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مركز وفريق البحث
 )EfC( ”الثقافة من أجل التغيير“

لالستشارات والبحوث،  )EfC( هي شركة مستقلة  “الثقافة من أجل التغيير” 
متخصصة في: 

"• التعليم )ما قبل املدرسة فصاعدا والتعلم مدى احلياة( 
"• التنمية )الشراكات، فعالية املعونة، احلوكمة( 

"• املعلومات ونظم املعلومات
• حقوق اإلنسان، املساواة بني اجلنسني، اإلدماج

تتولى شركة »الثقافة من أجل التغيير«:

"• حتليل االستراتيجيات والسياسات
"• تقومي األداء

"• بناء القدرات واملؤسسات 
"• إجراء الدراسات واألبحاث

تتمثل مهمتنا في دعم التغيير الثقافي واالجتماعي اإليجابي. نعمل على توعية 

ومساعدة الناس واملنظمات لتمكني أنفسهم، عبر توفير اخلدمات االستشارية 

احملترفة للمستفيدين، واألبحاث املتينة واإلدارة الناحجة للمشاريع.

www.efc.co.uk :املوقع االلكتروني للشركة

الهاتف: 0044 207 247 3370

  info@efc.co.uk :البريد اإللكتروني

فريق البحث

لويز وذيريدج: باحثة لديها أكثر من 6 سنوات من اخلبرة في مجالي النوع االجتماعي 

والتنمية الدولية. كما أنها عضو بدوام كامل في فريق عمل الشركة.

الدكتورة جنان أسطه: طبيبة في اجلامعة األميركية في بيروت - املركز الطبي، لديها 

خبرة كبيرة في مجال العنف املبني على أساس النوع االجنماعي في لبنان.

بني  املساواة  عدم  العالم  في  االجتماعي  النوع  أساس  على  املبني  العنف  يعكس 

الرجال والنساء ويرسخه. انه يستحكم من خالل عالقات القوة والسيطرة، ثقافات 

الصمت، اإلنكار والالمباالة الثقافية والسياسية، ويؤثر على الرجال والنساء طوال 

حياتهم. 

أساس  على  املبني  بالعنف  املتعلقة  التدريبية  للموارد واملواد  املراجعة  هذه  تندرج 

النوع االجتماعي في لبنان ضمن االتفاقيات الدولية التي تشمل على سبيل الذكر 

ال احلصر: 

 )CEDAW , 1979( اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة -

 )DEVAW , 1993( إعالن القضاء على العنف ضد املرأة -

 )ICPD , 1994( االتفاقيات املتعلقة باملؤمتر الدولي للسكان والتنمية -

يشكل برنامج عمل املؤمتر الدولي للسكان والتنمية، 1994 إطارعمل صندوق األمم 

املتحدة للسكان في البلدان النامية. يلحظ برنامج العمل هذا متكني املرأة واملساواة 

مسؤولية  حتمل  على  الرجال  ويشجع  التنمية.1  في  أساس  كحجر  اجلنسني  بني 

بشكل  التركيز  مع  واألسري  اإلجتماعي  ودورهما  واإلجنابي  اجلنسي  سلوكهما 

خاص على الوقاية من العنف ضد النساء واألطفال )برنامج عمل املؤمتر الدولي 

للسكان والتنمية، الفقرة 4.27(. كما يدعو الدول،على مستوى الدولة، إلى »اتخاذ 

واملراهقني  املرأة  ضد  والعنف  التحرش  االستغالل،اإلساءة،  على  للقضاء  تدابير 

واألطفال« )برنامج عمل املؤمتر الدولي للسكان والتنمية، الفقرة 4.9(. تدعم هذه 

البيانات مقاربات صندوق األمم املتحدة للسكان في التنمية. 
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هناك العديد من املبادرات العاملية ملعاجلة العنف املبني على أساس النوع االجتماعي، 

حماية أولئك الذين يتعرضون له، منعه من احلدوث. تتنوع وتنتشر حركات املقاومة 

أساس  على  املبني  بالعنف  املتعلقة  واملوارد  التدريب  مواد  تستخدم  واالستجابة. 

النوع اإلجتماعي على الصعيد العاملي مصطلحات مختلفة، من العنف ضد املرأة 

االجتماعي،  النوع  أساس  على  املبني  العنف  أو  املرأة  العنف ضد  إلى  )والفتاة( 

وتعني أشياء مختلفة عندما تتم مناقشة »العنف«. إن اختيار اللغة واإلطار الثقافي 

مهمان للغاية. إن النساء هن ضحايا العنف بشكل متفاوت، ولكن استخدام »العنف 

يهدف  املراجعة،  هذه  في  احلال  هو  كما  االجتماعي«،  النوع  أساس  على  املبني 

إلى إظهار حقيقة أن العنف ينبع من عالقات القوة على أساس النوع االجتماعي 

املرأة  إن  والرجال.  الفتيان  ضد  يرتكب  أن  أيضا  وميكن  الهرمية،  والتسلسالت 

والرجل، كما ورد في بعض املوارد املفهرسة هنا، بحاجة إلى احلصول على طرق 

للتدريب والتعلم عن العنف املبني على أساس النوع اإلجتماعي ألن كالهما ميكن 

أن يكونا من الناشطني األقوياء من أجل إحداث تغيير إيجابي.

كان يتم في املاضي انتاج مواد التدريب املتعلقة بالعنف املبني على أساس النوع 

االجتماعي من قبل املنظمات الغربية، وكانت عادة ال تنطبق مباشرة على الظروف 

من  متزايد  عدد  املاضي، مت وضع  العقد  مدى  على  النامية.  البلدان  في  السائدة 

املواد املتعلقة بالعنف املبني على أساس النوع االجتماعي من قبل البلدان النامية 

واملناطق ذات الصلة بتلك الظروف. ان هذه املوارد األخيرة متوافرة لدى منظمات 

دولية وكذلك منظمات محلية.

