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جمعية نساء ضد العنف 



مدخل..

11/25 من كل سنة هو اليوم العاملي ملناهضة ومكافحة العنف ضد النساء، جاء 

هذا اليوم بهدف تسليط الضوء ورفع الوعي حول أهمية مكافحة العنف الذي 

 يتم مامرسته ضد النساء بكافة أشكاله واتّجاهاته وذلك فقط لكونهن نساء..

 استمد هذا التاريخ من يوم االغتيال الوحيش الذي نفذه الحاكم الدكتاتور رفائيل

تروفيليو بحق 3 نساء »األخوات مريابال« اللوايت كّن من السياسيات النشيطات 

يف الجمهورية الدومينكانية.

وأيًضا جرمية قتل 14 طالبة يف كلية الهندسة بجامعة مونرتيال بسبب اختيارهن 

دراسة ״مهنة للرجال״ سنة 1979، لذلك رأينا بأنه من الرضوري أن نضع بني 

أيديكم هذه الحقيبة التدريبية لتساعد وتُساهم يف إعطاء معلومات حول اليوم 

العاملي ملناهضة العنف ضد النساء وكيفية رفع الوعي من خالل معلومات 

وفعاليات متعددة حول أهمية مكافحة العنف املجتمعي عاّمًة والعنف ضد 

النساء خاصًة..



قصة األخوات مريابال:

األخوات مريابال هّن ثالثة شقيقات دومنيكيات اغِتلن من قبل مجهولني وبتوجيه 

حكومي يف الخامس والعرشين من ترشين الثاين عام 1960 يف عهد الدكتاتور رافاييل 

تروخيلو، وأصبحّن الحًقا معلاًم من معامل الحرية يف الدومنيكان والعامل. كان والدهّن 

رجل أعامل ناجح وكّن يعيشّن حياة الطبقة امليّسة املستقرة مع شقيقتهّن الرابعة (

الزالت حية) وكانوا معارضني سياسيني لنظام الدكتاتور تروخيلو الذي ظّل عىل هرم 

السلطة يف بالده حتى عام 1961، فارًضا سيطرة مطلقة عىل البالد من خالل تحالفه 

السي مع الكنيسة واألرستقراطيني والصحافة.. مع إدارته لسلطة عسكرية بوليسية 

وإعدامه اآلالف من معارضيه. ويف إحدى املناسبات العامة التي تواجدت بها (مينرييفا 

) إحدى الشقيقات وكانت تسعى ألن تصبح محامية، تواجد أيًضا بهذه املناسبة 

الدكتاتور تروخيلو.. حاول الدكتاتور التحرش الجنيس مبينرييفا إال أنها واجهته بشكل 

رافض مهني (وقيل أنها صفعته) وغادرت املناسبة مع عائلتها، وشكلت الحًقا حركة 

ضمت مجموعة من املعارضني لنظام تروخيلو، وعرفت باسم حركة الرابع عرش من 

يونيو، وضمن هذه املجموعة، كانت الشقيقات مريابال يلقنّب بالفراشات لجهودهن 

~وحيوية الشباب التي يعشنها، إال أن الدكتاتور رسعان ما أمر باعتقالهّن وذويهن وجرى 

سجنهم والتنكيل بهم. والحًقا وبعد اإلفراج عنهم قتل مجهولون الشقيقات الثالث 

بطريقة وحشية وكشف الحًقا بأن الدكتاتور كان وراء االغتيال.. اغتيال األخوات مريابال 

كان الرضبة القاضية لنظام تروخيلو، الذي اغتيل بعد ستة أشهر من حادثة اغتياله 

للشقيقات. بعد انهيار نظام الدكتاتور تروخيلو بأغتياله.. كُرِّمت ذكرى األخوات مريابال، 

وقامت أختهن املتبقية عىل قيد الحياة الحًقا بتحويل املنزل الذي ولدّن به إىل متحف 

للراحالت يضم مقتنياتهّن.. ويجمع العديد من الكتب واالفالم الوثائقية والسينامئية 

التي خلدت ذكرى االخوات مريابال. يف 17 كانون االول/ديسمرب 1999 ، أعلنت األمم 

املتحدة عرب الجمعية العامة تعيني 25 نوفمرب ذكرى اغتيال األخوات مريابال( موعدا 

سنوياً لليوم العاملي للقضاء عىل العنف ضد املرأة تقديراً ألخوات مريابال، هذا اليوم 

يصادف أيضا بداية من 61 يوما من النشاط ملناهضة العنف ضد املرأة، تنتهي يوم 11 

كانون االول/ديسمرب املصادف اليوم العاملي لحقوق اإلنسان.



