساء والفتيات، بما في ذلك خالل األزمات وحاالت  بالعنف ضد 

فيه  	 يتواجدون  الذي  السياق  واالتجاهات في  العنف  أنواع  تعميق فهم مختلف 
الخاصة في  تجاربهم  على  بناًء  المجموعات. وذلك  وبين  البلدان  داخل  واإلختالفات 

منها. المستقاة  والبيانات  المنظمة 
على  	 ذلك  يساعد  والفتيات، وكيف  النساء  العنف ضد  واتجاهات  بيانات  أهمية فهم  معرفة 

للناجيات. واإلستجابة  الخدمات  وتفصيل  تكييف 
والمتعّلقة  	 الخدمات  إلى  بالنسبة  المتوّفرة  واالتجاهات  البيانات  لتحليل  معًا  العمل 

المحافظات  مستوى  الوطني/على  المستوى  على  والفتيات  النساء  ضد  العنف  بمواجهة 
فيه. يتواجدون  الذي  د  المحدَّ

التمرين؟ هذا  المديرون/اتلَمْن  المشرفون/ات،  المساعدة،  على خطوط  المجيبون/ات  الحالة،  إدارة  مسؤولو/ات 

واحدةالمّدة ساعة 
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أو المواد بألوان مختلفة، قصاصات الصقة، شريط الصق  ورشة عمل حضورية: لوح قالب، أقالم 
الحائط.  على  األوراق  لتثبيت  معجونة 

 Google Jamboard Google Slides أو  ورشة عمل افتراضية: أي من اللوحات الرقمية 
تعديل  خاصية  على  الحصول  من  المشاركين/ات  جميع  وتمكين  التقديمية  العروض  لتنظيم 

الفيديو. المؤتمرات عن طريق  لتنظيم  برنامج مشابه  أو   Zoom برنامج  المحتوى؛ 

موارد أخرى: 

الرئيسية  	 الوطنية  اإلنتشار  بيانات  تسّجل  ر/ة  الميسِّ ِقَبل  من  للتوزيع  ة  معدَّ نشرة 
والفتيات. النساء  ضد  للعنف  الرئيسية  واالتجاهات 

العرض(. 	 التحميل على شرائح  أو  والطباعة  )للنسخ   2 رقم  للتوزيع  ة  المعدَّ النشرة 

المشارك/ة التمرين تحضيرات  بهذا  أنهم سيقومون  للمشاركين/ات  اشرح  التدريب،  األقل من  واحد على  أسبوع  قبل 
وببيانات  الحظوها  التي  المختلفة  الرئيسية  باالتجاهات  يفّكروا  أن  منهم  واطلب  الجماعي 
باألسئلة  التفكير  المشاركين/ات  من  واطلب  بأنفسهم.  جمعوها  التي  المختلفة  الخدمات 

التالية:

أنت ومنظمتك خالل 	  التي الحظتها  الرئيسية  والفتيات  النساء  العنف ضد  اتجاهات  ما هي 
المكالمات؟   زيادة في  المثال هل حدثت  جائحة كوفيد-19؟ على سبيل  تفّشي  فترة 

المثال  	 للخطر بشكل خاص؟ على سبيل  ضات  أّن هناك نساء وفتيات معرَّ هل الحظت 
اإلعاقة. ذوات  والفتيات  والنساء  الالجئات  والفتيات  النساء 

إزدادت سوءًا؟ يرجى أخذ حاالت العنف عبر اإلنترنت  	 أنواع معّينة من العنف قد  هل هناك 
اإلعتبار. بعين  اإلنترنت  وخارج 

ما هي حاالت الطوارئ األخرى التي حدثت في سياق عملك والتي أثرت على اتجاهات  	
والفتيات؟ النساء  ضد  العنف 

المعلومات مسبقًا. ومشاركة  بتحضير  َمْن سيقوم  على  اإلتفاق  المشاركين/ات  من  اطلب 

ر/ة الميسِّ أنهم يعملون ضمن مجموعات تضّم تحضيرات  تأّكد من  أكثر من دولة،  إذا كان هناك مشاركون/ات من 
على  اإلنتشار  بيانات  بتحضير ملّخص قصير عن  الجلسة، قم  قبل  نفسه.  البلد  األشخاص من 

جائحة  تفّشي  خالل  والفتيات  النساء  للعنف ضد  الرئيسية  واالتجاهات  الوطني  المستوى 
التوجيهي(  الدليل  الواردة في  المعلومات  إلى  )باإلستناد  األخرى  الطوارئ  كوفيد-19 وحاالت 

التمرين. خالل  للمشاركين/ات  تسّلمه  كي 

للتوزيع رقم 2 على  	 المعّدة  النشرة  الجدول في  ورشة عمل حضورية: أرسم 
أو إطبع نسخًا  الحائط،  الورقة على  لكّل مجموعة( وألصق  )ورقة  القالب  اللوح 

بلدان. عّدة  البلد في حال مشاركة  اكتب اسم  للمشاركين/ات. 

PowerPoint تحتوي على  	 بإعداد شريحة عرض  ورشة عمل افتراضية: قم 
صًا شريحة واحدة  للتوزيع رقم 2 – مخصِّ المعّدة  النشرة  الموجود في  الجدول 

العرض في  العلوي من شريحة  الجزء  البلد في  لكّل مجموعة وأضف اسم 
الشبكية  البوابة  إلى  بتحميلها  ثم قم  بلد.  أكثر من  حال حضور ممّثلين/ات من 

يتمتع بصالحيات تعديل  الرابط وأن  أن يحصل كل فريق على  للتعاون وتأّكد من 
الملف. في  المحتوى 
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التوجيهات:

مقّدمة )5 دقائق(

اشرح الغرض من التمرين وأخبر المشاركين/ات بالمدة الممنوحة لهم لتنفيذه )45 دقيقة( 	

قم بتقسيم المشاركين/ات إلى مجموعات صغيرة )مجموعات فرعية افتراضية بالنسبة إلى التدريبات االفتراضية(. 	

في المجموعات الصغيرة )20 دقيقة(:

اطلب من المجموعات ترشيح شخص واحد الستكمال اللوح القالب أو شرائح العرض. بالنسبة إلى التدريب االفتراضي،  	
اطلب من المجموعات ترشيح شخص واحد لمشاركة شاشته خالل المناقشة.

اطلب من أحد األشخاص التطّوع بصفة مقرّر للمجموعة بأكملها. 	

اطلب من المجموعات تعبئة األقسام المختلفة في النشرة المعّدة للتوزيع رقم 2، ضمن مّدة 20 دقيقة. وباإلضافة إلى  	
ع المشاركين/ات  ملء المعلومات الوطنية، يجب على المشاركين/ات اإلشارة إلى الفوارق على مستوى المحافظات. شجِّ

على اإلستناد إلى خبراتهم الخاصة في المنظمة وبياناتها.

في المجموعة الكبيرة )30 دقيقة(:

اطلب من المشاركين/ات العودة إلى المجموعة الكبيرة لمناقشة عملهم في المجموعة الصغيرة لمدة 20 دقيقة. 	

ص كل نموذج مستكَمل لبضع دقائق، تشارك خاللها المجموعة التي  	 حضوريًا: اطلب من المجموعة الكبيرة تفحُّ
قامت بالعمل بعض األفكار، بينما ُتتاح الفرصة لآلخرين لطرح األسئلة.

افتراضيًا: شارك شرائح العرض على المنّصة المختارة عبر اإلنترنت باستخدام وظيفة مشاركة الشاشة. ثم اطلب  	
ص 3 إلى 5 دقائق لكل مجموعة  من عضو واحد من كل مجموعة صغيرة تقديم شريحة عرض مجموعته )وُتخصَّ

وفقًا لعدد المجموعات(. اسأل المشاركين/ات اآلخرين إذا كانت لديهم أي تعليقات أو أسئلة.

ثم اسأل المشاركين/ات عن اآلثار التي رّتبتها هذه االتجاهات على خدمات مواجهة العنف ضد النساء والفتيات التي  	
ل األفكار على لوح قالب أو شريحة عرض. يقّدمونها، وكيف يستخدمون البيانات لتكييف خدماتهم )10 دقائق(. وسجِّ

ص للنظر في الفرص والتحديات المتعّلقة بتقديم الخدمات عن ُبعد بشكل خاص، وأّن  	 اشرح لهم أّن التمرين التالي مخصَّ
بإمكانهم اإلستناد على هذه البيانات واالتجاهات خالل قيامهم بذلك. تأّكد من عدم إزالة اللوح القالب وشريحة العرض حتى 

يتمكنوا من الرجوع إليهما خالل التدريب.

خاتمة )5 دقائق(

م األساسي الذي تم تناوله في  	 في نهاية التمرين، ذّكر المشاركين/ات بالغرض من التمرين ولّخص بعضًا من التعلُّ
المناقشة. اسأل إذا كانت هناك أي أسئلة/تعليقات.

إذا توّفر الوقت، يمكنك أن تسأل المشاركين/ات عن األمور التي وجدوها مفاِجئة في سياقاتهم الخاصة أو عند مقارنة  	
سياقاتهم مع سياقات اآلخرين.

اشكر الجميع على مشاركتهم.  	
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التمرين رقم 3: فهم الفرص والتحديات المتعّلقة بتقديم خدمات مواجهة العنف ضد  45 دقيقة 
النساء والفتيات عن ُبعد

      يتعّلق هذا التمرين بالقسَمْين 1.2 و1.3 من الدليل التوجيهي.

تستخدمها الغرض التي  ُبعد  الخدمات عن  تقديم  آليات  المشاركين/ات في فهم  لدعم  التمرين  تم تصميم هذا 
العربية. الدول  منطقة  في  دة  المحدَّ الوطنية  سياقاتها  في  المدني  المجتمع  منظمات 

التمرين كبيرةنوع  مجموعة  ضمن  والمناقشة  صغيرة  مجموعة  ضمن  العمل 

م التعلُّ الخدمات حضوريًا. 	أهداف  تقديم  ُبعد عن  الخدمات عن  تقديم  يختلف  إدراك كيف 

الوطني  	 المستوى  على  المدني  المجتمع  منظمات  تستخدمها  التي  المختلفة  اآلليات  على  ف  التعرُّ
تحديات. نجح منها وما شّكل  التحديد ما  المنطقة، وعلى وجه  في 

هذا  لَمْن 
التمرين؟

المديرون/ات المشرفون/ات،  المساعدة،  خط  على  المجيبون/ات  الحالة،  إدارة  مسؤولو/ات 

دقيقةالمّدة  45

أو معجونة المواد بألوان مختلفة، قصاصات الصقة، شريط الصق  ورشة عمل حضورية: لوح قالب، أقالم 
الحائط.  على  األوراق  لتثبيت 

Google Jamboard لتنظيم  Google Slides أو  ورشة عمل افتراضية: أي من اللوحات الرقمية 
برنامج  المحتوى؛  تعديل  خاصية  على  الحصول  من  المشاركين/ات  جميع  وتمكين  التقديمية  العروض 

الفيديو. المؤتمرات عن طريق  لتنظيم  برنامج مشابه  أو   Zoom

الميّسر/ة  يعّدها  التي  العرض  للتوزيع/شرائح  المعّدة  النشرات  األخرى:  للتوزيع  المعّدة  الموارد/النشرات 
الرئيسية. والتحديات  الفرص  تتضّمن  والتي 
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تحضيرات 
ر/ة الميسِّ

التمرين 	  نهاية  في  للمشاركين/ات  تسّلمها  للتوزيع  معّدة  نشرة  بتحضير  قم  عمل حضورية:  ورشة 
الواردة  ُبعد  عن  الخدمات  تقديم  عن  الناجمة  الرئيسية  والتحديات  الفرص  عن  وتتضّمن معلومات 

التوجيهي(. الدليل  1.2 من  القسم  )المنصوص عنه في   1 في الصندوق رقم 

صًا 	  أدناه - مخصِّ الجدول  PowerPoint تتضّمن  بتحضير شريحة عرض  افتراضية: قم  ورشة عمل 
وتأّكد من   Slides  Googleالتقديمية على العروض  بتحميل  شريحة واحدة لكل مجموعة. قم 

بتحضير بضع  الملف. قم  تعديل محتوى  يتمتع بصالحيات  وأن  الرابط  أن يحصل كل فريق على 
الناجمة  الرئيسية  والتحديات  الفرص  عن  تتضّمن معلومات  إضافية   PowerPoint شرائح عرض 
1.2 من  1 )المنصوص عنه في القسم  عن تقديم الخدمات عن ُبعد الواردة في الصندوق رقم 

التوجيهي(. الدليل 

الرسائل 
لرئيسية ا

كيفية وصولها 	  المنطقة  في   )٪86( النساء  تقودها  التي  المدني  المجتمع  منظمات  غالبية  غّيرت 
كوفيد-19.  جائحة  تفّشي  فترة  خالل  والفتيات  والنساء  المجتمعات  إلى 

والفتيات  	 النساء  العنف ضد  لجعل خدمات مواجهة  كبيرة  إمكانات  ُبعد  عن  الخدمات  تقديم  يحمل 
الرقمية  والتكنولوجيات  اإلنترنت  تتوّفر شبكة  ال  ولكْن،  وأكثر شمولية.  إليها  للوصول  أكثر سهولة 
والفتيات تحديات  النساء  تواجه  إليها واستخدامها، وغالبًا ما  الوصول  أو ال يمكن  في كل األماكن 

المجال. خاصة في هذا 

األوسع،  	 الجغرافية  والتغطية  فوري،  بشكٍل  للخدمات  الناجيات  وصول  الرئيسية  الفرص  تشمل 
تكييف  وإمكانية  الخدمات،  إلى  الوصول  الناجيات في  تواجهها  التي  العوائق  مواجهة  على  والقدرة 

ر. المتغيِّ السياق  مع  الخدمات 

والمخاوف  	 الناجيات  وسالمة  والفتيات،  للنساء  الرقمي  اإلستبعاد  الرئيسية  التحديات  تشمل 
بناء  أحيانًا  الصعب  يكون من  وإعدادهم. وقد  العاملين/ات  تدريب  إلى  والحاجة  الخصوصية،  بشأن 

ُبعد. عن  للخدمات  الجديدات  المستخدمات  مع  واأللفة  الثقة 

ُبعد. 	 الخدمات عن  تقديم  إلى  لإلنتقال  المدني مستعدة  المجتمع  تكون منظمات  أن  المهّم  من 

التوجيهات:

مقّدمة )5 دقائق(

دقيقة(	   45( لتنفيذه  لهم  الممنوحة  بالمدة  المشاركين/ات  وأخبر  التمرين  من  الغرض  اشرح 

صغيرة:  	 مجموعات  إلى  المشاركين/ات  بتقسيم  قم 

حضوريًا: اطلب من المشاركين/ات أن ينقسموا إلى مجموعات تتأّلف من ثالثة أو أربعة أفراد، وأن يتزّودوا بأوراق من  	
اللوح القالب واألقالم الملّونة. ثم اطلب من المجموعات ترشيح شخص واحد الستكمال اللوح القالب.

افتراضيًا: قم بتقسيم المشاركين/ات إلى ثالث أو أربع مجموعات افتراضية. واطلب من المجموعات ترشيح شخص  	
واحد الستكمال شرائح العرض على منصة التعاون المختارة عبر اإلنترنت. ثم اطلب من المجموعات ترشيح أحد 

األشخاص لمشاركة شاشته خالل المناقشة.

في المجموعات الصغيرة )15 دقيقة(:

تقديم 	  الناجمة عن  الرئيسية  والتحديات  الفرص  دقيقة حول   15 لمدة  القيام بعصف ذهني  المجموعات  اطلب من 
التالي. الجدول  واستكمل  ُبعد  عن  الخدمات 

حضوريًا: اطلب من المجموعات تقسيم الورقة إلى عموَدْين: ويكون عنوان العمود األول “الفرص” وعنوان العمود  	
الثاني “التحديات”. اطلب من المجموعات مناقشة الفرص المتأتية عن تقديم الخدمات عن ُبعد أواًل، وإدراجها في 

رة أو الحقيقية( وإدراجها في العمود الواقع  العمود الواقع على جهة اليسار. ثم اطلب منهم مناقشة التحديات )المتصوَّ
على جهة اليمين. واطلب من المشاركين/ات تقديم أمثلة ذات صلة من منظمتهم وخبراتهم الخاصة حيث أمكن )على 

سبيل المثال خالل تفّشي جائحة كوفيد-19(.
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افتراضيًا: تأّكد من تحميل الجدول التالي على منصة التعاون المختارة عبر اإلنترنت. أواًل، اطلب من المجموعات تبادل  	
األفكار عبر استخدام قصاصات الصقة افتراضية لتدوين المالحظات. ثم اطلب من المشاركين/ات مناقشة كل نقطة 
وتقديم أمثلة ذات صلة من منظمتهم وخبراتهم الخاصة حيث أمكن )على سبيل المثال خالل تفّشي جائحة كوفيد-19(

التحدياتالفرص

             

في المجموعة الكبيرة )20 دقيقة(:

ثم  	 الفرص.  تقديم مالحظات حول  اطلب من مجموعٍة صغيرة  ثم  الكبيرة.  المجموعة  إلى  العودة  الجميع  اطلب من 
بعد ذلك، اطلب من مجموعة صغيرة تقديم  أخرى مختلفة.  نقاطًا  أو  النقاط نفسها  أدرجت  إذا  المجموعات األخرى  اسأل 

أخرى مختلفة. أو نقاط  النقاط نفسها  أدرجت  إذا  المجموعات األخرى  أخرى، اسأل  التحديات. ومرة  مالحظات حول 

المشاركين/ات أي 	  إذا فات  أو مفاجئ؟  التي تمت مالحظتها. هل هناك أي شيء مفقود  الرئيسية  ناقش اإلختالفات 
عليها. الضوء  بتسليط  1.2(، قم  القسم   ،1 رقم  )الصندوق  التوجيهي  الدليل  رئيسية مذكورة في  نقاط 

التوجيهي. 	 بالدليل  مستعينًا  حّضرتها  التي  للتوزيع  المعّدة  النشرة  المشاركين/ات  م  سلِّ

خاتمة )5 دقائق(

تناوله في  	 تم  الذي  م األساسي  التعلُّ ص بعضًا من  التمرين ولخِّ بالغرض من  المشاركين/ات  ر  ذكِّ التمرين،  نهاية  في 
أو تعليقات. إذا كانت هناك أي أسئلة  المناقشة. ثم اسأل 

مشاركتهم.  	 على  الجميع  اشكر 

انظر  المشاركون/ات.  الذي شاركه  م  التعلُّ ولّخص  أعاله  الرئيسية  الرسائل  التمرين، شارك  لختام هذا 
التوجيهي.. الدليل  و1.3 من   1.2 القسَمْين 



19

الدليل التدريبي لتقديم الخدمات عن ُبعد 
للناجيات من العنف في الدول العربية

التمرين 4: تطبيق المبادئ التوجيهية للعنف المبني على النوع االجتماعي على تقديم  80 دقيقة 
الخدمات عن ُبعد

      يتعّلق هذا التمرين بالقسَمْين 1.2 و1.3 من الدليل التوجيهي.

للعنف الغرض التوجيهية  المبادئ  تطبيق  كيفية  فهم  في  المشاركين/ات  لدعم  التمرين  هذا  تصميم  تم 
اإلستعداد  على  ولمساعدتهم  ُبعد  عن  الخدمات  تقديم  مع  وتكييفها  االجتماعي  النوع  على  المبني 

الطوارئ. لحاالت  أفضل  بشكل  ب  والتأهُّ

التمرين كبيرةنوع  مجموعة  في  والمناقشة  مجموعة صغيرة  في  العمل 

م التعلُّ مي/ 	أهداف  مقدِّ عاتق  على  تقع  التي  األخالقية  للمسؤوليات  هة  الموجِّ بالمبادئ  التذكير  إعادة 
النوع  على  المبني  للعنف  التوجيهية  )المبادئ  الناجيات  مع  العمل  عند  الخدمات  ات 

االجتماعي(.
على  	 االجتماعي  النوع  على  المبني  للعنف  التوجيهية  المبادئ  تطبيق  كيفية  فهم 

الرئيسية في  والتحديات  ُبعد،  عن  والفتيات  النساء  العنف ضد  مواجهة  تقديم خدمات 
بذلك. القيام 

تقديمها حضوريًا. 	 ُبعد عن  الخدمات عن  تقديم  يختلف  إدراك كيف 
ب. 	 وتأهُّ إستعداد  بأهمية وضع خطة  التذكير  إعادة 

التمرين؟ هذا  المديرون/اتلَمْن  المشرفون/ات،  المساعدة،  خط  على  المجيبون/ات  الحالة،  إدارة  مسؤولو/ات 

ساعة و20 دقيقةالمّدة

أو المواد بألوان مختلفة، قصاصات الصقة، شريط الصق  ورشة عمل حضورية: لوح قالب، أقالم 
الحائط.  على  األوراق  لتثبيت  معجونة 

Google Jamboard لتنظيم  Google Slides أو  ورشة عمل افتراضية: أي من اللوحات الرقمية 
المحتوى؛  تعديل  خاصية  على  الحصول  من  المشاركين/ات  جميع  وتمكين  التقديمية  العروض 

الفيديو. المؤتمرات عن طريق  لتنظيم  برنامج مشابه  أو   Zoom برنامج 
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تحضيرات 
ر/ة الميسِّ

.3 للتوزيع رقم  المعّدة  النشرة  الموجود في  النموذج  بناًء على  تبادل األدوار  يتيح  قم بتحضير نّص 

بتبادل األدوار  للقيام  الذي يتطّوع  تبادل األدوار للمشارك/ة  حضوريًا: اطبع نسخة واحدة من نص 
معك.

تكييف  PowerPoint تحتوي على معلومات حول  بإعداد شريحة عرض  افتراضية: قم  ورشة عمل 
ُبعد. عن  الخدمات  لتقديم  االجتماعي  النوع  على  المبني  للعنف  التوجيهية  المبادئ 

الرئيسية تقديم  	الرسائل  على  االجتماعي  النوع  على  المبني  للعنف  التوجيهية  المبادئ  تنطبق 
ُبعد. وعن  الخدمات حضوريًا 

االجتماعي  	 النوع  على  المبني  للعنف  التوجيهية  المبادئ  تكييف  ُيَعّد  ذلك،  مع 
لإلنتقال  ب  والتأهُّ جانبًا مهمًا في دعم اإلستعداد  ُبعد  الخدمات عن  تقديم  مع 

أو توسيع نطاقها، وهي خطوة يجب أخذها في  ُبعد  الخدمات عن  إلى تقديم 
التنفيذ. ُبعد موضع  الخدمات عن  لتقديم  أي أسلوب  اإلعتبار قبل وضع 

التوجيهات:

مقّدمة )5 دقائق(:

اشرح للمشاركين/ات أنهم سيّطلعون اآلن على المبادئ التوجيهية للعنف المبني على النوع االجتماعي وكيف يمكن  	
ب لتقديم الخدمات عن ُبعد. تكييفها مع تقديم الخدمات عن ُبعد. الفكرة هي دعم المنظمات لوضع خطة إستعداد وتأهُّ

ف على المبادئ التوجيهية باإلضافة إلى أدوارهم ومسؤولياتهم. وتنظر  	 تساعد الخطوة األولى المشاركين/ات على التعرُّ
الخطوة الثانية في كيفية تكييف المبادئ مع تقديم الخدمات عن ُبعد.

الخطوة األولى: المبادئ التوجيهية للعنف المبني على النوع االجتماعي واألدوار والمسؤوليات )30 دقيقة(

في المجموعة الكبيرة )10 دقائق(

قبل االنتقال إلى هذا النشاط، اسأل المشاركين/ات “ما هي المبادئ التوجيهية للعنف المبني على النوع االجتماعي؟”  	
سيكون من المهّم أن يتعّرف المشاركون/ات أواًل على المبادئ الموّجهة للمسؤوليات األخالقية التي تقع على عاتق 

مي/ات الخدمات عند العمل مع الناجيات )المبادئ التوجيهية للعنف المبني على النوع االجتماعي(، بحيث تكون هذه  مقدِّ
المبادئ حاضرة في أذهانهم عندما يفكرون في طرق لتطبيقها وتكييفها مع تقديم الخدمات عن ُبعد.

قم بتيسير مناقشة ضمن المجموعة كاملة لمدة 10 دقائق وحاول إستطالع اآلراء والتعليقات حول المبادئ التوجيهية  	
األربعة )انظر أدناه(. وحيثما أمكن، اطلب من المشاركين/ات تقديم أمثلة عملية تتعلق بمنظمتهم وخبراتهم ودورهم في 

المنظمة.

االجتماعي النوع  على  المبني  للعنف  التوجيهية  المبادئ 

للناجيات  	 الدعم  تقديم  عند  األولوية  أطفالهّن هي  الناجيات وسالمة  تكون سالمة  ما  دائمًا  السالمة: 
والعاطفية. والنفسية  الجسدية  ذلك سالمتهّن  يشمل  والفتيات.  النساء  من  العنف  من 

الحفاظ على  	 إّن  َمْن ومتى.  تريد مشاركتها ومع  التي  المعلومات  تحديد  الحق في  للناجية  السرية: 
إذن صريح وموافقة مستنيرة منها. الناجية مع أي شخص، دون  يعني عدم مشاركة معلومات  السرية 

وكرامتها. 	 ورغباتها وخياراتها  الناجية  احترام حقوق  خذة على  المتَّ اإلجراءات  تقوم كل  أن  يجب  اإلحترام: 

أو  	 الجنس  النظر عن  المساواة واإلنصاف، بغض  الناجيات على قدم  التمييز: يجب معاملة كل  عدم 
أو  الدين  أو  اإلثنية  أو  العرق  أو  الجنسية  أو  الجنسانَيْين  والتعبير  الهوية  أو  الجنسية  الميول  أو  العمر 
أو عوامل  إقتصادية  اجتماعية  أي حالة  أو  البشرية/اإليدز  المناعة  بفيروس نقص  أو اإلصابة  اإلعاقة 

المساواة. إلى عدم  الجغرافيا وتؤّدي  أو  الهوية  ترتكز على  أخرى 

اشرح للمشاركين/ات أنه سيتم تقسيمهم إلى مجموعات صغيرة تتأّلف من ثالثة أو أربعة أفراد للتفكير بدورهم 
ومسؤولياتهم فيما يتعلق بالمبادئ التوجيهية.
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في المجموعات الصغيرة )10 دقائق(

اشرح للمجموعات أّن لديهم 10 دقائق لمناقشة دورهم ومسؤولياتهم حيال اإلمتثال للمبادئ التوجيهية. ويجب على كّل  	
مجموعة عرض ما توّصلت إليه للمجموعة الكبيرة.

اطلب من شخص واحد أن يتطّوع ليكون مقررًا للمجموعة بأكملها. 	

العودة إلى المجموعة الكبيرة )10 دقائق(:

اطلب من المشاركين/ات العودة إلى المجموعة الكبيرة واطلب من كل مجموعة إبداء مالحظاتها. 	

ل النقاط الرئيسية على اللوح القالب. بالنسبة إلى التدريب اإلفتراضي، اطلب من أحد المتطّوعين/ات أن يدّون األفكار  	 سجِّ
على شريحة العرض.

ثم اشرح أنك ستقوم بتبادل األدوار مع أحد المشاركين/ات إستنادًا إلى المبادئ التوجيهية للعنف المبني على النوع  	
االجتماعي ذات الصلة بتقديم الخدمات عن ُبعد، فيما يراقب المشاركون/ات اآلخرون ما يجري.

الخطوة الثانية: كيف تنطبق المبادئ التوجيهية على تقديم الخدمات عن ُبعد )45 دقيقة(

في المجموعة الكبيرة )20 دقيقة(

اطلب من متطّوٍع/ة أن يتبادل األدوار معك. ستقوم بدور مسؤول/ة إدارة الحالة الذي يقّدم دعمًا إلدارة الحاالت عن ُبعد من  	
المنزل؛ وسوف يقوم المشارك/ة بدور الناجية.

أعِط المتطّوع/ة النص الذي كنت قد أعددته والذي يجب أن يستند إليه )النشرة المعّدة للتوزيع رقم 3(. 	

اطلب من الجميع أن يراقبوا وأن يضعوا في اعتبارهم المبادئ التوجيهية وأدوار مختلف العاملين/ات. واطلب منهم أن  	
يفّكروا باألسئلة التالية:

الدعم في  	 إدارة حالة في مجال  الذي قمت بعمٍل جيد عندما فعلته بصفتي مسؤول/ة  ما 
ُبعد؟ والفتيات عن  النساء  العنف ضد  تقديم خدمات مواجهة 

الذي فعلته بشكٍل سيء؟ 	 ما 

بعد تبادل األدوار، اطلب من المتطّوع/ة أن يخبرك بما شعر به خالل التمرين. واسأل المراقبين عن رأيهم. حاول إستطالع 
اآلراء والتعليقات حول المبادئ التوجيهية كافة.

في المجموعة الكبيرة أيضًا )20 دقيقة(:

ر مناقشة جماعية: 	 اطلب من المجموعة مناقشة األسئلة التالية في غضون 20 دقيقة، ويسِّ

مواجهة  	 خدمات  تقديم  على  التوجيهية  المبادئ  تطبيق  عند  الرئيسية  االعتبارات  ما هي 
ُبعد؟ والفتيات عن  النساء  العنف ضد 

الرئيسية؟ 	 التحديات  هي  ما 

تقديم  	 ُبعد عن  والفتيات عن  النساء  العنف ضد  تقديم خدمات مواجهة  يختلف  كيف 
حضوريًا؟ الخدمات 

ن النقاط الرئيسية على اللوح القالب وتأّكد من إمكانية رؤيتها بوضوح خالل التدريب. بالنسبة إلى التدريب اإلفتراضي،   دوِّ
اطلب من أحد المتطوعين/ات أن يدّون األفكار على شريحة عرض.

