
لمحة عامة

القائمالعنفمنللناجیاتالنفسیةالصحةلمعالجةاألساسیةوالُنُھجالمبادئعنأولیةعامةلمحةالتعلیميالموجزھذایقدم
اضطرابأعراضمنیعانینالالتيالجنسيالعنفمنالناجیاتسیماالالنسویة،الُنُھجإلىاستناداًاالجتماعي،النوععلى
العنفلحاالتعمومیةاألكثرالحالةإدارةخاللمنحلھایمكنالالتيالنفسیةالصحةحاالتمنغیرهأوالصدمةبعدما

القائمالعنفمنالناجیاتمعالعامالتإفادةھومنھوالغرضاالجتماعي.النفسيالدعمو/أواالجتماعي،النوععلىالقائم
على النوع االجتماعي في األوضاع اإلنسانیة.

ھذافإناإلنسانیة،األوضاعفيالنسویةالُنُھجإلىالمستندةالنفسیةالصحةتدخالتحولوالمعلوماتاألدلةلغیابونظراً
الأنھیعنيالاألدلةنقصأنإلىنشیرأنالمھممنذلك،ومعالمرتفع.الدخلذاتالبلدانمنمستمدالتعلیميالموجز
الرغموعلىاإلنسانیة.األوضاعفي—ماحدإلىاألقلعلى—بالفعلالنسویةإلىالمستندةوالُنُھجالمبادئتطبیقیجري

فمنالتعلیمي،الموجزھذاتركیزمحورلیستاالجتماعيالنوععلىالقائمالعنفأخصائیاتتتبعھاالتيالُنُھجأنمن
سبیلفعلىالنسویة.إلىمستندةمنھجیاتتعكسالناجیاتمعالتعاملعندحالیاًیستخدمنھاالتيالُنُھجمنالعدیدأنالمحتمل
علىالقائمبالعنفالمتعلقةالخدماتمقدماتفیھتعطيالذي—الناجیاتعلىیرتكزالذيالنھجویعززیعكسالمثال،

النوع االجتماعي األولویة لحقوق الناجیات واحتیاجاتھن ورغباتھن — بعض المبادئ التأسیسیة لنھج مستند إلى النسویة.

تدخالتفيواضحنسوينھجتطبیقیعنیھماحولاإلنسانیةاألوضاعمنالمستمداإلرشادفيفجوةتوجدھذا،ومع
یبدأاالجتماعي.النوععلىالقائمالعنفمنالناجیاتمعالعملعندأھمیتھومااالجتماعي،النفسيوالدعمالنفسیةالصحة

ثمالنفسیة،الصحةعلىوتأثیراتھاالجتماعي،النوععلىالقائمالعنفعنمختصرةعامةبلمحةالتعلیميالموجزھذا
إلىذلكبعدوینتقلالطوارئ.حاالتفيالنفسیةوالصحةاالجتماعیةالنفسیةلالستجابةالمستویاتثالثينھجاًیلخص
للناجیاتالنفسیةالصحةبرعایةالخاصةوالُنُھجالمبادئویستعرضبإیجاز،النسویةإلىالمستندالنفسيالعالجتعریف

النسویةإلىالمستندالجماعيالعملفائدةعلىمثاالًویقدم1النسویة.إلىاستناداًاالجتماعي،النوععلىالقائمالعنفمن
معالعملفيالنسویةإلىالمستندةالُنُھجأھمیةعلىوالتدریبالموّجھةالتوعیةمنبمزیدبالتوصیةویختتمالناجیات،مع

إلىمستندُنُھجتطبیقیجريكانإذاماحولاإلنسانیةاألوضاعفيالبیاناتغیابیمثلاإلنسانیة.األوضاعفيالناجیات
النسویة على تدخالت الصحة النفسیة مع الناجیات وكیف یحدث ذلك فرصًة مثیرًة للبحث واالبتكار.

األفراد،أوالجماعيالمتخصصالنفسیةالصحةعالجعلىینصبھذاالتعلیميللموجزاألساسيالتركیزأنمنالرغمعلىأنھمالحظةالمھممن1
منللناجیاتاالجتماعيالنفسيوالدعمعمومیةاألكثرالحاالتإدارةعلىأیضاًالنسویةإلىالمستندةوالُنُھجالمبادئتطبیق-وینبغي-یمكنأنھإال

العنف القائم على النوع االجتماعي والمعرضات لخطر ھذا العنف.
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الوصول،ولتسھیلاألخرى.والمواردواألدواتالتوجیھیة،والمبادئاإلضافیة،البحوثإلىروابطالنھایةفيذلكویلي
سھلةبلغةالموضوعحولعامةمعلوماتتصفوالتياإلنترنتعبرالمتاحةتلكمنمراجعتھاجرىالتيالموارداُختیرت

الفھم ومبسطة.

العنف القائم على النوع االجتماعي والصحة النفسیة

اآلثارھذهبینومنالناجیات.علىالسلبیةالصحیةاآلثارمنواسعةبمجموعةاالجتماعيالنوععلىالقائمالعنفیرتبط
مستویاتاألمثلةبعضوتشملوالرفاھیة.النفسیةالصحةعلىالمدى-وطویلة–قصیرةآثارلھانتائجالسلبیةالصحیة
ذلكفي(بماوالقلقذلك)إلىوماوالحزن،الذات،ولوموالغضب،والحزن،الخوف،المثال،سبیل(علىالمعاناةمنعالیة

وتعاطيواالنتحار،الذاتوإیذاءاالكتئابذلكفيبماالمزاج،علىالسیطرةفيومشكالت)،2الصدمةبعدمااالضطراب
أنیمكنالعالمیة،الصحةلمنظمةووفقاًوالرھاب.المفسرة،غیرأوالمحسومةغیرالجسدیةاآلالموشكاوىالمخدرات،

جنباًالصحیةالرعایةاستخدامأنماطتغیرذلكفيبماالصحیة،السلوكیاتفيبتغیرمصحوبةالنفسیةالمشكالتھذهتكون
أكثرھّنسابقةنفسیةصحیةبحاالتالمصاباتالنساءأنبالذكروالجدیر3البدنیة.الصحةمشاكلزیادةمعجنبإلى

النوععلىالقائموالعنفالنفسیةالصحةمشاكلبینالصلةیعززممااالجتماعي،النوععلىالقائمالعنفلخطرعرضة
4االجتماعي.

سبیلعلىوشدتھا.والمستقبلیةالحالیةالنفسیةالصحةنتائجباحتمالیةتنبئللعنفالتعرضومدةشدةأنإلىالبیاناتتشیر
فيالجنسيلالعتداءتعرضنالالتيالنساءلدىمرات4إلى3بمقدارأعلىالبالغاتحیاةفياالكتئابمعدالتالمثال،
االكتئابمعدالتارتفاعأنإلىاألدلةتشیركماالضحایا.بغیرمقارنًةالشریكمنالجسديالعنفأوالطفولةمرحلة
لمجموعةالنساءتعرضمستوىارتفاعتعكسبالرجالمقارنًةالنساءمنھاتعانيالتياألخرىالنفسیةالصحةوحاالت
الباحثاتبعضتؤكدوالنساء،الفتیاتضدالجنسيالعنفحدوثمعدلالرتفاعونظراًالنفسیة.الصحةأخطارمنمتنوعة
واحدةأنُیقدرحیثالعالم،مستوىعلىالصدمةبعدماباضطرابالمصاباتمنمجموعةأكبریشكلنالناجیاتأنعلى
منالمستمدةالبیاناتأنمنالرغموعلى5الصدمة.بعدمااضطرابمنتعانياالغتصابمنناجیاتثالثكلمن

یكونقدوالقلقالصدمة،بعدماواضطراباالكتئاب،أنعلىاألدلةبعضھناكأنإالحاسمة،غیراإلنسانیةاألوضاع
6أعلى بین النساء مقارنًة بالرجال في ھذه األوضاع.

رعایة الصحة النفسیة في حاالت الطوارئ اإلنسانیة

الطوارئحاالتفياالجتماعيالنفسيوالدعمالنفسیةالصحةبرامجأھمیةواسعنطاقعلىاإلنسانيالمجتمعأّید
الحاالتإدارةحولالوكاالتبینمشتركةتوجیھیةمبادئاالجتماعيالنوععلىالقائمالعنفخبیراتووضعتاإلنسانیة.
العنفمنللناجیاتاالجتماعيالنفسيوالدعمالنفسیةالصحةاحتیاجاتتلبیةأھمیةعلىكذلكالتشدیدوجرى7للناجیات.