مفهوم العنف يف الرشعية الدولية

تعريف االعالن العاملي ملناهضة العنف)1990(:

»يقصد مبصطلح العنف ضد املرأة هو أي عمل من أعامل العنف القائم عىل نوع 

الجنس يرتتب عليه إيذاء بدين أو جنيس أو نفيس أو معاناة للمرأة. مبا يف ذلك 

التهديد بالقيام بأعامل من هذا القبيل أو االكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية، 

سواء حدث ذلك يف الحياة العامة أو الخاصة«.

تعريف صندوق األمم املتحدة للسكان العنف عىل أساس النوع االجتامعي )1998(:

»العنف الذي يكون فيه الرجل واملرأة معنيان والذي ينتج عن عدم التوازن يف 

عالقات السلطة بني املرأة والرجل. يكون العنف موجها مبارشة ضد املرأة ألنها إمرأة 

أو ميس املرأة بصفة متفاوتة، ويتضمن املامرسات النفسية والجسدية والجنسية 

)التهديد، التعذيب، االغتصاب، الحرمان من الحرية داخل االرسة وخارجها(. وقد 

يتضمن أيضا املامرسات التي تقودها الدولة أو الجامعات السياسية«.

تعريف منظمة الصحة العاملية للعنف)2002(:  

»أية محاولة مقصودة الستعامل القوة الجسدية أو التهديد باستعاملها ضد الذات أو 

شخص أخر أو مجموعة أشخاص أو مجتمع محيل. ينتج عنها أو يكون هناك أحتامل 

كبري أن ينتج عنها جروح أو قتل أو أعاقة أو أذى نفيس أو حرمان.



ما هو العنف؟

العنف يعني األخذ بالشدة والقوة، أو هو سلوك أو فعل يتسم بالعدوانية يصدر عن 

طرف بهدف استغالل واخضاع طرف آخر يف اطار عالقة قوة غري متكافئة مام يتسبب 

يف احداث ارضار مادية أو معنوية أو نفسية  أو اقتصادية .

ويشمل التهديد ، االجبار ،  التحكم ،  الحرمان من الحرية يف الحياة الكرمية العامة 

أو الخاصة .

مستويات وأنواع وأشكال العنف ضد النساء:

يتخذ العنف ضد النساء أو العنف املبني عىل النوع األجتامعي مستويات وأنواعا 

وأشكاال مختلفة، يقوم جميع مرتكبيها مبامرسة العنف ضد النساء يف أماكن مختلفة 

وبأشكال وأنواع مختلفة من العنف. تعريف مستويات العنف يتعامل مع مكان 

وقوع العنف، مع أن أنواع العنف متارس ضد النساء مبختلف أنواعها، أشكالها يف 

جميع املستويات .

ومستويات العنف ثالث:

1(مستوى الدولة واملؤسسات: العنف الذي متارسه الدولة واملؤسسات أو تغض 

الطرف عنه، وقد يكون يف السجون ضد السجينات أو يف املؤسسات الرسمية أو 

يرتكبه املسؤولون وال تقوم الدولة بإجراءات تكفل الحامية للنساء منه.

2(مستوى املجتمع: العنف الذي ميارس خارج أطار االرسة واملنزل فيكون أما يف 

الشارع أو يف املواصالت العامة أو يف املدرسة أو مكان العمل أو أي مكان عام.

3(مستوى االرسة: العنف الذي ميارس داخل االرسة ومن أفرادها ضد النساء الذين 

يعيشون داخل منزل االرسة، أذا كانت الزوجة أو أالخت أو األم أو األبنة أو حتى من 

يعملن يف املنزل.



أنواع العنف:

يجري عادة تحديد ستة أنواع للعنف متارس ضد النساء. قد متارس أنواع العنف 

املختلفة بشكل منفصل ضد املرأة أو يقوم الشخص العنيف بالدمج بينها بحيث ميارس 

أكرث من نوع واحد يف الوقت ذاته. كام متارس هذه األنواع يف املستويات املختلفة 

للعنف.