يهدف العديد من املوارد املتعلقة بالعنف املبني على أساس النوع اإلجتماعي في 

األخيرة، مت  اآلونة  الظاهرة. وفي  هذه  الوعي حول  إلى رفع مستوى  األول  املقام 

بذل جهود لربط مواد التدريب واملوارد الهادفة إلى زيادة الوعي مع األدوات العملية 

وتنمية املهارات. يقر هذا بأن الناس بحاجة الى أساليب للممارسة وتقنيات أفضل 

انخراط  تشجيع  إلى  املاضي  العقد  مدى  آخرعلى  برزاجتاه  كما  تغيير.  إلحداث 

الرجال والفتيان في مجال التدريب والتعلم حول العنف املبني على أساس النوع 

العنف  عمل  في  الذكور  من  أكبر  عدد  يهدف ضم  االجتماعي كمشاركني وقادة.2 

النمطية  االجتماعي  النوع  كسرأدوار  إلى  اإلجتماعي  النوع  أساس  على  املبني 

والتوقعات، وتشجيع التضامن بني الرجل واملرأة في الكفاح ضد العنف املبني على 

أساس النوع االجتماعي.

يعتبرالعنف املبني على أساس النوع االجتماعي، بشكل متزايد، ظاهرة ذات أهمية 

في منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا )MENA(، »متجذرة في عالقات القوى 

املوجودة، اجلنسانية، الهوية الذاتية، بنية املؤسسات االجتماعية«.3 يستمر انتشار 

املعرفة والفهم جلوانب كثيرة من هذه املشكلة في مجتمعات الشرق األوسط وشمال 

افريقيا، بدليل العدد املتزايد من الدراسات واألبحاث التي أجريت حول هذا املوضوع 

في السنوات القليلة املاضية. وقد قام عدد قليل من البلدان )مبا فيها األردن ومصر 

وفلسطني وتركيا( باجراء دراسات استقصائية على نطاق واسع متحورت حول مدى 

انتشار العنف املبني على أساس النوع االجتماعي واملواقف حياله،4 واجرى البعض 

اآلخر منها، مبا فيه لبنان وسوريا، دراسات حول انتشاره ضمن مجموعات معينة 

من النساء.5 تبدو إعالنات اخلدمة العاّمة وامللصقات واملنشورات حول العنف املبني 

على أساس النوع اإلجتماعي واضحة، كما أن بعض ورش العمل التدريبية متاح 

للنشطاء واملهنيني في مجال العنف املبني على أساس النوع اإلجتماعي. 

على رغم البيانات احملدودة املتاحة إقليميا، من اجلدير بالذكر أن: 

)أ( العنف املبني على أساس النوع االجتماعي منتشر على نطاق واسع )بأشكال 

مختلفة(؛ 

االجتماعي ضمن  النوع  أساس  على  املبني  العنف  عن  املعلن  اإلنتشار  يقع  )ب( 

االطار املبلغ عنه في جميع أنحاء العالم؛ 

)ج( نسبة قبول العنف، وبخاصة العنف الزوجي، مرتفعة؛ 

)د( معظم الضحايا ال يطلب املساعدة، وبخاصة املساعدة الرسمية، وحتول عقبات 

كبيرة دون طلب املساعدة مبا فيها ندرة األماكن اآلمنة واملتاحة والفعالة للحماية 

والتدخل.

 

وعلى الرغم من هذه اخلصائص، لم يتم االعتراف بالعنف املبني على أساس النوع 

عربية،  دولة   22 أصل  فمن  املنطقة.  بلدان  جميع  في  كمشكلة رئيسة  االجتماعي 

صادقت 17 دولة فقط على اتفاقية CEDAW، وحتى ضمن الدول التي صادقت 

محدودة  االجتماعي  النوع  أساس  على  املبني  العنف  ملكافحة  تبدواجلهود  عليها، 

للغاية.

 أجرى مؤخرا املكتب اإلقليمي لصندوق األمم املتحدة للسكان في الدول العربية خريطة 

لألنشطة املتعلقة باملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة في املنطقة. وقد وجد أن مناذج 

العنف املبني على أساس النوع اإلجتماعي تختلف من بلد إلى آخر، وتشمل االعتداء 

اجلسدي والعنف والتحرش اجلنسي والعنف اللفظي والزواج املبكر وخيتان البنات. 

وهو يسلط الضوء على أن أنشطة توعية املجتمع احمللي وصانعي السياسات ومقدمي 

 اخلدمات شائعة، لكن باستطاعة املنطقة أن تستفيد من حتسني مشاركة املعرفة.6

لعبت األبحاث دورا مهما في تسليط الضوء على ما يحدث، وحددت االحتياجات 

والفجوات والقيود في العمل في مجال العنف املبني على أساس النوع االجتماعي. 

إلى  يلجأن  الناجيات  النساء  أن  املثال  سبيل  )على  قدمتها  التي  املعلومات  إن 

األسرة واألصدقاء  تعاطف  فقدان  من  خوفا  القصوى،  احلاالت  في  فقط  الشرطة 

وجتاهلهن من قبل الشرطة( لها تأثير على نوع التدريب الذي يتعني تقدميه وملن. قد 

تساعد األبحاث مقدمي التدريب حول العنف املبني على أساس النوع اإلجتماعي 

)مثل املنظمات غير احلكومية والوكاالت احلكومية( في فهم ما هي أنواع املعارف 
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واملهارات التي يحتاج إليها العاملون في مجال الصحة أو العاملون االجتماعيون، 

وفقا الحتياجات الناجني من العنف املبني على أساس النوع االجتماعي. كما ميكن 

لنتائج األبحاث أن تشير أيضا إلى نوع املوارد املخصصة لعامة الناس )ملصقات 

أو إعالنات التلفزيون( التي قد تساعد النساء والرجال للحصول على الدعم. وبهذه 

الطريقة، يبدو االرتباط قويا بني األبحاث املتعلقة بالعنف املبني على أساس النوع 

اإلجتماعي وتنمية موارده. 

