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ينفــذ مــن قبــل مركــز شــؤون املــرأة وبالشــراكة مــع الهــال األحمــر القطــري وجمعيــة الهــال األحمــر لقطــاع غــزة ملــدة 
ثاثــة ســنوات مــن عــام 2020 -2022 بتمويــل مــن اإلحتــاد األوروبــي.

الهدف العام للمشروع:
 احلــد مــن العنــف املبنــي علــى النــوع االجتماعــي للنســاء والفتيــات وذوات اإلعاقــة فــي اجملــال العــام واخلــاص فــي قطــاع 
غــزة، ويأتــي حتقيــق هــذا الهــدف مــن خــال تنفيــذ عــدة أنشــطة لتعزيــز ومتكــني النســاء املهمشــات والناجيــات مــن 
العنــف املبنــي علــى النــوع االجتماعــي وتعزيــز حقــوق املــرأة علــى مبــدأ املســاواة بــني اجلنســني وإنهــاء العنــف املبنــي 

علــى النــوع االجتماعــي.

أنشطة املشروع:
1 .  إعــداد وطباعــة دليــل إجــراءات العمــل املوحــدة إلدارة وإحالــة حــاالت العنــف املبنــي علــى النــوع االجتماعــي مــن خــال 
حتديــث دليــل إجــراءات العمــل املوحــدة احلالــي )SOPs( ومســارات اإلحالــة، وســيتم توزيــع )1000( نســخة مــن الدليــل 

علــى أصحــاب املصلحــة.
2 .  إعــداد دليــل للتدريــب والتوعيــة حــول مواضيــع النــوع االجتماعــي »اجلنــدر«، حقــوق املــرأة، العنــف املبنــي علــى النــوع 
االجتماعــي، آليــات احلمايــة، دليــل إجــراءات العمــل املوحــدة إلدارة وإحالــة حــاالت العنــف املبنــي علــى النــوع االجتماعــي 
ومســارات اإلحالــة، ســيقوم مركــز شــؤون املــرأة بإعــداد الدليــل وحتميلــه ونشــره علــى موقعهــا االلكترونــي وصفحــة 

الفيســبوك.
3.   تنفيــذ )60( ورشــة توعويــة للنســاء والفتيــات باســتخدام دليــل التدريــب والتوعيــة تســتهدف )960( امــرأة و )480( 
فتــاة وذوات اإلعاقــة؛  لزيــادة الوعــي حــول العنــف املبنــي علــى النــوع االجتماعــي، حقــوق املــرأة، التزويــج املبكــر، آليــات 

احلمايــة وإدارة احلالــة.
ــام ترفيهيــة مــن قبــل مركــز شــؤون املــرأة والهــال األحمــر  4.  تنفيــذ جلســات دعــم نفســي اجتماعــي جماعــي وأي
ــوع  ــى الن ــي عل ــات مــن العنــف املبن ــاة مــن الناجي لقطــاع غــزة لـــ )90( مجموعــة تشــمل )960( امــرأة و )480( فت

ــة. ــاء وذوات اإلعاق ــها نس ــي ترأس ــر الت ــرطان واألس ــى الس ــن مرض ــي وم االجتماع
٥ .  تنفيــذ )60( ورشــة توعويــة قانونيــة مــن قبــل مركــز شــؤون املــرأة والهــال األحمــر لقطــاع غــزة لـــ )960( امــرأة و 
)480( فتــاة مــن الناجيــات مــن العنــف املبنــي علــى النــوع االجتماعــي وذوات اإلعاقــة، حــول مواضيــع امليــراث، حقــوق 

امللكيــة، الــزواج، الطــاق، النفقــة وحضانــة األطفــال.
6 .  تقــدمي إدارة حالــة وخدمــات التحويــل لـــ )10٥( امــرأة تعانــي مــن مشــاكل متعــددة، ومــن مناطــق مهمشــة تعانــي 
مــن نقــص توفيــر اخلدمــات. ســيتم الكشــف عــن هــذه احلــاالت مــن خــال مركــز شــؤون املــرأة والهــال األحمــر لقطــاع 
غــزة أثنــاء تنفيــذ الورشــات التوعويــة، والدعــم النفســي واالجتماعــي اجلماعــي، واأليــام املفتوحــة الترفيهيــة والورشــات 
التوعويــة القانونيــة. ســيقوم مديــرو احلالــة واألخصائيــون االجتماعيــون فــي مركــز شــؤون املــرأة والهــال األحمــر لقطــاع 

غــزة والهــال األحمــر القطــري بتوفيــر اخلدمــات التاليــة للنســاء:
* تقدمي الدعم النفسي الفردي لـ )10٥( امرأة. 

* تقدمي الصحة النفسية العقلية والعاج لـ )18( امرأة.
* تقدمي الدعم واالستشارة القانونية لـ )10٥( امرأة.

* تقدمي التمثيل القانوني لـ)60( امرأة.

       مشروع»حماية واحترام حقوق النساء والفتيات وذوات اإلعاقة املهمشات
     والناجيات من العنف املبني على النوع االجتماعي في قطاع غزة«
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* تقدمي خدمات الصحة اإلجنابية لـ )54( امرأة، وتنظيم األسرة والتثقيف اجلنسي لـ )10٥( امرأة، التوعية في استخدام 
وسائل منع احلمل لـ )٥4( امرأة.

* تقدمي الدعم والعاج النفسي لألزواج لـ )90( امرأة مع األزواج.    
*تشخيص وتقدمي عاج وتنفيذ زيارات منزلية لـ )9( من مريضات سرطان الثدي. 

*تشخيص وتقدمي عاج وتنفيذ زيارات منزلية لـ )3( من مريضات سرطان عنق الرحم. 
* توفير حقائب حماية لـ )٥4( امرأة.

* تنفيذ تدريب مهني لـ)٥4( امرأة.
* تنفيذ تدريب حول إدارة املشاريع لـ)٥4( امرأة، وتقدمي منح مالية لـ )12( امرأة؛ للبدء في مشاريع صغيرة مدرة للدخل.

* تنفيذ تدريب حول مهارات العمل املستجيبة للجندر )2٥( ساعة لـ )٥1( امرأة، وتوفير فرص عمل مؤقتة لـ )12( ملدة ثاثة 
أشهر؛ لتأهيلهم للوصول إلى فرص للعمل. 
* تقدمي خدمات دعم اجتماعي لـ )٥4( امرأة.

* توفير األجهزة واألدوات احلركية والسمعية املساعدة لـ )36( امرأة و )18( فتاة من ذوات اإلعاقة.
* تقدمي خدمات التحويل واالحالة لـ )18( امرأة و )12( فتاة ملزودي اخلدمات.

7.  خدمات اخلط الساخن: إنشاء وتشغيل اخلط الساخن لتقدمي الدعم القانوني والنفسي واالجتماعي وخدمات اإلحالة 
ملزودي اخلدمات لـ )٥10( امرأة و)210( فتاة.

8.   تنفيذ )60( ورشة توعوية لـ )960( رجل و )480( فتى من عائات النساء والفتيات املستهدفات في أنشطة املشروع؛ 
لزيادة الوعي حول العنف املبني على النوع االجتماعي، حقوق املرأة، التزويج املبكر. 

9.   تنفيذ تدريب ملدة )2٥( ساعة تدريبية لبناء قدرات )7٥( من قادة اجملتمع والصحفيني واحملامني حول مواضيع )حقوق املرأة، 
العنف املبني على النوع االجتماعي وآليات احلماية(.

10.   بناء قدرات ثاث مؤسسات قاعدية )CBOs( في قطاع غزة وهي )جمعية جباليا للتأهيل اجملتمعي، جمعية زاخر، مركز 
النشاط النسائي – املغازي( من خال تنفيذ )2٥( ساعة تدريبية باستخدام دليل التدريب والتوعية لـ )1٥( من مجلس إدارة 

وعاملني/ات ومتطوعني/ات في املؤسسات حول إدارة املشاريع، املبادرات، اإلدارة املالية، كتابة التقارير، وآلية اكتشاف حاالت 
العنف املبني على النوع االجتماعي ومسارات اإلحالة، واملؤسسات ستنفذ مبادرة مجتمعية تلبي احتياجات اجملتمع.

11.  تقدمي منح مالية للمؤسسات )جمعية جباليا للتأهيل اجملتمعي، جمعية زاخر، مركز النشاط النسائي – املغازي( لتنفيذ 
مبادرات مجتمعية.

12.   تنفيذ تدريب ملدة )2٥( ساعة تدريبية باستخدام دليل التدريب والتوعية لـ )7٥( من مزودي خدمات العنف املبني على 
النوع االجتماعي حول املواضيع )آلية اكتشاف حاالت العنف املبني على النوع االجتماعي، إدارة احلالة، ومسارات التحويل(.

13.   تنفيذ )6( جلسات استماع ومساءلة لـ )2٥( من أصحاب الواجب، ربات البيوت، أرباب البيوت، فتيان، فتيات، قادة مجتمع، 
صحفيني/ات، محامني/ات، ورجال الدين واخملاتير، وسيتم التركيز على السياسات واإلجراءات في املؤسسات احلكومية في 

مواجهة ومنع العنف اجملتمعي.
14.   تنفيذ ثاث حمات مناصرة حول حماية واحترام حقوق النساء، وتتضمن أنشطة املبادرة: تشكيل ائتاف، تصميم شعار 

للحملة، تنفيذ ثاث زيارات مجتمعية ميدانية، تنفيذ ست طاوالت مستديرة، عريضة عبر اإلنترنت للتوقيع، تنفيذ مؤمتر 
صحفي، اعداد وطباعة )1٥00( منشور، تصميم وطباعة )1٥00( بوستر، مواقع التواصل االجتماعي.

1٥.  تنفيذ مؤمتر ختامي للمشروع مبشاركة )1٥0( مشارك/ة حول »الدروس املستفادة، أفضل املمارسات في توفير خدمات 
العنف املبني على النوع االجتماعي، واخلدمات متعددة القطاعات«.
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مركز شؤون املرأة- غزة
يعتبر مركز شؤون املرأة من أوائل املؤسسات النسوية واألهلية التي مت تأسيسها في فلسطني، فقد تأسس املركز في العام 
1991 في ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية صعبة، وال زال مركز شؤون املرأة يواصل عمله حتى اللحظة لتحقيق رؤيته 

ورسالته، وقد حقق العديد من اإلجنازات لصالح قضايا املرأة الفلسطينية على مدار األعوام املاضية.
رؤية املركز: مركز شؤون املرأة هو مركز نسوى للمعرفة واملعلومات يلعب دوراً ريادياً في متكني النساء وتعزيز حقوقهن واملساواة 

اجلندرية في عملية التنمية املستدامة الفلسطينية.
رسالة املركز:

 مركز شؤون املرأة هو جمعية أهلية نسويه مستقلة غير ربحية تهدف إلى متكني النساء وتعزيز حقوق املرأة واملساواة اجلندرية 
من خال برامج متكني املرأة واألبحاث واملناصرة. يلتزم مركز شؤون املرأة خال حتقيقه لرؤيته ورسالته مببادئ حقوق اإلنسان 

والتي تشمل املسئولية وااللتزام بحكم القانون والشفافية والتسامح والعدالة واملساواة وعدم التمييز واملشاركة والتمكني 
للفئات املهشمة.

األهداف االستراتيجية للمركز:
املساهمة في تعزيز قدرات الطاقم العام في »مركز شؤون املرأة« واملؤسسات النسوية القاعدية والقيادات الشابة 	 

والنساء في املناطق املهّمشة في قطاع غزة. 
املساهمة في حتسني عملية اتخاذ القرارات املبنية على املعرفة واخلاصة بالقضايا املتعلقة باملرأة واملساواة اجلندرية.	 
املساهمة في خلق بيئة داعمة لتعزيز حساسية اجملتمع احمللي جتاه املرأة والعدالة اجلندرية ودور املرأة في عملية التنمية 	 

املستدامة الفلسطينية. 

الهالل األحمر القطري
تأسس الهال األحمر القطري في مارس عام 1978 كأول منظمة خيرية تطوعية في قطر، بهدف مساعدة ومتكني األفراد 

واجملتمعات الضعيفة دون حتيز أو متييز، وهو عضو فاعل في احلركة اإلنسانية الدولية التي تشمل اللجنة الدولية للصليب 
األحمر، واالحتاد الدولي جلمعيات الصليب األحمر والهال األحمر، وشبكة من اجلمعيات الوطنية في 190 بلداً حول العالم.

تتواجد بعثات ومكاتب الهال األحمر القطري في عدد كبير من البلدان في قارتي آسيا وأفريقيا ومنها املكتب التمثيلي في 
قطاع غزة والذي تأسس في العام 2008، وتركز البعثات واملكاتب على تنفيذ ومتابعة البرامج اإلغاثية والتنموية التي يتم 

إطاقها لصالح املنكوبني والضعفاء في مناطق الكوارث واألزمات.
»نفوس آمنة.. وكرامة مصونة« هو الشعار الذي اختاره الهال األحمر القطري كإستراتيجية تعبر عن الطموح واإللهام 

نحو التغيير للمجتمعات باإلضافة لإلعتماد على مبادىء العمل اإلنساني السبعة وهي الوحدة واحلياد واخلدمة التطوعية 
واإلستقالية واإلنسانية والعاملية وعدم التحيز.

جمعية الهالل األحمر لقطاع غزة
جمعية أهلية غير حكومية مستقلة تأسست عام 1972 ذات طابع تنموي وإنساني غير هادفة للربح، تسعى إلى املساهمة 

في حتسني أوضاع اجملتمع الصحية والتعليمية والثقافية واالجتماعية من خال برامج شاملة ذات جودة مبينة على أساس 
العدالة واملساواة.

الرؤية: تطمح جمعية الهال األحمر لقطاع غزة أن تلعب دورا ابتكاريا ومحفزا في توفير خدمات رعاية صحية واجتماعية 
متكاملة تركز على الناس ضمن تهيئة بيئية متكينية وانسجاما مع اخلطة التنموية الفلسطينية واألهداف التنموية
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االستراتيجية لألمم املتحدة.
الرســالة: الهــال األحمــر لقطــاع غــزة هــو جمعيــة أهليــة غيــر ربحيــة مســتقلة تهــدف إلــى توفيــر خدمــات رعايــة 
صحيــة واجتماعيــة متكاملــة تركــز علــى النــاس، مــن خــال برامــج تنميــة القــدرات جلمعيــة الهــال األحمــر وأصحــاب 
املصلحــة، والرعايــة الصحيــة وحمايــة ومتكــني املــرأة والتعليــم والثقافــة. تلتــزم جمعيــة الهــال األحمــر خــال حتقيــق 
رؤيتهــا ورســالتها مببــاديء حقــوق اإلنســان التــي تشــمل العدالــة واملســاواة واملســاءلة وســيادة القانــون والشــفافية، 

والتســامح وعــدم التمييــز واملشــاركة والتمكــني للفئــات املهمشــة.
األهداف االستراتيجية:

الهــدف االســتراتيجي األول: املســاهمة فــي تنميــة قــدرات جمعيــة الهــال األحمــر لقطــاع غــزة وأصحــاب املصلحــة 
حــول نهــج اخلدمــات الصحيــة املتكاملــة التــي تركــز علــى النــاس فــي قطــاع غــزة.

الهــدف االســتراتيجي الثانــي: املســاهمة فــي تعزيــز وصــول واســتخدام املواطنــني خلدمــات الرعايــة الصحيــة املتكاملــة 
واملنســقة التــي تركــز علــى النــاس فــي قطــاع غــزة.

الهــدف االســتراتيجي الثالــث: املســاهمة فــي حمايــة ومتكــني النســاء والفتيــات الناجيــات مــن العنــف فــي املناطــق 
املهمشــة فــي قطــاع غــزة.

الهدف االستراتيجي الرابع: املساهمة في تعزيز الهوية الفلسطينية والثقافة اجملتمعية في قطاع غزة.

االحتاد األوروبي:
لقــد قــررت الــدول األعضــاء فــي االحتــاد األوروبــي ربــط خبراتهــا ومواردهــا ومصادرهــا مًعــا. وقــد بنــوا مًعــا منطقــة مــن 
ــة. إن  ــات الفردي ــامح واحلري ــي والتس ــوع الثقاف ــى التن ــاظ عل ــع احلف ــتدامة م ــة املس ــة والتنمي ــتقرار والدميقراطي االس

االحتــاد األوروبــي ملتــزم مبشــاركة إجنازاتــه وقيمــه مــع البلــدان والشــعوب خــارج حــدوده.
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                                                     املقدمة
يترســخ العنــف املبنــي علــى النــوع االجتماعــي فــي مســتويات مختلفــة مــن بيئتنــا االجتماعيــة ويطــال األفــراد 
ــدة يتواجــد العنــف املبنــي علــى  ــر تعرضــاً مــن الرجــال( فــي أطــر عدي ــة )النســاء أكث جميعــاً وإن كان بنســب متفاوت

النــوع االجتماعــي أفقيــاً:
بــني أفــراد العائلــة فيســتخدمون أنواعــاً متعــددة مــن العنــف )نفســي – جســدي- جنســي- اقتصــادي( ضــد املــرأة – 	 

االطفــال- ضــد الرجــل –العنــف الزوجي-التوعــد والتهديــد والتخويــف- العنــف املرتبــط باملهــر.
بــني أفــراد اجملتمــع كالتميــز بــني اجلنســني / تثبيــت األمنــاط اجلندريــة، العنــف فــي أماكــن العمــل، أفضليــة امليــراث، 	 

مفهــوم شــرف العائلــة املرتبــط بتصــرف املــرأة، مــن خــال ممارســات الدولــة كالعنــف السياســي: حصــر املناصــب 
ــي  ــون جترمي ــود قان ــدم وج ــية – ع ــون اجلنس ــاق- قان ــزواج – الط ــي: ال ــف القانون ــات، العن ــروب والصراع ــا – احل العلي

للعنــف األســري.
نحــن نســعى مــن خــال اجللســات أن نركــز أكثــر علــى عمــل الرجــل واملــرأة والفتــي والفتــاة، وهــذا ســيعكس مــن خــال 

اجللســات بنــاء املفهــوم الــذي يتعلــق بالعنــف املبنــي علــى النــوع االجتماعــي.

       مبادئ ورشات العمل 

        
      املبادئ االساسية للتعليم: -

تعتبــر مــن إحــدى أســباب التدريــب الناجــح األخــذ بعــني االعتبــار املبــادئ األساســية للتعليــم والتــي تتمثل فــي معقولية 
مواضيــع التعليــم ونقــل التدريــب وحمــاس املتــدرب، والعمــل التطبيقــي واالعــادة وجتــاوز التعلــم والفروقــات الفرديــة فــي 

تصميــم مــادة التعليــم ومعرفــة النتائج.

ميكن احداث التغير املرغوب عن طريق التعلم من خال التركيز على اآلتي:

              املعارف 
               هي استرجاع املادة التي تعلمها مع تطوير القدرة على التفكير.

              املهارات 
                هي القدرة على استخدام األدوات والتقنيات لألداء مهام معينة.

                     
             االجتاهات

    هي القيم واالهتمامات والتوجهات التي يقوم الفرد باضافتها على املوقف.
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• يعتبر الدليل مبثابة مرجع نظري وعملي داعم للعاملني/ات في مجال التوعية والتدريب حول العنف املبني على النوع 
االجتماعي. 

• للمدرب/ة احلرية بانتقاء التمارين التي يراها أكثر ماءمة أو مناسبة للمشاركني/ات.

ل
صمم الدليل بحيث يضم )7( وحدات، كل وحدة جلسة لورشة عمل مع أهداف واضحة وأنشطة وارشادات للميسر/ة.

ارشادات عامة للمدربني/ات وامليسرين/ات

 التحضير للدورة التدريبية

معرفة الواقع الثقافي االجتماعي لكل مجتمع نعمل فيه، واجراء التعديات الازمة ليائم التدريب عادات وأفكار 
اجملتمع احمللي.

التعرف على اجملموعة املستهدفة بالتدريب من سندرب ومنكن ونشارك؟ معرفة مامح املشاركني /ات. 

حتضير املواد اللوجستية الازمة لكل نشاط.

حتضير املكان: األفضل أن يجلس املشاركون/ات على شكل دائرة )يعزز املشاركة بني اجملموعات ويخفف من التركيز 
علي املدرب( او شكل )u( يزيد التفاعل بني املدرب واملشاركني ويستوعب عدداً أكبر من املشاركني/ات. 

  كيفية استخدام الدليل

       محتوى الدليل

فيمــا يلــي بعــض املرتكــزات املســاعدة للمدربــني/ات فــي تيســير اجللســات، حيــث أن األنشــطة 
الديناميكــي  والتفكيــر  احلــوار  علــى  لتشــجيع  صممــت؛  اجللســات  فــي  املذكــورة  اخملتلفــة 
والنقــدي ومشــاركة األفــكار واملشــاعر املتعلقــة بالعنــف األســري ومســاواة النــوع االجتماعــي.
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ة:
لي
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/ة
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ي 

غ
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ي

استعد/ي للجلسة استعداداً ذهنيا ونفسيا جيداً.	 
تأكد/ي من توفير جميع مستلزمات األنشطة.	 
تأكد/ي قبل بدء كل جلسة من تواجد اللوحة اخلاصة باملؤسسة.	 
ابدأ/ي بالوقت احملدد وتعرف على املشاركني/ات.	 
وضح/ي أهداف اجللسة للمشاركني/ات.	 
حترك /ي بني اجملموعة أثناء النشاط لإلشراف واملتابعة.	 
حافظ /ي على تنفيذ األنشطة املطلوبة في اجللسة بشكل كامل.	 
ركز/ي على احتياجات املشاركني/ات.	 
اهتم /ي بترك انطباع حسن لدى املشاركني/ات بعد كل جلسة.	 
اهتم/ ي بأساليب التواصل )التفاعل اللفظي وغير اللفظي(.	 
ــاء 	  ــاليب أثن ــي األس ــوع/ي ف ــاط، ون ــة والنش ــب اجللس ــل وح ــى تقب ــاركني/ات عل ــجع /ي املش ش

ــاط. النش
قــم/ قومــي بطــرح األســئلة اخلاصــة بــردود الفعــل حــول كل نشــاط ومناقشــتها مــع املشــاركني/	 

ات.
تذكر/ي دائماً أن مهمتك تيسيير اجللسات فقط.	 
إذا صادفــت حالــة عنــف مبنــي علــى النــوع اإلجتماعــي قــم/ قومــي بارشــاده/ا وتوجيهــه/ا الــى 	 

ــادة  ــه فــي املؤسســات، العي ــة املعمــول ب ــال )نظــام اإلحال ــى ســبيل املث جهــات االختصــاص عل
ــرأة(. ــة والنفســية التابعــة ملركــز شــؤون امل القانوني

1. دراسة احلالة
التعرف على التقنيات املستعملة في الورشات
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2. مجموعات العمل

3. العصف الذهني

4. لعب األدوار 

هــو أســلوب تدريبــي يقــوم فيــه املتدربــون/ات بــأداء وضــع افتراضــي أو حقيقــي أمــام احلضــور ويتــم إعضــاء املتدربــني/
ات اخللفيــة الضروريــة وبعــض األفــكار حــول كيفيــة تنظيــم أدوارهــم/ن ولكــن ليــس هنــاك حــواراً أو اتصــاالً أو نصــاً 

محــدداً ، بــل يتــم توليــد ذلــك أثنــاء لعــب األدوار. 
بعد نهاية العرض يقوم املشاهدون/ات  واملشاركون/ات معاً مبناقشة األمر ملوضوع لعب األدوار.
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»استنتاجات«5. احلوار واملناقشة 

اســتراتيجية املناقشــة هــو أســلوب تدريبــي »تدريســي« يتــم فيــه 
طــرح موضــوع مــا مــن قبــل املــدرب/ة )املعلــم/ة(، وتتــم مناقشــته 
ــتناجات  ــى اس ــول إل ــاركني/ات والوص ــع املش ــاركي م ــكل تش بش

ــي هــذا املوضــوع. ومقترحــات تغن

ميكن للميسر/ ة أن يستخدم 
التقنيات احلديثة والتي يجدها 

مناسبة من حيث موضوع 
اجللسة
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 مفهوم النوع االجتماعي

واألدوار اجملتمعية
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أهداف النوع االجتماعي
تعريف الفئة مفهوم النوع االجتماعي.

معرفة املشاركني/ات أدوار النوع االجتماعي.

أن يفرق املشاركني/ات بني اجلنس والنوع االجتماعي.

التوقيت آليات وتدريباات  العنوان األهداف

)30( دقيقة  مترين رقم )1(  بدء اجللسة االفتتاحية وبناء ثقة بني 
امليسر/ة والفئة لباقي اجللسات.

كسر جمود وتعارف

)1٥( دقيقة مترين رقم )2( 
توقعات

معرفة التوقعات من اجللسات واخملاوف. توقعات ومخاوف

)2٥( دقيقة
مترين رقم )3(
دراسة حالة 

ــال  ــن خ ــاركني/ات م ــرف املش أن يتع
احلالــة  ودراســات  الســيناريوهات 
التــي تطــرح علــى مفهــوم النــوع 

االجتماعــي.

مفهوم النوع االجتماعي

)20( دقيقة مترين رقم )4(
حوار نقاشي

توضيح الفرق بني اجلنس والنوع 
االجتماعي.

الفرق بني اجلنس والنوع

)20( دقيقة مترين رقم )1(
سيناريوهات

توضيح أدوار النوع االجتماعي. أدوار النوع االجتماعي

)10( دقائق نقاش مفتوح تغذية راجعة وقياس مدى تفهم الفئة 
ملفهوم النوع االجتماعي.

اغاق اجللسة
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املحتوى العملي 

مترين رقم )1(

 عنوان التمرين

مدة التمرين

الهدف من التمرين

 األدوات

 املنهجية

  مداخلة امليسر/ة

اسمك ومثلك- أنا ايجابي أنا ايجابية

)1٥( دقيقة.

•  التعارف وكسر اجلمود. 
ــكل  ــى بش ــق عل ــم والتعلي ــع بعضه ــل م ــق العم ــاج لفري • االندم

ــم. ــى أمثلته ــي عل ايجاب

هنــاك مثــل يقــول بــأن اقلــب اجلــرة علــى متهــا بتطلــع البنــت ألمهــا.. 
شــو رأيكــم

ــان  ــة ورقتن  بعــد الترحيــب بالفئــة يتــم اعطــاء كل شــخص مــن الفئ
صغيرتــان، كل واحــدة منهمــا لهــا لــون مختلــف، حيــث ســيتم كتابــة 
ــدي  ــه أو يقت ــر ببال ــل يخط ــرى أي مث ــة االخ ــة، والورق ــى ورق ــمه عل اس
ــم  ــر، ويت ــع اآلخ ــون م ــة، كل ل ــع األوراق املكتوب ــم جم ــم يت ــن ث ــه، وم ب
خلــط األوراق، ومــن ثــم يتــم ســحب اســم شــخص ومــن يســمع اســمه 
يقــف أمــام اجملموعــة؛ ليســحب املثــل ويقولــه بصــوت عــاٍل، ويتحــدث 
الــى أي حــد ينســجم أو يتفــق مــع املثــل، ويتــم اعطائــه حريــة التعبيــر، 
ومــن ثــم يقــوم الشــخص ذاتــه بســحب اســم جديــد؛ ليتيــح الفرصــة 
لزميــل جديــد، باحلديــث عــن نفســه وســحب مثــاالً مــن خليــط األمثــال 

املبعثــرة، وكل مثــال ننتهــي منــه يعلــق علــى بوســتر باخللفيــة.

ورق مكتبي ملون، أقام وبوسترات
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مترين رقم )2(

عنوان التمرين

مدة التمرين

الهدف من التمرين

األدوات

املنهجية

مداخلة امليسر/ة

أتوقع أن ...أخاف من!

 )10( دقائق.

• معرفة توقعات ومخاوف الفئة من املشاركة باجللسات.
 • حتديد وجهتهم وميولهم، ورغباتهم.

ورق مكتبي ملون، أقام وبوسترات

ــم  ــي، مقس ــتر طول ــرض بوس ــي ع ــن ف ــذ تكم ــة التنفي آلي
جلزئيــني، لونــان، أحمــر + أزرق، ويتــم الطلــب مــن الفئــة االجابــة 
علــى بعــض األســئلة املطروحــة أو ينتقــي االجابــة علــى 
بعضهــا ونطلــب منــه حتديــد، هــل هــذا توقــع أو تخــوف، ويكتــب 
ــع  ــون األحمــر، والتوق ــذي يحمــل الل ــى القســم ال التخــوف عل

ــون األزرق. ــل الل ــذي يحم ــم ال ــى القس عل

ملاذا نحن هنا؟	 
ماهي توقعاتكم/ن من حضوركم اجللسات؟ 	 
هــل شــاركتم/ن فــي جلســات قبــل اليــوم؟  مــاذا اســتفدمت 	 

؟  منها
ما الذي قد يشغلك مبا يتعلق باجللسة؟	 
 من مهتم فعاً باالستفادة ومحاولة التغيير؟	 
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مترين رقم )3(

 عنوان التمرين

مدة التمرين

الهدف من التمرين

 األدوات

املنهجية

مداخلة امليسر/ة

صفات الرجل وصفات املرأة

)20( دقيقة.

• تعريف الفئة مفهوم النوع االجتماعي. 
• التعرف على خلفيات املشاركني/ات الشخصية والثقافية.

• ســرد قصــص وســيناريوهات حتاكــي منــاذج وقصــص مجتمعيــة 
مــن شــأنها تقريــب مفاهيــم النــوع االجتماعــي كذلــك األمثلــة 

واألحاديــث التــي تعــزز مفاهيــم النــوع االجتماعــي.

Lcd ،فلب تشارت، أقام

 •  ســيتم الشــروع بحــوار ونقــاش وجلســة عصــف ذهنــي 
هادئــة يتــم مــن خالهــا ســرد قصــة حتاكــي منــاذج مجتمعيــة 
مــن شــأنها تقريــب مفاهيــم النــوع االجتماعــي والتــي ال يؤيدهــا 
ــوع  ــم الن ــزز مفاهي ــي تع ــن والت ــع م ــن اجملتم ــرة م ــة كبي فئ
ــوع  ــوم الن ــول مفه ــئلة أخــرى نســتعرضها ح ــي، وأس االجتماع
االجتماعــي؟ وهــل ســمعنا مــن قبــل أم العــن املصطلــح، وملــاذا 

ــد؟ ــوع بالتحدي ــذا املوض ــام به ــم اهتم يت
 •  ســيتم اخلــروج باملقترحــات والتعريفــات والكلمــات التقريبيــة 
مــع امكانيــة اســتخدام الســبورة لوضــع الكلمــات التــي يتــم 
ــح أو  ــب مصطل ــهولة تركي ــا لس ــة ذاته ــن الفئ ــيحها م ترش
تعريــف وافــي، ومــن ثــم يتــم عــرض املصطلــح بشــكل واضــح 
عبــر شــريحة بوربوينــت )power point( بعــد إدراك التعريــف مــن 

خــال األمثلــة والقصــص الواقعيــة البســيطة.

فــي معظــم الثقافــات هنــاك العديــد مــن املصطلحــات، أهــم 
مصطلــح فــي تلــك العصــر هــو النــوع االجتماعــي، وهــل 
ســمعنا مــن قبــل أم ال عــن املصطلــح، وملــاذا يتــم االهتمــام بهذا 

ــب؟ ــح غري ــذا املصطل ــل ه ــم ه ــد، برأيك ــوع بالتحدي املوض
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مترين رقم )4(

 عنوان التمرين

مدة التمرين

الهدف من التمرين

 األدوات

املنهجية

نختلف ولكن نتفق في النهاية

)20( دقيقة.

تعزيز الفرق بني اجلنس والنوع االجتماعي

لوح قاب، أوراق، أقام سلة، مجموعة أوراق ملونة.

خطوات تنفيذ النشاط )دائرة- االختالفات( 
ــوع 	  ــة الن ــاب كلم ــوح الق ــى الل ــة عل ــهل/ة بالكتاب ــوم املس يق

ــس.  ــة اجلن ــي وكلم االجتماع
يرسم املسهل/ة دائرتني في منتصف القاعة. 	 
ــوم 	  ــني مفه ــرق ب ــاك ف ــاط أن هن ــاركني/ت النش ــرح للمش يش

ــس.  ــي واجلن ــوع االجتماع الن
ــي 	  ــون ف ــة يك ــف القاع ــي منتص ــلة ف ــهل/ة الس ــع املس يض

الســلة أوراق بعــدد اجملموعــة. 
تكــون األوراق فــي الســلة مكتــوب عليهــا مجموعــة مــن 	 

االختافــات بــني النــوع االجتماعــي واجلنــس. 
يســأل املشــاركني/ت مــن يعتقــد أن الكلمــة التــي يحملهــا تــدل 	 

علــى اجلنــس فليقــف فــي دائــرة اجلنــس ومــن يعتقــد أنهــا تــدل 
علــى النــوع االجتماعــي فليقــف فــي دائــرة النــوع االجتماعــي.

بعــد االنتهــاء مــن توزيــع املشــاركني علــى الدائــرة يشــرح 	 
املســهل/ة للمشــاركني/ات االختافــات حســب اجلــدول فــي 
ورقــة العمــل رقــم )1( ميكــن عــرض االختافــات مــن خــال عــرض 
بوربوينــت كمــا هــو موضــح فــي اجلــدول املرفــق كورقــة عمــل أو 

ــم )1(.   ــل رق ــة العم ــع ورق توزي
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اجلنسالنوع االجتماعي

فروق في األدوار بني الرجل واملرأة.	 
مكتسب من اجملتمع	 
ميكن تغييره	 
يؤدي وظائف اجتماعية	 
يتأثر في البيئة الثقافية واالجتماعية	 

فروق بيولوجية 	 
يولد مع االنسان	 
ثابت اليتغير	 
يؤدي وظائف طبيعية	 
ال يتأثر في البيئة الثقافية واالجتماعية	 

مداخلة امليسر/ة

ورقة عمل

املفاهيــم  ســلة  وعــرض  الفئــة  مــع  النقــاش 
واجلنــس االجتماعــي  النــوع  بــني  الفــرق  وتوضيــح 

الفرق بني النوع االجتماعي واجلنس
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مترين رقم )5(

مدة التمرين

هدف التمرين

 األدوات

املنهجية

مداخلة امليسر/ة

يوم في حياتي عنوان التمرين

)20( دقيقة.

ــم/ن  ــاركتهم/ن وجتاربه ــال مش ــن خ ــاركني/ات م ــرف املش ــدور: أن يتع ــوم ال مفه
علــى أدوار النــوع االجتماعــي وســرد قصــص وســيناريوهات حتاكــي منــاذج وقصــص 

مجتمعيــة مــن شــأنها تقريــب أدوار النــوع االجتماعــي.

لوح قاب، أوراق، أقام

ــات  ــوم العاق ــول مفه ــاط ح ــة النش ــل بداي ــح قب ــهل/ة بالتوضي ــوم املس يق
ــي: ــال كالتال ــرب مث ــال ض ــن خ ــرأة م ــل وامل ــني الرج واألدوار ب

ــر  ــاً؛ لتحضي ــف صباح ــة والنص ــاعة السادس ــوم الس ــدأ الي ــا يب ــي مجتمعن ف
األوالد للمدرســة وينتهــي فــي الغالــب الســاعة العاشــرة مســاءاً عنــد ذهــاب 
االوالد للنــوم، خــال هــذه الفتــرة يقــوم كل مــن الرجــل واملــرأة فــي العديــد مــن 
ــز األوالد، اعــداد الفطــور، التنظيــف، اعــداد الغــذاء،  املهــام مثــل )العمــل، جتهي

ــخ  ........ ال
يفضل أن يجمع املسهل/ة املهام من املشاركني/ات وتسجيلها جميعاً،

بعــد ذلــك يقــوم مبســاعدة اجملموعــة بتوزيــع املهــام علــى قســمني رجــل وامــرأة 
ويبــدأ بالتعليــق علــى حجــم األعبــاء امللقــاة علــى الرجــل وامللقــاة علــى املــرأة 
ــي  ــاعة تقض ــم س ــي ك ــاً مبعن ــاء زمني ــيم األعب ــن تقس ــا. وميك ــي مجتمعن ف
ــي  ــي ف ــاعة تقض ــم س ــاعات وك ــي الس ــن اجمال ــت م ــال البي ــي أعم ــرأة ف امل
العمــل مقارنــة بأعبــاء الرجــل، بعــد هــذا التوزيــع يبــدأ املســهل/ة بالتوضيــح 
ــدور  ــة: ال ــاألدوار التالي ــل ب ــرأة تتمث ــل وامل ــن الرج ــكل م ــة أدوار ل ــاك أربع أن هن

ــي. ــدور السياس ــي ال ــدور االجتماع ــي، ال ــدور االنتاج ــي، ال االجناب

ــادة،  ــة الع ــأ نتيج ــد ينش ــاة دور، ق ــي احلي ــرد ف ــكل ف ــروف أن ل ــو مع ــا ه كم
ــا  ــا أن نركــز ونســتنتج ماهــو دورن ــون، مســتوى املعيشــة، علين ــد، القان التقالي
ــواع  ــوع مــن أن ــى ن ــال عل ــاة حيــث كل مجموعــة ســتقوم بعــرض مث فــي احلي

ــي( ــي، السياس ــي، اجملتمع ــي، االنتاج ــة )االجناب ــي األربع ــوع االجتماع الن
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القدرة على فهم االحتياجات وحتديدها للنساء والرجال.

 تعريف املشاركني/ات على احتياجات النوع االجتماعي.  

مترين رقم )4( عرض هرم ماسلو وترتيب احتياجات النساء وفقاً لذلك. 

 )30( دفيقة

ــي  ــم الت ــة واحتياجاته ــم اليومي ــن احتياجاته ــاركني/ات ع ــؤال املش ــدرب/ة بس ــوم امل يق
ــاب  ــوح الق ــى الل ــات عل ــجيل املاحظ ــتقباً، وتس ــا مس ــول عليه ــي احلص ــون ف يرغب

ــد. ــا بع ــتها فيم ومناقش
ــل  ــن الرج ــكل م ــات ل ــوم االحتياج ــط مفه ــكل مبس ــرح بش ــدرب/ة بش ــوم امل ــث يق حي

ــدي. ــة امل ــدي، وطويل ــرة امل ــني قصي ــى صنف ــات إل ــف االحتياج ــاول تصني ــرأة، ح وامل

قدرة املشاركني/ات على حتديد االحتياجات وفهمها 	 
التمييز بني االحتياجات العملية واالستراتيجية.	 

القدرة على فهم وحل املشكات القائمة على النوع االجتماعي

تعريــف املشــاركات مــن خــال العــرض علــى فهــم وحــل املشــكات القائمــة علــى النــوع 
االجتماعــي 

مترين رقم )٥(   مترين سلبي /ايجابي 

)30( دقيقة

ــع إلــى مجموعتــني )فــي حــال مجموعــات  يقــوم املــدرب/ة بالطلــب مــن املشــاركني/ت بالتوزي
مختلطــة تقســم اجملموعــات رجــال ونســاء( يطلــب مــن كل مجموعــة أخــذ ورقــة ابيــض قــاب 

وتقســيمها إلــى نصفــني مكتــوب نصفهــا رجــل والنصــف االخــر امــرأة يطلــب منهــم

مترين رقم )6(

عنوان التمرين

عنوان التمرين

الهدف

األدوات 

مدة التمرين  

مترين رقم )5(

الهدف 

األدوات 

مدة التمرين 

مترين رقم )4(

الهدف من التمرين

مترين رقم )7(
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كتابــة مجموعــات مــن الكلمــات أو الصفــات التــي تقــال عــن املــرأة فــي مجتمعنــا وعــن 
الرجــل أيضــا. والوقــوف علــى املشــاكل القائمــة علــى النــوع االجتماعــي والعمــل علــى 
ــاعدتهم/ن  ــخصية ومس ــم/ن الش ــن جتاربه ــث ع ــاركني/ات واحلدي ــجيع املش ــا، وتش حله

فــي حــل مشــاكلهم/ن.  
الهدف من التمرين:

قدرة املشاركني/ات من الوقوف وعرض قصصهم/ن بشكل ملهم ومؤثر.
قدرة املشاركني/ات من فهم املشاكل القائمة على النوع االجتماعي. 

السيناريو يحمل عدة أهداف:
تبادل األدواربني الرجل واملرأة	 
تأثير توزيع األدوار على مستوى األسرة واجملتمع. 	 

إعطاء اجملال للفئة للحديث عن قصص واقعية في حياتهم اليومية عن تبادل الدور بني 
الرجل واملرأة 

مترين رقم )5(

سيناريو )1(

 عمــاد زوج اليعمــل، هــو يســاعد زوجتــه فــداء التــي تعمــل فــي محــل بيــع للمابــس النســائية فــي كثيــر مــن املهــام 
املنزليــة مثــل نشــر الغســل، وإطعــام االطفــال وترتيــب البيــت وغالبــا مــا تــراه يرافــق أطفالــه للمــدارس أو يحمــل 
أغــراض مــن الســوق والبقالــة وهــو عائــدا للمنــزل. حينمــا أجنبــا طفلهمــا االول تعرضــا لألزمــة ماديــة كبيــرة، نظــرا 
ــم يعــد مبقدورهــا اخلــروج للعمــل، بســبب امليــاد فــزادت حاجــة عمــاد إليجــاد عمــل حتــى يســتطيع  الن الزوجــة ل
االنفــاق علــى زوجتــه وطفلــه حلــني رجــوع زوجتــه الــى عملهــا... ولكــن لــم يحالفــه احلــظ فــي العثــور علــى فرصــة 
عمــل وأصبــح لديــه بعــض مــن الديــون. وبعــد فتــرة قصيــرة مــن الزمــن قــام إخــو ة الــزوج بتوزيــع تركــة والدهــم 
املتوفــي، وأصبــح ميلــك قــدر مــن املــال والــذي يؤهلــه بــأن يفتتــح مشــروعا صغيــراَ لينفــق علــى عائلتــه، فاقتــرح علــى 
زوجتــه بــأن يشــتري ســيارة أجــرة ويعمــل عليهــا؛ لكــن الزوجــة كان لهــا فكــرة مختلفــة، فاقترحــت عليــه ان تتــرك 
عملهــا عنــد صاحــب املعــرض اخلــاص باملابــس النســائية، وان تفتتــح محــل خاصــا بهــا ألنهــا أصبحــت ذات خبــرة 
فــي مجــال بيــع البضائــع وادارة احملــل، ولكــن الــذي منعهــا مــن ذلــك هــو عــدم توفــر املــال الــذي يؤهلهــا لذلــك.... 
فبعــد التشــاور فــي هــذا الشــأن أصبــح الــزوج مقتنــع بهــذه الفكــرة ولكــن اشــترط عليهــا.... بأنــه لــن يعطيهــا 
كافــة املــال، خوفــاً مــن فشــل مشــروع زوجتــه التــي اقترحتــه عليــه وضيــاع املــال فــي نفــس الوقــت. فقــرر الــزوج 
أن يعطيهــا جــزء مــن املــال وقامــت الزوجــة علــى الفــور باســتئجار محــل صغيــر لبيــع املابــس النســائية، وكانــت 
املفاجئــة لــكا الزوجــني بــأن هــذا احملــل التجــاري الصغيــر أصبــح ليــس مبقــدوره ان يســتوعب عبــأ وضغــط الزبائــن 
الكبيــر... فقــررت علــى الفــور بــان توســع عملهــا باســتئجار محــل أكبــر لتلبيــة حاجــة الزبائــن، فأصبحــت تلــك املــرأة 
ــا فــي إدارة احملــل بالتعــاون  ــة وأصبــح الزوجــان يتناوب ــس النســائية فــي املدين ــر للماب ــر معــرض كبي البســيطة تدي
مــع عاملــني مبيعــات فــي املعــرض.. واســتطاع الزوجــان أن يائمــا بــني طبيعــة عملهمــا وتربيــة اطفالهمــا وممارســة 
حياتهمــا.. ولــم يتوقــف الــزوج عــن مســاندة ودعــم زوجتــه فــي عملهــا ومهــام البيــت وتربيــة أطفالهمــا بــل وكان 

يفتخــر بأســرته اجلميلــة واملترابطــة.
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النــوع االجتماعــي

والعنف املبني ىلع النوع االجتماعي
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االهتمام بالنوع االجتماعي

 مفهوم النوع االجتماعي

احتلــت قضيــة النــوع االجتماعــي حيــزاً واســعاً نتيجــة النعــكاس املعانــاة الواقعــة علــى املــرأة والتــي تتمثــل فــي 
التمييــز اجملحــف وحرمانهــا مــن املســاهمة الفاعلــة فــي عمليــة التنميــة، ومــن ثــم حتجيــم وتهميــش اجلهــود 

املبذولــة فــي مشــاركة املــرأة للنهــوض باجملتمــع وحتقيــق الرفاهيــة.
ــة أن  ــات التنمي ــر والدراســات ونظري ــرد فــي معظــم التقاري ــي ت ــع والت ــة للجمي ــة واملعروف ــق البديهي مــن احلقائ
»املــرأة هــي نصــف اجملتمــع والميكــن ألي مجتمــع أن يتقــدم ويتطــور ونصــف مــوارده البشــرية عاطلــة او معطلــة 
ــرة  ــاة املعاص ــات احلي ــة متطلب ــعى ملواكب ــن يس ــة مل ــو حتمي ــرأة ه ــن دور امل ــتفادة م ــث أن االس ــة«. حي او ضعيف

ــد.    ومســتحقات القــرن اجلدي
ومــع مســيرة حتقيــق مســاواة أو إنصــاف املــرأة، تطــور مفهــوم النــوع االجتماعــي؛ ليكشــف لنــا عــن ثغــرات وفرص 
للتحســني مــن خــال حتليــل العاقــات واألدوار بــني الرجــل واملــرأة. وأصبحــت كلمــة جنــدر فــي الدراســات احلديثــة 

تعكــس كا مــن الرجــل واملــرأة والبنــت والولــد. 

هــو الفــروق اجملتمعيــة التــي حتــدد األدوار واحلقــوق والواجبــات وااللتزامــات، والعاقــات واملســؤوليات اخملتلفــة بــني 
املــرأة والرجــل والتــي تتولــد نتيجــة عوامــل اقتصاديــة واجتماعيــة وثقافيــة عبــر التطــور التاريخــي، ومبــا أن هــذه 
ــة  ــر باختــاف الزمــان واملــكان والظــروف، فــإن الفــروق اجملتمعيــة أو مــا يســمى بالنمطيــة اجلندري العوامــل تتغي

كذلــك تتغيــر وتتأثــر بالضــرورة.

االختالف بني اجلنس والنوع االجتماعي

النوع االجتماعياجلنس 

يحدد بيولوجيا/ بالفرق البيولوجي بني الرجل 	 
واملرأة

عاملي	 

 	ً ثابت ال يتغير مع الزمن تلقائيا

يولد مع االنسان	 

يتميز بالدوام منذ والدة الفرد حتى مماته	 

وجد لألداء وظائف طبيعية	 

اليتأثر بالظروف احمليطة به )االقتصادية 	 
واالجتماعية والسياسية(

يتأثر النوع بالظروف احمليطة	 

وجد ليحدد أدوار مجتمعية	 

يتأثر باملعايير واالجتاهات االجتماعية والقيم والعادات	 

اليولد مع االنسان بل يشكله االنسان	 

متغير مع الوقت	 

يختلف من مجتمع إلى آخر	 

يحدد اجتماعياً / باألدوار التي يقوم بها الرجل واملرأة	 
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مناصــرة العدالــة واالنصــاف ومحاربــة واقــع التمييــز والامســاوة املبنــي علــى النــوع االجتماعــي » فــي يومنــا هــذا، 
يعتبــر النــوع االجتماعي/اجلنــدر مفهومــاً حتررياً.

اخلصائــص البيولوجيــة اخملتلفــة بــني الذكــر واألنثــى واملتمثلــة فــي الكروموزومــات واجلينــات واالعضــاء التناســلية 
ــة، ال  ــات ثابت ــذه االختاف ــد  ه ــا وج ــا أينم ــوم به ــان محك ــة، فاالنس ــص عاملي ــذه اخلصائ ــة، ه ــة اإلجنابي والوظيف

تتغيــر بفعــل الزمــن أو احلضــارة أو الثقافــة.

هــي األدوار احملــددة مــن قبــل اجملتمــع واملرتبطــة بتوقعاتــه عــن األفــراد بنــاء علــى اجلنــس، إذ يحــدد أدواراً خاصــة 
بالذكــور وآخــرى خاصــة باالنــاث، ويربــط بــكل دور مجموعــة مــن الســلوكيات والقيــم واملمارســات حــول االنوثــة 

والذكــورة، وعــادة مــا تقســم أدوار النــوع االجتماعيــة إلــى أربعــة أدوارهــي.

الدور االنتاجي

يتمثــل هــذا الــدور فــي إنتــاج ســلع وخدمــات قابلــة الســتهاك وبالتالــي للتبــادل، أي مبعنــى أن املنتــج بالنهايــة 
إمــا يوفــر دخــا أو يدخــر مــن النفقــات. ورغــم أهميــة هــذا الــدور، مــا زال الكثيــر ينكــره للمــرأة بشــكل عــام، 
وينســبه عــادة للرجــل بالرغــم مــن قيــام العديــد مــن النســاء بــه، ووفقــاً لنظــرة اجملتمــع يقســم هــذا العمــل 
إلــي عمــل أنثــوي وعمــل ذكــوري، مبعنــى عمــل تســتطيع أن تقــوم بــه النســاء وآخــر مقتصــر علــى الرجــال فقــط 
وغيــر محبــذ للنســاء؛ وفــي أحيــان أخــرى هنــاك مهــن وأعمــال ال تصنفهــا االحصــاءات ضمــن الــدور ااإلنتاجــي 
ــى مســتوى األســر)business Family (ويشــارك فيهــا  ــدار عل ــي ت ــك: التجــارة أو املهــن الت ــى ذل ــال عل ــر مث وخي

أفــراد األســرة نســاء وأطفــال.

