مع الناجني والناجيات من العنف
املبني على �أ�سا�س النوع الإجتماعي
دليل مرجعي تدريبي للعاملني والعامالت في اخلطوط األمامية

�إعداد :د .جنان الأ�سطة
�ساعد يف الإعداد :د .دمية دند�شي -الآن�سة غيدا عناين
تعب بال�ضرورة عن وكالة الأمم املتحدة لإغاثة وت�شغيل الالجئني الفل�سطينيني يف ال�شرق الأدنى
�إن الآراء الواردة يف هذا الدليل ال رّ
(الأنروا)
حول وكالة الأمم املتحدة لإغاثة وت�شغيل الالجئني الفل�سطينيني يف ال�شرق الأدنى (الأنروا):
توفر الأونروا امل�ساعدة واحلماية وك�سب الت�أييد حلوايل  4,8مليون الجئ فل�سطيني م�سجل لديها يف منطقة ال�شرق الأو�سط.
وت�شتمل خدمات الوكالة على التعليم والرعاية ال�صحية والإغاثة والبنية التحتية وحت�سني املخيمات وامل�ساندة املجتمعية والتمويل
ال�صغري واال�ستجابة الطارئة مبا يف ذلك يف �أوقات النزاعات امل�سلحة.
يف �أعقاب ال�صراع العربي الإ�سرائيلي عام  ،1948ت�أ�س�ست الأونروا مبوجب قرار اجلمعية العامةللأمم املتحدة رقم ( 302رابعا)
يف  8كانون �أول عام  1949لغر�ض تقدمي الإغاثةاملبا�شرة وبرامج الت�شغيل لالجئني الفل�سطينيني .وقد بد�أت الوكالة عملياتها
امليدانيةيف الأول من �أيار عام .1950
ويف غياب حل مل�شكلة الالجئني الفل�سطينيني ،تقوم اجلمعية العامة بالتجديد املتكرر لوالية الأونروا ،وميتد �آخر جتديد حتى 30
حزيران.2014
منذ ن�ش�أتها تقدم الأونروا خدماتها يف �أوقات الهدوء الن�سبي يف ال�شرق الأو�سط ويف �أوقات النزاعات.
ويعرب عمل الأونروا عن التزام املجتمع الدويل بالتنمية الب�شرية لالجئني الفل�سطينيني وم�ساعدتهم على:
 اكت�ساب املعرفة واملهارات. عي�ش حياة طويلة و�صحية. حتقيق م�ستويات معي�شة الئقة. -التمتع بحقوق الإن�سان �إىل �أق�صى جمال ممكن.

© حقوق الطبع حمفوظة
وكالة الأمم املتحدة لإغاثة وت�شغيل الالجئني الفل�سطينيني يف ال�شرق الأدنى (الأونروا) 2011

تقدمي

تقدمي
لنائبة املفو�ض العام للأونروا ال�سيدة مارغوت �إلي�س
تعترب الأونروا امل�ساواة يف النوع االجتماعي ومتكني املر�أة من �أولوياتها الق�صوى ،وقد حققت الكثري من النجاح على مدى وجودها
وعملها .وتقوم الأونروا حاليا بالبناء على هذا العمل للتعامل مع ق�ضية نوع اجتماعي �صعبة ومهمة يف �آن واحد :العنف املبني على
النوع االجتماعي .يف�سد العنف املبني على النوع االجتماعي حياة عدد كبري من الالجئني الفل�سطينيني ،وي�شكل عائقا �أ�سا�سيا �أمام
الكثري من الن�ساء ،والبنات ،والأوالد يف حتقيق �إمكانياتهم الكاملة .ولتحقيق �أهداف التنمية الب�شرية اخلا�صة بها ،ينبغي على
الأونروا اال�ستجابة لهذه امل�شكلة اخلطرية.
يف ال�سنوات الأخرية� ،أ�صبح العنف املبني على النوع االجتماعي م�صدر قلق رئي�سي لنظام الأمم املتحدة ككل .يف جميع �أنحاء
العامل� ،أ�شري �إىل العنف املبني على النوع االجتماعي من قبل اخلرباء وممار�سي التنمية كعقبة �أ�سا�سية �أمام العدالة ،وال�سالم،
والق�ضاء على الفقر .وا�ستجابة للقلق الدويل ،تبنت اجلمعية العمومية للأمم املتحدة يف جل�ستها الواحدة وال�ستني عام 2006
القرار  143لتقوية اجلهود للق�ضاء على العنف �ضد الن�ساء .ويدعو القرار ويحث هيئات الأمم املتحدة ،وم�ؤ�س�ساتها ،و�صناديقها
وبراجمها على تعزيز التن�سيق وتكثيف اجلهود للق�ضاء على العنف �ضد املر�أة .كما �أطلق الأمني العام للأمم املتحدة حملة للأعوام
� 2015 - 2008سميت «االحتاد للق�ضاء على العنف �ضد املر�أة» بغر�ض التوعية العامة وزيادة الإرادة ال�سيا�سية واملوارد ملنع جميع
�أ�شكال العنف �ضد املر�أة والبنات حول العامل واال�ستجابة لها .ويتما�شى موقف الأمم املتحدة مع الهيئات الدولية والإقليمية
الأخرى ،مثل اجلامعة العربية ومنظمة الن�ساء العرب ،والذين بد�ؤوا يف االعرتاف مب�شكلة العنف �ضد املر�أة والتعامل معها.
وتعمل الأونروا على �صياغة ا�ستجابة �شاملة ومتعددة القطاعات للعنف املبني على النوع االجتماعي؛ كما يتم الت�أ�سي�س لأنظمة
�إحالة للناجني من العنف املبني على النوع االجتماعي يف كل من مناطق عملها اخلم�سة .تختلف هذه الأنظمة تبعا لقدرات املكتب
امليداين ،والهياكل الوطنية املوجودة ،وتوفر مقدمي اخلدمات اخلارجيني� .إال �أن جميع الأنظمة �ست�شرك موظفي الأونروا يف
اكت�شاف حاالت العنف املبني على النوع االجتماعي واال�ستجابة لها .يعمل هذا الدليل على �إر�شاد العاملني يف قطاعات ال�صحة،
والتعليم واخلدمات االجتماعية مل�ساعدتهم يف حتديات هذا العمل .كما ي�شكل هذا الدليل التدريبي ،والأنظمة الذي �سي�ساعد على
�إن�شاءها� ،إرثا دائما اللتزام الأونروا نحو حتقيق امل�ساواة يف النوع االجتماعي وحماية حقوق الن�ساء ،والرجال ،والبنات والأوالد.
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مقدمة

001
مقدمة:
االجتماعي ظاهرة تتواجد يف جميع املجتمعات ب�أ�شكال عديدة و�أنواع كثرية ،وهذا العنف
املبني على �أ�سا�س ال ّنوع
ّ
• ُيع ُّد العنف ّ
تتناقله الأجيال ب�سبب عوامل اجتماع ّية وثقاف ّية ت�ؤ ّثر يف التن�شئة االجتماع ّية.
•بال ّرغم من �أ ّنه عنف يطال اجلن�سني �إالّ �أنّ ن�سبة الن�ساء املع َّر�ضات له تفوق ن�سبة الرجال كث ًريا.
االجتماعي تتواجد يف البلدان العربية بن�سب متفاوتة� ،إالّ �أنّ معرفة حجم امل�شكلة
املبني على �أ�سا�س النوع
•وظاهرة العنف
ّ
ّ
ومدى ت�أثريها يف ك ّل بلد من هذه البلدان �صعب لعدّة عوامل �أه ّمها ق ّلة الدّرا�سات والأبحاث املتع ّلقة بهذا املو�ضوع ،وهي يف الواقع
درا�سات و�أبحاث غال ًبا ما تتناول العنف �ضد املر�أة.
•يف نظرة �سريعة على ما توافر لدينا من الدرا�سات املتعلقة بالعنف العائلي والتي �أجريت يف خميمات الالجئني الفل�سطينيني،
يظهرما يلي:
 .1حجم امل�شكلة
ُ
جري على ع ّينة م�ؤ َّلفة من  2590عائلة تعي�ش يف  12خم ّيم للالجئني الفل�سطينيني املتواجدين
أ�سري �أ َ
	•�أظهرت نتائج م�سح � ّ
يف اململكة الأردنية الها�شمية � ،أنّ معدّل �ضرب الزوجات خالل احلياة هو .%44.7
	•كما �أظهرت النتائج �أنّ ن�سبة الرجال الذين �أق ّروا ب�ضربهم لزوجاتهم �أعلى من ن�سبة الن�ساء اللواتي �أق َر ْرنَ بتع ّر�ضهنَّ
لل�ضرب بن�سبة  %48.9مقابل ( % 42.5اخلواجة.)2005 ،
	•كذلك �أظهرت درا�سة عن العنف العائلي ملركز بي�سان للبحوث والإمناء ّمتت عام � ،1995أنّ  %35من املبحوثات ال ّلواتي
والكالمي املتك ّرر ،بينما �أق ّرت  % 21من املبحوثات ب�أ ّنهنَّ تع ّر�ضن
النف�سي
�شملتهنّ الدّرا�سة �أقررنَ ب�أ ّنهنَّ يتع ّر�ضنَ للعنف
ّ
ّ
اجل�سدي احلادّ.
اجل�سدي ،وحوايل  % 9ب�أ ّنهنَّ تع ّر�ضن للعنف
للعنف
ّ
ّ
	•كما �أظهرت النتائج �أنّ ثلث الن�ساء يف امل�سوح التي �أجراها مركز بي�سان خالل  1999-1998ال ميلكن حقّ قرار ا�ستعمال
م�صروف البيت كما تراه الواحدة منهنّ منا�سب ًا ،وما هذا �إالّ م� ّؤ�شر على العنف االقت�صادي الذي يطال املر�أة داخل الأ�سرة
يف الأردن.
 .2العنف اجلن�سي
ً
َّ
	•�أظهرت درا�سة مركز بي�سان املذكورة �سابقا �أنّ  % 7من الفتيات �ضمن عينة البحث �أق َر ْرنَ ب�أنهنَّ تع َّر�ضنَ مل�ضايقات جن�سية
من قبل �أحد �أخوتهنَّ  ،ووقع االغت�صاب من قبل الأب على ما ن�سبته  %4من املبحوثات.
	•كذلك ب ّي َن ْت نتائج م�سحني وطنيينّ �أجراهما مركز بي�سان يف العامني  1998و� 1999أنّ  % 21و % 23من الن�ساء قام
�أزواجهنَّ مبمار�سة اجلن�س معهنَّ دون ر�ضاهنَّ خالل ال�سنة ال�سابقة للم�سح.
ال�صح ّية التّابعة للأنروا يف �صيدا لبنان ملتابعة احلمل
	•كذلك ف�إنّ  %26.2من ال�س ّيدات احلوامل املرتدّدات على املراكز
ّ
اجلن�سي (حموري.)2008 ،
�أق َر ْرنَ ب�أ ّنهنّ تع ّر�ضن للإكراه على اجلماع
ّ
 .3العنف خالل احلمل
العاطفي ،خالل
اجلن�سي،
اجل�سدي،
	•�أظهرت درا�سة حموري � 2007أنّ  % 68.8من احلوامل تع ّر�ضن لنوع من �أنواع العنف
ّ
ّ
ّ
فرتة زواجهنّ  ،و�أنّ العنف خالل احلمل ترابط مع وجود عنف �سابق (حموري.)2007 ،
اجل�سدي خالل العام ال�سّ ابق
�صح ّي تع ّر�ضنَ للعنف
ّ
	•كما �أظهرت درا�سة �أخرى �أنّ  %19من احلوامل املرتدّدات على مركز ّ
اجل�سدي خالل احلمل) حموري.)2009 ،
للدّرا�سة و�أنّ  %11.4من احلوامل �أقررن ب�أ ّنهنَّ تع ّر�ضنَ للعنف
ّ

 .5مرتكب العنف
	•بينت نتائج درا�سة حول العنف متت يف غزة من قبل مركز �ش�ؤون املر�أة عام � ، 2001أن الزوج هو امل�س�ؤول الأول عن حوايل
 % 97من حاالت العنف و �أن  %10.5من الن�ساء املعنفات يتلقني فعل العنف من والدي الزوج.
 .6العوامل امل�ؤثرة بالعنف
	•�أظهرت درا�سة غزة  2001املذكورة �سابقا �أن هناك عالقة بني �صلة القرابة ودرجتها بني الزوجني وبني تعدد املعنفني ،حيث
بلغت ن�سبة املعنفات املتزوجات من �أقارب من الدرجة الأوىل ويتلقني العنف من �أفرادالأ�سرة املختلفني  % 16.5مقارنة
بـ  % 12.9من الن�ساء املتزوجات من نف�س القرابة و  %10.3من الن�ساء املتزوجات من قرابة �أخرى؛ و�أن العنف ب�أ�شكاله
املختلفة �أكرث حدوث ًا بني الأزواج ال�شابة منه بني الأكرث تقدم ًا يف العمر ،حيث بلغ معدل العمر عند الزواج لدى الأزواج
املعنفني � 22سنة والزوجات املعنفات � 18سنة ح�سب نتائج درا�سة مركز �ش�ؤون املر�أة يف غزة يف العام .2001
	•كما �أن هناك عالقة عك�سية بني العمر والتعر�ض للعنف اجل�سدي ح�سب بيانات م�سح ال�شباب الذي نفذه الإح�صاء عام
2003
	•حيث انخف�ضت ن�سب العنف مع تقدم العمر وذلك لكلى اجلن�سني ،فيما برزت الفوارق بني الذكور والإناث �ضمن الفئة
العمرية � 11 -10سنة بقيمة مقدارها  % 4.6ل�صالح الذكور.
	•كذلك �شكلت البطالة والوفاة وال�سجن لأحد �أفراد الأ�سرة عوامل م�س ّرعة حلدوث اللعنف �ضد الن�ساء داخل الأ�سرة.
 .7املواقف و الآراء املتعلقة بالعنف الأ�سري
أجري على ع ّينة من  3100عائلة تعي�ش يف  12خميم لالجئني الفل�سطينيني املتواجدين يف الأردن
أ�سري � َ
	•�أظهرت نتائج م�سح � ّ
�أنّ  %61.8من ال�س ّيدات و %60.1من الرجال توافق على �ضرب الزوجات يف حال ح�صول تق�صري ببع�ض الأعمال املنزل ّية؛
ارتفاعا عند الن�ساء والرجال الأ�صغر �س ًّنا( .اخلواجة)2004 ،
	•وكانت هذه الن�سب �أكرث
ً
االجتماعي (اجلندر) ت�أثريات �سلبية عديدة على الفرد واملجتمع ،و�أنه يعيق
املبني على �أ�سا�س ال ّنوع
ّ
•من املعروف �أنّ للعنف ّ
حتقيق �سل�سلة كبرية من �أهداف التنمية ،فهو يتعار�ض مع مبادئ احرتام حقوق الإن�سان وحتقيق امل�ساواة بني الأفراد ،كذلك
يعيق حماولة الق�ضاء على الفقر.
•�إالّ �أنّ مكافحته تتط ّلب تعاون ًا ما بني �أع�ضاء املجتمع املحلي و�شرائحه كافة ،وال �س ّيما ما بني العاملني/ات يف اخلطوط
ب�شكل عام،
الأمام ّية يف ك ّل من القطاعات ال�صح ّية والرتبو ّية واالجتماع ّية .فه�ؤالء الأ�شخا�ص على �صلة مبا�شرة مع الأ�سر ٍ
أ�سا�سي يف تق�صّ ي حاالت العنف وتوفري الدعم والإر�شاد ل�ضحايا
والن�ساء والأطفال ب�شكل خا�صّ  ،وبا�ستطاعتهم لعب دور � ّ
العنف و�إحالتهم �إىل اخلدمات املخت�صة املختلفة.
•من هنا جاء الدليل املرجعي التدريبي هذا ل ُي�ستخدَم من �أجل تعزيز ون�شر املعرفة ،والتوجهات ،واملواقف ،واملهارات الالزمة
واملي�سّ رة للعمل على احل ّد من العنف املبني على �أ�سا�س النوع االجتماعي ،وذلك من خالل تعزيز مهارات مقدمي الرعاية االولية.
• يحاول الدليل عر�ض مفاهيم العنف املبني على �أ�سا�س النوع االجتماعي ،والعوامل امل�ؤثرة فيه مبو�ضوعية وجت ّرد ،

مقدمة

 .4جرائم ال�شرف
	•بينت �سجالت مركز املر�أة للإر�شاد القانوين واالجتماعي يف فل�سطني املحتلة �أن  31امر�أة تعر�ضن للقتل �سنة  2003نتيجة
جرائم بذريعة “ال�شرف”.

002

مقدمة

003
�إ�ضاف ًة �إىل الآثار الناجتة عنه ،ور�سم مبادئ مهارات التق�صي والإر�شاد والإحالة حلاالت العنف و�أدوار كل من املر�شدين/ات
الإجتماعيني/ات ،املربني/ات والعاملني/ات ال�صحيني/ات.
ً
ارتباطا بالعنف �ض ّد املر�أة لوفرة الدرا�سات يف هذا املجال وندرتها يف مو�ضوع العنف �ض ّد
•�إالّ �أنّ �أكرث املعلومات الواردة �أ�ش ّد
الرجل؛ فاقت�ضى التنويه.
•فيما يلي عر�ض لأهداف هذا الدليل وحتديد الفئة التي ميكنها اال�ستفادة منه ،وتقدمي للإر�شادات العملية ال�ستخدامه ،وبع�ض
التوجيهات للمي�سّ رين/ات لي�ش ّكل �أدا ًة مفيدة وف ّعالة حتاول تقدمي خارطة طريق حول كيفية ا�ستخدام املنهجيات الت�شاركية
�أثناء التدريب.
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ُو ِ�ضع هذا الدليل ك�أدا ٍة تدريبية لتعزيز املعرفة ،واملهارات ،واملواقف الالزمة واملي�سّ رة لتق�صي حاالت العنف املبني على �أ�سا�س النوع
الإجتماعي وتقدمي اخلدمة الأولية ل�ضحاياه  ،وهو يهدف �إىل:
	•زيادة املعرفة حول مفهوم العنف املبني على �أ�سا�س النوع االجتماعي واملفاهيم املرتبطة به.
	•التعرف على العوامل امل�ؤدية �إىل العنف املبني على �أ�سا�س النوع االجتماعي وانعكا�ساته على الفرد والأ�سرة واملجتمع.
	•تعزيز مهارات التق�صي والإ�ستماع والإر�شاد والإحالة ل�ضحايا العنف املبني على �أ�سا�س النوع الإجتماعي.
	•تعريف �أدوار العاملني/ات يف املجال الرتبوي الإجتماعي وال�صحي يف دعم �ضحايا العنف املبني على �أ�سا�س النوع الإجتماعي
االجتماعي وم�ساندة �ضحاياه.
املبني على �أ�سا�س النوع
ّ
معني مبناه�ضة ومكافحة العنف ّ
ي�أخذ الدّليل بعني االعتبار �أنّ اجلميع ّ
وبالتايل يقدم الدّليل املعلومات ال�ضرورية واملهارات الالزمة لتدريب مد ّربي العاملني والعامالت يف اخلطوط الأمام ّية ومن لديهم
ات�صال مبا�شر مع الن�ساء والرجال والأطفال ليتم ّكنوا من لعب الدور الالزم يف هذه امله ّمة.
يعتربال�س�ؤال عن العنف ،والإ�صغاء ،والدّعم� ،أول خطوات التدخل و�أق ّل ما ميكن �أن يقدّم لل ّناجني/ات من العنف ،بينما تتمحور
مه ّمات مقدمي الرعاية ال�صّ ّح ّية الأ ّول ّية والعاملني االجتماع ّيني على تقدمي امل�شورة وامل�ساعدة والتوثيق.
�أ ّما املر ُبون واملعلمون في�شمل دورهم التع ّرف على احلاالت ،و�إحالتها للمخت�صّ ني ،ف�ض ًال عن �أنّ دورهم الرتبوي يف تعليم �أ�س�س
و�ضروري للوقاية من
امل�ساواة بني اجلن�سني وتطبيقها يف املجتمع ،والتوعية على الطرق ال�سلمية املختلفة حل ّل النزاعات هو دور هام
ّ
العنف و احلد من انت�شاره.
�إال �أنه يجدر الإ�شارة �أن هذه الأدوار ،كما مت توزيعها يف هذا الدليل ،لي�ست ثابتة �أومرتبطة بفئة دون �أخرى و�أنه من املمكن التداخل
فيما بينها .قد ي�ضطر املربي يف بع�ض املواقع �إىل لعب دور العامل الإجتماعي مثال و بالتايل �سيعمد �إىل ا�ستخدام املهارات املذكورة
�ضمن دور العامل الإجتماعي.

الهدف

الهدف

َمن ي�ستطيع ا�ستخدام هذا الدليل؟
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َمن ي�ستطيع ا�ستخدام هذا الدليل؟
يتوجه هذا الدّليل ب�شكل رئي�سي �إىل مد ّربي العاملني/ات االجتماع ّيني/ات والعاملني/ات ال�صحيني/ات والرتبويني/ات.
ّ
ّ
وخمططي ومن ّفذي
االجتماعي،
املبني على �أ�سا�س النوع
كما ميكن للتدريب �أن ّ
ّ
يوجه �إىل وا�ضعي الربامج اخلا�صة مبناه�ضة العنف ّ
املحليّ ،
الربامج ال�صحيةّ ،
واملنظمات الدين ّية العاملة يف خمتلف البلدان العرب ّية يف جماالت حقوق الإن�سان
ومنظمات املجتمع
ّ
املحلي اخلا�صّ ة بالن�ساء و/
االجتماعي ،وحقوق املر�أة والطفل ،وجمموعات دعم الأقران يف املجتمع
املبني على �أ�سا�س النوع
ّ
ّ
والعنف ّ
االجتماعي.
املبني على �أ�سا�س النوع
ّ
�أو الناجني والناجيات من العنف ّ
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وعملي داعم للعاملني والعامالت يف اخلطوط الأمام ّية للرعاية.
نظري
• يعترب الدليل مبثابة مرجع ّ
ّ
• هو لي�س و�صفة عمل ّية جاهزة ،بل �أداة ت�ساعد على تو�ضيح ور�سم �أطر مهن ّية وعمل ّية ،وعلى حت�سني نوع ّية �أداء اخلدمة املقدّمة
االجتماعي وجودتها.
املبني على �أ�سا�س النوع
ّ
حلاالت العنف ّ
• للمد ّرب احلرية بانتقاء التمارين ا ّلتي يراها �أكرث مالءمة �أو منا�سبة للم�شاركني.
املهم �أن يرتافق هذا الدّليل مع ور�شة عمل توجيه ّية و�/أو تدريب ّية تع ّرف امل�شاركني/ات على ماهية الدّليل ،وحمتوياته،
• من ّ
ومنهج ّيته ،وجماالت ا�ستخدامه .فهي ت�ضمن ا�ستعما ًال وافي ًا وف ّعا ًال للموارد .لذلك ،من امل�ستح�سن ت�شجيع اجلهات امللتزمة
با�ستخدام هذا الدّليل من ّ
منظمات و�أفراد ،على امل�شاركة يف ور�شة العمل التوجيه ّية و�/أو التدريب ّية

كيف ّية ا�ستخدام الدليل

كيف ّية ا�ستخدام الدليل

حمتوى الوحدات
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حمتوى الوحدات
ُ�صمم الدليل بحيث ي�ضم  8وحدات ت�شكل كل وحدة جل�سة لور�شة عمل مع �أهداف وا�ضحة ،و�أن�شطة ،و�إر�شادات للمي�سّ ر/ة .تت�ألف
كل وحدة من :
• العنوان :ي�شري �إلى مو�ضوع الوحدة
املي�سر/ة على تقدميها ب�صيغته/ا اخلا�صة �إلى
• الوحدة يف كلمات :عر�ض تلخي�صي عن ما �سيتم مناق�شته يف الوحدة كي ت�ساعد ّ
امل�شاركني وامل�شاركات
• املدة :الوقت الالزم لإجناز ّكل وحدة وكل ن�شاط
• �أهداف الوحدة :ي�ستعر�ض هذا الق�سم هدف الوحدة �إ�ضافةً �إلى النتائج املتوقَّعة
�ساعدة نظرية ومبنية على �أدلة ذات �صلة مبو�ضوع الوحدة ،ين�صح املي�سر/ة بقراءتها قبل البدء
• معلومات �أ�سا�سية :معلومات ُم ِ
• اخلطوات التنفيذية � :أي طريقة تقدمي الوحدة و تت�ضمن:
 برنامج الوحدة :تتناول �أن�شطة الوحدة الأ�سا�سية واملدّة املطلوبة.الأن�شطة الأ�سا�سية :لك ّل وحدة ن�شاط عر�ض خطوة بخطوة .ويف ك ّل ن�شاط ّمت ذكر املدة ،واملواد ،والغاية ،واخلطوات ب�شكلوا�ضح و�سهل و كيفية تقييمه
 املواد :الئحة مبا يحتاج �إليه املي�سّ ر/ة لتنفيذ الن�شاط االفتتاحية :نقطة انطالق اجلل�سة /الوحدة .ميكن لالفتتاحية �أن تكون عبارة عن ن�شاط/مترين للتعريف بالوحدة/اجلل�سةاملحدّدة.
اخلامتة :نظرة موجزة على الن�شاط املط َّبق ،وتقييمه ،وعالقته ب�أهداف الوحدة .ميكن �أن تكون اخلامتة عبارة عن نقا�شجمموعة �أو حوار مع �أ�سئلة مفتوحة ،كما ميكن �أن تكون عبارة عن مترين ق�صري
• تقييم الوحدة :كل وحدة تنتهي بتمرين �صغري لتقييم الوحدة ككل  :معلومات و�أن�شطة
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�صم َمت
يف ما يلي بع�ض املرتكزات امل�ساعدة للمد ّربني/ات يف تي�سري اجلل�سات .حيث �أنّ الأن�شطة املختلفة املذكورة يف اجلل�سات ِّ
االجتماعي.
أ�سري ،وم�ساواة النوع
الديناميكي
لت�شجع على احلوار ،والتفكري
والنقدي ،وم�شاركة الأفكار وامل�شاعر املتع ّلقة بالعنف ال ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
 .1التح�ضري للدورة التدريبية
عند التح�ضري لور�شة العمل التدريب ّية ،على املد ّرب/ة احلر�ص على:
االجتماعي لك ّل جمتمع ند ّرب فيه ،و�إجراء التعديالت الالزمة ليالئم التدريب عادات و�أفكار املجتمع
	•معرفة الواقع الثقا ّيف
ّ
املحلي وا�ستقاء الأمثلة من الواقع.
ّ
	•التع ّرف على املجموعة امل�ستهدَ فة بالتدريبَ :من �سند ّرب ومن ّكن ون�شارك؟ معرفة مالمح امل�شاركني/ات.
	•حت�ضري املواد ال ّالزمة لك ّل ن�شاط.
	•حت�ضري املكان :الأف�ضل �أن يجل�س امل�شاركون على �شكل دائرة (يعزّز امل�شاركة بني املجموعات ويخ ّفف من الرتكيز على
املدرب)� ،أو �شكل ( Uيزيد التفاعل بني املدرب وامل�شاركني وي�ستوعب عددًا �أكرب من امل�شاركني).
� .2أثناء التطبيق
	•الإتفاق على قواعد اجلل�سة التدريبية :االلتزام بالوقت ،الإ�صغاء املتبادل وعدم املقاطعة.
	•ا�شراك اجلميع م�شاركة فعالة باحلوار والنقا�ش.
ّ
	•ت�شجيع طرح الآراء رغم اختالفها� .إحرتام و تقبل �آراء امل�شاركني والرتكيز على �أن االختالفات تغني الفكر .كل �شخ�ص له
�آراءه التي تو�صل اليها من خالل حياته ال�شخ�صية والعملية ،وعلينا �أن نحرتمها ونقدّرها.
	•تي�سري تبادل اخلربات واملعرفة واملهارات لك ّل م�شارك/ة .الطلب من امل�شاركني وامل�شاركات ربط املوا�ضيع بخرباتهم
العملية و�إعطاء �أمثلة تو�ضيحية من حياتهم اليومية والعملية ،و�إدارة النقا�ش اعتماد ًا على خربات امل�شاركني/ات.
	•الت�شجيع على التغذية الراجعة والتفكري الب َناء .من املهم الت�شجيع على �إتاحة الفر�ص املتك ّررة للتفكري ،والتعبريعن الآراء
بالوحدات والتمارين ،وتقييم جتربة امل�شاركني وامل�شاركات.
	•مراعاة املراحل املختلفة التي متر بها املجموعة واالنتباه با�ستمرار ملزاج امل�شاركني وامل�شاركات وم�شاعرهم .مثال �إذا �شعر
املدرب/ة برتاجع طاقة امل�شاركني وامل�شاركات ،عليه/ا اللجوء �إىل متارين تعيد احليوية جلو املجموعة وتن�شيطها.
	•اال�ستعانة بتقنيات وطرق ،و�أن�شطة متن ّوعة (لعب �أدوار ،ع�صف ذهني ،درا�سة حالة ، )...لأن ك ّل م�شارك يتمتّع ب�أ�سلوب
تع ّلم خمتلف .والتن ّوع يبقي اجلميع مهت ّم ًا ويعزّز التع ّلم.
ب�شكل �آمن وف ّعال :الرتكيز على ان التّعبري عن الآراء املعار�ضة يغني من التدريب ويوثق
	• حت�ضري الأر�ضية املالئمة للتعبري ٍ
من قدرتهم على مواجهة املعار�ضة الحقا .تفادي ومنع امل�شاركني/ات من التعليق ال�سلبي او التهكمي ،االنتباه للذين
يحاولون التحكم بالنقا�ش وجت ُّنب احلكم على الآخرين فثمة ر�أي “خمتلف” ،ال ر�أي “خاطئ”.
	•الإ�صغاء .يتح ّقق التع ّلم الأمثل عندما ي�شعر ك ّل م�شارك ب�أ ّننا ن�صغي �إليه ،ونفهمه ،ونقدّره .من هنا �أهمية الإ�صغاء
والت�شجيع على النقا�شات ،والرتكيز يف الوقت نف�سه على النقاط الأ�سا�سية و�صلب املو�ضوع.
	•الإقرار بوجود حدود للمعلومات واخلربات.
	•من ال�صعب �أن نكون خرباء يف ك ّل املوا�ضيع .قد نتعر�ض لبع�ض الأ�سئلة التي ال منلك الإجابة عليها �أو قد يطرح بع�ض امل�شاركون
افكار ًا اكرث �صوابا .من الأف�ضل الإقرار بذلك وعر�ض �إحالة ال�س�ؤال �إىل �أ�صحاب االخت�صا�ص �أو البحث عن اجلواب الحقا
وم�شاركة املجموعة عند التو�صل له.

�إر�شادات عامة للمدربني/ات واملي�سرين/ات

�إر�شادات عامة للمدربني/ات واملي�سرين/ات

�إر�شادات عامة للمدربني/ات واملي�سرين/ات
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	•من املمكن كذلك التفكري واملناق�شة مع املجموعة للتو�صّ ل لأجوبة حمتملة .
	•تفادي اجلدال الثنائي والت�شجيع على املناق�شات احليوية اجلماعية.
	•طرح الأ�سئلة املفتوحة وت�شجيع امل�شاركني وامل�شاركات على التو�صّ ل ب�أنف�سهم �إىل حلول للم�شكالت �أو الق�ضايا.
	•معاجلة مداخالت املجموعة وتلخي�ص النقاط الأ�سا�سية.
	•العمل كقدوة �أو مر�شد للم�شاركني/ات .ت�أمني امل�ساعدة والدعم ،وممار�سة مهارات االت�صال الف ّعالة واملحفزة  ،واحل�صول
على الآراء املفيدة من ا�ستنتاجات امل�شاركني/ات.
	•تعزيز التع ّلم من خالل حت�ضري املواد املكتوبة املعرو�ضة يف �أثناء التدريب ،واحلفاظ عليها ،ومتابعتها�ُ .ص ِّم َمت اجلل�سات
لت�ستند الواحدة �إىل الأخرى ،وعلى املدرب/ة الربط بني املو�ضوعات وامل�سائل التي ّمت التدريب عليها للتقدم.
	•التمتع باملرونة و�إتاحة الوقت للم�شاركني/ات لطرح الأ�سئلة والقيام باملداخالت .على املي�سّ ر �أن يكون مرن ًا و�أن يكون
املتغية يف طريقة م�شاركة املعلومات عن العنف املبني على �أ�سا�س النوع االجتماعي ،والإ�ساءة
م�ستع ّد ًا للت�أقلم مع الظروف رّ
�إىل حقوق املر�أة وحاجات النا�س يف جمتمعه املحلي.
ب�شكل مثمر ويف ج ٍّو من التعاون.
	•املحافظة على بيئة تتيح للم�شاركني/ات العمل ٍ
	•الت�شديد على �أنّ العنف وك ّل �أنواع الإ�ساءة غري مقبول وغري مربر!
 .3التعرف على التقنيات امل�ستعملة يف التدريب
ا�ستعمل يف هذا الدليل التقنيات التالية للتدريب:
�أ .ع�صف ذهني:
	•هو تقنية تدريب نا�شطة تهدف �إىل احل�صول على �أكرب عدد ممكن من الأفكار والآراء والكلمات املتعلقة مبو�ضوع �أو مفهوم
معني .يقوم املي�سّ ر بطلب ر�أي امل�شاركني يف مو�ضوع معني و يقوم بكتابة كل ما يتم ذكره من دون �أن يبدي �أي رد فعل من
ا�ستح�سان �أو رف�ض لأية كلمة �أو ر�أي يقال.
	•ينتقل املي�سر/املدرب بعد ذلك مب�شاركة املجموعة �إىل مناق�شة الآراء التي ّمت التّعبري عنها عرب ت�صنيفها وترتيبها ح�سب
الهدف من الن�شاط وامل�ضمون املزمع العمل عليه
ب .درا�سة حالة:
	•تقوم على �إختيار حالة حقيقية �أو �شبه حقيقية مت�صلة بالواقع املعا�ش بغية درا�ستها وحتليلها من قبل امل�شاركني/ات.
	•توزع احلالة على امل�شاركني/ات و حتدد املدة املطلوبة لقراءة احلالة والإجابة على الأ�سئلة املتمحورة حولها ثم تناق�ش
الإجابات �ضمن جمموعات �صغرية �أو مع املجموعة الكبرية.
	•ت�ستعمل هذه التقنية يف التدريبات التي تهدف �إىل تعديل ال�سلوكيات واملواقف.
ج .عمل جمموعات:
	•يقوم على مبد�أ تق�سيم املجموعة الكبرية �إىل جمموعات عمل �صغرية يرتاوح عدد �أفراد كل منها بني  4و � 8أ�شخا�ص ،تعمل
على مو�ضوع حمدّد واحد قد يكون م�شرتك ًا جلميع املجموعات �أو قد تقوم كل جمموعة مبعاجلة ناحية حمددة منه.
	•يبد�أ املي�سر بتقدمي ملحة موجزة عن املو�ضوع الذي �سيتم العمل عليه وعر�ض الهدف من عمل املجموعات وطريقة العمل مع
الوقت املخ�ص�ص مع الإ�شارة �إىل �أهمية حتديد مق ّرر لكل جمموعة.
	•يت�أكد فيما بعد من و�صول توجيهات العمل بو�ضوح �إىل امل�شاركني.
	•يتم توزيع امل�شاركني �إما طوع ًا �أو �إلزام ًا ح�سب املو�ضوع وح�سب الفئة امل�ستهدفة ثم يبد�أ عمل املجموعات.بعد �إنتهاء العمل
باملجموعات يعود اجلميع �إىل املجموعة الكربى ويعر�ض/تعر�ض مقرر/ة كل جمموعة نتائج عملها ويناق�ش.
	•ينهي املدرب /املي�سر عمل املجموعات ب�إ�ستنتاج ثم عر�ض اخلال�صة.
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 .4كيفية التعامل مع حاالت خا�صة
�أ .التعامل مع احلاالت ال�صعبة �ضمن املجموعة:
	•قد يجد املي�سّ ر نف�سه يف مو�ضع “�صعب” وحرج خا�صة عند مناق�شة موا�ضيع ح�سا�سة كمو�ضوع العنف املبني على �أ�سا�س
النوع االجتماعي ،حيث ي�ضطر املي�سّ ر �إىل التعامل مع م�شاركني/ات لديهم �آراء متط ّرفة احيان ًا عن النوع االجتماعي
يتم مناق�شته .فمثال قد يقول �أحد امل�شاركني/ات:
وامل�ساواة ويتحدّون ما ّ
“�إذا تع ّر�ضت امر�أة لالغت�صاب فلأ ّنها جلبت ذلك لنف�سها� .أنظروا �إىل ما ترتديه بع�ض الن�ساء يف هذه املدينة،وك�أ ّننا يف الغرب� .إذ ًا فاملالمة ال تقع على الرجل الذي اغت�صبها”.
 “جاري ي�ضرب زوجته ولك ّنه يحبها .يفعل ذلك لأ ّنه يف العادة متوتر جد ًا ...ال ميكننا �أن نعترب هذا الت�ص ّرف م�سيئ ًا”.	•عند التعامل مع هذه احلاالت من االف�ضل عدم االنفعال وحماولة �ضبط انفعاالت امل�شاركني والرتكيز على �ضرورة احرتام
حرية التعبري لكل فرد.
بت�صريح مت�شدّد ،ي�ستطيع املي�سّ ر �أن يعالج ذلك م�ستعين ًا باخلطوات الأربع التالية:
	•فبعد �أن يديل امل�شارك
ٍ
• اخلطوة :1
طلب تو�ضيح “�أقدّر م�شاركتك �إ ّيانا ر�أيك .هال �أخربتنا َمل تظنّ ذلك؟”.
• اخلطوة :2
ً
ّ
طلب ر�أي بديل�“ :شكرا .على الأقل ثمة �شخ�ص واحد من هذا الر�أي ،ورمبا هناك �آخرون لي�سوا من الر�أي نف�سه .ماذا تعتقدون
�أنتم الباقون؟ َمن له ر�أي خمتلف؟”
• اخلطوة :3
�إذا مل يقدّم �أحد ر�أي ًا بدي ًال ،على املي�سّ ر �أن يقدّم واحد ًا�“ .أعرف �أنّ الكثري من الأ�شخا�ص لي�سوا من هذا الر�أي بتات ًا .معظم
املغت�صب .تقع على ك ّل فرد م�س�ؤولية احرتام
الرجال والن�ساء الذين �أعرفهم يعتقدون ب�أنّ ال�شخ�ص الوحيد الذي ينبغي لومه هو
ِ
حقّ الآخر يف التعبري عن رف�ضه”.
�أو “�أعرف �أنّ الكثري من الأ�شخا�ص لي�سوا من هذا الر�أي بتات ًا� .إذا كان هذا الرجل ي�شعر بالتوتر ،فرمبا ميكنهما التعاون لتخفيف
هذا التوتر ،و�إيجاد طرق �سليمة ملعاجلة العواطف ال�سلبية”...

�إر�شادات عامة للمدربني/ات واملي�سرين/ات

د .لعب الأدوار:
	•تقنية تتطلب جت�سيد ًا لأو�ضاع معينة تكون خ�صائ�صها ومراحلها حمدّدة بن�ص مكتوب �أو حالة حمددة معطاة من قبل
املي�سر .يتم توزيع الن�ص الذي ي�صف احلالة املطلوب لعبها وفتح نقا�ش حول احلالة.
	•عندما ي�شعر املي�سر ب�أن املجموعة بد�أت تن�سجم مع الو�ضع املطلوب جت�سيده بلعبة الدور ،فيطلب من املجموعة لعب الدور .
	•يوقف املي�سر اللعبة عندما ي�شعر ب�أن العبي الدور بد�ؤا يكررون �أنف�سهم �أو يف حال وجود �إطالة وخروج عن هدف التمرين.
	•يناق�ش الدور بعد ذلك �أوال بالطلب من العبي الدور بالتعبري عن الأحا�سي�س التي عا�شوها خالل جت�سيدهم للدور ،ثم
ي�س�ألهم عن ال�صعوبات التي واجهوها خالل لعبهم للدور( .من الأف�ضل عدم التوجه �إىل الأ�شخا�ص العبي الأدوار ب�أ�سمائهم
احلقيقية بل ب�أ�سماء �أدوارهم).
	•بعد ذلك يطلب من املراقبني �إعطاء املالحظات على الدور مع الرتكيز على احلوار والتعبري اللفظي والغري اللفظي .
	•ينهي املي�سر ب�إعادة طرح امل�شكلة التي لعب الدور من �أجلها ملناق�شتها على �ضوء نتائج اللعبة.