خاتمة )5 دقائق(

م األساسي الذي تم تناوله في  	 ر المشاركين/ات بالغرض من التمرين ولّخص بعضًا من التعلُّ في نهاية التمرين، ذكِّ
المناقشة. اسأل إذا كانت هناك أي أسئلة أو تعليقات.

اشكر الجميع على مشاركتهم.  	

القسم  انظر  المشاركون/ات.  الذي شاركه  م  التعلُّ ولّخص  أعاله  الرئيسية  الرسائل  التمرين، شارك  لختام هذا 
التوجيهي. الدليل  من   1.4



22

الدليل التدريبي لتقديم الخدمات عن ُبعد 
للناجيات من العنف في الدول العربية

الجزء الثاني: العناصر األساسية

التمرين رقم 5: فهم العناصر األساسية ساعتان 

 
 

 

      يتعّلق هذا التمرين باألقسام 1.4 و2.1 إلى 2.7 من الدليل التوجيهي

الخدمات الغرض لتقديم  األساسية  بالعناصر  والتعّمق  معًا  للعمل  المشاركين/ات  لدعم  التمرين  هذا  تصميم  تم 
والفتيات. النساء  من  بفئات محددة  قة  والمتعلِّ د  المحدَّ الوطني  ُبعد في سياقهم  عن 

التمرين صغيرةنوع  مجموعة  ضمن  والعمل  الثنائي  العمل 

م التعلُّ الدليل  	أهداف  عليه في  المنصوص  النحو  على  ُبعد،  الخدمات عن  لتقديم  األساسية  العناصر  أدرس 
)األنواع  اإلنترنت  عبر  الدعم  المساعدة ومجموعات  الحاالت وخطوط  بإدارة  التوجيهي، وصلتها 

األدوات(. عليها حقيبة  ترّكز  التي  الخدمات  الثالثة من 
ُبعد. 	 عن  الخدمات  وتقديم  تحضير  المختلفة من  المراحل  التقاطع خالل  آلية  ق  طبِّ

هذا  لَمْن 
التمرين؟

المديرون/ات المشرفون/ات،  المساعدة،  خط  على  المجيبون/ات  الحالة،  إدارة  مسؤولو/ات 

الثانية(المّدة )الخطوة  )الخطوة األولى( + ساعة و15 دقيقة  45 دقيقة 

أو معجونة المواد بألوان مختلفة، قصاصات الصقة، شريط الصق  ورشة عمل حضورية: لوح قالب، أقالم 
الحائط.  على  األوراق  لتثبيت 

Google Jamboard لتنظيم  Google Slides أو  ورشة عمل افتراضية: أي من اللوحات الرقمية 
برنامج  المحتوى؛  تعديل  خاصية  على  الحصول  من  المشاركين/ات  جميع  وتمكين  التقديمية  العروض 

الفيديو. المؤتمرات عن طريق  لتنظيم  برنامج مشابه  أو   Zoom

للتوزيع: معّدة  أخرى/نشرات  موارد 

 	4 رقم  للتوزيع  المعّدة  النشرة 
للعناصر  	 التقاطع  آلية  تبّني  عند  مراعاتها  يجب  التي  الرئيسية  االعتبارات  حول  للتوزيع  معّدة  نشرة 

ر/ة( الميسِّ إعداد  )من  األساسية 
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تحضيرات 
الميّسر/ة

المشاركين/	  اطبعها ووّزعها على  أو   4 رقم  للتوزيع  المعّدة  النشرة  إنسخ  ورشة عمل حضورية: 
الخطوة  نهاية  في  للمشاركين/ات  لتسليمها  للتوزيع  معّدة  نشرة  بتحضير  قم  الثانية(.  )الخطوة  ات 
في  عنها  )المنصوص  األساسية  للعناصر  الرئيسية  التقاطع  اعتبارات  عن  معلومات  تتضّمن  الثانية 

التوجيهي(. الدليل  من   1.4 القسم 

العناصر األساسية 	  PowerPoint تحتوي على  بإعداد شريحة عرض  افتراضية: قم  ورشة عمل 
الموجود في  الجدول  PowerPoint تحتوي على  بإعداد شريحة عرض  )الخطوة األولى(؛ قم  السبعة 
أن يحصل كل فريق  وتأّكد من  للتعاون  الشبكية  البوابة  4 وحّملها على  رقم  للتوزيع  المعّدة  النشرة 
 PowerPoint بتحضير شريحة عرض  الملف. قم  تعديل محتوى  يتمتع بصالحيات  وأن  الرابط  على 

التوجيهي. الدليل  1.4 من  القسم  الوارد في  التقاطع  تحتوي على جدول 

الرسائل 
لرئيسية ا

والتي من  	 ُبعد،  عن  الخدمات  لتقديم  أساسية  عناصر  على سبعة  الضوء  التوجيهي  الدليل  يسّلط 
وتقديمها. ُبعد  عن  الخدمات  تحضير  عند  اإلعتبار  أخذها في  المهّم 

السالمة؛  	 تخطيط  والشراكات؛  التنسيق  اإلحالة؛  تحديث مسارات  األساسية هي:  العناصر  إّن 
والرعاية؛  واإلشراف  العاملين/ات  تدريب  التكنولوجية؛  المنّصة  إختيار  والخصوصية؛  البيانات  أمن 

والتواصل.
وتقديم  	 الخدمات  إلى  الوصول  إمكانية  لضمان  األساسية  للعناصر  التقاطع  آلية  تبّني  المهّم  من 

المتقاطعة  المساواة  يعانيَن من حاالت عدم  اللواتي  الناجيات  تمييزي ومتمركز حول  وغير  آمن  دعم 
متزايد.  بشكٍل  العنف  لخطر  ضات  المعرَّ وأولئك 

التوجيهات:

الخطوة األولى: ما هي العناصر األساسية لتقديم الخدمات عن ُبعد؟ )45 دقيقة(

مقّدمة )5 دقائق(:

اشرح الغرض من التمرين والمدة التي سيستغرقها )45 دقيقة(. 	

اكتب كل عنصر أساسي بقلم الحبر الملّون على قطعة كبيرة من الورق، أو على ورقَتْين من اللوح القالب يتم إلصاقهما  	
معًا. بالنسبة إلى التدريب اإلفتراضي، ضع الرسم البياني أدناه على شريحة عرض PowerPoint وقم بتحميله إلى منصة 

التعاون المختارة عبر اإلنترنت.

م المشاركين/ات إلى مجموعات، كل مجموعة تتأّلف من شخَصْين:  	 قسِّ

حضوريًا: اطلب من المشاركين/ات إختيار شخص ال يعملون معه عادًة. سيساعد هذا في ضمان الشمولية في  	
تنفيذ التمرين.

افتراضيًا: قم بتقسيم األشخاص بشكل عشوائي إلى مجموعات، كل مجموعة تتأّلف من شخَصْين، على المنّصة  	
التي تستخدمها.

في مجموعات تتأّلف من شخَصْين )15 دقيقة(:

ص لكل مجموعة تتأّلف من شخَصْين أحد العناصر األساسية. إذا لم يكن لديك عدد كاٍف من المشاركين/ات لتغطية  	 خصِّ
فة من شخَصْين والتي استلمت عنوان “تحديث مسارات  العناصر األساسية السبعة، يمكنك أن تطلب من المجموعة المؤلَّ
فة من شخَصْين  اإلحالة” للنظر فيه أن تنظر أيضًا في عنوان “التنسيق والشراكات”، ويمكنك أن تطلب من المجموعة المؤلَّ
التي استلمت عنوان “تخطيط السالمة” للنظر فيه أن تنظر أيضًا في عنوان “أمن البيانات”. إذا كانت هذه هي الحالة، يجب 

عليك أن تمنح المشاركين/ات وقتًا أطول بقليل الستكمال التمرين.

اطلب من كل مجموعة تتأّلف من شخَصْين مناقشة سبب أهمية كل عنصر من هذه العناصر األساسية لتقديم الخدمات  	
عن ُبعد ضمن مّدة 15 دقيقة.
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حضوريًا: تأكد من قيام شخص واحد من كّل مجموعة تتأّلف من شخَصْين بتدوين النقاط الرئيسية على  	
القصاصات الالصقة. واطلب من كّل مجموعة الحرص على مناقشة كّل نقطة.

افتراضيًا: تأّكد من قيام شخص واحد من كّل مجموعة تتأّلف من شخَصْين بتدوين النقاط الرئيسية على  	
القصاصات الالصقة االفتراضية ونقلها إلى شريحة العرض. واطلب من كّل مجموعة الحرص على مناقشة كّل 

نقطة.

في المجموعة الكبيرة )25 دقيقة(

اطلب من المشاركين/ات العودة إلى المجموعة الكاملة واطلب من كل مجموعة تتأّلف من شخَصْين تقديم النتائج الرئيسية  	
التي توّصلت إليها:

حضوريًا: اطلب من كّل شخص وضع قصاصاته الالصقة على الحائط بعد تقديمها. وبعد أن تقّدم كّل مجموعة  	
تتأّلف من شخَصْين مالحظاتها، اسأل كل المجموعات األخرى التي تتأّلف من شخَصْين عما إذا كان لديها ما 

تضيفه. إذا عّبرت المجموعات عن وجود إضافات، اطلب منها أن تكتب وجهة نظرها على قصاصة الصقة وثّبت 
هذه القصاصة على الحائط. إذا لم تعّبر المجموعات عن وجود مالحظات، إنتقل إلى المجموعة التالية التي تتأّلف 

من شخَصْين.

افتراضيًا: تأّكد من االنتقال إلى شريحة العرض الصحيحة إعتمادًا على أي مجموعة تتألف من شخَصْين تقوم  	
بعرض ما توّصلت إليه من نتائج. وبعد تقديم كّل مجموعة تتأّلف من شخَصْين لمالحظاتها، اسأل كّل المجموعات 

األخرى التي تتأّلف من شخَصْين عما إذا كان لديها ما تضيفه. إذا عّبرت المجموعات عن وجود إضافات، اطلب 
منها أن تضيف هذه النقطة على شريحة العرض. 

إذا فات المشاركين/ات أي نقاط رئيسية كانت وردت في الدليل التوجيهي )صفحة 22 ملّخص الفصل(، يمكنك تسليط  	
الضوء على هذه النقاط بالذات.

الخطوة الثانية: العناصر األساسية والتقاطع )ساعة و15 دقيقة(

مقّدمة )15 دقيقة(:

اشرح للمشاركين/ات اآلن أنهم سوف يستخدمون ما تعّلموه عن العناصر األساسية للنظر فيما يعنيه تطبيق آلية تقاطع  	
على كلٍّ منها.

ضات بشكل متزايد لخطر العنف  	 أواًل، ابدأ بسؤال المشاركين/ات عن فهمهم للتقاطع وأي فئات من النساء والفتيات معرَّ
ع أكبر عدد ممكن منهم على المشاركة. إهدف إلى مناقشة هذا الموضوع لمدة 10-15 دقيقة. في سياق عملهم. وشجِّ

ثم اشرح للمشاركين/ات أنه سيتم تقسيمهم إلى مجموعات صغيرة )تطبيق Zoom /اإلنقسام إلى مجموعات صغيرة عبر  	
اإلنترنت بالنسبة إلى التدريب االفتراضي(.

في المجموعات الصغيرة )30 دقيقة(:

اشرح للمجموعات أّن لديهم 30 دقيقة للمناقشة وإكمال الجدول في النشرة المعّدة للتوزيع رقم 4. وسوف يتوّجب على  	
كّل مجموعة أن تعرض ما توّصلت إليه إلى المجموعة األكبر لتلّقي المالحظات.

حضوريًا: قم بتسليم النشرات المعّدة للتوزيع للمشاركين/ات واطلب منهم تسجيل نقاطهم الرئيسية على اللوح  	
القالب/الورق. واطلب منهم الحرص على مناقشة كّل نقطة. واطلب من المشاركين/ات إعطاء أمثلة ذات صلة 

من منظمتهم وخبراتهم الخاصة حيثما أمكن.

افتراضيًا: اطلب من المشاركين/ات القيام بعصٍف ذهني وتدوين أفكارهم على القصاصات الالصقة االفتراضية  	
ثم نقلها إلى شريحة العرض. واطلب منهم الحرص على مناقشة كّل نقطة. واطلب من المشاركين/ات إعطاء 

أمثلة ذات صلة من منظمتهم وخبراتهم الخاصة حيثما أمكن.

بالنسبة إلى التدريب اإلفتراضي، اطلب من المجموعات أن ترّشح شخصًا واحدًا الستكمال شرائح العرض ومشاركة شاشته  	
.Zoom على تطبيق

اطلب من شخص واحد أن يتطّوع ليكون مقررًا للمجموعة بأكملها. 	
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في المجموعة الكبيرة )10 دقائق(

اطلب من المشاركين/ات العودة إلى المجموعة الكاملة لمناقشة عملهم في المجموعات الصغيرة. 	

حضوريًا: يجب على المجموعات إما أن تتنّقل وتلقي نظرة على طاوالت المجموعات األخرى. كما يمكنك أن تعطي  	
األشخاص قصاصات الصقة إضافية )ذات لون غير مستخَدم( وتطلب منهم إضافة أي تعليقات إلى ما كتبه األشخاص 

اآلخرون.

نة على حدة لبضع دقائق، حيث تشارك المجموعة التي قامت  أو: اطلب من المجموعة بأكملها مناقشة كّل مدوَّ
بتدوين األفكار ببعض من هذه األفكار، بينما ُتتاح الفرصة لآلخرين لطرح األسئلة.

افتراضيًا: شاِرك شرائح العرض من خالل استخدام وظيفة مشاركة الشاشة. ثم اطلب من أحد أعضاء المجموعة عرض  	
الشرائح نيابة عن مجموعاتهم )5 دقائق لكل مجموعة(. واسأل المشاركين/ات اآلخرين إذا كانت لديهم أي تعليقات أو 

أسئلة.

م المشاركين/ات النشرة التي كنت قد أعددتها بشأن العناصر األساسية والتقاطع )ورد جدول التقاطع في القسم  	 سلِّ
1.4 من الدليل التوجيهي(. بالنسبة إلى التدريبات االفتراضية، شاِرك شريحة العرض التي كنت قد أعددتها، وناِقش مع 

المجموعة ما إذا كان هناك أي شيء إضافي لم تتّم مناقشته.

خاتمة )5 دقائق(

م األساسي الذي تم تناوله في  	 في نهاية التمرين، ذّكر المشاركين/ات بالغرض من التمرين ولّخص بعضًا من التعلُّ
المناقشة. واسأل إذا كانت هناك أي أسئلة أو تعليقات.

 اشكر الجميع على مشاركتهم.  	

انظر  المشاركون/ات.  الذي شاركه  م  التعلُّ ص  ولخِّ أعاله  الرئيسية  الرسائل  التمرين، شارك  لختام هذا 
2.7 من الدليل التوجيهي األقسام 1.4 و2.1 إلى 
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التمرين رقم 6: كيفية حماية بيانات الناجيات وخصوصيتها وسريتها ساعة و45 دقيقة 

      يتعّلق هذا التمرين بالقسم 2.3 من الدليل التوجيهي

وسريتهّن الغرض وخصوصيتهّن  الناجيات  بيانات  حماية  في  المشاركين/ات  لدعم  التمرين  هذا  تصميم  تم 
ُبعد. والفتيات عن  النساء  العنف ضد  تقديم خدمات مواجهة  عند 

التمرين األدوارنوع  وتبادل  العمل ضمن مجموعة صغيرة 

م التعلُّ يقّدم  	أهداف  عندما  وخصوصيتها  الناجيات  بيانات  أمن  تعزيز  في  والسّيئة  الجّيدة  الممارسات  مراجعة 
المنزل. ُبعد، بما في ذلك من  العاملون/ات خدماٍت عن 

الهاتفية  	 المكالمات  إجراء/استقبال  عند  وسريتهّن  الناجيات  سالمة  تهّدد  التي  المخاطر  تحديد 
القصيرة.  النصية/الرسائل  الرسائل  وإرسال/تلّقي 

البيانات. 	 إلدارة  دة  الموحَّ التشغيل  إجراءات  تتضّمنها  أن  يجب  التي  األساسية  العناصر  تحديد 

التمرين؟ هذا  المديرون/ات لَمْن  المشرفون/ات،  المساعدة،  خط  على  المجيبون/ات  الحالة،  إدارة  مسؤولو/ات 
األولى(؛ )الخطوة 

الثانية( )الخطوة  اآلخرون  المّظفون/ات  أيضًا  إنما  باألخّص،  المديرون/ات  المشرفون/ات، 

الثانية(المّدة )الخطوة  45 دقيقة  )الخطوة األولى( +  ساعة واحدة 

بألوان مختلفة/أقالم حبر.المواد أقالم  ورشة عمل حضورية: لوح قالب، 

 Google Jamboard Google Slides أو  ورشة عمل افتراضية: أي من اللوحات الرقمية 
تعديل  خاصية  على  الحصول  من  المشاركين/ات  جميع  وتمكين  التقديمية  العروض  لتنظيم 

الفيديو. المؤتمرات عن طريق  لتنظيم  برنامج مشابه  أو   Zoom برنامج  المحتوى؛ 

الموارد:

التوجيهي وهو عبارة عن قائمة مراجعة حول كيفية 	  الدليل  9 من  الصندوق رقم  نسخة عن 
للتوزيع من قبل  )ُتحّضر كنشرة معّدة  ُبعد  العمل عن  الناجيات خالل  بيانات  تأمين وحماية 

ر/ة(. الميسِّ

ُمَعّد مسبقًا	  األدوار/نص  لتبادل  5: نص  رقم  للتوزيع  المعّدة  النشرة 
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ر/ة الميسِّ 2.تحضيرات  رقم  للتوزيع  المعّدة  النشرة  إلى  باإلستناد  األدوار  لتبادل  بتحضير نص  قم 

للمشاركين/ات للتوزيع  المعّدة  النشرات  من  نسخًا  إطبع  حضوريًا: 

: افتراضيًا

تجده 	  ُمَعّدًا مسبقًا  األدوار/نّصًا  تبادل  تتضّمن نص   PowerPoint بتحضير شريحة عرض  قم 
عليه في  االطالع  المشاركين/ات  لجميع  يمكن  بحيث   5 رقم  للتوزيع  المعّدة  النشرة  في 

)الخطوة  للتعاون  الشبكية  البوابة  إلى  العرض  شريحة  بتحميل  وقم  الصغيرة.  المجموعات 
األولى(.

التي 	  العناصر األساسية  السؤال “ما هي  PowerPoint تتضّمن  بإعداد شريحة عرض  قم 
ُبعد؟”  الخدمات عن  تقديم  البيانات في  دة إلدارة  الموحَّ التشغيل  إجراءات  تتضمنها  أن  يجب 

الرابط  أن يحصل كل فريق على  وتأّكد من  للتعاون  الشبكية  البوابة  إلى  الشريحة  بتحميل  وقم 
تحتوي على  بإعداد شريحة عرض  أيضًا، قم  الملف.  تعديل محتوى  يتمتع بصالحيات  وأن 

الثانية(. )الخطوة   9 رقم  الصندوق 

الرئيسية الخدمة. 	الرسائل  لتقديم  والالزم  المعلومات  األدنى من  الحّد  اجمع فقط 
الفيديو. 	 الصور ومقاطع  المعاملة مثل  إساءة  تبّين  وثائق  تحفظ  ال 
وبشأن  	 لكل منصة،  استخدامهّن  بشأن  قرارات مستنيرة  اتخاذ  على  الناجيات  ساعد 

حجم  من  يحدّن  كيف  تعليمهّن  عبر  سالمتهّن  تخطيط  على  لمساعدتهّن  االستراتيجيات 
حساباتهّن. أو  أجهزتهّن  على  نة  المخزَّ الحساسة  المعلومات 

التوجيهات:

الخطوة األولى: الممارسات الجيدة والسيئة في حماية بيانات الناجيات وخصوصيتها )60 دقيقة(

مقّدمة )5 دقائق(

اشرح الغرض من التمرين للمشاركين/ات وأخبرهم عن المدة التي سيستغرقها بشكٍل عام. واشرح أنه سيتم اآلن تناول مثال  	
على “الممارسة السيئة” في حماية بيانات الناجيات وخصوصيتهّن وسريتهّن خالل تقديم الدعم عن ُبعد من المنزل.

تبادل األدوار في المجموعات الصغيرة )20 دقيقة(

قم بتقسيم المشاركين/ات إلى مجموعات صغيرة تتأّلف من 3 أو 4 أشخاص – شخصان لتبادل األدوار وشخص أو شخصان  	
للمراقبة.

اشرح أّن شخصًا واحدًا من كّل مجموعة سيكون مسؤول/ة إدارة الحالة، وأّن الشخص الثاني سيكون الناجية. واطلب من  	
المتطّوعين/ات في كّل مجموعة أن يكونوا مسؤولي/ات إدارة الحالة والناجيات.

حضوريًا: أعِط المتطوَعْين/ات في كّل مجموعة نص تبادل األدوار/نّصًا معّدًا مسبقًا كنت قد أعددته )بناًء على  	
النشرة المعّدة للتوزيع رقم 5( وتأّكد من أنهما يمثالن سيناريو لخدمة ُتقّدم عن ُبعد.

افتراضيًا: تأّكد من حصول المتطّوعين/ات على نسخة إلكترونية من النص الذي كنت قد أعددته أو ضع النص من  	
النشرة المعّدة للتوزيع رقم 5 على شريحة عرض وحّمله على منصة التعاون المختارة عبر اإلنترنت.

اشرح أنه سوف يتوّجب على أعضاء المجموعة اآلخرين المراقبة وتدوين المالحظات، خالل تبادل األدوار، مع إعطاء إهتمام  	
خاص لألسئلة التالية:
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الحالة بشكٍل خاطئ؟ 	 إدارة  الذي يفعله مسؤول/ة  ما 

لذلك؟ 	 نتيجًة  الناجية  يترّتب على  أن  يمكن  الذي  أو  المترّتب  التأثير  ما 

أدائه؟ 	 الحالة لتحسين  إدارة  أن يفعله مسؤول/ة  الذي يمكن  ما 

بعد قيام المجموعة بتبادل األدوار، اطلب منها مناقشة هذا األمر داخل المجموعة الصغيرة، والتفكير فيما كان ليفعله  	
بشكل مختلف.

في المجموعة الكبيرة )20 دقيقة(:

اطلب من الجميع العودة إلى المجموعة األكبر بعد 15 دقيقة. 	

اطلب من كل مجموعة مشاركة مالحظاتها ومناقشاتها. 	

ر المشاركين/ات بالممارسة الجيدة لتعزيز أمن بيانات الناجيات وخصوصيتها )انظر القسم رقم 2.3 من الدليل التوجيهي(،  	 ذكِّ
ط الضوء على أي نقاط إضافية لم يثرها المشاركون/ات. وسلِّ

في المجموعة الكبيرة أيضًا )15 دقيقة(:

قبل االنتقال إلى الخطوة الثانية، قم بتيسير مناقشة حول “ما هي المخاطر المحّددة على سالمة الناجيات وسريتهّن  	
المتعّلقة باستخدام المكالمات الهاتفية والرسائل النصية/الرسائل القصيرة؟”. قم بدعوة المشاركين/ات إلى التفكير بما 

يلي، إذا لزم األمر:

الجهاز 	

المكان 	

الزمان 	

إذا أجاب شخص آخر على الهاتف 	 ما العمل 

انقطع اإلتصال 	 إذا  العمل  ما 

ل النقاط الرئيسية على اللوح القالب. بالنسبة إلى التدريب اإلفتراضي، اطلب من أحد المتطّوعين/ات أن يدّون األفكار  	 سجِّ
ط الضوء على أي نقاط إضافية لم يطرحها المشاركون/ات )باإلستناد إلى القسم 2.3 من الدليل  على شريحة عرض. وسلِّ

التوجيهي(.

دة لتقديم الخدمات عن  	 ثم اشرح بأنك ستنتقل إلى إجراء تمرين ضمن المجموعات الصغيرة حول إجراءات التشغيل الموحَّ
ُبعد.

دة إلدارة البيانات في تقديم الخدمات عن ُبعد )45 دقيقة( الخطوة الثانية: إجراءات التشغيل الموحَّ

في المجموعات الصغيرة )15 دقيقة(:

موا إليها في  	 اشرح للمشاركين/ات بأّنهم سوف يقومون اآلن بعصٍف ذهني، وفي نفس المجموعات الصغيرة التي ُقسِّ
الخطوة األولى، حول إجراءات التشغيل الموّحدة إلدارة البيانات في العمل عن ُبعد. وفي حين أّن عملية تطوير إجراءات 

دة تكون عادًة من مسؤولية المديرين/ات والمشرفين/ات، إال أنه من المهّم أن يفهم جميع العاملين/ات ما  التشغيل الموحَّ
دة إذ إنهم سوف ينخرطون في تنفيذها. يجب أن تتضّمنه إجراءات التشغيل الموحَّ

اطلب من المشاركين/ات اإلجابة على السؤال التالي: “ما هي العناصر األساسية التي يجب أن تتضّمنها إجراءات التشغيل  	
دة إلدارة البيانات من أجل تقديم الخدمات عن ُبعد؟” امنح المجموعات 15 دقيقة لإلجابة. الموحَّ
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حضوريًا: اطلب من المشاركين/ات أن يكتبوا أفكارهم على أوراق يأخذونها من اللوح القالب. واطلب منهم أن  	
يحرصوا على مناقشة كّل نقطة. واطلب من المشاركين/ات تقديم أمثلة ذات صلة من منظمتهم وخبراتهم 

الخاصة حيثما أمكن.

افتراضيًا: اطلب من المشاركين/ات تبادل األفكار على القصاصات الالصقة االفتراضية ونقلها إلى شريحة  	
العرض. واطلب منهم أن يحرصوا على مناقشة كّل نقطة. واطلب من المشاركين/ات تقديم أمثلة ذات صلة من 

منظمتهم وخبراتهم الخاصة حيثما أمكن.

في المجموعة الكبيرة )25 دقيقة(:

بعد 15 دقيقة، اطلب من المشاركين/ات العودة إلى المجموعة الكبيرة واطلب من كل مجموعة صغيرة أن تعرض  	
مالحظاتها. أعِط كل مجموعة من 3 إلى 4 دقائق، وفقًا لعدد أفراد المجموعات.

دًا أوجه التشابه بين إقتراحات  	 ر/ة بتسجيل النقاط الرئيسية على اللوح القالب، محدِّ حضوريًا: يقوم الميسِّ
المجموعات المختلفة.

افتراضيًا: شاِرك شرائح العرض على تطبيق Zoom من خالل استخدام وظيفة مشاركة الشاشة. واطلب من  	
ر/ة بتدوين النقاط الرئيسية  شخص واحد في كل مجموعة تقديم الشرائح نيابة عن مجموعاتهم. ويقوم هنا الميسِّ

وتحديد أوجه التشابه بين إقتراحات المجموعات المختلفة.

سّلم المشاركين/ات النشرة المعّدة للتوزيع التي كنت قد أعددتها والتي تحتوي على الصندوق رقم 9 من الدليل التوجيهي.  	
وقم بتمييز أي نقاط إضافية لم تتم إثارتها. بالنسبة إلى التدريبات االفتراضية، أعرض شريحة العرض التي أعددتها.

خاتمة )5 دقائق(

م األساسي الذي تم تناوله في  	 في نهاية التمرين، ذّكر المشاركين/ات بالغرض من التمرين ولّخص بعضًا من التعلُّ
المناقشة. واسأل إذا كانت هناك أي أسئلة أو تعليقات.

اشكر الجميع على مشاركتهم.  	

