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تهدف سلسلة المعرفة الصادرة عن صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى إمداد جميع الأطراف في مجتمع 
عادة النشر والستخدام التي يمكن أن  نسانية بالمعلومات والُنُهج البسيطة والفعالة والقابلة لإ المساعدات الإ

نسانية. هذا المحتوى المقدم يعتمد على الدروس المستفادة من عمليات صندوق  تساعد في الستجابة الإ
الأمم المتحدة للسكان في المنطقة العربية، وهذا بالأساس مستقى من المنظمات المحلية والفئات السكانية 
التي نخدمها: النساء والفتيات المراهقات، والرجال والفتية المراهقين. الآراء والتوصيات المقدمة عبر سلسلة 
المعرفة القصد منها أن تكون أدوات عملية لتبصير الستجابات أو لتمكين الفاعلين من تكييف الُنُهج الناجحة 

للسياقات التي هم بصددها.

سلسلة المعرفة 
يتقدم صندوق الأمم المتحدة للسكان بكل الشكر للعاملين في مكاتبه في كل من العراق والأردن ولبنان وفلسطين 

والسودان وتركيا وسوريا بأسرها، على إسهاماتهم بالمعرفة والآراء المتبصرة تحضيراً لهذا المورد. نتقدم بشكر 
خاص إلى إنبال سنساني، التي كانت خبرتها ضرورية في جمع وتحضير الآراء والمعلومات المعروضة في 

الصفحات التالية. كما يتقدم صندوق الأمم المتحدة للسكان بالشكر إلى كل من خصصوا وقتاً لمراجعة وتحضير 
هذا المورد، ومنهم جينيفر ميكيل، فولفيا بونياردي، جيسيكا براندت، جعفر الرشيدات، طما مورفات، سارة 

تونيتي، جوليا دي بورشيا إي بروغنيرا، ليونيل لفورغ، إيديل سويسيكين سيالن، وأليكسيا نيسين. 

وقبل الجميع، يتقدم صندوق الأمم المتحدة للسكان بالشكر إلى النساء والفتيات الالتي شاركن من وقتهم 
وآرائهن وتوصياتهن بكل سخاء، ما أتاح في المقام الأول عمل هذا المورد.
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تمهيد
تمثل المساحات الآمنة للنساء والفتيات بالنسبة لعدد ل حصر له من النساء والفتيات 

في المنطقة العربية، خط الحياة الوحيد الذي يمكنهن من خالله الإحساس بالأمان 
وبوجود مجتمع داعم وبالقدرة على التعافي. هذه المساحات تقدم للنساء والفتيات 

عادة بناء الشبكات الجتماعية التي فقدنها بسبب الظروف  فرصاً فريدة من نوعها لإ
نسانية الصعبة جراء النزاعات أو بسبب الأزمات النفسية الشخصية، وهي تغرس  الإ

فيهن مهارات حياتية قيمة تؤدي إلى خلق الفرص، ويحصلن على العالج والدعم 
النفسي المهني لدى الحاجة.

ونظراً للطبيعة الصعبة للمعايير الجتماعية التقييدية القائمة، ل تزال هنالك ثغرات 
عندما يتعلق الأمر بضمان أن تكون المساحات الآمنة نفسها والأنشطة التي تقدمها، 

قادرة على إحداث تغيير تحويلي في تصورات النوع الجتماعي، أي تتيح للنساء 
والفتيات فرصاً معقولة وقادرة على تجاوز المعايير السائدة. 

على مدار السنوات الماضية، دأبت مكاتب صندوق الأمم المتحدة للسكان عبر المنطقة 
على تطوير برامج جاذبة قادرة على إحداث تحولت في التصورات عن النوع الجتماعي، 

كانت بالمقام الأول بإلهام من أفكار النساء والفتيات الالتي تتم خدمتهن. هذه الُنُهج 
استفادت من الدروس والرؤى المكتسبة عبر جملة من المصادر، منها تقارير تقييم 

التأثير، والنقاشات الجماعية المساحة، والمقابالت، ومصادر بيانات أخرى. وأثناء 
تصميم هذه البرامج، تم إيالء عناية خاصة إلى التأثير المباشر وغير المباشر لوجود 
المساحات الآمنة للنساء والفتيات في المجتمعات التي تتواجد فيها، وأثرها القائم 
والمستمر على معايير النوع الجتماعي والمساواة بين الرجال والنساء في المنطقة.

هذه المطبوعة الصادرة ضمن سلسلة المعرفة تنقل إلى القراء الرؤى والممارسات 
نسانية  الجيدة التي خرجت من تعامل صندوق الأمم المتحدة للسكان أثناء الستجابة الإ

بالمنطقة العربية، وهي متبصرة برؤى المنظمات المحلية ورؤى وآراء النساء والفتيات 
المراهقات الالتي استخدمن المساحات الآمنة. إن هذه الرؤى الواردة منهن تهدف إلى 

تبصير المنظمات التي تدير المساحات الآمنة والمانحين، الذين مولوا بسخاء هذه 
المساحات الآمنة، حول كيف يمكن أن تصبح هذه المساحات الآمنة أكثر قدرة على 

إلهام النساء والفتيات وإحداث تحولت في حياتهن، وضمان توفير الظروف الالزمة 
لإحداث هذه التحولت النوعية.

إن أملنا منعقد على أن تسهم هذه المطبوعة – مثل باقي الموارد التي تتيحها سلسلة 
نساني، وأن تساعد في تحسين  المعرفة – في تطوير المعارف في سياق العمل الإ

البرامج المقدمة. 

مع بالغ الود والتقدير،

لؤي شبانة 
قليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان، المنطقة العربية  المدير الإ

نظراً للطبيعة الصعبة للمعايير االجتماعية التقييدية القائمة، ال 
تزال هنالك ثغرات عندما يتعلق األمر بضمان أن تكون المساحات 

اآلمنة نفسها واألنشطة التي تقدمها، قادرة على إحداث تحوالت 
جذرية في التصورات القائمة عن النوع االجتماعي.
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١. المقدمة
المساحات الآمنة للنساء والفتيات هي مساحات مخصصة حصراً للنساء والفتيات، وهي بمثابة 
جزء ل يتجزأ من جهود وبرامج مواجهة العنف القائم على النوع الجتماعي في حالت الطوارئ 

كما ورد في المعايير الدنيا المشتركة بين الوكالت. تُظهر الأدلة أن إنشاء المساحات الآمنة 
للنساء و/أو الفتيات حصراً يساعد في تقليل المخاطر ويحول دون وقوع مزيد من الضرر أثناء 

أعمال الستجابة الطارئة والنزاعات المطولة.

يستخدم هذا المورد اصطالح “المساحات الآمنة” إشارة إلى المساحات المخصصة 
للنساء والفتيات التي تلتزم بأهداف ومبادئ الدليل العالمي لعام 2019، “المساحات 

عمال تمكين النساء والفتيات في الظروف  الآمنة للنساء والفتيات: مجموعة أدوات لإ
نسانية” )من الآن فصاعداً يُشار إليه بمسمى مجموعة أدوات المساحات الآمنة(  الإ
ودليل صندوق الأمم المتحدة للسكان لعام 2015 بشأن المساحات الآمنة للنساء 

والفتيات. للمساحات الآمنة عدة مسميات )مثال: المساحات الآمنة، مساحات النساء، 
المأوى النسائي( عبر مختلف الدول ومواقع التنفيذ بحسب السياق المناسب للمجتمع. 

ومصطلحات “المساحة الآمن للنساء والفتيات” أو “المساحة الُمرحبة بالنساء” أو 
“المساحات الآمنة للفتيات المراهقات” هي مسميات بديلة لنفس النوع من المساحات 

و/أو المساحات.

إن تنفيذ المساحات الآمنة عبر منطقة الدول العربية مستمر في كونه استراتيجية أساسية 
نسانية، تنفذها مكاتب الدول التي تعمل  لحماية وتمكين النساء والفتيات في السياقات الإ
بالغ بأن  نساني والتنمية. تستمر النساء والفتيات في الإ على الملف المتقاطع بين العمل الإ

المساحات الآمنة تمثل في العادة المساحات الوحيدة التي يشعرن فيها بالأمان ويمكنهن من 
خاللها الحصول على الخدمات والرعاية المطلوبة. 

ولقد قام صندوق الأمم المتحدة للسكان والشركاء وفاعلون آخرون في ملف مواجهة العنف 
القائم على النوع الجتماعي، بتنفيذ برامج المساحات الآمنة في سياقات إنسانية متنوعة على 
قليمي العربي. وفي أواخر 2021، كان صندوق الأمم المتحدة للسكان  المستويين العالمي والإ

يدعم 117 مساحة آمنة عبر ثماني دول وعمليات: الأردن، العراق، لبنان، فلسطين، تركيا، تركيا 
عبر الحدود، سوريا، السودان.

قليمي الأخير الذي تم إعداده في 2020 إلى وجود ثغرات تتعلق  توصل تقييم التأثير الإ
بضمان تقديم المساحات الآمنة لنهج قادر على إحداث تغيير تحويلي فيما يخص تصورات 

النوع الجتماعي في إطار الخدمات والأنشطة الُمقدمة. على وجه التحديد، تبين أن ثمة 
جوانب متصلة بتمكين النساء والفتيات عبر التدريب المهني وبناء المهارات والأنشطة 

الحياتية، تعيد التأكيد على معايير النوع الجتماعي المنمطة وربما الضارة. في واقع الأمر، 
نسانية، كان تقديم المزيد  فالتحسين الذي كنا بحاجة إليه أكثر عبر محتلف السياقات الإ

من أنشطة لتوليد الدخل عبر تعزيز القدرات والتوظيف، وتحديداً توجيه هذه الجهود إلى 
النساء والفتيات الالئي يواجهن تمييزاً أكبر وعراقيل في الوصول إلى الخدمات، مثل الفتيات 

عاقة والنساء الأكبر سناً، من بين فئات أخرى. المراهقات والنساء والفتيات من ذوات الإ

الغرض من هذا المورد هو تقديم توجيهات فنية عملية لصندوق الأمم المتحدة للسكان 
وللمنظمات المحلية والهيئات الأخرى المعنية بمواجهة العنف القائم على النوع الجتماعي، 

التي تدير المساحات الآمنة إقليمياً وعالمياً، من أجل تحسين فرص إحداث تغيير جذري 
تحويلي فيما يخص التصورات القائمة عن النوع الجتماعي، ضمن برامج المساحات الآمنة 

وأنشطتها، انطالقاً من الفهم لختالف السياقات واختالف الحتياجات من مساحة لآخر. 
كما أن القصد من المورد يشمل إمداد المانحين و/أو المنظمات الممولة للمساحات الآمنة 

بتوصيات حول كيفية ضمان وجود نُهج قادرة على التغيير التحويلي في التصورات عن النوع 
الجتماعي في المساحات الآمنة التي تمولها. النتائج والتوصيات المعروضة هنا تستند إلى 

بحوث أجريت عبر الستعراض المكتبي للبيانات الثانوية، ومقابالت مع المخبرين الرئيسيين، 
ونقاشات جماعية مساحةة، في ثماني دول وعمليات: العراق، الأردن، لبنان، فلسطين، 

السودان، سوريا، تركيا، تركيا عبر الحدود )تتوفر تفاصيل إضافية حول المنهجية في المرفق 
1(. تشمل مختلف المواقع والفئات السكانية المشمولة بالبحث عبر الدول بالمنطقة جملة من 
السياقات والفئات: لجئون، مشردون داخلياً، السكان المحليون، سكان في ظروف أزمات حادة 

وأخرى مطولة، فضالً عن تقاطع بعض هذه السمات في بعض الحالت.
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ي
ص التنفيذ

2. الملخ

النتيجة 2: تأثير النُُهج التحولية المؤثرة في 
التصورات عن النوع االجتماعي يمكن أن 
يتباين كثيرًا بين المساحات اآلمنة بسبب 

العوامل الشخصية والخاصة بالعالقات 
بين األفراد ومستوى المجتمع.

هذه النتيجة تسلط الضوء على حقيقة مهمة، هي أنه بينما المساحات 
الآمنة قادرة على إحداث تحولت في التصورات عن النوع الجتماعي في حد 
ذاتها، فإن أثرها يخضع لعدة عوامل، من أهمها مستوى “القدرة” الممنوحة 

للنساء والفتيات المشمولت بالخدمات، في تصميم وتنفيذ البرامج التي 
تستهدفهن. للنساء والفتيات بعض القدرة على ممارسة إرادتهن في اختيار 

الأنشطة في أغلب الأماكن، لكن الختيارات تكون في بعض الأحيان محدودة 
على الخيارات المعروضة عليهن من قبل المنظمات. ومن ثم يمكن أحياناً أل 
يتم تصميم أنشطة المساحات الآمنة بشكل يلبي احتياجات النساء والفتيات 
المستفيدات، بما أن أغلب الطلبات تكون للتمكين المالي والقتصادي، بينما 

يكمن الهدف الرئيسي من أنشطة المساحات الآمنة – بما يشمل التدريب 
المهني – في تحسين الرفاه النفسي-الجتماعي للنساء والفتيات.

قد يستفيد هذا العنصر في مختلف المساحات من بعض التحسينات، ل 
سيما إذا كان الهدف هو تعزيز الميول الطامحة وتشجيع التفكير الجديد 
في التصورات عن النوع الجتماعي. وتلعب المعوقات الشخصية وتلك 
القائمة في العالقات بين الأشخاص، وعلى المستوى المجتمعي، دوراً 

رئيساً في اختيارات النساء المتوفرة وقراراتهن. 

وفي الوقت نفسه، يمكن أيًضا تقييد هذه الخيارات بمختلف العوامل 
المجتمعية واللوجستية. من بينها »التسلسل الهرمي« لحتياجات النساء، بما 

في ذلك البقاء والأمان والنتماء. تشمل الأسباب الأخرى عمليات الختالط 
الجتماعي التي تصعب من التفكير خارج إطار أدوار النوع الجتماعي 

التقليدية، واقتصار توفر التعليم وفرص التدريب الأخرى، ل سيما بسبب 
أدوار الرعاية وغيرها من المسؤوليات الأسرية، وبنى الأسرة الأبوية ومن 

ثم هيمنة الذكور على القرارات، والالمساواة بين الجنسين على المستوى 
المجتمعي.

من العوامل البارزة التي تبّصر اختيار النساء لالأنشطة التقليدية البيئة 
المحيطة أو التقاليد القائمة. فعلى امتداد الدول والعمليات الثماني 

الحالية، تبين أن اختيارات النساء والفتيات لالأنشطة الترفيهية والتدريب 
المهني يسيطر عليها المجتمع بشكل مباشر أو غير مباشر، وبدرجات 

متفاوتة. وإن اختيارات النساء محدودة أيضاً، إذ يحد منها عدم توفر 
الإحساس بالسالمة والأمان. فكلما زادت درجة الأمان المتاحة للمرأة، زادت 

المخاطر التي هي مستعدة أو قابلة لتحملها. كما أن الأزواج والأقارب 
الذكور الأخرين )مثال: العم، الخال، الشقيق، شقيق الزوج( يحدون أيضاً 

من اختيارات النساء والفتيات الخاصة بالأنشطة. وأخيراً، فإن التحديات 
العملياتية تهيئ معوقات إضافية تعترض اختيارات النساء والفتيات. 

النتيجة 3: تحسين إمكانات التغيير 
التحويلي في التصورات عن النوع 

االجتماعي لبرامج المساحات اآلمنة 
يتطلب استثمارًا حثيثًا ومستمرًا في 

المساحات اآلمنة وخارجها.
تركز هذه النتيجة على الممارسات والتوصيات الواعدة لزيادة التغيير 

التحويلي في التصورات عن النوع الجتماعي، في عمل المساحات الآمنة مع 
الأفراد العالقات بينهم المجتمع. وتشمل الممارسات الواعدة إنشاء ودعم 
لجان المساحات الآمنة، والترويج الستراتيجي للمساحات الآمنة باستهداف 

الأقارب والقادة المجتمعيين وتقييم الخطر الحقيقي والمتصور الخاص 
بالتدريب المهني الجديد أو المختلف أو غير التقليدي، وتقديم منح صغيرة 
وباقات مخصصة لبدء الأعمال، والإحالة والشراكات مع برامج كسب الدخل 

/ التمكين القتصادي.

التوصيات
هذه التوصيات منظمة في قسمين أساسيين. مجموعة التوصيات الأولى 

تستهدف المنظمات التي تنفذ برامج المساحات الآمنة، والثانية موجهة إلى 
المانحين. التوصيات الخاصة بالمنظمات التي تنفذ برامج المساحات الآمنة 
ترتبط بتعزيز قدرات العاملين وسلوكياتهم ومعتقداتهم إزاء عمليات اختيار 
أنشطة المساحات الآمنة. التوصيات الأخرى تغطي مشاركة النساء والفتيات 

وتمكينهن في برامج المساحات الآمنة، وإشراك المجتمع، وما يخص 
الشراكات. توصيات المانحين تركز بالأساس على الستثمار طويل الأجل 
والتمويل المرن لدعم تنفيذ المساحات الآمنة بصفتها مبادرات للحماية 

والتمكين والتحول في التصورات عن النوع الجتماعي، فضالً عن دعم 
التعلم فيما يخص هذا الجانب المهم من جوانب البرامج الخاصة بمواجهة 

العنف القائم على النوع الجتماعي في حالت الطوارئ.

شكلت المساحات الآمنة نشاطاً ل يتجزأ ضمن برامج مواجهة 
العنف القائم على النوع الجتماعي بمنطقة الدول العربية 

منذ أكثر من عشر سنوات. تم توثيق المساحات الآمنة بصفتها 
ضرورية كل الضرورة للتصدي للعنف القائم على النوع 

الجتماعي في حالت الطارئ، وكان دورها في المنطقة منقذاً 
يجابي الواضح على حياة النساء  للحياة. رغم هذا الأثر الإ
والفتيات، فإن أحدث تقييم تأثير إقليمي أجراه صندوق 

قليمي  الأمم المتحدة للسكان في 2020 في المحيط الإ
لسوريا، توصل إلى وجود ثغرات فيما يخص قدرة المساحات 

الآمنة على تقديم نهج مكرس لإحداث التغيير التحويلي 
في التصورات عن النوع الجتماعي، على صلة بالخدمات 

والأنشطة المقدمة. على وجه التحديد، فإن الجوانب المتصلة 
بتمكين النساء والفتيات عن طريق التدريب المهني وبناء 

المهارات وأنشطة كسب الدخل  كثيراً ما أكدت الأنماط القائمة 
ومعايير النوع الجتماعي التي ربما تكون ضارة.

إن تيسير التحول في عالقات القوة غير المتكافئة يتطلب 
تدخالت متعددة القطاعات، والعمل على مختلف أجزاء 

يكولوجي القائم، من مستوى الفرد  النموذج الجتماعي الإ
وحتى العالقات بين الأشخاص وإلى مستويات المجتمع 

والمؤسسات والنظام بالكامل، وانتهاء بالمستوى السياسي 
والتشريعي. بينما التغيير في المعايير الجتماعية يتطلب 

تحولت كبيرة في المنظومات/المؤسسات )مثال: التعليم، 
الصحة(، والمستوى السياسي/التشريعي، فإن البيانات الواردة 

في هذا المنتج المعرفي كشفت عن أن التأثير الأكثر مباشرة 
لأنشطة المساحات الآمنة قد حدث على المستويات الثالثة 
يكولوجي القائم: الفرد، والعالقات بين  طار الجتماعي-الإ لالإ

الأفراد، والمجتمع.

النتيجة 1: المساحات اآلمنة للنساء 
والفتيات وبرامج المساحات 

اآلمنة قادرة على إحداث تغيير 
تحويلي في التصورات عن النوع 

االجتماعي.
تُظهر هذه النتيجة أن تأثير المساحات الآمنة ل يقتصر فقط 

على الأفراد بل يحدث كذلك تحولً إيجابياً على العالقات 
والديناميات داخل وبين العائالت وفي المجتمع الأكبر. أولً، 

المساحات الآمنة هي بطبيعتها تدخل تحويلي لأن وصول 
النساء والفتيات إلى المساحات الآمنة في المجال العام هو 

تحول نحو المزيد من المساواة بين الجنسين. ثانياً، تدعم 

المساحات الآمنة النساء والفتيات في الحصول على مختلف 
الخدمات وتلقي الإحالت إلى خدمات إضافية وبناء شبكات 

اجتماعية. 

عندما تتاح للنساء والفتيات قدرة الولوج للمعلومات 
والمعرفة، تزداد قدرتهم على اتخاذ قرارات مستنيرة 

بإرادتهن. 