صادق لبنان على اتفاقية CEDAW في عام 1996. ينص الدستور اللبناني على أن 

جميع الرجال والنساء متساوون أمام القانون في التمتع باحلقوق املدنية والسياسية 

على قدم املساواة وهي ملزمة بالقدر نفسه من الواجبات العامة دون أي متييز )املادة 

7(. إن العنف املبني على أساس النوع اإلجتماعي سائد في لبنان بأشكال مختلفة، 

غير  املنظمات  قّدرت  النفسي.  اجلنسي،  البدني،  الزوجي/املنزلي،  العنف  فيه  مبا 

احلكومية العاملة مع النساء املعنفات أن ما يقارب 80 في املئة من النساء ضحايا 
العنف املنزلي هن أيضا ضحايا العنف الزوجي.7

يتمتع صندوق األمم املتحدة للسكان بوصاية عاملية من أجل تعزيز حقوق كل من 

فيها  مبا  الفرص  وتكافؤ  بالصحة  تتسم  بحياة  التمتع  في  والطفل  واملرأة  الرجل 

ضمان كرامة كل فتاة وامرأة واحترامهما. إن برامجه متداخلة القطاعات وتشمل 

املناعة  نقص  وفيروس  والتعليم  األم  وصحة  اإلجنابية  الصحة  املثال  سبيل  على 

لبنان،  في  للسكان  املتحدة  األمم  صندوق  بدأ   ،2008 عام  في  البشرية/اإليدز. 

بدعم من احلكومة اإليطالية، مشروعا ميتد على سنتني ويهدف إلى النظر في دمج 

ومأسسة العنف املبني على أساس النوع االجتماعي في التخطيط الوطني والتنمية. 

يشكل هذا املشروع أحد أنشطة عدة منفذة في إطار خطة وطنية يتم تنفيذها من 

قبل الصندوق وشركائه حول العنف املبني على أساس النوع االجتماعي، مع إعطاء 

األولوية للـفترة 2011-2009.

ال يوجد دليل وطني موحد للتدريب واملوارد حول العنف املبني على أساس النوع 

االجتماعي، مع أفكار وأنشطة لالستعانة به من قبل مختلف املستخدمني.8 في عام 

2007، وضعت وزارة الشؤون االجتماعية دليال تدريبيا وطنيا للعاملني االجتماعيني، 

للنساء  اإلحالة  وتقدمي  للنساء  توعية  دورات  إجراء  كيفية  شأن  في  توجيهات  مع 

الناجيات من العنف.9 وضعت مؤخرا مفّوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني مبادئ 

توجيهية في شأن كيفية معاجلة ضحايا سوء املعاملة ودربت موظفيها ومقدمي الرعاية 

 الصحية في لبنان على استخدام هذه املبادئ؛ قد يصبح التقومي متاحا في وقت الحق.

كذلك ال يوجد نظام معلومات وطني أو قاعدة بيانات لرصد وتسجيل حاالت العنف 

املبني على أساس النوع اإلجتماعي ومتابعتها. عموما، هناك نقص في التخطيط 

طويل األجل والتنسيق والعمل في مجال العنف املبني على أساس النوع اإلجتماعي 

على الصعيد الوطني في لبنان، على الرغم من أنه يجري اتخاذ خطوات مهمة مبا 

فيها مشروع صندوق األمم املتحدة للسكان.

متثل الهدف من هذه املهمة في: 

»مراجعة جميع املراجع ومواد التدريب، واألدلة واألدوات التي مت تطويرها/تكييفها 

في لبنان املتعلقة بالوقاية من العنف املبني على أساس النوع اإلجتماعي واحلماية 

منه. باإلضافة إلى ذلك، يتعني على املراجعة أيضا تقومي مختلف أنظمة املعلومات 

الخ( املستخدمة حاليا أو سابقا لرصد وتقدمي  )البرمجيات والسجالت والنماذج، 

التقارير وتوثيق حاالت العنف املبني على أساس النوع االجتماعي« )صندوق األمم 

املتحدة للسكان، البنود املرجعية للمهمة(

للوصول إلى هذا الهدف، مت حتديد األهداف على الشكل التالي: 

دون  الوطني واملستويات  املستوى  على  املتاحة  املوارد  )أ( حتديد ومراجعة جميع 

الوطنية؛ 

)ب( حتليل الفجوات، مدى مالءمتها، أهميتها، شموليتها، طريقة استخدامها، وما 

إلى ذلك وفقا الحتياجات مختلف الفئات املستهدفة؛ 

)ج( اقتراح توصيات عملية للمستقبل لتنمية/تكييف املوارد/أدلة التدريب.

 

حتددت محصلة املهمة في صياغة تقرير ووضع دليل يشمل املوارد واملواد التدريبية 

املتعلقة بالعنف املبني على أساس النوع االجتماعي في لبنان، باللغتني االنكليزية 

والعربية.

الهدف
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شملت منهجية العمل املتفق عليها أربعة عناصر متميزة هي : إطالق العمل وجمع 

املعلومات؛ املجموعة البؤرية؛ صياغة التقرير/الدليل. 