الدور االجنابي:

بحكــم أن املــرأة هــي التــي تلــد االطفــال يلصــق بهــا تبعــات الــدور االجنابــي مــن إرضــاع األطفــال وتربيتهــم ورعاية 
األســرة وينظــر إليــه كدورهــا الرئيســي للغالبيــة العظمــى مــن النســاء العربيــات ويــكاد يكــون الــدور الوحيــد 
ــدور الطبيعــي  ــه ال ــى أن ــه عل ــا زال ينظــر إلي ــه م ــدور إال أن ــة هــذا ال ــه للمــرأة وبالرغــم مــن أهمي املتفــق علي
والبديهــي للمــرأة وأنــه ال يتطلــب مجهــوداً أو اعترافــاً رســمياً وتبقــى نظــرة اجملتمــع لهــذا الــدور علــى أنــه دور 

غيــر منتــج رغــم 

 ما هي قيم مفهوم النوع االجتماعي؟

مفهوم اجلنس

أدوار النوع االجتماعي
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ــال  ــم  أو إرس ــة أطفاله ــخاص لرعاي ــني أش ــر لتعي ــزل تضط ــارج املن ــة خ ــا الزوج ــل فيه ــي تعم ــر الت ــة أن األس حقيق
ــا ناحــظ أن هنــاك عــدد مــن الرجــال  ــا بدأن ــا وأحيان ــاض الألطفــال ،إال أنن ــات  وري ــة مثــل احلضان أطفالهــم ملراكــز رعاي

ــن. ــام اآلخري ــة أم ــم االجنابي ــر مهامه ــي ذك ــرددوا ف ــوي وال يت ــى ثان ــي أو حت ــدور أساس ــدور ك ــذا ال ــاروا ه اخت

الدور اجملتمعي

ــة  ــات اجتماعي ــا عاق ــط بينه ــد وترب ــي واح ــع جغراف ــي موق ــش ف ــات تعي ــراد واجلماع ــن األف ــة م ــو مجموع ــع :ه اجملتم
وثقافيــة ودينيــة، ويعتبــر هــذا الــدور امتــداد للــدور االجنابــي إال أنــه خــرج مــن نطــاق األســرة  إلــى نطــاق اجملتمــع ككل 
ومــن هــذه األنشــطة  علــى ســبيل املثــال تقــدمي بعــض اخلدمــات اجلماعيــة مــن بــاب التضامــن  االجتماعــي وبنــاء عاقــات 
اجتماعيــة، منهــا تدبيــر مــوارد البيئــة كاملــاء والوقــود واألرض وكذلــك األعمــال التــي تقــوم بهــا مــع غيرهــا مــن النســاء 
ــز والصناعــات الغذائيــة البســيطة كاألجبــان  ــاب التطــوع والتبــرع ، مثــل التطري والرجــال خلدمــة اجملتمــع احمللــي مــن ب
واأللبــان وبعــض الصناعــات التراثيــة للمشــاركة فــي معــارض أو دعــم األســر الفقيــرة وتتفــاوت هــذه األعمــال التطوعيــة 
باختــاف ظــروف األســرة ومســتواها االجتماعــي واالقتصــادي، وهــو دور غيــر مدفــوع األجــر ويقــوم بــه النســاء والرجــال إال 

أن نســبة النســاء التــي تســاهم فــي هــذا الــدور عــادة مــا تكــون أعلــى وخاصــة فــي املــدن.

الدور السياسي 

تعريــف السياســة هــي االجــراءات والطــرق املؤديــة التخــاذ قــرارات مــن أجــل اجملموعــات واجملتمعــات البشــرية ومــع أن هــذه 
الكلمــة ترتبــط بسياســات الــدول وأمــور احلكومــات فــإن كلمــة سياســة قــد تســتخدم أيضــا للداللــة علــى تســيير 
أمــور األســرة أو أي جماعــة وقيادتهــا ومعرفــة كيفيــة التوفيــق بــني التوجهــات االنســانية اخملتلفــة والتفاعــات بــني أفــراد 
اجملتمــع الواحــد مبــا فيهــا التجمعــات الدينيــة واالكادمييــة واملنظمــات، وتعــرف السياســة بكيفيــة تــوزع القــوة والنفــوذ 
مبجتمــع مــا أو نظــام معــني. يتمثــل هــذا الــدور فــي اتخــاذ القــرار واملشــاركة فــي صنعــه ويبــدأ مــن مســتوى األســرة 
ــر  ــس احلص ــال ولي ــبيل املث ــى س ــريعي عل ــس التش ــدي فاجملل ــروي أو البل ــس الق ــات أو اجملل ــي فالنقاب ــان احل ــم جل ــن ث وم
وهكــذا وعــادة مــا يعتبــر هــذا الــدور دور ذكــوري ويتربــى الذكــور علــى ذلــك فــي حــني تتربــى اإلنــاث علــى أنهــا متلقيــة 
وغيــر مشــاركة فــي هــذا الــدور وتعتبــر النســاء اللواتــي يشــاركن فــي هــذا الــدور أنهــن اســتثناء للقاعــدة وال يتوقــع 

اجملتمــع تقدمهــم فــي مســتويات/مناصب عليــا. 
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العنف املبني ىلع النوع االجتماعـي
 ومفـاهيم أسـاسية مرتبطة باملفهوم 

وأنواع العنف املبني ىلع النوع االجتماعي
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متكني املشاركني/ات من :

فهم معني العنف املبني على النوع االجتماعي.

فهم مفاهيم أساسية ومرتبطة مبفهوم العنف املبني على النوع االجتماعي. 

فهم املشاركني /ات أنواع العنف املبني على النوع االجتماعي.

هـدف اجللسة

أجندة اجللسة

التوقيت أسلوب التنفيذ النشاط 

)1٥( دقيقة مترين تعلمنا افتتاحية اجللسة الثانية وتغذية راجعة عن اجللسة 
السابقة

)1٥( دقيقة  مفهوم العنف املبني على النوع االجتماعي مجموعات ثانية

)1٥( دقيقة  الصندوق األسود واملفاهيم
املرتبطة

 مفاهيم مرتبطة بالعنف املبني على النوع
  االجتماعي

)1٥( دقيقة حوار ومناقشة  أنواع العنف املبني على النوع االجتماعي وأشكاله

)40( دقيقة  مجموعات عمل صغيرة -
دراسة حاله

أنواع العنف املبني على النوع االجتماعي وأشكاله

)1٥( دقيقة نقاش مفتوح  من هم مرتكبون العنف

)1٥( دقيقة
    مترين جماعي يسمى 

»شجرة العنف القائم على 
النوع االجتماعي«

أسباب وعواقب العنف القائم على النوع االجتماعي

)1٥( دقيقة دائرة املعرفة اغاق اجللسة 
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العنف املبني على النوع االجتماعي

مترين )1(: إفتتاحية اجللسة

مترين )1(

مترين )3(: الصندوق األسود للمفاهيم املرتبطه بالعنف املبني على النوع اإلجتماعي.

مترين )3(

الهدف من التمرين: تغذية راجعه عن اجللسة السابقة

الهدف من التمرين: أن يدرك املشاركني/ات أن هناك مفاهيم مرتبطه بالعنف املبني على النوع اإلجتماعي.

األدوات: أوراق صغيرة، أقام، بلوتاك

األدوات: صندوق صغير، أوراق صغيرة

محتوى التمرين: يقوم امليسر/ة بتوزيع أوراق صغيرة على املشاركني/ات ويطلب منهم أن يكتبوا ما تعلموه من 
اجللسة األولى وأثناء كتابة املشاركني/ات يقوم امليسر/ة يرسم دائرة على الورقة فلب تشارت مكتوب عليها دائرة 

املعرفة وبعدها يقوم امليسر/ة بجمع األوراق الصغيرة ويطلب مساعدة مشارك/ة في الصاق األوراق الصغيرة 
وبعدها يقوم بقراءة املكتوب والنقاش مع املشاركني/ات ويتم بعدها تعليق الورقة على احلائط ويختم للمشاركني/

ات هذا ما تعلمناه بدائرة املعرفة.

  هــو أي عمــل مــؤذ يرتكــب ضــد إرادة الشــخص ســواءا كان إمــراة أو رجــل أو طفــل أو طفلــة ويســتند 
إلــى اختــاف منســوبة اجتماعيــاً )النــوع االجتماعــي( بــني الذكــور واإلناث.

  أو تعريــف آخــر أي فعــل عنيــف قائــم علــى أســاس اجلنــس ينجــم عنــه أو يحتمــل أن ينجــم عنــه 
أذى أو معانــاة جســمية أو جنســية أو نفســية للمــرأة أو الرجــل أو الطفــل أو الطفلــة، مبــا فــي ذلــك 
التهديــد مبمارســة مثــل هــذا الفعــل أو االكــراه أو احلرمــان التعســفي مــن احلقــوق، ســواء وقــع ذلــك 

فــي احليــاة العامــة أو اخلاصــة.

ماهو العنف القائم على أساس النوع االجتماعي؟
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محتوى التمرين: يقوم امليسر/ة بتجهيز أوراق صغيرة ويكتب كل املفاهيم املرتبطة بالعنف املبني على النوع 
اإلجتماعي ويضعها داخل الصنوق األسود ويطلب من املشاركني/ات اجللوس على شكل دائرة وبعدها يوزع على مشارك/ة 

من داخل الصندوق ورقة صغيرة وبعدها يطلب منهم قراءة املفهوم ومشاركة ورقته مع املشاركني/ات ويفتح النقاش 
بني اجملموعه ويغلق امليسر/ة النقاش وشرح املفاهيم املرتبطة بالعنف املبني عى النوع اإلجتماعي واختاف بني )العنف، 

العنف ضد املرأة، والعنف املبني على النوع اإلجتماعي(.

ــه  ــني/ات أن ــى املتدرب ــد عل ــب أن نؤك ــي: يج ــدرب/ة التال كم
ــول. ــر مقب ــكل وغي ــأى ش ــف ب ــرر للعن المب

- العنــف ضــد النســاء ظاهــرة عامليــة وليســت ظاهــرة 
محليــة.

- العنــف ضــد النســاء يســتهدف النســاء مــن منظــور 
اجلنــس.

ــال  ــف يط ــو عن ــي ه ــوع االجتماع ــى الن ــي عل ــف املبن - العن
ــات. ــني واألوالد والبن اجلنس

ــوع االجتماعــي يطــال اجلنســني ولكــن فــي العــادة  ــى الن - العنــف املبنــي عل
ــر. ــوع االجتماعــي بصــورة أكب ــى الن ــي عل النســاء تتعــرض للعنــف املبن

- ال يقتصــر حــدوث العنــف املبنــي علــى النــوع االجتماعــي علــى مــكان او زمــان 
محــدد فقــد يحــث فــي احليــز العــام او احليــز اخلــاص.

- المبرر للعنف
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مفاهيم ومصطلحات أساسية مرتبطه بالعنف املبني على النوع اإلجتماعي

االستغالل

اإلساءة

اإلهمال

الناجي/ة

املرتكب/ة

االعتداء

ــة إن  ــر عادل ــة غي ــتخدامه بطريق ــيء أو اس ــخص/ ش ــة ش 	 معامل
ــة، لتحقيــق مكاســب شــخصية. ــر قانوني ــم تكــن غي ل

ــة أو  ــية، عاطفي ــدية، جنس ــت جس ــواء كان ــة، س ــوء املعامل 	 س
ــاة، أو  ــبب الوف ــد تس ــي ق ــا، والت ــن أي منه ــج م ــة، أو مزي اقتصادي
ــكات. ــرة ملمتل ــارة كبي ــراً، أو خس ــياً خطي ــدياً   أو  نفس ــداث أذى جس أح

	 الرفــض أو الفشــل فــي إمتــام االلتزامــات الرعائيــة، قــد يكــون ذلــك 
عبــر محاولــة واعيــة ومتعمــدة إلحلــاق االضــرار العاطفية أو اجلســدية 
بالشــخص اآلخــر.                    ) منظمــة الصحــة العامليــة 2002 م، مرجــع ســابق(

	)الشــخص الــذي يقــوم بــردات فعــل نشــطة وفعالــه جتــاه العنــف 
ــة  ــر بتجرب ــذي تأث ــوي( فهــو ال ــه( أمــا الناجــي )الثان ــذي يتعــرض ل ال
ــن  ــرداً م ــوي ف ــون الثان ــد يك ــاج، ق ــخص ن ــى ش ــت عل ــف ارتكب عن

ــي. ــن الناج ــب م ــخص قري ــة أو ش العائل

	شــخص أو مجموعــة أو مؤسســة تقــوم بتوجيــه، أو مســاندة 
ــون  ــر، يك ــى الغي ــاءة إل ــكال اإلس ــن أش ــره م ــف أو غي ــه، العن توجي
املرتكبــون فــي موقــع ســلطة أو صنــع قــرار، إمــا حقيقــي أو متصــور، 
وميكنهــم بالتالــي ممارســة الســيطرة علــى ضحاياهــم/ن، مــن 
ــي/ة. ــف/ة، اجلان ــا: املعن ــة ذاته ــاء الدالل ــتعملة إلعط ــات املس الكلم
                                                                        )دليل مصطلحات النوع االجتماعي، مرجع سابق(

	 مصطلح جنائي وهو التهجم بالقوة على شخص.
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العنف ضد املرأة 

ــا  ــبب كونه ــرأة بس ــد امل ــه ض ــف املوج ــال العن ــن أفع ــل م 	أى فع
امــرأة، والــذي يــؤدي أو ميكــن أن يلحــق بهــا أذى أو أملــا بدنيــاً أو جنســياً 

أو نفســياً.    

ــي، أى  ــوع االجتماع ــى الن ــم عل ــف القائ ــال العن ــن أفع ــل م 	أى فع
العنــف املوجــه ضــد املــرأة بســبب كونهــا امــرأة، والــذي يــؤدي وميكــن 

أن يلحــق بهــا أذى أو أملــاً بدنيــاً أو جنســياً أو نفســياً.                                                              

	يشــمل ذلــك التهديــد بأفعــال مــن هــذا القبيــل أو احلرمــان 
التعســفي، ســواء حــدث ذلــك فــي احليــاة العامــة أو اخلاصــة

                                                                       )اإلعان العاملي ملناهضة العنف ضد املرأة 1993(

 العنف على أساس النوع االجتماعي يوجه ضد النساء والرجال والفتيات والفتيان ... أي ضد كل أفراد 
اجملتمع على أساس جنسهم أو نوعهم االجتماعي.

العنف ضد املرأة يوجه ضد اإلناث فقط على أساس جنسهن ونوعهن اإلجتماعي، ويشتمل كل أنواع 
العنف القائم على اساس النوع اإلجتماعي. 
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مترين )4(: حوا ر ونقاش

مترين )4(

الهدف من التمرين: حوا ر ونقاش     

األدوات: أورق فلب تشارت، أقام فلوماستر.

محتوى التمرين: يقوم امليسر/ة بفتح النقاش مع املشاركني من خال رسم قرص الشمس يكتب داخلها أنوع 
العنف املبني على النوع اإلجتماعي على ورق فلب تشارت ويطرح األسئلة حول »هل هناك أنواع للعنف املبني علي 
النوع االجتماعي »ويكتب اجابات املشاركني وبعدها يقوم بشرح مفصل ألنواع العنف املبني علي النوع االجتماعي 

مترين)5(: يقوم امليسر\ة بتوزيع املشاركني/ات الى مجموعات صغيرة وتوزيع دراسة احلالة وكتابة 
األسئلة للنقاش على فلب تشارت.

مترين )5(

تطبيق النشاط: دراسة حالة / املواد:نسخ من حالة حنان، ورق قالب، أقالم تعليم ملونة.

األهداف: 
- مراجعة أنواع العنف.

- تعريف املشاركني/ات على مختلف اآلثار الناجتة عن العنف.

اخلطوات: 
- توزيع نسخ من احلالة على املشاركني/ات.

- تقسيم املشاركني/ات الي مجموعات عمل صغيرة. 
- اختيار منشط/ة من داخل كل مجموعة 

- اختيار مقرر/ة من داخل اجملموعة.
- قراءة النص ضمن اجملموعة.

- اإلجابة عن األسئلة.
- تقدمي عمل اجملموعة الي املشاركني/ات.
- فتح نقاش بعد عرض عمل اجملموعات.
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حنــان مــن مواليــد 1974 توفيــت والدتهــا وكان ال يــزال عمرهــا ســنة واحــدة فقــط وتــزوج والدهــا إمــرأة أخــرى 
كانــت تضربهــا وتعاملهــا هــي وإخوتهــا معاملــة ســيئة، فقــد كانــت متضــي الشــتاء بــدون االســتحمام أبــدا 
أمــا فــي الصيــف فقــد كانــت تســتحم باملــاء البــارد وهــي ال تتذكــر أنهــا اســتحمت باملــاء الســاخن إال بعــد 
زواجهــا. كمــا كان والدهــا يأخذهــم عنــد أقربــاء والدتهــم كل فتــرة لتنظيفهــم. كانــت املعلمــات باملدرســة 
يقمــن بتنظيفهــا فــي حمــام املدرســة كمــا كــن يقمــن بشــراء املابــس لهــا وإلخوتهــا فقــد كانــت زوجــة 
والدهــا ترفــض شــراء املابــس لهــا حتــى ال يتكــدس الغســيل، عــدم االهتمــام بالنظافــة جعلهــا تعانــي كثيــراً 
ــي  ــذي ف ــام ال ــم بالطع ــمح له ــا تس ــة والده ــن زوج ــم تك ــك، ل ــى ذل ــة إل ــرأس. باإلضاف ــي ال ــل ف ــن القم م
الغالــب كانــت صاحبــة القصــة جتهــزه، درســت حنــان حتــى الصــف الســابع ولــم تكملــه ألن زوجــة والدهــا 
قــررت تزويجهــا لشــخص تعرفــه مدمــن خمــر وال مبالــي فقــد تزوجــت مبهــر أخذتــه زوجــة أبيهــا وأرســلتها 
ــوم زواجهــا”  إلــى منــزل زوجهــا باملابــس التــي ترتديهــا فقــط وقالــت لهــا عنــد خروجهــا مــن املنــزل فــي ي

انســي أن لــك بيــت والــد“. 
ــال  ــق احل ــبب ضي ــرب وبس ــرة الش ــن كث ــي م ــات ال يع ــب األوق ــي أغل ــا ف ــع أوالد كان زوجه ــان أرب ــت حن  أجنب
انتقلــت لتعيــش معــه فــي إحــدى املــزارع لإلشــراف عليهــا مقابــل الســكن فيهــا، فكانــت تعمــل فيهــا ليــل  
نهــارا و فــوق طاقتهــا حتــى ال  تطــرد مــع عائلتهــا بينمــا كان زوجهــا فــي أكثــر األوقــات نائمــاً ويرفــض العمــل 
كمــا كان يضربهــا و يطردهــا خــارج املنــزل  فــي ســاعات متأخــرة مــن الليــل وبقيــت صابــرة مــن أجــل أوالدهــا 
ولقلــة الدخــل، خاصــة أن جــزءاً منــه كان يأخــذه زوجهــا للشــرب ،صــارت تعمــل فــي  املــزارع األخــرى لتأمــني  
احتياجــات أوالدهــا حتــى ال ميســهم احلرمــان و الظلــم الــذي تعرضــت لــه فــي صغرهــا ،بعــد فتــرة  مــن زواجهــا 
قــام زوجهــا ببيــع بيــت ألخيــه و حصــل علــى مبلــغ مــن املــال  فقــررت أن تتعلــم مهنــة مفيــدة ،  أقنعــت 
زوجهــا بذلــك وانتســبت إلــي  أحــد املعاهــد املشــهورة لتعلــم مهنــة احلاقــة النســائية وعنــد حصولهــا علــى 
الشــهادة ســارعت إليجــاد عمــل جيــد كان زوجهــا يأخــذ منهــا جــزء مــن املدخــول للحصــول علــى ملذاتــه و 
عندمــا اســتجمعت قوتهــا طلبــت مــن أخيهــا املســاعدة لإلنفصــال دون أي مقابــل مــادي وإيجــاد منــزل، هــي 

اآلن تعيــش مــع أوالدهــا األربعــة.

األسئلة: من خالل النص ومن خالل معلوماتك اخلاصة وقرائتك: 

 ما هي أنواع العنف/إساءة املعاملة التي تعكسها احلالة ؟	 
هل هذا مثال على العنف املبني على النوع االجتماعي؟ هل العنف الذي مارسته زوجة األب هو عنف 	 

مبني على أساس النوع اإلجتماعي؟ 

ما هي العوامل التي تقف وراء العنف املبني على النوع االجتماعي في هذه احلالة؟	 

دراسة حالة )1(
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دراسة حالة )2(

مهــا زوجــة اإلبنــة األكبــر لســمية، كلتاهمــا  تعيشــان فــي نفــس املنزل........تتمتــع ســمية بقــوة بدنيــة عالية 
ــام  ــى القي ــر مهــا عل ــة جــداً، تســتخدم ســمية القــوة لتجب ــر ونحيل ، بينمــا مهــا مــن ذوات القــوام القصي
باألعمــال املنزليــة والســيطرة عليهــا فــي كل نواحــي احليــاة، مبــا فيهــا عــدم ســماحها لهــا بالذهــاب إلــى بيت 
أهلهــا، مهــا حاليــاً حامــل وال تقــوى علــى القيــام باألعبــاء املنزليــة، فقامــت ســمية بضربهــا وشــتمها ممــا 
عرضهــا للخطــر، وهــددت ســمية مهــا ان لــم تقــم بواجباتهــا ســتعيد ضربهــا ، أخبــرت مهــا زوجهــا ماهــر 
عنــد عودتــه مــن البيــت، لكــن  ماهــر البالــغ مــن العمــل 27 ســنة وال ميلــك القــدرة علــى قــول ال ألمــه ومــا كان 
لــه إال ان يقــول لزوجتــه مــا باليــد حيلــة طــول مــا انــا مــا باعمــل مــا بأقــدر أدافــع عنك......ملــا امــي تغضــب 

املــرة اجلايــة، ياريــت تهربــي مــن وجههــا وممكــن تروحــي عنــد صاحبتــك أو أهلك....الــخ.

من خالل وقائع القصة، ما هو العنف؟ 	 
أشكال العنف املوجودة في السيناريو؟	 
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أنواع العنف املبني على النوع اإلجتماعي

األنواع الست األساسية من العنف القائم على النوع االجتماعي:

يتضمــن العنــف القائــم علــى أســاس النــوع االجتماعــي أشــكاالً مــن العنــف تتنــوع بــني اإليــذاء النفســي والعنف 
اجلســدي واجلنســي، فيمــا يلــي قائمــة باألنــواع اجلوهريــة حلــوادث العنــف القائــم علــى أســاس النــوع اإلجتماعي.

اســتعمال األنــواع هــذه فــي إطــار العنــف القائــم علــى أســاس النــوع االجتماعــي فقــط، وذلــك علــى الرغــم مــن 
انطباقهــا علــى أشــكال أخــرى مــن العنــف ليســت قائمــة علــى أســاس النــوع االجتماعــي.

ــل أو  ــي املهب ــاً( ف ــا كان طفيف ــي )مهم ــر الرضائ ــوج غي ــو الول ــاب: ه - االغتص
فتحــة الشــرج أو الفــم بواســطة قضيــب أو غيــره مــن أجــزاء اجلســم، ويشــمل 

أيضــاً اختــراق املهبــل أو فتحــة الشــرج بواســطة غــرض مــن األغــراض.

ــال  ــة لاتص ــر الرضائي ــكال غي ــن األش ــكل م ــو أي ش ــداء اجلنســي:  ه - االعت
ــة  ــة: محاول ــمل األمثل ــوج، تش ــى الول ــوي عل ــه أو ينط ــج عن ــي ال ينت اجلنس
ــر املرغــوب فيهــا أو املاطفــة أو ملــس األعضــاء  ــل غي ــك التقبي االغتصــاب وكذل
التناســلية واإلليتــني بتر/تشــويه األعضــاء التناســلية لألنثــى عمــل مــن أعمــال 
العنــف يؤثــر علــى األعضــاء التناســلية، ولــذا يجــب أن يصنــف كاعتداء جنســي، 

ــوج. ال يشــمل هــذا النــوع مــن احلــوادث االغتصــاب، أي حيــث يحــدث الول

- االعتــداء اجلســدي:   هــو العنــف اجلســدي الــذي ال يتســم بطابــع جنســي، مثــل: 
الضــرب والصفــع واخلنــق واجلــر والدفــع واحلــرق وإطــاق النــار أو اســتخدام أي أســلحة 
ــة، ال  ــاة أو اإلصاب ــم أو املعان ــه األل ــج عن ــر ينت ــل خ ــاض أو أي عم ــداء باألحم أو االعت

يتضمــن هــذا النــوع مــن احلــوادث بتر/تشــويه األعضــاء التناســلية لألنثــى.

- احلرمــان مــن املــوارد والفــرص واخلدمــات:    هــو احلرمــان مــن حــق احلصــول علــى 
املــوارد  واألصــول االقتصاديــة أو فــرص العيــش أو التعليــم أو الصحــة أو غيرهــا مــن 
اخلدمــات االجتماعيــة. ومــن أمثلــة ذلــك أرملــة ُحرمــت مــن احلصــول علــى امليــراث، أو 
أجــر مكتســب يُنتــزع عنــوة مــن الشــريك احلميــم أو أحــد أفــراد األســرة، أو امــرأة مُتنــع 
مــن اســتخدام وســائل منــع احلمــل، أو فتــاة مُتنــع مــن الذهــاب إلــى املدرســة، إلــخ. 

ينبغــي عــدم تســجيل تقاريــر الفقــر العــام. 

ــي أو  ــي أو العاطف ــم الذهن ــاق األل ــي إحل ــة:  ه ــية/ العاطفي ــاءة النفس -اإلس
اإلصابــة. تشــمل األمثلــة التهديــد بالعنــف اجلســدي أو اجلنســي والتخويــف واإلذالل 
ــه واملاحظــات  ــر املرغــوب في والعــزل القســري واملطــاردة والتحــرش واالهتمــام غي
واإلميــاءات، أو الكلمــات املكتوبــة ذات الطابــع اجلنســي و/أو تهديــد وتدميــر األشــياء 

العزيــزة، إلــخ. 

- الزواج القسري:  هو زواج شخص ضد ارادته.
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مترين)6(: شجرة العنف املبني علي النوع االجتماعي.

مترين )6(

األهداف: 
 فهم أسباب العنف القائم على أساس النوع االجتماعي.	 
 القدرة على التمييز بني األسباب اجلذرية والعوامل املساهمة.	 
 إدراك العواقب احملتملة وردود الفعل احملتملة للعنف القائم على النوع االجتماعي.	 

األدوات: أوراق صغيرة، أقام بلوتاك،  ورق.

ردود أفعال محتملة على العنف القائم على النوع االجتماعي 

محتــوي التمريــن: ســنقوم اآلن بتمريــن جماعــي يســمى »شــجرة العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي« يســاعدنا 
هــذا النشــاط علــى فهــم األســباب اجلذريــة للعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي والعوامــل املســاهمة فــي هــذا 
النــوع مــن العنــف وعواقبــه. ميكنكــم أن تــروا أننــي قــد كتبــت 6 أنــواع مــن العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي 
ــى  ــز إل ــي ترم ــجرة الت ــذور الش ــا ج ــروع، لدين ــى الف ــة إل ــجرة. وباإلضاف ــروع الش ــي ف ــوع ف ــكل ن ــة ل ــض األمثل وبع

األســباب اجلذريــة لهــذا العنــف.
ــل  ــي. يجع ــوع االجتماع ــى الن ــم عل ــف القائ ــجرة العن ــول ش ــاً( ح ــر مث ــرارة )كاملط ــة احل ــس ودرج ــا الطق ــم لدين ث
الطقــس الشــجرة تنمــو وتكبــر ويجعــل جذورهــا أقــوى. يرمــز الطقــس ودرجــة احلــرارة حــول شــجرة العنــف املبنــي 
ــح  ــا ترج ــف، ولكنه ــبب العن ــل ال تس ــذه العوام ــف. ه ــي العن ــاهمة ف ــل املس ــى العوام ــي إل ــوع االجتماع ــى الن عل
حدوثــه أخيــراً، لدينــا أوراق الشــجرة. إنهــا عواقــب العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي علــى الناجــني والناجيــات 

ــن.  ــرهن ومجتمعاته وأس

إذن مــا نــوع ردود الفعــل التــي ميكــن للناجــني/ ات إظهارهــا؟ ميكــن أن تكــون ردود أفعالهــم/ن علــى مســتوى 
عاطفــي أو جســدي أو عقلــي أو ســلوكي، اطلبــوا مــن املشــاركني/ات فــي اجللســة العامــة تزويدكــم بأمثلــة 
ــوح القــاب )انظــروا ورقــة معلومــات »ردود  ــى الل ــوا إجاباتهــم عل ــوع. اكتب ــكل ن ــة ل ــردود الفعــل احملتمل ل
الفعــل احملتملــة علــى العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي« للحصــول علــى قائمــة الحظــوا أن هــذه 
القائمــة ليســت شــاملة، لذلــك مــن املمكــن أن يذكــر املشــاركون/ات ردود فعــل غيــر موجــودة فــي ورقــة 
ــا أن  ــات، علين ــد العمــل مــع الناجــني والناجي ــق ،عن ــر مــن 5 دقائ ــك أكث املعلومــات( يجــب أال يســتغرق ذل
نكــون مدركــني أن ردود الفعــل هــذه قــد ال حتــدث فقــط بعــد حادثــة العنــف، ولكــن ميكــن أن تظهــر أيًضــا 
فــي وقــت الحــق، ســواء كان ذلــك بعــد أســابيع أو شــهور أو ســنوات مــن احلادثــة ، قــد يكــون ظهورها بســبب 
حــدث أو ذاكــرة، علــى ســبيل املثــال، صــوت أو رائحــة. يســمى هــذا احلــدث أو الذاكــرة »عامــاً محفــزاً«، وهــذه 

اســتجابة طبيعيــة لتجربــة غيــر طبيعيــة.
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ردود أفعال محتملة على العنف القائم على النوع االجتماعي

ميكن أن تكون ردود األفعال للعنف القائم على النوع االجتماعي متنوعة للغاية وتختلف من شخص آلخر ال توجد 
طريقة »منوذجية« لرد الفعل.

متامــاً مثــل عواقــب العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي، ميكــن أن تكــون ردود األفعــال احملتملــة حلــادث العنــف متنوعــة 
ــاء  ــرد، ســواًء أثن ــة« أو »مناســبة« للناجــي/ة لل ــك، ال توجــد طريقــة »منوذجي ــف مــن شــخص آلخــر. لذل ــة وتختل للغاي
احلادثــة أو بعدهــا. مــن املهــم تذكــر ذلــك عنــد العمــل مــع الناجــني والناجيــات، الغــرض مــن النظــر فــي الــردود احملتملــة 
علــى العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي هــو إعطائكــم فكــرة عــن مجموعــة متنوعــة مــن ردود الفعــل احملتملــة 

حتــى تكونــوا مســتعدين/ات بشــكل أفضــل للتعامــل معهــا عنــد التعامــل مــع الناجــني والناجيــات.
حتدثنــا قليــاً عــن كيــف أن العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي ال يؤثــر علــى األفــراد فحســب، بــل يؤثــر أيًضــا علــى 
عاقاتهــم، واجملتمــع احمللــي، واجملتمــع العــام الــذي يعيشــون فيــه، وهنــاك طريقــة لتصــور ذلــك مــن خــال مــا يســمى 

بالنمــوذج البيئــي.
ميكــن اســتخدام هــذا النمــوذج ألغــراض مختلفــة إلظهــار العوامــل التــي تســهم فــي حــوادث العنــف القائــم علــى 
ــذا  ــر ه ــل أث ــي( أو لتحلي ــوع االجتماع ــى الن ــم عل ــف القائ ــجرة العن ــن ش ــي متري ــس ف ــل الطق ــي )مث ــوع االجتماع الن

ــي. ــي الوقــت احلال ــى مســتويات مختلفــة ف ــف عل العن
 ســوف نســتخدمه للنظــر فــي آثــار العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي علــى االفــراد وعاقاتهــم، واجملتمــع احمللــي 

واجملتمــع العــام. 

ردود الفعل ميكن أن تكون:
− جسدية   − عاطفية

− نفسية  − سلوكية 

ميكن أن حتدث
ــط  ــس فق ــت، ولي ــي أي وق ــل ف ــدث ردود الفع حت
ــر  ــن أن تظه ــرة، وميك ــادث مباش ــوع احل ــد وق بع
بســبب حــدث مــا أو ذاكــرة )عامــل محفــز لهــا 

ــي. ــر طبيع ــدث غي ــة حل ــتجابة طبيعي اس



37 دليل تدريبي  حول العنف املبني على النوع االجتماعي

مفاهيم العنف

مفاهيم العنف -أنواع العنف - انواع العنف املبني 
ىلع النوع االجتماعي-العنف الجنسي
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مفهوم العنف:
 هــو اســتخدام القــوة أو الســلطة بشــكل متعمــد أو التهديــد باســتعمالها ضــد الــذات أو ضــد شــخص اخــر 
أو مجموعــة مــن االشــخاص أو مجتمــع، مــن شــأنه أن يلحــق إصابــة أو موتــاً أو أذى معنويــاً أو عاهــة فــي النمــو 

أو عجــزاً«

العنف ضد النساء:
ــح أن  ــه، أو يرج ــب علي ــس ويترت ــة اجلن ــه عصبي ــع إلي ــف تدف ــل عني ــرأة » أي فع ــد امل ــف ض ــر »العن ــي تعبي يعن
ــك  ــي ذل ــا ف ــية مب ــية أو النفس ــمانية أو اجلنس ــة اجلس ــن الناحي ــواء م ــرأة، س ــاة للم ــه، أذى أو معان ــب علي يترت
التهديــد بأفعــال مــن هــذا القبيــل أو القســر أو احلرمــان التعســفي مــن احلريــة، ســواء حــدث ذلــك فــي احليــاة 

ــرأة 1993( ــد امل ــف ض ــة العن ــي ملناهض ــان العامل ــة. )االع ــة أو اخلاص العام

العنف املبني على النوع االجتماعي:
ــة، و  ــل أو طفل ــل أو طف ــرأة أو رج ــواءا كان إم ــخص س ــد إرادة الش ــب ض ــؤذ يرتك ــل م ــو أي عم ــف )1( » ه تعري

ــاث«. ــور واإلن ــني الذك ــي ( ب ــوع االجتماع ــا ) الن ــوبة  اجتماعي ــاف منس ــى اخت ــتند إل يس
تعريــف )2( » أي فعــل عنيــف قائــم علــى أســاس اجلنــس ينجــم عنــه أو يحتمــل أن ينجــم عنــه أذى أو معانــاة 
جســمية أو جنســية أو نفســية للمــرأة أو الرجــل أو الطفــل أو الطفلــة، مبــا فــي ذلــك التهديــد مبمارســة مثــل 

هــذا الفعــل أو اإلكــراه أو احلرمــان التعســفي مــن احلقــوق، ســواء وقــع ذلــك فــي احليــاة العامــة أو اخلاصــة«.

احملور األول: مفاهيم العنفمفاهيم العنفمفاهيم العنفمفاهيم العنف
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أنواع العنف 
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العنف اجلسدي: 
يقصــد بالعنــف اجلســدي هــو كل فعــل يــؤذى املــرأة أو الطفــل او الرجــل فــي جســده 
وهــذا العنــف قــد يقــع فــي اإلطــار اجملتمعــي أو األســري ولــه صــور كثيــرة وقــد تــؤدي 
هــذه التصرفــات إلــى إصابــة الضحيــة بإصابــات ظاهــرة أو غيــر ظاهــرة مثــل جــروح، 
أو نزيــف أو كســور، أو فقــدان الوعــي أو فقــدان احلــواس مثــل حاســة الســمع، أو قــد 

يــؤدي إلــى املــوت أو إلــى عاهــات مســتدمية.

العنف النفسي:
يعــد العنــف النفســي مــن األنــواع التــي تتــرك أثــرا كبيــرا فــي النفــس. وهــو يكــون 
ــة أو أن ال  ــف باإلهان ــعور املعن ــي ش ــبب ف ــيء يتس ــد ش ــل أح ــول أو يفع ــا يق عندم
ــاف  ــتهزاء، إت ــرة، االس ــوم، الغي ــر: الل ــس احلص ــال ولي ــبيل املث ــى س ــه، عل ــة ل قيم
ــك  ــراث وكذل ــدم االكت ــزل، ع ــتغال، الع ــف، االس ــة، التخوي ــر. اإلهان ــكات الغي ممتل
فــرض اآلراء علــى اآلخريــن بالقــوة يعتبــر نوعــاً مــن أنــواع العنــف النفســي. وتتفــاوت 
اســتجابة أوردة فعــل املعنــف نفســيا باختــاف األفــراد فمنهــم مــن يفقــد الثقــة 

بالنفــس ومنهــم مــن يصــل بــه احلــال إلــى أكبــر درجــات الصدمــة النفســية.

العنف اجلنسي:
ويعبــر عــن هــذا االعتــداء بفــرض العاقــة اجلنســية رغمــا عــن إرادة الضحيــة مثــل: 
ــي  ــية الت ــات اجلنس ــض التصرف ــام ببع ــة القي ــن الضحي ــب م ــاب أو الطل االغتص
يرفضوهــا. والهــدف منــه إذالل الضحيــة وإشــعارها بالعجــز. يتــرك العنــف اجلنســي 
آثــار جســدية ونفســية، وقــد يــؤدي إلــى نزيــف أو متزيــق مبنطقــة األعضــاء اجلنســية 

أو إجهــاض، وكذلــك اإلصابــة بعــدوى إمــراض جنســية آو التهابــات مهبليــة.

العنف اللفظي:
يعتبــر العنــف اللفظــي أحــد أبــرز مناحــي الّتعــدي علــى حيــاة األشــخاص فــي أي 
ــاع  ــاء االجتم ــرِّف علم ــني، ويُع ــى كا اجلنس ــم وعل ــو له ــل النم ــن مراح ــة م مرحل
العنــف اللفظــي بأنــه اســتعمال عبــارات مخلــة بــاآلداب واألخــاق أو نكــت مســيئة 

ــة الشــخص أو دوره فــي اجملتمــع.   ملكان

العنف اإلجتماعي:
 هــو عنــف يســتخدم بــني أفــراد اجملتمــع بشــكل مقصــود أو غيــر مقصــود نــاجت عــن 
ــا  ــي له ــم مبعان ــة وعاقته ــل أو الطفل ــراة أو الطف ــل أو امل ــة للرج ــورة النمطي الص
مدلــوالت وقيمــة مجتمعيــة، حيــث يعكــس اجملتمــع رفضــه ملــا يتعــارض مــع هــذه 

الصــورة والتوقعــات والقيــم اجملتمعيــة املفروضــة علــى شــكل اســتنكار لفظــي 

احملور الثاني: أنواع العنف
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ــه. مــن  ــل فــي اشــد مراحل ــى القت أو علــى شــكل فعــل عنيــف ممكــن أن يصــل إل
ــة  ــود اجملتمعي ــطيني: القي ــا العربي/الفلس ــي مجتمعن ــارا ف ــر انتش ــكاله األكث أش

ــاع عــن الشــرف. ــرأة بحجــة الدف ضــد املطلقــات واألرامــل والعنــف ضــد امل

العنف االقتصادي:
ــى حياتهــا  ــة والســيطرة عل ــدي للتحكــم بالضحي  هــو أســلوب يســتخدمه املعت
بشــكل عــام وخــاص ويســعي لفــرض تبعيــة املعنــف إقتصاديــا وماديــا حيــث يقــوم 
ــخصي  ــروف الش ــن املص ــان م ــل احلرم ــة مث ــا املادي ــن حقوقه ــة م ــان الضحي بحرم
ــزوج  ــاركة الزوجة/ال ــرة دون مش ــل األس ــإدارة دخ ــرد ب ــت أو أو التف ــروف البي أو مص
ــراث أو إدارة  ــن املي ــان م ــل، أو احلرم ــا إذا كان/ت تعم ــى دخله/ه ــا عل ــيطرة أيض والس
األمــاك. ويتعــدى هــذا العنــف محيــط األســرة إلــى مجــال العمــل كعــدم موائمــة 
الرواتــب بحجــم اجلهــد املبــذول ومبــا ال يتوافــق مــع الكفــاءات املتوفــرة. يشــعر هــذا 

األســلوب الضحيــة بأنهــا بحاجــة دائمــة للمعتــدي.

العنف السياسي:
ــن  ــرر باألخري ــاق األذى والض ــتخدامها إلحل ــد باس ــوة او التهدي ــتخدام الق ــو اس ه
لتحقيــق اهــداف سياســية، وقــد متــارس القــوى السياســية العنــف لغايــة إخضــاع 
ــات  ــة او باجلماع ــان بالدول ــة االنس ــدان عاق ــي مي ــه ف ــر نطاق ــا. ينحص خصومه
السياســية ذات النفــوذ مثــل ســلب حريــة االنســان بالتعبيــر عــن رايــه السياســي 
ومــن امثلتــه عــدم الســماح للمــراة باملشــاركة فــي صنــع القــرار ســواءا كان فــي 
بيتهــا او فــي مؤسســات الدولــة ومنعهــا فــي حقهــا بالتصويــت وتقلــد مناصــب 
عليــا فــي الدولــة، وكذلــك مــا يقــوم بــه االحتــال مــن انتهــاكات بحــق أبنــاء شــعبنا.

العنف القانوني:
هــو مــا يــراه احلقوقيــون مــن ثغــرات فــي النــص القانونــي وتطبيقــه وأليــات تنفيــذه 
ــة:  ــكال التالي ــي األش ــل  ف ــي ويتمث ــوع اإلجتماع ــى الن ــي عل ــزا مبن ــكل متيي تش
ــة  ــا املتعلق ــت، القضاي ــاث البي ــة بأث ــا املتعلق ــراث، القضاي ــة باملي ــا املتعلق القضاي
بالضــرب، القضايــا املتعلقــة بالذهــب واملســتحقات املاليــة، وقضايــا حضانــة 
ــا املتعلقــة  ــزواج، القضاي ــى ال ــار عل ــا التحــرش واالغتصــاب، واإلجب األطفــال، قضاي
بالقتــل، القضايــا املتعلقــة باحلقــوق العماليــة، القضايــا املتعلقــة باحلقوق اجلنســية 
ــا املتعلقــة بالعنــف اللفظــي،  ــا الضعــف اجلنســي ، القضاي غيــر املشــروعة، قضاي
وقضايــا الوصايــة والوالية.)علــى امليســر شــرح أحــد القضايــا املذكــورة أعــاه وإظهار 

ــة(. الثغــرة القانوني
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احملور الثالث: أنواع العنف املبني على النوع االجتماعي

1.  االغتصاب:
 هــو الولــوج غيــر الرضائــي )مهمــا كان طفيفــاً( فــي املهبــل أو   فتحــة الشــرج أو الفــم بواســطة قضيــب أو غيــره مــن 

أجــزاء اجلســم. ويشــمل أيضــاً اختــراق املهبــل أو فتحــة الشــرج بواســطة غــرض مــن األغــراض. 

2. االعتداء اجلنسي: 
هــو أي شــكل مــن األشــكال غيــر الرضائيــة لاتصــال اجلنســي ال ينتــج عنــه أو ينطــوي علــى الولــوج. تشــمل األمثلــة: 
محاولــة االغتصــاب وكذلــك التقبيــل غيــر املرغــوب فيهــا أو املاطفــة أو ملــس األعضــاء التناســلية واإلليتــني. بتر/تشــويه 
األعضــاء التناســلية لألنثــى عمــل مــن أعمــال العنــف يؤثــر علــى األعضــاء التناســلية، ولــذا يجــب أن يصنــف كاعتــداء 

جنســي. ال يشــمل هــذا النــوع مــن احلــوادث االغتصــاب، أي حيــث يحــدث الولــوج.

3. االعتداء اجلسدي:
 هــو العنــف اجلســدي الــذي ال يتســم بطابــع جنســي. تشــمل األمثلــة: الضــرب والصفــع واخلنــق واجلــرح والدفــع واحلــرق 
وإطــاق النــار أو اســتخدام أي أســلحة أو االعتــداء باألحمــاض أو أي عمــل آخــر ينتــج عنــه األلــم أو املعانــاة أو اإلصابــة. ال 

يتضمــن هــذا النــوع مــن احلــوادث بتر/تشــويه األعضــاء التناســلية لألنثــى.

4. الزواج القسري: 
هو زواج شخص ضد إرادته.

٥. احلرمان من املوارد والفرص واخلدمات: 
هــو احلرمــان مــن حــق احلصــول علــى املــوارد واألصــول االقتصاديــة أو فــرص العيــش أو التعليــم أو الصحــة أو غيرهــا مــن 
اخلدمــات االجتماعيــة. ومــن أمثلــة ذلــك أرملــة ُحرمــت مــن احلصــول علــى امليــراث، أو أجــر مكتســب يُنتــزع عنــوة مــن 
الشــريك احلميــم أو أحــد أفــراد األســرة، أو إمــرأة مُتنــع مــن اســتخدام وســائل منــع احلمــل، أو فتــاة مُتنــع مــن الذهــاب إلــى 

املدرســة، إلــخ. ينبغــي عــدم تســجيل تقاريــر الفقــر العــام.

6. اإلساءة النفسية/ العاطفية:
 هــي إحلــاق األلــم الذهنــي أو العاطفــي أو اإلصابــة تشــمل األمثلــة التهديــد بالعنــف اجلســدي أو اجلنســي والتخويــف 
واإلذالل والعــزل القســري واملطــاردة والتحــرش واالهتمــام غيــر املرغــوب فيــه واملاحظــات واإلميــاءات، أو الكلمــات املكتوبــة 

ذات الطابــع اجلنســي و/أو تهديــد وتدميــر األشــياء العزيــزة، إلــخ.

احملور الثالث: أنواع العنف املبني على النوع االجتماعي
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احملور  الرابع: العنف اجلنسي املبني على النوع االجتماعي 

العنف اجلنسي: مثل اإلكراه على ممارسة اجلنس من خال التهديد والتخويف أو القوة اجلسدية، واإلجبار على 
ممارسة أفعال جنسية غير مرغوبة، أو اإلكراه على ممارسة اجلنس مع اآلخرين.

 وهذا السلوك يشمل:

اســتعمال الكلمــات والتعليقــات اجلنســية مثــل: تســميع كام للشــخص ونعتــه بشــكل مباشــر أو غيــر 	 
مباشــر بأوصــاف تعــري جســده.

استراق النظر مثل نظرات من شأنها أن تشعر الشخص بأن أحداً يقتحم جسده وخصوصيته.	 
املاحقة اجلنسية مثل ملس اجلسد بصورة مقصودة، واالدعاء بأنها غير مقصودة.	 
املضايقــة الهاتفيــة عــن طريــق اســتخدام الــكام واأللفــاظ اجلنســية التــي مــن شــأنها أن تســبب اإلزعــاج 	 

واملشاكل.
طرح نكت مغلفة بتعبيرات مهينة.	 
عرض صور جنسية.	 
محاولة اإلغتصاب وليس من الضروري أن تتم عملية االغتصاب بالكامل.	 
االغتصاب وهو فرض السلوك اجلنسي بالقوة من غير موافقته.	 

إن هــدف االعتــداء هــو التعبيــر عــن القــوة والســيطرة والتســلط علــى الضحيــة وإهانتهــا، وليــس إشــباع 	 
الرغبــة اجلنســية كمــا يعتقــد الكثيــرون، وهــو جرميــة عنــف يعبرعنهــا بواســطة الســلوك اجلنســي.

ــش 	  ــا نعي ــاف أنن ــن االخت ــطيني. ولك ــا الفلس ــا مجتمعن ــا فيه ــات ومب ــي كل اجملتمع ــر ف ــر منتش ــو أم ه
داخــل مجتمــع محافــظ ال يحبــذ احلديــث عــن هــذا املوضــوع ويخفــي احلقائــق اعتقــاداً منــه بأنــه شــكل 
ــية  ــاءة اجلنس ــداء واإلس ــكلة االعت ــع مش ــل م ــم نتعام ــه إذا ل ــه بأن ــاداً من ــة، واعتق ــكال احلماي ــن أش م

ــة. ــذه اجلرمي ــي ه ــتطيع أن نخف نس
إّن كل امــرأة/ طفــل/ة معــرض لاعتــداء اجلنســي، بغــض النظــر عــن ســنهم، مظهرهــم اخلارجي، لباســهم، 	 

تصرفاتهــم، وبغــض النظــر عــن مســتوى ثقافتهــم أو مكانتهــم االجتماعيــة، قوميتهــم أو دينهم.
فــي غالبيــة االعتــداءات اجلنســية تكــون الضحيــة علــى معرفــة باملعتــدي، وقســم منهــا يحــدث داخــل 	 

ــون  ــد يك ــة، فق ــن الضحي ــب ع ــخص غري ــو ش ــدي ه ــائد، أن املعت ــاء الس ــس االدع ــك بعك ــة، وذل العائل
املعتــدي أبــاً أو أخــاً أو عمــاً أو أبــن العــم أو اجلــد، وميكــن أن يكــون اجلــار، زميــاً فــي العمــل، مســؤوالً فــي 

ــخ. ــه ... ال ــة، أو أقارب ــاً للضحي ــة، صديق ــاً للعائل ــل، صديق العم
إن االعتــداءات حتــدث فــي أي مــكان تتواجــد فيــه الضحيــة وحتــى فــي بيتهــا، وفــي أي ســاعة مــن ســاعات 	 

اليــوم وهــذا أيضــاً بعكــس اإلدعــاء الســائد أن االعتــداءات حتــدث فــي الليــل وفــي أماكــن مظلمــة ومنزويــة.

ومن احلقائق العامه املرتبطة باإلعتداء اجلنسي:) على امليسر/ة طرح امثلة توضيحية(
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وتشــير األبحــاث إلــى أن الشــخص الــذي يرتكــب جرميــة االعتــداء اجلنســي يكــرر هــذه اجلرميــة أكثــر مــن مــرة 	 
وهــو يخطــط لهــذه اجلرائــم مســبقاً، وهــذا بعكــس االعتقــاد الســائد أن االعتــداء يتــم عندمــا يفقــد الرجــل 

ســيطرته علــى نفســه حــني يــرى فتــاة جميلــة أو جذابــة.
ــاد أن 	  ــة اإلعتق ــك، فغالبي ــن ذل ــية ال يدرك ــات جنس ــداء أو ملضايق ــن العت ــي تعرض ــاء اللوات ــن النس ــض م البع

االعتــداء اجلنســي ينحصــر فقــط فــي عمليــة االغتصــاب او التحرشــات أو املضايقــات التــي يتــم بهــا اتصــال 
جنســي كامــل ودون ذلــك ال يعتبــر اعتــداءاً جنســياً.

أن نوعيــة العاقــات بــني الضحيــة واملعتــدي تشــكل عامــاً هامــاً بالنســبة للتبليــغ عــن االعتــداء، فمــن املعروف 	 
ــه إذا كانــت هنالــك معرفــة ســابقة بــني املعتــدي وبــني الضحيــة يصعــب علــى الضحيــة أن تســتوعب أو  اٌن
تفهــم أنهــا تعرضــت العتــداء مــن قبــل الشــخص الــذي وثقــت بــه، أو اعتمــدت عليــه واحتاجتــه فــي الســابق، 
أو فــي حالــة كــون هــذا الشــخص مســؤوالً عنهــا ومــن املفــروض أن يقــوم بحمايتهــا، املعرفــة الســابقة بينهــا 

وبينــه تشــعرها بالذنــب أو اخلــوف
يعتقــد بعــض الضحايــا أن صمتهــم تضحيــة حلمايــة مــن حولهــم لكــن احلقيقــة أن املعتــدي إذا لــم يعاقــب 	 

يتمــادى وينتقــل لضحيــة جديــدة. 
ــرا ملحــوظ نســبياً فــي التعامــل مــع هــذا النــوع مــن اإلعتــداء ، فمراكــز 	  ــرة تغي حــدث فــي الســنوات األخي

الدفــاع عــن املــرأة واألســرة ســاعدت بعــض النســاء علــى كســر حاجــز الصمــت والتحــدث بحريــة عــن اجلرميــة 
التــي يرتكبهــا املعتــدي بحــق أي امــرأة أو فتــاة أو طفــل، كمــا أن وســائل اإلعــام بشــتى أشــكالها تتحــدث عــن 

املوضــوع.