أنواع العنف:

العنف الجسدي.  •

العنف الجنيس.  •

العنف النفيس.  •

العنف االقتصادي.  •

العنف القانوين.  •

العنف االجتامعي.  •

أشكال العنف:

• الحرمان والقهر واالهانة والحط من الشأن وتقليل األهمية واعتبار الذات.

• التحرشات الجنسية واالغتصاب واالعتداءات الجنسية مثل مالمسة األعضاء 

واالعتداءات الجنسية داخل العائلة واالغتصاب الزوجي.

• تزويج الطفالت .

• جرائم قتل النساء .

• اإلتجار بالنساء واستغاللهن ألهداف جنسية.

• ختان الفتيات وتشويه االعضاء التناسلية.

• استغالل النساء جنسيا يف أماكن العمل واملؤسسات.

• الحرمان من املرياث أو نزع اليد عن األمالك واألموال.

• الحرمان من الدخل والحرمان من االنفاق.

• االشاعات والتشهري بالنساء والفتيات.



   

 إن كل ما سبق يؤكد أن العنف ظاهرة ومشكلة اجتامعية مركبة، مام يصعب أحيانا 

الفصل بني مستويات العنف وأنواعه وأشكاله، أذ قد ميارس العنف عىل عدة مستويات 

يف آن واحد وبأنواعه وأشكاله املختلفة. باإلضافة اىل ذلك فأن شيوع الظاهرة يف 

املجتمعات اإلنسانية جميعها وارتكاب العنف ضد النساء مبختلف األنواع واألشكال ال 

يجعله رشعيا بأي حال من األحوال وإمنا يبقى العنف مرفوضا بكل مستوياته وأنواعه 

وأشكاله ويشكل خرقا صارخا ملجموعة من الحقوق االنسانية للنساء.

*مالحظة: 

غالبية الفعاليات أدناه مبنية عىل الحوار ومشاركة الطاّلب، لذلك من مهم التشديد عىل  

أنه ال توجد إجابة صحيحة أو خاطئة، وإمنا هنالك آراء مختلفة، فأيًا كان رأي املشاركني/

ات فأنه خاص بهم وال يحق ألحد التقليل من احرتامهم.

 كذلك ومن منطلق امياننا كجمعية تؤمن بالتغيري املجتمعي وهذا مبثابة مسرية عمل 

طويلة من اجل تغيري امناط افكار كانت قد تجذرت يف عقولنا وافكارنا كمجتمع ذكوري 

يتعامل مع املرأة بدونية ، نرى أن هذا التغيري هو مسار والعمل الدؤوب واالستمرارية 

والتعاون ما بني كافة االطراف من االهل والكوادر املهنية مبجال الرتبية والتعليم 

والناشطات النسويات لهذا املجال قد تساهم يف تغيري هذا الواقع لنصل اىل مجتمع 

يؤمن يف تكافؤ الفرص وينتفي منه كافة اشكال العنف والتمييز وانتهاك حقوق االنسان. 



الفعاليات

فعالية رقم 1: 

العصف الذهني وشمس التداعيات

األهداف:-

 1. متهيد

 2. عصف ذهني ملوضوع العنف والعنف ضد النساء

 3. استكشاف املعلومات املسبقة واألفكار املختلفة عند الطاّلب

 4 . توسيع نطاق التفكري والنظر للموضوع من زوايا مختلفة

املواد املستعملة:  لوح

سري الفعالية: - 

- نضع سؤال أو مصطلح يف دائرة شمس التداعيات 

-  دعوة الطاّلب إلبداء آرائهم وأفكارهم يف املوضوع. تسّجل جميع اإلجابات عىل 

اللّوح.

- خالل العصف الذهني، ال ينبغي ألي فرد أن يصدر حكاًم، أو أن يقيّم اإلجابة 

التي يعطيها شخص آخر. 

أمثلة: 

      - العنف

      - العنف ضد النساء هو؟

      - ما هي أنواع العنف؟

تلخيص الفعالية:

_________________________________________________________

_________________________________________________________

.___________________________________________



فعالية رقم 2:

قصة األخوات مريابال

األهداف: -

 1. التعرّف عىل سبب اختيار 11/25 اليوم العاملي للعنف ضد النساء

 2. تطوير حوار بني أفراد املجموعة حول موضوع العنف ضد النساء

املواد املستعملة: قصة األخوات مريابال

سري الفعالية: 

- رسد قصة األخوات مريابال عىل املشرتكني/ات )مرفق القصة(

-  فتح نقاش من خالل توجيه أسئلة للمشرتكني مثل: ما رأيكم يف القصة؟ حسب رأيكم 

ما هي األسباب التي أّدت إلستعامل العنف ضد األخوات مريابال؟

- ماذا كان شعور مينريفا عندما قام الدكتاتور بالتحرّش فيها؟ ما هي أنواع العنف التي 

ذكرت يف القصة؟... ألخ. 