�إر�شادات عامة للمدربني/ات واملي�سرين/ات
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• اخلطوة :4
ً
ً
ً
ً
تقدمي وقائع تدعم ر�أيا خمتلفا“ .احلقائق وا�ضحة .ين�صّ القانون على �أنّ لك ّل فرد احلقّ يف رف�ضه ن�شاطا جن�سياّ .
بغ�ض النظر عما
املغت�صب هو ال�شخ�ص الوحيد الذي تقع عليه املالمة يف االغت�صاب”.
ترتديه املر�أة �أو تفعله ،لها احلقّ يف �أالّ تتع ّر�ض لالغت�صابِ .
	•جتدر املالحظة �أ ّنه حتّى بعد �أن ي�ستعني املي�سّ ر/ة باخلطوات الأربع ملعاجلة الت�صريح �أو الر�أي املت�شدّد ،من غري املحتمل �أن
يبدّل امل�شارك ر�أيه عل ًنا� .إال �أنّ املي�سّ ر/ة ب�إ�سداء مالحظاته حول الت�صريح يقدّم ر�أي ًا بدي ًال �سي�أخذه امل�شارك على الأرجح
بعني االعتبار ،على �أمل �أن يعتمده يف وقت الحق.
ب .التعامل مع الآراء والأفكار التي تطرح يف غري حم ّلها
	•غال ًبا ما يطرح امل�شاركون وامل�شاركات �أفكا ًرا مهمة ت�ستوجب املناق�شة �إالّ �أ ّنها ال تدخل يف �سياق جل�سة التدريب .ين�صح
با�ستعمال “املوقف” يف هذه احلالة ،وهو عبارة عن لوحة ورق ّية تكتب عليها كلمة “موقف” ب�أعالها.
	•تد ّون على هذة اللوحة الأ�سئلة والتعليقات الها ّمة التي تذكر يف جل�سة التدريب ،ملناق�شتها يف وقت الحق� ،إذ �إنّ مناق�شتها
تغي م�ساره.
حال ًّيا قد ت�ض ّيع وقت التدريب �أو رّ
	•عند االنتهاء من جل�سة التدريب يقوم املي�سر بقراءة اللوحة والإجابة �أو مناق�شة ما ورد فيها.
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الوحدة رقم1 :
”“Words wreak havoc when they find a name for what had up to then been lived namelessly
			
Jean Paul Sartre

“تخلق الكلمات فو�ضى عندما جتد �إ�سما ملا كان حتى الآن ُيعا�ش بال ا�سم»
جان بول �سارتر

الوحدة يف كلمات
تهدف هذه الوحدة �إىل �إيجاد �أر�ضية م�شرتكة للم�صطلحات الرئي�سة واملفاهيم امل�ستخدمة يف جمال مناه�ضة العنف املبني على
�أ�سا�س النوع االجتماعي .فهي حتدّد معاين امل�صطلحات امل�ستخدمة يف جمال العنف املبني على �أ�سا�س النوع االجتماعي ،وتعر�ض
على امل�شاركني/ات جمموعة من املفاهيم التي �ستُ�ستخدم يف جل�سات التدريب �أو قد ت�ستخدم الحقا يف حياتهم العملية.
املدّة 90 :دقيقة
�أهداف الوحدة:
مع نهاية هذه اجلل�سة� ،سيتم ّكن امل�شاركون/ات من:
تعريف امل�صطلحات واملفاهيم ال�شائعة امل�ستع َملة يف مناه�ضة العنف املبني على �أ�سا�س النوع االجتماعي.
التعرف على االختالفات بني امل�صطلحات وجماالت �إ�ستخدام كل منها يف مو�ضعها ال�صحيح
معلومات �أ�سا�سية:
� .1أهمية التعريفات واملفاهيم وامل�صطلحات امل�شرتكة:
موحدة للكلمات �أو التعابري املتداولة ب�صور ٍة متكررة بني العاملني/ات يف جمال
�إن االتفاق على تعريفات ومفاهيم وم�صطلحات ّ
�ضروري� .إذ �إنّ التو�صّ ل �إىل لغة م�شرتكة و�أر�ضية واحدة لالنطالق يف
االجتماعي (اجلندر) �أمر
املبني على �أ�سا�س النوع
ّ
ّ
العنف ّ
االجتماعي ي�ساعد على:
املبني على النوع
ّ
العمل ملناه�ضة العنف ّ
	•حت�سني التوا�صل بني العاملني /العامالت يف هذا املجال والتقليل من احتماالت �سوء الفهم او االلتبا�س.
	•توحيد اجلهود وو�ضع خطط عمل مر ّكزة �ضمن �إطار وا�ضح.
	•مراقبة ومتابعة �إ�شكالية العنف املبني على النوع االجتماعي ،مالحظة التطورات والقيام بدرا�سات مقارنة.
	•القيام بالأبحاث ،مث ًال معرفة الأ�سباب والعوامل امل�ساعدة و املحفزة لل�سلوك العنفي وتاثريه على الفرد والعائلة واملجتمع.
	•القدرة على متابعة اجلهود وتقييم التدخالت ودرا�سة فعاليتها.
 .2تعريف امل�صطلحات الأ�سا�سية واملفاهيم ال�شائعة امل�ستعملة يف جمال مناه�ضة العنف املبني على �أ�سا�س النوع االجتماعي
�أ .اجلن�س والنوع االجتماعي
اجلن�س
يحمل امل�صطلح معن َيني:

الوحدة رقم  :1تعريفات مفاهيم و م�صطلحات م�شرتكة

مناه�ضة العنف املبني على �أ�سا�س النوع االجتماعي :تعريفات مفاهيم
وم�صطلحات م�شرتكة
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	•فعل الن�شاط اجلن�سي
	•خ�صائ�ص الذكور والإناث البيولوج ّية املحدّدة من قبل ال�صبغات واخلاليا اجلن�س ّية ،والتي تقت�صر على االختالفات الطبيعية
كالوظائفالإجناب ّية
النوع االجتماعي
م�صطلح ي�ستخدم للتعبري عن الأدوار والعالقات االجتماعية والقيم التي يحددها املجتمع لكل من الن�ساء والرجال (منظمة
ال�صحة العاملية)2002 ،
للتو�ضيح خالل النقا�ش
غالبا ما ي�ستخدم “النوع االجتماعي” بديال عن “اجلن�س”  .اال ان النوع االجتماعي يدل على على اخل�صائ�ص االجتماعية التي
تعطى جلن�س الفرد اي على الهويات الإجتماعية املح َّددة ،والو�ضع ،والأدوار ،وامل�س�ؤوليات ،والعالقات املتعلقة بالرجل و املر�أة.
تكون هذه اخل�صائ�ص متجذرة يف الثقافات ولذلك تختلف يف ما بينها � ،إال �أن الفرد يكت�سبها من خالل التن�شئة االجتماعية.
تتداخل عوامل عديدة يف حتديد هذه اخل�صائ�ص االجتماعية مثل ال�سنّ (الفرق بني مفهوم ال�صبي والفتى والرجل) ،والأ�صل
القومي (الفرق بني مفهوم الرجل العربي والرجل االجنبي) والثقافية (الفرق بني مفهوم املر�أة اللبنانية و املر�أة املغربية مثال)،
واالجتماعية ( الفرق بني مفهوم املر�أة يف املدينة و الريف) ؛ ولذلك هي عر�ضة للتغيري عرب الزمن (تغريت �صورة املر�أة و الرجل
للتغيات يف البيئة االجتماعية ،وال�سيا�سية ،والثقافية� .أما اجلن�س فهو ثابت ال يتغري.
عرب الأجيال) لأنها تتغري ا�ستجابة رّ
يولد النا�س �أنثى �أو ذكر (اجلن�س) و يتع ّلمون فيما بعد كيف يكونون فتيات وفتيان ًا ،ثم ي�صبحون ن�سا ًء ورجا ًال (النوع االجتماعي(.
اجناب االوالد وظيفة تقوم بها املر�أة على �أ�سا�س اجلن�س �أما تربية االوالد فهي وظيفة �أعطيت للمر�أة على �أ�سا�س النوع االجتماعي.
ب� .إن�صاف النوع االجتماعي و م�ساواة النوع االجتماعي
�إن�صاف النوع الإجتماعي
العدالة يف توزيع املوارد/املكت�سبات وامل�س�ؤوليات بني املر�أة والرجل .يعرتف هذا املفهوم بوجود اختالف يف االحتياجات
ونقاط القوة بني الن�ساء والرجال وب�أنه ينبغي حتديد هذه االختالفات ومعاجلتها لت�صحيح االختالل يف التوازن بني اجلن�سني
(منظمة ال�صحة العاملية  - 1998 ،ج) .كما ي�ستعمل «الإن�صاف بني اجلن�سني» للداللة على املعنى ذاته.
م�ساواة النوع الإجتماعي
غياب التّمييز بني الفر�ص على �أ�سا�س اجلن�س من حيث تخ�صي�ص املوارد والفر�ص �أو يف احل�صول او الو�صول �إىل اخلدمات
(منظمة ال�صحة العاملية  .)1998 ،ي�ستعمل كذلك «امل�ساواة بني اجلن�سني» للداللة على املعنى ذاته.
للتو�ضيح خالل النقا�ش
غالبا ما يحدث التبا�س بني تعبريي “الإن�صاف” و “امل�ساواة”.
امل�ساواة تعني غياب التمييز وبالتايل هي حالة يتمتّع فيها اال�شخا�ص  ،مهما كان نوعهم االجتماعي ،بالو�ضع نف�سه ويحظون بالفر�ص
للتمتّع بكامل حقوق الإن�سان وبالقدرة على امل�ساهمة يف التنمية الوطنية ،وال�سيا�سية ،واالجتماعية ،والثقافية ،واال�ستفادة من النتائج .
اال ان تطبيق امل�ساواة ال ي�ؤدي حكما لالن�صاف :مثال قد تكون فر�ص العمل ال�سيا�سي متاحة للجميع ،اال �أن الأمناط االجتماعية
حول دور الرجل و املر�أة ت�ؤدي �إىل تف�ضيل الذكور على االناث عند االنخراط يف العمل ال�سيا�سي مثال.
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العنف
هو اال�ستخدام املتع ّمد للقوة� ،أو التهديد با�ستخدامها �ض ّد الذات� ،أو �ض ّد �شخ�ص �آخر� ،أو �ض ّد جمموعة من الأ�شخا�ص� ،أو
مما ي�سفر عن وقوع �إ�صابات بالغة� ،أو وفيات� ،أو �ضرر� ،أو �سوء منو� ،أو قد ي�ؤدّي ب�شكل كبري �إىل ذلك .يرتبط
املجتمع كك ّلّ ،
التعريف ب�صفة التع ّمد عند اقرتاف الفعل مما يف ّرقه عن الإ�صابة �أو احلادث� ،إالّ �أ ّنه ال يرتبط بال�ضرورة بق�صد �إحداث
الأذى (منظمة ال�صّ ّحة العامل ّية.)2002 ،
الإ�ساءة
�سوء املعاملة � ،سواء كانت ج�سديا ،جن�سيا ،عاطفيا �أواقت�صاديا� ،أو مزيج من �أي منها ،والتي من املرجح �أن تت�سبب يف الوفاة،
�أو التي تت�سبب �أو قد ت�سبب �أذى ج�سديا �أو نف�سيا خط ًريا� ،أو خ�سارة كبرية ملمتلكات ال�شخ�ص (احلماية للأ�شخا�ص يف حركة
الرعاية.)2008 ،
اال�ستغالل
ا�ستخدام �شخ�ص بطريقة غري عادلة وقا�سية .وي�شتمل على  20عالقة اجتماعية يتعر�ض فيها بع�ض الأ�شخا�ص ل�سوء املعاملة
�أو ملعاملة غري عادلة عادة لأ�سباب �شخ�صية( .التو و�آخرون )2008 ،
للتو�ضيح خالل النقا�ش
غالبا ما ت�ستعمل كلمتي الإ�ساءة و العنف كمرادفني اال �أن ا�ستعمال كلمة الإ�ساءة غالبا ما يكون للداللة على املفهوم الأو�سع ل�سوء
املعاملة (�شامال العنف  ،الإهمال  ،اال�ستغالل)...
د .حادثة عنف و منط العنف
حادثة عنف
عمل �أو جمموعة من الأعمال العنف ّية �أو �إ�ساءة ترتكب من قبل فرد �أو جمموعة .قد ي�ضم التعبري عدد ًا من �أنواع العنف
واالجتماعي الثقا ّيف ،وقد ي�ضم تكرا ًرا للعنف عرب فرتة متت ّد �إىل دقائق �أو �ساعات
واالقت�صادي
والعاطفي
واجلن�سي
اجل�سدي
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
�أو �أ ّيام.
منط العنف
الطريقة التي يتم توزيع العنف فيها على مر الزمن من حيث تواتره� ،شدته �أو �أ�شكاله .عادة ما ي�شمل عدد من حوادث عنف
هـ .املرتكب(ة) ،ال�ضحية و الناجي(ة)
املرتكب(ة)
	•�شخ�ص �أو جمموعة �أو م�ؤ�س�سة تقوم بتوجيه العنف �أو م�ساندة توجيهه� ،أو م�ساندة غريه من �أ�شكال الإ�ساءة �إىل الغري ،دع ًما
�أو �صدًّا لإرادته.
	•من الكلمات امل�ستعملة العطاء ذات الداللة :املع ِنف ،اجلالد ،اجلاين.
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ج .ال�سلطة ،العنف ،الإ�ساءة والإ�ستغالل
ال�سلطة
�إ ّنها القدرة على اتّخاذ القرارات وتنفيذها
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ال�ضحية
	•ال�شخ�ص الذي يت�أثر ب�صورة ٍ مبا�شرة بالعنف (قانون العنف املنزيل  .)1997،اال �أن تعبري “ �ضحية مبا�شرة” يطلق على
متلقي العنف مبا�شرة� ،أما “ال�ضحية الغري مبا�شرة” فهو ال�شخ�ص الذي يت�أثر بالعنف من غري �أن يتلقاه كاملت�أثر مب�شاهد
العنف على التلفاز �أو الأطفال م�شاهدي العنف بني والديهم.
	•من الكلمات امل�ستعملة �أحيانا بدال عن ال�ضحية  :الناجي(ة) ،املع َنف(ة) ،متلقي(ة) العنف ،و ذلك لال�شارة باملراحل
املختلفة التي ميكن ان مير بها ال�شخ�ص الذي يتعر�ض للعنف.
الناجي(ة)
	•ال�شخ�ص الذي يقوم بردّات فعل ن�شطة وف ّعالة جتاه العنف الذي يتعر�ض له (ولبي و�آخرون .)2004 ،
	•من الكلمات امل�ستعملة �أحيانا بدال عن الناجي(ة) :ال�ضحية ،املع َنف(ة) ،متلقي(ة) العنف ،و ذلك لال�شارة باملراحل
املختلفة التي ميكن ان مير بها ال�شخ�ص الذي يتعر�ض للعنف.
�شخ�ص ناج  .قد يكون الناجي الثانوي فرداً
	•�أما الناجي(ة) الثانوي(ة) فهو ال�شخ�ص الذي ت�أثر بتجربة عنف ارتُكبت على
ٍ
من العائلة �أو �شخ�ص قريب من الناجي .
للتو�ضيح خالل النقا�ش
االجتماعي عامل ًّيا ،ويف تو�صيات �أ�س�س التعامل مع املع ّر�ضني للعنف ،ا�ستعمال كلمة الناجي(ة)
التوجه ال�سائد يف �أدب ّيات العمل
�إنّ ّ
ّ
عند الإ�شارة ملتلقي(ة) العنفّ ،
بغ�ض النظر عن ردّة فعل املتل ّقي(ة).
فكلمة ال�ضح ّية توحي بال�شفقة واال�ست�سالم� ،أ ّما كلمة “ناجي(ة)” فتوحي بال�صمود والق ّوة ،وبالتايل ف�إنّ لكلمة “الناجي(ة)”
مدلو ًال �إيجاب ًّيا ي�ساعد املتل ّقي(ة) على زيادة الثقة بالنف�س من جهة ،وتذ ّكر مقدّم الرعاية على عدم التعامل مع املتل ّقي(ة) بفوق ّية
من جهة �أخرى.
و .الذكورة و االنوثة و التن�شئة على النوع االجتماعي (اجلندر)
الذكورة
هي عبارة عن �صفات ال ّرجال �أو اخل�صائ�ص والت�ص ّرفات املثالية التي يجب �أن يظهروها يف �إطار اجتماعي معينّ  ،وما يعني
تتغي بني مكان و�آخر
�أن “نكون رج ًال” يف خمتلف الأطر الثقاف ّية يف �أنحاء العامل .وميكن لهذه ال�صفات واخل�صائ�ص �أن رّ
ومبرور الزمن.
االنوثة
هي عبارة عن �صفات الن�ساء �أو اخل�صائ�ص والت�ص ّرفات املثالية التي يجب �أن يظهرنها يف �إطار اجتماعي معينّ  ،وما يعني
تتغي بني مكان و�آخر
�أن “تكون امراة” يف خمتلف الأطر الثقاف ّية يف �أنحاء العامل .وميكن لهذه ال�صفات واخل�صائ�ص �أن رّ
ومبرور الزمن واخل�صائ�ص من مكان �إىل �آخر ومع الزمن.
التن�شئة االجتماعية على النوع الإجتماعي:
	•التن�شئة االجتماع ّية اجلندر ّية هي كيف ّية تعليم �أطفالنا الذكور والإناث �أن ي�صبحوا ن�سا ًء ورجاالً.
	•وهي تقوم على تعريفات �سائدة اجتماع ًّيا ملاه ّية �أن نكون رج ًال �أو امر�أة ،مثل املعايري الذكور ّية التي حتدّد الرجل على
قوي ،وذو نفوذ ،وم�شت ٍَه للجن�س الآخر ،وناجح ،وله امتيازات على الن�ساء و�أنّ على املر�أة �أن تكون مطيعة و�أ ًّما تقوم
�أ ّنه ّ
بالت�ضحية من �أجل العائلة.
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العنف املبني على �أ�سا�س النوع الإجتماعي
	•�أي عمل من �أعمال العنف املبني على �أ�سا�س النوع االجتماعي الذي يرتتب عنه� ،أو قد يرتتب عنه� ،ضررا و�أذى بدنيا،
جن�سيا �أو نف�سيا ،ل�شخ�ص ب�سبب نوعه االجتماعي �أودوره االجتماعي يف جمتمع �أو ثقافة ما ،مبا يف ذلك التهديد ب�أفعال
من هذا القبيل ،ال�ضرب امل�ؤذي ،مبا يف ذلك الأطفال من الإناث؛ العنف املت�صل باملهر ،العنف غري الزوجي ،االغت�صاب،
العنف اجلن�سي املرتبط باال�ستغالل؛ التحر�ش اجلن�سي والتخويف يف مكان العمل ،يف املدر�سة وخارجها ،االجتار بالن�ساء،
اال�ستغالل اجلن�سي والدعارة الق�سرية).
	•يف كثري من الأحيان ،ال يكون لل�شخ�ص اخليار يف الرف�ض �أو الإلتجاء �إىل خيارات �أخرى بدون تبعات �إقت�صادية ،ج�سدية،
نف�سية او اجتماعية �شديدة (الوكالة الأمريكية للتنمية  ، 2006 ،الأمم املتحدة .)1993 ،
للتو�ضيح خالل النقا�ش
غالبا ما يتم ا�ستعمال التعبريين “ العنف املبني على �أ�سا�س النوع االجتماعي” و “العنف �ضد املر�أة” كمرادفني� .إن اعتماد
“العنف املبني على �أ�سا�س النوع االجتماعي” يهدف لعك�س حقيقة �أن العنف �ضد املر�أة ينبع من عالقات القوة املبنية على النوع
الإجتماعي ،من الت�سل�سالت الهرمية ،كما �أنه ميكن �أن ُيرتكب �ضد الفتيان والرجال.
على الرغم من �أن الن�ساء غالبا ما يكنّ �ضحايا العنف  ،والذكور هم املرتكبون  ،ف�إن م�صطلح “العنف املبني على �أ�سا�س النوع
االجتماعي” يعرتف ب�أنه من املمكن �أن يكون الذكور�ضحايا كما ميكن لإناث �أن يكنَ مرتكبات عنف ،كما ي�س ِلم ب�أن للذكور واالناث
دورا فاعال حمتم ًال يف الق�ضاء على العنف.
ح� .أ�شكال العنف املبني على �أ�سا�س النوع االجتماعي و �أنواع العنف املبني على �أ�سا�س النوع االجتماعي
�أ�شكال العنف املبني على �أ�سا�س النوع االجتماعي
عدّد الإعالن العاملي ملناه�ضة العنف �ضد املر�أة ( )1993بع�ض �أ�شكال العنف كما يلي:
	•العنف اجل�سدي واجلن�سي والنف�سي الذي يحدث يف �إطار الأ�سرة مبا يف ذلك ال�ضرب امل�ؤذي والتعدي اجلن�سي على �أطفال
الأ�سرة الإناث و الذكور ،والعنف غري الزوجي والعنف املرتبط باال�ستغالل وغريه من املمار�سات التقليدية امل�ؤذية للمر�أة
	•العنف اجل�سدي واجلن�سي والنف�سي الذي يحدث يف �إطار املجتمع العام مبا يف ذلك االغت�صاب ،والتعدي اجلن�سي ،وامل�ضايقة
اجلن�سية يف مكان العمل ويف امل�ؤ�س�سات التعليمية �أو �أي مكان �آخر ،واالجتار بالن�ساء و�إجبارهن على البغاء؛
	•العنف اجل�سدي واجلن�سي والنف�سي الذي ترتكبه الدولة او تتغا�ضى عنه ،اينما وقع.
	•مثال منع الن�ساء من الإنتخاب �أو العمل ال�سيا�سي �أو قيادة �سيارة.
�أنواع العنف املبني على �أ�سا�س النوع االجتماعي
	•يدل نوع العنف على الو�سيلة املتبعة لفر�ض النظام� ،أو لفر�ض مفهوم معني ع ّمن مي�سك بزمام الأمور .يتن ّوع العنف بني العنف
اجلن�سي والنف�سي واجل�سدي والإقت�صادي الذي تقرتفه الأ�سرة ،املجتمع العام� ،أو تقرتفه و�/أو تتغا�ضى عنه الدولة (الأمم
املتحدة � .(1994 ،أما �أنواع العنف املبني على �أ�سا�س النوع االجتماعي فت�شمل على �سبيل املثال ال احل�صر :العنف اجل�سدي،
اجلن�سي ،النف�سي ،االقت�صادي ،اللفظي ،وغريها.
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ز .العنف �ض ّد املر�أة (الن�ساء) ،العنف املبني على �أ�سا�س النوع االجتماعي (اجلندر)
العنف �ضد املر�أة
االجتماعي� ،أي العنف املوجه �ضد املر�أة ب�سبب كونها امر�أة ،والذي ي�ؤدّي �أو ميكن
	•�أي فعل من �أفعال العنف القائم على النوع
ّ
�أن يلحق بها �أذى �أو �أملًا بدن ًّيا �أو جن�س ًّيا �أو نف�س ًّيا.
	•ي�شمل ذلك التهديد ب�أفعال من هذا القبيل �أو احلرمان التع�سفي� ،سواء حدث ذلك يف احلياة العامة �أو اخلا�صّ ة (الإعالن
العاملي ملناه�ضة العنف �ضد املر�أة.)1993،
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للتو�ضيح خالل النقا�ش
غالبا ما يتم ا�ستعمال الكلمتني �“ :أ�شكال” و “�أنواع” العنف (�أو اال�ساءة) املبني على �أ�سا�س النوع االجتماعي كمرادفني حتى يف
�أدبيات العمل الإجتماعي  .من الأف�ضل ا�ستعمال كلمة “�شكل” للداللة على الإطار الذي يحدث العنف �ضمنه و كلمة “نوع” للداللة
على الو�سيلة امل�ستخدمة لفر�ض ال�سلطة .ملزيد من الإي�ضاح مراجعة ملحق رقم .1
ط .االغت�صاب ،التح ّر�ش اجلن�سي ،الإ�ساءة اجلن�سية ،اال�ستغالل اجلن�سي ،االعتداء اجلن�سي داخل اال�سرة و الزواج املب ّكر بالإكراه
االغت�صاب
عملية فر�ض �أفعال جن�سية على الآخر رغم ًا عن �إرادته ،وذلك من خالل ا�ستعمال العنف� ،أو الق ّوة� ،أو التهديد بالأذى� ،أو
�أ�شكال الإجبار الأخرى� ،أو حني تعجز ال�ضحية عن الرف�ض ب�سبب ت�أثري الكحول �أو املخدّرات.
التح ّر�ش اجلن�سي
التحر�ش اجلن�سي هو �أي قول �أو فعل يحمل دالالت جن�سية جتاه �شخ�ص �آخر �ضد رغبته/ا.
يتم ب�أ�ساليب خمتلفة �سمعية ،ب�صرية ،رمزية �أو ج�سدية ،بهدف
واع ومق�صود ّ
هو ي�شمل �أي عمل �أو �سلوك �أو ن�شاط �أو قولٍ ،
�إثارة جن�سية �أو �إ�شباع للذة جن�سية.
تتم ّثل ا�سرتاتيجية املعتدي يف �إ�ضعاف �إرادة ال�ضحية و�إرغامها على القبول مب�شروعه �سواء با�ستعمال التهديد� ،أو التهويل،
�أو اخلداع .
الإ�ساءة اجلن�سية
ً
تعني الت�صرفات اجلن�سية با�ستثناء االغت�صاب �أو حماولة االغت�صاب ،دون ر�ضا �أحد الطرفني ،وت�ضم �أعماال ترتكب
�ضد القا�صرين .امثلة عن اال�ساءة اجلن�سية� :إزالة املالب�س بالإكراه� ،إكراه �شخ�ص على امل�شاركة يف ن�شاطات جن�سية مثل
التقبيل بالإكراه �أو اللم�س بالإكراه او �إجبار �شخ�ص على مراقبة ت�صرفات جن�سية.
الإ�ستغالل اجلن�سي
ي�ضم اال�ستغالل اجلن�سي الإكراه والتالعب من قبل �شخ�ص يف مركز �سلطة ي�ستخدم تلك ال�سلطة للقيام بن�شاطات جن�سية
مع �شخ�ص ال ميلك تلك ال�سلطة ،وقد يحتوي اال�ستغالل على توفري م�ساعدة لقاء ن�شاط جن�سي .من الأمثلة على ذلك
�أ�ستاذ يطلب باجلن�س مقابل �إعطاء عالمة ناجحة �أو قبول تلميذ يف ال�صف
االعتداء اجلن�سي داخل الأ�سرة وي�سمى “ زنا املحارم”
هو االعتداء اجلن�سي الذي يقع داخل العائلة �سواء كان املرتكب هو الأخ(ت) �أو العم(ة) �أو الأب(م) �أو اخلال(ة)
وغريهم .ي�ستعمل املعتدي �أحيان ًا ال�ضرب �أو التهديد �أو الإجبار �أو الرتغيب �أو التودد لل�ضحية.
الزواج املب ّكر بالإكراه
يتم الإكراه
ويح�صل ذلك عندما يقوم الوالدان �أو غريهما برتتيب زواج قا�صر من �شخ�ص �آخر وفر�ض ذلك بالإكراه .وقد ّ
بال�ضغط �أو �إ�صدار الأمر للقا�صر بالزواج ،وذلك لقاء َمهر �أو لأ�سباب �أخرى .ويعترب الزواج بالإكراه �شك ًال من �أ�شكال
االجتماعي� ،إذ ال ي�سمح للقا�صر ب�إبداء ر�أيه� ،أو �أنه �أ�صغر من �أن يعطي موافقة مبن ّية على
املبني على �أ�سا�س النوع
ّ
العنف ّ
املعرفة والإرادة.
ي .العنف الأ�سري ،العنف العائلي ،العنف املنزيل
العنف الأ�سري
	•الإ�ساءة املتعمدة بني ا�شخا�ص تربطهم عالقات حميمة �ضمن حدود العائلة الواحدة �أو ي�ؤدون وظيفة الأ�سرة ويحاولون
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العنف العائلي
	•الإ�ساءة املتعمدة بني الزوجني ،الآباء وال�شركاء والأطفال ،الأ�شقاء ،ويف العالقات الأخرى حيث �أن الآخرين لي�سوا جزءا
من الأ�سرة الأ�سا�سية بل هم جزءا من العائلة �أو ي�ؤدون وظيفة الأ�سرة ،من �أجل ك�سب ال�سلطة وال�سيطرة على ال�ضحية
(برنامج الأمم املتحدة -حماكم قانون الأ�سرة.)2004 ،
العنف املنزيل
	•م�صطلح له عدة معاين.
	•اال�ستخدام الأكرث �شيوعا هو العنف من قبل زوج ،والد� ،شقيق �أو �شريك حميم.
	•ومع ذلك ،ف�إن امل�صطلح ي�ستخدم �أحيانا لو�صف العنف داخل املنزل الذي قد يطال العاملني املنزليني ،احليوانات االليفة وميكن
�أن ي�شمل العنف النف�سي ،اجلن�سي واجل�سدي بدال من حدث واحد يف حميط الأ�سرة (االحتاد �ضد العنف املنزيل)2005 ،
ك .اال�ست�شارة و امل�شورة
اال�ست�شارة
	•تبادل الآراء والت�شاور حول مو�ضوع مهم ،يهدف تقدمي امل�ساعدة ل�شخ�ص �أو ّ
منظمة �أو جماعة �أو جمتمعات تعينها يف بناء
قدراتها لإجناز �أهداف مع ّينة وحتقيقها.
امل�شورة
	•فن وعلم فحواه ا�ستخراج ال ّراي من بع�ض �إىل بع�ض حيث يعمل �شخ�صان �أو �أكرث يت�ساعدان للح�صول على نتائج مع ّينة.
	•ويكون فيهم /ن( ،م�ست�شار/ة) حا�صل/ة على تدريب وتعليم ي�ؤهّ له/ها �أن يكون م�ساعدً ا/ة معت َمدً /ة ،ويكون الطرف
الآخر طال ًبا/ة للم�ساعدة.
	•الهدف من هذا الفن تقدمي امل�ست�شار/ة امل�ساعدة حل ّل الق�ضايا وامل�شاكل مبختلف ظروفها
اخلطوات التنفيذية:
 .1برنامج الوحدة:
 5دقائق
 10دقائق
 60دقيقة
 15دقيقة

عر�ض ومناق�شة الأهداف
�أهمية التعريفات واملفاهيم وامل�صطلحات امل�شرتكة (تقنية الع�صف الذهني)
متارين داعمة للحوار
عر�ض منزلقات

تكمن �أهمية هذه اجلل�سة يف �أ ّنها ت�ضمن ح�صول امل�شاركني على تعريف مفيد للمفاهيم الأ�سا�سية للنوع االجتماعي .جتدر املالحظة
�أنّ املفاهيم املرتبطة بالعنف املبني على �أ�سا�س النوع الإجتماعي كثرية ،فقد يكون من ال�صعب تغطيتها ك ّلها بح�سب الوقت املتوافر.
أهم للمجموعة التي يقوم بتدريبها بناء على معلوماته ال�سابقة وخلفيته العملية.
من ال�ضروري �إذ ًا �أن يختار املي�سر املفاهيم ال ّ
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ك�سب ال�سلطة وال�سيطرة على ال�ضحية
	•كمثال العنف بني الزوجني� ،شريكني حميمني ،الآباء والأطفال ،الأ�شقاء او احلموات والكنائن .قد ي�ضم العنف الأ�سري
ا�ساءات ج�سدية �أو نف�سية �أو جن�سية او اقت�صادية.
	• من الأمثلة على ذلك منع الزوج �أو الزوجة من الو�صول �إىل الطعام �أو املاء �أو امل�سكن �أو املالب�س �أو العناية ال�صحية،
�أو الإجها�ض الق�سري� ،أو �إ�ساءة معاملة الزوجة ب�سبب عدم قيامها مبا ينبغي ح�سب توقعات الزوج ،ك�أن تت�أخر يف �إعداد
الطعام � ،أو �ضرب الزوجة من قبل َح َماتها ب�سبب و�ضع املر�أة التابع يف الأ�سرة.
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 .2ن�شاطات الوحدة
تعريف امل�صطلحات امل�ستعملة يف مناه�ضة العنف املبني على �أ�سا�س النوع االجتماعي
ن�شاط 1
افتتاحية الن�شاط
	•املدة 10 :دقائق
	•املواد :ورق قالب� ،أقالم ملونة
	•الأهداف :متهيد الأر�ضية للم�شاركني قبل البدء بالن�شاط
	•اخلطوات:
 يطلب من كل م�شارك اعطاء م�صطلح واختيار زميل له ليعطي م�صطلح �آخر يعتقد ب�أنه يحمل املعنى ذاته ،مثال«رئي�س ،مدير ،قائد».
 ت�سجل جميع امل�صطلحات على الورق القالب. ميكن العودة �إىل مناق�شة امل�صطلحات بعد االنتهاء من تطبيق الن�شاط بكامله.تطبيق الن�شاط
	•املدّة 45 :دقيقة
	•املواد :ورق قالب� ،أقالم تعليم مل ّونة ،مرطبان فارغ �أو �سلة ،ورق بقيا�س .A5
	•الأهداف:
 م�ساعدة امل�شاركني وامل�شاركات على حتديد مواقفهم ومعتقداتهم حول املفاهيم وامل�صطلحات املتّمحورة حول �إ�شكاليةالعنف املبني على �أ�سا�س النوع االجتماعي.
 تعزيز معرفة امل�شاركني وامل�شاركات للمفاهيم املختلفة امل�ستخدمة يف جمال مناه�ضة العنف املبني على �أ�سا�س النوعاالجتماعي.
	•اخلطوات:
قبل املبا�شرة بالن�شاط ،نح�ضّ ر ق�صا�صات ورقية بامل�صطلحات التالية ( كل �سطر على ق�صا�صة ورقية):
 اجلن�س  -النوع االجتماعي (اجلندر) �إن�صاف النوع االجتماعي -م�ساواة النوع االجتماعي ال�سلطة -العنف -الإ�ساءة العنف املبني على �أ�سا�س النوع االجتماعي -العنف �ض ّد الن�ساء التح ّر�ش اجلن�سي -االغت�صاب �أنواع العنف� -أ�شكال العنف العنف املنزيل -العنف العائلي	•نق�سم امل�شاركني وامل�شاركات �إىل  7جمموعات؛ نطلب من ك ّل جمموعة �أن تختار ورقة من املرطبان ،حتمل ك ّل ورقة منها
م�صطلحني �أو ثالثة من امل�صطلحات الأ�سا�سية املذكورة �أعاله.
	•نطلب من امل�شاركني وامل�شاركات يف ك ّل جمموعة �أن يناق�شوا امل�صطلحني الأ�سا�سني املوجودين على الورقة ،و�أن يتّفقوا
على تعريف خمت�صر لك ّل م�صطلح� ،أوجه ال�شبه والإختالف ما بني امل�صطلحني.مت يقوموا بكتابة التعريفات و�أوجه ال�شبه
واالختالف على ورقة من االوراق القالبة .نخ�صّ �ص  10دقائق لنقا�ش املجموعة.
	•نطلب من املجموعات �أن تناق�ش امل�صطلحات الأ�سا�سية واملفاهيم.
	•نطلب من ك ّل جمموعة �أن تقدّم تعريفها اخلا�ص لباقي املجموعات  .نخ�ص�ص  5دقائق لكل جمموعة
	•نناق�ش املفاهيم (�أو نقدّم ب�شكل عر�ض منزلقات  ،)Power Pointونذ ّكر امل�شاركني وامل�شاركات ب�أ ّننا نع ّرف املفاهيم يف
هذه املرحلة ،و�ستتو�ضح �أكرث يف اجلل�سات القادمة 15( .دقيقة)
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جن�س �أم نوع اجتماعي
ن�شاط 2
افتتاحية الن�شاط
	•املدة 10 :دقائق
	•الأهداف :متهيد الأر�ضية للم�شاركني/ات قبل البدء بالن�شاط
	•اخلطوات:
 يطلب من امل�شاركني/ات االنق�سام �إىل جمموعتني بح�سب اجلن�سً
 يطلب من كل جمموعة اعطاء بع�ض ال�صفات واحلقائق التي يعتربونها ح�صرا لهم فقط يتم ت�سجيل ما مت االدالء به ،وذلك بهدف مناق�شته بعد االنتهاء من تطبيق كامل الن�شاطتطبيق الن�شاط
	•املدة 15 :دقيقة
	•املواد:
 ورق مق�صو�ص على �شكل مربعات� ،أقالم	•اخلطوات:
نكتب على كل ورقة جملة معينة تتناول اما اجلن�س �أو النوع االجتماعي:
 -وفق ًا لإح�صائيات الأمم املتحدة ،تنجز الن�ساء  67باملئة من الأعمال يف العامل ،ومع ذلك يتقا�ضني مقابل ذلك  10باملئة
فقط من الدخل العاملي
وجدت �إحدى الدرا�سات التي طالت  224ثقاف ًة خمتلف ًة �أنّ الرجال يف  5من هذه الثقافات يقومون بالطهو ،والن�ساءيف  67منها ينجزن ك ّل �أعمال بناء املنازل.
 الن�ساء يلدن الأطفال ال الرجال. الفتيات ال�صغريات لطيفات والفتيان ق�ساة. يف �إحدى احلاالت ،عندما علم طفل ّمتت تربيته كفتاة ب�أ ّنه فتى حت�سّ نت عالماته يف املدر�سة حت�سّ ن ًا كبري ًا. عند الهنود العاملني يف الزراعة ،تتقا�ضى الن�ساء  60-40باملئة من �أجر الرجال. يف م�صر القدمية ،كان الرجال يالزمون املنزل ويقومون ب�أعمال احلياكة ،بينما كانت الن�ساء يتو ّلني �أعمال العائلة.وكانت الن�ساء يرثن الأمالك ال الرجال.
 معظم ع ّمال ت�شييد املباين يف بريطانيا هم من الرجال. ين�ضج �صوت الرجل مع �سنّ البلوغ� ،أما �صوت املر�أة فال ين�ضج مع �سنّ البلوغ. نطلب من كل م�شارك �أن يقر�أ جملة واحدة ب�صوت عال ويحدّد ما �إذا كانت ّتدل على “اجلن�س” �أم على النوع االجتماعي”.
 -جنري نقا�ش ًا .
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تقييم الن�شاط
	•املدة 5 :دقائق
	•املواد :ورق قالب� ،أقالم ملونة
	•الأهداف :ا�شراك امل�شاركني/ات يف تقييم الن�شاط
	•اخلطوات:
 ير�سم املي�سر/ة على الورقة القالبة ثالثة وجوه :مبت�سم (جيد جدا) ،ال تعبري (ال ب�أ�س) ،حزين (�سيء) -يطلب من امل�شاركني و�ضع  Xحتت الوجه الذي يجدونه منا�سب كتقييم للن�شاط
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تقييم الن�شاط
	•املدة 5 :دقائق
	•املواد :ال �شيء
	•الأهداف :ا�شراك امل�شاركني/ات يف تقييم الن�شاط
	•اخلطوات:
 يطلب من امل�شاركني/ات تقييم الن�شاط ب�إعطاء �أرقام من � 1إىل  ،5بحيث يعترب الرقم واحد داللة على «ن�شاط �سيء»،« 2ال ب�أ�س»« 3 ،جيد»« 4 ،جيد جدا»« 5 ،ممتاز»
تقييم الوحدة:
	•املدّة 5 :دقائق
	•املواد :ورق قالب ،بطاقات �صغرية ال�صقة مل ّونة.
	•االهداف� :إ�شراك امل�شاركني/ات يف تقييم اجلل�سة.
ن�شجع ك ّل م�شارك على الإجابة على الأ�سئلة التالية:
	•اخلطواتّ :
 .1ما ر�أيكم بهذه اجلل�سة؟
 .2ما هي امل�سائل التي تع ّلمتموها يف �أثناء هذه اجلل�سة؟
 .3هل امل�سائل التي تع ّلمتموها مفيدة يف عملكم؟
 .4ما هي الأمور التي �أعجبتكم يف هذه اجلل�سة؟
 .5ما هي الأمور التي مل تعجبكم يف اجلل�سة؟

022
وحدة رقم2 :
«يبحث الرجال عن ن�ساء ما عدن موجودات يف حني تبحث الن�ساء عن رجال مل يوجدوا بعد»
الوحدة يف كلمات
االجتماعي وذلك ب�إلقاء ال�ضوء على العوامل امل�ؤدّية للعنف الذي
املبني على �أ�سا�س النوع
ّ
تعطي هذه الوحدة ر�ؤيا تو�ضيح ّية للعنف ّ
يحدث �ضمن واقع التمييز بني اجلن�سني .فالعنف هو و�سيلة توا�صل تدور حلقتها وتتداول بني الأ�شخا�ص ،فتطال د ّوامتها املرء يف
جميع مراحل حياته ،ويف خمتلف حتركاته من خالل تعاطيه وتعامله مع دوائر املجتمع املختلفة .تظهر الوحدة كذلك خ�صائ�ص
الأ�شخا�ص الذين يختارون ا�ستخدام العنف كو�سيلة للتوا�صل مع الآخرين.
املدة 120 - 90 :دقيقة
�أهداف الوحدة:
يف نهاية هذه اجلل�سة� ،سيتم ّكن امل�شاركني وامل�شاركات من:
• التعرف على مظاهر و �أنواع العنف املبني على �أ�سا�س النوع االجتماعي
• معرفة العوامل امل�ؤ ّثرة يف العنف املبني على �أ�سا�س النوع االجتماعي
• معرفة خ�صائ�ص مرتكب العنف
• فهم دائرة العنف املبني على �أ�سا�س النوع االجتماعي �ضمن �إطار العائلة
• تو�ضيح املفاهيم اخلاطئة و احلقائق املتع ّلقة بالعنف املبني على �أ�سا�س النوع االجتماعي
معلومات �أ�سا�سية:
 .1مظاهر و �أنواع العنف املبني على �أ�سا�س النوع االجتماعي:
يرت�سّ خ العنف املبني على �أ�سا�س النوع االجتماعي يف م�ستويات خمتلفة من بيئتنا االجتماعية ويطال االفراد جميع ًا و�إن بن�سب
متفاوتة (ال ّن�ساء �أكرث تع ّر�ض ًا من الرجال) يف �أطر عديدة .يتواجد العنف املبني على �أ�سا�س النوع الإجتماعي �أفقي ًا:
•بني �أفراد العائلة في�ستخدمون �أنواع ًا متعددة من العنف (نف�سي/ج�سدي /جن�سي� /إقت�صادي) يف حلقات توا�صلهم املختلفة
متّخذ ًا �أ�شكا ًال من العنف الأ�سري/العائلي/العنف �ضد املر�أة/العنف �ضد الأطفال/العنف الزوجي/عنف ال ّثنائي �أو العنف يف
�إطار املواعدة (مرحلة التعرف �أو �ضمن عالقات عابرة) /العنف املرتبط باملهر..
• بني �أفراد املجتمع كالتمييز بني اجلن�سني/تثبيت الأمناط اجلندرية /العنف يف �أماكن العمل�/أف�ضلية املرياث/مفهوم �شرف
العائلة املرتبط بت�ص ّرف املر�أة
• من خالل ممار�سات الدولة كالعنف ال�سيا�سي� :ضمن قوانني الإنتخاب  /ح�صر املنا�صب العليا /احلروب وال�صّ راعات � ،أو
العنف القانوين :الزواج/الطالق/تعدّد الزيجات /قانون اجلن�سية /عدم وجود قانون جترميي للعنف الأ�سري
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العنف املبني على �أ�سا�س النوع االجتماعي
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 .2يتواجد العنف املبني على النوع االجتماعي عامودياً فيطال الفرد يف خمتلف مراحل احلياة ،وفق ما هو مبني يف اجلدول
التايل:
املرحلة
ما قبل الوالدة

الطفولة

مرحلة املراهقة

�سنّ الر�شد

نوع العنف اخلا�ص مبراحل احلياة
خيار الإجها�ض بح�سب جن�س اجلنني (قتل الأجنة الأنثوية عادة)
حمل ا�سم العائلة و امل�س�ؤوليات املرتتبة (الذكر)
ت�شويه الأع�ضاء التنا�سلية للإناث؛ الو�صول املتفاوت �إىل الطعام ،والرعاية الطبية ،والتعليم؛ زنا املحارم ؛
التح ّر�ش اجلن�سي؛ اال�ستغالل اجلن�سي للأطفال لأغرا�ض جتارية؛ العنف و�إ�ساءة املعاملة يف املدر�سة ويف
حميطها؛ (االناث)
احلرمان من البكاء و اظهار اخلوف و االمل او اظهار امل�شاعر ،اال�ستغالل اجلن�سي ،ا�ساءة املعاملة و العنف
اجل�سدي ،العنف و�إ�ساءة املعاملة يف املدر�سة ويف حميطها ،م�س�ؤولية حماية االخت ،م�س�ؤولية االعالة املادية
(الذكور)
زنا املحارم؛ اال�ستغالل اجلن�سي لأغرا�ض جتارية؛ العنف و�إ�ساءة املعاملة يف املدر�سة ويف حميطها ،ويف مكان
العمل؛ الزواج املبكر؛ الإجبار على ممار�سة اجلن�س لأغرا�ض اقت�صادية؛ االغت�صاب ك�سالح حرب؛ جرائم
ال�شرف (االناث)
احلرمان من البكاء و اظهار اخلوف و االمل او اظهار امل�شاعر ،اال�ستغالل اجلن�سي ،ا�ساءة املعاملة و العنف
اجل�سدي ،م�س�ؤولية حماية االخت و الدفاع عن �شرف العائلة ،م�س�ؤولية االعالة املادية (الذكور)
�إ�ساءة معاملة الن�ساء من قبل ال�شركاء احلميمني؛ االغت�صاب الزوجي؛ ا�ستغالل املهر والقتل؛ قتل ال�شريكة؛
�إ�ساءة املعاملة النف�سية؛ �إ�ساءة املعاملة اجلن�سية يف مكان العمل؛ التح ّر�ش اجلن�سي؛ االغت�صاب؛ جرائم
ال�شرف؛ �إ�ساءة معاملة الن�ساء ذوات الإعاقة؛ �إ�ساءة معاملة الأرامل و املطلقات؛ �إ�ساءة معاملة امل�س ّنني؛
ال�ضرب يف �أثناء احلمل؛ الإجبار على احلمل وعلى الإجها�ض (االناث)
احلرمان من اظهار امل�شاعر ،عدم االعرتاف بال�ضعف ،م�س�ؤولية حماية العائلة  ،م�س�ؤولية االعالة و تامني
االحتياجات املادية ،ا�ستمرارية العائلة ،الدفاع عن �شرف العائلة ،االنخراط بخناقات و نزاعات مفرو�ضة،
التجنيد (الذكور)

 .3بالتايل ف�إن للعنف املبني على �أ�سا�س النوع االجتماعي مظاهر عديدة ومتنوعة ميكن تلخي�صها باجلدول التايل.
ّمت �أخذ هذا اجلدول من تقرير مف ّو�ضية الأمم املتحدة العليا ل�ش�ؤون الالجئني حول “العنف اجلن�سي والعنف املبني على �أ�سا�س
النوع االجتماعي �ض ّد الالجئني ،والعائدين ،والأ�شخا�ص امل�ش ّردين داخلي ًا”.
تعتب �أدا ًة عملي ًة ت�ساعد يف حتديد الأنواع املختلفة املوجودة من العنف
لكنّ هذه الالئحة لي�ست �شامل ًة وال ح�صري ًة ،وميكن �أن رَ
املبني على �أ�سا�س النوع االجتماعي.
تقع �أفعال العنف املبني على �أ�سا�س النوع االجتماعي �ضمن  5فئات:
�أ .العنف اجلن�سي
ب .العنف اجل�سدي/البدين
ج .العنف النف�سي/املعنوي
د .املمار�سات التقليدية امل�ؤذية
هـ .العنف االقت�صادي/املادي

024
ميكن �أن يرتكبه
الو�صف/الأمثلة
نوع الفعل
االعتداء اجل�سدي ال�ضرب ،اللكم ،الرف�سّ ،
الع�ض ،احلرق ،الت�شويه ،الزوج ،ال�شريك احلميم ،فرد من العائلة� ،صديق،
�أحد املعارف� ،شخ�ص غريبّ � ،أي �شخ�ص يف موقع
القتل ب�أ�سلحة �أو بدونها .غالب ًا ما تُر َت َكب هذه
الأفعال مع �أ�شكال �أخرى من العنف املبني على �سلطة� ،أطراف نزاع.
�أ�سا�س النوع االجتماعي.
االجتارّ ،
بيع الب�شر و�/أو االجتار بهم لغر�ض الإجبار على � ّأي �شخ�ص يف موقع �سلطة �أو حت ّكم.
الرق
القيام ب�أن�شطة جن�سية ،لل�سخرة �أو اخلدمات
للرق �أو �أفعال �شبيهة ّ
الإلزاميةّ ،
بالرق ،لال�ستعباد
�أو نزع الأع�ضاء.
ب .العنف املعنوي/النف�سي
نوع الفعل

�إ�ساءة املعاملة /
الإهانة
احلجز

الو�صف/الأمثلة

ميكن �أن يرتكبه

� ّأي �شخ�ص يف موقع �سلطة �أو حت ّكم؛ غالب ًا ما يرتكب
هذا الفعل الأزواج� ،أو ال�شركاء احلميمون� ،أو �أفراد من
العائلة يف موقع نفوذ.

