
أنيك جيفيرز كاثي تايلور ماريسا دروست جيني ويليامز

 الدروس المستفادة حول الوقاية األولية
 من العنف ضد النساء والفتيات في منطقة

آسيا والمحيط الهادي



شكٌر وتقدير 
يود فريق برنامج شركاء من أجل الوقاية )P4P( أن ُيعرب 

عن تقديره العميق لجميع الشعوب، والمجتمعات المحلية، 
والمنظمات المحلية، والمنظمات الوطنية، وقادة المجتمع، 
والوزارات الحكومية، والوكاالت الدولية الذين احتضنوا 

المشروع وقادوه إلى النجاح. نهنئ جميع الِفَرق على النتائج 
الشّيقة واإليجابية التي حققوها.

كما نشكر وزارة الشؤون والتجارة الخارجية االسترالية 
)DFAT( على دعمها السخي والمتواصل لبرنامج P4P في 

مرحلتيه األولى والثانية.

 )TAG( ونود اإلقرار بفضل المجموعة االستشارية الفنية
واللجنة التوجيهية لبرنامج P4P، حيث ساعدت مدخالتهما 

ودعمهما طوال الفترة في نجاح فريق البرنامج في مهمته.

كما نود أن نشكر مراجعي هذا التقرير ومحّرريه: ميليسا 
ألفارادو؛ انغريد فيتزجيرالد؛ كوه مياوي؛ صوفي نامى؛ 

ريتشارد بيرس؛ براغيا سينغ؛ وميكيو يامادا.

نأمل أن يتم تعزيز النتائج اإليجابية لهذا المشروع كي تنمو 
أكثر وأكثر حتى تتمكن النساء والفتيات من التمتع بشكٍل كامل 
بحقهن في العيش دون عنف، وحتى تمثل الخصائص الصحية 
وغير العنيفة والُمنِصفة لدى الرجال والفتيان األشكال األكثر 
شيوعًا وقبواًل للذكورة. لقد أثبت برنامج P4P أن مثل هذا 

المستقبل ممكن، وأن الدروس الُمستفادة التي استعرضناها هنا 
يمكن أن تساعد الِفَرق في االضطالع بهذا العمل الهام.
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ملخص تنفيذي

بين عامي 2014 و2018، قام برنامج شركاء من أجل 
الوقاية )P4P( Partners for Prevention(( بدعم 
مشاريع للوقاية األولية من العنف ضد النساء والفتيات في 

خمسة بلدان هي: بنغالديش وكمبوديا وإندونيسيا وبابوا غينيا 
الجديدة وفيتنام. يصف هذا التقرير الدروس المستفادة من 

مختلف جوانب هذا البرنامج، وذلك إللقاء نظرة فاحصة على 
االستراتيجيات الناجحة والتحديات القائمة، مع تقديم توصيات 

عملية لبرمجة جهود الوقاية.  تغطي هذه الدروس المستفادة 
والتوصيات ستة مواضيع.

الموضوع األول: فهم الوقاية األولية من 
العنف ضد النساء والفتيات

وجدنا أن معظم ِفَرق المشاريع وأصحاب المصلحة والمنفذين 
كانوا من ذوي الخبرة في مشاريع االستجابة للعنف ضد 

النساء والفتيات - على سبيل المثال توفير الرعاية للناجين - أو 
أنشطة زيادة الوعي. ومع ذلك، فقد كانوا بحاجة بصورة مكثفة 

إلى بناء قدراتهم لفهم الوقاية األولية من العنف ضد النساء 
والفتيات. وقد استثمر برنامج P4P بشكٍل مكثف في عملية 

بناء القدرات تلك، مما أدى إلى تحسين قدرات مجموعات 
متعددة على المستوى الوطني والمجتمعي في البلدان الخمسة 

في هذا المجال.

الموضوع الثاني: تصميم وتطوير وتكييف
حاَفظ برنامج P4P على اتباع منهج قائم على األدلة، أواًل من 

خالل تشجيع الِفَرق على تطوير نماذج لنظرية التغيير مبنية 
على األدلة المتاحة واستخدام البيانات من المصادر والخبرات 

المحلية لتكييف التدخالت ووضعها في سياقها بطريقة منهجية.  
كان من المهم البناء على المقاربات الفعالة والواعدة القائمة 

حاليًا للوقاية األولية وتكييفها، مثل: )1( معالجة عدم المساواة 
بين الجنسين؛ )2( استخدام نهج تشاركي لتسهيل التحوالت 

في محيط األفراد واألسر والمجتمعات؛ )3( الحفاظ على مدة 
وتواتر الجلسات لدعم عمليات التحول المنشودة. 

وقد أدى دمج وتعزيز العمل التطوعي في جميع جوانب 
تدخالت الوقاية األولية من العنف ضد النساء والفتيات إلى 

تحقيق نتائج واعدة الستمرار النشاط. ورغم أن معظم الِفَرق 
وجدت أن التدخالت معقدة وصعبة وتتطلب الكثير من الوقت 

في مراحل التصميم والتطوير والتكييف، إال أنه كان من 
المشجع جًدا أن نرى هذا االستثمار والجهد المكثف يؤتي ُأُكله 

من خالل التغيرات التي أحدثتها التدخالت بين المستفيدين منها 
وعائالتهم ومجتمعاتهم.
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الموضوع الثالث: تنفيذ التدخالت

بشكل عام، تشير الدروس المستفادة حول هذا الموضوع 
إلى أهمية التعاون بشكٍل كامل مع المجتمعات في جميع 

مراحل عملية التخطيط والتنفيذ من أجل زيادة قدرتها على 
تقّبل التدخل وتقّبل عملية تحويل األعراف االجتماعية وتولي 

زماهما. استفادت المشاريع من الشراكة المجتمعية وكذلك 
من الموظفين والُميّسرين الذين: )1( اعتنقوا مبادئ ومهارات 
التدخل إلحداث عملية التحول لهم أنفسهم؛ )2( التزموا بقوة 

بالمتطلبات اللوجستية والفنية للمشروع؛ )3( كانوا مدعومين 
بقوة طوال فترة عملهم. ونظرًا لكون العنف ضد النساء 

والفتيات مشكلة منتشرة في المجتمعات، فإنه من الضروري 
دمج خدمات دعم االستجابة للناجين من العنف ضد النساء 
والفتيات، أو توفير إمكانية اإلحالة إلى الخدمات المعنية، 

ضمن مشاريع الوقاية.

الموضوع الرابع: الرصد والتقييم

أسهم برنامج P4P كذلك في تقديم أدلة على الوقاية األولية 
من العنف ضد النساء والفتيات في منطقة آسيا والمحيط 

الهادي من خالل استراتيجيات الرصد والتقييم الدقيقة لكل 
مشروع. وقد ُصممت هذه االستراتيجيات لتناسب النطاق، 
والموارد المتاحة، ونظرية التغيير لكل مشروع، وبالتالي 

كان من المفيد أن تعمل ِفَرق تصميم التدخالت وِفَرق تصميم 
عمليات الرصد والتقييم معًا بشكٍل وثيق.  ورغم أنه قد يكون 

من الصعب تحديد وقياس تحول األعراف االجتماعية على 
المستويات المتعددة للنموذج االجتماعي اإليكولوجي، فقد 

تمكنت المشاريع من جمع بيانات كمية ونوعية قّيمة أظهرت 
التأثيرات المختلفة للتدخالت.  وجدت جميع الِفَرق أنه من 
المشّجع رؤية نتائج جهود التدخل الخاصة بها موثقة بشكل 

منهجي وأن بوسعها اآلن استخدام تلك البيانات لتوجبه العمل 
المستقبلي. ونظًرا لحساسية موضوع العنف ضد النساء 

والفتيات والبحث فيه، دعم برنامج P4P كل فريق للحصول 
على موافقة أخالقية على عمليات الرصد والتقييم من 

المؤسسات المحلية المعنية.

الموضوع الخامس: التعلم التشغيلي

كانت المتطلبات الفنية واألخالقية والتشغيلية للوقاية األولية 
من العنف ضد النساء والفتيات مختلفة عن تلك التي اعتادت 
عليها الِفَرق في إدارة مشاريعها األخرى. ولذلك، قدم برنامج 
P4P تعزيًزا مستمًرا للقدرات ومشورة فنية للِفَرق لضمان 

نجاح المشاريع التجريبية باإلضافة إلى زيادة الجاهزية 
لمواصلة هذا العمل. وكان برنامج P4P نفسه، وكذلك 

جميع مشاريع برنامج P4P في البلدان الخمسة، كلها برامج 
مشتركة أو شملت شراكات عبر الوكاالت والقطاعات. 

وّفر هذا النوع من البرمجة متعددة القطاعات فرصًا كبيرة 
لإلسهامات التكميلية وعمليات بناء القدرات عبر القطاعات، 

مما قد يؤدي إلى برامج وقاية أولية ناجحة على المدى الطويل 
في البلدان الخمسة وجميع أنحاء المنطقة.

الموضوع السادس: الَمْيزنة

ُتعّد الشواغل المتعلقة بالتمويل والميزانية أمرًا معتادًا في 
معظم المشاريع، وليست الوقاية األولية من العنف ضد النساء 
والفتيات استثناًء في هذا الصدد. غير أنه، وبسبب االستثمار 
بكثافة في مجاالت بناء القدرات، والتنمية، واإلدارة الالزمة 

للوقاية األولية من العنف ضد النساء والفتيات، يمكن أن تكون 
 ،P4P الميزانيات محدودة بصورة خاصة.  عبر برنامج
كانت الِفَرق متمرسة للغاية وذهبت إلى أبعد الحدود لتعبئة 

الموارد، وتقاسم التكاليف، وتقليل األعباء اإلدارية، واالستفادة 
من الموارد األخرى لدعم التدخالت.

وفي الختام، لقد استثمر برنامج P4P وِفَرق المشاريع في 
كل بلد بشكٍل مكثف في بناء القدرات، والتنمية، والتكييف، 

والتنفيذ، واإلدارة، والرصد والتقييم لتدخالت الوقاية األولية 
من العنف ضد النساء والفتيات. وقد أسفر هذا االستثمار 
والشراكات الجادة في جميع جوانب المشروع عن العديد 

من الدروس القّيمة المستفادة، وال سيما التغّيرات المشّجعة 
التي تحققت داخل فرق المشروع وكذلك بين المشاركين في 

المشروع وأسرهم ومجتمعاتهم. 
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ظهرت أربع توصيات شاملة عبر 
الموضوعات المختلفة:

االستثمار في التنمية الجيدة والمستمرة للقدرات وفي التعلم . 1
المستمر.

إقامة شراكات متعددة القطاعات وااللتزام بالتحوالت . 2
الشخصية والتنظيمية، والعمليات التي تلتزم بالمبادئ 
التوجيهية، والمكونات األساسية للوقاية األولية القائمة 

على األدلة.
البناء على قاعدة األدلة للوقاية األولية من العنف ضد . 3

النساء والفتيات واإلسهام فيها.
التخطيط الجيد وتخصيص الموارد الكافية.. 4

نأمل أن ُتستخدم هذه الدروس والتوصيات لترشيد العمل 
الناجح والمتواصل بشأن الوقاية األولية. وستكون الوقاية 
الفعالة على نطاق واسع ضرورية لتحقيق هدف التنمية 

المستدامة رقم 5 بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين النساء 
والفتيات، وال سيما المستهدف 5.2 الخاص بالقضاء على 

العنف ضد النساء والفتيات. ومن الالفت للنظر أنه عند حدوث 
استثمار مكثف في الوقاية األولية القائمة على األدلة وااللتزام 

بها، تتحقق تحوالت واعدة على مستوى الفرد واألسرة 
والمجتمع.
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ملخص بالمنتجات المعرفية 
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Regional Knowledge Products
● Promising strides toward ending violence 

against women and girls in Asia and the 
Pacific Region: Results from Partners 
for Prevention pilot interventions in four 
countries Partners for Prevention Lessons 
Learned about Primary Prevention of 
VAWG in Asia and the Pacific Region

● Lessons Learned about volunteerism 
within the context of primary prevention 
of VAWG

● Evaluation of Partners for Prevention 
Regional Joint Programme for 
Prevention of Violence Against Women 
and Girls in Asia and the Pacific

Country Products

Bangladesh

 Factsheet(: Building Capacity( صحيفة الحقائق ●
to Prevent Violence Against Women:

 Policy Brief(: Stopping the( موجز السياسة ●
violence before it starts: Reducing 
Violence Against Women in Bangladesh

Cambodia

 Factsheet(: Building our( صحيفة الحقائق ●
Future: Supporting Healthy and Happy 
Relationships

 Intervention evaluation( تقرير تقييم التدخل ●
report(: Cambodian Endline Report

 Policy Brief(: “Shaping Our( موجز السياسة ●
Future: Developing Healthy and Happy 
Relationships” Primary Prevention 
Intervention with Young Adolescents and 
Caregivers in Kampong Cham, Cambodia

 Cambodian( تقرير الدروس المستفادة - كمبوديا ●
Lessons Learned Report(: “Shaping 
Our Future: Developing Healthy and 
Happy Relationships” Primary Prevention 
Intervention with Young Adolescents and 
caregivers in Kampong Cham, Cambodia

11
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https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://www.partners4prevention.org/sites/default/files/resources/ban_0.pdf
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://www.partners4prevention.org/sites/default/files/resources/ban_0.pdf
http://partners4prevention.org/resource/stopping-violence-it-starts-reducing-violence-against-women-bangladesh
http://partners4prevention.org/resource/stopping-violence-it-starts-reducing-violence-against-women-bangladesh
http://partners4prevention.org/resource/stopping-violence-it-starts-reducing-violence-against-women-bangladesh
http://www.partners4prevention.org/resource/cambodia-factsheet
http://www.partners4prevention.org/resource/cambodia-factsheet
http://www.partners4prevention.org/resource/cambodia-factsheet
http://www.partners4prevention.org/resource/cambodia-lesson-learnt-report
http://www.partners4prevention.org/resource/cambodia-lesson-learnt-report
http://www.partners4prevention.org/resource/cambodia-lesson-learnt-report
http://www.partners4prevention.org/resource/cambodia-lesson-learnt-report
http://www.partners4prevention.org/resource/cambodia-lesson-learnt-report
http://www.partners4prevention.org/resource/cambodia-lesson-learnt-report
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 ●  الكتيب الدليلي للتدخل )مجموعة المراهقين - بلغة
 Intervention Manual )Adolescent ,الخمير(
group – Khmer(: ស�ៀវស�ៅណែនាំ 
�ម្រាប់អមនក�ម្រប�ម្រួ សកមរងវ័យជំទង  
ស�មពោះសទៅកាន់អនាគត្ប�់សយើង៖ អ�ិ
វឌមឍន៍ទំនាក់ទំនងម្បកបស�ោយផា�ុខ�ាព 
និង�ាព្ីក្ាយ

 ●  الكتيب الدليلي للتدخل )مجموعة مقدمي الرعاية - بلغة
 Intervention Manual )Caregiver ,الخمير(
group – Khmer(: ៀវ ំ � ប់អក� ប� ល 
អកចិឹរបីច់ ងវ័យជំទង់ ើង ៀរខន ច៖ ំ �ល់ 
ងវ័យជំទង់កង្អ�ិវឌ ន៍ទំក់ទំនង កបយ�ុកព 
និងព្កយ

 ●  ,الكتيب الدليلي للتدخل )مجموعة المراهقين - باإلنجليزية(
Intervention Manual )Adolescent 
group – English(: Shaping Our Futures: 
Developing Healthy and Happy 
Relationships Adolescents Manual, 
Second Edition, 2018

 ●  الكتيب الدليلي للتدخل )مجموعة مقدمي الرعاية
 Intervention Manual ,- باإلنجليزية(
)Caregiver group – English(: Shaping 
Our Futures: Developing Healthy and 
Happy Relationships Caregivers Manual, 
Second Edition, 2018

Social Media:

● UNV Mana discussing volunteerism:
● Fostering The Links Between 

Adolescents And Caregivers:
● Start Young, And In The Home: How 

To Make Gender-Equal Violence-Free 
Families The New Norm:

● Family Members Empowered To Reject 
Violence Against Women And Girls In 
Cambodia:

● Speaking out against violence:
● Breaking the cycle of intergenerational 

violence:
● Breaking the cycle of intergenerational 

violence:
● Family members empowered to reject 

violence against women and girls in 
Cambodia:

Indonesia

 Factsheet(: Reimay( صحيفة الحقائق ●
)Reaching Papuan Prosperity( 

 Intervention evaluation( تقرير تقييم التدخل ●
report(: Evaluation of Reimay: Reaching 
Papuan Prosperity

 :Policy Brief(: Reimay( موجز السياسة ●
Reaching Papuan Prosperity

● Engaging Young People to Change 
Social Norms and Promote Gender 
Equitable Relationships

 Indonesian( تقرير الدروس المستفادة - إندونيسيا ●
Lessons Learned: Reimay(: ‘Reaching 
Papuan Prosperity’ Community- Based 
Primary Prevention Intervention with 
Young Adolescents and Caregivers, 
Jayapura District, Papua, Indonesia

 ●  الكتيب الدليلي للتدخل )مجموعة المراهقين - بلغة
 Intervention Manual )Adolescent ,الباهاسا(
group – Bahasa(: Reimay: Mencapai 
Kesejahteraan Papua Buku Pedoman 
Lokakarya Untuk Remaja )Umur 12–16(

 ●  الكتيب الدليلي للتدخل )مجموعة مقدمي الرعاية - بلغة
 Intervention Manual )Caregiver ,الباهاسا(
group – Bahasa(: Reimay: Mencapai 
Kesejahteraan Papua Buku Pedoman 
Lokakarya Untuk Pengasuh

 ●  ,الكتيب الدليلي للتدخل )مجموعة المراهقين - باإلنجليزية(
Intervention Manual )Adolescent group 
– English(: Rai Mai: Reaching Papuan 
Prosperity, Adolescents Manual

 ●  الكتيب الدليلي للتدخل )مجموعة مقدمي الرعاية -
 Intervention Manual )Caregiver ,باإلنجليزية(
Group – English(: Rai Mai: Reaching 
Papuan Prosperity, Caregivers Manual

Social Media:

● UNV Grace discusses volunteerism: 
● In Papua, Indonesia, Violence 

Prevention Programmes Are 
Transforming Communities One Person 
At A Time:
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http://www.partners4prevention.org/news/promoting-volunteerism-prevent-violence-against-women-and-girls-cambodia%20%2010.
http://www.partners4prevention.org/news/fostering-links-between-adolescents-and-caregivers
http://www.partners4prevention.org/news/fostering-links-between-adolescents-and-caregivers
http://www.partners4prevention.org/news/start-young-and-home-how-make-gender-equal-violence-free-families-new-norm
http://www.partners4prevention.org/news/start-young-and-home-how-make-gender-equal-violence-free-families-new-norm
http://www.partners4prevention.org/news/start-young-and-home-how-make-gender-equal-violence-free-families-new-norm
http://www.partners4prevention.org/news/family-members-empowered-reject-violence-against-women-and-girls-cambodia
http://www.partners4prevention.org/news/family-members-empowered-reject-violence-against-women-and-girls-cambodia
http://www.partners4prevention.org/news/family-members-empowered-reject-violence-against-women-and-girls-cambodia
https://partners4prevention.exposure.co/speaking-out-against-violence
https://partners4prevention.exposure.co/breaking-the-cycle-of-intergenerational-violence
https://partners4prevention.exposure.co/breaking-the-cycle-of-intergenerational-violence
https://www.youtube.com/watch?v=t2DALcf9ItU&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=t2DALcf9ItU&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=BFRcspdUU3E&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=BFRcspdUU3E&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=BFRcspdUU3E&t=7s
http://partners4prevention.org/resource/indonesia-factsheet%20%202.
http://partners4prevention.org/resource/indonesia-factsheet%20%202.
http://www.partners4prevention.org/resource/indonesia-lessons-learnt-report
http://www.partners4prevention.org/resource/indonesia-lessons-learnt-report
http://www.partners4prevention.org/resource/indonesia-lessons-learnt-report
http://www.partners4prevention.org/resource/indonesia-lessons-learnt-report
http://www.partners4prevention.org/resource/indonesia-lessons-learnt-report
http://www.partners4prevention.org/resource/indonesia-lessons-learnt-report
http://www.partners4prevention.org/news/fighting-violence-against-women-girls-through-community-engagement-indonesia%20%20%2010.
http://www.partners4prevention.org/news/papua-indonesia-violence-prevention-programmes-are-transforming-communities-one-person-time
http://www.partners4prevention.org/news/papua-indonesia-violence-prevention-programmes-are-transforming-communities-one-person-time
http://www.partners4prevention.org/news/papua-indonesia-violence-prevention-programmes-are-transforming-communities-one-person-time
http://www.partners4prevention.org/news/papua-indonesia-violence-prevention-programmes-are-transforming-communities-one-person-time
Jennie Williams
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Papua New Guinea

 ,Factsheet(: Planim Save( صحيفة الحقائق ●
Kamap Strongpela )Plant Knowledge, 
Grow Strong(

● A Quantitative Evaluation Of Planim Save 
Kamp Strongpela Intervention To Prevent 
Gender Based Violence And Build Peace 
In Bougainville, Papua New Guinea

 ●  Intervention ,تقرير تقييم التدخل )نوعي(
evaluation report )qualitative(: Planim 
Save Kamap Strongpela: A Qualitative 
Endline Study of an Intervention to Build 
Peace and Reduce Gender Based 
Violence in South Bougainville

 Policy Brief(: Planim Save( موجز السياسة ●
Kamap Strongpela: Preventing and 
reducing gender-based violence while 
building peaceful communities in 
Bougainville