عىل املوجه/ة جمع األفكار وكتابتها عىل اللوح، ومن ثم إعطاء املعلومات الصحيحة يف 

كل ما يتعلق مبوضوع العنف ضد النساء.

تلخيص الفعالية:

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

._________________________________________

 



فعالية 3:

املحكمة
األهداف:

1. رفع الوعي بكل ما يتعلق مبفهوم العنف ضد النساء

2. رفع الوعي بأهميّة اليوم العاملي ملكافحة العنف ضد النساء

3. االنكشاف عىل وجهات نظر مختلفة

املواد املستعملة: قصة األخوات مريابال

سري الفعالية:-  يُطلب من املجموعة قراءة القّصة ثمَّ تقسم املجموعة اىل 3 أقسام:

املجموعة األوىل: مكّونة من شخصني وهم الحّكام.  )1

املجموعة الثانية : تكون مع اعتبار حقوق املرأة حقوق إنسان ومع أهميّة   )2

إحياء اليوم العاملي ملكافحة العنف ضد النساء 25\11.

املجموعة الثالثة: تكون ضد اعتبار حقوق املرأة حقوق إنسان وضد أهميّة   )3

إحياء اليوم العاملي ملكافحة العنف ضد النساء 25\11.

-عىل املجموعة الثانية والثالثة أن تحاوال إقناع الحّكام بوجهة نظرهن\م مع 

التشديد عىل إعطاء أكرث من سبب واحد.

- تُكتَب األسباب عىل اللوح ويقوم الحّكام بإصدار الحكم املناسب.

- من ثم يفتح نقاش مع املجموعة الكبرية عن وجهات النظر والحكم الصادر بعد 

املحكمة.

- ثمَّ يقوم/تقوم املوجه/ة بتلخيص الفعالية.

تلخيص الفعالية:

__________________________________________________________

__________________________________________________________

.__________________________________________________



فعالية 4:

 األفكار املسبقة
األهداف:

1.محاولة تغيري األفكار املسبقة عن موضوع العنف ضد النساء.

املواد املستعملة:-  البطاقات )انظر/ي يف امللحق(

سري الفعالية:

1. توزع البطاقات عىل املجموعة، كل فرد يختار بطاقة )أو أكرث حسب 

العدد(.

2. عىل كل فرد اإلجابة بصح أو خطأ عىل البطاقة.

3. بعد اإلجابة عن كل بطاقة، يفتح باب النقاش يف املجموعة ويتم 

تصحيح املعلومات من خالل األمثلة ومساندتها باملعلومات العلمية 

واإلحصائيات. من املهم إنهاء النقاش بإعطاء املشرتكات واملشرتكني  

األجوبة الصحيحة وتغيري األفكار املسبقة عن العنف ضد النساء.

 تلخيص الفعالية:

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

.___________________________________

 



فعالية5:

محكمة

هذه الفعالية مشابهة لفعالية املحكمة املذكورة أعاله لكن باستبدال القصة بفيديو 

يوصف قضية العنف ضد النساء )انظر/ي امللحق(

املواد املستعملة: - فيديو )يوتيوب(، جهاز عرض  

سري الفعالية:- 

 يتم تفعيل الفيديو، ثمَّ تقسم املجموعة اىل 3 أقسام:

1(املجموعة األوىل: مكّونة من شخصني وهم الحّكام.

2(املجموعة الثانية : تكون مع اعتبار حقوق املرأة حقوق إنسان، ومع أهمية إيقاف 

العنف ضد النساء

3(املجموعة الثالثة: تكون ضد اعتبار حقوق املرأة حقوق إنسان )صوت املجتمع(

-عىل املجموعة الثانية والثالثة أن تحاوال إقناع الحّكام بوجهة نظرهن\م مع التشديد 

عىل إعطاء أكرث من سبب واحد. 

-تُكتَب األسباب عىل اللوح ويقوم الحّكام بإصدار الحكم املناسب.