�إ�ساءة املعاملة ال�شفهية غري اجلن�سية التي تهني
ال�شخ�ص ّ
وحتط من قدره؛ �إجبار ال�ضحية/الناجي
على االنخراط يف �أفعال مهينة ،علن ًا �أو يف ال�س ّر،
التهديد
� ّأي �شخ�ص يف موقع �سلطة �أو حت ّكم؛ غالب ًا ما يرتكب
�إق�صاء �شخ�ص عن الأ�صدقاء/العائلة ،تقييد
احلركة ،احلرمان من احلرية� ،إعاقة/تقييد احلقّ يف هذا الفعل الأزواج� ،أو ال�شركاء احلميمون� ،أو �أفراد من
العائلة يف موقع نفوذ.
التحرك بح ّرية.

ج .العنف اجلن�سي
ميكن �أن يرتكبه
� ّأي �شخ�ص يف موقع �سلطة ونفوذ وحت ّكم مبا يف ذلك
الزوج� ،أو ال�شريك احلميم� ،أو مز ّود الرعاية.

الو�صف/الأمثلة
نوع الفعل
اقتحام � ّأي جزء من ج�سم ال�ضحية �أو املرتكب
االغت�صاب
بوا�سطة ع�ضو جن�سي� ،أو فتحة ال�شرج �أو الفتحة
التنا�سلية ل�ضحية بوا�سطة غر�ض� ،أو � ّأي جزء �آخر
من اجل�سم بالق ّوة� ،أو التهديد با�ستعمال الق ّوة� ،أو
الإجبار� ،أو ا�ستغالل بيئة �إكراهية� ،أو �ض ّد �شخ�ص
عاجز عن �إعطاء موافقة فعلية.
�شخ�ص يثق به الطفل مبا يف ذلك الأهل ،وال�شقيق �أو
ك ّل فعل ُي�ستعمل فيه طفل للح�صول على الر�ضى
�إ�ساءة معاملة
الأطفال اجلن�سية ،اجلن�سي .ك ّل عالقة جن�سية  /تفاعل جن�سي مع طفل .ال�شقيقة ،وفرد من العائلة الكربى ،و�صديق �أو �شخ�ص
غريب ،ومد ّر�س ،و�شخ�ص م�سنّ  ،وقائد �أو � ّأي مز ّود
وانتهاك احلرمة ،و
رعاية �آخر ،و� ّأي �شخ�ص له �سلطة ونفوذ على الطفل
زنا املحارم
وحت ّكم به.
اللواط الق�سري /اجلماع ال�شرجي الق�سري/الإكراهي عاد ًة بني ذكر � ّأي �شخ�ص يف موقع �سلطة ونفوذ وحت ّكم.
االغت�صاب ال�شرجي وذكر �أو ذكر و�أنثى.

وحدة رقم :2العنف املبني على �أ�سا�س النوع االجتماعي

�أ .العنف اجل�سدي /البدين

وحدة رقم :2العنف املبني على �أ�سا�س النوع االجتماعي

025
أ�سرة
بالعنفل�ضمن ا
املرتبطة
النموذج البيئي
حماولة:1-1
امل�ستند
إكراهي؛لبدون
الق�سري/ا
للعواملاجلماع
حماولة ممار�سة
االغت�صاب
�إيالج.

� ّأي �شخ�ص يف موقع �سلطة ونفوذ وحت ّكم.

�أو حماولة ارتكاب
اللواط الق�سري/
االغت�صاب ال�شرجي
ال�شخ�صالعائلة/
العالقةموقع �سلطة ونفوذ وحت ّكم� ،أفراد
�إ�ساءة املعاملةاملجتمع االقتحام اجل�سدي �أو حماولة االقتحام اجل�سدي ذات � ّأي �شخ�ص يف
الطابع اجلن�سي ،مبا يف ذلك املالم�سة غري املالئمة املجتمع املحلي ،الزمالء يف العمل مبا فيهم امل�شرفون،
اجلن�سية
الغرباء.
بالق ّوة �أو ب�شروط غري متكافئة �أو �إكراهية.
اال�ستغالل اجلن�سي � ّأي ا�ستغالل ملوقع �ضعف� ،أو تفاوت يف القوة� ،أو ثقة
لأهداف جن�سية؛ هذا يت�ض ّمن اال�ستفادة املالية� ،أو
االجتماعية� ،أو ال�سيا�سية من اال�ستغالل اجلن�سي
ل�شخ�ص �آخر؛ اال�ستغالل اجلن�سي هو �أحد �أهداف
االجتار بالأ�شخا�ص (تقدمي العرو�ض بطريقة
جن�سية ،الإجبار على التع ّري و�/أو العري ،الإجبار
على الزواج ،الإجبار على احلمل ،االنخراط يف
املواد الإباحية �أو البغاء ،االبتزاز اجلن�سي للح�صول
على منافع� ،أو خدمات� ،أو م�ساعدة� ،أو لال�ستعباد
اجلن�سي).
الإجبار على
البغاء ( ُي�شار �إليه
�أي�ض ًا باال�ستغالل
اجلن�سي)
التح ّر�ش اجلن�سي

العنف اجلن�سي
ك�سالح للحرب
والتعذيب

التجارة اجلن�سية الق�سرية/الإجبارية مقابل موارد
مادية ،وخدمات ،وم�ساعدة .تطال هذه التجارة
يف �أغلب الأحيان الن�ساء �أو الفتيات ال�ضعيفات
جد ًا اللواتي يعجزن عن ت�أمني احلاجات الإن�سانية
الأ�سا�سية لهنّ و�/أو لأطفالهنّ .
ً
مرحب به يكون متك ّررا عاد ًة
� ّأي عر�ض جن�سي غري ّ
وغري متبادَل ،االهتمام اجلن�سي غري املرغوب فيه،
الطلب للو�صول اجلن�سي �أو طلب احل�صول على
خدمات جن�سية ،التلميح اجلن�سي �أو الت�ص ّرفات
ال�شفهية �أو اجلن�سية الأخرى ذات الطابع اجلن�سي،
عر�ض املواد الإباحية ،حني يتعار�ض العر�ض مع �شرط
عمل �أو ين�شئ بيئ ًة ا�ستفزازي ًة �أو عدائي ًة �أو مهين ًة.
اجلرائم �ض ّد الإن�سانية ذات الطابع اجلن�سي ،مبا يف
ذلك االغت�صاب ،واال�ستعباد اجلن�سي ،والإكراه على
الإجها�ض �أو العقم �أو � ّأي �شكل �آخر من �أ�شكال منع
احلمل ،الإكراه على احلمل ،الإكراه على الوالدة،
الإكراه على تن�شئة الأطفال ،وغريها من اجلرائم.
�أما العنف اجلن�سي ك�شكل من التعذيب فهو � ّأي فعل
�أو تهديد ذات طابع جن�سي ميكن بوا�سطته الت�س ّبب
ب�أمل �أو عذاب عقلي �أو ج�سدي حادّ ،وذلك بهدف
احل�صول على املعلومات� ،أو االعرتافات� ،أو العقاب
من �ضحية �أو طرف ثالث ،والتهويل على �ضحية �أو
طرف ثالث� ،أو للتدمري اجلزئي �أو التام ملجموعة
وطنية� ،أو �إثنية� ،أو عرقية� ،أو دينية.

� ّأي �شخ�ص يف موقع �سلطة ونفوذ وحت ّكم ،مبا يف
كون ال�شخ�ص
ذلك ع ّمال الإغاثة ال -
م�شاهد�أعند
واجلنود/ال�ضباط
إن�سانية،
للعنفبون ،و�شبكات االجتار.
احلواجز ،واملد ّر�سون ،وامله ّر

�أثناء الطفولة

� ّأي �شخ�ص يف موقع امتياز ،ميلك املال �أو يتح ّكم مبوارد
مادية وخدمات ويعت رََب نافذ ًا ،عمال الإغاثة الإن�سانية.

�أرباب العمل ،امل�شرفون �أو الزمالءّ � ،أي �شخ�ص يف موقع
�سلطة ونفوذ وحت ّكم.

غالب ًا ما يرتكب هذا الفعل� ،أو يوافق عليه� ،أو ي�أمر به
الع�سكريون� ،أو رجال ال�شرطة� ،أو املجموعات امل�سلحة،
�أو �أطراف متنازعة.

026
الو�صف/الأمثلة
نوع الفعل
ت�شويه الأع�ضاء التنا�سلية لأ�سباب غري طبية يف �سنّ مبكرة عاد ًة؛
ت�شويه الأع�ضاء
التنا�سلية للإناث يرتاوح الت�شويه من اجلزئي �إىل الك ّلي ،وي�شمل �إزالة الأع�ضاء
التنا�سلية ،التقطيب لأ�سباب ثقافية �أو �أ�سباب غري عالجية �أخرى؛
غالب ًا ما ميا َر�س عدة مرات يف احلياة ،مث ًال بعد الوالدة �أو �إذا كانت
الفتاة/املر�أة �ضحية اعتداء جن�سي.
الزواج املد ّبر ما دون ال�سنّ القانونية (اجلماع يف مثل هذه العالقات
الزواج املبكر
يعت رََب اغت�صاب ًا لقا�صر مبا �أنّ الفتيات ال يتمتّعن بالأهلية القانونية
للموافقة على هذا القران).
الإجبار على الزواج الزواج املد ّبر خالف ًا لإرادة ال�ضحية/الناجية؛ يف �أغلب الأحيان ُيد َفع
مهر للعائلة؛ الرف�ض ي�أتي بعواقب عنيفة و�/أو م�سيئة.
ت�شويه �أو قتل امر�أة �أو فتاة كعقاب لها على �أفعال تعت رََب غري مالئمة
جرائم ال�شرف
جلندرها وجتلب العار لعائلتها �أو جمتمعها املحلي (مث ًال� ،سكب
والت�شويه
احلم�ض على وجه �شابة كعقاب لها جللبها العار لعائلتها لأنها حاولت
الزواج ب�شخ�ص مل تخرته العائلة)� ،أو بهدف احلفاظ على �شرف
العائلة (مث ًال ،تكفري ًا عن ذنب اقرتفه فرد ذكر من العائلة).
يعتبن �أق ّل
قتل الر�ضع و�/أو
القتل ،ومنع الطعام ،و�/أو �إهمال الأطفال الإناث لأنهنّ رَ
ً
قيمة من الأطفال الذكور يف املجتمع.
الإهمال
حرمان الفتيات �أو �إخراج الفتيات من املدر�سة ،منع �أو �إعاقة الفتيات والن�ساء من
الن�ساء من التعليم احل�صول على املعرفة التقنية� ،أو املهنية� ،أو العلمية الأ�سا�سية.

ميكن �أن يرتكبه
الأطباء التقليديون بدعم وموافقة
وم�ساعدة من العائالت ،واملجموعات
الدينية ،وجمتمعات حملية ب�أكملها،
وبع�ض الدول.
الأهل ،املجتمع املح ّلي ،الدولة.
الأهل� ،أفراد العائلة.
الأهل ،الزوج� ،أفراد العائلة� ،أفراد
املجتمع املح ّلي.

الأهل� ،أفراد العائلة.
الأهل� ،أفراد العائلة ،املجتمع املحلي،
بع�ض الدول.

هـ .العنف االجتماعي واالقت�صادي
نوع الفعل
التمييز و�/أو
احلرمان من
الفر�ص واخلدمات
الإق�صاء
االجتماعي/النبذ
املبني على امليول
اجلن�سية

الو�صف/الأمثلة
الإق�صاء؛ احلرمان من الو�صول �إىل التعليم� ،أو امل�ساعدة الطبية� ،أو
التوظيف ب�أجر؛ احلرمان من حقوق امللكية.

ميكن �أن يرتكبه
�أفراد العائلة ،املجتمع ،امل�ؤ�سّ �سات
ّ
واملنظمات ،الفعاليات يف احلكومات.
�أفراد العائلة ،املجتمع ،امل�ؤ�سّ �سات
ّ
واملنظمات ،الفعاليات يف احلكومات.

احلرمان من الو�صول �إىل اخلدمات� ،أو الفوائد االجتماعية� ،أو
ممار�سة احلقوق املدنية ،واالجتماعية ،واالقت�صادية ،والثقافية،
وال�سيا�سية والتمتّع بها ،فر�ض العقوبات اجلنائية ،املمار�سات التمييزية
�أو الأذى اجل�سدي والنف�سي ،تق ّبل املمار�سات التمييزية ،العداء العام
�أو اخلا�ص جتاه مثليي اجلن�س� ،أو مغايري الهوية اجلن�سية� ،أو م�شتهي
لبا�س اجلن�س الآخر.
ّ
العائلة ،املجتمع املحلي ،امل�ؤ�سّ �سات،
املمار�سة الت�شريعية احلرمان من الو�صول �إىل ممار�سة والتمتع باحلقوق املدنية،
واالجتماعية ،واالقت�صادية ،والثقافية ،وال�سيا�سية ،خ�صو�ص ًا حرمان الدولة.
املعيقة
الن�ساء منها.

 .4العوامل امل�ؤ ّثرة يف العنف املبني على �أ�سا�س النوع الإجتماعي
•يعترب العنف املبني على �أ�سا�س النوع االجتماعي م�شكلة مع ّقدة ومتعدّدة اجلوانب و الأبعاد ،متتد جذورها �إىل الأطر الإجتماعية
واالقت�صادية وال�سيا�سية والثقافية وتزيد املمار�سات التقليدية من تواجدها.
•غالبا ما يكون العنف و�سيلة ت�ستعمل لإعادة ال�شخ�ص للدور الإجتماعي املنمط املحدد له .فالعوامل الإقت�صادية مثال (يالإ�ضافة
�إىل عوامل �أخرى) دفعت املر�أة �إىل العمل و بالتايل عملت على تغيري دورها الإجنابي �إىل دور انتاجي �أكرث فعالية يف املجتمع،
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د .املمار�سات التقليدية امل�ؤذية
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و�أحدثت تغيريا يف الدور الإجتماعي للرجل� .إال �أن املوروثات التقليدية مل تتجاوب ب�سرعة مع التغريات احلا�صلة لهذه الأدوار
مما ي�ؤدي �إىل عنف مبني على �أ�سا�س النوع الإجتماعي.
•�أظهرت الدرا�سات �أن هناك عدد من العوامل مرتبطة بن�سبة العنف املبني على �أ�سا�س النوع الإجتماعي وهي �إما تزيد من
ناج �أو مرتكب.
احتمال حدوث العنف او ت�ساعد على تر�سيخ التمييز بني اجلن�سني و ت�ؤثر على �أن ي�صبح الفرد �إما ٍ
•من املهم الت�أكيد �أن هذه العوامل لي�ست م�سببات �أومربرات للعنف �إال �أن معرفتها ت�ساعد على التعرف على العنف .يعطي
النموذج البيئي فكرة وا�ضحة عن هذه العوامل املتعددة واملتواجدة على م�ستوى الفرد ،العالقة ،اجلماعة واملجتمع.
امل�ستند  :1-1النموذج البيئي للعوامل املرتبطة بالعنف �ضمن الأ�سرة

املجتمع

 -قبول العنف كو�سيلة
حلل النزاعات
 -مفهوم الرجولة
املرتبط بالعنف
والعدوان
� -أدوار النوع الإجتماعي
ال�صارمة

العالقة

اجلماعة

 -الفقر ،تدين الو�ضع
االجتماعي واالقت�صادي،
والبطالة
 االرتباط ب�أقرانجانحني
 -عزلة املر�أة والأ�سرة

 ال�صراع الزوجي �سيطرة الذكورعلىموارد املر�أة

�أ .عوامل متواجدة على �صعيد الفرد:
ت�شمل العوامل البيولوجية والإجتماعية للفرد التي تزيد من احتمال �أن ي�صبح �ضحية �أو مرتكب:
• عوامل بيولوجية:
 اجلن�س :تعترب االناث �أكرث عر�ضة للعنف من الذكور العمر :الأطفال �أكرث عر�ضة للعنف من البالغني االحتياجات اخلا�صة هي �إحدى العوامل التي تزيد من احتمال تعر�ض �أ�صحابها للعنف• عوامل نف�سية و�سلوكية و اجتماعية:
 التع ّر�ض لإ�ساءة املعاملة او العنف اوالإهمال يف مرحلة الطفولة امل�ستوى الثقايف (منخف�ض) �ضعف مهارات التوا�صل م�شاكل �سلوكية او ا�ضطرابات ذهنية الإدمان على الكحول واملخدرات مواقف تقليدية حيال الأدوار اجلندرية :عدائية نحو اجلن�س االخر -وجود تاريخ عنف يف العائلة

ال�شخ�ص

كون ال�شخ�ص م�شاهد�أللعنف �أثناء الطفولة
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ب .عوامل متواجدة على �صعيد العالقة
تعني العوامل التي ت�ؤ ّثر يف عالقات الفرد مع الأ�شخا�ص املتواجدين �ضمن دائرتهم االجتماعية الأقرب �أي �أفراد العائلة ،الأقران،
ال�شركاء ...ت�شمل:
 التفكك العائلي ،بيئة عائلية غري داعمة عاطفي ًا ت�ص ُلب يف توزيع الأدوار العائلية  ،قد يوجد كذلك ت�ضارب يف الأدوار عنف ما بني االجيال يف العائلة ،ممار�سات �سيئة للأبوة والأمومة الروابط مع الأ�شخا�ص الذين يدعمون �أو يتق ّبلون �أو ميار�سون العنف املبني على �أ�سا�س النوع االجتماعي تواجد نزاعات القوة وال�سلطة �ضمن العالقات احلميمة �ضعف التوا�صل بني الأفراد امتياز ذكوري� :سيطرة الذكور يف العالقات �أو العائلة ،تف�ضيل للذكر ال�ضغط االقت�صادي�صحة الفرد و�أمانه
 اعتبار �شرف العائلة � ّأهم من ّ
 املثال الأعلى �أو “القدوة” يف العائلة يوحي بال�سلوك العنيف �أو الت�سلط الأدوار �أو القواعد العائلية ال�صلبة �أو املت�ضاربةج .عوامل متواجدة على �صعيد اجلماعة
�أي املجتمع الذي تتواجد فيه العالقات كاملدر�سة� ،أماكن العمل ،احلي؛ تت�ضمن:
 التق ّبل االجتماعي وامل�ؤ�سّ �ساتي للعنف املبني على �أ�سا�س النوع االجتماعي �أو “الت�سامح مع العنف” املواقف واملعايري اجلندرية التي تدعم/تت�سامح مع العنف املبني على �أ�سا�س النوع االجتماعيالتن�شئة االجتماعية اخلا�صة بالأدوار اجلندرية التي تعزّز ال�سلطة غري املتكافئة بني الرجال والن�ساء �أو ما ي�سمى“بالتنميط الإجتماعي”
 انت�شار ثقافة لوم ال�ضحية؛ عدم وجود بيئة داعمة لل�ضحية املتعر�ضة للعنف. غياب الدعم من ال�شرطة والنظام الق�ضائي للناجيني انخفا�ض ال�شعور بالأمان يف الأماكن العامة عدم تبني التثقيف داخل املدار�س و�أماكن العمل للعنف املبني على �أ�سا�س النوع االجتماعي �ضعف العقوبات االجتماعية املح ّلية املوجودة �ض ّد العنف املبني على �أ�سا�س النوع االجتماعي الفقر وانعدام التكاف�ؤ االقت�صادي ن�سبة بطالة مرتفعة االكتظاظ ال�سكاين عدم وجود �ضغط و منا�صرة من املجتمع املحلي للعمل على ق�ضايا العنف و مناه�ضته -االنعزال االجتماعي �أو اللجوء
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 �صعوبات اقت�صادية /فقر بطالة الإق�صاء الإجتماعي -الجئون م�شردون داخليا �أو خارجي ًا -ال�ضغوطات احلياتية اليومية
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د .عوامل متواجدة على �صعيد املجتمع
ت�ؤدي هذه العوامل �إىل ا�ضعاف املوانع �ضد العنف �أو �إىل خلق فروقات وعدم م�ساواة يف النوع االجتماعي ،وهي ت�شمل :
 الفقر وجود عدم م�ساواة �إقت�صادية �أو�إجتماعية بني اجلن�سني الأمناط التاريخية واملجتمعية التي ت�سمح و تربرالعنف بني اجلن�سني نق�ص يف املعلومات وانعدام تعزيز حقوق االن�سان واملر�أةمتجد التمييز والعنف �ض ّد الأقليات ،والعمال املهاجرين ،ومثليي اجلن�س.
 الأمناط التاريخية واملجتمعية التي ّ املعايري اجلندرية التقليدية التي تدعم تف ّوق الذكر واال�ستحقاق اجلن�سي ارتباط الذكورة بالعنف وال�سيطرة ،وجود مفهوم ثقايف خا�ص بـ”ال�شرف الذكوري و�إخال�ص الن�ساء” �أنظمة االعتقاد الدينية �أو الثقافية -ال�سيا�سات االقت�صادية واالجتماعية التي تن�شئ الثغرات ما بني جمموعات من الأ�شخا�ص �أو حتافظ على وجود الفروقات
الإقت�صادية مما يزيد التوتّرات
 ال�صورة النمطية ال�سلبية للمر�أة يف الإعالم �ضعف و�/أو القوانني وال�سيا�سات اخلا�صة باحلماية من العنف املبني على النوع االجتماعي انعدام احلقوق القانونية لل�ضحايا ن�سبة مرتفعة من اال�ضطرابات املدنية ،واحلروب ،وجود النزعة الع�سكرية� ،أوحاالت الطوارئ املتكررة خميمات الالجئني �ضعف اخلدمات الداعمة لل�ضحايا و�آليات الإخبار وال�شكوى .5خ�صائ�ص مرتكب(ة) العنف
قد ي/تكون �أي �شخ�ص يف العامل .غالبا ما يعطي مرتكب اال�ساءة �صورة مغايرة عن نف�سه خارج حميطه الأ�سري �أو يف موا�ضع
ال ت�شعره بال�سيطرة قد يكون امل ِعنف جذاب ًا ،حمبوب ًا يف حياته الإجتماعية ،وديناميكي ًا يف حياته العملية ،و قد يبدو �ضعيف
ال�شخ�صية ،يرتدد يف �إظهار ر�أيه و التعبري عن نف�سه  .لذا من ال�صعب التعرف على ال�شخ�ص العنيف؛ �إال �أن الدرا�سات �أظهرت �أن
هناك �سمات غالبا ما تتواجد عند مرتكبي العنف وهي:
الغرية (الت�شكيك ّ
والظن �سوء ًا ّ
بال�شريك ،اتهام الآخر باخليانة).
	•�ضعف �أو غياب ال ّثقة بالنف�س وامتالك �صورة دون ّية عن الذات ،بالرغم من �إظهاره عك�س ذلك.
	•القاء اللوم على الآخرين وتربئة الذات وتنزيهها.
	•عدم القدرة على حت ُمل احلرمان �أو عدم احل�صول على ما يريد.
	•عدم تق ّبله الختالف الآخر (بالر�أي �أو بالت�صرف.)...
	•ر�ؤية جامدة مت�صلبة حول الأدوار ال ّذكورية والأنثو ّية.
	•يعتقد �أن على الأخر تلبية كافة احتياجاته.
	•يبحث دوم ًا عن �إثبات �شخ�صيته :كثري التحدث عن نف�سه واجنازاته.
	•يالقي �صعوبة يف التّعبري عن عواطفه وانفعاالته.
	•يقلل من �أهمية �أو ينكر العنف الذي ميار�سه على الآخرين.
	•كان �شاهد ًا للعنف الزّوجي يف طفولته .لديه جتارب �سابقة يف الطفولة مرتبطة بالعنف.
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كلما ازداد عدد الدورات،كلما قل
الوقت الذي ي�شتغرقه اإكمال دورة.

كلما تكررت الدورة ،ازدادت وترية و�شدة العنف.
The more the cycle is
repeated, the more the
intensity and frequency of
violence
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دورة العنف

العنف

Violence
للعنف .وت�شمل
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perpetrated.

The more the cycle is repeated,
the shorter the time it takes to
complete it.

�شهر الع�شل
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 .6دائرة العنف
متر العالقة بني �شخ�شني بدائرة لها اربع مراحل:
•تبداأ مبرحلة �شهر الع�شل التي تكون عاد ًة مرحلة الترّعارف حيث يظهر كل �شخ�ض حما�شنه من اأجل احل�شول على اإعجاب
رّ
ال�شخ�ض الآخر ،غالب ًا ما تت�ش رّمن هذه املرحلة حوادث ب�شيطة من اإ�شاءة معاملة �شفهية اأو ج�شدية ب�شيطة يتم التغا�شي عنها
واإعطاءها تبيرات؛
•اإل اأنها تخلق جوا من التوتر بني ال�شخ�شني .مع تكرار هذه احلوادث وازدياد التوتر ،قد يقوم اأحد ال�شخ�شني بالتباعد هرب ًا،
يف�شره ال�شخ�ض الآخر ته رّرب ًا من العالقة اأو مت رّرد ًا على ال�شلطة فيقوم بالتايل با�شتعمال العنف كمحاولة ل�شتعادة
الأمر الذي قد رّ
ً
ً
ً
العالقة فتكون حادثة العنف التي تليها مرحلة التبير حيث ي�شبح مرتكب ال�شاءة اعتذاريا وحمبا ،متعهدا بعدم اللجوء اإىل
العنف جمدد ًا ،م�شتعيد ًا بذلك مرحلة �شهر الع�شل اأي مرحلة الهدوء والأمل بعالقة �شعيدة.
•اإل اأن احلوادث تتك رّرر ويعود الترّوتر وحوادث العنف باأ�شكاله املتعددة ومرحلة �شهر الع�شل التي تق�شر مع الزمن ويغلب عليها
اللوم والتهامات والتباعد...مما يزيد من حدة العنف...
•بالتايل فاإن العنف يعتب و�شيلة توا�شل بني �شخ�شني ،ي�شتخدمها اأحد الطرفني للمحافظة على العالقة بينهما وذلك مبحاولة
و�شع الأخر يف الطار او ال�شورة النمطية الذي اعتاده نتيجة التن�شئة الجتماعية.
•غالب ًا ما ي�شتخدم الرجل هذه الو�شيلة :فمجتمعاتنا من جهة تعزرّز ال�شلطة الأبوية وتعطي الرجل ال�شلطة على اأفراد العائلة
وبالتايل “حق” معاقبتهم ،ومن جهة اخرى علمت الرجال منذ ال�شغر ا�شتعمال العنف كو�شيلة للتعبري عن القلق والغ�شب
وغريها من امل�شاعر ال�شلبية وللتنفي�ض عن كبتهم.
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اخلطوات التنفيذية للوحدة:
 .1برنامج الوحدة
 5دقائق
 15دقيقة
دقيقة

عر�ض ومناق�شة االهداف
عر�ض منزلقات  Power pointللنقاط الرئي�سية الواردة فيما �سبق
متارين داعمة للحوار

� .2أن�شطة الوحدة
ماذا �أُ�ساوي؟ ما هي قيمتي؟
ن�شاط 1
افتتاحية الن�شاط
• املدة 5 :دقائق
• املواد :ال �شيء
• الأهداف :متهيد االر�ضية للم�شاركني/ات قبل البدء بالن�شاط
• اخلطوات:
 اطلب/ي من كل م�شارك(ة) �أن ت/يقول الكلمة الأوىل التي ترد يف ذهنه/ا عند �سماع كلمة مكانة اجتماعية.تطبيق الن�شاط
• املدّة 20 :دقيقة
• الأهداف:
 تعريف امل�شاركني/ات على العنف املبني على �أ�سا�س النوع الإجتماعي ت�سليط ال�ضوء على التعامل ح�سب �أحكام م�سبقة و ت�أثري ذلك على الأ�شخا�ص• املواد� :أوراق لعب ،ورق ال�صق
• اخلطوات:
 اجمع/ي عدد من بطاقات ورق اللعب.ت�أكد/ي من �أن اجلميع يدرك ما هي البطاقات الأعلى والأدنى؛ فعلى �سبيل املثال  ،لكثري من النا�س  ،يكون ترتيبالأوراق من االعلى �إىل االدنى على النحو التايل :الآ�س ،امللك ،امللكة ،الولد  ، 8 ، 9 ، 10 ،وهكذا .قد يعترب البع�ض
االي�س له قيمة دنيا ( رقم واحد).
-اتفق/ي معهم/هن على الت�سل�سل للبطاقات لتجنب االلتبا�س �أو احذف/ي االي�س كليا �إذا كان ي�سبب الإلتبا�س لدى
البع�ض
 اخلط/ي البطاقات ،وحافظ/ي على وجهها للأ�سفل ،اطلب/ي من كل �شخ�ص �أن يختار بطاقة ع�شوائيا�شدد/ي على امل�شاركني/ات ان ال ينظروا/تنظرن �إىل البطاقة التي قاموا/قمن باختيارها ،وعلى �أن يبقوها/يبقينهابعيدا عن الأنظار حتى يختار كل �شخ�ص بطاقة.
بعد ذلك ،ال�صق/ي البطاقة على جبهة كل �شخ�ص بحيث يتعني على كل م�شارك(ة) �أن ت/يكون قادرا على �أن ت/يرى بطاقة اجلميع فيما عدا ما بطاقته /ا.
 -اطلب/ي من الآخرين/الأخريات عدم الإف�صاح عن �أوراق غريهم/هن.
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بع�ض النقاط املهمة التي ميكن اال�ستعانة بها الختتام مناق�شة الن�شاط �أعاله  ،يجب الرتكيز على ما يلي:
  -مييل املجتمع� ،إىل تعيني الن�ساء عموما يف منزلة �أدنى من الرجل -يرتكب العنف املبني على �أ�سا�س النوع االجتماعي عادة من قبل ال�شخ�ص الذي ي�شعر انه يف املنزلة العليا� ،ضد �شخ�ص يفمنزلة ادنى ،فيكون عادة من قبل الرجال �ضد الن�ساء.
  -غالبا ما يتم قبول العنف املبني على �أ�سا�س النوع االجتماعي من قبل �أولئك الذين قد يرون �أنف�سهم ذو قيمة منخف�ضة. -ينطوي منع العنف املبني على �أ�سا�س النوع االجتماعي على ت�سليط ال�ضوء على الظلم الناجت من الو�ضع املتدين املعطىللن�ساء ،والعمل من �أجل تغيري مواقف املجتمع وال�سلوك الذي يحافظ على هذه املنزلة املنخف�ضة .كما ينطوي على
تفنيدال�صور النمطية والتقليل من الأحكام امل�سبقة
االجتماعي االعتقاد باختالف وتدنيّ القيمة املعطاة للن�ساء ولي�س -
املبني على �أ�سا�س النوع
ّ
 -غال ًبا ما يكون �سبب العنف ّالإ�شارة �إىل �أن �شعورهم/ن عند تلقي املعاملة على �أ�سا�س التعيني الع�شوائي ت�شابه �شعور املرتكب/ة و الناجي/ة.
تقييم الن�شاط
• املدة 5 :دقائق
• املواد :ال �شيء
• اخلطوات:
 �أطلب من امل�شاركني �أن يقيموا الن�شاط عرب ال�ضحك وذلك على ال�شكل التايل: ال�ضحك ب�صوت مرتفع (جيد جدا) ال�ضحك ب�صوت منخف�ض (جيد) االبت�سام (ال ب�أ�س) العبو�س (�سيء)الت�صرفات امل�ستعملة لل�سيطرة على االخر
ن�شاط � 2أو درا�سة حالة
من �أجل قيادة املجموعة خالل التمرين التايل ،يحتاج املي�سر �إىل �أن ي�ستعد ب�شكل جيد و�أن يكون على معرفة بالأنواع و
الأ�ساليب املتبعة يف ممار�سة العنف املبني على �أ�سا�س النوع االجتماعي(.مراجعة جدول مف ّو�ضية الأمم املتحدة العليا ل�ش�ؤون

وحدة رقم :2العنف املبني على �أ�سا�س النوع االجتماعي

 -ا�شرح/ي �أنه عند الت�صفيق بيديك ،على امل�شاركني/ات القيام وحتية بع�ضهم/هن وفقا لـ “مكانتهم/هن” على
بطاقاتهم/هن .على �سبيل املثال ،ميكن �أن يعامل امللك بكل تقدير واحرتام ،يف حني قد يتم جتاهل �أي �شخ�ص يحمل
بطاقة رقم اثنان.
 �شجع/ي امل�شاركني/ات على �إظهار رد فعلهم/هن على الو�ضع من خالل الإمياءات وتعابريالوجه بدال من الكلمات -بعد ب�ضع دقائق ،اطلب/ي من امل�شاركني/ات العودة �إىل مقاعدهم/هن وهم/هن ما زالوا/زلن يحملون/حتملن
بطاقاتهم/هن على جبهاتهم/هن.
 اطلب/ي من كل م�شارك(ة) �أن ي/تخ ّمن بطاقته/ها و�شرح �سبب اعتقاده/ا ذلك اطلب/ي من امل�شاركني/ات التعبري عن �شعورهم/هن عند تلقي املعاملة على �أ�سا�س التعيني الع�شوائي للمكانة ناق�ش/ي كيف ميكن ان تعرب اللعبة عن احلياة احلقيقية يف عائالتنا واملجتمعات املحليةا�س�أل/ي من ميثل البطاقة الأعلى والبطاقة الأدنى يف جمتمعهم .هل هذا على �أ�سا�س ت�صنيفهم ك�أفراد �أو ق�ضايا �أخرى ،مثال  :اجلن�س وال�سن والرثوة والوظيفة؟ ا�س�أل امل�شاركني “ :من يحمل عادة بطاقات املكانة العالية يف الأ�سرة،
الرجال �أم الن�ساء”.
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الالجئني حول “العنف اجلن�سي والعنف املبني على �أ�سا�س النوع االجتماعي �ض ّد الالجئني ،والعائدين ،والأ�شخا�ص امل�ش ّردين
داخلي ًا” املذكور �سابقا)
افتتاحية الن�شاط
• املدة 10 :دقائق
• املواد :ال �شيء
• الأهداف :متهيد االر�ضية للم�شاركني قبل البدء بالن�شاط
• اخلطوات:
 الطلب من كل م�شارك/ة ذكر احدى �أدواره يف العائلة ومتابعة اجلملة ب« :ويحق يل »...واختيار �أي نوع �سلوك يعتربهامل�شارك/ة حق م�سلم به باعتباره ميتلك هذه املكانة العائلية ،مثال على ذلك:
�أنا �أب ويحق يل....
�أنا زوج ويحق يل....
تطبيق الن�شاط :املمار�سات ال�سلوكية امل�ستخدمة لل�سيطرة على االخر
• املدة  50 :دقيقة
• الأهداف:
 �إعطاء �صورة وا�ضحة ت�ساعد على فهم معمق وكاف للمو�ضوع ،وتزيد قدرة امل�شاركني على التحدث عن العنف املبنيعلى �أ�سا�س النوع االجتماعي
املعبة عن العنف املبني على �أ�سا�س النوع االجتماعي و الأ�ساليب املختلفة املتبعة ملمار�سته.
 التعرف على الت�صرفات رِ• املواد :ورق ،غراء ،مق�ص
• التح�ضري ما قبل الن�شاط :
تعرف على عجلة ال�سلطة والتحكم.
 ِ ق�ص ثماين قطع من الورق بنف�س الطريقة التي تتبعها عجلة ال�سلطة والتحكم( ،اجعل القطع كبرية مبا يكفي)�أر�سم ن�سخة كبرية عن عجلة ال�سلطة والتحكم ،ق�ص القطع الثمانية واعط عنوان ًا لكل منها :اال�ساءة العاطفية ،اال�ساءةاللفظية ،اال�ساءة اجلن�سية ،ا�ستخدام الأطفال ،التهديد،التخويف  ،اال�ستغالل االقت�صادي  ،ا�ستخدام امتياز الذكر.
 ق�ص دائرة بي�ضاء باحلجم عينه لت�ضع عليها الأجزاء الثمانية و�أعطها عنوان “ال�سلطة والتحكم».• اخلطوات
 ق�سم املجموعة �إىل ثماين جمموعات �صغرية واعط كل فريق قطعة من عجلة ال�سلطة والتحكم مع العنوان اعط كل جمموعة خم�س دقائق للحديث عن نوع اال�ساءة املكتوب عندهم اطلب من جميع امل�شاركني/ات كتابة �أمثلة من جتربة خا�صة بهم تعرب عن نوع الإ�ساءة املكتوب على الورقة �أطلب من واحد �أو اثنني من املتطوعني يف كل جمموعة �شرح كيف تعك�س هذه ال�سلوكيات اال�ساءة �ستكون العجلة مكتملة يف نهاية هذه العمل ّية ،وتكون املجموعات قد تك ّلمت عن ك ّل نوع من �أنواع الإ�ساءة. �ضع �أو�صاف اال�ساءة اجل�سدية على احلافة اخلارجية للعجلة للختامبع�ض الأمثلة عن ال�سلوكيات التي ميكن ذكرها خالل التمرين وذلك لإغناء النقا�ش:
�أ .التقليل ،النكر ،اللوم
• توجيه الأطفال للكذب حول الإ�ساءة �أو  /التقليل من �سوء املعاملة.
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ب .ا�ستخدام الأطفال
• القول للأطفال �أنهم يتعر�ضون لل�ضرب حتى ال ي�صبحوا غرب ّيني جدًّا (�أجانب) بل لي�صبحوا م�ؤدبني ورجال.
• القول للأطفال �أن ال�ضرب مل�صلحتهم و �أنهم �سيدركون ذلك عندما يكربون .
• يهدد الأب باحل�صول على احل�ضانة من املحكمة ومنع الأم من ر�ؤيتهم� ،أو ب�أخذهم بالقوة.
• ا�ستخدام �أعرا�ض الأطفال �أو ت�صرفاتهم كذريعة ل�ضرب الزوجة �أو لإتهامها بالتق�صري بدورها ك�أم.
• ي�شجع الأب الأطفال على عدم احرتام الأم واهانتها.
• يقول الزوج �أن عليه اال�ساءة للأم ملنعها من اال�ساءة للأطفال
ج .ا�ستخدام اف�ضلية الذكر /الهيمنة
• هيمنة الزوج وعدم املرونة.
ّ
• اتهام الزوجة عندما تعرب عن �آرائها وتطلعاتها ب�أنها وقحة و غري م�ؤدبة و مغرورة �أو “غرب ّية”(�أجنب َية).
• اتهام الزوجة عندما تعرب عن �آرائها ب�أنها تتحدى ال�سلطة
• اعتبار اال�ساءة �إىل الأطفال ،لفظيا/ج�سديا “ح ًّقا” للأب.
• ت�شجيع الزوجه على اخلوف من زوجها.
• تكرار امثلة و�أقوال عن وجوب طاعة املر�أة للرجل.
• حتميل امل�س�ؤولية
د .ا�ستخدام الإ�ساءة االقت�صادية
• منع الزوجة من الت�صرف مبالها.
• �أخذ مرتّبها ،بينما ي�سمح لها الإ�سالم ب�أن تبقيه لنف�سها.
• التمنع عن دفع النفقة.
• �أخذ جموهراتها وبيعها.
• املطالبة مبدخول مايل يتعدى ظروف عمل الزوج.
هـ� .إ�ستخدام الإكراه والتهديد
• �إكراهها على �إ�سقاط التهم ال�ضّ امنة لها وحل ّقها
• التهديد برتكها من دون نفقة.
• التهديد بن�شر �إ�شاعة ب�أ ّنها زانية
• التهديد بالإنتحار
و .ا�ستخدام الرتهيب �أو التخويف
• تك�سري �أواين املطبخ �أو الأغرا�ض املنزلية.
• �إخفاء وثائق مه ّمة ي/متلكها �أو �إتالفها.
• عر�ض الأ�سلحة لرتهيبها
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• �إنكار �سوء املعاملة و�إعطائه �صفة “االن�ضباط”.
• �إتهام الآخر بت�سبيب االعتداء.
• القول ان الك�شف عن حوادث االعتداء ت�ساوي انتهاك احرتام خ�صو�صية الزواج و�أن اهلل �سيعاقب على ذلك.
• القول �أن الك�شف عن الإعتداء �سي�ؤدي �إىل تفكيك الأ�سرة