تقدم المشاركة في أنشطة المساحات الآمنة أيضاً الفرصة 
للنساء والفتيات لالإطالع على معلومات والمشاركة في أنشطة 
جديدة قد تيسر الفهم الأفضل، وتحرك الفضول والرغبة في 
التغيير. رغم أن الهدف الرئيسي من المساحات الآمنة جميعاً 

هو تحسين السالمة النفسية-الجتماعية للمستفيدات، فهذا 
المورد يعكس تجارب النساء والفتيات المتصلة بقدرة أنشطة 

التدريب المهني على تحسين النتاجات القتصادية للنساء 
إذ دعمتهن في تحقيق دخل إضافي من البيت. وترى الكثير 

من المشاركات في النقاشات الجماعية المساحة في التدريب 
المهني أكبر برنامج له قدرة تحويلية للتصورات الخاصة بالنوع 

الجتماعي، مقارنة بأنشطة التمكين الأخرى. 

كان لالأنشطة النفسية-الجتماعية والمعلوماتية والمتصلة 
بمهارات الحياة والترفيه والتدريب المهني في المساحات 
الآمنة، القدرة على إحداث أثر تحويلي في التصورات عن 

النوع الجتماعي، بما يتجاوز المستوى الفردي، مروراً بمستوى 
العالقات بين الأفراد وحتى المستوى المجتمعي. لكن الآثار 
التحويلية للتصورات عن النوع الجتماعي لبرامج المساحات 
الآمنة غير متسقة أو مستوية سواء داخل الدول والعمليات 

الواحدة أو بينها. هذا يؤكد أن الستثمار في الُنُهج التحويلية 
في برامج المساحات الآمنة أمر ضروري لتحسين الفرص 

للنساء والفتيات، وهو ما سيؤثر إيجاباً وبشكل مباشر على 
مستوى العالقات بين الأفراد والمستوى المجتمعي.

كما أن هذا يسلط الضوء على الحاجة إلى تدخالت قادرة 
على تغييرات تحولية في تصورات النوع الجتماعي، تتجاوز 
المساحات الآمنة نفسها وتمتد إلى وترتبط بتدخالت لتغيير 
المعايير الجتماعية القائمة، تستهدف المجتمع بأسره كما 

نوضح في النتيجة 3. 

ملخص عام
هذا المنتج المعرفي يسلط الضوء على تأثير ومردود برامج المساحات الآمنة في المنطقة من خالل منظور القدرة على إحداث 
تغيير تحويلي في التصورات عن النوع الجتماعي، ويقدم توصيات لضمان استمرار وتحسين القدرة على التغيير التحويلي في 

التصورات عن النوع الجتماعي، عبر المساحات الآمنة.

النساء ]يملن إلى[ العقلية التقليدية، فهن يطلبن األشياء 
نفسها. أما الفتيات فهن مختلفات. يردن أن يصبحن مهندسات 

كمبيوتر وطبيبات وطبيبات أسنان.

- ممثلة لمنظمة في غزة، فلسطين
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يعد إنشاء المساحات الآمنة للنساء والفتيات جزءاً 
مهماً من برامج مواجهة العنف القائم على النوع 

الجتماعي. الطبيعة الُملّحة والضرورية للمساحات 
الآمنة تأكدت على طول الخط من ِقبل من 

تخدمهن هذه المساحات في المنطقة العربية. 
على سبيل المثال، في منطقة الأزمة السورية، 

توصل تقييم تأثير صندوق الأمم المتحدة 
للسكان لعام 2020 إلى أن النساء والفتيات الأكثر 

رضا عن الأنشطة في جميع الدول كن النساء 
والفتيات الالتي ارتدن المساحات الآمنة، مع إبالغ 

81 بالمئة بأن الحصول على الخدمات المتاحة 
في هذه المساحات كان “ضروري كل الضرورة 

لسالمتهن”. هذا يسلط الضوء بوضوح على مدى 
تأثير الوصول إلى المساحات الآمنة على مستوى 

السالمة البدنية والنفسية للنساء والفتيات، ولماذا 
يجب أن نعتبر هذه المساحات خدمة ضرورية 

كفيلة بإنقاذ الحياة.

المساحة الآمن هو “مساحة مهيكلة تُحترم 
فيها السالمة البدنية والنفسية للنساء 

والفتيات وتلقى فيها النساء والفتيات الدعم 
عبر عمليات التمكين، للتماس وتشارك 

والحصول على المعلومات، والحصول على 
الخدمات، وللتعبير عن أنفسهن، ولتحسين 

عمال  السالمة النفسية-الجتماعية، ولإ
حقوقهن بشكل أعم”.

- مجموعة أدوات المساحات الآمنة، 2019

من حيث التعريف، فإن “المساحة الآمن” هو 
أيضاً مساحة مخصصة للنساء والفتيات حصراً. 
هذا ضروري إذ أن المساحات العامة في أغلب 

الثقافات يهيمن عليها الرجال إلى حد بعيد. 
المساحات الآمنة توفر مساحات ضرورية يمكن 
للنساء والفتيات فيها أن يصبحن بعيداً عن أي 

ضرر بأي صورة، بما يشمل التحرش وأشكال 
العنف القائم على النوع الجتماعي الأخرى، 
والتمييز، وحيث يمكنهن الحصول على فرص 
لممارسة قدرتهن وحقوقهن، بما يشمل الحق 

في تقرير المصير. كما أنها تقدم أنشطة 
لكسب الدخل، ومعلومات عن الصحة الجنسية 

نجابية، وتتيح المساعدة والستشارات  والإ
القانونية.

يمكن للنساء والفتيات أن يتجمعن في المساحات 
عادة بناء شبكاتهن الجتماعية، ولتلقي باقة  الآمنة لإ

عريضة من الدعم، ولكتساب مهارات متصلة 
بالسياق الخاص بهن، وللحصول على خدمات 

مواجهة العنف القائم على النوع الجتماعي بشكل 
آمن ودون وصم وعلى عدة مستويات تتصل بعدد 

من القطاعات )نفسي-اجتماعي، قانوني، طبي(. 
يمكن عمل هذا إما مباشرة أو عبر الإحالت. كما 

تحصل النساء والفتيات على معلومات عن القضايا 

نجابية، وأين  المتصلة بحقوق المرأة، والصحة الإ
وكيف يمكنهن الحصول على خدمات مواجهة 
العنف القائم على النوع الجتماعي وخدمات 

أخرى، وقضايا أخرى بناء على اهتماماتهن 
واحتياجاتهن.

المساحات الآمنة قابلة للتكيف بشكل مرن بما 
يتيح أفضل استجابة لالحتياجات – وبشكل 

آمن – للنساء والفتيات عبر مختلف المجتمعات 
والسياقات. يجب أن يضمن اختيار النهج 

المستخدم في سياق معين أن يبقى المساحة 
الآمن ذات صلة باحتياجات مستخدماته وأن يكون 

فعالً لصالحهن. رغم أن تدخالت المساحات 
الآمنة المحددة قد تشمل خدمات وأنشطة 

مختلفة، فإن جميع المساحات الآمنة يجب أن 
تعمل على تحقيق خمسة أهداف معيارية موحدة 

وردت في مجموعة أدوات المساحات الآمنة.

وفي منطقة الدول العربية، تقدم المساحات 
الآمنة جملة من الخدمات والأنشطة، وتشمل 

على سبيل المثال ل الحصر إدارة حالت العنف 
القائم على النوع الجتماعي، والإحالت ذات 
الصلة، وخدمات المشورة، والدعم النفسي-

الجتماعي، والتوعية، وجلسات معلوماتية، وتوزيع 
مستلزمات حفظ الكرامة، وتوعية المراهقات، 

ودورات في المهارات الحياتية. ثمة استراتيجية 
أساسية في المنطقة العربية ومواقع أخرى، هي 

نجابية بنموذج المساحات  دمج خدمات الصحة الإ
الآمنة. وهناك أيضاً جهود حثيثة لتحسين قدرة 
عاقة على الوصول إلى  النساء والفتيات ذوات الإ
المساحات الآمنة، وتظهر من خالل إعادة تأهيل 

المرافق الخاصة بالمساحات الآمنة بحيث يتم 
تيسير وصول هذه الفئة من النساء والفتيات إلى 

أنشطة معينة.

لقد أثر كوفيد19- كثيراً على برامج المساحات 
الآمنة في المنطقة، وقطع الطريق دون 

استمرارية وصول النساء والفتيات إلى خدمات 
ضرورية وأدى إلى تدهور الصالت بالمجتمعات 

المحلية. اتفقت المشاركات في مجموعات النقاش 
المساحة بالمساحات الآمنة عبر المنطقة على 

أنه بخالف التوسع في خدمات إدارة الحالة 
وفتح المجال أمام تقديم الخدمة عن بعد 

أثناء انتشار الجائحة، فإن خسارة قدرة الوصول 
إلى المساحات الآمنة شخصياً، والحصول على 

خدماتها وأنشطتها كانت خسارة كبيرة.
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األهداف الخمسة المعيارية
للمساحات اآلمنة 

• إتاحة نقطة دخول مهمة للناجيات من العنف القائم على النوع االجتماعي، 
للحصول على المعلومات بشكل آمن، وكذلك الخدمات المتخصصة واالإحاالت إلى 

الخدمات الصحية وخدمات الحماية وغيرها من الخدمات. 

• أن تمثل مكاناً يمكن للنساء والفتيات فيه الحصول على المعلومات والموارد 
والدعم لتقليل خطر العنف. 

• تيسير حصول النساء والفتيات على المعارف والمهارات والخدمات. 

• دعم السالمة النفسية-االجتماعية للنساء والفتيات، وتهيئة الشبكات االجتماعية 
لتقليل العزلة، وتحسين الدمج بالحياة المجتمعية. 

• تهيئة ظروف لتمكين النساء والفتيات.
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الُنُهج المعنية بإحداث تغيير تحويلي في التصورات 
عن النوع الجتماعي )GTA( هي برامج وتدخالت تهيئ 

الفرص لالأفراد لكي يتحدوا المعايير الخاصة بالنوع 
الجتماعي، ولتعزيز النفوذ الجتماعي والسياسي 

للنساء في المجتمعات، وللتصدي لختاللت ميزان 
القوة بين الأفراد من الجنسين. الُنُهج المعنية بإحداث 

تغيير تحويلي في التصورات عن النوع الجتماعي 
تهيئ لبيئة تمكينية لإحداث تحول في معايير النوع 

الجتماعي من خالل تجاوز فكرة ضم النساء بصفتهن 
مشاركات في البرامج فحسب )أي على المستوى 

“الفردي”(. هذه النهج هي جزء من خط متواتر لدمج 
النساء والفتيات بالمجتمع، من مستوى الفرد إلى 

مستوى المنظومة، أو دمج قضايا النوع الجتماعي 
في جميع جوانب البرامج ووضع مفاهيم السياسات 

عداد والتنفيذ والتقييم. والإ

التدخالت الهادفة إلى التغيير التحويلي في التصورات 
عن النوع الجتماعي ضرورية كل الضرورة لمنع العنف 

القائم على النوع الجتماعي. إذ أن تصور النساء 
والفتيات بأنهن تابعات للذكور أو أدنى مكانة منهم 
يُترجم عادة إلى منعهن من اتخاذ قرارات تؤثر على 

حياتهن، سواء داخل البيت أو خارجه، وهي تصورات 
أدت إلى تجذر معايير النوع الجتماعي القائمة 

لديهن وأدت إلى خضوعهن لقرارات الرجال. كثيراً ما 
تُجبر النساء والفتيات على اللتزام بوضعهن الأدنى 

حفاظاً على السالمة والكرامة والنتماء. إذا ظهر أنهن 
“موافقات” على أو متواطئات في وضعهن هذا، فهذا 
يعتمد جزئياً على الأقل، على غياب إحساسهن بالقوة 

والسالمة والمعرفة بحقوقهن.

كما هو موضح في المعايير الدنيا المشتركة بين 
الوكالت، حول برامج مواجهة العنف القائم على 
النوع الجتماعي في حالت الطوارئ، فمن أجل 

إحداث تحول في الممارسات الجتماعية الضارة، يجب 
أن تتحرى برامج مواجهة العنف القائم على النوع 

الجتماعي ما يلي: )1( إحداث تحول في التوقعات 
الجتماعية، وليس فقط في السلوك الفردي. )2( 

الترويج للتغيير. )3( تحفيز وتعزيز القيم والمعايير 
والسلوكيات الجديدة. تُقر نُُهج الوقاية الجديدة من 

العنف القائم على النوع الجتماعي، بأهمية زيادة 
وتعزيز قدرة ونفاذ إرادة المرأة، وتوسيع المجال 

أمام المساحات المتاحة للنساء للعمل والتصرف، 
ولالشتباك مع وتحويل النظم التي تحافظ على 

الالمساواة. 

ورغم أنه من المهم فهم السياق الجتماعي والثقافي 
فيما يخص تنفيذ وإعداد المساحات الآمنة، فإن 

الثقافة يجب أن يُنظر إليها أيضاً بصفتها كل متحرك 
وديناميكي ومرن، يخضع للعديد من المؤثرات طوال 

الوقت، ومن ثم فهو قابل للتغيير ويتغير دائماً. 
كما أن العديد من الجوانب الثقافية تخضع بشكل 

مستمر للخالف والتنازع حولها داخل الثقافة نفسها. 
بعض قطاعات المجتمع قد تكون حريصة على تغيير 
الممارسات الثقافية، في حين قد تنزع قطاعات أخرى 

)ل سيما المستفيدة من الوضع القائم( إلى مقاومة 

التغيير للحفاظ على الحالة القائمة. لذا، يجب أل 
يفترض العاملون في برامج مواجهة العنف القائم 

على النوع الجتماعي وجود إجماع ثقافي ما، بل 
عليهم البحث عن الحلفاء وقادة الرأي، الذين يمكنهم 

يجابية الرامية إلى منع العنف  الترويج للتحولت الإ
القائم على النوع الجتماعي والوقاية منه.

لأغراض هذا المنتج المعرفي، نستخدم التعريف 
التالي “للتحويلية الجندرية )التغيير التحويلي في 
التصورات عن النوع الجتماعي(” وهو منقول عن 
التقرير الفني الصادر عن صندوق الأمم المتحدة 
للسكان واليونيسف بشأن الُنُهج التحولية الجندرية 
نهاء زواج الأطفال، وقد تم  في البرنامج العالمي لإ

النقل عن هذا المصدر لتأطير عملية جمع البيانات. 
القدرة على التغيير التحويلي في التصورات عن النوع 

الجتماعي: 

• تبادر بفحص وطرح التساؤلت حول وتحدي معايير 
النوع الجتماعي الصارمة واختاللت موازين القوى 

التي تعزز من مكانة الفتية والرجال على حساب 
الفتيات والنساء.

• تطمح إلى التصدي لالأسباب الجذرية لختالل ميزان 
ناث وإعادة تشكيل عالقات  القوة بين الذكور والإ

القوة غير المتساوية. 

• تتجاوز مرحلة تحسين الذات الفردية بين النساء 
والفتيات، نحو التصدي لديناميات القوة وبنى القوة 

التي تعزز أوجه الالمساواة بين الجنسين.

كما أن الُنُهج التي تتحرى التغيير التحويلي في 
التصورات عن النوع الجتماعي تحاول تعزيز المساواة 

بين الجنسين من خالل: 

• الفحص الناقد لظواهر الالمساواة والأدوار الجندرية 
والمعايير والديناميات الخاصة بالنوع الجتماعي. 

يجابية وتعزيزها، تلك التي  قرار بالمعايير الإ • الإ
تدعم المساواة وتوفير بيئة للتمكين. 

• تعزيز الموقف النسبي الخاص بالنساء والفتيات 
والفئات المهمشة. 

• إحداث تحول في البنى الجتماعية للنوع الجتماعي 
والسياسات والمعايير الجتماعية التي عليها إجماع 

في هذا الصدد، التي تعمق وتشرعن الالمساواة بين 
الجنسين.

كما يوضح التقرير الفني المذكور أن )1( المعايير 
الخاصة بالنوع الجتماعي )الجندرية( تتغير و)2( نُُهج 
الوقاية من العنف ضد النساء والفتيات تُظهر الحاجة 

إلى تدخالت متعددة القطاعات، وإلى العمل عبر 
يكولوجي القائم  طار الجتماعي الإ مختلف عناصر الإ

لإحداث نقلة في عالقات القوة غير المتساوية. بمعنى 
آخر، فإن تيسير التحول الجذري في اختالل عالقات 

القوة يتطلب تدخالت متعددة القطاعات والعمل عبر 
يكولوجي. طار الجتماعي الإ مختلف عناصر الإ
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التدخالت التي تسعى للتغيير التحويلي في التصورات عن النوع 
االجتماعي ضرورية كل الضرورة لمنع العنف القائم على النوع 

االجتماعي. إذ أن تصور النساء والفتيات بأنهن تابعات للذكور أو 
أدنى مكانة منهم يُترجم عادة إلى منعهن من اتخاذ قرارات تؤثر 

على حياتهن.

مكانات الإحداث تغيير تحويلي في التصورات عن النوع االجتماعي  هذا المنتج المعرفي يوضح االآثار واالإ
عبر المساحات االآمنة، بالتركيز على ثالث مستويات: الفرد، العالقات بين االأفراد، المجتمع، في هذا 

يكولوجي.  طار االجتماعي-االإ االإ

إطار التغيير االجتماعي-اإليكولوجي 
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كل منا نفعله في هذا المساحة اآلمن يمّكن النساء والفتيات. 

- عاملة في منظمة محلية، تركيا عبر الحدود

تحمل المساحات الآمنة إمكانات التغيير التحويلي في التصورات عن النوع 
الجتماعي، لأن قدرة وصول النساء والفتيات إلى المساحات الآمنة بالمجال 

العام هي في حد ذاتها تؤشر بتحول تجاه قدر أكبر من المساواة بين 
الجنسين. المساحات الآمنة تساعد النساء والفتيات على الحصول على عدد 

من الخدمات، والحصول على إحالت بمزيد من الخدمات، وبناء شبكات 
اجتماعية، فضالً عن إتاحة أنشطة ضرورية أخرى. لكن من الواضح أن 

تأثير المساحات الآمنة يتجاوز مستوى الفرد إلى إحداث تحول إيجابي في 
الديناميات الجتماعية والجندرية داخل الأسرة، وفي المجتمع بأسره. 

تكشف البيانات المتوفرة عن أن تأثير أنشطة المساحات الآمنة يتحقق عبر 
يكولوجي القائم: مستوى الفرد،  طار الجتماعي-الإ أول ثالثة مستويات من الإ

ومستوى العالقات بين الأفراد، ومستوى المجتمع. كما قالت امرأة سورية 
من طرطوس خالل نقاش جماعي مساحة: “يؤثر تعليم النساء والفتيات 
إيجاباً على االأسرة وعلى المجتمع. يمكن أن يكون تأثير النساء كبير على 

أطفالهن، الذين يمشون على خطى أمهاتهن أثناء التماس التعليم. ولهذا 
تأثير أعرض على المجتمع بأسره”.

مفهوم التمكين ضروري كل الضرورة للمساحات الآمنة. إنه الهدف 
العام الذي تسعى المساحات الآمنة لتحقيقه بالتعاون مع النساء 

والفتيات المراهقات ولصالحهن، فضالً عن كونه مبدأ توجيهي مهم.

المساحات الآمنة تُمكن النساء والفتيات، وهذا التمكين هو جزء من الأساس 
الذي تنهض عليه قدرة التغيير التحولي في التصورات عن النوع الجتماعي 

على مستويات الفرد والعالقات بين الأفراد والمجتمع. أنشطة التمكين 
في المساحات الآمنة تشمل عادة: مجموعات الدعم النفسي-الجتماعي، 

التوعية، الأنشطة الترفيهية، المهارات الحياتية والتدريب المهني. لقد 
أظهرت التجارب والخبرات من مختلف أنحاء العالم أنه عندما يُتاح للنساء 
والفتيات المعلومات والمعرفة، يمكنهن اتخاذ قرارات أكثر استنارة )أي عن 

علم وبينة( وأن يمارسن إرادتهن بشكل أكبر. كما أن المشاركة في أنشطة 
المساحات الآمنة توفر فرصاً للنساء والفتيات، ينكشفن من خاللها على 

معلومات وأنشطة جديدة قد تيسر الفهم الأوسع نطاقاً بشكل عام، وتحفز 
قبال على التغيير. قالت فتاة سورية مراهقة تعيش في دياربكر  الفضول والإ
في تركيا أثناء جلسة نقاش جماعي إنها: “كنت أعتقد أنني لن أتمكن أبداً من 

تغيير التقاليد الجتماعي الصارمة التي انتقلت إلّي من أسرتي. بعد المشاركة 
في هذه الدورات، أدركت أن هذا ممكن. لقد تحسنت كثيًرا وبدأت أقرأ 

الكتب”.