الذي شاركه  م  التعلُّ الرئيسية أعاله وأن تلّخص  الرسائل  أن تشارك  تذّكر  التمرين،  لدى ختام هذا 
التوجيهي. الدليل  من   2.3 القسم  انظر  المشاركون/ات. 
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التمرين رقم 7: تخطيط السالمة ساعتان و25 دقيقة 

التوجيهي الدليل  2.4: تخطيط السالمة من  التمرين بالقسم        يتعّلق هذا 

السالمة. الغرض لتخطيط  األساسية  العناصر  فهم  في  المشاركين/ات  لدعم  التمرين  هذا  تصميم  تم 
ُبعد،  السالمة عن  اعتبارات تخطيط  ترّكز على  األولى  الخطوة  إلى خطوَتْين:  ينقسم  وهو 

إنتحارية  ميول  لديها  التي  الناجية  دعم  وكيفية  االنتحار  إحتمالية  تقييم  على  ترّكز  الثانية  والخطوة 
ُبعد. عن 

التمرين العمل ضمن مجموعةنوع  أدوار، عصف ذهني،  تبادل 

م التعلُّ الناجية 	أهداف  لسالمة  شامل  تقييم  إجراء 
وضع خطة سالمة 	
االنتحار 	 لخطر  تقييم  إجراء 

التمرين؟ هذا  المديرون/ات لَمْن  المشرفون/ات،  المساعدة،  خط  على  المجيبون/ات  الحالة،  إدارة  مسؤولو/ات 
الحالة( وإدارة  االجتماعي  النوع  على  المبني  العنف  التقنية حول  المعرفة  )مثاليًا، من ذوي 

الثانية(المّدة )الخطوة  )الخطوة األولى( + ساعة و10 دقائق  ساعة و15 دقيقة 

بألوان مختلفة/أقالم حبر. المواد أقال  ورشة عمل حضورية: لوح قالب، 

 Google Jamboard Google Slides أو  ورشة عمل افتراضية: أي من اللوحات الرقمية 
تعديل  خاصية  على  الحصول  من  المشاركين/ات  جميع  وتمكين  التقديمية  العروض  لتنظيم 

الفيديو. المؤتمرات عن طريق  لتنظيم  برنامج مشابه  أو   Zoom برنامج  المحتوى؛ 

موارد أخرى: 
6: دراسة حالة عبر تبادل األدوار  	  المعّدة للتوزيع رقم  النشرة 

السالمة 	  وتخطيط  السالمة  تقييم   :7 رقم  للتوزيع  المعّدة  النشرة 

االنتحار	  تقييم خطر   :8 رقم  للتوزيع  المعّدة  النشرة 
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ر/ة الميسِّ 7: 	 تحضيرات  المعّدة للتوزيع رقم  النشرة  الواردة في  النماذج  أو إنسخ  ورشة عمل حضورية: إطبع 
االنتحار  خطر  تقييم   :8 رقم  للتوزيع  المعّدة  والنشرة  السالمة،  وتخطيط  السالمة  تقييم 

مشارك/ة. لكل 

ب  تجنُّ للسياق يجب قولها/يجب  )أمور مناسبة  الثاني  الجزء  الوارد في  الجدول  أرسم 
المشاركين/ات رسم  الحائط )سوف تطلب من  الورقة على  قولها( على لوح قالب وألصق 
أن يجمع ما توّصلت  المتطّوعين/ات  أحد  الثاني(. ثم اطلب من  الجزء  الخاص في  جدولهم 
المجموعة. ليتم مشاركته الحقًا مع  واحد،  المجموعات خالل عروضها في جدول  إليه كل 

للتوزيع 	  المعّدة  النشرة  الواردة في  النماذج  رقمية من  افتراضية: شارك نسخًا  ورشة عمل 
تقييم خطر   :8 رقم  للتوزيع  المعّدة  والنشرة  السالمة،  السالمة وتخطيط  تقييم   :7 رقم 

الجدول  PowerPoint تحتوي على  االنتحار مع كل مشارك/ة. وقم بتحضير شريحة عرض 
الثاني( – واحرص على إعداد شريحة عرض واحدة لكّل مجموعة. ثم قم  أدناه )الجزء 

وأن  الرابط  أن يحصل كل فريق على  وتأّكد من  للتعاون  الشبكية  البوابة  إلى  بالتحميل 
إضافية: خالل عرض  بإعداد شريحة عرض  الملف. وقم  تعديل محتوى  يتمتع بصالحيات 

ب  تجنُّ قولها/يجب  يجب  للسياق  مناسبة  “أمور  أي  إليه  توّصلوا  ما  بجمع  المجموعات، قم 
المجموعة. لمشاركته الحقًا مع  واحد  قولها” في جدول 

الرئيسية على  	الرسائل  السيطرة  للناجيات  يمكن  أنه  السالمة  تخطيط  يعني  أبدًا. وال  الناجية  العنف خطأ  ليس 
العواقب. أسوأ  للتخفيف من  له؛ بل هو مجرد وسيلة  يتعّرْضَن  الذي  العنف 

ُتعاَمل  	 أّن أفضل حّل للناجية هو أن تترك العالقة عندما  لنا  أنه قد يبدو  الرغم من  على 
أو غير مرغوب فيه. للمرأة أسباب  الحل غير ممكن  بشكل مسيء، لكْن غالبًا ما يكون هذا 

احترامها. ويجب  وجيهة  وكّلها  للبقاء،  كثيرة 

بفهم  	 الحالة  إدارة  ُبعد لمسؤول/ة  الحالة عن  إدارة  السالمة في عملية  تقييم  تسمح مرحلة 
واحتياجاتها. وأولوياتها  الناجية  موقف 

الصحة  	 أو  السالمة  احتياجات  لفهم  أن نسعى  يجب  أكثر منهجية،  بتقييم  البدء  قبل 
سابقًا للمساعدة  الناجية  وطلب  وأين/كيف،  الفورية، 

عبارات  	 استخدام  عبر  تجريها  التي  المحادثات  داعمًا في  تكون  أن  تذّكر  التقييم،  خالل مرحلة 
بالراحة. تشعر  الناجية  لجعل  كاٍف  وأخذ وقت  النفوس  تطّيب 

والفتيات ويجب  	 النساء  العنف ضد  المترّتبة على  العواقب  أخطر  أحد  االنتحار هو  إّن 
الناجية عن  المثال، قد تعرب  )على سبيل  االنتحار  إذا تم رصد خطر  الفور.  معالجته على 

الخدمات مستعدًا  م/ة  أن يكون مقدِّ إنهاء حياتها(، يجب  رغبتها في  أو  الموت  رغبتها في 
االنتحار. لمخاطر  عمقًا  أكثر  تقييم  إلجراء 

التوجيهات:

الخطوة األولى: فهم العناصر األساسية لتخطيط السالمة، واعتبارات إضافية لتخطيط السالمة عن ُبعد )ساعة واحدة و15 دقيقة(

مقّدمة )5 دقائق(

ب على كيفية إجراء تقييم للسالمة وكيفية تطوير  	 اشرح للمشاركين/ات أن الجزء األول من التمرين سوف يرّكز على التدرُّ
ر المشاركين/ات أّن هاَتْين هما الخطوتان الثانية والثالثة من خطوات إدارة الحاالت عن  خطة سالمة مع الناجيات عن ُبعد. ذكِّ

ُبعد )سوف تتعّمق في هذه الخطوات في التمرين رقم 9( وأّنه يجب عليهم أن يجروا فحصًا أوليًا للسالمة مع الناجية قبل أن 
يتمكنوا من تنفيذ الخطوَتْين المذكورَتْين )الخطوة األولى من إدارة الحالة(.
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تبادل أدوار ضمن المجموعة الصغيرة )40 دقيقة(:

قم بدعوة المشاركين/ات لإلنقسام إلى مجموعات تتأّلف من ثالثة أشخاص لتنفيذ هذا النشاط. سوف تتوّلى كل مجموعة  	
دراسة حالة )النشرة المعّدة للتوزيع رقم 6( وورقة عمل لتخطيط السالمة )النشرة المعّدة للتوزيع رقم 7(. وسيقوم أحد 

المشاركين/ات بدور الناجية، “أمينة”، بينما يكون المشارك/ة الثاني مسؤول/ة إدارة الحالة، أما المشارك/ة الثالث فسيكون 
المراقب. وخالل تبادل األدوار، سُيجري مسؤول/ة إدارة الحالة تقييمًا للسالمة ويضع خطة سالمة، بناًء على التفاعل مع 

الناجية، بينما يتمّثل دور المراقب في اإلستماع إلى محادثة خطة السالمة وتدوين المالحظات بالنسبة إلى النواقص في 
خطة السالمة.

حضوريًا: قم بدعوة المشاركين/ات للجلوس وظهورهم تستند على بعضها البعض. الفكرة هي أن يتمّكنوا من  	
ع النشرة  سماع بعضهم البعض دون رؤية بعضهم البعض، وذلك لمحاكاة ظروف تقديم الخدمات عن ُبعد. وزِّ

المعّدة للتوزيع رقم 7 - أبِلغ المشاركين/ات أّن هذا النموذج يتضمن أسئلة للتوّسع/أسئلة تتعّلق بتقييم السالمة 
وتخطيط السالمة.

التمرين  أن تكّيف هذا  إعاقات سمعية، يجب عليك  التدريب شخٌص يعاني من  إذا كان يشارك في  الوصول:  اعتبارات 
ُبعد معه. ليحدث خالل مكالمة عن  د من محاكاة ما كان  للتأكُّ

م المشاركين/ات إلى مجموعات تتأّلف من ثالثة أشخاص يكونون في غرف جانبية افتراضية أو  	 افتراضيًا: قسِّ
اتبع ترتيبًا آخر مشابهًا لتقسيمهم على المنّصة المختارة. أرِسل نسخة من النشرة المعّدة للتوزيع رقم 7 إلى كل 
صة للدردشة. وأبِلغ المشاركين/ات أّن هذا النموذج يتضّمن  مشارك/ة عبر البريد اإللكتروني أو المساحة المخصَّ

أسئلة للتوّسع/أسئلة تتعّلق بتقييم السالمة وتخطيط السالمة. ويمكن للمشاركين/ات أن يختاروا تشغيل 
الكاميرات الخاصة بهم أو إيقافها، لمحاكاة سيناريوهات مختلفة في مجال تقديم الخدمات عن ُبعد )مثل الهاتف 

أو منّصات تكنولوجيا اإلتصاالت التي تسمح بمكالمات الفيديو(.

فة من ثالثة أفراد إلى منتصف اإلجراء )أي أّن الشخص الذي يقوم  	 اشرح للمشاركين/ات أنه بعد وصول كل مجموعة مؤلَّ
بدور مسؤول/ة إدارة الحالة انتهى من تقييم السالمة(، يجب على الناجية ومسؤول/ة إدارة الحالة أن يبّدال دوَرْيهما. اآلن، 

سيأخذ مسؤول/ة إدارة الحالة المعلومات التي تم جمعها من التقييم ويبدأ بإجراء تخطيط السالمة. ويبقى المراقب يمارس 
دوره كمراقب. 

ذّكر المشاركين/ات أنه ال يتعين عليهم طرح كل األسئلة لدى تخطيط السالمة - بل يمكنهم البدء بأسئلة واسعة وطرح  	
أسئلة أكثر تحديدًا حسب الحاجة.  

امنح المشاركين/ات 20 دقيقة لتقييم السالمة، ثم ادُعهم لتبديل األدوار وامنحهم 20 دقيقة لتخطيط السالمة.   	

في المجموعة الكبيرة )30 دقيقة(

بعد مرور 40 دقيقة، قم بدعوة الجميع إلى العودة إلى المجموعة الكبيرة. 	

قم علنًا بإجراء تمرين الستخالص المعلومات )15 دقيقة( عن طريق الطلب إلى المشاركين/ات بأن يناقشوا تجاربهم أواًل،  	
ر المشاركين/ات أن يحافظوا  بصفة الناجية كما بصفة مسؤول/ة إدارة الحالة. ثم اطلب من المراقبين مشاركة أفكارهم. ذكِّ

على اإلحترام لدى إبداء مالحظاتهم واسألهم:

الحالة/المراقب؟ 	 إدارة  الناجية/مسؤول/ة  بدور  تقوم  وأنت  ما كان شعورك 

المحادثة؟ 	 انتباهك في نمط  هل هناك ما لفت 

اإلرتياح  	 بعدم  تشعر  التي جعلتك  األسئلة  ما هي  عليها/طرحتها؟  أجبت  التي  المفيدة  األسئلة  ما هي 
ولماذا؟ 

للتحقيق؟ 	 وقابلة  واقعية  الخطة  أّن  تشعر  السالمة؟ هل  تخطيط  عملية  كانت  كيف 

ُبعد؟ 	 الخدمات عن  تقديم  لدى  الناجيات  اليوم، يمكن تطبيقه مع  تعّلمته  هل هناك أي شيء 
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قبل ختام التمرين، قم بإجراء عصف ذهني في كامل المجموعة. وادُع المشاركين/ات لمناقشة السؤال التالي واإلجابة عليه  	
)15 دقيقة(:

فترة  	 المساعدة ضمن  توالها مجيب/ة على خط  لو  لتختلف  ُبعد  السالمة عن  تخطيط  كانت عملية  كيف 
محدودة؟ زمنية 

ص النقاط الرئيسية حول كيف يمكن للمجيب/ة على خط المساعدة أن يسّرع عملية تخطيط السالمة،  	 ضمن المجموعة، لخِّ
مع التركيز على المخاطر األكثر إلحاحًا على السالمة.

م الذي شاركه المشاركون/ات.  لختام هذه الخطوة من التمرين، شارك الرسائل الرئيسية أعاله ولّخص التعلُّ
انظر القسم 2.4: تخطيط السالمة من الدليل التوجيهي.

الخطوة الثانية: تقييم الميول االنتحارية وكيفية دعم الناجية ذات الميول االنتحارية عن ُبعد )ساعة و10 دقائق(

في المجموعات الصغيرة نفسها )10 دقائق(:

اطلب من المشاركين/ات البقاء في نفس المجموعات الصغيرة وقراءة النشرة المعّدة للتوزيع رقم 8: تقييم خطر االنتحار.  	
واشرح أّن كّل العبارات المكتوبة بخط مائل باللون األزرق هي أمثلة على جمل/أمور يمكن قولها أو طلبها من الناجية. 

واطلب منهم أن يفّكروا في العبارات المالئمة للسياق بلغتهم/لهجتهم الخاصة وأن يضعوا قائمة باألمور التي يجب قولها/
ب قولها. على سبيل المثال، يمكن أن تشمل األمور التي يجب قولها: “أنِت على حّق في أن تشعري  األمور التي يجب تجنُّ

ب قولها فيمكن أن تشمل “سيعاقبك الله إذا انتحرت”. استخدم نموذج الجدول أدناه: هكذا”. أما األمور التي يجب تجنُّ

خطر  تقييم  خطوات 
االنتحار

تعّبر عن  التي  للناجية  تقولها  أن  أمور يجب 
المحلية( )بلغتك/لهجتك  االنتحارية  ميولها 

تعّبر عن ميول  التي  للناجية  ب قولها  تجنُّ يجب  أمور 
المحلية( )بلغتك/لهجتك  إنتحارية 

األولى الخطوة 

الثانية الخطوة 

الثالثة الخطوة 

الرابعة الخطوة 

ص خطوة واحدة من خطوات تقييم خطر االنتحار لكّل  	 اطلب من المجموعات القيام بعصٍف ذهني لمدة 10 دقائق، وخصِّ
مجموعة.

حضوريًا: وّزع ورقة تأخذها من اللوح القالب وأقالم حبر على كل مجموعة واطلب من المجموعات نسخ الجدول  	
أعاله. واطلب منهم ملء الجدول بلغتهم/لهجتهم الخاصة، مستعينين بأمثلة مناسبة للسياق عن األمور التي يجب 

ب قولها. قولها أو تجنُّ

افتراضيًا: تأّكد من تحميل الجدول أعاله على منصة التعاون عبر اإلنترنت. واطلب من المجموعات تبادل األفكار  	
باستخدام القصاصات الالصقة االفتراضية في البداية. ثم اطلب منها مناقشة كل خطوة وملء الجدول قبل 

عرضه على المجموعة الكبيرة.

في المجموعة الكبيرة )20 دقيقة(

بعد مرور 10 دقائق، قم بدعوة جميع المشاركين/ات إلى المجموعة الكبيرة. وامنح كّل مجموعة من 3 إلى 4 دقائق، حسب  	
عدد أفراد المجموعات، لعرض جدولها.
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ر/ة النقاط الرئيسية على اللوح القالب، ويمأل الجدول بأمثلة ذات صلة بالسياق ترافق كّل  	 حضوريًا: يسّجل الميسِّ
خطوة من خطوات تقييم خطر االنتحار.

افتراضيًا: شارك شرائح العرض من خالل استخدام وظيفة مشاركة الشاشة. واطلب من شخص واحد في كل  	
ر/ة بتدوين النقاط الرئيسية وملء الجدول نيابًة عن  مجموعة تقديم الشرائح نيابة عن مجموعاتهم. هنا يقوم الميسِّ

المجموعة.

تبادل األدوار في المجموعة الصغيرة - إختياري )20 دقيقة(:

رين/ات: للميسِّ مالحظات 

بناًء على  للمشاركين/ات.  بتوّتر  يتسبب  للغاية وقد  اختيارّي ألنه حساس  الصغيرة هو  المجموعة  األدوار في  تبادل  تمرين  إّن 
ح أن يصادف  الُمرجَّ ر تبادل األدوار هذا أم ال. على سبيل المثال، من  ر ما إذا كنت تريد أن تيسِّ معرفتك بالمشاركين، قرِّ

االنتحارية خالل عملهم،  الميول  الناجيات ذوات  إحدى  أحد  الساخن  الخط  والمجيبون/ات على  الحالة  إدارة  مسؤولو/ات 
الناجينات وسالمتهّن. لحماية  لذلك  وفقًا  ف  والتصرُّ لإلنتحار  تقييٍم  إلجراء  يكونوا مستعّدين  أن  عليهم  ويجب 

المشاركين/ تأّكد من منح  انتهائه.  بعد  للتفكير والمعالجة  األدوار هذا، فتأكد من تخصيص وقت كاف  تبادل  إجراء  إذا قّررت 
المشاركين/ أحد  تأّثر  إذا  الدعم  ر  التالي، وتأّكد من توفُّ التمرين  إلى  التمرين وقبل االنتقال  ات إستراحة بعد اإلنتهاء من هذا 

بأمان: التمرين  التوصيات لدعمك في تيسير هذا  به. فيما يلي بعض  الذي قام  بالدور  ات 

قبل البدء بتبادل األدوار، اسأل: “هل سبق لك أن شاركت بنشاط يقوم على تبادل األدوار ويدور حول  	
إذا كانت اإلجابة ”نعم”، كيف كانت  إنتحاري؟  ناجية ذات سلوك  التعامل مع  حاالت حساسة مثل 

تبادل  المشاركة في تمرين  إليك؟ وإذا كانت اإلجابة “ال”، فهل لديك أي مخاوف قبل  بالنسبة  التجربة 
األدوار هذا؟”

بعد تبادل األدوار، اسأل: “كيف سارت األمور معك؟” واعتمادًا على إجابة المشارك/ة، قد نسأل، “هل  	
إفادة لك؟” أو  راحة  أكثر  التمرين  هناك ما يمكننا فعله لجعل هذا 

يتعّلق األمر بمنحهم  	 لتبادل األدوار، ال بل  بأنه ال توجد طريقة واحدة “صحيحة”  المشاركين/ات  ر  ذكِّ
المستقبل. االنتحارية في  الميول  ذوات  الناجيات  مع  للعمل  والثقة  األدوات 

إبداء مالحظاتهم. 	 خالل  البعض  بعضهم  باحترام  المشاركين/ات  ر  ذكِّ

على معرفتك  وبناًء  بعناية،  التيسير  قراءة مالحظات  ُيرجى  لذا  التمرين،  الخطوة من  بهذه  ترتبط  هناك مخاطر 
التمرين مناسبًا أم ال. وانتبه لعالمات اإلجهاد والصدمة  الجزء من  إذا كان هذا  ر ما  بالمشاركين/ات، قرِّ

بين. المدرَّ المتخّصصين/ات  ذلك  بما في  الدعم  إلى مصادر  المشاركين/ات  ه  واإلرهاق، ووجِّ

ب اآلن على تقييم إحتمالية االنتحار  	 اشرح للمشاركين/ات بأنه يجب عليهم البقاء في نفس المجموعات الصغيرة والتدرُّ
وكيفية دعم الناجية ذات الميول االنتحارية عن ُبعد.

قم بدعوة المشارك/ة الذي قام بدور المراقب في تمرين تبادل األدوار السابق ليكون مسؤول/ة إدارة الحالة. وسوف ُيتَرك  	
لعضَوْي المجموعة اآلخَرْين خيار القيام بدور الناجية أو المراقب.

أعِلم المتطّوعين/ات الذين يقومون بدور الناجية بأنهم سينّفذون اآلن دراسة الحالة نفسها التي سبق أن نّفذوها )حالة  	
أمينة(، وسوف يّتصلون مجددًا بمسؤول/ة إدارة الحالة الذي عّبرت له أمينة عن أفكار إنتحارية. واطلب من مسؤول/ة إدارة 

الحالة أن يجري تقييمًا لخطر االنتحار ويصيغ إتفاق أمان مع الناجية. وسيقوم المراقب بتدوين المالحظات لعرضها على 
المجموعة بعد انتهاء تبادل األدوار.

أعِط المجموعات 20 دقيقة لتنفيذ نشاط تبادل األدوار. 	
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في المجموعة الكبيرة )15 دقيقة(

بعد مرور 30 دقيقة، قم بدعوة الجميع إلى العودة إلى المجموعة األكبر. 	

قم علنًا بإجراء تمرين الستخالص المعلومات عن طريق الطلب إلى المشاركين/ات بأن يناقشوا تجاربهم أواًل، بصفة الناجية  	
ر المشاركين/ات أن يحافظوا على اإلحترام  كما بصفة مسؤول/ة إدارة الحالة. ثم اطلب من المراقبين مشاركة أفكارهم. ذكِّ

لدى إبداء مالحظاتهم واسألهم:

الحالة/المراقب؟ 	 إدارة  الناجية/مسؤول/ة  بدور  تقوم  وأنت  ما كان شعورك 

المحادثة؟ 	 انتباهك في نمط  هل هناك ما لفت 

اإلرتياح  	 بعدم  تشعر  التي جعلتك  األسئلة  ما هي  عليها/طرحتها؟  أجبت  التي  المفيدة  األسئلة  ما هي 
ولماذا؟ 

أكبر؟ 	 براحة  القيام به لجعلك تشعر  الدور؟ هل هناك أي شيء يمكننا  أداء هذا  كيف تشعر بعد 

خاتمة )5 دقائق(

م األساسي الذي تم تشاركه في  	 في نهاية التمرين، ذّكر المشاركين/ات بالغرض من التمرين ولّخص بعضًا من التعلُّ
المناقشة. واسأل إذا كانت هناك أي أسئلة أو تعليقات.

امنح المشاركين/ات فترة راحة الستيعاب ومعالجة تمارين تبادل األدوار. 	

اشكر الجميع على مشاركتهم.  	

االنتحار(  لخطر  المعّرضات  الناجيات  بدعم  )المتعّلقة  أعاله  الرئيسية  الرسائل  شارك  التمرين،  هذا  لختام 
التوجيهي. الدليل  السالمة من  تخطيط   :2.4 القسم  انظر  المشاركون/ات.  الذي شاركه  م  التعلُّ ولّخص 
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مة عن ُبعد الجزء الثالث: أنواع الخدمات المقدَّ

التمرين رقم 8: اعتبارات أساسية قبل االنتقال إلى إدارة حاالت العنف ضد النساء  45 دقيقة 
والفتيات عن ُبعد

      يتعّلق هذا التمرين بالقسم 3.1 من الدليل التوجيهي

يرّكز الغرض ُبعد. وهو  الحاالت عن  إدارة  التمرين إلى دعم المشاركين/ات في فهم تقديم خدمة  يهدف هذا 
التجهيزات، والتوظيف،  ُبعد من حيث  الحاالت عن  إدارة  إلى  االنتقال  على فهم ما يجب تجهيزه قبل 

للمستخِدمات  الحاالت  إدارة  توفير  في  اإلستمرار  كيفية  حول  والتنسيق  دة،  الموحَّ التشغيل  وإجراءات 
آخره.   إلى  للخدمات،  الحاليات 

التمرين كبيرةنوع  مجموعة  في  والمناقشة  مجموعة صغيرة  في  العمل 

م التعلُّ ُبعد. 	أهداف  الحاالت عن  إدارة  توفير  االعتبارات األساسية قبل  ف على  التعرُّ
الحاالت حضوريًا. 	 ُبعد وإدارة  الحاالت عن  إدارة  التمييز بين 

هذا  لَمْن 
التمرين؟

الحاالت في  إدارة  ُيتوّقع منهم  الذين  المساعدة  المجيبون/ات على خطوط  الحالة،  إدارة  مسؤولو/ات 
العنف ضد  التقنية في مجال  المعرفة  )مثاليًا، من ذوي  المديرون/ات  المشرفون/ات،  األزمة،  سياق 

الحالة( وإدارة  والفتيات  النساء 

دقيقةالمّدة  45

Google Jamboard لتنظيم المواد Google Slides أو  ورشة عمل افتراضية: أي من اللوحات الرقمية 
برنامج  المحتوى؛  تعديل  خاصية  على  الحصول  من  المشاركين/ات  جميع  وتمكين  التقديمية  العروض 

الفيديو. المؤتمرات عن طريق  لتنظيم  برنامج مشابه  أو   Zoom

موارد أخرى:

لتوفير 	  األساسية  المتّطلبات  على  تحتوي  والتي  رين/ات  الميسِّ ِقَبل  من  للتوزيع  المعّدة  النشرة 
)المنصوص عنها في القسم  ُبعد  إدارة الحاالت عن  إدارة الحاالت عن ُبعد، باإلضافة إلى خطوات 

التوجيهي(. الدليل  من   3.1
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تحضيرات 
ر/ة الميسِّ

إدارة 	  لتوفير  األساسية  المتطلبات  تتضمن  للمشاركين/ات  نشرة  بإعداد  قم  عمل حضورية:  ورشة 
 3.1 )المنصوص عنها في القسم  ُبعد  إدارة الحاالت عن  الحاالت عن ُبعد، باإلضافة إلى خطوات 

التوجيهي(.   الدليل  من 

الشبكية 	  البوابة  لها على  فارغة وحمِّ  PowerPoint بإعداد شريحة عرض  افتراضية: قم  ورشة عمل 
الملف  تعديل محتوى  يتمتع بصالحيات  الرابط وأن  أن يحصل كل فريق على  وتأّكد من  للتعاون 

PowerPoint إضافية  )شريحة عرض واحدة لكل مجموعة(. وقم بإعداد بعض شرائح عرض 
القسم  في  عنها  )المنصوص  ُبعد  عن  الحاالت  إدارة  لتوفير  األساسية  للمتطلبات  ملّخصًا  تتضّمن 

التوجيهي(. الدليل  من   3.1

الرسائل 
لرئيسية ا

الالزمة  	 د من وضع كّل اإلجراءات  التأكُّ ُبعد، يجب على المنظمات  الحاالت عن  إدارة  قبل توفير 
االنتقال. لهذا  ْين  مستعدَّ المنزلية  وبيئتهم  العاملين/ات  أّن  ومن  التنفيذ،  موضع 

األساسية: 	 واالعتبارات  المتطلبات  وتتضّمن 

للجميع  	 متاحة  محّدثة  إحالة  وضع مسارات 

الالزمة 	 التجهيزات  وشراء  التكنولوجية  المنّصة  اختيار 

وتدريبهم   	 العاملين/ات  ورعاية  واإلشراف  للتوظيف  إجراءاٍت  وضع 

ُبعد 	 الحاالت عن  إدارة  لتوفير  تحديد مساحة مناسبة 

دة 	 إجراءات تشغيل موحَّ وضع 

وتخزينها  	 البيانات  لتوثيق  إجراءاٍت  وضع 

التوجيهات:

مقّدمة )5 دقائق(

اشرح للمشاركين/ات أّن عليهم أواًل أن يتعّرفوا على ما يجب تجهيزه قبل االنتقال إلى توفير خدمة إدارة الحاالت عن ُبعد. 	

م/اطلب من المشاركين/ات أن يتقّسموا على مجموعات صغيرة تتأّلف من 3 إلى 4 أشخاص: 	 قسِّ

حضوريًا: اطلب من المشاركين/ات أن يتقّسموا على مجموعات تتأّلف من ثالثة أو أربعة أشخاص وأن يأخذوا األوراق  	
عن اللوح القالب وأقالم الحبر. ثم اطلب من المجموعات أن ترّشح شخصًا واحدًا الستكمال اللوح القالب.

افتراضيًا: قم بتقسيم المشاركين/ات إلى 3 أو 4 مجموعات. واطلب من المجموعات أن ترّشح شخصًا واحدًا  	
الستكمال شرائح العرض. ثم اطلب من المجموعات أن ترّشح شخصًا لمشاركة شاشته على تطبيق Zoom بينما 

يناقش اآلخرون ويساهمون.

في المجموعات الصغيرة )15 دقيقة(

اطلب من المجموعات القيام بعصف ذهني لمدة 15 دقيقة لإلجابة على السؤال التالي: ما الذي يجب تجهيزه قبل االنتقال  	
إلى إدارة الحاالت عن ُبعد؟ إنصح المجموعات بالتفكير في كل ما هو مطلوب من حيث التنسيق، والتجهيزات، والتوظيف، 

دة، وكيفية اإلستمرار في توفير إدارة الحاالت للمستخِدمات الحاليات للخدمات، إلى آخره.  وإجراءات التشغيل الموحَّ

حضوريًا: اطلب من المجموعات أن يدّونوا على األوراق التي كانوا قد أخذوها من اللوح القالب النقاط الرئيسية التي  	
تلّخص إجابتهم على سؤال التمرين. واطلب من المشاركين/ات إعطاء أمثلة ذات صلة من منظمتهم وخبراتهم الخاصة 

حيثما أمكن.

افتراضيًا: اطلب من المجموعات تبادل األفكار باستخدام القصاصات الالصقة االفتراضية أو مرّبعات كتابة النص التي  	
تلخص النقاط الرئيسية لإلجابة على سؤال التمرين. واطلب من المشاركين/ات إعطاء أمثلة ذات صلة من منظمتهم 

وخبراتهم الخاصة حيثما أمكن.
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في المجموعة الكبيرة )20 دقيقة(

قم بدعوة الجميع إلى العودة إلى المجموعة الكبيرة. واطلب من المتطّوعين/ات من كل فريق أن يشاركوا قائمة المتطلبات  	
األساسية لتوفير إدارة الحاالت عن ُبعد التي توّصلوا إليها. واسأل المجموعات األخرى إذا كانت قد سّجلت النقاط نفسها أو 
نقاطًا مختلفة، وإذا كان لديها ما تضيفه. واطلب من كل المجموعات أن تشارك المجموعة الكبيرة باألمثلة ذات الصلة من 

تجربتها الخاصة حيثما أمكن.

ناقش اإلختالفات الرئيسية التي تمت مالحظتها. هل يوجد أي أمر لم يتّم التطّرق إليه أو أي أمر مفاجئ؟ إذا فات  	
المشاركين/ات أي نقاط رئيسية مذكورة في الدليل التوجيهي )القسم 3.1 إدارة الحاالت؛ القسم الفرعي: ما هي المتطلبات 

األساسية لتوفير إدارة الحاالت عن ُبعد؟(، قم بتسليط الضوء عليها.

خاتمة )5 دقائق(

م األساسي الذي تم تناوله في  	 في نهاية التمرين، ذّكر المشاركين/ات بالغرض من التمرين ولّخص بعضًا من التعلُّ
المناقشة. اسأل إذا كانت هناك أي أسئلة أو تعليقات.

 اشكر الجميع على مشاركتهم.  	