وحدة رقم :2العنف املبني على �أ�سا�س النوع االجتماعي

035
تطبيق الن�شاط  :درا�سة حالة
• املواد :ن�سخ من حالة حنان  ،ورق قالب� ،أقالم تعليم مل ّونة.
• الأهداف:
 مراجعة �أنواع العنف تعريف امل�شاركني و امل�شاركات على خمتلف الآثار الناجتة عن العنف• اخلطوات:
 توزيع ن�سخ من احلالة على امل�شاركات وامل�شاركني تق�سيم امل�شاركني و امل�شاركات �إىل جمموعات عمل �صغرية . اختيار من�شط/من�شطة من داخل كل جمموعة اختيار مقرر/ة من داخل املجموعة قراءة الن�ص �ضمن املجموعة الإجابة عن الأ�سئلة تقدمي عمل املجموعة �إىل امل�شاركني/امل�شاركات فتح نقا�ش بعد عر�ض عمل املجموعاتحالة حنان
حنان من مواليد  1974توفيت والدتها وكان ال يزال عمرها �سنة واحدة فقط وتزوج والدها �إمر�أة �أخرى كانت ت�ضربها وتعاملها
هي و�إخوتها معاملة �سيئة ،فقد كانت مت�ضي ال�شتاء بدون اال�ستحمام �أبدا �أما يف ال�صيف فقد كانت ت�ستحم باملاء البارد و هي
ال تذكر �أنها ا�ستحمت باملاء ال�ساخن �إال بعد زواجها .كما كان والدها ي�أخذهم عند �أقرباء والدتهم كل فرتة لتنظيفهم .كانت
املعلمات باملدر�سة يقمن بتنظيفها يف التواليتات كما كن يقمن ب�شراء املالب�س لها و لإخوتها فقد كانت زوجة والدها ترف�ض �شراء
املالب�س لها حتى ال يتكد�س الغ�سيل .عدم االهتمام بالنظافة جعلها تعاين كثريا من القمل يف الر�أ�س .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،مل تكن
زوجة والدها ت�سمح لهم بالطعام الذي يف الغالب كانت �صاحبة الق�صة جتهزه.
در�ست حنان حتى ال�صف ال�سابع و مل تكمله لأن زوجة والدها قررت تزويجها ل�شخ�ص تعرفه يعي�ش يف دم�شق مدمن خمر و ال
مبايل فقد تزوجت مبهر 25000ل�.س �أخذته زوجة �أبيها و �أر�سلتها �إىل منزل زوجها باملالب�س التي ترتديها فقط و قالت لها عند
خروجها من املنزل يف يوم زواجها “ان�سي �أن لك بيت ووالد”� .أجنبت �أربع �أوالد .كان زوجها يف �أغلب الأوقات ال يعي من كرثة
ال�شرب وب�سبب �ضيق احلال انتقلت لتعي�ش معه يف �إحدى املزارع للإ�شراف عليها مقابل ال�سكن فيها .فكانت تعمل فيها لي َال نهارا
و فوق طاقتها حتى ال تطرد مع عائلتها بينما كان زوجها يف �أكرث الأوقات نائما ويرف�ض العمل كما كان ي�ضربها و يطردها خارج
املنزل يف �ساعات مت�أخرة من الليل وبقيت �صابرة من �أجل �أوالدها .ولقلة الدخل ،خا�صة �أن جزءا منه كان ي�أخذه زوجها لل�شرب،
�صارت تعمل يف املزارع الأخرى لت�أمني احتياجات �أوالدها حتى ال مي�سهم احلرمان و الظلم الذي تعر�ضت له يف �صغرها.
بعد فرتة من زواجها قام زوجها ببيع بيت لأخيه و ح�صل على مبلغ من املال فقررت �أن تتعلم مهنة مفيدة � .أقنعت زوجها بذلك
وانت�سبت �إىل �أحد املعاهد امل�شهورة لتعلم مهنة احلالقة الن�سائية وعند ح�صولها على ال�شهادة �سارعت لإيجاد عمل جيد  .كان
زوجها ي�أخذ منها جزء من املدخول للح�صول على ملذاته و عندما ا�ستجمعت ق َوتها طلبت من �أخيها امل�ساعدة لالنف�صال دون �أي
مقابل مادي و�إيجاد منزل .هي الآن تعي�ش مع �أوالدها الأربعة.
الأ�سئلة:
من خالل الن�ص و من خالل معلوماتك اخلا�صة و قراءاتك:
• ما هي �أنواع العنف�/إ�ساءة املعاملة التي تعك�سها احلالة؟
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تطبيق الن�شاط
• املدة 5 :دقائق
• املواد :ال �شي
• الأهداف :ا�شراك امل�شاركني/ات يف تقييم الن�شاط
• اخلطوات:
يطلب من امل�شاركني/ات تقييم الن�شاط عرب الت�صفيق وذلك على ال�شكل التايل:
 الت�صفيق �أربعة مرات (جيد جدا) الت�صفيق مرتني (جيد) الت�صفيق مرة واحدة (ال ب�أ�س) عدم الت�صفيق (�سيء)املعتقدات اخلاطئة
ن�شاط 3
افتتاحية الن�شاط
• املدة 10 :دقائق
• املواد :ال �شيء
• الأهداف :متهيد الأر�ضية للم�شاركني/ات قبل البدء بالن�شاط
• اخلطوات:
 نطلب من امل�شاركني/ات الوقوف يف و�سط الغرفة -نعلم امل�شاركني/ات ب�أننا �سنقوم بقول �صفات معينة ،ويف حال كانت هذه ال�صفات تنطبق عليهم يجب �أن يجل�سوا على
الأر�ض� ،أما يف حال عدم انطباقها عليهم فيبقوا واقفني.
 القول ب�صوت عال بع�ض ال�صفات :كل من له �شعر �أ�سود طويل� ،أو كل من يلب�س اللون الأزرق  ...نتاكد �أن الواقفني تنطبقعليهم هذه ال�صفات...
تطبيق الن�شاط
• املدّة 30 :دقيقة
• املواد:
وجه مبت�سم طبع عليه عبارة «موافق» و�آخر غا�ضب طبع عليه عبارة «غري موافق» ،بطاقات مل ّونة� ،شريط ال�صق واقٍ .جدول املفاهيم املغلوطة (�أدناه).
• الأهداف:
تعريف امل�شاركني وامل�شاركات على املفاهيم املغلوطة ال�سائدة/املعتقدات ال�شائعة املحيطة ب�إ�شكالية العنف املبني على�أ�سا�س النوع االجتماعي.
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• هل هذا مثال على العنف املبني على النوع االجتماعي؟ هل العنف الذي مار�سته زوجة الأب هو عنف مبني على �أ�سا�س النوع
الإجتماعي؟
• ما هي العوامل التي تقف وراء العنف املبني على النوع االجتماعي يف هذه احلالة؟
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• اخلطوات:
 -نل�صق الوجه املبت�سم الذي يحمل عبارة «موافق» يف جهة من الغرفة ،والوجه الغا�ضب الذي يحمل عبارة «غري موافق»
يف اجلهة املقابلة.
 -ن�شرح للم�شاركني/ات ب�أننا �سنقوم بقراءة بع�ض العبارات ،و�أن عليهم حتديد موقفهم من العبارة التي �سي�سمعونها
وذلك بالذهاب و الوقوف بجانب احد الوجهني
 ال ميكنهم الوقوف يف الو�سط؛ عليهم �أن يختاروا هذه الإجابة �أو تلك-نختار بع�ضا (ع�شرة مثال) من العبارات الواردة يف جدول املعتقدات اخلاطئة والتي تعترب �شائعة يف البيئة االجتماعية
للم�شاركني/ات.
 نقر�أ ك ّل عبارة م ّرتَني لنحر�ص على �أنّ جميع امل�شاركني وامل�شاركات قد �سمعوها. -بعد �أن يختار امل�شاركون/ات �أين �سيقفون ،ن�س�أل الواقفني �إىل جهة معينة من الغرفة ملاذا اختاروا الوقوف يف تلك
اجلهة.
 نحثّ امل�شاركني وامل�شاركات على تقدمي الأجوبة ،ونتح ّقق �أكرث بطرح املزيد من الأ�سئلة. عندما ننتهي من �أجوبة جمموعة ،نطرح الأ�سئلة نف�سها على املجموعة الأخرى.نعب عن مواقفنا �أو نوحي باالجابات ،بل ند ّون املالحظات
• �أثناء تنفيذ الن�شاط ،ينبغي �أن نبقى كمي�سّ رين حياديني و�أالّ رّ
ملناق�شتها وتو�ضيحها وت�صويبها يف نهاية الن�شاط.
• ن�شرح للم�شاركني �أ ّننا حتّى و�إن كنا نعرف ما هو العنف املبني على �أ�سا�س النوع االجتماعي ،و�أهمية معاجلته ،ف�إنّ بع�ض
الق�ضايا قد تبقى معاجلتها �صعب ًة علينا .علينا �أن نتذ ّكر �أن ننظر �إىل �أنف�سنا على �أ ّننا نتاج لثقافاتنا اخلا�صة.
ن�شجعهم على تذ ّكر/قول بع�ض الأمثال التي تعك�س
• ن�س�أل �أع�ضاء املجموعة ما �إذا كانت لديهم �أ�سئلة �أو تعلقيات �إ�ضافيةّ .
معتقدات خاطئة مماثل ًة.
تقييم الن�شاط
• املدة 5 :دقائق
• املواد :ورق على �شكل وجه مبت�سم ،و�أخرى على �شكل وجه غا�ضب ،تل�صيق
• الأهداف :ا�شراك امل�شاركني/ات يف تقييم الن�شاط
• اخلطوات :نطلب من امل�شاركني/ات تقييم الن�شاط باعتماد �أ�سلوب الن�شاط ذاته (نبقي على الوجهني املبت�سم و الغا�ضب
معلقني يف مكانهما) وذلك على ال�شكل التايل:
 الوقوف بجانب الوجه املبت�سم (جيد جدا) الوقوف يف الغرفة يف مكان �أكرث قربا للوجه املبت�سم (جيد) الوقوف يف الغرفة يف مكان �أكرث قربا للوجه الغا�ضب (ال ب�أ�س) الوقوف بجانب الوجه الغا�ضب (�سيء)بع�ض النقاط املهمة التي ميكن اال�ستعانة بها كحقائق بعد انتهاء النقا�ش يف هذا الن�شاط:
العنف بكل �أ�شكاله غري مربر! و �أنه ملواجهة االفكار اخلاطئة  ،من املهم تذ ُكر احلقائق التالية:
• هناك تربير للعنف و لي�س م�سببات ،غالبا ما ي�ستند التربير على معايري جندرية
• العنف لي�س مر�ض ًا ،بل هو جرم ،قرار فعل يتخذه الفرد �سواء ارتكب داخل �أو خارج الأ�سرة.
• العنف م�شكلة تنتمي �إىل املنظومة االجتماعية بحيث تتم معاجلتها يف �إطار احرتام القيم املحلية والعاملية.
• العنف هو �أي�ض ًا م�س�ؤولية فردية تقع على عاتق كل فرد.
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جدول املعتقدات اخلاطئة املتمحورة حول �إ�شكالية العنف املبني على �أ�سا�س النوع الإجتماعي:
(من املمكن قراءة عينة من ع�شر معتقدات و مناق�شتها يف الن�شاط)
املعتقدات اخلاطئة
حقائق
العنف جانب من الثقافة.
العنف هو اخلط�أ الذي تتغا�ضى عنه الثقافة
ال �أحد يطلب ان يتعر�ض لالنتهاك ،وينبغي على الرجال �أن يتحملوا م�س�ؤولية �سلوكهم بع�ض الن�ساء تطلب من الرجال �أو تدفعهم
الغت�صابهن �أو الإ�ساءة �إليهن من خالل
�أفعالهن امل�ستفزة.
الن�ساء اللواتي يلب�سن اللبا�س ال�سافر يعر�ضن
املر�أة لها احلق �أن ال يتم انتهاك حقوقها بغ�ض النطر عن لبا�سها.
�أنف�سهن للمتاعب و يجب �أال ي�شتكني يف حالة
تعر�ضهن للإ�ساءة اجلن�سية.
تتعر�ض العديد من الن�ساء والفتيات �إىل االغت�صاب من قبل �أ�شخا�ص على مقربة املغت�صبني هم مر�ضى نف�سيني ،غري مثقفني
وغري متعلمني.
منهن� ،أ�صحابهن� ،شركائهن� ،آبائهن� ،أ�صدقائهن ،زمالئهن....
ال�سلوك العنيف عالمة للرجولة.
عنف الذكور هو نتيجة لتدهور وت�شوه االن�سانية.
كل الرجال عنيفون بطبيعة احلال.
معظم الرجال لي�سوا عنيفني وحتى ه�ؤالء العنيفون ميكن �أن يتغريوا.
العنف يف بع�ض الثقافات هو تعبري عن حب
العنف هو خط�أ غري معذور �أو مربر.
الرجل.
العامالت يف جتارة اجلن�س هن �أكرث تعر�ضا من الن�ساء الأخريات لالغت�صاب وغريه العامالت يف جمال اجلن�س التجاري ال ميكن �أن
يتعر�ضن لالغت�صاب.
من �أ�شكال العنف.
الن�ساء يقلن «ال» بينما يعنني «نعم».
عندما تقول الن�ساء «ال» فهن يعنينها وينبغي احرتام م�شاعرهن.
�ضحايا العنف املبني �أ�سا�س النوع االجتماعي
قد يتم الإعالم عن العنف املبني على �أ�سا�س النوع االجتماعي �أكرث يف الفئات
هم من طبقة اجتماعية واقت�صادية منخف�ضة
االجتماعية واالقت�صادية املنخف�ضة وذلك لقلة توافر البدائل وبالتايل يلج�أن �أكرث
�إىل اخلدمات العامة .تبلغ هذه اخلدمات عن احلوادث يف حني �أن اخلدمات اخلا�صة و�أقلية.
قد ال تفعل.
تظهر معظم الدرا�سات �أن االعتداء قد يحدث يف جميع الفئات العرقية ،االجتماعية،
االقت�صادية ،اجلغرافية ،امل�ستويات التعليمية والطوائف.
البد �أن ال�ضحابا ي�ستمتعن بالعنف و�إال لأخذوا
�أظهرت الدرا�سات �أن ال�ضحايا يت�أثرن �سلبا من اال�ساءة .بع�ض ال�ضحايا اللواتي
تعر�ضن لل�ضرب املربح يقمن بالرحيل يف حني ان اخريات يبقني يف العالقة .حتاول الأطفال ورحلوا.
ال�ضحايا عموما كل ما بو�سعهن التفكري به من �أجل �أن تتوقف اال�ساءة.
رمبا ال�ضحايا ت�ستفز مما ي�ستدعي ال�ضرب
قد ت�شعر ال�ضحية بامل�س�ؤولية لتعر�ضها لل�ضرب املربح ولكن م�صدر العنف هو يف
ال�ضارب نف�سه .وكثريا ما ي�ستخدم �سلوك ال�ضحية كذريعة ،ولكن ال�ضحية ال ت�سبب املربح.
�أو متنع منط االعتداء.
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• ال�صمت واخلجل واخلوف واملعايري االجتماعية ،كلها عوامل جتعل من العنف املبني على �أ�سا�س النوع االجتماعي ظاهرة
ي�صعب قيا�سها� ،إمنا لي�ست نادرة الوجود.
• قد ي/تعاين الناجي/ة من ازدواجية (رغبة يف الرحيل – رغبة يف البقاء) .فهو/ي ي/تختار الرحيل لتحاول العي�ش
بعيد ًا عن هذه العالقة و� /أو ي/تختار العودة لرتى ما �إذا كانت هذه العالقة قابلة للتغيري .القرار لي�س فردي ًا فح�سب ،بل
هو رهن بال�سياق العام الذي تعي�شه احلالة.
• العنف لي�س نتيجة فقدان ال�سيطرة على الأع�صاب بل هو حماولة �إحكام ال�سيطرة على ال�شريك
هدف مع ٍني من
• الرجل العنيف لي�س مري�ض ًا ،بل هو رجل م�س�ؤول عن �أفعاله ويختار ال�سلوك العنيف مبحاولة منه حتقيق ٍ
يغيه بالتدخل املالئم.
خالل منط تع َّلمه وبا�ستطاعته �أن رّ
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ان النظام القانوين ال يعالج العنف املنزيل على حممل اجلد دائما ،كما انه من
ال�صعب على ال�شخ�ص الذي تعر�ض لالعتداء �أن يقرر التبليغ عن ذلك .يف الواقع ،
ميكن للإبالغ عن االعتداء �أن يزيد من اخلطر على حياة ال�ضحية.
�إن ا�ستخدام املخدرات والكحول من قبل امل�سيئ �أو ال�ضحية ،ميكن ربطه بالعنف.
وقد ُي�ستخدم الكحول �أو املخدرات كعذر �أو ا�سرتاتيجية للتعاي�ش ،ولكنهما لي�سا
م�صدر ال�سلوك العنيف .احلاجة ال�ستغالل ال�سلطة وال�سيطرة قد ت�ؤدي �إىل اختيار
ال�سلوك العنيف .اال�ستعداد لتحمل امل�س�ؤولية عن االعتداء ي�شكل خطوة حا�سمة
و�ضرورية يف �إعادة ت�أهيل وامل�سيء.
قد تزيد اال�ساءة يف التواتر وال�شدة خالل فرتة احلمل.
ان الإ�ساءة اجل�سدية قد تكون النموذج الظاهر لال�ساءة ولكن اال�ساءة العاطفية
واجلن�سية قد تكون مدمرة على حد �سواء.
التوتر والب�ؤ�س جراء وجود �سوء املعاملة يف العائلة ي�ؤثر على الأطفال �سواء كانوا
حا�ضرين خالل �سوء املعاملة �أو ال.
على الرغم من ان الإناث هن �ضحايا العنف املبني على �أ�سا�س النوع اجلتماعي
الأكرث �شيوعا  ،من املمكن �أن يكون الرجال �أي�ضا �ضحايا.
قد يكون ال�شريك الأ�صغر حجما قادرا على �أن يكون عنيفا نحو �شريك اكرب .احلجم
ال مينع ال�شخ�ص من التعر�ض لال�ساءة النف�سية.
قد يحدث العنف يف الأ�سر من جميع الثقافات والقوميات ،والأديان ،والطبقات
االجتماعية والفئات العرق .قد تتعر�ض الن�ساء املهاجرات والالجئات �إىل العنف اكرث
من الن�ساء الأمريكيات �أو الأوروبيات .اخلوف ،ال�شعور بالإهانة واجلرح هي عواطف
وم�شاعر ان�سانية .قد يخترب اجلميع �آثار العنف بنف�س الطريقة.
العنف املنزيل هو خط�أ ،بغ�ض النظر عن العالقات بني اال�شخا�ص.
من ال�صعب ترك املعتدي .قد ت�شعر املر�أة باخلوف من �أنها ميكن �أن تُقتل �أو تجُ رح
من قبل املعتدي يف حال تركته.
ان الن�ساء اللواتي يتعر�ضن لال�ساءة ولكن يردن ان يبقني مع ه�ؤالء املعتدين ي�ستطعن
احل�صول على امل�ساعدة.
العنف هو �سلوك مكت�سب ي�ستخدمه امل�سيئني حلل النزاعات .ولي�ست املر�أة هي
امل�س�ؤولة عن �سلوك االعتداء العنيف.
العنف املنزيل ي�ؤثر على الن�ساء من جميع الطبقات والثقافات والأعراق والأعمار
واملهن.
ا�سباب العنف املنزيل:
�سلوك يختاره ال�شخ�ص
�سلوك ممار�س بعيدا عن االنظار�سلوك خمتار من اجل ال�سيطرة على الناجني
�سلوكيات مكت�سبة من الأ�سر واملجتمع

ميكن لل�ضحية حل امل�شكلة عن طريق اعتقال
امل�سيء وو�ضعه يف ال�سجن.
املعتدين هم غري قادرين على ال�سيطرة على
�أفعالهم وغالبا ال يعرفون ماذا يفعلون.
تعاطي الكحول واملخدرات هوال�سبب يف ال�سلوك
العينف.
يحمي احلمل املر�أة من التعر�ض لل�ضرب املربح.
�إذا كنت ال تتعر�ض �إىل ال�ضرب ،فذلك لي�س
�إ�ساءة.
ال يت�أثر الأطفال من جراء �سوء املعاملة اال �إذا
اختربوه �أو �شاهدوه.
ال ميكن لل�شريك الذكر �أن يكون �ضحية للعنف
املبني على �أ�سا�س النوع االجتماعي.
ال�ضارب يكون دائما �أكرب و�أقوى ،وال�ضحايا
ا�صغر وا�ضعف.
العنف املنزيل ال يحدث �إال يف العائالت
الأمريكية �أو الأوروبية.
اال�ساءة ق�ضية عائلية.
من ال�سهل �أن ترتك املر�أة املعنفة املعتدي.
الن�ساء اللواتي تركن �أزواجهن امل�سيئني هن من
يتلقني امل�ساعدة فقط.
العنف خط�أ املر�أة.
العنف املنزيل ال يحدث �إال يف الأ�سر الفقرية.
ا�سباب العنف املنزيل:
اجلينات
املر�ض
تعاطي الكحول او املخدرات
ال�ضغط النف�سي من العمل �أو العي�ش يف بلد
�أجنبي
الغ�ضب
غياب ال�سيطرة
�سلوك الناجي
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تقييم الوحدة:
• املدّة 5 :دقائق
• املواد :ورق قالب ،بطاقات �صغرية ال�صقة مل ّونة.
• الأهداف� :إ�شراك امل�شاركني/ات يف تقييم اجلل�سة.
ن�شجع ك ّل م�شارك على الإجابة على الأ�سئلة التالية
• اخلطواتّ :
ما ر�أيكم بهذه اجلل�سة؟
ما هي امل�سائل التي تع ّلمتموها يف �أثناء هذه اجلل�سة؟
هل امل�سائل التي تع ّلمتموها مفيدة يف عملكم؟
ما هي الأمور التي �أعجبتكم يف هذه اجلل�سة؟
ما هي الأمور التي مل تعجبكم يف اجلل�سة؟
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الآثار الناجتة عن العنف املبني على �أ�سا�س النوع االجتماعي
وحدة رقم3 :
الوحدة يف كلمات
االجتماعي عواقب عديدة عميقة الأثر تتعدّى �صحة الفرد و�سعادته لتطال حميطه .بالعودة �إىل
املبني على �أ�سا�س النوع
ّ
للعنف ّ
ًّ
النموذج البيئي ،ن�ستعر�ض يف هذه الوحدة الآثار التي ت�صيب كال من العائلة ،واجلماعة ،واملجتمع والدولة نتيجة العنف الذي
�ساعدوا على تثبيته وا�ستمراره .كذلك ن�ستعر�ض مالمح الناجني/يات فغالب ًا ما تكون �صفات الناجي(ة) نتاج ًا للعنف املمار�س
على الفرد.
املدة 120-90 :دقيقة
�أهداف الوحدة:
يف نهاية هذه الوحدة �سيتم ّكن امل�شاركون/ات من:
• التع ّرف على �آثار العنف على الفرد
• التع ّرف على �آثار العنف على العائلة
• التع ّرف على �آثار العنف على املجتمع والدولة
• التع ّرف �إىل مالمح “الناجي(ة)”
معلومات �أ�سا�سية:
� .1آثار العنف على الفرد
يت�س ّبب العنف مب�شاكل �صحية ونف�سية بالإ�ضافة �إىل �إ�ضطراب بالعالقات اخلا�صة واحلميمة.
كما ي�ؤ ّثر يف م�شاركة الفرد يف املجتمع وم�ساهمته باالنتاجية فيه .فوجود العالقات امل�سيئة يف حياة الفرد تخ ِف�ض من قدرته على
امل�شاركة ب�شكل فعال يف املجتمع ،وتقلل من مقدرته على العطاء ،ا�ستنباط الأفكار ،تطوير املهارات واملواهب؛ وذلك الن�شغال
الفرد عقلي ًا وج�سديا ًيف امل�شاكل الأ�سرية ،و لأن مرتكب(ة) العنف غالب ًا ما ت/يحد من حرية الناجي(ة) و ت/يعيق حتركاته/ا
وت�صرفاته/ا.
�أ .الآثار ال�صحية
ال�صحة ،تناولت املر�أة كع ِّينة يف الدرا�سة ،وبالتايل من غري
�أغلب الدرا�سات العلم ّية املن�شورة عاملي ًا والتي اهت َّمت بت�أثري العنف على
ّ
امل�ؤ ّكد �أنّ العنف له ذات الت�أثري �إذا كان املتل ّقي ذكر ًا �أم �أنثى� .إالّ �أ ّنه من امل�ؤ ّكد �أنّ للعنف �آثار ًا �سلب ّية على املتل ّقي وعلى املرتكب
مهما كان جن�ساهما.
ال�صح ّية تزداد �سو ًء مع تكرار حدّة العنف وتواتره،
وال�صحة ،فاالثار
فالدرا�سات �أظهرت وجود عالقة مبا�شرة بني العنف
ّ
ّ
ال�صح ّية من غريهم.
والأ�شخا�ص املع ّر�ضون للعنف هم �أكرث ا�ستخدام ًا للخدمات
ّ
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• نتائج غري مميتة:
الآثار على العالقات
• فقدان الثقة� ،صعوبة �إبقاءالعالقات احلميمة
• �إنتقاد وعدائية جتاه االخرين
• اجتاه للتعميم على االخرين (كقول :كل الأ�شخا�ص م�ؤذيني)
• رغبة يف الإنزواء والتهرب من الأ�صحاب و�أفراد العائلة
• توجه نحو اال�ستغالل والتالعب باالخرين
ال�صحة اجل�سدية
• �أذى :كدمات ،جروح،حروق.....
• ا�ضطراب وظيفيلالع�ضاء
• انخفا�ض املناعة
• البدانة
• �سوء نظافة ذاتية
ال�صحة النف�سية
• �إ�ضطراب ما بعد ال�صدمة ()PTSD
• �إكتئاب -قلق -ا�ضطرابات الهلع -الرهاب
• رغبة باملوت و التفكري باالنتحار
• �إكثار من ا�ستعمال م�سكنات ،مهدئات
• �إ�ضطرابات الأكل
• عواطف و م�شاعر متقلبة
• قلة ثقة بالذات� ،صعوبة اتخاذ قرار
• ا�ضطرابات بالنوم ،ن�سيان
• عدم القدرة على القيام باعمال كانت �سهلة �سابقا
ال�صحة االجنابية
• حمل غري مرغوب به� ،إجها�ض
• الأمرا�ض املنقولة بالإت�صال اجلن�سي
• ا�ضطرابات ن�سائية
احلاالت املزمنة
• متالزمة الأمل املزمن
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ميكن �إيجاز الآثار ال�صحية املختلفة للعنف كما يلي:
• نتائج مميتة:
• القتل
• الإنتحار
• معدل وفيات الأمهات
• عالقة مبر�ض الإيدز
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• �آالم املفا�صل والع�ضالت
• متالزمة القولون الع�صبي
• �إ�ضطرابات اجلهاز اله�ضمي
• �صعوبة ال�سيطرة على بع�ض االمرا�ض املزمنة كال�سكري ،ال�ضغط ،الربو..
ال�سلوك ال�صحي غري ال�سليم
• الكحول وتعاطى املخدرات
• ال�سلوك اجلن�سي اخلطري
• قلة احلركة اجل�سدية
• النهم وال�شراهه
ب� .آثار اقت�صادية
للعنف تكاليف �إقت�صاد ّية عديدة على الفرد ميكن تق�سيمها �إىل تكاليف مبا�شرة وغري مبا�شرة.
•التكاليف املبا�شرة هي نتيجة الت�أثري املبا�شر لأعمال العنف وتت�ض ّمن كلف ًا ط ّب ّية وغريط ّب ّية .يدخل �ضمن الكلف الط ّب ّية
املبا�شرة م�صاريف اال�ست�شفاء ،زيارات الطوارئ ،املعاينات اخلارج ّية ،املخترب والأ�ش ّعة ،الأدوية ،ا�ستعمال و�سائل النقل.
ال�صح ّية الأ ّول ّية
تعترب هذه التكاليف ج�سيمة على اعتبار �أنّ الأ�شخا�ص املع ّر�ضني للعنف يكرثون من ا�ستعمال موارد ال ّرعاية
ّ
(طوارئ� ،أ�ش ّعة ،فحو�صات خمرب ّية ،زيارات ط ّب ّية).
•�أ ّما ال ُكلف املبا�شرة غري الط ّب ّية فتدخل �ضمنها التكاليف القانون ّية كم�صاريف الدعاوى واملحاكم ،اال�ست�شارات القانون ّية،
�إجراءات املحافظة على الأمان ،ال�ضابطة العدل ّية.
• يدخل �ضمن التكاليف غري املبا�شرة للعنف خ�سارة املدخول ،عدم الإ�ستفادة من الفر�ص املتاحة و�إنخفا�ض �إنتاجية
ال�صح ّي على احلياة
الناجي(ة) يف العمل ،وذلك ب�سبب �إزدياد ن�سبة التغ ّيب عن العمل �أو عدم تركيزُ ،كلف الت�أمني
ّ
ال�صح ّية والتي غالب ًا ما تكون ج�سيمة نتيجة لت�أثري
واملر�ض ،امل�صاريف الناجتة عن نفقات الأوالد كاملدار�س والرعاية
ّ
و�صحة الأوالد.
ال�سلبي على التح�صيل
العنف
العلمي ّ
ّ
ّ
• بالإ�ضافة �إىل ما تقدّم ،للعنف تبعات اقت�صاد ّية ال ميكن تخمينها كانخفا�ض يف فر�ص احل�صول على العمل �أو التقدّم فيه،
�إنخفا�ض نوع ّية احلياة ،الأمل واملعاناة الناجتني من حوادث العنف.
� .2آثار العنف على العائلة
يخلق العنف بيئة غري م�ستقرة وغري �آمنة .يعترب الأطفال الأكرث ت�ضرر ًا �ضمن الأ�سرة �سواء تعر�ضوا مبا�شرة للعنف او كانوا
�شاهدين على العنف يف املنزل .فاالطفال الذين ي�شاهدون العنف بني �أهلهم ي�شعرون بالغ�ضب نحو مرتكب(ة) العنف (غالبا ما
يكون الأب) ويلومون املتلقي(ة) (غالبا الأم) لإعتقادهم بانه/ا �س َبب العنف (تبني �سيا�سة لوم ال�ضحية التي يعتمدها اجلاين)؛
كما ي�شعرون بال�ضعف (لعدم قدرتهم على �إيقاف العنف) �أوبالذنب لإعتقادهم �أنهم �سبب هذا العنف �أوا�ستمراريته  .وبالتايل
ف�إن ه�ؤالء االطفال يعانون بن�سب اكرث من:
•�آثار نف�سية :قلق ،توتر ،ك�آبة� ،إنزواء ،عدم الأمان� ،إيذاء النف�س ،م�شاكل نوم ،عدم تقدير للذات ،تفكري بالإنتحار او باملوت
وغريها.
• �آثار �صحية� :آالم و�أوجاع غري مربرة يف �أماكن خمتلفة من اجل�سم� ،إ�ضطراب بالنمو� ،أمرا�ض القلب يف الكرب ،باال�ضافة �إىل
�آثار ج�سدية كالكدمات والر�ضو�ض بحال تعر�ض الطفل للعنف وغريها.
• �آثار تربوية� :صعوبات تعليمية ،عدم قدرة على الرتكيز ،تدهور �أو ر�سوب مدر�سي ،هرب من املدر�سة ،عدم القدرة على �إمتام
�أعمال كانت �سهلة يف ال�سابق وغريها.
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� .3آثار العنف على اجلماعة واملجتمع
�أ� .آثار �إجتماعية
	•“العنف يو ِلد العنف” و بالتايل يخلق بيئة عنفية ؛ فال�سلوك العنفي يتناقل بني النا�س وعرب الأجيال كما �أنه يخلق جو ًا من
التوتر و القلق ي�ؤديان �إىل مزيد من العنف في�صح القول �أن “العنف معدٍ ”  .غالبا ما تكون نتيجة هذه الدائرة ،جمتمع
يت�ساهل و يت�سامح مع العنف و يعتربه ظاهرة طبيعية.
	•كذلك ي�ساعد العنف املبني على �أ�سا�س النوع الإجتماعي على تثبيت وتعزيز التمييز بني الأدوار اجلندرية وعدم امل�ساواة بني
اجلن�سني و بالتايل يعيق حركة النمو و التقدم الإجتماعية
	•كما ي�ؤدي العنف �إىل مزيد من ال�صراعات واحلروب الث�أرية والإنتقامية
	•بالإ�ضافة �إىل تزايد يف �أعمال الإجرام والإدمان على املخدرات والدعارة ب�سبب ت�أثري العنف على املراهقني و الأوالد
ب� .آثار اقت�صادية
	•يحت ّل العنف املنز ّ
العاملي لعوامل
يل والإغت�صاب مرتبة �أعلى من حوادث ال�س ّيارات ،ال�سرطان ،احلرب واملالريا يف التقدير
ّ
اخلطر امل�ؤدّية لزيادة املر�ض ،الإعاقة واملوت (منظمة ال�صحة العاملية)2002 ،؛ وتُقدّر اخل�سارة الناجتة عن العنف املنز ّ
يل
ال�صح ّية املتو ّقعة للن�ساء ما بني � 44 -15سنة (منظمة ال�صحة العاملية)2002 ،؛ ما يعني
ما بني  % 16-5من �سنوات احلياة
ّ
باملقابل نق�ص ًا يف الإنتاج ّية.
املبني على �أ�سا�س
	•كذلك ف�إنّ عددًا من الدرا�سات التي �أجريت عامل ًّيا وعرب ًّيا� ،أظهرت �أن العبء
ّ
االقت�صادي الناجت عن العنف ّ
�صح ّية ،واجتماع ّية ،و�أعباء قانون ّية وجرم ّية.
النوع
االجتماعي ج�سيم ملا له من �آثار ّ
ّ
	•�إالّ �أنّ تقديرحجم اخل�سارة الناجتة عن هذا العنف �صعب ب�سبب :غياب الإح�صاءات والدرا�سات املحدّدة� ،صعوبة تقدير
القيمة املا ّد ّية املعطاة حلياة الفرد ،والقيمة املا ّد ّية املعطاة للآثار املختلفة وغري الوا�ضحة ،ووجود ُكلف غري املبا�شرة ب�سبب
نق�ص الإنتاج ّية وتدهور نوع ّية احلياة.
					
 .4خ�صائ�ص الناجي/ة
• قد ت/يكون �أي �شخ�ص يف العامل
• تعترب الن�ساء �أكرث تعر�ضا للإ�ساءة لأ�سباب عدة مت ذكرها �سابق ًا.
• يبدو �أنّ الن�ساء اللواتي ترتاوح �أعمارهنّ بني  30 -12عام ًا هن الأكرث تعر�ض ًا للإ�ساءة
• يزيد احتمال التعر�ض للعنف عند الن�ساء اللواتي تعر�ضن للعنف يف ال�صغر �أو اللواتي يعانني مر�ض ًا عقلي ًا �أوحاجات
ج�سدية خا�صة� ،أوالن�ساء املهاجرات �أو الالجئات؛ �إال �أنه باالمكان الإعتبار �أن �أي �شخ�ص ميكن �أن يقع يف براثن العنف.
• الدّرا�سات التي حاولت معرفة ال�صفات التي تزيد من ا�ستعداد ال�شخ�ص للتعر�ض للعنف عديدة ،وكذلك هي ال�صفات
التي �أعطيت للناجي(ة)؛ ولكن من ال�صّ عب التحديد ما �إذا كانت هذه ال�صفات قد نتجت من التع ّر�ض للعنف.
• بالعودة �إىل دائرة العنف ،جند �أنّ ك ّل مرحلة من هذه الدائرة تو ّلد ردّات فعل عند املتل ّقي(ة) للعنف ،قد ترت�سخ وتتعمق فتطبع
�شخ�ص ّيته/ا مع ا�ستمرار العنف وتكراره .و بالتايل قد ت�صبح من �صفاته/ا.
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اجتماعي ،انفعال ّية وعدائ ّية ،كذب� ،إدمان ،تن ّمر ،ا�ضطراب بالأكل ،التع ّلق ال�شديد ببع�ض
• اثار �سلوك ّية :جنوح� ،سلوك غري
ّ
وتغيات ب�سيطة وغريها.
الأ�شخا�ص� ،أنان ّية ،ردّات فعل عنيفة على �أمور رّ
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دورة العنف
اخلوف
العنف،
فر�ض ال�سيطرة

العزلة،
العار

رد فعل الناجي (ة)
الغ�ضب،
التوتر

«�شهر الع�سل»
�سلوك امل�سيء “لن يتكرر هذا �أبدا”

الأمل

ميكن �إيجاز انعكا�سات دائرة العنف وت�أثريها على الناجي(ة) بالآتي:
	•التقلب و عدم اال�ستقرار العاطفي
	• فقدان ال�سيطرة على امل�شاعر
ً
تغيات ب�سيطة
	•عدم مالءمة امل�شاعر وال�سلوك للمواقف احلياتية والقيام بردود فعل قو ّية ردا على رّ
	•ال�ضياع� ،صعوبة اتّخاذ قرار
	•ال�شك و عدم الثقة
	•عدم القدرة على الرتكيز
	•التقدير ال�ضعيف للذات
	•حماولة تربير �سلوك ال�شخ�ص الذي ي�سيء معاملتهم
	•االعتقاد الرا�سخ �أنّ مرتكب/ة الإ�ساءة �أو العنف �سيتغي
	•�شعور بالذنب ،لوم الذات
	•الإنزواء
	•�إنكار ملدى خطورة امل�شكلة والإعتقاد بال�سيطرة على الأمور و الو�ضع
	•الإ�ست�سالم والإقرار ب�أنّ املجتمع يوافق على العنف وي�سانده ،وذلك �إما ب�سبب الرتبية التي تلقوها يف الطفولة �أو نتيجة
ملحاوالت �سابقة للح�صول على م�ساعدة مل تلق جتاوبا يذكر.
اخلطوات التنفيذية للوحدة:
 .1برنامج الوحدة
 5دقائق
 15دقيقة
دقيقة