الفرد 
ذكرت النساء والفتيات كثيراً جلسات التوعية والمعلومات والمهارات 

الحياتية والتدريبات المهنية بصفتها الأنشطة المفضلة لهن، بسبب المعرفة 
والمهارات التي يتمكن من اكتسابها فيما يخص الصحة النفسية والعاطفية 

والبدنية. يشمل هذا المهارات الأساسية من قبيل رعاية الأبناء والتصال 
والتواصل والتفاوض والمهارات العملية داخل البيت وخارجه. كما تحسنت 

صحة النساء والفتيات وأفدن بتحولت إيجابية عامة فيما يخص الوضع 
النفسي-الجتماعي. أحست المشاركات في المساحات الآمنة بالتمكين على 

المستوى الفردي مع اكتسابهن إحساساً بالقيمة كأفراد. وكما قالت امرأة 

سورية تعيش في تركيا: “تعلمت أال أتصرف بناء على ما يمليه المجتمع، وأال 
أدع المجتمع يتخذ لي قراراتي حول المستقبل. ليس علّي التخلي عّما أريد 

عمله”. 

على سبيل المثال، طبقاً لمنظمة محلية في غزة بفلسطين، أصبح المساحة 
الآمن في ذلك المجتمع هو أول وأخر فرصة للنساء والفتيات هناك لكي 

يغادرن البيت ويحضرن أنشطة يعتبرنها ممتعة. كما أوضحت عاملة 
بالمساحة: “لقد تعاملنا مع هذا ]القيد[ وكان تشجيع النساء على ارتياد 

المساحة االآمن هو الخطوة االأولى، الأنهن االآن قادرات على الحضور إلى 
مساحة مخصصة لهن والأجلهن”. نفس العاملة أوضحت أنه بما أن المجتمع 

داخل المساحات الآمنة غير متجانس، “وجود هذه المجموعة من النساء 
يتيح الفرصة لتبادل المعرفة والمهارات والتصورات عن الحياة – وهو ما 

يؤدي حتماً إلى حدوث تغيير وتحول في التصورات”.

رغم أن الهدف الأساسي من جميع المساحات الآمنة هو تحسين السالمة 
النفسية الجتماعية لمن تقدم لهن الخدمات، أدت أنشطة التدريب المهني 
في المواقع الثمانية التي تم فيها تنظيم النقاشات الجماعية المساحة، إلى 

تحسين النتاجات القتصادية للنساء إذ دعمتهن في اكتساب دخل إضافي 
من البيت. على سبيل المثال، هناك امرأة من السودان أوضحت أن تعلم 
الحياكة وعمل الحنة مكنها من الحصول على دخل إضافي: “إذا لم أجد 

فرصة للعمل ]خارج البيت[ يمكنني العمل من البيت وأنا أؤدي مهامي 
المنزلية لكسب دخل إضافي”.

العالقات بين األفراد
من الواضح كما تبيّنا من المشاركات والمشاركين في النقاشات الجماعية 

المساحةية )نساء ورجال وفتيات مراهقات وفتية مراهقين( أن مشاركة النساء 
والفتيات في أنشطة المساحات الآمنة قد أثرت إيجاباً على عائالتهن وعلى 
مجتمعاتهن، إذ سمحت لهن بتشارك المعلومات مع مجتمعاتهن وبكسب 

ثقة أكبر من المجتمع.

سلطت النساء والفتيات المراهقات الضوء على أن المشاركة في أنشطة 
التوعية والمهارات الحياتية أدت إلى تحسن العالقات بين الأزواج والزوجات 
وبين الآباء والأمهات وأبنائهم. أثناء نقاش جماعي مساحة في ديال بالعراق، 
قالت سيدة موضحة: “بالطبع ستحدث تغيرات في البيت، حيث سنتشارك 

في أفكارنا مع آبائنا ومع أزواجنا حول االأنشطة، مما يسهم في تعزيز 
يجابية داخل المنزل”.  العالقات االإ

على سبيل المثال، سأل الآباء فتياتهم المراهقات عن الأنشطة في 
المساحات الآمنة، واشتمل هذا على السؤال لفهم تأثير أنشطة المساحات 

الآمنة على الفتيات المراهقات. طبقاً لفتيات مراهقات في العراق، ساعد 
هذا في زيادة فهم أفراد الأسرة لأنشطة المساحات الآمنة، ومن ثم غرس 

قدراً أكبر من الراحة تجاه الأنشطة، ما أدى بدوره إلى تقوية الأواصر 
العائلية.
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قالت فتاة مراهقة من ريف دمشق أن: »بدأت أطبق ما تعلمته على أمي، 
عندما أعود إلى البيت. بدأت تظهر بيننا لحظات حلوة... أصبحت عالقتنا 

أقوى«. طبقاً للنساء والفتيات المشاركات في النقاشات الجماعية المساحة، 
فإن دورات مهارات رعاية الأبناء قد حّسنت من المساواة في أعمال الرعاية 

بين الأبناء والبنات، ما أدى إلى تحسن العالقات بين الأجيال، فيما بين 
الأبوين والأطفال، وحدوث تحول في معايير النوع الجتماعي التي كانت 

تقّدر الفتية أكثر من الفتيات. 

التغير في معايير النوع الجتماعي الذي تتبناه السيدة أو الفتاة يؤدي إلى 
تقليل انتشار المعايير الجتماعية الضارة. 

كما أوضحت سيدة تعيش في دياربكر، تركيا، أثناء مناقشة جماعية مساحةة: 
»دائما ما كانت أسرتي تراني أقل من إنسانة كاملة الأنني ولدت ثالث فتيات. 

بعد المشاركة ]في جلسات التوعية[ بدأت أشعر بقيمتي وأهميتي كامرأة، 
وبدأت أقّدر بناتي أيضاً بشكل أكبر«. ذكرت مشاركات أخريات في النقاش 

الجماعي في دياربكر أن المساحات الآمنة أدت إلى »تغير ذهني في 
المجتمع« وأن الآن »أصبحت طريقة تربية الفتية مختلفة«. بدأت المساواة 

تنتشر في المجتمع، ما أدى إلى تناقص الُنُهج التمييزية، كما أوضح أحد 
الرجال: »تعلمت زوجتي أشياء لم تكن تعرفها عن التمييز. لقد تطورت 

وسعت لتعليم االأطفال، بعد أن تعلمت القراءة والكتابة«.

مشاركة النساء في جلسات التوعية والمهارات الحياتية أدت إلى تحول 
في ديناميات القوة داخل الأسرة، ودفعت باتجاه استقاللية أكبر لصالح 

النساء. 

وصفت امرأة سورية التغيير الذي شهده بيتها على النحو التالي: »عندما 
تطرأ مشكلة، نجلس ونتحدث كأسرة ونتوصل إلى حلول«. وأوضحت أخرى 
تجربة مماثلة: »قبل المشاركة في هذه الجلسات، كنت أنا وزوجي كالغرباء 

الذين يعيشون تحت سقف واحد. بعد الجلسات، أصبحنا أصدقاء في 
واقع االأمر. يمكننا التحدث عن أمور كثيرة االآن. بدأنا نتخذ القرارات معاً 

فيما يخص البيت واالأطفال«. حضور هذه الأنشطة يساعد أيضاً في توفر 
فهم أفضل في المجتمع لحقوق النساء ولمشكلة العنف القائم على النوع 
الجتماعي، ما أسهم بدوره في تحسن الثقة والإحساس بتقدير الذات لدى 

النساء والفتيات، الالتي ربما أصبحن يتصدين بشكل أكبر للحصول على 
حقوقهن. قالت امرأة من غزة، في فلسطين، أثناء نقاش جماعي مساحة: 

»علمتنا المهارات الحياتية كيف نحل المشكالت الخاصة بنا، وكيف نبني ثقتنا 
بأنفسنا، ونتخذ القرار في البيت وأال نخجل وأن نصبح أكثر جرأة في الدفاع 

عن حقوقنا والتعبير عن مشاعرنا«.

في الوقت نفسه، فإن الأمهات الالتي شاركن في أنشطة المساحات 
الآمنة حصلن على معلومات صحية وأصبحن قادرات على اتخاذ قرارات 

أفضل لصالح بناتهن.

هناك سمة مشتركة بين المشاركات في النقاشات الجماعية المساحة، 
شارة إلى التحسن جيلياً في المعايير الخاصة بالنوع الجتماعي،  كانت الإ
الأمر الذي دفع باتجاه أو ساعد في مشاركة النساء والفتيات في أنشطة 

المساحات الآمنة. هناك امرأة سورية تعيش في تركيا أوضحت أن »الكثير 
تغير في أسرتي، ال سيما بالنسبة لزوجي. على سبيل المثال تزوجت في سن 

15 سنة. طبقاً لتقديره، كان يمكن أن أتزوج قبل تلك السن حتى. ]لكنه[ ال 
يعتقد أنه سيفعل نفس الشيء فيما يخص بناته! ليست عنده أفكار ثابتة 
مثلما كان حاله سابقاً. بالنسبة لبناته، يريدهن أن ينتهين أوالً من المدرسة 

ثم يتزوجن من يشأن أن يتزوجنه«.

ترى الكثير من المشاركات في المناقشات الجماعية المساحة أن التدريب 
المهني له أكبر الآثار التحويلية مقارنة بأنشطة التمكين الأخرى.

هناك سبب تكرر ذكره، هو الوضع القتصادي المتدهور في المواقع 
الثمانية التي انعقدت فيها جلسات النقاش المساحة. على سبيل المثال، في 
الخرطوم بالسودان، قالت فتاة مراهقة إن بعد حصولها على التدريب على 

سعافات الأولية في المساحة الآمن، »بدأت أسرتي في االعتماد« عليها  الإ
و«االآن تعتبرني عضوة مهمة في االأسرة«. أضافت أنه مع تعلم الفتيات 

مهارات عملية: »تصبح االأسرة فخورة بالبنت وتشعر البنت بالتمكين«. 
بالمثل، هناك فتاة مراهقة في غزة، بفلطسين، قالت: »هذه التدريبات 

المهنية ساعدتني في تحسين وضعنا المالي وفي االعتماد على أنفسنا وأال 
نعتمد على أفراد االأسرة االآخرين«.

من المهم مالحظة أن إحساس النساء والفتيات بالثقة والقيمة كما ورد 
نتاجية ولنفعهن القتصادي لالأسرة  في هذه الأمثلة هو نتيجة لقدرتهن الإ

نسانية.  والمجتمع، وليس انطالقاً من إحساس أصيل بقيمتهن الإ

على أن هذا يجب أل يشتتنا عن مالحظة الزيادة الملحوظة في الإحساس 
بالتمكين والقدرة على الختيار والتأثير، الذي أحست به النساء مع توليد 

الدخل. في الحالت التي تؤدي فيها الحتياجات القتصادية الشديدة إلى 
إحساس النساء بحرية أكبر مع المشاركة في نشاط اقتصادي، فمن الضروري 

النظر إلى هذه الآراء الواردة منهن بصفتها ردود ظرفية، وليس تعبيراً 
عن تغيرات مستدامة في معايير النوع الجتماعي القائمة. كما نوضح في 
التوصيات، فمعايير النوع الجتماعي التي تنتج عن تغير تحويلي جذري، 

تتطلب العمل على المدى البعيد وعبر مختلف القطاعات، بالستعانة بنهج 
متعدد الطبقات.

المجتمع 
تبث النساء المعلومات التي يكتسبنها في المساحات الآمنة عبر الأنشطة 

المختلفة، إلى أفراد الأسرة والمجتمع. يزيد هذا بشكل عام من التأثير. إذ 
أن نفس النهج المجتمعي الذي قد يثبط ممارسة النساء لالختيار خشية 

التصورات السلبية عنهن والوصم المحتمل، يمكن أن يصب أيضاً في صالح 
النساء عندما يعتبرن ُمنِتجات في المجتمع، ويظهرن سلوكاً “مقبولً في هذا 

الصدد. كما أوضح رجل أثناء مناقشة جماعية مساحةة في دياربكر بتركيا: 
“النساء والفتيات هن الطرف الذي يعلم المجتمع. أن يتعلمن أشياء جديدة 

فهذا يعني انتقال هذه المعرفة إلى الأطفال، وهذا جيد للمجتمع”.

التغير في المعايير الجتماعية يتطلب تغيرات مادية في مستوى 
المنظومات/المؤسسات )مثال: التعليم، الصحة( والسياسة والتشريع )انظر 
يكولوجي أعاله(. كما قال رجل يعمل  طار الجتماعي-الإ UNFPA/UNICEF الإ
في منظمة محلية في العراق: “من الصعب للغاية أن نقوم بالقياس، لكننا 
نرى التغيير” و”هذا يستغرق وقتاً طويالً”. ولقد ذكر أن التغيرات التحويلية 

في التصورات عن النوع الجتماعي هي “أهداف طويلة الأجل. هناك 
معوقات كثيرة تعترض طريق التحول في المدركات إزاء النوع الجتماعي”. 

تُظهر هذه الأمثلة أن المساحات الآمنة وما تقدمه من أنشطة للدعم 
النفسي-الجتماعي والتوعية والمعلومات والمهارات الحياتية والترفيه 

والتدريب المهني، كان لها أثر واضح على مسار التحول فيما يخص النوع 
الجتماعي بما يتجاوز مستوى الفرد إلى مستوى العالقات بين الأفراد 

والمستوى المجتمعي. لكن الآثار التحولية في التصورات عن النوع 
الجتماعي لبرامج المساحات الآمنة غير متسقة فيما بين الدول والعمليات 

وفيما بين عناصر الأنشطة بهذه المساحات، ما يؤكد أن الستثمار في الُنهج 
التحويلية للتصورات عن النوع الجتماعي في برمجة المساحات الآمنة أمر 

ضروري لتحسين الفرص للنساء والفتيات، وهو الأمر الذي سيؤثر إيجاباً 
بشكل مباشر على مستوى العالقات بين الأفراد والمجتمع على السواء. كما 

أن المذكور يسلط الضوء أيضاً على الحاجة إلى تدخالت تهدف للتغيير 
التحويلي في التصورات عن النوع الجتماعي خارج أسوار المساحات الآمنة 

نفسها، بما يستهدف المجتمع الأكبر، كما نوضح أدناه في النتيجة 3.

“أدى التحول الذي شعرت به إلى تحول موازي لحق بزوجي”. 
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هذه الدورات التدريبية المهنية ساعدتنا في تحسين وضعنا المالي 
وفي االعتماد على أنفسنا. 

فتاة مراهقة، غزة، فلسطين 

بينما يعد وجود المساحة الآمن في حد ذاته في أي بيئة مؤشراً بإمكانية 
حدوث آثار بعيدة المدى فيما يخص حدوث تحول في التصورات عن النوع 

الجتماعي، فمن المهم مالحظة أن هذا التغير في المدركات يتأثر بعوامل 
كثيرة، وبعضها مرتبط بسياقات ظرفية مختلفة.

كثر شيوعاً فيما بين الدول والعمليات الثماني المشمولة،  من النتائج الأ
كانت أنه عند إتاحة الختيار بين الأنشطة في المساحات الآمنة، اختارت 

النساء الأنشطة التقليدية أكثر التي يمكن أن تعمق معايير النوع 
الجتماعي الضارة )مثال: الحياكة، الطهي، التصفيف، إلخ(. هذا مرتبط 

جزئياً بأن الختيارات المطروحة أمامهن هي من حيث التعريف تتأطر 
بالعوامل اللوجستية والمجتمعية القائمة، وأغلب هذه العوامل تحركها بنى 

أكبر من اختيارات النساء والفتيات أنفسهن.

أول العوامل المؤثرة في الختيار هو ببساطة مسألة ترتيب الأولويات، ل 
سيما نظراً لأن الكثير من النساء والعائالت في هذه المجتمعات يكافحن 

لتلبية الحتياجات الأساسية، وقد يخترن إعالء أولوية ما يسهل لهن 
البقاء والأمان والنتماء. هناك عامل آخر ظهر بشكل متكرر في النقاشات 

رادة بالنسبة  الجماعية المساحة، وهو مستوى “القدرة” أو إمكانية ممارسة الإ
للنساء والفتيات أثناء تصميم وتنفيذ البرامج الهادفة لتغيير تحويلي في 

التصورات عن النوع الجتماعي، وفي أحيان كثيرة إما أخفقت البرامج نفسها 
في تلبية الحتياجات الفريدة من نوعها لالأفراد المستهدفين، أو هي أخفقت 
في تحفيز وتشجيع الختيارات المتسقة مع التحول في التصورات عن النوع 

الجتماعي. 

وفي الوقت نفسه، هناك عوامل أخرى ظهرت، منها العمليات المجتمعية 
التي تثبط قدرة الأفراد على تجاوز المعايير الجتماعية والتفكير خارج إطار 

الأدوار الجندرية النمطية التقليدية، واقتصار توفر التعليم وغير ذلك 
من فرص النمو الذاتي/الشخصي، ل سيما بسبب أدوار الرعاية وغيرها من 

المسؤوليات المنزلية، والبنى الأسرية الأبوية التي تعطي الذكور سيطرة 
كبيرة على القرارات، إضافة إلى مظاهر أخرى عديدة لالمساواة بين الجنسين 

على مستوى المجتمع.

أهمية القدرة الفردية
ربما قد ل تكون أنشطة المساحات الآمنة مجهزة ومهيأة لتلبية احتياجات 

النساء والفتيات، حيث كانت الطلبات الأساسية من أكثرهن مرتبطة بالتمكين 
المالي أو القتصادي، بينما الهدف الرئيسي من أنشطة المساحات الآمنة 
– بما يشمل التدريب المهني – هو تحسين السالمة النفسية-الجتماعية 

للنساء والفتيات. لكن في أغلب الدول والعمليات الخاضعة للبحث، تبين 
أن خيارات النشاط المهني تلبي احتياجات النساء والفتيات لكنها غالباً ل 

تعكس آمالهن وأحالمهن أو تقدم لهن إمكانية تحقيق أهداف ملهمة.

في بعض المواقع، مثل مخيم الأزرق لالجئين في الأردن، أجاب 
المشمولون بالنقاش الجماعي المساحة بأن أنشطة المساحة الآمن تعزز من 

الأهداف المأمول تحقيقها في المستقبل والطموحات المستقبلية، إضافة 
إلى إتاحة فرص للنساء والفتيات لكتساب مهارات جديدة )مثال: اللغة 
نكليزية، استخدام الحاسب( بما يدعم “التمكين الأكاديمي” للفتيات،  الإ

ويمثل أساساً لتكوين مهارات يمكن تطويرها فيما بعد عندما تصبح الفتيات 
مدربات ومعلمات.

وفي بعض الحالت، كما في حماة بسوريا، تشعر النساء بأهمية توفر 
أنشطة إضافية ومختلفة، بما يشمل أنشطة متقدمة أكثر: “ما إن تنتهي امرأة 

أو فتاة من دورة تدريبية، يجب أن تسأل نفسها إن كانت تود االستمرار في 
النشاط على مستوى متقدم أكثر”. 

ذكرت عدة مشاركات في النقاشات الجماعية المساحة في مناطق مختلفة في 
سوريا وتركيا أنهن يفضلن توفر دورات متقدمة وأطول مدة، وأن يتاح لهن 
أكثر من نشاط واحد في نفس التوقيت. هناك أيضاً مجموعة طلبات ركزت 

بشكل أكثر تحديداً على زيادة إتاحة الأنشطة، بما يشمل التصريح باللتحاق 
بأكثر من نشاط في وقت واحد، وتمديد فترة النشاط أو التدريب من 4 إلى 

6 أشهر، وإنقاص فترات النتظار لبدء الأنشطة، وتقديم دورات تعليمية 
أكثر. 

في بعض المواقع، أفادت النساء 
والفتيات بإحساس بالنقص 

الكامل في القدرة على االختيار 
والمفاضلة بين األنشطة الُمقدمة.

ل تتمكن النساء والفتيات من ممارسة الختيار إل في حدود المفاضلة بين 
الأنشطة التي يقدمها العاملون بالمنظمة. يستمتعن بمرونة أكبر بكثير 

في اقتراح أو طلب قضايا للتوعية بها مقارنة بالأمر في الأنشطة الأخرى، 
مدادات  مثل التدريب المهني. هذا يعود بقدر كبير إلى ارتفاع تكاليف الإ

والمستلزمات والمعدات وتوفر الخبرات، ويرجع إلى متطلبات أخرى تخص 
جودة برامج التدريب المهني. في أغلب الدول، يتم التشاور بعدة طرق: 
من خالل النقاشات الجماعية المساحة، وفي المناقشات التي تنعقد بعد 

انتهاء النشاط، وعبر صناديق تقديم المقترحات، فضالً عن الستعانة 
بأدوات أخرى. يمكن للنساء والفتيات الختيار من بين الأنشطة المتاحة التي 

تقدمها المنظمة لهن، أو أن يقترحن أنشطة مختلفة، إذا أمكن. في أغلب 
الأماكن، تلتحق النساء والفتيات بالنشاط بناء على القتراحات التي يحصلن 
عليها من ميسرات النشاط أو المستشارات. يشعرن بالحرية في التعبير عن 

آرائهن ومقترحاتهن بناء على ما يظهر لهن أنه مفيد أكثر. 