المشاركون/ات.  الذي شاركه  م  التعلُّ وتلّخص  أعاله  الرئيسية  الرسائل  تشارك  أن  تذّكر  التمرين،  لختام هذا 
التوجيهي. الدليل  3.1 من  القسم  انظر 
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التمرين رقم 9: إدارة حاالت العنف ضد النساء والفتيات عن ُبعد خطوة بخطوة 80 دقيقة 

      يتعّلق هذا التمرين بالقسم 3.1 من الدليل التوجيهي

ل الغرض ُبعد. وهو مكمِّ الحاالت عن  إدارة  إلى دعم المشاركين/ات في فهم تقديم خدمة  التمرين  يهدف هذا 
عن  الحاالت  إلدارة  المختلفة  الخطوات  تطبيق  بممارسة  للمشاركين/ات  يسمح  وهو   3.1.1 للتمرين 

ُبعد.

التمرين كبيرةنوع  مجموعة  في  العمل 

م التعلُّ ُبعد. 	أهداف  عن  الحاالت  المختلفة إلدارة  الخطوات  مراجعة 
الحاالت  	 إدارة  الحاالت حضوريًا مع  الُمستخَدمة إلدارة  والتقنيات  المهارات  تكييف  الوعي ألهمية 

ُبعد عن 

هذا  لَمْن 
التمرين؟

الحاالت في  إدارة  ُيتوّقع منهم  الذين  المساعدة  المجيبون/ات على خط  الحالة،  إدارة  مسؤولو/ات 
النساء  بالعنف ضد  التقنية  المعرفة  ذوي  )مثاليًا، من  المديرون/ات  المشرفون/ات،  األزمة،  سياق 

الحاالت( وإدارة  والفتيات 

دقيقةالمّدة وعشرون  ساعة 

Google Jamboard لتنظيم المواد Google Slides أو  ورشة عمل افتراضية: أي من اللوحات الرقمية 
برنامج  المحتوى؛  تعديل  خاصية  على  الحصول  من  المشاركين/ات  جميع  وتمكين  التقديمية  العروض 

الفيديو. المؤتمرات عن طريق  لتنظيم  برنامج مشابه  أو   Zoom

موارد أخرى:

ُبعد )نسخة 	  النساء والفتيات عن  العنف ضد  إدارة حاالت  9: خطوات  للتوزيع رقم  المعّدة  النشرة 
مشارك/ة(. لكّل 

الحالة	  إدارة  10: دراسة حالة عبر تبادل األدوار في سبيل  النشرة المعّدة للتوزيع رقم 

11: تبادل األدوار - خطوات إدارة الحاالت عن ُبعد. 	  النشرة المعّدة للتوزيع رقم 

تحضيرات 
ر/ة الميسِّ

المعّدة 	  النشرة  ُبعد من  الحاالت عن  إدارة  ورشة عمل حضورية: قم بطبع وقّص بطاقات خطوات 
 10 للتوزيع رقم  المعّدة  النشرة  )بطاقة لكّل مشارك/ة(. إطبع نسخة واحدة من   9 للتوزيع رقم 

الناجية(. بدور  يقوم  الذي  المشارك/ة  )لتتم مشاركتها مع 

المشارك/ة 	  10 مع  للتوزيع رقم  المعّدة  النشرة  افتراضية: شارك نسخة رقمية من  ورشة عمل 
11 مع كل  للتوزيع رقم  المعّدة  النشرة  الناجية، وشارك نسخة رقمية من  الذي يقوم بدور 

التمرين(. خالل  وتقديمها  المختارة  للتعاون  الشبكية  البوابة  على  تحميلها  اختيار  )يمكنك  مشارك/ة 
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الرسائل 
لرئيسية ا

العنف ضد  	 لخدمات مواجهة  الجديدات  للمستخِدمات  - خاصة  ُبعد  الحاالت عن  إدارة  توفير  يتطّلب 
الُمّتبعة حضوريًا. والفتيات  النساء  العنف ضد  إدارة حاالت  تعديل خطوات   - والفتيات  النساء 

تلخيصها على  	 والتي يمكن  األزمة،  الحاالت في سياق  إدارة  التعديالت مع خطوات  وتتماشى هذه 
التالي: النحو 

عليها. 	 اإلجابة  أو  المباشرة  المحادثة  المكالمة/بدء  إجراء  أواًل:  ما هو مطلوب 

السالمة 	 األولى: مقّدمة موجزة وفحص  الخطوة 

المباشرة 	 المخاوف  تقييم  الثانية:  الخطوة 

العمل( 	 خطة  )ووضع  السالمة  تخطيط  الثالثة:  الخطوة 

التنفيذ 	 الرابعة:  الخطوة 

الرئيسية 	 والرسائل  الموارد  مشاركة  الخامسة:  الخطوة 

وقٍت الحق. 	 مباشرة في  لمكالمة/محادثة  وتحديد موعد  التواصل  ختام 

الناجية  	 ورغبات  الموقف  على  الجلسات  وعدد  ُبعد  الحالة عن  إدارة  تستغرقها  التي  المدة  تعتمد 
كانا  إذا  نهاية كل جلسة  والناجية في  الحالة  إدارة  يتفق مسؤول/ة  أن  واحتياجاتها. ويجب 

أو لإلطمئنان.  سيتواصالن مجّددًا ومتى إلجراء جلسة جديدة 

التوجيهات:

مقّدمة )5 دقائق(

اشرح للمشاركين/ات بأنهم سيّطلعون اآلن على الخطوات المختلفة إلدارة الحاالت وكيف يمكن تكييفها مع تقديم  	
الخدمات عن ُبعد. بعد ذلك، سوف يشاركون في تمرين يقوم على تبادل األدوار ضمن المجموعة الكبيرة لممارسة هذه 

الخطوات.

في المجموعة الكبيرة )20 دقيقة(

امنح المشاركين/ات 5 دقائق لترتيب الخطوات المختلفة إلدارة الحاالت عن ُبعد. بعد ذلك، ناقش لمدة 15 دقيقة  	
التعديالت األساسية لخطوات إدارة الحاالت الالزم إجراؤها لإلنتقال إلى تقديم الخدمات عن ُبعد، وكيف سيتم تطبيق هذه 

الخطوات.

حضوريًا: قم بقص بطاقات خطوات إدارة الحاالت عن ُبعد من النموذج الموجود في النشرة المعّدة للتوزيع رقم  	
9: خطوات إدارة حاالت العنف ضد النساء والفتيات عن ُبعد واخلطها عشوائيًا. اطلب من عدٍد من المتطوعين/ات 
الوقوف في صف أمام المجموعة، على أن يحمل كل متطّوع/ة إحدى البطاقات التي تشير إلى خطوة في عملية 

إدارة الحاالت عن ُبعد. إذا كان عدد المشاركين/ات غير كاٍف، فقد تحتاج إلى إعطاء كل مشارك/ة أكثر من بطاقة واحدة 
يمّررها هذا األخير إلى شخص باتجاه أّول أو آخر الصف حتى تصبح البطاقة في المكان المناسب. قم بعصٍف ذهني 

ضمن المجموعة حول كيفية إعادة تنظيم خطوات إدارة الحاالت عن ُبعد من خالل الطلب من المتطوعين/ات بأْن 
يتحّركوا باتجاه أّول أو آخر الصف.

افتراضيًا: اطلب من المشاركين/ات الدخول إلى البوابة الشبكية للتعاون عبر اإلنترنت. باستخدام مؤشراتهم، اطلب  	
منهم نقل القصاصات الالصقة االفتراضية )وتتضّمن كل قصاصة خطوة واحدة من عملية إدارة الحاالت عن ُبعد( 

بهدف إعادة تنظيم الخطوات المختلفة بالترتيب الصحيح. وال بأس إذا قام عدد من المشاركين/ات بتحريك القصاصة 
نفسها، بل امنح المجموعة بعض الوقت لترتيب الخطوات.

بمجّرد ترتيب خطوات إدارة الحاالت عن ُبعد، ناقش مع المجموعة الكبيرة على مدى 15 دقيقة كيف يمكن تطبيق هذه  	
الخطوات المختلفة عمليًا عبر المكالمة الهاتفية أو عبر الرسائل النصية القصيرة أو عبر أي وسيلة أخرى لتقديم الخدمات عن 
ُبعد. والحظ أّن ترتيب الخطوات المختلفة ومتطلباتها األساسية هي: إجراء المكالمة/بدء المحادثة المباشرة أو اإلجابة عليها، 

الخطوة 1: مقدمة موجزة وفحص السالمة؛ الخطوة 2: تقييم المخاوف المباشرة؛ الخطوة 3: تخطيط السالمة )ووضع 
خطة العمل(؛ الخطوة 4: التنفيذ؛ الخطوة 5: مشاركة الموارد والرسائل الرئيسية؛ ثم ختام التواصل وتحديد موعد لمكالمة/

محادثة مباشرة في وقٍت الحق.
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في المجموعة الكبيرة أيضًا )10 دقائق(

أبلغ المشاركين/ات أنهم سوف يمارسون اآلن خطوات إدارة الحاالت عن ُبعد من خالل تمرين يقوم على تبادل األدوار  	
ر/ة،  واسمه Round Robin role-play، وهو نشاط يتناوب خالله المشاركون/ات على الدور وفقًا لترتيب يحّدده الميسِّ

بحيث يكمل كل مشارك/ة من حيث انتهى اآلخر. 

م له نسخة )مطبوعة في حال التدريب  	 اطلب من أحد المتطّوعين/ات أن يقوم بدور الناجية. وبمجّرد تحديد المتطّوع/ة، قدِّ
حضوريًا، ومن خالل رسالة في بريده الخاص إذا كان التدريب افتراضيًا( من النشرة المعّدة للتوزيع رقم 10: دراسة حالة عبر 

ر/ة أن يقوم بدور الناجية. ر/ة أو الميسِّ تبادل األدوار. إذا كان عدد المشاركين/ات محدودًا، يمكن لمساعد الميسِّ

أبلغ المشاركين/ات أنهم سيتناوبون على القيام بدور مسؤول/ة إدارة الحالة - مع اتباع كافة خطوات إدارة حالة الناجي/ة عن  	
ُبعد )إذا كان لديهم وقت - أو على األقل حتى الخطوة 4(.

أبلغ المشاركين/ات أن الوقت ال يسمح بإجراء كافة األمور، إنما ينبغي عليهم التركيز على بعض المهام الرئيسية في كل  	
خطوة.

قم بتوزيع أو مشاركة نسخة رقمية من النشرة المعّدة للتوزيع رقم 11: تبادل األدوار - خطوات إدارة الحاالت عن ُبعد مع كلٍّ  	
من المشاركين/ات. واشرح أّن النشرة ستزّود المشاركين/ات بمزيد من اإلرشادات حول المهمات الرئيسية التي يجب على 

كل شخص أن يحاول إنجازها بصفته “مسؤول/ة إدارة الحالة” قبل االنتقال إلى الشخص التالي.

ر/ة بالتصفيق أو بحركة مرئية باليد لإلشارة إلى أن  	 أبلغ المشاركين/ات أنه عند بدء تمرين تبادل األدوار، سيقوم الميسِّ
الشخص الذي يقوم بدور مسؤول/ة إدارة الحالة سوف يسّلم دوره إلى متطّوع/ة آخر. مثاليًا، سوف يتناوب كّل من 

اًل من حيث توقف آخر شخص ليتابع العمل باإلجراءات.    المشاركين/ات على القيام بدور مسؤول/ة إدارة الحالة، مكمِّ

اشرح أّن الفكرة من النشاط هي إجراء محادثة واحدة بين الناجية نفسها ومسؤول/ة إدارة الحالة – إنما يتناوب المشاركون/ 	
ات على القيام بدور مسؤول/ة إدارة الحالة. 

د من أّن الجميع فهم هذا التمرين القائم على تبادل األدوار. 	 أعد الشرح للتأكُّ

تكييف  إلى  تحتاج  أو بصرية، فسوف  إعاقات سمعية  يعاني من  المشاركين/ات  أحد  إذا كان  المشاركة:  ن من  التمكُّ اعتبارات 
التالي.  المشارك  إلى  الدور  بتمرير  تعطيها إلبالغ مشارك/ة  التي  العالمة 

الناجية  بدور  آخر  - فيقوم شخص  الناجية  بتبديل  المشاركين/ات، قم  الدور على جميع  مّر  إذا  رين/ات:  للميسِّ مالحظة 
الحالة.   إدارة  بدور مسؤول/ة  اآلن  البداية سيقوم  الناجية منذ  بدور  قام  الذي  والشخص  نفسها(  نفسها/الشخصية  )القصة 

تمرين Round Robin القائم على تبادل األدوار )40 دقيقة(:

قم بإجراء تمرين Round Robin من خالل قيام شخص واحد بدور الناجية وتناوب بقية المشاركين/ات على القيام بدور  	
مسؤول/ة إدارة الحالة وفقًا للنشرة المعّدة للتوزيع رقم 11 )40 دقيقة(.

حضوريًا: ضع كرسيًا واحدًا في الوسط للناجية، واطلب من المشاركين/ات الجلوس في دائرة حول الناجية. ثم اطلب  	
من أحد المتطّوعين/ات أن يبدأ القيام بالدور بصفته مسؤول/ة إدارة الحالة، ثم صّفق أو قم بحركة يد مرئية خالل 

التمرين لإلشارة إلى أّنه حان الوقت ليسّلم المتطّوع/ة الذي يقوم بشخصية مسؤول/ة إدارة الحالة الدور إلى المتطّوع/ة 
التالي.

افتراضيًا: اطلب من الناجية إبقاء الميكروفون والكاميرا في وضع التشغيل. ويجب أن يبقي الشخص الذي يقوم بدور  	
مسؤول/ة إدارة الحالة الكاميرا والميكروفون بوضع التشغيل إلى حين يمّرر الدور إلى الشخص التالي. ويجب على 

ر/ة وضعية كتم الصوت إال  جميع المشاركين/ات اآلخرين إبقاء ميكروفونهم على وضعية كتم الصوت. وال يزيل الميسِّ
ليصّفق أو ليقوم بحركة يد مرئية لإلشارة إلى أنه ينبغي نقل دور مسؤول/ة إدارة الحالة إلى الشخص التالي في قائمة 

المشاركين/ات.

بعد اإلنتهاء من تبادل األدوار، إستخلص المعلومات ضمن المجموعة الكبيرة عن طريق سؤال الناجية أواًل، ومن بعدها  	
مجموعة مسؤولي/ات إدارة الحالة )15 دقيقة(:

ماذا حدث؟ ما كان شعورك؟ هل هذه العملية منطقية؟ ما هي أجزاء العملية التي شعرت باالرتياح تجاهها؟ ما الذي  	
تبّين أنه صعب بالنسبة إليك؟ ما الذي الحظته بشأن سلوكك/سلوك زمالئك كمسؤولي/ات إدارة الحالة؟ ما هي 
التساؤالت التي خطرت على بالك؟ هل هناك أي شيء تعلمته اليوم يمكنك تطبيقه في عملك مع الناجيات؟ إذا 

كانت اإلجابة “نعم”، هل يمكنك مشاركة األمثلة؟
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خاتمة )5 دقائق(

م األساسي الذي تم تناوله في  	 في نهاية التمرين، ذّكر المشاركين/ات بالغرض من التمرين ولّخص بعضًا من التعلُّ
المناقشة. واسأل إذا كانت هناك أي أسئلة أو تعليقات.

اشكر الجميع على مشاركتهم.  	

المشاركون/ الذي تشاركه  م  التعلُّ تلّخص  وأن  أعاله  الرئيسية  الرسائل  أن تشارك  تذّكر  التمرين،  لختام هذا 
التوجيهي. الدليل  3.1 من  القسم  انظر  ات. 
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التمرين رقم 10: فهم كيفية الرّد على مكالمة هاتفية أو رسالة نصية قصيرة تتلقاها  ساعتان 
على خط المساعدة

      يتعّلق هذا التمرين بالقسم 3.2 من الدليل التوجيهي

الرّد الغرض كيفية  والمعارف حول  المهارات  اكتساب  المشاركين/ات في  لدعم  التمرين  تم تصميم هذا 
للرّد  بروتوكول خاص  المساعدة، من خالل  على خط  تتلقاها  على مكالمة/رسالة نصية قصيرة 
المكالمة/ انتهاء  بعد  به  القيام  يجب  وما  الجلسة،  مناقشته خالل  تتم  المكالمات سوف  على 

المباشرة. المحادثة 

التمرين ذهنينوع  المجموعة وعصف  في  العمل 

م التعلُّ المساعدة 	أهداف  خط  على  تتلقاها  مكالمة  على  الرّد  كيفية  م  تعلُّ

المكالمات 	 على  للرّد  بروتوكول  وضع 

المساعدة 	 على خط  تلقيتها  التي  المكالمة  انتهاء  بعد  فعله  يجب  ما  فهم 

التمرين؟ هذا  المديرون/اتلَمْن  المشرفون/ات،  المساعدة،  خط  على  المجيبون/ات  الحالة،  إدارة  مسؤولو/ات 

ساعتانالمّدة

بألوان مختلفة/أقالم حبر.المواد أقالم  ورشة عمل حضورية: لوح قالب، 

 Google Jamboard Google Slides أو  ورشة عمل افتراضية: أي من اللوحات الرقمية 
تعديل  خاصية  على  الحصول  من  المشاركين/ات  جميع  وتمكين  التقديمية  العروض  لتنظيم 

الفيديو. المؤتمرات عن طريق  لتنظيم  برنامج مشابه  أو   Zoom برنامج  المحتوى؛ 

موارد أخرى:

تتلقاها 	  رسالة نصية قصيرة  أو  الرّد على مكالمة هاتفية   :12 رقم  للتوزيع  المعّدة  النشرة 
المساعدة. خط  على 
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ر/ة الميسِّ 12.	 تحضيرات  رقم  للتوزيع  المعّدة  النشرة  بتحضير وطباعة نسخة من  ورشة عمل حضورية: قم 

المعّدة 	  النشرة  PowerPoint مستخدمًا  بإعداد شرائح عرض  افتراضية: قم  ورشة عمل 
البوابة  بتحميلها على  ثم قم  لكل مجموعة.  واحدة  صًا شريحة عرض  12، مخصِّ رقم  للتوزيع 

تعديل  يتمتع بصالحيات  وأن  الرابط  أن يحصل كل فريق على  وتأّكد من  للتعاون  الشبكية 
الملف.  محتوى 

الرئيسية وكتابته،  	الرسائل  الهاتفية  المكالمات  على  للرّد  بروتوكول  يجب وضع  اإلجراءات،  توحيد  على  حرصًا 
على  تتلقاها  التي  القصيرة  النصية  الرسائل  أو  الهاتفية  المكالمات  على  للرّد  اعتماده  ويجب 

المساعدة.  خط 

التالية: 	 الخطوات  البسيط  البروتوكول  يشمل  وقد 

د 	 موحَّ لنّص  وفقًا  الهاتفية  المكالمة  على  الرّد 

الخطر  	 حياتها في  الناجية  كأن تضع  للغاية،  إستثنائية  إال في ظروف  السرية  ضمان 
تنطبق مقتضيات  عندما/حيثما  أو  اآلخرين،  مباشر سالمة  بشكل  تهدد  كأن  أو 

اإللزامي اإلبالغ 

الذاتية 	 السيرة  حول  المعلومات  جمع 

االجتماعي 	 النفسي  والدعم  العاطفي  الدعم  تقديم 

ثة 	 ومحدَّ ودقيقة  أساسية  معلومات  تقديم 

السالمة 	 تخطيط  ذلك  بما في  دة  المحدَّ لالحتياجات  وفقًا  الخدمات  تقديم 

الموارد 	 إلى  المّتصلين/ات  إحالة  اللزوم،  عند 

اإلحاالت. 	 وإجراء  المعامالت  استكمال  يجب  المكالمة،  بعد 

التوجيهات:

مقّدمة )5 دقائق(:

اشرح للمشاركين/ات أن هذا التمرين سيساعدهم على فهم ما هو خط المساعدة وكيف يرّدون على مكالمة هاتفية  	
يتلقونها على خط المساعدة وماذا يفعلون بعد انتهاء هذه المكالمة. واشرح أّن هذا التمرين سيتضّمن العمل ضمن 

المجموعة لمساعدة المشاركين/ات على وضع بروتوكول خاص بهم للرّد على المكالمات الهاتفية.

المناقشة في المجموعة الكبيرة )30 دقيقة(

ابدأ التمرين بطرح األسئلة التالية على المشاركين/ات ضمن المجموعة الكبيرة، وشّجع الجميع على المشاركة في المناقشة: 	

المساعدة؟ 	 ما هو خط 

ولماذا؟ 	 والفتيات  النساء  العنف ضد  تقديم خدمات مواجهة  المساعدة في  استخدام خط  يتم  متى 

المساعدة؟ 	 اإلستفادة من خدمات خط  يمكنه  َمْن 

المساعدة؟ 	 المجيب/ة على خط  ما هو دور 

خالل إجراء المناقشة ضمن المجموعة الكبيرة، اطلب من متطّوٍع/ة تدوين النقاط الرئيسية من المناقشة على اللوح القالب. 	
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في المجموعات الصغيرة )40 دقيقة(

م المشاركين/ات إلى مجموعات تتأّلف من 3 إلى 4 أشخاص.  	 قسِّ

م لكل مشارك/ة نسخة من النشرة المعّدة للتوزيع رقم 12: الرّد على مكالمة هاتفية أو رسالة نصية قصيرة تتلقاها على  	 قدِّ
خط المساعدة.

ع نسخة مطبوعة من النشرة المعّدة للتوزيع رقم 12 لكّل مجموعة. 	 حضوريًا: وزِّ

افتراضيًا: قم بتحميل النشرة المعّدة للتوزيع رقم 12 إلى المنصة التي تتعّلق بالتعاون والتي تختارها عبر اإلنترنت  	
م المشاركين/ات على غرف جانبية افتراضية ووّفر لهم  وتأّكد من تخصيص شريحة عرض لكل مجموعة. ثم قسِّ

صالحيات تعديل محتوى الملف.

اطلب من المجموعات ملء العمود الثالث من النشرة المعّدة للتوزيع رقم 12 بالنقاط/اإلرشادات الرئيسية واألمثلة  	
المتعّلقة بالسياق، ضمن مهلة 40 دقيقة. وحيثما أمكن، شّجعهم على كتابة السيناريوهات المحتملة، واألمور التي يجب 
دة لكل خطوة من خطوات عملية الرّد على  قولها، والجمل أو اإلشارات التي يفيد استخدامها. وقد ُكِتبت اإلرشادات المحدَّ

ع المشاركين/ات على استخدام لغتهم/لهجتهم  خط المساعدة بالخط المائل للمساعدة في توجيه المحادثة. وأيضًا، شجِّ
الخاصة. واطلب من كّل مجموعة أن ترّشح شخصًا لتدوين المالحظات وشخصًا آخر لعرضها على المجموعة الكبيرة.

في المجموعة الكبيرة )40 دقيقة(

قم بدعوة كل مجموعة إلى عرض صف أفقي واحد من الجدول الذي كانوا قد ملؤوه أمام المجموعة الكبيرة، بدءًا من  	
الصف األفقي األول ولغاية األسفل بالترتيب.

بعد انتهاء كل مجموعة من تقديم عرضها، اسمح للمجموعات األخرى بإضافة أي إرشادات/أمثلة إضافية. 	

انتقل إلى الصف األفقي التالي حتى تمتلئ كل صفوف الجدول األفقية بأمثلة متعّلقة بالسياق. وتأّكد من موافقة  	
المجموعة على ما يتم تضمينه في كل خطوة.

اطلب من أحد المتطّوعين/ات تدوين المالحظات على نموذج فارغ أو تسجيل الجلسة بهدف تدوين المالحظات بالتفصيل  	
الحقًا. وسيوفر هذا لمنظمتك نموذجًا لبروتوكول للرّد على المكالمات يمكن تطويره في مرحلة الحقة.

خاتمة )5 دقائق(

م األساسي الذي تم تناوله في  	 ص بعضًا من التعلُّ ر المشاركين/ات بالغرض من التمرين ولخِّ في نهاية التمرين، ذكِّ
المناقشة. واسأل إذا كانت هناك أي أسئلة أو تعليقات.

اشكر الجميع على مشاركتهم.  	

المشاركون/ الذي شاركه  م  التعلُّ تلّخص  وأن  أعاله  الرئيسية  الرسائل  أن تشارك  تذّكر  التمرين،  لختام هذا 
التوجيهي الدليل  3.2 من  القسم  انظر  ات. 
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الجزء الرابع: أساليب تقديم الخدمات عن ُبعد

التمرين رقم 11: كيفية إختيار األسلوب المناسب )مكالمات هاتفية، رسائل نصية  45-60 دقيقة 
قصيرة، محادثات مباشرة(

4 من الدليل التوجيهي       يتعّلق هذا التمرين بالقسم 

لتقديم الغرض األنسب  األسلوب  وتقرير  تحديد  على  المشاركين/ات  إلى مساعدة  التمرين  يهدف هذا 
ُبعد. عن  والفتيات  النساء  العنف ضد  لمواجهة  الخدمات 

التمرين المناقشة نوع  تتأّلف من شخَصْين،  أي ضمن مجموعات  الثنائي  العمل  في مجموعة صغيرة،  التمرين 
كبيرة مجموعة  في 

م التعلُّ ُبعد 	أهداف  عن  الخدمات  لتقديم  المختلفة  األساليب  وسلبيات  إليجابيات  نقدي  تقييم  إجراء 

الناجيات 	 تناسب  التي  والخدمات  والبرامج  األساليب  استخدام 

التمرين؟ هذا  المشاريعلَمْن  مديرو/ات  الحماية،  عن  المسؤولون/ات  الحالة،  إدارة  مسؤولو/ات 

ر/ة  الميسِّ معارف 
اإلضافية

يمكن  المنظمات، وكيف  تقدمها  التي  الخدمات  بأنواع  على معرفة  ر/ة  الميسِّ يكون  أن  يجب 
المتنّوعة. السياقات  مع  تكييفها  يمكن  وكيف  المختلفة،  األساليب  خالل  من  تقديمها 

دقيقةالمّدة  60-45

بألوان مختلفة/أقالم حبر، قصاصات الصقة، شريط المواد أقالم  ورشة عمل حضورية: لوح قالب، 
الحائط.  األوراق على  لتثبيت  أو معجونة  الصق 

Google Jamboard لتنظيم  Google Slides أو  ورشة عمل افتراضية: أي من اللوحات الرقمية 
المحتوى؛  تعديل  خاصية  على  الحصول  من  المشاركين/ات  جميع  وتمكين  التقديمية  العروض 

الفيديو. المؤتمرات عن طريق  لتنظيم  برنامج مشابه  أو   Zoom برنامج 

موارد أخرى:

حاالت/سيناريوهات 	 دراسات 
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تحضيرات 
المشاركين/ات

التالية  النقاط/األسئلة  بمجموعة  التفكير  المشاركين/ات  من  ُيطَلب  التدريب،  من  أيام  ثالثة  قبل 
المجموعة: ضمن  مناقشتها  أجل  من 

إيجابياته وسلبياته؟ 	 ما هي  حاليًا.  تستخدمه  ُبعد  عن  الخدمات  لتقديم  واحدًا  أسلوبًا  د  حدِّ
ُبعد ترغب في استخدامه. لماذا ترغب في  	 الخدمات عن  لتقديم  د أسلوبًا واحدًا  حدِّ

استخدامه؟
الخدمات عن  	 لتقديم  استخدامها  التي يجب  األساليب  قرار بشأن  إتخاذ  ما هي معايير 

ُبعد؟

تحضيرات 
ر/ة الميسِّ

المجموعات  إحرص على تقسيم  ص/فريق واحد،  أكثر من تخصُّ إذا كان هناك مشاركون/ات من 
التدريب،  أهداف  المشاركين/ات  إلى  أرسل  الجلسة،  وقبل  ص/الفريق.  للتخصُّ وفقًا  التمرين  لهذا 

ويمكنك  العمل.  ورشة  انعقاد  قبل  فيها  يفكروا  أن  يجب  التي  التمهيدية  واألسئلة  إجرائه،  وطريقة 
أمكن. حيثما  التوجيهي،  الدليل  ُبعد في  الخدمات عن  تقديم  بقراءة قسم  المشاركين/ات  تنصح  أن 

تتناول سياقات  خيالية  حاالت/سيناريوهات  دراسات   4-3 يحّضروا  أن  رين/ات  الميسِّ على  ويجب 
األكثر مالءمة  األسلوب  لتحديد  الحاالت هذه  دراسات  المشاركون/ات  أن يستخدم  مختلفة. ويجب 

تبّنيه. وتقرير 

حالة/سيناريو دراسة  على  مثال   

ِقَبل  النساء والفتيات من  له  الذي تتعّرض  إتجاه متزايد للعنف األسري   ”X“ ظهر في قرية
قيود  يرافقه من  بما  التوالي  على  الثاني  للشهر  عامًا  إغالقًا  القرية  وتشهد  الحميم.  الشريك 
الحظ،  لكْن لحسن  ُبعد.  التعليم عن  وُيقّدم  الفترة  المدارس مغلقة في هذه  إّن  الحركة.  على 

وتبلغ  خاصًا.  خلويًا  هاتفًا  يمتلكون  السكان  95٪ من  و  جيدة  إنترنت  بتغطية  القرية  تتمتع 
بالمناطق  مقارنة  عالية  نسبة  وهي   ،٪87 والفتيات  النساء  بين  العلمي  التحصيل  نسبة 

المجاورة.

القالب )ورقتان لكّل مجموعة(  	 اللوح  أوراٍق تأخذها من  بإعداد  ورشة عمل حضورية: قم 
األفكار حول  ولمشاركة  األولية  للتوقعات  األولى  الورقة  ص  الحائط. خصِّ على  وألصقها 
لتعميق  الثانية، فهي  الورقة  أما  التدريب.  قبل  المشاركين/ات  إلى  ُأرسلت  التي  األسئلة 

األفكار حول دراسات الحاالت. إطبع نسخًا من دراسات الحاالت/السيناريوهات للمشاركين/ات.