إطالق العمل وجمع المعلومات

النوع  أساس  على  املبني  بالعنف  املتعلقة  واملوارد  التدريبية  املواد  حتديد  مت 

املعنية(،  االساسية  واألطراف  املستفيدين  مع  االتصاالت  خالل  )من  اإلجتماعي 

وجمعها وحتليلها. أبرزت هذه الوثائق األولية مزيدا من املوارد وحاجة إلى حتديد 

أوغير  املنشورة  املواد  من  أيا  يعني  أنه  إلى  أخيرا  التوصل  مت  »املورد«.  معنى 

املنشورة التي يتمثل هدفها الرئيس في التدريب والتعلم في موضوع العنف املبني 

على أساس النوع اإلجتماعي، مبا فيها: 

- أدلة التدريب، كتيبات أو أدلة املدربني؛ 

- أدلة مرجعية؛ 

- وثائق متعلقة مبجموعة بؤرية، ورشة عمل، حلقة دراسية، الخ؛ 

- ملصقات، نشرات، مواد مرئية؛ 

- كتيبات، منشورات ومعلومات، تعليم، مواد اتصال؛ 

- فيديو ومواد سمعية. 

جمع اإلستشاريون موادا من مجموعة واسعة من األطراف املعنية الوطنية والدولية.  

باجلهات  الئحة  وضعت  والفرنسية.  واإلنكليزية  العربية  باللغات  املوارد  جمع  مت 

املنظمات  من  قليل  عدد  في  الرئيسة  املواد  بها. متثلت مصادر  املعنية واالحتفاظ 

غير احلكومية اللبنانية، الوزارات احلكومية، املنظمات الدولية غير احلكومية، وكاالت 

األمم املتحدة واملؤسسات األكادميية في لبنان. 

تضمن الدليل 44 مادة ومورد تدريبي في موضوع العنف املبني على أساس النوع المنهجية وسير العمل

التي مت جمعها،  املوارد  نوعية  تقومي  أو  تقدير  تتضمن مسؤوليتنا  لم  االجتماعي. 

عالوة على أن تكون مناسبة وفي متناول هذه املراجعة. يرد كل مورد من هذه املوارد 

مع تعليقات موجزة حوله. 

خالل املشاورات مع األطراف املعنية، مت اخذ املعلومات ونظم البرامج احلاسوبية 

املستخدمة للرصد واإلبالغ وتوثيق احلاالت حول العنف املبني على أساس النوع 

اإلجتماعي في االعتبار. لذلك، امتدت املشاورات إلى مجموعة واسعة من الوزارات 

)مبا فيها وزارة الداخلية والبلديات، وزارة الصحة العامة، وزارة الشؤون االجتماعية(، 

املرافق العامة للتقارير )ضمن املنظمات غير احلكومية(، الشرطة وأقسام مختارة من 

اجلامعات واملستشفيات.

المجموعة البؤرية

استنادا الى قائمة األطراف املعنية التي مت التشاور معها الجراء املراجعة املكتبية، 

عبراإلستشاريون عن اهتمامهم بتنظيم مجموعة بؤرية حول املواد التدريبية واملوارد 

النوع االجتماعي، تستهدف األشخاص الذين  املتعلقة بالعنف املبني على أساس 

ينتجون املوارد بانتظام أو يرغبون في القيام بذلك. 

شمل املشاركون في املجموعة البؤرية األفراد الذين لديهم خبرة سابقة في مجال 

التدريب وممثلي املنظمات النسائية الذين لديهم اتصال طويل املدى مع الناجيات من 

النساء، وبالتالي قادرين على حتديد احتياجاتهن. و قد متت مراعاة شمل املنظمات 

الفلسطينية وغير الفلسطينية. 

عقدت املجموعة البؤرية جلسة في بيروت امتدت على مدى نصف يوم. وقد متثلت 

املراجعة جلمع  قبل هذه  املتبعة من  املنهجية  على  املناقشة والتعليق  في:  أهدافها 

املوارد، التعليق على املسائل املتعلقة بالوصول إلى مواد التدريب واملوارد املتعلقة 

بالعنف املبني على أساس النوع االجتماعي، تبادل املعلومات حول املواد املوجودة، 

حتديد  املواد،  من  املزيد  تكييف  أو  لتطوير  والفجوات  االحتياجات  استكشاف 

املستخدمني املستهدفني واملستفيدين من املوارد. 

بعض النقاط الرئيسة التي أثيرت من قبل املشاركني هي: 

)أ( يأتي معظم محتويات دورات التدريب التي أجريت في لبنان من موارد متاحة 

في األدبيات العاملية، لكن املراجع غير مذكورة، ما من شأنه ضمان مصداقية 

وموثوقية املعلومات املقدمة؛ 
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)ب( اقتصر معظم دورات التدريب على بضع ساعات التي قد ال تكون كافية لتطوير 

أو  للنتائج  التدريبات حتديد أهداف واضحة وتقومي ومتابعة  املهارات؛ ينقص 

األثر؛

)ج( مّتة مخاوف حيال مؤهالت بعض املدربني ومهاراتهم؛ 

)د( هناك مخاوف حيال ما إذا كان يتم تقدمي املوارد/التدريب بسبب أنه حاجة ذات 

أولوية أو بسبب أنه متعلق بطلبات اجلهات املانحة/املمّولة؛ 

كبير  حد  إلى  االجتماعيني  العاملني  محليا  املطّورة  املوارد  معظم  يستهدف  )ه( 

والعاملني في مجال الصحة بدرجة أقل – لكن يتعني أن تكون الرعاية والدعم 

للناجني من العنف املبني على أساس النوع اإلجتماعي متعددي القطاعات؛ 

على  املبني  العنف  على  القضاء  في  املتمثل  املدى  طويل  الهدف  أخذ  ينبغي  )و( 

أساس النوع اإلجتماعي في لبنان في االعتبار عند تطوير املوارد، فضال عن 

املدى القصير املثمثل في الرعاية واحلماية. يحدد ذلك محتوى املوارد واملجموعة 

املستهدفة.