نقاط هامة على امليسر/ة مناقشتها

ــأ لهــا، بحيــث يبــرز عــدم التــوازن فــي القــوى بــني 	  االعتــداءات اجلنســية حتــدث فــي جــو اجتماعــي يهيَّ
الرجــال مــن جهــة وبــني النســاء واألطفــال مــن جهــة أخــرى، وفــي بنيــات مجتمعيــة ينظــر فيهــا الرجــل 

إلــى النســاء واألطفــال علــى اٌنهــم ضلــع قاصــر ضعيــف مثلمــا يحــدث فــي اجملتمعــات العربيــة.
ــع 	  ــاء. فاجملتم ــد النس ــز ض ــن التميي ــر ع ــرى تعب ــات أخ ــتمرارية لتصرف ــي اس ــية ه ــداءات اجلنس إن االعت

ــي  ــا، وبالتال ــاد عليه ــن االعتم ــات وال ميك ــة الطلب ــا تلبي ــراً، وظيفته ــاً قاص ــرأة ضلع ــي امل ــرى ف ــذي ي ال
فــإن مكانهــا فــي البيــت فقــط، مانعــاً إياهــا بذلــك مــن تطويــر قدراتهــا ومواردهــا وإمكاناتهــا، يعطــي 

ــياً. ــتغالها جنس ــي اس ــا وبالتال ــا وإهانته ــا وإذالله ــرعية المتاكه ش
إنَّ الســخرية مــن املــرأة واالســتهتار بهــا يعتبــران مبثابــة اٌرض خضــراء وخصبــة تنبــت فيهــا الشــرعية 	 

ــدم  ــية وع ــاءة اجلنس ــداءات واإلس ــار االعت ــورة انتش ــي خط ــد ف ــا يزي ــية، ومم ــداءات اجلنس ــكاب االعت الرت
تقهقرهــا، هــو فقــدان الــردع مــن قبــل قــادة مجتمعنــا، ونقصــد بالقــادة، جميــع الفئــات ذات الصاحيــة 
ــل  ــى داخ ــاً يتفش ــية جرم ــاءة اجلنس ــداءات واإلس ــار االعت ــاءت، اعتب ــو ش ــتطيع، ل ــي تس ــأن الت والش
ــاً وبــذل جميــع اجلهــود مــن اجــل القضــاء عليهــا. مجتمعنــا أيضــاً، األمــر الــذي يســتوجب محاربتــه علن
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إنَّ إنــكار الواقــع وعــدم االعتــراف بوجــود االعتــداءات واإلســاءة اجلنســية داخــل بيوتنــا وفــي أماكــن عملنــا، وقرانــا، 	 
مدننــا، ومخيماتنــا، ال يجعلنــا مجتمعــاً منصفــا يســعى إلــى حمايــة جميــع أفــراده فــي وجــه أي اعتــداء كان 
وخاصــة االعتــداء اجلنســي الــذي ينطــوي علــى أخطــار جســيمة، قــد يهــدم كيــان الفــرد وبالتالــي كيــان اجملتمــع.

إنَّ حــوادث االعتــداءات واإلســاءة اجلنســية ليســت حتميــة الوقــوع وال ميكــن أن نقبــل ونتعــود أن نعيــش معهــا، 	 
ومعاجلتهــا ومحاربتهــا يجــب أن تبــدأ مــن التغييــر اجلــذري فــي القيــم واملبــادئ واملفاهيــم االجتماعيــة املتجــذره 
ــاء  ــال والنس ــا الرج ــش به ــي يعي ــة الت ــر البيئ ــب أن تتوف ــاء، يج ــى النس ــع إل ــرة اجملتم ــوص نظ ــاً بخص عميق

ــه. ــه ورغبات كضلعــني متســاويني يحتــرم كل منهــا اآلخــر: آرائ
علينــا أن نغيــر مــن أســس التربيــة التــي ننشــئ أطفالنــا عليهــا، واٌن نتوقــف عــن التمييــز بــني األطفــال حســب 	 

انتمائهــم اجلنســي، وان منتنــع عــن إعطــاء الرمــوز للذكــور بــأن الرجولــة تكمــن فــي القــوة والعضــات والســيطرة 
والتســلط، وان منتنــع كذلــك عــن إعطــاء الرمــوز لإلنــاث بــأن االٌنوثــه تكمــن فــي اللطافــه والضعــف واخلضــوع 
واإلغــراء، وبهــذا يســتطيع الرجــال التحــرر مــن رغباتهــم فــي التســلط عــن طريــق العنــف وتســتطيع النســاء 

التحــرر مــن اخلــوف مــن التعــرض لاعتــداء اجلنســي.
إنَّ محاربــة هــذه اجلرميــة هــي مســؤولية جميــع أفــراد اجملتمــع وليــس النســاء فقــط، ولدحرهــا، علينــا أن نتذكــر أن 	 

املعتــدي هــو املذنــب الوحيــد فــي االعتــداء اجلنســي، وهــو الوحيــد الــذي كان باســتطاعته منــع حــدوث االعتــداء، 
وعلينــا أن نرفــض أي مبــرر لتصرفاتــه واٌعمالــه وانتهاكــه حــدود حريــة إنســان آخــر، وعلينــا أال ننســى أنــه مجــرم 

وأنــه يســتحق العقــاب.
ــاعدة 	  ــي املس ــا لتلق ــات للضحاي ــر اإلمكاني ــع توفي ــي اجملتم ــراد ف ــا كأف ــن واجبن ــه م ــدرك أن ــا أن ن ــك علين كذل

والدعــم والتفهــم. هــذه األســس التــي حتتاجهــا الضحيــة، موفريــن لهــا الطمأنينــة واألمــان دون توجيــه إصبــع 
ــها  ــة  لنفس ــادة الثق ــي واع ــداء اجلنس ــة االعت ــي أزم ــى تخط ــاعدتها عل ــل مس ــن اج ــك م ــا، وذل ــام إليه االته

ــاس.    ــرام كغيرهــا مــن الن ــة بكرامــة واحت ــة االعتيادي ــاة اليومي ــى احلي وإتاحــة الفرصــة لهــا للعــودة إل

بعض أشكال اإلعتداء اجلنسي األكثر انتشاراً:

االغتصاب/ محاولة االغتصاب:
)ممارســة اجلنــس دون رضــا أحــد الطرفــني( التعــدي علــى أي جــزء مــن جســم الضحيــة أو املرتكــب بعضــو جنســي، 
ــراه )،  ــوة أو اإلك ــد بالق ــن اجلس ــزء م ــتخدام أي أداة أو أي ج ــة باس ــرجية للضحي ــة أوالش ــة الفرجي ــى الفتح أو عل
أي بــذل جهــد الغتصــاب شــخص دون حصــول اختــراق يعتبــر محاولــة اغتصــاب، موافقــة قاصــر يجــب تقييمهــا 
ــدمي  ــى تق ــادر عل ــاً غيرق ــر قانوني ــرة يعتب ــَة عش ــغ الثامن ــم يبل ــخص ل ــث إن أي ش ــة، حي ــر الدولي ــب املعايي حس

ــة االغتصــاب: موافقــة مبنيــة علــى املعرفــة. وميكــن أن يضــم االغتصــاب / محاول
اغتصاب قاصر( ذكر أو أنثى )مبا في ذلك االعتداءات اجلنسية داخل العائلة(

االغتصاب الزوجي: يحدث بني الزوج والزوجة.	 
اغتصاب الذكور: ويعرف أحياناً باللواط.	 
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اإلساءة اجلنسية:
ــاءةُ  ــم اإلس ــاب. وتض ــة االغتص ــاب أو محاول ــتثناء االغتص ــني، باس ــد الطرف ــا أح ــرى دون رض ــية األخ ــات اجلنس التصرف
ــي  ــاط اجلنس ــأن النش ــه ف ــل موافقت ــاء الطف ــم إعط ــاه، ورغ ــا ورد أع ــن. وكم ــد القاصري ــب ض ــاالً ترتك ــية أعم اجلنس
مــع الطفــل قــد يــدل علــى إســاءة جنســية ألن الطفــل يعتبــر/ تعتبــر غيــر قــادر/ة علــى إعطــاء موافقــة مبنيــة علــى 

ــى اإلســاءة اجلنســية. ــة عل ــة. ومــن األمثل املعرف
إزالة املابس باإلكراه .	 

االستغالل اجلنسي:
يضــم االســتغال اجلنســي اإلكــراَه والتاعــب مــن قبــل شــخص فــي مركــز ســلطة يســتخدم تلــك الســلطة للقيــام 
بنشــاطات جنســية مــع شــخص ال ميلــك تلــك الســلطة، وقــد يحتــوي االســتغال علــى توفيــر مســاعدة لقــاء نشــاط 
جنســي، فــي هــذه احلــاالت قــد يعتقــد الناجــي/ة أنــه لــم يكــن لديــه أو لديهــا أي خيــار آخــر غيــر االنصيــاع قــد يكــون 
ذلــك حلمايــة أســرته/ هــا أو احلصــول علــى ســلع وخدمــات ...الــخ )بحيــث انــه حتــى لــو متــت املوافقــة فــإن ذلــك قــد 

حصــل حتــت ظــروف اإلكــراه والتاعــب مــن األمثلــة علــى ذلــك:
عامــل إنســاني )فــي مؤسســة إنســانية أو ضمــن مجموعــة اهدافهــا اإلغاثــة اإلنســانية( يطالــب باجلنــس مقابــل 	 

معونــة ماديــة أو امتيــازات أو محابــاة.
أستاذ يطالب باجلنس مقابل إعطاء عامة ناجحة أو قبول تلميذ في الصف.	 
زعيم من زعماء الاجئني يطالب باجلنس مقابل امتيازات أو محاباة.	 
جندي أو رجل أمن يطالب باجلنس مقابل مرور آمن.	 

الزواج املبكر باإلكراه:
ويحصــل ذلــك عندمــا يقــوم الوالــدان أو غيرهمــا بترتيــب زواج قاصــر مــن شــخص آخــر وفــرض ذلــك باإلكــراه، وقــد يتــم 
اإلكــراه بالضغــط أو إصداراألمــر للقاصــر بالــزواج، وقــد يكــون ذلــك لقــاء مهــر أو ألســباب أخــرى، ويعتبــر الــزواج باإلكــراه 
شــكاً مــن أشــكال العنــف املبنــي علــى أســاس النــوع االجتماعــي ألن القاصــر ال يســمح لهــا، أو أنهــا أصغــر مــن أن 

تعطــي موافقــة مبنيــة علــى املعرفــة.

اخلتان األنثوي:
ينتــج عــن اخلتــان األنثــوي اســتئصاُل أنســجة صحيحــة وصحيــة مــن األعضــاء التناســلية، عــادة كجــزء مــن احتفــال 
تقليــدي ميثــل طقســاً انتقاليــاً للضحيــة، وقــد توافــق النســاء البالغــاُت والفتيــات علــى عمليــة اخلتــان نتيجــًة لضغــوط 
ثقافيــة واجتماعيــة، أو قــد يجــري إكراههــن علــى ذلــك فعليــاً. وكثيــراً مــا يتــم إكــراه القاصريــن جســدياً وباســتخدام 
ــى املعرفــة نظــراً  ــى املوافقــة بشــكل مبنــي عل ــادرات عل ــر ق ــر القاصــرات غي ــك فتعتب ــم يتــم ذل ــو ل ــى ل القــوة، وحت

لصغــر ســنهن، ويشــار إلــى العمليــة باخلتــان األنثــوي وتشــويه األعضــاء التناســلية األنثويــة.
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تعريفات إضافية للميسر/ة

العنف بحجة الدفاع عن الشرف ويشمل القتل على »ما يسمي بخلفية الشرف«

وهــو عنــف موجــه بالتحديــد ضــد املــراة إلرتبــاط مفهــوم الشــرف والعــرض باملــرأة مــن منظــور اجملتمــع حيــث يقــوم 
أحــد أفــراد العائلــة بإيــذاء أو قتــل إمــرأة تربطهــم بهــا صلــة قرابــة التهامهــا بارتــكاب ســلوك غيــر مائــم لنوعهــا 
ــال  ــا باتص ــو قيامه ــلوك ه ــذا الس ــع، وه ــور اجملتم ــن منظ ــرف م ــس بالش ــة ومي ــار للعائل ــب الع ــي أو يجل اإلجتماع
ــا او لظهــور عامــات احلمــل خــارج إطــار الــزواج أو لزواجهــا مــن شــخص  جنســي غيــر مشــروع، أي الرتكابهــا الزن
ترفضــه اإلســرة وأحيانــا وقــد يبــدأ مــن التعنيــف اللفظــي والنفســي وقــد ينتهــي بالقتــل ويســمى القتــل علــى 

خلفيــة الشــرف.
ــوع آخــر وفقــاً  ــد يصنــف بن ــى كعنــف اجتماعــي وق ــاع عــن الشــرف بالدرجــة األول يصنــف العنــف بحجــة الدف

ــدي. ــف جس ــل كعن ــي والقت ــف نفس ــب كعن ــل الترهي ــاءة مث ــكل اإلس لش

مناذج معترف بها عاملياً من العنف القائم على النوع االجتماعي.
1- ال ميكن اجلمع بني أيا منهما )غير متقاطعة(.

2- منصبة على فعل العنف احملدد، منفصلة عن الدوافع التي وراءه والسياق الذي ارتكبت فيه.
3- مبنية على مبدأ عدم املوافقة وال يكتسب فيها القبول إال بواسطة:

استخدام القوة أو األشكال األخرى من اإلكراه أو اخلطف أو اإلحتيال أو التاعب أو اخلداع أو اإلدعاء الكاذب.	 
استخدام التهديد بحجب منفعة مستحقة بالفعل للشخص.	 
وعد الشخص أن تقدم له منفعة ما.   	 

ــم  ــاً. ويجــب أال تســتخدم ســوى مــع العنــف القائ ــه وحتليلهــا إحصائي ــع بيانات ــواع بغــرض جتمي حــددت هــذه األن
علــى النــوع االجتماعــي )رغــم أن بعضهــا قــد ينطبــق علــى أنــواع أخــرى مــن العنــف ليســت قائمــة علــى النــوع 

ــي(. االجتماع
)أخــذت العديــد مــن املصــادر فــي االعتبــار أثنــاء إعــداد هــذه الوثيقــة، وأهــم تلــك املصــادر، توجيهــات اللجنــة الدائمة 
ــانية،  ــات اإلنس ــي البيئ ــي ف ــوع االجتماع ــى الن ــم عل ــف القائ ــي العن ــل ف ــأن التدخ ــوكاالت بش ــني ال ــتركة ب املش
ــردين  ــن واملش ــني والعائدي ــد الاجئ ــه ض ــس املوج ــي واجلن ــوع االجتماع ــى الن ــم عل ــف القائ ــع العن ــات من وتوجيه

ــا لشــئون الاجئــني*. ــاً والتعامــل معــه( *مفوضيــة األمم املتحــدة العلي داخلي

غالبــاً مــا تســتعمل كلمتــي اإلســاءة والعنــف كمرادفــني إال أن اســتعمال كلمــة اإلســاءة غالبــاً 
مــا يكــون للداللــة علــى املفهــوم األوســع لســوء املعاملــة شــاماً العنــف، اإلهمــال واإلســتغال.

للتوضيح 

صنفت األنواع الستة للعنف املبني على النوع اإلجتماعي بناءاً على املعايير التالية:



48 دليل تدريبي  حول العنف املبني على النوع االجتماعي

شــجرة العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي هــي إحــدى الطــرق البســيطة لشــرح وفهــم العنــف القائــم علــى النــوع 
االجتماعــي حيــث ترمــز الشــجرة بأكملهــا للعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي وترمــز اجلــذور ألســباب العنــف بينمــا 

ترمــز األوراق آلثــار العنــف املبنــي علــى النــوع اإلجتماعــي.
يكمــن االســبب الرئيســي واجلــذري للعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي فــي النمطيــة اجملتمعيــة والتــي تخلــق متييــزا 
بــني اجلنســني فــي احلقــوق واإلمتيــازات والســيطرة علــى املــوارد ورجــوح موازيــن القــوى لصالــح جهــة ضــد األخــرى، ويعــزز 
اجملتمــع هــذا الــا تــوازن مبواقفــه الســلبية ولألســف املتحيــزة أحيانــا. ويــؤدي هــذا التمييــز بطبيعــة احلــال إلــى وضــع 
املــرأة والرجــل فــي أدوار ومواقــع غالبــا ثابتــة، حيــث تبقــى الفئــات الهشــة كاملــرأة اوالطفــل وخاصــة ذوي احلاجــة اخلاصــة 
منهــم فــي موقــع التبعيــة للرجــل. ويســاهم قبــول تلــك األدوار واإلســتهانة بالقيمــة االجتماعيــة واالقتصاديــة للمــرأة 
ــأن الرجــل لــه ســلطة اتخــاذ القــرارات والســيطرة علــى املــرأة. ويســعى  ــل ب ــز االفتــراض القائ وبعمــل املــرأة فــي تعزي
مرتكبــو أعمــال العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي إلــى احلفــاظ علــى امتيازاتهــم ونفوذهــم وســيطرتهم علــى 

اآلخريــن، ويســاعد هــذا االســتخفاف أو اجلهــل بحقــوق اإلنســان واملســاواة بحــدوث العنــف القائــم علــى التمييــز.

ــوم  ــة ال16 ي ــتر حمل ــجرة( )بوس ــي:  )أوراق الش ــوع االجتماع ــى الن ــم عل ــف القائ ــى العن ــة عل ــار املترتب اآلث
ــوى النظــري ــة احملت ــق فــي نهاي 2015( - مرف

ــال  ــم واألطف ــل عائاته ــط ب ــني/ات فق ــا ال الناج ــال آثاره ــة تط ــرة عاملي ــي ظاه ــوع اإلجتماع ــى الن ــم عل ــف القائ العن
ــني/ات: ــد الناج ــة عن ــا متداخل ــن كله ــة لك ــاراً مختلف ــف آث ــه، ويخل ــع بأكمل واجملتم

اآلثار اجلسدية: 
إصابات )كدمات، جراح، حروق(.	 
إعاقات وظيفية.	 
إعاقة دائمة.	 
مشــاكل متعلقــة بالصحــة اإلجنابيــة مثــل األمــراض املنقولــة جنســيا واحلمــل غيــر املرغــوب بــه ومضاعفــات احلمــل 	 

واإلجهاض.
الوفاة.	 

اآلثار النفسية:
إضطراب، توتر مابعد الصدمة.	 
إكتئاب، قلق، نوبات هلع، ذهان)بارانويا(.	 
رغبة في املوت والتفكير في اإلنتحار.	 
اإلفراط في تناول األدوية املسكنة واملهدئة.	 
إضطرابات األكل.	 
مشاعر وعواطف متقلبة.	 
فقدان الثقة بالنفس.	 
إضطرابات النوم.	 

أسباب وآثار العنف املبني على النوع االجتماعي واإلطار البيئي للعوامل املرتبطة به
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 اآلثار على العائلة:
طاق أو عائات مشتتة.	 
ضعف في التطور اإلقتصادي للعائلة.	 
ارتفاع خطر حصول عنف عند األطفال.	 
ضعف قدرة الناجي/ة على اإلهتمام باألطفال.	 

اآلثار على االطفال الناجون/ات:
إعتال الصحة.	 
اضطرابات النوم.	 
التعرض للعنف في مراحل الطفولة املبكرة ممكن ان تغييرا أو إعاقة في تطور الدماغ.	 
ظهور عوارض خوف أو ذعر أو ضائقة إنفعالية أو قلق أو انفعال.	 
ينسب الطفل لنفسه مشاكل تصيب األسرة.	 
تزويج الطفلة من قبل العائلة بناءاً على اإلعتقاد بان ذلك ينقذ »شرف األسرة«.	 
اعتماد العدائية حلل املشاكل.	 
تصرف جانح.	 
انطواء على اجملتمع.	 

اآلثار على اجملتمع: 
عبء اقتصادي على قطاعي الصحة والقضاء.	 
ارتفاع معدالت اجلرمية واإلدمان والدعارة.	 
ترسخ عدم املساواة بني اجلنسني وضعف في النمو اإلقتصادي بسبب فقدان انتاجية املرأة.	 
عرقلة مشاركة املراة في عملية التنمية وتقليص مشاركتها في التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية.	 
الرفض والنبذ والوصمة االجتماعية.	 
زيادة احتمال التعرض إلى أشكال أخرى من العنف.	 
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هــو مجمــوع العوامــل املســاهمة فــي احتماليــة حــدوث العنــف وزيــادة حدتــه، وميكن شــرحهما بعوامل تســاعد الشــجرة 
علــى النمــو وتقويــة جذورهــا مثــل العوامــل املناخيــة ونوعيــة التربــة وغيــره. فــي حــني أن عــدم املســاواة والتمييــز بــني 
اجلنســني همــا الســببان اجلذريــان جلميــع أشــكال العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي، فــإن مجموعــة مــن العوامــل 

األخــرى تؤثــر علــى نــوع ودرجــة هــذا العنــف فــي كل ســياق. ومــن أمثلــة ذلــك:

يعتبــر العنــف املبنــي علــى أســاس النــوع اإلجتماعــي مشــكلة معقــدة ومتعــددة اجلوانــب واألبعــاد، متتــد جذورهــا إلــى 
األطــر اإلجتماعيــة واإلقتصاديــة والسياســية والثقافيــة وتزيــد املمارســات التقليديــة مــن تواجدهــا. 

ــل 	  ــه، فالعوام ــدد ل ــط احمل ــي املنم ــدور اإلجتماع ــخص لل ــادة الش ــتعمل إلع ــيلة تس ــف وس ــون العن ــا يك ــاً م غالب
ــر دورهــا  ــى تطوي ــي عملــت عل ــى العمــل وبالتال ــرأة إل ــى عوامــل أخــرى( دفعــت امل ــا )باإلضافــة إل ــة مث اإلقتصادي
اإلنتاجــي بشــكل أكثــر فعاليــة فــي اجملتمــع إال ان املورثــات التقليديــة لــم تتجــاوب بســرعة مــع التغيــرات احلاصلــة 

فــي األدوار ممــا أدى إلــى عنــف مبنــي علــى النــوع اإلجتماعــي. 
 أظهــرت الدراســات أن هنــاك عــدد مــن العوامــل مرتبطــة بنســبة العنــف املبنــي علــى النــوع اإلجتماعــي وهــي إمــا 	 

تزيــد مــن احتمــال حــدوث العنــف أو تســاعد علــى ترســيخ التمييــز بــني اجلنســني وتؤثــر علــى أن يصبــح الفــرد إمــا 
نــاج أو مرتكــب.

مــن املهــم التأكيــد أن هــذه العوامــل ليســت مســببات أو مبــررات العنــف إال أن معرفتهــا تســاعد علــى التعــرف 	 
علــى العنــف. يعطــي النمــوذج البيئــي فكــرة واضحــة عــن هــذه العوامــل املتعــددة واملتواجــدة علــى مســتوى الفــرد، 

العاقــة، اجلماعــة واجملتمــع. 

اإلطار البيئي لفهم العنف القائم على النوع االجتماعي:

العوامل املؤثّرة في العنف املبني على أساس النوع اإلجتماعي
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عوامل بيولوجية:
اجلنس: تعتبر اإلناث أكثر عرضة للعنف من الذكور.	 
العمر: األطفال أكثر عرضة للعنف من البالغني.	 
اإلحتياجات اخلاصة هي إحدى العوامل التي تزيد من احتمال تعرض أصحابها للعنف.	 

عوامل نفسية:
التعرض إلساءة املعاملة أو العنف أو اإلهمال في مرحلة الطفولة.	 
املستوى الثقافي )منخفض(.	 
ضعف مهارات التواصل.	 
مشاكل سلوكية واضطرابات ذهنية.	 
اإلدمان على الكحول واخملدرات.	 
مواقف تقليدية اجتاه األدوار اجلندرية: عدائية نحو اجلنس اآلخر.	 
وجود تاريخ عنف في العائلة.	 
-صعوبات اقتصادية/ فقر.	 
بطالة.	 
 	ً اإلقصاء اإلجتماعي-الجئون مشردون داخلياً أو خارجيا
الضغوطات احلياتية اليومية.	 

 	

ــن ضمــن دائرتهــم اإلجتماعيــة األقــرب أي أفــراد  ــرة علــى عاقــات الفــرد مــع األشــخاص املتواجدي تعنــي العوامــل املؤث
ــران، الشــركاء.... وتشــمل: ــة، األق العائل

التفكك العائلي، بيئة عائلية غير داعمة عاطفياً 	 
تصلب في توزيع األدوار العائلية، قد توجد كذلك تضارب في األدوار.	 
عنف ما بني األجيال في العائلة، ممارسات سيئة لألبوة األمومة.	 
الروابط مع األشخاص الذين يدعمون أو يتقبلون أو ميارسون العنف املبني على النوع االجتماعي.	 
تواجد نزاعات القوة والسلطة ضمن العاقات احلميمة.	 
ضعف التواصل بني األفراد.	 
امتياز ذكوري: سيطرة الذكور في العاقات أو العائلة: تفضيل الذكر.	 
الضغط االقتصادي.	 
اعتبار شرف العائلة أهم من صحة الفرد وأمانه.	 
املثال األعلى أو القدوة في العائلة يوحي بالسلوك العنيف أو التسلط.	 
األدوار أو القواعد العائلية الصلبة أواملتضاربة.	 

عوامل متواجدة على صعيد الفرد:

عوامل متواجدة على صعيد العالقة:
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أي اجملتمع الذي تتواجد فيه العاقات كاملدرسة وأماكن العمل واحلي... وتتضمن:
التقبل اإلجتماعي واملؤسساتي للعنف املبني على النوع اإلجتماعي أو »التسامح مع العنف«.	 
املواقف واملعايير اجلندرية التي تدعم التسامح مع العنف.	 
ــني الرجــال والنســاء أمــا 	  ــة ب ــر املتكافئ ــي تعــزز الســلطة غي ــة الت ــاألدوار اجلندري ــة اخلاصــة ب التنشــئة اإلجتماعي

ــي. ــط االجتماع ــمى بالتنمي يس
انتشار ثقافة لوم الضحية: عدم وجود بيئة داعمة للضحية املعرضة للعنف.	 
غياب الدعم من الشرطة والنظام القضائي للناجيني/ات.	 
انخفاض الشعور باألمان في األماكن العامة.	 
عدم تبني التثقيف داخل املدارس وأماكن العمل حول العنف القائم على النوع االجتماعي.	 
ضعف العقوبات اإلجتماعية احمللية املوجودة ضمن العنف املبني على النوع االجتماعي.	 
الفقر وانعدام التكافؤ االقتصادي.	 
نسبة بطالة مرتفعة.	 
اإلكتظاظ السكاني.	 
عدم وجود ضغط ومناصرة في اجملتمع احمللي للعمل على قضايا العنف ومناهضته.	 
اإلنعزال اإلجتماعي واللجوء.                                                     	 
 	

تــؤدي هــذه العوامــل إلــى إضعــاف املوانــع ضــد العنــف أو إلــى خلــق فروقــات وعــدم مســاواة فــي النــوع اإلجتماعــي وهــي 
: تشمل

الفقر.	 
وجود عدم مساواة اقتصادية أو اجتماعية بني اجلنسني.	 
األمناط التاريخية واجملتمعية التي تسمح وتبرر العنف بني اجلنسني.	 
نقص في املعلومات وانعدام تعزيز حقوق اإلنسان واملرأة.	 
األمناط التاريخية التي متجد التمييز والعنف ضد األقليات، والعمال املهاجرين. 	 
املعاير اجلندرية التقليدية التي تدعم تفوق الذكر واإلستحقاق اجلنسي.	 
ارتباط الذكورة بالعنف والسيطرة، وجود مفهوم ثقافي خاص »بالشرف الذكوري وإخاص النساء«.	 
أنظمة اإلعتقاد الدينية والثقافية. 	 
السياســات اإلقتصاديــة واإلجتماعيــة التــي تنشــئ ثغــرات مابــني مجموعــات مــن االشــخاص أو حتافــظ علــى وجــود 	 

الفروقــات اإلقتصاديــة ممــا يزيــد التوتــرات.
الصور النمطية السلبية للمراة في اإلعام.	 
ضعف القوانني والسياسات اخلاصة باحلماية من العنف املبني على النوع االجتماعي.	 
انعدام احلقوق القانونية للضحايا.	 
نسبة مرتفعة من اإلضطرابات املدنية، واحلروب وجود نزاعات عسكرية أو حاالت الطوارئ املتكررة.	 

عوامل متواجدة على صعيد اجلماعة: 

عوامل متواجدة على صعيد اجملتمع:
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مستويات التدخل للحد من العنف القائم على النوع االجتماعي ضمن اإلطار البيئي:
لــكل مســتوى مــن مســتويات اإلطــار البيئــي ميكــن أن نفكــر فــي مجموعــات مــن التدخــات ملنــع العنــف القائــم علــى 

النــوع االجتماعــي ومواجهتــه.

 مستوى الفرد:
 التدخــل املباشــر لتلبيــة احتياجــات الناجــني/ت وحقوقهــم وتســهيل تعافــي األفــراد واجلماعــات الذيــن تعرضــوا للعنــف 

مثــل:
 تقدمي معلومات عن خدمات اإلحالة للناجني/ات واألشخاص.	 
املعرضني/ات إلساءة املعاملة.	 
توفيــر خدمــات إدارة احلــاالت للناجــني/ات ؛ وإنشــاء آليــات للدعــم النفســي واالجتماعــي تركــز علــى الناجــني/ات مــن 	 

العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي.
تنفيذ آليات مناسبة للحماية والساملة وضمان حصول الناجني على املساعدة القانونية واخلدمات.	 
دعم التمكني االقتصادي والسياسي واالجتماعي للمرأة.	 
إنشاء مراكز للمرأة أو أماكن أخرى ترعى املرأة. 	 
 	

 مستوى اجملتمع احمللي: 
تعبئــة اجملتمعــات احملليــة لاعتــراف بحقــوق النســاء واألطفــال وتعزيزهــا وحمايتهــا ووضــع أنظمــة محليــة لدعــم منــع 

ومواجهــة العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي بشــكل فعــال.

 مستوى اجملتمع األوسع: 
وضــع أنظمــة واســتراتيجيات للحمايــة واالســتجابة واملراقبــة فــي حالــة انتهــاك احلقــوق، وذلــك مــن خــال إنفــاذ القوانني 
واملواثيــق الدوليــة والوطنيــة ومــن خــال تطبيــق القوانــني العرفيــة التــي حتمــي حقــوق اإلنســان، وخاصــة حقــوق املــرأة.  

مثل: 
ضمان االلتزام بالقوانني واملعايير الدولية ذات الصلة.	 
ــرأة 	  ــوق امل ــان وحق ــوق اإلنس ــى حق ــي عل ــر الوطن ــية ذات التأثي ــة الرئيس ــات الفاعل ــة واجله ــراف املعني ــب األط تدري

ــك. ــى ذل ــوع االجتماعــي ومــا إل ــى الن ــم عل والعنــف القائ
رصد االنتهاكات احلقوقية وتنفيذ استراتيجيات وقائية على املستوى الوطني.	 
تقييــم وحتديــد مجــاالت إصــاح القوانــني والسياســات؛ تنظيــم حمــات مناصــرة وتخصيــص املــوارد الازمــة وتقــدمي 	 

الدعــم الفنــي لتحقيــق هــذا اإلصــاح علــى املســتوى الوطنــي.
رصد االنتهاكات احلقوقية وتنفيذ استراتيجيات وقائية على املستوى الوطني.	 
تقييــم وحتديــد مجــاالت إصــاح القوانــني والسياســات؛ تنظيــم حمــات مناصــرة وتخصيــص املــوارد الازمــة وتقــدمي 	 

الدعــم الفنــي لتحقيــق هــذا اإلصــاح علــى املســتوى الوطنــي.

معلومات اضافية للميسر/ة

مخيمات الاجئني.	 
ضعف اخلدمات الداعمة للضحايا وآليات اإلخبار والشكوى.	 
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التزويج املبكر
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سة
جلل

ف ا
دا

أه

تعريف التزويج املبكر كأحد أنواع العنف املبني على النوع االجتماعي.

متكني املشاركني /ات من فهم معني التزويج املبكر والسن القانوني للزواج. 

إدراك املشاركني/ات مخاطر التزويج املبكر وأهمية التعليم.

أجندة اجللسة

نوع التمرين: 
عصف ذهني.

هدف التمرين: 
احلصول على معلومات جديدة  

محتوى التمرين: 
 يقوم امليسر/ة بكتابة أسئلة على اللوح القاب وهي )هل سمعتم عن التزويج املبكر، أي سن يكون التزويج املبكر( 

التوقيت أسلوب التنفيذ النشاط 

)1٥( دقيقة مترين تعلمنا افتتاحية اجللسة الثانية وتغذية راجعة عن اجللسة 
السابقة 

)1٥( دقيقة عصف ذهني مفهوم التزويج املبكر

)20( دقيقة -https://youtu.be/bwqlV
.)9a6OU

 لتوضيح عواقب زواج األطفال، مشاهدة مقطع فيديو
 قصير

)20( دقيقة   مخاطر التزويج املبكر وأثره على الفتاة دراسة حالة
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دراسة حالة 

 أمــل تزوجــت صغيــرة، كنــت فــي الصــف الثامــن  لــم أكــن علــى اســتعداد  لدخولــي حيــاة جديــدة ال أعلــم منهــا 
ســوى الفــرح والفســتان األبيــض الــذى ارتديــه، واألحــام الورديــة التــي رســمتها فــي مخيلتــي  تزوجــت فــي بيــت 
العائلــة الكبيــر؛ لكننــي صدمــت بعــد فتــرة مــن زواجــي بالعديــد مــن املشــكات  مــن قبــل زوجــي ووالدتــه ، التــي 
كانــت حترضــه دائمــا لتعنيفــي بالضــرب أو الشــتم ومــن تلــك اللحظــة حتولــت حياتــي الــى جحيــم  لــم ميــر علــى 
يــوم ســعيد ، أجنبــت طفلتــان وأصبحــت املشــاكل تــزداد بشــكل كبيــر، ولكننــي كنــت احتمــل إكرامــاً لطفلتــاى 

،وأحيانــا كثيــر كنــت أبكــى مثلهــم ممــا يحــدث معــي  مــن مشــاكل وأحــداث يوميــة .

ما هي أنواع العنف الذي تتعرض له أمل؟	 
ما تأثير العنف عليها؟ 	 

للمناقشة 
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التزويج املُبكّر
 يُعــرّف التزويــج املُبكـّـر أو مــا يُســّمى تزويــج األطفــال علــى أنـّـُه الــزواج الــذي يكــون فيــه عمــر أحــد الطرفــني أو كليهمــا 
ــواع الــزواج القســري،  ــر أحــد أن ــّد التزويــج املُبكّ دون ســن) 18( عامــاً، أو لــم يبلغــا ســن الرشــد احملــدد فــي الدولــة، ويُع
حيــث إّن أحــد الطرفــني أو كليهمــا ال ميلــك احلريّــة الكاملــة فــي املوافقــة، أو ال يُِظهــر موافقــًة صريحــًة علــى الــزواج، 
ــد الشــريك املناســب لــه، ال ســّيما أّن أســباب عــدم القــدرة علــى املوافقــة قــد  حيــث إنّــه ال ميتلــك القــدرة علــى حتدي
تختلــف مــن شــخص آلخــر، وذلــك لعــّدة عوامــل منهــا معــدل النمــو اجلســدي، أو النفســي، أو اجلنســي، أو العاطفــي، أو 
قــد يفتقــد أحــد الطرفــني إلــى خبــرات احليــاة التــي مُتكّنــه مــن اتخــاذ القــرار املناســب، وفــي كثيــر مــن األحيــان، تُعــّد 
ــر، حيــث أّن بعــض األســر تفــرض علــى الطفلــة شــريك  ــج املُبكّ ــراً بظاهــرة التزوي ــر تأثّ الفتيــات الصغيــرات هــنَّ األكث

حياتهــا املســتقبلي منــذ والدتهــا، فمــا أن تصــل إلــى ســّن تســتطيع فيــه اإلجنــاب حّتــى يتــّم تزويجهــا فــوراً. 

 

يعتــرف اإلعــان العاملــي حلقــوق اإلنســان باحلــق فــي املوافقــة »احلــرة والكاملــة« علــى الــزواج، مشــيراً إلــى أن املوافقــة ال 
ميكــن أن تكــون »حــرة وكاملــة« عندمــا ال يكــون أحــد الطرفــني ناضجــاً مبــا فيــه الكفايــة التخــاذ قــرار مســتنير بشــأن 
شــريك احليــاة، وبالتالــي، يتــم تعريــف زواج األطفــال علــى أنــه احتــاد رســمي أو عرفــي بــني شــخصني يكــون فيــه أحــد 
الطرفــني أو كاهمــا أقــل مــن )18( عاًمــا. معظــم البلــدان فــي جميــع أنحــاء العالــم لديهــا قوانــني حتــدد احلــد األدنــى 
لســن الــزواج، وعــادةً مــا يكــون الســن احملــدد )18( عــام وفقــاً للمعيــار الدولــي. ومــع ذلــك، تقــدم العديــد مــن البلــدان 
اســتثناءات لهــذا احلــد األدنــى مــن العمــر، علــى ســبيل املثــال، إذا وافــق الوالــدان أو بتصريــح مــن احملكمــة. وفــي كثيــر 
ــة، ويتــم جتاهــل احلــد  ــة واالجتماعي ــج األطفــال جــزءاً ال يتجــزأ مــن املمارســات الثقافي ــدان أيضــاً، يكــون تزوي مــن البل
ــى الرغــم مــن هــذا، فنحــن كجهــات  ــون. عل ــي القان ــة ف ــت مكتوب ــى وإن كان ــزواج، حت ــات ســن ال ــى مــن متطلب األدن
إنســانية نعمــل وفقــاً ملعيــار حقــوق اإلنســان الدولــي اخلــاص باحلــد األدنــى للــزواج فــي ســن )18( عامــاً لــكل مــن الذكــور 

واإلنــاث، كمــا نتعامــل مــع أي زواج لطفــل أو طفلــة علــى أنــه زواج قســري.

أسباب التزويج املُبكّر
 تتعّدد أسباب التزويج املُبكّر، فهي على النحو اآلتي:

محدودية التعليم: 
ــة  ــاض نوعي ــة، وانخف ــزل واملدرس ــني املن ــة ب ــل اآلمن ــائل النق ــر وس ــدم تواف ــبب ع ــم بس ــن التعلي ــاة م ــان الفت إّن حرم
التعليــم، ونــدرة فــرص التعليــم أدّى إلــى بقــاء الفتــاة فــي منزلهــا فتميــل نحــو التزويــج املُبكّــر، فالفتــاة التــي تلّقــت 

ــاً لســّتة أضعــاف.  ــّدة عشــر ســنوات تنخفــض نســبة تزويجهــا فــي ســن دون )18( عام تعليمــاً مل

ضعف االلتزام بالقانون وتنفيذه:
 إّن عــدم نشــر املعرفــة الكافيــة خاصــًة بقانــون حظــر التزويــج املُبكّــر وفــي كيفّيــة تطبيــق القانــون ومعرفــة عواقــب 
جتــاوزه أدّى إلــى ضعــف تنفيــذه، كمــا أّن هنــاك عــدم ثقــة مــن ِقبــل اجملتمــع باملؤسســات املُنّفــذة لهــذا القانــون، ال ســّيما 

احملتوي النظري

السن القانوني للزواج
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أّن كثيراً من األفراد يرون أّن التقاليد واألعراف أقوى من القانون واملؤسسات.

سوء الوضع االقتصادي: 
أكثــر مــن نصــف الفتيــات الاتــي تزوجــن فــي ســن ُمبكّــر هــّن مــن أفقــر األســر فــي العالــم؛ ألّن األســرة التــي تُعانــي 
مــن الفقــر تعتبــر التزويــج املُبكـّـر طريقــًة لتحســني وضعهــا االقتصــادي، حيــث إنّهــا تعتبــر املهــر املدفــوع فرصــًة لتأمــني 
حاجــات األســرة، وتغطيــة الديــون املتراكمــة، وحــّل األزمــات االقتصاديــة التــي متــرّ بهــا األســرة، كمــا أّن هــذه األســر تعتبــر 
ــل مــن نفقــات األســرة مــع االطمئنــان إلــى أنّهــا ســتحصل علــى الطعــام، وامللبــس، والتعليــم  زواج ابنــة لديهــم يُقّل
املناســب بعــد زواجهــا، أّمــا فــي بعــض الــدول التــي يقــع فيهــا مهــر الــزواج علــى عاتــق ذوي الزوجــة فتميــل أســرتها 

لتزويجهــا فــي ســن ُمبكـّـر، حيــث تدفــع أمــواالً أقــل إذا كانــت العــروس شــابًة غيــر متعلمــة. 

 التقاليد االجتماعية: 
كثيــرٌ مــن اجملتمعــات تعتبــر أّن الفتــاة التــي تعــّدت ســّن احليــض قــد أصبحــت امــرأةً فــي نظــر اجملتمــع، ومــن التقليــد أن 
يتــّم إعطاؤهــا مكانتهــا كزوجــة وأّم عــن طريــق الــزواج، كمــا تعتقــد بعــض اجملتمعــات أّن زواج الفتــاة قبــل ســن البلــوغ 
ــج بناتهــا فــي ســّن  ــاً يقــود األســرة نحــو تزوي ــى أســرتها، ممـّـا يُســّبب ضغطــاً اجتماعي ســبٌب فــي إدامــة البركــة عل

ُمبكّــر.

انعدام األمن وانتشار األزمات: 
ــاء نحــو  ــي أو اجلنســي، يتجــه اآلب فــي اجملتمعــات التــي تتعــرّض فيهــا الفتيــات إلــى خطــر املضايقــات واالعتــداء البدن
تزويــج بناتهــم حلمايتهــّن واحلفــاظ علــى ســامتهّن، كمــا أّن نســب حــاالت التزويــج املُبكـّـر تــزداد فــي املناطــق التــي تُعاني 
مــن األزمــات اإلنســانية والكــوارث الطبيعيــة، وتلــك التــي ينتشــر فيهــا العنــف والفقــر، فمــن بــني عشــر دول تُعانــي مــن 

أزمــات بكافــة أشــكالها تســع منهــا تُعانــي مــن ارتفــاع معــدل التزويــج املُبكـّـر فيهــا.

ــد عــن  ــر عنــد الفتيــات يزي شــهدت ظاهــرة التزويــج املبكــر انتشــاراً بــني األطفــال الذكــور، إاّل أّن معــدل التزويــج املُبكّ
ــا  ــواء لكنّه ــدٍّ س ــى ح ــات عل ــن األوالد والبن ــى كّل م ــج عل ــذا التزوي ــار ه ــر آث ــك تظه ــد األوالد؛  لذل ــه عن ــف معدل ضع
تظهــر بشــكل أوضــح علــى الفتيــات، حيــث يواجــه كا الطرفــني مخاطــر وآثــار تختلــف بنــاًء علــى االختــاف البيولوجــي 
ــار تُعتبــر تعــدٍّ علــى حقــوق الطفــل ســواء كان ذكــر أو أنثــى،  واالجتماعــي لــكّل منهمــا، ال ســّيما أّن جميــع هــذه اآلث
فمــن آثــار التزويــج املُبكـّـر علــى األوالد مــن األطفــال إجبارهــم علــى حتّمــل مســؤولية كبيــرة وهــم ليســوا مؤهلــني لهــا، 
كمــا أّن إشــغال دور األبــوة فــي وقــت ُمبكـّـر يــؤدّي إلــى ضغــوط اقتصاديــة قــد متنــع الطفــل املتــزوج مــن متابعــة التعليــم 

وتطويــر مهاراتــه للحصــول علــى وظيفــة مناســبة.  
تُعانــي الطفلــة التــي تتــزوج ُمبكّــراً مــن عزلــة اجتماعيــة بعيــدةً عــن األهــل واألصدقــاء ومــن يُشــكّلون مصــادر دعــم 

لهــا، باإلضافــة إلــى أنّهــا جتــد صعوبــًة فــي التعليــم والتوظيــف.

آثار التزويج املُبكّر
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اآلثار الصحّية على الفتاة
تكــون املــرأة قــادرةً علــى اإلجنــاب فــور بلوغهــا، إاّل أّن حــدوث حمــل قبــل ســن اخلامســة عشــر يــؤدّي إلــى نتائــج ســلبية 
عديــدة؛ كفقــر الــدم، وارتفــاع ضغــط الــدم لــدى األم، وزيــادة حجــم رأس اجلنــني عــن حــوض األم، كمــا تواجــه األمهــات 
الصغيــرات التــي تتــراوح أعمارهــّن مــا بــني )10- 19 ( عامــاً نســبًة أعلــى مــن إمكانيــة اإلصابــة بتســّمم احلمــل، والتهــاب 
بطانــة الرحــم بعــد الــوالدة، والتهابــات فــي اجلهــاز التناســلي، مــن األمهــات التــي تتــراوح أعمارهــّن مــا بــني )20 - 24 ( 
عــام، كمــا أّن حوالــي )3.9( مليــون حالــة إجهــاض خطيــرة حتــدث للفتيــات مــن عمــر )1٥ إلــى 19( عــام ســنوياً، ممـّـا يــؤدّي 
إلــى الوفــاة فــي بعــض األحيــان أو اإلصابــة مبشــاكل صحّيــة دائمــة، أّمــا حاجــات األمهــات احلوامــل فــي ســن املراهقــة 

مــن عنايــة عاطفيــة، ونفســية، واجتماعيــة تكــون بدرجــة أكبــر مــن حاجــة النســاء األكبــر ســناً
 تكــون األم املراهقــة أكثــر عرضــًة الكتئــاب مــا بعــد الــوالدة مبقــدار الضعــف عــن املــرأة األم األكبــر ســنّاً، وقــد تظهــر 
أعــراض تقّلــب فــي املــزاج، وقلــق، وحــزن، وصعوبــة فــي التركيــز واألكل والنــوم ملــّدة أســبوع إلــى أســبوعني، كمــا أّن خطــر 
االكتئــاب قــد يــزداد إذا أجنبــت األم قبــل مــرور تســعة أشــهر، ومــن األعــراض اإلضافيــة التــي قــد تُصاحــب اكتئــاب مــا 

بعــد الــوالدة مــا يأتــي:
صعوبة في إقامة عاقة أمومة جيدة بني الطفل واألم.	 
 التعب الشديد.	 
نوبات اخلوف، والهلع، والقلق.	 
 تفكير األم في إيذاء نفسها أو إيذاء الطفل.	 
عدم االستمتاع باألنشطة التي كانت تُسعد الفتاة سابقاً. 	 

اآلثار النفسّية على الفتاة
 تظهــر اآلثــار النفســية للتزويــج املُبكّرعلــى الفتــاة نتيجــة فقدانهــا حلنــان ورعايــة الوالديــن وفرصــة العيش واالســتمتاع 
ــى تعرّضهــا للضغــط لعــدم تفّهمهــا  ــؤدّي إل ـّـا ي ــة مم ــاة الزوجي ــي احلي ــث تتعــّدد املســؤوليات ف ــة، حي ــة الطفول مبرحل
ــني الزوجــني  ــات فــي العاقــة احلميمــة ب ــار النفســّية كاضطراب ــة، فتظهــر عليهــا بعــض اآلث طبيعــة العاقــة الزوجي
ــاب  ــراض االكتئ ــة أع ــى الزوج ــر عل ــد تظه ــا ق ــاالت، كم ــض احل ــي بع ــي ف ــل طب ــى تدّخ ــاج إل ــد حتت ــوف، وق ــة اخل نتيج
ــات  ــل، وقــد تظهــر بعــض االضطراب ــم الطــرف املقاب ــة الناجتــة عــن عــدم تفّه ــرة املشــاكل الزوجي ــق نتيجــة كث والقل
الشــخصية وصــور مــن الهســتيريا والفصــام، كمــا تــزداد احتماليــة اإلصابــة باألمــراض النفســية أثنــاء فترتــّي احلمــل 
والنفــاس، حيــث تــزداد متطلبــات احليــاة علــى كاهــل الزوجــة لوجــود طفــل، باإلضافــة إلــى متطلبــات الــزوج واألقــارب.

 

تعرّض حياة الفتاة ومولودها للخطر 
ــات املتزوجــات حتــت  ــد الفتي ــاة مــن خــال ارتفــاع معــدل الوفــاة عن ــى الفت ــر عل ــج املُبكّ ــة للتزوي ــار الصحي تظهــر اآلث
ــف  ــر عرضــًة حلــدوث نزي ــّن أكث ــات املتزوجــات فــي ســن العشــرين، كمــا أنّه ســن )1٥( عــام  بخمــس مــرّات عــن الفتي
ومضاعفــات أثنــاء الــوالدة، كمــا تُشــير منظمــة   ) Save The Children( إلــى أّن احتمــال وفــاة مواليــد الفتــاة املتزوجــة دون 
ســن البلــوغ بعــد انقضــاء عــام واحــد مــن أعمارهــم مضاعــٌف مقارنــًة مبواليــد الفتــاة التــي تزوجــت فــي ســن العشــرين، 
أّمــا فــي حــال بقائهــم علــى قيــد احليــاة فإنّهــم يُصبحــون أكثــر عرضــًة للحصــول علــى مســتوى منخفــض مــن الرعايــة 
الصحيــة وســوء التغذيــة نتيجــة التبــاع األمهــات ســلوكيات خاطئــة فــي التغذيــة مقارنــًة مــع األمهــات األكبــر ســنّاً. 

اآلثار الصحّية والنفسّية للتزويج املُبكّر على الفتاة 
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 تكــون األمهــات املراهقــات أكثــر عرضــًة إلجنــاب أطفــال خــدج يُعانــون مــن نقــص فــي الــوزن عنــد الــوالدة؛ لعــدم توافــر 
الوقــت الكافــي إلمتــام مرحلــة النمــو داخــل بطــن األم، حيــث يــزن الطفــل الــذي يُعانــي مــن نقــص فــي الــوزن عنــد الوالدة 
مــا بــني )1٥00 إلــى 2٥00( غــرام، وفــي حــاالت نقــص الــوزن احلــادّ قــد يصــل وزنــه إلــى أقــل مــن )1٥00( غــرام، ففــي 
هــذه احلالــة يحتــاج الطفــل إلــى تدّخــل طبــي فــي وحــدة األطفــال اخلــدج داخــل املستشــفى، وتقــدمي جهــاز التنفــس 

الصناعــي إذا لــزم األمــر ملســاعدته علــى التنفــس.
تظهر اآلثار الصحية بأشكال متعددة على صحة اجلنني ومنها؛

 التعــرّض لاختنــاق داخــل بطــن األم؛ بســبب القصــور الشــديد فــي الــدورة الدمويــة املغذيّــة للطفــل، كمــا أّن الــوالدة 
املبكّــرة تُعــرّض الطفــل لبعــض اخملاطــر منهــا؛ عــدم اكتمــال منــو الرئتــني، وحــدوث عــّدة أضــرار فــي اجلهــاز الهضمــي، 
كمــا قــد يُصــاب الطفــل بتأّخــر النمــو اجلســدي والعقلــي، وزيــادة الفرصــة باإلصابــة مبــرض الشــلل الدماغــي، أو العمــى، 

أو اإلعاقــة الســمعية، أو قــد يتوّفــى الطفــل بســبب االلتهابــات بعــّدة أنواعهــا.
تتمثـّـل اآلثــار النفســّية املترتبــة علــى الطفــل فــي مشــاعر احلرمــان التــي تنتابــه لعــدم قــدرة األم القاصــرة علــى القيــام 
بواجبهــا اجتــاه طفلهــا، فينشــأ عــن ذلــك اضطرابــات نفســية قــد تُصاحــب الطفــل حّتــى يكبــر وينتــج عنهــا أمــراض 
ــدى  ــي ل ــو الذهن ــر النم ــى تأّخ ــؤدّي إل ــليمة ت ــة الس ــة التربوي ــاض الرعاي ــا أّن انخف ــاب، كم ــام واالكتئ ــية؛ كالفص نفس
الطفــل، لذلــك فالــزواج املُبكّــر هــو أحــد أســباب انتشــار األمــراض واالضطرابــات النفســية داخــل األســرة واجملتمــع، ممـّـا 

يــؤدّي إلــى زيــادة العــبء االقتصــادي علــى النظــام الصحــي.