عر�ض �أهداف الوحدة
عر�ض منزلقات للنقاط الأ�سا�سية
درا�سة احلالة
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ن�شاط1
افتتاحية الن�شاط
• املدة 10 :دقائق
• املواد :ال �شيء
• الأهداف :متهيد االر�ضية للم�شاركني قبل البدء بالن�شاط
• اخلطوات:
 التمهيد للن�شاط :الطلب من �أحد امل�شاركني/امل�شاركات التطوع مل�شاركة اجلميع بق�صة يعرفها من حياته اليومية وتتعلقبالعنف املبني على �أ�سا�س النوع االجتماعي ،مع ذكر الأثر الذي تركته على الناجي/ة .يجب الت�شديد على عدم ذكر �أ�سماء
�أو �أي معلومات من �ش�أنها ك�شف هوية �صاحب الق�صة وذلك حفاظ ًا على ال�سرية التامة.
 ال يفتح باب النقا�ش بعد �سماع الق�صة امنا يتم البدء فورا بالن�شاط مع الذكر ب�أنه �سيتم العمل على بع�ض احلاالتامل�شابهة ملا مت ذكره.
تطبيق الن�شاط
• املدة 60 :دقيقة
• املواد :ن�سخ من احلالة �أدناه (�أو وثائق عن �شهادات ودرا�سة حاالت فردية �أخرى) ،ورق قالب� ،أقالم تعليم مل ّونة
• الأهداف:
 مراجعة �أنواع العنف تعريف امل�شاركني و امل�شاركات على خمتلف الآثار الناجتة عن العنف• اخلطوات:
-توزيع ن�سخ من احلالة على امل�شاركات وامل�شاركني-تق�سيم امل�شاركني و امل�شاركات �إىل جمموعات عمل �صغرية .�-إختيار من�شط/من�شطة من داخل كل جمموعة�-إختيار مقرر/ة من داخل املجموعة-قراءة الن�ص �ضمن املجموعة-الإجابة عن الأ�سئلة-تقدمي عمل املجموعة �إىل امل�شاركني/امل�شاركات-فتح نقا�ش بعد عر�ض عمل املجموعاتاحلالة رقم  :1حالة �سلمى و �سامية
ً
يف �أيلول  ،2003و�صل الأ�ستاذ كرمي �إىل البيت ثمال بع�ض ال�شئ ،وعندما دخل �إىل املطبخ مل يجد زوجته و �إبنته و لكنه وجد ورقة
مكتوبا عليها «�إننا يف البيت املجاور عند اجلارة فاطمة ،فلقد رزقت ب�صبي».
خرج كرمي �إىل احلي و وقف �أمام باب اجلريان و بد�أ ينادي زوجته ب�أعلى �صوته طالب ًا �إليها العودة ب�صحبة �إبنته ب�سرعة مهدد ًا
�إياها ب�أنه �سي�صعد جل ّرها من �شعرها �إىل البيت و تطليقها �إن مل تفعل خالل خم�س دقائق.
ما �إن عادت الأم �سلمى والبنت �سامية �إىل البيت يف الوقت املحدد حتى �أقفل كرمي الباب و�س�ألها كيف جتر�أت و ذهبت عند
اجلريان دون �س�ؤاله و اكتفت ب�إعالمه بورقة �صارخ ًا «�شو انا �شر�شوح �أو خيال �صحرا؟»  .عندما �أجابته ان اجلارة طلبت م�ساعدتها
وان الأكل حا�ضر بالرباد يحتاج �إىل الت�سخني فقط �إنهال عليها بال�ضرب متهم ًا اياها باخلروج عن طاعته و حتدي �سلطته امام
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� .2أن�شطة الوحدة
التع ّرف �إىل الآثار الناجمة عن العنف-درا�سة حالة
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اجلريان و اتهامها بالفلتان و الن�شوز «دايرة من بيت لبيت ،عم تعر�ضي خدماتك يل انت �شو بفهمك؟ مفتكرة حالك خبرية �صحة؟
لي�ش ما كان الأكل جاهز ،لي�ش ما غ�سلت الثياب ،رايحة تهني بال�صبي وانت ما بتعريف جتيبي �صبي� ،شو نفعك يا ،..مني يف غريي
بري�ضى فيك».
ترددت �سامية بالتدخل حلماية �أمها واختارت البكاء يف �صمت يف زاوية الغرفة .بعد دقائق توقف ال�ضرب و جل�س كرمي امام التلفاز
بينما توجهت �سلمى للمطبخ لتح�ضري الأكل و الغ�سيل .تقدمت منها �إبنتها و قالت لها« :تاين مرة جهزي كل �شي قبل ما ت�ضهري
و ما جتاوبيه� ،أح�سن ما ي�صري فيك هيك»  ،ردت الأم «معك حق ،ما كان الزم جاوب» .بعد �ساعة و ن�صف من العمل و بالرغم
من تعبها ال�شديد مل ت�ستطع �سلمى النوم� .أخذت علبة املنوم فتحتها و�أخذت منها حبوب ًا مل تعدها وازدردتها ب�سرعة و مل ت�ستيقظ
باكر ًا عند ال�صباح.
حاولت �سامية كي ثيابها قبل الذهاب للمدر�سة فحرقت الكم ومل ت�ستطع �إكمال الكي .مل تلعب مع رفاقها بامللعب حاولت �إحدى
رفاقها التعليق على ثيابها فقامت بال�صراخ عليها ب�ألفاظ نابية ولبطتها فا�ستدعاها املدر�س و �أنبها على تعديها على زميلتها «ما
هيك بيت�صرفو البنات»� .س�ألها ملاذا ثيابها غري مرتبة �أجابت ب�أن �أمها و �أبيها م�سافرين �إحتفاال بعيد زواجهم.
يف ال�صف كانت كذلك كثرية ال�شرود ،و مل تنتبه ان املدر�سة كانت تتوجه اليها باال�سئلة� .س�ألتها املعلمة عن �سبب ان�شغالها �أجابت
�أن جدتها التي حتبها كثري ًا مري�ضة .يف طريق عودتها للبيت اقرتب منها بواب املدر�سة وهم�س لها ب�أنها تتحول �إىل �إمراة فاتنة
وب�أنها تبدو تعي�سة .ابت�سمت له ووافقت ان تلتقي به يف اليوم التايل.
�أ�ستفاقت �سلمى من النوم و�أ�سرعت لرتتيب املنزل و �إعداد الثياب و حت�ضري الطعام ،احتارت ماذا تطبخ ف�أعدت ثالث انواع طعام
� .إت�صلت بوالدتها فوجدتها تبكي و تنتحب لأن �أخاها اعرتته نوبة غ�ضب و قام بتك�سري ال�صحون والفناجني .حاولت موا�ساتها
«معلي�ش طويل بالك ،ميكن مرنفز من ال�شغل ،ما كل الرجال هيك خلقهم �ضيق» وعندما �سالتها �أمها عن �أحوالها قالت «كل �شي
منيح» .بعد �إنهاء املخابرة وقفت �سلمى يف مكانها خم�س دقائق حتاول تذكر ما وعدت به �أختها ان جتهزه لها فلم ت�ستطع .لفت
نظرها طعجة على كم قمي�ص ف�أعادت كي الثياب مرة ثانية.
�إت�صلت باملركز الطبي لت�أخذ موعد عند القابلة القانونية ملعاجلة �إ�ضطراب بالعادة ال�شهرية وتعجبت عندما قالت لها العاملة «ما
تاخدي موعد و ما جتي متل كل مرة» .جاء �أخاها لزيارتها والحظ الكدمات على وجهها وج�سمها .قال لها «�ضبي غرا�ضك و �إم�شي
معي ،اليوم بطلقك منو» �أجابته «طول بالك ما و�صلت لهون معو حق كان الزم خل�ص كل �شي قبل ما ا�ضهر ،و بعدين هاي حال كل
الزيجات يوم هيك ويوم هيك� ،إذا تركت وين بدي روح ،مني بياخدين انا و بنتي ،تركني اال ما يوعى ..بكرا بتحكم و بجيب ال�صبي
و كل �شي بي�صري منيح بعدها».
عندما عادت ابنتها للبيت و �أخربتها ب�أنها ح�صلت على اعلى عالمة يف امتحان احل�ساب ،ابت�سمت �سلمى قائلة «من�شوف �شو رح
ينفعك علمك بكرا»
الأ�سئلة:
من خالل الن�ص و من خالل معلوماتك اخلا�صة و قراءاتك:
• ما هي �أنواع العنف�/إ�ساءة املعاملة التي تعك�سها احلالة؟
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تقييم الن�شاط
• املدة 5 :دقائق
• املواد :ال �شيء
• الهدف :ا�شراك امل�شاركني/ات بتقييم الن�شاط
• اخلطوات:
  --ميكن اعتماد تقنية الأ�سئلة املفتوحة لتقييم هذا الن�شاط ،وذلك لفتح املجال للم�شاركني للتعبري عن م�شاعرهم بعدالعمل على حالة عنف من جهة ،وبهدف التقييم بحد ذاته من جهة �أخرى .ال�س�ؤال املفتوح قد ي�أتي على ال�شكل التايل:
ماذا �شعرمت خالل العمل على هذا الن�شاط ،وما هو تقييمكم له؟
مالحظة للمي�سر(ة) :
• ميكن ا�ستعمال احلالة الواردة يف التمرين �أو اختيار مقاطع من �أفالم م�صورة
• يوجه املن�شط /املن�شطة امل�شاركني وامل�شاركات للبحث عن �آثار العنف مع الرتكيز على الآثار ال�صحية واالقت�صادية
والنف�سية
تقييم الوحدة:
• املدة 5 :دقائق
• املواد :املواد :ورق قالب ،بطاقات �صغرية ال�صقة مل ّونة.
• الهدف�:إ�شراك امل�شاركني يف تقييم اجلل�سة.
ن�شجع ك ّل م�شارك(ة) على الإجابة على الأ�سئلة التالية -ما ر�أيكم بهذه اجلل�سة؟
• اخلطواتّ :
• ما هي امل�سائل التي تع ّلمتموها يف �أثناء هذه اجلل�سة؟
• هل امل�سائل التي تع ّلمتموها مفيدة يف عملكم؟
• ما هي الأمور التي �أعجبتكم يف هذه اجلل�سة؟
• ما هي الأمور التي مل تعجبكم يف اجلل�سة؟
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• هل هذا مثال على العنف املبني على النوع االجتماعي؟
• ما هي العوامل التي تقف وراء العنف املبني على النوع االجتماعي يف هذه احلالة؟
• ما هي بع�ض اخل�صائ�ص العامة «للمر�أة التي ّمتت �إ�ساءة معاملتها»؟ و»ملرتكب �سوء املعاملة»؟
• ما هي �آثار �إ�ساءة املعاملة على املر�أة؟ على العائلة؟
• ما هي اخليارات/احللول املتوافرة للمر�أة؟
• كيف تتخيل/ين نهاية الق�صة؟
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التدخل يف حاالت العنف املبني على �أ�سا�س النوع االجتماعي
وحدة رقم4 :
الهدف لي�س الإف�صاح و �إمنا امل�ساعدﺓ
الوحدة يف كلمات:
ُ
بالتدخل يف حاالت العنف املبني على �أ�سا�س النوع الإجتماعي .تتناول هذه
هذه هي الوحدة الأوىل من �سل�سلة الوحدات املعن َية
الوحدة الطرق التي ميكن ا�ستخدامها للولوج يف مو�ضوع العنف املبني على �أ�سا�س النوع الإجتماعي �أو التمهيد له :كيفية التع ُرف
على احلاالت وما هي الطرق الأن�سب لل�س�ؤال عن العنف و �إجراء املقابلة من �أجل احل�صول على املعلومات امل�ساعدة للتدخل� .إال �أن
ال�سر َية تعترب �شاغال هاما لدى الناجيني/ات و بالتايل ف�إن مناق�شة �أهمية احرتامها و كيفية املحافظة عليها �ضروري.
املدة 135 :دقيقة
�أهداف الوحدة:
يف نهاية هذه الوحدة� ،سيتمكن امل�شاركون/ات من :
	•معرفة الأ�ساليب املختلفة للتع ُرف على حاالت العنف املبني على �أ�سا�س النوع الإجتماعي
	•التع ُرف على م� ّؤ�شرات العنف يف جماالت العمل املختلفة
	•معرفة مع ِوقات التق�صي الفعال
	•اكت�ساب مهارات� إجراء املقابالت والقدرة على جمع املعلومات
	•معرفة كيف ّية احلفاظ على ال�سر ّية
معلومات �أ�سا�سية:
� .1أ�ساليب التعرف على حاالت العنف
�أ .ملاذا ن�س�أل؟
التع ُرف على حاالت العنف مرتبط مبنهجني �أ�سا�سيني :من املمكن �إنتظار �أن يقوم ال�شخ�ص باملبادرة و يعرتف بتع ّر�ضه للعنف
وهذا ما ي�س َمى بالإدالء �أو الإعرتاف �أو �أن ي�أخذ املبادرة مقدمو الرعاية في�س�ألون عن التعر�ض للعنف وهذا ما ي�س َمى بال�س�ؤال.
مبا �أنّ العنف املبني على �أ�سا�س النوع الإجتماعي منت�شر جدا وب�إمكانه �أن ي�ؤ ّثر على �أي �شخ�ص ،ف�إنّ طرح الأ�سئلة عنه يعترب
�أمراٌ �أ�سا�سيا؛
يف�ضل ال�س�ؤال على الإدالء للأ�سباب التالية:
	•يعترب ال�س�ؤال عن العنف تدخ ًال بحد ذاته  ٬فهو ير�سل ر�سالة مفادها �أنّ العنف لي�س طبيعيا ،و�أنّ املع َر�ض للعنف لي�س
وحده يف هذا الو�ضع ولي�س وحيدا يف املواجهة
	•يعطي ال�س�ؤال عن العنف �إذن ًا للتكلم عن العنف؛ �إنه دعوة للإف�صاح.
	•ميكن� أن ُينظر� إىل ال�س�ؤال عن العنف على �أ ّنه دليل على الرعاية واالهتمام ،مما ي�ساعد على حت�سني العالقة مع مقدم
الرعاية
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ب� .أنواع ال�س�ؤال عن العنف:
يتم
ميكن �أن يتم اال�ستف�سار بال�س�ؤال عن العنف بعد ال�شك بوجوده بناء على م� ّؤ�شرات عديدة (مذكورة الح ًقا) .كما ميكن �أن ّ
روتيني �أو تق�صّ ي).
بطريقة روتين ّية بحيث يطرح ال�س�ؤال عن العنف بغ�ض النظر عن وجود م�ؤ�شرات للعنف (�س�ؤال
ّ
يرتك لل�سائل �أو مكان العمل /املركز اختيار الأ�سلوب الذي يراه منا�س ًبا لو�ضعه.
	•لك ّل �أ�سلوب فوائده ،فال�س�ؤال عند وجود م� ّؤ�شرات يعطي احل ّر ّية لل�سائل بطرح ال�س�ؤال يف الوقت الذي يراه منا�س ًبا ،وعندما
يكون م�ستعدًّا للإن�صات والتعامل مع متط ّلبات الإجابة ،كما يخفف هذا الأ�سلوب من احتمال الت�صادم ومن ردّات الفعل
ال�سلب ّية لل�س�ؤال.
	•�أما ال�س�ؤال الروتيني فهو �أكرث �إقرا ًرا ب�أنّ العنف م�شكلة عا ّمة يجب معاجلتها ،وي�أخذ بعني االعتبار �أنّ العنف وا�سع االنت�شار،
و�أ ّنه من املحتمل �أن يكون هناك �أ�شخا�ص عالقون يف براثنه دون �أن يكونوا متنبهني لو�ضعهم وبالتايل يكون لال�ستف�سار
مه ّمة توعية و�إعطاء فر�صة تقدمي الدعم واملعلومات ل�شخ�ص يف خطر.
	•كذلك يعترب هذا الأ�سلوب �أق ّل تهديدً ا للأ�شخا�ص ،فطرح ال�س�ؤال على �أ�شخا�ص دون �آخرين يوحي ب�أنّ �سمات العنف
ظاهرة عليهم مما ي�شعرهم بالإحراج واحلاجة لالنطواء والعزلة وتفادي ك�شف �س ّرهم .ا�ضاف ًة اىل ذلك ،يقدم ال�س�ؤال
الروتينيّ بيانات ت�ساعد على �إجراء الدرا�سات والأبحاث ،واملتابعة والر�صد وتقييم الإجراءات املتبعة ملناه�ضته.
 .2م�ؤ�شرات العنف
تختلف النا�س بالطريقة التي تتفاعل وتتعامل بها مع العنف وذلك لتباينات يف �شخ�صية كل منهم ،يف جتارب احلياة ،يف طبيعة
العالقة بني املرتكب واملتلقي ،ويف البيئة التي يعي�شونها .لذلك من ال�صعب و�ضع “�صورة منطية” للناجي/ة �أو املتلقي/ة�أو
املرتكب/ة  .غري �أنه يوجد ،يف الوقت نف�سه ،تفاعالت و�آثار غالبا ما تكون مرتبطة بالعالقات امل�سيئة� ،إال �أنها قد ال تكون موجودة
يف كل احلاالت.
�أ .بع�ض العالمات �أو الدالئل على وجود الإ�ساءة:
	•اخلوف من ال�شخ�ص امل�سيء ميكن �أن يرتاوح ما بني الإرهاب �إىل �شعور عام بعدم االرتياح� أو القلق.
	•املبالغة يف ردود الفعل على �أ�شياء �أو �أحداث ال يتوقع منها �أن ت�سبب القلق ،كاخلوف من �إجراء مكاملة هاتفية من البيت،
�أو الت�أخر يف العودة �إىل البيت...
	•�إ�صابات وا�ضحة �أو تاريخ “حوادث” ي�صعب تف�سريها.
	•ت�أجيل اتخاذ قرارات دون العودة لل�شريك ،حتى الب�سيطة منها مثل �إنفاق كمية �صغرية من املال� ،أو�شراء �سلعة يحتاج �إليها
الطفل� ،أوحتديد تاريخ ووقت موعد زيارة احلكيم املقبلة� ،أو دعوة� أحد الأ�صدقاء للزيارة....
	•وجود تاريخ �سابق لتعاطي املخدرات يثري الريبة باحتمال التعر�ض للعنف .ميكن �أن ت�ستخدم املخدرات كو�سيلة مداواة
ذاتية �أو توا�صل مع املعتدي.
عال من التوتر يف احلياة دون وجود �صورة وا�ضحة مل�صدر الإجهاد.
	•م�ستوى ٍ
	•تكرار االنف�صال والت�صالح مع املرتكب.
	•ت�صرفات �سلوكية تدل على التعر�ض للعنف :عدم االنفعال �،سرعة البكاء� ،صعوبة يف الت�أقلم تزداد يوما بعد يوم ،مواقف
دفاعية �أو عدوانية ،الرتدد يف الكالم عندما يكون املرتكب موجودا ،التخفيف والتقليل من �أهمية ما يحدث ...
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	•يك�سرال�س�ؤال عن العنف حاجز ال�صمت ،ويعالج العنف كم�شكلة ولي�س كمحرمات �أو م�س�ألة خا�صة
	•ينقل ال�س�ؤال عن العنف ر�سالة مفادها �أن العنف هو امل�شكلة التي ت�ؤثر �سلبا على الفرد والتي حتتاج� إىل معاجلة.
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	•امليل �إىل االنتحار� ،أوال�شعور ب�أنه ال يوجد طريق للهرب من املعتدي �سوى القتل �أو الإنتحار
ب .كذلك هناك عالمات ت�شري �إىل املرتكب/ة:
	•غرية �شديدة� أو رغبة غري عقالنية بالتملك
	•حماولة ال�سيطرة على الوقت الذي يق�ضيه مع مقدم اخلدمة
	•التحدّث نيابة عن ّ
ال�شخ�ص الآخر املرافق واال�ص ّرار على البقاء على مقربة من ال�شخ�ص ومرافقته
	•املحاولة جاهدً ا يف �إظهار الإهتمام
 .3معوِقات التق�صي الفعال
�أ .موانع ال�س�ؤال:
هناك بع�ض العوامل التي ت�شكل عائقا لعملية اال�ستف�سار نذكر منها:
	•عدم �إملام مبعاجلة املو�ضوع ونق�ص املعرفة به
	•�ضيق الوقت
	•�ضعف املهارات والنق�ص يف التدريب املالئم
	•اخلوف من الإ�ساءة �إىل ال�شخ�ص
	•االعتقاد ب�أنّ العنف م�س�ألة �شخ�ص ّية عائل ّية
	•االنزعاج من الت ُقرب لل�شخ�ص العجز واخلوف من عدم التم ّكن من ال�سيطرة على املقابلة �أو العالقة
	•التجنب العاطفي � :إثارة ذكريات �شخ�صية تتعلق مبو�ضوع الإ�ساءة
	•اخلوف على ال�سالمة ال�شخ�صية من املرتكب/ة
	•ال�شعور بالإحباط من عدم القدرة على� إعطاء حلول
ب .موانع االدالء :
هناك بع�ض العوامل اخلارجية و�أخرى متعلقة بالفرد التي ت�شكل عائقا �أ�سا�سيا �أمام االدالء �أو االعرتاف بالتعر�ض للعنف نذكر
منها:
• الأ�سباب اخلارجية:
 -القلق فيما يتعلق بو�صمة العار املرتبطة بت�سمية “العنف” . -تهديد مرتكب الإ�ساءة ب�إ�ساءة �أكرث �سوءا �إذا ما ك�شف �أمره -خيبة �أمل بعد حماوالت �سابقة للتحدث عن العنف مع �أ�شخا�ص �آخرين (الأ�سرة ورجال الدين واملحامني) مل جتد نفعا -تغا�ضي املجتمع عن العنف وت�ساحمه معهأجنبي
 -التهديد النا�شئ عن الو�ضعال�سيا�سي كاخلوف على �أوراق الهجرة �أو اجلن�س ّية يف بلد � ّ
ّ
 -عدم ال�س�ؤال من قبل لآخرين -اخلوف على ال�سريةاملبني على �أ�سا�س النوع االجتماعي و على الأدوار النمطية
 -تقبل املجتمع وموافقته على العنف ّ -عدم تلقي �أي عر�ض للم�ساعدة• الأ�سباب ا داخلية
 -الإعتقاد ب�أن العنف� أمر طبيعي- -الإعتقاد ب�أن الأ�شخا�ص ي�ستحقون العنف الذي يتعر�ضون له
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 .4املقابلة
�أ .التح�ضري للمقابلة:
	•و�ضع من�شورات وكتيبات ومل�صقات متعلقة بالعنف املبني على �أ�سا�س النوع الإجتماعي يف غرفة االنتظار
	•حماولة �إجراء املقابلة مع ال�شخ�ص وحده (ا�س�أل بلطف ال�شخ�ص املرافق له �أن ينتظر يف غرفة االنتظار)
	•ا�ستح�ضار مرتجمني غري � أفراد الأ�سرة عند وجود حاجز �إختالف لغة
	•توفري وقت كاف للإ�ستماع
	•متى ال ت�س�أل؟
 -عند �صعوبة الإنفراد بال�شخ�ص وحده ،وت�أمني اجلو اخلا�ص لإجراء املقابلة -وجود خماوف من �أن تقييم الو�ضع �سيكون غري �آمن �إما لك �أو لل�شخ�ص -عدم وجود مرتجم منا�سبب� .إفتتاحية املقابلة :ال�س�ؤال
هناك عدة طرق للبدء ب�إجراء املقابلة نذكر منها :
	•البدء ب�إ�ستعمال “�أ�سئلة مفتوحة” �أي �أ�سئلة حتمل يف طياتها� أجوبة خمتلفة ووا�سعة ،هذا ي�ساعد على �إعطاء �صورة عن
العالقة التي يعي�شها ال�شخ�ص ،و يعطي توجيها لل�سائل عن كيفية امل�ضي يف املقابلة .يف حال �أعطى ال�شخ�ص جوابا يدل
على �أو يوحي بوجود الإ�ساءة ،ميكن عندها طرح � أ�سئلة حمددة لتو�ضيح ما يحدث يف هذه العالقة.
�أمثلة عن� أ�سئلة عامة :
 -يح�صل بني جميع الأزواج نزاع يف بع�ض الأحيان ماذا يحدث عندما تختلف �أنت و�شري ُكك حول �شيء ما؟ هل يح�صل نزاعج�سدي؟
 -كيف تقيم/ين م�ستوى توترك؟ -هل الحظت� أي تغيريات يف عاداتك؟ يف الأكل �أوالنوم؟� أو كيف تق�ضي �أوقات فراغك؟ -هل� أنت خائف/ة من �شخ�ص ما؟ هل هناك� أي �شخ�ص يف حياتك قد ي�ؤذيك؟�شخ�ص ما يحبونه؛ هل حدث ذلك معك؟
 �-ألتقي �أحيانا ببع�ض الأ�شخا�ص الذين يتعر�ضون لالذى� أوالتهديد من قبلٍ
كنت خائفة على طفلك؟
- -هل �سبق لك �أن ِ
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 -اخلوف من عواقب� إخبار� أحد -عدم دراية �أو معرفة الأ�شخا�ص بوجودهم �ضمن عالقة م�سيئة -القلق من فقدان الأطفال -القلق من ال�شك مب�صداقية الأ�شخا�ص ،خا�صة ً� إذا مل يكن هناك� أي� إ�صابات ج�سدية �-صعوبة �إيجاد الكلمات املعربة لو�صف التجربة �-إنتظارالتحقق �أن ال�سائل جدير بالثقة -عدم معرفة مدى قدرة ال�سائل على امل�ساعدة -انعدام الثقة بالآخرين -اخلوف من خ�سارة الدعم املادي للمعتدي ،خا�صة اذا كان ي�شكل امل�صدر املادي الوحيد للناجي/ة -ال�شعور بالعار والذل -عدم الثقة بالنف�س- -ا�ستعمال الإنكار كو�سيلة للتعامل مع الو�ضع (�ستناق�ش يف الوحدة التالية)
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 �-إن طفلك يعاين من م�شاكل �سلوك ّية وتعلم ّية ،وهذا قد ي�شري �إىل وجود م�شاكل يف املنزل؛ كيف ت�صف/ين الو�ضع يف املنزل؟• تقدمي ال�س�ؤال ك�إجراء روتيني وطرح الأ�سئلة مبا�شرة ،بعد ا�ستعمال عبارات متهيدية؛ �أمثلة عن عبارات تقدميية
ميكن ا�ستعمالها
 -يف مكان عملنا ،نحاول اتباع و�سائل الوقاية ونهتم بال�سالمة ،وال �سيما فيما يتعلق ب�سالمة الأ�سرة .هل �أنت حاليا يف �أيعالقة مع �شخ�ص ي�شعرك باخلوف؟
 -مبا �أننا نواجه حاالت عديدة من العنف ،قررنا� أن ن�س�أل كل �شخ�ص عن هذا املو�ضوع �-س�أقوم الآن بطرح �أ�سئلة ح�سا�سة جدا ،تع ّد جزء ًا من اال�سئلة العامة ؛� آمل� أن ال ي�شعرك ذلك باالنزعاج.�أمثلة عن الأ�سئلة املبا�شرة
 -هل تعر�ضت لل�ضرب� ،أوالركل� أو �شعرت باخلوف يف �أي وقت م�ضى؟ هل هدّدك� أحد بالأذى؟ -كم مرة �شعرت باخلوف من زوجك؟ متى كانت امل َرة الأكرث رعبا من �أي وقت م�ضى؟ -هل �شعرت باخلوف من� أن ت�صيبك ا�صابات خطرية� أو �أن تُقتل/ي؟ -هل �سبق �أن �ضربك ابنك �أو ابنتك من قبل؟ -هل بامكان زوجك �أو �أخ�أك �أو والدك احل�صول على الأ�سلحة؟ هل هددك �أحد بها؟• ن�صائح عند طرح الأ�سئلة:
 -ا�س�أل/ي عن �سلوك معني  ،فكثري من الأ�شخا�ص ال يعرفون �أنهم يف عالقة عنف -ا�ستعمل/ي كلمات عادية ،من الواقع ،فيها تق ُبل ومو�ضوعية  ،وب�أ�سلوب غري تهديدي و بعيد عن الأحكام امل�سبقة -ا�ستخدم/ي الأ�سئلة املبا�شرة املحددة و�سهلة الفهم -جتنب/ي الكلمات الثقيلة� ،أو امل�صطلحات الإنفعالية مثل العنف و�إ�ساءة املعاملة واالعتداء -ا�س�أل/ي عن �أنواع العنف املختلفة :اخلوف ،الت�أذي؛ الإ�صابات ؛ االت�صال اجلن�سي غري املرغوب به ،وال�سيطرة -ا�س�أل/ي عن امل�شاكل يف العالقة احلالية و يف العالقات ال�سابق -جت ّنب/ي الأ�سئلة التي تبد�أ ب “ملاذا”  ،يف�ضل طرح ال�س�ؤال“ :ماذا حدث” ولي�س “ملاذا حدث هذا” .فالأ�سئلة التيتبد�أ ب “ملاذا” غالبا يكون م�ضمونها اتهامي ،على الرغم من ان بع�ض الأ�سئلة التي تبد�أ �أحيانا ب “ماذا” ميكن �أن تكون
�ضربك؟ “
فعلت حتى
اتهامية �أي�ضا ،مثال”:ماذا ِ
ِ
 -مبا �أن �سلوك مرتكب/ة العنف يهدف �إىل جعل املتلقي/ة ي/ت�شعر بامل�س�ؤولية عن العنف يف حياته/ا ،قد يتكونعند الناجي/ة بع�ض احل�سا�سية الزائدة جتاه كل ما ميكن �أن ي�ؤ ّكد م�شاعر اللوم الذاتي �أو الذنب .ينبغي� أن تعك�س الأ�سئلة
 �-أنّ املعتدّي هو ال�شخ�ص امل�س�ؤول عن العنفج .الرد:
	•من املهم� أن ُي�ؤخذ يف االعتبار� :أن الإف�صاح لي�س هو الهدف من ال�س�ؤال عن العنف و �إمنا الهدف هو امل�ساعدة
	•بناء على جواب ال�شخ�ص على الأ�سئلة التي �سبق ذكرها  ،ميكن ادارة املقابلة بطريقة ت�شجع امل�س�ؤول بالتحدث عن العنف
؛ من الأمثلة:
• �إذا كان اجلواب �سلبيا ولكن غري مقنعا ،و ال�شك بوجود التعر�ض للعنف ما زال موجودا ،ميكن املتابعة بالقول :
 -بع�ض النا�س يتعر�ضون للعنف و ي�شعرون باحلرج بالإف�صاح ،و�أنا �أفهم ذلك� .أريد فقط �أن تعرف/ي� أنه �إذا حدث ذلكفال ب�أ�س ب�أن تخربين� .أريدك� أن تعرف/ي �أن هذا هو مكان �آمن لك.
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د .مهارات توا�صل مفيدة للإ�ستعمال خالل اجراء املقابلة:
التعاطف و التوا�صل الفاعل:
ً
متيقظا (ة) للر�سائل غري اللفظ ّية مع حماولة �إظهار االنتباه و�إي�صال االهتمام وااللتزام بالعمل
	•كن/كوين منتبها(ة)
على ت�أمني راحة ال�شخ�ص الآخر من خالل نظرة العني وو�ضع اجل�سم والذراعني املتكتّفتني ،نربة ال�صوت ،وتعبريات
الوجه؛ التزام بالهدوء.
الإ�صغاء:
�أي الإ�ستماع للم�شتكي/ة و تو�ضيح م�س�ألة الت�آزر معه/ا وم�ساعدته/ا لتفريغ العنف الذي ي /تعاين منه.
ما يجب تفاديه عند الإ�ستماع:
 -مقاطعة امل�شتكي /ة وهو/ي تتكلم، -عدم �إعطاء قيمة لت�صريحاته/ا، -اال�ستهزاء من املواقف التي وقع/ت فيه/ا ، -نعت اجلاين/ة ب�صفات نابية مثل“ :وح�ش/ة”� ،أخوت/خوتا” ،جمنون/ة” ،حيوان/ة”، -الإحراج بالأ�سئلة عند انعدام الرغبة بالإجابة عنها، -جتنب اعادة طرح �أ�سئلة �سبق و�أن مت اجابتها، -تقدمي وعود ال ميكن االيفاء بها، �-إ�صدار �أي حكم عن الأحداث والوقائع �أوعن الأ�شخا�ص الذين دفعوا يف اجتاه امل�شكل، -تقدمي الدرو�س الأخالقية والوعظ للم�شتكي/ة، �-إعطاء �أمثلة حلاالت �أخرى �أوالقيام باملقارنات، �-إ�سقاط الأحكام الذاتية امل�سبقة على امل�شتكي/ة.الإ�صغاء الن�شط:Active listening :
ا�ستخدام تقنيات التلخي�ص و�إعادة ال�صياغة للتو�ضيح والتح ّقق مما مت الت�صريح به.عند التلخي�ص ،تعيد العبارة كالم
ال�شخ�ص نف�سه“ :اذا كنت افهم جيدا”.
	•يف �إعادة ال�صياغة ا�ستخدم الكلمات اخلا�صة بك.
	•تعطي �إعادة ال�صياغة انطباعا �أقوى لل�شخ�ص ب�أنه مفهوم ،لكن قد يولد الإرباك �إذا مل يفهم الآخر الكلمات امل�ستخدمة.
	•ميكن القيام باعادة ال�صياغة عندما يكون ال�شخ�ص مرتاحا و املحتوى �سهل الفهم.
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• �إذا كان اجلواب �إيجاب ًّيا ل�سوء املعاملة ،ا�ستعمل/ي الر�سائل العالجية التالية :
 �-أنت ال ت�ستحق/ي �أن تتعر�ض/ي لل�ضرب/العنف مهما كان �-أنت ل�ست وحدك -امل�ساعدة متاحة -ال�ضرب م�شكلة �شائعة �-إنني قلق/ة عليك ،و�أنا هنا مل�ساعدتك• �إذا �شعر ال�شخ�ص باالهانة من ال�س�ؤال ،ميكن �أن تقول :
 �-أنا �آ�سف/ة .مل �أق�صد الإ�ساءة لك .لقد ر�أيت الكثري من الأ�شخا�ص يعانون من �إ�صابات مثل تلك و كان �سببها �سوء املعاملة.معظم الأ�شخا�ص ال يخربون عن ذلك �إال بعد ال�س�ؤال.
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�إحرتام فرتات ال�صمت:Respect periods of silence :
	•�إعطاء ال�شخ�ص الوقت الكايف ملعاجلة العواطف وتنظيم الأفكار� ،أو التعامل مع الرتدد والتو�صل �إىل قرار ،مثال :هل �أتكلم
عن العنف �أم ال.
ت�أكيد امل�شاعر و التعاطف معها Empathy and Validation of feelings :ا�ستخدام جمل مثل :
	•“�أفهم الذي ت�شعر/ين به  ،نظرا للتجارب التي مررت بها ”
	•“من الطبيعي �أن ت�شعر/ي كذلك ،ممكن لأي �شخ�ص مير يف ظروف مماثلة �أن يت�صرف على هذا النحو”
	•“�أرى �أنه من ال�صعب عليك التحدث عن هذا املو�ضوع”.
مراقبة الر�سائل الغري �شفهية:
	•راقب حركات ال�شخ�ص عند طرح ال�س�ؤال :التوا�صل الب�صري ،تعبري الوجه ونربة ال�صوت  ،قيام بحركات متكررة ،
	•هل العينني تتحركان للتحقق من وجود �شخ�ص ما يف الغرفة.
	•مواجهة ال�شخ�ص بهذه املالحظات ي�ساعد على الإف�صاح “�أرى �أنك حزين/ة و متوتر/ة ،ما ال�سبب”
التعاطف الوجداينEmpathy :

	•�أي القدرة على الإح�سا�س وتفهم م�شاعر الآخر .ون�ستطيع اخت�صاره بال�س�ؤال الآتي“ :ماذا ي�شعر اال�شخ�ص املوجود �أمامي
يف هذه اللحظة “
	•بوا�سطة التعاطف الوجداين ،ي�سهل على امل�ستمع الوعي للم�شاعر ،فيتقبلها بعد ان يفهم معناها.
 .5ال�سرية
من املهم جدا احرتام مبد�أ حفظ املعلومات التي �أعطيت ،خالل عالقة مهنية ،من �أو عن �أحد الأ�شخا�ص احلر�ص على ابقائها
�آمنة و�سرية و بعيدة عن متناول الآخرين  ،يف حقل اخلدمات الطبية ،تعترب ال�سرية حق ًا للمري�ض.
�أ� .أهداف ال�سرية:
	•حماية احلياة اخلا�صة لل�شخ�ص
	•املحافظة على كرامة الفرد
	•خلق مناخ من الثقة واالطمئنان
	•ت�شجيع التعبري عن التجارب ال�صعبة
	•منع �سوء ا�ستخدام املعلومات
	•ت�شجيع النا�س على طلب امل�ساعدة
	•حماية ا�ستقاللية القرار من قبل املري�ض
	•منع عواقب غري مرغوب فيها والتي قد ت�سبب خطرا على ال�شخ�ص
ب� .أ�سباب �ضمان ال�سرية يف حاالت العنف املبني على �أ�سا�س النوع الإجتماعي :
	•احلاجة �إىل اخل�صو�صية ( وجود م�شاعر العار)
	•ال�شعور العام بانعدام الأمن ،ت�أثري غري متوقع عند الك�شف على املعلومات
	•اخلوف من انتقام مرتكب/ة العنف
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ج .حدود ال�سرية
	•القلق ال�شديد من �أن ال�شخ�ص� سي�ضر� إما ذاته� أو غريه ،مثال امكانية االقدام على االنتحار �أو القتل.
د .حتديات ال�سرية
	•املحافظة عليها خالل التوا�صل مع الزمالء� ،أفراد �أ�سرة ال�شخ�ص  ،عائلتك و�أ�صدقائك
	•املحافظة عليها عند التعامل مع �أهل الأطفال  /املراهقني
	•املحافظة على ال�سرية من خالل امللفات
اخلطوات التنفيذية للوحدة:
 .1برنامج الوحدة
 5دقائق
 15دقيقة
دقيقة

�أهداف الوحدة
عر�ض منزلقات للنقاط الأ�سا�سية الواردة يف الوحدة
�أن�شطة الوحدة

� .2أن�شطة الوحدة
مهارات الإ�ستماع وتق�صي حاالت العنف املبني على �أ�سا�س النوع الإجتماعي
ن�شاط 1
افتتاحية الن�شاط
	•املدة 10 :دقائق
	•املواد :ال �شيء
	•الأهداف :متهيد الطريق للم�شاركني قبل البدء بالن�شاط
	•اخلطوات:
 -يطلب من كل م�شرتك �أن ي�سمي احدى املهارات التي يعتقد انه يتمتع بها ،واخرى يعتقد �أنه يفتقدها عند الإ�صغاء مل�شاكلالآخرين.
تطبيق الن�شاط
	•املدّة 75 :دقيقة
	•املواد :ورق قالب� ،أقالم تعليم مل ّونة ،ن�سخ من احلاالت االربعة �أدناه ( �أو وثائق عن �شهادات ودرا�سة حاالت فردية �أخرى)،
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	•عدم وجود الثقة ب�أن مرتكب العنف �سوف يعاقب
	•اخلوف من فقدان احلظوة
	•اخلوف من العقاب �أو الرف�ض من قبل الأ�سرة
	•اخلوف من النبذ من قبل املجتمع
	•اخلوف من فقدان االطفال
	•احلاجة للمحافظة على ال�سيطرة على جتارب املرء ال�شخ�صية وكيف يتم الإبالغ عنها
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ن�سخ عن ورقة توزيع رقم .1
	•الأهداف
 -تعزيز مهارات امل�شاركني وامل�شاركات يف ال�س�ؤال و الإ�ستماع وتق�صي حاالت العنف املبني على �أ�سا�س النوع الإجتماعي -التدرب على املحافظة على ال�سرية	•اخلطوات:
 -يقوم املي�سر (ة) بتق�سيم امل�شاركني وامل�شاركات �إىل  4جمموعات ويو ّزع على كل جمموعة ن�سخة من �إحدى احلاالتالواردة �أدناه
 -يطلب من كل جمموعة �أن تقوم بقراءة ومناق�شة احلالة ومن ّثم حت�ضري �سيناريو الق�صة التابعة للحالة لعر�ضه اماماملجموعة -لعب ادوار.
 -تقدم املجموعات لعب الأدوار �ضمن املجموعة الكبرية ويقوم االخرين مبناق�شة ال�سيناريو -ي�شجع املي�سر التعليق على �أ�ساليب التخاطب امل�ستعملة مبا فيها الغري كالميةتقييم الن�شاط
	•املدة 5 :دقائق
	•املواد :طابة  /كرة
	•الأهداف :ا�شراك امل�شاركني يف تقييم الن�شاط
	•اخلطوات:
 -يطلب من امل�شاركني الوقوف يف دائرة ،يقف املي�سر يف و�سط الدائرة ويقوم برمي الكرة �إىل �أحد امل�شاركني ،ويطلب منه -تقييم اجلل�سة بكلمة واحدة ثم رمي الكرة للم�شرتك املقابل له ،وهكذا حتى متر الكرة على جميع امل�شرتكني.حالة رقم  :1عليا (ال�س�ؤال)
ظهرت امل�شكلة منذ اعوام عندما كانت ت�سكن مع والدها وجدها بعد طالق والدتها .اقدمت على ال�سرقة والعوام تعر�ضت لل�ضرب
واحلب�س ل�ساعات وايام اىل ان ا�ستطاعت الهرب من املنزل لتعود بعدها بثوب جديد من العنف والق�سوة حتى على والدها  .قامت
الباحثة االجتماعية بتحويل ال�شابة عليا اىل مركز تدريب �إال �أنها كانت تقوم بالتغيب لفرتات طويلة عن املركز مما ا�ستدعى من
القائمني يف املركز الطلب اىل الباحثة االجتماعية التدخل.
حالة رقم  :2ام يزن (ال�س�ؤال)
الطفل يزن يعي�ش يف ا�سرة متفككة ويفتقد حنان والديه املن�شغلني بامل�شاكل كل يوم ،حتى و�صلت االمور اىل حد الطالق بني والديه.
تزوج االب من �أخرى وبقي يزن مع والدته  .بعد فرتة بد�أ يزن يعاين من حالة التبول الال ارداي لدرجة مربكة ب�شكل كبري جدا.
يف املدر�سة يتبول على نف�سه وت�صبح رائحة ال�صف كريهة فتقوم املعلمة باخراجه من ال�صف اىل الباحة اىل �أن ينتهي الدوام
وعلى هذا املنوال ا�ستمر الو�ضع لفرتات طويلة فا�صبح يت�أخر يف درا�سته فال املعلمة مهتمة له وال حلل م�شكلته � ..صادفته الباحثة
االجتماعية يف الباحة ف�س�ألته عن م�شكلته وملاذا هو يف الباحة ف�أخربها .تقوم الباحثة با�ستدعاء الأم.
حالة رقم  :3مهى (الإ�صغاء و الرد)
انف�صلت والدتي عن والدي و�أقمنا انا واخوتي االثنان مع والدتي وهي يف معظم االحيان ع�صبية ومزاجية ،فعندما تكون نف�سيتها
متعبة يزداد حقدها علينا وت�صبح قا�سية جدا وعنيفة لدرجة تقوم ب�شد �شعرنا و�ضربنا � .أكرث ما ي�ؤملنا �أنها كانت تقول لنا »:ال
�أريدكم اذهبوا اىل �أبيكم خليه يتحملكم « فن�ضطر نذهب اىل والدنا وهو يعي�ش مع زوجته وابنه ال�صغري ،يكون حنونا علينا �أول
يومني ولكنه يتحول يف اليوم الثالث اىل �شخ�ص قا�سي وليئم فال يعود قادرا على حتملنا في�صرخ بنا وي�سمعنا الكلمات النابية
ويقول لنا  »:اذهبوا اىل امكم �أنا م�ش جمبور �أحتملكم �أنا لدي االن ا�سرة غريكم و .....نذهب اىل بيت جدنا والد �أمنا في�صرخ
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حالة رقم  :4جارة �سمري (ال�سرية)
�سمري يف احلادية ع�شر من عمره ي�شكو منه ا�ساتذته النه كثري احلركة و يحاول احداث الفو�ضى بال�صف .و�صلت اليك معلومات
انه يرت�أ�س ع�صابة من الطالب تقوم با�ستفزاز بع�ض التالميذ واال�ساتذة .عالماته املدر�سية جيدة .بعد مناق�شة حالته مع بع�ض
اال�ساتذة يخربك ا�ستاذ احل�ص�ص البديلة انه وجه اليه مرة مالحظة ب�ضرورة الرتكيز بال�صف فكان رده «�شو دخلك انت  ،اهتم
ب�شغلك و ب�س» .تظن بان �سمري يتعر�ض للعنف  .تلتقي بجارة �سمري �صدفة التي تخربك بانها ت�سمع �صريخا من بيت جريانها و ام
�سمري اخربتها انها تتعر�ض لل�ضرب و ت�س�ألك «كيف �سمري باملدر�سة»
تقييم الوحدة:
	•املدّة 5 :دقائق
	•املواد :ورق قالب ،بطاقات �صغرية ال�صقة مل ّونة
	•الهدف� :إ�شراك امل�شاركني يف تقييم اجلل�سة.
ن�شجع ك ّل م�شارك على الإجابة على الأ�سئلة التالية
	•اخلطواتّ :
ما ر�أيكم بهذه اجلل�سة؟
ما هي امل�سائل التي تع ّلمتموها يف �أثناء هذه اجلل�سة؟
هل امل�سائل التي تع ّلمتموها وهي مفيدة يف عملكم؟
ما هي الأمور التي �أعجبتكم يف هذه اجلل�سة؟
ما هي الأمور التي مل تعجبكم يف اجلل�سة؟
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جدنا بوجهنا ويقول والدتكم لي�ست جمبورة على حتملكم والدكم هو من يجب عليه حتملكم  ..جدتنا فقط تقف بوجه جدنا و
وتتحملنا وتبقى تطلب من والدتنا �أن تعيدنا اليها فتقبل ونعود اىل حالتنا القدمية �شهر حنونة وعند �أي م�شكلة �صغرية �أو خالف
تعود اىل ال�صراخ وال�ضرب و طردنا من بيتها  ..تكرر االمر اربع مرات حتى االن وال ندري ماذا ميكننا �أن نفعل حلل م�شكلتنا .
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مهارات امل�ساندة والإر�شاد
وحدة رقم5 :