 Executive Summary(: A( ملخص تنفيذي ●
Quantitative Evaluation of Planim Save 
Kamp Strongpela Intervention to prevent 
Gender Based Violence and build Peace 
in Bougainville, Papua New Guinea

)Intervention Manual( الكتيب الدليلي للتدخل ●

Social Media:

● Building Peace And Preventing Violence 
Against Women And Girls In Papua New 
Guinea, One Conversation At A Time:

● Prevention Intervention In Papua New 
Guinea – Bougainville

Viet Nam

 Factsheet(: Male Advocate( صحيفة الحقائق ●
Programme

 Intervention evaluation( تقرير تقييم التدخل ●
report(: A Qualitative Endline Study of a 
Male Advocate Intervention to Prevent 
Violence against Women and Girls in Da 
Nang, Viet Nam All products are available on the Partners 

for Prevention website: 
www.partners4prevention.org

 Policy Brief(: Engaging( موجز السياسة ●
Men And Boys To Prevent Gender 
Based Violence and http://www.
partners4prevention.org/resource/
engaging-men-and-boys-prevent-
gender-based-violence-vietnamese

 Vietnam Lessons( تقرير الدروس المستفادة - فيتنام ●
Learned report(: Male advocate Club 
Project in Da Nang 

 تقرير الدروس المستفادة - فيتنام، باللغة الفيتنامية ●
)Vietnam Lessons Learned report(: Male 
advocates Club Project in Da Nang, 
Vietnamese 

 Viet ,الكتيب الدليلي للتدخل - فيتنام، باللغة الفيتنامية ●
Nam Intervention Manual )Vietnamese(:  
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SINH HOẠT 
CÂU LẠC BỘ NAM GIỚI TIÊN PHONG 
PHÒNG NGỪA BẠO LỰC VỚI PHỤ NỮ 
Thay đổi các chuẩn mực nam tính, xây 
dựng các mối quan hệ tôn trọng và bình 
đẳng với phụ nữ Dành cho Hướng dẫn 
viên 

 ●  Intervention ,الكتيب الدليلي للتدخل )باإلنجليزية(
Manual )English(: A Manual For 
Facilitators Of Male Advocate Clubs 
To Prevent Violence Against Women 
And Girls: Transforming Masculinities 
And Building Respectful And Equal 
Relationships With Women 

 Vietnamese Executive( ملخص تنفيذي - فيتنام ●
Summary(

Social Media:

● Volunteerism as a Vehicle for Preventing 
Violence

● Voices of Male Advocates in Viet Nam 
● Partners For Prevention Launches A 

Male Advocacy Programme To Prevent 
VAWG in Da Nang, Vietnam
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http://partners4prevention.org/resource/papua-new-guinea-factsheet
http://partners4prevention.org/resource/papua-new-guinea-factsheet
http://partners4prevention.org/resource/papua-new-guinea-factsheet
http://partners4prevention.org/resource/qualitative-endline-study-intervention-build-peace-and-reduce-gender-based-violence-south
http://partners4prevention.org/resource/qualitative-endline-study-intervention-build-peace-and-reduce-gender-based-violence-south
http://partners4prevention.org/resource/qualitative-endline-study-intervention-build-peace-and-reduce-gender-based-violence-south
http://partners4prevention.org/resource/qualitative-endline-study-intervention-build-peace-and-reduce-gender-based-violence-south
http://partners4prevention.org/resource/qualitative-endline-study-intervention-build-peace-and-reduce-gender-based-violence-south
http://partners4prevention.org/resource/qualitative-endline-study-intervention-build-peace-and-reduce-gender-based-violence-south
http://partners4prevention.org/resource/planim-save-kamap-strongpela-preventing-and-reducing-gender-based-violence-whilst-building
http://partners4prevention.org/resource/planim-save-kamap-strongpela-preventing-and-reducing-gender-based-violence-whilst-building
http://partners4prevention.org/resource/planim-save-kamap-strongpela-preventing-and-reducing-gender-based-violence-whilst-building
http://partners4prevention.org/resource/planim-save-kamap-strongpela-preventing-and-reducing-gender-based-violence-whilst-building
http://partners4prevention.org/resource/planim-save-kamap-strongpela-preventing-and-reducing-gender-based-violence-whilst-building
http://www.partners4prevention.org/resource/planim-save-kamap-strongpela-curriculum-guide-promoting-community-social-cohesion-security
http://www.partners4prevention.org/news/building-peace-and-preventing-violence-against-women-and-girls-papua-new-guinea-one
http://www.partners4prevention.org/news/building-peace-and-preventing-violence-against-women-and-girls-papua-new-guinea-one
http://www.partners4prevention.org/news/building-peace-and-preventing-violence-against-women-and-girls-papua-new-guinea-one
http://www.partners4prevention.org/news/prevention-intervention-papua-new-guinea-bougainville
http://www.partners4prevention.org/news/prevention-intervention-papua-new-guinea-bougainville
http://www.partners4prevention.org/resource/viet-nam-factsheet
http://www.partners4prevention.org/resource/viet-nam-factsheet
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://www.partners4prevention.org/sites/default/files/resources/executive_summary_eng_final.pdf
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://www.partners4prevention.org/sites/default/files/resources/executive_summary_eng_final.pdf
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://www.partners4prevention.org/sites/default/files/resources/executive_summary_eng_final.pdf
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://www.partners4prevention.org/sites/default/files/resources/executive_summary_eng_final.pdf
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://www.partners4prevention.org/sites/default/files/resources/executive_summary_eng_final.pdf
http://www.partners4prevention.org
http://www.partners4prevention.org/resource/engaging-men-and-boys-prevent-gender-based-violence-english
http://www.partners4prevention.org/resource/engaging-men-and-boys-prevent-gender-based-violence-english
http://www.partners4prevention.org/resource/engaging-men-and-boys-prevent-gender-based-violence-english
http://www.partners4prevention.org/resource/engaging-men-and-boys-prevent-gender-based-violence-vietnamese
http://www.partners4prevention.org/resource/engaging-men-and-boys-prevent-gender-based-violence-vietnamese
http://www.partners4prevention.org/resource/engaging-men-and-boys-prevent-gender-based-violence-vietnamese
http://www.partners4prevention.org/resource/engaging-men-and-boys-prevent-gender-based-violence-vietnamese
http://www.partners4prevention.org/resource/viet-nam-lessons-learned-report-english
http://www.partners4prevention.org/resource/viet-nam-lessons-learned-report-english
http://www.partners4prevention.org/resource/viet-nam-lessons-learned-report-english
http://www.partners4prevention.org/resource/viet-nam-lessons-learned-report-vietnamese
http://www.partners4prevention.org/resource/viet-nam-lessons-learned-report-vietnamese
http://www.partners4prevention.org/resource/viet-nam-lessons-learned-report-vietnamese
http://www.partners4prevention.org/resource/manual-facilitators-male-advocate-clubs-prevent-violence-against-women-and-girls
http://www.partners4prevention.org/resource/manual-facilitators-male-advocate-clubs-prevent-violence-against-women-and-girls
http://www.partners4prevention.org/resource/manual-facilitators-male-advocate-clubs-prevent-violence-against-women-and-girls
http://www.partners4prevention.org/resource/manual-facilitators-male-advocate-clubs-prevent-violence-against-women-and-girls
http://www.partners4prevention.org/resource/manual-facilitators-male-advocate-clubs-prevent-violence-against-women-and-girls
http://www.partners4prevention.org/resource/manual-facilitators-male-advocate-clubs-prevent-violence-against-women-and-girls
http://www.partners4prevention.org/resource/manual-facilitators-male-advocate-clubs-prevent-violence-against-women-and-girls
http://www.partners4prevention.org/resource/manual-facilitators-male-advocate-clubs-prevent-violence-against-women-and-girls
http://www.partners4prevention.org/resource/manual-facilitators-male-advocate-clubs-prevent-violence-against-women-and-girls
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ُيلقي هذا التقرير عن الدروس المستفادة في المنطقة الضوء على 
ما يتطلبه االضطالع بجهود الوقاية األولية من العنف ضد النساء 

والفتيات )VAWG(، وما الذي يدفعها للنجاح، وما الذي يعوق 
تقدمها. وتهدف هذه الدروس إلى إرشاد المنظمات والوكاالت 

المعنية، أو تلك التي تخطط لالنخراط في برمجة الوقاية األولية، 
لمساعدتها في التخطيط والَمْيزنة، وكذلك إعطاء الجهات المانحة 

فكرة عن تكاليف وتعقيدات العمل في مجال الوقاية األولية. 

شركاء من أجل الوقاية 
شركاء من أجل الوقاية )P4P( هو برنامج إقليمي مشترك ما 

بين برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )UNDP(، وصندوق األمم 
المتحدة للسكان )UNFPA(، ووكالة األمم المتحدة المعنية 
 ،)UN Women( بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

وبرنامج متطوعي األمم المتحدة )UNV( من أجل الوقاية من 
العنف ضد النساء والفتيات في آسيا والمحيط الهادي. أنتجت 

المرحلة األولى من برنامج P4P دراسة األمم المتحدة متعددة 
 البلدان بشأن الرجال والعنف في آسيا والمحيط الهادي

)UN MCS(1، والتي تتضمن بيانات أساسية من ست دول 
في منطقة آسيا والمحيط الهادي عن ارتكاب الرجال أشكااًل 

مختلفة من العنف ضد النساء والفتيات. اسُتخدمت األدلة والتعلم 
الذي يّسرته المرحلة األولى من برنامج P4P كإطار لبناء 
قدرات أصحاب المصلحة على المستويات الوطنية ودون 
الوطنية، ولدعم تصميم برامج للوقاية تخص أماكن معينة. 
دعمت المرحلة الثانية من البرنامج تصميم وتطوير وتنفيذ 

ومراقبة وتقييم تدخالت وقائية قائمة على األدلة وعلى ُأسس 
نظرية للوقاية من العنف ضد النساء والفتيات في كمبوديا 

وإندونيسيا وبابوا غينيا الجديدة وفيتنام. 

أظهرت نتائج دراسة األمم المتحدة متعددة البلدان بشأن الرجال 
والعنف إلى أن العنف ضد النساء والفتيات منتشر بشكل كبير 

في آسيا والمحيط الهادي، وأنه يشكل أزمة عاجلة في مجال 
الصحة العامة وحقوق اإلنسان تهدد سالمة النساء وأسرهن. 
من بين المشاركين في الدراسة، أفاد 26% إلى 80% من 

الرجال أنهم قاموا في وقت من األوقات بارتكاب عنف بدني 
و/ أو جنسي مع الشريك الحميم )IPV(، كما أفاد %10 

إلى 62% من الرجال بارتكاب بعض أشكال االغتصاب في 
حياتهم. بشكٍل عام، قال نصف )49%( من الرجال الذين 

أفادوا أنهم اغتصبوا امرأة أنهم فعلوا ذلك ألول مرة بينما كانوا 
ال يزالون مراهقين.

1 Fulu, E., Warner, X., Miedema, S., Jewkes, R., Roselli, T. & Lang, 
J. 2013. Why do some men use violence against women and how 
can we prevent it? Quantitative findings from the United Nations 
multi-country study on men and violence in Asia and the Pacific. 
Bangkok: UNDP, UNFPA, UN Women and UNV. Available from 
http://www.partners4prevention.org/sites/default/files/resources/
p4p-report.pdf
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باإلضافة إلى انتهاك حقوق اإلنسان األساسية، للعنف تأثيرات 
سلبية واسعة النطاق على األفراد واألسر والمجتمعات. 

أظهرت دراسة لمنظمة الصحة العالمية عن عواقب عنف 
الشريك الحميم والعنف الجنسي للمرأة2، ضمن أشياء أخرى، 

أن النساء الالئي عانين من عنف جسدي أو جنسي ازداد 
احتمال تعرضهن لإلجهاض بمقدار الضعف، وازداد احتمال 

تعرضهن لالكتئاب بمقدار الضعف كذلك، كما ُكّن أكثر 
عرضة لخطر االنتحار3 مقارنًة بالنساء الالئي لم يعانين من 
عنف الشريك. كما أفاد المسح الصحي الديموغرافي األخير 

في كمبوديا4 أن 48% من النساء الالئي عانين من عنف 
الشريك الحميم تعرضن إلصابات جسدية.

وتؤكد هذه النتائج الحاجة الُملحة إلى تدخالت الوقاية التي 
ُتشرك الرجال والفتيان، وكذلك النساء والفتيات، لتحقيق 
الهدف طويل األجل المتمثل في عالم تستطيع فيه النساء 
والفتيات أن يعيشوا حياة خالية من أي شكل من أشكال 

العنف5.

وقد حددت دراسة األمم المتحدة متعددة البلدان بشأن الرجال 
والعنف )UN MCS( عوامل الخطر الرئيسية المرتبطة 

بارتكاب الرجال للعنف ضد النساء والفتيات، والتي تضمنت 
عوامل تتعلق بعدم المساواة بين الجنسين، وتجارب األطفال 
مع سوء المعاملة، وسن تشريعات ذكورية ضارة. في بعض 
األماكن ذات المستوى التعليمي المنخفض، كان انعدام األمن 
الغذائي، وتعاطي الكحول، وسلوكيات التسلط على الشريك، 

والسلوكيات غير الُمنِصفة للنوع االجتماعي كلها عوامل 
مرتبطة بارتكاب العنف. ارتبط االغتصاب باتخاذ عدة شرکاء 

جنسيين، أو االنخراط في ممارسة الجنس التجاري، أو في 
ممارسة الجنس مع المشتغالت بالجنس ومن ثم ارتکاب العنف 

الجسدي ضد الشرکاء من اإلناث6.

ما المقصود بالوقاية األولية من العنف 
ضد النساء والفتيات؟

تهدف مشاريع الوقاية األولية ضمن المرحلة الثانية من 
برنامج P4P إلى منع العنف قبل أن يبدأ بداًل من االستجابة 

للعنف بعد وقوعه بالفعل. هذا نهٌج جديٌد نسبيًا في آسيا 
والمحيط الهادي، حيث تم تنفيذ عدد قليل فقط من البرامج 

من هذا النوع وتقييمها بدقة. غير أن هذا يمثل مجااًل حيويًا 
وسريع النمو للعمل.7

في حين ُيستخدم مصطلح "الوقاية" لوصف مجموعة واسعة 
من األنشطة والبرمجة، فإن التركيز األساسي للوقاية األولية 

هو وقف العنف عن طريق تحويل األعراف والممارسات 
والتفاوتات االجتماعية األساسية الضارة التي تغذي العنف ضد 

النساء والفتيات )انظر الشكل 1(. ويرتكز هذا النهج إلى حد 
كبير على نماذج نظرية8 أسهمت في تطويرها بيانات موثوقة 

من دراسات استقصائية على نطاق واسع تستند إلى السكان 
بشأن العنف ضد النساء والفتيات وعوامل الخطر والعوامل 

الُمسبِّبة لهذا السلوك، مثل تلك الموجودة في دراسة األمم 
9.)UN MCS( المتحدة متعددة البلدان بشأن الرجال والعنف

2 Garcia-Moreno, C., Jansen, H. A. F. M., Ellsberg, M. & Watts, C. 2005. WHO Multi-country Study on Women’s Health and Domestic Violence 
against Women: Intitial results on prevalence, health outcomes and women’s responses. Geneva, Switzerland: World Health Organization

3 Ellsberg, M., Jansen, H. A., Heise, L., Watts, C. H., & Garcia-Moreno, C. )2008(. Intimate partner violence and women’s physical and mental 
health in the WHO multi-country study on women’s health and domestic violence: an observational study. Lancet, 371)9619(, 1165-1172. 
doi:10.1016/

4 National Institute of Statistics, Directorate General for Health, and ICF Internationa. 2015. Cambodia Demographic and Health Survey 2014. 
Phnom Penh, Cambodia, and Rockville, Maryland, USA: National Institute of Statistics, Directorate General for Health, and ICF International

5 Heise, L. 2011. What works to prevent partner violence? An evidence overview. Working paper )version 2.0(. London, Department for 
International Development.

6 Fulu, E., Warner, X., Miedema, S., Jewkes, R., Roselli, T. & Lang, J. 2013. Why do some men use violence against women and how can we 
prevent it? Quantitative findings from the United Nations multi-country study on men and violence in Asia and the Pacific. Bangkok: UNDP, 
UNFPA, UN Women and UNV

7 Ellsberg, M., Arango, D. J., Morton, M., Gennari, F., Kiplesund, S., Contreras, M., & Watts, C. 2015. Prevention of violence against women and 
girls: what does the evidence say? The Lancet, 385)9977(, 1555-1566

النظرية. 8 النماذج  لتعريف  المصطلحات  مسرد  انظر 
9 Fulu, E., Warner, X., Miedema, S., Jewkes, R., Roselli, T. & Lang, J. 2013. Why do some men use violence against women and how can we 

prevent it? Quantitative findings from the United Nations multi-country study on men and violence in Asia and the Pacific. Bangkok: UNDP, 
UNFPA, UN Women and UNV
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لماذا ُتعطي األولوية للوقاية األولية؟
رغم أن خدمات االستجابة ضرورية لدعم النساء والفتيات 
الالئي عانين من العنف بالفعل، فإنه لتحقيق عالٍم خاٍل من 

العنف ضد النساء والفتيات على المدى الطويل، ينبغي معالجة 
المالبسات والظروف التي تؤدي إلى هذا العنف في المقام 

األول.10 تستند الوقاية األولية من العنف ضد النساء والفتيات 
إلى منظور نسوي يعترف بأن هذا العنف يقوده اختالل ميزان 
القوى بين الرجل والمرأة وأعراف النظام األبوي التي تعزز  

هذا االختالل،11 وبالتالي يركز نهج الوقاية األولية على تعزيز 
عوامل الحماية وتقليل عوامل الخطر المرتبطة بالعنف إلى 

أدنى حد أو التخلص منها.12 تدعم الوقاية األولية حقوق النساء 
والفتيات، وتمثل نهجًا استراتيجيًا لمعالجة أزمة الصحة العامة 

وحقوق اإلنسان المتمثلة في العنف ضد النساء والفتيات.13

حتى اآلن، ركزت البرمجة األكثر شيوًعا لمعالجة العنف ضد 
النساء والفتيات على خدمات االستجابة وإجراءات الوقاية 

الثانوية، وأشركت في المقام األول النساء والفتيات. ومع ذلك، 
فنظرًا ألن الوقاية األولية معنية بتحويل األعراف االجتماعية 

والممارسات الضارة غير الُمنِصفة للجنسين، ُتوّجه هذه 
التدخالت إلى النساء والفتيات والرجال والفتيان من عامة 
السكان، أي األفراد الذين ليس لديهم بالضرورة تاريخ من 

العنف أو ملف تعريفي يشير إلى مخاطر بعينها. باإلضافة 
ٍل على  إلى ذلك، تتضمن الوقاية األولية الفعالة مكونات تدخُّ
مستويات مختلفة من النموذج االجتماعي-اإليكولوجي، مما 

يعني العمل مع مجموعات متعددة من الناس )انظر الشكل 2(.

النموذج االجتماعي-اإليكولوجي هو إطار مفاهيمي لفهم تفاعل 
العوامل التي تفسر سبب احتمال قيام بعض األشخاص أكثر 
من غيرهم بارتكاب العنف ضد النساء والفتيات، أو المعاناة 
منه. يصور النموذج االجتماعي-اإليكولوجي العوامل داخل 

كل مستوى وُيقّر بالتفاعل بين عوامل الخطر على جميع 
المستويات.14

من خالل تناولها لجميع مستويات النموذج االجتماعي-
اإليكولوجي، تتجاوز هذه التدخالت مستوى الفرد، وتسعى 

جاهدًة لتحويل األعراف االجتماعية اإلشكالية وتعزيز 
المشاركة االجتماعية اإليجابية من أجل مساعدة األفراد 

في نهاية المطاف على إقامة عالقات وعائالت ومجتمعات 
مزدهرة، وُمنِصفة للجنسين، وخالية من العنف.15

10 Krug, E. G., Mercy, J. A., Dahlberg, L. L., & Zwi, A. B. 2002. The world report on violence and health. The Lancet, 360 )9339(. Heise, L. )2011(. 
What works to prevent partner violence? An evidence overview

11 Raising Voices. 2016. “Get Moving! Transforming individuals and organizations” Learning from Practice Series No. 6: Research Perspectives. 
Kampala, Uganda: Raising Voices 

12 Partners for prevention “WHAT IS PRIMARY PREVENTION?”
13 Guedes, P., & Bott, S. 2009. Primary prevention module. End violence against women and girls. Virtual Knowledge Centre. UN Women
14 O’Toole, L., Schiffman, J. R. & Edwards, M. L. K. 2007. Preface: Conceptualizing gender violence. In: Gender Violence: Interdisciplinary 

Perspectives, O’Toole, L., Schiffman, J. R. & Edwards, M. L. K, eds. New York and London: New York University Press. Gage, A. J. 2005. Women’s 
experience of intimate partner violence in Haiti. Social Science and Medicine, vol. 61, pp. 343-364. United Nations General Assembly. 2006. In-
depth Study on all forms of Violence against Women: Report of the Secretary-General. Geneva: United Nations. Heise, L. 1998. Violence against 
women: An integrated, ecological framework. Violence Against Women, vol. 4, pp. 262-290. World Health Organization and London School of 
Hygiene and Tropical Medicine. 2010. Preventing Intimate Partner and Sexual Violence Against Women: Taking Action and Generating Evidence. 
Geneva: WHO

15 Heise, L. )2011(. What works to prevent partner violence? An evidence overview. Working paper )version 2.0(. London, Department for 
International Development

الشكل 1. مستويات برمجة الوقاية من العنف ضد النساء والفتيات

 الوقاية األولية: 
أوِقف العنف قبل أن يبدأ

)مثل البرامج المجتمعية التي تعالج أعراف 
النوع االجتماعي وعدم المساواة بين الجنسين(

 الوقاية الثانوية: 
استجابة قصيرة المدى للعنف القائم

)مثل وحدات االستجابة لألزمات و الفحص 
بالمستشفيات(

 الوقاية على المستوى الثالث: 
استجابة طويلة المدى للعنف السابق

أو القائم حاليًا
)مثل إنفاذ القانون(
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ما هي األدلة على تدخالت الوقاية األولية 
الفعالة والواعدة؟

شهدت الفترة األخيرة زيادة في تطوير تدخالت للوقاية األولية 
وإجراء تقييمات دقيقة لها، والسيما في البلدان ذات الدخل 

المنخفض والمتوسط. تلخص االستعراضات الحديثة التدخالت 
التي حققت نتائج واعدة وفعالة.17 تشمل التدخالت الواعدة 

برامج األبوة واألمومة، وتشمل التدخالت الفعالة المقاربات 
التحويلية المراعية للنوع االجتماعي، والتدخالت على مستوى 
العالقات، والتعليم الجماعي مع التوعية المجتمعية التي ُتشرك 

الرجال والفتيان، والتعبئة المجتمعية.18 وتشمل المقاربات 
الفعالة األخرى بناء المهارات، والتمكين االقتصادي، وجهود 

المجموعات التشاركية مثل برامج التعبئة المجتمعية التي 
ُتشرك أصحاب المصلحة المتعددين لمعالجة األعراف 

الجنسانية.19 حققت هذه األنواع من التدخالت بعض النتائج 
الواعدة من حيث زيادة المعرفة واستخدام الخدمات، وتغيير 

المواقف إزاء النوع االجتماعي وتقّبل العنف ضد النساء 

الشكل 2. النموذج االجتماعي-اإليكولوجي لفهم العنف ضد النساء والفتيات
دوائر متحدة المركز تمثل مستويات مختلفة من اإليكولوجيا االجتماعية.