آثار التزويج املُبكّر االجتماعية 
ــاء  ــاجت عــن اكتشــاف الزوجــني عــدم اســتعدادهما لبن ــر الن ــة كالطــاق املُبكّ ــار اجتماعي ــر عــّدة آث ــج املُبكّ ــد التزوي يولّ
أســرة ناجحــة؛ وذلــك لصغــر ســنّهما وعــدم وعيهمــا الكافــي فــي آليــة بنــاء األســرة، ومــن اآلثــار االجتماعيــة الناجمــة 

عــن الــزواج املُبكّــر مــا يأتــي:
ــي  ــام  واللوات ــني )1٥ و 19( ع ــا ب ــّن م ــرواح أعماره ــي تت ــات الت ــات املتزوج ــبة الفتي ــغ نس ــري: تبل ــف األس ــار العن انتش
يتعرّضــن للعنــف اجلنســي مــن ِقبــل أزوجهــّن )13%( مقارنــًة مــع النســاء فــي عمــر )30 إلــى 39( عــام بنســبة )10%(، كما 
أنّهــن أكثــر عرضــًة للعنــف، و إســاءة املعاملــة، واإلصابــة مبــرض نقــص املناعــة املكتســبة، وعــادةً ينشــأ التزويــج املُبكـّـر 
بــني طرفــني بينهمــا فجــوة كبيــرة ناجتــة عــن الفــرق الكبيــر فــي الســن، ممـّـا يُســّبب أزمــًة فــي العاقــة الزوجيــة، فينشــأ 
العنــف األســري، حيــث إّن )٥0%( مــن الفتيــات اللواتــي تزوجــن حتــت ســن) 18( عــام يتّعرضــن للعنــف البدنــي واجلنســي 

مــن ِقبــل الشــريك أثنــاء فتــرة الــزواج.
انتشــار الفقــر: ينتشــر التزويــج املُبكّــر بــني الفئــات األكثــر فقــراً فــي أنحــاء العالــم، كمــا أّن الــزواج املُبكّــر عائــق فــي 
حتقيــق مســتويات تعليــم أعلــى وحتقيــق اســتقرار مــادي أمــام الطرفــني ســواء كان ذكــر أو أنثــى، لذلــك فالفقــر والــزواج 

املُبكّــر مشــكلتان متازمتــان.
 انخفــاض مســتوى التعليــم: مينــع التزويــج املُبكـّـر الفتــاة مــن مواصلــة تعليمهــا، ألّن الكثيــر مــن اجملتمعات ترفــض فكرة 
ذهــاب فتــاة متزوجــة أو خاطبــة إلــى املدرســة، أو قــد يكــون الــزوج هــو الطــرف الرافــض حلضــور زوجتــه إلــى املدرســة، 
باإلضافــة إلــى أّن متطلبــات احليــاة الزوجيــة مــن أعمــال منزليــة ورعايــة األطفــال، أو وجــود مضاعفــات ناجتــة عــن احلمــل، 

تُعيــق الفتــاة مــن الذهــاب إلــى املدرســة ومواصلــة التعليــم.

اآلثار الصحّية والنفسّية للتزويج املُبكّر على األطفال
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هناك بعض اآللّيات املناسبة للتعامل مع ظاهرة التزويج املُبكّر، وهي كاآلتي:

نشر الوعي:
 يهــدف إلــى تعليــم الفتيــات حقوقهــّن التــي تتضّمــن احلــق فــي التعليــم، والصحــة، واحلــق فــي العيــش فــي مــكان 
آمــن خــاٍل مــن العنــف، وحــق الكرامــة، واحلــق فــي اختيــار شــريك احليــاة كأّي إنســان بالــغ، كمــا تتلّقــى الفتيــات أيضــاً 
برامــج تخــّص الصحــة اإلجنابيــة، وتدريبــات تشــمل املهــارات احلياتيــة؛ كمهــارة التفــاوض التــي مُيكــن أن تُســاعد علــى 
إقنــاع األهــل عــن صــرف النظــر عــن أمــر االرتبــاط لفتــرة معينــة أو حّتــى رفضــه، حيــث أصبحــن هــؤالء الفتيــات قــدوةً 
فــي مجتمعاتهــن يُعّبــرن عــن الفتــاة املراهقــة املتعلمــة، أمــاً فــي أن يكــون هــذا الوضــع الطبيعــي جلميــع الفتيــات فــي 

ذات الســن. 

ــت  ــال، وفرض ــج األطف ــّد تزوي ــًة ض ــني صارم ــم قوان ــم دول العال ــدرت معظ ــث أص ــني والتشــريعات: حي فــرض القوان
العقوبــات الازمــة فــي جتــاوز هــذه القوانــني، ولكــّن خــوف اآلبــاء علــى بناتهــن أضعــف هــذه القوانــني بعــض الشــيء، 
فادّعــى األمــر إلــى إيجــاد حلــول جلــذور ظاهــرة التزويــج املُبكـّـر مــن خــال تعزيــز املســاواة بــني اجلنســني، وإنهــاء مشــكلة 
ــات  ــدمي اخلدم ــم، وتق ــرص التعلي ــادة ف ــّن، وزي ــات وذويه ــي الفتي ــي حتم ــان اجتماع ــبكة آم ــاء ش ــق بن ــن طري ــر ع الفق

الصحيــة، وتوفيــر فــرص العمــل. 

إنشــاء حمــالت جماهريــة: وذلــك مــن خــال جــذب انتبــاه جميــع ســكّان العالــم واحلــكّام العامليــني، حيــث متّ نشــر 
عواقــب التزويــج املُبكـّـر التــي يُعانــي منهــا الكثيــر مــن الشــباب مــن خــال حمــات عامليــة، والدعــوة لوضــع قضيــة زواج 
األطفــال ضمــن مرتبــة ذات أولويــة علــى املســتوى الدولــي، ففــي عــام 201٥م دعــت اجلمعيــة العامــة لــألمم املتحــدة إلــى 

إظهــار الدعــم ورفــض الــزواج املُبكـّـر عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي.

 إنشــاء خطــط طــوارئ: وذلــك مــن خــال تقــدمي املســاعدة الازمــة ملــن يُعاني مــن آثــار الــزواج املُبكـّـر أو الزواج القســري، 
عــن طريــق تقــدمي املســاعدة القانونيــة مــن خــال تلّقــي احلمايــة، أو االنفصــال القانونــي، أو الطــاق، أو البــّت فــي أمــر 

احلضانــة فــي حالــة وجــود أطفــال، كمــا مُيكــن تقــدمي اخلدمــات االجتماعيــة، أو تأمــني ســكن آمــن فــي حــاالت الطــوارئ.

إنشــاء مراكــز توعويــة للمقبلــني علــى الــزواج: حيــث تســتهدف هــذه املراكــز الشــباب فــي مرحلــة مــا قبــل الــزواج، 
بدعــم مــن منظمــات اجملتمــع احمللــي؛ إليجــاد حلــول ملشــاكل الشــباب فــي ســن املراهقــة، كاملســاعدة فــي إيجــاد فــرص 
عمــل مناســبة لهــم، وتقــدمي دورات تأهيــل مــا قبــل الــزواج تهتــم باألســرة، وتوّضــح أهميتهــا، وكيفيــة التعامــل مــع 
ــًة  ــا بالنســبة للزوجــة فُتقــّدم هــذه املراكــز توعي الزوجــة واحترامهــا، وطــرق تأمــني ســبل العيــش فــي املســتقبل، أّم
تخــّص الفتيــات الصغيــرات فــي كيفيــة حتّمــل مســؤولية الــزواج، واحتــرام الــزوج، وطــرق التربيــة الصاحلــة، وأمــور تربويــة 

أخــرى، باإلضافــة إلــى التوعيــة الصحيــة، والنفســية، واالجتماعيــة، وغيرهــا مــن األمــور التــي تهــّم املــرأة املتزوجــة.

االهتمــام بترابــط األســرة: يــؤدّي احلــّث علــى متاســك األســرة مــن خــال بنــاء أســرة متكاملــة مترابطــة متفاهمــة إلــى 
انخفــاض عــدد الفتيــات املتزوجــات فــي ســن ُمبكّرة.

آلّيات التعامل مع التزويج املُبكّر
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حقوق اإلنسان

واالتفاقيات الدولية لحقوق املرأة
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أهداف اجللسة 

توعية املشاركني/ات مبفهوم حقوق االنسان.

تعريف املشاركني/ات على خصائص حقوق االنسان.

معرفة املشاركني /ات أهم االتفاقيات واالعانات اخلاصة بحقوق االنسان.

 تعريف املشاركني /ات على بعض االتفاقيات اخلاصة باملرأة.

أجندة اجللسة

التوقيت آليات وتدريبات األهداف      العنوان

)1٥( دقيقة عصف ذهني تعريف الفئة على محتوى اجللسة افتتاحية اجللسة

)30( دقيقة مترين )1(

حوار ونقاش

 تعريف الفئة مفهوم حقوق
اإلنسان

 مفهوم احلق وحقوق اإلنسان
   ومبادىْ حقوق اإلنسان

وخصائص حقوق اإلنسان

)60( دقيقة مترين )2(

  مجموعات 
نقاش

تعريف املشاركني/ات على 	 
مواد حقوق اإلنسان وما تنص 

كل مادة.
تعريف املشاركني/ات ان هناك 	 

حقوق للمرأة في االتفاقيات 
الدولية باإلضافة إلى التعرف 

على اتفاقية سيداو.

 حقوق اإلنسان » مادة حقوق
 اإلنسان » + حقوق املرأة واتفاقية

سيداو

)1٥( دقيقة تغذية راجعة مترين اغاق اجللسة تغذية راجعة عن جلسة اليوم

وقت اجللسة: ساعتان
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تدريب: مجموعات نقاش أو نقاش جماعي  عنوان التدريب:

إدراك الفئة املستهدفة أهمية احلق وحقوق اإلنسان. الهدف من التمرين:

لوح قاب، أقام فلوماستر األدوات:

يقوم امليسر/ة بفتح باب النقاش مع املشاركني/ات من خال طرح أسئلة، ثم ينظم 
احلوار والنقاش بني اجلميع، وبعدها يقوم املدرب بتسجيل ما يسمع من اجابات على 

اللوح القاب.

املنهجية:

ادراة النقاش من خال طرح اسئلة ماهو احلق؟ هل احلق شرعية دولية. مداخلة امليسر/ة :

تدريب: مجموعات نقاش أو نقاش جماعي  عنوان التدريب:

يصبح املشاركني/ات على دراية مبواد حقوق اإلنسان وما تنص كل مادة.             	 
تعريف املشاركني/ات على وجود حقوق للمرأة في االتفاقيات الدولية. 	 
التعرف على اتفاقية سيداو.	 

الهدف من التمرين:

لوح قاب، أقام فلوماستر األدوات:

يقوم امليسر/ة بفتح باب النقاش مع املشاركني/ات من خال طرح اسئلة وبعدها 
ينظم احلوار والنقاش بني اجلميع وبعدها يقوم املدرب بتسجيل ما يسمع من اجابات 

على اللوح القاب.

املنهجية:

ادراة النقاش من خال طرح أسئلة ماهو احلق؟ هل احلق شرعية دولية؟ مداخلة امليسر/ة :

مترين )1(

مترين )2(
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تعريف احلق 
مجموعة من االمتيازات تتصل طبيعيا بكل كائن بشري يتمتع بها اإلنسان ويضمنها القانون ويحميها. 	 
وترتكز حقوق اإلنسان على ثاثة محاور أساسية: املنتفع باحلقوق، حماية تلك احلقوق، ونوعية احلقوق.	 
ــال 	  ــي أعم ــرف، وه ــون أو الع ــق القان ــن طري ــا ع ــموح به ــازات املس ــات واالمتي ــال واملمارس ــي كل األعم ــوق ه احلق

وممارســات بدونهــا ال ميكــن أن نعيــش كبشــر، ولذلــك فهــي الزمــة وضروريــة كــي نســتخدم خصائصنــا اإلنســانية، 
ــا.  ــا ومنون ــا بهــدف تطورن ــا ومواهبن وذكائن

مجموعــة االحتياجــات أو املطالــب التــي يلــزم توافرهــا بالنســبة إلــى عمــوم األشــخاص وفــي أي مجتمــع، دون أي متييز 	 
بينهــم – فــي هــذا اخلصــوص – ســواء العتبــارات اجلنــس أو النــوع أو العقيــدة السياســية أو األصــل الوطنــي أو ألي 

اعتبــار آخــر« .

معني حقوق اإلنسان:
مجموعــة احلقــوق واحلريــات املدنيــة والسياســية القتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة التــي حتــدد الوضــع القانونــي 	 

لإلنســان فــي الدولــة.
مجموع املواثيق الدولية حلقوق اإلنسان وكل القوانني والنصوص الصادرة عن منظمة األمم املتحدة واجهزتها.	 
 قوانني متعارف عليها عامليا )إعانات، مواثيق، عهود، اتفاقيات(.	 

حقوق اإلنسان واالتفاقيات الدولية حلقوق املرأة

احملتوى النظري

ان
س

الن
ق ا

قو
ح

ئ 
اد

مب

يقصــد بحقــوق اإلنســان بأنهــا املعاييــر األساســية التــي أقرتهــا الشــرعية الدوليــة والتــي ال ميكــن للنــاس 
ــان أن  ــكل انس ــق ل ــي يح ــية الت ــات األساس ــوق واحلري ــي احلق ــر فه ــة كبش ــوا بكرام ــا أن يعيش ــن دونه م
ــة  ــات التنمي ــح إمكاني ــا يتي ــام، واحترامه ــة والس ــة والعدال ــاس احلري ــان أس ــوق اإلنس ــا، فحق ــع به يتمت

للفــرد واجملتمــع تنميــة كاملــة.
وأن جــذور حقــوق اإلنســان والدفــاع عــن احلريــة واملســاواة والعدالــة متتــد فــي كل مــكان فــي العالــم ويوجــد 
لهــا أســاس فــي كافــة الديانــات والفلســفات وتــرد حقــوق اإلنســان فــي اإلعــان العاملــي حلقــوق اإلنســان 

وحتــدد بعــض الصكــوك الدوليــة مثــل العهــد الدولــي للحقــوق السياســية املدنيــة،
 والعهــد الدولــي للحقــوق االجتماعيــة واالقتصاديــة الثقافيــة مــا ينبغــي علــى احلكومــات أن تفعلــه ومــا 

ينبغــي إال تفعلــه الحتــرام وحمايــة حقــوق مواطنيهــا.
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اإلعان العاملي حلقوق اإلنسان. 1948م

 الشرعية الدولية حلقوق اإلنسان 

العهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية و العهد الدولي للحقوق االجتماعية واالقتصادية 
والثقافية، ودخا حيز التنفيذ عام 1976م .

البروتوكول االختياري األول اخلاص بتقدمي شكاوى األفراد أعتمد ودخل حيز التنفيذ عام 
1976م. 

البروتوكول االختياري الثاني اخلاص بإلغاء عقوبة اإلعدام  ودخل حيز التنفيذ عام 1991م.

1966م
1966م

1989م
خصائص حقوق اإلنسان 

حقوق اإلنسان ال تشترى وال تورث، فهي ملك للناس باعتبار أنهم بشر، وهي حقوق متأصلة في كل فرد. 	 
حقــوق اإلنســان واحــدة للجميــع بغــض النظــر عــن الديــن، العــرق، اجلنــس... فجميعنــا ولدنــا أحــراراً و متســاوين فــي 	 

الكرامــة واحلقــوق » متــى اســتعبدمت النــاس و قــد ولدتهــم أمهاتهــم أحــرارا » .
حقوق اإلنسان عاملية.	 
حقوق اإلنسان ال ميكن انتزاعها وليس من حق أحد حرمان إنسان منها، وهي حقوق غير قابلة للتصرف.	 
حقوق اإلنسان غير قابلة للتجزئة.	 

 قيم أساسية
الكرامة متأصلة في اإلنسان.	 
املساواة في احلقوق وعدم التمييز بني بني البشر.	 
احلرية والتحرر من كل أشكال العبودية واالستغال.	 
التسامح.	 
العدل.	 

حزمة حقوق اإلنسان
ــب، اإلقامــة، التنقــل، املســاواة أمــام  ــع التعذي ــة، الســامة اجلســدية ومن ــاة، احلري احلقــوق املدنــــــــية: احلــق فــي احلي
القانــون، احملاكمــة العادلــة، حريــة الفكــر، التجمــع الســلمي، تكويــن األســرة، امللكيــة اخلاصــة، حريــة املعتقــد، اجلنســية.

ــة علــى الســلطة، احلصــول  ــن األحــزاب، االنتخــاب، الترشــيح، التنظيــم، الرقاب احلقــوق الســياســـية: احلــق فــي تكوي
ــر.  ــرأي والتعبي ــة ال ــون، حري علــى املعلومــات فــي إطــار القان

ــان  ــة والضم ــي، احلماي ــل النقاب ــاوي، العم ــر املتس ــل، األج ــة، التأهي ــل، الترقي ــي العم ــق ف ــة: احل ــوق االقتصادي احلق
االجتماعــي، توفيــر املــأوى املائــم، االســتراحات، حتديــد ســاعات العمــل، االجــازات املدفوعــة، احلــق فــي االضــراب، حمايــة 

ــال. ــات واألطف ــات العام االمه
احلقــوق االجتماعيــة: احلــق فــي احلصــول علــى احلــد األدنــى مــن الرفــاه، التعليــم، الصحــة، الزاميــة ومجانيــة التعليــم 

األساســي وإتاحــة التعليــم العالــي للجميــع.
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احلقــوق الثقافيــة: املشــاركة فــي احليــاة الثقافيــة، حريــة البحــث العلمــي، التمتــع بفوائــد التقــدم العلمــي، تشــجيع 
التعــاون الدولــي فــي ميــدان االتصــال والعلــم والثقافــة.

تكتســي االتفاقيــات الدوليــة صبغــة عامــة حــني تتعلــق مبختلــف احلريــات التــي يجــب أن يتمتــع بهــا اإلنســان، وتنظــم 
حياتــه داخــل اجملتمــع، وأهــم النصــوص فــي هــذا اجملــال هــي: 

ميثاق األمم املتحدة 194٥م
اعتبــر ميثــاق األمم املتحــدة مبــدأ املســاواة بــني اجلنســني مبــدأ أساســي مؤكــدا فــي توطئتــه… »اإلميــان بحقــوق اإلنســان 

األساســية وبكرامــة اإلنســان وقيمتــه وباحلقــوق املتســاوية للنســاء والرجــال.

اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الصادر عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة في 10 ديسمبر 1948م
يعتبــر اإلعــان العاملــي حلقــوق اإلنســان مثــاالً مشــتركاً ينبغــي أن تبلغــه كافــة الشــعوب وكافــة األمم وقــد أصبــح معيــاراً 
تقــاس بــه درجــة احتــرام املعاييــر الدوليــة حلقــوق اإلنســان والتقييــد بأحكامهــا. واإلعــان العاملــي يعــد قاعــدة عرفيــة 
دوليــة حتترمهــا الــدول وتعمــل مبوجبهــا ومــن ثــم فهــو ال يتمتــع بقــوة قانونيــة وهــو ميثــل مركــزاً أخاقيــاً وأدبيــاً مرموقــاً 

فــي تاريــخ تطــور احلريــات العامــة عبــر األجيــال. ولإلعــان ســلطة أدبيــة لتنديــد بالــدول التــي ال حتتــرم حقــوق اإلنســان.
وقــد قصــد فــي اإلعــان فــي بدايــة األمــر أن يكــون بيانــاً باألهــداف التــي ينبغــي للحكومــات أن حتققهــا ومــن ثــم فلــم 
يكــن اإلعــان جــزءاً مــن القانــون الدولــي امللــزم بيــد أن قبــول هــذا اإلعــان مــن جانــب عــدد ضخــم مــن الــدول قــد أضفــي 
ــا أن  ــدة، كم ــراءات األمم املتح ــن إج ــد م ــرر للعدي ــا املب ــا بوصفه ــهد به ــه يستش ــت أحكام ــاً فأصبح ــاً معنوي ــه وزن علي
هــذه ألحــكام كانــت مبثابــة مصــدر لإللهــام لــدي وضــع االتفاقيــات الدوليــة وأصبــح مثــاالً يحتــذي عنــد وضــع الدســاتير 
الوطنيــة قــد تضمنــت ديباجــة العديــد مــن الدســاتير الوطنيــة اإلشــارة إلــي اإلعــان العاملــي حلقــوق اإلنســان ومنهــا 

مثــا ) فرنســا – اجلابــون – ســاحل العــاج – اجلزائــر ... الــخ(.

العهــد الدولــي اخلــاص باحلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة الصــادر عــن اجلمعيــة العامــة لــألمم 
املتحــدة فــي 16 ديســمبر 1966م 

تنــص املــادة )2( مــن اإلعــان العاملــي حلقــوق اإلنســان أن )لــكل إنســان حــق التمتــع بجميــع احلقــوق واحلريــات املذكــورة 
فــي هــذا اإلعــان دون متييــز مــن أي نــوع، وال ســيما التمييــز بســبب... اجلنــس(. 

ويؤكــد العهــد الدولــي اخلــاص باحلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة علــى مبــدأ املســاواة، معلنــاً فــي املــادة )3( 
أن )الــدول األطــراف تتعهــد بضمــان مســاواة الذكــور واإلنــاث فــي حــق التمتــع بجميــع احلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة 
والثقافيــة املنصــوص عليهــا فــي هــذا العهــد( ، وهــي: حــق العمــل، وحــق التمتــع بشــروط عمــل عادلــة ومرضيــة، وحــق 

تكويــن نقابــات واالنضمــام إلــى النقابــة ـ حــق كل مواطــن فــي الضمــان االجتماعــي ـ منــح األســرة أكبــر قــدر ممكــن 

أهم االتفاقيات واإلعالنات العاملية اخلاصة بحقوق االنسان
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مــن احلمايــة واملســاعدة ـ حــق كل شــخص فــي مســتوى معيشــي كاف لــه وألســرته ـ حــق كل مواطــن بالتمتــع بأعلــى 
مســتوى مــن الصحــة اجلســمية ميكــن بلوغــه حــق كل فــرد فــي التربيــة والتعليــم ـ حــق كل مواطــن فــي املشــاركة فــي 

احليــاة الثقافيــة وفــي التمتــع بفوائــد التقــدم العلمــي وبتطبيقاتــه. 

العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 16 ديسمبر 1966م 
فهــو يقــر كســابقه مببــدأ املســاواة فــي املــادة )3(: ))إن الــدول األطــراف فــي هــذا العهــد تتعهــد بكفالــة تســاوي الرجــال 
والنســاء فــي حــق التمتــع بجميــع احلقــوق املدنيــة والسياســية املنصــوص عليهــا فــي هــذا العهــد((، وهــي: احلــق فــي 
احليــاة كحــق مــازم لــكل إنســان ـ عــدم إخضــاع أحــد للتعذيــب وللمعاملــة أو العقوبــة القاســية أو غيــر اإلنســانية 
أو اإلحاطــة بالكرامــة ـ منــع االســترقاق والــرق واالجتــار بالرقيــق والعبوديــة ـ منــع الســخرة والعمــل اإللزامــي ـ حــق كل 
ــة وفــي األمــان علــى شــخصه ـ حــق كل فــرد يتــم توقيفــه بأســباب هــذا التوقيــف ومبحاكمتــه خــال  فــرد فــي احلري
مهلــة معقولــة مــن طــرف أحــد القضــاة ت حــق كل فــرج فــي املعاملــة بصفــة إنســانية عندمــا يكــون محرومــاً مــن 
حريتــه ـ حريــة التنقــل ومغــادرة أي بلــد وحريــة اختيــار مــكان اإلقامــة ـ كل متهــم بارتــكاب جرميــة يعتبــر بريئــاً إلــى أن 
تثبــت إدانتــه قانونــاً، والنــاس جميعــاً ســواء أمــام القضــاء ـ احتــرام حقــوق الدفــاع لــكل متهــم ـ احلــق فــي االعتــراف 
بالشــخصية القانونيــة ـ حــق كل شــخص أن يحميــه القانــون مــن التدخــات فــي خصوصياتــه أو شــؤون أســرته ـ حــق 
كل إنســان فــي حريــة الفكــر والوجــدان والديــن ـ حــق كل إنســان فــي اعتنــاق آراء دون مضايقــة، وفــي حريــة التعبيــر ـ 
احلــق فــي التجمــع الســلمي ـ احلــق فــي تكويــن اجلمعيــات، مبــا فــي ذلــك حــق إنشــاء النقابــات واإلنضمــام إليهــا ـ حــق 
األســرة فــي التمتــع بحمايــة اجملتمــع والدولــة ـ حــق املــرأة والرجــل فــي التزويــج وتأســيس أســرة بــكل حريــة ـ حــق كل 
طفــل علــى أســرته وعلــى اجملتمــع وعلــى الدولــة فــي اتخــاذ تدابيــر احلمايــة التــي يقتضيهــا كونــه قاصــراً وفــي اكتســاب 
اســم وجنســيةـ  حــق كل مواطــن فــي املشــاركة فــي إدارة الشــؤون العامــة وفــي اإلنتخــاب وفــي تقلــد الوظائــف العامــة 

فــي بلــده ـ حــق احتــرام الشــعائر الدينيــة. 

باالضافــة الــي اجملموعــة الســابقة مــن االتفاقيــات والوثائــق اخلاصــة بحقــوق االنســان بشــكل عــام، هنــاك 
اتفاقيــات أخــرى تتعلــق بوضــع املــرأة علــى وجــه اخلصــوص وهــي: 

ــدة  ــألمم املتح ــة ل ــة العام ــا اجلمعي ــة عرضته ــي اتفاقي ــرأة، وه ــية للم ــوق السياس ــأن احلق ــة بش   اتفاقي
للتصديــق فــي 20 ديســمبر 19٥2م

تنص على إعمال مبدأ تساوي الرجال والنساء في احلقوق الوارد في ميثاق األمم املتحدة،
واعترافــاً منهــا بــأن لــكل شــخص حــق املشــاركة فــي إدارة الشــؤون العامــة لبلــده، ســواء بصــورة مباشــرة أو بواســطة 
ــة  ــب العام ــد املناص ــة تقل ــواه فرص ــع س ــاواة م ــدم املس ــى ق ــه عل ــاح ل ــي أن تت ــق ف ــة، واحل ــي حري ــارون ف ــني يخت ممثل
فــي بلــده، ورغبــة منهــا فــي جعــل الرجــال والنســاء يتســاوون فــي التمتــع باحلقــوق السياســية وفــي ممارســتها، طبقــا 

ألحــكام ميثــاق األمم املتحــدة واإلعــان العاملــي حلقــوق اإلنســان.
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إتفاقيــة بشــأن جنســية املــرأة املتزوجــة، عرضــت للتوقيــع والتصديــق بقــرار اجلمعيــة العامــة املــؤرخ فــي 
ــر 19٥6م 29 يناي

باعتبــار أن اجلمعيــة العامــة لــألمم املتحــدة قــد أعلنــت، فــي املــادة )1٥( مــن اإلعــان العاملــي حلقــوق اإلنســان، أن »لــكل 
فــرد حــق التمتــع بجنســية مــا« وأنــه »ال يجــوز، تعســفاً، حرمــان أي شــخص مــن جنســيته، وال مــن حقــه فــي تغييــر 
جنســيته«، وحرصــا منهــا علــى مــؤازرة األمم املتحــدة فــي العمــل علــى بــث االحتــرام واملراعــاة العامليــني حلقــوق اإلنســان 

واحلريــات األساســية للجميــع دومنــا متييــز بــني الرجــل واملــرأة.

إتفاقيــة الرضــا بالــزواج واحلــد األدنــى لســن الــزواج وتســجيل عقــود الــزواج، التــي عرضتهــا اجلمعيــة العامة 
للتوقيــع والتصديــق بقرارهــا املؤرخ فــي 7 نوفمبــر 1962م.

 حيــث تذكــرأن اجلمعيــة العامــة لــألمم املتحــدة أعلنــت بالقــرار 843 )د-9( املــؤرخ فــي 17 كانــون األول /ديســمبر 19٥4م، أن 
بعــض األعــراف، والقوانــني والعــادات القدميــة املتصلــة بالــزواج وباألســرة تتنافــى مــع املبــادئ املنصــوص عليهــا فــي ميثــاق 

األمم املتحــدة وفــي اإلعــان العاملــي حلقــوق اإلنســان. 
علــى كافــة الــدول، مبــا فيهــا تلــك التــي تقــع عليهــا أو تتولــى مســؤولية إدارة األقاليــم غيــر املتمتعــة باحلكــم الذاتــي 
أو املشــمولة بالوصايــة حتــى نيلهــا االســتقال، اتخــاذ جميــع التدابيــر املناســبة إللغــاء مثــل تلــك األعــراف، والقوانــني 
والعــادات القدميــة، وذلــك، بصــورة خاصــة، بتأمــني احلريــة التامــة فــي اختيــار الــزوج وباإللغــاء التــام لزيجــات األطفــال 
وخلطبــة الصغيــرات قبــل ســن البلــوغ، وبتقريــر العقوبــات املائمــة عنــد اللــزوم، وإنشــاء ســجل مدنــي أو غيــر مدنــي 

تســجل فيــه جميــع عقــود الــزواج. 
ــدأ  ــق مب ــى حتقي ــي واالجتماعــي واالقتصــادي والسياســي، وتهــدف إل ــرأة العائل ــق بوضــع امل ــات تتعل  كل هــذه االتفاقي
ــات الكافيــة لذلــك، إذ إنهــا تقــر بضــرورة اتخــاذ  املســاواة فــي مختلــف هــذه اجملــاالت، كمــا أنهــا تنــص علــى الضمان

ــرأة. ــز ضــد امل ــع أشــكال التميي ــى جمي ــر التشــريعية( للقضــاء عل ــك التدابي ــا فــي ذل ــر املناســبة )مب التدابي
 

إعالن القضاء على العنف ضد املرأة 1993 م
ينــص هــذا االعــان الصــادر عــن األمم املتحــدة علــى أن العنــف ضــد املــرأة ميــل إلــى جانــب العنــف التــي متارســها الدولــة ، 
العنــف اجلســدي و اجلنســي والنفســي داخــل األســرة و منــه الضــرب و االعتــداء اجلنســي علــى األطفــال اإلناث في األســرة 
والعنــف املتصــل مبواقعــة الزوجــة رغمــا عنهــا و تشــويه األعضــاء التناســلية األنثويــة و غيــره مــن املمارســات التقليديــة 
الضــارة باملــرأة و العنــف خــارج نطــاق الــزواج و العنــف املقتــرن باالســتغال، و العنــف اجلســدي و اجلنســي و النفســي 
ــاوالت  ــية و مح ــات اجلنس ــية و املضايق ــداءات اجلنس ــاب و االعت ــك االغتص ــي ذل ــا ف ــع مب ــاق اجملتم ــي نط ــارس ف ــذي مي ال
ــارة .  ــة الدع ــى ممارس ــار عل ــاء و اإلجب ــار بالنس ــا و االجت ــة و غيره ــات التعليمي ــل و املؤسس ــن العم ــي أماك ــف ف التخوي
)الوضــع القانونــي للمــرأة الفلســطينية فــي منظومــة قوانــني األحــوال الشــخصية، وحــدة املــرأة، املركــز الفلســطيني 

حلقــوق اإلنســان,2003(.
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CEDAW-1979 إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة

نبذة تاريخية عن االتفاقية:
تنــص الشــرعة الدوليــة حلقــوق اإلنســان علــى مجموعــة مــن احلقــوق حتــق جلميــع األشــخاص مبــن فيهــم النســاء، ولكــن 
ــي 1967 والتــي اعتمدتهــا  ــرأة فــي شــهر تشــرين الثان ــز ضــد امل ــع أشــكال التميي ــة القضــاء علــى جمي جــاءت اتفاقي
اجلمعيــة العامــة فــي عــام 1979 تعزيــزاً لنصــوص مــا يوجــد مــن صكــوك دوليــة تهــدف إلــى مكافحــة التمييــز ضــد 
املــرأة، وهــي تبــني عــدة مجــاالت محــددة وجــد بهــا متييــز معــروف وواضــح ضــد املــرأة، وعلــى ســبيل املثــال فيمــا يتعلــق 
باحلقــوق السياســية والــزواج واألســرة والعمــل، وفــي هــذه اجملــاالت أو غيرهــا توضــح االتفاقيــة أهدافــاً محــددة وتدابيــر 
يجــب اتخاذهــا لتســهيل إيجــاد مجتمــع عاملــي تتمتــع فيــه املــرأة باملســاواة بالرجــال، وبالتالــي بكامــل إعمــال مــا لهــا 

مــن حقــوق اإلنســان املكفولــة.  
فقــد أنشــئت جلنــة القضــاء علــى التمييــز ضــد املــرأة فــي املــادة »17« مــن هــذه االتفاقيــة جلنــة مكلفــة مبراقبــة تنفيــذ 
ــز  ــى مكافحــة اســتمرار التميي ــة تهــدف إل ــا يوجــد مــن صكــوك دولي ــزاً لنصــوص م ــة، تعزي ــدول األطــراف لاتفاقي ال
ضــد املــرأة ولذلــك فــإن غالبيــة النصــوص األساســية التفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة حتمــل 
التزامــات وواجبــات للــدول املوقعــة علــى هــذه االتفاقيــة وقــد تناولــت النصــوص كثيــر مــن أنــواع احلقــوق التــي تضمنهــا 
هــذه االتفاقيــة منهــا حقــوق مدنيــة، حقــوق ثقافيــة، وحقــوق اقتصاديــة وحقــوق سياســية، كمــا جــاءت هــذه االتفاقيــة 

بتعريــف شــامل للتمييــز.

التوصيات الصادرة عن جلنة القضاء على كافة التمييز ضد املرأة:
التوصية )13( املتعلقة بتساوي األجور )100(.

التوصية )1٥( متعلقة باحلماية من مرض السيدا.
التوصية )16( العامات با أجر في املشاريع األسرية في البادية.

 التوصية )18( املتعلقة بحقوق املعوقات.
التوصيــة )19( تنــص علــى أن العنــف القائــم علــى أســاس نــوع اجلنــس يعــد شــكاً مــن أشــكال التمييــز التــي متنــع املرأة 

مــن التمتــع باحلقــوق واحلريــات علــى قــدم املســاواة مــع الرجــل.

مراحل حقوق النساء من حيث األهداف:

املرحلة األولي استهدفت حتقيق املساواة بني املرأة. 

املرحلة الثانية )بدأت منذ عام 1966م( ركزت على الغاء التمييز.

املرحلة الثالثة )بدأت عام 1993م( مناهضة العنف.
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ما هو اجلديد في االتفاقية؟  
توسيع االهتمام بحقوق املرأة اإلنسان.	 
اتخاذ التدابير الازمة لتحقيق املساواة في كافة اجملاالت.  	 
 حتديد اإلجراءات الازمة لذلك.	 
 تدعو إلى اتخاذ التدابير املؤقتة )التمييز االيجابي(.	 
تلزم الدول العمل على تعديل األمناط السائدة للسلوك.	 
تفرض معايير املساواة وعدم التمييز في احلياة اخلاصة والعامة على حد سواء.	 

ما هي التزامات الدول لدى توقيعها االتفاقية؟
إدخــال مبــدأ املســاواة بــني الرجــل واملــرأة فــي نظامهــا القانونــي، إلغــاء كافــة القوانــني التــي متيــز بــني اجلنســني وتبنــي 

قوانــني مناســبة متنــع التمييــز ضــد املــرأة.
تأسيس مجال محاكم وغيرها من املؤسسات العامة لضمان احلماية الفعالة للمرأة ضد التمييز.

ضمان إزالة جميع أعمال التمييز ضد املرأة من قبل األشخاص واملنظمات واملؤسسات.
البرتوكول االختياري امللحق باالتفاقية.  

منــذ عــام 1993 صــادق املؤمتــر العاملــي حلقــوق اإلنســان علــى توصيــة تؤكــد إصــدار بروتوكــول اختيــاري لاتفاقيــة مــن 
أجــل متكينهــا مــن تقــدمي شــكوى ضــد انتهــاك حــق مــن احلقــوق الــواردة فــي االتفاقيــة. 

 صدر البروتوكول عام 1999 ودخل حيز التنفيذ في عام 2000.

تعريف التمييز
لقــد نصــت املــادة )1( مــن هــذه االتفاقيــة علــى أن التمييــز ضــد املــرأة هــو أي تفرقــة أو اســتبعاد أو تقييــد يتــم علــى 
ــات األساســية  ــاره أو أغراضــه توهــني أو إحبــاط االعتــراف للمــرأة بحقــوق اإلنســان واحلري أســاس اجلنــس ويكــون مــن آث
فــي املياديــن السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة واملدنيــة أو فــي أي ميــدان آخــر، أو توهــني أو إحبــاط متتعهــا 

بهــذه احلقــوق أو ممارســتها لهــا، بصــرف النظــر عــن حالتهــا الزوجيــة وعلــى أســاس املســاواة بينهــا وبــني الرجــل.  

احلقــوق السياســية: وتضمــن االتفاقيــة للمــرأة احلــق فــي التصويــت فــي جميــع االنتخابــات واالســتفتاءات العامــة أن 
تكفــل لهــا احلــق فــي انتخابهــا لشــغل الوظائــف العامــة واحلكوميــة ومراكــز فــي املنظمــات غيــر احلكوميــة ويحكــم 
تنفيــذ هــذه االلتزامــات بــإدراج النســاء علــى قوائــم املرشــحني احلكوميــني، وبإزالــة القيــود املتعلقــة باجلنــس بالنســبة 
لبعــض الوظائــف وبزيــادة معــدالت الترقيــة للنســاء والســماح للنســاء باملشــاركة ومتثيــل دولتهــا علــى املســتوى الدولــي 

واتخــاذ القــرارات السياســية الهامــة.
كمــا تطالــب الــدول األطــراف بــأن يضمــن للمــرأة احلــق فــي تغييــر جنســيتها أو االحتفــاظ بهــا وإعطــاء املــرأة نفســها 

حقــوق الرجــل فيمــا يتعلــق بجنســية أوالدهمــا.

ــي  ــاالت، وتأت ــع اجمل ــي جمي ــاً ف ــرأة حقوق ــل امل ــاس تخوي ــكل أس ــم تش ــي التعلي ــاواة ف ــم: املس ــي التعلي ــاواة ف املس
املســاواة فــي التعليــم عــن طريــق ضمــان إتاحــة الفرصــة للطالبــات لدراســة نفــس املناهــج واحلصــول فــرص التعليــم 
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واملنــح الدراســية التــي تتــاح للطــاب وتشــجيع الطالبــات علــى مواصلــة تعليمهــن وأن تقــوم الدولــة املوقعــة تشــجع 
اآلبــاء علــى الســماح بذلــك لبناتهــم بالتعليــم.

املســاواة فــي العمــل واحلقــوق املتعلقــة بــه: لقــد اعتــرف منــذ زمــن طويــل بــأن العمــل واحلقــوق املتعلقــة بالعمــل 
عنصــر هــام فــي النضــال مــن أجــل مــا للمــرأة مــن حقــوق اإلنســان ولذلــك وضعــت االتفاقيــة واجبــات علــى الــدول 

األطــراف لضمــان إمكانيــة إعمــال هــذا احلــق ومنهــا:
ــل 	  ــرص العم ــل وف ــة بالعم ــوق متعلق ــن حق ــل م ــا للرج ــس م ــرأة نف ــن للم ــراف أن تضم ــدول األط ــى ال ــب عل يج

ــي. ــب املهن ــم والتدري ــل بالتعلي ــتعداد للعم ــرص االس ــي ف ــاواة ف واملس
يجــب أن يكــون للمــرأة احلــق فــي حريــة االختيــار فــي انتقــاء مهنــة، وأن متنــح املــرأة مســاواة تامة فــي فــرص التعليم 	 

والعمــل وإيجــاد أمنــاط اجتماعيــة وثقافيــة متكــن جميــع أفــراد اجملتمــع مــن قبــول وجــود النســاء فــي أنــواع كثيــرة 
مختلفــة مــن املهــن.

ــا املتصلــة بالعمــل، 	  يجــب أن يكــون للنســاء فــي مــكان العمــل احلــق فــي املســاواة فــي األجــر وفــي جميــع املزاي
وضمــان املســاواة فــي املعاملــة وفــي تقييــم نوعيــة العمــل وأن تتمتــع املــرأة بحمايــة الضمــان االجتماعــي وأخــذ 

ــات الشــيخوخة. ــة واملــرض وإعان الترتيبــات لإلجــازة املدفوعــة وأيضــاً التقاعــد والبطال
يجــب أن حتمــي املــرأة فــي مــكان العمــل مــن التمييــز القائــم علــى احلالــة االجتماعيــة أو األمومــة، وعلــى الــدول 	 

ــتخدام  ــي اس ــاراً ف ــة معي ــة االجتماعي ــل أو احلال ــتخدام احلم ــن اس ــل م ــاب العم ــى أصح ــر عل ــراف أن حتظ األط
ــاء واألمهــات باجلمــع  املوظفــات أو االســتغناء عــن خدماتهــن، ويجــب أيضــاً أن تتخــذ الترتيبــات التــي تســمح لآلب
بــني االلتزامــات العائليــة ومســؤوليات العمــل، وان تعطــي لهــم مزايــا مثــل إجــازة وضــع مدفوعــة وإعانــات لرعايــة 

ــاء العمــل. ــة صحيــة خاصــة أثن األطفــال وحماي
ــكان 	  ــي م ــف ف ــكال العن ــع أش ــن جمي ــرأة م ــة امل ــر حلماي ــذ تدابي ــل تنفي ــي العم ــة ف ــاواة احلقيقي ــتلزم املس وتس

العمــل، وأن أحــد أكثــر أنــواع العنــف ضــد النســاء انتشــارا فــي مــكان العمــل هــو املضايقــات اجلنســية مــن جانــب 
زمــاء املــرأة فــي العمــل.

املســاواة فــي اســتخدام املرافــق الصحيــة: إن احلصــول علــى الرعايــة الصحيــة مشــكلة تؤثــر فــي النســاء والرجــال 
واألطفــال، ولكــن جتــد النســاء بصفــة خاصــة، بحكــم وضــع عــدم املســاواة، عقبــات فــي احلصــول علــى رعايــة صحيــة 
ــى خدمــات  ــرأة فــي احلصــول عل ــني الرجــل وامل ــدول األطــراف أن تضمــن املســاواة ب ــادة )12( مــن ال ــة وتقتضــي امل كافي

الرعايــة الصحيــة ويتطلــب ذلــك إزالــة أي عقبــات قانونيــة واجتماعيــة. 

التمويــل والضمــان االجتماعــي: يعتــرف فــي املــادة )13( بأنــه مــا لــم تضمــن الــدول للمــرأة االســتقال املالــي، فلــن 
تكــون لهــا مســاواة حقيقيــة بالرجــل ألنهــا لــن تكــون قــادرة علــى أن تــرأس أســرتها، وينبغــي للــدول أن تتخــذ تدابيــر 
لضمــان إمكانيــة حصــول النســاء علــى االئتمــان والقــروض علــى قــدم املســاواة مــع الرجــال دون أن يكــون لهــن املســاواة 

فــي احلصــول علــى اإلعانــات األســرية.

ــدول  ــى ال ــون وعل ــرأة بالرجــل أمــام القان ــادة )1٥( مســاواة امل املســاواة فــي املســائل القانونيــة واملدنيــة: تؤكــد امل
ــز  ــي التــي تعرضــت فيهــا املــرأة عــادة للتميي ــون املدن األطــراف أن تكفــل للمــرأة املســاواة بالرجــل فــي مجــاالت القان
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ويجــب علــى الــدول اتخــاذ التدابيــر اإليجابيــة لكــي تكفــل للنســاء مســاواة كاملــة فــي القانــون املدنــي ولذلــك يجــب 
علــى الــدول أن تلغــي أو تعــدل أي قوانــني أو صكــوك لهــا أثــر فــي تقييــد أهليــة املــرأة القانونيــة، وتقتضــي املســاواة فــي 

القانــون فيمــا يتعلــق بحركــة األشــخاص وحريتهــم فــي اختيــار محــل إقامتهــم ومســكنهم الدائــم.

املســاواة فــي قانــون األســرة: تتنــاول املــادة )16( مــن االتفاقيــة مشــكلة التمييــز ضــد املــرأة فــي ميــدان احليــاة اخلاصــة 
مبــا فــي ذلــك التمييــز فــي مجــال قانــون األســرة فكثيــر مــن التمييــز يحــدث ضــد املــرأة فــي منزلهــا مــن قبــل زوجهــا 
وأســرتها ومجتمعهــا احمللــي، وفــي بعــض اجملتمعــات جتــد الفتيــات علــى زواج مرتــب مــن قبــل األهــل، وال يســمح للمــرأة 
ــر عــدد األوالد الــذي ســتنجبهم وفــي كيفيــة تربيــة األطفــال أو مــا  املتزوجــة املشــاركة علــى قــدم املســاواة فــي تقري
إذا كان ينبغــي أن تعمــل أو ال تعمــل وقــد متنــع املــرأة مــن ممارســة مهــن خارجيــة أو مــن مشــاركة فــي اتخــاذ القــرارات 

الهامــة مــع زوجهــا.

القضاء على الفقر املدقع واجلوع.	 
حتقيق تعميم التعليم االبتدائي.	 
تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة.	 
تخفيض معدل وفيات األطفال.	 
حتسني صحة األمهات.	 
القضاء على مرض االيدز واملاريا وغيرهما من األمراض.	 
ضمان بيئة مستدامة.	 
اقامة شراكة دولية من اجل التنمية.	 

رغــم أن اهــداف األلفيــة حصــرت املســاواة بــني اجلنســني وقضايــا متكــني املــرأة فــي هــدف واحــد فقــط هــو الهــدف الثالــث 
ــة  ــيلة الفعال ــو الوس ــرأة ه ــني امل ــني ومتك ــني اجلنس ــاواة ب ــز املس ــات أن »تعزي ــى احلكوم ــد عل ــة يؤك ــان االلفي إال أن اع
للقضــاء علــى الفقــر واجلــوع واألمــراض وحتقيــق تنميــة مســتدامة حقيقيــة«، كمــا يناقــش االعــان »احلقــوق والفــرص 
املتســاوية للرجــال والنســاء« ويحــث الــدول علــى »مناهضــة كل اشــكال العنــف ضــد املــرأة وتنفيــذ اتفاقيــة مناهضــة 

كل اشــكال التمييــز ضــد املــرأة.

حقوق االنسان وحرياته األساسيه ملزمه وواجبه االحترام.  
 تعمــل الســلطه الوطنيــه دون إبطــاء علــى االنضمــام إلــى اإلعانــات واملواثيــق االقليميــه والدوليــه التــى حتمــى حقــوق 

االنســان.

حقوق املرأة من خالل أهداف األلفية

املادة العاشرة من القانون األساسي املعدل حماية حقوق االنسان
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قانون االحوال الشخصية ) طالق , زواج . حضانة (

تدريب: العمل الثنائي   عنوان التدريب:

تعرف املشاركني/ات على الفرق بني قانون األحوال املدنية وقانون األحوال الشخصية  الهدف من 
التمرين:

يقوم امليسر/ة بطلب من كل املشاركني/ات أن يتم العمل بشكل ثنائي من خال التفرقة 
بني القانونني ثم بعدها يقوم املدرب/ة بنقاش املعلومة مع جميع املشاركني/ات.

املنهجية:

تقسيم املشاركني/ات الى شخصني في كل مجموعه، ويطلب يطلب من كل مجموعه 
تبادل املعلومات. 

مداخلة املدرب/ة:

مترين )1(

أجندة اجللسة

التوقيت آليات وتدريبات األهداف      العنوان

)1٥( دقيقة عصف ذهني  تعريف الفئة إلى ما ستتطرق
إليه اجللسة

افتتاحية اجللسة

 )4٥-1٥(
دقيقة

مترين )1(

العمل الثنائي

 أن تعرف الفئة بوجود فرق بني
 قانون األحوال املدنية وقانون

األحوال الشخصية

مفهوم قانون األحوال الشخصية
وقانون األحوال املدنية

 )10٥-4٥(
دقيقة

مترين )2(

دراسة احلالة 

تعريف الفئة على أقسام قانون 
األحوال الشخصية

أقسام قانون األحوال الشخصية 
» الزواج، الطاق، احلضانة، 

امليراث«

 )120-10٥(
دقيقة

مترين ختامي اغاق اجللسة  تغذية راجعة
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أهداف اجللسة 

توعية املشاركني/ات بقانون االحوال الشخصية.

 توعية املشاركني /ات مبعرفة املعيقات التي تواجه املرأة للوصول الى احملاكم.

رميــا تزوجــت وهــي تبلــغ مــن العمــر )15( عامــاً توفــي زوجهــا أحمــد بعــد ثــاث ســنوات مــن الــزواج وأجنبــت 
منــه ثــاث أبنــاء عمــر ســامي هنــاء، بعــد وفــاة زوجهــا أحمــد بقيــت تربــي أوالدهــا قرابــة العــام، ومــن ثــم 
تزوجــت مــن رجــل آخــر يدعــي خالــد وهــي فــي عمــر التاســع عشــر ومت أخــذ ابنائهــا بواســطه جــد األوالد علــى 
خلفيــه زواجهــا مــن رجــل أجنبــي عــن األوالد، وأجنبــت مــن خالــد أربعــه أبنــاء وهــم رمي وهنــد ويوســف وحمــد 
توفــي زوجهــا الثانــي فــي احلــرب األخيــرة علــى قطــاع غــزة، قــام جــد األوالد أبــو خالــد بأخــذ أبنائهــا الكبــار 
رمي وهنــد بحجــة أنهــن بنــات عائلتــه وال يجــوز أن تتربــى مــع أم غريبــه توجهــت رميــا الــى اجلمعيــات واحملاكــم؛ 
ألخــذ مســاعدات ألبنائهــا ونفقــات مــن زوجهــا الثانــي لــم تســتطيع أخــذ شــي كــون أن أبنائهــا مــن زوجهــا 
ــك بســبب كــون  ــي وذل ــاء زوجهــا الثان ــم تســتطيع أخــذ نفقــات ألبن األول أحمــد ليســو فــي حضانتهــا ول

جدهــم هــو وليهــم الشــرعي؟

دراسة حالة   عنوان التدريب:

يتعــرف املشــاركني/ات علــى أقســام قانــون األحــوال الشــخصية زواج طــاق 
ــة. حضان الهدف من التمرين:

يقوم امليسر/ة بتقسيم املشاركني/ات الى مجموعتني ويطلب من اجلميع مناقشة 
دراسة احلالة واإلجابة على األسئلة.