إلدارةالوكاالتبینالمشتركةالتوجیھیةالمبادئ.2017وآخرون،االجتماعيالنوععلىالقائمالعنفمعلوماتإدارةلنظامالتوجیھیةاللجنة7
حاالت العنف القائم على النوع االجتماعي: تقدیم خدمات الرعایة وإدارة الحاالت للناجیات من العنف القائم على النوع االجتماعي في األوضاع

اإلنسانیة.
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/interage

ncy-gbv-case-management-guidelines_final_2017_low-res.pdf.أیضاًانظري

,Charlson(إسوساكسینا،إتش،وویتفورد،جاي،وكورنیت،آیھ،وفالكسمان،إم،أومرین،وفانإف،تشارلسون،6 F., van Ommeren, M.,
Flaxman, A., Cornett, J., Whiteford, H., and Saxena, S ) انتشاربشأنالعالمیةالصحةمنظمةعنصادرةجدیدةتقدیرات)2019)

،48-240ص.:394؛2019النسیتمجلةشمولي،وتحلیلمنھجياستعراضالنزاعات:أوضاعفيالنفسیةاالضطرابات
https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2819%2930934-1=

الستعراض البیانات الواردة في ھذا القسم، انظري منظمة الصحة العالمیة، دون تاریخ. التفاوت بین الجنسین في مجال الصحة النفسیة،5
https://www.who.int/mental_health/media/en/242.pdf?ua=117-16ص

Van(األولھایدندیرفان4 Der Heijden I.(2014الدولیة،التنمیةوزارةلندن:اإلعاقة.ذواتالنساءضدالعنفمنالوقایةفيینجحالذيما.

منظمة الصحة العالمیة، دون تاریخ. التفاوت بین الجنسین في مجال الصحة النفسیة،3
https://www.who.int/mental_health/media/en/242.pdf?ua=117-16ص

اضطراب ما بعد الصدمة ھو حالة صحیة نفسیة تنجم عن حدث مرعب — إما التعرض لھ أو مشاھدتھ. وقد تشمل األعراض استرجاع أحداث2
الماضي، والكوابیس، والقلق الشدید، باإلضافة إلى أفكار متمحورة حول الحدث ال یمكن السیطرة علیھا. أغلب من یمررن بأحداث مؤلمة قد یواجھن
صعوبة مؤقتة في التأقلم والتكیف، لكنھن عادًة ما یتحسّن بمرور الوقت والعنایة الجیدة بالنفس. أما إذا تفاقمت األعراض، أو استمرت لشھور أو حتى

لسنوات، وأعاقت الحیاة الیومیة، فإن ھذا قد یشیر الى اضطراب ما بعد الصدمة.
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https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/interagency-gbv-case-management-guidelines_final_2017_low-res.pdf
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الطوارئحاالتفياالجتماعيالنوععلىالقائمالعنفمناھضةلبرامجالوكاالتبینالمشتركةالدنیاالمعاییرفيالجنسي
8الوكاالتبینالمشتركةالدائمةاللجنةإرشاداتفيوكذلك،االجتماعي)النوععلىالقائمالعنفلمناھضةالدنیا(المعاییر

(انظري أیضاً توجیھات إضافیة في نھایة الموجز التعلیمي ھذا).

فيالمبّینوالدعم،للرعایةالمستویاتالمتعددالنھجاالجتماعيالنوععلىالقائمالعنفلمناھضةالدنیاالمعاییراعتمدت
الدعملتقدیموكّیفتھاالجتماعي،النفسيوالدعمالنفسیةالصحةبشأنالوكاالتبینالمشتركةالدائمةاللجنةإرشادات
فيالتدخالتغالبیةتتركزالمكّیف،النموذجھذاوفي).1الشكل(انظرياالجتماعيالنوععلىالقائمالعنفمنللناجیات

األولیةاإلسعافاتالمثال،سبیلعلىخالل،منمتخصصةوغیرمركزةرعایةتقدیموفيالمجتمعيالدعمأشكالبناء
المعاییرداخلالصلةذاتباإلرشاداتمرتبطنحووعلىللمرأة،الصدیقةاألماكنفياالجتماعيالنفسيوالدعمالنفسیة
نفسھا.

المتخصصةالخدماتاتاحةبضرورةیعترفالمستویاتالمتعددالنموذجفإنالسائدة،الُنُھجھيھذهأنمنالرغمعلى
لتقدیم رعایة الصحة النفسیة لألفراد المتأثرات.

مناسبةتعدیالتعلىمختلفةبصورةباألفراد""المعنیةالمتخصصةالُنُھجھذهتنطويقدالعالمیة،الصحةلمنظمةووفقاً
ثقافیاً لما یلي:

الُنُھج المعرفیة السلوكیة الضطراب ما بعد الصدمة، واالكتئاب، وإدمان الكحول؛●
العالج النفسي التفاعلي لالكتئاب المتوسط حتى الحاد (أي االكتئاب الذي یؤثر على األداء الیومي)؛●
التدخل السریع بالنسبة لتعاطي المواد الضارة أو الخطیرة؛●
البحث في التدخالت دون وجود قاعدة أدلة، مثل تقدیم المشورة الداعمة●

9كشكل دعم قائم بذاتھ، وممارسات الشفاء التقلیدیة والروحیة والدینیة.

مناألخرىواألشكالالجنسيللعنفالمتخصصةالنفسیةالصحةتدخالتفإنبھا،المعترفالحاجةھذهمنالرغمعلى
10للغایة.محدودةالجیدةالممارسةعلىواألدلة-اإلنسانیةاألوضاعفيقلیلةاألفرادبیناالجتماعيالنوععلىالقائمالعنف

النسویةإلىالمستندةالُنُھجلقیمةصریحذكرأيالحالیةاإلرشاداتبینمنیوجدالأنھخاصةبصفةبالمالحظةالجدیرومن
قدمتأدناه،موضحھوكمااالجتماعي.النوععلىالقائمللعنفالتعرضعنالناشئةالنفسیةالصحةمشكالتمعالجةفي

النسویة مساھمات مھمة في عالج العنف بین األفراد ضد المرأة.

,Tol(إم.أومرین،وفانسي.،وغارسیا-مورینو،سي.،ومیرجینتالر،سي.،إم.وغرین،إف،وستافرو،آیھ.،دبلیو.تول،10 W. A., Stavrou, V.,
Greene, M. C., Mergenthaler, C., Garcia-Moreno, C., & van Ommeren, M.)، النفسيوالدعمالنفسیةالصحةتدخالت.2013

االجتماعي للناجیات من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي أثناء النزاع المسلح: استعراض منھجي. الطب النفسي العالمي: الجریدة
.180-179):2(12النفسي،للطبالعالمیةللجمعیةالرسمیة

.2012النزاع.حاالتفيالجنسيالعنفلمكافحةالمتحدةاألممومبادرةوالیونیسف،للسكان،المتحدةاألمموصندوقالعالمیة،الصحةمنظمة9
.6صوالتدخالت،المبادئبالنزاعات:المتصلالجنسيللعنفاالجتماعيالنفسيوالدعمالنفسیةالصحة

النوععلىالقائمالعنفمناھضةلبرامجالوكاالتبینالمشتركةالدنیاالمعاییر.2019االجتماعي،النوععلىالقائمالعنفمسؤولیةمحور8
:6و،5و،4المعاییرالطوارئ،حاالتفياالجتماعي

https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/19-200_Minimun_Standards_Report_ENGLISH-Nov.FINAL_.
pdfالنفسیةالصحةبشأنالوكاالتبینالمشتركةالدائمةللجنةالتوجیھیةالمبادئ.2007الوكاالت،بینالمشتركةالدائمةاللجنةأیضاًانظري

الدائمة المشتركة بین الوكاالت.، جنیف: اللجنةوالدعم النفسي االجتماعي في حاالت الطوارئ
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/legacy_files/guidelines_iasc_mental_health_psychoso

cial_june_2007.pdf
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التوجیھیةالمبادئ.2007الوكاالت،بینالمشتركةالدائمةاللجنةمنمكّیف،2019االجتماعي،النوععلىالقائمالعنفمسؤولیةمحور:1الشكل
للجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت بشأن الصحة النفسیة والدعم النفسي االجتماعي في حاالت الطوارئ.

مقدمة عن نھج الرعایة الصحیة النفسیة المستند إلى النسویة

واستندتالماضيالقرنستینیاتفياألرضیةالكرةشمالفيظھرتالتيالنسویةالحركةعنالنسویةالعالجاتنشأت
"الخللعلىیركزنموذجوھو-للعالجطبیاً""نموذجاًطبقتالتيالنفسیةللصحةالتقلیدیةالُنُھجالنسویاتانتقدتإلیھا.