والفتيات، وتجاه ارتكاب العنف في البلدان منخفضة ومتوسطة 
الدخل.20

ُأجِري عدد قليل من التقييمات لتدخالت الوقاية األولية في منطقة 
آسيا والمحيط الهادي )انظر الملحق 2(. استهدف مشروع 

SAFE في بنغالديش الشباب الذين يعيشون في األحياء الفقيرة، 
حيث عالج القضايا المتعلقة بعدم المساواة بين الجنسين، والعنف، 

والصحة، والحقوق، من خالل جلسات جماعية.21 ُنّظمت 
الجلسات الجماعية لتشمل النساء فقط، والرجال فقط، والرجال 
والنساء معا.22 كما شهدت الهند مقاربات ناجحة، بما في ذلك 

برنامج Yaari Dosti، وبرنامج Parivartan، اللذْين استهدفا 
معالجة ارتكاب الرجال للعنف ضد النساء والفتيات عن طريق 

تحويل األعراف غير الُمنِصفة للجنسين من خالل التدريبات 
الجماعية وبرامج للتواصل االجتماعي.23

16 Darntall, E., & Gevers, A. Briefing Paper Building capacity for SIPV primary prevention research and intervention development in Sub-Saharan 
Africa-Lessons Learned. 

العنف. 17 من  األولية  للوقاية  والفعالة  الواعدة  البرامج  لتعريف  المصطلحات  مسرد  انظر 
18 Fulu, E., Kerr-Wilson, A., & Lang, J. 2015. Effectiveness of Interventions to Prevent Violence against Women and Girls. A summery of the 

Evidence. What Works to Prevent Violence
19 Ellsberg, M., Arango, D. J., Morton, M., Gennari, F., Kiplesund, S., Contreras, M., & Watts, C. 2015. Prevention of violence against women and 

girls: what does the evidence say? The Lancet, 385)9977(, 1555-1566. 
20 Heise, L. )2011(. What works to prevent partner violence? An evidence overview. Working paper )version 2.0(. London, Department for 

International Development.
21 Naved, R.T., & Amin, S. )Eds(. 2014. Impact of SAFE intervention on sexual and reproductive health and rights and violence against women and 

girls in Dhaka slums. Dhaka; icddr’b.
22 Parvin, K., Sultana, N., 7 Naved, R. T. 2012. Spousal violence against somen and help behaviour. In R. T. Naved & S. Amin )Eds.(, Growing up safe 

and healthy )SAFE(: Baseline report on sexual and reproductive health and rights and violence against women and girls in Dhaka slums. Dhaka, 
icddr,b

23 Verma R, Pulerwitz J, Mahendra V, et al. Promoting gender equity as a strategy to reduce HIV risk and gender based violence among young men in 
India. Washington, DC: Population Council, 2008; Das M, Ghosh S, Miller E, O’Conner B, Verma R. Engaging coaches and athletes in fostering gender 
equity: fi ndings from the Parivartan program in Mumbai, India. New Delhi: International Center for Research on Women and Futures Without Violence, 
2014.

سرية
العالقات األ

المجتمع المحلي

المجتمع

مستوى الفرد، مثل التاريخ الشخصي لإلساءةالفرد  المجتمع المحلي، مثل وجود خدمات الدعم 
و/ أو المدرسة

المستويات المجتمعية، مثل األعراف 
االجتماعية غير الُمنِصفة للجنسين16

العالقات، مثل صراع العالقات وسيطرة 
األسرة/ الذكور على الثروة.
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24 Ellsberg, M., Arango, D. J., Morton, M., Gennari, F., Kiplesund, S., Contreras, M., & Watts, C. 2015. Prevention of violence against women and 
girls: what does the evidence say? The Lancet, 385)9977(, 1555-1566. Heise, L. )2011(.  
What works to prevent partner violence? An evidence overview. Working paper )version 2.0(. London, Department for International Development. 
Fulu, E., Kerr-Wilson, A., & Lang, J. 2015. Effectiveness of Intervetnions to Prevent Violence against Women and Girls. A summery of the 
Evidence. What Works to Prevent Violence

25 Michau, L., Horn, J., Bank, A., Dutt, M., & Zimmerman, C. )2015(. Prevention of violence against women and girls: lessons from practice. 
The Lancet, 385)9978(, 1672-1684. doi:10.1016/S0140-6736)14(61797-9; Ellsberg, M., Arango, D. J., Morton, M., Gennari, F., Kiplesund, S., 
Contreras, M., & Watts, C. 2015. Prevention of violence against women and girls: what does the evidence say? The Lancet, 385)9977(, 1555-
1566.; Shai, N. J., & Sikweyiya, Y. 2015. Programmes for change: Addressing sexual and intimate partner violence in South Africa. SA Crime 
Quarterly, )51(, 31-41

26 Freire, P. )1968(. Pedagogy of the oppressed. New York: Seabury Press :انظر كتابات فيريري عن الوعي النقدي
27 Michau, L. , Horn, J., Bank, A., Dutt, M., & Zimmerman, C. 2015. Prevention of violence against women and girls: lessons from practice. The 

Lancet, 385)9987(, 1672-1684. Raising Voices. 2016. “Get Moving! Transforming individuals and organizations” Learning from Practice Series 
No. 6: Research Perspectives. Kampala, Uganda: Raising Voices. Raising Voices. 2015. “Creating an organizational culture for social justice 
activism.” Learning from Practice Series, No. 1: Organizational Perspectives. Kampala, Uganda: Raising Voices

28 Ellsberg, M., Arango, D. J., Morton, M., Gennari, F., Kiplesund, S., Contreras, M., & Watts, C. 2015. Prevention of violence against women and 
girls: what does the evidence say? The Lancet, 385)9977(, 1555-1566. Fulu, E., Kerr-Wilson, A., & Lang, J. 2015. Effectiveness of Interventions 
to Prevent Violence against Women and Girls. A summery of the Evidence. What Works to Prevent Violence

لذا ال تزال هناك حاجة إلى قاعدة أدلة أقوى في المنطقة 
إلرشاد جهود البرمجة الناجحة في المستقبل. ينبغي أن 

تتضمن قاعدة األدلة هذه توصيات عملية للبرمجة لمواصلة 
بناء القدرات.

ما هي المكونات األساسية لبرمجة جهود 
الوقاية األولية؟

ينبغي أن تستخدم تدخالت الوقاية نهجًا متعدد الجوانب وأن 
تستهدف عوامل الخطر الكامنة عندما يرتكب الرجال العنف، 

مثل عدم توازن القوى والسلوكيات غير الُمنِصفة للجنسين، 
والسلطة األبوية والخصائص الذكورية الضارة، واألبوة 

القاسية. يجب أن تدعم التدخالت المساواة بين الجنسين وكذلك 
العالقات السليمة والسعيدة، وأن تعالج قضايا الصحة العقلية 

مثل تعاطي المخدرات ومهارات التكّيف.24

وقد أدى البحث والتعلم من البرامج السابقة إلى تحديد المكونات 
األساسية التي ينبغي إدراجها دائمًا في جهود الوقاية من العنف 

ضد النساء والفتيات:25

إشراك مجموعات متعددة من أصحاب المصلحة في وقت ● 
واحد، مثل الرجال والنساء، واألوالد والبنات، والمدرسين 

والمدارس، و/ أو قادة المجتمع أو الزعماء الدينيين.
معالجة عدم المساواة بين الجنسين والهياكل األبوية ● 

للذكورية، والسلطة، والعالقات بما في ذلك األبوة 
واألمومة/ الطفولة والعالقات الحميمة، والصحة العقلية بما 

في ذلك تعاطي المخدرات ومهارات التكّيف.
إدماج الناس بطريقة تشاركية وشاملة تعزز التفكير ● 

النقدي26 ومناقشة وممارسة المهارات األساسية مثل 
االتصال والحوار وحل النزاعات.

استخدام التأطير الطموح لتحفيز التحول الشخصي وتسهيل ● 
إدماج تلك المهارات والمعارف المكتسبة حديًثا في حياة 

المشاركين الشخصية.

ُتعّد نماذج التدخل القائمة على األدلة والمقاربات الخاصة 
بالوقاية األولية معقدة وصعبة، فضاًل عن كونها مجااًل جديدًا 

للغاية لمعظم أصحاب المصلحة في المشروع في المنطقة. 
تتناول تدخالت الوقاية األولية األعراف والممارسات 

التي ترتبط ارتباًطا وثيًقا بنظرة الناس للعالم، والهويات، 
والممارسات اليومية. إنه عمل دقيق ومكثف.

عالوة على ذلك، يجب أن ُتشِرك التدخالت مجموعات 
متعددة من الناس في نفس الوقت عبر النموذج االجتماعي-

اإليكولوجي، وهو أمر صعب ويتطلب تنسيقًا عبر القطاعات. 
باإلضافة إلى ذلك، تشير األدلة المتزايدة إلى أن هناك حاجة 

إلى التحول الشخصي والتنظيمي أواًل كي يتمّكن جميع 
المشاركين في المشروع من فهم المبادئ التوجيهية ألعمال 
الوقاية األولية واعتناقها بشكل كامل، بما في ذلك المساواة 

والعدالة واالحترام والعمليات التشاركية.27

ما هي أهداف هذا التقرير؟

يوفر العدد المتزايد من التقييمات الدقيقة المنشورة لتدخالت 
الوقاية األولية إرشادات هامة للبرمجة.28 ومع ذلك، فغالًبا 
ما تفتقر األدبيات والتقارير المنشورة في هذا المجال إلى 
"التفاصيل األساسية" الالزمة لتعّلم كيفية قيامنا في الواقع 

بأعمال الوقاية بفعالية. 
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لقد ظهرت بعض المنشورات التي تناولت الدروس 
المستخلصة29 التي توفر نظرة هامة فيما يتعلق بالمطلوب 
على مستويات إدارة البرنامج والتنفيذ للقيام بأعمال الوقاية 
األولية بنجاح. ُتعّد هذه الدروس قّيمة بالنسبة للمجال على 

نطاق أوسع ألنها غالبًا ما تكون غير موثقة ومع ذلك تؤثر في 
التصميم والتخطيط والتنفيذ واألطر الزمنية ونتائج المشاريع 

باإلضافة إلى عالقات العمل والشراكات.

كيف استخلصنا الدروس المستفادة؟

تم استخالص الدروس المستفادة من خالل تفكير مستفيض 
وبعض المقابالت المتعمقة حول الخبرات العملية وعمليات 
تصميم وتكييف إطار العمل والمحتوى والنهج والمواد. لقد 

تأملنا عن كثب جميع جوانب التنفيذ والرصد والتقييم واإلدارة، 
وتدّبرنا بشكل جماعي جميع جوانب البرمجة، وقدمنا التغذية 

الراجعة بشأن هذه األفكار والدروس المستفادة. تم توليد المزيد 
من الدروس المستفادة من خالل التغذية الراجعة من الموظفين 
العاملين على المستوى الُقطري، بمن في ذلك متطوعي األمم 

المتحدة وموظفي المشاريع وشركاء التنفيذ. ألقت المقابالت 
المتعمقة ومجموعات التركيز مع المشاركين في التدخل 

والُميّسرين وأصحاب المصلحة الرئيسيين المزيد من الضوء 
على الدروس المستفادة على المستوى الوطني.

29 Dartnall, E., & Gevers, A. 2017. Harnessing the power of South-
South partnerships to build capacity for the prevention of sexual 
and intimate partner violence. African safety promotion, 15)1(, 
8-15. Dartnall, E., & Gevers, A. SVRI Briefing Paper: Building 
capacity for SIPV primary prevention research and intervention 
development in Sub-Saharan Africa-Lessons Learned. Raising 
Voices Learning From Practice Series: http://raisingvoices.org/
resources/#learning-from-practice-series 

ملخص مشاريع المرحلة الثانية 
 P4P من برنامج

تم في المرحلة الثانية من برنامج P4P دمج 
النتائج التي توصلنا إليها في المرحلة األولى 

مع المعرفة واألدلة المحلية وكذلك الممارسات 
الواعدة الدولية في تصميم برامج الوقاية األولية 

على مستوى المجتمع المحلي التي ُتشرك الرجال 
واألوالد والنساء والفتيات. تم تصميم أربعة 

تدخالت تجريبية مع التركيز على الوقاية األولية 
وتحويل األعراف الذكورية الضارة من خالل 

الطرق التشاركية وبناء قدرات المنظمات المحلية 
واإلقليمية لتحقيق نتائج مستدامة.

بنغالديش

نفذت هيئة األمم المتحدة للمرأة، بالشراكة مع منظمة 
هيدا برودكشن، وجمعية بنغالديش الوطنية للمرأة، 
ورابطة المحامين الوطنية البنغالديشية، ومحاميي 

بنغالديش للمساواة بين الجنسين، ولجنة المنح 
الجامعية، تدخاًل في أربع جامعات. وشمل ذلك زيادة 
الوعي والتعبئة وإشراك مجموعات الشباب وتعزيز 

القدرات المؤسسية للجامعات للتصدي للتحرش 
الجنسي.

وقام صندوق األمم المتحدة للسكان، بالشراكة مع 
هيئة األمم المتحدة للمرأة، ووزارة شؤون المرأة 
والطفل ووزارة التربية والتعليم في بنغالديش، 

وهيئة بالن الدولية بنغالديش، وهيئة النساء المعنيات 
 BBC Media Action بتنمية األسرة، وبرنامج

بتنفيذ مشروع "اختراق األجيال". أشرك هذا التدخل 
المراهقين واآلباء والمعلمين والمدربين الرياضيين 

وقادة المجتمع في المدارس والمدارس الدينية 
والنوادي المجتمعية للمراهقين في العمل بشأن 

العنف ضد النساء والفتيات وقضايا الصحة الجنسية 
واإلنجابية.
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بابوا غينيا الجديدة

 Planim Save, Kamap تم تصميم وتنفيذ التدخل
Strongpela )ازرع المعرفة، كي تنمو بقوة( في 

جنوب بوغانفيل، من ِقَبل منظمة األمم المتحدة للمرأة 
واليونيسف ومركز الناصرة إلعادة التأهيل، بدعم فني 
من برنامج P4P. وقد رّكز التدخل على منع العنف 
ضد النساء والفتيات، وتحويل األعراف السلبية فيما 

يتعلق بالنوع االجتماعي، وبناء السلم المجتمعي، وأنشطة 
التعافي من الصدمة. واستخدم المشروع نموذجًا مجتمعيًا 
للمحادثة يهدف إلى زيادة الوعي والمعلومات والمحادثة 
بشأن العنف ضد النساء والفتيات، والصدمات النفسية، 
والتعافي، وبناء السالم، ومهارات العالقات اإليجابية، 

مع 716 رجاًل و 814 امرأة.

فيتنام

وفي فيتنام، كان برنامج "مناصرون من الذكور" 
مشروعا لهيئة األمم المتحدة للمرأة، وبرنامج متطوعي 
األمم المتحدة، واتحاد النساء في دانانغ وصندوق األمم 
المتحدة للسكان، بدعم فني من برنامج P4P. استمر 

هذا البرنامج لمدة سنة مع 24 من الُميّسرين الذكور و 
93 من الشباب وكبار السن، حيث ركز على تحويل 

الذكريات الضارة وإشراك الرجال ليصبحوا مناصرين 
للوقاية من العنف ضد النساء والفتيات في مجتمعاتهم 
المحلية عن طريق المساهمة من خالل عمل تطوعي. 

كما استهدف البرنامج أيضًا بناء سلوكيات ُمنِصفة 
للجنسين، وتحدي الذكوريات الضارة، وبناء مهارات 

تكوين عالقة صحية، وتطوير الوعي بقضايا العنف ضد 
النساء والفتيات، وتمكين الشباب وكبار السن من الرجال 

من التطوع في مجتمعاتهم المحلية للمشاركة في جهود 
منع العنف وقيادتها. 

كمبوديا

في كمبوديا، البناء هو مستقبلنا: كان تدخل دعم عالقات 
صحية وسعيدة جهدًا مشتركًا ما بين صندوق األمم 

المتحدة للسكان - كمبوديا، وهيئة األمم المتحدة للمرأة، 
وبرنامج متطوعي األمم المتحدة، ووزارة شؤون المرأة 

)MoWA(، بدعم فني من برنامج P4P. ُنّفذ هذا 
التدخل في خمس مقاطعات من مقاطعة كامبونغ تشام 
على مدى 12 شهرًا وتناول عوامل الخطر الرئيسية 
للعنف ضد النساء والفتيات. وقد أشرك التدخل 252 

مراهقًا تراوحت أعمارهم ما بين 12 و 14 سنة وكذلك 
346 من مقدمي الرعاية، بما في ذلك اآلباء واألوصياء 

والمعلمين ومقدمي خدمات الشباب، في حلقات عمل 
متوازية. اسُتخدمت طريقة تشاركية لتحويل األعراف 

االجتماعية والذكريات الضارة، والحد من العقاب القاسي 
وزيادة األبوة واألمومة الداعمة.

إندونيسيا

كان Reimay )تحقيق االزدهار لبابوا( برنامجًا مدته 
10 أشهر بدأه صندوق األمم المتحدة للسكان، وهيئة 

األمم المتحدة للمرأة، وبرنامج متطوعي األمم المتحدة 
 ،)PKBI( واالتحاد الدولي لتنظيم األسرة في بابوا

وذلك بدعم فني من برنامج P4P، في مقاطعة بابوا. 
أشرك هذا التدخل التجريبي 131 مراهقًا ومراهقة 

تراوحت أعمارهم من 12 إلى 16 سنة و 131 من 
مقدمي الرعاية بما في ذلك اآلباء والزعماء الدينيين 

وغيرهم من أفراد المجتمع المؤثرين في جلسات جماعية 
تشاركية. استهدفت هذه الجلسات إعطاء المراهقين 

سلوكيات ُمنِصفة للجنسين وتحسين العالقة مع مقدمي 
الرعاية لهم، وكذلك منح مقدمي الرعاية مواقف ُمنِصفة 

للجنسين، ومهارات في االنضباط اإليجابي ومهارات 
في مجال األبوة واألمومة الداعمة. استند المشروع 
إلى البرنامج القائم بعنوان "قرى خالية من العنف"، 
والذي نشر الوعي حول العنف ضد النساء والفتيات 
في المجتمعات المحلية والقدرات التي تم بناؤها من 

ِقَبل السلطات المحلية والمجتمع المدني لالستجابة لذلك 
العنف.
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الموضوع األول: فهم الوقاية األولية من 
العنف ضد النساء والفتيات

الدرس 1: في بداية المشروع، توّفر لدى أصحاب المصلحة 
والمنفذين فهٌم محدود للغاية للوقاية األولية من العنف ضد 

النساء والفتيات.

تمثل الوقاية األولية من العنف ضد النساء والفتيات مجااًل 
جديدًا وسريع النمو، وال تزال هناك فجوات ومفاهيم خاطئة 

حول ما ينطوي عليه في الواقع. ورغم أن المصطلحات الفنية 
واألكاديمية المستخدمة مفيدة للغاية في توجيه المناهج القائمة 

على األدلة والتي من المرجح أن تنجح في منع العنف ضد 
النساء والفتيات قبل أن يبدأ، فقد يكون ذلك غير واضح بشكل 

خاص للمستجدين في هذا المجال، أو غير األكاديميين، أو 
الذين يتحدثون لغًة غير اإلنجليزية.

ولذلك فمن الضروري ترجمة اللغة الفنية إلى لغة واضحة 
تكون مفهومة لدى أصحاب المصلحة في المجتمعات المحلية 
والوطنية. وينبغي أن تشمل هذه المواد أيضًا النماذج النظرية 

التي تشكل أساس الوقاية األولية من العنف ضد النساء 
والفتيات وقاعدة األدلة المتوفرة للممارسات الفعالة. لن تقتصر 
فائدة ذلك فقط على مساعدة المزيد من المنظمات والِفَرق على 

القيام بهذا العمل بشكل جيد، ولكنه سيسهل أيًضا مشاركًة 
أوسع ومساهماٍت أكبر في قاعدة األدلة من مصادر أكثر 

تنوًعا.