املنهجية:

ــر  ــئلة أكث ــرح اس ــني بط ــاعداً اجملموعت ــاركني/ات، مس ــيم املش ــوم بتقس أن يق
ــع.  ــني اجلمي ــاش ب ــر النق ــي يثي ــاً لك عمق

مداخلة املدرب/ة :

مترين )2(

دراسة حالة )1(
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تزوجــت ســامية فــي عمــر اخلامســة عشــر وأجنبــت ولــد وبعــد أن أصبــح عمــر الطفــل  قرابــة الســبعة أعــوام، 
توفــي زوجهــا قــام جــد الطفــل بأخــذ الطفــل بحجــة أنــه ينتمــي لعائلتــه وقــد بلــغ الســن القانونــي كمــا 
أنــه ميلــك حجــة واليــة وبســبب حجــة الواليــة لــم تســتطع ســامية املذكــورة أخــذ مســاعدات أو نفقــات ممــا 
اضطرهــا املوافقــة علــى زواجهــا مــن ســلفها لكــي تبقــى علــى حضانــة ابنهــا برغــم مــن صغــر ســن زوجهــا 
الثانــي،  توفــي جــد األطفــال ممــا أعطــى الفرصــة لســامية للحصــول علــى وصايــة لطفــل، وبعــد حصولهــا 
علــى وصايــة رفضــت تنــازل عنهــا لعــم الطفــل وهــو زوجهــا ممــا تســبب فــي طاقهــا مــن زوجهــا الــذي كان 
مجبــر علــى الــزواج منهــا تقــدم لســامية زوج مناســب إال انهــا ترفــض املوافقــة خشــية علــى ضيــاع الطفــل 

وأخذهــا منهــا وفقدانهــا للوصايــة.

األسئلة التي سيتم مناقشتها ضمن هذه احلالة:
تاثير التزويج املبكر على العنف؟	 
الفرق بني الوالية والوصاية؟	 
مدى تأثير الوالية على احلضانة؟	 

األسئلة التي سيتم مناقشتها في هذه الدراسة
شروط الوالية والوصاية؟

السن القانوني للحضانة؟
 ماهو ترتيب احلاضنات بعد األم؟

دراسة حالة )2(
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مفهوم قانون االحوال الشخصية 
هــو القانــون الــذي ينظــم العاقــة بــني الشــخص وأســرته منــذ والدتــه وحتــى وفاتــه، وكل مــا يترتــب علــى هــذه العاقــة 

مــن آثــار وحقــوق والتزامــات.

قانون األحوال الشخصية املطبق في قطاع غزة 
وهنــا البــد مــن االشــارة الــى وجــود قانــون خــاص للمســلمني ولهــم محاكــم شــرعية وآخــر للمســيحيني ولهــم محاكــم 

 . كنسية
ــد  ــان وق ــة النعم ــو حنيف ــام أب ــب اإلم ــن مذه ــوذ م ــو مأخ ــلمني فه ــخصية للمس ــوال الش ــون األح ــبة لقان أوال: بالنس
جمــع فــي عهــد الدولــة العثمانيــة ضمــن مجلــة األحــكام العدليــة، وقانــون حقــوق العائلــة لســنة 19٥4وقانــون أصــول 

احملاكمــات لســنة 196٥.
ثانيــا: بالنســبة لقوانــني األحــوال الشــخصية للمســيحيني فهــي تشــمل قانــون العائلــة البيزنطــي، وقوانــني املواريــث 
ووصايــا الوراثــة لســنة 1901 بالنســبة لطائفــة الــروم األرثوذكــس وقانــون األحــوال الشــخصية فــي األبرشــية البطريكيــة 
الاتينيــة الصــادر فــي 19٥٥ واملــواد )1012-1143( مــن مجلــة احلــق القانونــي اخلــاص بالــزواج بالنســبة لطائفــة الاتــني 
والتــي مصــدره جميعــا الكتــاب املقــدس بعهديــه القــدمي واجلديــد واألحــكام التــي نقلهــا الرســل عــن الســيد املســيح 

عليــه الســام وقوانــني الرســل ومجامــع الكنائــس.

أقسام قانون األحوال الشخصية 
وهو ينقسم إلى ثاثة أقسام:

موضوع الزواج وما يتعلق به من أحكام وأثار من نفقة ومهر ومسكن وغيرها. 	 
موضوع الطاق وما يترتب عليه من نفقة عدة ومهر مؤجل وغيرها.	 
وكل ما يتعلق مبسائل امليراث. 	 

تعريف الزواج لغة: االرتباط، االقتران.
تعريــف الــزواج اصطاحــاً: هــو عقــد بــني رجــل وامــرأة يحــان لبعضهمــا شــرعا، وغايتــه انشــاء رابطــة للحياة املشــتركة 

والنســل وتكوين أســرة مســتقرة.
وبرأي الفقهاء الزواج: عقد يحل لكل من الزوجني االستمتاع باآلخر.

اخلطبــة: تســبق الــزواج وهــي وعــد بالــزواج وهــذا الوعــد غيــر ملــزم وال تعتبــر عقــد زواج وهــي قــراءة الفاحتــة أو لبــس 
خــوامت اخلطبــة، أو دفــع جــزء مــن املهــر أو كلــه. يحــق لــكل مــن اخلاطبــان العــدول عــن اخلطبــة إذا لــم تتوفــر الرغبــة فــي 

الــزواج.
إذا امتنــع أحــد اخلطيبــني أو توفــي بعــد الرضــاء بالــزواج، فــان كل مــا أعطــاه اخلاطــب مــن أصــل املهــر يجــوز اســترداده 
عينــاً »كمــا هــو« وان كان قــد تلــف يتــم اســترداده بــدالً » أي نقــود” أمــا الهدايــا التــي يتبادلهــا الطرفــان تخضــع ألحــكام 

احملتوي النظري 

قانون األحوال الشخصية » زواج، طالق، حضانه »

الزواج
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الهبة« من قانون حقوق العائلة«.
اخلطبــة الشــائعة فــي مجتمعنــا هــو ربــط اخلطبــة بعقــد القــران، أي عقــد زواج بــدون دخــول، وهــي تختلــف عــن املفهوم 

القانونــي والشــرعي للخطبة.

موانع الزواج الشرعية: م )21( ق االحوال الشخصية 
يشترط لصحة الزواج ان يحل كا من املرأة والرجل لبعضهما البعض فالتحرمي نوعان:

حترمي مؤبد 
حترمي مؤقت 

التحرمي املؤبد: هو أن حترم املرأة على الرجل أبدا في كل حني لثاث أسباب 
القرابة، املصاهرة، والرضاعة

أوال: القرابة: ال يجوز مطلقاً تزوج الرجل من امرأة ذات رحم محرم منه والنساء بذلك أربعة أنواع 
والدة الرجل وجدته م )22( قانون االحوال الشخصية.	 
بنات الرجل وحفيداته م )23( قانون االحوال الشخصية.	 
أخوات الرجل وبنات اخواته واخوته وحفيداته. م )24( قانون األحوال الشخصية.	 
عمات الرجل وخاالته.	 

 
ثانياً: املصاهرة: والنساء في ذلك أربعة أنواع:

زوجات األوالد واألحفاد.

والدة الزوجة وجداتها.
زوجات أب الرجل وزوجات أجداده.

بنات الزوجة وبنات اوالدها واحفادها وعماتها وخاالتها.

ثالثاً الرضاعة: ال يجوز أن يتزوج الرجل امرأة بينه وبينها قرابة رضاعة. م )2٥( قانون األحوال الشخصية.

يتــم االشــارة الــى اشــكال العنــف النفســي واجلســدي الــذي تتعــرض له النســاء 
فــي اخلطبــة مــن قبــل اخلاطبــات ومثــال علــى ذلــك شــد الشــعر والســخرية مــن 
شــكلها )شــعرها مــش ناعــم و احنــا بدنــا واهلل وحــدة شــعرها ناعــم زي احلريــر( 
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أم محمود أم محمد 

سناء محمد 

محمود فاطمة 

أحمدزنيب

أحالمخالد

التحرمي املؤقت م )26( من قانون األحوال الشخصية: هو أن يكون سبب التحرمي مؤقتاً فإذا زال زالت احلرمة.

احملرمات املؤقتات أربعة أنواع:
املــرأة التــي طلقهــا زوجهــا ثــاث فــا حتــل لــه إال إذا تزوجهــا رجــل آخــر وطلقهــا وبعــد انقضــاء العــدة ميكــن لــه أن 	 

يتزوجهــا مجــدداً. 
املرأة التي تكون زوجة شرعية لرجل آخر أو ال تزال في عدتها من طاق أو وفاة.	 
ــع 	  ــه األرب ــق احــدى زوجات ــه اخلامســة إال إذا طل ــا حتــل ل ــع زوجــات ف ــده أرب ــد أن يتزوجهــا رجــل عن ــي يري ــرأة الت امل

ــا.  ــت عدته وانقطع
ــي 	  ــزوج أختهــا أو غيرهــا مــن محارمهــا الت ــت أن يت ــه بعــد انقضــاء عدتهــا أو إذا مات ــق زوجت يجــوز للرجــل إذا طل

ذكــرت ســابقا.
 املرأة التي ال تدين بدين سماوي. 	 

عدم وجود موانع شرعية أو قانونية متنع كل من الرجل أو املرأة من الزواج وهي املوانع السابقة الذكر.
وجــود ولــي وهــو يكــون العصبــة مــن الرجــال )األب او اجلــد او االخ او العــم .... الــخ( ويشــترط فيــه أن يكــون حــراً بالغــاً 

مســلماً م )11( ق حقــوق العائلــة.
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مالحظة

يتم في هذه اللحظة عرض الفيديو ومناقشة اآلثار السلبية على موضوع 
التزويج املبكر والتطرق لألضرار الصحية والنفسية التي تلحق بالفتاة وخاصة 

األضرار الصحية.

أركان عقد الزواج 
العاقدان: وهما اخلاطب واخملطوبة أو وكياهما، أو ولياهما إذا كانا صغيرين.

املعقــود عليــه: اقامــة احليــاة الزوجيــة املشــتركة بنيــة حيــاة دائمــة وال يجــوز االتفــاق علــى زواج مؤقــت أي زواج املتعــة 
ألنــه زواج محــرم وفــق الشــريعة والقانــون.

صيغة العقد: حتى يصح الزواج يجب أن يتوفر فيه الرضا واالرادة أي االيجاب والقبول.

الشروط اخلاصة في عقد الزواج 
ميكــن وضــع شــروط خاصــة فــي العقــد تتفــق مــع هــدف الــزواج علــى أال حتلــل حرامــا أو حتــرم حــاالً، علــى أن تســجل 
هــذه الشــروط فــي العقــد حتــى ميكــن االحتــكام لهــا، وال تقبــل الشــروط الشــفوية أو املكتوبــة علــى ورقــة خارجيــة 

غيــر موثقــة باحملكمــة.

الشروط التي يحق للمرأة اشتراطها في عقد الزواج 
أن اليخرجها من بلدها.	 
اكمال التعليم.	 
العمل خارج املنزل.	 
أن ال يتزوج عليها.	 
حتديد مكان السكن.	 
أن تنفق على أهلها من راتبها. 	 

االيجاب والقبول فا يصح العقد إال برضا الطرفني وإال اعتبر العقد فاسداً إذا كان هناك اكراه على الزواج.	 
وجــود شــاهدين فــا يصــح عقــد النــكاح إال بوجــود شــاهدين رجلــني او رجــل وامرأتــني علــى ان يكونــوا مســلمني 	 

عاقلــني بالغــني ســامعني االيجــاب والقبــول فاهمــني ان العقــد الــذي يتــم امامهــم هــو عقــد زواج وعلــى ذلــك ال 
يصــح شــهادة االصــم والســكران.

يشــترط فــي عقــد الــزواج الصحيــح أن يكــون العقــد دائــم مؤبــد فــا يجــوز تأقيتهــو إال اعتبــر عقــد متعــة بذلــك 	 
يكــون الــزواج زواج باطــل ومحــرم شــرعاً.

األهليــة وهــو بلــوغ الشــاب ســن )18( ســنة مياديــة والفتــاة ســن 17 ســنة مياديــة وذلــك وفقــاً لقانــون حقــوق 	 
العائلــة م )٥( ق حقــوق العائلــة.
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أن يطلق ضرتها.	 
أن يكون أمر الطاق بيدها.	 
أن يكون الزوج كفؤا من الناحية املادية وإذا تبني لها العكس يحق لها فسخ الزواج	 

الشروط التي ال يحق ان تضعها املرأة في العقد ألنها ال تتفق مع اهداف الزواج مثل 
أن تسكن الزوجة في مكان غير السكن الذي يقيم فيه الزوج.	 
أن ال تتم املعاشرة.	 
أن يقاطع الزوج والديه أو أحدهما.	 
أن يشرب اخلمر.	 

أنواع الزواج:
 ثاث أنواع

الــزواج الصحيــح: هــو كل عقــد اســتوفى أركانــه وشــروط انعقــاده واســتكمل العاقــدان فيــه شــروط األهليــة، كمــا 
إذا عقــد حــران بالغــان هــذا العقــد يكــون صحيحــاً. 

اآلثار املترتبة على الزواج الصحيح
 املهر 	 
االنفاق 	 
 النسب 	 
 التوارث 	 
 املصاهرة	 

الــزواج الباطــل: وهــو كل عقــد فقــد أركانــه أو شــروطه كالعقــد علــى امــرأة ليســت ذات ديــن ســماوي أو العقــد بــني 
امــرأة مســلمة ورجــل غيــر مســلم. 

اآلثار املترتبة على الزواج الباطل  
ال يترتــب عليــه أي أثــر مــن آثــار الــزواج الصحيــح ولــو حصــل فيــه دخــول وبقــاء الزوجيــة فيــه ممنــوع، وال بــد مــن التفريــق 

بينهــم وإن لــم يفترقــا يفــرق بينهمــا القاضــي.
الــزواج الفاســد: وهــو كل عقــد فقــد شــرطا مــن شــروط الصحــة كأن يكــون العقــد بغيــر شــهود أو يكــون الشــهود غيــر 

مســتوفني للشــروط املطلوبة.

اآلثار املترتبة على الزواج الباطل  
ال يترتــب عليــه أي أثــر مــن آثــار الــزواج الصحيــح ولــو حصــل فيــه دخــول وبقــاء الزوجيــة فيــه ممنــوع، وال بــد مــن 	 

التفريــق بينهــم وإن لــم يفترقــا يفــرق بينهمــا القاضــي.
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الــزواج الفاســد: وهــو كل عقــد فقــد شــرطا مــن شــروط الصحــة كأن يكــون العقــد بغيــر شــهود أو يكــون الشــهود 	 
غيــر مســتوفني للشــروط املطلوبة.

اآلثار املترتبة على العقد الفاسد 
إذا لم يقترن بالعقد الفاسد دخول كان كالباطل في عدم ترتب اآلثار عليه ووجوب التفريق بني الزوجني. 	 
وإن افترقا بالدخول ترتبت عليه النتائج التالية مع وجوب التفريق بينهما. 	 
املهــر، نســب الولــد، حرمــة املصاهــرة، وجــوب العــدة فــي حالــة التفريــق أو مــوت الــزوج كمــا لــو كانــت العــدة مــن 	 

زاوج صحيــح.
ال تلزم أحكام النفقة واالرث » م 44 من قانون حقوق العائلة 19٥4.	 

اآلثار التي تترتب على عقد الزواج
مبجرد انعقاد الزواج يترتب عليه كل احلقوق الزوجية ومنها 

1- املهر ، 2- النفقة ، 3- النسب ، 4- التوارث ، ٥- املصاهرة.

أوال املهر: 
واملهــر هــو املــال الــذي يدفعــه الرجــل للمــرأة تعبيــرا عــن رغبتــه فــي االقتــران بهــا واملهــر لــه عــدة مســميات منهــا 
النحلــة والصــداق واألجــر واملهــر يجــب أن يكــون متقــوم مبــال اى معلــوم كمبلــغ مــن النقــود أو قطعــة ارض فــا يجــوز أن 

يكــون املهــر غيــر معلــوم أو مجهــول. 

أنواع املهر :
املهر املعجل وهو مبلغ من املال يقدمه اخلاطب للمخطوبة كتكرمي لها وتعبيراً عن رغبته بالزواج منها.	 
تابع املهر املعجل )قيمة عفش البيت( ويحق للزوجة املطالبة به في أى وقت حتى أثناء قيام الزوجية.	 
املهر املؤجل يحق للزوجة إما بالطاق أو الوفاة بعد انتهاء العدة الشرعية.	 

هل يجوز الزيادة أو النقصان باملهر؟ 
نعــم يجــوز الزيــادة أو النقصــان باملهــر وذلــك بتســجيل تلــك الزيــادة أو النقصــان بحجــة لــدى احملكمــة الشــرعية وتكــون 
ملحقــة بعقــد الــزواج ويشــترط موافقــة الــزوج علــى هــذه الزيــادة بطوعــه واختيارهــن وموافقــة الزوجــة علــى النقصــان. 

وال يوجــد حــد للمهــر.

متى يجوز دفع نصف املهر املسمى؟ 
فــي حالــة وقــع الطــاق فيعقــد صحيــح ســمي فيــه املهــر تســمية صحيحــة، قبــل الدخــول واخللــوة الصحيحــة وكان 

الطــاق مــن جانــب الــزوج.
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متى يتم سقوط املهر كله؟ 
إذا وقع الطاق بطلب من املرأة قبل الدخول أو اخللوة الصحيحة.	 
إذا طلب الولي التفريق بسبب عدم الكفاءة.	 

هل الزوجة ملزمة بشراء اجلهاز من املهر؟  
ال، فاملهــر هــو مــال الزوجــة وهــي حــرة التصــرف فيــه وغيــر مجبــرة علــى عمــل اجلهــاز منــه م ٥٥ مــن قانــون حقــوق 

ــة 19٥4. العائل

ثانياً: االنفاق
االنفــاق هــو مــا ينفقــه اإلنســان علــى زوجتــه وأوالده وهــي تشــمل الكســوة والطعــام والســكن والعــاج واخلــادم إذا كان 

فــي بيتهــا قبــل الــزواج وحســب مقــدرة الــزوج.
ــزوج امــا رضائيــا أو قضائيــاً فــي حــال  ــزوج مبجــرد انعقــاد العقــد الصحيــح ويدفعهــا ال فنفقــة الزوجــة جتــب علــى ال
رفضــه وذلــك عــن طريــق دعــوى ترفعهــا الزوجــة علــى زوجهــا فــي احملكمــة الشــرعية تســمى دعــوى نفقــة زوجــة يحكــم 
بهــا القاضــي بنفقــة شــهرية معينــة يلــزم الــزوج بدفعهــا أمــام احملكمــة ويحــق للزوجــة أنــت حتصــل علــى النفقــة عــن 
طريــق احلجــز علــى أمــوال زوجهــا املنقولــة وغيــر املنقولــة ولهــا احلــق فــي تنفيــذ احلكــم بالقــوة بــأن يتــم حبــس الــزوج 

الجبــاره علــى دفــع النفقــة وال تســقط النفقــة اال بابــراء الزوجــة لزوجهــا مــن دفــع النفقــة.

هل يحق للزوجة العاملة املطالبة بالنفقة؟
تســتحق الزوجــة العاملــة نفقــة إذا كان الــزوج راضيــاً عــن عملهــا أو اشــترطت أن تســتمر فــي العمــل فــي عقــد الــزواج، 

أمــا إذا لــم يرضــى عــن عملهــا فــا تســتحق النفقــة.
كما يحق للمرأة التي غاب عنها زوجها أو سافر نفقة في ماله املنقول وغير املنقول.

يحق للمرأة زوجة السجني النفقة في ماله املنقول وغير املنقول.

ثبوت النسب: 
حيث بثبت نسب األوالد للزوج حيث يحق لكا الزوجني انتساب أوالدهما لهما. 	 

يتــم االشــارة الــى أشــكال العنــف الــذي تتعــرض لــه النســاء فيمــا يتعلــق مبوضــوع املهــر 
مــن حيــث عــدم معرفتهــا بحقوقهــا املتعلقــة باملهــر مــن حيــث اســتالمه وجتهيزهــا أو حتى 
اســتقطاع جــزء مــن املهــر مــن قبــل والدهــا وكذلــك اقــرار األب باســتالم كامــل املهــر برغــم 

عــدم اســتالمه كلــه أو بعضــه.

مالحظة 
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يثبت فيه التوارث بني الزوجني. 	 
إذا توفى أحد الزوجني وكانت الزوجية قائمة بينهما فيرث كل واحد منهما اآلخر. 	 
تترتب عليه حرمة املصاهرة. 	 
مبجــرد انعقــاد عقــد الــزواج يحــرم علــى الــزوج الــزواج مــن أصــول زوجتــه وفروعهــا وكذالــك الزوجــة يحــرم عليهــا 	 

الــزواج مــن أصــول الــزوج وفروعــه.

املسكن: على الزوج تهيئة مسكن شرعي مع جميع لوازمه.

كيف يقع الطالق؟
يقع الطاق باأللفاظ الصريحة – كأن يقول »أنت طالق ».	 
يقع الطاق بالكتابة – كأن يكتب الزوج لزوجته كتاباً يخبرها فيه بطاقه لها.أ. 
يقع الطاق باإلشارة –ب. 
 إذا كان الزوج أخرس أو عاجز عن الكتابة وكانت إشارته واضحة ومعبرة عن الطاق في إشارات اخلرس.ج. 

مالحظة:
بالنقطة )ب( يقع عنف واضح على السيدة لعدم علمها بنية زوجها تطليقها.

الطالق

باللفظ

كيف يقع الطالق؟

اإلشارةالكتابة 
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أنواع الطالق

الطالق الرجعي: 
وهــو الــذي ميلــك الــزوج بعــده حــق إعــادة املطلقــة مــا لــم تكمــل فتــرة عدتهــا وبــدون احلاجــة لعقــد جديــد رضيــت 
بذلــك الســيدة ام لــم ترضــى – ويقــع قــوال وكذلــك غيابــاً وفــي حــال انتهــاء العــدة تنقلــب الطلقــة إلــى بائنــة بينونــة 

صغــرى. 

ما هو حكم الطالق الرجعي؟
ال يزيل رابطة الزواج وإمنا يزيلها بعد انتهاء العدة ويرتب آثار قانونية مثل اإلرث ونفقة العدة.

الطــاق البائــن بينونــة صغــرى: وهــو الــذي ال يســتطيع املطلــق اعــادة املطلقــة إال بعقــد جديــد ورضــا املطلقــة أثنــاء 
العــدة أو بعدهــا.

الطالق البائن بينونة صغرى: 
وهو الذي ال يستطيع املطلق اعادة املطلقة إال بعقد جديد ورضا املطلقة أثناء العدة أو بعدها.

ما هو حكم الطالق البائن بينونة صغرى 
ال توارث بني الزوجني في حال وفاة أحدهما أثناء فترة العدة – وال يترتب عليه نفقة للزوجة. 

 الطالق البائن بينونة كبرى: 
وهــو الطــاق الــذي يقــع مــن الــزوج للمــرة الثالثــة وال يســتطيع إعــادة املطلقــة إلــى الزوجيــة إال بعــد أن تتــزوج برجــل 

آخــر زواجــاً صحيحــا ويدخــل بهــا دخــوالً حقيقيــاً ثــم تفارقــه أو ميــوت عنهــا وتنقضــي عدتهــا. 

ما حكم الطالق قبل الدخول أو اخللوة الشرعية؟
الطاق قبل الدخول يعتبر بائناً وال عدة فيه ولو كان غيابياً.

أما الطاق بعد اخللوة الصحيحة فيعتبر بائناً بينونة صغرى وتلزم فيه العدة. 

 اخملالعة: 
وهــي اتفــاق الزوجــني علــى الطــاق مقابــل أن تدفــع الزوجــة لزوجهــا املــال الــذي يطلبــه )أن تفتــدي نفســها باملــال( ويجــوز 
تراجعهــا عنــه قبــل ان يقبــل الــزوج ويجــب أن تكــون الزوجــة قــد بلغــت ســن الرشــد أو مبوافقــة وليهــا علــى ذلــك. وهــذا 
املــال يجــوز أن يكــون بــدل املهــر الــذي دفعــه لهــا. أوالتنــازل عــن املهــر املؤجــل واملعجــل والنفقــة، أو التنــازل عــن نفقــة 

األوالد فــي ســن احلضانــة.

أنواع الطالق

بائن بينونة كبرىبائن بينونة صغرىطالق رجعي 
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اآلثار املترتبة على الطالق: 

العدة:
 وهــي االيــام التــي تنتظــر فيهــا املــرأة املفارقــة لزوجهــا بطــاق او وفــاة فــا تتــزوج وال تتعــرض للــزواج وال جتــب العــدة 

علــى املطلقــة قبــل الدخــول او اخللــوة الصحيحــة.

أنواع العدة: 
عــدة الطــاق: األصــل ثاثــة قــروء )ثــاث حيضــات( وخصهــا العلمــاء بتســعون يومــاً بأصــل ثاثــة أشــهر كاملــة، أمــا 	 

إذا كانــت حامــاً فعدتهــا تنتهــي عندمــا تضــع حملهــا. 
عــدة الوفــاة: ومدتهــا أربعــة أشــهر وعشــرة أيــام ســواء دخــل بهــا أم لــم يدخــل، وفــي حــال وفــاة الــزوج ملطلقــة 	 

بطلقــة رجعيــة وهــي بالعــدة فيجــب عليهــا االلتــزام بعــدة األرملــة – وأمــا إذا غــاب الــزوج وانقطعــت أخبــاره مــدة 
أربعــة ســنوات فالقاضــي يأمــر بوفــاة الــزوج وتعتــد الســيدة عــدة األرملــة.

نفقــة العــدة: هــي النفقــة التــي يدفعهــا الــزوج ملطلقتــه أثنــاء فتــرة العــدة ويلــزم بدفعهــا مــن تاريــخ الطــاق 	 
بطلــب مــن الزوجــة حتــى لــو لــم يقبــل حتــى آخــر يــوم مــن انتهــاء عدتهــا بعكــس النفقــة والتــي تكــون مــن يــوم 

املطالبــة القضائيــة. 
وحتق فقط للمطلقة طاق رجعي فقط وال حتق للناشز أو املطلقة طاق بائن أو األرملة. 

تســقط نفقــة العــدة عــن املطلــق إذا انقضــت فتــرة العــدة ولــم تطالــب بهــا املطلقــة قضائيــا أو تنــازل املطلقــة عنهــا 
. ئياً رضا

مالحظة

بنظام اخملالعة عنف حقيقي يقع على السيدة – عنف نفسي واقتصادي.

دوعاوي التفريق

التفريق 
بسبب 

الردة

التفريق 
حلبس 
الزوج

التفريق 
للشقاق 
و النزاع

التفريق 
ملرض 

جنسي 
)العنه(

التفريق 
لعدم 
االنفاق

التفريق 
بسبب 
جنون 
الزوج

التفريق 
لغياب الزوج و 
هجره لزوجته

هنا يقع كل العنف على السيدة بسبب طول فترة التقاضي باحملاكم وميكن أن يكون لها 
احلكم أم ال كما أن الرجل ميكنه ان يتاعب بعنصر الوقت لكي تتراجع السيدة عن طلبها. مالحظة
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ــرة العــدة يحــق للمطلقــة املطالبــة بحقوقهــا الشــرعية واملســجلة 	  حقــوق الســيدة الشــرعية: بعــد انتهــاء فت
بعقــد الــزواج مثــل املهــر املؤجــل والتوابــع وأي أمــر آخــر مســجل بعقــد الــزواج.

حضانة األطفال:
احلضانة هي رعاية الصغير وحمايته وإيوائه إلى حني بلوغه السن القانونية أو سن الرشد. 

  ما هي السن القانونية للحضانة؟ 
 حضانــة الذكــر: يكــون الطفــل الذكــر فــي حضانــة أمــه ســبع ســنوات وهــي قابلــة للتجديــد ســنتان لتصبــح تســعة 

وذلــك حســب طلــب أمــه وموافقــة القاضــي.
 حضانــة األنثــى: يكــون للطفــل األنثــى فــي حضانــة أمهــا حتــى تســع ســنوات قابلــة للتجديــد ســنتان بعــد طلــب األم 

ومبوافقــة القاضــي لتصبــح إحــدى عشــر ســنة. 

ما هي شروط احلاضنة؟ 
أن تكون حرة عاقلة بالغة.	 
أن تكون أمينة مستقيمة ال يضيع عندها الولد بانشغالها عنه.	 
أن تكون قادرة على تربيته وصيانته.	 
ال تكون مرتدة.	 
أن ال تكون متزوجة بأجنبي غير محرم للصغير.	 
أن ال متسكه في بيت للمبغضني. 	 

متى يسقط حق األم في احلضانة:
إذا تزوجت بغير محرم للصغير )إذا تزوجت من غريب(.	 
إذا مرضت مرض معدي.	 
إذا كانت مجنونة أو معتوهة.	 
إذا كانت عاجزة عن رعاية األطفال.	 

مالحظة

باحلضانــة عنــف يقــع علــى الســيدة 

خاصــة  أبنائهــا  مــن  حلرمانهــا 

املطلقــة التــي حتبــس نفســها علــى 

أطفالهــا فيجــب أن تعامــل كاألرملــة 

وال يؤخــذ أطفالهــا منهــا.
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من هم األحق باحلضانة بعد األم؟
ــوات  ــات األخ ــم لبن ــت ألب ث ــم األخ ــت ألم ث ــم األخ ــر ث ــقيقة للصغي ــت الش ــم األخ ــا أم األب ث ــا أم األم يليه األم يليه
الشــقيقات ثــم لبنــات األخــوات ألم ثــم لبنــات األخــوات ألب ثــم خلــاالت الصغيــر ثــم لعماتــه ثــم خالــه األم ثــم خالــة 

ــم عمــة األب. ــم عمــة األم ث األب ث
إن لــم يتواجــد أي امــرأة ممــا ســبق ذكرهــن والصغيــر مــازال فــي ســن حضانــة النســاء فإنــه ينتقــل إلــى والــده ثــم إلــى 
جــده ثــم لــألخ الشــقيق ثــم األخ ألب ثــم للعــم الشــقيق ثــم للعــم ألب ويتضمــن القانــون متييــزاً ضــد املــرأة مــن حيــث 
عــدم متكنهــا مــن الوصايــة علــى أوالدهــا  أثنــاء فتــرة احلضانــة , ممــا مينعهــا مــن التصــرف كقدرتهــا علــى اســتصدار 
ــأو الوصــي الشــرعي اجلــد أو  جــواز ســفر للصغيــر وعــدم الســماح لــه بالســفر معهــا إذا اقتضــت الضــرورة دون إذناألب
العــم فــي حــال عــدم وجــود األب – كمــا يقــع ايضــاً ظلــم مــن قبــل األهلبإجبــار املــرأة علــى التنــازل عــن حضانــة أوالدهــا 

ألســباب عــدة .

ــض أو  ــة أو مري ــد األهلي ــون األب فاق ــن أن يك ــن املمك ــروطها فم ــة وش ــوع احلضان ــي موض ف
مجنــون وال يفقــد احلــق باحلضانــة. فلمــاذا ال تعامــل املــرأة باملثــل فهــذا فــي حــد ذاتــه عنفــاً 

علــى املــرأة.

ــة  ــازل عــن حضان ــى التن ــرأة بشــكل مجحــف مــن حيــث إجبارهــا عل ــى امل ــا يقــع العنــف عل هن
ــا(. ــا )طاقه ــا حريته ــل منحه ــة مقاب ــرعية املالي ــا الش ــا وحقوقه أطفاله

مالحظة

مالحظة
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أهداف اجللسة

أهداف اجللسة توعية الفئة املستفيدة بحقها القانوني بامليراث كما ورد في النصوص القانونية، وماذا يحول دون 
حصول فئات كبيرة من اجملتمع على هذا احلق ال سيما النساء.

تدريب: عصف ذهني  عنوان التدريب:

)1٥( دقيقة  مدة التدريب

معرفــة امليســر/ة باخللفيــة املعلوماتيــة للمشــاركني/ات هــل لديهــم معلومــات 
خاطئــة حــول امليــراث.

الهدف من التمرين:

تقوم امليسر/ة   بطرح سؤال على املشاركني/ات، وهو هل سمعتم عن امليراث؟ وماذا 
نرث؟ 

املنهجية:

تكــون مداخلــة امليســر/ة فــي طريقــة عــرض الســؤال بطريقــة مفهومــه وبنفــس 
الوقــت يحــاول أن يســاعدهم بإعطــاء مثــال يســاعد فــي التفكيــر )أكثــر مثــال( - 

هــل يوجــد أحــد ور ث قطعــة أرض أو مــال مــن والــده
وغيره؟

مداخلة املدرب/ة :

تدريب: نقاش وحوار ، بطاقات نقاش  عنوان التدريب:

)1٥( دقيقة  مدة التدريب

ــل الفكــر الســائد  ــة وتعدي إحــال معلومــات صحيحــة مــكان معلومــات خاطئ
ــة املســتفيدة . ــا مــن خــال الفئ فــي مجتمعن

الهدف من التمرين:

بطاقات ملونه، بلوتاك، لوح قالب، ورق أبيض. األدوات: 

مترين )1(

مترين )2(
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يقوم امليسر/ة بطرح سؤال على املشاركني/ات من خال بطاقة النقاش.
نصيب الزوجة من امليراث ولديها أوالد وبنات من زوجها	 
احلل: الثمن	 

نصيب الزوجة من امليراث إذا لم ينجب الزوجني	 
احلل: الربع	 

إذا ترك املورث أربع زوجات ولديهم أطفال كيف يوزع عليهن امليراث	 
احلل: الثمن	 

نصيب الزوجة من امليراث اخملتلفة في الدين مع زوجها	 
احلل: ال شيء	 

هل يحسب العزاء من ميراث ومال امليت	 
احلل: ال يحسب مال العزاء من امليت أو من التركة	 

هل الذهب الذي تتركه األم يكون من نصيب اإلناث دون الذكور	 
ــبة 	  ــن حس ــرعي ضم ــراث ش ــع كمي ــى اجلمي ــه عل ــد تثمين ــوزع بع ــل: ي احل

ــة.  ــص االرثي احلص

مــن وجهــة نظــرك مــا هــو العائــق واملســبب الرئيســي لعــدم حصــول املــرأة 	 
علــى ميراثهــا.

احلــل: العــادات والتقاليــد وهــو الســبب الرئيســي ويليــه االجــراءات الطويلــة 	 
فــي احملاكــم.

وصية احلرمان من امليراث ألحد الورثة هل هي جائزة	 
احلل: غير جائزة وال تطبق.	 

املنهجية

تكــون مداخلــة مــن خــال قــراءة البطاقــات واحــدة واحــدة وإدارة النقــاش وبعــد 
انتهــاء كل بطاقــة يقــوم بتعليقهــا

على اللوح القالب.

مداخلة امليسر/ة
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تدريب : مجموعات نقاش، دراسة حاالت، سيناريو  عنوان التدريب:

)1٥( دقيقة  مدة التدريب

ــيخها 	  ــة وترس ــم املعلوم ــر وفه ــي نش ــراكهم/ن ف ــة واش ــيط اجملموع تنش
ــم/ن. لديه

تبادل األدوار بني املشاركني/ات من خال التفريغ االنفعالي.	 

الهدف من التمرين:

يقوم امليسر/ة بتوزيع املشاركني/ات الى مجموعات اجملموعة األولي تأخذ دراسة 	 
حلالة رقم )1(.

اجملموعة الثانية دراسة حالة رقم )2(، أما اجملموعة الثالثة سيتم اعطاءها 	 
سيناريو ويتم متثيله بعدها.

يقوم امليسر/ة بتوزيعهم وثم النقاش مع كل مجموعه.	 

املنهجية:

ــوم  ــاش يق ــال النق ــن خ ــاركني/ات وم ــع املش ــاش م ــإدارة النق ــر/ ة ب ــوم امليس يق
ــاركني/ات. ــني املش ــاش ب ــر النق ــي يثي ــه لك ــكل مجموع ــاعدة ل ــئلة مس ــرح أس يط

مداخلة امليسر/ة:

مترين )3(

دراسة حالة )1(

أنــا بنــت أبلــغ مــن العمــر )42( عامــاً ولــدي ثاثــة اخــوة ذكــور وأختــني أصغــر منــي لــم تتــزوج أي واحــده منــا 
وكل مــا تقــدم خلطبتنــا أحــد كان والــدي رحمــة اهلل عليــه يرفــض ويقــول إنــه طامــع بأماكنــا، وبعــد مــوت 
والــدي وزع إخوانــي الذكــور األمــوال واألراضــي عليهــم وقامــوا بإعطاننــا )٥000( دينــار لــكل واحــدة منــا، وهــو 
أقــل بكثيــر مــن نصيبنــا، وطلبــوا منــا أن نحمــد اهلل علــى مــا حصلنــا عليــه مــن أمــوال، ألن البنــات ال يورثــوا.

فــي هــذه احلالــة يتجلــى التعنــت الذكــوري بحرمــان حــق الفتــاة الشــرعي فــي الــزواج وهــو ميثــل أحــد أشــكال 
العنــف وأيضــا حرمانهــا مــن حقهــا الشــرعي فــي امليــراث وفــق حصتهــا الكاملــة ســواء لهــا أو لباقــي إخواتها 
البنــات؛ لتظهــر هــذه احلالــة بشــكل واضــح الفكــر الســائد لــدى تقاليــد هــذه الفئــة مــن اجملتمــع والــذي ال يــرى 

حــق للمــرأة فــي اإلرث.
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دراسة حالة )2(

دراسة حالة )3(

مــات أبــي وتــرك زوجتــني األولــي مســلمة ولديهــا أربعــة أوالد وثــاث بنــات وزوجــة ثانيــة مســيحية وهــي والدتــي 
وأنــا بنتهــا الوحيــدة لكــن أنــا مســلمة مثــل والــدي، وكان أبــي قــد أوصــى أخواتــي بضــرورة اعطائــي حصتــي 

مــن امليــراث، مثــل باقــي أخواتــي، إال أنهــم جتاهلــوا الوصيــة ولــم أخــذ حقــي اإلرثــي. 
ــر مســلمة ال تنــدرج ضمــن االشــخاص  ــوارث وأن الزوجــة الغي ــع الت ــن مين ــة أن اختــاف الدي توضــح هــذه احلال
ــن  ــة والتــي تدي ــه يوضــح أن بنــت الزوجــة الثاني ــني وليــس لهــا حــق أو حصــة ضمــن احلصــص، كمــا أن الوارث
باإلســام مثــل والدهــا لهــا حــق مثــل أخواتهــا متامــاً بحصــة إرثيــة إال أن أخواتهــا اتبعــوا أهوائهــم ومنعــوا 

ــون والشــرعة بحرمانهــا مــن حصتهــا. ــك خالفــوا القان ــة رغــم صحتهــا، وكذل ــذ الوصي تنفي

نحــن ثــاث بنــات توفــي والــدي ووالدتــي فــي حــادث ســير، وعنــد وفــاة والــدي كان جــدي ال زال علــى قيــد احليــاة 
وعنــد موتــه قــام أعمامــي وعماتــي بحرماننــا مــن ميــراث جــدي رغــم أنــه كان رجــال ثريــاً وميتلــك املــال الكثيــر 

واألراضــي الزراعيــة الواســعة وأخبرونــا أننــا ال حــق لنــا فــي امليــراث ألن والــدي قــد مــات قبــل جــدي.
 هــذه احلالــة تنــدرج حتــت فقــرة الوصيــة الواجبــة والتــي يتوجــب تطبيقهــا وتنفيذهــا حتــى ولــو لــم يوصــي 

اجلــد بهــا أو أوصــى بعــدم تطبيقهــا فــإن القانــون والقضــاء يفرضهــا بــكل األحــوال لصالــح األحفــاد.

يو
ار

ين
س

مها : ماما بدي أكمل تعليمي باجلامعة
االم  : من وين يا مها ما عنا مصاري ملصاريف اجلامعة

مها : ليش  يا ماما ؟ ما هو بابا اهلل يرحمه ترك أرض كبيرة ودكان واخلير كثير
االم : اسكتي يا مها باش  أخوكي  يسمعك ويكسر رأسك

االخ محمود: ايش بتفكريني مش سامع سمعت وفعال رح أكسر رأسها
مها : ليش بشو غلطت

محمــود : إنــت وحــدى وقحــة فــوق مــا إحنــا بناكلــك وبنشــربك جــاي بــدك تقســمي األرض والــدكان 
هــاد الــي ناقــص واهلل 

مهــا : بحــب أحكيلــك شــئ كثيــر مهــم وأنــت مــا بتعرفــه امليــراث فــرض مــن رب العبــاد علــى العبــد 
زي الصــاة والصــوم ومــش علــى كيفــك بتطبقــوا أو بترفضــوا يعنــي حقــي أمــر ربنــا فيــه والقانــون 

أكــد علــى هــذا احلــق وحفظــه.
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مفهوم امليراث
امليراث هو علم حسابي يبني حصص الورثة من مورثهم.

التركة: 
هــي األمــوال التــي يتركهــا املتوفــي عــن حقــوق الغيــر أي هــو مــا يحســب مــن أســهم وانصــب إرثيــة بطريقــة معلومــة 
ومحســوبة ثابتــة ال تغيــر فيهــا وال تكــون تركــة إال بعــد ســداد الديــن وبعــد جتهيــز امليــت ودفنــه وبعدهــا حتســب التركــة، 
لــذا فــإن التركــة مــا يتــرك بعــد ســداد الديــون ودفــن امليــت وأول ديــن يتــم تســديده هــو الديــن املمتــاز وهــو متأخــر صــداق 

الزوجــة لتبرئــة ذمــة امليــت مــن الديــون.

أركان امليراث:
 أركانه ثاثة واخال أحدهم يعني اخال املثلث وهم: 

املورث: وهو الشخص امليت 
الوارث: وهو الشخص احلي ذكراً أو أنثى أو جنني 

املوروث: 
يسمى إرثاً وهو ما يتركه امليت لورثته سواء كانت أمواالً منقولة أو عقارات أو غيرها. 

أسباب امليراث 
الزواج الصحيح ولو با وطء وال خلوة، فاذا مات أحد الزوجني ورثه اآلخر في فترة العدة في الطاق الرجعي.	 
النسب وهو ثاثة أنواع، ذوو الفروض، والعصبات، وذو األرحام.	 
الوالء سواء أتى من جهة العتق أو من جهة املواالة ن وهو غير موجود اآلن. 	 

موانع امليراث: 
 القتل، االرتداد عن اإلسام فاملسلم ال يورث إال مسلم، اختاف الدين، جهالة تاريخ املوتى فا توارث بني الذين ماتوا معا 
في حريق أو غرق.. الخ؛ ألنه ال يعرف زمن موت أحدهما قبل اآلخر، جهالة الوارث بأن التبس بغيره وذلك في مسائل منها 

امرأة أرضعت صبياً مع ولدها ومات ولم يعلم أيهما ولدها فا يرثها.

التخارج:
هــو بيبــع او تنــازل عــن حصــص ارثيــة ألحــد الورثــة مقابــل عــوض مالــي ) أي ان يخــرج املتنــازل مــن حصــر اإلرث وغالبــاً مــا 
يتــم مــن قبــل املــرأة اذ يطلــب مــن املــرأة التنــازل عــن حقهــا فــي امليــراث لصالــح إخوانهــا الذكــور ( والتخــارج ال يجــوز 
أن يكــون إال بعــوض مالــي ودون ضغوطــات حيــث يكــون بالتصالــح علــى اخــراج بعــض الورثــة مــن امليــراث وقــد يأخــذ 
شــكل عقــد قســمة وفــي بعــض الصــور يكــون عقــد بيــع فهــو عقــد قســمة إن كان البــدل الــذي ياخــذه اخلــارج جــزءاً 
مــن التركــة، وهــو عقــد بيــع إن كان قــدراً مــن املــال دفعــه باقــي الورثــة وكان هــذا املــال خــارج التركــة أي مــن أموالهــم 

اخلاصــة، والتخــارج قــد يكــون بــني الورثــة وواحــد منهــم وقــد يكــون بــني الورثــة ككل وبــني أكثــر مــن وارث منهــم .

احملتوي النظري
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الوصية: 
هي متليك مضاف الى بعد املوت يكتبها االنسان في حياته ولكن ضمن شروط 

أال تزيد عن الثلث 	 
أن يكون عليها شهود )اثنان(	 
ال وصيــة لــوارث، فــا تكتــب ألحــد الورثــة لكونهــا تنتــزع مــن التركــة قبــل توزيــع امليــراث، وهنــاك اجتهــاد مبــا يخــص 	 

الوصيــة ألحــد األبنــاء وهــو وارث بــأن تصــح الوصيــة إذا جاوزهــا باقــي الورثــة. 

الفرق بني الوصية العادية والوصية الواجبة:
الوصية العادية: ما يوصي به امليت في حياته من ماله تنفذ بعد موته 

الوصية الواجبة: هي مقدمة على الوصية العادية في االستيفاء من ثلث التركة 
مثــال إذا مــات شــخص عــن ابنــني وأوالد ابــن مــات فــي حياتــه فهــؤالء األوالد الذيــن ليــس لهــم ميــراث فــي تركــة جدهــم 
وصيــة واجبــة فيهــا مبثــل مــا كان يســتحقه والدهــم ميراثــاً فيهــا لــو كان حيــاً عنــد مــوت أبيــه فيســتحقون فــي هــذا 
املثــال ثلــث التركــة وبطريقــة الوصيــة الواجبــة ال بامليــراث يقتســمونهن للذكــر مثــل حــظ االنثيــني ويســتحق االبنــان 

باقــي التركــة بالســوية بينهــم بطريقــة اإلرث.

الهبة: 
يهبهــا االنســان مــن مالــه فــي حــال حياتــه الــى مــن يشــاء ســواء كان أصــا أو فرعــاً أو قريبــاً أو أجنبيــا ولــو مخالــف 
لدينــه أو ورثــة أو غيــر ورثــة فهــذه أموالــه ولــه حريــة التصــرف بهــا فــي حياتــه. والهبــة تكــون للورثــة ولغيــر الورثــة 
ألنهــا توهــب فــي حياتــه وليــس بعــد املــوت، الهبــة ليــس لهــا عاقــة بامليــراث وهــي عقــد يتــم بــني طرفــني وال جتــوز إال 

بالتســجيل، أي أن مــا يهبــه الشــخص آخــر ال يعتبــر ميــراث ألن امليــراث هــو مــا يتركــه الشــخص بعــد موتــه. 

حصر اإلرث:
 هــو أن يتوجــه الورثــة الــى احملكمــة الشــرعية ويقــوم باالجــرءات القانونيــة الازمــة للحصــول علــى حجــة حصــر إرث، 
ولكــي تثبــت احملكمــة الشــرعية مــن ذلــك البــد اتباعــه اإلجــراءات القانونيــة مــن حيــث نشــر التبليــغ عــن طريــق اجلريــدة 
وتعلــق نســخة منــه علــى بــاب احملكمــة ونســخة علــى بــاب جامــع البلــدة وبعــد مــرور شــهر إذا لــم يوجــد أي اعتــراض 
مــن أحــد يحصلــون علــى حصــر اإلرث وتقســيم احلصــص باألســهم الــى مقدمــي طلــب حصــر اإلرث باســمائهم حســب 

القائمــة التــي تقدمــوا بهــا للمحكمــة.

أمثلة على احلصص االرثية:
نصيــب الزوجــة مــن ميــراث زوجهــا هــو الربــع إذا لــم يكــن لــه أبنــاء ســواء أوالد أو بنــات وينــزل الــى الثمــن إذا كان 	 

لــه أوالد أو بنــات، وفــي حالــة تعــدد الزوجــات يشــتركن بالربــع او الثمــن. 
نصيب الزوج من زوجته النص إن لم يكن لها أوالد أو بنات وينزل الى الربع إذا كان لها أوالد أو بنات.	 
نصيب األبناء للذكر مثل حظ االنثيني. 	 
نصيــب األم مــن ابنهــا الثلــث أمــا إذا كان لــه أوالد او بنــات فينــزل الــى الســدس وهــذه احلالــة تتســاوى مــع زوجهــا 	 

والــد اإلبــن امليــت حيــث يــرث الســدس هــو كذلــك.
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اجلد واجلدة نصيبهم السدس لكل واحد منهم. 	 
البنت الوحيدة نصيبها النص من والدها إذا لم يكن له إبن صلب. 	 
بنتان أو أكثر يأخذن ثلثني إن لم يكن لديهن إخوة.	 
اجملنــون يــرث ألنــه قــد يكــون متــزوج أو يــورث أمــه وأبيــه فيجــوز أن يــورث ويجــب عــدم حرمانــه مــن امليــراث هــذا 	 

ويكــون عليــه وصــي يباشــر جميــع أعمالــه بشــرط أن تكــون الوصيــة مســجلة من احملكمــة الشــرعية فا يســتطيع 
الوصــي أن يتصــرف مبــال اجملنــون إال بــاذن مــن احملكمــة.

املرأة املطلقة طاق رجعي ترث مطلقها ويرثها إذا ما وقع املوت على أحدهما في فترة العدة. 	 

قانون التوريث من املعاش التقاعدي:
الزوجــة تأخــذ النصــف ماشــرة حتــى فــي حالــة وجــود ورثــة ومــا يزيــد يــوزع حســب القاعــدة الشــرعية فالولــد لــه 	 

نصيبــان والبنــت نصيــب.
إذا ماتــت الزوجــة عــن معــاش تقاعــدي فيأخــذ الــزوج نصــف إن لــم يكــن لديــه عمــل، واألوالد يأخــذون معــاش األم 	 

التقاعــدي وإن كان األب يعمــل. 
إذا مــات األم واألب وكان لهمــا معــاش تقاعــدي يأخــذ األبنــاء معــاش أيهمــا أكبــر وال يأخــذ األوالد املعاشــني التقاعديني 	 

ألبويهــم ألن الفكــرة املعــاش التقاعــدي مبنــي علــى التكافــل وليــس االثراء. 
إذا كانــت زوج امليــت عــن معــاش تقاعــدي موظفــة فهــي ال تأخــذ احلصــة املقــررة للزوجــة ألن لديهــا راتــب الوظيفــة 	 

ــوع  ــى الن ــي عل ــف املبن ــواع العن ــد أن ــا كأح ــن ميراثه ــرأة م ــان امل ــة حرم ــن احلكوم ــني م ــني راتب ــع ب ــوز اجلم وال يج
االجتماعــي.

ــف  ــا ولألس ــن ميراثه ــراة م ــان امل ــص حرم ــا وقص ــوادث وقضاي ــن ح ــر م ــف الكثي ــا لألس ــي مجتمعن ــر ف ينتش
رغــم مــا كفلــه الشــرع والقانــون الفلســطيني إال أن املطامــع الشــخصية واملعتقــدات اخلاطئــة ضمــن منظومــة 
العــادات والتقاليــد واملوروثــات الســلبية جتعــل مــن تســليم املــرأة حقهــا الشــرعي والقانونــي أمــر مســتحيل أو 
صعــب جــداً حرصــاً علــى عــدم ضيــاع األمــاك واألمــوال عنــد االغــراب وهــم األقــارب باملصاهــرة أو عنــد الوريثــة 

املــراة التــي يعتبرهــا اجملتمــع ناقصــة خبــرة وإدراك بأهميــة املــال واألمــاك أو طريقــة احلفــاظ عليهــا.
 وترتــب عليــه العديــد مــن القصــص املأســاوية والتــي تنــدرج ضمــن أنــواع العنــف املبنــي علــى النــوع اإلجتماعــي 
ــة الشــرف ، وحــاالت أخــرى كحرمــان  ــة القتــل علــى خلفي مثــل القتــل وفــي بعــض احلــاالت يضلــل حتــت مظل
الفتــاة مــن الــزواج ، أو إرغــام املــرأة علــى التخــارج والتنــازل عــن حقهــا اإلرثــي ويحــدث أن تهــدد إن طالبــت بحقهــا 
باملقاطعــة واجلفــاء العائلــي والتواصــل االجتماعــي ، وفــي حــاالت أخــرى جتبــر الفتــاة علــى الــزواج البــدل لكــي ال 
تخــرج األمــوال خــارج االســرة ويكــون هــذا الــزواج دون رغبــة منهــا وكذلــك يحــدث أن جتبــر علــى الــزواج مــن أحــد 

أنبــاء العمــوم والــذي قــد يكــون غيــر مناســب لهــا مــن ناحيــة الكفــاءة.
ــم  ــي احملاك ــة ف ــراءات الطويل ــو اإلج ــراث وه ــا باملي ــى حقه ــول عل ــن احلص ــرأة م ــرم امل ــر يح ــبب آخ ــاك س وهن

ــي. ــوم التقاض ــاع رس ــطينية وارتف الفلس
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ادارة الضغوظ النفسية الناتجة عن 

العنف املبني علي النوع االجتماعي 
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  التعرف على عوامل وأشكال الضغط النفسي الناجت عن املشكلة.