حلھیمكنجسديمرضأنھاعلىالنفسیةالصحةمشكالتیعالجماوغالباًالنفسیة،الصحةبحالةللمصابةالوظیفي"
النفسیةالمعاناةفھمفيوالثقافیةاالجتماعیةباألسبابتعترفانوممارسةنظریةوضعإلىالنسویةالعالجاتسعتباألدویة.

11وعالجھا. بھذه الطریقة، ”یقدم العالج النسوي... نموذجاً لتمكین النساء الالتي ُیعامَلن كأقلیة مضطھدة في المجتمع“.

ألناألبوي،للنظاماالجتماعيالسیاقخارجبالكاملفھمھایمكنالللمرأةالنفسیةالصحةأنفكرةالنسويالعالجیعزز
یمكنالنفسیة.الصحةعالجاتخاللالنساءتطرحھاقدالتيالمشكالتمنللعدیدأساسیةاألبویةوالمواقفوالقیماألعراف

الداخلیةالنفسیةالصحةبمشكالتتتعلقالالنفسیةصحتھنمشكالتأنإدراكعلىالناجیاتالنسويالعالجیساعدأن
األبویةالسلطةتعكسھاالمرأةضدالعنفمنمنتشرةبثقافةباألحرىبلمحددة،عنفلحادثةبالتعرضحتىأوفحسب،

العواملفھملتحسینوذلكالخارجیة،التأثیراتبھذهالوعيتحسیندعمفيالنسويالعالجأھدافأحدیتمثلوتعززھا.
12االجتماعیة التي تؤثر على التجربة الشخصیة للمرأة التي تتلقى رعایة صحیة نفسیة.

منالناجیاتولیس-النساءجمیعمعالنفسیةالصحةتدخالتفيمفیدةالنسویةإلىالمستندةالُنُھجأنإلىالدالئلتشیر
استخدامیمكنذلك،علىعالوةفحسب.األفرادبیناالجتماعيالنوععلىالقائمالعنفأشكالمنوغیرهالجنسيالعنف
أنثبتالمثال،سبیلعلىللعالج.أفضلنتائجلتحقیقاألخرىالنفسیةالصحةتدخالتمعجنبإلىجنباًالنسویةالُنُھج

,Moor(آیھ.مور،12 A.) وحقوقالنسویةالجنسي.واالعتداءاالغتصابمنالناجیاتمعالنسويالعالجُممّكنة:ناجیةإلىضحیةمن).2009)
.155-1:139العالم.أنحاءجمیعفيالمرأة

Israeli(ديوسانتور،آیھإسرائیلي،11 A and Santor D)، اإلرشاديالنفسعلممجلةالنسوي،للعالجالفعالةالمكوناتاستعراض.2000
.234ص.،3،2000رقم،13المجلدالفصلیة،

4



ذلكفيبماعالج،عملیاتأيفيالحقوقھذهودمجمتساویةحقوقعلىالنساءلحصولالنسویةبالقیمةاالعتراف
بھاتؤثرالتيالطریقة(أي،العمیلةبھتمرالذيالداخلياإلدراكتغیرعلىتقلیدیةأكثرنحوعلىتركزالتيالعالجات
واالعترافاألمام،إلىالخطوةھذهاتخاذیؤديأنیمكنإیجابي.تأثیرلھالنفسیة)معاناتھاعلىومواقفھاومعتقداتھاأفكارھا
االجتماعیة،العالقات(أي،"النظامیة"الخارجیةاألھدافمستوىعلىالتغییرإلىبالحاجةالعالجعملیةأثناءصراحًة

13واألنظمة المؤسسیة، وھیاكل النظام األبوي)، إلى فوائد صحیة نفسیة أكبر للنساء في العالج.

-سیاقھافيالنفسیةالمعاناةوضعأنإلىاألدلةتشیرالجنسي،لالعتداءتعرضنالالتياإلناثعالجإلىتحدیداًباالنتقال
الناجیاتشعورلتخفیفاألھمیةبالغأمر-المرأةضدللعنفاألكبراألبوياالجتماعيالسیاقضمنوضعھاخاللمن

أنواعخاللمنللصدمةالالحقاإلجھادأعراضتراجعبعدحتىیستمرأنیمكنوالذيبالعنف،المرتبطینوالعجزبالذنب
إلى النسویة أن توفر العالج الذي قد ال تقدمھ التدخالت األخرى.بھذه الطریقة، یمكن للُنُھج المستندة14أخرى من العالج.

مبادئ تدخالت الصحة النفسیة للناجیات المستندة إلى الُنُھج النسویة

متنوعةخیوطاًوریمرووریلالمؤلفتانتجمع،15المتنوعاتالنساءتمكینالعالج:فيالنسویةالنظروجھاتكتابھن،في
ومتعددةنسویةنظروجھاتالنموذجھذایدمجالتمكیني.النسويالعالجباسمإلیھیشیرانماالبتكارالنسویةالنظریةمن

أجلمنالثقافاتمتعددةعالجُنُھجأھمیةعلىأیضاًالتأكیدمعالنسوي،العالجألسسمراجعةالكتابیتضمنالثقافات.
تجنب النسویة البیضاء والغربیة.

تشكلأنھاوتقترحانكتابھما،فيالموضحةالُنُھججمیعتدعمالنسويالنفسلعلممبادئثمانیةبالتفصیلالمؤلفتانتوضح
المساءلةمبدأ("نحن")المتكلمضمیرلصیغةاستخدامھمایعكسبالنسویة.الُنُھجإلىالمستندللعالجالتأسیسیةالمبادئ

الشخصیة ألخصائیات الصحة النفسیة الذي یشكل محوراً للعمل المستند إلى الُنُھج بالنسویة:
العرقذلكفيبماالمتنوعة،واالجتماعیةالشخصیةالھویاتذواتالنساءأنندركنحنالشمولیة.نناصرنحن●

والخصائصوالعمر،والجنسیة،واالقتصادي،االجتماعيوالوضعوالعاطفي،الجنسيوالتوجھوالثقافة،
الجسدیة، یختبرن األثر االجتماعي للجندر على نحو غیر منصف وعادل

وعدماالجتماعيالوضعتدنيفيتنعكساالجتماعيالنوعسیاساتأنندركنحنالمساواة.نناصرنحن●
المساواة في الوصول إلى الموارد القیمة ألغلبیة النساء في معظم المجتمعات.

شخصیةبھویاتمؤطرةفھيونناصرھاالمرأةتجربةتنوعحولالفھمزیادةنقدرنحنجدیدة.لمعرفةنسعىنحن●
واجتماعیة متعددة.

ینبغيواللحیاتھاوالسیاسیةواالقتصادیةاالجتماعیةالسیاقاتمنیتجزأالجزءالمرأةحیاةبالسیاق.نلتزمنحن●
دراستھا بمعزل عنھا.

والممارسةوالعلومفالتعلیمالبشریة؛المؤسساتجمیعفيواالجتماعیةالشخصیةالقیمتدخلبالقیم.نعترفنحن●
والمناصرة االجتماعیة ال تخلو من القیم.

عدالةإقامةنحووالسیاسيواالقتصادياالجتماعيالتغییرلتحقیقبالعململتزماتنحنالتغییر.نناصرنحن●
متساویة لجمیع األشخاص.

توافقیةوالجماعیةالشخصیةالنتائجعلىتؤثرالتيالقرارصنععملیاتتكونأنیجبباإلجراءات.نلتزمنحن●
ومتسقة مع المبادئ النسویة لالحترام المتبادل وتكریم جمیع األصوات.

التيالمھنیةاألنشطةجمیععلىالنسویةالمبادئتطبیقیمكنأنھندركنحنالنفسیة.الممارسةنطاقنوسعنحن●
والبحث،المناھج،وتطویرالتربیة،وعلموالتقییم،والعالج،المشورةوتقدیموالوقایة،النظریة،بناءفیھا:نشارك

16واإلشراف، والقیادة، والتدریب المھني.

الُنُھج الرئیسیة لتدخالت الصحة النفسیة المستندة إلى النسویة

,Worell(بي.وریمر،جاي.ووریل،16 J., Remer, P.) .18ص،2010

,Worell(بي.وریمر،جاي.ووریل،15 J., Remer, P.) النساءتمكینالعالج:فينسویةنظروجھات).2010عامفيالتحدیثجرى،2003)
متاح مجاناً علىالمتنوعات (الطبعة الثانیة). ھوبوكین، نیو جیرسي: دار جون وایلي آند سنز للنشر. اُختیر ھذا الكتاب كمرجع على وجھ التحدید ألنھ

من العنف: أحدھما مع الناجیات من االغتصاب واآلخر مع الناجیات من عنف الشریكیتناول فصالن في الكتاب العمل مع الناجیاتاإلنترنت.
الحمیم.

