


في إطار الورش التدریبیة ضمن المشروع، أقمنا عدد من الورش في محافظات والقاھرة 
الكبرى والدقھلیة وقنا والشرقیة.

تضمنت الورش العمل على جزئین أحدھما متعلق ببناء الكوادر المجتمعیة في المحافظات 
األربعة، واآلخر عمل على مواجھة الزواج المبكر من خالل الفن والذي استھدف الفتیات 

المعرضات للزواج المبكر.
نقدم في ھذه السلسلة من الكتیبات مادة تدریبیة ُجمعت من خبرات ومجھودات وأدلة مختلفة تم 

تصمیمھا واستخدامھا في ورشنا التدریبیة بالمشروع.
عملنا على إتاحة ھذه المادة التدریبیة في شكل رقمي إلتاحتھا للمھتمین من المدربین ومنظمات 

المجتمع المدني مع اإلشارة لذكر المرأة الجدیدة كمصدر للمادة التدریبیة عند استخدامھا. 
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مشروع مناھضة الزواج المبكر في القرى المصریة
 بالتعاون مع الوكالة اإلسبانیة للتعاون الدولي



فھم أعمق لدى المشاركین لتأثیر العنف المبني على النوع االجتماعي على النساء ●
والفتیات وكیفیة االستجابة الحتیاجاتھن.

فھم أعمق لحاجة النساء  إلى المساحات اآلمنة أثناء تقدیم الخدمة خلق مساحة ●
للثقة.

بناء قدرات المشاركین للقیام بتصمیم المساحات اآلمنة للنساء والفتیات.●
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أھداف التدریب



مكان خال من احتمال تعرضھن للصدمات، واإلجھاد، واحتمال تعرضھن لعنف، ●
الخوف واإلساءة).

أن یقدم لھن مقدمي الخدمة فرصة حقیقیة للتعبیر عن أنفسھن.●
یوفر المكان فرصة لتطویر مھاراتھن ومعارفھن ودعمھن التخاذ القرارات سواء ●

القرارات التي تدعمھن في وقف العنف الذي یتعرضن لھ أو في استكمال حیاتھن 
بعد تعرضھن لواقعة العنف بشكل مرضى.

یوفر لھن بشكل مباشر خدمات الدعم النفسي أو القانوني أو مكان إقامة آمن أو ●
لدیھ القدرة على إحالتھن ألماكن أخرى توفر ھذه الخدمات.
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 صفات المكان اآلمن لتلقي الخدمة:



توفیر األمان والسریة.●
عدم التمییز – االھتمام بكل ناجیة وإظھار االحترام الكامل لتجربتھا ومعاناتھا مع ●

األخذ في االعتبار وجود احتیاجات أكبر لالجئات والعابرین جنسیا، المیول 
الجنسیة المختلفة، واألشخاص ذوي اإلعاقة، األطفال.

احترام رغبات الناجیات واختیاراتھن ومراعاة حقوقھن وكرامتھن.●
تقدیم معلومات كاملة  حول الخدمات والخیارات المتاحة.●
حمایة ملفات/وثائق الحاالت وبیانات المستفیدات وضمان عدم تداول معلوماتھم ●

بین مقدمي الخدمة اال في اطار محدد وبعد استئذان الحالة.
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األولیة لتحقیق مصالح المستفیدات/الناجیات



سھولة الوصول بالنسبة للنساء والفتیات ومحاولة قدر اإلمكان مراعاة ●
االحتیاجات المختلفة لھن.

مساحة آمنة تضمن الخصوصیة.●
األمن (قد تتعرض المساحات اآلمنھ التي تقدم فیھا لذلك یجب تأمین المكان مثال ●

وجود أفراد أمن أو كامیرات مراقبة.
راحة المستفیدات /الناجیات (أماكن جیدة التھویة، یراعى فیھا معاییر النظافة)●
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شروط مكان تقدیم الخدمة



یجدب دائما األخذ في االعتبار:
 المخاطر التي قد تتعرض لھا النساء في مجتمعاتھم المحلیة.●
 جھات ومنظومة الدعم المتاحة.●
 أیة مخاطر محتملة  قد تتعرض لھا الناجیات ومقدمي الخدمة نتیجة ●