-ثم يفتح نقاش مع املجموعة الكبرية عن وجهات النظر املختلفة والحكم واملُصدر.

تلخيص الفعالية:

____________________________________________________________

____________________________________________________________

._______________________________________



فعالية 6:

العنف يف مجتمعنا

األهداف:

1. كشف الطالب عىل موضوع العنف من خالل مشاهدة فيديو )انظر/ي يف 

امللحق(.

2. تطوير حوار بني أفراد املجموعة حول مشاهد عنف مألوفة وقريبة من الواقع

املواد املستعملة: فيديو )يوتيوب(، جهاز عرض

سري الفعالية: ميكن اختيار أحد الفيديوهات املرفقة يف امللحق، يتم تفعيل الفيديو، 

ه حوار حول مضمون الفيديو : من ثم يُّوجَّ

فيديو 1 يوصف العنف ضد النساء

- ما رأيكم يف الفيديو؟ ماذا رأيتم؟

- هل هذه املشاهد تحصل من حولنا أيضا؟  

- ما هم أنواع العنف الذين ذكروا يف الفيديو؟

- هل ظاهرة العنف ضد النساء موجودة يف كل مجتمع )فقري، غني، متحرّض، أقل 

تحرّض(؟

- ما هم األمكان الذي حصل فيهم العنف؟

- ما هو الهدف من الفيديو؟

- عن ماذا تعرّب نهاية الفيديو؟  



فيديو 2 يوصف ظاهرة العنف ضد النساء وتعامل املجتمع:

- ما رأيكم يف الفيديو؟ ماذا رأيتم\ن؟

- هل هذه املشاهد تحصل يف مجتمعنا؟ ملاذا؟

- ما هم أنواع العنف يف الفيديو؟

- هل كنتم\ن ستترصفون بنفس الطريقة ؟

تلخيص الفعالية:

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

.___________________



الفعالية7 :

القوة حني يساء إستغاللها

األهداف:

1. التعرف عىل مفهوم القوة، العنف، املوافقة الواعية، والعالقة ما بينهم.

2. التأكيد عىل أن العنف هو استعامل للقوة.

املواد املستعملة: أوراق عادية، أوراق قاّلب، لوح

سري الفعالية:

1. ي/تكتب املوجه/ة كلمة القوة عىل الورق القاّلب وتطلب من املجموعة التفكري 

يف شخصيات لديها قوة من محيطهن/م )العائلة، العمل، الدولة( أو من العامل 

أوشخصيات من التاريخ  )دون ذكر أسامء(، ومن ثم التفكري بنوع القوة التي تتمتع 

بها الشخصية االجابات عىل الورق تحت كلمة القوة. يتم استعراض أنواع القوة 

املختلفة التي عددتها املجموعة.

2. ي/تطلب املوجه/ة من املجموعة أن تكتب كل واحد\ة عىل ورقة كلمتني او ثالث 

تصف ماذا نعني بالعنف من خالل ربطه بكلمة القوة ) مع األخذ بعني االعتبار ما 

جرى نقاشه حتى االن عن مفهوم القوة(. يجري استعراض رسيع ألجوبة املجموعة 

وتُسّجل عىل الورق القالب ثم يدار نقاش لتحديد مفهوم العنف وارتباطه باستعامل 

القوة )خالل النقاش الجامعي تشطب التعريفات التي أتفقت املجموعة أنها غري 

مالمئة لرشح معنى العنف(. ي/تكتب املوجه/ة يف بداية الصفحة التي جرى تسجيل 

التعريفات عليها  )العنف – استعامل القوة( وتعلق اىل جانب ورقة القوة. 



  3. تقسم املجموعة إىل مجموعات من أربعة ويتم توزيع مطبوعات دراسة

 )حاالت مترين 1-4(، يُطلب من كل مجموعة قراءة الحالة ومناقشتها فيام بينهم 

لتحديد فيام أذا كانت موافقة املرأة يف الحالة للقيام مبا طلب منها، تعترب موافقة 

حقيقية وملاذا ؟    

   تعرض املجموعات االجوبة وتسجل كلمة املوافقة برأس صفحة ورق قالب 

ويطلب تحديد مفهوم ورشوط املوافقة الحقيقية. ي/تقوم املوجه/ة بإلصاق ورقة 

املوافقة الحقيقية اىل جانب ورقة القوة وورقة العنف. 