,Moor(آیھ.مور،14 A.) .141ص)،2009)

,Gorey(إم.ومكالوم،دي.،وغلیسون،إن.،وریشتر،سي.،ودالي،كیھ،غوري،13 K., Daly, C., Richter, N., Gleason, D. &
McCallum, M.) .55-37): 1(29،االجتماعیةالخدمةأبحاثمجلةالنسوي.االجتماعيالعملُنُھجفعالیة )،2003)
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وكما17خاصاً".توجھاًولیستالنفسيللعالج"فلسفةالخبیرات،إحدىتعبیرحدعلىالنسویة،النفسیةالصحةرعایةتمثل
تعیشالذيالسیاقإدراكدونالنفسیةالمعاناةفھمیمكنالأنھإدراكتعززالنسویةإلىالمستندةالُنُھجفإناإلشارة،سبقت

:18فیھ المرأة، وھذا ینشئ مفھوم أن "الشخصي سیاسي". تتضمن بعض الُنُھج األساسیة للعالج النسوي ما یلي

للمرأة،المتعددةالھویاتعنالبحثتعزیزعلىھذاویشملللنساء.واالجتماعیةالشخصیةالھویاتبتنوعاالھتمام.1
وسلوكیاتھنالنساءتوقعاتتوّجھاالجتماعیةالھویةأنكیففھملتحسینال،أمواعیةبصورةتختبرھاكانتسواء

واإلثنیة،والعرق،االجتماعي،النوعالمثال،سبیلعلىالھویات،ھذهوتشملاالضطھاد.أواالمتیازاتمعوتجاربھن
الناجیاتإحدىمعالعملعندالمبدأھذاتطبیقویعنيالجنسیة.والمیولوالدین،االجتماعیة،والطبقةالجسدیة،والقدرة

الناجیةواستجاباتالجنسي،للعنفالتعرضعلىوالتنمیةوالھویة،والثقافیة،االجتماعیةالسیاقاتتأثیركیفیةفھم
Africanمعھدمنالمستفادةالدروسمنیتضحكماالتعافي.وعملیةللعنف، Institute for Integrated

Responses to Violence Against Women and HIV/AIDS،الخدمةومقدمةالناجیةإقرارینطويأنبدال
بالسیاق على فھم لمختلف أشكال العنف الھیكلي الذي تتعرض لھ النساء في شبكة المعھد:

تتمثل إحدى ركائز الُنُھج النسویة األفریقیة التحویلیة في االعتراف بعالقات القوة الھیكلیة التي تقوم علیھا الضائقة
الفردیة والجماعیة والتي تؤدي إلى استمرارھا واالستجابة لھا. وتمیل مفاھیم الصدمة في علم النفس الغربي إلى

االستناد لفكرة تعتمد على االمتیاز، مفادھا أن العالم عادل ومنصف في المقام األول، وأن ما یفعلھ العالج ھو
"إعادة" الفرد إلى عالم یسوده السالم أو السعادة – وأن ھذا األمر ممكن إذا تم العمل علیھ باستمرار وبإرشادات
عالجیة مھنیة مناسبة. وبالنسبة للنساء الالتي ُولِدن في ظل الحرب، والتھمیش االقتصادي، واألعراف التمییزیة

ھذا،عامل توتر. ویعنيبذاتھللعنصریة، والتحیز الجنسي، وكراھیة المثلیة الجنسیة، وكراھیة األجانب، فإن العالم
بدوره، أن النضال ضروري لتغییر الجذور الھیكلیة للمعاناة، بینما تساھم العالجات الفردیة أو الجماعیة في بناء

19القدرة على إدارة تأثیرات عوامل اإلجھاد الھیكلیة ھذه أو التعامل معھا في الحیاة الیومیة.

تنطويالوعي.لزیادةنھجتطبیقوالناجیات،معالعالجيالعملفيواالضطھاداالجتماعيبالنوعصراحًةاالعتراف.2
أجلمنلالضطھاد،المجتمعیةالھیاكللفھمالنفسیة،الصحةعالجفيالمنخرطاتالنساءمساعدةعلىالوعيزیادة
الجنسيوالتحیزاإلشكالیةاالجتماعیةلألعراففھمإلىالنفسیةالصحةمشكالتعلىالذاتلومموقفتحویل

اعتاللفيتساھمالتيالجنسیةالمثلیةكراھیةأواإلعاقة،ذواتاألشخاصضدالتمییزأوالعنصریة،أوالمؤسساتي،
یشاركناألخریاتوأنمعاناتھنفيالوحیدالسببلسنأنھنإدراكعلىالنساءالوعيزیادةوتساعدالصحة.

فيبلوالسلوكیة)،المعرفیةالتدخالتفيغالباًالحالھو(كماالعمیلةتصوراتتغییرفيالھدفیتمثلالمشكالتھن.
دعم التفكیر في المشكلة وبحث كیفیة إدارة األدوار االجتماعیة والجندریة المجحفة، و/أو تحدیھا، و/أو التغلب علیھا.

الجانيوُیحّملالناجیات.إحدىمعالعملخاللالوعيزیادةتطبیقعندالجنسيللعنفالمجتمعيالسیاقُیستكَشف
خطؤھایكنلمالجنسيالعنفأنرؤیةعلىالناجیةمساعدةوتتمأبداً.الناجیةُتالموالأفعالھعنالكاملةالمسؤولیة

االضطھادمنیتجزأالجزءاًالنساءضدالجنسيالعنفُیعتَبرتجاھھا.لآلخرینالسلبیةاألفعالردودتحديوعلى
اضطھادإلىاألبويالنظامخاللھامنیھدفالتياألساسیةالوسائلإحدىأنھعلىُیفَھموھوللنساء،االجتماعي

أيبسببیكنلملإلیذاءتعرضھنأنإدراكعلىمساعدتھنخاللمنالناجیاتیمّكنأنالمنظورلھذاویمكنالنساء.
مساھمة من جانبھن، بل كان جزءاً من اإلیذاء المنھجي األكبر للنساء في ظل النظام األبوي.

ماوغالباًالناجیات.علىباللوموتلقيالجناةتحميالتيبالخرافاتملیئةاالجتماعیةالسیاقاتأنالنسويالعالجیفھم
إعادةإلىیؤديقدمما—صراحًةوحتى—ضمنیاًالخرافاتھذهوالطبیونوالقضائیون،القانونیین،الممارسونیؤید
األحیان،أغلبفيجنسي،االعتداءعنمابطریقةالمسؤولیةالناجیةتحمیلویتجلىالمساعدة.تطلبالتيالناجیةإیذاء

Horn(جايھورن19 J)، والتنمیة،االجتماعيالنوعأفریقیة،نسویةابتكاراتالتنمیة:فيالنفسیةوالصحةالعاطفیةالرفاھیةاستعمارإنھاء .2020
13552074.2020.1717177/10.1080الرقمي: الغرض،معرف1:28،85-98

,Worell(بي.وریمرجاي.ووریل،منومكّیفةمقتبسةالُنُھجھذه18 J., Remer, P) وغلیسون،إن.،وریشتر،سي.،ودالي،كیھ،غوري،؛2010
,Gorey(إم.ومكالوم،دي.، K., Daly, C., Richter, N., Gleason, D. & McCallum, M.) Israeli(ديوسانتور،آیھإسرائیلي،)،2003)

A and Santor D)، ,Moor(آیھ.مور،.2000 A.) (2009.(

,Moor(آیھ.مور،17 A.) .3ص)،2009)

6

https://doi.org/10.1080/13552074.2020.1717177


خرافاتبتأییدتخاطرنالنفسیةالصحةخبیراتوحتىالملونة.البشرةذواتالنساءذلكفيبمااألقلیات،للنساءبالنسبة
تعزیزإلىالجنسياالعتداءلصدمةالمرأةتعرضعلىالفرديالطابعإضفاءیؤديعندماالحالھوكمااالغتصاب،

استیعابكیفیةعنالبحثحدإلى—الخرافاتلھذهالتصديویشكلوعواقبھ.العنفعنبالمسؤولیةالضحیةشعور
الناجیات أنفسھن لھذه الخرافات داخلیاً — جزءاً مھماً من العالج النسوي للناجیات من العنف الجنسي.

خدماتمقدمةبینالقوةفروقالنھجھذافيتقلالنفسیة.الصحةخدماتومقدمةالناجیةبینالمساواةعالقةتشجیع.3
المعالجةوتستخدمخبیرة.بصفتھاالخدمةمقدمةنموذجعناالبتعادأجلمنالعالج،تتلقىالتيوالمرأةالنفسیةالصحة
أفعالھاردودتكونكیفمعرفةعلىوتساعدھاالصدمة،منالتعافيعملیةكیفیةالعمیلةمعلتشاركخبرتھاالنفسیة
حیثومن(لفظیاًالمعالجةتعززالمساواة،قدمعلىالناجیةإلىوبالنظرمنھا.نجتالتيالصدمةإلىبالنظرطبیعیة

العالقة) فكرة أن المعالجة والناجیة تعمالن معاً من أجل تعافي الناجیة.