لكن في مواقع أخرى، أفادت النساء والفتيات بإحساس بالنقص الكامل في 
القدرة على الختيار والمفاضلة بين الأنشطة الُمقدمة. إذ قالت امرأة من 

حماة، سوريا، موضحة: “ال ُيعرض علينا إال بعض االختيارات التي تتيحها لنا 
مديرة المساحة االآمن. نحن ال نختار أو نقرر االأنشطة المقدمة”.
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ألن اختيارات النساء والفتيات 
محدودة بسبب معايير النوع 

االجتماعي القائمة و - في 
بعض الحاالت - بسبب وضعهن 

كالجئات أو نازحات داخليًا، يعتبر 
توفر قدرة االختيار فيما يخص أنشطة 

المساحات اآلمنة مهمًا للغاية 
ويؤدي إلى التمكين في حد ذاته.

هناك عدة مواطن في سلسلة اختيار الأنشطة يكون نطاق الختيار فيها 
ضيقاً. من هذه المواطن ما يتعلق بالقيود على الميزانية وما يتصل بتنفيذ 

المشاريع المتفق عليها، ويشمل هذا القيود الزمنية، والقيود المتعلقة 
بالتعيينات والعاملين، وقيود التمويل، التي تحد من إمكانية عمل نقاشات 

جماعية مساحةة قبل اختيار النشاط، وعدم كفاية التمويل لبعض الأنشطة، 
أو عدم وجود مرونة كافية في اتفاقات التمويل. إذا لم تتوفر موارد 

كافية لمشاورة النساء والفتيات قبل اختيار الأنشطة، تضطر المنظمات 
إلى الرجوع لأنشطة نمطية تعرف أنها ستكون مقبولة في المجتمع وتلبي 

احتياجات النساء والفتيات الأساسية. 

ثمة بديل هنا، هو إضافة قدر أكبر من المرونة إلى اتفاقات الشراكة، بما 
يعطي المنظمات الهامش الكافي لدعم النساء والفتيات، كما أوضحت 
عاملة بمنظمة محلية في سوريا: “لتصبح الخيارات المتاحة أكبر، يجب 
أن نعطيهن خيارات أكبر ونساعدهن في التفكير خارج صندوق االأفكار 

النمطية”. إذا كان كل شيء محدد التعريف أو واضح تمام الوضوح في 
مقترحات المشاريع، فال يمكن تغييره بناء على المشاورات مع النساء 

والفتيات بعد بدء المشروع.

على المستوى التالي من سلسلة صناعة القرار، إذا لم تكن المنظمات 
واضحة في نطاق ومدى الختيار الخاص بالأنشطة، فسوف تعرض على 
النساء والفتيات نطاقاً محدوداً من الخيارات. إن فهم المنظمات لنطاق 

الختيارات المتاحة يؤثر بشكل مباشر على نطاق الخيارات المعروضة على 
النساء والفتيات.

ولأن اختيارات النساء والفتيات محدودة ومقتصرة بسبب معايير النوع 
الجتماعي القائمة، ففي بعض الحالت وعندما يكن لجئات أو مشردات 

داخلياً، يصبح توفر اختيار لهن فيما يخص الأنشطة المطروحة في المساحة 
الآمن، خطوة ضرورية وتؤدي إلى التمكين في حد ذاتها. هناك ممثلة 

لمنظمة محلية في لبنان أوضحت أن بما أن النساء ليس لديهن سلطة “فمن 
المهم للغاية أخذ موافقة النساء والفتيات وإتاحة اختيارات متعددة لهن 

لكي يخترن النشاط الذي يردن االنضمام إليه”، وأضافت أنه بشكل عام ل 
تعد النساء متخذات قرار و”دائما ما يرجعن إلى الزوج أو االأخ أو ذكر آخر 

في العائلة التخاذ القرار”.

حتى داخل المساحة الآمن، تحتاج بعض النساء والفتيات إلى بعض الوقت 
للتفكير و/أو التشاور مع أخريات حول النشاط المختار، في حين تقول 

بعض النساء والفتيات للعامالت الختيار الذي انتقينه سريعاً. كما أنه لكي 
يصبح للنساء والفتيات المراهقات أكبر نطاق ممكن من الختيار، فيجب 

أن يفهمن جميع الختيارات المتوفرة لهن بالكامل. أحياناً، ل تعرف المرأة 
أو ل يمكنها التعبير عما تريده لسببين أساسيين: إما لأنها تركز بشدة على 

الحتياجات الأساسية أو ل تعرف بالخيارات الأخرى المتوفرة. كما قالت 

عاملة في منظمة محلية بدمشق: “كمديرات للحاالت وكعامالت أخريات 
نتعامل مباشرة مع النساء والفتيات، نحتاج إلى مراعاة ما يلي: عليك أن 

تذكريهن بأن بإمكانهن طلب أنشطة غير متوفرة، وعليك أن تفعلي هذا كل 
مرة”. 

المعوقات الفردية
العوامل الأساسية التي تدفع النساء إلى اختيار الأنشطة التقليدية في 

المساحات الآمنة هي عوامل اقتصادية، ل سيما على ضوء الوضع القائم 
في الدول والعمليات الثماني الحالية. يشمل هذا الحاجة إما إلى مصدر 

فوري ومباشر للدخل، أو مهارات يمكن أن تتيح وفورات أكبر )مثال: مهارات 
سعافات الأولية تقلل من نفقات الرعاية الصحية وتزيد من إتاحة شبكة  الإ

الخدمات الصحية المحلية، إلخ(. كما أن المشاركات قد يشعرن بالنزوع إلى 
هذه الختيارات لكي يُتاح لهن وقت أكبر للوفاء بمسؤوليات الرعاية وتدبير 

المنزل، في حين قد تفضل أخريات البناء على المهارات التي لديهن بالفعل 
لكي يتمكن أكثر من عمل مشروعات جانبية لتوليد الدخل بقدر أكبر من 

السهولة وبشكل أسرع.

على سبيل المثال، هناك امرأة تعمل في مساحات آمنة بعدة مواقع في 
لبنان أوضحت أن أغلب النساء “يفكرن أوالً في موقفهن المالي الصعب الأن 
80 بالمئة منهن عاطالت عن العمل حالياً. يردن تعلم شيء يمكن العمل من 
خالله وكسب الدخل ودعم االأسرة لتلبية االحتياجات االأساسية”. قالت عاملة 

بمنظمة محلية تدير مساحات آمنة في الأردن أن الهم الأساسي للنساء 
هو البدء في أعمال تجارية صغيرة، بما قد يدفعهن إلى تعلم الحياكة أو 
التصفيف أو المهارات التقليدية الأخرى التي قد يعرفن قدراً منها بالفعل.

نلجأ إلى اختيار األنشطة التقليدية 
لتجنب أن يهاجمنا البعض أو أن 

يرفضنا أفراد أسرنا

امرأة من الضفة الغربية، فلسطين

تلخيصاً للنقاش أعاله، فإن الأنشطة التقليدية يُنظر إليها بصفتها الستثمار 
الأسرع والأفضل لتحسين المعيشة. لكن المنظمة المذكورة أعاله من الأردن 

أشارت أيضاً إلى أن ثمة مجموعات من مرتادات المساحات الآمنة، مثل 
الفتيات المراهقات والنساء الأكبر سناً “يبحثن أيضاً عن الترفيه، مثل رقص 

الزومبا... لأن هذا النشاط يقلل من التوتر ويمنحن طاقة ويمكنهن من خالله 
التواصل مع الفتيات الأخريات”.

كما أن تفضيل النساء لالأنشطة التقليدية قد يكون بسبب المسؤوليات 
المنزلية، بما يشمل الطهي والتنظيف ورعاية الصغار. فالنساء “يحتجن إلى 

أنشطة تخدم كمصدر دخل وتناسب وقتهن والتزاماتهن االأسرية أيضاً”. 
وقالت سيدة خالل نقاش جماعي مساحة في مادبا بالأردن إن النساء يفضلن 

الأنشطة من قبيل الحياكة لأن من السهل ممارستها في البيت أثناء العناية 
بمسؤوليات أخرى. وأثناء نقاش مساحة مع قادة قبائل من الرجال في بغداد 

بالعراق، قال أحد المشاركين إن “زوجاتنا وبناتنا يخترن االأنشطة الأن من 
الممكن ممارستها في البيت دون الحاجة للخروج منه”. وقالت امرأة سورية 

تعيش في عمان بالأردن أن العوامل القتصادية الجتماعية هي المحرك 
الأساسي وأن “الحاجة إلى أنشطة تقليدية منبعها أنها توفر لنا الدخل المالي 

وتناسب وقتنا مع الحفاظ على دورنا في رعاية االأسرة والتزاماتنا االأخرى 
المتصلة بالبيت”.

وطبقاً لفتاة مراهقة من حماة بسوريا، فإن النساء والفتيات المراهقات 
“يخترن” أيضاً الأنشطة التقليدية “لأننا ل يسمح لنا بالخروج من البيت لفترة 

طويلة”. لكن المشاركات في نقاش جماعي مساحة في عمان بالأردن ذكرن 
أن: “هناك احتياج كبير إلى تعليم وتوعية االأهالي والمجتمع فيما يخص 
االأنشطة غير التقليدية، بحيث يتم تقبلها تدريجياً في المجتمع. فثقافة 

الوصم منتشرة جداً، إذ ال يمكن مثال للمرأة أن تعمل في تصليح السيارات 
على سبيل المثال”.

نحن ]الفتيات[ نختار األنشطة 
التقليدية ألننا ال يسمح لنا بالخروج 

من البيت لفترة طويلة

فتاة مراهقة من حماة، سوريا 

هناك جوانب أخرى ربما تكون أقل ظهوراً فيما يخص هذه الديناميات 
الجتماعية القتصادية. فالنساء ل تشعر أحياناً بالحماس لتعلم مهارات 
جديدة نظراً لغياب الفرص بشكل عام فيما يخص تطبيق هذه المهارات 

في الحياة العملية. كما أوضحت فتاة مراهقة من إدلب بسوريا: “نحن 
لسنا مهتمات بتعلم مهارات الحاسوب الأننا ال نملك حاسباً لنمارس عليه 
المهارات التي نتعلمها، لذا لن أستفيد حقاً من هذا النشاط. ليس لدينا 

نقود كافية لشراء المواد المطلوبة للتمرين على ما نتعلمه، لذا سوف ننسى 
المهارات التي نتعلمها في الدورات”.

هناك وجه آخر لهذا العامل، هو أن النساء يخترن الأنشطة التي يمكن أن 
تفيد أفراد الأسرة والعائلة الممتدة، أي ينظرن إلى الأمر بصفته استثمار في 
البيت وأهله. كما تختار النساء المألوف لهن وما يمكن تطبيقه داخل المنزل 

وفي سياق العائلة، مثل أن يصنعن الثياب للعائلة والأقارب، وأن يصففن 
شعر أفراد العائلة، فضالً عن أنشطة الطهي، إلخ.

تختار نساء أخريات الأنشطة التقليدية بناء على المهارات التي لديهن 
بالفعل، أو التي يعرفن بها بقدر ما. على سبيل المثال فالنساء الالجئات 

الالتي كن يعملن في تصفيف الشعر والحياكة في بالدهن يرغبن في 
الستمرار في هذه المهنة وفي تنميتها لأن لديهن مهاراتها الأساسية بالفعل. 

بمعنى آخر، ل تبدو النساء مدفوعات برغبة لتعلم مهارات جديدة، فهن 
“يرون أن االأنشطة التقليدية أسهل في التعامل معها وفي تعلمها”. 

فضال عن المذكور، قد تحد أيضاً الخلفية التعليمية من خيارات النساء 
بحيث تقتصر على الأنشطة التقليدية التي ل تتطلب القراءة والكتابة. هناك 
امرأة مسنة في إدلب سوريا، أوضحت أن “الأن أنواع االأنشطة االأخرى تحتاج 

إلى التعليم وإلى درجة علمية، فقد اخترنا الحصول على االأنشطة السهلة 
اليسيرة”. وقالت امرأة سورية في مادبا باالأردن ما أكد هذا الرأي، مشيرة إلى 

أن النساء غير المتعلمات “ال يمكنهن المداومة على نشاط غير تقليدي”.

كما تكون خيارات النساء مقتصرة بسبب عدم الإحساس بالأمان والسالمة 
في بعض الأحيان. نظراً لأن تحدي معايير النوع الجتماعي مسألة خطرة 

في بعض السياقات ويعد بمثابة ثورة على النظام الأبوي القائم والمترسخ، 
فالإحساس الزائد بالأمان قد يساهم في إحساس النساء بقدرة أكبر على 
أخذ مثل هذه المخاطرات. كما أوضحت عاملة من منظمة محلية، تقوم 

بتنفيذ أنشطة المساحات الآمنة في الخرطوم بالسودان، فالنساء “يفكرن في 
أسهل شيء يمكنهن عمله هو االأمر الذي يعد بالفعل جزءاً من حياتهن، الأن 
خطر الفشل فيه أقل، وكذلك خطر أن يكرههن الغير إذا قمن بعمله، لذا ال 
يخاطرن”. هذا متحقق أيضاً حتى عندما يعرفن بتوفر خيارات أخرى. “لديهن 

حرية أكبر في االختيار، لكن إذا شعرن بقدر أكبر من االأمان، أو إذا كانت 
المنطقة أكثر أماناً، أو إذا كانت البيئة المحيطة مناسبة لهن. لكن الالجئات 

والنازحات يفضلن عدم المخاطرة باختيار أنشطة ال يعرفنها جيداً”.

المذكور أعاله يعكس الخوف من الفشل بصفته مشكلة متكررة عابرة 
كسسوارات  لالأجيال. كما أوضحت فتاة مراهقة من إدلب: “أشعر بأن دورة االإ

نكليزية والحاسب ليست مطلوبة كثيراً من الفتيات  مسلية بينما مهارات االإ
الأننا نخشى الفشل فيها أو أن نواجه صعوبات في تلك الدورات”.

قالت عاملة بمنظمة محلية تدعم النازحات السوريات إن نساء وفتيات 
المساحات الآمنة يخشين التغيير وأن يتم وصمهن إذا فعلن أي شيء خالف 

المتفق عليه والمتوقع. قالت إنها تعتقد أن على المنظمات المحلية “البدء 
في تطبيع فكرة االختالف” ومن ثم تجاوز المخاوف والقلق الذي تشعر به 

النساء والفتيات، ما سيفتح أمامهن أفاقا جديدة.

وبعيداً عن تصورات المجتمع والخوف من الوصم، فالنساء والفتيات 
يخشين أيضاً أن ينتقم منهن المتطرفين إذا وجدوا أنهن يتجرأن على ما 

يفعله الرجال إذا هن اخترن أنشطة “غير تقليدية”. وقد تختار النساء 
والفتيات المراهقات أيضاً الأنشطة التقليدية بسبب ميراثهن الشخصي. 
قالت فتاة مراهقة من حماة بسوريا: “نحن نتأثر بأمهاتنا وطريقتهن في 

التفكير وتربيتنا، بما يدفعنا لالعتقاد بأن بعض االأنشطة غير مسموح بها أو 
مخزية”. 

النساء والفتيات يخشين أيضًا أن 
ينتقم منهن المتطرفين إذا وجدوا 
أنهن يتجرأن على ما يفعله الرجال 

إذا اخترن أنشطة “غير تقليدية”.

أثناء مناقشة جماعية مساحةة في غزة بفلسطين، أشارت النساء والفتيات 
قبال  المراهقات المشاركات إلى أن النساء والفتيات يفتقرن عموماً إلى الإ

على التعبير عن النفس وممارسة اتخاذ القرار، فهن معتادات على أل تُراعى 
احتياجاتهن واهتماماتهن.
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رغم أن أغلب الفتيات المراهقات منشغالت بالأساس ببرامج تقدم 
مقررات دراسية ول يشاركن في التدريب المهني، فالفتيات المراهقات 

والنساء الأصغر سناً في عدة مواقع، بما يشمل حمص في سوريا، أظهرن 
اهتماماً بالأنشطة غير التقليدية أو “الحديثة” )مثال: المحاسبة، تصميم 

الجرافيكس، إصالح الحواسب والهواتف الخلوية، الصيانة المنزلية 
والكهرباء، إلخ(، وهي جميعاً أنشطة ل تتوفر في المساحة. هناك أنشطة 

غير تقليدية أخرى تم ذكرها، وتشمل على سبيل المثال ل الحصر: الِسباكة 
والنجارة، والزراعة، وصناعة الأثاث. وفي غزة بفلسطين، قالت سيدة: 

“الفتيات يشاركن في مثل هذه االأنشطة لكن ليس كمتخذات قرار، ولهذا ال 
يخترن االأنشطة غير التقليدية”.

التغيرات في طبيعة التمويل 
ونهجه بعد انتشار جائحة كوفيد19- 

يبدو أنها لعبت دوراً في حالة 
ديناميات التغيير في التصورات عن 
النوع االجتماعي في الوقت الراهن.

إضافة إلى تشارك القيود التي تحد من اختيارات النساء والفتيات بحيث 
تقتصر على الأنشطة التقليدية، أعربت المشاركات في النقاشات الجماعية 

المساحة في مختلف البلدان والعمليات المشمولة بالبحث عن رغبة واضحة 
في اتخاذ قرارات مختلفة، وإن كانت هذه الرغبة مصحوبة بالخوف من 

العواقب. على سبيل المثال، قالت النساء من الضفة الغربية بفلسطين 
خالل النقاش الجماعي المساحة إنهن يتفقن مع فكرة “الحاجة لتحري 

عداد مشاريع غير تقليدية قد تنجح بقوة  الجرأة” وأن يتم توفير التمويل “الإ
الأنها ستكون جديدة على السوق”، لكن اتفقن أيضاً على ما وصفته إحدى 
المشاركات كالتالي: “إننا نخشى رفض المجتمع لهذه المشاريع”، وهو ما 

يغذي بدوره إحساس الخوف من معركة خاسرة ستكون مصحوبة بعواقب 
مادية ومالية.

التغيرات في طبيعة التمويل ونهجه بعد انتشار جائحة كوفيد19- يبدو أنها 
لعبت دوراً في حالة ديناميات التغيير في التصورات عن النوع الجتماعي 
في الوقت الراهن. أوضحت عاملة بمنظمة محلية في لبنان أن التداعيات 

القتصادية للجائحة والدعم المنحسر من قبل وكالت الأمم المتحدة 
والمنظمات الدولية، ل سيما في صورة توفير النقد للتعامل مع حالت 

الطوارئ، قد أدى بنساء أكثر إلى العمل خارج البيت لكسب مبالغ مالية 
كافية لتغطية احتياجاتهن الأساسية. وأضافت أنه حتى في الأماكن التي 

ل يمكن للنساء فيها بسبب التصورات التقليدية أن تغادر البيت كما تشاء 
“جعلت الظروف االقتصادية القاسية هذا االأمر مقبوالً الأن الجميع يهمهم 
باالأساس تأمين الدخل”. وأقرت أيضاً بأن “جلسات التوعية من قبل مختلف 

منظمات المجتمع المدني حول جملة من القضايا سببت أيضاً تغيراً في 
االآراء”. 

هذا الرأي الذي أيدته الكثير من المشاركات في مختلف الأماكن يسلط الضوء 
على أنه رغم مفاقمة الأزمات لأوجه انعدام المساواة بين الجنسين القائمة 

من قبل والتي تؤدي إلى زيادة المخاطر، فهي أيضاً تقدم فرصة لحدوث 
تغيرات جذرية في المجتمع، كما يظهر من الأدبيات البحثية المتوفرة ومن 
نسانية في مختلف أرجاء العالم. تُظهر  شهادات العاملين بالمساعدات الإ
الأبحاث أن النساء والفتيات والفتية والرجال لديهم القدرة على التشكيك 

في معايير النوع الجتماعي التقليدية في حالت الطوارئ. قد تحدث 
نقالت في الأدوار التقليدية، وفي السلوكيات والمعتقدات والممارسات، أو 
تظهر الفرص الجديدة لمناقشة قضايا كانت فيما سبق غير مفتوحة للنقاش 

والتغيير.

تُظهر األبحاث أن النساء والفتيات 
والفتية والرجال لديهم القدرة 

على التشكيك في معايير النوع 
االجتماعي التقليدية في حاالت 

الطوارئ.