 تلخيص الفعالية:

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

.__________________________________



التوجيهات للموجه/ة:

- من املهم أن ي/تقوم املوجه/ة برشح كون القوة قد تكون حقيقية واقعية أو 

متخيلة، وأن مصادر القوة متعددة قد تكون املال أو املكانة االجتامعية أو السن 

أو السطوة وليست بالرضورة دامئا قوة جسدية.

- مفضل أن ي/تقوم املوجه/ة باإلشارة اىل أن استعامل القوة من املمكن أن يكون 

إيجابيًا أو سلبيًا عندما يُساء استعامل القوة.

- تلخيص التعريفات املتعلقة بالعنف وتوضيح أنها تكون مرتبطة باستعامل نوع 

من أنواع القوة، قوة حقيقية أو متخيلة.

- من املفضل أن تقوم املوجه/ة خالل النقاش بتوجيه االسئلة التي من شأنها 

أن تقود املجموعة اىل استنتاج العالقة ما بني القوة ومصادرها وأدوار النوع 

االجتامعي يف املجتمع وبالتايل عالقة العنف بأدوار النوع االجتامعي. مثال 

تقوم بتوجيه أسئلة حول: من أين يستمد الناس القوة، مصادر القوة ؟من ميلك 

إمكانيات إمتالك مصادر القوة هذه ؟

- يف نهاية الجلسة من املهم أن ي/تقوم املوجه/ة باإلشارة اىل الثالث أوراق التي 

ُعلّقت )القوة، العنف، املوافقة الحقيقية( للتشديد عىل أهم ما ورد فيها من 

تعريفات واالشارة اىل العالقة فيام بينها.
 



الفعالية 8:

العنف املامرس ضد النساء مفهوم وتعريف

األهداف:

1. تحديد مفهوم العنف ضد النساء / العنف املبني عىل النوع االجتامعي.

2. كشف املجموعة إىل تعريف العنف يف الرشعية الدولية.

3. مقارنة التعريفات املختلفة للعنف ضد النساء. 

4. مناقشة مفهوم العنف املبني عىل النوع االجتامعي.

5. تكتب املجموعة تعريف للعنف بحسب فهمها للمضامني

املواد املستعملة:-  ورق قالب وأقالم، ورقة التمرين - تعريفات العنف يف الرشعية 

الدولية.

سري الفعالية:

1. تكتب عىل اللوح القالب املصطلحات التي عولجت يف الجلسات السابقة، النوع 

االجتامعي، القوة، سوء أستخدام القوة، العنف واملوافقة الحقيقية.

2. تقسم املجموعة إىل مجموعات من 3-4 ويطلب منهن\م وضع تعريف للعنف 

املبني عىل النوع االجتامعي من خالل استعامل املصطلحات التي كتبت عىل اللوح.

3. تعرض كل مجموعة أمام الباقني التعريف الذي وضعته ويناقش بشكل جامعي 

رسيع.. 



عىل أن يتم الرتكيز حول االسئلة التالية:

         - هل إستعملت املجموعة املصطلحات كلها ؟

         - هل نجحت يف أن تعرف جيدا العنف املبني عىل النوع االجتامعي؟

         - ما هي أوجه الشبه فيام بني التعريفات املختلف؟

4. ي/تقوم املوجه/ة بتوزيع ورقة مترين« تعريف العنف يف الرشعية الدولية« 

وتناقش كل مجموعة أوجه الشبه واالختالف بني التعريف الذي وضعته املجموعة 

واملوجود يف التمرين.

5. بعد استعراض أفكار املجموعات )من خالل مقارنة التعريفات املتخلفة(، يدار 

نقاش يهدف إىل االتفاق عىل تعريف مناسب للعنف املبني عىل االجتامعي )أي 

كتابة تعريف صادر من املجموعة الكبرية(.

 تلخيص الفعالية:

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

._____________________________________



التوجيهات للموجه/ة:

- من املفضل أن ي/تقوم املوجه/ة بتذكري رسيع ملفهوم املصطلحات الثالث من 

الجلسة الثانية يف البداية عند كتابتها.

- من املهم أن ي/تقوم املوجه/ة بالتأكد من أن التعريفات التي وضعتها 

املجموعات للعنف تعرّب عن فهم املصطلحات وتعمق يف العالقة فيام بينها عندما 

يجري الحديث عن العنف املبني عىل النوع االجتامعي.