لكلالفطریةوالقوةبالقیمةالحقیقيواالعتقادلألحكامالُمصدرغیراالحترامإلىیستندالنسويالعالجفيالنھجھذا
الجنسياالعتداءیسلبھماماغالباًاللذینالذاتوتقدیربالكرامةالناجیاتإحساسالستعادةالفرصةیتیحوھوامرأة.
وُتشّجعالجنسي.االعتداءیسببھماأنیمكناللذینللسیطرةالعمیقوالفقداإلھانةمواجھةھذاالعالجلنھجویمكنمنھا.

العنف،أثناءحدثلماتصوراتھاذلكفيبمالألمور،وتقدیرھاتجربتھافيوالثقةشخصیةأھدافتحدیدعلىالناجیة
حتى لو كانت ال تتماشى مع التصورات المجتمعیة التي تعزز إلقاء اللوم على الضحیة.

الذكور،سلطةتؤكدالتيالتقلیدیةاألبویةاألعرافعنبمنأىوالشخصیةاالجتماعیةالقوةمفاھیمتصورإعادة.4
علىالمبدأھذاویركزللنساء.الذاتیینوالتقدیرالقیمةتمنحعملیةضمانذلك،منبدالًووسیطرتھم،وامتیازھم،

تقدیرعلىقدرتھاوتطویرقوتھا،نقاطتحدیدعلىالعالجتتلقىالتيالمرأةُتشّجعحیثالقوة،نقاطعلىالقائمالنھج
فيمتجذراًوالعجزالذاتبكراھیةالناجیاتشعوریكوناألحیان،منكثیروفيتعزیزھا.أوالذاتیةورعایتھانفسھا
أنیجبذلك،وبإدراكداخلیاً.األشخاصبأذھانالمترسخةالضحیةعلىالمجتمعياللومإلقاءبخرافاتالمرتبطالعار
فيمجدیةتغییراتإلحداثلإلدراكجدیدةطرقاقتراحفيماھرةالنسویةالنفسیةالصحةخدماتمقدمةتكون

اإلدراك الذاتي للناجیة بطریقة تستند إلى فھم حقیقي للسیاق المجتمعي األبوي.

سبیل(علىالنساءإلىغالباًُتنَسبالتيالصفاتقیمةمنتقللالتياألبویةوالتقالیدوالخرافات،األعراف،صیاغةُتعاد
تعریفوُیعادواالھتمام).الرعایةالمثال،سبیل(علىاإلیجابیةإلىالسلبیةمنالعاطفة)فياإلفراطالمثال،

یفھمالذي"المرضیة"منظورعكسعلىللنجاة،وموجھةإیجابیةأنھاعلىبالناجیةالخاصةالتكیفاستراتیجیات
االضطالععلىالناجیاتتشجیعویمكن.النفسيالمرضأواالضطرابمنظورمنللناجیةالنفسیةالصحةاستجابة
بناءللناجیاتیمكنكماللتأقلم.جدیدةاستراتیجیاتتطویرإلىباإلضافةذاتیة،نظروجھاتوتبنيتقلیدیة،غیربأدوار

صورة ذاتیة إیجابیة أوسع نطاقاً من تلك التي تحددھا األعراف والقیم األبویة.

الُنُھجلھذهأطروضعیتمبینماالناجیاتمعالعالجیةالتدخالتأشكالجمیعلتحسینالُنُھجھذهمنعناصراستخدامیمكن
الناجیاتمعیعملنالالتيالخدمةمقدماتجمیعتتلقىأنالمھممنذلك،ومعالمتخصص.النفسیةالصحةعالجحول

المھمفمنأعاله،صراحًةذلكذكرعدممنالرغموعلىضرر.أيفيتسببھنعدملضمانكافیینوإشرافاًتدریباًمباشرًة
أیضاً أن یكون لدى الناجیات إمكانیة الوصول إلى مقدمات خدمات الرعایة الصحیة النفسیة، مدربات ومتخصصات.

المبادئ القائمة على الممارسة في العمل الجماعي النسوي

أنیمكنالجماعيالعالجأنمالحظةالمھمفمناألفراد،الناجیاتمعالتدخالتعلىأعالهالمذكورةالمعلوماتتركزبینما
المھممنالناجیات،معالتدخالتجمیعمعالحالھوكماذلك،ومعالجنسي.االعتداءمنللناجیاتأیضاًفعاالًتدخالًیكون
وسالمتھن،واحتیاجاتھن،الناجیاتلحقوقاألولویةوتعطيالناجیاتعلىتركزالتيالمبادئمعالجماعیةالُنُھجتتوافقأن

مناسبة،حمایةإجراءاتوجودعدمحالفيالضررمنالمزیدإحداثفيالجماعیةالتدخالتتتسببأنیمكنوسریتھن.
أیضاًالضررینتجأنویمكناالجتماعي.النوععلىالقائمالعنفأخصائیاتجانبمنالتدخالتقیادةضمانذلكفيبما
بیئاتإلىأعاله)المذكورالطبي""النموذجالمثالسبیل(علىالنفسیةالصحةفيالغربیةاألبویةاألسالیبنقلمحاولةعن

غیر غربیة، على النحو الذي یؤكده التعلم من خبیرات الصحة النفسیة األفریقیات.

7



الصمودعلىالجماعیةقدراتھنوتعززورفاھھنالناجیاتبسالمةتھتمالتيالجماعیة،للتدخالتیمكنأخرى،ناحیةمن
نسوينموذجعلىاألمثلةأحدوفيإیجابیة.نتائجإلىتؤديأنثقافیاً،والمناسبةالنسويالتوجھذاتاألسالیبخاللمن

برنامجفيإدخالھجرىوالذياالغتصاب،منناجیاتبالغاتنساءمنوإثنیاًعرقیاًمتنوعةلمجموعةالجماعيللعالج
فيالنسويالمحتوىلدمجاستراتیجیاتُوِضَعتالمتحدة،الوالیاتفيالمستشفیاتإحدىفياالغتصابألزمات

لتنوعاالحتراموبناءالمجموعات،عضواتبینالمتبادلةالمساعدةودعمالنسویة،بالعملیةوااللتزامالمجموعة،
20المجموعة.

ھذهوتحدث“.المتبادلة”المساعدةعملیةفيالتدخلھذاخاللمنُحددتالتيالجماعيللعملالخاصةالقیمإحدىتمثلت
ویمكنھن،العضوات.زمیالتھنمساعدةأجلمنالخاصةواحتیاجاتھنتجاربھنمنالعضواتتستفیدعندماالعملیة

تكونأنیمكنعدةجوانبالمتبادلةالمساعدةوتتضمنلألخریات.المساعدةتقدیمخاللمنالتمكینوتحقیقالتعلمبدورھن،
مھمة في العمل مع الناجیات من االعتداء الجنسي:

موضوعاتالمجموعةعضواتتستكشفحیثالجنس،أوالسلطةمثلالمحظورة،الموضوعاتمناقشةفرصة.1
یعتبرنھا ممنوعة في العالم الخارجي؛

ظاھرة "جمیعنا في مركب واحد" التي نشھدھا عندما تشعر عضوات المجموعة أنھن لسن وحدھن فیما یشعرن؛.2
االستعاضةعلىوینطويالوعيزیادةفيیساھمالمضطھدین،بالسكانیتعلقفیماسیماالشامل،منظورتكوین.3

عن لوم الذات بفھم أوسع للقوى المجتمعیة التي تساھم في المشكالت الفردیة؛
بعضھنمعالحقیقيالتعاطفوإظھاربصراحةمشاعرھنعنالتعبیرعلىالعضواتُتشّجعحیثالمتبادل،الدعم.4

البعض؛
كأفرادوإنجازاتھنككل،المجموعةونمومنھن،لكلالفرديبالنموالعضواتتھتمحیثالمتبادل،الطلب.5

وكمجموعة وتستثمرن في ذلك.