للبیئة المحیطة أو العالقات القبلیة والعائلیة.
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مراعاة السالمة واألمان للناجیات ومقدمي الخدمة



 األبنیة أو المساحات القائمة بالفعل■
 مدى توفر األبنیة والمساحات المخصصة إلقامة فضاءات تقضي النساء والفتیات أوقاتھن فیھا.●
 سھولة الوصول.●
 راحة النساء والفتیات ومدى مالءمة المكان لھن.●

 توفر المساحات الالزمة إلقامة منشآت جدیدة.■
 ضمان سالمة النساء والفتیات في أي موقع محتمل من حیث:■

عدم وجود أشیاء قد تلحق األذى بالنساء والفتیات.▪
القرب من المواقع غیر اآلمنة (مثل المواقع التي یتجمع فیھا الرجال، والمواقع غیر اآلمنة في ▪

أوقات معینة من الیوم، إلخ)
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الموقع



 یجب السعي لعمل شراكات مع:■
الجھات الحكومیة.▪
قیادة المجتمع المحلي.▪
المجموعات النسائیة والنسویة والحقوقیة.▪
المنظمات غیر الحكومیة ذات الصلة.▪

 الجھات التي تقدم خدمات للناجیات مثل:■
خدمات إدارة ودعم حاالت العنف القائم على النوع االجتماعي.▪
دور االستضافة.▪
خدمات الرعایة الصحیة والصحة اإلنجابیة.▪
المنظمات التي تقدم الدعم لذوي اإلعاقة.▪
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الشراكات



دعم الناجیات من العنف القائم على النوع االجتماعي.●
العالج والدعم النفسي واالجتماعیة.●
األنشطة الترفیھیة.●
إحالة الحاالت. ●
توفیر المعلومات ورفع مستویات الوعي.●
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أھم الخدمات واألنشطة لمركز الدعم/ مكاتب المساندة



یعمل على تمكین الناجیات من خالل اعتبار الناجیة مركزاً لعملیة المساعدة ویأتي ●
ذلك على أرضیة ومنھجیة المناصرة. 

یأخذ باالعتبار الجوانب الجسدیة، النفسیة، العاطفیة، االجتماعیة والروحیة ●
للناجیة، باإلضافة إلى تاریخھا الثقافي واالجتماعي ومجریات األمور في حیاتھا 

والتي من شأنھا دعم عملیة التعافي.
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النھج المرتكز على الناجیات



یتفھم ما یلي:●
كل شخص فرید في نوعھ.○
یتفاعل كل شخص مع العنف القائم على النوع االجتماعي بطریقة مختلفة، ○

ونتیجة لذلك، تصبح لدیھ احتیاجات مختلفة.
لكل شخص نقاط قوة وموارد وآلیات تكیف مختلفة.○
یحق لكل شخص أن یقرر من ھم األشخاص الذین یسمح لھم باإلطالع على ○

ما حدث لھ وما ینبغي أن یحدث لھ بعد ذلك.
یتم تصدیقھ وإیصال رسالة التصدیق واالطمئنان والتأمین على روایتھ.○
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تعّرف على الموارد المتاحة، بما في ذلك الخدمات الصحیة والنفسیة - االجتماعیة ●
والقانونیة. 

تعّرف على كیفیة الوصول إلى الخدمات وتقدیم الدعم للناجیات لتیسیر وصولھن ●
إلیھا، إما داخلیا أو خارجیا.

تقّید بإتباع المبادئ التوجیھیة لدعم الناجیات من العنف القائم على النوع االجتماعي.●
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كیفیة دعم الناجیات من العنف القائم على النوع االجتماعي



السالمة: ضع قائمة بأولویات السالمة واألمان بالنسبة للناجیات وغیرھن (مثال: أطفال ●
الناجیة، أنفسكم).