التوصيات:

توضيح مفهوم الوقاية األولية والنماذج النظرية ● 
القائمة على األدلة بحيث يسهل فهمها من ِقَبل غير 

األكاديميين.
المقارنة بين تدخالت الوقاية األولية والوقاية ● 

الثانوية وتسليط الضوء على االختالفات بينهما.
تطوير مواد للتدريب وبناء القدرات في مجال ● 

الوقاية األولية من العنف ضد النساء والفتيات منذ 
بداية المشروع باستخدام لغة واضحة مع ترجمة 

دقيقة وأمثلة تتواءم مع السياق.
تطوير ونشر إصدارات شعبية من المؤلفات ● 

األكاديمية.
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الدرس 2: ال تزال المنظمات والِفَرق التي سبق لها أن 
نفذت بنجاح برامج حول العنف  ضد النساء والفتيات 

بحاجة إلى بناء قدرات إضافية للتخطيط والتنفيذ الفعالْين 
لمشاريع الوقاية األولية الجديدة.

كما نوقش في وقت سابق، فإن الوقاية األولية من العنف 
ضد النساء والفتيات هي عملية معقدة وصعبة، وُيعّد التحول 
الشخصي والتنظيمي جزءًا أساسيًا منها. وتحتاج الِفَرق إلى 

بناء قدراتها على تنفيذ برامج التدخل القائمة على األدلة، 
والرصد والتقييم الدقيقْين، والتعبئة المجتمعية. بشكل عام، 

خالل عملية تقييم قدرات برنامج P4P، صّنفت الِفَرق 
قدراتها الخاصة على أنها عالية جدًا. لقد عمل العديد من هذه 
الِفَرق والمنظمات بنجاح في مجال مكافحة العنف ضد النساء 
والفتيات، وبالتالي فإن تقييماتهم الذاتية تعكس هذه التجارب. 
ومع ذلك، كانت احتياجات تنمية القدرات للوقاية األولية من 

العنف ضد النساء والفتيات القائمة على األدلة أكبر بكثير 
مما كان متوقًعا من ِقَبل برنامج P4P والِفَرق أنفسهم. نظرًا 
لطبيعة الوقاية األولية، كان على الِفَرق في كثير من األحيان 

تعّلم هذا المجال الجديد باإلضافة إلى إدارة تدخل معقد.

بناء قدرات محددة للوقاية األولية:

فهم مقاربات الوقاية األولية من العنف ضد النساء ● 
والفتيات.

فهم الممارسات الواعدة القائمة على األدلة.● 
تطوير واستخدام نظريات التغيير.● 
استخدام األدلة إلرشاد البرمجة.● 
أهمية االلتزام بالتدخالت القائمة على األدلة.● 
جداول زمنية واقعية وقدرات الموظفين على التكييف، ● 

ووضع األمور في السياق المالئم، والتدريب، والتنفيذ.
احتياجات تعبئة المجتمع.● 
بروتوكوالت االعتبارات األخالقية.● 
الرصد والتقييم الدقيقان.● 

التوصيات:

االستثمار في التعزيز المتواصل للقدرات على ● 
المدى البعيد طوال المشروع، وتنفيذ مرحلة 

موسعة للتأسيس والتخطيط.
االلتزام بتحقيق التحول الشخصي والتنظيمي ● 

لمواءمة القيم واألهداف والعمليات المتبعة في 
العمل مع قيم وأهداف ومبادئ تغيير األعراف 

االجتماعية.

الموضوع الثاني: تصميم وتطوير وتكييف 
التدخالت

التزم برنامج P4P بدعم التدخالت القائمة على األدلة التي 
تعالج بشكل مباشر عوامل الخطر والعوامل الُمسبِّبة الرتكاب 

العنف ضد النساء والفتيات، مثل تلك الموجودة في دراسة 
األمم المتحدة متعددة البلدان بشأن الرجال والعنف30. وحيثما 

تيّسر، شّجع البرنامج الِفَرق بقوة على تكييف التدخالت 
الجارية حاليًا التي ثبت أنها فعالة أو واعدة من خالل عملية 

تقييم دقيقة.31

وشملت عملية التكييف هذه إقران مستشار فني وطني مع 
مستشار فني دولي لديه خبرة في تطوير تدخالت الوقاية 

األولية وتصميم الكتيبات الدليلية للُميّسرين في المجتمعات 
المحلية. تم تشجيع جميع الشركاء في برنامج P4P على 

المشاركة في عملية تكييف التدخالت، بما في ذلك مراجعة 
مسودات مواد المشروع وتقديم مالحظاتهم بشأنها. بدأ تدريب 

الُميّسرين والشروع في مراحل التنفيذ التجريبية بعد موافقة 
جميع أصحاب المصلحة في الفريق على الكتيبات الدليلية 

التي تم إعدادها. وباإلضافة إلى ذلك، عقد المشروع حلقات 
عمل استشارية مع فريق المشروع ومع أصحاب المصلحة 

على المستويات الدولية والوطنية والمجتمعية للحصول على 
مدخالتهم بشأن خطة التدخل ونهجه ومحتواه. تم بعد ذلك 
ترجمة مواد التدخل إلى اللغات المحلية بواسطة مترجمين 

30 Fulu, E., Warner, X., Miedema, S., Jewkes, R., Roselli, T. & Lang, J. 2013. Why do some men use violence against women and how can we 
prevent it? Quantitative findings from the United Nations multi-country study on men and violence in Asia and the Pacific. Bangkok: UNDP, 
UNFPA, UN Women and UNV

31 Fulu, E., Kerr-Wilson, A., & Lang, J. 2015. Effectiveness of Interventions to Prevent Violence against Women and Girls. A summary of the Evidence. 
What Works to Prevent Violence. Ellsberg, M., Arango, D. J., Morton, M., Gennari, F., Kiplesund, S., Contreras, M., & Watts, C. 2015. Prevention 
of violence against women and girls: what does the evidence say? The Lancet, 385)9977(, 1555-1566. Koech, J., Webber, K., Mathews, C., 
Mtshizana, Y., Bastien, S., de Jager, S., & Mason-Jones, A. )2013( PREPARE Manual for Facilitators based on Jewkes, R., Gevers, A., Cupp, P., 
Mathews, C., Russell, M., LeFleur-Bellerose, C., & Flisher, A. )2010(. Respect 4 U. Cape Town, South Africa: University of Cape Town. Gevers, A., 
Jama-Shai, N., & Jewkes, R. )2014(. Skhokho Supporting Success for Families. Pretoria, South Africa: South African Medical Research Council. 
Shai, N. J., & Sikweyiya, Y. 2015. Programmes for change: Addressing sexual and intimate partner violence in South Africa. SA Crime Quarterly, 
)51(, 31-41
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محترفين وروجعت الترجمات من ِقَبل الموظفي الوطنيين 
بالمشروع. كما تم تكييف أي أعمال فنية أو موارد مرئية 

مستخدمة في التدخل ومواءمتها مع السياق المحلي بعناية. 
ضمنت كل هذه العمليات مرور كتّيب التدخل بعدة تنقيحات 
قبل التوّصل إلى المنتج النهائي الذي اسُتخدم لتوجيه التدخل 

التجريبي.

الدرس 3: ُيعّد االستناد إلى النماذج النظرية القائمة حاليًا 
والمبنية على البيانات، وإلى طرق التدخل الفعالة أو 
الواعدة التي يتم تقييمها بدقة أسلوبًا أخالقيًا وفعااًل. 

حافظ فريق برنامج P4P طوال المشروع على عملية قوية 
مبنية على األدلة فيما يتعلق بجميع جوانب البرمجة والتعلم. 

اسُتخدمت األدلة التي توصلت إليها دراسة األمم المتحدة 
متعددة البلدان بشأن الرجال والعنف32 لتوجيه تدخالت الوقاية 

األولية التي تسعى لتحويل األعراف االجتماعية اإلشكالية 
فيما يتعلق بالنوع االجتماعي والسلطة. وحيثما أمكن ذلك، 

استخُدمت بيانات إضافية مستقاة من الدراسات الوطنية 
واإلقليمية والدولية ومن التدخالت الواعدة أو الفعالة إلرشاد 
عمليات صنع القرار والتصميم في مختلف جوانب المشروع.

أثبت فريق برنامج P4P إمكانية ترجمة األدلة إلى توصيات 
للبرمجة، وذلك من خالل نموذج مبني على نظرية التغيير في 
المقام األول. أظهر نموذج نظرية التغيير هذا - الذي تم تكييفه 

لكل تدخل على ِحدة من نموذج نظرية تغيير عام لبرنامج 
P4P لتدخالت الوقاية من العنف ضد النساء والفتيات - 
عوامل الخطر التي ينبغي تحويلها من أجل تحقيق أهداف 

الوقاية األولية. 

32 Fulu, E., Warner, X., Miedema, S., Jewkes, R., Roselli, T. & Lang, J. 2013. Why do some men use violence against women and how can we 
prevent it? Quantitative findings from the United Nations multi-country study on men and violence in Asia and the Pacific. Bangkok: UNDP, 
UNFPA, UN Women and UNV

النساء والفتيات قادرات على الحصول على حقهن 
في العيش بدون عنف

–
ُتعّد الخصائص الصحية وغير العنيفة والُمنِصفة لدى 

الرجال والفتيان أكثر أشكال الذكورة شيوًعا وتقباًل

المساواة بين الجنسين هي القاعدة
–

العالقات الصحية طوال العمر هي القاعدة
–

المشاركة االجتماعية اإليجابية والتماسك هما 
القاعدة

 ضمن مناهج التدخل الفعالة 
أو الواعدة

تعزيز المساواة
بين الجنسين

تعزيز العمل
التطوعي 

تعزيز العالقات
الصحية
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من الضروري مراجعة البحوث المتاحة حول ما هو فعال 
وما هو غير فعال في الوقاية األولية من العنف ضد النساء 
والفتيات من أجل تصميم مشروع تتوفر له أعلى احتمالية 

للنجاح نظرًا لندرة التمويل والحاجة الُمِلّحة للتصدي لوباء ذلك 
العنف. وبهذه الطريقة، فإن البناء من قاعدة أدلة قوية ُيعّد أمرًا 

أخالقيًا ألنه يستخدم نماذج ممارسات جيدة من غير المحتمل 
أن تسبب ضرًرا وإنما من المرجح أن يكون لها تأثيرات 

واعدة.

هناك ملخصات متاحة لألدلة ستساعد في توجيه الِفَرق 
نحو الممارسات الفعالة والواعدة وبعيدًا عن تلك التي يقل 

احتمال فعاليتها.33 وقد وجدنا أن األمر تطلب توجيه بعض 
الفرق بعيًدا عن النماذج البسيطة "لرفع الوعي" أو "حمالت 
االتصال" ألنها ليست فعالة في استحداث تغيير في السلوك.

كانت هذه العملية للتطوير وصنع القرار المستندة إلى األدلة 
مفيدة بشكل خاص مع الِفَرق التي توفر لديها القليل من الخبرة 
السابقة في مجال الوقاية األولية. وبالتالي، كانت عملية التنمية 

أكثر كفاءة بدرجة كبيرة - وال سيما مع محدودية الوقت 
والتمويل المتاح - ألن هناك ُنُهج متطورة بالفعل يمكن تكييفها 
للتدخالت التجريبية. في حين يتطلب التكييف ووضع األمور 
في السياق المالئم قدًرا كبيًرا من الموارد )كما هو مبّين في 
الدرس 2(، فإن تكييف نماذج جديدة تماًما بدون أساس من 
دليل جيد يمكن أن يستغرق وقًتا أطول بكثير ويواجه خطر 

عدم الفعالية أو حتى إلحاق الضرر.

التوصيات:

مراجعة، والتعلم من، األدبيات المتوفرة، والمنظمات، ● 
واألشخاص الذين لديهم تاريخ قوي من أعمال الوقاية 

األولية الفعالة أو الواعدة التي استرشدت بأدلة جيدة.
تطوير نموذج للمشروع مبني على نظرية التغيير ● 

ويسترشد بالبيانات.
ربط بحوث محددة بتصميم التدخل لتوضيح كيفية ● 

ترجمة األدلة إلى برامج.
فهم المكونات األساسية للوقاية األولية القائمة على ● 

األدلة وللتدخالت المحددة التي يتم تكييفها، بحيث 
ال يتم المساس بهذه الجوانب أثناء عملية التصميم 

والتكييف.
إنشاء عملية لصنع القرار والتصميم والتخطيط قائمة ● 

على األدلة، وتطبيقها على جميع جوانب المشروع.

الدرس 4: يتطلب تطوير التدخالت مشاركة مستمرة 
وفعالة من أصحاب المصلحة والمستشارين الفنيين. 

تشير جميع الدروس المستفادة في هذا القسم إلى تعقيد عملية 
التصميم والتطوير والتكييف. تتطلب العملية المساهمة من 

أصحاب المصلحة المحليين والوطنيين والدوليين. ونظرًا ألن 
التدخل هو جوهر المشروع، ينبغي تخصيص الوقت الالزم 
إلدماج المالحظات المقدمة من جميع أصحاب المصلحة من 

خالل دورتين للمراجعة على األقل لخطة التدخل ومواده، مثل 
كتيب أو دليل المستخدم. ومن الناحية المثالية، ينبغي أيضًا 
تضمين هذه العملية فرًصا الختبار التدخل بأكمله أو جزء 

منه ميدانيًا. ستوفر هذه التجارب بيانات لزيادة تعزيز التدخل 
وكذلك لتحديد المجاالت الرئيسية للتدريب الُمرّكز أو القضايا 

التي يجب معالجتها أثناء التعبئة المجتمعية.

من الضروري أيًضا أن يقوم جميع موظفي المشروع وممثلي 
المجتمع بمراجعة تفصيلية للكتيب الدليلي الخاص بالتدخل 
لفهمه والمساهمة في تطويره، باإلضافة إلى دعم التحول 
الداخلي والتنظيمي المستمر )انظر الدرس 2(. ستضمن 

هذه المشاركة العميقة معالجة جميع الشواغل في وقت مبكر 
لتعزيز الكتيب الدليلي، وإعداد جميع الموظفين بشكل أفضل 

إلدارة ودعم التنفيذ.

33 Fulu, E., Kerr-Wilson, A., & Lang, J. 2015. Effectiveness of Interventions to Prevent Violence against Women and Girls. A summery of the 
Evidence. What Works to Prevent Violence. Ellsberg, M., Arango, D. J., Morton, M., Gennari, F., Kiplesund, S., Contreras, M., & Watts, C. 2015. 
Prevention of violence against women and girls: what does the evidence say? The Lancet, 385)9977(, 1555-1566
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التوصيات:

تخصيص ما يكفي من الوقت والتمويل والموظفين ● 
لتصميم وتطوير وتكييف التدخل، على سبيل 
المثال، من ستة أشهر إلى سنة حسب السياق.

إشراك أصحاب المصلحة وأفراد المجتمع بنشاط ● 
في عملية التصميم والتطوير والتكييف.

الدرس 5: تحقيق التوازن بين االلتزام بالنماذج القائمة 
على األدلة من جهة والتعديالت الضرورية لمواءمة 

السياق المحلي من جهة أخرى.

ال يتعلق التكييف ومراعاة السياق ببساطة بترجمة المستندات، 
بل أيًضا بتكييف العمليات واألنشطة والرسومات التوضيحية 
- بما في ذلك محتوى إضافي أحياًنا  - لدعم بحوث تكوينية 

إضافية حول مواضيع جديدة أو حساسة مثل الحياة الجنسية أو 
المراهقين والتواعد. يجب أن يتضمن ذلك رموًزا وممارسات 
ثقافية شائعة بحيث: )1( تتوافق مع قيم التدخل، ولكن )2( ال 

تكون ضارة أو  )3( ترّسخ معايير ذكورية للنوع االجتماعي. 
يجب أن يكون المشاركون قادرين على التماهي مع المحتوى.

في بعض البلدان، أبدى بعض أصحاب المصلحة في المشروع 
مخاوفهم من أن السياق الثقافي محافظ للغاية، على سبيل 

المثال فيما يتعلق بالحياة الجنسية، أو تواُعد المراهقين، أو 
الصحة الجنسية واإلنجابية. ولكن، أثناء حلقات العمل، اقترح 

أصحاب مصلحة آخرون طريقة للتعامل مع هذه المشكلة، 
من خالل اإلبقاء على المحتوى الحساس ولكن مع تقديمه 

للمشاركين تدريجًيا، مثل تعديل اللغة بحيث تكون أقل صراحًة 
ولكنها ال تزال واضحة، أو عن طريق تغيير األمثلة لمراعاة 

الممارسات المحلية الشائعة: مثل ذهاب مدعووين إلى حفل 
زفاف، والتقاء المراهقين في دار ضيافة. غير أن "مراعاة 

السياق" هذه ال ينبغي أيضًا أن تخّفف من شدة التدخل.

وقد وجدنا أن حلقات العمل التشاورية مع فريق المشروع، 
وأصحاب المصلحة، والخبراء الفنيين الوطنيين والدوليين 

في مجال الوقاية األولية كانت مفيدة للغاية في عملية تكييف 
التدخالت، حيث أدت المدخالت المتعددة من وجهات النظر 

المختلفة إلى تعزيز التدخل.

قد تتضمن بعض الخطوات المحددة أثناء عملية التكييف 
ومراعاة السياق ما يلي:

أدِرج المكونات األساسية للوقاية األولية ولنماذج التدخل ● 
المحددة التي ُينظر إليها بعين االعتبار لفهم َمواِطن المرونة 
 والَمواِطن التي ينبغي أن تكون التعديالت فيها أكثر حذرًا. 

من المهم أن تبقى وفيًا لشدة التدخل، وتكراره، ورسائله 
الرئيسية، ونهجه، ومدته.

قم بجمع وتقديم األدلة على السياق المحلي لتوجيه عمليات ● 
التكييف والتخطيط بطريقة منهجية.

خذ نظرية التغيير في اعتبارك وتأكد من أن التكييفات ال ● 
تنحرف بالتدخل بشكل كبير عن هذه النظرية.

قّيم قدرة الشركاء المنفذين والُميّسرين المجتمعيين على ● 
إرشاد عملية التكييف والتخطيط وخاصًة فيما بتعلق بخطة 

التدريب والتنفيذ، وذلك لضمان أن يكون حجم التدخل 
ضمن نطاق القدرات المتاحة.

يجب اعتبار التكييف ومراعاة السياق عملية مستمرة في 
إطار المشروع، مع استخدام الدروس المستفادة والنتائج من 

االختبارات التجريبية المبكرة أو التنفيذ الجاري لتوجيه العملية 
المستمرة لتعزيز التدخل. في حين قد تستغرق عملية التكييف 
ومراعاة السياق من خالل المشاورات بعض الوقت، إال أنها 
ستحقق مكاسب كبيرة من حيث قبول التدخل وتوّلي زمامه.
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طرق التدريس التقليدية التي تعتمد على الحفظ عن ظهر قلب 
وتركز على االستماع السلبي، وبداًل من ذلك يجب استخدام 

نهج يوّجه الُميّسرون من خالله أسئلة مثيرة للتفكير ويشجعون 
التفكير النقدي من خالل إشراك المشاركين في المناقشات 

وتبادل اآلراء والحوار. باإلضافة إلى ذلك، يحتاج المشاركون 
إلى أنشطة تعلم تجريبية مثل تقّمص األدوار أو التمثيليات أو 
األلعاب األخرى من أجل تعلم وممارسة واستيعاب المهارات 

المختلفة.

التوصيات:

يجب أن تتم جميع الترجمات األولية بواسطة ● 
موظفين أو ُميّسرين محليين يتحدثون اللغتين 

ويتمتعون بفهم فني متين للوقاية األولية القائمة 
على األدلة.

قم بإشراك أفراد المجتمع المحلي والُميّسرين ● 
الرئيسيين في ترجمة الكتيبات الدليلية بطريقة 
حلقات العمل التشاركية وخاصًة حول المفاهيم 

والمصطلحات األساسية.
تأكد من قيام الموظفين والُميّسرين الرئيسيين ● 

المحليين بالمشروع بمراجعة جميع الترجمات 
بعناية لضمان الحصول على صياغة دقيقة وسهلة 

االستيعاب مع االلتزام بنموذج التدخل، بداًل من 
ترك مسؤولية الترجمة لشخص أو شخصين فقط.

استخدم الملصقات ولوحات القصص لبدء ● 
المناقشات من خالل عّينة من السيناريوهات 

الواضحة وذات الصلة.

التوصيات:

تأكد من مشاركة أصحاب المصلحة في المجتمع ● 
المحلي بشكل نشط وعميق طوال عملية التصميم 

والتكييف.
قم بعقد العديد من حلقات العمل التشاورية مع ● 

مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة من 
مختلف القطاعات لتطوير وتكييف التدخل قبل 

التنفيذ وبعده باستخدام البيانات التجريبية لتوجيه 
العملية المستمرة لتعزيز التدخل.

قم باختبار تجريبي أّولي للتدخل أثناء مراحل ● 
التصميم والتكييف باستخدام آليات قوية ومتكاملة 

لرصد المجتمع وتقديم المالحظات في مختلف 
الجوانب لفهم ماذا كان التدخل يعمل بشكل جيد 

وما الذي يحتاج إلى المزيد من التكييف ومراعاة 
السياق، والحظ أي عواقب غير متوقعة.