فيبماالجنسي،االعتداءمنالناجیاتمعالنسویةعلىالمستندالجماعيللعملاألخرىالمفیدةالسماتأیضاًالتدخلحدد
مشاركینوجودعدموضمانالنساء،تؤذيالتيوالسیاسیةاالجتماعیةالعواملمعرفةعلىوالتأكیدالنساء،عزلةإنھاءذلك

علىبالعملالمجموعةلعضواتالتدخلوسمحمھاراتھن.وتنمیةالنساءتمكینودعمبّناءة،جماعیةكاستراتیجیةذكور
الموضوعاتبعضوتضمنتوعواقبھ.األبويبالنظاموضوحاًأكثروعیاًفیھیشّكلنكّنالذيالوقتفيالفردیةالمشكالت

التي جرى تناولھا خالل العمل الجماعي ما یلي:
السیاق النسوي/بناء الوحدة كنساء●
العار واللوم●
صعوبة منح الثقة●
التكتم والعزلة●
مناقشة الموضوعات المحرمة●
احترام االختالفات●
بناء المھارات●

للمشاركاتمفیداًلیسالناجیاتمعالجماعيللعملالنسویةالُنُھجتطبیقأنإلىالتدخللھذاالنوعیةالمراجعةنتائجتوصلت
فحسب، بل ھو أداة مھمة للتغییر االجتماعي والعدالة االجتماعیة.

,Clemans(إس.كلیمانس،20 S.) )2(28مجلدالمجموعات،معاالجتماعيالعملاالغتصاب،“منالناجیاتللنساءنسویة”مجموعة.2005
2005.
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فيمذكورھوكمااإلنسانیة،األوضاعفيفوائدیحققأنبعنایةوالمدروسالنسویةالُنُھجإلىالمستندالجماعيللعملیمكن
فقدالفردي،الشفاءتعزیزأجلمنلقصتھاامرأةكلسردأھمیةعلىھذهالحالةدراسةتؤكدوبینماأعاله.الحالةدراسة
التالیةالخطوةاتخاذأنإلىأفریقیامنمختلفةأجزاءفيیعملنالالتياالجتماعيالنوععلىالقائمالعنفأخصائیاتخلصت

یعززأنویمكنالناجیاتتعافيجوانبمنمھماًجانباًأیضاًیكونأنیمكن—الھیكلیةالمساواةعدمیتحدىنضالنحو—
21قدرة الناجیات على الصمود.

الخالصة

فياالجتماعيالنوععلىالقائمالعنفمنللناجیاتالنفسیةالصحةتدخالتحولمحدودةإرشاداتھناكاآلن،حتى
للعنفبالنسبةالتدخلبالتفصیلتوضحالاالجتماعيالنفسيوالدعمالنفسیةالصحةإرشاداتومعظماإلنسانیة.األوضاع

القائمالعنفمنبالناجیاتالخاصةاالجتماعيالنفسيوالدعمالنفسیةالصحةإرشاداتوتركزاالجتماعي.النوععلىالقائم
ھذهمنالعدیدأنمنالرغموعلىاألخرى.المجتمعیةوالتدخالتالحالةإدارةعلىأكبربصورةاالجتماعيالنوععلى

نحوعلىمفصلةتدخالتأيتوجدفالوتعززھا،ومبادئھاالنسویةالُنُھجإلىالمستندةالرعایةمبادئتعكسقدالتدخالت
صریح وفقاً لإلطار النسوي.

منأخرىأجزاءمناإلرشاداتبعضإلىباإلضافةاألرضیة،الكرةشمالمناألدلةمنكبیرةمجموعةتشیرذلك،ومع
النوععلىالقائمالعنفمنالناجیاتمعالنفسیةالصحةتدخالتفيالنسویةإلىمستندةُنُھجتطبیقأھمیةإلىالعالم،

ذلكفيبماالنفسیة،الصحةتدخالتمنمتعددةأنواعمعأعاله،موضحھوكماالُنُھج،ھذهتكییفیمكناالجتماعي.
مبادئعلىالتدخالتیبنینالُمماِرساتأنطالما—السلوكيالمعرفيالعالجمثلالمتخصصة،النفسیةالصحةتدخالت

الممارسة اآلمنة واألخالقیة لالستجابة للعنف القائم على النوع االجتماعي.

منللناجیاتالنفسیةللصحةالمتخصصالعالجعلىالتعلیميالموجزھذافيالتدخالتركزتبینماذلك،إلىوباإلضافة
أنواعجمیعمعللعملالنسویةإلىالمستندةالنفسیةالصحةرعایةمبادئمنالعدیدتطبیقأیضاًفیجبالجنسي،العنف

منالواقع،فياالجتماعي.النفسيوالدعمالنفسیةاألولیةاإلسعافاتذلكفيبماتخصصاً،أقلتدخالتفيوكذلكالناجیات،
لموإنحتىبالفعل،المبادئھذهمنالعدیدیطبقناالجتماعيالنوععلىالقائمالعنفأخصائیاتمنالعدیدأنالمحتمل
الصدارة،فيالنسویةإلىالمستندةالُنُھجعنالناتجالتعلموضعالمفیدمنذلك،ومعالنسویة.إلىمستندةبأنھایوضحن

وبصورة أكثر وضوحاً، عند العمل في مجال العنف القائم على النوع االجتماعي مع الناجیات في األوضاع اإلنسانیة.

النفسیةالصحةتدخالتتنفیذیتمالعندماللناجیاتمحتملضررفيالتسببحیثمنالمخاطرفھمأیضاًالمفیدومن
تواجھقدالتيالتحدیاتفھمالمفیدمنسیكونأخیراً،النسویة.إلىوتستندالناجیات،علىوتركزالمبادئ،علىتقومبطریقة
النوععلىالقائمالعنفمنالناجیاتمعاالجتماعيالنفسيوالعملالنفسیةالصحةمجالفيصریحنسوينھجتطبیق

النسویةعلىالمستندةالنفسیةالصحةتدخالتحولالمعلوماتإلىاالفتقاریشیراإلنسانیة.األوضاعفياالجتماعي
ممارساتمراجعة)1إلىماسةحاجةوجودإلىالطوارئأوضاعفياالجتماعيالنوععلىالقائمالعنفمنللناجیات
للُنُھجعكسھالمدىأفضلفھمالكتسابالطوارئحاالتفيالحالیةاالجتماعیةالنفسیةوالممارساتالنفسیةالصحة
الُنُھجإلىالمستندةاالجتماعیةالنفسیةوالتدخالتالنفسیةالصحةتدخالتاختبار)2ولھا،وتعزیزھاالنسویةعلىالمستندة

النسویة وتوسیع نطاقھا في حاالت الطوارئ.

تحویلیةوضع تصور لمفھوم الصدمة في أفریقیا: ُنُھج نسویةانظري:21
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,Elliott(دي.وآر.بیالجاك،وبيإي.،دي.إلیوت، D. E., P. Bjelajac, R. D(.،إس.إل.فالوت)Fallot, L. S(.وبي.ماركوف
Markoff(جي. and B. G(.،جي.بي.رید)Reed, B.G.) الواعیةالخدماتمبادئالصدمة:نكرانأوبالصدمةالوعي.2005

.461-477):4(33المجتمعيالنفسعلممجلةللنساء.وتنفیذھابالصدمات
https://www.mappingthemaze.org.uk/wp-content/uploads/2017/08/Trauma-Informed-Care-Services

-for-Women.pdf

,Goodman(آر.إس.وفاینتراوب،إي.،وسباركس،إي.،آر.والتا،إي.،جاي.وھیلمز،بي.،ولیانغ،آیھ.،إل.غودمان، L. A.,
Liang, B., Helms, J. E., Latta, R. E., Sparks, E., & Weintraub, S. R.) النفسياإلرشادأخصائیاتتدریب.2004

):6(32،النفسياإلرشادأخصائیاتمجلةالعمل. فيالثقافاتوالمتعددةالنسویةالمبادئاالجتماعیة:العدالةمجالفيكعامالت
793–836 .
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https://odihpn.org/wp-content/uploads/2018/06/HE-72-web.pdf
http://www.haworthpress.com/web/SWG
https://www.researchgate.net/publication/271674256_The_Effectiveness_of_Feminist_Social_Work_Methods
https://www.researchgate.net/publication/271674256_The_Effectiveness_of_Feminist_Social_Work_Methods
https://doi.org/10.1080/13552074.2020.1717177
https://feministtherapy.files.wordpress.com/2009/12/reviewing-effective-components-of-feminist-therapy.pdf
https://feministtherapy.files.wordpress.com/2009/12/reviewing-effective-components-of-feminist-therapy.pdf
https://www.researchgate.net/publication/290820115_From_victim_to_empowered_survivor_Feminist_therapy_with_survivors_of_rape_and_sexual_assault
https://www.researchgate.net/publication/290820115_From_victim_to_empowered_survivor_Feminist_therapy_with_survivors_of_rape_and_sexual_assault
https://www.mappingthemaze.org.uk/wp-content/uploads/2017/08/Trauma-Informed-Care-Services-for-Women.pdf
https://www.mappingthemaze.org.uk/wp-content/uploads/2017/08/Trauma-Informed-Care-Services-for-Women.pdf