صياغة التقرير/الدليل

يستخدم هذا التقرير والدليل حتليال ثالثي الطبقات لترتيب املوارد ونقدها: )أ( أصل 

املوارد، )ب( مجموعة املستخدمني، )ج( الهدف الرئيس للمورد. 

)أ( اصل املوارد 

يشير إلى ما إذا كان املورد هو أ. مكيف/منشأ في لبنان أو ب. مكيف/منشأ 

في اخلارج )إقليميا أو دوليا(. 

)ب( مجموعة املستخدمني 

 مت تصنيفها إلى خمس فئات: 

- األخصائيون االجتماعيون، 

- العاملون في مجال الصحة، 

- العاملون في حقل التربية والتعليم )مبن فيهم املعلمون، أساتذة اجلامعات، 

قادة الكشافة(، 

- العاملون في مجال النوع االجتماعي )مبا في ذلك املنظمات النسائية(، 

- العاملون في القطاع العام أواملنظمات غير احلكومية بصفة عامة. 

خالل حتديد املوارد في بداية املهمة، مت تعيني مجموعات مستخدمني أخرى مبا 

ولكن  املجتمع.  وقادة  السياسات  وصناع  والشرطة،  والقضاء  احملامون  فيها 

ليس هناك موارد مفهرسة لهؤالء املستخدمني، لذلك فهم مستبعدون.  

)ج( الهدف الرئيس 

 ترى هذه الطبقة الثالثة من التصنيف ما إذا كان املورد يهدف إلى )1( رفع مستوى 

تطوير   )3( أو  املستخدمني،  لدى  املعرفة  تطوير   )2( املستخدمني،  لدى  التوعية 

مهارات املستخدمني وأدواتهم وتقنياتهم. 

أنها  على  والتعليم  التدريب  مواد  شأن  في  العاملي  احلوار  متثيل  إلى  ذلك  يهدف 

توعية أوأنها أدوات ومركبات تدريب. إنها مفيدة لتقومي ما إذا كانت موارد العنف 

املبني على أساس النوع اإلجتماعي في لبنان مركزة بشكل كبير على احد مواضيع 

األهداف األساسية. بالنسبة إلى كل مورد أو مجموعة املوارد املصنفة أعاله، ينظر 

االستشاريون أيضا إلى النوع الرئيس للعنف املبني على أساس النوع االجتماعي، 

صلة املورد، الشمولية، طرق االستخدام، الثغرات.

 

املتاحة. وقد  املوارد  بني  مقارنة  اجراء  الثالثة من  الرئيسة  التصنيفات  متكن هذه 

تكررت عناوين املوارد عبر أكثر من مجموعة مستخدمني واحدة في هذا التقرير ألنها 

تستهدف عدة مستخدمني. لكن مت إدراج املورد في الدليل مرة واحدة فقط في إطار 

املجموعة األولى من املستخدمني.
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عليها، ورمبا ال متثل  املوارد وسهولة احلصول  بتوافر  املراجعة هي محدودة  هذه 

العريضة  إليها، اخلطوط  الوصول  يتعذر  التي  التدريبية  املواد  أو  القطاع اخلاص 

للدورة، األدلة، األدوات البصرية والسمعية ونصوص املواد التي قد تكون موجودة. 

وقد واجهت فريق المراجعة العقبات التالية

)أ( استغرق األمر وقتا طويال جلمع الوثائق – ميكن أن يكون الطرف املعني بطيئا 

بالرد، كما أن جمع املوارد والتحليل املتقدم للوثيقة استهلكا وقتا أكثر مما كان 

متوقعا. 

)ب( عدد قليل من املوارد املنتجة في لبنان متوافر إلكترونيا أو على اإلنترنت، ما يقيد 

التبادل وسهولة الوصول الى املراجع إلى حد ما. 

)ج( هناك موارد قليلة متاحة باللغة االنكليزية وإلى درجة أقل بالفرنسية. 

)د( أضاف توضيح نطاق مصطلح »املورد« ليشمل اعالنات اخلدمة العامة، األفالم 

القصيرة، النشرات، إلى تعقيد عملية املراجعة. 

علم  على  ليسوا  نسبيا  اجلدد  املوظفني  أن  املنظمات  في  املوظفني  تغير  يعني  )ه( 

بالتدريب املاضي أو املوارد العائدة إلى 15 عاما، فتصبح غير قابلة للوصول 

إليها/معرفة مفقودة.

)و( إن عدم وجود معلومات مفصلة عن املوارد )كيف مت تطويرها، إن كانت مجربة، 

الخ( أحبط احملاوالت للنظر في النوعية، الفائدة، وغيرها من املؤشرات. 

)ز( كان العديد من املنظمات متردد، غير قادر أو لم يوافق على مشاركة املواد أو 

املوارد بسبب عدم وجود توثيق، وبسبب املخاوف في شأن استنساخ املواد من العقبات والعوامل الميّسرة

دون موافقة. 

)ح( يتم تطوير كثير من املواد وموارد التدريب بحسب »الطلب« من قبل األفراد – ال 

يتم االحتفاظ بالوثائق من قبل املنظمات.

)ط( كتب موجزلعدد قليل جدا من الدورات التدريبية من اجل تكرارها في املستقبل. 