3-4 دراسات حاالت – 	  ورشة عمل افتراضية: قم بإعداد مجموعة شرائح عرض تحتوي على 
إمكانية  المشاركين/ات  أن تمنح  أن تخّصص شريحة عرض واحدة لكل دراسة حالة، وعلى  على 

بالتعاون  المتعّلقة  المنصة  على  الشرائح  بتحميل هذه  ثم قم  العرض.  إلى شرائح  الدخول 
اإلنترنت. عبر  تختارها  والتي 

الرئيسية االعتبار قنوات  	الرسائل  العنف في  للناجيات من  الخدمات  لتقديم  أسلوب مناسب  إختيار  يأخذ  أن  يجب 
المنظمة. وموارد  وقدرات  العنف،  واتجاهات  الناجيات،  لدى  لة  المفضَّ التواصل 

تقّيم  	 أن  المنظمات  إيجابياته وسلبياته. ويجب على  له  ُبعد  تقديم خدمات عن  أسلوب  كل 
الناجيات. واحتياجات  لسياقاتها  وفقًا  أسلوب  كل  وسلبيات  إيجابيات 

التوجيهات:

الخطوة األولى: فهم الممارسات واألهداف الحالية )25 دقيقة(

مقّدمة )5 دقائق(

ابدأ بالترحيب بالمجموعة وبإجراء حلقة تعارف. 	

ع. 	 م المتوقَّ قم بتهيئة األجواء من خالل مشاركة الهدف من التمرين، ومّدته، والتعلُّ
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في مجموعات تتأّلف من شخَصْين )10 دقائق(:

م الذي يسعون إليه، قّسم المشاركين/ات إلى مجموعات تتأّلف من شخَصْين لمناقشة  	 لفهم توقعات المشاركين/ات والتعلُّ
األفكار حول النقاط/األسئلة التي تلّقوها قبل التدريب.

ص 10 دقائق ليناقش المشاركون/ات المعايير الُمعتَمدة عند اختيار أسلوب لتقديم الخدمة. ثم اطلب من المشاركين/ 	 خصِّ
م المجموعات إلى مجموعات  ات ترتيب المعايير وتدوين أهّمها على اللوح القالب. بالنسبة إلى التدريب اإلفتراضي، قسِّ

أصغر تتأّلف من شخَصْين يظهران معًا في غرف جانبية افتراضية منفصلة.

في المجموعة الكبيرة )10 دقائق(:

قم بدعوة المشاركين/ات إلى العودة إلى المجموعة الكبيرة واطلب من كل مجموعة تتأّلف من شخَصْين مشاركة المعايير  	
التي حّددوها ونقاط المناقشة الرئيسية الخاصة بهم مع بقية المشاركين/ات. بالنسبة إلى التدريب اإلفتراضي، يمكنك أن 

تطلب من المجموعات التي تتأّلف من شخَصْين أن تكتب النقاط في الدردشة على المنصة عبر اإلنترنت.

الخطوة الثانية: إختيار األسلوب المناسب )35 دقيقة(

في المجموعات الصغيرة )20 دقيقة(

م  	 ص لكل مجموعة دراسة الحالة األكثر مالءمة للتعلُّ بناًء على األساليب المفّضلة لدى المجموعات لتقديم الخدمات، خصِّ
الذي يسعون وراءه ولسياق عملهم.

اطلب من المجموعات أن ترّشح شخصًا واحدًا الستكمال اللوح القالب أو شرائح العرض. بالنسبة إلى التدريب اإلفتراضي،  	
هة. استخدم األسئلة الموجودة في الصندوق أدناه لتوجيه  يمكنك مشاركة رابط فيه وصف دراسة الحالة واألسئلة الموجِّ

المناقشة الجماعية والتقييم النقدي لألساليب المختلفة. 

يلي: فيما  إبحث  الحالة،  دراسة  حة في  الموضًّ المعلومات  إلى  باإلستناد 

انتشارًا في هذا السياق؟ 	 العنف  أنواع  أكثر  ما هو 

النوع من العنف؟ 	 الناجيات من هذا  إلى  ما هو أفضل أسلوب للوصول 

الخدمات عن ُبعد؟ و لماذا؟ 	 ما هو أنسب أسلوب لتقديم 

ُبعد  	 الخدمات عن  لتقديم  بين األساليب األكثر مالءمة  الثانية من  المرتبة  الذي يحّل في  ما هو األسلوب 
إيجابياته وسلبياته؟ ما هي  السياق؟  في هذا 

ُبعد األقّل مالءمة لهذا السياق؟ 	 الخدمات عن  ما هو أسلوب تقديم 

تقييم مدى مالءمة كل أسلوب. الناجيات عند  المخاطر على حماية  اإلعتبار  خذ في 

اطلب من شخص أن يتطوع ليكون مقّررًا للمجموعة بأكملها. 	

ص 20 دقيقة لكّل مجموعة للتدقيق بالحالة والتفكير واختيار األسلوب األنسب. 	 خصِّ

في المجموعة الكبيرة )10 دقائق(

قم بدعوة المشاركين/ات إلى العودة إلى المجموعة الكبيرة لمناقشة عملهم في المجموعات الصغيرة. 	

حضوريًا: اطلب من كل مجموعة صغيرة أن تعرض بعض األفكار التي توّصلت إليها على المجموعة الكبيرة، حيث  	
تتم مناقشة كل ورقة من أوراق اللوح القالب لبضع دقائق لُتتاح بعد ذلك الفرصة لآلخرين لطرح األسئلة.

افتراضيًا: شاِرك شرائح العرض من خالل استخدام وظيفة مشاركة الشاشة. اطلب من أحد أعضاء كل مجموعة  	
تقديم شرائح العرض نيابة عن مجموعاتهم وإعطاء المشاركين/ات الفرص لمشاركة التعليقات أو األسئلة.
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خاتمة )5 دقائق(: 

م الرئيسي. 	 ر المشاركين/ات بالغرض من التمرين ولّخص بعضًا من التعلُّ في نهاية التمرين، ذكِّ

ناقش مع المشاركين/ات الخطوات التالية، وما إذا كانوا يخططون لتجربة أسلوب جديد لتقديم الخدمات عن ُبعد. 	

ع المشاركين/ات على أن يخّصصوا ألنفسهم دفتر يوميات يوّثقون فيه أفكارهم وما قد تعّلموا عند تجربة أسلوب جديد. 	 شجِّ

اشكر الجميع على مشاركتهم. 	

م الذي شاركه المشاركون/ات.  لختام هذا التمرين، تذّكر أن تشارك الرسائل الرئيسية أعاله وأن تلّخص التعلُّ
4 من الدليل التوجيهي انظر القسم 
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التمرين 12: كيفية التعامل مع الناجيات عبر الهاتف وإدارة المكالمات 60 دقيقة 

4 من الدليل التوجيهي. وهو يتعّلق أيضًا بالقسم 2.7: التواصل الذي يقدم إرشادات  يتعّلق هذا التمرين بالقسم 
حول كيف يمكن لمنظمات المجتمع المدني أن تكّيف آلية التواصل الخاصة بها مع تقديم الخدمات عن ُبعد، 

حيث أّن اعتمادها ألسلوب خاص للتواصل يمكن أن يساعد في خلق بيئة آمنة وداعمة للناجيات وبناء الثقة 
واأللفة.

المجيبين/ات على خط الغرض أو  الحالة  إدارة  تعزيز قدرة مسؤولي/ات  إلى  التمرين  يهدف هذا 
الهاتف. عبر  الناجيات  مع  التواصل  على  االجتماعيين  األخصائيين/ات  أو  المساعدة 

التمرين كبيرةنوع  والمناقشة في مجموعة  تتأّلف من شخَصْين  األدوار ضمن مجموعات  تبادل 

م التعلُّ حمايتهّن.  	أهداف  على  المحتملة  والمخاطر  الناجيات  مع  ث  التحدُّ عند  التواصل  أهمية  فهم 

هاتفية. 	 مكالمة  عبر  الناجيات  مع  التواصل  على  ب  التدرُّ

عبر  	 الناجيات  ث مع  التحدُّ عند  عة  المتوقَّ غير  أو  الصعبة  المواقف  تحديد حلول إلدارة 
الهاتف.

التمرين؟ هذا  االجتماعيونلَمْن  األخصائيون/ات  المساعدة،  خط  على  المجيبون/ات  الحالة،  إدارة  مسؤولو/ات 

واحدةالمّدة ساعة 

Google Jamboard المواد Google Slides أو  ورشة عمل افتراضية: أي من اللوحات الرقمية 
تعديل  خاصية  على  الحصول  من  المشاركين/ات  جميع  وتمكين  التقديمية  العروض  لتنظيم 

الفيديو. المؤتمرات عن طريق  لتنظيم  برنامج مشابه  أو   Zoom برنامج  المحتوى؛ 

موارد أخرى:

الهاتف/	  عبر  الناجيات  التعامل مع  حالة حول كيفية  دراسة   :13 رقم  للتوزيع  المعّدة  النشرة 
المكالمات إدارة 

باإلستناد 	  فيها  ويعّدلون  رون/ات  الميسِّ )يعّدها  األدوار  تبادل  على  تقوم  تمارين مطبوعة 
إلى  باإلضافة  المشاركين/ات،  على جميع  لتوزيعها   )13 رقم  للتوزيع  المعّدة  النشرة  إلى 

المشاركين/ات ألحد  منفصلة  توجيهات 
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المشاركين/ات واطلب منهم تحضيرات المشاركين/ات العمل مع  التدريب، شارك أهداف ورشة  أيام من  قبل ثالثة 
التالية. األسئلة  حول  أفكاٍر  لتحضير  التعاون 

الهاتف؟ 	 عبر  الناجيات  ث مع  التحدُّ تواجهها خالل  التي  التحديات  أكبر  ما هي 

التحديات؟ 	 أن تساعدك على مواجهة هذه  التي يمكن  المهارات والكفاءات  ما هي 

المجموعة 	 مع  لمشاركتها  أفكارهم  يحّضروا  أن  للمشاركين/ات  يمكن 

ر الميسِّ َمْن ينتمون تحضيرات  تأّكد من عدم اجتماع  إذا كان هناك مشاركون/ات من أكثر من منظمة واحدة، 
لتبادل ممارسات  وذلك  التمرين،  تنفيذ هذا  نفسها خالل  المجموعة  المنظمة في  نفس  إلى 

وأسلوبه  التدريب  أهداف  المشاركين/ات  إلى  أرسل  الجلسة،  قبل  والتواصل.  المقابالت  إجراء 
المشاركين/ات  تنصح  أن  العمل. كما يمكنك  يفكروا فيها قبل ورشة  أن  التي يجب  واألسئلة 

أمكن. حيثما  التوجيهي،  الدليل  ُبعد من  الخدمات عن  تقديم  بقراءة قسم 

المشاِركة  المنظمة/المنظمات  تخّص  للتواصل  نصوص  على  رون/ات  الميسِّ يّطلع  أن  يجب 
تمارين خيالية   4 إلى   3 أن يحّضروا من  رين/ات  الميسِّ بالتدريب، حيث ُوجدت. وينبغي على 
العنف وطرق  الناجيات وأنواع  أمثلة متنوعة عن ظروف  تبادل األدوار وتعطي  تقوم على 

أن  المشاركين/ات  على  وينبغي   .13 رقم  للتوزيع  المعّدة  النشرة  باستخدام  التواصل، 
التواصل  آلية  ممارسة  إلى  باإلضافة  الناجية،  تتواصل  كيف  ليفهموا  التمارين  هذه  يستخدموا 

الناجيات. التواصل مع  الثقة في  وبناء  بهم  الخاصة 

لتوزيعها على  	 األدوار  تبادل  تمارين  بتحضير وطباعة نسخ من  ورشة عمل حضورية: قم 
بدور  يقوم  الذي  للمشارك/ة  منفصلة  توجيهات  ورقة  إطبع  تمرين،  ولكل  المشاركين/ات. 

الناجية. أو  المجيب/ة 

4 تمارين تقوم على 	  3 إلى  PowerPoint تتضّمن من  افتراضيًا: قم بإعداد شرائح عرض 
أن يحصل كل فريق على  للتعاون وتأّكد من  الشبكية  البوابة  تبادل األدوار. ثم حّملها على 

الملف. محتوى  تعديل  بصالحيات  يتمتع  وأن  الرابط 

الرئيسية عبر  	الرسائل  الناجيات  ث مع  التحدُّ أساسيان في  النشط هما  الجيد واإلستماع  التواصل  إّن 
الهاتف.

يقظين  	 المساعدة  والمجيبون/ات على خطوط  الحالة  إدارة  يظّل مسؤولو/ات  أن  يجب 
الناجية. ارتياح تظهرها  إشارات عدم  ألي 

ب  	 التدرُّ المساعدة  على خطوط  والمجيبين/ات  الحالة  إدارة  على مسؤولي/ات  يجب 
الناجيات. مع  التعامل  عند  المختلفة  السيناريوهات  إدارة  على 

الناجيات  	 عند دعم  اللفظي على حدٍّ سواء،  وغير  اللفظي  التواصل  تكييف  المهم  من 
ذوات اإلعاقة.  

التوجيهات:

مقّدمة )10 دقائق(:

مية )ساعة واحدة(. 	 اشرح الغرض من التمرين والمدة التي سيستغرقها واألهداف التعلُّ

في المجموعة الكبيرة، اطلب من المشاركين/ات أن يشاركوا أفكارهم حول األسئلة التي ُأرِسلت لهم مسبقًا للتحضير لورشة  	
م مواجهته في تدريب اليوم. العمل. واطلب من كل مشارك/ة أن يحّدد أحد تحديات التواصل التي يشعر بأنه يريد تعلُّ

تبادل األدوار في مجموعات تتأّلف من شخَصْين )15 دقيقة(:

قّسم المشاركين/ات إلى مجموعات تتأّلف من شخَصْين لمناقشة كيف يمكن أن يساعد تبادل األدوار في تحقيق الهدف  	
ص غرفًا افتراضية جانبية منفصلة للمجموعات التي تتأّلف من شخَصْين. مي. بالنسبة إلى التدريب اإلفتراضي، خصِّ التعلُّ

في كل مجموعة تتأّلف من شخَصْين، أترك الخيار للمشاركين/ات بشأن َمْن يرغب في القيام بدور الناجية أو دور المجيب/ة  	
على خط المساعدة.
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ع نسخة واحدة من النشرة المعّدة للتوزيع رقم 13 على كل مشارك/ة. 	 حضوريًا: وزِّ

افتراضيًا: تأّكد من حصول جميع المشاركين/ات على نسخة إلكترونية من النشرة المعّدة للتوزيع رقم 13. 	

ص 20 دقيقة لكل مجموعة لقراءة السيناريو وتنفيذ تمرين تبادل األدوار والتفكير في األسئلة الواردة في ورقة  	 خصِّ
التوجيهات.

في المجموعة الكبيرة )30 دقيقة(:

بالعودة إلى المجموعة الكبيرة، اطلب من كل مجموعة أن تشارك أفكارها بشأن األسئلة مع بقية المشاركين/ات. بالنسبة  	
إلى التدريب اإلفتراضي، يمكنك أن تطلب من المجموعات الكتابة في المجال المخصص للدردشة على المنّصة عبر 

اإلنترنت، إذا كانوا يفضلون ذلك.

حسب مسار المناقشة في المجموعة الكبيرة، حّدد ممارسات التواصل الجيدة التي شاركها المشاركون/ات. 	

ثم اسأل المشاركين/ات “ما هي التعديالت التي كنت لتجريها للتواصل مع الناجيات ذوات اإلعاقة؟” انظر القسم 2.7 من  	
الدليل التوجيهي.

ناقش مع المشاركين/ات كيفية كتابة نص للتواصل وفقًا لهذه الممارسات الجيدة، أو قم بتحديث النص الحالي. 	

ال تنَس تعيين “بطل” لهذه المهمة. 	

الخاتمة والخطوات التالية )5 دقائق(:

م األساسي الذي تم تناوله في  	 في نهاية التمرين، ذّكر المشاركين/ات بالغرض من التمرين ولّخص بعضًا من التعلُّ
المناقشة. واسأل إذا كانت هناك أي أسئلة أو تعليقات.

 اشكر الجميع على مشاركتهم.  	

م الذي شاركها المشاركون/ات.  لختام هذا التمرين، تذّكر أن تشارك الرسائل الرئيسية أعاله وأن تلّخص التعلُّ
انظر القسَمْين 2.7 و4 من الدليل التوجيهي
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تحت المجهر: دعم الناجيات من العنف عبر اإلنترنت

التمرين رقم 13: فهم العنف ضد النساء عبر اإلنترنت وكيفية دعم الناجيات من العنف  ساعة ونصف 
اإللكتروني عن ُبعد

التوجيهي الدليل  التمرين بقسم تحت المجهر في  يرتبط هذا        

اإلنترنت، الغرض عبر  المماَرس  النساء  العنف ضد  المشاركين/ات في فهم  لدعم  التمرين  تم تصميم هذا 
عبر  العنف  الناجيات من  لدعم  تفعل  أن  النساء  تقودها  التي  المدني  المجتمع  لمنظمات  يمكن  وما 

ُبعد. الخدمات عن  توفير  اإلنترنت من خالل 

التمرين العمل ضمن مجموعات صغيرةنوع  جانب  إلى  حالة،  دراسة  على سيناريو  بأكملها  المجموعة  تعمل 

م التعلُّ الناجيات  	أهداف  على  وتأثيره  اإلنترنت،  عبر  المماَرس  النساء  العنف ضد  ونطاق  على طبيعة  ف  التعرُّ
والمجتمعات.

وخارجه. 	 اإلنترنت  عبر  العنف  أشكال  بين  التمييز 
خارجه. 	 أو  اإلنترنت  عبر  متواصلة، سواء  العنف كسلسلة  إستمرارية  فهم 
والفتيات  	 النساء  للعنف ضد  اإلستجابة  لتحسين  الالزمة  واالستراتيجيات  واإلجراءات  األفكار  تطوير 

اإلنترنت. عبر  المماَرس 

هذا  لَمْن 
التمرين؟

المديرون/ات المشرفون/ات،  المساعدة،  خط  على  المجيبون/ات  الحالة،  إدارة  مسؤولو/ات 

الثانية(المّدة )الخطوة  )الخطوة األولى( + ساعة واحدة  الساعة  ساعة ونصف 
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للكتابة المواد حبر، قصاصات الصقة/بطاقات مفهرسة  أقالم  أبيض،  لوح قالب/لوح  ورشة عمل حضورية: 
عليها.  التركيز  يجب  التي  الحالة  دراسة  من  المختلفة  الجوانب  عن  عليها 

Google Jamboard لتنظيم  Google Slides أو  ورشة عمل افتراضية: أي من اللوحات الرقمية 
برنامج  المحتوى؛  تعديل  خاصية  على  الحصول  من  المشاركين/ات  جميع  وتمكين  التقديمية  العروض 

الفيديو. المؤتمرات عن طريق  لتنظيم  برنامج مشابه  أو   Zoom

موارد أخرى:

المرأة 	  العنف ضد  الخاصة بك حول  الحالة  14: نموذج لتطوير دراسة  للتوزيع رقم  المعّدة  النشرة 
اإلنترنت. عبر  المماَرس 

بإعدادها(	  ر/ة  الميسِّ )يقوم  التوجيهي  الدليل  من   21 رقم  للصندوق  التابعة  للتوزيع  المعّدة  النشرة 

أن 	  النساء  تقودها  التي  المدني  المجتمع  لمنظمات  يمكن  15: كيف  رقم  للتوزيع  المعّدة  النشرة 
اإلنترنت؟ عبر  العنف  من  الناجيات  تدعم 

تحضيرات 
الميّسر/ة

المعّدة  	 النشرة  الوارد في  النموذج  المذكورة في  بإعداد دراسة حالة باستخدام اإلرشادات  قم 
المناقشة  المشاركين/ات وتشّجع على  الحالة صًدى لدى  تلقى دراسة  أن  14. ويجب  للتوزيع رقم 

إلى  برمز  المماَرس عبر اإلنترنت. وقد تمت اإلشارة  المرأة  العنف ضد  وفهم مدى تعقيد 
لإللهام. الحاالت  دراسات  نموذَجْين من 

حضوريًا:

التوجيهي.	  الدليل  19 من  رقم  الصندوق  للتوزيع مستِخدمًا  بإعداد نشرة معّدة  قم 

 	.15 للتوزيع رقم  المعّدة  النشرة  أو إنسخ  اطبع 

افتراضيًا:

)الهدف 	  الحالة  التفاصيل األساسية من دراسة  PowerPoint تتضّمن  بإعداد شريحة عرض  قم 
)على  المشاركين/ات  على  التي ستطرحها  األسئلة  وقائمة  مراحل(  على  المعلومات  هو مشاركة 

مراحل(

التوجيهي.	  الدليل  19 من  PowerPoint تتضّمن الصندوق رقم  بإعداد شريحة عرض  قم 

 	 .15 للتوزيع رقم  المعّدة  النشرة  الجدول من  PowerPoint تتضّمن  بإعداد شريحة عرض  قم 
يتمتع  وأن  الرابط  أن يحصل كل فريق على  وتأّكد من  للتعاون  الشبكية  البوابة  إلى  بتحميلها  وقم 

الملف. محتوى  تعديل  بصالحيات 

الرسائل 
لرئيسية ا

العنف. 	 جزءًا من سلسلة متواصلة من  اإلنترنت  عبر  المماَرس  المرأة  العنف ضد  ُيعتَبر 

تمييز متعّددة  	 يعانين من حاالت  اللواتي  النساء  تتعّرض  ما  وغالبًا  االجتماعي،  النوع  قائم على  هو 
متزايد. خطٍر  إلى  العامة  الحياة  في  الناشطات  والنساء  ومتقاطعة 

رقم 	  الصندوق  )انظر  اإلنترنت  عبر  والفتيات  النساء  العنف ضد  أشكال  بين  رئيسية  إختالفات  توجد 
التوجيهي(. الدليل  المجهر” في  “تحت  20 من قسم 

تمارس  	 التي  المعنية  الجهات  العديد من  اإلنترنت معّقد، وهناك  عبر  والفتيات  النساء  العنف ضد 
إيجابيًا.  أثرًا  تمارس  وأخرى  أثرًا سلبيًا 

يطّوروا  	 أن  والفتيات  النساء  العنف ضد  مي/ات خدمات مواجهة  إلى مقدِّ بالنسبة  المهم  من 
اإلنترنت. عبر  العنف  من  الناجيات  والفتيات  النساء  لدعم  واستراتيجيات  وإجراءات  أفكارًا 
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التوجيهات:

الخطوة األولى: فهم العنف ضد النساء المماَرس عبر اإلنترنت )90 دقيقة(

مقّدمة )5 دقائق(:

اشرح للمشاركين/ات أنهم سيّطلعون اآلن على مثال على حادثة عنف عبر اإلنترنت ضد امرأة. 	

في المجموعة الكبيرة )40 دقيقة(:

ابدأ بوصف الحادثة المذكورة في دراسة الحالة التي أعددتها من خالل تقديم معلومات محدودة فقط معّدة لالستخدام في  	
بداية الجلسة )التفاصيل  1-6 من النشرة المعّدة للتوزيع رقم 14(.

حضوريًا: اكتب التفاصيل 6-1 الواردة في نموذج دراسة الحالة )االسم، تحديد المؤشرات، الحادثة األولية، إلى  	
آخره( على قصاصات الصقة منفردة وثّبتها على الحائط.

افتراضيًا: شارك شريحة العرض التي أعددتها باستخدام النقاط الست. 	

اطرح األسئلة التالية على المشاركين/ات وقم بتيسير المناقشة الجماعية لمدة 30 دقيقة: 	

ف؟ 	 المعنِّ غير  هنا،  المسؤولية  تقع  َمْن  على 

برأيك؟ 	 يستجيب  أن  يمكن  كيف  بالناجية؟  المحيط  المجتمع  هو  َمْن 

الحالة؟ 	 تجاه  المحتملة  الناجية  ردود فعل  ما هي 

)األثر( 	 باعتقادك؟  الناجية  الحادثة على  أّثرت هذه  كيف 

تأّكد من تدوين أفكار المشاركين/ات: 	

حضوريًا: اكتب آراء وتعليقات المشاركين/ات على القصاصات الالصقة وثّبتها على الحائط. 	

افتراضيًا: اطلب من أحد المتطّوعين/ات أو ِمن مساعد/ة الميّسر/ة أن يدّون األفكار على قصاصات الصقة  	
افتراضية تثّبتها على اللوح الرقمي.

مواصلة العمل ضمن المجموعة الكبيرة )40 دقيقة(:

ثم شارك المزيد من التفاصيل حول دراسة الحالة، مستخِدمًا األسئلة التالية كدليل ومسّلطًا الضوء على  	
التفاصيل التي سبق أن اقترحها المشاركون/ات.

العنف؟ 	 تكرار  أماكن تم  الحالة؟ في أي  كيف تفاقمت 

اإلنترنت؟ 	 خارج مساحات  الناجية  حياة  الحالة على  أّثرت  كيف 

المجتمع؟ 	 استجاب  كيف 

العنف األولى؟ 	 التي عززت حادثة  ما هي المساحات األخرى 

َمْن توّرط أيضًا؟ 	

اعرض التفاصيل اإلضافية على الحائط أو على شريحة عرض على اللوح الرقمي. 	

قم بتيسير مناقشة أخرى مدتها 30 دقيقة عبر طرح األسئلة التالية: 	
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العدالة؟ 	 إلى  للوصول  للناجية  المتاحة  الخيارات  ما هي 

بلدها؟ 	 تحميها في  أن  التي يمكن  اإلجراء  المرعية  القوانين  ما هي 

بناًء على مؤشرات هويتها؟ 	 الناجية  التي ستترّتب على  اآلثار األخرى  ما هي 

اآلخرين؟ 	 فين  المعنِّ إلى  بالنسبة  وماذا  األولي/ين؟  فين  ف/المعنِّ للمعنِّ يحصل  أن  يجب  ماذا 

الحادثة؟ 	 عليها  التي وقعت  اإلنترنت  عبر  المنصة  ما هي مسؤولية 

السيناريو؟ وما هي مسؤوليتهم؟ 	 المسؤولية في هذا  تحّمل  أيضًا في  يشترك  َمْن 

قم بتسجيل آراء وتعليقات المشاركين/ات على قصاصات الصقة منفردة وثّبتها على الحائط/اطلب من الكاتب الذي تم  	
تعيينه إضافة القصاصات على شريحة العرض االفتراضية.

خاتمة )5 دقائق(

م األساسي لدعم الرسائل الرئيسية الواردة أعاله. 	 ص النشاط والتعلُّ لخِّ

الخطوة الثانية: كيف يمكن لمنظمات المجتمع المدني التي تقودها النساء اإلستجابة للناجيات من العنف المماَرس عبر اإلنترنت؟ 
)ساعة واحدة(

مقّدمة )5 دقائق(:

اشرح للمشاركين/ات أنهم سيبنون اآلن على التمرين السابق من خالل النظر عن كثب لما يمكن أن تفعله منظمات  	
المجتمع المدني والحركات التي تقودها النساء لإلستجابة لذلك.

في المجموعة الكبيرة )10 دقائق(

قبل االنتقال إلى هذا النشاط، اسأل المشاركين/ات “ما هي اإلختالفات الرئيسية التي يجب أخذها بعين اإلعتبار بالنسبة إلى  	
الناجيات من العنف عبر اإلنترنت؟” من المهم أن يأخذ المشاركون/ات هذه العوامل في الحسبان عندما يفكرون في الطرق 

التي يمكنهم من خاللها االستجابة بفعالية.

قم بتيسير مناقشة جماعية كاملة لمدة 10 دقائق وحاول الحصول على إجابات مستندًا على الصندوق رقم 18 من الدليل  	
التوجيهي.

في المجموعات الصغيرة )30 دقيقة(:

م المشاركين/ات على مجموعات صغيرة تتأّلف من 3 أو 4 أشخاص. إذا كان هناك مشاركون/ات من عدة منظمات،  	 قسِّ
فاحرص على تقسيم المشاركين/ات على المجموعات وفقًا للمنظمات التي ينتمون إليها.

حضوريًا: اطلب من المشاركين/ات أن يتقّسموا إلى مجموعات تتأّلف من 3 أو 4 أشخاص وأن يأخذوا بعض  	
األوراق من اللوح القالب وأقالم الحبر. واطلب من المجموعات ترشيح شخص واحد الستكمال اللوح القالب.

م المشاركين/ات إلى 3 أو 4 مجموعات. واطلب من المجموعات ترشيح شخص واحد الستكمال  	 افتراضيًا: قسِّ
شرائح العرض. ثم اطلب من المجموعات ترشيح شخص ما لمشاركة شاشته.

م المشاركين/ات النشرة المعّدة للتوزيع التي كنت قد أعددتها )الصندوق رقم 19 من الدليل التوجيهي(. 	 سلِّ

امنح المجموعات مّدة 25 دقيقة لمناقشة واستكمال الجدول الوارد في النشرة المعّدة للتوزيع رقم 15، ولإلجابة عن  	
األسئلة التالية:

ماذا تفعل حاليًا في كّل من هذه المجاالت؟ 	

أكثر؟ 	 تفعل  أن  ماذا يمكنك 

تحقيق ذلك؟ 	 لمساعدتك في  تحتاجها  التي  الموارد  ما هي 
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حضوريًا: اطلب من المشاركين/ات تقديم أمثلة تتعّلق بالسياق يستمّدونها من منظمتهم وخبراتهم الخاصة حيثما  	
أمكن.