- قد ي/تحتاج املوجه/ة للوقوف عىل بعض املفاهيم والعالقات بني املصطلحات 

ورشحها مجددا يف حال إتضح عدم فهم أو لبس لدى البعض.

- سيكون مفيدا خالل النقاش االشارة اىل العوامل املركزية املشرتكة يف كل 

التعريفات التي طرحتها املجموعات أو تلك التي وردت يف الرشعية الدولية للعنف 

املبني عىل النوع االجتامعي.

- التأكيد أنه ال يفرض عىل أي طرف استعامل تعريف محدد من الرشعية الدولية 

دون غريه وأن توطني التعريف قد يسهل يف فهم وتحليل العنف بشكل أفضل يف 

كل بلد وبلد.

 



فعالية 9:

هل أنصفت األمثال الشعبية املرأة؟

األهداف:

1. إعادة النظر يف مقوالت وأمثال شعبية تقليدية مهينة للمرأة.

املواد املستعملة: بطاقات أمثال، أوراق

سري الفعالية: تقسم املجموعة إىل أزواج أو مجموعات صغرية.

1. توزّع عىل كل مجموعة بطاقات ألمثلة ومقوالت شعبية شائعة )بحسب العدد، 

انظر/ي امللحق( متّس باملرأة.

2. تقوم املجموعة بكتابة الّصفات التي يوحيها املثل أو املقولة عن املرأة.

  

3. تقوم املجموعة بكتابة مقولة بديلة.

4. تعرض كل مجموعة ما كتبته ويّوجه لها أسئلة نقاشية: ما رأيهم باملثل؟ هل هو 

صحيح؟ ملاذا ميّس باملرأة؟

 تلخيص الفعالية:

__________________________________________________________

__________________________________________________________

.______________

 



 امللحق

فعالية 4 : »أفكار مسبقة«

البطاقات:

-العنف بشكل عام موجود يف العائالت الفقرية.

-الرجل العنيف هو عادة مدمن عىل الكحول و/او املخدرات.

-املرأة املعنفة هي امرأة ضعيفة الشخصية وغري متعلمة.

-كل امرأة ممكن ان تكون امرأة معنفة.

-هنالك مواقف يسمح للرجل بصفع زوجته او رضبها بأشكال أخرى.

-كل رجل ممكن ان يكون عنيف مع زوجته وهذا أمر طبيعي جدا.

-الرجل العنيف هو رجل ضعيف الشخصية وعديم الثقه بنفسه.

-العنف يف العائلة يعترب جرمية يعاقب عليها القانون ومرفوضة قانونيا 

واجتامعيا ودينيا.

-مسؤولية حدوث العنف تقع عىل كال الزوجني.

-الزوجة الجيدة واملطيعة ال ميكن ان تتعرض للعنف.

-الرجل العنيف مع زوجته ليس بالرضورة ان يكون عنيف مع أوالده.

-االنفصال/ الطالق هو الحل الوحيد أمام الزوجة املعنفة.

-التحرّش الجنيس يحدث فقط يف األماكن الخالية.

-املعتدي جنسيًا هو شخص غريب .

التحرش الجنيس ميكن أن يحدث من خالل نظرات العينني.

-الفتاة التي ترتدي مالبس محتشمة ال تتعرض للعنف الجنيس.
 

 



فعالية 6:

https://www.youtube.com/watch?v=mD-aE0YmFBk

194s=https://www.youtube.com/watch?v=rftAxbm3Nsc&t

فعالية 5:

https://www.youtube.com/watch?v=VPi9hgWQyg4



فعالية 9:

1.  صّحلها جوز وقالت عنه إعور

2. املرا عقلها ناقص/ املرا بنص عقل

3. هّم البنات للمامت

4.  دلل ابنك بغنيك ودلل بنتك بتخزيك

5. شهادة البنت مطبخها

6. البنت يا جيزتها يا جنازتها / البنت يا تسرتها يا تقربها

7. املرا متل السجادة كل فرتة بدها نفض

8. املرا متل الزيتون ما بيحىل إال بالرص

9. إذا بدك مرتك تلني عليك بحطب التني

10. إم الولد بخري وإم البنت بويل

11.  املرأة لو وصلت املريخ مصريها للطبيخ
 

  





 » انت مش لحالك »

مركز مساعدة ضحايا العنف الجنيس والجسدي 

04-6566813