)ي( ال يوجد أي نظام معلومات وطني يتضمن بيانات عن العنف املبني على أساس 

نظام  لديه  املنظمات  من  قليال  عددا  أن  من  الرغم  وعلى  اإلجتماعي.  النوع 

معلومات خاص به مستخدم داخليا ألغراض محددة، من الصعب التقاط هذه 

النظم وتقوميها. حتتوي األنظمة على بيانات حساسة للغاية. 

الشكل  على  الميسرة  العوامل  تلخيص  يمكن 
التالي

الشخصية  واملعرفة  واالتصاالت  القائمة  الشبكات  االستشاريون  استخدم  )أ( 

املواعيد. أوصى  املرونة في جدول  الوثائق واتاحة بعض  لتسهيل عملية جمع 

املشاركون في املجموعة البؤرية بصنع استبيان قصير جلمع املعلومات حول 

املوارد بسرعة، ما سهل جمع البيانات. 

)ب( مت انتاج الوثائق الكترونيا حيثما أمكن ذلك، واستخدام وسائل املسح والعمل 

بالنسخ الورقية. 

)ج( عمل االستشاريون بثالث لغات وقسموا العمل وفقا لقدراتهم في اللغات

)د( عقد صندوق األمم املتحدة للسكان اجتماعا للشركاء في نيسان، مع الشركات 

بجمع  وعجل  واألفكار  التعريفات  تبادل  االجتماع  هذا  أتاح  املنفذة.  الثالثة 

املوارد املختلفة. 

أو  السابقني  املوظفني  الى  للعودة  االستشاريون  اخلبراء  أمكن، سعى  حيثما  )ه( 

األشخاص الذين لديهم العديد من سنوات اخلبرة، وفي حاالت أخرى جمعت 

فقط املوارد املعروفة واحلالية. 

)و( شجعت رسالة صندوق األمم املتحدة، في حدود ضيقة، املنظمات للمشاركة. 

مع مرور الوقت، ومع املزيد من التفاصيل حول االحالة والتطمينات، شاركت 

منظمات أخرى. 

)ز( قامت الوثيقة والتقرير في املقام األول بتوثيق املوارد املتاحة ومناقشتها من حيث 

ما هو معروف منها. إال أن ذلك يدل على حجم املوارد املتاحة ونوعها.

)ح( امضى االستشاريون وقتا بالتحدث إلى املنظمات التي لديها أنظمتها اخلاصة، 

ووزعوا استبيانا ملعرفة احلقائق األساسية. لم تتم مشاركة النظم إلكترونيا، لكن 

مت االطالع عليها كلما كان ذلك ممكنا.
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من بني أولئك الذين يعملون على العنف املبني على أساس النوع اإلجتماعي في 

لبنان، في مختلف القطاعات، هناك حماس كبير والتزام في املواد التدريبية واملوارد 

الالزمة لدعم وتعزيز الوعي واملعرفة واملهارات في مجال العنف املبني على أساس 

النوع اإلجتماعي في لبنان. إن القليل جدا من ضحايا العنف يبلغون عن جتاربهم، 

ومن املتوقع أن يؤدي تطوير املوارد حول العنف املبني على أساس النوع اإلجتماعي 

على نطاق واسع إلى زيادة االبالغ، كما يكفل للمرأة الشعور باألمان ويضمن لها 

املعرفة للقيام بذلك. من ناحية أخرى، وجدت هذه املراجعة أن هناك نقصا كبيرا في 

املوارد على الصعيد الوطني لهذه األغراض، وال سيما ملجموعات معينة وأشكال من 

العنف املبني على اساس النوع االجتماعي. 

اجلهود، وبالتالي  في  ازدواجية  املوجودة. وهناك  املوارد  بني  العالقة  غياب  يالحظ 

عدم وجود اتفاق موحد في شأن األولويات للتدريب وتنمية موارد العنف املبني على 

املبني على أساس  العنف  التركيز على  النوع اإلجتماعي من حيث مجال  أساس 

تبادل  هناك  ذلك.  الى  وما  املستخدمني  مجموعة  املوارد،  نوع  االجتماعي،  النوع 

بسيط موجود والذي من شأنه تعظيم استخدام املوارد وتنميتها ألفضل املمارسات. 

أدى هذا النقص في التبادل أيضا الى االزدواجية في العمل وموقف سائد يتحدد 

ب »املنافسة وعدم التعاون«. 

مع ذلك، يبدو أصحاب املصلحة على علم بذلك، كما تعكس موارد كثيرة واقع أنه 

اشتراط  خالل  من  اإلجتماعي  النوع  أساس  على  املبني  العنف  معاجلة  ميكن  ال 

كما  واحلماية،  الوقاية  من  كل  تستهدف  أن  يتعني  واحد.  قطاع  داخل  اخلدمات 

تتطلب مشاركة وتوفيراخلدمات من قبل قطاعات عدة مبا فيها كل تلك املشار إليها 

كمجموعات املستخدمني في هذا التقرير. 

حتى اآلن، ال يوجد أي دليل وطني جلمع ما هو موجود من موارد ومواد للتدريب في  أبرز النتائج واالستنتاجات

مجال العنف املبني على أساس النوع االجتماعي. يتحدد جزء من نية هذه املراجعة 

في أن يحقق الدليل تقدما نحو توفير قائمة شاملة والعمل أيضا من أجل االتفاق 

على اللغة واملصطلحات ذات الصلة بهذا املوضوع. 