الدرس 6: ال يتحقق التكييف مع السياق المحلي بالترجمة 
الحرفية، بل ينبغي أن يمثل ذلك عملية نشطة لضمان 

نقل المعنى وسهولة استيعابه باللغة الجديدة دون اإلخالل 
بااللتزام بالمادة األساسية.

وجد فريق المشروع أن خدمات الترجمة االحترافية كانت 
تفتقر في الغالب إلى المعرفة الفنية والبصيرة الالزمة لترجمة 

المواد بدقة وإيجاز. في كثير من األحيان، األنشطة التي 
كانت توصف بصورة موجزة باللغة اإلنجليزية لم تكن كذلك 

بلغة الخمير أو الباهاسا، على سبيل المثال. يجب أن تكون 
هناك عملية أكثر نشاًطا للترجمة، يقوم بعدها أعضاء الفريق 

الوطنيين، واالستشاريين الوطنيين، وأصحاب المصلحة 
والممثلين المجتمعيين، بالعمل معًا على تنقيح الترجمات بشكل 

تفصيلي لتصبح أكثر دقة. سيساعد إجراء اختبار تجريبي 
أّولي، على نطاق ضيق، على ضمان عدم فقدان شيء خالل 

عملية الترجمة. يجب أن ُيمثِّل فريق لديه معرفة فنية بتدخالت 
الوقاية األولية جزًءا من هذه العملية لضمان التوافق المستمر 

مع الممارسات الفعالة.

يجب أن يستطيع ُميّسرو التدخل القراءة والكتابة كي يتمّكنوا 
من استخدام المواد كدليل لتقديم الجلسات بكفاءة وأمانة. ومع 

ذلك، فالعديد من الُميّسرين في المجتمع المحلي لديهم مستويات 
محدودة من محو األمية، وهناك حاجة إلى المزيد من تبسيط 

الكتيبات الدليلية وكتابتها بلغة واضحة. ُتصّمم الكتيبات 
الدليلية لالستخدام من ِقَبل الُميّسرين المجتمعيين، ولكن ليس 

الستخدام المشاركين في التدخل، ألن التدخالت مصممة 
بحيث تكون تشاركية بطبيعتها. ينبغي أن يتجنب نهج التدخل 
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الدرس 7: من الضروري وجود تدخل متعدد الجلسات 
يجري تنفيذه على مدار العام لدعم التحول. ينبغي تحدي 

االعتقاد الخاطئ بأن البرامج يجب أن تكون أقصر.

طلبت عدة ِفَرق أن تستغرق التدخالت فترة زمنية أقصر، 
وتتضمن جلسات أقصر، وأنشطة أقصر ضمن الجلسات. 

ومع ذلك، تشير األدلة المتوفرة حتى اآلن إلى أن هناك حاجة 
إلى أنشطة متواصلة مع الوقت نظرًا لتعّقد وعمق التحوالت 

الالزمة لتحقيق الوقاية األولية من العنف ضد النساء والفتيات. 
ليس من الواقعي تنفيذ عملية تشاركية ضرورية لتحقيق 

 P4P التحول في جلسات قصيرة للغاية. قدم فريق برنامج
األساس المنطقي لطول الجلسات وساعد الِفَرق في عملية 

التخطيط إلثبات إمكانية التوصل إلى جدول زمني متسق ولكن 
ليس ُمغرقًا في الصعوبة. وبحلول نهاية التدخل، طلب معظم 

المشاركين المزيد من الجلسات ألنهم شعروا بأنها وثيقة الصلة 
بالموضوع، وقيِّمة، وممتعة.

التوصيات:

تعزيز فهم أصحاب المصلحة للعمليات الفعالة ● 
والواعدة القائمة على األدلة وااللتزام بها، بما في 

ذلك وتيرة، ومدة، وكثافة التدخل.
االستعانة بِفَرق من ذوي الخبرة الذين قاموا بتنفيذ ● 

تدخالت للوقاية األولية قائمة على األدلة تشبه 
التدخل المخّطط له، وذلك لتقاسم أسباب وخبرات 

األنشطة الطويلة والمتواصلة والمكثفة.
وضع خطة تنفيذ ُتواِزن مابين موارد المشروع ● 

وتوافر المجتمع والممارسات القائمة على األدلة.
تطوير استراتيجيات للتعبئة والتوظيف للتعامل مع ● 

الشواغل على مستوى المجتمع لكون التدخالت 
طويلة أكثر من الالزم، وذلك من خالل وضع 
االلتزامات الزمنية في إطار إيجابي كاستثماٍر 

في رفاهية األسرة واحترامها، أو سالمة المجتمع 
ونجاحه )راجع أيًضا مالحظات حول التأطير 

المستند إلى الفوائد في الدرس 10(.
تعزيز التزام المجتمع بالتدخل من خالل التعبئة ● 

والتجنيد والتنفيذ، وخاصًة من خالل الُميّسرين 
المجتمعيين وقادة المجتمع.

الدرس 8: بناء مواقف ُمنِصفة للجنسين عملية معقدة، 
ولكن من الممكن تحقيق ذلك من خالل االستثمارات 

الكافية.

ُتعّد معالجة عدم المساواة بين الجنسين والنظام األبوي، وال 
سيما الخصائص الذكورية اإلشكالية، أمرًا أساسيًا للوقاية 

األولية الفعالة من العنف ضد النساء والفتيات. غير أن تحويل 
الخصائص الذكورية الضارة وبناء المساواة بين الجنسين 

يعني تحدي األعراف والمعتقدات االجتماعية-الثقافية الراسخة.

وفرت بعض الكتيبات الدليلية التي تم تجريبها في التدخالت 
المختلفة لبرنامج P4P جلسات ركزت فقط على النوع 

االجتماعي، كما تضمنت كتيبات أخرى مالحظات حول النوع 
االجتماعي والمساواة بين الجنسين. ومع ذلك، كان العديد من 

الُميّسرين المجتمعيين يخَضعون هم أنفسهم أيًضا لتحوالت 
في مواقفهم وممارساتهم الجنسانية، من خالل خبرتهم أثناء 

تدريبهم على التدخل، وكانوا ال يزالون بحاجة إلى توجيهات 
محددة. تشير التقارير الميدانية أيًضا إلى أن المشرفين 

والُميّسرين المجتمعيين وجدوا أن جلسات النوع االجتماعي 
يصعب على المشاركين فهمها، واقترحوا جلسات إضافية 

مبسطة تتناول النوع االجتماعي بوتيرة أبطأ باستخدام أمثلة 
يمكن للمجتمع التماهي معها.

التوصيات:

استثمر في التعزيز المتواصل للقدرات وتيسير ● 
التحول بين الُميّسرين من أجل تعميق فهمهم 

للنوع االجتماعي وتبّني المساواة بين الجنسين. 
 Raising استخدم موارد إضافية، مثاًل من منظمة

 ،Get Moving أو Voices SASA!
كتدخالت قائمة على األدلة تركز على تحليالت 

النوع االجتماعي والسلطة.
يجب توفير العديد من جلسات التعلم التجريبية ● 

حول المساواة بين الجنسين في جميع جوانب 
التدخل إلعطاء المشاركين الفرصة لمواصلة 

التعامل مع هذا الموضوع بطرق تدعم التجارب 
التحويلية. من المستبعد أن تكون أساليب التدريب 

التي تعتمد على الحفظ عن ظهر قلب تحويلية.
يحتاج المُيّسرون إلى توجيهات محددة في كل ● 

جلسة لربط المحتوى بالمساواة بين الجنسين، ألنهم 
غالبًا ما يكونون في المراحل األولى من تحويل 

أفكارهم وممارساتهم بشأن المساواة بين الجنسين.
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التوصيات:

مواصلة التطوير والبحث في مجال العمل ● 
التطوعي في تدخالت الوقاية األولية.

بناء قاعدة األدلة عن طريق جمع البيانات عن ● 
العمل التطوعي لتعزيز الُحجج لصالحه.

إقامة شراكات مع مجموعات المتطوعين الموجودة ● 
في المجتمع لدعم العمل التطوعي للوقاية من 

العنف ضد النساء والفتيات.

الموضوع الثالث: التنفيذ

الدرس 10: يستغرق تجنيد المشاركين وقتًا طوياًل، وفي 
كثير من األحيان يكون لدى أفراد المجتمع المحلي مخاوف 

في المراحل المبكرة من التدخل مما قد يبطئ من عملية 
التنفيذ ويؤثر على التقييم.

في العديد من التدخالت التي دعمها برنامج P4P، هناك 
حاجة إلى مزيد من الوقت، والموارد، و/ أو التخطيط لحشد 

المشاركين، بما في ذلك زيادة الوعي والحماس حول التدخل، 
وتوضيح ومعالجة األسئلة أو المخاوف، وفهم احتياجات 

المجتمعات المحلية وكيفية ربط التدخل بها، والتفاوض مع 
المجتمعات المحلية حول الخدمات اللوجستية للتنفيذ من أجل 

تكييف جداولهم الزمنية معها.

الدرس 9: ُيظهر إدماج العمل التطوعي نتائج مشجعة، 
رغم الحاجة إلى مزيد من البحوث لتحديد كيفية القيام 

بالترويج له بفعالية وكيفية فهم الدور الذي يلعبه.

قام برنامج P4P بإدماج العمل التطوعي من خالل:

تعيين متطوعين دوليين ووطنيين من متطوعي األمم ● 
المتحدة للقيام بالتكليفات الميدانية لدعم التدخالت والتنسيق 

مع وكاالت األمم المتحدة، والشركاء المنفذين، والُميّسرين، 
والمجتمعات المحلية؛

تدريب أفراد المجتمع المحلي الذين تطوعوا بعد ذلك ● 
كمُيّسرين للتدخالت؛ و

تضمين التدخل أنشطة النخراط المشاركين في العمل ● 
التطوعي، سواًء من خالل فعاليات قائمة بالفعل في 

المجتمع المحلي أو عن طريق دعم المشاركين لوضع 
مفاهيم لمشاريعهم الخاصة ومساعدتهم في تخطيطها 

وتنفيذها.

احتاج معظم المشاركين إلى المزيد من التوجيه - عالوة على 
ما تم تقديمه في األصل - للنجاح في قيادة مشاريعهم التطوعية 
الخاصة بهم، واستفادوا من الفرص األولية الرسمية لالنخراط 

في مجتمعاتهم قبل القيام بذلك بشكل مستقل، مثل األحداث 
التي تقودها المنظمات المحلية أو الوزارات الحكومية.

ال يزال هناك شٌح في البحوث حول أفضل طريقة لدمج العمل 
التطوعي في مشاريع الوقاية األولية، أو الدور الذي يؤديه 
في تحقيق النتائج والحفاظ عليها وخاصًة في مجال تحويل 

 Raising Voices األعراف االجتماعية. لقد قامت منظمة
بتوثيق أعمالها على !SASA من خالل نشطاء المجتمع الذين 

ينفذون البرنامج في مجتمعاتهم. حتى اآلن ال توجد مبادئ 
توجيهية تستند إلى أدلة للعمل التطوعي في مجال الوقاية 

األولية. ومع ذلك، وجد برنامج P4P أنه من الممكن القيام 
بذلك، وتشير التقارير النوعية من المشاركين والُميّسرين 

والمشرفين على التدخالت إلى نتائج إيجابية. كانت هناك أمثلة 
متعددة استطاع فيها المشاركون تبادل األفكار والمهارات التي 
اكتسبوها من التدخالت مع اآلخرين في مجتمعاتهم المحلية من 

خالل العمل التطوعي، بحيث تجاوز المدى الذي وصل إليه 
التدخل مجموعة المستفيدين المباشرين منه.
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ينبغي أن تستمر بعض أنشطة التعبئة المجتمعية طوال فترة 
التدخل من أجل االحتفاظ بالمشاركين، وينبغي أن تبني 

الجلسات على بعضها البعض، ألن التدخل مصمم لمعالجة 
عوامل الخطر المعقدة للعنف ضد النساء والفتيات ولتكوين 

عدة طبقات من عوامل الوقاية. يمكن للُميّسرين مراجعة 
المشاركين بشأن التحديات التي يواجهونها في الحضور أو 
كيفية جعل الجلسات أكثر تشويقًا، ومن ثم إجراء التعديالت 
حسب الحاجة بعد التشاور مع المشرفين والفريق الفني مع 

مراعاة أال يؤثر ذلك على فعالية التدخل بشكل عام.

دعم برنامج P4P تدخالت في بيئات حيث كان الناس يعملون، 
ويحصدون، ويتعاملون مع الطقس القاسي، ويشاركون في 

االنتخابات، ويحضرون المهرجانات المجتمعية، وغير ذلك من 
العديد من العناصر األخرى للحياة المجتمعية. لم يكن بوسع 

المشاركين حضور جميع الجلسات بدون استثناء، وقد أدت بعض 
العوامل المجتمعية مثل تلك المذكورة آنفًا إلى تأخير بعض عناصر 

التنفيذ بينما تم تنفيذ العناصر األخرى. في بعض المشاريع، قام 
أفراد المجتمع المحلي الذين لم يشاركوا في البداية باالنضمام إلى 

التدّخل الحًقا بعد أن جَذب اهتمامهم، حيث شاهدوا المنافع التي 
تحققت للمشاركين، أو شجعهم مشاركون آخرون، أو بسبب الجهود 

المتواصلة للتعبئة والتجنيد. لكن ينبغي أن تدار عملية ظهور 
مشاركين جدد بعناية. يتطرق كل هذا العمل أيضًا إلى موضوعات 
شخصية وحساسة، لذا فمن المهم الحفاظ على التماسك والمساحة 

ية واالحترام والدعم. اآلمنة للمجموعة على أساس الثقة والسرِّ

تكتسب عملية التعبئة أهمية خاصة هنا نظرًا ألن التدخالت ال 
يتسنى عادًة دمجها في نشاط يجتمع عليه أفراد المجتمع المحلي 

بانتظام، مثل المدرسة أو األنشطة الدينية أو العمل، وبالتالي 
فإنها ُتعّد نشاًطا إضافًيا على الناس استيعابه ضمن فعالياتهم 
الحياتية. ومن ثم يتعين على قادة المجتمعات المحلية وأفراد 

ل وكيف يمكن  المجتمع وأصحاب المصلحة اآلخرين فهم التدخُّ
أن يكون ذا قيمة لهم كأفراد، وكأعضاء في أسر، وكمجتمع قبل 
أن يقبلوه ويتولوا زمامه. على سبيل المثال، يمكن دمج التدخل 

في الفعاليات الُمجدولة مثل استراحة الغداء، أو المناسبات 
الدينية، أو غيرها من األحداث التي يلتقي فيها الناس.

 P4P في المراحل المبكرة، اعتقد بعض المشاركين أن برنامج
كان "للنساء فقط" أو كان محاولة "أجنبية" لتقويض الثقافة 

المحلية أو المعتقدات الدينية. غير أن فريق البرنامج استطاع 
تفّهم مخاوفهم، وبمجرد أن جّربوا أنشطة التدخل أصبحوا 

إيجابيين بشكل عام إزاءه وشجعوا اآلخرين على االنضمام إليه. 
من الدروس المستفادة هنا: من خالل الشراكة مع قادة المجتمع 

المحلي والمنظمات المجتمعية يمكنك الحد من سوء الفهم. 
وعالوًة على ذلك، فإن هذه الشراكات المبكرة مع أصحاب 

المصلحة والممثلين الشعبيين تسمح باالستدامة بعد انقضاء فترة 
االختبار التجريبي للتدخل وتساعد على وضع خطة تنفيذ ُمجدية 

ومواد للتدخل يمكن للمجتمع الوصول إليها.

التوصيات:

االستثمار في األنشطة الشاملة والمستدامة ● 
والتشاركية للتعبئة المجتمعية وبناء العالقات قبل 

وأثناء التنفيذ. تطوير استراتيجية للتخفيف من 
مقاومة المجتمع.

إجراء تحليل متعمق لوضع المجتمع المحلي في ● 
وقت مبكر، ووضع استراتيجيات ناجحة لتعبئة 

المشاركين وتوظيف ُميّسرين وكذلك خطة للتدريب 
والدعم.

تطوير نقاط للحوار حول التدخل تركز على الفوائد ● 
المحتملة التي ُيؤّمل أن يجلبها إلى األفراد واألسر 

والمجتمع - بداًل من المشاكل التي سيعالجها؛ 
فالتأطير  الطموح القائم على إبراز المنافع ُيعّد 

أكثر إلهامًا وتحفيزًا.
االنخراط في جدولة مبنية على اعتبارات ● 

المجتمعات المحلية، مثل التفاوض حول الجدول 
الزمني للتنفيذ مع مختلف أصحاب المصلحة 
المجتمعيين والمشاركين أثناء عملية التخطيط 

والتعبئة.
خطط لما إذا كان سيتم دمج مشاركين إضافيين في ● 

المجموعات الموجودة بالفعل، وكيفية القيام بذلك 
دون التأثير على تالحم المجموعة. كبديل لذلك، 
انظر في إمكانية استخدام جدول متجدد للتنفيذ، 
حيث تقوم عدة مجموعات من المجتمع المحلي 
بالبدأ في أوقات متفاوتة الستيعاب التباينات في 

الجداول الزمنية للمجموعات المختلفة.
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عالوًة على ذلك، كان الرجال مستعدين ألن يكونوا قدوة 
إيجابية في مجتمعاتهم المحلية، مما يدل على مواقف 

وسلوكيات ُمنِصفة وغير عنيفة في بعض األحيان رغم  
احتمال معاناتهم من وصمة العار أو تعرضهم "لألسئلة" من 
ِقَبل الجيران أو غيرهم من األقران. في هذه الحاالت، كان 
الدعم الذي تلّقوه من زمالئهم المشاركين في البرنامج مفيًدا.

سعى برنامج P4P في النهاية لضمان أال تكون مشاركة 
الرجال والفتيان في فعاليات الوقاية من العنف على حساب قيم 

وأهداف التدخل، بما في ذلك:

أال تستنسخ األعراف األبوية؛● 

أال ُتضفي على الرجال دور حامي المرأة؛ و● 

أال تفرض حلواًل لمشكلة العنف ضد النساء والفتيات ● 
تستثني النساء.

كان من المهم الحفاظ على هذا األساس النسوي أثناء العمل مع 
الرجال والفتيان.

التوصيات:

مواصلة الفريق التفكير باستمرار بشأن إشراك ● 
الرجال والفتيان لضمان إدراجهم، وكذلك لتجنب 

استنساخ األعراف أو الممارسات اإلشكالية ضمن 
التدخل.

إشراك الرجال والفتيان على وجه التحديد أثناء التعبئة ● 
المجتمعية لفهم مخاوفهم ومعرفة المحفزات التي 

يمكن أن تدفعهم لاللتزام بالتدخل.
توظيف تأطير  طموح يقوم على المنافع ويركز على ● 

ما الذي يمكن للرجال الحصول عليه من مشاركتهم 
أثناء جلسات التجنيد والتدخل.

تأمين قبول قيادات المجتمع وحثهم على تشجيع ● 
الرجال على االنضمام إلى التدخل.

ينبغي أال تأتي مشاركة الرجال على حساب ● 
األولويات، والقيادة، والمشاركة، والسالمة للنساء 

والفتيات.

الدرس 11: إشراك الرجال والفتيان أمر ممكن، ولكن 
تكتنفه تحديات.

تهدف جميع مشاريع برنامج P4P إلى إشراك الرجال 
والفتيان إما في تدخالت للرجال فقط أو في إطار تدخالت 

مشتركة مع كٍل من النساء والرجال و/ أو الفتيان والفتيات. 
وكما هو الحال في العديد من المشاريع المماثلة، كان هناك 

في الغالب مشاركة منخفضة نسبيًا أو معدل تسّرب مرتفع في 
التدخالت التي تجمع بين الرجال والنساء، إال أنه في التدخل 

المخصص للذكور فقط في فيتنام كانت معدالت المشاركة 
واالستبقاء جيدة.

ومع ذلك، تضمنت مالحظات المشاركين الذكور في هذا 
التدخل التوصية بتضمين النساء في التدخل، ألنه سيكون 

مناسبًا ومفيدًا لهن. سيكون من األسهل تحقيق التغيير المنشود 
في المجتمع مع وجود المزيد من األشخاص المشاركين، وألن 

الرجال سيستمتعون بالعمل مع النساء.

كان هذا التدخل في فيتنام، والذي شّكل جزًءا من برنامج 
أكبر ومتعدد المكونات، مخصصًا للذكور فقط في البداية، 

ألن التغذية الراجعة األولية خالل مراحل التخطيط والتنفيذ 
المبكر أفادت أن الرجال في المجتمع يشعرون أن المجموعات 

المشتركة كانت في المقام األول للنساء. في المقابل، شعر 
الرجال في بابوا، إندونيسيا، حيث تم تجريب التدخل، أنه ليس 

من المناسب ثقافيًا اجتماع الرجال والنساء معًا عند مناقشة 
جميع المواضيع.

توضح هذه المالحظات المتناقضة التعقيد في إشراك الرجال 
والفتيان في برامج الوقاية. لذلك، يتطلب األمر تحلياًل جيدًا 

للوضع، وتعبئة مجتمعية متعمقة، وأخذ المدخالت المجتمعية 
بعين االعتبار في التخطيط والتصميم، وذلك لفهم الكيفية 

األمثل إلشراك الرجال والفتيان. وقد ُوجدت أوضاع مماثلة 
لهذا الوضع في مناطق أخرى من العالم.

كانت مشاركة الرجال في تدخالت مختلفة في العديد من 
البلدان أمرًا مشّجعا، وإن كان ذلك بأعداد أقل من النساء 

)باستثناء فيتنام(. وأشارت التقييمات إلى أن الرجال تغيروا 
بطرق إيجابية، بما في ذلك أنهم صاروا أقل عنفًا وأكثر 

انخراطًا في رعاية األطفال واألعمال المنزلية وأقل عرضة 
لشرب الخمر34.