حتديد طرق للتعامل مع الضغط النفسي وتطبيق استراتيجيات الرعاية الذاتية.

ــي  ــط النفس ــف الضغ ــي تخفي ــهم ف ــي أن يُس ــي واالجتماع ــم النفس ــن للدع ــف ميك ــم كي التفّه
ــي.  ــوع االجتماع ــى الن ــي عل ــف املبن ــن العن ــني/ات م ــع الناج ــل م ــط بالعم املرتب

أهداف اجللسة

أجندة اجللسة

وقت اجللسة: ساعتان

النشاط رقم )1(: 

أسلوب تنفيذ النشاط: 

مدة النشاط: 

عوامل وأشكال الضغط النفسي 

متارين الضغوط مقابل القوة )املوارد(

)30( دقيقة

مكان التنفيذ: مؤسسات اجملتمع املدني                                                                                             

مدة تنفيذ النشاط أسلوب تنفيذ النشاط النشاط

)30( دقيقة نقاش مفتوح - عصف ذهني
عرض power point + سيناريوهات

نشاط رقم )1( عوامل واشكال 
الضغط النفسي

)30( دقيقة متارين سلم الضغوط نشاط رقم )2( متارين إلدارة الضغوط

)40( دقيقة متارين نهر احلياة نشاط رقم )3( مهارات التعامل مع 
الضغوط

)20( دقيقة نقاش في اجملموعة الكبيرة مرفقات اجللسة
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ارسم مصفوفًة تتكّون من عمودين كالشكل املوضح في األسفل.	 
اطلب من املشاركني/ات رسم املصفوفة على ورقة بيضاء.	 
ــي 	  ــم/ن اليوم ــة وعمله ــم/ن اليومي ــي حياته ــي ف ــط النفس ــّبب الضغ ــياء تُس ــر بأش ــم/ن التفكي ــب منه  اطل

ــود األول. ــي العم ــجيلها ف وتس
اطلب منهم/ن التفكير بأشياء جتعلهم/ن يشعرون باالرتياح. والتخفيف من آثار الضغط.	 
وضح لهم/ن أن عليهم/ن التمييز بني ما يستطيعون.	 
وال يستطيعون التحكم فيه أو السيطرة عليه )القوة واملوارد(.	 
ــي هــذه 	  ــح التحكــم ف ــث يصب ــة، حي ــة والذاتي ــة والفكري ــوارد املادي ــى التحكــم بامل عــرف القــوة أنهــا القــدرة عل

ــة. ــوارد مصــدر للقــوة الذاتي امل
اعط مثال علي العنف املبني على النوع االجتماعي.	 

 

بعد انتهاء الوقت احملدد للعمل الفردي اطلب من بعض املشاركني مناقشة ما جاء في مصفوفتهم.
ســجل علــى اللــوح القــاب ماحظــات ذات عاقــة بعوامــل الضغــط النفســي الناجتــة عــن العنــف املبنــي علــى النــوع 

االجتماعــي والتــي تتعلــق بالتعامــل مــع ناجــني مــن عنــف جنســي.

ــف  ــي، والعن ــوع االجتماع ــى الن ــي عل ــف مبن ــن عن ــني م ــع ناج ــل م أّن التعام
ــض  ــاً، بغ ــا جميع ــراً فين ــة، وأن يوث ــيْ الصعوب ــن بالغ ــا أمري ــن أن يكون ــي ميك اجلنس
النظــر عــن نــوع العمــل الــذي نقــوم بــه لــذا، مــن األهميــة حمايــة أنفســنا، وتطويــر 
أدوات لرعايــة أنفســنا وزمائنــا. وقبــل أن نتكّلــم عــن الرعايــة الذاتيــة، علينــا أن نُفكـّـر 
أوالً بأشــياء فــي حياتنــا تســبب لنــا الضغــط النفســي )عوامــل الضغــط النفســي(، 

ــوارد(. ــا بالقــوة )بامل ــاح، و/أو متّدن ــا نشــعر باالرتي وبأشــياء جتعلن

اجلزء األول وصف النشاط: 

ما الذي يعطيني القوة؟ عوامل ومسببات الضغط النفسي مصفوفة الضغط والقوة

ما الذي أستطيع التحكم فيه؟

ما الذي ال أستطيع التحكم فيه؟ 

 مصفوفة الضغط والقوة
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سيناريو )1(

وفــاء متزوجــة منــذ تســعة أعــوام، تســكن هــي وزوجهــا وأبنائهــا اخلمســة فــي غرفــة واحــدة مــع عائلــة زوجهــا 
أنــور.

فــي بدايــة حياتهــا الزوجيــة كانــت وفــاء ربــة بيــت وزوجهــا يعمــل فــي محطــة وقــود وبعــد عامــني مــن زواجهــا 
خســر أنــور عملــه وعلــى الفــور قدمــت لوظيفــة فــي احــدى املستشــفيات؛ لتعمــل بهــا كممرضــة حيــث أنــه كان 
حلمهــا أن تعمــل كباقــي زمائهــا فــي الكليــة وبعــد حصولهــا علــى الوظيفــة أصبــح دوامهــا فــي املشــفى )8( 
ســاعات وتخــرج قبــل ســاعة مــن الــدوام وتعــود بعــد ســاعة منــه األمــر الــذي جعلهــا تتــرك بيتهــا )10( ســاعات 
يوميــاً ورغــم تعبهــا الشــديد فــي العمــل ومراعــاة أبنائهــا وزوجهــا إال أن حماتهــا ال تؤخــر أو توفــر فرصــة إلهانــة 
ــوم  ــا تق ــت جتعله ــا كان ــا كم ــات وجاراته ــا املتزوج ــم لبناته ــن عزائ ــا م ــوق طاقته ــؤوليات ف ــا مس ــاء وحتميله وف
ــر  ــخص غي ــن )12( ش ــون م ــي تتك ــا والت ــرة  بأكمله ــن لألس ــف والعج ــخ والتنظي ــة كالطب ــزل كامل ــال املن بأعم
أوالدهــا وزوجهــا ، ومــا زاد األمــر ســوء شــخصية زوجهــا الضعيفــة والســلبية كمــا أن الفــراغ الــذي يعيــش فيــه 

ســهل لــه الطريــق لبنــاء عاقــات غراميــة عبــر االنترنــت.
ــبء  ــزوج وع ــة ال ــل وخيان ــط العم ــن ضغ ــواء م ــرة س ــات كبي ــل ضغوط ــرض وتتحم ــها تتع ــاء نفس ــدت وف  فوج
مســؤوليات البيــت واألوالد واالعمــال املنزليــة واهانــات حماتهــا املتكــررة والتــي ال تنتهــي، كل هــذا جعلهــا ال تشــعر 
بحالــة نفســية ســيئة وأصبحــت تعانــي مــن أمــراض عديــدة منهــا ضغــط الــدم وآالم فــي املعــدة واضطــراب فــي 

النــوم. 
ــر  ــود آخ ــم؛ لتع ــا ضربه ــا وأحيان ــى أطفاله ــراخ عل ــي بالص ــي وعاطف ــدي والنفس ــا اجلس ــرغ ضغطه ــت تف فكان
ــح  ــا أصب ــا أن نومه ــا كم ــف ألطفاله ــراض وآالم وتعني ــن أم ــه م ــت إلي ــا وصل ــى م ــا عل ــن حزنه ــي م ــل تبك اللي

ــات. ــوم واملهدئ ــدة واملن ــط واملع ــة الضغ ــة لألدوي ــة حميم ــي اآلن صديق ــداً، وه ــرب ج مضط

أسئلة النقاش 

ماهي الضغوطات التي تعرضت لها املرأة في هذا السيناريو؟ 	 
كيف تعاملت وفاء مع الضغوطات التي تعرضت لها؟	 
ما هي اآلثار التي ترتبت على هذه الضغوطات؟	 
لو كنت مكان وفاء في هذا السيناريو كيف ستتصرف؟	 
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هبــة فتــاة تبلــغ مــن العمــر )32( عامــاً ماتــت والدتهــا حــني كان عمرهــا )18( عامــاً وتركــت لهــا ثــاث إخــوة أوالد 
واخــت واحــدة، وحتملــت هبــة مســؤولية إخوانهــا، وأكملــت تعليمهــا اجلامعــي فــي حــني أن والدهــا تــزوج بعــد عــام 
مــن مــوت والدتهــا، وســكن هــو وزوجتــه فــي نفــس املنــزل ولكــن بطابــق مســتقل وكانــت زوجــة أبيهــا ســعاد 
تعاملهــا وإخوانهــا بطريقــة فظــة ومتنعهــم مــن التواصــل مــع والدهــم بأيــة طريقــة تتــاح لهــا كمــا عملــت علــى 
تخريــب العاقــات بينهــم، هبــة اآلن موظفــه فــي شــركة االتصــاالت الوطنيــة وتتقاضــى راتــب عالــي، األمــر الــذي 
جعــل ســعاد زوجــة األب تطمــع بهــذا الراتــب وحتــاول االســتياء عليــه بعــدة طــرق كأن تطلــب مصاريــف زائــدة مــن 
هبــة إلخوانهــا الصغــار والتــي أجنبتهــم مــن والدهــا وأحيانــا لترميــم واصــاح املنــزل ولشــراء أثــاث وتســديد ديــون 
والدهــا الــذي ال يعمــل، رغــم أن هبــة تدفــع رســوم ومصاريــف اجلامعــة إلخوانهــا ولــم يقــف األمــر عنــد هــذا احلــد 
بــل كان شــقيق ســعاد واملدعــو أحمــد دائــم التحــرش بهبــة ويطلــب منهــا اقامــة عاقــة غيــر شــرعية معــه رغــم 

أنــه متــزوج، وكل هــذا كان بتخطيــط مــن زوجــة أبيهــا ســعاد. 
ــاذ أو  ــم جتــد فــي والدهــا امل ــى أنهــا ل ــة مفــر أمامهــا مــن كل هــذه املضايقــات والضغوطــات حت ــم جتــد هب ول

ــقيقها. ــه وش ــن زوجت ــة م ــا احلماي ــر له ــتطاع أن يوف ــه اس ــى أن ــان وال حت األم

سيناريو )2(

أسئلة النقاش 

ماهي الضغوطات التي تعرضت لها هبة في هذا السيناريو؟ 	 
كيف تعاملت هبة مع الضغوطات التي تعرضت لها؟	 
ما هي اآلثار التي ترتبت على هذه الضغوطات؟	 
لو كنت مكان هبة في هذا السيناريو كيف ستتصرف؟	 
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ورقة عمل رقم )2(

معلومات اضافية تساعد في النقاش
أكــد علــى الفــروق بــني عوامــل الضغــط النفســي واملــوارد التــي تســتطيع التحكــم بهــا، وعلــى تلــك التــي 	 

ال تســتطيع الســيطرة عليهــا. كذلــك عليــك تســليط األضــواء علــى أنَّ مــا يعتبــر »عامــل ضغــط نفســي 
/ مــوارداً ميكنــك التحكــم بهــا« عنــد بعــض النــاس، رمبــا يكــون »عامــل ضغــط نفســي / مــورداً ال تســتطيع 

التحكــم بهــا« عنــد آخريــن.
اطلــب مــن املشــاركني/ات ذكــر األســباب التــي جتعلهــم يعتقــدون أّن التفريــق بــني التحكــم وعــدم التحكــم 	 

لــه أهميــة كبيــرة، وأّن الفــروق الفرديــة لهــا أهميــة كبيــرة كذلــك. اشــرح لهــم أّن عوامــل الضغــط النفســي 
التــي ال نســتطيع التحكــم بهــا، غالبــاً مــا تنطــوي علــى أثــر أكبــر مــن تلــك التــي نســتطيع التحكــم بهــا. 

أمــا املــوارد التــي نســتطيع التحكــم بهــا فغالبــاً مــا تكــون األكثــر فائــدة.
ــني 	  ــات ب ــطة، والعاق ــوارد. فاألنش ــع امل ــة م ــي بالعاق ــط النفس ــل الضغ ــى عوام ــر إل ــة النظ ــن األهمي م

األشــخاص، وغيــر ذلــك مــن جوانــب احليــاة التــي متّدنــا بالقــوة، قــادرة، إلــى حــّد معــنّي، علــى تخفيــف تأثيــر 
ــي. ــط النفس ــل الضغ عوام

أشكال الضغوط الناجتة عن العنف املبني على النوع االجتماعياجلزء الثاني من النشاط رقم )1(: 

عرف/ي مفهوم الضغط النفسي )حسب ورقة العمل رقم )1( املرفقة أسفل النشاط 	 
ابــدأ بتعريــف أشــكال مختلفــة مــن الضغــط النفســي. وأعــِط نظــرة عامــة للمشــاركني/ات عــن ذلــك برســم 	 

ــن  ــكل م ــي« بش ــط النفس ــّلم الضغ ــات »س ــن درج ــة م ــأل كل درج ــة. وام ــة األوراق القاب ــى لوح ــلَّم عل ُس
اشــكال الضغــط النفســي الواحــدة تلــو األخــرى. )مرفــق منــوذج عــن ســلم الضغــوط النفســية شــكل رقــم 

. )1(
وضــح/ي للمشــاركني/ت أن آثــار العنــف املبنــي علــى النــوع االجتماعــي قــد تــؤدي إلــى الضغــط النفســي أو 	 

الكــرب، بــل حتــى إلــى الكــرب املفــرط. والعنــف اجلنســي بالنســبة للناجــني/ات هــو درجــة مــن الكــرب املفــرط 
أو الصدمــة. مثــال علــى ذلــك شــعور الرجــل »رب األســرة« بالعجــز عــن حمايــة أســرته يثيــر لديــه حالــة مــن 

الغضــب والضغــط النفســي وقــد يظهــر هــذا الضغــط فــي ســلوك عنيــف اجتــاه بناتــه، أبنــاؤه وزوجتــه.

متارين سلم الضغوط 

 )30( دقيقة

ورق أبيض قاب، أقام

أسلوب تنفيذ النشاط: 

مدة النشاط: 

املواد الازمة: 

وصف النشاط: 
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بــنّي/ي أنــه إذا لــم تتــم إدارة الضغــط النفســي، فهنــاك مخاطــرة بتحمــل عــبء زائــد، وهــي النقطــة التــي 	 
يقهــر عندهــا الضغــط النفســي مقدرتنــا علــى تصريــف أمورنــا. ذلــك أن العــبء الزائــد ميكــن أن يــؤدي إلــى 

ــتنزاف الطاقات. اس
ــي 	  ــة ف ــاالت طارئ ــن ح ــم ع ــي الناج ــط النفس ــى الضغ ــة عل ــاء أمثل ــاركني/ات إعط ــى املش ــب/ي إل اطل

ــم/ن. حياته
ارجع/ي إلى الُسّلم الذي رسمته، واكتمَل اآلن.	 
 واختــم/ؤ النشــاط بتبيــان أّن مــن األهميــة بالنســبة إلينــا التعــرف علــى أشــكال وأنــواع الضغــط النفســي 	 

أوقــات الطــوارئ، كــي نــدرك متــى علينــا القيــام بفعــل مــا؛ ملنــع حــدوث الضغــط النفســي أو التعامــل 
معــه.

آثار الضغوط

آثار الضغوط

أشكال الضغوط

أشكال الضغوط

أشكال الضغوط

شكل رقم )1( سلم الضغوط النفسية
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النشاط رقم )2(: 

النشاط رقم )3(: 

ادارة الضغوط النفسية

مهارات التعامل مع الضغوط 

متارين نهر احلياة 

يقوم املسير/ة بتوزيع ورق أبيض كبير على املشاركني/ات ويعرض أمامهم/ن نهر احلياة اخلاص به/ا والتي ميثل نهر في 
منتصف الورقة يحتوي على جزر صغيرة في املنتصف وعلى اجلانب األميني جداول تصب في النهر واجلانب االيسر ايضا 

تصب في النهر.
ي/تشرح لهم/ن أن النهر هو حياتنا املاضية، واجلزر الصغيرة هي األحداث واملواقف االساسية واجلوهرية التي أثرت في 

حياتنا مثل الزواج السفر واالقامة في بلد، حرب، انتقال ملكان سكن آخر وهكذا، أما اجلداول في اجلانب األميني فأنها متثل

قّسم/ي املشاركني/ات في مجموعات صغيرة )4 - 5 أشخاص(.	 
 أعِط بطاقات ملونة لكل فرد في اجملموعة.	 
اطلــب/ي إلــى املشــاركني/ات التفكيــر فــي مهــارات وأســاليب يســتعملونها لتخفيــف تأثيــر عوامــل الضغــط 	 

. لنفسي ا
مثال )التكّلم مع أحد الصديقات حول العنف، ممارسة الرياضة، املشاركة في انشطة مجتمعية(.	 
صنف/ي االجابات املتشابهة لدي اجملموعات ووزعها على مجموعات وضعها على أرضية القاعة. 	 
اطلب/ي من املشاركني/ات التصويت للمهارات األكثر أهمية فاألقل أهمية من وجهة نظرهم/ن.	 
رتب/ي األساليب واملهارات بشكل تنازلي.	 
اســتعرض/ي مهــارات وأســاليب التعامــل مــع الضغــط النفســي، التــي حددتهــا اجملموعــات. اســألهم كيــف 	 

ميكــن لهــذه املهــارات واألســاليب أن تكــون فّعالــة فــي التعامــل مــع عوامــل الضغــط النفســي، وخاصــة تلــك 
التــي تولّــدت مــن العمــل مــع الناجــني/ات مــن العنــف املبنــي علــى النــوع االجتماعــي.

ــه علــى األشــخاص وقــت 	  كيــف للمشــاركني/ات املســاهمة فــي تخفيــف حــدة الضغــوط النفســية وتأثرات
حــدوث املشــكلة وكيفيــة العمــل علــى جتنــب األســباب التــي تــؤدي الــى حــاالت الضغــوط النفســية.

 )30( دقيقة

 )30( دقيقة

ورق قاب أبيض، أقام فلوماستر للكتابة 

أسلوب تنفيذ النشاط: 

مدة النشاط: 

مدة النشاط: 

املواد املطلوبة: 

وصف النشاط: 

وصف النشاط: 
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األشــياء االيجابيــة فــي حياتنــا كأشــخاص أثــروا فينــا أو ســاعدونا، او أي أثــر ايجابــي تشــعرون أنهــم أضافــوه، 
فــي حــني أن اجلانــب األيســر ميثــل اللحظــات الصعبــة فــي حياتنــا التــي شــكلت لنــا ضغــوط أو أشــخاص أثــروا 

فــي حياتنــا بشــكل ســلبي أو مواقــف ســلبية ســببت لنــا متاعــب.
ــى 	  ــزر عل ــي اجل ــز ف ــاص والتركي ــاة اخل ــر احلي ــم نه ــم/ن رس ــن كل منه ــب/ي م ــاط اطل ــرح النش ــد ش  بع

ــة. ــاكل العائلي ــم/ن كاملش ــي حياته ــا ف ــروا/ن به ــي م ــاكل الت املش
امنحهــم/ن )10( دقائــق للرســم الفــردي بعــد االنتهــاء مــن الرســم اطلــب/ي مــن عــدد مــن املتطوعــني/ات 	 

ملناقشــة نهــر احليــاة.

اجلداول السلبيةاحملطات الرئيسيةاجلداول اإليجابية

نشاط رقم )2( نهر احلياة
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الضغوط النفسية
إن مصطلــح الضغــوط النفســية مشــتق مــن الكلمــة الفرنســية القدميــةDestresse   والتــي تشــير إلى معنــى االختناق، 
ــة إلــى معنــى  والشــعور الضيــق واأللــم، والظلــم والشــعور الغيــر مرغــوب والغيــر محبــب، وقــد حتولــت إلــى االجنليزي
ــا، 1994:  ــاد. )فوتنات ــق واالضطه ــاة والضي ــدى املعان ــى م ــدل عل ــل ي ــي األص ــح ف ــذا املصطل ــار ه ــن اعتب ــض وميك التناق
وكذلــك ســيخدم مصطلــح الضغــوط النفســية كمصطلــح رديــف للقلــق، ولكــن الضغــط فــي العلــوم الفيزيائيــة هــو 
نتــاج وضــع ثقــل علــى شــيء، كوضــع وزن علــى جســر وقــد تؤثــر عوامــل أخــرى علــى الضغــط الفيزيائــي مثــل، الريــاح 
ــه  ــخص حتمل ــتطيع الش ــذي يس ــي ال ــط البيئ ــة الضغ ــف كمي ــتخدم لوص ــانية فيس ــوم اإلنس ــي العل ــا ف ــرارة أم واحل
قبــل أن تبــدأ ملواجهــة مشــكاته. ويعتبــر هانــز ســيلي   selyeالرائــد األول الــذي قــدم مفهــوم الضغــوط النفســية إلــى 
الســاحة العلميــة وعرفــه، بأنــه حالــة مــن حــاالت الكائــن احلــي التــي تشــكل أساســاً للتفاعــات التــي يبــدي فيهــا 
تكيفــاً، أو التــي يبــدي فيهــا ســوء التكيــف ويــرى مــوراي Murray بأنــه صفــة ملوضــوع بيئــي أو شــخصي تيســر أو تعــوق 
جهــود الفــرد فــي حتقيــق هــدف مــا. وتعتبــر الضغــوط النفســية حالــة مــن التوتــر النفســي الشــديد لــدى الفــرد يحــدث 

بســبب العوامــل اخلارجيــة التــي تضغــط علــى الفــرد وتخلــق عنــده حالــة مــن اختــال التــوازن واضطرابــات الســلوك.

طبيعة الضغوط النفسية:
ــة  ــاالت البيولوجي ــة اجمل ــي كاف ــى ف ــي تتجل ــدة، الت ــانية املعق ــر اإلنس ــن الظواه ــية م ــوط النفس ــة الضغ ــر كاف  تعتب

ــه. ــون في ــذي يعيش ــط ال ــي الوس ــدة ف ــون متجس ــا تك ــث أنه ــة حي ــة واملهني ــة واالقتصادي ــية االجتماعي والنفس

مراحل الضغوط النفسية: 
يعتبر هانز سيلي selyeان هناك ثاث مراحل للضغوط النفسية 

املرحلة األولى: وتسمى استجابة اإلنذار.
فــي هــذه املرحلــة ســتدعي اجلســم كل قــواه الدفاعيــة ملواجهــة اخلطــر الــذي يتعــرض لــه فيحــدث نتيجــة التعــرض 
املفاجــئ ملنبهــات لــم يكــن مهيئــاً لهــا وهــي عبــارة عــن مجموعــة مــن التغيــرات العضويــة الكيميائيــة، فترتفــع نســبة 
الســكر فــي الــدم، ويتســارع النبــض ويرتفــع الضغــط الشــرياني، فيكــون بالتالــي اجلســم فــي حالــة اســتنفار وتأهــب 

مــن أجــل التكيــف مــع الفاعــل املهــدد.

املرحلة الثانية: وتسمى مبرحلة املقاومة
فــإذا اســتمر املوقــف الضاغــط فــإن مرحلــة اإلنــذار تتبعهــا مرحلــة أخــرى وهــي مرحلــة املقاومــة لهــذا املوقــف وتشــتمل 
هــذه املرحلــة األعــراض اجلســمية التــي يحدثهــا التعــرض املســتمر للمنبهــات واملواقــف الضغطــة التــي يكــون الكائــن 
احلــي قــد اكتســب القــدرة علــى التكيــف معهــا وتعتبــر هــذه املرحلــة هامــة فــي نشــأة أغــراض التكيــف أو مــا يســمى 
باألغــراض السيكوســوماتية ويحــدث ذلــك خاصــة عندمــا تعجــز قــدرة اإلنســان علــى مواجهــة املواقــف عــن طريــق رد 
الفعــل التكيفــي، ويــؤدي التعــرض املســتمر للضغــوط إلــى اضطــراب التــوازن الداخلــي ممــا يحــدث مزيــداً مــن اإلفــرازات 

الهرمونيــة املســببة لاضطرابــات العضويــة.

احملتوي النظري

ادارة الضغوط الناجتة عن العنف املبني على النوع االجتماعي
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املرحلة الثالثة: وتسمى اإلنهاك أو اإلعياء
فــإذا طــال تعــرض الفــرد الضغــوط متعــددة لفتــرة أطــول، فإنــه ســوف يصــل إلــى نقطــة يعجــز عــن االســتمرار فــي 
املقاومــة ويدخــل فــي مرحلــة االنهــاك ويصبــح عاجــزاً عــن التكيــف بشــكل كامــل فــي هــذه املرحلــة تنهــار الدفعــات 

الهرمونيــة وتنقــص مقاومــة اجلســم.

تعريف التغيير والضغط: 
 أي شيء يتغير في حياتنا ميكن ان يسبب لنا ضغط سواء كان الضغط ايجابي أو سلبي.

األمناط األربعة للضغط:

الضغــط األساســي: هــو الضغــط الــذي نعانــي منــه يوميــاً وميكــن أن يــؤدي إلــى التوتــر، اإلحبــاط أو الغضــب، فــكل 
شــخص لديــه هــذا النــوع مــن الضغــط، ويحــل نفســه فــي غضــون يــوم أو يومــني.

الضغــط التراكمــي: هــي حالــة مــن التعــب واإلحبــاط نتيجــة التعــرض للعديــد مــن الضغــوط لفتــرات طويلــة )عــادة 
مــا تكــون مزيجــاً مــن العوامــل املتعلقــة بالعمــل واألســرة والعاقــات الشــخصية( وعلــى مــدى فتــرة طويلــة مــن الزمــن 
يتولــد التوتــر واإلحبــاط، فالضغــط التراكمــي خفــي ولكنــه منتشــر، ويســتغرق وقتــاً لكــي تظهــر آثــاره وال يحــدث بــني 

عشــية وضحاهــا.
  ويحــدث الضغــط التراكمــي بســبب قضايــا أساســية مدمــرة ومتكــررة دون حــل، إذا لــم يتــم ماحظــة وإدارة الضغــط 

بشــكل جيــد ميكــن أن يــؤدي ذلــك الــى احتــراق.

        )43%( من املشاكل الصحية التي يتعرض لها البالغني نتيجة الضغط.

ــة  ــا عاق ــة له ــة األولي ــة الصحي ــز الرعاي ــى مراك ــارات ال ــدد الزي ــن ع         )7٥%-90%( م
ــط. ــرة بالضغ مباش

            الضغــط لــه عاقــة بأخطــر ســت أمــراض تــؤدي الــى املــوت: أمــراض القلــب ، الرئــة، 
الســرطان، حــوادث، الكبــد، االنتحار.
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   الضغــط احلــاد )الصدمــة(: هــو الضغــط الــذي يتولــد نتيجــة حــوادث خطيــرة وضغــوط نفســية كبيــرة، وهــو يعتبــر 
رد فعــل طبيعــي ألحــدات غيــر طبيعيــة.

الضغط ما بعد الصدمة: الضغط الشديد الذي ينتج عنه صدمة نفسية حادة. 

الضغط اإليجابي: 
يصبح الفرد أكثر قدرة على التركيز.	 
يعمل على حتسني أداء الفرد.	 
يعمل على تنشيط احلركة.	 

الضغط السلبي:   
بيئة عمل سلبية. 	 
األصوات واملشاهد االنفعالية الصادمة.	 
قلة مستوى التحفيز. 	 
تقليل مستوى الفعالية. 	 
املشاكل البدنية، العقلية والسلوكية. 	 
التهديد الناجت عن أذى أو ضرر شخصي. 	 

قواعد أساسية في إدارة الضغوط النفسية

    ردود الفعل نحو الضغوط تعتبر فردية.
    تتأثر ردود الفعل نحو الضغوط بعوامل منها: 

حدة تأثير الضغوط.	 
مدة التعرض لها. 	 
تكرار حدوثها. 	 

املوقف الضاغط.	 
التقبل الفكري والروحي واالجتماعي للضغوط. 	 
إن تفسيرنا وتقييمنا لسبب وقوع األحداث حولنا يشكل تهديداً يؤدي إلى الزيادة من حدة الضغوط.	 
مــن املمكــن تقليــل مســتوى الضغــط مــن خــال القيــام مبــا هــو جيــد لنــا » ادارة الضغــوط األساســية / 	 

ــة » اجلوهري
ميكن التعامل معظم الوقت مع الضغوط من خال محاولة التكيف والتأقلم معها. 	 
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ميكنك البدأ بالقيام باآلتي: 
التعرف على الضغوط التي حولك ومحاولة جتنبها. 	 
إعادة حتليل وتوضيح سبب وقوع احلدث الضاغط واعطائه أقل وطأة وتهديداً.	 
ميكن التقليل من حدة ردود أفعالنا نحو الضغوط من خال استخدام أساليب استرخاء وممارسة الرياضة. 	 
التأقلم اخلاطيء: السلوكيات املفرطة، الغضب، عدم املشاركة.	 
ميكــن ألي شــخص أن يقــوم بعمــل تغييــرات فــي حياتــه التــي مــن شــأنها أن تزيــد مــن قدرتــه وتعــزز مــن مقاومتــه 	 

ــل منها. للضغــوط للتقلي
قواعد تغيير االجتاه السلوكي: 	 
اتخاذ القرار اعتماداً على أهداف واقعية. 	 
القيام مبهام سهلة وبسيطة.	 
حتقيق هدف في وقت محدد.	 

)20(  خطوة في إدارة الضغوط 
تنظيم عادات األكل لديك.   •

احلفاظ بشكل جيد على روتني نومك.   •
احلفاظ على صحتك اجلسدية.   •

تعلم كيفية ممارسة نشاط االسترخاء.   •
زيادة الدعم املستمر لعاقاتك االجتماعية وحتسني مهارات التواصل االجتماعي مع اآلخرين.   •

التحدث لشخص قريب في حالة تعرضك حلدث ضاغط.   •
كن لطيفاً وسامح نفسك في حال قمت بارتكاب خطأ ما.   •

حتكم بوقتك.  •
تنظيم قدراتك وحتديد أولوياتك لتنفيذ عملك.   •

محاولة إداركك ألعراض الضغوط حولك ومعرفة كيفية التعامل معها.  •
قم مبمارسة عمليات الشهيق والزفير واالسترخاء بشكل منتظم.   •

قم باعطاء نفسك استراحة بانتظام.   •
كافيء نفسك في حال حققتك هدفاً معيناً.  •

قم بعمل توازن بني حياتك العملية وحياتك الشخصية وأوقات راحتك.   •
تذكر مدى قوتك ومصادرك الداعمة في حال تعرضت حلدث ضاغط.   •

كن ايجابياً في طريقة تفكيرك.  •
استخدم طريقة حل املشكات خال الضغوط.  •

استخدم ميكانزميات الدفاع والتكيف في حال تعرضت حلدث ضاغط.   •
في حال عدم قدرتك على حل مشكلة حتكم بتاثيرها النفسي عليك.  •
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أوالً: نظرية التحليل النفسي:
مييــز التحليليــون بــني الشــعور بالقلــق املوضوعــي الــذي يعتبــر هــو ردة فعــل معقولــة ملواقــف مؤملــة والقلــق الســلبي 
يعتبــر كمثيــر داخلــي نــاجت عــن صراعــات غيــر منطقيــة وغيــر محــددة ومصحــوب باخلطــر احلقيقــي. وقــد اعتقــد فرويــد 
ــن  ــني الذي ــر الشــعورية داخــل األفــراد، وعلــى اخلصــوص ب ــق الســلبي ميكــن إيقاظــه بواســطة الصراعــات غي ــأن القل ب
يعانــون مــن مشــاكل جنســية وعدوانيــة، وآليــة التحكــم بهــا ومبــا تصطــدم باألنــا واألنــا األعلــى والعديــد مــن الرغبــات 
تقــف أمــام تهديــدات اآلخريــن، ألنهــا علــى نقيــض مــن شــخصيتهم أو قيمتهــم االجتماعيــة. ويذكــر فرويــد أن الليبيــد 
ويصطــدم بضغــوط اجملتمــع، وهــو مســتعد مــن قبــل الرقابــة وكمــا هــو مصــدود وملغــي فــي الاوعــي، ومــن املمكــن 
احلصــول علــى حــل للصــراع بــني القــوى الكابتــة والقــوى املكبوتــة بتحويــل طاقــة القــوى املكبوتــة نحــو أهــداف أخــرى، 
عندمــا يتــم التحويــل بالتوافــق مــع متطلبــات الواقــع اخلارجــي واملثــل الواعيــة.  وطبقــاً للنظريــة النفســية فإننــا جميعا 
لدينــا صراعــات غيــر شــعورية ولــدى بعــض النــاس علــى أي حــال فــإن هــذه الصراعــات أكثــر حــدة وعــدداً، وهــؤالء النــاس 
يــرون حــوادث حياتهــم كمســببات للضغــط، واعتبــر فرويــد الكتــب مــن أهــم عوامــل ووســائل ميكانيكيــة الدفــاع اجتــاه 
الضغــوط، وفــي الكتــب أو اإلخضــاع تكــون الذكريــات والتأثيــرات مرعبــة جــدا ًأو مؤملــة، ومســتثناه مــن الوعــي واإلدراك 
احملســوس أو الوعــي والذكريــات التــي تهيــج اخلجــل، والذنــب واالكتئــاب تعتبــر عوامــل الضغــط و يعتبرهــا فرويــد غالبــاً 
تكبــح ويعتقــد فرويــد أن كبــح بعــض عوامــل الضغــط مــن مشــاعر ورغبــات، ومخــاوف يتــم فــي الطفولــة، وأن الكبــح 
نــادراً مــا يكــون ناجحــاً كليــاً والذيــن يعانــون منــه تبــرر لديهــم أمــراض مثــل الشــريان التاجــي، والســرطان حســب مــا 
أشــارت إليــه دراســة أبــو نانــو وســنجر 1990. كمــا يــرى علمــاء مدرســة التحليــل النفســي أن الضغــوط مــن خــال كل 
ــني الفــرد واحمليــط  ــات متعارضــة أو متباينــة ســواء ب ــني قــوي ونزاعــات، ورغب ــر عــن صــراع مــا ب موقــف أو ســلوك تعبي
اخلارجــي أم داخــل الفــرد ذاتــه وعندمــا تصطــدم النزعــات الغريزيــة بتحــرمي يأتــي مــن احمليــط االجتماعــي أو مــن الرقابــة 
النفســية الداخليــة إلــى ميثلهــا )األنــا األعلــى( فــإن التفاعــات تــؤدي إلــى نشــوء آليــات الدفاعيــة. ويؤكــد يونــغ علــى أن 
الضغــط النفســي كمســبب لألمــراض االضطرابــات النفســية، أنــه نــاجت عــن الطاقــة التــي هــي مــع اإلنســان بالفطــرة 
وهــذه الطاقــة تنتــج عــن ســلوكيات فطريــة وتطورهــا خبــرات الطفولــة ممــا يكــون شــخصية املســتقبلية وســلكوه 
املتوقــع وإذا مــا واجــه اإلنســان أنواعــاً مــن الصراعــات النفســية الداخليــة نتيجــة ضغــوط حياتيــه مختلفــة ويتغيــر 

الســلوك املتوقــع حدوثــه وهــو مــا يســمى باملــرض النفســي النــاجت عــن الضغــوط الــذي يحتــاج إلــى عــاج.

ثانياً: النظرية السلوكية:
يــرى الســلوكيون أن الضغــوط تتمثــل فــي االعتمــاد علــى عمليــة التعلــم كمنطلــق مــن خالــه يتــم معاجلــة معلومــات 
ــرات  ــع مثي ــرطياً م ــة ش ــرات مرتبط ــذه املثي ــون ه ــط، وتك ــرة للضغ ــرد واملثي ــا الف ــرض له ــي يتع ــرة الت ــف اخلط املواق
حياديــة أثنــاء األزمــة أو مرتبطــة بخبــرة ســابقة فــإن الفــرد يصنفهــا علــى أنهــا مخيفــة ومقلقــة. ويــرى الســلوكيون أن 
التفاعــات املتبادلــة لــدى إنســان حــي وواقــي مــع وســطه الفيزيائــي واالجتماعــي وهــو ممارســة التنبــؤ والتوقــع ملعرفــة 
الســلوك قبــل وقوعــه ورأوا أن تكيــف محــل ســلوك حســب متطلبــات املوقــف احملــدد وبصــورة ذات معنــى ومغــزى وأن 
جســم اإلنســان ليــس ســلبياً بــل هــو فعــال يســعى ألن يتكيــف وال يفســر بفعــل الوســط، فالوســط واجلســم يفســران 
ــوط  ــا الضغ ــي حتدثه ــلوكية الت ــية والس ــج النفس ــرج )1977( النتائ ــني غولدنبي ــد ب ــض. وق ــا البع ــع بعضهم ــوياً م س
وحتــدث مــن الســلوك ومــدى تأثــره علــى منــط ســلوكه املعتــاد، والضغــط فــي نظــره يــؤدي إلــى القلــق ولكنــه يكــون 
أحيانــاً ناجحــاً وعمليــاً ألنــه يــؤدي باإلنســان إلــى اتخــاذ قــرارات حاســمة ويقــوي إرادتــه التــي متكنــه مــن مواجهة الفشــل 

النظريات املفسرة للضغوط النفسية
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   أو النجــاح فــي املســتقبل كمــا يعلــم الضغــط اإلنســان أســلوب حــل املشــكات منــذ الصغــر ويهيــئ شــخصيته 
لتكــون فاعلــه ومواجهــة ملــا قــد يواجهــه مســتقباً مــن أحــداث ويــرى أنــه لــن يتمكــن أحــد مــن تفســير ســلوك الفــرد 

اخلاطــئ ألن الســلوك يفســر مبــدى وقــى الضغــط عليــه ليســهل تعديلــه والتخلــص مــن مســبباته.

ثالثاً: نظرية هانز سيلي:
يتألــف النســق الفكــري لنظريــة ســيلي فــي الضغــوط بــأن الضغــوط متغيــر مســتقل وهــو اســتجابة لعامــل ضابــط، 
ــة مراحــل  ــني التعــرض املســتمر املتكــرر للضاغطــة وحــدد ثاث ــاع ضــد الضغــط وب ــني التقــدم أو الدف ــط ب كمــا يرب

للدفــاع وتســمى مراحــل التكيــف العــام وهــي: 
مرحلة التنبيه.

مرحلة املقاومة.

 مرحلة اإلجهاد.

رابعاً: نظرية سبيلبرجر:
تعتبــر نظريــة ســبيلبرجر فــي القلــق مقدمــة ضروريــة لفهــم نظريتــه فــي الضغــوط حيــث أنــه يربــط بــني قلــق احلالــة 
والضغــط ويعتبــر الضغــط النــاجت عــن ضاغــط معــني مســبباً حلالــة القلــق ويهتــم كذلــك فإنــه ميــي بــني مفهــوم 
الضغــطstress ومفهــوم التهديــد threat  فكاهمــا مفهومــني مختلفــني. فكلمــة ضغــوط تشــير إلــى االختافــات فــي 
الظــروف واألحــوال لبيئيــة التــي تتســم بدرجــة مــا مــن اخلطــر املوضوعــي أمــا كلمــة التهديــد فتشــير إلــى التقــدم 

والتفســير والتفســير الــذي ملوقــف خــاص علــى أنــه خطيــراً ومخيــف(.  

خامساً: نظرية مواري:
ــة الفــرد فبعضهــا مــادي  ــرات توجــد فــي بيئ ــرات األساســية للســلوك وهــذه املؤث ــل املؤث ــد مــوراي ميث فالضغــط عن
واآلخــر بشــري وترتبــط كذلــك باألشــخاص واملوضوعــات وأمــا التجنــب هــذا اإلشــباع وهــي محكومــة بعــدة عوامــل 

ــدوان. ــيطرة والع ــزان والس ــداع واالت ــف واخل ــرية والعط ــة وأس ــة واجتماعي اقتصادي
ويقسم مواري الضغوط النفسية إلى نوعني:

ضغوط آلف: وهي التي توجد في الواقع املوضوعي في بيئة الفرد.
ضغوط بيتا: وهي الضغوط كما يدري الشخص.

ــلوك  ــي س ــح ف ــي تتض ــر الت ــض املظاه ــن بع ــرد م ــدى الف ــة ل ــود احلاج ــتنتج وج ــن أن نس ــه ميك ــوراي أن ــد م ويؤك
الشــخص إزاء انتقائــه واســتجابة لنــوع معــني مــن املثيــرات يصاحبــه انفعــال خــاص وحــني يتــم إشــباع احلاجــة يحــس 
الفــرد بالراحــة كمــا يحــس بالضيــق إذا لــم يتحقــق اإلشــباع ومــن تلــك احلاجــات االجنــاز، االنتمــاء، العــدوان، االســتقال، 

ــر.  املضــادة، الســيطرة، التحقي

سادساً: نظرية التوافق بني الفرد والبيئة:
حتــول هــذه النظــرة بــني إدراك الفــرد إحــدى املهــام وإدراكــه لقدراتــه علــى إكمــال هــذه املهمــة ومــا لديــه مــن حافــز 
ــة  ــني الفــرد والبيئ ــد اتســاع الفجــوة ب ــزداد عن ــد وأن ت ــرض بأنهــا مشــاعر الضغــط ال ب ــي تفت ــى إكمالهــا وبالتال عل

وبالتالــي مقــدار الضغــط يتفــاوت بحســب مســتوى التحــدي الــذي يفضلــه الفــرد .
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التدخل يف حاالت العنف املبني ىلع أساس النوع االجتماعي

ودليل االجراءات املوحد
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          الهدف ليس اإلفصاح وإمنا املساعدة. 

الوحدة في كلمات
هــذه هــي الوحــدة األولــي مــن سلســلة الوحــدات املعنيــة بالتدخــل فــي حــاالت العنــف املبنــي علــى أســاس النــوع 
االجتماعــي. تتنــاول هــذه الوحــدة الطــرق التــي ميكــن اســتخدامها للولــوج فــي موضــوع العنــف املبنــي علــى أســاس 
النــوع االجتماعــي او التهديــد لــه كيفيــة التعــرف علــى احلــاالت ومــا فــي الطــرق األنســب للســؤال عــن العنــف واجــراء 
املقابلــة مــن أجــل احلصــول علــى املعلومــات املســاعدة للتدخــل إال أن الســرية تعتبــر شــاغا هامــا لــدي الناجبــني/ات 

وبالتالــي فــإن مناقشــة أهميــة احترامهــا وكيفيــة احملافظــة عليهــا ضــروري.

أهداف الوحدة:
في نهاية هذه الوحدة سيتمكن املشاركون/ات من:	 
معرفة األساليب اخملتلفة للتعرف على حاالت العنف املبني على أساس النوع االجتماعي.	 
التعرف على مؤشرات العنف في مجاالت العمل اخملتلفة.	 
معرفة معوقات التقصي الفعال.	 
اكتساب مهارات إجراءات املقابات والقدرة على جمع املعلومات. 	 

معرفة كيفية احلفاظ على السرية.
معلومات أساسية 

1. أساليب التعرف على حاالت العنف 

أ. ملاذا نسأل؟
ــرف  ــادرة ويعت ــخص املب ــوم الش ــار أن يق ــن انتظ ــن املمك ــني: م ــني أساس ــط مبنهج ــف مرتب ــاالت العن ــى ح ــرف عل التع
ــة فيســألون عــن التعــرض  ــادرة مقدمــو الرعاي ــراف أو أن يأخــذ املب ــاإلدالء أو االعت بتعرضــه للعنــف وهــذا مــا يســمي ب
للعنــف وهــذا مــا يســمي بالســؤال. مبــا أن العنــف املبنــي علــى أســاس النــوع االجتماعــي منتشــر جــداً وبإمكانــه أن 

ــر علــى أي شــخص، فــإن طــرح األســئلة عنــه يعتبــر أمــراً أساســياً: يؤث

يفضل السؤال على اإلدالء لألسباب التالية:
ــرض  ــاً، وأن املع ــس طبيعي ــف لي ــا أن العن ــالة مقاده ــل رس ــو يرس ــه، فه ــد ذات ــاً بح ــف تدخ ــن العن ــؤال ع ــر الس يعتب

ــداً فــي املواجهــة للعنــف ليــس وحــده فــي هــذا الوضــع وليــس وحي
يعطي السؤال عن العنف إذناً للتكلم عن العنف؛ إنه دعوة لإلفصاح

ميكــن أن ينظــر إلــى الســؤال عــن العنــف علــى أنــه دليــل علــى الرعايــة واالهتمــام ممــا يســاعد علــي حتســني العاقــة 
مــع مقــدم الرعايــة.

يكسر السؤال عن العنف حاجز الصمت ويعالج العنف كمشكلة وليس كمحرمات أو مسألة خاصة. 
ينقــل الســؤال عــن العنــف رســالة مفادهــا أن العنــف هــو املشــكلة التــي تؤثــر ســلباً علــى الفــرد والتــي حتتــاج الــي 

معاجلــة. 

التدخل في حاالت العنف املبني على أساس النوع االجتماعي
 ودليل االجراءات املوحد
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ب. أنواع السؤال عن العنف 
ميكــن أن يتــم االستفســار بالســؤال عــن العنــف بعــد الشــك بوجــوده بنــاء علــى مؤشــرات عديــدة )مذكــورة الحقــاً( 	 

كمــا ميكــن أن يتــم بطريقــة روتينيــة بحيــث يطــرح الســؤال عــن العنــف بغــض النظــر عــن وجــود مؤشــرات للعنــف 
)ســؤال روتينــي أو تقصــي(

يترك للسائل أو مكان العمل/ املركز اختيار األسلوب الذي يراه مناسبا لوضعه.	 
لــكل أســلوب فوائــده فالســؤال عنــد وجــود مؤشــرات يعطــي احلريــة للســائل بطــرح الســؤال فــي الوقــت الــذي 	 

يــراه مناســباً وعندمــا يكــون مســتعداً لإلنصــات والتعامــل مــع متطلبــات اإلجابــة، كمــا يخفــف هــذا األســلوب مــن 
احتمــال التصــادم ومــن ردات الفعــل الســلبية للســؤال.

أمــا الســؤال الروتينــي فهــو أكثــر إقــراراً أن العنــف مشــكلة عامــة يجــب معاجلتهــا ويأخــذ بعــني االعتبــار أن العنــف 	 
واســع االنتشــار وأنــه مــن احملتمــل أن يكــون هنــاك أشــخاص عالقــون فــي براءتــه دون أن يكونــوا منتبهــني لوضعهــم 

وبالتالــي يكــون لاستفســار مهمــه توعيــه وإعطــاء فرصتــه تقــدمي الدعــم واملعلومــات لشــخص فــي خطــر.
ــأن 	  ــن يوحــي ب ــى أشــخاص جــون آخري ــداً لألشــخاص فطــرح الســؤل عل ــل تهدي ــر هــذا األســلوب أق ــك يعتب كذل

ســمات العنــف ظاهــرة عليهــم ممــا يشــعرهم باإلحــراج واحلاجــة لانطــواء والعزلــة وتفــادي كشــف ســرهم إضافــة 
ــم  ــى اجــراء الدراســات واألبحــاث واملتابعــة والرصــد وتقيي ــات تســاعد عل ــي بيان ــك يقــدم الســؤال الروتين ــي ذل ال

ــه. اإلجــراءات املتبعــة ملناهضت

2. مؤشرات العنف 
تختلــف النــاس بالطريقــة التــي تتفاعــل بهــا مــع العنــف وذلــك لتباينــات فــي شــخصية كل منهــم فــي جتــارب احليــاة 
فــي طبيعــة العاقــة بــني املرتكــب واملتلقــي، وفــي البيئــة التــي يعيشــونها لذلــك مــن الصعــب وضــع صــورة منطيــة 
ــة  ــون مرتبط ــا تك ــاً م ــار غالب ــات وآث ــه تفاع ــت نفس ــي الوق ــد ف ــه يوج ــر أن ــب/ة غي ــي/ة أو املرتك ــي/ة أو املتلق للناج

بالعاقــات املســيئة إال أنهــا قــد ال تكــون موجــودة فــي كل احلــاالت. 

بعض العالمات أو الدالئل على وجود اإلساءة :
اخلوف من الشخص املسيء ميكن أن يتراوح ما بني اإلرهاب الي شعور عام بعدم االرتياح أو القلق.	 
ــة 	  ــراء مكامل ــن اج ــوف م ــق كاخل ــبب القل ــا أن تس ــع منه ــداث ال يتوق ــياء أو أح ــى أش ــل عل ــي ردود الفع ــة ف املبالغ

ــت.  ــي البي ــودة ال ــي الع ــر ف ــت أو التأخ ــن البي ــة م هاتفي
إصاالت واضحة أو تاريخ حوادث يصعب تفسيرها.	 
تأجيــل اتخــاذ قــرارات دون العــودة للشــريك حيــت البســيطة منهــا مثــل إنفــاق كميــة صغيــرة مــن املــال أو شــراء 	 

ســلعه يحتــاج إليهــا الطفــل أو حتديــد تاريــخ ووقــت موعــد زيــارة احلكيــم املقبلــة أو دعــوة أحــد األصدقــاء للزيــارة.
وجــود تاريــخ ســابق لتعاطــي اخملــدرات يثيــر الريبــة باحتمــال التعــرض للعنــف ميكــن أن تســتخدم اخملــدرات كوســيلة 	 

مــداواة ذاتيــه أو تواصــل مــع املعتــدي.
مستوي عال من التوتر في احلياة دون وجود صورة واضحة ملصدر االجهاد.	 
تكرارا االنفصال والتصالح مع املرتكب/ة. 	 
تصرفــات ســلوكية تــدل علــى التعــرض للعنــف عــدم االنفعــال ســرعه البــكاء صعوبــة فــي التأقلــم تــزداد يومــاً 	 

بعــد يــوم مواقــف دفاعيــة أو عدوانيــة التــردد فــي الــكام عندمــا يكــون املرتكــب موجــوداً، التخفيــف والتقليــل مــن 
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من أهمية ما يحدث.
امليل الي االنتحار أو الشعور بأنه ال يوجد طريق للهرب من املعتدي سوي القتل أو االنتحار.	 

كذلك هناك عالمات تشير الي املرتكب/ة:
غيرة شديدة أو رغبة غير عقانية بالتملك.	 
محاولة السيطرة على الوقت الذي يقضيه مع مقدم اخلدمة.	 
التحدث نيابة عن الشخص اآلخر املرافق واإلصرار على البقاء على مقربة من الشخص ومراقبته. 	 
احملاولة جاهداً في إظهار االهتمام.	 

 3. معوقات التقصي الفعال

أ.  موانع السؤال:
هناك بعض العوامل التي تشكل عائقاً لعملية االستفسار نذكر منها:

 عدم املام مبعاجلة املوضوع ونقص املعرفة به. 
ضيق الوقت.

ضعف املهارات والنقص في التدريب املائم. 
اخلوف من اإلساءة الي الشخص.

االعتقاد بأن العنف مسألة شخصية عائلية. 
االنزعاج من التقرب للشخص العجز والوقوف من عدم التمكن من السيطرة على املقابلة أو العاقة. 

التجنب العاطفي إثارة ذكريات شخصية تتعلق مبوضوع اإلساءة. 
اخلوف على السامة الشخصية من املرتكب/ة.