يتعني ذكرعدد من النقاط الرئيسة التي تعكس حتليل املوارد: 

االجتماعيني  للعاملني  هي  إليها  الوصول  ميكن  التي  اللبنانية  املوارد  معظم   -

كمستخدمني وتستهدف النساء البالغات كمستفيدين؛ 

- غالبية املوارد واملنهجيات هي ورشات عمل تركز على رفع مستوى الوعي العام 

حول مفاهيم العنف املبني على أساس النوع اإلجتماعي وانتشاره واحلماية منه؛ 

- ليس هناك وجود لـ »صحائف املنتج« عن كل املوارد، ما يجعل من الصعب التأكد 

من األهداف األصلية والنتائج املتوقعة من املوارد؛ 

- إن كثيرا من املوارد يأخذ في االعتبار املستفيدين من محو األمية وأثر املوارد على 

عامة الناس، وبالتالي يكثراستخدام الصور املتحركة والفيديو؛ 

- يربط معظم املوارد اإلقليمية/الدولية العنف املبني على أساس النوع اإلجتماعي 

ببرامج وخدمات الصحة اإلجنابية واالتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان. 

مت النظر في نظم معلومات ثالث منظمات غير حكومية ألجل هذه املراجعة. تعتبر 

هذه املنظمات جديدة نسبيا ومصممة ألغراض محددة للمنظمة. تسجل أنواع مماثلة 

من البيانات كما أن لديها آليات متابعة مناسبة. تبدو النظم قادرة على العمل جيدا 

بشكل فردي وعلى حتقيق مقاصد املنظمة، ولكن يبقى السؤال حول ما إذا كانت 

البيانات أكثر فعالية إن مت استخدامها بكفاءة وجتميعها عن طريق نظام معلومات 

وطني ميكن أن تستخدمه منظمات عدة كما يسمح بتسهيل استرجاع البيانات )مع 

ضمان السرية واخلصوصية(. إن مثل هذا النظام املشترك يتيح الوصول إلى بيانات 

االنتشار بشكل أفضل، وميكن املنظمات من تنسيق املتابعة واإلحالة والتعلم من 

خبرات ومهارات اآلخرين في التعامل مع الناجني من االعتداء ومع أسرهم.
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هذه التوصيات موجهة إلى اجلمهور العام مبا فيه صندوق االمم املتحدة للسكان 

وغيره من وكاالت االمم املتحدة في لبنان، واملنظمات غير احلكومية أيضا في لبنان، 

والباحثني املستقلني واألكادمييني وصانعي السياسات وأي طرف آخرمن املهتمني.

وضع أدلة وموارد موحدة قليلة 

قد يساعد إنشاء أدلة تدريب موحدة حول العنف املبني على أساس النوع اإلجتماعي 

لكل قطاع مهني )الصحي االجتماعي، التعليمي، القانوني، الخ( على ضمان وجود 

لغة مشتركة ونشر مفاهيم متسقة وأدوات وتقنيات محددة للقطاع. ميكن أن تكون 

األدلة بشكل »رزمة موارد«، رمبا مكيفة من مواد إقليمية أو وطنية. ينبغي أن تكون 

وسهولة  مالءمة  لضمان  املستهدفة  املستخدمني  مجموعات  قبل  من  مجربة  األدلة 

االستخدام والقبول، مع اشراك املستخدمني في تطوير الدليل في حد ذاته. يتعني أن 

يكون احملتوى مراعيا للحساسية الثقافية. 

على  ينبغي  املقدمة.  املعلومات  جودة  ضمان  على  أيضا  األدلة  توحيد  يساعد 

عن ضمان  مسؤولني  يكونوا  أن  الدليل  إنشاء  عن  املسؤولة  اجلهة  أو  األشخاص 

جودة احملتويات. 

تقدم كتيبات تدريب املدربني املزيد من الدعم للمعارف واملهارات في كل قطاع، كما 

تشجع على تبادل التعلم بني األقران. ميكن إنشاء أدلة تدريب املدربني كـ »إضافة« 

إلى األدلة املوحدة.

توفير المواد التدريبية والموارد الالزمة لمجموعات التوصيات
محددة من المستخدمين

 

ان مجموعات املستخدمني التي حتتاج إلى موارد ومواد تدريبية أكثر وأفضل حول 

العنف املبني على أساس النوع اإلجتماعي هي : 

)أ( حقل التربية والتعليم )املعلمون ومديرو التعليم(

)ب( أفراد الشرطة واخلدمات القانونية )مبن فيهم احملامون( 

)ج( رجال الدين وقادة املجتمعات احمللية. 

قبل  املشاركة من  تكافؤ فرص  املوارد واستخدامها لضمان  إنشاء  يتم  أن  ينبغي 

الرجال والنساء داخل مجموعات املستخدمني هذه. 

أو  معين  مستفيد  الموارد  استهداف  ضمان 
مجموعة من المستفيدين 

هناك حاجة إلى أخذ املستفيدين في االعتبار في موضوع التدريب وتطوير املوارد 

وتقدميها. يحّدد من هو املستفيد نوع املوارد، املعلومات، النهج، اللغة، النمط وما 

إلى ذلك. غالبا ما يكون املستفيدون النهائيون النساء املعرضات للعنف، لكن اولئك 

الصغيرات،  الفتيات  أيضا  املستفيدون  يكون  قد  النساء.  من  مختلفة  أنواع  هن 

الفتيان، الرجال. 

الذين يفتقرون إلى موارد العنف املبني على  وجدت هذه املراجعة أن املستفيدين 

أساس النوع اإلجتماعي في الوقت الراهن هم : 

)أ( الشباب )الشباب واملراهقني(. ميكن أن ينشئ استهداف الشباب صورة إيجابية 

وفعالة في التأثير السلوكي طويل األجل والتغيير االجتماعي؛ 

)ب( الفئات املهمشة واملعرضة للخطر )خدم املنازل، العاملون في مجال اجلنس، 

الالجئون في املخيمات(.