افتراضيًا: تأّكد من تضمين الجدول في المنصة المتعّلقة بالتعاون عبر اإلنترنت. واطلب من المجموعات القيام  	
بعصف ذهني واستخدام قصاصات الصقة افتراضية أواًل. ثم اطلب منهم مناقشة كل نقطة وإعطاء أمثلة تتعّلق 

بالسياق يستمّدونها من منظمتهم وخبراتهم الخاصة حيثما أمكن.

في المجموعة الكبيرة )10 دقائق(

اطلب من أحد المتطّوعين/ات من كل مجموعة أن يشارك أهم ثالث نقاط يرغبون في تطبيقها أكثر، وما الذي يحتاجون إليه  	
ليتمّكنوا من تحقيق ذلك. امنح كل مجموعة حوالي 2-3 دقائق، وفقًا لعدد أفراد المجموعات الموجودة.

خاتمة )5 دقائق(:

ر المشاركين/ات بالغرض منه ولّخص بعض النقاط الرئيسية التي تم تناولها في المناقشة. واسأل إذا  	 في نهاية التمرين، ذكِّ
كانت هناك أي أسئلة أو تعليقات. 

اشكرالجميع على مشاركتهم. 	

م الذي شاركه المشاركون/ات.  عند ختام التمرين، تذّكر أن تشارك الرسائل الرئيسية المدَرجة أعاله وأن تلّخص التعلُّ
انظر قسم “تحت المجهر” من الدليل التوجيهي 
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القياس والتقييم

م المستمر. ويمكن أن يساعد تشجيع المشاركين/ م المشاركين/ات خالل التدريب وتوفير مناخ يحّفزهم على التعلُّ ال بّد من تقييم تقدُّ
ات على وضع خطة عمل )انظر النشرة المعّدة للتوزيع رقم 1 في الجزء “ج”( في نهاية التدريب، أو حتى خالل التدريب نفسه، في 

ضمان العمل باإللتزامات التي تم اتخاذها بعد انتهاء التدريب. 

ر الموارد والوقت، إنما من المستحسن، حيث  يعتمد ذلك على عدد من العوامل، بما فيها إمكانية الوصول إلى المشاركين/ات وتوفُّ
أمكن، إجراء إستطالع أو تقييم ما قبل التدريب وما بعده. إذا سمحت الموارد، سوف يفيد أيضًا إجراء تقييم بعد 6-3 أشهر من إنتهاء 

التدريب.

هناك ثالث مراحل مختلفة للقياس والتقييم، وهي:

إجراء استبيان في بداية التدريب لمساعدتك على فهم احتياجات المشاركين/ات وتوقعاتهم. ومن هذا المنطلق، سوف  	
تقوم بتكييف التدريب وفقًا لما استخلصته من االستبيان وضمان أن يكون مفيدًا ومناسبًا. أيضًا، سيساعدك استبيان ما 

ر المستوى بعد اكتمال  قبل التدريب على تحديد مستوى المعرفة لدى المتدّربين/ات الذي يمكن أن تستند عليه لقياس تطوُّ
ز( وقد تكون أدق إذا  مة ذاتيًا قد ال تكون دقيقة )مثل الرغبة االجتماعية في التحيُّ التدريب، مع اإلشارة إلى أن البيانات المقدَّ

أتت االستبيانات من مصدٍر مجهول. يمكن االطالع على نموذج استبيان في الصفحة التالية لمزيٍد من المعلومات.

إجراء تقييم نهاية التدريب للمساعدة في الحصول على آراء وتعليقات فورية من المشاركين/ات حول فائدة التدريب وكيف  	
ينوون تطبيق الدروس في الممارسة العملية. في أغلب األحيان، يتم إجراء هذا التقييم في اليوم األخير من التدريب. ويمكن 

أن تفيد هذه المرحلة من التقييم في مساعدتك على تكييف التدريب بناًء على مالحظات المشاركين/ات. تجد مثااًل عن 
تقييم نهاية التدريب في الصفحات التالية.

م المشاركين/ات، واستخالص تعليقات  	 إجراء استبيان متابعة بعد 3-6 أشهر. سيساعدك هذا االستبيان على متابعة تقدُّ
قّيمة حول فائدة التدريب على المدى الطويل، وتذكير المشاركين/ات بتطبيق ما تعّلموه في الممارسة العملية. يمكن أن 
م المشاركين/ات، إال أن الوقت والموارد قد يشّكالن عائقًا  تكون هذه المرحلة مفيدة إذ تسعى المنظمات إلى متابعة تقدُّ

ذت هذه المرحلة، يمكن طرح نفس األسئلة التي اسُتخدمت في استبيان بداية التدريب من جديد  أمام تنفيذ ذلك. إذا ُنفِّ
)للسماح بالتحليل الكمي(، باإلضافة إلى األسئلة الخاصة بالتغييرات التي حصلت على المستوى الشخصي ومستوى 

مة ذاتيًا قد ال تكون دقيقة على هذا االستبيان  المنظمة بعد مرور 6-3 أشهر. وينطبق ما سبق ذكره عن أّن البيانات المقدَّ
أيضًا. إّن إجراء متابعة بعد عدة أشهر من التدريب يشّكل فرصة للتحقق من كيفية تطبيق المشاركين/ات والمنظمات لحقيبة 

م بعد التدريب. األدوات والتعلُّ

باإلضافة إلى دعم المشاركين/ات والمنظمات في سعيهما لتعزيز قدراتهما على تقديم خدمات مواجهة العنف ضد النساء والفتيات 
عن ُبعد، تكمن أهمية القياس والتقييم أيضًا في ضمان تحقيق التمارين التدريبية للنتائج المرجوة. ويجب أن تؤدي اآلراء والتعليقات 

د من أنها تناسب الثقافة والسياق، وأن تؤّدي بالنتيجة إلى  الواردة من المشاركين/ات إلى إدخال تغييرات وتعديالت على التمارين للتأكُّ
تطوير قدرات الميّسرين/ات. وهذا مهّم.
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تحليل االحتياجات ما قبل التدريب: نموذج بريد إلكتروني واستبيان

للميّسر/ة: مالحظات 

التدريبي كتدريب مستقل، يجب عليك أن تقوم 	  الدليل  الواردة في هذا  التمارين  أيًا من  إذا أردت أن تقّدم 
الموضوع. تتناول هذا  التي  اإللكتروني  البريد  رسالة  حة في  الموضَّ العامة  التدريب  أهداف  بتكييف 

الترحيب 	  تمرين  نهاية  إجراء استطالع قصير في  التدريب، يمكنك  بتحليل ما قبل  القيام  تكن قادرًا على  لم  إذا 
بداًل من ذلك. والمقدمة 

المشاركين/	  توقعات  ق من  التحقُّ عليك  يتوّجب  يزال  التدريب، فال  ما قبل  تحلياًل الحتياجات  أجريت  لو  حتى 
احتياجات ما قبل  تحليل  نتائج  تأكيد  وإعادة  تأكيد  والمقدمة. سوف يساهم ذلك في  الترحيب  تمرين  ات خالل 

التدريب. بداية  في  التدريب 

على 	  أنفسهم  المشاركون/ات  يقّيم  أن  يجب  التي  العبارات  التدريب سلسلة من  قبل  ما  استبيان  يتضّمن 
لكّل منها قيمة عددية، يمكن  عبارة خمس فئات لإلجابة،  ترافق كل   ،Likert ليكرت  أساسها. وفقًا لمقياس 

الذي  المتابعة  استبيان  في  العبارات  نفس  استخدام  يمكن  التدريب.  قبل  المعرفة  لتحديد مستوى  استخدامها 
الكمية حول  البيانات  التغيير من خالل قياس  التدريب لمساعدتك على قياس  6 أشهر من  إلى   3 بعد  سُيجرى 
المقّدمة  البيانات  على  االستبيان  من  الجزء  هذا  ونظرًا العتماد  ُبعد.  عن  الخدمات  بتقديم  المتعّلقة  المعرفة 
األسئلة  ترك  ُيقتَرح  لذلك،  أكبر.  بدقة  المعرفة  تعكس مستوى  أن  المصدر  المجهولة  لإلجابات  يمكن  ذاتيًا، 

إختيارية. األولى 

بأنه 	  المشاركون/ات  أن يشعر  ب  لتجنُّ اإلجابة  في حال وجود أسئلة مفتوحة، يوصى بوضع حدٍّ لعدد كلمات 
النتائج من  تحليل  إلى تسهيل  باإلضافة  السؤال،  اإلجابة عن هذا  الوقت في  الكثير من  يتعّين عليهم قضاء 

رين/ات. الميسِّ ِقَبل 

برامج 	  أسئلة حول  المنظمة، فال حاجة لطرح  بين/ات من نفس  لمتدرِّ التدريب  بتقديم  إذا قام عاملون/ات 
المعنية. والمجتمعات  المنظمة 

من 	  المزيد  يمكنك طرح  الرقمية،  التقنيات  استخدام  في  وخبرتهم  العاملين/ات  وثقة  منظمتك  حاجة  على  بناًء 
التكنولوجية. والوسائل  اإلنترنت  حول  األسئلة 

عليها.	  اإلضافة  و/أو  المنظمة  حاجة  على  بناًء  والبيانات  األسئلة  تكييف  يمكنك 

مرحبًا،

شكرًا على تأكيد مشاركتك في التدريب حول تقديم الخدمات عن ُبعد. نتطلع إلى مساهمتك خالل التدريب.

لقد قمنا بتصميم استبيان ليمأله المشاركون/ات قبل التدريب. الهدف من االستبيان هو مساعدتنا – نحن الميّسرون/ات - على 
معرفة المزيد عنك حتى نتمكن من جعل التدريب مالئمًا ومناسبًا قدر اإلمكان. سيساعدنا ذلك على فهم احتياجاتك وتوقعاتك 

وسياقك وخبرتك وثقتك بأساليب تقديم الخدمات عن ُبعد، ويدعمنا في تكييف مواد التدريب.

إن األهداف العامة من التدريب هي:

بناء القدرات الالزمة لتقديم خدمات مواجهة العنف ضد النساء والفتيات عن ُبعد وفهم عناصرها األساسية 	

مساعدة المشاركين/ات على التعّرف على الدليل التوجيهي لتقديم الخدمات عن ُبعد للناجيات من العنف في الدول العربية 	

مساعدة المنظمات على فهم الخطوات التي يمكن اتخاذها لتقديم خدمات عالية الجودة عن ُبعد، تكون حسنة التوقيت  	
وآمنة وأخالقية 

فهم كيفية دعم الناجيات من العنف عبر اإلنترنت عن ُبعد 	

التعّلم من المشاركين/ات اآلخرين بطريقة تشاركية وشاملة وجذابة 	
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كيفية ملء االستبيان

يتأّلف االستبيان من ستة أقسام تضّم مزيجًا من األسئلة المغلقة والمفتوحة. لإلجابة على األسئلة المغلقة، يجب عليك قراءة العبارة 
واختيار فئة اإلجابة التي تمّثل وجهة نظرك بأفضل شكل. تمنحك األسئلة المفتوحة الفرصة للرّد بكلماتك وأفكارك الخاصة.

الرجاء اإلجابة على هذا االستبيان بكل صراحة، فسوف تظل إجاباتك الفردية سرية ولن تتم مشاركتها خارج فريق التيسير.

سنكون شاِكرين لك لو تفضلت بإكمال هذا االستبيان في موعد أقصاه ]تحديد التاريخ[

نشكرك على الوقت الذي أمضيته في ملء هذا االستبيان!

أسئلة تتعّلق بك وبمنظمتك )أسئلة إختيارية(

ما اسمك وما اسم منظمتك وما هو دورك؟......................................................................... 1

في أي بلد تعيش وتعمل؟................................................................................................ 2

أسئلة حول احتياجاتك وتوّقعاتك

هل أنت على علم بحقيبة أدوات تقديم الخدمات عن ُبعد للناجيات من العنف في الدول العربية؟ نعم/ال/ال أعرف. 3

………………………………………………………………………………… 

هل تابعت تدريبًا حول تقديم الخدمات عن ُبعد للناجيات من العنف من قبل؟ نعم/ال. 4

...…………………………………………………………………………………………… 

رًا عن مدى موافقتك أو عدم موافقتك على . 5 كيف تقّيم فهمك الحالي لتقديم الخدمات عن ُبعد؟ الرجاء ملء الجدول أدناه معبِّ
العبارات المذكورة.

بشدة  أعارض 
)1(

 أعارض
)2(

متأّكد أعرف/غير   ال 
)3(

 أوافق
)4(

بشدة  أوافق 
)5(

والتحديات 1 الفرص  افهم 
الخدمات  بتقديم  المتعّلقة 

ُبعد عن 

المبادئ 2 تطبيق  كيفية  افهم 
على  المبني  للعنف  التوجيهية 

تقديم  على  االجتماعي  النوع 
ُبعد عن  الخدمات 

األساسية 3 العناصر  افهم 
ُبعد عن  الخدمات  لتقديم 

بيانات 4 حماية  كيفية  افهم 
الخدمات  تقديم  عند  الناجيات 

على  والمحافظة  ُبعد  عن 
وسريتها خصوصيتها 

عمليات 5 تكييف  كيفية  افهم 
لدعم  السالمة  تخطيط 

ُبعد عن  الناجيات 
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الناجيات 6 دعم  كيفية  افهم 
االنتحار  في  يفّكْرَن  اللواتي 

المعّرضات  أو  له  أو يخّطْطن 
ه لخطر

إدارة 7 تنفيذ  كيفية  افهم 
ُبعد الحاالت عن 

مكالمة 8 على  الرّد  كيفية  افهم 
نصية  رسالة  أو  هاتفية 

خط  على  أتلقاها  قصيرة 
المساعدة

األسلوب  9 اختيار  كيفية  افهم 
الخدمات  لتقديم  المناسب 

ُبعد عن 

 
10

الناجيات  دعم  كيفية  اعرف 
المماَرس ضدهن  العنف  من 

اإلنترنت عبر 

ماذا تريد أن تتعّلم من التدريب؟ )الرجاء اإلجابة بما ال يزيد عن 200 كلمة(…………. 6

الخدمات التي تعمل منظمتك على تقديمها عن ُبعد

ما نوع البرامج والخدمات التي تقّدمها المنّظمة والتي ُتعنى بمواجهة العنف ضد النساء والفتيات، وأي منها يتم توفيره عن . 7
ُبعد؟ )الرجاء اإلجابة في 50 إلى 100 كلمة(………………………………………………………………

ما هي التحديات التي تواجهها في عملك عندما يتعلق األمر باستخدام اإلنترنت؟ هل هذا تحدٍّ تواجهه المجتمعات التي تعمل . 8
 معها أيضًا؟ كيف؟ )الرجاء اإلجابة بما ال يزيد عن 200 كلمة( 

  ............................................................................................

ما التقنيات الرقمية التي تستخدمها لتقديم الخدمات عن ُبعد؟ )الرجاء اإلجابة في 50 إلى 100 كلمة(. 9

.………………………………………………………………………………………………………… 

متطلبات المشاركة

هل تتطّلب مشاركتك الكاملة في هذا التدريب إجراء أي تعديل من ِقَبلنا؟. 10

.............................................................................................................................................. 
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تقييم نهاية التدريب: نموذج استمارة التقييم

ر/ة: للميسِّ مالحظات 

العمل  	 لخطة  المشاركين/ات  وعند وضع  التدريب  نهاية  ليتم طرحها في  األسئلة  تم تصميم هذه 
أفكار  تزال  بينما ال  التدريب  األخير من  اليوم  ُتستكَمل هذه االستمارة في  بهم. مثاليًا،  الخاصة 

التقييم  إستمارات  تسليم  يمكن  الحضوري،  التدريب  إلى  بالنسبة  أذهانهم.  في  حاضرة  المشاركين/ات 
إرسال  يمكن  اإلفتراضي،  التدريب  إلى  بالنسبة  القاعة.  مغادرتهم  قبل  المشاركين/ات إلكمالها  إلى 

والتعليقات في خالل  باآلراء  لملئه  نهائي  تحديد موعد  مع  األخير،  التمرين  تقديم  بمجّرد  التقييم  نموذج 
واحد. أسبوع 

التجربة  	 المشاركين/ات تصف  نوعية من  آراء وتعليقات  الحصول على  التدريب هو  الغرض من هذا  إّن 
التدريب حاضرًا في  يزال  بينما ال  التقييم  بهذا  القيام  المهّم  لذلك من  التدريب،  التي خاضوها في 

التدريبي  م  التعلُّ بتطبيق  المنظمات  تقوم  وكيف  المعرفة  في  التغييرات  تتبع  األفضل  ومن  أذهانهم. 
)انظر القسم  التدريب  6 أشهر من  3 إلى  التدريب والذي يجب تنفيذه بعد  من خالل استبيان ما بعد 

التالي(.

على سبيل  	 االفتراضية.  أم  الحضورية  التدريب  لطبيعة  وفقًا  النموذجية  األسئلة  هذه  تكييف  يمكن 
للتدريب  المستخَدمة  المنصة  أسئلة محددة حول  يمكن طرح  افتراضيًا،  التدريب  تقديم  تم  إذا  المثال، 

م. التعلُّ أّثرت على  إذا كانت حدثت أي مشاكل فنية  وما 

المنظمة. 	 حاجة  على  بناًء  والبيانات  األسئلة  إلى  اإلضافة  و/أو  تكييف  يمكنك 

ما الذي تعّلمته بشكٍل أساسي من التدريب؟ ................................................................................................. 1

هل تم إعالمك باألهداف العامة للتدريب بوضوح قبل بدء التدريب؟ نعم/ال/ال أعرف  ................... 2

ما هي التمارين التي وجدتها مفيدة جّدًا وما هي التمارين التي وجدتها أقّل إفادة ولماذا؟ ....................................... 3

هل كانت المواد التدريبية ممتعة وسهلة االستخدام؟ نعم/ال/ال أعرف................... 4

رين/ات؟  .......................................................... 5 هل لديك أي تعليقات حول تقديم التدريب ومدة التدريب والميسِّ

م في عملك وما هو الدعم الذي قد تحتاجه لذلك؟ ................................................ 6 كيف تنوي اإلستفادة من التعلُّ

من أجل المساهمة في تطوير منظمتي فيما يتعلق بتقديم الخدمات عن ُبعد للناجيات من العنف، سوف ألتزم بـ  . 7
……………………………………………………………………………

ما مدى سهولة الوصول إلى التدريب بالنسبة إليك؟ ....................................................................................... 8

هل لديك أي تعليقات إضافية …………………………………………………………………………………………….
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 استبيان المتابعة )3 إلى 6 أشهر بعد انتهاء التدريب(: نموذج استبيان

للميّسر/ة: مالحظات 

تكييف  	 التدريبي كتدريب مستقل، يجب عليك  الدليل  الواردة في هذا  التمارين  أي من  بتقديم  إذا قمت 
الموضوع. تتناول هذا  التي  اإللكتروني  البريد  رسالة  الموضحة في  العامة  التدريب  أهداف 

والتي  	 نفسها،  التدريب  قبل  ما  تحليل  الواردة في  العبارات  التدريب مجموعة  بعد  ما  استبيان  يتضّمن 
عبارة  ترافق كل   ،Likert ليكرت  لمقياس  وفقًا  أساسها.  على  أنفسهم  تقييم  المشاركين/ات  ُيطلب من 
تقديم  حول  المعرفة  في  التغيير  لقياس  استخدامها  يمكن  عددية،  قيمة  منها  لكل  لإلجابة،  فئات  خمس 
الجزء من االستبيان  الكمية. ونظرًا العتماد هذا  البيانات  اختالفها، من خالل جمع  ُبعد على  الخدمات عن 

أكبر.  بدقة  المعرفة  تعكس مستوى  أن  المصدر  لإلجابات مجهولة  يمكن  ذاتيًا،  مة  المقدَّ البيانات  على 
إختيارية. األولى  األسئلة  ترك  ُيقترح  لذلك، 

المشاركون/ات  	 أن يشعر  ب  لتجنُّ اإلجابة  في حال وجود أسئلة مفتوحة، يوصى بوضع حدٍّ لعدد كلمات 
تحليل  إلى تسهيل  باإلضافة  السؤال،  اإلجابة عن هذا  الوقت في  الكثير من  يتعين عليهم قضاء  بأنه 

الميسرين/ات. ِقَبل  من  النتائج 

برامج  	 أسئلة حول  المنظمة، فال حاجة لطرح  لمتدّربين/ات من نفس  التدريب  بتقديم  إذا قام عاملون/ات 
المعنية. والمجتمعات  المنظمة 

طرح  	 يمكنك  الرقمية،  التقنيات  استخدام  في  وخبرتهم  العاِملين/ات  وثقة  منظمتك  حاجة  على  بناًء 
التكنولوجية. والوسائل  اإلنترنت  حول  األسئلة  من  المزيد 

عليها. 	 اإلضافة  و/أو  المنظمة  حاجة  على  بناًء  والبيانات  األسئلة  تكييف  يمكنك 

مرحبًا، 

شكرًا على حضورك للتدريب حول تقديم الخدمات عن ُبعد منذ 3 أشهر. كانت أهداف التدريب:

بناء القدرات الالزمة لتقديم خدمات مواجهة العنف ضد النساء والفتيات عن ُبعد وفهم عناصرها األساسية.  	

مساعدة المشاركين/ات على التعّرف على الدليل التوجيهي لتقديم الخدمات عن ُبعد للناجيات من العنف في الدول العربية. 	

مساعدة المنظمات على فهم الخطوات التي يمكنها اتخاذها لتقديم خدمات عالية الجودة عن ُبعد، تكون حسنة التوقيت  	
وآمنة وأخالقية 

فهم كيفية دعم الناجيات من العنف عبر اإلنترنت عن ُبعد 	

التعّلم من المشاركين/ات اآلخرين بطريقة تشاركية وشاملة وجذابة 	

مك وكيف يتم تطبيق التدريب  كجزء من تقييم آثار التدريب، لقد وضعنا استبيانًا قصيرًا بهدف المتابعة لمساعدتنا في تحديد تقدُّ
م  وحقيبة األدوات بشكل عام في منظمتك. إنها أيضًا فرصة للنظر في الدعم اإلضافي الذي قد تحتاجه لمساعدتك في تطبيق التعلُّ

بشكل أكبر في الممارسة.

الرجاء اإلجابة على هذا االستبيان بكل صراحة، فسوف تظل إجاباتك الفردية سرية ولن تتم مشاركتها خارج فريق التيسير.

سنكون شاِكرين لك لو تفضلت بإكمال هذا االستبيان في موعد أقصاه ]تحديد التاريخ[

نشكرك على الوقت الذي أمضيته في ملء هذا االستبيان!
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أسئلة تتعّلق بك وبمنظمتك )أسئلة إختيارية(

ما اسمك وما اسم منظمتك وما هو دورك؟....................................................................... 	

في أي بلد تعيش وتعمل؟............................................................................................... . 	

أسئلة حول احتياجاتك

هل أنت على علم بحقيبة أدوات تقديم الخدمات عن ُبعد للناجيات من العنف في الدول العربية؟ نعم/ال/ال أعرف. 	

………………………………………………………………………………… 

هل تابعت تدريبًا حول تقديم الخدمات عن ُبعد للناجيات من العنف من قبل؟ نعم/ال. 	

...…………………………………………………………………………………………… 

رًا عن مدى موافقتك أو عدم موافقتك . 	 كيف تقّيم فهمك الحالي لتقديم الخدمات عن ُبعد؟ الرجاء ملء الجدول أدناه معبِّ
 على العبارات المذكورة.

بشدة  أعارض 
)1(

 أعارض
)2(

متأّكد أعرف/غير   ال 
)3(

 أوافق
)4(

بشدة  أوافق 
)5(

والتحديات  الفرص  افهم 
بتقديم  المتعّلقة 
ُبعد عن  الخدمات 

تطبيق  كيفية  افهم 
التوجيهية  المبادئ 

النوع  على  المبني  للعنف 
تقديم  على  االجتماعي 

ُبعد عن  الخدمات 

األساسية  العناصر  افهم 
ُبعد عن  الخدمات  لتقديم 

حماية  كيفية  افهم 
عند  الناجيات  بيانات 
عن  الخدمات  تقديم 

على  والمحافظة  ُبعد 
وسريتها خصوصيتها 

تكييف  كيفية  افهم 
السالمة  تخطيط  عمليات 

ُبعد عن  الناجيات  لدعم 

دعم  كيفية  افهم 
يفّكْرَن  اللواتي  الناجيات 
يخّطْطَن  أو  االنتحار  في 
لخطره ضات  المعرَّ أو  له 

إدارة  تنفيذ  كيفية  افهم 
ُبعد الحاالت عن 
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على  الرّد  كيفية  افهم 
رسالة  أو  هاتفية  مكالمة 

أتلّقاها  قصيرة  نصية 
المساعدة خط  على 

اختيار  كيفية  افهم 
المناسب  األسلوب 

ُبعد عن  الخدمات  لتقديم 

دعم  كيفية  أعرف 
العنف  من  الناجيات 

عبر  المماَرس ضدهن 
اإلنترنت

 منذ أن خضعت للتدريب، هل استخدمت ما تعّلمته في عملك اليومي؟ نعم/ال/ال أعرف. 	
…………………………………………………………………………… 

إذا كانت اإلجابة “نعم”، الرجاء مشاركة المزيد من التفاصيل حول جوانب التدريب التي استخدمتها وكيف؟ )الرجاء اإلجابة بما 
ال يزيد عن 200 كلمة( .....………………………………………………

 ما هو الدعم الذي تحتاجه لمساعدتك في تطبيق ما تعّلمته بشكل أكبر؟ )الرجاء اإلجابة في 100-50 كلمة(. 	
........................................................................................................ 

من وجهة نظرك، هل هناك أي تحسينات يمكن إدخالها على حقيبة األدوات أو التدريب لمساعدتك في تقديم الخدمات عن . 	
 ُبعد للناجيات من العنف؟ نعم/ ال/ال أعرف 

 .....................................................................................................

 إذا كانت اإلجابة “نعم”، الرجاء مشاركة المزيد من التفاصيل )الرجاء اإلجابة في 100-50 كلمة(
………………………………………………..... 

هل تتذكر اإللتزام الذي وعدت به في نهاية التدريب؟ نعم/ال/ال أعرف ...................................................................... 	

فق عليها في خطة العمل؟ نعم/ال/ال أعرف. 		  هل تتابع باإلشتراك مع منظمتك اإلجراءات المتَّ
..................................................................... 
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الجزء “ج”: المرفقات

ة للتوزيع رقم 1: تخطيط العمل النشرة المعدَّ

الرئيسية المسؤولونالنشاطات  الزمنياألشخاص  الالزمةاإلطار  لتعليقاتالمخاطرالموارد  ا

.1

.2

.3

.4

.5
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ة للتوزيع رقم 2: جدول حول البيانات واالتجاهات على المستوى الوطني وعلى مستوى  النشرة المعدَّ
المحافظات للعنف ضد النساء والفتيات )انظر التمرين رقم 2(

الوطني المستوى  على  المحافظات  مستوى  على  الفوارق 

والفتيات  النساء  العنف ضد  اتجاهات 
تفشي  خالل  المنظمة  الحظتها  التي 

كوفيد-19 جائحة 

زادت  المثال، هل  على سبيل 
احتياجات  تغيرت  هل  المكالمات؟ 

مع  تفاعلهّن  طريقة  أو  الناجيات 
الخدمة؟  من  المنظمة/إستفادتهّن 
الخدمات؟ إلى  الوصول  تعّطل  هل 

لفئاٍت محددة من  الفوارق وفقًا 
والفتيات  النساء 

ذوات  النساء  المثال،  )على سبيل 
من  النساء  المراهقات،  اإلعاقة، 
والفتيات  النساء  الميم،  مجتمع 

والمهاجرات( الالجئات 

)عبر  تفاقمت  التي  العنف  أنواع 
أو خارجه( اإلنترنت 

زيادة عنف  المثال،  على سبيل 
ختان  األطفال،  زواج  الحميم،  الشريك 

اإلنترنت عبر  العنف  اإلناث، 

والفتيات  النساء  العنف ضد  اتجاهات 
خالل حاالت الطوارئ األخرى

زيادة عنف  المثال،  على سبيل 
العنف  زيادة  الحميم،  الشريك 

إلى  الوصول  ل  تعطُّ اإلنترنت،  عبر 
آخره  إلى  الخدمات، 
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ة للتوزيع رقم 3: المبادئ التوجيهية للعنف المبني على النوع االجتماعي )انظر التمرين رقم 4(1 النشرة المعدَّ

يجب إكمالها من ِقَبل الميّسر/ة

التوجيهات:

قم بإعداد سيناريو تبادل أدوار يتضّمن ناجية ومسؤول/ة إدارة الحالة الذي يعمل عن ُبعد. إحرص على تضمين بعض العناصر التي 
تتماشى مع المبادئ التوجيهية والممارسات الجيدة لتطبيقها عن ُبعد، وعناصر أخرى ال تتماشى مع هذه األخيرة. سوف يساعد 

ف على المجاالت اإليجابية والجوانب التي تحتاج إلى تحسين عند تقديم الدعم عن ُبعد. ويختلف هذا  ذلك المشاركين/ات في التعرُّ
السيناريو وفقًا للسياق، إنما يجب بشكل خاص إظهار الفارق بين دعم قدرة وخيار الناجية وبين اتخاذ قرارات بالنيابة عن الناجية.