,Webster(سي.إي.ودن،سي.دي.ویبستر، D.C. & Dunn, E.C.) النساءمجلةالصدمة.حولنسویةنظر. وجھات2005
.142-4:28،111-3،والعالج

https://static1.squarespace.com/static/5435e221e4b083e263348982/t/570be2e007eaa02ea9dd358
3/1460396768306/01_Webster_Dunn%2C2005.pdf

أبحاث من األوضاع اإلنسانیة (غیر خاصة بالُنُھج المستندة على النسویة)

,Bangpan(آیھ.وتشیومنتو،إل.،وفیلیكس،كیھ.،ودیكسون،إم.،بانغبان، M., Dickson, K., Felix, L. and Chiumento,
A.)، منھجي.استعراضاإلنسانیة:الطوارئبحاالتالمتأثرینعلىاالجتماعيالنفسيوالدعمالنفسیةالصحةتدخالتتأثیر.2017

برنامج األدلة اإلنسانیة. أكسفورد: منظمة أوكسفام بریطانیا العظمى.
https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/620214/rr-mental-health-psycho
social-support-programmes-160317-en.pdf;jsessionid=885AAEC228FE086AC383782C382DC4C1?seq

uence=8

,Bass(وآخرون.جاي.باس، J. et al.)، نیومجلةالجنسي،العنفمنالكونغولیاتللناجیاتالنفسيللعالجمنضبطةتجربة.2013
https://gbvresponders.org/wp-content/uploads/2014/07/Bass-NEJM.pdf.2191-2182صالطبیة،إنغالند

,Charlson(إسوساكسینا،إتش.،ووایتفورد،جاي.،وكورنیت،آیھ.،وفالكسمان،إم.،أومرین،وفانإف.،تشارلسون، F., van Ommeren,
M., Flaxman, A., Cornett, J., Whiteford, H., and Saxena, S ) العالمیةالصحةمنظمةعنصادرةجدیدةتقدیرات)2019)

،48-240ص.:394؛2019النسیتمجلةتلوي،وتحلیلمنھجياستعراضالنزاع:أوضاعفيالعقليلالضطرابات
https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2819%2930934-1

,Dickson(إم.وبانغبان،كیھ.دیكسون، K. and Bangpan, M.)، برامجتنفیذتواجھالتيالتیسیروعواملالعوائقھيما.2018
الصحة النفسیة والدعم النفسي االجتماعي المقدمة للسكان المتأثرین بحاالت الطوارئ اإلنسانیة وتلقیھا؟ تجمیع لألدلة النوعیة،

13-1ص.،21ھـ،5)،2018(العالمیةالنفسیةالصحةمجلة
https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/113FB81CE3CE23
F562BA0D5E2281954D/S2054425118000122a.pdf/what_are_the_barriers_to_and_facilitators_
of_implementing_and_receiving_mhpss_programmes_delivered_to_populations_affected_by_

humanitarian_emergencies_a_qualitative_evidence_synthesis.pdf

,Tol(إم.أومرین،وفانسي.،وغارسیا-مورینو،سي.،ومیرجینتالر،سي.،إم.وغرین،إف،وستافرو،آیھ.،دبلیو.تول، W. A.,
Stavrou, V., Greene, M. C., Mergenthaler, C., Garcia-Moreno, C., & van Ommeren, M.)، تدخالت.2013

الصحة النفسیة والدعم النفسي االجتماعي للناجیات من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي أثناء النزاع المسلح:
.180-179):2(12،النفسيللطبالعالمیةللجمعیةالرسمیةالمجلةالعالمي:النفسيالطبمنھجي. استعراض

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3683274/

أدوات ومبادئ توجیھیة

الُنُھج المستندة إلى النسویة

,Blanch(دي.وبیني،بي.،وفیلسون،آیھ.،بالنش، A., Filson, B., Penney, D.) الواعياألقراندعمفيالنساءإشراك).2012)
بالصدمات: دلیل. المركز الوطني للرعایة الواعیة بالصدمات، مركز الخدمات الصحیة الوطنیة.

https://www.nasmhpd.org/sites/default/files/PeerEngagementGuide_Color_REVISED_10_2012.pdf
,Covington(إس.،كوفینغتون S.) مركزجوال:الللنساء.المجتمعیةالخدماتلمقدماتبالصدماتالوعيأدواتمجموعة).2016)

-http://www.onesmallthing.org.uk/wpوالعدالة.االجتماعيالنوع
content/uploads/2016/06/Becoming-trauma-informed-tool-kit-for-womens-

community-service-providers-May-2016.pdf
,Covington(بي.وبلوم،إس.،كوفینغتون S. & Bloom, B.) الاالجتماعي.للنوعمراعیةتقییمأداة).2017فيمنقَّح،2008)

جوال: مركز النوع االجتماعي والعدالة.
http://centerforgenderandjustice.org/assets/files/2013/GRProgramAssessment Tool-CJ-Final.pdf
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https://static1.squarespace.com/static/5435e221e4b083e263348982/t/570be2e007eaa02ea9dd3583/1460396768306/01_Webster_Dunn%2C2005.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5435e221e4b083e263348982/t/570be2e007eaa02ea9dd3583/1460396768306/01_Webster_Dunn%2C2005.pdf
https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/620214/rr-mental-health-psychosocial-support-programmes-160317-en.pdf;jsessionid=885AAEC228FE086AC383782C382DC4C1?sequence=8
https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/620214/rr-mental-health-psychosocial-support-programmes-160317-en.pdf;jsessionid=885AAEC228FE086AC383782C382DC4C1?sequence=8
https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/620214/rr-mental-health-psychosocial-support-programmes-160317-en.pdf;jsessionid=885AAEC228FE086AC383782C382DC4C1?sequence=8
https://gbvresponders.org/wp-content/uploads/2014/07/Bass-NEJM.pdf
https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2819%2930934-1
https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/113FB81CE3CE23F562BA0D5E2281954D/S2054425118000122a.pdf/what_are_the_barriers_to_and_facilitators_of_implementing_and_receiving_mhpss_programmes_delivered_to_populations_affected_by_humanitarian_emergencies_a_qualitative_evidence_synthesis.pdf
https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/113FB81CE3CE23F562BA0D5E2281954D/S2054425118000122a.pdf/what_are_the_barriers_to_and_facilitators_of_implementing_and_receiving_mhpss_programmes_delivered_to_populations_affected_by_humanitarian_emergencies_a_qualitative_evidence_synthesis.pdf
https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/113FB81CE3CE23F562BA0D5E2281954D/S2054425118000122a.pdf/what_are_the_barriers_to_and_facilitators_of_implementing_and_receiving_mhpss_programmes_delivered_to_populations_affected_by_humanitarian_emergencies_a_qualitative_evidence_synthesis.pdf
https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/113FB81CE3CE23F562BA0D5E2281954D/S2054425118000122a.pdf/what_are_the_barriers_to_and_facilitators_of_implementing_and_receiving_mhpss_programmes_delivered_to_populations_affected_by_humanitarian_emergencies_a_qualitative_evidence_synthesis.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3683274/
https://www.nasmhpd.org/sites/default/files/PeerEngagementGuide_Color_REVISED_10_2012.pdf
http://centerforgenderandjustice.org/assets/files/2013/GRProgramAssessment%20Tool-CJ-Final.pdf


,Enns(آر.وفاسینغر،إي.،وویلیامزسي.،إنز، C, Williams E. and Fassinger, R.) الثقافات:متعددالنسويالنفسعلم.2012
النسوي متعدد الثقافات.دلیل أكسفورد لعلم النفسالنشوء، والتغییر، والتحدي.

https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199744220.001.0001/oxfordhb-97
80199744220-e-1?print=pdf

شيءمجردمنأكثر"أنا).2014(وویلز،وإنجلتراالمتحدةالمملكةفياالغتصابأزمةمعبإیجابیةالتعاملالنسویة،إمكانمنظمة
واحد": ورقة توجیھیة صادرة عن منظمة إمكان النسویة، التعامل بإیجابیة مع أزمة االغتصاب في المملكة المتحدة وإنجلترا وویلز حول

https://www.basw.co.uk/system/files/resources/basw_111834-7_0.pdfالنفسیة.والصحةالنساء

الصدماتخبیرتيمعاإلنترنتعبرمقابلةبالنفس.والثقةالقوةبالصدمات:المتعلقالعمل.2017تموز/یولیوموندیال،میدیكامنظمة
كارین غریس وبیترا كیلر، ُنُھج األقران

https://www.medicamondiale.org/en/nc/latest/trauma-work-strong-and-self-confident.html