وأخيراً، فالتحديات العملياتية تهيئ معوقات إضافية تضيق من اختيارات 
النساء والفتيات. قالت عاملة بمنظمة محلية في الأردن أن القيود المفروضة 

على الميزانيات المخصصة لبرامج المساحة الآمن في مخيم لجئين الأزرق 
أضرت كثيراً باختيارات النساء والفتيات. قالت موضحة: “نُعّرفهن بأن 

ميزانيتنا محدودة حتى ال يحلمن بالكثير”. 

ووردت مقترحات محددة أكثر حول توسيع نطاق اختيارات التدريب المهني 
بالمساحات الآمنة من الفتيات المراهقات، مقارنة بالنساء، واشتملت على 

طلبات بتوفير أنشطة جديدة ومختلفة، وبإدخال تغييرات على دورات 
تاحة أنشطة “حديثة” أكثر. التدريب المهني، من أجل التنويع ولإ

على سبيل المثال، طلبت الفتيات المراهقات في حمص بسوريا تحديداً 
أنشطة بخالف الكروشيه والحياكة، في حين أعربت فتيات أخريات عن الرغبة 
في تجنب تكرار أنشطة من قبيل الطهي والتبرج وصناعة السوائل المعقمة. 
لكن يجدر بالمالحظة أن المشاركات في أغلب النقاشات الجماعية المساحة 

لم يقدمن مقترحات بديلة. ربما هذه ثغرة أخرى متصلة بعدم انكشاف 
الفتيات على باقة عريضة من الأنشطة، وهي تسلط الضوء على أهمية 

ضمان أن تتيح البرامج معلومات كافية لتبصير الختيارات. 

ولقد قدمت العديدات من المشاركات في النقاشات الجماعية المساحة 
مقترحات بتحسين أنشطة المساحات الآمنة، بالتركيز على ربطها بالتطبيقات 

العملية وبالستراتيجيات التي توجه الخطوات التالية المتاحة لهن. 

تشمل المقترحات التدريب على كيفية بدء وإدارة مشروعات صغيرة، 
ودورات في تنمية الأعمال التجارية، وتعلم كيفية التشبيك لأغراض اللتحاق 

بالوظائف والتطور المهني. كما أظهرت النساء والفتيات اهتماماً بالحصول 
على تمويالت صغيرة لبدء مشاريع، وذكرن أن ثمن المعدات الباهظ يعد 

تحٍد يعترض طريق النساء الراغبات في تحويل مهاراتهن المكتسبة إلى 
مشاريع مولدة للدخل. 

طلبت الفتيات المراهقات في 
حمص بسوريا تحديداً أنشطة 

بخالف الكروشيه والحياكة، في 
حين أعربت فتيات أخريات عن الرغبة 

في تجنب تكرار أنشطة من قبيل 
الطهي والتبرج وصناعة السوائل 

المعقمة.

 

كما أوضح مشارك في النقاش الجماعي المساحة في غزة، هناك “اضطهاد 
جماعي لحقوق الفتيات وآرائهن على مستوى المجتمع”. النساء يعرفن بأنهن 

يعتنقن معايير النوع الجتماعي المنتشرة في المجتمع. على سبيل المثال، 
قالت امرأة سورية في دياربكر في تركيا: “الأدوار التقليدية للنساء نتعلمها 

من المجتمع، ونلتزم بها دون أن نعي بما نفعله حقاً”. أشارت أخريات إلى 
أنهن يعرف كيف تبّصر هذه المعايير سلوكياتهن واختياراتهن، كما أوضحت 

امرأة تعيش في دياربكر في تركيا: “أحياناً، نتخذ اختيارات تقليدية لنحقق 
التوقعات الخاصة باالأزواج وأفراد العائلة االآخرين”.

المعوقات النابعة من 
العالقات بين األفراد 

طبقاً لفتاة مراهقة في حلب بسوريا، فالفتيات ينشأن على العتقاد بأن 
“االأفضل للفتاة أن تتعلم تصفيف الشعر أو الحياكة”، لأن “آباؤنا وأمهاتنا 

يغرسون هذه االأفكار فينا”. الخوف الأبوي على سمعة الفتاة، ل سيما 
صورتها كشخصية “ملتزمة” في نظر المجتمع، قد تدفع الآباء والأمهات إلى 

أن يصمموا على التزام البنات بالأنشطة التقليدية التي ل تشمل التعامل مع 
الرجال. بالمثل، تختار بعض النساء مهناً ل تتطلب منهن التعامل مع رجال. 

آباؤنا وأمهاتنا يغرسون هذه األفكار 
فينا.

فتاة مراهقة من حلب، سوريا 

كما أن الأزواج والأقارب الذكور من الأسرة أو العائلة الممتدة )كالخال 
والأخ وشقيق الزوج( يحّدون بدورهم من الخيارات المتاحة أمام النساء 

والفتيات فيما يخص الأنشطة، حتى وإن كانوا داعمين لمشاركتهن في 
أنشطة المساحات الآمنة بشكل عام. قالت فتاة مراهقة من حلب، سوريا: 

“زوجي لن يسمح لي باالنضمام إلى دورة تدريبية لتصليح الهواتف الخلوية 
أو دورة لمهارات الحاسب أو دروس قيادة السيارة”. وفي الضفة الغربية 

بفلسطين، عبرت فتاة مراهقة عن الرأي نفسه، مشيرة إلى سيطرة الوالدين 
على اهتمامات المراهقات: “أحياناً يجبروننا على اختيار أنشطة معينة، وإذا 

رفضنا االلتزام، يتوقف دعمهم لمشاريعنا والأنشطة التمكين”. 

في ديال بالعراق، قالت فتاة مراهقة أخرى إن أسرتها تشارك في اتخاذ 
قراراتها، ل سيما فيما يخص “االأنشطة التي تسهم في بناء شخصية قوية 

ومتمكنة. إذا أحست أسرتي بأن هناك أنشطة غير مناسبة ثقافياً لي، يرفضون 
بقوة أن أشارك فيها أو حتى أحضرها”.

المعوقات المجتمعية 
البيئة والتقاليد تعد بدورها عوامل أساسية تؤثر على اختيارات أنشطة 
المساحات الآمنة التي تتخذها النساء. على امتداد الدول والعمليات 

الثماني المشمولة بالبحث، كانت خيارات التدريب المهني المتوفرة للنساء 
والفتيات خاضعة بشكل مباشر وغير مباشر وبدرجات متفاوتة لسيطرة 
ورقابة المجتمع. أثناء نقاش جماعي مساحة في مساحة مجتمعي في 

بغداد بالعراق، قال رجل من المشاركين: “أغلب النساء الالتي يرتدن هذه 
المساحات االجتماعية أرامل ومطلقات، ويفضلن اختيار أنشطة يمكنهن 
ممارستها بأمان في البيت لتجنب وصم المجتمع، خارج دائرة االأسرة”. 

طبقاً لمشاركين آخرين، يعد هذا باعث قلق لدى جميع النساء، لكنه مسلط 

بقوة أكبر على رقاب الأرامل والمطلقات، الالتي يترتب عليهن قدر أكبر من 
العناية بصورتهن في المجتمع، والالتي يشعرن “بقلق أكبر على سمعتهن”. 

حتى إذا رغبت النساء في استكشاف مهارات أو مهن مخصصة في العادة 
للرجال، ففرصتهن في التعيين أو العمل لأداء “أعمال الرجال” تعد ضئيلة. 

على سبيل المثال، أثناء نقاش جماعي مساحة في حمص بسوريا، قالت 
امرأة: “إذا تعلمت امرأة النجارة وأصبحت مهنتها، من سيستخدم خدماتها؟ 

سوف يثق الناس بالرجال أكثر من النساء في عمل كهذا”. بناء على هذا 
المنطق، أوضحت أن: “اختيار نشاط تقليدي يضمن دخالً مالياً”. 

وكررت سيدة أخرى من الضفة الغربية بفلسطين نفس الرسالة، مضيفة 
أنه في أغلب المناطق “ال ُيسمح للنساء بممارسة االأنشطة غير التقليدية، 

وخصيصاً االأنشطة المصممة للرجال من واقع العادات والتقاليد”. وفي 
المناطق المحافظة أكثر، مثل حماة في سوريا، أوضحت النساء المشاركات 

في النقاش الجماعي المساحة بوضوح أن المجتمع ل يقبل إل أن تعمل 
النساء في مهن معينة و”أي شيء غير ذلك ُيرفض ببساطة”.

ال يُسمح للنساء بممارسة األنشطة 
غير التقليدية، وخصيصًا األنشطة 

المصممة للرجال من واقع العادات 
والتقاليد

امرأة من الضفة الغربية، فلسطين 

ويلعب التفاخر الثقافي دوراً صغيراً نسبياً. إذ أوضحت سيدة في ديال 
بالعراق أن اختيار الأنشطة التقليدية قد يؤدي إلى “إعجاب المجتمع 

باالختيار، الأن النشاط التقليدي يعتبر جزءاً من الموروث الثقافي ومصدراً 
لفخر المجتمع”. وفي الأزرق بالأردن، شددت سيدة أخرى على التصورات 

المجتمعية حول الأنشطة التقليدية، التي قد تجعلها جذابة لبعض النساء، 
مشيرة إلى أن: “العائالت التي لديها سيدات بارعات في تلك المهارات، 
تعتبر عائالت منتجة”. بالنسبة لالجئات السوريات في الأزرق بالأردن، 

فالمشاركة في أنشطة تقليدية مثل إنتاج المنسوجات والحرف اليدوية يُعتبر 
فرصة للحفاظ على الموروث الثقافي والعادات والتقاليد، حتى في مرحلة 

التماسهن للجوء، إضافة إلى توفير هذا النشاط مصدر للدخل. 
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إننا مسؤولون عن تقديم خيارات إضافية لهن. هن بحاجة إلى 
اإلحساس باألمان وإلى التشجيع. إذا كان االختيار مصحوبًا بمخاطر، 

علينا أال نضغط عليهن الختياره.

عاملة بمنظمة محلية، سوريا 

كما أوضحنا في الأقسام السابقة، فالُنهج التي تتحرى التغيير التحويلي في 
التصورات عن النوع الجتماعي تتطلب تدخالت متعددة القطاعات والعمل 
يكولوجي، ما يشمل خلط التفاعالت  طار الجتماعي-الإ عبر مختلف مناطق الإ

بين مختلف العوامل، من المستوى الفردي وحتى مستوى العالقات بين 
الأفراد، ومستوى المجتمع، ثم مستوى المنظومات والمؤسسات، وحتى 
مستويات السياسات والتشريعات. لكن من حيث زيادة إمكانات التحول 
في التصورات عن النوع الجتماعي في المساحات الآمنة وأنشطتها، من 

يجابي على مختلف  المهم للمنظمات أن تقوم بتقييم قدرتها على التأثير الإ
يكولوجي، بحيث يتم توجيه مواردها بأكبر  طار الجتماعي-الإ مستويات الإ

فعالية وكفاءة ممكنة.

المستوى الفردي 
رغم أن النساء والفتيات في النقاشات الجماعية المساحة أجمعن على 

المحددات التقليدية والثقافية والمجتمعية ورجال الأسرة وأفراد المجتمع، 
ما يحد من اختياراتهن لالأنشطة، فقد أعربن أيضاً عن ضرورة تحملهن 

المسؤولية عن اعتناقهن شخصياً لهذه المحددات. من ثم، رأت النساء 
والفتيات قدرتهن على توسيع وتحويل نطاق الأنشطة التي يرغبن فيها، 
قرار بضرورة النفتاح على أنشطة  بالتركيز على معتقداتهن الخاصة، والإ

جديدة. قالت فتاة مراهقة من سوريا في مخيم الأزرق لالجئين في الأردن 
إن التشجيع على اللتحاق بأنشطة مختلفة “يجب أن يأتي من داخلنا 

نحن الفتيات، إضافة إلى ضرورة أن يكون الوالدين مستعدين لدعمنا”. 
بالمثل، قالت امراة من حمص بسوريا: “إذا كانت النساء غير قابالت لالأفكار 

الجديدة، إذن فليس مهماً إذا تم دعمهن الختيارها، الأنهن لن يلتحقن 
بأنشطة جديدة على كل حال”.

ولتوسيع نطاق اختيارات النساء والفتيات لالأنشطة، اقترحت المشاركات 
في النقاش الجماعي المساحة في غزة بفلسطين إتاحة دورات تدريبية في 
التفكير المبتكر وتنظيم أنشطة المناصرة للنساء والفتيات، والستفادة من 

عالم الأخرى لتشجيع النساء والفتيات على التفكير  ذاعات وقنوات الإ الإ
بشكل نقدي أكثر، بما يشمل تشارك قصص نجاح رائدات الأعمال. 

كما أن الحتياجات القتصادية توسع من خيارات النساء. على سبيل المثال، 
قبل ثماني سنوات في لبنان، كانت أنشطة المساحات الآمنة تركز على التبرج 

والتصفيف. لكن أوضحت عاملة بمنظمة محلية بلبنان أن النساء والفتيات 
المراهقات لم يعدن مهتمات بهذه الموضوعات لأن السوق تشّبع. هن 

مهتمات بالسعي وراء أنشطة جديدة “الأن خياراتهن تغيرت كثيراً”. أيدت هذا 
الرأي عاملة بصندوق الأمم المتحدة للسكان في سوريا، وقد أشارت إلى أن 

إقبال النساء على الأنشطة في المساحة يرتبط عادة بتجربة أنشطة جديدة 
تتجاوز التوقعات. 

دورنا هو اقتراح رؤى وفرص جديدة 
ربما ال يعرفن بها. في نهاية 

المطاف، هن يخترن بناء على 
تفضيالتهن، لكن تقديم االقتراح 

يساعدهن قطعًا. 

عاملة بمنظمة محلية، لبنان. 

مستوى العالقات بين األفراد 
من شأن حشد دعم رجال الأسرة أن يساعد في تسريع تبني الختيارات 
المعبرة عن التغيير التحويلي في التصورات عن النوع الجتماعي. كما 

اقترحت سيدة أثناء النقاش الجماعي المساحة في حمص بسوريا، فإن رجال 
الأسرة يمكن أن يكونوا قابلين لدعم هذا الأمر، لكن “أوالً يجب أن يعرفوا أن 

هذه االأنشطة لن تكون ضارة للنساء”. يستتبع هذا تشجيع الرجال والفتية 
من خالل برامج التوعية وتغيير المعايير المجتمعية، لكن هذا النشاط يجب 
توفيره خارج المساحات الآمنة، للحفاظ على طبيعة المساحات الآمنة ذاتها. 

وبعيداً عن رجال الأسرة، فإن تقديم أنشطة لإحداث التغيير التحويلي في 
التصورات عن النوع الجتماعي في المساحات الآمنة سوف يتطلب قبولً 

من الأسرة ومن المجتمع بأسره. لتحقيق هذا، توصي النساء والفتيات 
بالتركيز على الحاجة إلى استمرار التطوير المهني للنساء والفتيات، كنقطة 
قناع بضرورة التغيير، مع موضعة التحول في مدركات النوع الجتماعي  لالإ

كاستثمار في القدرة على توليد الدخل. ولقد أجمعت النساء والفتيات على 
أن التغير في التركيز نحو الواقع القتصادي والحاجة المتنامية إلى مصادر 

دخل إضافية في المجتمع، سوف تكون أقوى حجة وتيسر القبول بشكل 
أسرع. كما أوضحت إحدى السيدات: »نحن بحاجة إلى االستمرار في مواكبة 

التوجهات الجديدة في العالم«. وأشارت أخرى إلى أن: »معرفة مهنة 
معينة سوف يوفر دخالً إضافياً لالأسرة، وهو ما سيشجع على قبول الأفكار 

الجديدة«.

رغم أن الأقارب الذكور في الأسرة )الزوج، الأب، الأشقاء، إلخ( في الأسر 
التي يعيلها رجال، يلعبون دوراً رئيسياً في تحديد نطاق مشاركة النساء 

والفتيات في المساحات الآمنة، فقد تم ذكر الأمهات أيضاً أثناء النقاشات 
الجماعية المساحة بصفتهن يؤثرن بقوة على اختيارات الفتيات. كما ُذكر أن 

زميالت الدراسة والأقران بصورة عامة مؤثرات أيضاً على الفتيات تحديداً، 
حيث أشارت عدة مشاركات في النقاشات الجماعية المساحة إلى أهمية 
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العالقات بين الأقران، سواء من حيث تبادل وتشارك المعلومات، أو الدعم 
النفسي والعاطفي. كما تم ذكر الُمعلمات بصفتهن صاحبات أدوار مؤثرة 

على اختيارات الفتيات أيضاً، ما يسلط الضوء على أهمية اتباع نهج التوجيه 
من المعلمين. كما أوصت النساء والفتيات بالستفادة من آليات التسويق 

والتصالت لتسليط الضوء على النساء الناجحات وقصص نجاحهن، على 
مسار التوعية بالخدمات المقدمة في المساحات الآمنة. 

ستبدأ حياتنا بالتغير مرة أخرى 
عندما نبدأ في تعلم أشياء جديدة 

وعندما نتمكن من رسم مسار جديد 
ألنفسنا. 

امرأة تعيش في إسكيسير، تركيا

مستوى المجتمع 
جميع النقاشات الجماعية المساحة التي انعقدت عكست بعض الدعم 

للتوسع في الخيارات الخاصة بالتدريب المهني للنساء والفتيات المراهقات، 
وسلطت الضوء على أن التوسع في هذا المسار سيكون له أثر إيجابي على 
المجتمع ككل. كما أوضح فتى مراهق: »سيصبح المجتمع أقوى مع مرور 

الوقت، إذا أصبحت النساء والفتيات متعلمات ويعملن بمهن«. 

كما أوضحنا في قسم »الممارسات الواعدة« أدناه، فإنه من المهم تقييم 
أي الأنشطة المدرة للربح يمكن تنظيمها في مختلف السياقات، مع تشجيع 

القادة المجتمعيين المختلفين على التوسع في أنشطة المساحات الآمنة. 
هذا يسلط الضوء على أهمية تدبير تدخالت أكثر تستهدف المجتمع ككل، 

وتكون مصممة لإحداث تغير في المعايير المجتمعية. 

إن على المنظمات المحلية أيضاً مسؤولية التوسع في الأفكار التي تعتبرها 
ممكنة، مع إتاحة فرص التدريب المهني للنساء والفتيات بشكل أكبر. على 

سبيل المثال، نفذت منظمة محلية في تركيا برنامج بالشراكة مع جمعية 
محلية، لتدريب النساء السوريات الالجئات هناك على كيفية رعاية الجياد. 
بعد إتمام الدورة التدريبية، أصبحت النساء مستحقات للتعيين من قبل 
الجمعية. طبقاً لعاملة في صندوق الأمم المتحدة للسكان في تركيا فإن 

»الرؤية والقدرات والصالت بالمجتمع هي عوامل مهمة للغاية وتؤثر على ما 
يمكننا تقديمه«. 
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على مدار عشر سنوات من تنفيذ أنشطة المساحات الآمنة بشكل استراتيجي 
في المنطقة، تراكمت لدينا رؤى مهمة حول هذا العمل. فيما يلي باقة 
مختارة من الممارسات الواعدة التي ثبتت فعاليتها في تحسين البرمجة 

القادرة على التغيير التحويلي في التصورات عن النوع الجتماعي، سواء 
بشكل مباشر أو غير مباشر.  

تحسين الشراكة والتمكين 
عبر “لجان” المساحات اآلمنة

في بعض المساحات الآمنة في عمليات تركيا عبر الحدود، أعدت المنظمات 
المحلية “لجان استشارية” للمساحات الآمنة، وكانت مكونة من النساء 

والفتيات المراهقات، وتضم بعض النساء الأكبر سناً والنساء والفتيات من 
عاقة، إذ تمت إضافة خمسة أشخاص تقريباً من كل فئة. دور هذه  ذوات الإ

ضافة إلى تمثيل  اللجان هو دعم اختيار الأنشطة وتخطيط البرامج، بالإ
“رغبات واهتمامات وبواعث قلق” مختلف النساء والفتيات في المجتمع. هذا 
النهج فعال في زيادة مشاركة النساء والفتيات في أنشطة المساحات الآمنة، 

فضالً عن مشاركتهن بشكل عام في صناعة القرار. 

أفادت النساء والفتيات بقدر أكبر من الرضا، الذي استند إلى زيادة 
الإحساس بالأمان “بالقرب من” المساحات الآمنة، مع “وصول 
أصواتهن أفضل من ذي قبل” والمشاركة أكثر في صناعة القرار.