34 Gevers, A., Taylor, K. )2018( Promising strides toward ending 
violence against women and girls in the Asia and the Pacific 
Region: Results from Partners for Prevention pilot interventions in 
four countries.
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الدرس 12: تتطلب التجربة األولية للتنفيذ موظفين 
متفانين لمعالجة المسائل اللوجستية والفنية.

واجهت جميع مشاريع برنامج P4P تحديات فيما يتعلق 
بالتعبئة المجتمعية، والتجنيد، واالستبقاء، وقدرات الُميّسرين 
ودعمهم، والجدولة، وااللتزام بنموذج التدخل. ومع ذلك فقد 

استفادت المشاريع كثيرًا من وجود موظف ُمكّرس لمهمة 
توجيه ومراقبة التدخل مع الوكالة الُمنفِّذة والُميّسرين على 

األرض. أظهرت المشاريع التي خصصت المزيد من وقت 
الموظفين لهذا النوع من الدعم نتائج مشجعة بشكٍل أكبر. 

في المقام األول، تم تعيين أفراد من متطوعي األمم المتحدة 
الوطنيين وتكليفهم بشغل هذه المناصب، ولكن في بعض 
الحاالت تولى موظفو األمم المتحدة اآلخرون هذا الدور. 

األفضل حتى من ذلك هو أن يتوفر لدى الموظفين معرفة فنية 
بالتدخل، وال سيما االستراتيجيات الفعالة القائمة على األدلة.

استثمر برنامج P4P بكثافة في تعزيز قدرات األفراد 
وتوجيههم ودعمهم في االضطالع بهذا الدور. فعلى سبيل 
المثال، يقود بعض متطوعي األمم المتحدة أنشطة التدريب 

وبناء القدرات أثناء الخدمة لتعزيز مهارات الُميّسرين، ال سيما 
في منهجيات التدخل التشاركي وااللتزام بالكتيب الدليلي. وقد 

 ،P4P قاموا بتطوير هذا النشاط بدعم من موظفي برنامج
يتمثل الوضع األفضل في أن يشارك الشخص المسؤول عن 
الدعم في تطوير الُميّسرين وتدريبهم قبل الخدمة، وذلك لبناء 

المعرفة الفنية واإلدارية التي تؤهلهم لالضطالع بدورهم.

التوصيات:

تعيين موظف من المستوى المتوسط لدعم ومراقبة ● 
جميع جوانب التنفيذ في المجتمع المحلي.

توفير التدريب الفني المتين ومهارات اإلدارة ● 
التشغيلية للموظف المسؤول عن الدعم الميداني.

الدرس 13: الُميّسرون ضروريون للنجاح، ولكنهم بحاجة 
إلى تعزيز قدراتهم ودعمهم بدرجة كبيرة. إنهم بحاجة إلى 

إنجاز عملية التحول لديهم، على غرار ما يهدف التدخل 
إلى تحقيقه بين المشاركين.

كما ورد أعاله، تهدف تدخالت الوقاية األولية إلى تسهيل 
التحول العميق في األعراف والممارسات المتعلقة بالجنسين، 

ومعايير وممارسات العالقات، وقواعد األسرة ورعاية 
األطفال ابتداًء من مستوى األفراد والعالقات إلى مستوى 

المجتمع المحلي والمجتمع بأْسره. يمثل تحقيق هذا النوع من 
التحول تحديًا كبيرًا، ولكن األدلة تشير إلى أنه ممكن - حتى 

ضمن اإلطار الزمني القصير نسبيًا للتدخالت التي يتم تنفيذها 
على مدار عام أو عامين. يقود الُميّسرون هذا التحول، ولذلك 

فإنهم يلعبون دوًرا مركزيًا في تحقيق أهداف التدخل.

يجب اختيار الُميّسرين بعناية بناًء على معايير واضحة:

التخرج من المدرسة الثانوية و/ أو إثبات دراية بالتعامل ● 
مع األفكار المجردة، والكتيبات الدليلية للتدخل، والمطالعة 

في المواضيع األساسية المتعلقة.
القدرة على التحدث أمام الجمهور بثقة.● 
الخبرة في تعبئة المجتمع أو التقريب بين الناس.● 
القدرة على بناء األلفة والترابط مع مجموعة.● 
أن يكون في وضع جيد في مجتمعه المحلي، ليس ● 

بالضرورة كقائد، ولكن على األقل كشخص يثق فيه الناس 
في ذلك المجتمع ويحترمونه. 

القدرة على التعامل مع الموضوعات والمناقشات الحساسة ● 
وكذلك معالجة األسئلة الصعبة.

أن يكون متاحًا لاللتزام بشكٍل كامل بتوفير جميع احتياجات ● 
التدريب والدعم، فضاًل عن إعداد وتيسير التدخل.

باإلضافة إلى ذلك، يمكن دمج التقييم المتعمق للُميّسرين في 
عملية الرصد والتقييم لتوثيق إنجازات بناء القدرات وكذلك 

الستخدام البيانات لتوجيه اختيار الُميّسرين وبناء قدراتهم في 
المستقبل.
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يمكن أبضًا أن تكون تدخالت تغيير األعراف االجتماعية التي 
تتعامل مع الوقاية من العنف ضد النساء والفتيات أمرًا ُمجِهدًا 

عاطفيًا على الُميّسرين. لتقليل تأثير الصدمة واإلنهاك الذي 
يتعرض له الُميّسرون بالنيابة، ُتعّد جلسات الدعم المنتظمة 

مسألة ضرورية وكذلك ممارسة أخالقية جيدة ألعمال الوقاية 
األولية. يستغرق هذا النوع من برامج التدريب والدعم خالل 

تنفيذ التدخالت الكثير من الوقت ويستهلك الكثير من الموارد، 
ولكن تجربة برنامج شركاء P4P )وكذلك مشاريع أخرى 

مثل !SASA(، أظهرت بوضوح أن مردود ذلك يتحقق الحقًا 
من خالل تأثيرات التدخل.

وتجدر اإلشارة إلى أن برنامج التدريب والدعم المكثف المبّين 
أعاله ليس فقط لبناء المهارات، ولكن أيًضا لدعم وتسهيل 

التحول الشخصي لدى الُميّسرين. هذا التحول مهم، ألن هؤالء 
الُميّسرين سيصبحون قدوًة للمشاركين في مجموعاتهم وكذلك 

في المجتمع بشكٍل أوسع. تصبح مهمة التيسير أسهل وأكثر 
فاعلية، وفي تجربتنا في برنامج P4P أشبه بها في برنامج 

Raising Voices، عندما يؤمن الُميّسرون بالقيم والمبادئ 
والممارسات التي يدعو لها التدخل ويعتنقونها بالكامل.

التوصيات:

تطوير معايير االختيار واستراتيجيات التقييم.● 
االستثمار في التدريب الجيد قبل الخدمة وأثناءها، ● 

باإلضافة إلى مواصلة التوجيه، والتدريب، 
واإلشراف الداعم لجميع موظفي المشروع الذين 

سيشاركون في تسهيل التدخل، بما في ذلك 
الُميّسرين والمشرفين.

استخدم نموذًجا للتيسير المشترك، حيث يقوم ● 
ُميّسران مجتمعّيان بتوجيه جلسات التدخل.

على سبيل المثال، تمثلت إحدى الطرق المستخدمة في 
كمبوديا وإندونيسيا في توظيف مزيد من الُميّسرين أكثر من 

الالزم للمشاركة في مرحلة التدريب قبل الخدمة. بعد ذلك 
قدم المشروع تدريبًا مكثفًا تضمن أنشطة التدريس بطريقة 

"أخبرني ما تعلمَت"، حيث قاد الُميّسرون المرشحون نشاط 
التدخل من واقع الكتيب الدليلي. كان لهذه االستراتيجية فوائد 

متعددة:

فقد وّلدت لدى كلٍّ من المشرفين والُميّسرين الشعور بُكنه ● 
التدخل وما إذا كان يمثل أمًرا ُيمكنهم االلتزام به؛ كما 

مّكنت المشرفين من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن اختيار 
أفضل الُميّسرين.

أمكن لمديري المشاريع والمشرفين تحديد مستوى مهارات ● 
الُميّسرين ونقاط قوتهم ووضع استراتيجية لتعزيز مهارات 

محددة.

السماح لمزيد من الُميّسرين بالمشاركة في نظام للتيسير ● 
المشترك يربط الُميّسرين األقوياء مع أولئك الذين يحتاجون 

إلى المزيد من الدعم وبناء القدرات. يمكن استخدام هذا 
النموذج للتدريب المستمر إذا تم توسيع التنفيذ ليشمل 

مجتمعات إضافية. وفي حاالت أخرى، تم إقران ُميّسر 
شاب  وديناميکي مع ميسر رفيع المستوى لتتحقق لكلٍّ 
منهما تجربة تتسم بالجدية مع مقاربة تشارکية وممتعة 

للتدخل.

سيقلل وجود المزيد من الُميّسرين من تأثير تدوير ● 
الموظفين.

لم يكن التدريب قبل الخدمة وحده كافيًا في أي مشروع. ومن 
الضروري وجود مزيج من التدريب قبل الخدمة، والتدريب 
أثناء الخدمة، واإلشراف المستمر واإلشراف الداعم لكٍل من 

تعزيز القدرات وبناء المهارات، وكذلك بالنسبة للدافع والدعم 
العاطفي. وقد طلب الُميّسرون التدريب أثناء الخدمة على 

مختلف المواضيع التي حددوها كاحتياجات أساسية، واستفادوا 
من اإلشراف واإلشراف الداعم، كما يتضح من التحسن 

في التيسير الذي يقدمونه وفق ما وثقه موظفو المشاريع أو 
متطوعو األمم المتحدة في تقارير المشاريع. 

کما استفادت کافة المشاريع من التدريب المبدئي من ِقَبل 
مدربين متمرسين. وعالوًة على ذلك، كان من المفيد للغاية 
أن يقوم الُميّسرون بإجراء جلسات شهرية موّجهة لإلعداد 

والممارسة، وخاصًة خالل المراحل األولى للتدخل. ينبغي عقد 
هذه الجلسات قبل تنفيذ جلسة معّينة في المجتمع المحلي، وذلك 

لتحقيق االستفادة القصوى. 

34

الدروس المستفادة والتوصيات



الدرس 14: ُتعد منهجيات التعلم التشاركي مقاربًة جديدة 
لموظفي المشروع في وكاالت األمم المتحدة، الستخدامها 

مع شركاء التنفيذ، وُميّسري التدخل، وأفراد المجتمع. 
ورغم أن أصحاب المصلحة في المشروع وجدوا هذه 

المنهجية صعبة في البداية، فقد اكتشفوا أنها مفيدة للغاية 
في نهاية المطاف.

ُتعّد المنهجيات القائمة على المشاركة لتقديم التدخل عنصرًا 
أساسيًا في الوقاية األولية من العنف ضد النساء والفتيات. 

وتشمل هذه المنهجيات المشاركة المفتوحة، وطرح األسئلة، 
والحوار حول القضايا المعقدة مما ُيعزز الوعي النقدي. تركز 

المنهجيات على تحويل األعراف االجتماعية بداًل من مجرد 
حفظ المعلومات، وتشجع التفكير النقدي وطرح األسئلة المثيرة 

للتفكير.

تفترض هذه المقاربة وجود ضعف عاطفي ودينامّيات غير 
هرمية في مجموعٍة ما، مما قد ُيشِعر الُميّسرين بعدم االرتياح، 

وكذلك المشاركين الذين اعتادوا على طرق التعليم التي ال 
تشجع على طرح األسئلة والمناقشة واالنفتاح العاطفي. ومع 

ذلك، فالطرق التشاركية ضرورية لتسهيل عملية التحول فيما 
يتعلق باألعراف والمواقف والممارسات االجتماعية العميقة.

قد يبدو أيًضا أن الطرق التشاركية تستغرق وقتًا أطول لتحقيق 
النتائج، حيث أنها ال تركز على مكاسب المعرفة بل على 

تحقيق تحّوالت أعمق قد ال تكون واضحة أو سهلة القياس 
دائمًا. طلب بعض المشرفين من الُميّسرين إدراج األهداف 

والغايات والرسائل الرئيسية لكل جلسة وكل نشاط يرون أنه 
يضمن التعلم. غير أن هذه الممارسة يمكن أن ُتقّوض النهج 

التشاركي وال تشجع عملية التحول. إذا ُأخِبر المشاركون 
باألهداف، والمستهدفات، والرسائل الرئيسية، فقد يقررون 

فك ارتباطهم بها إذا لم يتفقوا معها أو إذا كانوا يشعرون أنهم 
يعرفونها بالفعل. 

عالوًة على ذلك، تركز هذه الهيكلية التي تعتمد ببساطة على 
إخبار المشاركين بالرسائل الرئيسية على سماع المعلومات 
بشكل سلبي -  بداًل من تحقيق التحول األعمق في المواقف 

والممارسات واألعراف. إن هذا األسلوب الذي يعتمد ببساطة 
على حفظ المعلومات عن ظهر قلب يسمح للمشاركين بالبقاء 
منفصلين عن المحتوى، بينما يعني النهج التشاركي إمكانية 

انغماسهم هم وعائالتهم ومجتمعاتهم في التعلم وإدماجه بشكل 
أفضل في حياتهم.

في هذه البيئة، عادًة ما ُيقصد بالكتيبات الدليلية الخاصة 
بالتدخالت التشاركية كونها دلياًل للُميّسرين ولكن ليس 

للمشاركين. توضح هذه الكتيبات الدليلية سلسلة من األسئلة أو 
اتجاهات النشاط في كل جلسة ُتستخدم فيها لتسهيل مناقشات 

المجموعة وأنشطتها. باإلضافة إلى ذلك، توجد مالحظات 
ضمن الكتيب الدليلي للجلسة عالوًة على المرفقات التي 

توفر معلومات وتذكيرات للُميّسرين بشأن المحتوى األساسي 
والرسائل الرئيسية. وكما هو موضح في الدرس 12 أعاله، 

يتطلب هذا الكتيب الدليلي من الُميّسرين معرفة القراءة 
والكتابة كي يتمكنوا من قضاء كمية ال بأس بها من الوقت 
لإلعداد للجلسات من خالل قراءة المالحظات وفهم العملية 
التي سيقومون بتسهيلها. طلب العديد من الُميّسرين كتيبات 

دليلية ودورات أقصر، ولكن ينبغي النظر إلى هذه االحتياجات 
بعناية خشية أن تركز جلسات التدخل فقط على التعلم من 

خالل الحفظ عن ظهر قلب.

كما ذكرنا في الدرسين 6 و 7، يتعين على الُميّسرين 
والمشرفين ومديري البرامج إدراك أنه ال يوجد طريق 

مختصر لتحقيق التحول، ولذا ُتعّد النُّهج التشاركية في جميع 
مراحل تصميم المشروع وإدارته وتنفيذه - وخاصًة بالنسبة 
لتدريب الُميّسرين والجلسات المجتمعية - ضرورية للعمل 

الوقائي الفعال. ينصّب التركيز في التدخالت التشاركية على 
تسهيل عملية التعلم والفهم التجريبيين، مما يدفع بدوره عجلة 

التغيير المنشود.
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التوصيات:

قم بتضمين التدخل أنشطًة تتعلق بالوعي والتعبير ● 
العاطفيين بحيث يسُهل على  المشاركين إدماج 

المهارات الجديدة في مجال التعامل مع المواقف، 
والتنظيم العاطفي، والدعم في حياتهم.

قد يكون تيسير التدخالت الوقائية ُمجِهدًا عاطفًيا، لذا ● 
يحتاج الُميّسرون  إلى دعٍم جيد. سيساعد تقديم دعم 

عاطفي جيد للُميّسرين على تصميم تلك المهارة التي 
سيكون بوسعهم استخدامها مع المشاركين.

ينبغي فهم ممارسات الرعاية الذاتية ذات الصلة ● 
محلًيا من أجل دمجها في خطة دعم الُميّسرين وكذلك 

لتعزيزها أثناء التدخل.

الدرس 16: ُيعّد العنف ضد النساء والفتيات مشكلًة 
منتشرة في المجتمعات، وستشمل التدخالت الوقائية 

المشاركين الذين يحتاجون إلى خدمات الدعم.

رغم أن التدخالت الوقائية األولية تركز على وقف العنف قبل 
وقوعه، فإنه من الُمرجح أن يكون العديد من المشاركين في 
الوقاية األولية أنفسهم ناجين من العنف. باإلضافة إلى ذلك، 
أحيانًا قد يصبح التدخل أو المشروع معروًفا بتركيزه على 

العنف ضد النساء والفتيات مما يجعل أفراد المجتمع يطلبون 
العون من موظفي وُميّسري المشروع. وبالتالي، يتعين على 
الموظفين والُميّسرين بالمشروع أن يكونوا مستعدين إلدارة 

هذه االحتياجات.

استخَدم برنامج P4P نماذج مختلفة لمعالجة هذا األمر. 
في أحد المشاريع، قام الشريك المنفذ بتدريب المستشارين 
المجتمعيين، كما وفر خدمات استجابة موازية بحيث كان 

بوسع المشاركين الرجوع إلى أّي من خدمات الدعم هذه. على 
وجه التحديد، تم تدريب المستشارين المجتمعيين على تقديم 

خدمات الدعم األّولي للناجين من العنف ضد النساء والفتيات، 
وشّكلت القدرة على إجراء اإلحاالت إلى المنازل اآلمنة أو 

تقديم مشورٍة أكثر تركيزًا جزءًا محوريًا في تدريبهم. 

التوصيات:

تحتاج الِفَرق إلى الكثير من بناء القدرات والتوجيه ● 
واإلرشاد والتشجيع على المنهجيات التشاركية. ُتعّد 

جلسات أفضل الممارسات للُميّسرين المجتمعيين مفيدًة 
للغاية لبناء مثل هذه القدرات.

سُيفيد استخدام المنهجيات التشاركية في العمليات ● 
األخرى لتطوير وإدارة وتنظيم المشاريع في بناء 
قدرات المشرف والُميّسرين وتعزيز الثقة في هذا 

النهج.
انشر األدلة - واشرح المنطق والفوائد والتحديات - ● 

المتعلقة بالمنهجيات التشاركية في مقابل منهجيات 
التعليم من خالل الحفظ عن ظهر قلب أو منهجيات 

زيادة الوعي.

الدرس 15: ُيعّد التعبير العاطفي، بما في ذلك اإلقرار 
بالعواطف والتعبير عنها، أو تلبية االحتياجات العاطفية، 
أمرًا جديدًا بالنسبة لمعظم الناس، بما في ذلك الموظفين 

والُميّسرين والمشاركين في المشروع، لذا كان من الصعب 
إكمال األنشطة التي تركز على هذا الجانب. ومع ذلك، كان 

هذا الجانب موضع تقدير كبير.

أفاد موظفو وُميّسرو المشروع أن الحديث عن عواطفهم 
الخاصة أمٌر غير شائع في تجربتهم. بناًء على السياق الثقافي، 

قد يكون من الضروري تنفيذ أنشطة تتناول ما يلي: )1( 
ممارسة استخدام التعبير العاطفي؛ )2( االستماع والتفكير 

الداعمْين؛ و )3( مناقشة أهمية تقاسم ذلك في إطار العالقات 
المختلفة قبل البدء في تنفيذ المشروع. 

ورغم أن التدخالت الوقائية ال تركز بالضرورة على العمليات 
العالجية للناجين من العنف، فإنه غالًبا ما يتم تقاسم التجارب 
المتعلقة باإلساءة والعنف. باإلضافة إلى ذلك، فالموضوعات 
التي يتم تغطيتها في التدخالت غالبًا ما تكون شخصيًة للغاية، 

ويمكن أن تكون عملية التحول عاطفية وشخصية بشكل عميق. 
لذلك، يتعين أن يكون بوسع الُميّسرين تلبية االحتياجات العاطفية 

وتقديم الدعم العاطفي للمشاركين، مما ُيفيد أيًضا في تصميم 
التعبير  والدعم العاطفيْين المناسبْين للمشاركين كي يتمكنوا من 

تطبيقهما في عالقاتهم الخاصة.
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وفي مشاريع أخرى، قام الفريق بجمع معلومات عن خدمات 
اإلحالة في المنطقة وفق المبادئ التوجيهية األخالقية لمنظمة 
الصحة العالمية بشأن كشوفات المعلومات الخاصة بذلك،35 

كما تضمنت حلقات العمل جلسات عن طلب المساعدة. 

تم تدريب الُميّسرين على إجراء اإلحاالت وتوزيع منشورات 
المعلومات على جميع المشاركين في عدة أوقات أثناء تنفيذ 

التدخل. كما كان مقدمو الخدمات المحليون على دراية 
بالتدخالت التي يتم تنفيذها في مناطقهم، وتمت دعوتهم 

لحضور اجتماعات لتبادل المعلومات حول المشروع.

التوصيات:

تحتاج برامج الوقاية إلى إقامة روابط قوية مع ● 
خدمات رعاية الناجين من العنف ضد النساء 

والفتيات كجزء من التدخل، إما عبر شبكات اإلحالة 
أو من خالل توفير خدمات المشورة.

ينبغي توفير المعلومات عن كيفية العثور على ● 
خدمات الدعم المختلفة مثل المشورة، أو أوامر 

الحماية، أو المالجئ لجميع المشاركين. ويجب أن 
تتضمن نشرات المعلومات هذه معلومات حول 
موارد الرعاية االجتماعية األخرى )مثل المنح 

االجتماعية، والتدريب المهني، ووكاالت التوظيف، 
وبرامج العمل(، والخدمات المتعلقة بالصحة، و/ أو 

منظمات المشاركة المدنية للحيلولة دون استفحال 
خطر التعرض لإليذاء بين أولئك الذين لديهم شركاء 

أو أولياء أمور عنيفين )انظر إرشادات منظمة 
الصحة العالمية(.