الشعور باإلحباط من عدم القدرة على إعطاء حلول.

ب. موانع األداء 
هنــاك بعــض العوامــل اخلارجيــة وأخــري متعلقــة بالفــرد والتــي تشــكل عائقــاً أساســياً أمــام اإلدالء أو االعتــراف بالتعرض 

للعنــف نذكــر منها.

العوامل اخلارجية:
لقلق فيما يتعلق بوصمه العار املرتبطة بتسمية العنف.	 
 تهديد مرتكب اإلساءة بإساءة أكثر سوءا إذا ما كشف أمره.	 
 خيبــة أمــل بعــد محــاوالت ســابقة للتحــدث عــن العنــف مــع أشــخاص آخريــن )األســرة ورجــال الديــن واحملامــني( 	 

لــم جتــد نفعــاً.
تغاضي اجملتمع عن العنف وتسامحه معه.	 
التهديد الناشئ عن الوضع السياسية كاخلوف على أوراق الهجرة او اجلنسية في بلد أجنبي.	 
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عدم السؤال من قبل اآلخرين.	 
اخلوف على السرية.	 
تقبل اجملتمع وموافقه على العنف املبني على أساس النوع االجتماعي وعلى األدوار املنطقية. 	 
عدم تلقي أي عرض للمساعدة.	 

العوامل الداخلية 
االعتقاد بأن العنف أمر طبيعي. 	 
االعتقاد بأن الشخص يستحقون العنف الذي يتعرضون له. 	 
اخلوف من عواقب اخبار أحد.	 
 عدم دراية أو معرفة األشخاص بوجودهم ضمن عاقة مسيئة. 	 
القلق من فقدان األطفال.	 
القلق من الشك مبصداقية األشخاص خاصة إذا لم يكن هناك أي إصابات جسدية.	 
صعوبة إيجاد الكلمات املعبرة لوصف التجربة. 	 
انتظار التحقق أن السائل جدير بالثقة.	 
عدم عرفة مدي قدرة السائل على املساعدة. 	 
 انعدام الثقة باآلخرين.	 
اخلوف من خسارة الدعم املادي للمعتدي خاصه إذا كان يشكل املصدر املادي الوحيد املناجي/ة.	 
الشعور بالعار والذل.	 
 عدم الثقة بالنفس.	 
استعمال االنكار كوسيلة للتعامل مع الوضع.	 

4.  املقابلة 

أ. التحضير للمقابلة 
وضع منشورات وكتيبات وملصقات متعلقة بالعنف املبني على أساس النوع االجتماعي في غرفه االنتظار. 	 
محاولة اجراء املقابلة مع الشخص وحده )اسال بلطف الشخص املرافق له أن ينتظر في غرفه االنتظار.	 
استحضار مترجمني غير أفراد األسرة عند وجود حاجز اختاف لغة 	 
توفير وقت كاف لاستماع. 	 

متي ال تسأل؟
 عند صعوبة االنفراد بالشخص وحده وتأمني اجلو اخلاص إلجراء املقابلة. 	 
 وجود مخاوف من ان تقييم الوضع سيكون غير آمن إما لك أو للشخص. 	 
 عدم وجود مترجم مناسب. 	 
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     ب. افتتاحية املقابلة والسؤال 
هناك عدة طرق للبدء بإجراء املقابلة نذكر منها 

البــدء باســتعمال أســئلة مفتوحــة أي أســئلة حتمــل فــي طياتهــا أجــواء مختلفــة وواســعة هــذا يســاعد علــى إعطــاء 
صــورة عــن العاقــة التــي يعيشــها الشــخص ويعطــي توجيهــا للســائل عــن كيفيــة املضــي فــي املقابلــة فــي حــال 
أعطــى الشــخص جوابــاً يــدل علــى أو يوحــى بوجــود اإلســاءة ميكــن عندهــا طــرح أســئلة محــددة لتوضيــح مــا يحــدث 

فــي هــذه العاقــة. 

أمثلة عن أسئلة عامة:
يحصــل بــني جميــع األزواج نــزاع فــي بعــض األحيــان مــاذا يحــدث عندمــا تختلــف انــت وشــريكك حــول شــيء مــا 	 

هــل يحصــل نــزاع جســدي؟
كيف تقيم /ين مستوي توترك؟	 
هل الحظت أي تغييرات في عاداتك؟ في األكل أو النوم؟ أو كيف تقضي أوقات فراغك؟	 
ألتقــي أحيانــا ببعــض األشــخاص الذيــن يتعرضــون لــألذى أو التهديــد مــن قبــل شــخص مــا يحبونــه هــل حــدث ذلــك 	 

؟ معك
هل سبق لك أن كنت خائفة على طفلك؟	 
إن طفلــك يعانــي مــن مشــاكل ســلوكية تعليميــة وهــذا يشــير الــي وجــود مشــاكل فــي املنــزل؟ كيــف تصف/يــن 	 

الوضــع فــي املنــزل؟

ــى  ــة عل ــة؛ أمثل ــارات متهيدي ــتعمال عب ــد اس ــرة بع ــئلة مباش ــرح األس ــي وط ــراء روتين ــؤال كإج ــدمي الس تق
ــتعمالها ــن اس ــه ميك ــارات تقدميي عب

 فــي مــكان عملنــا نحــاول اتبــاع وســائل الوقايــة ونهتــم بالســامة وال ســيما فيمــا يتعلــق بســامه األســرة وهــل 	 
أنــت حاليــاً، فــي أي عاقــة مــع شــخص يشــعرك باخلــوف؟

مبا أننا نواجه حاالت عديدة من العنف قررنا أن نسأل كل شخص عن هذا املوضوع 	 

سأقوم اآلن بطرح أسئلة حساسة جدا تعد جزءاً من األسئلة العامة آمل أال يشعرك ذلك باالنزعاج.	 

أمثلة على األسئلة املباشرة 
 هل تعرضت للضرب أو الركل أو شعرت باخلوف في أي وقت مضى؟ هل هددك أحد باألذى؟	 
كم مره شعرت باخلوف من زوجك. متي كانت املرة األكثر رعباً من أي وقت مضي؟	 
هل شعرت باخلوف من أن تصيبك إصابات خطيرة أن تقتل/ي؟	 
هل سبق أن ضربك ابنك او ابنتك من قبل؟	 
هل بإمكان زوجك أو أخاك أو والدك احلصول على األسلحة هل هددك أحد بها؟	 

نصائح عند طرح األسئلة: 
اسال/ ي عن سلوك معني فكثير من األشخاص ال يعرفون أنهم في عاقة عنف	 
ــكام  	  ــن األح ــد ع ــدي وبعي ــر تهدي ــلوب غي ــه وبأس ــل وموضوعي ــا تقب ــع فيه ــن الواق ــة م ــات عادي ــتعمل أي كلم اس

ــبقة. املس
استخدم/ي األسئلة املباشرة احملددة وسهلة الفهم.	 



117 دليل تدريبي  حول العنف املبني على النوع االجتماعي

جتنب/ي الكلمات الثقيلة أو املصطلحات االنفعالية مثل العنف وإساءة املعاملة واالعتداء.	 
 اسال/ي عن أنواع العنف اخملتلفة: اخلوف، التأذي، اإلصابات االتصال اجلنسي الغير مرغوب به والسيطرة.	 
اسال/ي عن املشاكل في العاقة احلالية وفي العاقات السابق 	 
جتنــب/ي األســئلة التــي تبــدأ ملــاذا، يفضــل طــرح الســؤال: مــاذا حــدث هــذا فاألســئلة التــي تبــدأ بلمــاذا غالبــا يكــون 	 

مضمونهــا اتهامــي علــى الرغــم مــن ان بعــض األســئلة التــي تبــدأ أحيانــا ب مــاذا ميكــن أن تكــون اتهاميــة أيضــاً 
مثــا مــاذا فعلــت حتــى ضربــك؟

مبــا أن ســلوك مرتكــب/ة العنــف يهــدف الــي جعــل املتلقــي/ة ي/تشــعر باملســؤولية عــن العنــف فــي حياتــه/ا قــد 	 
ــب  ــي أو الذن ــؤم الذات ــاعر الل ــد مش ــن أن يؤك ــا ميك ــاه كل م ــدة جت ــية الزائ ــض احلساس ــي/ة بع ــد الناج ــون عن يتك

ينبغــي أن تعكــس األســئلة. 
أن املعتدي/ة هو الشخص املسؤول عن العنف.	 

ج. الرد 
من املهم أن يؤخذ في االعتبار أن اإلفصاح ليس هو الهدف من السؤال عن العنف إمنا الهدف هو املساعدة. 	 
ــؤول 	  ــجع املس ــه تش ــة بطريق ــن إدارة املقابل ــا ميك ــبق ذكره ــي س ــئلة الت ــى األس ــخص عل ــواب الش ــى ج ــاء عل بن

ــة.  ــن األمثل ــف م ــن العن ــدث ع بالتح
إذا كان اجلواب سلبياً ولكن غير مقتنعاً والشك بوجود التعرض للعنف ما زال موجوداً ميكن املتابعة بالقول.	 
 بعــض النــاس يتعرضــون للعنــف ويشــعرون باحلــرج واالفصــاح وأنــا أفهــم ذلــك أريــد فقــط أن تعــرف/ي أنــه إذا حــدث 	 

ذلــك فــا بــأس أن تخبرنــي أريــد أن تعــرف/ي أن هــذا هــو مــكان آمــن لــك 

إذا كان اجلواب إيجابيًّا لسوء املعاملة، ا ستعمل/ي الرسائل العالجية التالية:	 
 أنت ال تستحق/ي أن تتعر ض/ي للضرب/العنف مهما كان.	 
أنت لست وحدك املساعدة متاحة.	 
الضرب مشكلة شائعة.	 
إنني قلق/ة عليك، وأنا هنا ملساعدتك.	 

إذا شعر الشخص باإلهانة من السؤال، ميكن أن تقول:	 
ــات مثــل تلــك وكان 	  ــون مــن إصاب ــر مــن األشــخاص يعان ــت الكثي ــك. لقــد رأي ــم أقصــد اإلســاءة ل ــا آســف/ة. ل أن

ــة. ســببها ســوء املعامل
معظم األشخاص ال يخبرون عن ذلك إال بعد السؤال.	 
 	

د. مهارات تواصل مفيدة لالستعمال خالل اجراء املقابلة:

التعاطف والتواصل الفاعل:
ــزام  ــام وااللت ــال االهتم ــاه وإيص ــار االنتب ــة إظه ــع محاول ــة م ــر اللفظّي ــائل غي ــاً/ة   للرس ــاً/ة متيقًظ ــي منتبه كن/كون

ــرة  ــني، نب ــني املتكّتفت ــم والذراع ــع اجلس ــني ووض ــرة الع ــال نظ ــن خ ــر م ــخص اآلخ ــة الش ــني راح ــى تأم ــل عل بالعم
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اإلصغاء:
أي االستماع للمشتكي/ة وتوضيح مسألة التآزر معه/ا ومساعدته/ا؛ لتفريغ العنف الذي تعاني منه/ا.

ما يجب تفاديه عند االستماع:
مقاطعــة املشــتكي/ ة وهــو/ي تتكلــم، عــدم إعطــاء قيمــة لتصريحاتــه/ا، االســتهزاء مــن املواقــف التــي وقــع/ت فيــه/ا ،  
نعــت اجلانــي/ة بصفــات نابيــة مثــل: “وحــش/ة”، أخــوت/ة”، مجنــون/ة”، حيــوان/ة”، اإلحــراج باألســئلة عنــد انعــدام الرغبــة 
باإلجابــة عنهــا،  جتنــب إعــادة طــرح أســئلة ســبق وأن مت اجابتهــا،  تقــدمي وعــود ال ميكــن االيفــاء بهــا،  إصــدار أي حكــم عــن 
األحــداث والوقائــع أوعــن األشــخاص ص الذيــن دفعــوا فــي اجتــاه املشــكل،  تقــدمي الــدروس األخاقيــة والوعظ للمشــتكي/ة،  

إعطــاء أمثلــة حلــاالت أخــرى أو القيــام باملقارنــات،  إســقاط األحــكام الذاتيــة املســبقة علــى املشــتكي/ة.

Active listening :اإلصغاء النشط
اســتخدام تقنيــات التلخيــص وإعــادة الصياغــة للتوضيــح والتحّقــق ممــا مت التصريــح بــه عنــد التلخيــص، تعيــد العبــارة 

كام الشــخص نفســه: “إذا كنــت افهــم جيــدا”. فــي إعــادة الصياغــة اســتخدم الكلمــات اخلاصــة بــك.
تعطــي إعــادة الصياغــة انطباعــا أقــوى للشــخص بأنــه مفهــوم، لكــن قــد يولــد اإلربــاك إذا لــم يفهــم   اآلخــر الكلمــات 

املســتخدمة.   ميكــن القيــام بإعــادة صياغــة عندمــا يكــون الشــخص مرتاحــا واحملتــوى ســهل الفهــم.

Respect periods of silence  :احترام فترات الصمت
إعطــاء الشــخص الوقــت الكافــي ملعاجلــة العواطــف وتنظيــم األفــكار، أو التعامــل مــع التــردد والتوصــل إلــى قــرار، مثــا: 

هــل أتكلــم عــن العنــف أم ال.
 Empathy and Validation of feelings :تأكيد املشاعر والتعاطف معها

 استخدام جمل مثل:
 “أفهــم الــذي تشــعر/ين بــه، نظــرا للتجــارب التــي مــررت بهــا”، “مــن الطبيعــي أن تشــعر/ي كذلــك، ممكــن ألي شــخص ميــر 

فــي ظــروف مماثلــة أن يتصــرف علــى هــذا النحــو” أرى أنــه مــن الصعــب عليــك التحــدث عــن هــذا املوضــوع”.

مراقبة الرسائل الغير شفهية:
ــركات 	  ــام بح ــوت، قي ــرة الص ــه ونب ــر الوج ــري، تعبي ــل البص ــؤال: التواص ــرح الس ــد ط ــخص عن ــركات الش ــب ح راق

ــررة. متك
هل العينني تتحركان للتحقق من وجود شخص ما في الغرفة.	 
 مواجهة الشخص بهذه املاحظات يساعد على اإلفصاح “أرى أنك حزين/ة ومتوتر/ة، ما السبب”	 

Empathy :التعاطف الوجداني
أي القــدرة علــى اإلحســاس وتفهــم مشــاعر اآلخــر. ونســتطيع اختصــاره بالســؤال اآلتــي: “مــاذا يشــعر الشــخص املوجــود 

مامي. أ
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فــي هــذه اللحظــة “بواســطة التعاطــف الوجدانــي، يســهل علــى املســتمع الوعــي للمشــاعر، فيتقبلهــا بعــد ان يفهــم 
. ها معنا

٥. السرية: 
مــن املهــم جــداً احتــرام مبــدأ حفــظ املعلومــات التــي أعطيــت، خــال عاقــة مهنيــة، مــن أو عــن أحــد األشــخاص احلــرص 

علــى ابقائهــا آمنــة وســرية وبعيــدة عــن متنــاول اآلخريــن، فــي حقــل اخلدمــات الطبيــة، تعتبــر الســرية حقــاً للمريض.

أهداف السرية:
حماية احلياة اخلاصة للشخص.	 
احملافظة على كرامة الفرد.	 
خلق مناخ من الثقة واالطمئنان.	 
تشجيع التعبير عن التجارب الصعبة.	 
منع سوء استخدام املعلومات.	 
تشجيع الناس على طلب املساعدة.	 
حماية استقالية القرار من قبل املريض.	 
منع عواقب غير مرغوب فيها والتي قد تسبب خطراً على الشخص.	 

 أسباب ضمان السرية في حاالت العنف املبني على أ ساس النوع االجتماعي:
احلاجة إلى اخلصوصية )وجود مشاعر العار(. 	 
الشعور العام بانعدام األمن، تأثير غير متوقع عند الكشف على املعلومات.	 
اخلوف من انتقام مرتكب/ة العنف.	 
عدم وجود الثقة بأن مرتكب العنف سوف يعاقب.	 
اخلوف من العقاب أو الرفض من قبل األسرة.	 
اخلوف من النبذ من قبل اجملتمع.	 
اخلوف من فقدان األطفال.	 
احلاجة للمحافظة على السيطرة على جتارب املرء الشخصية وكيف يتم اإلباغ عنها.	 

حدود السرية
القلق الشديد من أن الشخص سيضر إما ذاته أو غيره، مثا امكانية االقدام على االنتحار أو القتل.

حتديات السرية
احملافظة عليها خال التواصل مع الزماء، أفراد أسرة الشخص، عائلتك وأصدقائك.	 
احملافظة عليها عند التعامل مع أهل األطفال / املراهقني/ات.	 
احملافظة على السرية من خال امللفات.	 
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اخلطوات التنفيذية للوحدة:

برنامج الوحدة
 

)٥( دقائق أهداف الوحدة 

)1٥( دقيقة عرض منزلقات للنقاط األساسية الواردة في الوحدة

دقيقة أنشطة الوحدة 

أنشطة الوحدة

           
           نشاط رقم )1( 

 

 افتتاحية النشاط
املدة : )10( دقائق	 
األهداف:  متهيد الطريق للمشاركني/ات قبل البدء بالنشاط.	 
اخلطوات:	 

يطلــب مــن كل مشــترك أن يســمي احــدى املهــارات التــي يعتقــد أنــه يتمتــع بهــا، وآخــرى يعتقــد أنــه يفتقدهــا عنــد 
اإلصغــاء ملشــاكل اآلخريــن.

         تطبيق النشاط

املّدة:  )7٥( دقيقة

املــواد:  )ورق قــاب، أقــام تعليــم ملّونــة، نســخ مــن احلــاالت األربعــة أدنــاه أو وثائــق عــن شــهادات ودراســة حــاالت فرديــة 
أخــرى( نســخ عــن ورقــة توزيــع رقــم )1(.

األهداف:
ــوع 	  ــاس الن ــى أس ــي عل ــف املبن ــاالت العن ــي ح ــتماع وتقص ــؤال واالس ــي ال س ــاركني/ات ف ــارات املش ــز مه تعزي

االجتماعــي.
التدرب على احملافظة على السرية.	 

مهارات االستماع وتقصي حاالت العنف املبني على أساس النوع االجتماعي
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اخلطوات:
يقــوم امليســر/ة بتقســيم املشــاركني/ات إلــى أربــع مجموعــات ويــوزّع علــى كل مجموعــة نســخة مــن إحــدى احلــاالت 	 

ــواردة أدناه. ال
يطلــب مــن كل مجموعــة أن تقــوم بقــراءة ومناقشــة احلالــة ومــن ثــّم حتضيــر ســيناريو القصــة التابعــة للحالــة 	 

لعرضــه امــام اجملموعــة - لعــب أدوار.
تقدم اجملموعات لعب األدوار ضمن اجملموعة الكبيرة ويقوم اآلخرين مبناقشة السيناريو	 
يشجع امليسر/ة التعليق على أساليب التخاطب املستعملة مبا فيها الغير كامية.	 

        تقييم النشاط

املدة: )٥( دقائق

املواد:  طابة / كرة اجملموعة - لعب أدوار.

األهداف: اشراك املشاركني/ات في تقييم النشاط.

اخلطوات:
يطلــب مــن املشــاركني/ات الوقــوف فــي دائــرة، يقــف امليســر/ة فــي وســط الدائــرة ويقــوم برمــي الكرة إلــى أحد املشــاركني/

ات، ويطلــب منــه تقييــم اجللســة بكلمــة واحــدة ثــم رمــي الكــرة للمشــترك/ة املقابــل لــه، وهكــذا حتــى متــر الكــرة علــى 
ــتركني/ات. جميع املش

ظهــرت املشــكلة منــذ أعــوام عندمــا كانــت تســكن مــع والدهــا وجدهــا بعــد طــاق والدتهــا. أقدمــت علــى الســرقة 
وألعــوام تعرضــت للضــرب واحلبــس لســاعات وأيــام الــى أن اســتطاعت الهــرب مــن املنــزل لتعــود بعدهــا بثــوب جديــد 
ــا الــى مركــز تدريــب إال  ــل الشــابة علي مــن العنــف والقســوة حتــى علــى والدهــا. قامــت الباحثــة االجتماعيــة بتحوي
أنهــا كانــت تقــوم بالتغيــب لفتــرات طويلــة عــن املركــز ممــا اســتدعى مــن القائمــني فــي املركــز الطلــب الــى الباحثــة 

ــل. ــة التدخ االجتماعي

الطفــل يــزن يعيــش فــي أســرة متفككــة ويفتقــد حنــان والديــه املنشــغلني باملشــاكل كل يــوم، حتــى وصلــت األمــور 
الــى حــد الطــاق بــني والديــه. تــزوج األب مــن آخــرى وبقــي يــزن مــع والدتــه. بعــد فتــرة بــدأ يــزن يعانــي مــن حالــة التبــول 

حالة رقم )1(: عليا )السؤال(

حالة رقم )2(: أم يزن )السؤال( 
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الــاإرادي لدرجــة مربكــة بشــكل كبيــر جــداً. فــي املدرســة يتبــول علــى نفســه وتصبــح رائحــة الصــف كريهــة فتقــوم 
املعلمــة بإخراجــه مــن الصــف الــى الباحــة الــى أن ينتهــي الــدوام، وعلــى هــذا املنــوال اســتمر الوضــع لفتــرات طويلــة 
فأصبــح يتأخــر فــي دراســته، فاملعلمــة غيــر مهتمــة لــه وال حلــل مشــكلته، إلــى أن صادفتــه الباحثــة االجتماعيــة فــي 

الباحــة فســألته عــن مشــكلته وملــاذا هــو فــي الباحــة فأخبرهــا. تقــوم الباحثــة باســتدعاء األم.

ــة،  ــان عصبيــة ومزاجي ــي وهــي فــي معظــم األحي ــان مــع والدت ــي االثن ــا وأخوان ــا ان ــدي وأقمن ــي عــن وال انفصلــت والدت
ــعرنا  ــد ش ــوم بش ــة تق ــة لدرج ــداً وعنيف ــية ج ــح قاس ــا وتصب ــا علين ــزداد حقده ــة ي ــيتها متعب ــون نفس ــا تك فعندم
ــى أبيكــم خليــه يتحملكــم » فنضطــر نذهــب  ــوا إل ــا: »ال أريدكــم اذهب ــا أنهــا كانــت تقــول لن ــر مــا يؤملن ــا. أكث وضربن
إلــى والدنــا وهــو يعيــش مــع زوجتــه وابنــه الصغيــر، يكــون حنونــاً علينــا أول يومــني ولكنــه يتحــول فــي اليــوم الثالــث 
الــى شــخص قاســي وليئــم فــا يعــود قــادراً علــى حتملنــا فيصــرخ بنــا ويســمعنا الكلمــات النابيــة ويقــول لنــا: »اذهبــوا 
إلــى أمكــم أنــا مــش مجبــور أحتملكــم أنــا لــدي اآلن أســرة غيركــم« ونذهــب الــى بيــت جدنــا والــد أمنــا فيصــرخ جدنــا 
بوجهنــا ويقــول والدتكــم ليســت مجبــورة علــى حتملكــم والدكــم هــو مــن يجــب عليــه حتملكــم.. جدتنــا فقــط تقــف 
بوجــه جدنــا وتتحملنــا وتبقــى تطلــب مــن والدتنــا أن تعيدنــا اليهــا فتقبــل ونعــود الــى حالتنــا القدميــة شــهر حنونــة 
وعنــد أي مشــكلة صغيــرة أو خــاف تعــود الــى الصــراخ والضــرب وطردنــا مــن بيتهــا.. تكــرر األمــر أربــع مــرات حتــى اآلن وال 

نــدري مــاذا ميكننــا أن نفعــل حلــل مشــكلتنا.

ــف.  ــى بالص ــداث الفوض ــاول إح ــة ويح ــر احلرك ــه كثي ــاتذته ألن ــه أس ــكو من ــره يش ــن عم ــر م ــة عش ــي احلادي ــمير ف س
وصلــت اليــك معلومــات أنــه يتــرأس عصابــة مــن الطــاب تقــوم باســتفزاز بعــض التاميــذ واألســاتذة. عاماتــه املدرســية 
ــة  ــرة ماحظ ــه م ــه إلي ــه وج ــة أن ــص البديل ــتاذ احلص ــرك أس ــاتذة يخب ــض األس ــع بع ــه م ــة حالت ــد مناقش ــدة. بع جي

بضــرورة التركيــز بالصــف فــكان رده »شــو دخلــك أنــت، اهتــم بشــغلك وبــس«. 
تظــن أن ســمير يتعــرض للعنــف. تلتقــي بجــارة ســمير صدفــة التــي تخبــرك بأنهــا تســمع صريخــاً مــن بيــت جيرانهــا 

وأم ســمير أخبرتهــا أنهــا تتعــرض للضــرب وتســألك »كيــف ســمير باملدرســة«

             تقييم الوحدة:

املّدة: )٥( دقائق

املواد: ورق قاب، بطاقات صغيرة الصقة ملّونة.

الهدف: إشراك املشاركني/ات في تقييم اجللسة.

حالة رقم )3(: مهى )اإلصغاء والرد( 

حالة رقم )4(: جارة سمير )السرية( 
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اخلطوات:
نشّجع كّل مشارك/ة على اإلجابة على األسئلة التالية	 
ما رأيكم بهذه اجللسة؟	 
ما هي املسائل التي تعّلمتموها في أثناء هذه اجللسة؟	 
هل املسائل التي تعّلمتموها وهي مفيدة في عملكم/ن؟	 
ما هي األمور التي أعجبتكم/ن في هذه اجللسة؟	 
ما هي األمور التي لم تعجبكم/ن في اجللسة؟	 

       
املساعدة ليست انقاذ؛ املساعدة هي إعطاء القوة واألمان للناجي/ة.

الوحدة في كلمات
بعــد الســؤال عــن التعــرض للعنــف والتعــرف علــى املتلقــي/ة، تســتعرض هــذه الوحــدة مــا ميكــن عملــه للمســاعدة، 
مــع التركيــز أن أســس التدخــل تقتضــي التأكــد مــن ســالمة املتلقــي/ه واحمليطــني بــه/ا، وإرشــاده/ا ومســاندته/ا وليــس 
ــادك  ــي/ة بإرش ــذه املتلق ــذه وي/تنف ــدروس ي/تتخ ــخصي، واع وم ــرار ش ــي بق ــل يأت ــاذ أو احل ــاذه/ا. فاإلنق ــرورة إنق بالض

ومســاندتك.

أهداف الوحدة:
في نهاية هذه اجللسة سيتمكن املشاركون/ات من:

التعرف على املبادئ اجلوهرية املوِجهة للتدخل في العنف القائم على أساس النوع االجتماعي.	 
التعرف على استراتيجيات التأقلم coping التي يستخدمها الناجني/ات.	 
تقييم اخملاطر التي ي/تعايشه/ا الناجي/ة ومستوى سالمته/ا.	 
معرفة كيفية تقدمي الدعم والتشجيع.	 
توفير اإلحالة املالئمة.	 

معلومات أساسية: 

1. املبادئ اإلرشادية للتدخل في حاالت العنف املبني على أساس النوع االجتماعي 
ــوع  ــاس الن ــى أس ــي عل ــف املبن ــدي للعن ــع والتص ــال املن ــي مج ــني ف ــلوك العامل ــود س ــية تق ــادئ رئيس ــالث مب ث

ــي: ــي، وه االجتماع
االحترام	 
السالمة واألمان	 
السرية 	 

مهارات املساندة واإلرشاد
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ميكن احلفاظ على السرية ميكن احلفاظ السالمة واألمان ميكن احترام الناجني/ات

جميــع 	  علــى  احلفــاظ 
ت مــا ملعلو ا

والصــور 	  املكتوبــة 
فــي  باحلالــة  املتصلــة 

مقفلــة خزانــة 
ــخص 	  ــة الش ــذ موافق أخ

لتبــادل  احلاجــة  عنــد 
طلــب  أو  املعلومــات 

ة ر ستشــا ا
ــات 	  ــة ملف ــض مناقش رف

املريــض مــع أي موظــف ال 
ــة ــه باحلال ــة ل عاق

تأمــني »مــكان آمــن« للناجــني/ات 	 
وضــع خطــة لســامة الناجــي/ة 
علــى  معتمــدة  مبشــاركته/ا 
ووضعــه/ا  مصاحلــه/ا  أســاس 

ــي. احلال

إجــراء املقابلــة فــي مــكان 	 
مخصــص يحافــظ علــى 

ــان. ــرية واألم الس
االســتماع اجليــد الصبــر 	 

أســلوب  علــى  احملافظــة 
األحــكام  عــن  بعيــد 

. ملســبقة ا
طــرح األســئلة املتصلــة 	 

باملوضــوع فقــط.
التعامل مبوضوعية.	 
التعاطف.	 
ــني/ات 	  ــاة الناج ــرام حي احت

وخياراتهــم/ن.

2. استراتيجيات التأقلم
ــاة وينشــغل تفكيرهــم باســتمرار 	  ــات احلي ــى بعــض األشــخاص التجــاوب مــع متطلب ــد يكــون مــن الصعــب عل ق

ــة العيــش مــع شــخص يؤذيهــم أو يســيء إليهــم بكيفي
هنــاك عــدة وســائل يســتخدمها الناجــني/ات كــي يكونــوا قادريــن/ات علــى العمــل بشــكل أفضــل والقيــام مبــا هــو 	 

مطلــوب.
ــر علــى نظرتهــم/ن 	  ــراً ســلبياً علــى الصحــة النفســية للناجــني/ات أوقــد تؤث إال أن لبعــض هــذه االســتراتيجيات أث

ــتراتيجيات  ــن اس ــه. م ــب عن ــر املترت ــكلة واخلط ــم املش ــر حج ــق بتقدي ــا يتعل ــة فيم ــور، وخاص ــم/ن األم وتقييمه
ــى التعامــل مــع املشــكلة. ــر ســلباً عل ــي تؤث ــم الت التأقل

نذكر

اإلنكار 
يســاعد الناجــني/ات علــى جتنــب مشــاعر الرعــب والــذل؛ ي/تقــول الناجــي/ة لنفســه/ا أن اإلســاءة هــذه لــم حتصــل فــي 

الواقــع أو ي / تقــول “هــذه الكدمــة؟ انهــا ال شــيء “أو” انــه ال يعنّفنــي، كان فقــط منفعــا”.
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 التقليل أو التخفيف
ــف؛  ــاً عن ــس حق ــداء لي ــذا االعت ــكلة: “إن ه ــم املش ــن حج ــل م ــه تقلي ــض وفي ــكال الرف ــن أش ــكاً م ــاره ش ــن اعتب ميك
العنــف هــو أكثــر جديــة وخطــر”، أو “ليــس الوضــع ســيئا للغايــة”، أو” حســناً، قــد ضربنــي مــرة واحــدة فقــط “، أو انــه 

ــة ســكر أو غضــب«. يضربنــي فقــط عندمــا يكــون فــي حال

الصدمة واالنفصام
ــب التعامــل مــع  ــى جتنُّ ــا يســاعده/ا عل ــداء مم ــد االعت ــر عقــل الناجــي/ة وجســمه/ا عن ــني تخدي ــن التفاعل • ميكــن لهذي

ــن الشــخص مــن العيــش بســام فيمــا بعــد. ــة وقتهــا، مــا ميكِّ املشــاعر املتناقضــة واالنفعــاالت القويّ
• إال أنّهما يدومان لفترة بعد احلادث ما يؤدي إلى مشاكل في الذّاكرة، والتركيز وغيرهما.

عنــد التعامــل مــع أشــخاص يســتخدمون إحــدى هــذه االســتراتيجيات، مــن املهــم التعبيــر عــن إمكانّيــة تأثيرهــا علــى 
تقديــر الشــخص لســامته وقدرتــه علــى فهــم واســتيعاب الوضــع.

علــى ســبيل املثــال، »أحتــاج أن أقــول لــك إنــي قلــق/ة علــى ســامتك«؛ قلــت لــي إنـّـك تعرضــت... وهــذا يجعلنــي قلًقــا/ة 
مــن أن تتفاقــم األمــور ويحــدث، هــل هــذا ممكــن؟ لــَم ال؟”

3. تقييم اخملاطر
ــر 	  ــه مــن غي ــد اخلطــر داخــل عاقــة عنيفــة، إال أن بالرغــم مــن وجــود بعــض العوامــل التــي تترابــط عــادةً مــع تزاي

ــة.  ــاالت الفردي ــخاص وللح ــة لألش ــات دقيق ــع توقع ــن وض املمك
مــع ذلــك، مــن املهــم تقييــم الوضــع بدقــة وتقــدمي املشــورة املناســبة مــن خــال االطــاع علــى  مؤشــرات اخلطــر 	 

ــة. وعوامــل احلماي

أ. مؤشرات اخلطر بصورة عامة 
هناك بعض العوامل، إن وجدت فإنها تنذر باحتمال تزايد العنف ووقوع إصابات. تعتبر هذه “رايات حمراء”، تشمل:

 االنفصال عن الشريك أو تهديد بترك العاقة، أو محاولة تركها.	 
 التدخــات: أي تدُخــل يزيــد اخلطــر علــى املــدى القصيــر، كمــا هــو احلــال مــع االنفصــال. عمومــا، يزيــد اخلطــر عندمــا 	 

يشــعر املرتكــب/ة أنــه/ا ســيفقد / ســتفقد الســيطرة علــى شــريكه/ا.
بطالة املرتكب/ة. 	 
 تاريخ سابق للعنف أو اعتداءات جسيمة تسببت في املاضي بجروح خطيرة.	 
عمر املتلقي/ة أقل من )30( عام.	 
 ازدياد في تكرار العنف أو شدته.	 
 استخدام األسلحة، أو احلصول عليها.	 
 الضرب وتعاطي اخملدرات والكحول أو تاريخ مرض نفسي.	 
 اإلكراه على األفعال اجلنسية أو التهديد بها.	 
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محاولة اخلنق.	 
 تغيرات في مراحل احلياة: احلمل؛ االنفصال؛ الطاق.	 
انفصال في اآلونة األخيرة.	 
 محاوالت االنتحار.	 
 التهديد بقتل الشريك/ة، النفس، أو األطفال أو احليوانات األليفة، أو غيرهم.	 
 غيرة مرضية، الهو س أو االنشغال بالشريك.	 
مطاردة الشريك أو ترصده.	 

 ب. تزداد شدة العنف اجلسدي حسب التدرج التالي:
 رمي األشياء، ولكم اجلدار.	 
الدفع والشد ورمي األشياء على اآلخر.	 
 الصفع بيد مفتوحة.	 
الرفس والعض.	 
الضرب بقبضة مغلقة.	 
 محاولة خنق.	 
الضرب )حصر على احلائط مع الركل املتكرر واللكمات(. 	 
 تهديد بساح.	 
 االعتداء بساح.	 

ج. العوامل الوقائية
بعض العوامل، إن وجدت، ترتبط بازدياد احلماية والسامة. مثا:

 الناجي /ة الذي/التي ي/تعمل ت/يكون أقل عزلة.	 
 توا صل اجتماعي للناجي/ة فهو/ي ي/تكون أقل عزلة.	 
 احلصول على املوارد.	 

قدرة الناجي/ة على حماية النفس واألطفال في املاضي.	 

4. التخطيط للسالمة
التخطيــط للســامة هــو عمليــة استكشــاف اخليــارات واملــوارد، يتــم بشــكل فــردي مــع الناجــي/ة، ويجــب أن يكــون 	 

مبنيــاً علــى احتياجاتــه/ا اخلاصــة، ظروفــه، وخياراتــه.
عمليــة التخطيــط للســامة يجــب أن تكــون مســتمرة وحتتــاج إلــى إعــادة النظــر فــي القــرارات املتخــذة بســبب 	 

ــة فــي ظــروف الناجــي/ة. ــرات احلاصل التغيي
ينبغــي إجــراء التخطيــط للســامة بغــض النظــر إذا كان الناجــي/ة ي/تريــد البقــاء فــي عاقــة العنــف، مســتعد/ة 	 

ملغــادرة العاقــة، غــادر/ت العاقــة، أو اتّخــذ/ت قــرار العــودة إليهــا.



127 دليل تدريبي  حول العنف املبني على النوع االجتماعي

التخطيط للسالمة ينطوي دائما على ما يلي:
ــك 	  ــة إخفــاء تل ــخ أو محاول ــل احلمــام أو املطب ــرة مث ــي لهــا أدوات خطي ــي الغــرف املغلقــة أو الت ــس ف ــب/ي اجملل جتن

ــن. األدوات إن أمك
االتفاق مع اجليران بشأن إشارة تظهر عندما حتتاج الستدعاء الشرطة أو للمساعدة.	 
 تصوير الوثائق الهامة وترك بعض املال ومفاتيح احتياطية في مكان موثوق به خارج املنزل.	 
 مراجعة ما كان يقوم به الناجي للبقاء على قيد احلياة والبناء عليه.	 
معلومات حول املوارد احمللية املتوفرة حلاالت العنف املنزلي واحلقوق القانونية	 
 خطط تفصيلية في حال حدوث خط.	 
حتديد أصدقاء أمان وأماكن آمنة للجوء اليها عند الضرورة.	 
 إعداد قائمة املواد الضرورية التي يجب أخدها إن احتاج املعرًض/ة للعنف إلى مغادرة املنزل.	 

٥. تقدمي الدعم والتشجيع 
العنصــر الرئيســي لتوفيــر الدعــم املنــا ســب والتشــجيع هــو أن ننظــر/ي إلــى الشــخص املعــرض للعنــف كناجــي/ة، 	 

وليــس كضحيــة.
ــي 	  ــة فه ــة الضحي ــا كلم ــق/ة. أم ــجاع/ة وواث ــم/ة وش ــوي/ة وحاس ــو/ي ق ــة: ه ــارات ايجابي ــل اش ــي/ة ي/ترس الناج

مرتبطــة بالعجــز والضعــف وعــدم القــدرة علــى العمــل. التعامــل مــع املتلقــي/ة علــى أنــه/ا ضحيــة، يجعلــه/ا أكثــر 
عرضــة للشــفقة، أمــا التعامــل كناجــي/ة يوحــي لــه/ا بالثقــة بنفســه/ا والقــدرة علــى تغييــر منــط حياتــه/ا.

كيفية تقدمي الدعم والتشجيع:
 اجللوس في هدوء وسام وجتنب املقاطعة.	 
 االستماع النشط.	 
 احملافظة على التواصل البصري واجلسدي.	 
 جتنب/ي التعبير عن رأيك اخلاص مبا حدث.	 
 إظهار التقدير ألنه/ا أظهر/ت الثقة بك.	 
جتنــب/ي إ لقــاء اللــوم علــى الناجــي/ة؛ كثيــراً مــا يحــدث، عندمــا نســتمع إلــى شــخص يتحــدث عــن االعتــداء، أن 	 

يتبــادر إلــى الذهــن أوالً: ال أعــرف كيــف بقيــت، لــو كنــت فــي مكانــه/ا لكنــت تركتــه/ا بالــت أكيــد.. أو أنــه/ا مجنــون/ة 
بعد كل ما مر/ت به/ا، أنه/ا تريد العودة له/ا، إذا بقي/ت، فا بد أنه/ا تستلذ الضرب«.	 

هذا النوع من التعليقات، يتعارض مع طبيعة اإلساءة ومفهومها وبالتالي يجب جتنبها. 
الســؤال املنــا ســب ليــس “ملــاذا ال يرحــل / ترحــل؟” ولكــن “ملــاذا ال يوقـّـف/ توقـّـف اإلســاءة لــه / لهــا؟” لــذا أثنــاء التحــدث 
إلــى الناجــي/ة، يجــب جتنــب القــول ضمنــا أو اإليحــاء إلــى أن الناجــي/ة لــه/ا عاقــة مــع احلــادث العنيــف. جتنــب أســئلة / 

عبــارات مثــل:
لو تصرفت بطريقة مختلفة، لرمبا لم يحصل العنف؟	 
ماذا فعلت حتى قام بضربك؟	 
كيف تقبلني بذلك؟ لو كنت مكانك لكنت حزمت حقائبي وتركت لأليد.	 
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 بعد كل ما فعل بك، ال تزالي حتبينه؟

إلزالة اخلجل والشعور بالذنب، استعمال عبارات مثل:
 العنف املبني على أساس النوع االجتماعي شائع.	 
حادث العنف ليس أبدا حادثة معزولة بل ممكن أن يتصاعد مع مرور الوقت.	 
ال أحد يستحق أن يعامل بهذه الطريقة. 	 
هــو/ي الوحيــد/ة الــذي/ التــي ميكنــه/ا أن ي/توقــف هــذا الســلوك العنيــف. األمــر ليــس متــروك لــك، وال تســتطيع/ين 	 

تغييــره.
ال يهم حقا ما تفعله أو ال تفعله، انها /انه سوف يجد دائما سببا ليكون مؤذ.	 
ــات 	  ــذه التصرف ــذار له ــض األع ــا بع ــد دائم ــوف يج ــه س ــا / ان ــه. انه ــن أفعال ــؤول/ة ع ــت املس ــن، وال أن ــت ال تام/ي أن

ــيئة. املس
وعدم حتمل املسؤولية عن أفعاله اخلاصة.	 

لتوفير التشجيع واملثابرة ميكن استعمال عبارات مثل:
أنت شخص شجاع جدا. انت اتخذت اآلن خطوة كبيرة بقرارك التحدث عن هذا املوضوع.	 
 أنت تبحث/ين أو تدرس/ين عن سبل املساعدة لنفسك وألطفالك. هذا يدل على مدى شجاعتك وذكائك.	 
يتطلب األمر الكثير من الشجاعة واملثابرة لتحمل كل هذا.	 
أنت تواجه وضعا صعبا للغاية مع قدر كبير من الشجاعة.	 
 أستطيع أن أرى أنك تهتم بأطفالك كثيراً.	 
 قد أظهرت قوة كبيرة في ظروف صعبة للغاية.	 

إلظهار الدعم للشخص مع توضيح الرؤيا ميكن استعمال عبارات مثل:
 كيــف ميكننــي مســاعدتك؟ مــاذا حتتاجــني؟ عــادة يصبــح اإليــذاء اجلســدي أســوأ مــع الوقــت. تلــك هــي احلقيقــة. 	 

لهــذا الســبب ان اقلــق وأرغــب فــي مســاعدتك، وســوف أدعــم وأحتــرم أي قــرار تّتخذينــه.
سوف يخبرك ما يعتقد أنّك تريدين سماعه، إذا كنت تفكرين في تركه.	 
مــن الطبيعــي أن حتِبيــه وإال ملــا كان لديــك الكثيــر مــن الصبــر، ولكــن هــذه العاقــة ليســت صحَيــة وال أظــن أنــك 	 

تشــعرين باألمــان.

 6. اإلحالة 
لتقدمي إحالة بطريقة صحيحة، من املهم التعرف على كل املوارد املتاحة واخلدمات املتوفرة.

إعطــاء املشــورة لشــخص بطلــب املســاعدة مــن أو احالتــه إلــى منظمــة معينــة / شــخص أو مركــز ال يعنــي بالضــرورة 
أنــه/ا ســوف تفعــل ذلــك.

هــذه اخلطــوة حتتــاج للتفكيــر بعنايــة والقيــام بذلــك يتطلــب لقــاءات ومناقشــات عديــدة ال تّخاذهــا، إذا كانــت ســتّتخذ. 
مــن املهــم، حــني تقــوم باإلحالــة، أن نفســر أن الشــخص بحاجــة خلدمــات ال ميكنــك تقدميهــا وأن تشــكر الشــخص للثقــة 

التــي وضعهــا فيــك مــع التأكيــد علــى حفــظ الســرية.



129 دليل تدريبي  حول العنف املبني على النوع االجتماعي

7. االختتام
إعادة صياغة القرارات املتخذة والنتائج املرجوة.	 
انهاء اللقاء اخلاص بشكل إيجابي وتشّجيع املثابرة. إبداء االستعداد لتقدمي املساعدة عند احلاجة.	 

اخلطوات التنفيذية للوحدة:

برنامج الوحدة
 

)10( دقائق أهداف الوحدة 

)20( دقيقة عرض منزلقات للنقاط األساسية الواردة في الوحدة

دقائق مناقشة احلالة

أنشطة الوحدة

       

افتتاحية النشاط

 املدة: )10( دقائق.

 املواد: ورق قالب، أقالم ملونة.

األهداف: متهيد األرضية للمشاركني/ات قبل البدء بالنشاط.

اخلطوات:
يطلــب مــن املشــاركني/ات البــدء بنشــاط عصــف ذهنــي حــول األشــخاص واملؤسســات التــي يعتقــد املشــاركني /ات أنــه 
ــأي حالــة عنــف مبنــي علــى أســاس النــوع  ــة لهــم/ن فــي حــال معرفتهــم/ن ب يجــب اشــراكهم/ن واباغهــم/ن واالحال
ــي مت ذكرهــا  ــى ضــرورة أخــذ موافقــة الناجــي/ة فــي معظــم احلــاالت )إال فــي احلــاالت الت االجتماعــي مــع التشــديد عل

مســبقا وهــي وجــود خطــر فعلــي كاالنتحــار أو القتــل(.

مهارات مساندة وإرشاد وإحالة حاالت العنف املبني على أساس النوع االجتماعي

 نشاط رقم )1( 
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         تطبيق النشاط

املّدة: )90( دقيقة

املــواد:  ورق قــاب، أقــام تعليــم ملّونــة، )نســخ مــن حــاالت ســميرة ومهــا أو وثائــق عــن شــهادات ودراســة حــاالت فرديــة 
أخــرى(.

األهداف: تعزيز مهارات املشاركني /ات في دعم، إرشاد وإحالة حاالت العنف املبني على 
أساس النوع االجتماعي.

اخلطوات:
يقوم امليسر/ة بتقسيم املشاركني/ات إلى مجموعتني تتناول كل مجموعة حالة من احلاالت الواردة أدناه.	 
 	 coping يطلــب مــن كل مجموعــة أن تقــوم بقــراءة ومناقشــة احلالــة والتعــرف علــى أســاليب التأقلــم املســتخدمة 

ونقــاط القــوة وحتديــد اخملاطــر )1٥( دقيقــة.
 وضع سيناريو للمقابلة مع احلالة وايضاح كيفية التعامل معها )1٥( دقيقة.	 
 تقــدم كل مجموعــة نشــاط لعــب األدوار ضمــن اجملموعــة الكبيــرة ويقــوم املشــاركون/ات بالتعــرف علــى املهــارات 	 

املســتعملة فــي املقابلــة مبــا يتعلــق بالســؤال ووضــع األســس والتمهيــد للتدخــل )30( دقيقــة لــكل مجموعــة.

دراسة حالة سميرة

سميرة تزوجت صغيرة، كانت في الصف التاسع عندما رجعت يوماً الى البيت، تلقاها والدها قائا: يا راح تخلصي من 
املدرسة، زواجك بعد شهر. حاولت االعتراض فكان الرد: »لشو العلم، بدك تعلقي شهادتك باملطبخ« ... وكان ثمرة هذا 
الزواج طفاً وطاقاً عادت بعده إلى بيت أهلها مع الطفل وأصبحت حبيسة البيت: »ممنوع اخلروج ... ممنوع العمل... أنت 
مطلقة... ما بدنا نسمع حكي   ...« إذا حاولت إبداء رأيها بأمر ما يكون اجلواب« هلق عم جتربي تبيني إنك فهمانة، كنت 

تشاطرتي وما َخًليتي يطَلقك« صارت سميرة تتردد على امللتقي األسري طالبة املساعدة في التعامل مع ابنها فهو 
كثير احلركة ويضرب بقية األوالد. في يوم وجدت سميرة تضع جبيرة على يدها سألتها: ما هذا يا سميرة؟؟؟؟ أجابت: 

»األمر بسيط.. ضربات بسيطة من أخي الكبير واحلمد هلل ما انك  سرت إيدي بعد.

للمناقشة:

ما هي أنواع العنف الذي تتعر ض له سميرة
ما تأثير العنف؟ كيف تأقلمت معه سميرة

كيفية التعامل مع احلالة؟
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     ضرورة مناقشة خطة األمانمالحظة للميسر/ة:

دراسة حالة مها

توضيح خالل النقاش ضرورة السؤال عن خطر االنتحار وعن احتمال خرق السرية.

الحظت املرشدة املدرسية يد الطالبة مها من الصف التا سع وهي مضمدة برباط طبي ولاطمئنان عن صحتها 
سألتها عن حالها وعن السبب فقالت إنها وقعت وجرحت. إال أن املرشدة الحظت عند مها حاالت الشرود والبكاء الدائم 

ومظاهر احلزن وأعراض أخرى. فطلبتها للمقابلة. 
خال اجللسة ذكرت الطالبة أنها أقدمت على االنتحار بقطع شريان يدها باملشرط بعد أن أصابها اليأس من محاوالت 
تغيير معاملة أهلها لها، فهم شديدو التفريق بينها وبني إخوانها الذكور في كل شيء من حرية احلركة والتصرفات 

داخل املنزل وخارجه وعقد الصداقات وإبداء الرأي والتكليف مبهمات العمل املنزلي خلدمتهم وخاصة أنها تستعد 
المتحان الشهادة اإلعدادية. كذلك ذكرت الطالبة أن الشعور باإلحباط واالكتئاب يازمها وأن شعورها أنها دائماً حتت 

املراقبة واحملاسبة الشديدة دفعها حملاولة االنتحار وهي تعترض على هذا الواقع لكن ال تعرف ماذا تفعل.

للمناقشة:

ما هي أنواع العنف الذي تتعر ض له مها؟	 
ما تأثير العنف؟ كيف تأقلمت معه مها؟	 
كيفية التعامل مع احلالة؟ 	 

للميسر/ة

تقييم النشاط

املّدة: )90( دقيقة

األهداف: اشراك املشاركني/ات في تقييم النشاط.

اخلطوات:

يطلب من املشاركني/ات تقييم النشاط عبر ثاث حركات بكف اليد وذلك على الشكل التالي:
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يوضع كف اليد مفتوحاً على الطاولة )جيد(.	 
يوضع كف اليد بشكل قبضة على الطاولة )ال بأس(. 	 
يوضع كف اليد مغلقاً على الطاولة أي الكف إلى أسفل )سيء(. 	 

       تقييم الوحدة: 

املّدة: )٥( دقائق

املواد:  ورق قاب، بطاقات صغيرة الصقة ملّونة.

األهداف: إشراك املشاركني/ات في تقييم اجللسة.

اخلطوات:
ينشّجع كّل مشارك/ة على اإلجابة على األسئلة التالية.

ما أيكم بهذه اجللسة؟	 
ما هي املسائل التي تعّلمتموها في أثناء هذه اجللسة؟	 
هل املسائل التي تعّلمتموها مفيدة في عملكم؟	 
ما هي األمور التي أعجبتكم في هذه اجللسة؟	 
ما هي األمور التي لم تعجبكم في اجللسة؟	 

الوحدة في كلمات
توضــح هــذه الوحــدة الــدور الــذي ميكــن أن ميارســه املرشــد االجتماعــي فــي معاجلــة ومكافحــة العنــف املبنــي على أســاس 
النــوع االجتماعــي.  ففــي غيــاب العاملــني النفســيني، غالبــا مــا يضطــر املرشــد االجتماعــي لتقــدمي الدعــم النفســي 
ــم/ن  ــة بحياته ــرارات املرتبط ــاذ الق ــي اتخ ــني/ات ف ــاعدة الناج ــاد ومس ــورة واإلرش ــدمي املش ــف، وتق ــني/ات للعن للمعرض
ودعمهــم/ن خــال تنفيذهــا، باإلضافــة إلــى التنســيق بــني مختلــف القطاعــات التــي يحتــاج إلــى خدماتهــا الناجون/يــات. 
كمــا يشــمل دورهــم جانبــا وقائيــا ميكــن أن ميارســوه مــن خــال تعاملهــم مــع العائــات والزيــارات املنزليــة. فــي نهايــة 
الوحــدة، تذكيــر للمرشــدين االجتماعيــني بضــرورة االهتمــام بصحتهــم النفســية واالبتعــاد عــن لعــب دور املنقــذ ملــا لــه 

مــن آثــار ســلبية علــى املرشــد/ة والناجــي/ة.