وافقت النساء والفتيات المراهقات في غزة بفلسطين على أن وجود لجان 
المساحات الآمنة حّسن من مشاركة النساء والفتيات وأن المجموعات الفرعية 

المختلفة من مرتادات المساحات الآمنة، مثل النساء والفتيات من ذوات 
عاقة والنساء الأكبر سناً، يجب أن يكون لهن تمثيل. الإ

كما أشرن إلى أن المشاركة في لجان المساحات الآمنة تسمح للنساء 
والفتيات بدور أكبر في تحديد الحتياجات والأنشطة بأنفسهن، ما يجعلها 

أكثر تمثيلية وفعالية. هذا الأمر يسري بالضرورة على حالة الفتيات 
المراهقات، الالتي كثيراً ما يتم تجاهلهن أثناء تصميم البرامج. كما قالت 

فتاة مراهقة، “للفتيات المراهقات دور مهم يلعبنه في تحديد احتياجاتهن، 
ويجب أن يكون لهن دور هام في اللجان وفي شبكة الحماية الأن أحياناً ما 

تختلف احتياجات النساء عن احتياجات الفتيات المراهقات”.

كما يظهر من مثال تركيا عبر الحدود، فإن لجان المساحات الآمنة مفيدة 
في جمع ممثلين أساسيين من مختلف الأطراف للمشاركة في قرارات تحضير 
البرامج. توضح مجموعة أدوات المساحات الآمنة أن اللجان قد تمثل أيضاً 

مصدراً مفيداً للمعلومات، للتأكد من أو توضيح الآراء الواردة من النساء 
والفتيات عبر قنوات أخرى. لكن هذا يأتي مصحوباً بخطر يشمل اقتصار 
التمثيل، مثل وجود فئة معينة أو مجموعة بعينها في اللجان، أو إساءة 

استخدام النفوذ لتحقيق مكسب شخصي.

على سبيل المثال، فإن فئات الأقليات العرقية في مجتمع بعينه قد يتم 
إقصاؤها عن لجان المساحات الآمنة. وفي الوقت نفسه، حتى إذا تمت 
إضافة فتيات مراهقات أو نساء مصابات بإعاقات إلى لجان المساحات 
الآمنة، فإن موازين القوة قد تضعف من مشاركتهن. تشمل المقترحات 
الخاصة بالتصدي لهذه التحديات المحتملة إعداد شروط ومواصفات 

واضحة لعمل اللجان وأدلة توجيهية واضحة حول تركيب عضويتها وحجمها. 
وهناك معلومات إضافية في مجموعة أدوات المساحات الآمنة حول دعم 

لجان المساحات الآمنة وكيفية عملها.

ترويج المساحات اآلمنة بشكل 
مبتكر في أوساط المجتمع

أقرت المشاركات والمشاركون في النقاشات الجماعية المساحة من مختلف 
الأعمار، ومن ذكور وإناث، بأهمية حشد دعم المجتمع لمشاركة النساء 

والفتيات، عبر التواصل الستراتيجي مع المجتمع، مع التشديد على مبدأ 
أساسي ورد في مجموعة أدوات المساحات الآمنة: ضرورة أن يكون تنفيذ 
أعمال المساحات الآمنة بمعرفة المجتمع )مجموعة الأدوات، ص 395(. 
رغم أن مشاركة المجتمع محور أساسي في جميع برامج مواجهة العنف 
القائم على النوع الجتماعي، فإن المشاركات والمشاركين في النقاشات 

الجماعية المساحة اقترحوا الدفع بدعم المجتمع لبرامج المساحات الآمنة 
الرامية للدفع بالتغيير في التصورات عن النوع الجتماعي.

أولً شدد المشاركون في النقاشات الجماعية المساحة على وجود عالقة 
مباشرة بين قبول المجتمع للمساحات الآمنة وقدرة النساء والفتيات على 
استخدام خدماتها: كما أوضحت عاملة بمنظمة محلية في تركيا: “ما إن 
نقوم بالترويج لمساحةنا ونوضح االأنشطة التي يقدمها، يصبح الرجال 

أكثر ثقة وال يمنعوا الزوجات عن الحضور”. ولقد ورد في دليل المساحات 
الآمنة التوجيهي الصادر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان عام 2019 رأي 
لمرأة من سوريا، أوضحت أن: “في النهاية، يجب أال تكون مساحات النساء 

والفتيات معزولة، بل يجب أن تكون امتداداً للحياة المجتمعية. للرجال 
والفتية دور مهم في ضمان نجاح المساحات االآمنة. إشراكهم لضمان 

فهمهم للهدف منها وفهم موقعها والمزايا التي تقدمها، سوف يؤدي إلى 
زيادة عدد المستفيدات من النساء والفتيات من هذه المساحات”.

شدد المشاركون في النقاشات 
الجماعية المساحة على وجود 

عالقة مباشرة بين قبول المجتمع 
للمساحات اآلمنة وقدرة النساء 

والفتيات على استخدام خدماتها

يمكن لأعمال التواصل والتوعية والتعليم والترويج والتصال أن تتخذ 
عدة أشكال، بما يشمل زيارات طرق الأبواب، ومنتجات التوعية، وعقد 
الجلسات المعلوماتية )انظر مجموعة أدوات المساحات الآمنة، ملحق 

6.3(. كما اقترحت المشاركات في النقاشات الجماعية المساحة استخدام 
مواقع التواصل الجتماعي، ولفتات التوعية، وأشكال أخرى من وسائل 

التواصل الجماهيري. هناك ممثلة لمنظمة محلية في تركيا أشارت إلى أن 
عمل “نشرة” للمساحة الذي تعمل به ساعد في الوصول إلى نساء وفتيات 
أكثر في المجتمع. أوضحت النشرة الأدوار والمسؤوليات الخاصة بكل من 

العامالت، وقد توفرت بالعربية والتركية لتجاوز العوائق اللغوية. هناك نُُهج 
مشابهة تستخدم أساليب أخرى، مثل نشر وتشارك قصص نجاح النساء 

في المجتمع، ممن شاركن واستفدن من المساحات الآمنة وأنشطتها، وهو 
الأسلوب الذي ثبتت فعاليته كأداة لغرس الدعم للمساحات الآمنة.

هناك امرأة سورية تعيش في تركيا أوضحت أن تهيئة بيئات أكثر أماناً 
للنساء والفتيات وإتاحة الأنشطة القادرة على إحداث تغير تحويلي أكثر في 

التصورات عن النوع الجتماعي، هو أمر يتطلب من الرجال والنساء “شرح 
هذه االأنشطة لعائالتهم ومجتمعاتهم وفي مساحات التجمعات العامة مثل 

المقاهي”، مع ضرورة أن يقوم المعلمون “باالنضمام إلى هذه االأنشطة، 
بحيث يقوموا بتعليم وتوعية االآباء واالأطفال في المدارس”.

واقترحت ممثلة لمنظمة محلية في السودان التعاون مع اللجان النسائية 
لترويج فهم الناس للمساحات الآمنة ولزيادة توفر هذه المساحات لهم 
ومشاركتهم فيها. أوضحت أن اللجان النسائية “تعرف كيف تتحدث إلى 

المجتمع المحلي الأنهن يفهمن ما يحدث في المجتمع. عندما يعي المجتمع 
بالخدمات التي يتم تقديمها في المساحة، سيصبح المساحة قادراً على بلوغ 

عدد أكبر من الناس”.

تقييم المخاطر وتخفيفها
نساني الرئيسي “عدم الإضرار” يتطلب اتخاذ كافة التدابير  المبدأ الإ

الضرورية لتجنب تعريض الناس لمزيد من الضرر نتيجة لأفعال العاملين 
نسانية. وتحديداً، فإن أدلة IASC لعام 2015 لدمج تدخالت  بالمساعدات الإ

نسانية، توضح  مواجهة العنف القائم على النوع الجتماعي بالأعمال الإ
نسانية عن منع وتخفيف مخاطر العنف  مسؤولية جميع القطاعات الإ

القائم على النوع الجتماعي. كما ورد في النتيجة 2، فعرضة سالمة وأمان 
النساء والفتيات للخطر تمثل عائقاً كبيراً يحول دون تنميتهن لمهاراتهن، أو 
قبال على اختيارات تخص التدريب المهني، أو زيادة القدرة على توليد  الإ

الدخل. وفي الوقت نفسه، فإن كسب النساء والفتيات للدخل قد يُنظر إليه 
بمثابة تهديد لموازين القوة القائمة، ما قد يؤدي إلى عنف من الأسرة و/أو 

المجتمع.

طبقاً للمعايير الدنيا بين الوكالت الخاصة بالعنف القائم على النوع 
نسانية  الجتماعي: “إدخال برامج كسب الدخل في سياق المساعدات االإ

دون مراعاة معايير النوع االجتماعي والمعايير الثقافية يمكن أن يؤدي إلى 
أثر عكسي ويزيد من خطر العنف ضد النساء والفتيات. إشراك المجتمع، 

بما يشمل أفراد االأسرة من الذكور، في دعم مشاركة النساء في برامج كسب 
الدخل، يعد خطوة مهمة لتخفيف المخاطر. كما أنه إذا لم يتم تخطيط 

أنشطة كسب الدخل جيداً، فهي قد تضاعف من مسؤوليات النساء والفتيات 
المنزلية ومن عبء العمل المترتب عليهن، ما يؤدي إلى ضغوط وتوترات 

أكبر”.

إدخال برامج كسب الدخل في سياق 
المساعدات اإلنسانية دون مراعاة 

معايير النوع االجتماعي والمعايير 
الثقافية يمكن أن يؤدي إلى أثر 

عكسي ويزيد من خطر العنف ضد 
النساء والفتيات.

للتصدي لهذه المخاطر، أوضحت منظمة محلية في السودان تقدم 
التمويالت الصغيرة للنساء لبدء الأعمال التجارية، أن “وجهة نظر الحماية” 
مهمة للغاية في تحديد خيارات المشاريع المعروضة على النساء والفتيات. 

نفذت المنظمة نقاشات جماعية مساحةة مع النساء والرجال بمساعدة 
عاملين اجتماعيين مدربين ومن خالل شبكات الحماية المجتمعية، لأنه 

كما أوضحت عاملة بالمنظمة “يعرفون الثقافة وكيف يفكر الناس، وما هي 
أفكارهم وتقاليدهم”.

وأوضحت منظمة محلية تعمل ضمن عملية “تركيا عبر الحدود” أن إدخال 
الأنشطة القادرة على توليد الدخل، مثل المنح الصغيرة، يجب أن يكون 

مصحوباً بجهود أخرى، مثل جلسات التوعية التي تستهدف الشريك الحميم 
وأعضاء المجتمع الآخرين. تعرف النساء والفتيات أن التركيز على التمكين 

القتصادي قد يزيد من المخاطر المترتبة عليهن.
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تشجيع األنشطة غير التقليدية 
بالتدريب وتقييم احتياجات 

السوق وتمويل المشروعات 
الصغيرة الجديدة

تقدم منظمة محلية في غزة بفلسطين منحاً صغيرة للمشاركات في 
المساحات الآمنة، والهدف الأساسي هو دعم التمكين القتصادي للنساء. 
يشمل هذا تشجيع النساء على استكشاف المشاريع غير التقليدية )مثال: 

صيانة الهواتف الخلوية، صيانة تكييف الهواء وغير ذلك من الأجهزة، إلخ(. 

تقوم العامالت في المساحات الآمنة بترشيح مجموعة من الناجيات من 
العنف القائم على النوع الجتماعي الالتي يشاركن في عدة جلسات تدريب. 

الجلسة الأولى تركز على قضايا عامة متصلة بالعنف القائم على النوع 
الجتماعي والنوع والتفاوض والتصالت وغيرها من المهارات الحياتية. 
الثانية تركز على السوق في غزة، بما يشمل احتياجات السوق والأعمال 

التي يُرجح أن تنجح، بما يشمل مزايا السعي وراء تحقيق أفكار جديدة. يتم 
تحديد احتياجات السوق بناء على التقييمات، بما يشمل المعلومات التي 

تجمعها منظمات محلية أخرى.

ممارسة واعدة: يد المساعدة العالمية، السودان

“إذا قمنا بضمان أن يكون ]العمل التجارِي[ آمناً ومناسباً وله سوق، فسوف 
يصبح أكثر استدامة” تعمل منظمة يد المساعدة العالمية، وهي منظمة 
محلية في السودان، في 13 ولية وتدير 12 مساحة آمن للنساء والفتيات 
ممول من صندوق الأمم المتحدة للسكان. إضافة إلى التدريب المهني، 

تقدم هذه المنظمة أيضاً أنشطة لتوليد الدخل في المساحات، بما يشمل 
مبالغ مالية صغيرة لدعم النساء في بدء أعمالهن التجارية الخاصة.

أولً، تنظم يد المساعدة تدريباً من خمسة أيام للنساء حول مبادئ بناء 
وإدارة عمل تجاري صغير. ثانياً، وبناء على التقييم المحلي، تقدم المنظمة 

للمشاركات 3 إلى 5 اختيارات لأعمال يمكنهن البدء فيها بناء على مهاراتهن 
وأكبر قدر من رأس المال يمكن أن تتيحه لهن المنظمة.

يراعي التقييم النقاط الثالث التالية: )1( منظور الحماية الذي يراعي 
مكان  سالمة وأمن النساء. )2( عدسة السوق التي تركز على “ما إذا كان بالإ

توسعة هذا العمل لضمان استدامته بنهاية المشروع”، )3( الثقافة المحلية 
وتفضيالت النساء وتقييم المخاطر الشخصية. تقييم الحماية يبصره 

مناقشات جماعية مساحةة تجريها عامالت اجتماعيات مدربات من القطاع 
الحكومي وشبكات الحماية المجتمعية.

كما أوضحنا في النتيجة 2، فإن المنظمة المحلية تقر بأن النساء لديهن 
“حاجة وقابلية” فضالً عن مهارات خاصة بهن تتعلق بتجربة الأمور 

الجديدة، لكن في الوقت نفسه: “النساء في غزة يخضعن لثقافة أبوية”. 
لكن، المنظمة “بدأت في المضاهاة والتنسيق بين احتياجات ]السوق[ 

وقابلية وقدرة النساء”. مجموعة النساء المختارة للتدريب قامت بتقديم 
مقترحات بمشروعات، بما يشمل الميزانيات التي تم تقديرها بناء على تحليل 

إضافي لحتياجات السوق. تم اختيار ثماني مشاركات ومنحهن هبات )نحو 
1000 دولر( لبدء أعمالهن الخاصة. كما تم تشجيع النساء والفتيات على 

طلب تمويل إضافي من منظمات أخرى لتكملة هذه المنحة الصغيرة حسب 
الحاجة.

هناك اقتراح متكرر من المنظمة المحلية ومن المشاركات في النقاش 
الجماعي المساحة، هو تقديم مستلزمات بدء الأعمال لتكملة التدريب 

المهني، بحيث يكون لدى النساء المشاركات فكرة أوضح ومساراً أكثر عملية 
لتطبيق مهاراتهن وتوليد الدخل. بناء على تقييم التأثير لعام 2020 من 

قليمي في صندوق الأمم المتحدة للسكان،  قبل مساحة الأزمة السورية الإ
فإن مكتب الصندوق في سوريا يطبق نهجاً جديداً يشتمل على تقديم 
التدريب وما يتصل به من مستلزمات لبدء العمل، بشكل يغطي عدداً 

محدوداً من المهن التي تم تحديدها عبر استطالعات رأي ونقاشات جماعية 
مساحةة. بالستعانة بهذا النهج، بدلً من تقديم برامج التدريب على 

مستوى المبتدئين، سوف يتم تخصيص الموارد لبرامج أقل لكن بجودة أعلى 
وقدر أكبر من الدعم والتوجيه للنساء حتى ينتهين بالكامل من التدريب. 
وكل سيدة تنتهي من التدريب سوف تحصل على مستلزمات لبدء العمل 

وإمدادات لزمة لتنفيذ عملها الذي تدربت عليه لتوليد الدخل.

التعاون عن طريق اإلحاالت 
والشراكات 

رغم أن الأطراف المتخصصة في مواجهة العنف القائم على النوع 
الجتماعي ليست مسؤولة عن توفير التمكين القتصادي ودعم سبل كسب 
الدخل بشكل مباشر، فهذه الأطراف عليها أن تفكر في كيف يمكن لبرامجها 

أن تكّمل من برامج كسب الدخل وكيف يمكن أن تخلق صالت تضمن 
للناجيات من العنف القائم على النوع الجتماعي الحصول على دعم كسب 
الدخل كجزء من نهج متكامل متعدد القطاعات. يمكن لبرامج كسب الدخل 

والتمكين القتصادي أن تكون مداخل للناجيات من العنف القائم على النوع 
الجتماعي، يحصلن من خاللها على المعلومات ويستفدن من الخدمات، 

وربما توفر أيضاً منفذاً لأنشطة الدعم والتعافي. 

هناك منظمة دولية في الأردن على سبيل المثال، أعدت “مساراً قوياً 
ومنهجياً لالإحالة”، بين أنشطة مواجهة العنف القائم على النوع الجتماعي 

وبرنامج المساحة الآمن وجهود التعافي القتصادي والتنمية الخاصة 
بالمنظمة. بموجب هذا النظام، فإن النساء المستوفيات للشروط تتم 

رشاد والدعم حول كيفية تحويل مهاراتهن إلى  إحالتهن إلى المزيد من الإ
أعمال قابلة للتسويق والنجاح. كما توجد صالت مماثلة في عملية “تركيا 

عبر الحدود”، تتمثل في أعمال تواصل بين وكالت معنية بالعنف القائم 
على النوع الجتماعي، ومنظمات تكرس جهودها لتعزيز أعمال النقد مقابل 

العمل.

وقبل الأزمة القتصادية والأزمات الأخرى في لبنان في عام 2020، قامت 
مساحات آمنة بتنفيذ تدريبات مهنية وقامت بإحالت إلى برنامج الأمم 

نمائي، الذي يقود قطاع كسب الدخل. اشتملت الإحالت على  المتحدة الإ
دعم الحصول على القروض وغيرها من فرص التمويل، ما يساعد في 

التصدي لبعض التحديات التي تواجه النساء بعد النتهاء من برامج بناء 
القدرات. وفي لبنان أيضاً، ثمة مشروع مماثل سعى إلى إنجاز هذا الهدف 
دارة المالية ببرامج بناء القدرات التي يديرها بالتعاون مع  من خالل دمج الإ
رشاد حول كيفية بدء أعمال صغيرة  منظمة شريكة. اشتمل البرنامج على الإ
إلى متوسطة، والتعامل مع التحديات ذات الصلة. طبقاً لعاملة في برنامج 

نمائي في لبنان، فهناك حاجة إلى تمويالت إضافية لبرامج  الأمم المتحدة الإ
تاحة فرص بناء قدرات إضافية، إنما أيضاً لتيسير  كسب الدخل، ليس فقط لإ

الإحالت بشكل أكثر منهجية واستدامة وموثوقية. 

األطراف المعنية بالعنف القائم 
على النوع االجتماعي عليها أن 
تفكر في كيف يمكن لبرامجها 

أن تكّمل من برامج كسب الدخل 
وكيف يمكن أن تخلق صالت 

تضمن للناجيات من العنف القائم 
على النوع االجتماعي الحصول 

على دعم كسب الدخل كجزء من 
نهج متكامل متعدد القطاعات
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ت 
صيا

9. التو
تقوية القدرات 

تقوية القدرات الخاصة بجميع العامالت بمرجعية 
المعايير العالمية

رشادية والممارسات الفضلى  يعد تحسين وعي المنظمة بالكامل إزاء الأدلة الإ
العالمية ضروري ويساعد في خلق مقياس صحي للمنظمات فيما يخص 

استضافة مساحات آمنة مؤمنة ومستدامة وقابلة للتكيف، يمكن قياس 
تأثيرها على حياة وسالمة النساء والفتيات. هناك ثروة من الموارد المتوفرة 

حول هذا الموضوع، والتالي هو نقطة البداية: 

المعايير الدنيا المشتركة بين الوكالت للعنف القائم على النوع • 
الجتماعي في البرامج المتعلقة بحالت الطوارئ. وعلى وجه التحديد، 

نرجو قراءة ومناقشة ما يلي: 

المقدمة	 

المعيار 8: المساحات الآمنة للنساء والفتيات 	 

المعيار 12: التمكين القتصادي وسبل كسب العيش	 

المعيار 13: إحداث تحول جذري في الُنظم والمعايير الجتماعية	 

التمارين في “دليل الميسرين: فهم وتطبيق المعايير الدنيا المشتركة • 
بين الوكالت للعنف القائم على النوع الجتماعي في البرامج المتعلقة 

بحالت الطوارئ” )دليل الميسرين(، تحديدا المعايير التالية: 

المعيار 2: مشاركة النساء والفتيات وتمكينهن. 	 

المعيار 8: المساحات الآمنة للنساء والفتيات. 	 