السریة: ال تفصح في أي وقت من األوقات عن أیة معلومات ألي جھة كانت دون ●
الموافقة المستنیرة من الناجیة، التي لھا الحق في اختیار األشخاص الذین یمكنھم، أو ال 

یمكنھم االطالع على ما حدث لھا. 
االحترام: استرشد دائما باحترام خیارات الناجیات ورغباتھن وحقوقھن وكرامتھن.

عدم التمییز: تعامل مع الناجیات على قدم المساواة واإلنصاف، بغض النظر عن عمر 
الناجیة، أو عرقھا، أو دیانتھا، أو جنسیتھا، أو إثنیتھا، أو میولھا الجنسیة، أو أیة 

خصائص أخرى.
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ساعد الناجیة على الشعور باألمان.●
حاول طمأنتھا وتشجیعھا ودعمھا.●
ال ُتْحِدث أي ضرر - احرص على عدم التسبب بمزید من الصدمات.●
احترم أفكار الناجیة ومعتقداتھا وآرائھا.●
تواصل معھا بطریقة فعالة.●
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التفاعل



إذا كانت الناجیة تتحدث ضمن مجموعة، اسألھا فیما إذا كانت ترید التحدث إلیك ●
على انفراد. 

التقي معھن في مكان آمن وسري.●
قم بتذكیر األشخاص الذین استمعوا إلفصاحات الناجیة بمبدأ السریة.●
حاول معرفة ما إذا كانت الناجیة تتعرض لخطر مباشر - إذا كان األمر كذلك، ●

ناقش استراتیجیات التخفیف من المخاطر.***
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ساعد الناجیة على الشعور باألمان



ال تستعجلھا، أو تغرقھا باألسئلة، أو تجبرھا على البوح بالتفاصیل.●
تذكر أن جلستھا معك قد تكون أول جلسة تتحدث فیھا عن معاناتھا.●
صدق ما تقولھ وصادق علیھ.●

استخدم ”عبارات مواسیة“ 
أشعر باألسف لما حدث لك/ أشعر باألسف لما تعانین منھ.●
سّرني أنك ُبحت لي بما حدث/ شكراً على إعالمي بما حدث.●
أھنئك على شجاعتك في إعالمي بما حدث. ●
ال تلومي نفسك على ما حدث.●
سوف أساعدك في الحصول على الدعم الالزم.●

17

حاول طمأنة الناجیة وتشجیعھا ودعمھا



تذكر أنك غیر مطالب بالحصول على جمیع المعلومات حول ما قد حدث للناجیة ●
أو بتقدیم المشورة لھا.

تذكر أن دورك ھو االستماع بطریقة داعمة إلى ما ترید الناجیة اإلفصاح لك عنھ ●
واحرص على أنھا تتلقى الدعم الذي تحتاجھ.

ال تصر على الحصول على التفاصیل الدقیقة لما حدث.●
ال تغضب وال تشعر باإلحباط.●
ال تطلب من الناجیة إعطائك معلومات حول أنماط سلوكھا قبل الحادث أو حول ●

تاریخ حیاتھا الجنسي.
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ال تحدث أي ضرر – احرص على عدم التسبب بمزید من الصدمات 
للناجیة



ساعد الناجیة على استعادة ھدوءھا.●
أتح الفرصة للناجیة للتحدث عندما ترید والتزام الصمت عندما ترید.●
ال تتخذ قرارات نیابة عنھا.●
احترم آراء الناجیة ورغباتھا.●
تحلى بالصبر.●
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احترم أفكار الناجیة ومعتقداتھا وآراءھا



منظمة مصریة، غیر حكومیة، ذات توجھ نسوي وقد بدأت نشاطھا عام 1984. 
نؤمن بحق النساء غیر المشروط في الحریة والمساواة والعدالة االجتماعیة كما نؤمن 
أن حقوق النساء االجتماعیة و السیاسیة واالقتصادیة، حقوقھن اإلنجابیة والحق في 
المواطنة جزء ال یتجزأ من حقوق اإلنسان، وال یمكن فصل النضال من أجل حقوق 

النساء عن نضال األمم والشعوب من أجل العدالة والتحرر من القمع.

nwrc@nwrcegypt.org
www.nwrcegypt.org

مؤسسة المرأة الجدیدة