قم بتضمين المعلومات التالية حول الناجية والحادثة:

اسم الناجية والمعلومات الديموغرافية )الجنس، العمر، اإلعاقة، الطبقة االجتماعية، العرق، اإلثنية، وضع الالجئة أو النازحة  	
داخليًا، ومؤشرات الهوية األخرى(

البلد الذي تنتمي إليه الناجية 	

حالة المسكن )أين تعيش؛ مع َمْن تعيش( 	

األحداث التي وقعت )حادثة العنف ضد النساء والفتيات التي وقعت، أين، هوية الجاني، إمكانية وصول الجاني إلى الناجية،  	
وتيرة العنف(

ما هي االحتياجات األساسية وفقًا للحادثة 	

األسلوب الذي استخدمته الناجية للوصول إلى الخدمات التي تقّدمها )مكالمة هاتفية، رسالة نصية قصيرة، محادثة مباشرة( 	

السياق األشمل الذي يتم فيه تقديم الخدمات عن ُبعد )على سبيل المثال، في حال تقديم الخدمات عن ُبعد بسبب أزمة أو  	
انقطاع هذه الخدمات(

أي أمور مهمة أخرى لفهم السياق أو الحالة 	

 )2017( االجتماعي  النوع  المبني على  العنف  إدارة حاالت  الوكاالت بشأن  بين  المشترك  التدريب  التمرين مستوحى من  هذا   1

http://gbvresponders.org/wp-content/uploads/2017/04/Interagency-GBV-Case-Management-Training-Facilitator-Guide_Final_Low-Res.pdf
http://gbvresponders.org/wp-content/uploads/2017/04/Interagency-GBV-Case-Management-Training-Facilitator-Guide_Final_Low-Res.pdf
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ة للتوزيع رقم 4: العناصر األساسية والتقاطع )انظر التمرين رقم 5( النشرة المعدَّ

األساسي  العنصر 

التقاطع   نهج  لتبّني  الرئيسية  االعتبارات 

التمييز  من  ومتداخلة  متعددة  يتعّرْضَن ألشكال  اللواتي  والفتيات  للنساء  خاص  إهتمام  منح  الرجاء 
ذوات  والفتيات  النساء  المراهقات؛  المثال:  )على سبيل  إستبعادًا في سياق عملك  األكثر  وأولئك 
إلى  والمهاجرات،  الالجئات  جنسيًا؛  والعابرات  الجنسي  الميل  ومزدوجات  المثليات  النساء  اإلعاقة؛ 

آخره(.

تحديث مسارات 
اإلحالة

التنسيق والشراكات

السالمة تخطيط 

البيانات  أمن 
والخصوصية 

والسرية

إختيار المنصة 
التكنولوجية

تدريب العاملين/ات

التواصل
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ة للتوزيع رقم 5: أمن البيانات والخصوصية والسرية )التمرين رقم 6( النشرة المعدَّ
التوجيهات:

في هذا التمرين القائم على تبادل األدوار، سوف تقوم بدور مسؤول/ة إدارة الحالة وستعرض مثااًل على “الممارسة السيئة في حماية 
بيانات الناجيات”، مستخِدمًا بعض األساليب واألسئلة السيئة أدناه. تظاهر بأنك تجري مكالمة هاتفية عن ُبعد مع ناجية جديدة، تم 

تحديد موعٍد لها مسبقًا. وهذه مكالمتك األولى معها. وأنت تعمل من المنزل بسبب جائحة كوفيد-19.

األسئلة/العبارات:

ث وأنا أنتظر إبنتي/إبني/أي فرد آخر من أفراد األسرة لمغادرة الغرفة. ال بأس إذا . 1 ليس لدي مكان خاص في المنزل للتحدُّ
تابعنا المكالمة؟

من فضلك، هل يمكن أن تخبريني بكل ما حدث - أحتاج إلى كل التفاصيل.. 2

هل يمكنك مشاركة الصور أو الفيديوهات معي؟ سأحتفظ بها في ملفك.. 3

ألغراض التوثيق، سأحتفظ بأي رسائل صوتية أو رسائل نصية قصيرة تبادلناها. ال تقلقي، لن أشاركها مع أي شخص آخر.. 4

هل يمكنك مشاركة عنوان بريدك اإللكتروني الشخصي حتى نتمكن من المراسلة على البريد اإللكتروني أيضًا؟. 5

أخبر الناجية أنها تستطيع حفظ اسمك ورقمك على جهازها، أو كتابته على الورق إذا كان ذلك أسهل بالنسبة إليها.. 6

التصّرفات:

إضغط على الناجية إلعطائك أكبر قدر ممكن من المعلومات.. 1

أترك األوراق على الطاولة ]أو قم بتعديل هذا التصّرف إذا كان التدريب افتراضيًا[.. 2

ال تسأل الناجية عما إذا كانت تستطيع التحدث بحرية وأمان، وال تذّكرها بحذف الرسائل الصوتية أو الرسائل النصية القصيرة . 3
بعد تفاعلك معها.

مة عن بعد وطرق توصيلها.. 4 ال تخبر الناجيات بمخاطر وفوائد الخدمات المقدَّ

ال تناقش ما يجب فعله إذا رد شخص آخر على المكالمة أو إذا انقطعت المكالمة.. 5
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ة للتوزيع رقم 6: دراسة حالة عبر تبادل األدوار )التمرين رقم 7( النشرة المعدَّ

للميّسر/ة: مالحظات 

أو استخدام حالة جديدة  الخاص بك،  السياق  الحالة مع  أيضًا تكييف دراسة  أدناه كمثال. يمكنك  الحالة  تم طرح دراسة 
لهم  بها سابقًا وشّكلت  مّروا  تجربة  على  مبنية  حالة  دراسة  استخدام  على  المشاركين/ات  أيضًا تشجيع  يمكنك  أكثر مالءمة. 

تأكد من تضمين تفاصيل كافية حول  العالقة.  أن تعّرف عن أصحاب  التي يمكن  البيانات  أو تعديل كل  تحديًا، شرط حذف 
تأّكد  به،  دراسة حالة خاصة  ر/ة  الميسِّ الناجية على أسس واضحة. في حال طرح  بدور  بالقيام  ع/ة  للمتطوِّ للسماح  الحادثة 

تضمين: من 

نازحة  	 أو  العرق، وضعها كالجئة  اإلعاقة،  الجنس،  العمر،   - )َمْن هي  للناجية  الديموغرافية  المعلومات 
آخره( إلى  داخليًا، 

َمْن تعيش؟ وهل من أطفال؟( 	 )أين تعيش؟ ومع  حالة المسكن 

المعاملة وأي حوادث خطيرة جرت منذ  	 إساءة  أنواع  وتيرتها،  )مّدتها،  والفتيات  النساء  العنف ضد  حالة 
قريٍب( زمٍن 

بالحادثة 	 المتعّلقة  األساسية  االحتياجات  هي  ما 

إلى خدماتك 	 كيف وصلت 

الحالية 	 السالمة  استراتيجيات 

السالمة   	 أن تساعد في ضمان  التي يمكن  الموجودة  الموارد 

الحالة 	 أو  أي أمور أخرى مهمة لفهم السياق 

دراسة الحالة:

خلفية عن الناجية: “أمينة” 

أنِت في عالقة مسيئة لما يقرب من 7 سنوات. تزّوجت من زوجك عندما كان عمرك 14 عامًا وأنجبت منه طفَلْين بعد فترة وجيزة، 
صبي يبلغ من العمر 5 سنوات وفتاة تبلغ من العمر سنَتْين. وأنِت حاليًا حامل في الشهر الخامس بطفلك الثالث. منذ آخر حالة 
طارئة ]حرب، نزاع، فيضان، إغالق عام، إلى آخره[، ُأجبرِت على االنتقال مع أسرتك إلى مخيم للنازحين داخليًا وكنِت محتجزًة مع 

زوجك الذي أصبح عنيفًا بشكل متزايد. هو حاول مؤخرًا أن يخنقك بيَدْيه حتى أغمي عليِك. أنِت حامل وأنِت تخافين على طفلك. 
أشفقت والدة زوجك عليِك وحاولت أن تتفاهم مع إبنها الذي وعدِك بمعاملة أفضل لِك وألوالده. في حادثة أخرى، هّدد بقتلِك ثم 

قْتل نفسه في حال قمِت بهجره.

بعد محاولتِك الحصول على المساعدة من األصدقاء دون جدوى، قررت اإلتصال بخط المساعدة لطلب الحصول على خدمات 
تتعّلق بمواجهة العنف ضد النساء والفتيات. لقد عرفِت بهذا الرقم عن طريق أحد الجيران الذي قال إنه يمكنه المساعدة. قام 

المجيب/ة على خط المساعدة بإحالتك إلى مسؤول/ة إدارة الحالة وأنت تتلّقين خدمة إدارة الحالة منذ األسبوَعْين الماضَيْين. لقد 
م/ة  د من أن الطفل بخير ومقدِّ أحالِك مسؤول/ة إدارة الحالة بالفعل إلى خدمَتْين، بما فيهما القابلة في المستوصف المحلي للتأكُّ
دعم الصحة النفسية المحلي. غير أّن زوجك منعِك من مغادرة المنزل لتلقي الخدمة الصحية، ولم تتمّكني من حضور مواعيد دعم 

الصحة النفسية االفتراضية الخاصة بك.

أنت خائفة من متابعة الحصول على الخدمات وتْرك زوجك. بصفتك نازحة، أنِت ال تعرفين أين يمكنك الذهاب وكيف ستعتاشين. 
األهم من ذلك كله، أنت تخافين من فقدان حضانة طفَلْيك وتشعرين بالقلق حيال طفلك الذي لم يولد بعد. باإلضافة إلى ذلك، 
تواجهين صعوبة في النوم لياًل بسبب الكوابيس وتشعرين عمومًا أّن لديِك القليل جدًا من الطاقة وأّن ليس لديك أي مشاعر، ال 

سعيدة وال حزينة.
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خلفية مسؤول/ة إدارة الحالة

أنت تعمل مع أمينة منذ حوالي األسبوَعْين. تمت إحالتها إليك من ِقَبل المجيب/ة على خط المساعدة الذي اتصلت به خالل مرورها 
بأزمة بعد أن هّددها زوجها بقْتلها وقْتل نفسه.

د من أن طفلها بخير،  مي/ات الخدمات، من بينهم قابلة في مستوصف محلي للتأكُّ لقد قمت بإحالة أمينة إلى العديد من مقدِّ
م/ة خدمة دعم الصحة النفسية المحلي لمساعدة أمينة في معالجة آثار سنوات من سوء المعاملة التي عانت منها. ومقدِّ

م/ة خدمة دعم  أعربت أمينة عن أّن زوجها منعها من زيارة القابلة، وأنها تواجه صعوبة في حضور مواعيدها االفتراضية مع مقدِّ
الصحة النفسية. خالل مكالمتك معها اليوم، عرفت أن العنف يتصاعد بسرعة ويزداد سوءًا، لذلك قررت إجراء تقييم سالمة ووضع 

 خطة سالمة.
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ة للتوزيع رقم 7: تقييم السالمة وخطة السالمة )انظر التمرين رقم 7(  النشرة المعدَّ

التوجيهات:

يجب على جميع أعضاء المجموعة قراءة المعلومات عن خلفية الناجية ومسؤول/ة إدارة الحالة )النشرة رقم 6(. وخالل تبادل األدوار، 
سيجري مسؤول/ة إدارة الحالة تقييمًا لسالمة الناجية ويضع خطة سالمة وفقًا لما تتطلبه حالتها. انظر أدناه إلى األسئلة السريعة 

حول تقييم السالمة ووضع خطة السالمة.

ر/ة: للميسِّ مالحظات 

إذا تم اعتماد هذه األدوات في  أو  إذا كانت منظمتك تملك نماذج خاصة بها لتقييم السالمة ووضع خطة السالمة، 
أدناه. الوارد  النموذج  بداًل من  العراق(، فالرجاء استخدامها  أو  لبنان  )مثل  المشتركة في سياق عملك  الوكاالت 

3 بين خطوات إدارة الحاالت عن ُبعد، ويجب إجراؤهما  2 و  إن تقييم السالمة ووضع خطة السالمة هما الخطوتان رقم 
رقم  القسم  انظر   .)1 )الخطوة  المستنيرة  والحصول على موافقتها  الناجية  األولية مع  السالمة  إختبارات  إجراء  بعد  فقط 

السالمة، هناك مخاطر في طرح هذه األسئلة  إختبارات  إجراء  بعد  المعلومات. وحتى  التوجيهي لمزيد من  الدليل  3،1 من 
الحاالت، وذلك  إدارة  الممارسات بشأن  أفضل  إرشادات  يتماشى مع  بما  والخطة بحساسية،  التقييم  التعامل مع  ويجب 

للناجية. الضرر  من  بمزيد  ب  التسبُّ ب  لتجنُّ

ع في مجال قياس السالمة أسئلة/أسئلة للتوسُّ

تقييم إحساس الناجيات باألمان في المنزل )اطرح أسئلة المتابعة الالزمة لمعرفة معلومات إضافية حول خطورة حوادث العنف . 	
ضد النساء والفتيات: إجمع المعلومات المتعّلقة باإلصابة السابقة الناجمة عن اإلساءة، أي إساءة تستهدف األطفال/األشخاص 

الذين تتم إعالتهم، استخدام األسلحة، هل تتزايد شدة العنف أم وتيرته؟(

تحديد أنماط العنف. 	

هل يمكن أن تخبريني عن بعض األوقات التي شعرت فيها بعدم األمان بشكٍل كبيٍر تجاه زوجك/شريكك؟ 	

ما الذي الحظته بشأن زوجك/شريكك خالل تلك األوقات التي شعرت فيها بعدم األمان؟ )ماذا يفعل؟ ما هي حالته  	
العقلية؟ هل هو تحت تأثير المخدرات أو الكحول؟(

ماذا يحدث من حولك في تلك األوقات التي تشعرين فيها بعدم األمان؟ )هل أنت في مكان معّين؟ هل هو وقت معّين  	
من اليوم؟ هل أنت وحدك معه؟ إذا لم يكن كذلك، فَمْن معك؟(

هل الحظت أي أمر يحدث بشكٍل خاص قبل ظهور العنف؟ 	

خالصة تقييم الخطر . 	

أسئلة سريعة/أسئلة لوضع خطة سالمة:

االستجابات المتوّفرة:

ماذا تفعلين عندما تكونين في خطر؟ ناقش معها إذا كان ذلك يحّقق الهدف المنشود وكيف يحّققه.

الموارد الموجودة )أشخاص، أموال، مواد(:

إلى أين يمكنك الذهاب أو بَمْن يمكنك اإلتصال للحصول على المساعدة إذا ُفرَضت قيود على الحركة؟ )ساعد الناجية على التفكير 
في مكان آمن واحد على األقل يمكنها الوصول إليه بسرعة في حالة الطوارئ. وسوف يتوّجب عليها التنسيق مع ذلك المكان مسبقًا. 
را معًا بأرقام الطوارئ لطلب المساعدة العاجلة، أو ما هي الخدمات التي ستظل متاحة مثل مالجئ الطوارئ  في حال تقييد الحركة، فكِّ
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أو الشرطة(.

ر بَمْن يمكن للناجية أن تضع ثقتها – من الجيران، األصدقاء، أفراد األسرة، منظمة. على سبيل المثال، ناقش اإلتفاق  بَمْن تثقين؟ )فكِّ
على إشارة مع الجيران المعاونين. عند رؤية هذه اإلشارة تصدر من الناجية، يمكن للجيران أن يتجّمعوا ويأتوا للقيام بزيارة مفاجئة أو 

يتصلوا بمسؤول/ة إدارة الحالة لتفعيل خطة الطوارئ المحددة مسبقًا(.

ما هي الموارد المالية المتوّفرة لديك؟ )هل يمكنها توفير المال وإخفاؤه في مكان لن يبحث فيه الجاني أبدًا أو اإلحتفاظ به في مكان 
آمن؟(

ما هي الموارد المادية المتوّفرة لديك؟ )هل يمكن نقل أيٍّ من هذه األشياء بعيدًا عن متناول الجاني؟ هل يمكن استخدام أيٍّ منها 
إلعالة الضحية إذا كانت بحاجة إلى مصدر دخل؟(

أدرس استراتيجيات األمان المحتملة:

َمن يعلم بسوء معاملة شريكك لك؟ )قد ال تشعر الناجية بالحرج في طلب مساعدة هؤالء األشخاص(.

ث مع الجاني، في أوقاٍت ال يكون فيها عنيفًا، لمحاولة ردعه عن تصّرفاته؟ )قد يكون هناك شخص  هل هناك َمْن يستطيع التحدُّ
يحترمه الجاني ويسعى معه لوقف استخدامه للعنف. حتى لو دام األمر لفترة مؤقتة فقط، فقد يمنح ذلك الناجية بعض الراحة(.

ما هي السلطات المحلية التي قد تلجئين إليها وتحت أي ظروف؟ )ناقش مع الناجية متى ستبّلغ عن الجاني وُتشِرك السلطات. في 
حاالت اإلغالق العام أو تقييد الحركة، ناقش كيفية عمل هذه الخدمات وما هي تدابير الطوارئ التي ستظل متاحة(.

كيف يمكنك إشراك أطفالك؟ )إذا كان للناجية أطفال، ماذا يفعلون عندما تكون الناجية في خطر؟ كيف يمكن للناجية إشراك أطفالها 
في استراتيجيات السالمة؟ يعتمد ذلك أيضًا على عمر األطفال.( 

في حال اإلضطرار/قرار المغادرة:

إذا اضطررت للمغادرة، فماذا ستصطحبين معك؟ )خذ في اإلعتبار المستندات المهمة مثل مستندات إثبات الهوية لها وألطفالها، 
المالبس، الطعام والمال، وضمان وسيلة نقل(.

إذا اضطررت للمغادرة، ماذا سيحدث ألطفالك؟ )إذا كان للناجية أطفال، ما هو دورهم في الهروب؟ الناجون دائمًا يفّرون مع 
ل. وإذا لم يذهبوا معها، فما هي اإلجراءات الالزمة  أطفالهم، لذلك من المهم أن تفكر الناجية في سالمتهم وقدرتهم على التحمُّ

لرعايتهم؟(

َمن غيرك قد يكون في خطر إذا اضطررت للمغادرة؟ )خذ في اإلعتبار ما إذا كان الجاني سُيفّرغ إحباطه في وجه شخص آخر إذا غادرت 
الناجية مثل األطفال أو األقارب األكبر سّنًا أو األشخاص اآلخرين الذين يعيلهم(.

 ملخص: صياغة الخطة

المتوّفرة االستجابات 

الموارد

المحتملة األمان  استراتيجيات 

المغادرة حال االضطرار/قرار  في 
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 النشرة المعّدة للتوزيع رقم 8: تقييم خطر االنتحار2 )انظر التمرين رقم 7(

للميسرين/ات: مالحظات 

ِقَبل عاملين/ات مدّربين ذوي خبرة،  توّليهما من  للغاية، يجب  أمران حّساسان  السالمة  االنتحار ووضع خطة  تقييم خطر  إّن 
اجتماعيين. أخصائيين  أو  نفسيين  أطباء  أو  نفس  علماء  يكونوا  أن  ل  ُيفضَّ

التالية.  االنتحار  تقييم خطر  إرشادات  إتباع  تدريبك بشكل صحيح، فعليك  وتم  اإلجراءات  إذا تضّمنت سياسة منّظمتك هذه 
السالمة ضمن سياسة منظمتك، فيجب على مجيبي/ات خط  االنتحار ووضع خطة  تقييم خطر  إجراءات  تُكْن  لم  إذا  ولكْن، 

الصلة. النفسية ذات  بالصحة  ُتعنى  التي  الطوارئ  مي/ات خدمات  إلى مقدِّ الحالة فورًا  إحالة  الحالة  أو مديري/ات  المساعدة 
التالية: الخطوات  االنتحار  خطر  تقييم  يتضّمن 

✓ الحالية/السابقة	 االنتحارية  األفكار  قّيم  األولى:  الخطوة 

✓ السالمة	 واحتياجات  خطورته  مدى  الخطر:  قيم  الثانية:  الخطوة 

✓ الدعم	 وتقديم  المشاعر  مخاطبة  الثالثة:  الخطوة 

✓ إتفاق سالمة	 عقد  الرابعة:  الخطوة 

قبل البدء، يجب أن تطمئن الشخص بأنه ال بأس من الشعور بالحزن أو الرغبة في الموت، وأّن كل ما يشعر به أمر 
أو قد يكون ممنوعًا. لجعل  أنه “عمل جبان”  إلى االنتحار على  ُينَظر  الثقافات واألديان، قد  العديد من  طبيعي. في 
أنك لن تحكم عليه. أن يعرف  به، عليه  ث معك حول حقيقة ما يحّس  التحدُّ باألمان والراحة حيال  المتصل/ة يشعر 

الحالية/السابقة االنتحارية  األفكار  قّيم  األولى:  الخطوة 

أن  أريد  لكنني قلق عليك، لذلك  أمر صعب،  التي قد تجد اإلجابة عليها  اشرح للشخص: “سأطرح عليك بعض األسئلة 
أعرف أنك ستكون على ما يرام.”

على  األمثلة  يلي بعض  فيما  والسابقة.  الحالية  االنتحارية  أفكاره  تقييم  تساعدك في  أن  يمكن  أسئلة  الشخص  على  اطرح 
الثقافي. السياق  بناًء على  تكييف  إلى  بحاجة  أن هذه األسئلة  اإلعتبار  التي يمكنك طرحها. خذ في  األسئلة 

تقول: أن  يمكنك  الماضية،  أو  الحالية  االنتحارية  األفكار  لتقييم 
االنتحار  	 أنك تفكر في  لدرجة  بالسوء  يبدو وكأنه يصعب على شخص واحد تحّمله. هل تشعر  هذا 

الهروب؟ من أجل 
أو تتمنى لو كنت ميتًا؟ 	 الموت؟  هل تفّكر في 
هل تفّكر أو فكرت يومًا في إيذاء نفسك أو االنتحار؟ 	
هل كل األلم الذي تمر به جعلك تفكر في إيذاء نفسك؟ 	
المرات؟ منذ متى؟ 	 تنام وال تستيقظ؟ عدد  أن  هل تمنيت يومًا 

إلى متابعة تقييم خطر االنتحار. أو ال تحتاج  بناًء على ردود فعل الشخص، قد تحتاج 

إذا أجاب الشخص بـ “ال”، ولم تكن هناك عالمات تدل على أنه يعتزم إيذاء نفسه أو االنتحار، فمن . 	
اإلجراء  التقييم هو  إيقاف  الحالة، يكون  النفس منخفضًا. في هذه  إيذاء  أو  االنتحار  أن يكون خطر  المحتمل 

األفضل على األرجح. مرة أخرى، يتم تحديد ذلك على أساس كل حالة على حدة واعتمادًا على وجود 
الشخص. إنتحار  إمكانية  تدّل على  أخرى  عالمات 

 إذا أجاب الشخص بـ “نعم” على أي من األسئلة، قل للناجي/ة، “من فضلك أخبرني المزيد عن هذه . 	
التالية. الخطوة  إلى  انتقل  ثم  األفكار”، 

2  هذا التمرين مستوحى من اإلرشادات المشتركة بين الوكاالت بشأن إدارة حاالت العنف المبني على النوع االجتماعي )2017(

https://gbvresponders.org/response/gbv-case-management/
https://gbvresponders.org/response/gbv-case-management/
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السالمة واحتياجات  خطورته  مدى  الخطر:  تقييم  الثانية:  الخطوة 

السابقة ألنها  االنتحار  تقييم محاوالت  أيضًا  ينبغي عليك  الشخص قد وضع خطة.  كان  إذا  بالتالي معرفة  يجب عليك 
المخاطر. لتقييم هذه  يمكنك طرحها  التي  األسئلة  على  أمثلة  يلي  فيما  أعلى.  نسبة خطر  إلى  تشير 

إلحاحًا. في  الخطر أقل  انتحاره و/أو ليس لديه محاوالت سابقة، يكون  إذا كان الشخص غير قادر على شرح خطة لكيفية 
لزم  وإذا  الصعبة،  المشاعر واألفكار  للتعامل مع  استراتيجيات  إيجاد  الشخص من خالل  تدعم  أن  المرحلة، يجب  هذه 

4 من تقييم خطر االنتحار(. الخطوة  )انظر  الناجي/ة  إتفاق أمان مع  األمر، قم بعقد 

الناجي قادرًا على شرح خطة و/أو أشار إلى أنه حاول االنتحار سابقًا، يكون الخطر أكثر إلحاحًا. يجب عليك  	 إذا كان 
التالية. الخطوة  إلى  المتابعة 

إذا كان الشخص قد وضع خطة، يمكنك أن تقول: لتقييم ما 

“أخبرني كيف ستنهي حياتك. ]اسمح للناجي/ة باإلجابة[. ماذا كنت ستفعل؟ متى تعتقد أنك كنت ستفعل ذلك؟ أين 
عليها(؟” الحصول  المنزل/يسهل  في  )متوفرة  أخرى(  )األسلحة/الحبوب/وسائل  هل  ذلك؟  كنت ستفعل  أنك  تعتقد 

القول: يمكنك  السابقة،  االنتحار  محاوالت  لتقييم 

ف إلنهاء  ف إلنهاء حياتك ولكنك غيرت رأيك؟ أو هل سبق لك أن بدأت في التصرُّ “هل سبق لك أن بدأت في التصرُّ
حياتك لكن شخصًا ما أوقفك أو قاطعك؟ ماذا حدث؟ متى كان ذلك؟ قل لي كم مرة حدث ذلك ؟”

كما هو الحال مع أي جزء من أجزاء التقييم، تأّكد من منح الناجي/ة الوقت لإلجابة قبل طرح سؤال آخر. اتبع اإلشارات 
القيام  الراحة. قد يصعب  إلى أخذ قسط من  أو  أكثر  المتابعة ببطء  إلى  إذا كان يحتاج  الصادرة عن الشخص دائمًا لمعرفة 

الناجي/ة )هل ما زلت قادرًا على مواصلة هذه المحادثة؟ هل ترغب  بذلك عن ُبعد، لذا ستحتاج إلى طرح السؤال على 
أيضًا،  العالمات  اللفظية وغيرها من  انتبه لإلشارات  آخره(.  إلى  اإلجابة؟  السؤال قبل  للتفكير في  الوقت  في مزيد من 

تدّل على  أخرى  أو أي إشارة  البكاء  س، صوت  التنفُّ المفاجئ في نمط  التغيير  الناجي)ة(، صوته،  نبرة  التغييرات في  مثل 
 أن الشخص قد يحتاج إلى مزيد من الدعم أو اإلستراحة.

الدعم وتقديم  المشاعر  مخاطبة  الثالثة:  الخطوة 

إنتحارية وشرح خطة لفعل ذلك. قد يعاكس األمر غريزتك، لكن ال  من الضروري أن تظل هادئًا إذا عّبر الشخص عن أفكار 
الذي يحّس به يخدم غرضًا  التعبير وال تقّدم المشورة بشأن ما يجب عليه فعله. إن الشعور  تحاول أن تمنع الشخص عن 

تتحقق من صحة مشاعره وتقر  أن  بأمٍر ما. عوضًا عن ذلك، يجب  يتحّكم  بأنه  إنها محاولته األخيرة للشعور   - إليه  بالنسبة 
ورفاهيته. بشأن سالمته  قلقك  عن  وتعّبر  المعلومات معك  هذه  منه مشاركة  تطّلبتها  التي   بالشجاعة 

قول: يمكنك  الفوري،  العاطفي  الدعم  وتقديم  المشاعر  لمخاطبة 

“أتفهم أنك تشعر بهذه الطريقة وأنا آسف. أعلم أنه كان من الصعب عليك مشاركة ذلك. أنت شجاع جدًا إلخباري. 
القيام  إلى خطة حول كيفية مساعدتك على عدم  نتوصل معًا  أن  أود  تؤذي نفسك.  أال  إلّي  بالنسبة  جًدا  المهم  من 

بذلك. هل هذا مناسب لك؟”
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أمان إتفاق  عقد  الرابعة:  الخطوة 

وحمايتهم. في هذه  عنهم  للتخفيف  استراتيجيات  تحديد  على  تساعدك  الناجين/ات طريقة  مع  أمان  إتفاق  عقد  ُيعّد 
ف على: التعرُّ الغرض من اإلتفاق. وبعد ذلك، سوف تساعد الشخص في  الخطوة، سوف تشرح 

التحذير 	 إشارات 

بتحّسن 	 للشعور  استراتيجيات 

اآلمن 	 الشخص 

التحذير: إشارات  تحديد  الشخص على  أواًل: ساعد 

تجربته 	 الشخص وصف  اطلب من 

إيذاء نفسك؟ ما هو شعورك؟ بماذا تفّكر؟ كيف  الرغبة في  أو  باالنتحار  التفكير  تبدأ في  “أخبرني ماذا يحدث عندما 
االستراتيجيات؟” هذه  استخدام  إلى  متى ستحتاج  ستعرف 

الناجي/ة  	 كلمات  باستخدام  السلوكيات(  و/أو  المزاج  التفكير،  الصور، طريقة  )األفكار،  التحذير  د عالمات  حدِّ
نفسه.