لجنة اإلنقاذ الدولیة، مجموعة أدوات النھوض بالنساء، في انتظار النشر.
https://gbvresponders.org/women-rise-a-gender-based-violence-pss-toolkit/

انظري أیضاً أخصائیات العنف القائم على النوع االجتماعي العامالت في شرق وجنوب أفریقیا یشاركن خبراتھن في العالج النسوي
نسویة تحویلیةوضع تصور لمفھوم الصدمة في أفریقیا: ُنُھجالتحویلي ھنا:

المبادئ التوجیھیة العامة لحاالت الطوارئ اإلنسانیة

علىالقائمالعنفمناھضةلبرامجالوكاالتبینالمشتركةالدنیاالمعاییر.2019االجتماعي،النوععلىالقائمالعنفمسؤولیةمحور
:6و،5و،4المعاییرالطوارئ،حاالتفياالجتماعيالنوع

https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/19-200_Minimun_Standards_Report_ENGLISH-N
ov.FINAL_.pdf

الوكاالتبینالمشتركةالتوجیھیةالمبادئ.2017وآخرون،االجتماعيالنوععلىالقائمالعنفمعلوماتإدارةلنظامالتوجیھیةاللجنة
إلدارة حاالت العنف القائم على النوع االجتماعي: تقدیم خدمات الرعایة وإدارة الحاالت للناجیات من العنف القائم على النوع

االجتماعي في األوضاع اإلنسانیة.
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/file

s/interagency-gbv-case-management-guidelines_final_2017_low-res.pdf

والدعمالنفسیةالصحةبشأنالوكاالتبینالمشتركةالدائمةللجنةالتوجیھیةالمبادئ.2007الوكاالت،بینالمشتركةالدائمةاللجنة
المشتركة بین الوكاالت.، جنیف: اللجنة الدائمةالنفسي االجتماعي في حاالت الطوارئ

https://interagencystandingcommittee.org/system/files/legacy_files/guidelines_iasc_mental_he
alth_psychosocial_june_2007.pdf

,Ezard(إم.أومرین.وفانإن.إیزارد، N., van Ommeren. M.) واالحتیاجاتالنفسیةالصحةالحتیاجاتاالستجابة.2011
الثاني/نوفمبرتشرین30-28نھائي.تقریربالنزاعات.المتأثرةاألوضاعفيالجنسيالعنفمنللناجیاتاالجتماعیةالنفسیة
فرنسا.فیرني-فولتیر،سویتس،آندباركفندق،2011

http://iansa-women.org/sites/default/files/newsviews/MHPSS%20SVC%20Final%20Report%203%2
0March%202012-1.pdf

تكونعندمااالجتماعيالنوععلىالقائمالعنفمنالناجیاتدعمكیفیةالجیب:دلیل.2015الوكاالت،بینالمشتركةالدائمةاللجنة
الجھة الفاعلة المعنیة بالعنف القائم على النوع االجتماعي غیر متاحة في منطقتھن.

https://gbvguidelines.org/en/pocketguide/

یجبالذيمااإلنسانیة:الطوارئحاالتفياالجتماعيالنفسيوالدعمالنفسیةالصحة.2010الوكاالت،بینالمشتركةالدائمةاللجنة
جنیف: اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت،على الجھات الفاعلة المعنیة بالصحة اإلنسانیة معرفتھ؟

https://www.who.int/mental_health/emergencies/what_humanitarian_health_actors_should_know.
pdf
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https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199744220.001.0001/oxfordhb-9780199744220-e-1?print=pdf
https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199744220.001.0001/oxfordhb-9780199744220-e-1?print=pdf
https://www.medicamondiale.org/en/nc/latest/trauma-work-strong-and-self-confident.html
https://www.youtube.com/watch?v=z_E3pkPh78g
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/interagency-gbv-case-management-guidelines_final_2017_low-res.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/interagency-gbv-case-management-guidelines_final_2017_low-res.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/legacy_files/guidelines_iasc_mental_health_psychosocial_june_2007.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/legacy_files/guidelines_iasc_mental_health_psychosocial_june_2007.pdf
https://gbvguidelines.org/en/pocketguide/
https://www.who.int/mental_health/emergencies/what_humanitarian_health_actors_should_know.pdf
https://www.who.int/mental_health/emergencies/what_humanitarian_health_actors_should_know.pdf


المنظمةوالنزوح.الطوارئحاالتفيالمجتمعياالجتماعيالنفسيوالدعمالنفسیةالصحةحولدلیل.2019للھجرة،الدولیةالمنظمة
الدولیة للھجرة، جنیف.

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/manual_july_02_2019r2.pdf
,Sveaass(نورا.سفیاس، Nora.) العنفمنالناجیاتمساعدة-االجتماعيالنوععلىالقائموالعنفالنفسیةالصحة.2014

الجنسي في النزاع - دلیل تدریبي.
https://www.researchgate.net/publication/277197998_Mental_Health_and_Gender_Based_vio

lence_-_helping_Survivors_of_sexual_violence_in_conflict_-_a_training_manual

المعلومات،صفحةالطوارئ،حاالتفيالنفسیةالصحة.2019العالمیة،الصحةمنظمة
https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-in-emergencies

2020-2013النفسیةالصحةعملخطة.2013العالمیة،الصحةمنظمة
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/89966/9789241506021_eng.pdf;jsessionid=DE6

FA4695D0948BC5864880009A1B282?sequence=1

النفسيوالدعمالنفسیةالصحة.2012المتحدة،األممومبادرةوالیونیسف،للسكان،المتحدةاألمموصندوقالعالمیة،الصحةمنظمة
.2012العالمیة،الصحةمنظمةجنیف:والتدخالت.المبادئبالنزاعات:المتعلقالجنسيالعنفلحاالتاالجتماعي

https://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/rhr12_18/en/

الجنسيالعنفمنللناجیاتالمجتمعياالجتماعيالنفسيالدعمفيوالمحظورةالمسموحةالممارسات.2012العالمیة،الصحةمنظمة
في األوضاع المتأثرة بالنزاعات.

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/75175/WHO_RHR_HRP_12.16_eng.pdf;jsessionid
=5E1795F6461A03DF0B8F51ACE392135B?sequence=1

مكتب مساعدة محور مسؤولیة العنف القائم على النوع االجتماعي
اإلنسانیاتللممارساتتقنيوإرشادوتحلیل،بحث،خدمةھواالجتماعيالنوععلىالقائمالعنفمحورمساعدةمكتب

المستوىعلىالطوارئحاالتفيلھواالستجابةاالجتماعيالنوععلىالقائمالعنفمنالوقایةمجالفيالعامالت
منمجموعةجانبمناالجتماعيالنوععلىالقائمالعنفمحورمساعدةمكتبخدماتُتقّدموالقُطري.واإلقلیمي،العالمي،
لضمانالجھودوُتبَذلالمباشرة. االجتماعیةالتنمیةمؤسسةإشرافتحتاالجتماعيالنوععلىالقائمالعنفخبیرات
وجھاتفإنذلك،ومعاالستعالم. موضوعفيالكبیرةالخبرةذاتوالشبكاتباألفرادالمساعدةمكتباستعالماتمطابقة
تعكسالاالجتماعيالنوععلىالقائمالعنفمسؤولیةمحورمساعدةمكتبمنتجاتفيعنھاالُمعّبراآلراءأوالنظر

مكتبقائمةفيالخبیراتجمیعوالاالجتماعيالنوععلىالقائمالعنفمسؤولیةمحورعضواتجمیعآراءبالضرورة
المساعدة لمؤسسة التنمیة االجتماعیة المباشرة أو وجھات نظرھن.
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https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/manual_july_02_2019r2.pdf
https://www.researchgate.net/publication/277197998_Mental_Health_and_Gender_Based_violence_-_helping_Survivors_of_sexual_violence_in_conflict_-_a_training_manual
https://www.researchgate.net/publication/277197998_Mental_Health_and_Gender_Based_violence_-_helping_Survivors_of_sexual_violence_in_conflict_-_a_training_manual
https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-in-emergencies
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/89966/9789241506021_eng.pdf;jsessionid=0F6358976D863E7E9E613C94475C4998?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/89966/9789241506021_eng.pdf;jsessionid=DE6FA4695D0948BC5864880009A1B282?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/89966/9789241506021_eng.pdf;jsessionid=DE6FA4695D0948BC5864880009A1B282?sequence=1
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/rhr12_18/en/
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/75175/WHO_RHR_HRP_12.16_eng.pdf;jsessionid=5E1795F6461A03DF0B8F51ACE392135B?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/75175/WHO_RHR_HRP_12.16_eng.pdf;jsessionid=5E1795F6461A03DF0B8F51ACE392135B?sequence=1