عند إعداد نشرات إحالة للمشاركين، تأكد من ● 
االتصال بجميع المنظمات لتوعيتهم بالزيادات 

المحتملة في استخدام الخدمة ومناقشة الشراكات 
المحتملة بين مشروع الوقاية وعملهم الجاري.

الموضوع الرابع: الرصد والتقييم

طوال برنامج P4P - في مرحلتيه األولى والثانية - كان 
هناك التزام قوي بجمع واستخدام بيانات أو أدلة عالية الجودة، 

وذلك لتوجيه البرمجة وللمساهمة في القاعدة األكبر لألدلة 
للوقاية األولية من العنف ضد النساء والفتيات على المستويات 

35 World Health Organization. )2007(. WHO ethical and safety recommendations for researching, documenting and monitoring sexual violence in 
emergencies.

36 Gevers, A., Taylor, K. )2018( Promising strides toward ending violence against women and girls in the Asia and the Pacific Region: Results from 
Partners for Prevention pilot interventions in four countries.

الوطنية واإلقليمية والعالمية. ويعني ذلك أن االستراتيجيات 
الُمْحكمة للرصد والتقييم كانت مهمة للغاية في االختبارات 

التجريبية لبرنامج P4P. تم تصميم هذه االستراتيجيات 
خصيًصا لكل بلد على حدة لتأخذ بعين االعتبار: التمويل 

والقدرات المتاحة؛ تصميم التدخل؛ األطر الزمنية للمشروع؛ 
مصالح مختلف أصحاب المصلحة والنتائج التي يرغبون 

في التعلم عنها؛ واألسئلة التي يريدون اإلجابة عليها. لم تكن 
التجارب المنضبطة الُمعّشاة ممكنة، ولم يكن استخدام نفس 
التصميم تمامًا ممكًنا عبر المشاريع المختلفة. بداًل من ذلك، 
كان جمع بيانات ذات نوعية جيدة عن نفس المفاهيم )مثل 

المواقف والممارسات الُمنِصفة للجنسين، وجوانب العالقات 
الصحية والعمل التطوعي36( أمًرا شائًعا في جميع المشاريع، 

رغم قياسها بشكل مختلف. يناقش هذا القسم الدروس المستفادة 
.P4P والتوصيات المحددة بناًء على تجربة برنامج

الدرس 17: عمليات الرصد والتقييم الجيدة ُمكلِّفة 
وتستغرق وقتًا، ولكنها ذات قيمة كبيرة جدًا. ينبغي أن 

يترافق تصميم وتنفيذ عمليات الرصد والتقييم مع التدخل.

استخَدم برنامج P4P عمليات تصميم مبنية على البيانات في 
جميع المشاريع، مما زاد من االهتمام باستخدام بيانات الرصد 
والتقييم الجيدة والقدرة على فهمها. ومع ذلك، فغالًبا ما ُيترك 
الرصد والتقييم كآخر بند في التصميم والَمْيزنة، حيث ينصّب 

التركيز األساسي على تطوير وتنفيذ التدخل نفسه.

غالًبا ما تفاجأت الِفَرق بكمية الوقت والتفاصيل والقيود 
التي تفرضها عمليات الرصد والتقييم، أو أساءت فهم أهمية 

أنشطة الرصد والتقييم التي ُتجرى على وجه التحديد مع 
األشخاص المشاركين في التدخل وليس مع مجموعة ُمختارة 
من األشخاص الذين لم يشاركوا البتة في التدخل، أو أساءت 
فهم أهمية المعايير القياسية للتدخالت وتنفيذها بدقة في جميع 

المجتمعات من أجل فهم التأثيرات المحددة. كانت بعض الِفَرق 
تأمل في الحصول على نتائج سريعة في نهاية التدخل. غير أن 
تحليل البيانات يستغرق وقتًا طوياًل، وخاصًة مع وجود العديد 

من الباحثين والمراجعين.
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التوصيات:

من األهمية بمكان بدء عمليات الرصد والتقييم من ● 
بداية البرنامج، لضمان وجود أساس متين لتنفيذ 

البرنامج واستمراره.
ربط البيانات والنتائج باألفعال - ليس فقط أثناء ● 

تحليل البيانات ولكن أيًضا أثناء مراحل التخطيط 
والتصميم بحيث تعزز الِفَرق قدرتها على تقييم 

األدلة واستخدامها.
عرض األدلة ووصف كيف تم إنتاجها، ولماذا ● 

تتوفر لديك الثقة في النتائج.
سوف ُتنِتج بيانات الرصد عملية هامة "لتعلم ● 

العملية" - لماذا وكيف يتم تنفيذ شيء وكيف ُيحِدث 
ذلك عملية التغيير - ولذا ينبغي التأكد من إدراج 
ذلك في التصميم وبناء الفرص التي تتيح التأمل 

فيما يستجد.
إشراك جميع أعضاء الفريق في تصميم عمليات ● 

الرصد والتقييم كي يفهموها ويدعموها؛ وكذلك 
ليفهموا ما هي األسئلة التي سيكون بوسع نظام 

الرصد والتقييم اإلجابة عليها في نهاية المشروع. 
شّجع أعضاء الفريق على طرح األسئلة التي 

ستغذي تصميم وبيانات الرصد والتقييم لتعزيز 
تقّبل النظام وضمان اإلجابة على األسئلة ذات 

الصلة بأصحاب المصلحة في المشروع من خالل 
بيانات ذات نوعية جيدة.

نشر بيانات الرصد والتقييم على نطاق واسع ● 
وإطالع ِفَرق المشروع على الكيفية التي أسهم بها 

عملهم في عملية التعلم األوسع في مجال برمجة 
الوقاية األولية من العنف ضد النساء والفتيات.

تخصيص وقت بصورة منتظمة لقيام جميع ● 
الموظفين وأصحاب المصلحة بالتفكير في الدروس 

المستفادة من خالل المشروع وتوثيقها كجزء من 
عملية الرصد والتقييم الشاملة.

قد تحتاج خطة التنفيذ إلى تكييفها بناًء على بيانات ● 
ونتائج الرصد المستجدة.

من المهم جدولة الفرص الكافية للقيام بالتفكير بشكل متكرر 
حول بيانات الرصد والمالحظات التي تِرد بشأنه. على سبيل 

المثال، أدت مالحظات الُميّسرين في كمبوديا وفيتنام خالل 
فترة تنفيذ التدخل إلى مراجعة مواد التدخل لتبسيطها أو 

لتضمينها نشرات معلوماتية للمشاركين.

تسمح عمليات الرصد والتقييم ذات النوعية الجيدة، والتي 
توثق عملية ونتائج وتنفيذ التدخل بدقة، بإجراء تقييمات دقيقة 
حيث سيتسّنى للوكاالت والجهات المانحة الوثوق في النتائج. 

يمكن أن ُتلقي بيانات الرصد الضوء على العواقب غير 
المقصودة وعلى المعالم الهامة التي تحققت في مجال التحول، 

ويمكن تحليلها بشكل أسرع من بيانات النتائج. ومع ذلك، 
فعمليات الرصد والتقييم الدقيقْين أمٌر مكلف أيضًا ألنها تتطلب 
خبرة في تصميم االستراتيجيات واألدوات؛ كما يحتاج الرصد 

والتقييم عالي الجودة إلى الوقت والموارد البشرية للتوثيق 
والتحليل.

ورغم هذه التحديات، فإن الِفَرق المعنية بمشاريع برنامج 
P4P تقدر النتائج التي تم التوصل إليها في إطار هذه 
المبادرة ألنها قدمت أدلة واضحة على اإلنجازات التي 

تحققت، باإلضافة إلى توفير الفهم المهم للعمليات التي عززت 
التنفيذ. وقد وجدت الِفَرق أنه كان من المفيد بشكل خاص ربط 

البيانات والنتائج بإجراءات محددة. 

بدون الرصد والتقييم الجيدْين، لن تتمكن الِفَرق من اإلجابة 
عن األسئلة األساسية في أعقاب االختبارات التجريبية، والتي 

ستدلُّها على ما إذا كانت ستواصل االستثمار في التدخل 
والتوسع فيه أم ال، وكيفية تعزيز التدخل وتنفيذه. ولذلك، 

ينبغي على جميع أعضاء الفريق وأصحاب المصلحة، بما 
في ذلك الُميّسرين، إدراك أهمية الرصد والتقييم الدقيقْين، 

واستراتيجية الرصد والتقييم الخاصة بالمشروع، ودورهم في 
دعم أنشطة الرصد والتقييم.
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الدرس 18: يستغرق التحول بعض الوقت وقد يكون من 
الصعب قياسه، ال سيما في إطار مشاريع تجريبية صغيرة.

ُتعد أنواع التحّوالت التي تستهدف تدّخالت الوقاية األولية 
تحقيقها دقيقًة ويصعب قياسها من خالل "مقاييس إبالغ ذاتي" 

تتسم بالبساطة والموثوقية، مثل مقياس اإلنصاف الجنساني 
لدى الرجال )GEMS(، كما أن البحث النوعي مع التحيز 

 P4P في اإلبالغ قد يؤثر على البيانات أيضًا. استخَدم برنامج
نفس التدابير الحالية الُمستخدمة على نطاق واسع في أبحاث 
العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك العديد من التدابير 

التي اسُتخدمت في المرحلة األولى من عمل البرنامج في إطار 
دراسة األمم المتحدة متعددة البلدان بشأن الرجال والعنف.37 ُتعّد 

هذه التدابير ُمْحكمة في مجال الوقاية من العنف، كما أنها تولد 
بيانات مماثلة لتلك الناتجة من الدراسات األخرى. ومع ذلك، 
تشير اتصاالت شخصية إلى أنه حتى كبار الباحثين في هذا 

ون بأن هذه اإلجراءات غير كاملة.38 المجال ُيقرُّ

وباإلضافة إلى ذلك، تم تطوير العديد من هذه األدوات بلغات 
أخرى وفي سياقات ثقافية أخرى. تتسم المفاهيم التي تحاول 

تلك الدراسات قياسها بالتعقيد، كما أن الترجمة إلى لغات 
أخرى ليست دائمًا باألمر السهل. من الضروري أيًضا إجراء 

بعض التكييف للسياق الثقافي، غير أن هذا يتطلب بحوثًا 
متعمقة باإلضافة إلى مشاركة أصحاب المصلحة المحليين.

ال يمكن تطبيق الشروط الُمْحكمة للتجارب البحثية مثل 
التصاميم التجريبية أو شبه التجريبية، أو التجارب المنضبطة 
الُمعّشاة، أو تصميم السلسلة الزمنية المتقطعة في االختبارات 

التجريبية الصغيرة.39 كما ال يتسنى تأمين عينات أو 
مجموعات مقارنة كبيرة الحجم إلجراء أفضل التحليالت 

اإلحصائية وأفضل التفسيرات للنتائج. تعني األحجام 
الصغيرة للعينات تقليل فرصة الكشف عن التغيرات الصغيرة 

- ولكنها هامة - بشكٍل كبير. بدون "مجموعة مقارنة"، ال 
يمكن أن ٌتعزى التغيرات التي يتم الكشف عنها إلى التدخالت 

بشكٍل كامل.

بناًء على ذلك، ونظرًا للنوع العميق من التأثير التحويلي الذي 
تسعى التدخالت الوقائية األولية إلى تحقيقه، سيكون من المفيد 

اتخاذ تدابير للمتابعة على المدى الطويل لفهم ما إذا كانت 
التغيرات والتأثيرات األولية مستدامة أو ما إذا كانت تكبُر أو 

تتالشى مع مرور الوقت.

37 Fulu, E., Warner, X., Miedema, S., Jewkes, R., Roselli, T. & Lang, J. 2013. Why do some men use violence against women and how can we 
prevent it? Quantitative findings from the United Nations multi-country study on men and violence in Asia and the Pacific. Bangkok: UNDP, 
UNFPA, UN Women and UNV. Available from http://www.partners4prevention.org/sites/default/files/resources/p4p-report.pdf 

38 Jewkes, R., Flood, M. and Lang, J., 2015. From work with men and boys to changes of social norms and reduction of inequities in gender 
relations: a conceptual shift in prevention of violence against women and girls. The Lancet, 385)9977(, pp.1580-1589.

39 Raising Voices No2 Learning from Practice Series. Growing as an activist organisation through evaluation research. http://raisingvoices.org/wp-
content/uploads/2015/09/LP2.EvalResearch.FINAL_.redesign.dec2015.pdf

التوصيات:

ينبغي أن يواصل الباحثون تعزيز المقاييس الدقيقة ● 
والبسيطة والمراعية للجوانب الثقافية لقياس النتائج 
الرئيسية التي تتضمن، على سبيل المثال، المواقف 

والممارسات واألعراف الُمنِصفة للجنسين؛ 
والمواقف والسلوكيات المتعلقة بالعنف؛ ومؤشرات 

العالقة الصحية؛ وعمليات التواصل وحل 
النزاعات في سياقات مختلفة، وذلك لتحسين توثيق 

نتائج وتأثيرات التدخل في مختلف البيئات.
النظر في احتياجات التقييم أثناء تصميم عمليات ● 

الرصد والتقييم لتلبية احتياجات المشروع والموارد 
والقدرات المتاحة على أفضل وجه.

ينبغي أخذ عمليات الرصد والتقييم الالزمة للمتابعة ● 
طويلة األجل في االعتبار عند وضع الميزانية.

الدرس 19: الحصول على موافقة لجان األخالقيات 
ومجالس المراجعة اإلدارية أمٌر ضروري، ولكن الوصول 

إلى هذه الهيئات في كل بلد أمٌر صعب.

كممارسة جيدة، سعى برنامج P4P إلجراء مراجعة رسمية 
للجوانب األخالقية والحصول على موافقة الجهات الرسمية، 

إال أن معظم الِفَرق لم تكن على دراية بهذه العملية وال بمقدار 
الوقت والموارد الالزمين الجتيازها. ومع ذلك، فمع تركيز 

برنامج P4P على تطوير ونشر أدلة قوية فيما يتعلق بالبلدان 
المعنية والمنطقة واإلسهام بذلك في المجال الدولي لمنع العنف 

ضد النساء والفتيات، كان من المهم الحصول على الموافقة 
المتعلقة باألخالقيات. 

التوصيات:

بدء عملية تأمين الموافقة المتعلقة باألخالقيات في ● 
وقت مبكر جدًا من المشروع، بحيث يمكن تطوير 

بروتوكوالت الرصد والتقييم وإجراءاته خالل 
مرحلة التصميم ومن ثم البدء في تنفيذ المرحلة 

األساسية في الوقت المحدد.
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بانتظام مع فريق برنامج P4P من أجل مواصلة الدفع 
باألنشطة ُقُدمًا وفقًا للخطة. في هذا النوع من المشاريع، قد 
تتعارض عمليات أو قرارات اإلدارة مع المبادئ التوجيهية 

الفنية القائمة على األدلة. فعلى سبيل المثال:

توظيف عينة عملية وواقعية من الُميّسرين بداًل من تعيينهم ● 
بدقة وفقًا للمعايير الموصى بها؛

تقصير جلسات التدخل أو تقصير التدخل ككل؛● 

تخفيض خطة التدريب أو تقليل الوقت المخصص للدعم ● 
والتوجيه والرصد؛ و

عدم تخصيص كبار الموظفين والموارد الالزمة للمشروع.● 

لذلك، ينبغي على كٍل من اإلدارة، وفريق العمليات، والفريق 
الفني العمل معًا عن كثب  لبناء فهمهم لكل جانب من جوانب 

المشروع من أجل اتخاذ القرارات التي ال تؤثر بشكل كبير على 
فعالية أو أخالقيات التدخل.

سيحتاج المسؤولون اإلداريون والمديرون في النهاية إلى فهم 
كيفية تحقيق نتائج ذات مغزى في الوقاية األولية. على سبيل 

المثال، ال تؤدي المكاسب المعرفية وحدها إلى الحد من العنف 
ضد النساء والفتيات أو منعه، ولذا ينبغي تحديد أهداف أخرى 

مع مراعاة التحديات المرتبطة بالرصد والتقييم في هذا الصدد. 
يجب تطوير أطر النتائج مع الفريق الفني لضمان فهم جميع 

األعضاء للهدف الذي يعملون لتحقيقه.

التوصيات:

تعزيز ثقافة التعلم لدى جميع أعضاء فريق المشروع ● 
من خالل تشجيع حب االستطالع، وطرح أسئلة 
صعبة، ودمج تعلم الرصد والتقييم في البرمجة.

االستثمار في تطوير القدرات باستمرار، خاصًة ● 
من خالل الشراكة مع مجموعة لديها تجربة سابقة 

وخبرة فنية في الوقاية األولية من العنف ضد 
النساء والفتيات.

يجب أن تعمل مجموعة اإلدارة والعمليات مع ● 
المجموعة الفنية وتتعاون معها بشكٍل وثيق في 

جميع عمليات التخطيط والتنفيذ.
بناء عالقات ُمثِمرة مع المنظمات واألشخاص ذوي ● 

المهارات التكميلية، مع التركيز بشكٍل خاص على 
التعلم المستمر.

40 Dartnall, E., & Jewkes, R. 2013. Sexual violence against women: the scope of the problem. Best practice & research Clinical obstetrics & 
gynaecology, 27)1(, 3-13

الموضوع الخامس: التعلم التشغيلي
من المثير لالهتمام أن أكثر التحديات تواترًا وأكثرها تعويقًا، 

حسب معظم الِفَرق والمنظمات الشريكة، كانت تحديات 
تشغيلية. يصبح دور اإلدارة، والدعم اللوجستي للمشروع، 
وفريق المشروع أمورًا مهمة للغاية في المشاريع المعقدة 

التي تستخدم منهجيات ومقاربات وفهًما فنًيا جديدًا مقارنًة بما 
اعتادت الِفَرق والوكاالت القيام به. وقد ُأنِجزت أنجُح المشاريع 

من حيث كفاءة التنفيذ والنتائج الُمتحققة عندما:

التزمت جميع الوكاالت والمنظمات الشريكة على مستوى ● 
اإلدارة العليا والفريق الفني بالتواصل الجيد والدعم 

المتبادل بين اإلدارة والقادة الفنيين.

أقّرت الوكاالت والمنظمات الشريكة بالقيمة المضافة ● 
لبرنامج P4P واشتركت في امتالك زمام المشروع ككل 

بداًل من رؤية أنفسهم و/ أو البرنامج كالتزام منفصل أو 
إضافي.

تم تخصيص وقت الموظفين ومواردهم للمشروع، بما في ● 
ذلك موظف واحد على األقل بدوام كامل لتنسيق المشروع 
وتحقيق التواصل بين الشركاء والمجموعات المختلفة في 

الفريق.

بَذل الموظفون الرئيسيون جهدًا كبيرًا للتعلم عن الوقاية ● 
األولية القائمة على األدلة وتنفيذها، وعمليات الرصد 

والتقييم الدقيقْين، ومناصرة المشروع.

الدرس 20: تختلف المتطلبات الفنية واألخالقية 
والتشغيلية للتغيير المبني على المجتمع لألعراف 

االجتماعية من خالل الرصد والتقييم الدقيقْين عن نظيرتها 
في مشاريع االستجابة للعنف ضد النساء والفتيات أو 

زيادة الوعي بهذه القضية.

كما سبقت مناقشته في الدرس 1، كان هذا مجااًل جديدًا 
بالنسبة لمعظم الشركاء. ولذلك، عّزز برنامج P4P ثقافة 

التعلم المستمر على المستوى اإلقليمي من خالل إدراج 
جميع أعضاء الفريق في أنشطة التعلم، بما في ذلك مشاركة 
المقاالت والقراءات الرئيسية، وعمليات المراجعة الجماعية 

للوثائق والتقارير، وتشجيع الحوار خاصًة مع أفراد المجموعة 
الفنية، و ترجمة جوانب التعلم واألدلة الُمستقاة من الدراسات 

السابقة إلى إجراءات.

كما هو الحال في المشروعات األخرى40، كانت ِفَرق الشرکاء 
بحاجة إلی دعم وتوجيه فني مستمّرْين، باإلضافة إلی التواصل 
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الدرس 21: ُتعّد البرمجة والمشاريع المشتركة مع ِفَرق 
متعددة القطاعات تحدًيا، ولكنها أيضًا مفيدة لبناء برامج 

الوقاية األولية الفعالة على المدى الطويل.

تكمن ميزة البرمجة المشتركة والِفَرق متعددة القطاعات 
في إمكانية الجمع ما بين نقاط القوة في العديد من الوكاالت 

والمنظمات. كما يضمن ذلك أيًضا اتباع نهج متعدد القطاعات 
عبر النموذج االجتماعي-اإليكولوجي في البرمجة. ستعمل 

الِفَرق القوية متعددة القطاعات، الموجودة في مواقع المشاريع 
والبلدان واألماكن، على تعزيز استدامة البرمجة والتوسع فيها 

على المدى الطويل. 

هناك فوائد مهمة لتعزيز القدرات والدعوة من خالل الشراکة 
مع أصحاب المصلحة متعددي القطاعات. في وجود شركاء 

متعددين متضامنين، سيصل بناء القدرات إلى المزيد من 
األشخاص والمؤسسات. باإلضافة إلى ذلك، ستشارك قطاعات 

متعددة في جهود الوقاية األولية، وبذلك يتحول المزيد من 
األصوات إلى مناصرة الوقاية األولية القائمة على األدلة. ُيعّد 
وجود شركاء حكوميين في المشاريع المبكرة للوقاية األولية 

مهمًا بشكل خاص لتحقيق ذلك.