بتحّسن للشعور  استراتيجيات  تحديد  على  الشخص  ساعد  ثم 

“عندما  	 ن.  بتحسُّ نفسه يشعر  ليجعل  بها  القيام  الشخص  أخرى يستطيع  أمورًا  تجد  أن  تريد  أنك  للناجي/ة  اشرح 
فكرت في االنتحار من قبل، ما الذي منعك من فعل ذلك؟”

التفكير  في  تبدأ  عندما  ن  بالتحسُّ الشعور  على  نفسك  لمساعدة  بها  القيام  يمكنك  التي  األمور  ببعض  “أخبرني 
الماضي؟ هل هناك  ن في  الشعور بتحسُّ الذي ساعدك على  إنهاء حياتك. ما  بالرغبة في  أو  بإيذاء نفسك 

إليه؟” الذهاب  أو  إليه  ث  التحدُّ شخص يمكنك 

بداًل من  	 المفيدة،  األمور  إتفق معه على استخدام هذه االستراتيجيات/فعل هذه  الشخص،  يقوله  بناًء على ما 
نفسه. إيذاء 

أخرى، يجب عليك  	 بعبارة  ن.  بتحسُّ ليشعر  يردعه عن استخدام هذه االستراتيجيات  الذي قد  الشخص ما  اسأل 
للتطبيق. وقابلة  عملية  تكون  استراتيجيات  تحديد 

إلى  اإلحالة  إمكانية  التشاور مع مشرف/ة ومناقشة  أي استراتيجيات، يجب عليك  الشخص قادرًا على تحديد  إذا لم يكن 
الطارئة. الطبية  الرعاية  إلى  األخيرة متوّفرة،  لم تكن هذه  إذا  أو  النفسية،  بالصحة  ُتعنى  خدمات 

آمن تحديد شخص 

أفراد األسرة ليكون  أو فرد آخر من  إختيار صديق  التي حّددها، يجب  إلى االستراتيجيات  أنه باإلضافة  اشرح للشخص، 
24 على األقل بعد  التواجد مع الشخص لمدة  أن يكون هذا شخصًا يمكنه  للناجي/ة. ويجب  بمثابة “شخص آمن” 

أو  الناجي/ة  لمقابلة  والترتيب لحضوره  له  يحدث  ما  الشخص، وشرح  بهذا  اإلتصال  االنتحار. يجب عليك محاولة  محاولته 
إليه. الناجي/ة  الصطحاب 

والمعلومات  الموارد  باستخدام  أمان  إتفاق/خطة  الناجي على عقد  إعمل مع  أعاله،  المذكورة  إجابتك عن كل األسئلة  بعد 
معًا.  حّددتماها  التي 
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ة للتوزيع رقم 9: خطوات إدارة حاالت العنف ضّد النساء والفتيات )انظر التمرين رقم 9( النشرة المعدَّ

أو  المباشرة  المكالمة/المحادثة  على  الرد 
بها المبادرة 

للسالمة سريع  فحص 

السالمة وضع خطة 

الرئيسية والرسائل  الموارد  تشارك 

قصيرة مقّدمة 

أو  المباشرة  المكالمة/المحادثة  على  الرد 
بها المبادرة 

لتنفيذ ا

وتحديد  المباشرة  المكالمة/المحادثة  إنهاء 
تاٍل موعد 
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ة للتوزيع رقم 10: دراسة حالة - تبادل األدور بهدف إدارة حالة النشرة المعدَّ

دراسة حالة: قصة غنى
15 عامًا. هذا الزواج  51 عامًا، وهما متزوجان منذ  47 عامًا، وأشرف هو رجل يبلغ من العمر  غنى هي امرأة تبلغ من العمر 
اآلن.  بالغون  السابق، جميعهم  زوجها  أطفال من  ثالثة  لديها  زواج. غنى  وثيقة  يملكان  كَلْيهما، وهما ال  إلى  بالنسبة  الثاني 

ُرزق غنى  االجتماعي.  التواصل  الهاتفية ووسائل  المكالمات  دائمًا من خالل  يتواصلون معها  لكنهم  تراهم،  ما  نادرًا  وهي 
10 سنوات. و   8 العمر  تبلغان من  بإبنَتْين صغيرَتْين  وأشرف 

البلد/المنطقة[، فقد أشرف عمله. وسرعان ما وجدت األسرة  ]أدخل  الثانية في  الذي ُفرض للمرة  العام  خالل اإلغالق 
األمور  أقّل  تجاه  والعدائية  الغضب  عليه عالمات  تظهر  وبدأت  أشرف عصبيًا  أصبح  نفقاتها.  لتغطية  تكافح  نفسها  الصغيرة 
وابنَتْيه  زوجته  تجاه  البقالة األساسية. كان أشرف عنيفًا  المال لشراء  زوجته  أو طلب  اللعب،  أثناء  ابنَتْيه  أهمية، مثل صوت 

أفراد أسرته يتسامحون مع سلوكه. إلى آخر في الماضي، وكان  من حين 

للحفاظ على سالمتهّن،  به كوسيلة  بتجنُّ وابنتاه  زوجته  بدأت  عزلًة. وقد  وأكثر  اآلن،  متزايد  عنيفًا بشكل  أصبح  أشرف  لكّن 
غرفَتْين. من  يتأّلف  منزل صغير  في  معًا  جميعهم  يعيشون  لكنهم 

المال مرة أخرى فقام بضربها بشدة عندما أخبرته أن صاحب السوبر ماركت لم يعد  اليوم، كان أشرف وغنى يتجادالن حول 
الباب لحسن  الجيران  أحد  والصراخ حتى طرق  بالبكاء  بدأتا  ابنتاها حاضرَتْين، وقد  كانت  بالدين.  الخبز  إقراضها  يوافق على 

للعنف ضد  المحلي  الساخن  بالخط  إتصلت غنى  إلى رشده.  والعودة  بالهدوء  للسماح ألشرف  وابنَتْيها  وأخذ غنى  الحظ 
اآلن. حالتها  الحالة  إدارة  يتوّلى مسؤول/ة  الفوري.  الدعم  والفتيات وطلبت  النساء 

بكدمات على  إنها مصابة  أيضًا  الحادثة. وهي قالت  ابنَتْيها خالل  أنها خافت على حياتها وحياة  المكالمة، ذكرت غنى  خالل 
لكنها  للطالق  بطلب  م  التقدًّ تريد  كما  أمر حماية،  على  للحصول  بطلب  م  التقدُّ تريد  باأللم. هي  وتشعر  وجهها وجسمها 

ابنَتْيها.  بحضانة  االحتفاظ  بشأن  للغاية  قلقة 

للميّسرين: مالحظات 
الحميم ألنه الشكل األكثر  الحالة هذه هي عبارة عن نموذج تم تقديمه كمثال. وقد رّكزت على عنف الشريك  إّن دراسة 

أو  بك  الخاص  السياق  الحالة مع  دراسة  تكييف  يمكنك  ر/ة،  لكْن، كميسِّ المنطقة،  والفتيات في  النساء  للعنف ضد  شيوعًا 
الناجية  بدور  بالقيام  للمتطوع/ة  للسماح  الحادثة  حول  كافية  تفاصيل  تأكد من تضمين  أكثر مالءمة.  جديدة  حالة  استخدام 

الناجيات  ألن  للناجية،  المتقاطعة  االجتماعية  الهويات  حول  تفاصيل  بتضمين  قم  أمكن،  حيث  قوي.  بأساس  مستعينًا 
متزايد.  عنٍف  لخطر  يتعرْضَن  ومتقاطعة  متعّددة  تمييز  حاالت  من  يعانين  اللواتي 
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ة للتوزيع رقم 11: تبادل األدوار – خطوات إدارة الحاالت عن ُبعد )التمرين رقم 9( النشرة المعدَّ

تذكير: لقد قمنا بتعيين شخص واحد ليكون الناجية )سوف يلعب اآلخرون دور مسؤولي/ات إدارة الحالة(. سيبادر كل شخص يقوم 
بدور مسؤول/ة إدارة الحالة إلى تمثيل جزء مختلف من عملية إدارة الحالة عن ُبعد. حاول مواكبة المهام على النحو الموصى به أدناه.

تذّكر أنها محادثة واحدة مستمرة، وبالتالي ما من ضرورة أن تعّرف الناجية عن نفسها في كل مرة أو أن تعّرف أنت عن نفسك في كل 
مرة، وما من ضرورة لمراجعة قصة الشخص في كل مرة. قم فقط بالبناء على المعلومات التي تمت مشاركتها سابقًا. 

إذا كانت منظمتك تملك بروتوكواًل للرّد على المكالمات، الرجاء استخدامه خالل تمرين تبادل األدوار.

م  	 الشخص األول: الخطوة 1: قم بالرّد على الهاتف بصفتك مسؤول/ة إدارة الحالة وقم بالترحيب بالشخص وطمأنته، وقدِّ
نفسك ودورك.

الشخص التالي: تابع الخطوة 1: قم بإجراء فحص سالمة لضمان خصوصية وسرية المكالمة. 	

الشخص التالي: تابع الخطوة 1: عملية الموافقة المستنيرة: اشرح السرية وحدود السرية وحقوق الناجية. 	

الشخص التالي: الخطوة 2: تقييم المخاوف المباشرة: إحصل على معلومات أساسية، وافهم ماذا حدث. 	

الشخص التالي: الخطوة 2: تقييم المخاوف المباشرة: تقييم الصحة والسالمة. 	

الشخص التالي: الخطوة 2: تقييم المخاوف المباشرة: تقييم االحتياجات النفسية واالجتماعية. 	

الشخص التالي: الخطوة 2: تقييم المخاوف المباشرة: لّخص للناجية ما فهمته حول الحالة لتأكيد أنك تفهم ماهية  	
احتياجات السالمة والمخاوف األكثر إلحاحًا بالنسبة إليها.

الشخص التالي: الخطوة 3: خطة السالمة: ناقش خيارات الخدمات الصحية )إذا لزم األمر(. 	

الشخص التالي: الخطوة 3: خطة السالمة - تابع: إستمر في وضع خطة للسالمة لمواجهة المخاطر وتلبية االحتياجات  	
قة بسالمة الناجية وأطفالها. الملّحة المتعلِّ

الشخص التالي: الخطوة 4: التنفيذ: أخذ الموافقة المستنيرة لتقديم اإلحاالت؛ مناقشة اإلحاالت. 	

ص أي خطوات تالية حّددتها الناجية ووافقت عليها  	 الشخص التالي: الخطوة 5: مشاركة الموارد والرسائل الرئيسية: لخِّ
مي/ات الخدمات، وما إذا كانت الناجية قد أعطت موافقتها على إتصال مسؤول/ة إدارة الحالة  )من حيث اإلحاالت إلى مقدِّ

م/ة الخدمة(. بمقدِّ

الشخص التالي: الخطوة 5: مشاركة الموارد والرسائل الرئيسية - تابع: إتفق على كيفية تواصل الناجية معك، سواء عن  	
طريق اإلتصال أو المراسلة، وإلى َمن تستطيع أن تلجأ في حال عدم تمّكنها من اإلتصال بك.   

الشخص التالي: الخطوة 5: مشاركة الموارد والرسائل الرئيسية - تابع: تقييم الحالة الذهنية للناجية، وتبادل رسائل الدعم  	
وتشديد العزيمة معها، واإلعتراف بتجاربها ومشاعرها، والتأكيد على اختيارها لطلب الدعم.

ب لمكالمة/محادثة مباشرة للمتابعة، ثم قم بإنهاء المكالمة. 	 الشخص التالي: إغالق المكالمة: ناقش ورتِّ
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ة للتوزيع رقم 12: اإلستجابة لمكالمة هاتفية أو رسالة نصية قصيرة )انظر التمرين رقم 12( النشرة المعدَّ

فعلهالخطوة يجب  النشط ما  التواصل/اإلستماع  مهارات 
النّص عن  وعّينة  توظيفها  الواجب 

األولى:  الخطوة 
لترحيب  ا
لتقييم وا

وفقًا  القصيرة  النصية  الرسالة  أو  المكالمة  على  الرّد 
المثالية، في  الحاالت  إليه، في  لنموذج نّص مشار 

المساعدة.  أو حزمة موارد خط  الموّحدة  التشغيل  إجراءات 
بة  والمرحِّ الودودة  التمهيدية  العبارات  تساعد  أن  يجب 

بإحترام  المّتصل/ة  تحية  إّن  المّتصل/ة.  التواصل مع  في 
النشط  اإلستماع  في  والرغبة  باإلستعداد  توحي  وبطريقة 

بناء عالقة جيدة. أمور تساعد في  بكّل تواضع، كّلها 

تقّدم  وكيف  المكالمة،  على  تجيب  كيف 
المساعدة؟ ما  نفسك وتعّرف عن خط 

والعبارات  التحيات  عن  األمثلة  هي بعص 
لبناء  استخدامها  يجب  التي  الرئيسية 

المحادثة؟ بداية  منذ  جيدة  عالقة 

السرية وحدود  معايير  أذكر هنا أي أمر قد يحّد من السرية، تحديد 
تلتزم  التي  اإللزمي  اإلبالغ  ومقتضيات 

منظمتك بها 

أولي: جمع معلومات  تقييم  وإجراء  النشط  اإلستماع 
أن  الرئيسية. يجب  المخاوف  إلى فهم  باإلضافة  عامة، 

لتشغيل  ممتازة  نشط  إستماع  بمهارات  المجيب/ة  يتمّتع 
العنف ضّد  بخدمات مواجهة  الخاّص  المساعدة  خّط 

للمجيب/ة  األولي  التقييم  ويسمح  والفتيات.  النساء 
الناجين/ات  على  المخاطر  بتقييم  المساعدة  خط  على 

الموقف. إلحاح  عن مدى  واحتياجاتهم، فضاًل 

النشط  ما هي مهارات اإلستماع 
هذه  في  توظيفها  يجب  التي  الرئيسية 

عملية  أمثلة  إعطاء  يمكنك  هل  المرحلة، 
اللفظية  غير  العبارات/اإلشارات  عن 

بطريقة  ث  )التحدُّ استخدامها؟  الواجب 
الناجي/ة، وطرح  يقوله  ما  تعكس 

أسئلة   - المعلومات  وتقصي  األسئلة 
استخدام  مغلقة،  أسئلة  مقابل  مفتوحة 
تحديد  على  الناجي/ة  مساعدة  الصمت، 

مشاعره وإدراكها وما إلى ذلك(

الثانية:  الخطوة 
الدعم  تقديم 
والمعلومات

المتصلون/ يتصل  قد  والنفسي:  العاطفي  الدعم  تقديم 
ات خالل وقوع حادثة عنف أو بعدها مباشرة. وقد 

أن يكون هدف  أو في محنة. يمكن  يكونون مستائين 
ث  التحدُّ أو مجّرد  البحث عن معلومات،  إتصالهم هو 

للمكالمة  أّثر عليهم. وفقًا  أليم  إلى شخص ما عن حدث 
خط  على  المجيب/ة  سيقدم  المّتصل/ة،  واحتياجات 

أو  ُبعد  عن  االجتماعي  النفسي  الدعم  المساعدة 
الخدمات  حول  المعلومات  مشاركة  قبل  اإلستشارة، 

المتاحة.

للمجيب/ة  يمكن  كيف  عن  أمثلة  أعِط 
التعاطف  يعّبر عن  أن  المساعدة  على خط 

الشخص  فهم مشاعر  يتضمن  )الذي 
وتشجيع  محادثة  لفتح  بها  واإلعتراف 

على خط  للمجيب/ة  يمكن  كيف  الحوار(؟ 
تشمل  ال  بطريقة  التصّرف  المساعدة 

التقّبل؟ وتعكس  األحكام  إصدار 

على  تؤثر  التي  المشاكل  حول  دقيقة  تقديم معلومات 
ث. محدَّ إحالة  لمسار  تبعًا  المّتصل/ة 

خط  على  للمجيب/ة  يمكن  كيف 
المتصلين/ات  يشّجع  أن  المساعدة 

التخاذ  بالثقة  الشعور  على  ويساعدهم 
المتعّلقة  المعلومات  هي  ما  اإلجراءات؟ 
ينبغي  التي  المتاحة  الرئيسية  بالخدمات 

أواًل؟ عنها  ث  التحدُّ
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الثالثة:  الخطوة 
الخدمات  تقديم 

ُتعنى  التي 
باالحتياجات 

المحّددة

المستنيرة  الموافقة  وطلب  اإلحالة  احتياجات  تحديد 
للمنظمات  يمكن  الموارد:  إلى  المّتصلين/ات  وإحالة 
عبر  ُبعد  عن  المستنيرة  الموافقة  توثيق  كيفية  تقرير 
خالل  الموافقة شفهيًا  على  الحصول  يمكن  الهاتف. 

توثيقها  أو يمكن  اإلحالة،  المحادثة وذكر ذلك في نموذج 
بشبكة  إتصال  فيها  يتوفر  التي  المناطق  في  أخرى  بطريقة 

Skype/أو  اإللكتروني/سكايب  البريد  مثل  اإلنترنت، 
 .WhatsApp واتساب 

المجيب/ة  أن يساعد  الذي يمكن  ما 
المرحلة؟  المساعدة في هذه  على خط 
أمثلة عملية حول ما يمكن قوله؟  أي 

النشط/ اإلستماع  مهارات  )تشمل 
المرحلة:  هذه  في  الرئيسية  التواصل 

وإعطاء  الناجي/ة  يقوله  ما  على  التركيز 
العزيمة،  وتشديد  لذلك،  األولوية 

كالم  طريقة  يعكس  بشكل  ث  والتحدُّ
والتلخيص( بوضوح  ث  والتحدُّ الناجي/ة، 

تفعيل  ُبعد:  األزمة عن  وإدارة  السالمة  تخطيط 
الحاالت  الطوارئ وصياغة خطة سالمة في  بروتوكوالت 

المّتصل/ة  يكون  حين  الخطورة،  عالية  الطارئة/الحاالت 
في خطر وشيك مثاًل. يشّكل ذلك أهميًة بشكل خاص 

بعد حادثة عنف على  أو  يتصلون خالل  الذين  للناجين/ات 
الناجي/ة عن ميول  إذا كشف  أو  الحميم،  يد الشريك 

إنتحارية.

يجب  التي  الرئيسية  األسئلة  ما هي 
سريع/مرّكز  تخطيط  إلجراء  طرحها 

ُبعد؟ ما هو مثال على  للسالمة عن 
على  يجب  الطوارئ؟ متى  بروتوكول 

يطلب  أن  المساعدة  على خط  المجيب/ة 
المشرف/ة؟ دعم 

)المأوى،  العاجلة  الخدمات  إلى  الوصول  المساعدة في 
مساعدة  وتسريع  القانونية(  الشؤون  الشرطة،  الصحة، 

مباشرة  المّتصلين/ات  ربط  آخر،  مثال  الناجين/ات. 
والشرطة  المحلية  المالجئ  مثل  الخدمات  مي/ات  بمقدِّ

الموضوع ضمن صالحيات هذه السلطات وكان  )إذا كان 
إلى آخره.  من اآلمن اإلستعانة بها(، 

أن تكون  التي يجب  المعلومات  ما هي 
قبل  المساعدة  على خط  المجيب/ة  بحوزة 

إكمال هذه  يتمكن من  حتى  المكالمة 
الخطوة؟

الرابعة:  الخطوة 
المكالمة/ إنهاء 

المحادثة

حزمة  تحتوي  أن  )يمكن  داعمة  بطريقة  المكالمة  إنهاء 
ترعى ذلك( الموارد على نصوص موّحدة 

نّص موّحد إلنهاء  لنموذج  يمكن  كيف 
يكون؟ أن  المكالمة 

الخطوة 
الخامسة: 

بعد  المتابعة 
المكالمة/
المحادثة

وإجراء  كما هو مطلوب  الورقية  المعامالت  إستكمال 
المقّدر  الخطر  بحسب مستوى  الحاجة.  عند  اإلحاالت 

أو بعد  إجراء اإلحاالت مباشرة  الموقف، يمكن  وإلحاح 
أيام وفقًا للضرورة. قد تكون متابعة  إلى ثالثة  يوَمْين 

د من  للتأكُّ الطوارئ،  اإلحاالت ضرورية خاصة في سياقات 
المطلوبة. الخدمة  إلى  الوصول  الناجي/ة قادر على  أن 

الواجب  الخطوات األساسية  ما هي 
كيف  المكالمة؟  إنهاء  بعد  بها  القيام 

الذي  الخطر  لمستوى  وفقًا  يختلف هذا 
الخدمات  ما هي  الناجي/ة؟  يواجهه 

مباشرًة  تكون مطلوبة  قد  التي  األساسية 
عالية  المواقف  في  المكالمة  انتهاء  بعد 

الخطورة؟
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ة للتوزيع رقم 13: دراسة حالة حول كيفية التعامل مع الناجيات عبر الهاتف/إدارة المكالمات  النشرة المعدَّ
)انظر التمرين رقم 12(

مثال عن دراسة حالة:

ر/ة: يجب إكمالها من ِقَبل الميسِّ

أنت مدير حالة ُأحيلت إليه الحالة رقم C 9773 من ِقَبل المجيب/ة على خط المساعدة. الناجية مريم هي طالبة تبلغ من العمر 19 
عامًا وتعيش في ضواحي المدينة. ُسرق هاتف مريم وبعد أسبوع واحد، تلقت رسالة على إحدى وسائل التواصل االجتماعي تهددها 
بمشاركة صورها ومقاطع الفيديو الخاصة بها على اإلنترنت. حاولت مريم تجاهل التهديد، لكْن وبعد مرور أسبوع، إتصل بها صديق 

 وأخبرها أنه تم نشر صور حميمة لها على اإلنترنت. وهي إتصلت بخط المساعدة لطلب النجدة. هذه هي مكالمتك األولى مع الناجية.

توجيهات للمشاركين/ات الذين يقومون بدور الناجية خالل تبادل األدوار:

اآلن سوف تتلقى مكالمة من مدير منظمة مجتمع مدني، ُخذ في اإلعتبار التفكير في هذه األسئلة. 	

فّكر فيما قد تشعر به الناجية، كيف ستعّبر عن ذلك؟  	

كيف يمكنك التعبير عن احتياجاتك أو الخدمات التي تسعى للوصول إليها؟ 	

ما الذي يمثل إتصااًل إيجابيًا من شأنه أن يساعدك على سرد تجربتك للمجيب/ة على خط المساعدة؟ 	

ما الذي يمثل إتصااًل سيئًا يمنعك من سرد تجربتك؟ 	

ما هي أساليب التواصل التي يمكن أن تساعد في الحفاظ على سالمتك وعافيتك النفسية؟ 	

ما الذي كان على المجيب/ة فعله بشكل أفضل في التواصل معك؟

توجيهات للمشاركين/ات الذين يقومون بدور المجيب/ة على خط المساعدة خالل تبادل األدوار: 	

ما هي الطريقة المثلى للتواصل مع الناجية للمرة األولى عبر مكالمة هاتفية؟ 	

ما هي أسئلة األمان والحماية التي تفّكر في طرحها؟ 	

كيف يمكنك ممارسة اإلستماع النشط عند التواصل مع الناجية؟ 	

كيف يمكنك طرح األسئلة بطريقة تراعي حساسية الموقف؟ 	

د من أن الخدمات التي تقدمها تلّبي حاجتها؟ 	 كيف يمكنك التأكُّ
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ة للتوزيع رقم 14: العنف ضد النساء المماَرس عبر اإلنترنت )انظر التمرين رقم 13( النشرة المعدَّ
ر/ة يجب إكمالها من ِقَبل الميسِّ

التوجيهات:

قم بصياغة دراسة حالة تتالءم مع سياق بلدك. وتأّكد من تضمين كل التفاصيل المذكورة أدناه ومن تسليط الضوء على الحادثة 
األولية باإلضافة إلى كيفية تفاقم الموقف. من المهم اإلثبات بأن العنف ضد النساء المماَرس عبر اإلنترنت يمكن أن يتأّلف من عدة 
طبقات )إرتكاب أولي وثانوي(، وهو غالبًا ما يحدث في المجاالت العامة ويمكن أن يضاعف نسبة وصول المحتوى إلى رّواد اإلنترنت 
ووسائل التواصل االجتماعي وأن يضاعف بالتالي نسبة األذى بالنسبة إلى الناجيات. استخدم الصندوق رقم 18 من الدليل التوجيهي 

لتسليط الضوء على بعض الفوارق بين العنف المماَرس عبر اإلنترنت وخارجه، إنما حاول أيضًا إظهار ترجمة اإلساءة في الحياة 
الواقعية والتأثيرات المتصلة بها خارج اإلنترنت.

يمكنك إستيحاء أفكار لمحتوى دراسة الحالة عبر االطالع على نماذج دراسات الحاالت حول العنف ضد النساء المماَرس عبر اإلنترنت 
 في الوحدة التدريبية FTX: Safety Reboot التي تتناول العنف المبني على النوع االجتماعي من خالل زيارة الرابط التالي 

 https://en.ftx.apc.org/books/online-gender-based-violence/page/additional-resources-c5f 

للميّسرين/ات: مالحظة 

مّما  أكثر  اإلنترنت  عبر  العنف  لخطر  يتعّرْضَن  تمييز متعددة ومتقاطعة  يعانين من حاالت  اللواتي  النساء  أن  إلى  الدالئل  تشير 
اإلنترنت بسبب جنسهّن  عبر  المعاملة  األسود، مثاًل، لسوء  العرق  النساء من  تتعّرض  ما  اإلنترنت. فغالبًا  خارج  له  يتعّرْضَن 

بسبب  اإلنترنت  عبر  المعاملة  إساءة  إلى  جنسيًا  والعابرات  الجنسي  الميل  ومزدوجات  المثليات  النساء  تتعرض  كما  وعرقهّن، 
المتقاطعة  االجتماعية  الهويات  حول  بتضمينها  قمت  التي  التفاصيل  اإلعتبار  في  خذ  لذلك،  الجنسية.  وميولهّن  الجندر 

التمرين  يرّكز هذا  اإلنترنت. في حين  عبر  المجاالت  النساء في  لها  تتعرض  التي  األضرار  المباشر على  لتأثيرها  نظرًا  للناجية 
كافة  العنف على  لخطر  أيضًا  المراهقات  الفتيات  تتعّرض  أن  يمكن  إنما  اإلنترنت،  عبر  المماَرس  النساء  العنف ضد  على 

متزايٍد.  وبشكٍل  اإلنترنت  عبر  أشكاله 

التفاصيل التي يجب تضمينها في دراسة الحالة والتي ستشاركها مع المشاركين/ات على مراحل:

اسم الناجية والمعلومات الديموغرافية )الجنس، العمر، اإلعاقة، الطبقة االجتماعية، العرق، اإلثنية، وضع الالجئة أو النازحة . 	
داخليًا ومؤشرات الهوية األخرى(

البلد الذي تنتمي إليه الناجية والقوانين المرعية اإلجراء فيه التي يمكن أن تحمي الناجية. 	

ف ووتيرة . 	 ف، إمكانية وصول المعنِّ األحداث التي وقعت )حادثة العنف ضد النساء والفتيات التي وقعت، أين، هوية المعنِّ
العنف(

فين األولي/األوليين وبعض التفاصيل )حيث أمكن، وإذا كان ذلك ذات صلة بدراسة الحالة(. 	 ف/المعنِّ اسم المعنِّ

فين إذا لم يتم الكشف عن اسمه/أسمائهم )مثل لقبهم على اإلنترنت، إلى آخره(. 	 ف/المعنِّ تفاصيل عن المعنِّ

ف إذا ُوجدت. 	 العالقة بين الناجية والمعنِّ

كيفية تفاقم الحادثة وأين تكّرر العنف. 	

كيف انعكست الحالة على حياة الناجية خارج مجال اإلنترنت بعد أن بدأت على اإلنترنت. 	

كيف استجابت عائلة و/أو مجتمع الناجية. 	

مجاالت أخرى عززت حادثة العنف األولية . 		

تفاصيل عن األشخاص الذين انخرطوا بالحادثة. 		

أي أمر مهم آخر لفهم السياق أو الحالة. 		

https://en.ftx.apc.org/books/online-gender-based-violence/page/additional-resources-c5f
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ة للتوزيع رقم 15: كيف يمكن لمنظمات المجتمع المدني التي تقودها النساء أن تدعم النساء  النشرة المعدَّ
والفتيات الناجيات من العنف عبر اإلنترنت؟ )انظر التمرين رقم 13(

ما هي اإلجراءات 
الحالية؟

فعله  يمكنك  الذي  ما 
إضافي؟ بشكٍل 

لتحقيق  تحتاجها  التي  الموارد  ما هي 
ذلك؟

المال،  المثال،  )على سبيل 
المعلومات،  والمهارات،  األشخاص 

الوقت(

بناء قدرات العاملين/ات 
والمنظمة

المعلومات  تشارك 
عبر  العنف  حول 

اإلنترنت، ما هو، 
سبل  اإلبالغ،  كيفية 

المتاحة الدعم 

المباشر  الدعم  تقديم 
للناجيات

إدارة الحاالت

اإلحالة مسارات 

العالقات بناء 

مجاالت  إنشاء 
آمنة  افتراضية 

لألقران ومجموعات 



بالمساواة  المعنية  المتحدة  األمم  منظمة  للمرأة هي  المتحدة  األمم  هيئة 
عالمي  نصر  والهيئة هي  المرأة.  وتمكين  االجتماعي  النوع  على  المبنية 

فيما  تقدم  بإحراز  التعجيل  بغرض  نشأت  حيث  والفتاة،  المرأة  لقضايا 
العالمي. الصعيد  على  احتياجاتهن  بتلبية  يتصل 

المتحدة في وضع  الدول األعضاء في األمم  للمرأة  المتحدة  تدعم هيئة األمم 
مع  وتعمل  االجتماعي،  النوع  عى  المبنية  المساواة  لتحقيق  عالمية  معايير 

والخدمات  والبرامج  والسياسات  القوانين  لتصميم  المدني  والمجتمع  الحكومات 
المرأة على قدم  وراء مشاركة  المعايير. وهي تقف  تلك  تنفيذ  الالزمة لضمان 

زيادة  5 مجاالت ذات أولوية:  التركيز على  الحياة، مع  المساواة في جميع جوانب 
المرأة في جميع جوانب  المرأة، إشراك  العنف ضد  إنهاء  المرأة ومشاركتها،  قيادة 

المبنية  المساواة  وجعل  للمرأة،  االقتصادي  التمكين  تعزيز  واألمن،  السالم  عمليات 
الصعيد  على  وميزانيتها  التنمية  تخطيط  عملية  في  محورية  االجتماعي  النوع  على 

منظومة  عمل  وتعزيز  تنسيق  على  للمرأة  المتحدة  األمم  هيئة  تعمل  كما  الوطني. 
االجتماعي. النوع  على  المبنية  المساواة  مجال  المتحدة في  األمم 

UN Women Regional Office for Arab States
Villa 37 road 85, Maadi, Cairo

arabstates.unwomen.org
www.facebook.com/unwomenarabic

www.twitter.com/unwomenarabic
www.flickr.com/unwomen arabstates
www.instagram.com/unwomenarabic
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