...امل�ساعدة لي�ست انقاذ؛ امل�ساعدة هي� إعطاء القوة والأمان للناجي!
الوحدة يف كلمات
بعد ال�س�ؤال عن التعر�ض للعنف و التعرف على املتلقي/ة ،ت�ستعر�ض هذه الوحدة ما ميكن عمله للم�ساعدة ،مع الرتكيز �أن �أ�س�س
التدخل تقت�ضي الت�أكد من �سالمة املتلقي/ه و املحيطني به/ا  ،و �إر�شاده/ا و م�ساندته/ا و لي�س بال�ضرورة �إنقاذه/ا .فالإنقاذ �أو
احلل ي�أتي بقرار �شخ�صي ،واع و مدرو�س ي/تتخذه و ي/تنفذه املتلقي/ة ب�إر�شادك و م�ساندتك.
املدة 135 :دقيقة
�أهداف الوحدة :
يف نهاية هذه اجلل�سة �سيتمكن امل�شاركون/ات من :
املوجهة للتدخل يف العنف القائم على �أ�سا�س النوع الإجتماعي
• التعرف على املبادئ اجلوهرية ِ
• التعرف على ا�سرتاتيجيات الت�أقلم  copingالتي ي�ستخدمها الناجني/ات
• تقييم املخاطرالتي ي/تعاي�شه/ا الناجي/ة و م�ستوى �سالمته/ا
• معرفة كيفية تقدمي الدعم والت�شجيع
• توفري الإحالة املالئمة
معلومات �أ�سا�سية:
 .1املبادئ الإر�شادية للتدخل يف حاالت العنف املبني على �أ�سا�س النوع الإجتماعي
ثالث مبادئ رئي�سية تقود �سلوك العاملني يف جمال املنع والت�صدي للعنف املبني على �أ�سا�س النوع الإجتماعي ،و هي :
�أ .االحرتام
ب .ال�سالمة والأمان
ج .ال�سرية
ميكن احرتام الناجني/ات ب:
�إجراء املقابلة يف مكان خم�ص�ص يحافظ على
ال�سرية و الأمان
الإ�ستماع اجليد
ال�صرب
املحافظة على �أ�سلوب بعيد عن الأحكام امل�سبقة
طرح الأ�سئلة املت�صلة باملو�ضوع فقط
التعامل مبو�ضوعية
التعاطف
احرتام حياة الناجني/ات وخياراتهم/ن

ميكن احلفاظ ال�سالمة والأمان ب  :ميكن احلفاظ على ال�سرية ب:
احلفاظ على جميع املعلومات
ت�أمني « مكان �آمن” للناجني/ات
املكتوبة وال�صور املت�صلة باحلالة يف
و�ضع خطة ل�سالمة الناجي/ة
خزانة مقفلة
مب�شاركته/ا معتمدة على
�أ�سا�س م�صاحله/ا و و�ضعه/ا احلايل �أخذ موافقة ال�شخ�ص عند احلاجة
لتبادل املعلومات �أو طلب ا�ست�شارة
رف�ض مناق�شة ملفات املري�ض مع� أي
موظف ال عالقة له باحلالة
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�أ .الإنكار
•ي�ساعد الناجني على جتنب م�شاعر الرعب والذل؛ ي/تقول الناجي/ة لنف�سه/ا � أن الإ�ساءة هذه مل حت�صل يف الواقع �أو ي /
تقول “هذه الكدمة؟ انها ال �شيء “�أو” انه ال يع ّنفني ،كان فقط منفعال”.
ب .التقليل �أو التخفيف
•ميكن اعتباره �شكال من �أ�شكال الرف�ض و فيه تقليل من حجم امل�شكلة�“ :إن هذا االعتداء لي�س حقا عنف ؛ العنف هو �أكرث جدية
وخطر” � ،أو “لي�س الو�ضع �سيئا للغاية” � ،أو” ح�سنا  ،قد �ضربني مرة واحدة فقط بالزنار “� ٬أو انه ي�ضربني فقط عندما
يكون يف حالة �سكر �أو غ�ضب “
ج .ال�صدمة والإنف�صام
•ميكن لهذين التفاعلني تخدير عقل الناجي/ة وج�سمه/ا عند االعتداء مما ي�ساعده/ا على جت ُّنب التعامل مع امل�شاعراملتناق�ضة
واالنفعاالت القو ّية وقتها ،ما مي ِّكن ال�شخ�ص من العي�ش ب�سالم فيما بعد.
• �إالّ �أ ّنهما يدومان لفرتة بعد احلادث ما ي�ؤدي �إىل م�شاكل يف ال ّذاكرة ،والرتكيز وغريهما....
	•عند التعامل مع �أ�شخا�ص ي�ستخدمون �إحدى هذه اال�سرتاتيجيات ،من املهمّ التعبري عن� إمكان ّية ت�أثريها على تقدير
ال�شخ�ص ل�سالمته وقدرته على فهم وا�ستيعاب الو�ضع.
	•على �سبيل املثال�“ ،أحتاج� أن �أقول لك �إنيّ قلق/ة على �سالمتك؛ قلت يل� إ ّنك تعر�ضت ...وهذا يجعلني قل ًقا/ة من �أن
تتفاقم الأمور ويحدث ،...هل هذا ممكن؟ َمل ال؟”.
 .3تقييم املخاطر
• بالرغم من وجود بع�ض العوامل التي ترتابط عاد ًة مع تزايد اخلطر داخل عالقة عنيفة� ،إال� إنه من غري املمكن و�ضع توقعات
دقيقة للأ�شخا�ص  وللحاالت الفردية.
• مع ذلك ،من املهم تقييم الو�ضع بدقة وتقدمي امل�شورة املنا�سبة من خالل الإطالع على م�ؤ�شرات اخلطر وعوامل احلماية.
�أ .م�ؤ�شرات اخلطر ب�صورة عامة
هناك بع�ض العوامل� ،إن وجدتف�إنها تنذر باحتمال تزايد العنف و وقوع �إ�صابات .تعترب هذه “رايات حمراء” ،ت�شمل :
 -االنف�صال عن ال�شريك �أوتهديد برتك العالقة � ،أو حماولة تركها -التدخالت� :أي ُتدخل يزيد اخلطر على املدى الق�صري ،كما هو احلال مع االنف�صال .عموما ،يزيد اخلطر عندما
ي�شعر املرتكب/ة �أنه/ا �سيفقد � /ستفقدال�سيطرة على �شريكه/ا.
- -بطالة املرتكب/ة
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 .2ا�سرتاتيجيات الت�أقلم
• قد يكون من ال�صعب على بع�ض الأ�شخا�ص التجاوب مع متطلبات احلياة وين�شغل تفكريهم با�ستمرار بكيفية العي�ش مع
�شخ�ص ي�ؤذيهم� أو ي�سيء �إليهم
•هناك عدة و�سائل ي�ستخدمها الناجني/يات كي يكونوا قادرين على العمل ب�شكل �أف�ضل والقيام مبا هو مطلوب.
•�إال �أن لبع�ض هذه اال�سرتاتيجيات� أثرا �سلبيا على ال�صحة النف�سية للناجني/يات �أوقد ت�ؤثر على نظرتهم و تقييمهم للأمور ،و
خا�صة فيما يتعلق بتقدير حجم امل�شكلة و اخلطر املرتتب عنه .من ا�سرتاتيجيات الت�أقلم التي ت�ؤثر �سلبا على التعامل مع امل�شكلة
نذكر:
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 -تاريخ �سابق للعنف� أواعتداءات ج�سيمة ت�سببت يف املا�ضي بجروح خطرية -عمر املتلقي/ة �أقل من �30سنة -ازدياد يف تكرار العنف� أو �شدته -ا�ستخدام الأ�سلحة � ،أواحل�صول عليها -ال�ضرب وتعاطي املخدرات والكحول �أو تاريخ مر�ض نف�سي -الإكراه على الأفعال اجلن�سية� أو التهديد بها -حماولة اخلنق -تغريات يف مراحل احلياة  :احلمل؛ االنف�صال ؛ الطالق -انف�صال يف االونة االخرية -حماوالت االنتحار -التهديد بقتل ال�شريك/ة  ،النف�س� ،أوالأطفال� أواحليوانات الأليفة� ،أو غريهم -غرية مر�ضية ،الهو�س� أو االن�شغال بال�شريك -مطاردة ال�شريك �أو تر�صدهب .عموما ،تزداد �شدة العنف اجل�سدي ح�سب التدرج التايل :
 -رمي الأ�شياء ،ولكم اجلدار -الدفع وال�شد ورمي الأ�شياء على الآخر -ال�صفع بيد مفتوحة -الرف�س والع�ض -ال�ضرب بقب�ضة مغلقة -حماولة خنق -ال�ضرب (ح�صر على احلائط مع الركل املتكرر و اللكمات) -تهديد ب�سالح -االعتداء ب�سالحج .العوامل الوقائية
بع�ض العوامل� ،إن وجدت ،ترتبط بازدياد احلماية وال�سالمة .مثال:
 -الناجي(ة) الذي/التي ي/تعمل ت/يكون� أقل عزلة -توا�صل اجتماعي للناجي(ة) فهو/ي ي/تكون �أقل عزلة -احل�صول على املوارد -قدرة الناجي على حماية النف�س والأطفال يف املا�ضي. .4التخطيط لل�سالمة
	•التخطيط لل�سالمة هو عملية ا�ستك�شاف اخليارات واملوارد ،يتم ب�شكل فردي مع الناجي(ة) ،و يجب �أن يكون مبنيا
على احتياجاته/ا اخلا�صة ،ظروفه ،وخياراته.
	•عملية التخطيط لل�سالمة يجب �أن تكون م�ستمرة و حتتاج �إىل �إعادة النظر يف القرارات املتخذة ب�سبب التغيريات احلا�صلة يف
ظروف الناجي.
	•ينبغي �إجراء التخطيط لل�سالمة بغ�ض النظر اذا كان الناجي/ة ي/تريد البقاء يف عالقة العنف ،م�ستعد/ة ملغادرة العالقة ،

062

 .5تقدمي الدعم والت�شجيع
	•العن�صرالرئي�سي لتوفري الدعم املنا�سب والت�شجيع هو �أن ننظر/ي �إىل ال�شخ�ص املعر�ض للعنف كناجي/ة ،ولي�س ك�ضحية.
	•الناجي/ة ي/تر�سل ا�شارات ايجابية :هو/هي قوي/ة و حا�سم/ة و �شجاع/ة و واثق/ة� .أما كلمة ال�ضحية فهي مرتبطة
بالعجز وال�ضعف وعدم القدرة على العمل .التعامل مع املتلقي/ة على �أنه/ا �ضحية ،يجعله/ا �أكرث عر�ضة لل�شفقة� ،أما التعامل
كناجي/ة يوحي له/ا بالثقة بنف�سه/ا و القدرة على تغيري منط حياته/ا
• كيفية تقدمي الدعم و الت�شجيع:
 -اجللو�س يف هدوء و �سالم وجتنب املقاطعة -اال�ستماع الن�شط -املحافظة على التوا�صل الب�صري و اجل�سدي -جتنب/ي التعبري عن ر�أيك اخلا�ص مبا حدث �-إظهار التقدير لأنه � /أنها� أظهر/ت الثقة بك -جتنب/ي� إلقاء اللوم على الناجي/ة ؛ كثريا ما يحدث ،عندما ن�ستمع� إىل �شخ�ص يتحدث عن االعتداء� ،أن يتبادر �إىلالذهن �أوال :ال �أعرف كيف بقيت ،لو كنت يف مكانه/ا لكنت تركته  /تركتها بالت�أكيد�  ..أو انه  /انها جمنون/ة  --بعد كل
ما مر/ت به/ا� ،أنه  /انها تريد العودة  له  /لها .اذا بقي/ت ،فال بد �أنه/ا ت�ستلذ ال�ضرب" .
• هذا النوع من التعليقات ،يتعار�ض مع طبيعة الإ�ساءة و مفهومها وبالتايل يجب جتنبها .ال�س�ؤال املنا�سب  لي�س
“ملاذا ال يرحل  /ترحل؟” ولكن “ملاذا ال يو ّقف /تو ّقف الإ�ساءة له  /لها؟” لذا� أثناء التحدث� إىل الناجي/ة ،يجب
جتنب القول �ضمنا �أو الإيحاء � إىل �أن الناجي/ة له/ا عالقة مع احلادث العنيف .جتنب �أ�سئلة  /عبارات مثل:
 -لو ت�صرفت بطريقة خمتلفة ،لرمبا مل يح�صل العنف؟ -ماذا فعلت حتى قام ب�ضربك؟ -كيف تقبلني بذلك؟ لو كنت مكانك لكنت حزمت حقائبي وتركت للأيد -بعد كل ما فعل بك  ،ال تزايل حتبينه؟• لإزالة اخلجل وال�شعور بالذنب ،ا�ستعمال عبارات مثل:
 -العنف املبني على �أ�سا�س النوع الإجتماعي �شائع -حادث العنف لي�س �أبدا حادثة معزولة بل ممكن �أن يت�صاعد مع مرور الوقت- -ال �أحد ي�ستحق �أن يعامل بهذه الطريقة
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غادر/ت العالقة� ،أو اتّخذ/ت قرار العودة� إليها.
• التخطيط لل�سالمة  ينطوي دائما على ما يلي:
 -جتنب اجللو�س يف الغرف املغلقة �أو التي لها� أدوات خطرية مثل احلمام �أو املطبخ �أو حماولة� إخفاء تلك الأدوات �إن �أمكن -االتفاق مع اجلريان ب�ش�أن� إ�شارة تظهر عندما حتتاج ال�ستدعاء ال�شرطة� أو للم�ساعدة -ت�صوير الوثائق الهامة وترك بع�ض املال ومفاتيح احتياطية يف مكان موثوق به خارج املنزل -مراجعة ما كان يقوم به الناجي للبقاء على قيد احلياة والبناء عليه -معلومات حول املوارد املحلية املتوفرة حلاالت العنف املنزيل واحلقوق القانونية -خطط تف�صيلية يف حال حدوث  خط. -حتديد� أ�صدقاء� أمان و�أماكن �آمنة للجوء اليها عند ال�ضرورة�- -إعداد قائمة املواد ال�ضرورية التي يجب �أخدها� إن احتاج املع ًر�ض(ة) للعنف� إىل مغادرة املنزل
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 -هو/ي الوحيد/ة الذي /التي ميكنه/ا �أن ي/توقف هذا ال�سلوك العنيف .الأمر لي�س مرتوك لك ،وال ت�ستطيع/ين تغيريه. -ال يهم حقا ما تفعله� أو ال تفعله ،انها /انه �سوف يجد دائما �سببا ليكون م�ؤذ �-أنت ال تالم /تالمني  ،وال �أنت امل�س�ؤول/ة عن �أفعاله .انها  /انه �سوف يجد دائما بع�ض الأعذار لهذه الت�صرفات امل�سيئةوعدم حتمل امل�س�ؤولية عن �أفعاله اخلا�صة.
• لتوفري الت�شجيع واملثابرة ميكن ا�ستعمال عبارات مثل:
 -انت �شخ�ص� شجاع جدا .انت اتخذت الآن خطوة كبرية بقرارك التحدث عن هذا املو�ضوع. �-أنت تبحث/ين� أو تدر�س/ين عن �سبل امل�ساعدة لنف�سك ولأطفالك .هذا يدل على مدى �شجاعتك وذكائك. -يتطلب الأمر الكثري من ال�شجاعة واملثابرة لتحمل كل هذا. �-أنت تواجه و�ضعا �صعبا للغاية مع قدر كبري من ال�شجاعة. �-أ�ستطيع �أن �أرى� أنك تهتم ب�أطفالك كثريا . -قد �أظهرت قوة كبرية يف ظروف �صعبة للغاية.• لإظهار الدعم لل�شخ�ص مع تو�ضيح الر�ؤيا ميكن ا�ستعمال عبارات مثل:
 -كيف ميكنني م�ساعدتك؟ ماذا حتتاجني؟ عادة ي�صبح الإيذاء اجل�سدي �أ�سو�أ مع الوقت .تلك هي احلقيقة .لهذا ال�سبب اناقلق و�أرغب يف م�ساعدتك ،و�سوف� أدعم و�أحرتم� أي قرار تتّخذينه
 �-سوف يخربك ما يعتقد �أ ّنك تريدين �سماعه� ،إذا كنت تفكرين يف تركه -من الطبيعي� أن حت ِبيه و�إال ملا كان لديك الكثري من ال�صرب ،ولكن هذه العالقة لي�ست �صح َية وال �أظن �أنك ت�شعرين بالأمان. .6الإحالة
	•لتقدمي� إحالة بطريقة �صحيحة ،من املهم التعرف على كل املوارد املتاحة واخلدمات املتوفرة .
	•�إعطاء امل�شورة ل�شخ�ص بطلب امل�ساعدة من �أو احالته �إىل منظمة معينة � /شخ�ص �أو مركز ال يعني بال�ضرورة� أنه � /أنها �سوف
تفعل ذلك.
	•هذه اخلطوة حتتاج للتفكري بعناية و القيام بذلك يتطلب  لقاءات ومناق�شات عديدة التّخاذها� ،إذا كانت �ستتّخذ .من املهم ،
حني تقوم بالإحالة� ،أن نف�سر �أن ال�شخ�ص بحاجة خلدمات ال ميكنك تقدميها و ان ت�شكر ال�شخ�ص للثقة التي و�ضعها فيك مع
التاكيدعلى حفظ ال�سرية.
 .7االختتام
	•�إعادة �صياغة القرارات املتخذة والنتائج املرجوة.
وت�شجيع املثابرة � .إبداء الإ�ستعداد لتقدمي امل�ساعدة عند احلاجة.
	•انهاء اللقاء اخلا�ص ب�شكل �إيجابي
ّ
اخلطوات التنفيذية للوحدة:
 .1برنامج الوحدة
 10دقائق
 20دقيقة
دقائق

عر�ض �أهداف الوحدة
عر�ض منزلقات للنقاط الرئي�سية
مناق�شة حالة
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ن�شاط 1
افتتاحية الن�شاط
	•املدة 10 :دقائق
	•املواد :ورق قالب� ،أقالم ملونة
	•الأهداف :متهيد الأر�ضية للم�شاركني قبل البدء بالن�شاط
	•اخلطوات:
 -يطلب من امل�شاركني/ات البدء بن�شاط ع�صف ذهني حول الأ�شخا�ص وامل�ؤ�س�سات التي يعتقد امل�شاركني و امل�شاركاتب�أنه يجب ا�شراكهم و ابالغهم واالحالة لهم يف حال معرفتهم ب�أي حالة عنف مبني على �أ�سا�س النوع االجتماعي مع
الت�شديد على �ضرورة �أخذ موافقة الناجي/ة يف معظم احلاالت (اال يف احلاالت التي مت ذكرها م�سبقا وهي وجود خطر
فعلي كاالنتحار �أو القتل)
تطبيق الن�شاط
	•املدّة 90 :دقيقة
	•املواد :ورق قالب� ،أقالم تعليم مل ّونة ،ن�سخ من حاالت �سمرية و مها ( �أو وثائق عن �شهادات ودرا�سة حاالت فردية �أخرى).
	•الأهداف:
 -تعزيز مهارات امل�شاركني وامل�شاركات يف دعم� ،إر�شاد و�إحالة حاالت العنف املبني على �أ�سا�س النوع الإجتماعي	•اخلطوات:
 -يقوم املي�سر (ة) بتق�سيم امل�شاركني وامل�شاركات �إىل جمموعتني تتناول كل جمموعة حالة من احلاالت الواردة �أدناه -يطلب من كل جمموعة �أن تقوم بقراءة ومناق�شة احلالة والتعرف على ا�ساليب الت�أقلم امل�ستخدمة  copingو نقاطالقوة و حتديد املخاطر( 15دقيقة)
 -و�ضع �سيناريو للمقابلة مع احلالة واي�ضاح كيفية التعامل معها ( 15دقيقة) -تقدم كل جمموعة ن�شاط لعب الأدوار �ضمن املجموعة الكبرية و يقوم امل�شاركون بالتعرف على املهارات امل�ستعملة يفاملقابلة مبا يتعلق بال�س�ؤال وو�ضع الأ�س�س والتمهيد للتدخل ( 30دقيقة لكل جمموعة)
درا�سة حالة
حالة �سمرية
ال�سيدة �سمرية تزوجت �صغرية ،كانت يف ال�صف الثالث تكميلي عندما رجعت يوما اىل البيت ،تلقاها والدها قائال :يلال راح
تخل�صي من املدر�سة ،زواجك بعد �شهر .حاولت الإعرتا�ض فكان الرد« :ل�شو العلم ،بدك تعلقي �شهادتك باملطبخ»  ...و كان ثمرة
هذا الزواج طف ًال  ...و ....طالق ًا عادت بعده �إىل بيت �أهلها مع الطفل و �أ�صبحت حبي�سة البيت « :ممنوع اخلروج  ...ممنوع
العمل� ...أنت مطلقة ...ما بدنا ن�سمع حكي»� ...إذا حاولت �إبداء ر�أيها ب�أمر ما يكون اجلواب» هلق عم جتربي تبيني �إنك فهمانة،
ما كنت ت�شاطرتي و ما َخ ًليتي يط َلقك»� .صارت �سمرية ترتدد على مكتب الوفاق الأ�سري طالبة امل�ساعدة يف التعامل مع ابنها فهو
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� .2أن�شطة الوحدة
مهارات م�ساندة و�إر�شاد و�إحالة حاالت العنف املبني على �أ�سا�س النوع الإجتماعي
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كثري احلركة و ي�ضرب بقية الأوالد .يف يوم وجدت �سمرية ت�ضع جبرية على يدها �س�ألتها :ما هذا يا �سمرية؟؟؟؟ �أجابت« :الأمر
ب�سيط � ..ضربات ب�سيطة من �أخي الكبري و احلمد هلل ما انك�سرت �إيدي بعد»....
للمناق�شة:
 .1ما هي �أنواع العنف الذي تتعر�ض له �سمرية
 .2ما ت�أثري العنف؟ كيف ت�أقلمت معه �سمرية
 .3كيفية التعامل مع احلالة
مالحظة للمي�سر� :ضرورة مناق�شة خطة الأمان
حالة مها
الحظت املر�شدة املدر�سية يد الطالبة مها من ال�صف التا�سع و هي م�ضمدة برباط طبي و لالطمئنان عن �صحتها �س�ألتها عن
حالها وعن ال�سبب فقالت �أنها وقعت و جرحت� .إال �أن املر�شدة الحظت عند مها حاالت ال�شرود و البكاء الدائم و مظاهر احلزن
و �أعرا�ض �أخرى .فطلبتها للمقابلة.
خالل اجلل�سة ذكرت الطالبة �أنها �أقدمت على االنتحار بقطع �شريان يدها بامل�شرط بعد �أن �أ�صابها الي�أ�س من حماوالت تغيري
معاملة �أهلها لها  ،فهم �شديدو التفريق بينها و بني �إخوتها الذكور يف كل �شيء من حرية احلركة و الت�صرفات داخل املنزل و
خارجه و عقد ال�صداقات و �إبداء الر�أي و التكليف مبهمات العمل املنزيل خلدمتهم وخ�صو�ص ًا �أنها ت�ستعد المتحان ال�شهادة
الإعدادية  .كذلك ذكرت الطالبة �أن ال�شعور بالإحباط و االكتئاب يالزمها و �أن �شعورها ب�أنها دائم ًا حتت املراقبة و املحا�سبة
ال�شديدة دفعها ملحاولة االنتحار و هي تعرت�ض على هذا الواقع لكن ال تعرف ماذا تفعل .
للمناق�شة:
 .1ما هي �أنواع العنف الذي تتعر�ض له مها
 .2ما ت�أثري العنف؟ كيف ت�أقلمت معه مها
 .3كيفية التعامل مع احلالة
للمي�سر :تو�ضيح خالل النقا�ش �ضرورة ال�س�ؤال عن خطر الإنتحار وعن احتمال خرق ال�سرية
تقييم الن�شاط
	•املدة 5 :دقائق
	•املواد :ال �شيء
	•االهداف :ا�شراك امل�شاركني يف تقييم الن�شاط
	•اخلطوات:
 -يطلب من امل�شاركني تقييم الن�شاط عرب ثالث حركات بكف اليد وذلك على ال�شكل التايل: -يو�ضع كف اليد مفتوحا على الطاولة (جيد) -يو�ضع كف اليد ب�شكل قب�ضة على الطاولة (ال ب�أ�س)- -يو�ضع كف اليد مغلقا على الطاولة �أي الكف �إىل �أ�سفل (�سيء)
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وحدة رقم  :5مهارات امل�ساندة والإر�شاد

تقييم الوحدة:
	•املدّة 5 :دقائق
	•املواد :ورق قالب ،بطاقات �صغرية ال�صقة مل ّونة.
	•الهدف� :إ�شراك امل�شاركني يف تقييم اجلل�سة
ن�شجع ك ّل م�شارك على الإجابة على الأ�سئلة التالية
	•اخلطواتّ :
ما ر�أيكم بهذه اجلل�سة؟
ما هي امل�سائل التي تع ّلمتموها يف �أثناء هذه اجلل�سة؟
هل امل�سائل التي تع ّلمتموها مفيدة يف عملكم؟
ما هي الأمور التي �أعجبتكم يف هذه اجلل�سة؟
ما هي الأمور التي مل تعجبكم يف اجلل�سة؟

وحدة رقم  :6دور املر�شدين/ات االجتماعيني/ات
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دور املر�شدين/ات االجتماعيني/ات
وحدة رقم6 :
الوحدة يف كلمات
تو�ضح هذه الوحدة الدور الذي ميكن �أن ميار�سه املر�شد الإجتماعي يف معاجلة و مكافحة العنف املبني على �أ�سا�س النوع
الإجتماعي .ففي غياب العاملني النف�سيني ،غالبا ما ي�ضطر املر�شد الإجتماعي لتقدمي الدعم النف�سي للمعر�ضني/ات للعنف ،و
تقدمي امل�شورة و الإر�شاد و م�ساعدة الناجيني/ات يف �إتخاذ القرارات املرتبطة بحياتهم/ن ودعمهم/ن خالل تنفيذها ،بالإ�ضافة
�إىل التن�سيق بني خمتلف القطاعات التي يحتاج �إىل خدماتها الناجون/يات .كما ي�شمل دورهم جانبا وقائيا ميكن �أن ميار�سوه
من خالل تعاملهم مع العائالت والزيارات املنزلية .يف نهاية الوحدة ،تذكري للمر�شدين الإجتماعيني ب�ضرورة الإهتمام ب�صحتهم
النف�سية و الإبتعاد عن لعب دور املنقذ ملا له من �آثار �سلبية على املر�شد/ة و الناجي/ة
املدة� 6-5 :ساعات
�أهداف الوحدة:
يف نهاية هذه الوحدة �سوف يتمكن امل�شاركون/ات من احل�صول على املعلومات و املهارات التي متكنهم من :
• �إدارة حاالت  case managementالناجني/ات من العنف املبني على �أ�سا�س النوع الإجتماعي
• تقدمي امل�شورة للوقاية من العنف املبني على �أ�سا�س النوع الإحتماعي
• التوا�صل مع العائالت
• االعتناء ب�أنف�سهم
معلومات �أ�سا�سية:
� .1إدارة حاالت الناجني من العنف املبني على �أ�سا�س النوع الإجتماعي
املهمات الأ�سا�سية ملدير احلالة ت�شمل ما يلي :
�أ .تقييم االحتياجات للناجني/ات
ب تقدمي امل�شورة الواقعية
ج .التوثيق
د .تن�سيق الرعاية
�أ .تقييم االحتياجات للناجني/ات
	•عندما يتم الك�شف عن حالة العنف املبني على �أ�سا�س النوع الإجتماعي ،تكون اخلطوة الأوىل للم�ساعدة هي تقييم االحتياجات
العملية للناجني �أي احلاجة للرعاية الطبية ،للم�شورة،امل�شورة القانونية ،امل�أوى.
	•من الأن�سب لتقدمي الدعم التعامل بطريقة غري حكمية وح�سا�سة ،واحرتام الناجني/ات ،وذلك بالإقرار ب�أن الناجي/ة هو/ي
�أف�ضل �شخ�ص لتحديد احتياجاته/ا.
	•دور العامل االجتماعي يكون مب�ساعدة الناجي/ات يف التعبري عن هذه االحتياجات و دعمهم/ن للح�صول عليها .
	•�إال �أن تقييم الإحتياجات لي�س باملهمة ال�سهلة؛ غالبا ما ي/تكون الناجي/ة بحاجة مل�ساعدةعلى “الرتكيز”،فهو/ي  ميكن �أن
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ب .امل�شورة
	•املر�شداالجتماعي هو عادة �شخ�ص مقرب ذو ثقة غالبا ما ي�سمع  ،يطمئن و يتقبل الناجي/ة و وي�ساعده/ا على �إ كت�شاف
اخليارات املتاحة و �إتخاذ قرار بالطريق الأف�ضل اتباعه للو�صول للخيار الأن�سب ؛ كذلك يقدم امل�ساندة والدعم طوال امل�سار.
	•لتقدمي امل�شورة املنا�سبة من االف�ضل اتباع املبادىء الأ�سا�سية التالية :
 -حاول/ي �أن تتفهم/ي و�ضع الناجي/ة ،و�ضع/ي نف�سك يف مكانه /مكانها �-أظهر/ي اهتمامك و�أن�صت/ي بانتباه ودون مقاطعة -تقبل/ي دون انتقاد ،انتبه/ي لتعبريات وجهك� أو لغة ج�سمك -ال تتهكم/ي -كن/كوين �صادقا/ة -و�ضّ ح/ي الو�ضع ،مثال “�أنت يف حاجة ملعرفة اخليارات املتاحة �أمامك من االحتماالت ،واحلقوق  ،واخلدمات ،بحيث عندماتكون م�ستعدا ،تختار القرار الذي �سي�ساعدك� أكرث”
 �-أعط/ي امل�شورة الواقعية  ،وقدم/ي ّ احللول والبدائل القابلة للتنفيذ ولكن ال ت�أخذ/ي القرارات؛ -قاوم/ي حماوالت الناجي/ة جلعلك تتخذ القرار عنه/او�شجع/ي  ،ادعم اجلهود حتى ولو كانت قليلة
 �-أعط/ي ق ّوة ّ -كن �صبورا -ال تقدم امل�شورة للزوجني جمتمعني ،لأنّ املتلقي ال ميكن �أن يكون �صادقا متاما �أو غري خائف عندما يكون املرتكب موجودا.م�شورة الثنائي تتطلب مهارات متخ�ص�صة
	•تهدف امل�شورة �إىل م�ساعدة الناجي/ة على ا�ستعادة حياته/ا وال�سيطرةعلى و�ضعه/ا .
	•قد تكون هذه املهمة �صعبة و معقدة �أحيانا ،وذلك لإحتمال �إعتماد ال�شخ�ص على املر�شد مما قد ينتج عنها انتقال ال�شخ�ص من
�سيطرة مرتكب العنف �إىل �سيطرة املر�شد .
• اخلطوات املهم �إتباعها يف امل�شورة:
• البناء على ما لديهم:
لدى معظم الناجني/يات �إح�سا�س�أ مبا ميكن �أن ينفع حاليا و ذلك ا�ستنادا على ما كان مفيدا  يف املا�ضي � ،إال �أنهم قد يحتاجون
أ�صح”.
�أحيانا �إىل من يذكرهم بهذه التجارب ال�سابقة و التعرف على ما هو “ال ّ
على الرغم من �أنّ الإنكار� أ�سلوب �شائع للتعامل مع العنف �،إال �أنه با�ستطاعة الناجي/ة معرفة �شريكه/ته جيدا ،و
التعرف بدقة على ما �سوف يزيد اخلطر عليه/ا.
بالتايل� ،إذا �ص ّرح ال�شخ�ص ب�أن الإقرتاح �سي�ص ِعد املخاطر (ي�ضعه/ا مبزيد من اخلطر) فمن املمكن �أن يكون هذا �صحيحا.
�إذا اقرتح/ت خيارات �أخرى ل�سالمة الأ�سرة كانت فعالة يف املا�ضي  ،قدّم/ي الدعم له/ا يف اتخاذ هذه اخلطوة مرة �أخرى
حاليا.

وحدة رقم  :6دور املر�شدين/ات االجتماعيني/ات

ي/ت�ضيع ب�سهولة يف التفا�صيل .يف هذه احلالة ين�صح املر�شد با�ستعمال الأ�ساليب املعتادة من ال�س�ؤال ،التلخي�ص و الإعادة
لإن�شاء هيكلية للأفكار و �إيجاد النقاط التي يجب الرتكيز عليها.
	•ينبغي �أن يكون املو�ضوع والأ�سئلة وامللخ�صات التي �سيعاد �صياغتها ذوات �أهمية للناجي/ة.

وحدة رقم  :6دور املر�شدين/ات االجتماعيني/ات
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• طرح �أ�سئلة حمددة حول الت�أقلم والرعاية الذاتية:
ما هي الأن�شطة والأماكن� ،أوحتى من هم الأ�شخا�ص الذين ميكن �أن ي�شكلوا واحة �أو مالذا لهم ،هل من املمكن� أن نبني
على هذه الواحة.
• طرح �أ�سئلة حمددة حول دعم النا�س
هل هناك� أحد يف حياة الفرد يعرف عن العنف� ،أو هل ميكن �أن يفكر يف �شخ�ص واحد موثوق به لبدء احلديث عن و�ضعه،
كيف كان رد فعل الأ�شخا�ص الذين يعلمون عن هذا الو�ضع
• توفري الب�صرية:
تو�ضيح الو�ضع الذي يعي�شون فيه  ،ولكن بطريقة مو�ضوعية .مثال“ :الأطفال يتعلمون ال�سلوكيات امل�سيئة من والدهم.
قد يبد�أون يف التفكري ب�أنّ الإيذاء اجل�سدي� أو النف�سي هو و�سيلة حلل النزاعات �أو احل�صول على ما يريدون.
انهم ي�ستحقون الأف�ضل .انهم ي�ستحقون ان يكربوا يف منزل يوفر لهم ال�سالمة حيث ميكنهم ال�شعور بالأمان” �أو” �أنت
تقولني �أنه ي�ضربك فقط عندما يكون متوترا ،هل بامكانك التنب�ؤ متى يكون متوترا”
• توفري الت�شجيع:
عندما يديل ال�شخ�ص بق�صته ،قم بالتنويه بانه �أو انها اظهر/ت �شجاعة و قوة ،و �أن �ألإف�صاح عن العنف لي�س بالأمر ال�سهل.
�أعط مالحظة ،على �سبيل املثال ،كم هوعظيم �أنه ،على الرغم من �سوء املعاملة وما ميكن �أن يكون �شعورهم/ن من جرائه،
�أن ي /ت�ستيقظ يف ال�صباح  ،وي/تهتم ب�أبنائه/ا  وي/تداوم يف وظيفته/ا ،وي/حتافظ على� أ�صدقائه/ا  ،و على م�سار
حياته/ا اليومية .
�أظهر لل�شخ�ص االعجاب ب�شجاعته وقوته لإتخاذه قرار التحدث حول و�ضعه.
•
الت�أكيد للناجي/ة �أن لديه/ا احلق يف ال�شعور كما ي/ت�شعر� ،سواء كان ال�شعور كالإح�سا�س بالغرق � ،overwhelmedأوالغ�ضب ،
�أو الرعب� ،أو املرارة � ،أو البكاء� ،أو الي�أ�س� ،أو غريها من امل�شاعر الأخرى.
ت�أكيد امل�شاعر :Validate feelings

• تقدمي الدعم:
الت�أكيد �أنك هنا مل�ساعدته/او�سوف تكون دائما حا�ضرا لذلك  ،مهما كان القرار :البقاء يف العالقة � ،أو تركها.
معرفة املرحلة التي و�صل اليها الناجي يف رحلته �إىل التغيري.
فالأ�شخا�ص عادة ميرون بعدّة مراحل قبل التو�صل �إىل �إجراء تغيري يف حياتهم ،هي :
 -ما قبل الت�أمل  :ال يوجد وعي بوجود امل�شكلة� ،إما ب�سبب �إنكار لوجودها �أو ل�صعوبة الإدراك �أو خوف �شديد من التعر�ضللمخاطر
 -الت�أمل  /التح�ضري :مرحلة الوعي؛ �إدراك لوجود امل�شكلة و �ضرورة التو�صل �إىل حل مع �إدراك للعوائق و ال�صعوبات التيحتول دون �إتخاذ قرار التغيري .يوجد تفكري بالتغيري و در�س الأ�ساليب و الطرق و�إقرتاح خطط
 -العمل� :إتخاذ الإجراءات لوقف العنف -الدعم و املثابرة :املتابعة يف التغيري و�إ�ستخدام الإمكانات لإ�ستمرار التغيري الإيجابي لتعزيز التغيري -االنتكا�س :العودة �إىل مرحلة ت�سبق التغيري ،قد تكون نتيجة املقاومة التي يلقاها من املحيط او نتيجة �إحباط و تعب. -الإنهاء :تتكرر املراحل الأوىل عدة مرات قبل الو�صول للإنهاء� ،أي النجاح في�صبح التغيري جزءا من احلياة و ال يوجدرغبة يف العودة �إىل الواقع ال�سلبي ال�سابق

070
املهم �أن
مبا �أن املرتكب �سوف يعاين من فقدان ال�سيطرة ،ف�إنه قد يلج�أ �إىل� أ�شكال جديدة و �أكرث حدة من العنف لذا ،من ّ
يتم� إعادة تقييم م�ستوى اخلطر دوريا ،وو�ضع ا�سرتاتيجية لل�سالمة و العي�ش ب�أمان
�إذا كان ال�شخ�ص ينوي مغادرة املنزل ،من الأف�ضل و�ضع خطة :
 �-أين ت/يذهب بعد ترك البيت  ،الأ�شياء /امل�ستندات التي يجب �أخذها. -كيف ي/تواجه ردات فعل العائلة -امكانية ا�ستخدام ملج�أ للعنف املنزيل �-إمكانية احل�صول على الدعم (العاطفي واملايل).يف بناء خطة ال�سالمة  ،من املفيد �أي�ضا التحدث حول ما قد يحدث يف حال  قرر/ت العودة  ،ما قدر االعتداء/العنف
الذي يتوقع �أن يح�صل عندها ،امكانية و�ضع �شروط اتفاق �أو التفاو�ض ب�ش�أن العودة من دون الرتاجع �إىل الوراء� ،إظهارنتائج
عدم املثابرة على تنفيذ االتفاقات.
ج .التوثيق وحفظ ال�سجالت
	•ي�شمل التوثيق حوادث العنف كما رويت من قبل الناجي/ة ،مع تدوين مالحظات املر�شد خالل املقابلة (�إرتباك ،بكاء، )...
املكاملات الهاتفية املتعلقة باحلالة ،املحادثات و احلوارات مع �أفراد العائلة او �أفراد الطاقم املعني باحلالة.
	•�إن توثيق املعلومات املرتبطة باحلالة �أمر �ضروري لأ�سباب عدة منها املتابعة� ،إجراءات الإحالة ،والإجراءات القانونية و�إحتمال
�إجراء دعاوى ق�ضائية لذلك ينبغي �أن يتم التعامل مع واحلفاظ على ال�سجالت وفقا لأنظمة و�إجراءات يتم الإتفاق عليها �ضمن
مكان العمل.
	•�إال �أنه من ال�ضروري املحافظة على �سرية ال�سجالت وذلك بعدم جعلها مبتناول اجلميع وو�ضعها يف خزائن للملفات ميكن
�إقفالها ،عدم تركها ملقاة على املكتب ،و عدم �أخذها� إىل البيت.
	•كذلك يجب التمنع عن مناق�شة م�ضمون امللفات مع اجلريان �أو �أفراد العائلة �أو الأ�صدقاء حتى وان مل يتم ذكر الأ�سماء.
د .التن�سيق بني القطاعات
	•غالبا ما يت�ضمن الإهتمام باملتعر�ضني للعنف تداخل �إخت�صا�صيني من قطاعات خمتلفة :طبية ،قانونية ،نف�سية� ،إجتماعية....
	•قد ت�ؤثر احلالة النف�سية على تركيز املتعر�ض للعنف و بالتايل على قدرته الفكرية على التعامل مع الأخرين و املتابعة مع
القطاعات املختلفة.
	•با�ستطاعة العامل الإجتماعي �أن يقوم بدور املن�سق بني القطاعات و ذلك بالإطالع الدوري على امل�ستجدات و �إعالم الأطراف
الأخرى للفريق بها و �إي�صال هذه املعلومات و مناق�شتها مع الناجي/ة للتو�صل للحل الأن�سب
 .2تقدمي امل�شورة للوقاية من العنف املبني على �أ�سا�س النوع الإجتماعي
	•للعامل االجتماعي دور مهم يف الوقاية من العنف املبني على �أ�سا�س النوع الإجتماعي.
	•هناك العديد من العوامل املرتبطة بالعنف و القابلة للتغيري ،والتي ميكن �أن تكون م�ستهدفة من خالل التعليم ،نذكر منها:
 -الت�شجيع على رف�ض العنف -ت�شجيع الن�ساء على موا�صلة التعليم و على العمل -زيادة املعرفة حول احلقوق ومبادئ امل�ساواة بني اجلن�سني مع طرق تطبيق �أو ممار�سة هذه امل�ساواة -تثقيف ال�شبابعلى التعرفاملبكرعلىالعالقاتامل�ؤذية والرتكيزعلى�أهمية رف�ضالتعاملامل�سيءيفمرحلةمبكرة منالعالقة.	•بالإ�ضافة �إىل ذلك ميكن للعاملني االجتماعيني� ،ضمن الزيارات املنزلية التي يجرونها ،م�ساعدة الأمهات على تربية �أطفالهم
 ،التعرف املبكر على �إ�ساءة معاملة الأطفال وتعليم �أ�ساليب الرتبية الالعنفية ،والطرق ال�سليمة لتطبيق االن�ضباط و الأ�ساليب

وحدة رقم  :6دور املر�شدين/ات االجتماعيني/ات

• مراجعة خطة الأمان بطريقة دورية:
�إذا كان/ت الناجي/ة يف طور �أخذ قرار برتك العالقة ،من املحتمل �أن ي/تتعر�ض لقدر� أكرب من اخلطر.