المعيار 12: التمكين القتصادي وسبل كسب العيش	 

المعيار 13: إحداث تحول جذري في النظم والمعايير الجتماعية 	 

تقييم التنفيذ المحلي للمساحات الآمنة باستخدام عملية وأداة 	 
التكييف حسب السياق الموضحة في دليل الميسرين )ص 257(. 

يُرجى مالحظة أن أداة التكييف حسب السياق تهدف إلى دعم منظمات 
تنفيذ أنشطة مواجهة العنف القائم على النوع الجتماعي والشركاء في 

تقييم وتحسين مكونات برامجها الجاري تنفيذها حالياً في سياق محدد، 
نحو تحقيق وإنجاز المعايير الدنيا المتصلة بالعنف القائم على النوع 
الجتماعي. المعايير الدنيا المذكورة قد تكون عملية توطينها وتكييفها 

حسب السياق تدخل قائم بذاته، إذ أنها عملية تدعم التخطيط 
والتعاون فيما بين أعضاء الفريق وبين المنظمات والشركاء. التكييف 

حسب السياق أو التوطين هي عملية جماعية تشمل ما يلي: )1( تقييم 
لأي مدى يتم تنفيذ مكونات برامج العنف القائم على النوع الجتماعي 

بموجب المعايير الدنيا بحسب السياق القائم. )2( تحديد التدابير 
ضافية التي  الرئيسية المتصلة بكل من المعايير الدنيا و/أو التدابير الإ

يجب إعالء أولويتها والبدء فيها واعتمادها والستمرار فيها وتقويتها أو 
نجاز المعايير الدنيا في سياق بعينه. تحسين تنسيقها لإ

الستفادة من “المساحات الآمنة للنساء والفتيات: مجموعة أدوات • 
نسانية” على مسار تعزيز  عمال تمكين النساء والفتيات في الظروف الإ لإ

رؤية جديدة ومحسنة حول تنفيذ أنشطة المساحات الآمنة وما يرتبط بها 
من أدوات.

تعزيز قدرات جميع العامالت والعاملين على مسار 
اعتماد نُُهج تحولية وتحقيقاً لأهداف البرمجة المحققة 

للتغيير التحويلي في التصورات عن النوع الجتماعي

أهداف البرمجة التحولية هي: 

فحص وطرح التساؤلت حول وتحدي معايير النوع الجتماعي الصارمة • 
واختالل موازين القوة الذي يؤدي إلى تحسن وضع الفتية والرجال على 

حساب الفتيات والنساء. 

تهيئة الفرص لالأفراد لكي يتحدوا بفعالية معايير النوع الجتماعي • 
القائمة. 

تعزيز مواقف النساء اجتماعياً وسياسياً في المجتمعات. • 

التصدي لالأسباب الجذرية لالمساواة بين الجنسين وإعادة تشكيل • 
عالقات القوة غير المتكافئة. 

التصدي لديناميات القوة وبنى القوة التي تخدم تعزيز وتقوية • 
الالمساواة بين الجنسين. 

يُرجى مالحظة أنه رغم أن برمجة المساحات الآمنة ونطاق عملها تقترح 
التركيز بصورة مباشرة على الأهداف الثالثة الأولى المذكورة أعاله – المتصلة 

يكولوجي – فإن الجهود  طار الجتماعي الإ بالمستويات الثالث الأولى من الإ
التحويلية للتصورات عن النوع الجتماعي تسهم في تحقيق جميع الأهداف. 
يكولوجي ديناميكي وجميع مستوياته تؤثر على  هذا لأن النموذج الجتماعي الإ

مستوياته الأخرى وتتأثر بها. 
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المعايير االجتماعية وبرامج 
الوقاية 

تحسين اللتزام بتغيير المعايير الجتماعية القائمة، عن طريق • 

تكملة أنشطة المساحات الآمنة ببرامج واستراتيجيات حول المعايير 

الجتماعية، تدعم تغير المعايير الجتماعية وتحسن من برامج الوقاية 

)مثال: برنامج SASA، برنامج إشراك الرجال في الممارسات الخاضعة 

للمحاسبة )EMAP(، إلخ(. انظر أيضاً المعايير الدنيا للعنف القائم على 

النوع الجتماعي، معيار 13: تحول النظم والمعايير الجتماعية.

سلوك ومعتقدات العامالت 
يجب إعداد وعمل استطالع رأي للسلوكيات والمعتقدات فيما يخص • 

العامالت بالمساحات الآمنة، للتصدي للتحيزات المحتملة لديهن فيما 

يتعلق بإمكانات النساء والفتيات الحاصالت على الخدمة، وفيما يخص 

القيود القائمة أو المتصورة بحسب السياق القائم. على المنظمات أن 

تفهم تحيزات العاملين أو الحواجز الذهنية القائمة بحسب السياق 

فيما يخص الأنشطة والتدريبات والأهداف الخاصة بالنساء والفتيات 

المراهقات. انظر مجموعة أدوات المساحات الآمنة، الأداة 22: 

العاملون في المساحات الآمنة والمتطوعون، “استطالع الرأي حول 

السلوكيات والمعتقدات”؛ القسم 4.3 من مجموعة الأدوات بشأن 

استخدام العاملين وترتيب أولوية اختصاصات ومهارات العاملين؛ 

دارة حالت العنف القائم على  شراف في الأدلة التوجيهية لإ أدوات الإ

النوع الجتماعي المشتركة بين الوكالت، لعام 2017 )انظر الملحق 2(.

الشراكات 
يجب تطوير شراكات مع فاعلين بمجالت كسب الدخل والتمكين • 

القتصادي، لتحسين وتوسيع نطاق الخيارات المتاحة للنساء والفتيات 

المراهقات المتصلة بالتدريب المهني وتوليد الدخل. 

البحث في خيارات الشراكة المبتكرة، بما يشمل مع القطاع الخاص، • 

لتحسين توفر فرص حدوث تغيير تحولي في التصورات حول النوع 

الجتماعي. 

النظر في أمر تنفيذ تحليل سوق رسمي و/أو غير رسمي أو بحوث ذات • 

صلة لستكشاف فعالية خيارات التدريب المهني للنساء والفتيات التي 

يرجح أن تلبي احتياجات السوق وتولد الدخل، وإجراء التدريب بناء على 

كيفية بدء وإدارة المشاريع الصغيرة، ودعم المشاركات في التواصل 

مع المهنيين والشبكات المهنية لدعم تطورهن المهني وقدرتهن على 

الحصول على وظائف.

استكشاف الشراكات التي تدعم المشاركات في التدريب المهني • 

بالمساحات الآمنة على تطبيق خبراتهن ومهاراتهن، بما يشمل من خالل 

إتاحة فرص إدارة المشاريع الصغيرة والتدريب المتكامل على بدء نشاط 

تجاري، وتوفر القدرة على التواصل مع المهنيين والشبكات المهنية 

لدعم تطورهن المهني وزيادة فرصهن في الحصول على وظائف.

التمويل 
يجابي على مختلف •  يجب تقييم قدرة المنظمات على التأثير الإ

يكولوجي باتجاه حدوث تغيير تحولي في  طار الجتماعي-الإ مستويات الإ

التصورات القائمة عن النوع الجتماعي، ثم توجيه الموارد بشكل أعلى 

فعالية وكفاءة باتجاه المجدي/الواقعي.

إضافة بند تمويل في المقترحات واتفاقات المنح مخصص لتنفيذ • 

نقاشات جماعية مساحةة مع النساء والفتيات لتبصير اختيار الأنشطة 

وتقييم تغير احتياجاتهن بشكل مستمر ومتصل. 

زيادة المرونة في أي اتفاق شراكة، بحيث يُتاح للمنظمة المساحة • 

لدعم النساء والفتيات “بما يزيد من اختياراتهن، ويتيح لهن المزيد 

من الختيارات، وبالشكل الذي يساعدهن على التفكير خارج الأفكار 

المنمطة” )كما قالت عاملة في منظمة محلية، تركيا عبر الحدود(.

الدعوة إلى توفر تمويل طويل الأجل قابل للتنبؤ، لدعم استمرارية • 

المساحات الآمنة القائمة وبناء مساحات آمنة جديدة، لتجنب انقطاع 

الخدمات والستثمار في نُهج جديدة ومبتكرة لضمان حدوث تغيير 

تحولي فيما يخص التصورات حول النوع الجتماعي.

للمانحين
يجب الحفاظ على المساحات الآمنة باعتبارها تدخل لضمان الحماية • 

والتمكين ولإحداث تغيرات تحولية في التصورات عن النوع الجتماعي، 

ما يعني تقديم التمويل الموثوق لهذه المساحات لدعم الستراتيجية 

طويلة الأجل الخاصة بها.

قرار بالدور الهام للمنظمات التي بها قيادات نسائية في تنفيذ •  الإ

المساحات الآمنة، والستثمار في هذا النهج.

تقديم التمويل المرن لأنشطة المساحات الآمنة، بما يمّكن من التعامل • 

مع احتياجات النساء والفتيات المتغيرة ومع اهتماماتهن المتغيرة 

والسياق المتغير. سوف يسمح هذا للمنظمات التي تدير المساحات 

الآمنة بالوفاء بمسؤولياتها الخاصة باستكشاف وتطوير وتشارك برامج 

جديدة و/أو مختلفة وخيارات أنشطة جديدة ومختلفة لصالح النساء 

والفتيات، وتشجيعهن على عمل اختيارات آمنة ومتبصرة ومتمكنة.

السماح باختيار الأنشطة بشكل مرن بحيث يمكن أن تقوم النساء • 

والفتيات بتحديد الأنشطة حتى بعد توقيع التفاقات طويلة الأجل.

تمويل استراتيجيات متعددة السنوات لدعم تغير المعايير الجتماعية • 

وتحسين برامج الوقاية )مثال: برنامج SASA، برنامج إشراك الرجال في 

تعزيز مكانة وتمكين النساء 
والفتيات 

إعداد خريطة زمنية للمشاورات المستمرة مع النساء والفتيات عبر • 

مختلف المنصات ووسائل التواصل، بما يتيح المشاورات لباقة عريضة 

من النساء والفتيات. طلب الآراء من النساء والفتيات بعد الأنشطة 

والتدريبات، للحصول على مقترحات ملموسة. يمكن التفكير في 

استخدام مواقع التواصل الجتماعي )مثال: الواتس آب، فيسبوك( 

لستطالع رأي النساء والفتيات وطلب رؤاهن. 

تنظيم نقاشات جماعية مساحةة بشكل منتظم وجلسات تشاور أخرى • 

رسمية وغير رسمية مع النساء والفتيات حول أنشطتهن، ومطامحهن، 

واهتماماتهن الخاصة بالبرامج المقدمة. 

تنفيذ آليات لجمع الآراء بعد انتهاء الأنشطة، لتحسين أعمال تنفيذ • 

الأنشطة ولفهم احتياجات واهتمامات النساء والفتيات مع تطورها. 

إعداد أدوات للرصد والتقييم تهدف إلى فهم واستيعاب برامج • 

المساحات الآمنة التي تتيح القدرة على حدوث تغيرات تحولية في 

التصورات حول النوع الجتماعي. 

دعم النساء والفتيات باتجاه تطبيع “الختالف” وتجاوز مخاوفهن • 

وبواعث قلقهن المتصلة باختيار الأدوار المختلفة عن النمط الجندري 

القائم، إضافة إلى توعيتهن بالخيارات المتوفرة لهن والتي ل تنتقص من 

أدوارهن كنساء وفتيات. 

تطوير واختيار األنشطة 
يجب أن تستند خيارات أنشطة المساحات الآمنة إلى احتياجات النساء • 

والفتيات الحالية والآخذة في الظهور. 

على العامالت الالتي يدرن المساحات الآمنة أن يشجعن ويدعمن • 

المشاركات في المساحات الآمنة على تقييم الخيارات المتاحة بأنشطة 

جديدة ومختلفة، على ضوء مبدأ “عدم الإضرار”، لزيادة انكشافهن 

قبال على مهارات  لتجارب تعليم وتطوير جديدة مع المزيد من الإ

التفكير النقدي.

العمل مع النساء والفتيات على )1( فهم المؤثرات الأساسية على صناعة • 

قرار النساء والفتيات ومخاوفهن وبواعث قلقهن فيما يخص أنشطة 

المساحات الآمنة الجديدة والمختلفة. )2( مناقشة وتنفيذ استراتيجيات 

تخفيف الضرر )مثال: إشراك الوالدين وأولي الأمر الآخرين، و تقديم 

خيارات للمواصالت، إلخ(. 

ضمان اتصال أنشطة تمكين النساء والفتيات باستكشاف فرص التدريب • 

المهني المتنوعة. من الطرق الأساسية لتحسين أنشطة المساحات 

الآمنة وعملية اختيار الأنشطة، ضمان أن تتوفر للنساء والفتيات أكبر 

باقة ممكنة من المعلومات، لتخاذ أكثر القرارات استنادأً إلى الفهم 

والمعرفة. من الأمثلة، تشارك الغرض وراء التدريب أو النشاط مع 

النساء والفتيات “بحيث نعرف إن كان يناسبنا أم ل من البداية” )فتاة 

مراهقة شاركت في نقاش جماعي مساحة في دمشق بسوريا( و”ضمان 

أن تكون مواعيد بدء ونهاية النشاط أو الدورة واضحة” )فتاة مراهقة 

شاركت في نقاش جماعي مساحة في الخرطوم بالسودان(.

تقديم دورات تدريبية في التفكير النقدي والمناصرة للنساء والفتيات • 

“لتعلم كيفية التفكير بشكل نقدي أكثر”، بما يشمل تشارك قصص 

لهامهن اختيار أنشطة مختلفة.  نجاح رائدات الأعمال لإ

استخدام اختيار أنشطة المساحات الآمنة وغيرها من العمليات في • 

تقديم الفرص للنساء والفتيات لممارسة التعبير عن الرأي واتخاذ القرار. 

التفكير في أمر تقديم دورات متقدمة أطول مدة )ل تقل عن 6 أشهر(.• 

إشراك المجتمع 
تحسين وتوسيع نطاق جهود إشراك المجتمع والتواصل معه. انظر أيضاً • 

الممارسة الواعدة 2 أعاله وملحق مجموعة أدوات المساحات الآمنة 

رقم 6.3: استراتيجيات التواصل الخارجي. 

تكييف الملحق 3.2 من مجموعة أدوات المساحات الآمنة )الأسئلة • 

المتكررة، عينة أدوات IEC( بحيث يناسب مختلف الدول والسياقات 

لدعم الفهم الكامل وتشارك المعلومات فيما بين العامالت والنساء 

والفتيات وأعضاء المجتمع، فيما يخص أهمية إدارة مساحات آمنة 

للنساء والفتيات فقط )انظر مرفق 3(.

تشارك المعلومات حول الغرض من والتفاصيل الخاصة بأنشطة • 

المساحات الآمنة مع أهالي الفتيات المراهقات، لتعزيز الدعم الإضافي 

لمشاركة الفتيات في برامج المساحات الآمنة. يجب دعوة آباء الفتيات 

إلى دعم بناتهن وأقاربهن الأخريات فيما يتصل باستكشاف برامج 

التدريب المهني المختلفة، التي قد يكّن مهتمات بها.

العمل مع الوالدين والعائلين والمعلمين كأطراف مؤثرة أساسية فيما • 

يتصل بحياة الفتيات، لدعم سالمة الفتيات وضمان استكشافهن 

لالأنشطة غير التقليدية بحسب تفضيالتهن وبناء على ما لديهن من 

أهداف. 

الستعانة بسبل مبتكرة لغرس الدعم للمساحات الآمنة، مثل نشر • 

وتشارك قصص النجاح الخاصة بالسيدات الالتي شاركن في المساحات 

الآمنة وأنشطتها واستفدن منها، أو استخدام لجان المساحات الآمنة 

لتشارك المعلومات مع المجتمع. 
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الممارسات الخاضعة للمحاسبة )EMAP(، إلخ(. انظر أيضاً المعايير 

الدنيا للعنف القائم على النوع الجتماعي، معيار 13: تحول النظم 

والمعايير الجتماعية.

دعم منتدى إقليمي لتيسير التعلم و/أو »استعراض ما بعد الخدمة« • 

للمنظمات التي تنفذ برامج المساحات الآمنة، لتشارك الدروس المستفاة 

والممارسات الواعدة عبر مختلف السياقات. 

السماح بالستثمار في إحداث التغيير التحويلي لتصورات النوع • 

الجتماعي ببرامج المساحات الآمنة، عبر أنشطة المهارات الحياتية 

والتدريب المهني والتمكين القتصادي و/أو دعم الشركاء ذوي الصلة. 

النظر في أمر تمويل استراتيجية إقليمية لأنشطة توليد الدخل في • 

المساحات الآمنة والتي قد تشمل )أ( الشراكة مع وكالت أخرى )مثل 

نمائي( أو  هيئة الأمم المتحدة للمرأة أو برنامج الأمم المتحدة الإ

منظمات مجتمع مدني إقليمية أو وطنية، أو مؤسسات تقنية أو 

منظمات أخرى أو أطراف أخرى من القطاع الخاص )تقييم الأثر في 

سوريا 2020، صندوق الأمم المتحدة للسكان(.

ت 
10. المرفقا

ى 
ي عل

ي قليلة وأنن
ي كامرأة قيمت

ن أنن
ظ

ت أ
كن

ن، 
ساحة اآلم

ل هذا الم
ض

ن. بف
ى اآلخري

بء عل
األرجح ع

كافحة 
ي م

ي ف
ساعدة ابنت

ى م
ت اآلن قادرة عل

صبح
أ

كار. 
هذه األف

ن.
ن األرد

راما، فتاة مراهقة م

39 تجاوز المعايير السائدة 38
النُُهج القادرة على إحداث التغيير التحولي في التصورات حول النوع االجتماعي في المراكز اآلمنة للنساء والفتيات في سياق األنشطة اإلنسانية

تجاوز المعايير السائدة 
النُُهج القادرة على إحداث التغيير التحولي في التصورات حول النوع االجتماعي في المراكز اآلمنة للنساء والفتيات في سياق األنشطة اإلنسانية



المرفق 1: المنهجية 
يستند هذا المنتج المعرفي إلى بحوث أجريت عبر ثماني دول وعمليات: 

العراق، الأردن، لبنان، فلسطين، السودان، سوريا، تركيا، تركيا عبر الحدود. 
المواقع والفئات السكانية المختلفة التي تم استطالع رأيها عبر المنطقة 
تشمل جملة من السياقات والأشخاص، بما يشمل الالجئين والمشردين 
داخلياً والسكان المحليين، سواء في أزمة حادة ومطولة، أو في ظروف 

مغايرة. تتكون منهجية الدراسة من ثالثة نُُهج أساسية: الستعراض المكتبي، 
2( مقابالت مع المخبرين الأساسيين )KIIs(، 3( نقاشات جماعية مساحةة 

.)FGDs(

االستعراض المكتبي 
اشتمل الستعراض المكتبي على استيعاب التوجيهات والمعلومات المتعلقة 

قليمي والمكاتب الُقطرية، والتوجيهات العالمية،  بمستويي المكاتب الإ
حول برامج المساحات الآمنة، بالتركيز على النشاط المبذول والجاري فيما 
يخص إحداث تغيير تحولي فيما يخص التصورات حول النوع الجتماعي 

عبر أنشطة المساحات الآمنة، بما يشمل على سبيل المثال ل الحصر، جمع 
معلومات عن الخلفية، وتقييمات وتقارير رصد، واستطالعات رأي، وأوراق 

مفاهيمية، والممارسات الجيدة، إلخ. 

مقابالت المخبرين األساسيين 
تم إجراء 27 مقابلة مخبرين أساسيين )23 إناث، 4 ذكور( مع أخصائيين 

بمواجهة العنف القائم على النوع الجتماعي من صندوق الأمم المتحدة 
للسكان، في مكاتب الدول المستهدفة بالدراسة، بما يشمل عاملين إضافيين 

بالصندوق ممن لديهم خبرات بدولة معينة أو بمجال تقني معين، ممن 
يشرفون على و/أو يدعمون المساحات الآمنة، وكذلك اشتملت المقابالت 

على عاملين بمنظمات محلية، ممن يشاركون في دعم أو إدارة أنشطة 
المساحات الآمنة، وأيضاً خبراء مختارين بمجال العنف القائم على النوع 

قليمي.  الجتماعي، من المستويين العالمي والإ

النقاشات الجماعية المساحة 
تم تنظيم 47 نقاشاً جماعياً مساحة في عدة مواقع عبر الدول والعمليات 

الثماني المشمولة، للتشاور مع النساء والفتيات المراهقات والرجال والفتية 
المراهقين، وهذا لجمع معلومات مباشرة عن معوقات وإمكانات تعزيز 

الأنشطة القادرة على إحداث تغيرات تحولية في تصورات النوع الجتماعي 
في المساحات الآمنة.