غير أن الِفَرق الكبيرة للمشاريع تمثل تحدًيا، حيث أن 
كل وكالة أو منظمة شريكة يكون لها أولوياتها الخاصة 

وثقافتها وهياكلها وأساليبها وإدارتها. ولذا ُتعّد اإلجراءات 
والبروتوكوالت المحددة واالتفاقات الواضحة بشأن القيم 

واألهداف أمورًا حيوية للتنسيق الفعال. كما ُتعّد إقامة عالقات 
عمل جيدة طوال المشروع أمرًا على نفس القدر من األهمية، 
وذلك لتعزيز التعاون الفعال وضمان التنفيذ المّتسق. كما أن 
تعزيز ثقافة اإلدارة التشاركية الشاملة سيكون بمثابة نموذج 

للمجتمعات والُميّسرين خالل التنفيذ. قد ُيسهم تمكين الموظفين 
من جميع المستويات من العمل مًعا دون حواجز هرمية في 

تنمية القدرات والتوسع الناجح في هذا العمل. من المهم بشكٍل 
خاص هنا إشراك الوزارات الحكومية منذ بداية المشروع.

وجد برنامج P4P أنه من المفيد إشراك موظفين من 
المستوى الرفيع بشكٍل كامل من أجل التواصل فيما بين 

الشركاء رفيعي المستوى مثل الحكومة الوطنية ووكاالت 
األمم المتحدة الشريكة وقادة المجتمع. من المفيد االستعانة 

بموظف من المستوى المتوسط إلى المستوى األعلى ُيكّرس 
لهذا الغرض في المراحل التجريبية من العمل الميداني كي 

يتمكن من االستجابة للمشاكل وتوثيقها عند نشوئها واستخدام 
هذه التجربة للتخطيط للعمل في المستقبل.

التوصيات:

إنشاء فريق مشروع متعدد القطاعات منذ البداية، ● 
متضمنًا الوزارات الحكومية.

تطوير بروتوكوالت واضحة للشؤون اإلدارية ● 
واإلدارة والتنفيذ لجميع الشركاء. كن مستعًدا 

لمراجعة هذه األمور بانتظام لضمان استمرار 
فاعلية عمليات المشروع واالستفادة من نقاط القوة 

لدى كل شريك.
استثمر في بناء العالقات باستمرار للتأكد من أن ● 

الفريق سيعمل دائًما بشكل تعاوني ومترابط.
عّزز نهج إدارة المشاريع التشاركية والشاملة، ● 

وذلك لتمكين وتعزيز قدرة جميع الشركاء وأعضاء 
الفريق وكذلك لتبنِّي المبادئ األساسية لتدخالت 

الوقاية األولية الفعالة. ألِزم كبار الموظفين بالعمل 
بشكل مباشر على المشروع طوال الوقت، وخاصًة 

في المرحلة التجريبية.

41

الدروس المستفادة والتوصيات



التوصيات: 

تطوير استراتيجية تمويل متماسكة مع جميع ● 
شركاء المشروع.

إدارة األموال بعناية؛ ابتداًء من مرحلة التخطيط، ● 
ن فكرة واضحة عن احتياجات والتزامات التمويل. كوِّ

خّصص وقتًا لتعبئة الموارد، بما في ذلك رصد ● 
ومتابعة فرص التمويل اإلضافية حتى لو كان 

المشروع قد بدأ بالفعل.
التمس إرشادات فنية عالية الجودة في وقت مبكر ● 

من أجل تقليل األخطاء التي قد تكون باهظة 
التكاليف؛ وُيالحظ أن النهج القائم على األدلة له 

احتمالية أعلى للنجاح بناًء على تقييمات دقيقة سابقة.
استثمر في البحث التكويني أو تحليل الوضع من ● 

البداية.

االستنتاجات
ُيشير التفكير النقدي، والمالحظات الواردة، والبيانات التي تم 

جمعها حتى اآلن إلى أن عملية تكييف التدخل وتنفيذ وتقييم 
برامج الوقاية األولية كانت تجربة تحويلية شخصية ومهنية 

رائعة للِفَرق والُميّسرين والمتطوعين والمشاركين في المرحلة 
الثانية من برنامج P4P. لقد تم تحصيل فوائد هامة وتحقيق 
نتائج إيجابية بين المشاركين في التدخل، كما تم إحراز تقدم 

كبير في بناء القدرات في مجال الوقاية األولية من العنف ضد 
النساء والفتيات. ورغم أن الِفَرق كانت قلقة في البداية بشأن 
طول المشروع وكثافة العمل، فقد أظهرت جميع االختبارات 
التجريبية جدوى نماذج التدخل والنتائج اإليجابية التي حققتها.

خالل مرحلة تأسيس المشروع، يتعين على الجهات المانحة 
وِفَرق المشروع وأصحاب المصلحة في المجتمع تكوين فهم 
لما يتطلبه تنفيذ الوقاية األولية القائمة على األدلة كى يتمكنوا 
من تخطيط وتخصيص الموارد بشكل واقعي. نأمل أن ُتسهم 

هذه الورقة في فهم تلك العمليات.

ُنلّخص فيما يلي الدروس المستفادة والتوصيات بشكٍل عام 
في إطار الخطوات األربع التالية للِفَرق التي تخطط لتنفيذ أو 

مواصلة برمجة الوقاية األولية:

الموضوع السادس: الَمْيزنة

الدرس 22: تحتاج الوقاية األولية إلى الموارد والوقت 
بكثافة، لذا ينبغي أن تخطط وفقًا لذلك.

الحظت جميع ِفَرق برنامج P4P أن الوقاية األولية القائمة 
على األدلة مع استخدام الرصد والتقييم الدقيقْين كانت أكثر 

تكلفًة وكثافة مما كان متوقعًا. في جميع المشاريع نشأت 
مشاكل غير متوقعة، مثل الرصد اإلضافي، والتدريب 

اإلضافي، وتمديد األنشطة أو تبديل الموظفين، وقد أّثر كل 
ذلك بالفعل على الميزانيات التي كانت محدودة للغاية.

بشكٍل عام، كان التمويل شحيحًا، وكانت ِفَرق المشروع بحاجة 
إلى التوصل إلى اتفاق حول تعبئة الموارد معًا بداًل من التنافس 

ضد بعضهم البعض. شملت الحلول المبتكرة لذلك ترتيبات 
التمويل المشترك، واالتفاقات العينية، وتقاسم الموارد، وتقليل 

تكاليف العمليات اإلدارية المعقدة إلى أدنى حد، وتجنب أخطاء 
التصميم والتنفيذ الُمكّلفة. كان استخدام المتطوعين بكفاءة إحدى 

االستراتيجيات الفعالة من حيث التكلفة.

في كثير من األحيان لم يتم تخصيص أي أموال ألنشطة 
التطوير التكويني الجيد. يتم إجراء البحث التكويني قبل 
تجريب التدخل وتقييمه. ويتيح ذلك االستكشاف األّولي 

والمنهجي للعمليات والمفاهيم الرئيسية في سياق ثقافي معين، 
وكذلك الجوانب في مجال المشروع التي ستؤثر على التنفيذ، 
مثل معدالت محو األمية الوظيفية؛ والجداول الزمنية المعتادة 
للمجتمع المحلي. من المهم جًدا فهم كيفية ظهور عوامل خطر 
محددة في سياق ثقافي معين، ونوصي باختبار بعض عمليات 

التدخل مع المجتمعات المحلية أثناء مرحلة التصميم والتخطيط 
ضمن مشروع كبير للوقاية األولية. ينبغي أن يرتبط هذا العمل 

التكويني بتحليل الوضع خالل مرحلة التأسيس.
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1. االستثمار في التنمية الجيدة والمستمرة للقدرات وفي 
التعلم المستمر.

كانت الفجوات في القدرات أحد المواضيع التي تكررت خالل 
الدروس المستفادة، ووجد برنامج P4P أن العمل مع الخبراء 

الفنيين المتمرسين، والحفاظ على تواصل منتظم من خالل 
اللقاءات الحية، والزيارات القطرية، وحلقات العمل كانت 

أمورًا ضرورية لهذه العملية. وسيكون من المثاليٍٍّ إقامة حلقة 
عمل تأسيسية مكثفة مع اإلقامة تضم جميع الِفَرق المشاركة 

في المشروع، وذلك لبناء العالقات، وتعزيز التفاهم، وتوجيه 
التخطيط األّولي لكل بلد. يشمل تطوير القدرات عدة طبقات 
من التعلم، لذا فمن المرجح أن يتطلب األمر إعادة النظر في 

الموضوعات والمفاهيم والممارسات، وخاصًة أثناء عمل 
الِفَرق على التكيف واالبتكار في سياقاتها المحلية. لقد کان من 
المفيد في برنامج P4P القدرة علی العودة إلی نموذج نظري 
متسق وتوصيات برمجية قائمة علی األدلة عند العمل مع ِفَرق 

مختلفة.

2. إقامة شراكات متعددة القطاعات وااللتزام بالعمليات 
التحويلية على المستوى الشخصي والتنظيمي العتناق 
المبادئ التوجيهية والمكونات األساسية للوقاية األولية 

القائمة على األدلة.

الوقاية األولية أمٌر معقد، وهناك حاجة إلى الدعوة المستمرة 
على نطاق واسع لتلك النماذج القائمة على األدلة. يسمح 
إنشاء شراكات قوية متعددة القطاعات في البداية بتبادل 

الخبرات والتعلم عبر القطاعات، األمر الذي يمكن أن يعزز 
البرمجة. ينبغي أن تستند هذه الشراكات إلى المبادئ التوجيهية 

والمكونات األساسية للوقاية األولية الفعالة من أجل التعاون 
بشكل جيد وتحقيق أقصى تأثير إبداعي وإيجابي.

3. البناء على قاعدة األدلة للوقاية األولية من العنف ضد 
النساء والفتيات واإلسهام فيها.

ابدأ بفهم ما هو فعال، ومن ثم ابتكر وكيِّف النماذج لتالئم 
سياق المجتمع الذي سُينّفذ فيه التدخل. ولكن ينبغي أيضًا أال 
يضر االبتكار والتكييف بالمكونات األساسية للوقاية األولية 

الفعالة. قم بتوثيق جميع األنشطة من خالل استراتيجيات 
ُمْحكمة، ولكنها أيضًا عملية وسهلة االستخدام، للرصد 

والتقييم، وذلك من أجل: )1( توضيح النتائج والتأثيرات؛ 
 )2( تقديم التوصيات حول التمويل والتوسع المستمر؛ 

و)3( المساهمة في قاعدة أدلة أكبر عن الوقاية األولية. كما 
ُيعّد التفكير والتأمل بانتظام حول التعلم من المشروع وتوثيقه 

عملية قّيمة.

4. التخطيط الجيد وتخصيص الموارد الكافية.

من الضروري وجود خطة واضحة وشاملة - ولكنها أيضًا 
مرنة - للتدخل. ينبغي إتاحة الوقت الالزم إلنجاز أعمال 
التطوير والتكييف والتدريب والتعبئة بشكٍل دقيق لتحقيق 

أقصى قدر ممكن من النتائج واآلثار.

قد ال تكون تدخالت الوقاية األولية القائمة على األدلة سريعة 
ورخيصة وسهلة، ولكن من الالفت للنظر أن هناك نماذج 

واعدة وفعالة يمكن أن ُتسفر عن الحد من العنف ضد النساء 
والفتيات، وتحسين المساواة بين الجنسين، وتعزيز العالقات 

الصحية، وزيادة تماسك المجتمع.
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برامج فعالة للوقاية من العنف: تفي بأعلى المعايير العلمية 
)الُمثَبتة علميًا( للفعالية كما هو ُمثبت في تقييمات منشورة؛ 

لها تأثير ملحوظ ومستدام في الوقاية من السلوك اإلشكالي أو 
الردع عنه أو الحد منه، أو الحد من عوامل الخطر المتعلقة 

بذلك السلوك؛ أو تعزيز عوامل الحماية المتعلقة بذلك السلوك، 
وتكررت في مجتمعات أو سياقات مختلفة.41

وقد تبين أن التدخالت متعددة العناصر التي ُتشرك العديد 
من أصحاب المصلحة تميل إلى أن تكون أكثر فعالية في 

منع العنف ضد النساء والفتيات من التدخالت التي تتألف من 
ن واحد. هناك عدة برامج أثبتت فعاليتها، مثل التمويل  مكوِّ

متناهي الصغر، والنُُّهج التحويلية المتعلقة بالنوع االجتماعي، 
والتدخالت علی مستوى العالقات، والتعليم الجماعي مع 

التوعية المجتمعية وتعبئة المجتمع.42

برامج واعدة للوقاية من العنف: برامج تستوفي المعايير 
العلمية لتحقيق الفعالية ولكنها ال تلبي جميع المعايير الدقيقة 
للبرامج الفعالة.43 بالنسبة لبرامج الوقاية األولية من العنف، 

يقع برنامج األبوة واألمومة في هذه الفئة.44

تجربة منضبطة ُمعّشاة )RCT(: دراسة يتم فيها تقسيم عدد 
من األشخاص المتشابهين بشكٍل عشوائي إلى مجموعتين )أو 

أكثر( الختبار عقار أو عالج معين أو نوع آخر من التدخالت. 
تتلقى مجموعة واحدة )المجموعة التجريبية( التدخل الجاري 

اختباره، بينما تتلقى المجموعة األخرى )مجموعة المقارنة أو 
الضبط( تدخاًل بدياًل، أو تدخاًل وهميًا )الدواء الوهمي( أو ال 

تتلقى أي تدخل على اإلطالق. تتم متابعة المجموعات لمعرفة 
مدى فعالية التدخل التجريبي. يتم قياس النتائج في أوقات محددة 
ومن ثم تقييم أي فرق في االستجابة بين المجموعات إحصائًيا. 

ُتستخدم هذه الطريقة أيضًا للحد من التحيز.

التدخل: العملية المنهجية للتقييم والتخطيط والمستخدمة لعالج 
أو منع مشكلة اجتماعية أو تعليمية أو تطويرية.

تصميم بسالسل زمنية متقطعة: تصميم يستخدم نوعًا خاصًا 
من السالسل الزمنية حيث يحدث العالج/ التدخل عند نقطة 
محددة وُتقطع السلسلة عند حدوث التدخل. إذا كان للعالج 

تأثير سببي، فإن السلسلة في فترة ما بعد التدخل سيكون لها 
مستوى أو مْيٌل مختلفان.45

درجة االلتزام: مدى االلتزام بالعناصر األساسية عند تنفيذ 
الممارسة السريرية القائمة على األدلة. ُيتوقع أن تحقق 

البرامج التي لها درجة التزام عالية فعالية أكبر في تحقيق 
النتائج المرجوة لدى العمالء. 

العنف ضد النساء والفتيات )VAWG(: مصطلح شامل 
واسع، تحدده األمم المتحدة بأنه "أّي فعل من أفعال العنف 
القائم على نوع الجنس ينتج عنه، أو ُيحتمل أن يؤدي إلى، 

أذى أو معاناة جسدية أو جنسية أو عقلية للمرأة، بما في ذلك 

 الملحق 1: 
مسرد المصطلحات

41 National Crime Prevention Centre, Promising and Model Crime Prevention Programs. )2008( https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/
prmsng-mdl-vlm1/index-en.aspx#toc_1a 

42 What works to prevent violence against women and girls evidence reviews Paper 2: 
Interventions to prevent violence against women and girls. September 2015; Youth Violence: A Report of the Surgeon General. https://www.
ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK44295/ 

43 National Crime Prevention Centre, Promising and Model Crime Prevention Programs. )2008(
44 What works to prevent violence against women and girls evidence reviews Paper 2: 

Interventions to prevent violence against women and girls September 2015; Youth Violence: A Report of the Surgeon General https://www.ncbi.
nlm.nih.gov/books/NBK44295/

45 Abbreviated Interrupted Time-Series – Institute for Policy Research. https://www.ipr.northwestern.edu/workshops/past...design.../QE2010-Day3ppt.pdf

44



التهديد بمثل هذه األفعال، أو اإلكراه، أو الحرمان التعّسفي من 
الحرية، سواًء كان ذلك يحدث في الحياة العامة أو في الحياة 

الخاصة". يشمل إعالن األمم المتحدة للقضاء على العنف ضد 
المرأة )1993، المادة 1( العديد من أشكال العنف ضد النساء 
والفتيات، مثل عنف الشريك الحميم، والعنف الجنسي من غير 
الشريك، واالتجار، والممارسات الضارة مثل تشويه األعضاء 

التناسلية لإلناث.

قائم على األدلة: مستمد من البحوث الموضوعية والعلمية أو 
مدعوم بها.

النماذج النظرية: مخططات تشرح أسباب عوامل الخطر 
و/ أو عوامل الحماية إزاء مشكلة معينة. نظرية التغيير، التي 
ُتبنى من نموذج نظري، هي خارطة لكيفية معالجة األسباب 

والمخاطر )وتعزيز عوامل الحماية اإليجابية( من أجل 
التوصل إلى حل أو نتيجة إيجابية أكثر قبواًل.

الوقاية األولية: أي جهد لوقف حدوث العنف من خالل 
معالجة وتحويل األعراف االجتماعية، والممارسات، وأوجه 

عدم المساواة الضارة التي تقود إلى العنف ضد النساء 
والفتيات. ويرجع هذا النهج إلى حد كبير إلى نماذج نظرية 
مستندة إلى بيانات موثوقة مأخوذة من دراسات استقصائية 
على نطاق واسع مبنية على السكان حول ارتكاب العنف 

ضد النساء والفتيات، وعوامل الخطر والعوامل المسببة لهذا 
السلوك.
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 الملحق 2: 
أمثلة على برامج الوقاية األولية اإلقليمية الفعالة 

األخرى

تفاصيل ملخص التدخلتفاصيل الدراسةالعنوان
الدراسة

ملخص التدخل

ICDDR, B’s 
 Growing
Up Safe 

 and
 Healthy”

)SAFE(

تنفيذ برنامج التدخل في 
19 منطقة عشوائية في 
دكا لمدة 20 شهًرا من 

خالل ثالثة أذرع: أ، 
رجال ونساء؛ ب، نساء 

فقط ؛ ج، جلسة بدون 
مجموعات.

تركز رسائل الوقاية الواردة في مشروع 
SAFE على السالمة الجسدية، واتخاذ 

القرارات الحميمية، واالختيار، والموافقة. 
يقدم المشروع مجموعة شاملة من المهارات 
والخدمات من خالل مراكز للخدمة الُمجّمعة 

بالقرب من األحياء الفقيرة، ويهدف إلى 
تعزيز الوصول إلى سبل االنتصاف المتاحة 

وخدمات اإلحالة ذات الصلة من خالل 
تنفيذ قانون منع العنف األَسري )الوقاية 

والحماية( لعام 2010.

اإلناث بأعمار مابين 
10 و 29 سنة، 

والذكور بأعمار مابين 
18 و 35 سنة، 

وأعضاء المجتمع.

تم تخفيض العنف الجسدي للشريك الحميم 
في المرحلة العمرية 15 إلى 19 سنة بنسبة 
10%. تم رفع الوعي في األحياء الفقيرة في 

دكا من خالل جلسات جماعية تفاعلية حول 
مواضيع مثل النوع االجتماعي، والصحة، 

والحقوق، والعنف ضد المرأة، واألحكام 
القانونية؛ وتعبئة المجتمع من خالل جماعات 
الدعم والمتطوعين؛ وتقديم الخدمات الصحية 

والقانونية.

 Verma et
al, 2008 

Yaari Dosti

تصميم شبه تجريبي 
بثالث مجموعات في 

األحياء الفقيرة الحضرية 
في مومباي والقرى 

الريفية في جوراخبور، 
.07 -2006

تلّقى األفراد في المجموعة األولى حملة 
تسويقية اجتماعية ألسلوب الحياة وجلسات 

تعليمية جماعية )حملة تسويقية على 
نمط الحياة باإلضافة إلى حمالت تثقيفية 

جماعية(. تلقى األفراد في المجموعة الثانية 
جلسات التعليم الجماعي فقط. المجموعة 

الثالثة كانت مجموعة المقارنة.

تراوحت أعمار 
الشباب بين 16 

و 29 سنة، غير 
متزوجين ومتزوجين 

)مومباي(، بينما 
تراوحت أعمارهم في 

 جوراخبور بين 15 
و 24 سنة.

كان الشباب في مجموعات التدخل في مومباي 
وجوراخبور أقل احتمااًل لإلبالغ عن ارتكاب 
العنف الجسدي أو عنف الشريك الجنسي في 
األشهر الثالثة السابقة بحوالي خمس مرات 

ومرتين،على التوالي،  مقارنًة بؤلئك الموجودين 
في مواقع المقارنة. ارتفعت مستويات اإلساءة 

من ِقَبل الشركاء في كال الموقعين للمقارنة.

 Das et al.,
2012 

Parivartan

تصميم شبه تجريبي في 
مومباي بمجموعتين لكل 
سياق: مجموعة التدخل 

ومجموعة المقارنة.

إشراك المدربين والرياضيين في تعزيز 
المساواة بين الجنسين.

رياضيون شباب 
من الذكور )من سن 

10 إلى 16 سنة( 
ومرشدين ومدربين 
في محيط المجتمع 

والمدرسة.

تشير تقييمات هذه التدخالت إلى نتائج واعدة 
في التغييرات التي تطرأ على مواقف الشباب 
تجاه المساواة بين الجنسين واستخدام العنف، 

ولكنها لم ُتسفر عن تغييرات سلوكية كبيرة.
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