وحدة رقم  :6دور املر�شدين/ات االجتماعيني/ات

071
ال�سلمية حلل النزاعات
 .3التوا�صل مع العائالت
	•من طبيعة عمل الأخ�صائيني االجتماعيني البقاء على ات�صال مبا�شر مع العائالت ،و هذا مينحهم الفر�صة للمالحظة،
والتدخل يف ق�ضايا العنف ااملبني على �أ�سا�س النوع الإجتماعي .بالتايل ف�إن �أ�س�س التوا�صل مع العائالت تق�ضي:
 -املحافظة على �سرية املعلومات واملالحظات التي بحوزتك والتي قد تكون ح�صلت عليها من خالل الزيارة املنزلية� أو�أعلمك بها �أحد معارف العائلة.
 -قاوم/ي التحدث عن املعلومات التي ك�شف/ت عنها الناجي/ة  ،وال تناق�ش �أو تتحدث عن احلاالت خالل جل�سات اجتماعية. -ال حتاول/ي بحث ق�ضية العنف� إال �إذا كان لديك� إذن �صريح من الناجي/ة للقيام بذلك .قد يكون من اخلطر� أن تفعلذلك حتى لو كان  القلق �إزاء الناجي/ة يقودك لهذا الت�صرف  ،لأنّ هذا قد ي�ؤدي �إىل مزيد من ال�ضرر
 -حاول/ي دائما اي�صال ر�سالة مفادها �أن العنف غري مقبول و �أنه ال يوجد مربرات للإ�ساءة؛ و�أن هناك دائما �أ�ساليبا عدةللتعامل بطريقة غري عنيفة.
 -يف حال مت اال�شتباه بوجود العنف املبني على �أ�سا�س النوع الإجتماعي� أثناء القيام بالزيارة املنزلية ،ين�صح بال�س�ؤال عنذلك .ال�س�ؤال عن الإ�ساءة قد يزرع البذور للتدخل
 -ا�ستعلم/ي عن وجود �أنا�س� آخرين يرتكبون الإ�ساءة �أو العنف كالأوالد اوعائلة الزوج مثال... -اعمل/ي على زيادة الوعي عن ت�أثري العنف على الأطفال� .أحيانا كثرية ال يكون الوالدان على علم ب�أن العنف له ت�أثري�ضار
	•عندما تواجه/ي �أ�شخا�صا ي�شتبه �أن يكونوا مرتكبي عنف ،فمن الأف�ضل:
 -جتنب ال�س�ؤال عن عالقاتهم والت�صرفات امل�سيئة �أو امل�سيطرة التي علمت بوجودها� إال �إذا �أظهروا �أو �أوحوابوجود ميول عدائية للمجتمع� أو تدل على اال�ضطراب العقلي.
 -يتم الت�شجيع على التكلم عن الت�صرفات امل�سيئة من خالل ا�ستخدام �أ�سئلة تنطلق من العام �إىل� أعمال معينة funneling،questions
عب/ي بالقول ب�أن ال�سلوك العنفي هو الغري مقبول و لي�س ال�شخ�ص نف�سه  .و�أنه � /أنها بامكانه/ا التغيري اذا كان /
  -رِكانت م�ستعد/ة للقيام بذلك.
�شجع/ي على حتمل امل�س�ؤولية عن ال�سلوك العنيف :ذ ّكر/ي ب�أنه/ا هو/ي قام/ت بالت�صرف ومل ي/تكن جمربا/ة عليه
ّ - -ناق�ش/ي ت�أثري االعتداء على �صحته/ا وعلى �أ�سرته/ا .الإ�ستف�سار عن ت�أثري الت�صرفات على ال�شريك والأطفال ينبهاملرتكب/ة للتفكري بعواقب �أعماله/ا
 �-إذا كنت جتد/ين �صعوبة يف احلفاظ على عالقة مهنية ،ا�ست�شر/ا�ست�شريي �آخرين �أو قم /قومي بالإحالة لزميل �آخر .4االعتناء بالنف�س
	•يقرتن العمل مع الناجني من العنف والتورط يف حياتهم  بالعديد من املخاطر و العوار�ض اجلانبية ؛
	•فيما يلي بع�ض الإر�شادات للمر�شد الإجتماعي كي يكون على علم وا�ستعداد ال�ستباقها �أومعاجلتها عند حدوثها :
Self care

�أ .ال�سالمة ال�شخ�صية
	•قد يركز بع�ض املعتدين غ�ضبهم على ه�ؤالء النا�س الذين يعتربون �أ ّنهم تهديد ل�سيطرتهم على ال�شريك.
	•من املهم �أخذ هذا اخلطر يف احل�سبان و و�ضع بع�ض التدابري لل�سالمة ال�شخ�صية حتى ال ي�صبح املر�شد هدفا لل�شريك امل�سيئ.
	•ن�صائح :
- -حاول/ي �إبقاء ا�سم العائلة جمهوال يف نطاق تعاملك املهني.
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ب .الإتقال املقابل
	•ميثل التعامل مع الناجني من االعتداء� أو الإ�ساءة حتديا ال ميكن �إنكاره ،وغالبا ما ين�شئ ردود فعل خمتلفة عند مقدم الرعاية.
	•عند التعامل مع �شخ�ص تتق ّو�ض �سالمته اجل�سدية والعاطفية با�ستمرار  ،من الطبيعي ال�شعور بالقلق نتيجة املخاطر التي
يتعر�ض لها هذا ال�شخ�ص ،وهذا ما ي�ؤدي مل�شاعر معينة لدى مقدم/ة الرعاية (احلب والكراهية ،والقلق ) ...تختلف ح�سب
التجارب ال�سابقة التي مر/ت بها.
	•من املهم التمييز بني امل�شاعر التي �أُثريت من قبل املتلقي/ة �أو تلك التي جنمت عن ا�ستعادة �أو تذكري لق�ضايا �أو جتارب خا�صة بك.
Countertransference

ج .حدود ال�سلطة
	•�أدرك/ي حدود �سيطرتك على حياة و قرارات و الظروف اخلا�صة بالناجي/ة.
	•تذكر/ي �أن هدفك هو الدعم ،و امل�ساعدة على التخطيط لل�سالمة ،و �إظهار و �إي�ضاح اخليارات ؛� إال �أنه ال ميكنك معاجلة الو�ضع.
	•توخى/ي احلذر و راقب/ي ديناميكيات القوة الكامنة يف العالقة العالجية :
	•غالبا ما ي�ستمتع املر�شد بال�سلطة املمنوحة له  /لها من قبل� أحد الناجني ،في�أخذ ب�شغف دور “املنقذ”.
حممي  ،غري �أنه يف حالة م�ساعدة املعر�ضني/ات للعنف
	•بالرغم من �أن “االنقاذ” يعني م�ساعدة �شخ�ص يبدو �ضعيفا �أو غري
ّ
ميكن للإنقاذ �أن ي�صبح قلة احرتام جتاه الناجني .فهو ير�سل ر�سالة مفادها �أن املنقذ املر�شد ال يثق يف قدرات الناجي/ة على
اتخاذ خيارات �سليمة عن حياته /ها اخلا�صة .و ي�صبح الناجي/ة يعتمدا/ة على املر�شد لإنقاذه  /ها من كل �شيء  ،و كلما
دعت احلاجة.
	•لكن يف نهاية املطاف ،ي�شعر املر�شد -املنقذ� أ ّنه تعب من انقاذ الناجي/ة دائما وي�ستاء ويغ�ضب من الناجي/ة لظهوره/
ا يف حاجة �إىل املزيد واملزيد من امل�ساعدات كل يوم .كذلك فان الناجي/ة ي/تفقد الأمل وي/ت�صبح حمبط/ة ويائ�س/ة،
لأنه � /إنها ت�شعر باالعتماد على املر�شد/ة.
د .كن/كوين فخورا/ة مبا �أجنزت
	•�أكرث التعامل مع املعر�ضني للعنف يحدث ب�سرية  ،و غالبا ما تكون/ي اجلندي املجهول يف هذه املهمة.
	•عند نهاية كل لقاء مع معر�ض/ة للعنف ،توقف/ي حلظة و قم/قومي بتهنئة نف�سك و كن  /كوين فخورا/ة مبا �أجنزت؛ فلقد
�ساعدت ان�سانا �ضاقت بوجهه الدنيا و خففت من ك�آبته
اخلطوات التنفيذية للوحدة:
 .1برنامج الوحدة
 5دقائق
 30دقيقة
دقيقة

� .2أن�شطة الوحدة
درا�سة حالة
ن�شاط 1
	•املدة 45 :دقيقة
	•املواد� :أوراق� ،أوراق قالبة� ،أقالم ملونة

عر�ض �أهداف اجلل�سة
عر�ض منزلقات للنقاط الأ�سا�سية
�أن�شطة اجلل�سة

وحدة رقم  :6دور املر�شدين/ات االجتماعيني/ات

 -ميكن �أن تـعرف/ي عن نف�سك بالإ�سم الأول �أو ا�ستخدم/ي ا�سم مهني �آخر .- -ال تعط عنوان منزلك� أو رقم هاتفك اخلا�ص �إىل الناجني و انتبه �أن ال يكون على م�ستند �أو قائمة ي�ستطيع املعتدي �أن يراها.

وحدة رقم  :6دور املر�شدين/ات االجتماعيني/ات
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	•االهداف:
 -فهم �شامل لدور العاملني االجتماعيني عند التعامل مع اال�شخا�ص الذين تعر�ضوا للعنف املبني على �أ�سا�س النوعاالجتماعي
 -متارين الكت�ساب مهارات املر�شد الإجتماعي	•اخلطوات:
 -يق�سم امل�شاركون خلم�س جمموعات ،كل جمموعة تتناول مترينا من التمارين ( .)5-1تعطى كل جمموعة  15دقيقةللتفكري بالنقاط التي يجب طرحها وو�ضع ال�سيناريو للمقابلة.
 -تقوم كل جمموعة بلعب الدور �أمام املجموعات الأخرى -تناق�ش املجموعات الأخرى عر�ض كل جمموعة يف حوايل  30دقيقة -ي�شجع املي�سر املجموعات على مناق�شة احلوار ككل و لي�س فقط حتديد النقا�ش بهدف التمرين -يتخلل عر�ض املجموعات ن�شاط رقم 2مترين 1

									
حتديد احلاجات
دار هذا احلوار بني العامل االجتماعي و احدى الناجيات
�س :هل بامكانك ان تخربيني عما ح�صل خالل خناقتكم االخرية
ج :عاد زوجي �إىل البيت متعبا و بد�أ مثل العادة بال�شكوى عن م�شاكل يواجهها بالعمل و عن
�صاحب ال�شركة الذي ال يعامله جيدا .بدات بالتكلم عن ابننا الذي يواجه م�شاكل باملدر�سة و قلت له ان عليه ان يكون متواجدا
اكرث يف حياة االوالد فانا اجد �صعوبة بال�سيطرة عليهم .اغ�ضبه كالمي و بدا بال�صراخ فاجبته مل ال�صراخ انت تقريبا غري موجود
يف حياة اطفالنا و ذكرته باليوم الذي ذهب ليلعب الفوتبول مع رفاقه بينما كنت اغ�سل ال�صحون و اقوم بتدري�س االوالد و الطبخ
و بانني ال احظى مب�ساعدة من احد مع ان عائلته تتدخل يف امورنا  ،تدخلت اخته و قالت له «كيف بتخليها ت�صرخ بوجهك» فبدا
عندها ب�ضربي و تهديدي بالقتل ان مل ا�سكت
�س :اه امل�شكلة انه بيت�أثر باهله؟
ج :ما بعرف �شو هال�سر بي�ضل ينام على ايديهم .م�ش معقول �شو را�سي عم يوجعني و حا�سي را�سي رح يفقع .و بدنا ندفع ق�سط
املدر�سة و ما يف فلو�س .ميكن بخيل ب�س ابوه كرمي .اجلارة كمان ا�شتكت انو البيت عم ين�ش مي عليها و الزم ن�صلح  .اهلل وكيل كل
�شي خربان  .احلياة �صعبة ،ب�س كرث خري اهلل اال ما يكون فيها ا�شياء منيحة
�س� :شو فيها �شي منيح؟
نقاط للمي�سر للتو�ضيح خالل النقا�ش:
	•هذا التمرين ي�سلط ال�ضوء على� أهمية م�ساعدة الناجي على الرتكيز وكيف ميكن للرتكيز اخلط�أ يف بع�ض الأحيان� أن ي�ؤدي
�إىل �سوء فهم الر�سالة الأ�سا�سية التي يعطيها الناجي.
	•يف هذا احلوار ركز املحاور على ت�أثر املعنف ب�أهله و تغا�ضى عن امل�شاكل الأخرى
	•مناق�شة و تعليق و تقدمي اقرتاح حلوار �أف�ضل
	•البدائل هي :
 -ال�سماح الفرد باختيار طريق املتابعة ،من خالل ترك الباب مفتوحا متاما“ .هل ميكنك �أن تقول املزيد عن ذلك؟” -عندما يتم ذكر الت�صريحات املثرية للجدل� ،صغ الأ�سئلة على نحو �أكرث حتديدا“ ،لقد ذكرت جانب ايجابي وجانب �سلبي.هل .ميكنك �إعطاء بع�ض الأمثلة على حد �سواء؟” ميكنك ذكر كال من اجلوانب ومناق�شتهما واحدا تلو الآخر”�أنت ذكرت
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امل�ساعدة يف �أخذ القرار

		

مترين 2

حالة الهام
ً
ال ا�ستطيع العي�ش معه ابدا…….نعم قالتها « الهام» من امل�ستحيل ان اعي�ش مع زوجي بعد الآن� .ضربني �ضربا مربحا ف�أدى
ذلك اىل ك�سر فكي واىل �آالم كثرية يف ج�سدي ف�شعرت حينها بالأمل اجل�سدي الذي ال يقارن رغم  اوجاعه الكثرية بالأمل النف�سي
الذي جرح كربيائي وكرامتي .
�شعرت بال�شفقة والتعاطف ال�شديدين معها عندما قمت بزيارتها يف هذا الو�ضع امل�أ�ساوي و�شعرت ب�أنها �ضحية زوجها القا�سي
القلب الذي يخلو من كل امل�شاعر االن�سانية ولكن �سرعان ما ات�ضح ب�أن زوجها اي�ضا �ضحية ملر�ضه النف�سي « االكتئاب املزمن
« الذي عانى منه منذ �سنوات .هذا املر�ض الذي ي�ستدعي عالج ًا �صعب ًا للغاية فيجعله فري�سة للنوم يف �أغلب االحيان .وعندما
واقع بائ�س فريى نف�سه بني مطرقة الفقر و�سندان قلة احليلة.
ي�ستيقظ من نومه العميق يقوم على ٍ
هذه هي ق�صة الهام وزوجها واذا ما جمعتهما ق�صة واحدة اال ان احلقيقة تقول ب�أن كال منهما يحمل يف قلبه وجع يطول ويطول
…..فيجعلهما كالهما �ضحية ملجتمع ي�سوده ظالم دام�س  فيقع هو يف براثن الفقر القاتل وتقع هي �ضحية زوج ميار�س العنف
للمناق�شة:
 .1كيف تف�سر/ي موقف املر�شد/ة ؟
 .2حاور/ي الهام
نقاط للمي�سر للتو�ضيح خالل النقا�ش:
	•على املر�شد �أن يراجع دوما �أحا�سي�سه و م�شاعره و التنبه للإنتقال املقابل مما قد ي�ؤثر على امل�شورة.
	•�إال �أن الر�سالة التي يجب �إر�سالها “ال مربر للعنف” و �أنه مهما كانت الأ�سباب و الظروف فال يجب �أن نتعامل مع املحيطني
بعنف.
	•ماذا تفعل عندما يكون ال�س�ؤال :ماذا �أفعل �أبقى �أو �أرحل ؟
 -عندما ي/تكون الناجي/ة يف طور التف ّكري يف ما ي/تريد القيام به (قبل الت�أمل)  ،الرحيل �أو البقاء ،ا�ستعر�ض معه/اال “جيد” و “ال�سيئ” يف قرار املغادرة .
 �-ساعد على التفكري عن ما �سيكون احلال عليه� أن قرر/ت الذهاب�  أو البقاء (الت�أمل) -ا�س�أل ماذا يحدث �إذا تركت -حاول ا�ستباط هذه الإحتماالت -قد �أر�سل �إىل بلدي. -قد ال �أكون قادرة على احل�صول على م�ساعدة مالية من احلكومة. �-سوف يعزلني جمتمعي.   -قد يجدين ويكون� أكرث عنفا.- -قد ت�ؤذي الآخرين.
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جانب ايجابي وجانب �سلبي .من ف�ضلك ،حتدثي �أكرث عن الإيجابية  ،ثم بعد ذلك ميكننا احلديث عن ال�سلبية “..
 -عندما ُيذ َكر العديد من الأمور التي حتتاج �إىل انتباه ،ا�ستخدم� أ�سلوب “جدول الأعمال”“ :لقد ذكرت ال�صداع ،و م�شاكلالنوم  ،واال�ضطرار �إىل العمل ،واملر�ض  ،و�أود �أن �أ�سمع املزيد حول هذه املوا�ضيع � .أميكنك البد�أ بال�صداع؟ ثم �سنتحدث عن
ال�شكاوى الأخرى بعد ذلك“ .

وحدة رقم  :6دور املر�شدين/ات االجتماعيني/ات
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 -قد ا�ضطر على التخلي عن بيتي  ،كل �أ�شيائي و�أماين املايل. �-سوف� أكون قادرة على العي�ش مبن�أى عن العنف ،اذا مل يالحقني. -لن يتعر�ض الأطفال للعنف. �-سوف �أكون م�س�ؤولة كليا عن الأطفال وعن نف�سي. �-سوف يتبني �أن زواجي ف�شل. �-أين �س�أعي�ش؟ �-إىل من �أذهب للدّعم؟ -قد� أ�ضطر لالنتقال �إىل جمتمع �آخر.• كذلك ا�س�أل ماذا يحدث �إذا بقيت  -حاول ا�ستنباط هذه الإحتماالت
 -العنف �سيزداد �سوءا -الأطفال يعي�شون هذه الأجواء �-سيتوفر للأطفال الغذاء والتعليم والأمور التي يحتاجون �إليها. -ال يزال لدي يف املنزل �أغرا�ضي واملال م�ؤمن �-س�أبقى متزوجة� ،أف�ضل من مطلقة �-س�أبقى مع �أوالدي -لدي دعم يف بع�ض الأمور -زوجي ي�ساعدين �أحيانا							
توفري الب�صرية و و�ضع خطة ال�سالمة

مترين 3

حالة هالة
منذ �أن بد�أ يتعاطى املخدرات زاد �ضربه يل  ..لقد تعودت على االمر  ..يف �آخر مرة �ضربني ب�شدة لدرجة �أ�صبت بارجتاج يف
املخ  ..ووا�ضح جدا من عيني �أين �أتعر�ض لل�ضرب  ..حيث ا�صابني نزيف بعيني  .ا�سعفت اىل امل�شفى وطلبوا ال�شرطة وكتبوا
�ضبط باحلادثة وطلبوا مني ان ادعي عليه ل�سجنه لكنني مل اقبل  ..الين لن �أ�ستفيد �شئ فهو �سيخرج من ال�سجن ويرجع اىل
�ضربي و�سيكون حاقدا علي �أكرث ا�ضف اىل ذلك �أنا مري�ضة فمن �سيعيلنا خالل غيابه � ..أنا من م�صر وال يوجد يل �أهل هنا..
�أمي و�أبي متوفيان و�أخ�شى اذا طلبت الطالق �أن يتم اخراجي من البلد وبهذا ال ا�ستطيع ر�ؤية �أوالدي  ..عندي منه طفلتان واحدة
منهم مري�ضة ربو وبحاجة م�ستمرة اىل رعاية �صحية � .أخربتني الباحثة االجتماعية �أن �أذهب اىل مكتب الوفاق اال�سري العر�ض
م�شكلتي على املحامني مل�ساعدتي  ،ماذا �أفعل
نقاط للمي�سر للتو�ضيح خالل النقا�ش:
	•كثري من الناجني يقررون عدم ترك املعتدين لأ�سباب خمتلفة.
	•�إذا كان الناجي يختار البقاء ،على املر�شد ا�ستك�شاف الأ�سباب الكامنة وراء هذا القرار والت�أكد من� أنها مقنعة قبل اتخاذ
القراربامل�ضي بها.
	•عليه �أن يقدّم نظرة/فكرة عن العواقب ومن ثم العمل على خطة ال�سالمة التي من �ش�أنها �أن ت�شمل بع�ض ما يلي :
 -و�ضع خطة للهرب يف حال ت�صاعد العنف ،واحتمال ت�صاعده �ستكون عالية ان قرر الناجي الهرب او ترك العالقة -حتديد �أ�شخا�ص “ذوي ثقة وجانبهم م�أمون” للح�صول على دعم -الإر�شاد عن احلقوق القانونية- -حتديد املوارد املحلية
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مترين 4
						
كيفية الت�صرف عند عودة الناجي/ة عن قراره/ا
بعد ثالثة ا�شهر من اللقاء اال�سبوعي مع مرمي التي اعرتفت بعالقة عنف زوجي قررت ترك املنزل وتوجهت للملج�أ حيث بقيت
هناك ا�سبوعني .عند زيارتها تخربك بقرارها بالعودة للمنزل مع انها كانت قد وافقت ان تبحث عن عمل و�أن تطلب م�ساعدة
عائلتها للح�صول على الطالق .كيف تت�صرف؟
نقاط النقا�ش:
تعترب امل�شورة غري جمدية معها النك مل حترز اي تقدم
تقول لها انه يجب ان نحرز تغيري و ت�ضع خطة خلطوات �صغرية يجب ان تقوم بها .ت�ؤكد لها انك بجانبها مل�ؤازرتها
تقول لها انها اذا ارادت ان تكمل اللقاءات اال�سبوعية عليها ان تر�ضى بالعمل فهو خال�صها
ت�سالها كيف ترى نف�سها بعد �ستة ا�شهر؟ ما هي اولوياتها؟ تعر�ض م�ساعدتك لها يف و�ضع خطة عمل و ت�ؤكد وجودك �إىل جانبها للم�ساندة
نقاط للمي�سر للتو�ضيح خالل النقا�ش:
	•من املهم� أن تدرك �أن الناجي/ة قد ي/ترتاجع عن قراراته/ا مرات عدة قبل اتخاذ قرار نهائي
	•فمن املهم �أن ال ت�شعر بالإحباط واال�ستمرار بدعمه من خالل الإ�شارة اىل الإجنازات التي حتققت و التذكري بالأ�سباب التي �أدت
اىل اتخاذ قرار الرحيل �أوال و ال�س�ؤال عن �أ�سباب التغييري.
	•�أهم ما يف اللقاءات هو تقدمي امل�ساعدة للناجي/ة.
	•�إذا كنت �شخ�صيا ت�شعر� أن اللقاءات ال ت�ساعد ،من الأف�ضل ان ت�س�أل ال�ضحية  /الناجي� إذا كانت ذات فائدة له/لها .لقاء
مع املر�شد يك�سر العزلة التي تتحملها بع�ض الن�ساء بينما قد يخفف على الآخرين ال�شعور باالكتئاب ويزيد لديهم الإح�سا�س
بالأمان� .أ�سا�سا� ،إذا كانت امل�شورة ت�ساعد الناجي/ة  ،فيجب �أن ت�ستمر.
مترين 5

									
تفادي دور املنقذ
حالة وحيد
الطفل �س وحيد البويه املطلقان وعا�ش الطفل مع والده وجدته الكبرية يف العمر وقد تعر�ض الطفل اىل التحر�ش اجلن�سي من قبل
والده فا�صبح عدواين يف النهار ومتقوقع على نف�سه يف الليل يخاف من كل �شيء واليقرتب من احد ..الحظت والدته خالل زيارته
لها �أنه ال يحب االقرتاب من �أحد و�أنه يتكلم معها مبنتهى الق�سوة واجلفاء كما الحظت �شحوبا يف وجهه وقد متكنت من معرفة
�سبب تغري ابنها وهي غري قادرة على احت�ضان طفلها معها كون والدها لن ي�سمح لها بذلك� ..أخربت الباحثة االجتماعية مب�شكلتها
وو�ضع ابنها و طلبت منها التدخل لإقناع والدها ب�ضم �إبنها لها.
نقاط للمي�سر للتو�ضيح خالل النقا�ش:
	•يف بداية العالقة  ،يحتاج املر�شد االجتماعي� أن يكون وا�ضحا جدا حول دوره/ها وعدم �إعطاء �أي� آمال كاذبة
	•ال�شخ�ص الذي يحتاج �إىل امل�ساعدة يجب �أن يكون ال�شخ�ص الذي يقول بال�ضبط ما الذي ي/حتتاج� أو تريد من اللقاءات
	•ينبغي� أن تكون الأهداف من اللقاءات حمددة ال عامة ومفتوحه
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 -احلفاظ على حقيبة مليئة باملالب�س  ،ومفاتيح ا�ضافية  ،وثائق مهمة واملال يف مكان �آمن	•بغ�ض النظر عن نوع القرارالذي �سيتخذ ،تُرتك للناجني تقديرعواقب االمور  .الناجي هو اخلبري و�أف�ضل من ي�ستطيع
ا�ستباق كيف �ستكون ردة فعل املعتدي على �أية تغيريات قد حتدث يف العالقة
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	•كالهما(الناجي والباحث االجتماعي) بحاجة لالتفاق على ال�شروط التي �سيعمالن عليها ،الإتفاق على ال�صدق �ضروري
	•كالهما بحاجة للقيام بواجبهم وبذل اجلهد لتحقيق هدفهم
	•وينبغي لكالهما فعل ما ي�شعرهم باالرتياح
	•كالهما بحاجة� إىل �أن يكونا �صادقني ومبا�شرين
	•ال تقدم امل�ساعدة دون م�شاركة الناجني يف هذه العملية
	•ابحث دائما عن طرق لفعل الأ�شياء التي ت�سمح للناجي ب�أن ي�شعر بالقوة وال�سيطرة على حياته
مترين رقم 6
�إدارة احلالة									
بعد الكثري من اخلالفات ال�سرية وامل�شكالت الزوجية ح�صلت ال�سيدة (�أ)مواليد  1984على الطالق من زوجها ب�سبب خالفات
�أ�سرية وعدم توافق زوجها مع احتفاظها بحقها بح�ضانة طفلتيها ،عا�شت حرب العراق بكل تفا�صيلها ومع ذلك ف�ضلت البقاء
يف العراق ا�سوة بباقي افراد ا�سرتها؛ حتى كان ذلك اليوم الذي تعر�ضت فيه لالختطاف على ايدي رجال ملثمني تابعني الحدى
امللي�شيات اقتحموا منزلها ليال واقتادوها اىل منزل جمهول فارغ من االثاث ،تعر�ضت هناك لالغت�صاب من قبل ع�شرة ا�شخا�ص
على التوايل وتعر�ضت لل�ضرب املربح واالهانة و التعذيب وك�سر احدى يديها ،مت نقلها من قبل احد اال�شخا�ص اخلاطفني اىل منزله
لعالجها من النزيف الذي ا�صابها بعد ان اخرب املجموعة اخلاطفة ب�أنه �سوف ي�صطحبها اىل احد االماكن لقتلها ،بعد ان تعافت
ج�سديا قررت (�أ) ان تهرب مع طفلتيها اىل �سوريا ،قامت با�ستئجار منزل هناك وح�صلت على امل�ساعدة املالية الالزمة من االنروا
وعلى وثيقة احلماية من مفو�ضية االجئني
جاء طليقها اىل �سوريا لزيارة االبنتني واالطمئنان عليهما عندما قام بخداع (�أ)انه �سي�صحبهما بنزهة اىل احد اماكن الرتفيه
ولكنها علمت بعد ذلك انه غادر ب�صحبتهما اىل العراق نهائيا ،مما ادى اىل انهيار الو�ضع النف�سي لل�سيدة(�أ)والتي تعاين �سابقا
من �صدمة نف�سية ب�سبب االعتداء اجلن�سي واالختطاف ،كما انها ال ت�ستطيع ان ترجع اىل العراق .
تقول والدتها انها جتفل الدنى �صوت او حركة،امتنعت عن تناول الطعام وهي حاليا تت�صرف بغرابة وردّات فعلها غري طبيعية
،ت�ستيقظ ليال وتبكي ابنتاها (تقول والدتها )التي قررت اح�ضارها اىل مكتب ال�ش�ؤون االجتماعية يف االنروا طلبا للم�ساعدة ،حيث
�شخ�صت االخ�صائية النف�سية حالة(�أ)انها تعاين من ا�ضطراب ال�شدة بعد ال�صدمة وانها حتتاج اىل دعم نف�سي متقدم .ترف�ض
(�أ)اخلروج من املنزل ب�سبب اخلوف ال�شديد من اال�شخا�ص الغرباء ،ترف�ض مقابلة الباحثة االجتماعية ،دائمة ال�صراخ و البكاء.
نقاط للمي�سر للتو�ضيح خالل النقا�ش:
	•كثريا ما يواجه املر�شد حاالت من ال�صعب حلها .
	•يجب الت�أكيد �أن مهمة املر�شد لي�س �إيجاد حل و لكن توفري الدعم و امل�ساعدة و �إر�شاد متلقي الرعاية �إىل الأماكن التي ميكن �أن
يتلقى بها امل�ساعدة و�أن يعمل على التن�سيق بني مقدمي الرعاية .
تقييم الن�شاط
	•املدة 5 :دقائق
	•املواد :ال �شيء
	•االهداف :م�شاركة امل�شاركني يف تقييم الن�شاط
	•اخلطوات:
- -يطلب من امل�شاركني تقييم الن�شاط �شفهيا وذلك بكلمة واحدة تعرب عن �شعورهم �أو �شيء �إكت�سبوه من خالل هذه الوحدة.
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تقييم الن�شاط
	•املدة 5 :دقائق
	•املواد :ورق قالب� ،أقالم ملونة
	•االهداف :م�شاركة امل�شاركني يف تقييم الن�شاط
	•اخلطوات:
 -يطلب من امل�شاركني تقييم الن�شاط عرب الر�سم احلر على الورق القالب -يطلب من امل�شاركني تف�سري معنى ر�سوماتهم يف حال مل تكن وا�ضحة للجميعتقييم الوحدة:
	•املدّة 5 :دقائق
	•املواد :ورق قالب ،بطاقات �صغرية ال�صقة مل ّونة.
	•الهدف� :إ�شراك امل�شاركني يف تقييم اجلل�سة
ن�شجع ك ّل م�شارك على الإجابة على الأ�سئلة التالية
	•اخلطواتّ :
	•ما ر�أيكم بهذه اجلل�سة؟
ما هي امل�سائل التي تع ّلمتموها يف �أثناء هذه اجلل�سة؟
هل امل�سائل التي تع ّلمتموها مفيدة يف عملكم؟
ما هي الأمور التي �أعجبتكم يف هذه اجلل�سة؟
ما هي الأمور التي مل تعجبكم يف اجلل�سة؟
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التابع و املتبوع -جلميع املجموعات
ن�شاط 2
	•املدّة 15 :دقيقة
	•املواد :م�ساحة فارغة
	•االهداف:
 -مترين ّوي�شجع على املرح وال�ضحك ،ويزيد احلافز ،ويعزّز
من�شط يعزّز التفاعل والتوا�صل غري ال�شفهي/اللفظيّ ،
التعاون بني املجموعة.
	•اخلطوات:
 -يتط ّلب التمرين الهدوء وا�ستخدام �أ�شكال التوا�صل غري اللفظي. -يف التمرين التايل“ ،التنومي املغناطي�سي الكولومبي” ،يعمل امل�شاركون ب�شكل ثنائي. -يف ك ّل ثنائي ،يكون �أحد امل�شاركني وامل�شاركات “القائد” (ثم يتبادل الثنائي الأدوار). -يجعل “القائد” “التّابع” يتبع يده (التي تكون على بعد ب�ضعة �سنتمرتات من الآخر) .فيح ّرك “القائد” يده ب�سرعاتخمتلفة على التابع �أن يحاول احلفاظ على العالقة املكانية نف�سها بينما ير�شده القائد بحركات وو�ضعيات متن ّوعة.
ن�شجع امل�شاركني وامل�شاركات على القيام بحركات خمتلفة
ّ - -بعد ب�ضع دقائق ،يتبادل القائد والتابع الأدوار. -نبدّل اجلهة بعد ب�ضع دقائق. -نناق�ش مع امل�شاركني وامل�شاركات كيف جعلهم الن�شاط ي�شعرون ،وما هو الدور (القائد �أو التابع) الذي يف�ضّ لونه. -نقارب ما بني التمرين و العالقة ما بني املر�شد و املتلقي و �أهمية �أن ال ي�صري املتلقي تابعا ،و كيف ميكن �أن ت�صبحالعالقة مزعجة :املتلقي يعتمد بالكامل على املر�شد الذي يتعب من التبعية
�شجع على النقا�ش وطرح الأ�سئلة.
ُ - -ن ِّ
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دور املربيني
وحدة رقم7 :
الوحدة يف كلمات
تعر�ض هذه الوحدة الدورالذي ميكن �أن يلعبه اجل�سم التعليمي يف مناه�ضة العنف املبني على �أ�سا�س النوع الإجتماعي .فب�إ�ستطاعة
املعلم(ة) التعرف على الأوالد املعر�ضني مبا�شرة او غري مبا�شرة للعنف� ،إعطاء امل�شورة والإحالة وقد ت/ي�ضطر �أحيانا للتدخل مع
الأهل� .إ�ضافة �إىل ذلك ،للمربي(ة) دور هام يف الوقاية من العنف املبني على �أ�سا�س النوع الإجتماعي نذكر بع�ض ًا من مهامه/ا
على �سبيل املثال ال احل�صر :التثقيف على تطبيق امل�ساواة بني اجلن�سني  ،احلل ال�سلمي للنزاعات  ،تعليم حقوق الإن�سان ،الطفل و
املر�أة و�أ�ساليب الرتبية الال عنفية.
املدة 180 -120 :دقيقة
�أهداف الوحدة:
يف نهاية هذه الوحدة ،يتوقع من امل�شاركني/ات :
	•معرفة ت�أثري العنف املبني على �أ�سا�س النوع الإجتماعي على الأوالد
	•التعرف على الأوالد املت�أثرين بالعنف املبني على �أ�سا�س النوع الإجتماعي
	•القدرة على التدخل ب�شكل منا�سب مع الأوالد املت�أثرين بالعنف املبني على �أ�سا�س النوع الإجتماعي
	•العمل على التدخل املبكر �أو الوقائي ملنع العنف املبني على �أ�سا�س النوع الإجتماعي
معلومات �أ�سا�سية:
 .1ت�أثري العنف املبني على �أ�سا�س النوع الإجتماعي على الأوالد
	•ي�صبح الأوالد الذين ين�ش�ؤون يف منازل تعاين من العنف هدف ًا �إ�ضافي ًا للعنف ٬و قد يقعون يف “خط النار” ب�سبب التجاوزات التي
قد حت�صل و قد يتعر�ضون لل�ضرب �إما عن ق�صد �أو غري ق�صد عند حماولة ا التدخل لف�ض النزاع بني الأهل
	•�إ�ضاف ًة �إىل ذلك قد ي�ستخدم �أحد الوالدين� ،أو كالهما ،العنف ك�أ�سلوب عقابيّ للأطفال
	•�إال ان هناك قلق ًا متزايد ًا تظهره الأبحاث عاملي ًا�  ،إزاء الآثار ال�ضارة التي حتدث للأطفال من جراء م�شاهدتهم العنف بني
والديهم .حتى و�إن مل يكن الأطفال� أنف�سهم �ضحايا �سوء املعاملة
	•قد تختلف �آثار العنف على الأطفال على �إعتبار كونهم �ضحايا مبا�شرين �أو غري مبا�شرين ،كذلك تختلف الت�أثريات بح�سب
اختالف مدً ة التعر�ض للعنف و�شدته
	•كما جتدر الإ�شارة �إىل �أن توافر بع�ض العوامل الوقائية ي�ساعد يف التخفيف من �آثار العنف على الأطفال ،كوجود عالقة� إيجابية
مع �شخ�ص بالغ غري م�ؤذي ي�شعر الطفل معه بالأمان مث ًال و توافر �أماكن� آمنة ميكن للطفل الو�صول �إليها ب�سهولة
 .2امل�شاعر التي قد تنتاب الأطفال عند وقوع حادثة العنف بني الوالدين:
هناك �سل�سلة من امل�شاعر التي يتخبط بها الأطفال �أثناء وقوع حادثة �سوء معاملة بني الوالدين ،نذكر منها:
	•العجز لأنهم ال ي�ستطيعون� إيقاف االعتداء وب�سبب �شعورهم باحلاجة �إىل امل�ساعدة يف حل امل�شكلة
	•الذنب ،معتقدين� أنهمت�سببو بالإ�ساءة بطريقة ما
	•الغ�ضب من الأم (املتلقي غالبا) لإعتقادهم ب�أن العنف قد يكون ذنبها نوعا ما
	•الغ�ضب من الأب (املرتكب غالبا) لال�ساءة التي ي�سببها للأم
	•احلرية حيث ت/يحاول مرتكب(ة) العنف ا�ستجالب موافقة الأوالد على ت�صرفه/ا وت/يحاول اقناعهم ب�أن �سلوكه/ا حق و
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 .3مظاهر تعر�ض الأوالد للعنف �أو م�شاهدتهم له على �أدائهم املدر�سي:
	•يت�أ ّثر الأداء املدر�سي للأوالد عادة مبا�شر ًة عند تع ُر�ضهم� ،إما ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر ،حلوادث العنف مما ي�ؤدي �إىل:
	•فقدان الرتكيز ،وال�شرود الدائم
	•فقدان الرغبة يف امل�شاركة يف الن�شاطات الال�صفية
	•التغيب وعدم القيام بالواجبات املدر�سية �أو عدم ت�سليمها يف الوقت املحدد
	•�ضعف الأداء املدر�سي ب�شكل عام
	•الت�س ُيب من املدر�سة خا�صة عند ازدياد وترية العنف ،وهذا الأمر يالحظ �شيوعه بني البنات �أكرث من ال�صبيان
 .4مظاهر تعر�ض الأوالد للعنف �أو م�شاهدتهم له على العواطف وال�سلوك:
�أ .م�شاكل عاطفية
	•البكاء ب�سهولة
	•املبالغة يف ردود الفعل العاطفية جتاه �أي موقف
	•عالقات �سيئة مع الآخرين قد تكون عنيفة
	•عدم القدرة على احلفاظ على ال�صداقات لوقت طويل
	•عدم التعاطف :ميتنع الطفل عن الإح�سا�س مبعاناة الآخرين
	•�ضعف الكفاءة الإجتماعية
ب .م�شاكل �سلوكية
	•الزواج املبكر
	•عدم القدرة على رف�ض الطلبات حتى و �إن كانت غري مالئمة (املتعلقة بالعوز لالهتمام)
	•تدين �إحرتام الذات
	•العزلة والغربة
	•العوز و الإعتمادية
	•اختالل املبادرة
	•الكذب ب�شكل متكرر و التالعب
	•الت�صرف ب�إندفاع دائم ،من ال�صعب ال�سيطرة على الغ�ضب
	•الت�صرف بعدائية جتاه احليوانات
	•التحكم :ا�ستخدام العنف لتحقيق الأهداف
	•�سوء النظافة والتغذية
	•الت�صرف بعدائية جتاه املجتمع  ،ويت�صارع ب�شكل دائم مع الزمالء واملعلمني (الطفل امل�شكلجي)
	•حركة زائدة
	•امتهان الدعارة
	•حماوالت الإنتحار
	•�إدمان الكحول وتعاطي املخدرات
	•�إ�ضطرابات الأكل والنوم
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�ضروري حلل امل�شكلة .هنا ي�شعرالأوالد بوجود تناق�ض بني ما يحاول الأهل تر�سيخه يف ذهنهم و بني ما يختربونه من ت�أثري
للعنف على متلقيه
	•اخلوف على� أنف�سهم وعلى جميع �أفراد الأ�سرة من حدوث مكروه
	•االنعزال وانعدام الأمان ،الأمر الذي يتخذه الأوالد ذريعة يف بع�ض االحيان لعدم الرغبة يف العودة �إىل املنزل
	•�ضرورة الكذب لإ�ضطرارهم تقدمي الأعذار للأ�صدقاء مما ي�شعرهم �أي�ضا بالإحراج
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جتدر الإ�شارة �إىل �أن بع�ض الأوالد الذين ي�شاهدون العنف ال تظهر عندهم �أية �صعوبات عاطفية �أو �سلوكية ميكن قيا�سها ،مما قد
ي�شري �إىل وجود �آليات ت�أقلم خمتلفة عند ه�ؤالء الأطفال ت�ساعدهم على ال�صمود
كما �أن واحد ًا من كل ثالثة �أطفال تعر�ضوا للإ�ساءة �سيكرب لي�صبح هو �أي�ضا م�سيئ�أ �إن مل يتلق املتابعة النف�سية الالزمة ومل يتم
التدخل معه يف مرحلة مبكرة
 .5مظاهر �إ�ضافية لالعتداء اجلن�سي على الأطفال :
	•ر�سومات جن�سية �صريحة
	•لعب ذو فحوى جن�سية
	•التعبري عن خوف غري مربر من �شخ�ص� أو مكان
	•حماولة جتنب� أو جتنب فعلي للكبار امل�ألوفني
	•بيان الطفل
	•التعبري اجلن�سي وك�أنهم يف عمر منا�سب ملمار�سة اجلن�س ،ا�ضافة �إىل معرفة طريقة الإت�صال اجلن�سي و�سلوكيات “�شبه نا�ضجة”
 .6التدخل
ً
ٌ
	•ميكن التدخل مع الأوالد املعر�ضني للعنف يف مراحل متعددة وب�إعتماد �أ�ساليب تدخل خمتلفة وذلك ا�ستنادا �إىل املرحلة العمر
ية والتنموية للطفل.
	•عند التفكري يف �أي خطة تدخل مع الأوالد يجب ان ن�أخذ ثالثة �أمور �أ�سا�سية بعني االعتبار وهي:
�أ� .سالمة الطفل
ب .الدعم العاطفي
ج .الدعم االجتماعي
�أ .التخطيط لل�سالمة مع الأطفال
	•ميكن م�شاركة حتى الأطفال ال�صغار (ولكن لي�س  ال�صغار جدا) يف التفكري بكيفية املحافظة على �أنف�سهم ب�أمان عندما ي�صبح
الو�ضع خطري ًا و ما ميكن القيام به للبقاء� آمنني.
	•ميكن ان نطرح عليه �أ�سئلة ذات �صلة مبا�شرة ب�سالمته و بالتايل ن�ساعده على التفكري باخلطوات التي يجب �إتخاذها عند وقوع
م�شكلة .من هذه الأ�سئلة:
 �أين ميكن ان تختبئ؟ مبن ميكنك االت�صال؟ هل هناك �شخ�ص بالغ� آمن ميكنك البقاء معه؟ب .الدعم العاطفي
عند تقدمي الدعم العاطفي للطفل يجب �أن نكون حري�صني/ات على االنتباه للأمور التالية
	•�إحرتام والء الأوالد لكال الوالدين .من املهم جدا جتنب �إهانة امل�سيء
	•خوف الطفل من� أحد الوالدين ال ينفي وجود احلب والتعلق به
ً
	•عدم الإ�صرار على الطفل وحثه على احلديث عن م�شكلته ،غالبا ما يرتدد الأوالد يف احلديث عن �سوء املعاملة املوجودة
يف منازلهم  ،رمبا ب�سبب اخلجل� ،أوالوالء للأهل �إن كانوا املعنفني � ،أو اخلوف من العواقب
	•كما هو احلال عند مواجهة� أي جتربة مزعجة  ،ف�إنه من املفيد للطفل وجوده مع �شخ�ص ي�ستمع �إليه ويقدر حمنته
	•ت�ساعد الر�سوم الأطفال ال�صغارجد ًا يف رواية ق�ص�صهم والتعبري عن م�شاعرهم ل�صعوبة قدرتهم على التعبرياللفظي
	•من املهم التو�ضيح للأوالد ب�أن العنف لي�س خط�أهم
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ج .الدعم االجتماعي
	•غالب ًا ما يكون تعزيز العوامل الوقائية� أ�سهل من تقليل خطر التعر�ض للعنف
	•نطلب من الأوالد تعريف �أو �إعطاء �أ�سماء �أ�شخا�ص بالغني ،قد يكونوا �أحيان ًا �أ�صدقاء �أكرب �سن ًا ب�إمكانهم �أن يكونوا حلفاء للطفل يف
م�ساعدته على البقاء ب�أمان ،وب�إمكان الطفل� إيجاد الراحة البدنية والنف�سية معهم
	•يف بع�ض احلاالت  ،قد جتد/ي نف�سك هذا ال�شخ�ص الداعم
 .7املبادئ التوجيهية العامة عند مقابلة الطفل املعر�ض للعنف:
	•�ضمان �سالمة الطفل
	•تعزيز م�صلحة الطفل يف كل الأوقات
		