أهداف الوحدة:
في نهاية هذه الوحدة سوف يتمكن املشاركون/ات من احلصول على املعلومات واملهارات التي متكنهم من:

 إدارة حاالت case management الناجني/ات من العنف املبني على أساس النوع االجتماعي	 
تقدمي املشورة للوقاية من العنف املبني على أساس النوع االجتماعي.	 

دور املرشدين/ات االجتماعيني/ات
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التواصل مع العائات.	 
االعتناء بأنفسهم.	 

معلومات أساسية:

1. إدارة حاالت الناجني من العنف املبني على أساس النوع االجتماعي

املهمات األساسية ملدير احلالة تشمل ما يلي: 
أ. تقييم االحتياجات للناجني/ات

ب تقدمي املشورة الواقعية
ج. التوثيق

د. تنسيق الرعاية

أ. تقييم االحتياجات للناجني/ات
ــى 	  ــة العنــف املبنــي علــى أســاس النــوع االجتماعــي، تكــون اخلطــوة األول عندمــا يتــم الكشــف عــن حال

للمســاعدة هــي تقييــم االحتياجــات العمليــة للناجــني أي احلاجــة للرعايــة الطبيــة، للمشــورة القانونيــة، 
املــأوى.

ــك 	  ــني/ات، وذل ــرام الناج ــة، واحت ــة وحساس ــر حكمي ــة غي ــل بطريق ــم التعام ــدمي الدع ــب لتق ــن األنس م
ــه/ا. ــد احتياجات ــخص لتحدي ــل ش ــو/ي أفض ــي/ة ه ــأن الناج ــرار ب باإلق

ــم/ن 	  ــات ودعمه ــذه االحتياج ــن ه ــر ع ــي التعبي ــي/ات ف ــاعدة الناج ــون مبس ــي يك ــل االجتماع دور العام
ــا. ــول عليه للحص

ــى 	  ــا مــا ي/تكــون الناجــي/ة بحاجــة ملســاعدة عل ــم االحتياجــات ليــس باملهمــة الســهلة؛ غالب إال أن تقيي
“التركيــز”، فهــو/ي ميكــن أن ي/ت ضيــع بســهولة فــي التفاصيــل. فــي هــذه احلالــة ينصح املرشــد باســتعمال 
األســاليب املعتــادة مــن الســؤال، التلخيــص واإلعــادة ال نشــاء هيكليــة لألفــكار وإيجــاد النقــاط التــي يجــب 

التركيــز عليهــا.
ينبغي أن يكون املوضوع واألسئلة وامللخصات التي سيعاد صياغتها ذوات أهمية للناجي/ة.	 

ب. املشورة
ــي/ة 	  ــل الناج ــن و يتقب ــمع، يطمئ ــا يس ــا م ــة غالب ــرب ذو ثق ــخص مق ــادة ش ــو ع ــي ه ــد االجتماع ــر ش امل

ــار  ــق األفضــل اتباعــه للوصــول للخي ــرار بالطري ــارات املتاحــة و اتخــاذ ق ــى إ كتشــاف اخلي و ويســاعده/ا عل
ــار. ــوال املس ــم ط ــاندة والدع ــدم املس ــك يق ــب؛ كذل األنس
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لتقدمي املشورة املناسبة من االفضل اتباع املبادئ األساسية التالية:	 
-  حاول/ي أن تتفهم/ي وضع الناجي/ة، وضع/ي نفسك في مكانه/ مكانها.

-  أظهر/ي اهتمامك وأن نصت/ي بانتباه ودون مقاطعة.
- تقبل/ي دون انتقاد، انتبه/ي لتعبيرات وجهك أو لغة جسمك.

- ال تتهكم/ي .
- كن/كوني صادقاً/ة

- وضــح/ي الوضــع، مثــا “أنــت فــي حاجــة ملعرفــة اخليــارات املتاحــة أمامــك مــن االحتمــاالت، واحلقــوق، واخلدمــات، بحيــث 
عندمــا تكــون مســتعداً، تختــار القــرار الــذي سيســاعدك أكثــر.

- أعط/ي املشورة الواقعية، وقدم/ي احللول والبدائل القابلة للتنفيذ ولكن ال تأخذ/ي القرارات.
- قاوم/ي محاوالت الناجي/ة جلعلك تتخذ القرار عنه/ا.

- أعط/ي قّوة وشّجع/ي، ادعم اجلهود حتى ولو كانت قليلة.
 - كن صبوراً.

- ال تقــدم املشــورة للزوجــني مجتمعــني، ألّن املتلقــي ال ميكــن أن يكــون صادقــاً متامــاً أو غيــر خائــف عندمــا يكــون املرتكــب 
موجــوداً.

- مشورة الثنائي تتطلب مهارات متخصصة.
تهدف املشورة إلى مساعدة الناجي/ة على استعادة حياته/ا والسيطرة على وضعه/ا 	 
قــد تكــون هــذه املهمــة صعبــة ومعقــدة أحيانــا، وذلــك الحتمــال اعتمــاد الشــخص علــى املرشــد/ة ممــا قــد ينتــج 	 

عنهــا انتقــال الشــخص مــن ســيطرة مرتكــب العنــف إلــى ســيطرة املرشــد/ة.

اخلطوات املهم إتباعها في املشورة:

البناء على ما لديهم:
لــدى معظــم الناجــني/ات إحســاس مبــا ميكــن أن ينفــع حاليــاً وذلــك اســتناداً علــى مــا كان مفيــداً فــي املاضــي، إال 	 

ــا إلــى مــن يذكرهــم بهــذه التجــارب الســابقة والتعــرف علــى مــا هــو “األصــّح”. أنهــم قــد يحتاجــون أحيان
علــى الرغــم مــن أن اإلنــكار أســلوب شــائع للتعامــل مــع العنــف، إال أنــه باســتطاعة الناجــي/ة معرفــة شــريكه/	 

تــه جيــدا، والتعــرف بدقــة علــى مــا ســوف يزيــد اخلطــر عليــه/ا. بالتالــي، إذا صــرّح الشــخص بــأن االقتــراح ســيصِعد 
ــارات أخــرى لســامة  ــرح/ت خي ــد مــن اخلطــر( فمــن املمكــن أن يكــون هــذا صحيحــا. إذا اقت اخملاطــر )ي ضعــه/ا مبزي

األســرة كانــت فعالــة فــي املاضــي، قــّدم/ي الدعــم لــه/ا فــي اتخــاذ هــذه اخلطــوة مــرة أخــرى حاليــاً.

طرح أسئلة محددة حول التأقلم والرعاية الذاتية:
مــا هــي األنشــطة واألماكــن، أو حتــى مــن هــم األشــخاص الذيــن ميكــن أن يشــكلوا واحــة أو مــاذا لهــم، هــل مــن 	 

املمكــن أن نبنــي علــى هــذه الواحــدة.
طرح أسئلة محددة حول دعم الناس	 
هــل هنــاك أحــد فــي حيــاة الفــرد يعــرف عــن العنــف، أو هــل ميكــن أن يفكــر فــي شــخص واحــد موثــوق بــه لبــدء 	 

احلديــث عــن وضعــه، كيــف كان رد فعــل األشــخاص الذيــن يعلمــون عــن هــذا الوضــع.
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توفير البصيرة:
ــلوكيات  ــون الس ــال يتعلم ــا: “األطف ــة. مث ــة موضوعي ــن بطريق ــه، ولك ــون في ــذي يعيش ــع ال ــح الوض توضي

ــم. ــن والده ــيئة م املس
ــا  ــى م ــذاء اجلســدي أو النفســي هــو وســيلة حلــل النزاعــات أو احلصــول عل ــأن اإلي ــر ب ــي التفكي ــدأون ف ــد يب ق
يريــدون. انهــم يســتحقون األفضــل. انهــم يســتحقون ان يكبــروا فــي منــزل يوفــر لهــم الســامة حيــث ميكنهــم 
الشــعور باألمــان” أو” أنــت تقولــني إنــه يضربــك فقــط عندمــا يكــون متوتــرا، هــل بإمكانــك التنبــؤ متــى يكــون 

متوتــرا”.

توفير التشجيع:
عندمــا يدلــي الشــخص بقصتــه، قــم بالتنويــه بانــه أ وأنهــا اظهــر/ت شــجاعة وقــوة، وأن اإلفصــاح عــن العنــف 
ــوء  ــن س ــم م ــى الرغ ــه، عل ــم أن ــو عظي ــم ه ــال، ك ــبيل املث ــى س ــة، عل ــط ماحظ ــهل. أع ــر الس ــس باألم لي
ــه/ا وي/ ــم بأبنائ ــاح، وي/تهت ــي الصب ــتيقظ ف ــه، أن ي/ تس ــن جرائ ــعورهم/ن م ــون ش ــن أن يك ــا ميك ــة وم املعامل

تــداوم فــي وظيفتــه/ا، وي/حتافــظ علــى أصدقائــه/ا، وعلــى مســار حياتــه/ا اليوميــة، وأظهــر للشــخص االعجــاب 
بشــجاعته وقوتــه التخــاذه قــرار التحــدث حــول وضعــه.

Validate feelings :تأكيد املشاعر
ــرق،  ــاس بالغ ــعور كاإلحس ــواء كان الش ــعر، س ــا ي/تش ــعور كم ــي الش ــق ف ــه/ا احل ــي/ة أن لدي ــد للناج التأكي

ــرى. ــاعر األخ ــن املش ــا م ــأس، أو غيره ــكاء، أو الي ــرارة ، أو الب ــب، أو امل ــب، أو الرع overwhelmed أو الغض

تقدمي الدعم:
التأكيــد أنــك هنــا ملســاعدته/او ســوف تكــون دائمــا حاضــراً لذلــك، مهمــا كان القــرار: البقــاء فــي العاقــة، 	 

أو تركهــا.
معرفة املرحلة التي وصل اليها الناجي في رحلته إلى التغيير.	 

فاألشخاص عادة ميرون بعّدة مراحل قبل التوصل إلى إجراء تغيير في حياتهم، هي:
مــا قبــل التأمــل: ال يوجــد وعــي بوجــود املشــكلة، إمــا بســبب إنــكار لوجودهــا أو لصعوبــة اإلدراك أو خــوف 	 

شــديد مــن التعــرض للمخاطــر
التأمــل / التحضيــر: مرحلــة الوعــي؛ إدراك لوجــود املشــكلة وضــرورة التوصــل إلــى حــل مــع إدراك للعوائــق 	 

والصعوبــات التــي حتــول دون اتخــاذ قــرار التغييــر. يوجــد تفكيــر بالتغييــر ودرس األســاليب والطــرق واقتــراح 
خطــط العمــل.

العمل: اتخاذ اإلجراءات لوقف العنف. 	 
 الدعم واملثابرة: املتابعة في التغيير واستخدام اإلمكانات الستمرار التغيير اإليجابي لتعزيز التغيير.	 
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 مراجعة خطة األمان بطريقة دورية:
إذا كان/ت الناجي/ة في طور أخذ قرار بترك العاقة، من احملتمل أن ي/تتعرض لقدر أكبر من اخلطر.

مبــا أن املرتكــب ســوف يعانــي مــن فقــدان الســيطرة، فإنــه قــد يلجــأ إلــى أ شــكال جديــدة وأكثــر حــدة مــن العنــف لــذا، 
مــن املهــّم أن يتــم إعــادة تقييــم مســتوى اخلطــر دوريــا، ووضــع اســتراتيجية للســامة والعيــش بأمــان. 

إذا كان الشخص ينوي مغادرة املنزل، من األفضل وضع خطة:
أين ت/يذهب بعد ترك البيت، األشياء /املستندات التي يجب أخذها.	 
كيف ي/تواجه ردات فعل العائلة.	 
امكانية استخدام ملجأ للعنف املنزلي.	 
 إمكانية احلصول على الدعم )العاطفي واملالي(.	 
ــدر 	  ــا ق ــودة، م ــرر/ت الع ــال ق ــي ح ــدث ف ــد يح ــا ق ــول م ــدث ح ــا التح ــد أيض ــن املفي ــامة، م ــة الس ــاء خط ــي بن ف

االعتداء/العنــف الــذي يتوقــع أن يحصــل عندهــا، امكانيــة وضــع شــروط اتفــاق أو التفــاوض بشــأن العــودة مــن دون 
ــرة علــى تنفيــذ االتفاقيــات. ــج عــدم املثاب ــوراء، إظهــار نتائ ــى ال التراجــع إل

ج. التوثيق وحفظ السجالت
ــة 	  ــن ماحظــات املــر شــد خــال املقابل يشــمل التوثيــق حــوادث العنــف كمــا رويــت مــن قبــل الناجــي/ة، مــع تدوي

)ارتبــاك، بــكاء...(، املكاملــات الهاتفيــة املتعلقــة باحلالــة، احملادثــات واحلــوارات مــع أفــراد العائلــة او أفــراد الطاقــم املعنــي 
باحلالــة.

ــراءات 	  ــة، واإلج ــراءات اإلحال ــة، إج ــا املتابع ــدة منه ــباب ع ــروري ألس ــر ض ــة أم ــة باحلال ــات املرتبط ــق املعلوم إن توثي
ــا  ــجات وفق ــى الس ــاظ عل ــع واحلف ــل م ــم التعام ــي أن يت ــك ينبغ ــة لذل ــاوى قضائي ــراء دع ــال إج ــة واحتم القانوني

ــل. ــكان العم ــن م ــا ضم ــاق عليه ــم االتف ــراءات يت ــة إج ألنظم
إال أنــه مــن الضــروري احملافظــة علــى ســرية الســجات وذلــك بعــدم جعلهــا مبتنــاول اجلميــع ووضعهــا فــي خزائــن 	 

للملفــات ميكــن إقفالهــا، عــدم تركهــا ملقــاة علــى املكتــب، وعــدم أخذهــا إلــى البيــت.
كذلــك يجــب التمنــع عــن مناقشــة مضمــون امللفــات مــع اجليــران أو أفــراد العائلــة أو األصدقــاء حتــى وان لــم يتــم 	 

ذكــر األســماء.

د. التنسيق بني القطاعات    
ــة، 	  ــة، قانوني ــاً مــا يتضمــن االهتمــام باملتعرضــني للعنــف تداخــل إختصاصيــني مــن قطاعــات مختلفــة: طبي غالب

ــة. ــية، اجتماعي نفس
قــد تؤثــر احلالــة النفســية علــى تركيــز املتعــرض للعنــف وبالتالــي علــى قدرتــه الفكريــة علــى التعامــل مــع األخريــن 	 

واملتابعــة مــع القطاعــات اخملتلفة.
باســتطاعة العامــل االجتماعــي أن يقــوم بــدور املنســق بــني القطاعــات وذلــك باالطــاع الــدوري علــى املســتجدات 	 

وإعــام األطــراف األخــرى للفريــق بهــا وإيصــال هــذه املعلومــات ومناقشــتها مــع الناجــي/ة للتوصــل للحــل األنســب.
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تقدمي املشورة للوقاية من العنف املبني على أساس النوع االجتماعي
للعامل االجتماعي دور مهم في الوقاية من العنف املبني على أساس النوع اإلجتماعي.

هنــاك العديــد مــن العوامــل املرتبطــة بالعنــف والقابلــة للتغييــر، والتــي ميكــن أن تكــون مســتهدفة مــن خــال 
التعليــم، نذكــر منهــا:

التشجيع على رفض العنف.	 
تشجيع النساء على مواصلة التعليم وعلى العمل.	 
 زيادة املعرفة حول احلقوق ومبادئ املساواة بني اجلنسني مع طرق تطبيق أو ممارسة هذه املساواة.	 
ــل 	  ــض التعام ــة رف ــى أهمي ــز عل ــة والتركي ــات املؤذي ــى العاق ــر عل ــرف املبك ــى التع ــباب عل ــف الش  تثقي

ــة. ــن العاق ــرة م ــة مبك ــي مرحل ــيء ف املس
ــاعدة 	  ــا، مس ــي يجرونه ــة الت ــارات املنزلي ــن الزي ــني، ضم ــني االجتماعي ــن للعامل ــك ميك ــى ذل ــة إل باإلضاف

األمهــات علــى تربيــة أطفالهــم التعــرف املبكــر علــى إســاءة معاملــة األطفــال وتعليــم أســاليب التربيــة 
ــات. ــل النزاع ــلمية حل ــاليب الس ــاط واألس ــق االنضب ــليمة لتطبي ــرق الس ــة، والط الاعنفي

التواصل مع العائالت
مــن طبيعــة عمــل األخصائيــني االجتماعيــني البقــاء علــى اتصــال مباشــر مــع العائــات، وهــذا مينحهــم الفرصــة 
للماحظــة، والتدخــل فــي قضايــا العنــف املبنــي علــى أســاس النــوع اإلجتماعــي. بالتالــي فــإن أســس التواصــل 

مــع العائــات تقضــي:
احملافظــة علــى ســرية املعلومــات واملاحظــات التــي بحوزتــك والتــي قــد تكــون حصلــت عليهــا مــن خــال 	 

الزيــارة املنزليــة أوأعلمــك بهــا أحــد معــارف العائلــة.
 قــاوم/ي التحــدث عــن املعلومــات التــي كشــف/ت عنهــا الناجــي/ة، وال تناقــش أو تتحــدث عــن احلــاالت خــال 	 

جلســات اجتماعية.
ال حتــاول/ي بحــث قضيــة العنــف إال إذا كان لديــك إذن صريــح مــن الناجــي/ة للقيــام بذلــك. قــد يكــون مــن 	 

اخلطــر أن تفعــل ذلــك حتــى لــو كان القلــق إزاء الناجــي/ة يقــودك لهــذا التصــرف، ألّن هــذا قــد يــؤدي إلــى 
مزيــد مــن الضــرر.

حــاول/ي دائمــا ايصــال رســالة مفادهــا أن العنــف غيــر مقبــول وأنــه ال يوجــد مبــررات لإلســاءة؛ وأن هنــاك 	 
دائمــا أســاليب عــدة للتعامــل بطريقــة غيــر عنيفــة.

 فــي حــال مت االشــتباه بوجــود العنــف املبنــي علــى أســاس النــوع اإلجتماعــي أثنــاء القيــام بالزيــارة املنزليــة، 	 
ينصــح بالســؤال عــن ذلــك. الســؤال عــن اإلســاءة قــد يــزرع البــذور للتدخــل

 استعلم/ي عن وجود أناس آخرين يرتكبون اإلساءة أو العنف كاألوالد او عائلة الزوج مثا.	 
 اعمــل/ي علــى زيــادة الوعــي عــن تأثيــر العنــف علــى األطفــال. أحيانــا كثيــرة ال يكــون الوالــدان علــى علــم 	 

بــأن العنــف لــه تأثيــر ضــار.
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     عندما تواجه/ي أشخاصاً يشتبه أن يكونوا مرتكبي عنف، فمن األفضل:
ــوا 	  ــروا أو أوح ــا إال إذا أظه ــت بوجوده ــي علم ــيطرة الت ــيئة أو املس ــات املس ــم والتصرف ــن عاقاته ــؤال ع ــب الس جتن

ــي. ــراب العقل ــى االضط ــدل عل ــع أو ت ــة للمجتم ــول عدائي ــود مي بوج
يتــم التشــجيع علــى التكلــم عــن التصرفــات املســيئة مــن خــال اســتخدام أســئلة تنطلــق مــن العــام إلــى أعمــال 	 

funneling ،questions معينــة
عِبــر/ي بالقــول بــأن الســلوك العنفــي هــو الغيــر مقبــول وليــس الشــخص نفســه. وأنــه / أنهــا بامكانــه/ا التغييــر إذا 	 

كان / كانــت مســتعد/ة للقيــام بذلــك.
ــن 	  ــم ي/تك ــرف ول ــام/ت بالتص ــو/ي ق ــه/ا ه ــر/ي ب أن ــف: ذكّ ــلوك العني ــن الس ــؤولية ع ــل املس ــى حتم ــّجع/ي عل  ش

ــه ــرا/ة علي مجب
ناقــش/ي تأثيــر االعتــداء علــى صحتــه/ا وعلــى أ ســرته/ا. اإلستفســار عــن تأثيــر التصرفــات علــى الشــريك واألطفــال 	 

ينبــه املرتكــب/ة للتفكيــر بعواقــب أعمالــه/ا.
 إذا كنــت جتد/يــن صعوبــة فــي احلفــاظ علــى عاقــة مهنيــة، استشــر/ا ستشــيري آخريــن أو قــم /قومــي باإلحالــة 	 

لزميــل آخــر.

Self care االعتناء بالنفس
يقترن العمل مع الناجني من العنف والتورط في حياتهم بالعديد من اخملاطر والعوارض اجلانبية

ــد  ــا عن ــتباقها أو معاجلته ــتعداد الس ــم واس ــى عل ــون عل ــي يك ــي ك ــد االجتماع ــادات للمرش ــض اإلرش ــي بع ــا يل فيم
ــا: حدوثه

أ. السالمة الشخصية
قد يركز بعض املعتدين غضبهم على هؤالء الناس الذين يعتبرون أنّهم تهديد لسيطرتهم على الشريك.

مــن املهــم أخــذ هــذا اخلطــر فــي احلســبان ووضــع بعــض التدابيــر للســامة الشــخصية حتــى ال يصبــح املرشــد هدفــا 
للشــريك املســيء.

نصائح:
حاول/ي إبقاء اسم العائلة مجهوال في نطاق تعاملك املهني.

ميكن أن تعرف/ي عن نفسك باالسم األول أو استخدم/ي اسم مهني آخر.
ال تعطــي عنــوان منزلــك أو رقــم هاتفــك اخلــاص إلــى الناجــني وانتبــه أال يكــون علــى مســتند أو قائمــة يســتطيع املعتــدي 

أن يراهــا.

Countertransference ب. اإلتقال املقابل
ميثــل التعامــل مــع الناجــني مــن االعتــداء أو اإلســاءة حتديــا ال ميكــن إنــكاره، وغالبــا مــا ينشــئ ردود فعــل مختلفــة عنــد 

مقــدم الرعايــة.
عنــد التعامــل مــع شــخص تتقــّوض ســامته اجلســدية والعاطفيــة باســتمرار، مــن الطبيعــي الشــعور بالقلــق نتيجــة 

اخملاطــر التــي يتعــرض لهــا هــذا الشــخص، وهــذا مــا يــؤدي ملشــاعر معينــة لــدى مقــدم/ة الرعايــة )احلــب والكراهيــة
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والقلق...( تختلف حسب التجارب السابقة التي مر/ت بها.
ــز بــني املشــاعر التــي أُثيــرت مــن قبــل املتلقــي/ة أو تلــك التــي جنمــت عــن اســتعادة أو 	  مــن املهــم التميي

ــك. ــا أو جتــارب خاصــة ب ــر لقضاي تذكي

ج. حدود السلطة
أدرك/ي حدود سيطرتك على حياة وقرارات والظروف اخلاصة بالناجي/ة.

ــه ال  ــارات؛ إال أن ــاح اخلي ــار وإيض ــامة، وإظه ــط للس ــى التخطي ــاعدة عل ــم، واملس ــو الدع ــك ه ــر/ي أن هدف تذك
ــع. ــة الوض ــك معاجل ميكن

توخى/ي احلذر وراقب/ي ديناميكيات القوة الكامنة في العاقة العاجية:
ــه / لهــا مــن قبــل أحــد الناجــني، فــي أخــذ بشــغف دور  ــاً مــا يســتمتع املــر شــد بالســلطة املمنوحــة ل غالب

ــذ”. “املنق
بالرغــم مــن أن “االنقــاذ” يعنــي مســاعدة شــخص يبــدو ضعيفــاً أو غيــر محمــّي، غيــر أنــه فــي حالــة مســاعدة 

املعرضــني/ات للعنــف.
ــو  ــني. فه ــاه الناج ــرام جت ــة احت ــح قل ــاذ أن يصب ــن لإلنق ميك
يرســل رســالة مفادهــا أن املنقــذ املــر شــد ال يثــق فــي قــدرات 
ــا  ــه/ ه ــن حيات ــليمة ع ــارات س ــاذ خي ــى اتخ ــي/ة عل الناج
اخلاصــة. ويصبــح الناجــي/ة يعتمــدا/ة علــى املرشــد إلنقــاذه / 

ــة. ــت احلاج ــا دع ــيء، وكلم ــن كل ش ــا م ه
لكــن فــي نهايــة املطــاف، يشــعر املرشــد- املنقــذ أنـّـه تعــب 
مــن انقــاذ الناجــي/ة دائمــا ويســتاء ويغضــب مــن الناجــي/ة 
ــاعدات  ــن املس ــد م ــد واملزي ــى املزي ــة إل ــي حاج ــوره/ ا ف لظه
ــح  ــل وي/تصب ــد األم ــي/ة ي/تفق ــان الناج ــك ف ــوم. كذل كل ي
محبــط/ة ويائــس/ة، ألنــه / إنهــا تشــعر باالعتمــاد علــى 

ــد/ة. املرش

د. كن/كوني فخورا/ة مبا أجنزت
أكثــر التعامــل مــع املعرضــني/ات للعنــف يحــدث بســرية، 	 

وغالبــاً مــا تكــون/ي اجلنــدي اجملهــول فــي هــذه املهمــة.
ــة كل لقــاء مــع معــرض/ة للعنــف، توقــف/ي 	  ــد نهاي عن

/ كونــي  بتهنئــة نفســك وكــن  حلظــة وقم/قومــي 
ــت  ــانا ضاق ــاعدت انس ــد س ــزت؛ فلق ــا أجن ــوراً/ة مب فخ

ــه. ــن كآبت ــت م ــا وخفف ــه الدني بوجه
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اخلطوات التنفيذية للوحدة:

برنامج الوحدة

 

)٥( دقائق أهداف الوحدة 

)30( دقيقة عرض منزلقات للنقاط األساسية

دقيقة أنشطة الوحدة 

دراسة احلالة

نشاط رقم )1( 

املدة : )4٥( دقيقة

املواد: أوراق، أوراق قابة، أقام ملونة.

األهداف:  
-  فهــم شــامل لــدور العاملــني االجتماعيــني عنــد التعامــل مــع االشــخاص الذيــن تعرضــوا للعنــف املبنــي علــى أســاس 

النــوع االجتماعــي 
-  متارين الكتساب مهارات املرشد اإلجتماعي

اخلطوات:
يقســم املشــاركون/ات خلمــس مجموعــات، كل مجموعــة تتنــاول مترينــا مــن التماريــن )1- ٥(. تعطــى كل مجموعــة 	 

1٥ دقيقــة.
للتفكير بالنقاط التي يجب طرحها ووضع السيناريو للمقابلة.	 
 تقوم كل مجموعة بلعب الدورأمام اجملموعات اآلخرى.	 
 تناقش اجملموعات األخرى عرض كل مجموعة في حوالي 30 دقيقة.	 
 يشجع امليسر اجملموعات على مناقشة احلوار ككل وليس فقط حتديد النقاش بهدف التمرين.	 
يتخلل عرض اجملموعات نشاط رقم 2.	 
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دار هذا احلوار بني العامل االجتماعي وإحدي الناجيات

س: هل بإمكانك أن تخبريني عما حصل خال خناقتكم األخيرة؟
ج: عاد زوجي إلى البيت متعبا وبدأ مثل العادة بالشكوى عن مشاكل يواجهها بالعمل وعن

صاحــب الشــركة الــذي ال يعاملــه جيــداً. بــدأت بالتكلــم عــن ابننــا الــذي يواجــه مشــاكل باملدرســة وقلــت لــه 
أن عليــه أن يكــون متواجــداً أكثــر فــي حيــاة األوالد فأنــا أجــد صعوبــة بالســيطرة عليهــم. أغضبــه كامــي و بــدأ 
بالصــراخ فأجبتــه لــم الصــراخ أنــت تقريبــاً غيــر موجــود فــي حيــاة أطفالنــا وذكرتــه باليــوم الــذي ذهــب ليلعــب 
بالكــرة مــع رفاقــه بينمــا كنــت أغســل الصحــون وأقــوم بتدريــس األوالد والطبــخ وال أحظــى مبســاعدة مــن أحــد 
مــع أن عائلتــه تتدخــل فــي أمورنــا، تدخلــت أختــه وقالــت لــه »كيــف بتخليهــا تصــرخ بوجهــك « فبــدأ عندهــا 

بضربــي وتهديــدي بالقتــل إن لــم أســكت.
س: اه املشكلة أنه يتأثر بأهله؟ 

ج: مــا بعــرف شــو هالســر بيضــل ينــام علــى أيديهــم. مــش معقــول شــو رأســي عــم يوجعنــي وحاســة رأســي 
رح يفقــع. وبدنــا ندفــع قســط املدرســة ومــا فــي فلــو س. ميكــن بخيــل بــس أبــوه كــرمي، واجلــارة كمــان اشــتكت 
أنــه البيــت عــم ينــزل مــي عليهــا والزم نصلــح. اهلل وكيــل كلشــي خربــان. احليــاة صعبــة، بــس كثــر خيــر اهلل إال 

مــا يكــون فيهــا أشــياء منيحــة.
س: شو فيها شي منيح؟

هــذا التمريــن يســلط الضــوء علــى أهميــة مســاعدة الناجــي/ة علــى التركيــز وكيــف ميكــن للتركيــز اخلطــأ فــي 
بعــض األحيــان أن يــؤدي إلــى ســوء فهــم الرســالة األساســية التــي يعطيهــا الناجــي/ة.

في هذا احلوار ركز احملاور على تأثر املعنف بأهله وتغاضى عن املشاكل اآلخرى.
مناقشة وتعليق وتقدمي اقتراح حلوار أفضل.

البدائل هي:

الســماح الفــرد باختيــار طريــق املتابعــة، مــن خــال تــرك البــاب مفتوحــاً متامــاً. “هــل ميكنــك أن تقــول املزيــد عــن 
؟ لك ذ

ــب  ــرت جان ــد ذك ــداً، “لق ــر حتدي ــو أكث ــى نح ــئلة عل ــغ األس ــدل، ص ــرة للج ــات املثي ــر التصريح ــم ذك ــا يت عندم
ــلبي. ــب س ــي وجان ايجاب

حتديد احلاجات                            مترين )1(

نقاط للميسر/ة للتوضيح خالل النقا ش
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هــل ميكنــك إعطــاء بعــض األمثلــة علــى حــد ســواء؟” ميكنــك ذكــر كا مــن اجلوانــب ومناقشــتهما واحــداً تلــو اآلخــر” 	 
أنــت ذكرت.

ــن 	  ــث ع ــا احلدي ــك ميكنن ــد ذل ــم بع ــة، ث ــن اإليجابي ــر ع ــي أكث ــك، حتدث ــن فضل ــلبي. م ــب س ــي وجان ــب ايجاب جان
ــلبية“. الس

عندمــا يذكـَـر العديــد مــن األمــور التــي حتتــاج إلــى انتبــاه، اســتخدم أســلوب “جــدول األعمــال”: “لقــد ذكــرت الصــداع، 	 
ومشــاكل النــوم، واالضطــرار إلــى العمــل، واملــرض، وأود أن أســمع املزيــد حــول هــذه املواضيــع، ميكنــك أميكنــك البــدء 

بالصــداع؟ ثــم ســنتحدث عــن الشــكاوى اآلخــرى بعــد ذلــك. “

املساعدة في أخذ القرار                                                                            مترين )2(

حالة إلهام

ــداً……. نعــم قالتهــا »الهــام« مــن املســتحيل أن أعيــش مــع زوجــي بعــد اآلن. ضربنــي  ال أســتطيع العيــش معــه اب
ضربــاً مبرحــاً فــأدى ذلــك الــى كســر فكــي والــى آالم كثيــرة فــي جســدي فشــعرت حينهــا باأللــم اجلســدي الــذي ال 

يقــارن رغــم أوجاعــه الكثيــرة باأللــم النفســي الــذي جــرح كبريائــي وكرامتــي.
شــعرت بالشــفقة والتعاطــف الشــديدين معهــا عندمــا قمــت بزيارتهــا فــي هــذا الوضــع املــأ ســاوي وشــعرت بأنهــا 
ضحيــة زوجهــا القاســي القلــب الــذي يخلــو مــن كل املشــاعر االنســانية ولكــن ســرعان مــا اتضــح بــأن زوجهــا أيضــا 

ضحيــة ملرضــه النفســي »االكتئــاب املزمــن«.
»الــذي عانــى منــه منــذ ســنوات. هــذا املــرض الــذي يســتدعي عاجــاً صعبــاً للغايــة فيجعلــه فريســة للنــوم فــي 
أغلــب األحيــان. وعندمــا يســتيقظ مــن نومــه العميــق يقــوم علــى واقــٍع بائــس فيــرى نفســه بــني مطرقــة الفقــر 
وســندان قلــة احليلــة. هــذه هــي قصــة الهــام وزوجهــا وإذا مــا جمعتهمــا قصــة واحــدة إال أن احلقيقــة تقــول إن كا 
منهمــا يحمــل فــي قلبــه وجــع يطــول ويطــول، فيجعلهمــا كاهمــا ضحيــة جملتمــع يســوده ظــام دامــس فيقــع هــو 

فــي براثــن الفقــر القاتــل وتقــع هــي ضحيــة زوج ميــارس العنــف.

للمناقشة:
كيف تفسر/ي موقف املرشد/ة؟	 
حاور/ي الهام	 
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نقاط للميسر للتوضيح خالل النقاش:
على املرشد/ة أن يراجع دوماً أحاسيسه ومشاعره والتنبه لانتقال املقابل مما قد يؤثر على املشورة.

إال أن الرســالة التــي يجــب إرســالها “ال مبــرر للعنــف” وأنــه مهمــا كانــت األســباب والظــروف فــا يجــب أن نتعامــل مــع 
احمليطــني بعنــف.

ماذا تفعل عندما يكون السؤال: ماذا أفعل أبقى أو أرحل؟
عندمــا ي/تكــون الناجــي/ة فــي طــور التفكّيــر فيمــا ي/تريــد القيــام بــه )قبــل التأمــل(، الرحيــل أو البقــاء، اســتعرض 	 

معــه/ا “اجليــد” و “الســيئ” فــي قــرار املغــادرة.
ساعد على التفكير عما سيكون احلال عليه أن قرر/ت الذهاب أو البقاء )التأمل(.	 
أسال ماذا يحدث إذا تركت- حاول استباط هذه االحتماالت.	 
 قد أرسل إلى بلدي.	 
قد ال أكون قادرة على احلصول على مساعدة مالية من احلكومة.	 
سوف يعزلني مجتمعي.	 
 قد يجدني ويكون أكثر عنفاً.	 
 تؤذي اآلخرين.	 
 قد اضطر على التخلي عن بيتي، كل أشيائي وأماني املالي.	 
 سوف أكون قادرة على العيش مبنأى عن العنف، إذا لم ياحقني.	 
لن يتعرض األطفال للعنف.	 
سوف أكون مسؤولة كلياً عن األطفال وعن نفسي.	 
 سوف يتبني أن زواجي فشل.	 
أين سأعيش؟	 
 إلى من أذهب للّدعم؟	 
قد أضطر لانتقال إلى مجتمع آخر.	 

كذلك اسأل ماذا يحدث إذا بقيت - حاول استنباط هذه االحتماالت
العنف سيزداد سوًء.	 
األطفال يعيشون هذه األجواء.	 
 سيتوفر لألطفال الغذاء والتعليم واألمور التي يحتاجون إليها.	 
ال يزال لدي في املنزل أغراضي واملال مؤمن.	 
س -- أبقى متزوجة، أفضل من مطلقة.	 
س -- أبقى مع أوالدي- لدي دعم في بعض األمور.	 
زوجي يساعدني أحيانا.	 
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توفير البصيرة ووضع خطة السالمة                                                                  مترين )3(

حالة هالة 

منــذ أن بــدأ يتعاطــى اخملــدرات زاد ضربــه لــي.. لقــد تعــودت علــى األمــر.. فــي آخــر مــرة ضربنــي بشــدة لدرجــة أصبــت 
ــى  ــي أتعــرض للضــرب، حيــث أصابنــي نزيــف بعينــي، فأســعفت ال بارجتــاج فــي املــخ.. وواضــح جــداً مــن عينــي أن
املشــفى وطلبــوا الشــرطة وكتبــوا ضبــط باحلادثــة وطلبــوا منــي أن ادعــي عليــه لســجنه لكننــي لــم أقبــل؛ ألنــي 
لــن أســتفيد شــيء فهــو ســيخرج مــن الســجن ويرجــع لضربــي وســيكون حاقــداً علــى أكثــر أضــف الــى ذلــك أنــا 
مريضــة فمــن ســيعيلنا خــال غيابــه، أنــا مــن مصــر وال يوجــد لــي أهــل هنــا وأمــي وأبــي متوفيــان وأخشــى إذا طلبت 
الطــاق أن يتــم اخراجــي مــن البلــد وبهــذا ال أســتطيع رؤيــة أوالدي، كمــا عنــدي منــه طفلتــان واحــدة منهــم مريضــة 
ربــو وبحاجــة مســتمرة الــى رعايــة صحيــة. أخبرتنــي الباحثــة االجتماعيــة أن أذهــب الــى مكتــب الوفــاق األســري 

ألعــرض مشــكلتي علــى احملامــني ملســاعدتي، مــاذا أفعــل.

كثير من الناجني/ات يقررون عدم ترك املعتدين ألسباب مختلفة.
إذا كان الناجــي/ة ي/تختــار البقــاء، علــى املرشــد/ة استكشــاف األســباب الكامنــة وراء هــذا القــرار والتأكــد مــن أنهــا 

مقنعــة قبــل اتخــاذ القــرار باملضــي بهــا.
عليــه أن يقــّدم نظرة/فكــرة عــن العواقــب ومــن ثــم العمــل علــى خطــة الســامة التــي مــن شــأنها أن تشــمل بعــض 

ــا يلي: م
 وضــع خطــة للهــرب فــي حــال تصاعــد العنــف، واحتمــال تصاعــده ســتكون عاليــة أن قــرر الناجــي/ة الهــرب أو 	 

تــرك العاقــة.
 حتديد أشخاص “ذوي ثقة وجانبهم مأمون” للحصول على دعم.	 
اإلرشاد عن احلقوق القانونية.	 
 حتديد املوارد احمللية.	 
احلفاظ على حقيبة مليئة باملابس، ومفاتيح اضافية، وثائق مهمة واملال في مكان آمن.	 
ــر 	  ــر عواقــب االمــور. الناجــي هــو اخلبي ــرك للناجــني/ات تقدي ــذي ســيتخذ، تُت ــوع القــرار ال بغــض النظــر عــن ن

ــة. ــد حتــدث فــي العاق ــرات ق ــة تغيي ــى أي ــدي عل وأفضــل مــن يســتطيع اســتباق كيــف ســتكون ردة فعــل املعت

نقاط للميسر/ة للتوضيح خالل النقا ش:
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     كيفية التصرف عند عودة الناجي/ة عن قراره/ا                                                            مترين )4(

بعــد ثاثــة أشــهر مــن اللقــاء األســبوعي مــع مــرمي التــي اعترفــت بعاقــة عنــف زوجــي قــررت تــرك املنــزل وتوجهــت 
للملجــأ حيــث بقيــت هنــاك أســبوعني. عنــد زيارتهــا تخبــرك بقرارهــا بالعــودة للمنــزل مــع انهــا كانــت قــد وافقــت 

ان تبحــث عــن عمــل وأن تطلــب مســاعدة عائلتهــا للحصــول علــى الطــاق. كيــف تتصــرف؟

نقاط النقا ش:
تعتبر املشورة غير مجدية معها ألنك لم حترز أي تقدم.	 
تقــول لهــا إنــه يجــب نحــرز تغييــر وضــع خطــة خلطــوات صغيــرة يجــب أن تقــوم بهــا. تؤكــد لهــا أنــك بجانبهــا 	 

ملؤازرتها.
تقول لها انها إذا ارادت ان تكمل اللقاءات االسبوعية عليها أن ترضى بالعمل فهو خاصها	 
تســألها كيــف تــرى نفســها بعــد ســتة أشــهر؟ مــا هــي أولوياتهــا؟ تعــرض مســاعدتك لهــا فــي وضــع خطــة 	 

عمــل وتؤكــد وجــودك إلــى جانبهــا للمســاندة.

من املهم أن تدرك أن الناجي/ة قد ي/تتراجع عن قراراته/ا مرات عدة قبل اتخاذ قرار نهائي.	 
ــر 	  ــت والتذكي ــي حتقق ــازات الت ــى اإلجن ــارة ال ــال اإلش ــن خ ــه م ــتمرار بدعم ــاط واالس ــعر باإلحب ــم أال تش ــن امله فم

ــر. ــباب التغيي ــن أس ــؤال ع ــل أوالً والس ــرار الرحي ــاذ ق ــى اتخ ــي أدت ال ــباب الت باألس
أهم ما في اللقاءات هو تقدمي املساعدة للناجي/ة.	 
إذا كنــت شــخصياً تشــعر أن اللقــاءات ال تســاعد، مــن األفضــل أن تســأل الضحيــة / الناجــي/ة إذا كانــت ذات فائــدة 	 

لــه/ا. لقــاء
مــع املرشــد/ة يكســر العزلــة التــي تتحملهــا بعــض النســاء بينمــا قــد يخفــف علــى اآلخريــن الشــعور باالكتئــاب 	 

ويزيــد لديهــم اإلحســاس باألمــان أساســاً، إذا كانــت املشــورة تســاعد الناجــي/ة، فيجــب أن تســتمر.

نقاط للميسر/ة للتوضيح خالل النقا ش:
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    تفادي دور املنقذ                                                                                            مترين )5(

ــى  ــرة فــي العمــر وقــد تعــرض الطفــل ال ــه الكبي ــده وجدت ــه املطلقــان وعــاش الطفــل مــع وال ــد ألبوي الطفــل س وحي
التحــرش اجلنســي مــن قبــل والــده فأصبــح عدوانــي فــي النهــار ومتقوقــع علــى نفســه فــي الليــل يخــاف مــن كل شــيء 
وال يقتــرب مــن أحــد، وقــد الحظــت والدتــه خــال زيارتــه لهــا أنــه ال يحــب االقتــراب مــن أحــد وأنــه يتكلــم معهــا مبنتهــى 
القســوة واجلفــاء كمــا الحظــت شــحوباً فــي وجهــه وقــد متكنــت مــن معرفــة ســبب تغيــر ابنهــا وهــي غيــر قــادرة علــى 
احتضــان طفلهــا معهــا كــون والدهــا لــن يســمح لهــا بذلــك.. أخبــرت الباحثــة االجتماعيــة مبشــكلتها ووضــع ابنهــا 

وطلبــت منهــا التدخــل إلقنــاع والدهــا بضــم ابنهــا لهــا. 

ــاج املرشــد/ة االجتماعــي/ة أن ي/تكــون واضحــاً جــداً حــول دوره/هــا وعــدم إعطــاء أي 	  ــة العاقــة، يحت فــي بداي
آمــال كاذبــة.

الشــخص الــذي يحتــاج إلــى املســاعدة يجــب أن يكــون الشــخص الــذي يقــول بالضبــط مــا الــذي ي/حتتــاج أو 	 
تريد من اللقاءات نبغي أن تكون األهداف من اللقاءات محددة ال عامة ومفتوحه 

كاهمــا )الناجــي والباحــث االجتماعــي( بحاجــة لاتفــاق علــى الشــروط التــي ســيعمان عليهــا، اإلتفــاق علــى 	 
الصــدق ضــروري.

كاهما بحاجة للقيام بواجبهم وبذل اجلهد لتحقيق هدفهم.	 
وينبغي لكاهما فعل ما يشعرهم باالرتياح.	 
كاهما بحاجة إلى أن يكونا صادقني ومباشرين.	 
 ال تقدم املساعدة دون مشاركة الناجني في هذه العملية.	 
ابحث دائماً عن طرق لفعل األشياء التي تسمح للناجي/ة بأن يشعر بالقوة والسيطرة على حياته.	 

حالة وحيد

نقاط للميسر/ة للتوضيح خالل النقاش:



147 دليل تدريبي  حول العنف املبني على النوع االجتماعي

إدارة احلالة                                                                                        مترين )6(

بعــد الكثيــر مــن اخلافــات الســرية واملشــكات الزوجيــة حصلــت الســيدة ) أ( مواليــد 1984 علــى الطــاق مــن زوجها  
بســبب خافــات أســرية وعــدم توافــق زوجهــا مــع احتفاظهــا بحقهــا بحضانــة طفلتيهــا، عاشــت حــرب العــراق بكل 
تفاصيلهــا ومــع ذلــك فضلــت البقــاء فــي العــراق أســوة بباقــي افــراد أســرتها؛ حتــى كان ذلــك اليــوم الــذي تعرضــت 
فيــه لاختطــاف علــى أيــدي رجــال ملثمــني تابعــني ألحــدى املليشــيات اقتحمــوا منزلهــا ليــاً واقتادوهــا الــى منــزل 
مجهــول فــارغ مــن األثــاث ،تعرضــت هنــاك لاغتصــاب مــن قبــل عشــرة أشــخاص علــى التوالــي وتعرضــت للضــرب 
املبــرح واالهانــة و التعذيــب وكســر إحــدى يديهــا، مت نقلهــا مــن قبــل أحــد االشــخاص اخلاطفــني الــى منزلــه لعاجهــا 
مــن النزيــف الــذي اصابهــا بعــد أن أخبــر اجملموعــة اخلاطفــة أنــه ســوف يصطحبهــا الــى أحــد األماكــن لقتلهــا، بعــد 
ان تعافــت جســديا قــررت ) أ (  أن تهــرب مــع طفلتيهــا الــى ســوريا، قامــت باســتئجار منــزل هنــاك وحصلــت علــى 
املســاعدة املاليــة الازمــة مــن األنــروا وعلــى وثيقــة احلمايــة مــن مفوضيــة الاجئني.جــاء طليقهــا الــى ســوريا لزيــارة 
االبنتــني واالطمئنــان عليهمــا عندمــا قــام بخــداع ) أ( أنــه  ســيصحبهما بنزهــة الــى أحــد أماكــن الترفيــه ولكنهــا 
علمــت بعــد ذلــك أنــه غــادر بصحبتهمــا الــى العــراق نهائيــاً، ممــا أدى الــى انهيــار الوضــع النفســي للســيدة ) أ( والتــي 
تعانــي ســابقاً مــن صدمــة نفســية بســبب االعتــداء اجلنســي واالختطــاف، كمــا أنهــا ال تســتطيع أن ترجــع الــى 
العــراق . تقــول والدتهــا أنهــا جتفــل ألدنــى  صــوت أو حركــة، امتنعــت عــن تنــاول الطعــام وهــي حاليــاً تتصــرف بغرابــة 
وردّات فعلهــا غيــر طبيعيــة، تســتيقظ ليــا وتبكــي ابنتاهــا )تقــول والدتهــا ( التــي قــررت احضارهــا الــى مكتــب 
الشــؤون االجتماعيــة فــي األنــروا طلبــاً للمســاعدة ،حيــث شــخصت األخصائيــة النفســية حالــة ) أ ( أنهــا تعانــي 
مــن اضطــراب الشــدة بعــد الصدمــة وحتتــاج الــى دعــم نفســي متقــدم. ترفــض )أ( اخلــروج مــن املنــزل بســبب اخلــوف 

الشــديد مــن االشــخاص الغربــاء، ترفــض مقابلــة الباحثــة االجتماعيــة، دائمــة الصــراخ والبــكاء.

كثيراً ما يواجه املرشد/ة حاالت من الصعب حلها.	 
يجــب التأكيــد أن مهمــة املرشــد/ة ليــس إيجــاد حــل ولكــن توفيــر الدعــم واملســاعدة وإرشــاد متلقــي الرعايــة إلــى 	 

األماكــن التــي ميكــن أن يتلقــى بهــا املســاعدة وأن يعمــل علــى التنســيق بــني مقدمــي الرعايــة.

نقاط للميسر/ة للتوضيح خالل النقاش:
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          تقييم النشاط:

املّدة: )٥( دقائق

األهداف: مشاركة املشاركني/ات في تقييم النشاط.

اخلطوات:
يطلــب مــن املشــاركني/ات تقييــم النشــاط شــفهيا وذلــك بكلمــة واحــدة تعبــر عــن شــعورهم أو شــيء إكتســبوه مــن 

خــال هــذه الوحــدة.

نشاط رقم )2(

املدة : )1٥( دقيقة 

األهداف:
متريــن منّشــط يعــزّز التفاعــل والتواصــل غيــر الشــفهي/اللفظي، ويشــّجع علــى املــرح والضحــك، ويزيــد احلافــز، ويعــزّز 

التعــاون بــني اجملموعــة.

اخلطوات:
يتطّلب التمرين الهدوء واستخدام أشكال التواصل غير اللفظي.

في التمرين التالي، “التنومي املغناطيسي الكولومبي”، يعمل املشاركون بشكل ثنائي.
في كّل ثنائي، يكون أحد املشاركني/ات “القائد” )ثم يتبادل الثنائي األدوار(.

يجعــل “القائــد” “الّتابــع” يتبــع يــده )التــي تكــون علــى بعــد بضــع ســنتمترات مــن اآلخــر(. فيحــرّك “القائــد” يــده بســرعات 
ــات  ــركات ووضعي ــد بح ــده القائ ــا يرش ــها بينم ــة نفس ــة املكاني ــى العاق ــاظ عل ــاول احلف ــع أن يح ــى التاب ــة عل مختلف

متنّوعــة.
 نشّجع املشاركني/ات على القيام بحركات مختلفة.

بعد بضع دقائق، يتبادل القائد والتابع األدوار.
نبّدل اجلهة بعد بضع دقائق.

نناقش مع املشاركني/ات كيف جعلهم النشاط يشعرون، وما هو الدور )القائد أو التابع( الذي يفضل لونه.
نقارب ما بني التمرين والعاقة ما بني املرشد/ة واملتلقي وأهمية أال يصير املتلقي تابعا، وكيف ميكن أن تصبح.

العاقة مزعجة: املتلقي يعتمد بالكامل على املرشد/ة الذي يتعب من التبعية
ع على النقاش وطرح األسئلة. نُشجِّ
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      تقييم النشاط

املّدة: )٥( دقائق

املواد: ورق قاب، أقام ملونة.

األهداف: مشاركة املشاركني/ات في تقييم النشاط.

اخلطوات:
يطلب من املشاركني/ات تقييم النشاط عبر الرسم احلر على الورق القاب.	 
 يطلب من املشاركني/ات تفسير معنى رسوماتهم/ن في حال لم تكن واضحة للجميع.	 

      تقييم اجللسة 

املّدة: )٥( دقائق

املواد: ورق قاب، بطاقات صغيرة الصقة ملّونة.

األهداف: إشراك املشاركني/ات في تقييم اجللسة.

اخلطوات:
نشّجع كّل مشارك/ة على اإلجابة على األسئلة التالية.

ما رأيكم بهذه اجللسة؟	 
ما هي املسائل التي تعّلمتموها في أثناء هذه اجللسة؟	 
هل املسائل التي تعّلمتموها مفيدة في عملكم؟	 
ما هي األمور التي أعجبتكم في هذه اجللسة؟	 
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