ملخص النقاشات الجماعية المساحة التي تم تنفيذها

18النساء

14الفتيات المراهقات

7الرجال

8الفتية المراهقون

47الإجمالي

تم تيسير النقاشات الجماعية المساحة من ِقبل ميسرات ومسؤولت عن 
تدوين المالحظات، وكن من نفس جنس المشاركات في النقاش الجماعي 

المساحة )ومن الذكور فيما يخص النقاشات مع الرجال والفتية(، وقد 
شاركت الموظفات المذكورات في و/أو استمعن إلى أنشطة تدريبية 

على اعتبارات الأخالقيات البحثية والتحضير للبحث. تم إجراء النقاشات 
الجماعية المساحة مع اللتزام بتدابير الوقاية الخاصة بكوفيد19-، بناء 

على التدابير المرعية في كل موقع على حدة. تم إجراء النقاشات الجماعية 
المساحة باستخدام أداتين: واحدة للنساء والفتيات والأخرى للرجال والفتية. 

ركزت النقاشات الجماعية المساحة على القضايا الأساسية التالية، التي 
نعرضها بحسب فئة المشاركين: 

النساء والفتيات المراهقات 
التجارب الحالية فيما يخص أنشطة المساحات الآمنة، بما يشمل • 

الأنشطة المحبذة أكثر وتلك الأقل تأثيراً على حياة النساء والفتيات.

عملية اختيار نشاط المساحة الآمن ونطاق اختيارات النساء والفتيات. • 

العوامل المؤثرة على اختيار النساء والفتيات المراهقات للتدريبات • 
المهنية وأنشطة بناء المهارات التي تبدو أنها اختيارات متسقة مع 

معايير النوع الجتماعي التقليدية القائمة. 

أفكار ومقترحات المشاركات المتصلة بتحسين برامج أنشطة التمكين • 
في المساحات الآمنة، لدعم التحول في معايير النوع الجتماعي في 

المجتمع، على مسار تحسين حالة حقوق النساء والفتيات.

الرجال والفتية المراهقون 
قياس مدى فهم الرجال والفتية لأنشطة المساحات الآمنة وأثرها. • 

مشاركة المشاركين في النقاش في الوقت الحالي في ودعمهم لمشاركة • 
النساء والفتيات في أنشطة المساحات الآمنة. 

تصورات الرجال والفتية حول اختيارات النساء والفتيات. أي أفكارهم • 
حول العوامل التي تسهم في اختيار النساء والفتيات للتدريبات المهنية 

وأنشطة بناء المهارات التي تبدو متسقة مع معايير النوع الجتماعي 
التقليدية )اختيار أنشطة المساحات الآمنة(. 

أفكار ومقترحات المشاركين حول تحسين برامج أنشطة التمكين في • 
المساحات الآمنة، لدعم التحول في معايير النوع الجتماعي في 

المجتمع، على مسار تحسين حالة حقوق النساء والفتيات. 

تم تحليل البيانات عن طريق عملية تحليل كيفي للبيانات وهي التي تشكل 
قوام هذا المنتج المعرفي. تمت مراجعة هذا المنتج المعرفي بشكل 

مستفيض من قبل فرق صندوق الأمم المتحدة للسكان على المستوى 
قليمي ومستوى المكاتب الُقطرية. الإ

المرفق 2: أدوات دعم 
السلوكيات والمعتقدات 

الخاصة بالعامالت 
بالمساحات اآلمنة، التي 

تساعد في إحداث تغير 
تحويلي في تصورات 

النوع االجتماعي
مجموعة أدوات المساحات الآمنة )IRC/IMC 2019( سلوك المرشحين 

للوظائف ومعتقداتهم: نوصي بالتقصي حول السلوكيات والمعتقدات 
الشخصية فيما يخص الأدوار الجندرية، والعنف القائم على النوع 

نسانية ومبادئ الحماية، وهذا لدى  الجتماعي، وتمكين المرأة، والمبادئ الإ
اتخاذ قرارات استخدام عاملين للعمل بالمساحات الآمنة. 

استخدام “الأداة 16 - استطالع سلوكيات ومعتقدات المرشحين للعمل 
بالمساحات الآمنة” سوف يدعم تهيئة فرق عمل بالمساحات الآمنة قادرة 
على تحدي معايير النوع الجتماعي التقييدية وتعزيز إرادة وقدرة المرأة 

ورعاية المساواة بين الجنسين. كما أنه من المهم التفكير فيما إذا كانت لدى 
الفريق قدرات وفرص وموارد ووقت كاف للتصدي للسلوكيات والمعتقدات 

السلبية لدى بعض العاملين الجدد بالمساحة.

األداة 16 - استطالع سلوكيات 
ومعتقدات المرشحين للعمل 

بالمساحات اآلمنة

)الطبعة 1 – استمارة تُعبأ بواسطة المرشح للوظيفة( 

السم: _________________

النوع: ذكر / أنثى / ل يتبع التقسيم الثنائي للجنس

موقع المساحة الآمن/فريق العمل: _________________

التاريخ: _________________

اختر إن كنت تؤيد أو ترفض كل من العبارات التالية: 

ساءة حتى يلفتن  1. كثيراً ما تقول النساء إنهن تعرضن لالغتصاب أو الإ
النتباه أو يحصلن على نقود. 

)أوافق – ل أوافق( 

2. في بعض الأحيان من المبرر للزوج أن يضرب زوجته. 
)أوافق – ل أوافق(

3. عنف الشريك الحميم شأن عائلي ويجب أن يتم التعامل معه داخل 
الأسرة. 

)أوافق – ل أوافق(

4. يجب أن يتاح للناجين فرصة اتخاذ القرار حول التصرفات الأفضل لها/
له/لهم.

)أوافق – ل أوافق(

5. الناجون من العنف القائم على النوع الجتماعي يجب أن يبلغوا الشرطة 
بالحالة أو يبلغوا السلطات القضائية الأخرى. 

)أوافق – ل أوافق(

6. تغيير الحفاظات واغتسال الأطفال وإطعامهم هو مسؤولية الأم. 
)أوافق – ل أوافق( 

7. يجب أن تتحمل المرأة العنف لكي تحافظ على تماسك الأسرة. 
)أوافق – ل أوافق(

8. الرجال والنساء عليهم التشارك في مسؤولية الأعمال المنزلية. 
)أوافق – ل أوافق(

9. يجب أن يُسمح للمرأة بالتواصل مع شريكها الجنسي فيما يخص متى 
تريد ومتى ل تريد أن تقيم عالقة جنسية معه. 

)أوافق – ل أوافق(

10. المرأة تبقى إنسانة ناقصة حتى تنجب أطفالً. 
)أوافق – ل أوافق(

11. أهم دور للمرأة هو رعاية أسرتها. 
)أوافق – ل أوافق(

12. ل بأس بأن تعمل المرأة خارج البيت. 
)أوافق – ل أوافق(

13. للمرأة الحق في الخروج متى شاءت ومتى أختارت. 
)أوافق – ل أوافق(

14. المثلية الجنسية أمر خاطئ. 
)أوافق – ل أوافق(

نسان ذكراً لكن قال إنه أنثى، فهذا الشخص فعالً أنثى.  15. إذا ُولد الإ
)أوافق – ل أوافق(

)الطبعة 2 – تُعبأ بمعرفة المشرف/ة أو “بطاقة وضع 
الدرجات”(

السم: _________________

النوع: ذكر / أنثى / ل يتبع التقسيم الثنائي للجنس

موقع المساحة الآمن/فريق العمل: _________________
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التاريخ: _________________

اختر إن كنت تؤيد أو ترفض كل من العبارات التالية: 

ساءة حتى يلفتن النتباه  . كثيراً ما تقول النساء إنهن تعرضن لالغتصاب أو الإ
أو يحصلن على نقود. 

)أوافق 0 – ل أوافق 1( 

2. في بعض الأحيان من المبرر للزوج أن يضرب زوجته. 
)أوافق 0 – ل أوافق 1(

3. عنف الشريك الحميم شأن عائلي ويجب أن يتم التعامل معه داخل 
الأسرة. 

)أوافق 0 – ل أوافق 1(

4. يجب أن يتاح للناجين فرصة اتخاذ القرار حول التصرفات الأفضل لها/
له/لهم.

)أوافق 1 – ل أوافق 0( 

5. الناجون من العنف القائم على النوع الجتماعي يجب أن يبلغوا الشرطة 
بالحالة أو يبلغوا السلطات القضائية الأخرى. 

)أوافق 0 – ل أوافق 1(

6. تغيير الحفاظات واغتسال الأطفال وإطعامهم هو مسؤولية الأم. 
)أوافق 0 – ل أوافق 1( 

7. يجب أن تتحمل المرأة العنف لكي تحافظ على تماسك الأسرة. 
)أوافق 0 – ل أوافق 1(

8. الرجال والنساء عليهم التشارك في مسؤولية الأعمال المنزلية. 
)أوافق 1 – ل أوافق 0(

9. يجب أن يُسمح للمرأة بالتواصل مع شريكها الجنسي فيما يخص متى 
تريد ومتى ل تريد أن تقيم عالقة جنسية معه. 

)أوافق 1 – ل أوافق 0(

10. المرأة تبقى إنسانة ناقصة حتى تنجب أطفالً. 
)أوافق 0 – ل أوافق 1(

11. أهم دور للمرأة هو رعاية أسرتها. 
)أوافق 0 – ل أوافق 1(

12. ل بأس بأن تعمل المرأة خارج البيت. 
)أوافق 1 – ل أوافق 0(

13. للمرأة الحق في الخروج متى شاءت ومتى أختارت. 
)أوافق 1 – ل أوافق 0(

14. المثلية الجنسية أمر خاطئ. 
)أوافق 0 – ل أوافق 1(

نسان ذكراً لكن قال إنه أنثى، فهذا الشخص فعالً أنثى.  15. إذا ُولد الإ
)أوافق 1– ل أوافق 0(

قارن استمارة الدرجات هذه بالدرجة التي تعتبرها فاصلة، ثم قم بجمع 
الدرجات تحت كل عمود. 

إجمالي “أوافق”: )إجمالي الدرجات المحتملة من 6(: 

إجمالي “ل أوافق” )إجمالي الدرجات المحتملة من 9(: 

أجمع درجات “أوافق” و”ل أوافق” لحساب المجموع الإجمالي. 

جمالي )..... من 15(  المجموعة الإ

المرفق 3: األسئلة 
المتكررة حول المساحات 

اآلمنة 
الرسائل التالية التي نتخذها كعينة، والمقدمة في صورة أسئلة وأجوبة، تمثل 

الأسئلة المتكررة التي يتقدم بها مختلف الأطراف من مجال المساعدات 
نسانية، حول المساحات الآمنة. الصياغة والتأطير أدناه يجب تغييرهما  الإ

بحسب السياق الذي يناسبك قبل الستخدام. 

ما هي المساحات اآلمنة للنساء 
والفتيات؟ 

المساحة الآمن )اضف المسمى المحلي للمساحة الآمن عند القتضاء( • 
هو مكان تشعر فيه النساء والفتيات بالأمان البدني والنفسي، وهو 

مساحة تقدم لهن الدعم لالإحساس بالثقة في أنفسهن وفي بعضهن 
البعض.

إنه مكان مخصص للنساء والفتيات فقط، يشعرن فيه بالراحة ويتمتعن • 
بحرية التعبير عن أنفسهن دون خوف أو أحكام من الغير أو أي ضرر. 

تختار النساء والفتيات المراهقات كيف يشاركن وكيف يدعمن بعضهن • 
البعض، عبر تبادل الخبرات أو المعلومات أو شبكات الدعم.

تقدم هذه المساحات للنساء والفتيات موقعاً آمناً ومساحةياً للحصول • 
على المعلومات عن الخدمات المتوفرة وكيفية الحصول على هذه 

الخدمات بأمان. 

هي أيضاً مساحة للنساء والفتيات ممن واجهن مخاطر أو معوقات زائدة • 
فيما يخص الدمج بالمجتمع )بما يشمل من تعرضن للعنف(، وفيها 

يلقين الترحيب والدعم.

ما هي الغاية من 
المساحات اآلمنة؟ 

هذا المجتمع الذي يشمل النساء والفتيات مر بالكثير في الفترة الأخيرة. • 
الغرض الأساسي من المساحة الآمن هو دعم النساء والفتيات في اتخاذ 

قرارات تخص سالمتهن وأمانهن.

ويفعل المساحة الآمن هذا من خالل: • 

تقديم المعلومات والأنشطة والخدمات المخصصة للنساء 	 
والفتيات بناء على ما أخبرونا به من احتياجات تخصهن. 

تمكين النساء والفتيات بالمعرفة والمهارات ليصبحن عضوات 	 
فاعالت ونشطات في المجتمع. 

ضمان دعم المجتمع لقدرة النساء والفتيات على الوصول إلى 	 
المساحة الآمن. 

المساحات الآمنة تُشرك النساء والفتيات المراهقات وأعضاء المجتمع • 
الآخرين ومقدمي الخدمات في العمل معاً والتعاون لصالح النساء 

والفتيات، كأفراد وبشكل جماعي، بما يؤدي إلى دعمهن للمجتمع، من 
مكاناتهن، مثل أفراد المجتمع الآخرين. خالل تحقيقهن لإ

لماذا يتم تخصيص 
المساحة للنساء 
والفتيات فقط؟ 

العنف والموقف الحالي يضران بالنساء والفتيات والرجال والفتية • 
بأشكال مختلفة. المساحات الآمنة تقدم خدمات تركز تحديداً على 

احتياجات النساء والفتيات في هذا السياق. 

ل يمكننا دعم النساء والفتيات بشكل حقيقي إذا لم نواجه العنف • 
سهام بشكل متساوي في هذا المجتمع.  والالمساواة التي تمنعهن من الإ

العنف ضد النساء والفتيات قائم لأننا نعيش في عالم تنعدم فيه • 
المساواة، وفيه تحصل النساء والفتيات على تقدير أقل من الرجال 

والفتية، وفيه تتاح موارد وفرص أقل للنساء والفتيات. 

العنف يمنع النساء والفتيات من العيش بسالمة وصحة، ويمنعهن من • 
الذهاب إلى المدارس، ومن أن يصبحن عضوات منتجات في المجتمع. 

كما أن النساء والفتيات ل يتمتعن بنفس المستوى من الخدمات • 
والمعلومات والبرامج المخصصة للوقاية من والتعامل مع العنف 

الُمرتكب ضدهن.

إضافة إلى المذكور، فالنساء والفتيات يقدمن الرعاية لأفراد آخرين في • 
سهام  عائالتهن أو مجتمعاتهن، ما قد يعرضهن لعنف إضافي، مع الإ

في تقليل قدرتهن على الستفادة من الفرص والخدمات.

المساحة المتاحة للقاءات بين النساء محدودة، إذ أن الأماكن العامة • 
يهيمن عليها بقدر كبير الرجال والفتية، بينما ل تشعر النساء والفتيات 

بالأمن وبالراحة عند قضاء الوقت في الأماكن العامة.

هناك تقديرات على المستوى الدولي )على مستوى العالم( بأن النساء • 
والفتيات يشعرن بالراحة أكثر عندما يكّن وحدهّن دون وجود رجال أو 

فتية. 

لهذا تعتبر المساحات الآمنة فريدة من نوعها. في حين أن العديد من • 
الخدمات تدعم النساء والفتيات بسبل مختلفة، فالمساحات الآمنة 

تقدم لهن مساحة تلتقي فيها النساء والفتيات فيما بينهن حصراً. 

بينما تساعد المساحات النساء والفتيات في الشعور بقدر أكبر من • 
الأمان، فهي تقلل أيضاً من إحساسهن بالعزلة، إذ تتيح لهن مساحة 

بديلة للتواصل الجتماعي. 

النساء والفتيات المراهقات من المجتمع يقدن أعمال إدارة الكثير من • 
الخدمات في المساحة الآمن، ويخترن أيضاً الأنشطة التي يفضلن 

المشاركة فيها ويخترن مستوى الدعم الجتماعي الذي يحصلن عليه 
ويقدمنه لبعضهن البعض.

هل تتعاون المساحات 
اآلمنة مع الرجال والفتية؟ 

تقر المساحات الآمنة بضرورة الوقوف ضد العنف الذي يلحق بالنساء • 
والفتيات، وهو أمر يجب أن تتصدى له المجتمعات معاً، بالتعاون مع 

النساء والفتيات. 

كما نقّر بأن الرجال والفتية لديهم أكبر السيطرة على الموارد في • 
المجتمعات التي نعمل بها، وأن علينا العمل بالشراكة معهم لتغيير 

السلوكيات والممارسات السلبية. 

من ثم، فالمساحات الآمنة مستمرة في التواصل مع الرجال في تقييم • 
وتصميم وتنفيذ أنشطة المساحات الآمنة. يتم تنفيذ أنشطة مع الرجال 

ناث، ونعمل مع الرجال والفتية  والفتية خارج المساحة المخصصة لالإ
على تحسين الظروف الخاصة بالنساء والفتيات. )أضف الأنشطة التي 

تنظم مع الرجال والفتية بحسب البرنامج القائم في مساحةك(.
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ما هي فوائد المساحات 
اآلمنة للمجتمع؟ 

عادة ما تكون أدوار النساء غير مرئية أو ظاهرة، لكن للنساء تأثير كبير • 
على حياة أفراد المجتمع، بما أن أغلب أنشطة النساء على مدار حياتهن 

ل تهدف إلى سالمتهن الشخصية، إنما إلى تطوير وضمان رفاه الأسرة 
والمجتمع. تدعم المساحات الآمنة هذا، على سبيل المثال عبر ما يلي: 

يترتب على النساء مسؤولية هائلة فيما يخص رعاية أفراد الأسرة، 	 
ونظراَ للحالة الراهنة، فهن يحتجن إلى دعم خاص وإلى شبكة 

اجتماعية لالضطالع بهذا الدور جيداً. عبر المساحات الآمنة، يمكن 
للنساء التشارك مع النساء الآخريات وأخذ مشورتهن حول تجاربهن 

اليومية، لدعم قدرتهن على التعامل بسهولة مع أفراد الأسرة 
وضمان دعمهم جيداً. 

من خالل المساحات الآمنة، تكتسب النساء والفتيات معارف حول 	 
موضوعات عملية ويكتسبن مهارات يمكن أن تكون مفيدة لهن أو 
لالأسرة أو للمجتمع. في الواقع، عادة ما تقوم النساء بتشارك ما 

يتعلمنه مع أفراد الأسرة والجيران وأفراد المجتمع الآخرين.

من شأن المساحات الآمنة أن توعي المجتمع بضرورة أن يقوم 	 
الرجال والفتية بالمشاركة بنشاط في رعاية بيوتهم وأسرهم. 

هذه المنهجية وهذا النوع من الدعم نقوم بمناقشته مع أفراد 
المجتمع، لضمان أن يكون متفقاً مع العادات والتقاليد. وجود 

ناث تسهم في تحقق مجتمع صحي  عالقة دعم بين الذكور والإ
أكثر.

كيف يمكن ألفراد 
المجتمع دعم تنفيذ 

أنشطة المساحات 
اآلمنة؟ 

يلعب الرجال والفتية دوراً مهماً ولهم تأثير كبير على حياة النساء • 
والفتيات. إذا دعم رجال الأسرة )والمجتمع( النساء والفتيات 

وشجعوهن على حضور الأنشطة في المساحة الآمن، فسوف يكون من 
الأسهل للنساء الوصول إلى المساحة الآمن والإحساس بالأمان فيه وأن 

يلتزمن بما يقدم من أنشطة. 

كثيراً ما تسهر النساء والفتيات على سالمة وراحة أفراد الأسرة والمجتمع • 
الآخرين. في المساحة الآمن، يمكنهن العمل على تحسين مهاراتهن 

وقدراتهن ومعارفهن وشبكاتهن الجتماعية وتقديرهن للذات. لتصبح 

هذه العملية ممكنة ومستدامة، فمن الضروري أن يشعرن بأن جهودهن 
محل تقدير وأنه يتم العتراف بما يحققن من إنجاز.

يمكن أن يصبح الرجال والفتية حلفاء للنساء والفتيات، وأن يصبحوا • 
داعمين للمساحات الآمنة. سوف يضمن هذا أن تصبح المساحات الآمنة 

متاحة بشكل أيسر للنساء. عندما تدعم المساحة الآمن، فهذا يشتمل 
على أن تدعمه على المالأ، عندما يكون المساحة الآمن محل نقاش مع 

أفراد الأسرة الآخرين ومع الأصدقاء أو في سياقات مجتمعية، مثل 
تشجيع الأطراف المختلفة في المجتمع على دعم المساحات الآمنة.
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