 

اجراء تقويم منتظم للموارد والمواد التدريبية

ميكن أن يتحقق ذلك بشكل فعال من خالل، على سبيل املثال : 

)أ( توزيع استمارات وجمعها فورا في نهاية التدريبات وتخزينها في شكل مطبوع 

أو الكترونيا من قبل مزود التدريب )املنظمة وليس الفرد، كلما كان ذلك ممكنا(.  

وأهمية  وجدوى  جودة  لتقومي  مؤشرات  االستمارات  تتضمن  أن  ينبغي  كما 

وفعالية التدريب؛ 
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)ب( إنشاء أداة لتقومي متابعة املشاركني في التدريب في فترات زمنية استراتيجية، 

ذلك تسهيل  ثالثة أشهر، ستة أشهر، سنة. من شأن  بعد  املثال،  على سبيل 

التعرف إلى نتائج التدريب وأثره على املدى الطويل على الفرد والعمل؛ 

املستخدمني  على  وتأثيرها  واملواد  للموارد  خارجية  تقوميات  وإجراء  تخطيط  )ج( 

واملستفيدين. 

مع  علني  وبشكل  منتظمة  بصورة  التعاون 
مقدمي الموارد األخرى 

قد يصبح التعلم وانتشار األفكار حول أفضل املمارسات أفضل من قبل عبر تبادل 

النوع اإلجتماعي.   املبني على أساس  العنف  التدريب في  املوارد ومواد  املنظمات 

املبني  العنف  موضوع  غير  في  املوارد  مقدمي  لتشمل  العملية  هذه  ميكن حتجيم 

على أساس النوع االجتماعي، بحيث يتم إدماج العنف املبني على أساس النوع 

اإلجتماعي في كتيبات وأدوات قطاعات عدة مبا فيها حيث ال يحتل العنف املبني 

على أساس النوع اإلجتماعي مركزا أساسيا )على سبيل املثال، في مبادئ التوجيه 

في اخلدمات الصحية، والكتب املدرسية التعليمية وغيرها(. 

المواد  الستكمال  المراجع  من  قائمة  تقديم 
والموارد 

قد يؤدي ذلك إلى دعم املدربني ومطوري املوارد ليعرفوا أين ينظروا عندما يطورون 

مواد جديدة أو يكيفون مواد موجودة من أجل مجموعة مستخدمني مختلفة. كما ميكن 

للتدريب على العنف املبني على أساس النوع اإلجتماعي  أن تكون قائمة املراجع 

متنوعة، مبا فيها وصالت املواقع مع املواد اإلعالمية ) مقاالت جديدة، فيديو، صور(، 

ضد  التمييز  أشكال  جميع  على  القضاء  اتفاقية   ( الدولية  واإلعالنات  االتفاقيات 

املتعلقة بحقوق اإلنسان، األهداف  املواد  الطفل وغيرها من  اتفاقية حقوق  املرأة، 

اإلمنائية لأللفية(، أدلة وأدوات ورشات العمل الدولية ذات اجلودة، وأكثر من ذلك.

 

األدنى  الحد  مواصفات  من  مجموعة  إنشاء 
أساس  على  المبني  العنف  مجال  في  للمدربين 

النوع اإلجتماعي/اصحاب الموارد

يتعني النظر في احلد األدنى من املواصفات للتدريب وتنمية املوارد لضمان نوعية 

املوارد. ينبغي وضع هذه املواصفات بالتعاون مع جميع أصحاب املصلحة. وميكن 

لبنان،  في  اإلجتماعي  النوع  أساس  على  املبني  العنف  وخبرات  فهم  تشمل  أن 

ملختلف  املنهجيات  تكييف  على  القدرة  السياقات،  ملختلف  الثقافية  احلساسية 

متطلبات  تشمل  قد  التدريب وتقدميه.  تصميم  في  اخلبرة  املستخدمني،  مجموعات 

النتائج  املنهجية،  األهداف،  الرئيسة،  الغاية  وصف  للتدريب/املوارد  األدنى  احلد 

املتوقعة. 

بدال من ذلك، ميكن أن يكون إنشاء فريق أساس من املدربني في العنف املبني على 

أساس النوع اإلجتماعي تتم االستفادة منهم في مختلف املنظمات أمرا مفيدا، كما 

يضمن جودة تقدمي التدريب. قد يشكل هؤالء املدربني نقاط ارتكاز. من خالل تدريب 

املدربني ووضع شروط على املدربني ضمن املجموعة للتغيير الدوري )كل سنتني أو 

ثالث، على سبيل املثال( سيكون من املمكن ضمان تنمية القدرات املستمرة في هذا 

الفريق. من ناحية أخرى، قد يحد وجود فريق أساس أيضا من قدرة األشخاص 

خارج الفريق على تطوير مهاراتهم وتوفير تدريب جيد النوعية في مجال العنف املبني 

على أساس النوع االجتماعي. 

حول  للمعلومات  وطني  نظام  وضع  في  النظر 
العنف المبني على أساس النوع اإلجتماعي 

هناك حاجة ماسة إلى نظام معلومات وطني جلمع وتخزين بيانات العنف املبني على 

نظام معلومات آخر، مثل  النظام متكامل مع  يكون  قد  النوع االجتماعي.  اساس 

العمليات وأنواع  ان يستفيد من  النظام  ينبغي على هذا  الصحية. كما  املعلومات 

البيانات املخزنة من قبل املنظمات غير احلكومية )مبا فيها تلك التي متت مراجعتها 

ألغراض هذه الدراسة(. ينبغي إن يشمل تطوير النظام مجموعة واسعة من أصحاب 

املصلحة من احلكومة ووكاالت األمم املتحدة واملنظمات غير احلكومية واألفراد. 
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