	•العمل على تخفيف قلق الطفل كي ن�ستطيع التوا�صل معه يف اجواء �سلمية
	•احلفاظ على ال�سرية
	•�إ�شراك الأوالد يف �صنع القرار
	•معاملة جميع الأوالد معاملة عادلة ومت�ساوية  :عدم التمييز
	•تعزيز �صمود و مرونة الأوالد
	•احلفاظ على كرامة الطفل
يف مرحلة التح�ضري ملقابلة الطفل:
	•توفري الأجواء التي ت�شجع الطفل على التوا�صل
	•توفري م�ساحة �آمنة  :ترتيبات اجللو�س  ،الإ�ضاءة و جتنب االنقطاعات
	•مراعاة خ�صو�صية الطفل
	•ال�سرية
	•االخذ بعني االعتبار العوائق التي حتول دون التوا�صل :ال�صدمات النف�سية ،االرتباك واخلوف
	•املوافقة امل�ستنرية
عند مقابلة الطفل :
عرف /ي عن نف�سك و دورك
	• ٍ
	•�إنتبه/ي على تعابري الوجه ولغة اجل�سد
	•�إ�شرح /ي �أهداف اجلل�سة و م�ضمونها
	•ال ترفع /ي �سقف التوقعات
	•جتنب /ي الكلمات التقنية التى ي�صعب على الأوالد فهمها
	•االبقاء على توا�صل العني
	•ال�سماح للطفل بالتحرك
	•�إ�س�أل/ي �أ�سئلة عامة
	•عدم توجيه �أ�سئلة مبا�شرة عن املو�ضوع
	•ا�ستخدام كلمات الأوالد ذاتها عند طرح الأ�سئلة كي ال ي�ؤثر ذلك على �إجابات الطفل
	•الإ�صغاء للطفل
	•ت�صديق الطفل
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	•التو�ضيح ب�أنك م�ستعد(ة) لتقدمي امل�ساعدة و الدعم لهم �إذا كان ذلك منا�سب ًا
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	•�إعطاء �أهمية كبرية ملا يقوله
	•عدم مواجهة الطفل للعثور على احلقيقة
	•تقبل ال�صيغة العفوية لرواية الطفل
	•من امل�ستح�سن عدم مقاطعة الطفل عند مالحظة وجود تناق�ضات او ت�ضخيم فذلك قد يكون متعلق ًا بنموه الفكري و لي�س
بق�صد الكذب
	•جتنب/ي و�ضع الطفل مرة �أخرى يف موقع املتلقي وتعنيفه معنوي ًا خالل اللقاء املحافظة على م�سافة مع الطفل خالل
املقابلة و التقرب منه ببطء ،عدم �إ�ستعمال املالم�سة اجل�سدية ملوا�ساة الطفل �إال بعد �إعالمه و طلب موافقته
	•�إ�ستخدام �صور و ر�سومات ،وفقا لعمر الطفل
	•الأخذ يف عني الإعتبار اخل�صائ�ص الفكرية و العقلية ملختلف الفئات العمرية (جدول رقم) 1
	•�إعادة �صياغة �أجزاء من املقابلة ح�سب االقت�ضاء
عند الإنتهاء من املقابلة :
	•الت�شديد على �أنه غري م�س�ؤول عما جرى �أو يجري له
	•الت�أكيد �أن ال�شخ�ص مرتكب العنف لي�س له اي حق يف مثل هذا الت�صرف
	•اعالمه ان هناك قانون مينع العنف ويحمي الطفل و�إذا كان هناك �إجراءات عقابية فهي موجهة للفاعل(ة) ولي�س للولد
بحد ذاته
	•اعالمه �أن هناك كثري من الأطفال الذين يتعر�ضون للعنف
	•�إ�س�أل/ي ما �إذا كان الطفل لديه �أي �أ�سئلة �أو تعليقات
	•�إ�شكريه/ه على وقته ومل�شاركة هذه املعلومات معك
	•تو�ضيح كيف ميكن للطفل �أو �أ�سرته االت�صال بك مرة �أخرى
	•تقدمي الإحالة عند اللزوم
	•التوثيق يف �أقرب وقت ممكن
خ�صائ�ص الفكرية و العقلية للأطفال ح�سب الفئات العمرية (جدول رقم )1
7-6
5-3
غري قادرين على التفكري يحبون التحدث
املنطقي
قد يعطون معلومات غري يجدون �صعوبة يف
دقيقة عن الأ�شياء التي اال�ستماع �إىل الآخرين
ال يعرفون عنها الكثري
ف�ضوليني جدا
خياليني جدا

13-11
10-8
يحبون �أن يتعلموا �أ�شياء مييلون �إىل الكمال
جديدة
اال�ستمتاع ب�ألعاب �س�ؤال
وجواب ,حل امل�شاكل

يت�أثرون ب�شدة مبواقف
و�سلوك �أقرانهم

18-14
يجدون �صعوبة يف تنمية
�شخ�صيتهم
�أكرث �إ�ستقال ًال و�أقل
�إرتباط ًا بوالديهم

ي�صبحون �أكرث وعي ًا
للفروقات والتفاوتات بني يحبون اجلدل واملناق�شة ميلكون قدرة اكرب على
فهم واقع حياتهم
الأ�شخا�ص
يهتمون كيف يظهرون
بالن�سبة للآخرين
البدء يف �إدراك �أن
احلدث ممكن ان يكون
له اكرثمن منظور واحد
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 .2العمل مع الآباء والأمهات و توعيتهم على
	•الرتبية ال�سليمة و الإن�ضباط املنا�سب
	•تربية الأبناء على امل�ساواة بني اجلن�سني
	•توفري بيئة متحررة من العنف  :حل النزاعات ،و�إدارة الغ�ضب
 .3معاجلة التن ُمر:
	•تعزيز برامج تعليم املهارات احلياتية للمراهقني واملراهقات على عالقات �صحية ،امل�ساواة بني اجلن�سني ،عدم حل
النزاعات بالعنف وعلى ال�سلوك اجلن�سي ال�سليم
	•ت�شجيع امل�ساواة بني اجلن�سني يف معدالت الإلتحاق باملدار�س والإجنازات املدر�سية
	•�ضمان الت�سهيالت واملناهج والكتب املدر�سية وعمليات التعليم ك�صديقات للفتيات
	•تربية البنات والبنني يف بيئة خالية من العنف
	•ت�شجيع� إحرتام كرامة الآخرين وحقوقهم وامل�ساواة بينهم
	•خلق بيئة �صديقة للجن�سني  ،والق�ضاء على ال�صور النمطية واالجتماعية التي تفرق بينهما
 .9طرق التثقيف �ضد العنف املبني على �أ�سا�س النوع الإجتماعي:
�أ .توعية الطالب يف جمال حقوق الإن�سان ،وحقوق املر�أة .ت�سليط ال�ضوء على ظاهرة العنف املبني على �أ�سا�س النوع
الإجتماعي باعتباره انتهاكاً حلق الطفل
ً
	•من املهم عند التثقيف الت�شديد على� أن جميع �أ�شكال العنف املبني على �أ�سا�س النوع الإجتماعي ت�شكل انتهاكا حلقوق الطفل
؛ ولها ت�أثري �سلبي على �صحة الفتاة وال�صبي على حد �سواء،و على تنميتهما الإجتماعية وعلى �إ�ستمرار عدم امل�ساواة يف ال�سلطة
داخل العالقات بني الأ�شخا�ص يف املجتمع
	•�إن وجود العنف املبني على �أ�سا�س النوع الإجتماعي يتعار�ض مع مبادئ اتفاقية الأمم املتحدة حلقوق الطفل والعديد
من مواده� .إنه ينتهك املبادئ الأ�سا�سية التالية
 عدم التمييز (املادة 2.1و Non discrimination )23.1 امل�صلحة الف�ضلى للطفل (املادةThe best interest of the child ) 3.1 البقاء والنمو (املادة Survival and development )6.2 امل�شاركة (املادة Participation )9.1،12.1	•مع ذلك يجب اال�ستعداد ملواجهة االنتقادات لإتباع هذا النهج امل�ستند على حق الطفل للتثقيف حول العنف املبني على �أ�سا�س
النوع الإجتماعي .فمثال ،قد تواجه �أفكارا مثل:
 �إن مفهوم حقوق الإن�سان يعربعن قيم و�أولويات الهيئات و اجلمعيات والعقول الغربية التي قامت ب�إن�شائه .وبالتايل ،ملي�أخذ بعني الإعتبار الظروف اخلا�صة للن�ساء والأطفال  ،عدم التكاف�ؤ يف قواهم و�إختالف �أولوية �إحتياجاتهم
 -من ال�صعب فر�ض حقوق الإن�سان ،فهي تنتهك يومي ًا

وحدة رقم  :7دور املربيني

 .8الوقاية
ميكن العمل يف العديد من املجاالت ملنع/للحد من العنف املبني على �أ�سا�س النوع الإجتماعي
 .1تثقيف الطالب حول
	•حل امل�شكالت وت�سوية النزاعات بطرق غري عنيفة
	•�إدارة الغ�ضب
	•التوعية على التعرف املبكر على وجود العنف يف مرحلة مبكرة من العالقة
	•الت�شجيع على الإف�صاح
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 ركزت اتفاقيات حقوق الإن�سان �إجماال على االنتهاكات التي ترتكبها الدول ،ومل تتدخل يف كيفية تطبيق هذه الإتفاقيات يفاحلياة اليومية ويف املنزل
 تعترب الإنتهاكات التي جتري حتى الآن يف هذه املوا�ضع خا�صة و خارج الوالية الق�ضائية للهيئات احلقوقية العاملية اتفاقية �سيداو لي�ست ملزمة للدولب .ت�سليط ال�ضوء على ان العنف املبني على �أ�سا�س النوع الإجتماعي عقبة �أمام التنمية
	•هذا النهج ي�ساعد يف �إظهار العنف املبني على �أ�سا�س النوع الإجتماعي على �أنه “م�س�ألة عامة”  ،ومعاجلة العنف
ب�إعتباره عائق ًا �أمام م�شاركة املر�أة يف التنمية بد ًال من اعتباره انتهاك ًا للفتيات والفتيان وحقوق املر�أة،
	•هذا النهج ي�سلط ال�ضوء �أي�ض ًا على تكلفة العنف املبني على �أ�سا�س النوع الإجتماعي على املجتمع واالقت�صاد
	•�إال �أن هذا النهج ال يعالج� أ�سباب العنف ( املجتمع الذكوري ،امل�ؤ�س�سات وعالقات القوة غري املتكافئة بني اجلن�سني.)...
	• بالإ�ضافة �إىل ذلك ،يتغا�ضى هذا النهج �ضمني ًا عن العنف املبني على �أ�سا�س النوع الإجتماعي من خالل حتدي الو�ضع الراهن
و ت�شجيع م�شاركة املر�أة يف الربامج االجتماعية واالقت�صادية.
اخلطوات التنفيذية للوحدة:
 .1برنامج الوحدة
 5دقائق
 20دقيقة
دقيقة

عر�ض �أهداف اجلل�سة
عر�ض منزلقات للنقاط الأ�سا�سية
�أن�شطة اجلل�سة

� .2أن�شطة الوحدة
درا�سة حالة
ن�شاط 1
	•املدة 50 :دقيقة
	•املواد� :أوراق� ،أوراق قالبة� ،أقالم ملونة
	•االهداف:
 -التدرب على حماورة الأوالد و تقدمي الدعم و امل�شورة	•اخلطوات:
 -تق�سم املجموعات �إىل جمموعتني -توزع حالة �شذا و حالة مهند -تناق�ش كل جمموعة احلالة والنقاط التي يجب �إظهارها يف احلوار( 10دقائق) -لعب دور �أمام املجموعة الكربى ( 5دقائق لكل جمموعة) -مناق�شة الدور ( 15دقيقة لكل جمموعة) -تقوم كل جمموعة بلعب الدور �أمام املجموعات الأخرى -تناق�ش املجموعات الأخرى عر�ض كل جمموعة يف حوايل  30دقيقة- -ي�شجع املي�سر املجموعات على مناق�شة احلوار ككل و لي�س فقط حتديد النقا�ش بهدف التمرين
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باحلديث خالل اجلل�سة الإر�شادية معها عرفت املر�شدة �أن الطالبة تتعر�ض لتحر�ش جن�سي من قبل �أعمامها الذين ي�سكنون معها
يف نف�س املنزل و مع جدتها امل�سنة وهي ا�صغر قاطني املنزل �سن ًا ،كما �أنها تتعر�ض �إىل التحر�ش من قبل البائع عندما تر�سلها
جدتها جللب بع�ض الأغرا�ض من البقالة و ترف�ض �أعذارها لعدم الذهاب و قد تتعر�ض للتوبيخ ب�سبب رف�ضها هذا� .أ�ضافت الطالبة
�أن �أعمامها ي�شاهدون �أفالما يف الليل لكنها �شاهدت بع�ضها معهم يف النهار ،و منذ ذلك الوقت بد�أت بع�ض الأعرا�ض املر�ضية
النف�سية بالظهور عندها.
دعت املر�شدة ويل الأمر للتعاون معها لكنه مل ي�ستجب للدعوة ،كذلك مل ي�ستجب �أي فرد من الأ�سرة لدعوة املدر�سة  .عند ذلك
قررت املر�شدة التحاور مع �شذا.
حالة مهند
مهند يف ال�صف اخلام�س متفوق يف درو�سه و هاديء �إجماال .يف �أحد الأيام ،ر�أيته ينهر �أخته الأكرب �سنا يف ال�شارع  .عندما �س�ألته
عن ال�سبب �أجاب «كيف بتم�شي حلالها ،بيلط�شوها ال�شباب و بيحكوا علينا النا�س و بيقولوا �أهلها ما عم يربوها» .حاور مهند
تقييم الن�شاط
	•املدة 5 :دقائق
	•املواد :ورق قالب� ،أقالم ملونة
	•االهداف :م�شاركة امل�شاركني يف تقييم الن�شاط
	•اخلطوات:
 -يطلب من امل�شاركني تقييم الن�شاط عرب الر�سم احلر على الورق القالب -يطلب من امل�شاركني تف�سري معنى ر�سوماتهم يف حال مل تكن وا�ضحة للجميعالتثقيف للوقاية من العنف املبني على �أ�سا�س النوع االجتماعي يف املدار�س
ن�شاط 2
	•املدة 40 :دقيقة
	•الهدف :التعرف على �أوجه ممار�سات العنف املبني على �أ�سا�س النوع الإجتماعي
	•املواد :مقاطع من كتب القراءة املعتمدة يف مدار�س الأونروا� ،أقالم ،ورق قالب
• تنفيذ الن�شاط:
 -تق�سم املجموعة �إىل ق�سمني -تقوم املجموعة الأوىل مبراجعة مقاطع من كتب القراءة و التعرف �إىل الر�سائل التي تدعم الأدوار اجلندرية و التي ت�ؤديللتمييز بني اجلن�سني� ،أو تت�سامح مع العنف
 -من املمكن �إ�ستبدال ن�شاط املجموعة الأوىل بالتح�ضري جلل�سة تثقيفية موجهة لأوالد ما بني � 14 -10سنة للتوعية على العنفاملبني على �أ�سا�س النوع الإجتماعي
 -تقوم املجموعة الثانية بالتح�ضري جلل�سة تثقيفية موجهة لأوالد ما بني 14و � 18سنة للتوعية على الزواج املبكر�أو على حلالنزاعات بطريقة �سلمية
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حالة �شذا
�شذا طالبة يف ال�صف الثالث لفتت انتباه معلمتها بكرثة ال�شرود و تدين التح�صيل الدرا�سي و تغري ال�سلوك و بع�ض مظاهر الإهمال
ف�أحالتها �إىل املر�شدة املدر�سية.
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 -حت�ضري النقاط و طريقة العر�ض ( 10دقائق) -تعر�ض كل جمموعة و تناق�ش ( 15دقيقة لكل جمموعة)تقييم الن�شاط
	•املدة 5 :دقائق
	•املواد :ورق قالب� ،أقالم ملونة
	•الهدف :م�شاركة امل�شاركني يف تقييم الن�شاط
	•اخلطوات:
 -يطلب من امل�شاركني تقييم الن�شاط عرب ر�سم وجه م ِعرب على الورق القالب -يطلب من امل�شاركني تف�سري معنى ر�سوماتهم يف حال مل تكن وا�ضحة للجميعتقييم الوحدة:
	•املدة 5 :دقائق
	•املواد :ورق قالب ،بطاقات �صغرية ال�صقة مل ّونة.
	•الهدف� :إ�شراك امل�شاركني يف تقييم اجلل�سة.
ن�شجع ك ّل م�شارك على الإجابة على الأ�سئلة التالية
	•اخلطواتّ :
ما ر�أيكم بهذه اجلل�سة؟
ما هي امل�سائل التي تع ّلمتموها يف �أثناء هذه اجلل�سة؟
هل امل�سائل التي تع ّلمتموها مفيدة يف عملكم؟
ما هي الأمور التي �أعجبتكم يف هذه اجلل�سة؟
ما هي الأمور التي مل تعجبكم يف اجلل�سة؟
ورقة توزيع� :إتفاقية الأمم املتحدة حلقوق الطفل
املادة : 2.1
حترتم الدول الأطراف احلقوق املو�ضحة يف هذه االتفاقية وت�ضمنها لكل طفل يخ�ضع لواليتها دون �أي نوع من التمييز ،بغ�ض النظر
عن عن�صر الطفل �أو والديه �أو الو�صي القانوين عليه �أو لونهم �أو جن�سهم �أو لغتهم � أو دينهم �أو ر�أيهم ال�سيا�سي �أو غريه �أو �أ�صلهم
القومي �أو الإثني �أو الإجتماعي �أو ثروتهم �أو عجزهم �أو مولدهم �أو �أي و�ضع �أخر .
املادة :23.1
تعرتف الدول الأطراف بوجوب متتع الطفل املعوق عقلي ًا� أو ج�سدي ًا بحياة كاملة و كرمية  تكفل له كرامته و تعزز �إعتماده على
النف�س و تي�سر م�شاركته الفعلية يف املجتمع.
املادة :3.1
يف جميع الإجراءت التي تتعلق باالطفال �سواء قامت بها م�ؤ�س�سات الرعاية الإجتماعية العامة �أو اخلا�صة �أو املحاكم �أو ال�سلطات
الإدارية �أو الهيئات الت�شريعية يوىل االعتبار الأول مل�صالح الطفل الف�ضلى.
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املادة :9.1
ت�ضمن الدول الأطراف عدم ف�صل الطفل عن والديه على كره منهما� ،إال عندما تقرر ال�سلطات املخت�صة  ،وهذا ب�إجراء �إعادة
نظر ق�ضائية  ،وفق ًا للقوانني و الإجراءت املعمول بها� ،أن هذا الف�صل �ضروري ل�صون م�صالح الطفل الف�ضلى .وقد يلزم مثل هذا
القرار يف حالة معينة مثل حالة �إ�ساءة الوالدين معاملة الطفل �أو �إهمالهم له� ،أو عندما يعي�ش الوالدان منف�صلني و يتعني �إتخاذ
قرار ب�ش�أن حمل �إقامة الطفل.
املادة :12.1
تكفل الدول الأطراف يف هذه االتفاقية للطفل القدرة على تكوين �آرائه اخلا�صة و حق التعبري عن تلك الأراء بحرية يف جميع
امل�سائل التي مت�س الطفل  ،وتويل �آراء الطفل الإعتبار الواجب وفق ًا ل�سن الطفل و ن�ضجه.
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املادة :6.1
تكفل الدول الأطراف �إىل �أق�صى حد ممكن بقاء الطفل و منوه .
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دور مقدمي الرعاية ال�صحية
وحدة رقم8 :
الوحدة يف كلمات
تعر�ض هذه الوحدة دور مقدمي الرعاية الطبية (�أطباء ،ممر�ضني/ات ،قابالت قانونيات) يف التدخل مع والتعرف على حاالت
العنف املبني على �أ�سا�س النوع الإجتماعي .غالب ًا ما يتوجه املعر�ضني/ات للعنف �إىل اجل�سم الطبي طالبني امل�ساعدة حتت غطاء
املر�ض؛ على مقدم(ة) الرعاية الطبية التعرف على احلاالت ،تقدمي الدعم ،معاجلة العوار�ض اجل�سدية و النف�سية و الإحالة
للمراكز املخت�صة.
املدة� :ساعتان
�أهداف الوحدة:
يف نهاية هذه الوحدة ،يتوقع من امل�شاركني /ات:
	•�إدراك �أهمية �إ�شراك الرعاية ال�صحية يف �إدارة العنف
	•القدرة على التعرف على الناجي/ة و املرتكب/ة
	•معرفة ما ينبغي القيام به مل�ساعدة الناجني/يات
	•التوثيق ال�صحيح
معلومات �أ�سا�سية:
� .1أهمية �إ�شراك الرعاية ال�صحية
	•غالبا ما يكون مقدمي الرعاية ال�صحية �أول املهنيني  ٬و�أحيانا الوحيدين/الوحيدات الذين/الواتي ي/تلج�أ اليهم/هن
الناجي(ة) عند الت�أذي من املعتدي(ة).
	•غالب ًا ما ت�ؤدي الإ�ساءة �إىل م�شاكل طبية فورية � ،إ�ضافة �إىل ال�صدمات النف�سية التي قد ال يوليها الناجي/ة الأهمية املطلوبة
	•ت�ؤدي �إ�ساءة املعاملة لأمرا�ض و �أعرا�ض عديدة و خطرية �أحيان ًا
ً
	• ُ
تدخل اجل�سم الطبي ي�ساعد على حت�سني العالقة مع املري�ض :غالبا ما يبدو املري�ض/ة الناجي/ة معاديا/ة،
متطلبا/ة ،وعاجزا/ة لأنه/ا ت/ي�شعر ب�أ ّنه/ا ت/يتلقى رعاية غري كافية و غري �شاملة؛ مما ي�ؤدي لل�شعور بالغ�ضب
	•للج�سم الطبي دور فعال يف �إحداث تغيريات �إجتماعية نذكر منها :مباديء النظافة ال�صحية ،وقوانني منع التدخني
	•للعنف �أعباء مادية ج�سيمة على القطاع ال�صحي
 .2ملاذا مل يتدخل القطاع ال�صحي ب�شكل فعال حتى الآن؟
	•نق�ص املعرفة حول ت�أثري العنف على ال�صحة و ما ميكن فعله ملناه�ضة العنف املبني على ا�سا�س النوع الإجتماعي
	•نق�ص يف املهارات الطبية والتدريبية املتعلقة باملو�ضوع
	•اخلوف من الإ�ساءة �إىل املري�ض ،الإعتقاد ب�أن العنف م�س�ألة خا�صة و عائلية
	•التخوف من �أن يجعل التدخل املري�ض/ة �أكرث اقرتاب ًا من مقدم(ة) الرعاية مما قد ي�شعربع�ض مقدمي/ات الرعاية بعدم
الإرتياح
	•"  :"Pandora’s boxالتخوف من الولوج يف متاهات التدخل :ما هي اخلطوة التالية؟ ماذا �سيحدث؟ ماذا �أ�ستطيع �أن �أقدم؟
رمبا اخلوف من ال�شعور بالعجز �أو فقدان ال�سيطرة على م�سار العالقة
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 .4متى ن�شك بوجود حالة عنف؟
عند البالغني
	•الإ�صابات التي تدل على و�ضعية دفاعية عن الوجه (ر�ضو�ض و كدمات على اجلهة الداخلية من الذراع) ،والنمط الو�سطي
 :يف ال�صدر والبطن ؛ ر�ضو�ض الأع�ضاء التنا�سلية وال�شرج
	•عدم تطابق ال�شكوى �أو الإ�صابات مع ال�سبب
	•ت�أخريف طلب الرعاية الطبية
	•�إ�صابات وكدمات يف خمتلف الألوان
	•الإ�صابات املتكررة � ،شخ�ص “عر�ضة للحوادث”
	•الإ�صابة� أثناء احلمل
	•م�شاكل متكررة متعلقة بال�صحة الإجنابية :اجها�ض متكرر ،والدات مبكرة� ،أمرا�ض متناقلة جن�سي ًا
	•امل�شاكل النف�سية� أو ال�سلوكية
	•حماولة �إنتحار �أو عالمات �إكتئاب
	•ال�شكاوى الطبية املتكررة و املزمنة  ،م�شاكل و�آالم احلو�ض ،والأمرا�ض النف�سية
	•العالمات ال�سلوكية  :زيارات متعددة “ ،عدم الإلتزام باملواعيد” ،عدم الإنفعال �أو البكاء ب�سهولة ،عدم القدرة على
موا�صلة التعامل اليومي ،والإهمال ،مواقف دفاعية ،الكالم املقت�ضب ،التهرب من �إت�صال العني  ،والعدوانية يف لغة اجل�سد
�سلوك ال�شريك(ة):
	•غرية �شديدة وغريعقالنية� أو حب التملك،
	•حماوالت لل�سيطرة على الوقت املق�ضي مع مقدمي /ات الرعاية ال�صحية
	•ت/يتحدث نيابة عن املري�ض(ة)
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 .3التعرف على الناجي/ة :
للإعتداء عالمات و�أعرا�ض طبية
 .1الأعرا�ض املبا�شرة :الإ�صابات والتمزقات واحلروق والكدمات...
 .2االعرا�ض غري املبا�شرة (�أكرث �شيوعاً):
	•الآالم  :الظهر والبطن و املفا�صل و ال�صداع ..
	•الأمرا�ض املزمنة :ارتفاع �ضغط الدم وال�سكري و �صعوبة ال�سيطرة عليهما� ،أمرا�ض القلب ،دقات قلب غري منتظمة،
دوخة
	•ال�صحة النف�سية  :القلق ،واالكتئاب � ،صعوبة الرتكيز  ،و ا�ضطراب يف ال�شخ�صية ،التعب ،والتفكري باالنتحار ،والقتل،
وا�ضطرابات الأكل وال�سمنة
	•�أعرا�ض اجلهاز اله�ضمي :الإ�سهال والتقي�ؤ والغثيان و�سوء اله�ضم
	•م�شاكل ال�صحة الإجنابية :تكرار الإجها�ض  ،وعدم �إنتظام الدورة ال�شهرية ،الإن�سمام احلملي ،والوالدة املبكرة ،انفكاك
امل�شيمة�, إنتانات امل�سالك البولية
	•مزاولة ال�سلوكيات الغري �صحية �أو امل�ضرة بال�صحة:  التدخني ،الكحول ،وتعاطي املخدرات.
	•نق�ص يف ال�سلوكيات ال�صحية الوقائية
	•م�شاكل� إدارة احلالة املر�ضية
ما يثري االهتمام هو وجود عالقة ا�ستجابية بني العنف و املر�ض :فوجود الأعرا�ض ال�صحية مرتبط بحداثة �سوء املعاملة ،
�شدة �سوء املعاملة و مدة التعر�ض ل�سوء العاملة.
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	•ت/ي�صر على البقاء على مقربة من املري�ض(ة) الذي/التي ت/يرتدد يف الكالم� أمام �شريكه/ا
عند الأطفال
	•�إ�صابات ج�سدية ج�سيمة ظاهرة مل يتم عر�ضها على الطبيب(ة) ،ك�سور يف عظام من ال�صعب �أن تنك�سر يف احلوادث
الطبيعية
	•�أعرا�ض بدنية� :آالم بالبطن� ،إم�ساك ،ا�سهال ،ت�أخر بالنمو ...
	•تغيريات �سلوكية � :سل�س بويل ،عدوانية ،تعلق غري طبيعي ،ردات فعل غري طبيعية عند اللم�س اجل�سدي ،خوف غري مربر،
ا�ضطراب بالنوم
	•�إنكار الطفل ب�شكل يدعو لل�شك بح�صول �إعتداء عليه
	•الت�أكيد املبالغ من املرافقني �أن الطفل �أذى نف�سه �أو كان نتيجة حادث �أو معلومات غري متنا�سقة عن احلادث
 .5دور مقدمي الرعاية ال�صحية
ميكن اخت�صار دور مقدمي الرعاية بكلمة  :رادار RADAR
� "routinely screen" :Rأُر�صد /ي ب�شكل روتيني

 " affirm feelings, assess abuse, attend to mental condition" :Aت�أ ّكيد امل�شاعر ،وتقييم االعتداء ،االهتمام
ورعاية احلالة النف�سية
" document findings" :Dدون/ي ووثق/ي النتائج
 " assess safety " :Aق ّيم /ي ال�سالمة
 " review options and refer" :Rراجع /ي اخليارات ،وقدّم/ي الإحالة عند اللزوم
الر�صد
يوجد عدة و�سائل للر�صد من الأف�ضل اختيار واحدة و الإلتزام بها:
	•ر�صد ال�شريك العنيف :
 -هل �أنت يف عالقة حميمة حيث �شريك حياتك يخيفك؟ -هل �أنت يف عالقة حميمة حيث �شريك حياتك ي�ؤوذيك؟ -هل هناك� أي �شخ�ص من عالقة ما�ضية يخيفك؟	•�أداة فح�ص الإعتداء على املر�أة:
 -ب�شكل عام كيف ت�صفني عالقتك  :يوجد الكثري من التوتر  ،بع�ض التوتر  ،ال توتر ؟ -هل حدث يف �أي وقت م�ضى �أن كانت نتيجة اجلدال مع ال�شريك ،ال�ضرب �أوالركل �أو الدفع؟	•مقيا�س : HITS
هل متت الإ�ساءة �إليك ج�سد ًيا
هل متت اال�ساءة اليك لفظيا
هل مت تهديدك باال�ساءة او االيذاء
هل مت ال�صراخ عليك و اهانتك

(�أبدًا) 1

( 2نادرا)

(3احيانا)

( 4غالبا)

	• يتم جمع النقاط ح�سب الرقم املرفق مع االجابة� .إذا كان اﻤﻟﺠموع  ١٠نقاط ف�أكرث يدل على التعر�ض للعنف

( 5دائما)
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تقييم ال�سالمة � :إقلق/ي عند
	•زيادة وترية� أو �شدة نوبات العنف
	•ا�ستخدام الأ�سلحة �أو الأدوات يف الإعتداء
	•تعاطي املخدرات والكحول
	•حماولة خنق
	•التحوالت احلياتية :  احلمل؛ االنف�صال ؛ الطالق
	•تاريخ تهديدات بالقتل� أو االنتحار
	•ت/يظهر املري�ض(ة) اخلوف من العودة �إىل املنزل و �إ�صرار على البقاء يف امل�ست�شفى� ،أو رف�ض البقاء مع �شخ�ص معني يف
امل�ست�شفى (عاد ًة ما يكون املع ِنف(ة))
الإحالة:
	•�إعالم الناجني /يات حول جمموعة من اخلدمات و � /أو الت�سهيالت التي تقدمها خمتلف الوكاالت وم�ساعدة الناجني/يات
يف الو�صول �إىل� أف�ضل اخلدمات املتاحة ،مبا يف ذلك متابعة للتقييم و نوعية الرعاية اجل ّيدة
	•من ال�ضروري متابعة تقدمي الدعم املعنوي للحالة مبا�شرة بعيد ًا عن الأحكام امل�سبقة و طم�أنته/ا �أن هناك من ي�ساند و
يدعم
التوثيق:
	•و�صف تف�صيلي للحادث مع �إ�ستخدام عبارات ال�شخ�ص املبلغ عن العنف ،ذكر �إ�سم املزعوم(ة) مت�سبب ًا يف الإ�صابة
وعالقته/ا باملتلقي(ة)
	•ا�شمل/ي التاريخ والوقت واملوقع
	•و�صف �إ�صابات املري�ض(ة) مبا يف ذلك النوع واملوقع واللون واحلجم والعمق
	• ًوثق/ي الإ�صابات على خارطة اجل�سد �إن �أمكن
	•عند الإمكان ،خذ /ي �صورة (يتم االحتفاظ بها يف ملف مع توثيق الإ�سم و التاريخ و اجلزء الذي مت ت�صويره مع كل �صورة)
	•توثيق حميع نتائج الفحو�صات املخربية و الأ�شعة مثل ك�سور ومكانها ،وجود حمل
	•حافظ/ي على �أية� أدلة مادية (تلف املالب�س واملجوهرات والأ�سلحة)
	•�أكتب/ي تفا�صيل التدخل وجميع الإجراءات املتخذة
	•تاريخ العنف املنزيل  ،مبا يف ذلك ال�شكاوى و الإ�صابات ال�سابقة و احلا�ضرة .
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االهتمام باحلالة النف�سية
	•ق ّيم /ي وجود م�شكلة نف�سية :الأمرا�ض النف�سية  ،مالمح الإكتئاب
	•عالج /ي مب�ضادات للإكتئاب عنداحلاجة
	•ق ّيم/ي �إحتمال الإنتحار� أو تعاطي املخدرات
	•جتنب /ي البنزوديازيبني خلطر الإدمان
	•اعالم  /متكني  :قد ال يرى الناجون /يات �صلة بني الأعرا�ض و العنف القائم على النوع الإجتماعي
	•توعية الناجني /ياتحول الإرتباط بنيالأعرا�ضوالعنفالقائمعلى النوعاالجتماعي،و الطرقالتي ميكن�أنت/يتخذها ل�سيطرة
�أف�ضل على الذات.
	•�إعالم الناجني /يات �أنهم� /أنهن لي�سوا وحدهم /هن يف جتربة العنف
	•ا�ضمن /ي املتابعة
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	•و�صف للتجارب املا�ضية (الإيذاء اجل�سدي واجلن�سي) وتواتر الإعتداء
	•�إ�ستخدام كالمات املري�ض كلما كان ذلك منا�سب ًا
 .6القواعد العامة عند �إجراء مقابلة مع �ضحايا االغت�صاب:
	•ينبغي على الأطباء الإبالغ عن جميع حاالت االعتداء اجلن�سي �إىل الهيئات القانونية
	•معاملة الناجي(ة) بطريقة غري حكمية
	•احل�صول على التاريخ الطبي ذات ال�صلة مثل فرتة احلي�ض املا�ضي � ،إحتمال وجود حمل م�سبق� ،إ�ستعمال و�سائل منع احلمل
تقييم وعالج الإ�صابات اجل�سدية
	•يف �إحدى الدرا�سات ل�ضحايا الإغت�صاب تبينّ �أن  ٪ 27من احلاالت كانوا يعانون من �إ�صابات ج�سدية غري تنا�سلية
	•ينبغي على الطبيب حتديد �أماكن التورم ،كدمات� ،سحجات ،عالمات الع�ض واجلروح على الوجه والرقبة وال�صدر والأرداف،
والأطراف
	•هناك عدد كبري من الن�ساء اللواتي تعر�ضن لالغت�صاب ولي�س لديهم الأدلة املادية على وجود �إعتداء جن�سي خالل الفح�ص
ال�سريري
تقدمي و�سائل منع احلمل الطارئة
	•اخلطر الإجمايل للحمل نتيجة لالعتداء اجلن�سي حوايل ٪ 5
	•وقد تبني �أن ممار�سة اجلن�س غري الآمن � 3أيام قبل الإبا�ضة ي�ؤدي �إىل احلمل يف نحو  ،٪15وممار�سة اجلن�س غري الآمن 2-1
�أيام قبل الإبا�ضة ي�ؤدي �إىل احلمل يف نحو  ٪30من الوقت
	•�إحتماالت و�سائل منع احلمل الطارئة
 -تناول �إما حبوب منع حمل يف غ�ضون � 72ساعة من االعتداء ،حبتان تتبعها حبتان بعد � 12ساعة ،من العوار�ض اجلانبيةالغثيان و القئ حيت يف�ضل تناول حبوب م�ضادة للغثيان
 �-أو “ليفونورجرتيل” مغ  0.75حبتان يف وقت واحد :هذه الو�سيلة تقدم نف�س الفعالية و لكنها ت�سبب عوار�ض جانبية �أقلمن الو�سيلة الأوىل
 -ميكن و�ضع لولب طارىء خالل � 5أيام من العالقة اجلن�سية كو�سيلة ملنع احلمل	•التو�ضيح �أن �إحتمال احلمل يبقى وارد ًا وعليها �إعادة فح�ص احلمل بعد � 3أ�سابيع
�أ .تقدمي عالج وقائي للأمرا�ض املنقولة جن�سياً
	•خماطر �إكت�ساب الأمرا�ض املنقولة جن�سيا نتيجة للإعتداء اجلن�سي تت�أثر باالختالفات الإقليمية يف انت�شار الأمرا�ض املنقولة
جن�سي ًا و يعتمد العالج على ذلك
	•من الأمرا�ض املنقولة جن�سي ًا نذكر :فريو�س الكبد  ،Bالتهاب املهبل اجلرثومي ،امل�شعرة املهبلية وال�سيالن والكالميدياوفريو�س
نق�ص املناعة ،مر�ض الزهري
	•جتدرالإ�شارة �أن خماطر �إكت�ساب فريو�س نق�ص املناعة الب�شرية �أقل من غريها من الأمرا�ض املنقولة جن�سي ًا
	•التطعيم �ضد التهاب الكبد � Bإذا مل يتم التطعيم من قبل
تقدمي الدعم النف�سي
	•تعاين نق�ص كبرييف الثقة و خا�صة يف حال معرفة املعتدي �سابقاً.
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املرحلة الثانية:
	•مرحلة �إعادة التنظيم .هي عملية طويلة الأمد ت/يط ّور فيها الناجي(ة) بع�ض �آليات التكيف والتعايف يف نهاية املطاف
	•قد ت�ستمر هذه املرحلة من ب�ضعة �أ�شهر �إىل �سنة � ،أو لأجل غري م�سمى و تعتمد على الناجي(ة)
 �-إعادة التقييم النف�سي حوايل � 2-1أ�سابيع بعد التقييم الأويل -ينبغي ت�أكيد جميع اخلطط كتابي ًا ،وذلك لأن الناجي(ة) كثري من الأحيان ال ت/يتذكر ما يقال له/ا خالل الأزمةاخلطوات التنفيذية للوحدة:
 .1برنامج الوحدة
 5دقائق
 20دقيقة
دقيقة

عر�ض �أهداف اجلل�سة
عر�ض منزلقات للنقاط الأ�سا�سية
�أن�شطة اجلل�سة

� .2أن�شطة الوحدة
ن�شاط  :1درا�سة حالة
	•املدة 50 :دقيقة
	•املواد� :أوراق� ،أوراق قالبة� ،أقالم ملونة
	•االهداف :التعرف على حاالت العنف املبني على �أ�سا�س النوع الإجتماعي و �أ�ساليب التدخل
	•اخلطوات:
 -تق�سم املجموعات �إىل جمموعتني -توزع حالة �سو�سن وحالة �سامي -تناق�ش كل جمموعة احلالة والنقاط التي يجب �إظهارها يف احلوار( 10دقائق) -لعب دور �أمام املجموعة الكربى ( 5دقائق لكل جمموعة) - -مناق�شة الدور ( 15دقيقة لكل جمموعة)

وحدة رقم  :8دور مقدمي الرعاية ال�صحية

مير �ضحايا الإعتداء مبراحل نف�سية تتلخ�ص يف الآتي:
املرحلة الأوىل:
	•املرحلة احلادة ،تتميز بفو�ضى امل�شاعر.
	•الناجي(ة) ت/ي�شعر بال�صدمة والذهول ب�ش�أن االغت�صاب .كما ت/ي�شعر بالذنب واخلجل  ،واحلزن.
	•قد ت/مييل �إىل لوم النف�س لالعتداء خا�صة �إذا مت تعاطي املخدرات �أو الكحول.
	•قد ت�أخذ ردة فعل الناجي(ة) طريقتني :
 -تعبريية :الغ�ضب ،واخلوف  ،والقلق  ،والبكاء املتكررخالل املقابلة -يظل الناجي(ة) ت /هادئا(ة) ومتما�سكا(ة) وال ت/يعرب عن العواطف  .يف كثري من الأحيان ،ف�إن الناجي(ة) ت/يحتاجاىل �إذن للتعبري عن عواطفه/ا
- -قد ت�ستمر هذه املرحلة من � 6أ�سابيع �إىل ب�ضعة �أ�شهر
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095
حالة �سو�سن
�سو�سن �إمر�أة متزوجة منذ خم�س �سنوات بالع�شرينات من عمرها .بد�أت تعاين منذ � 4سنوات من نوبات �صداع �شديدة َ
�شخ�صها
الأطباء بال�شقيقة .بعد �سنة �صارت ت�شكو من �إ�ضطرابات يف النوم و نهم �شديد مع نوبات �أكل حادة خالل الليل مما �أدى لزيادة يف
وزنها .منذ �ستة �أ�شهر بد�أت تعاين من �آالم يف البطن تتزامن مع حاالت �إ�سهال متكررة� .أتت اليوم �إىل عيادة الأمومة و الطفولة
لأن لديها نزيف منذ ال�صباح .بعد الفح�ص الن�سائي تبني �أن النزيف هو نتيجة جرح يف املهبل� .أظهر ملفها الطبي �أن لديها ولدين
�أجنبتهما بوالدة طبيعية يف امل�ست�شفى و �أنها ترددت مرتني �سابق ًا على العيادة لإ�ضطرابات بالعادة ال�شهرية.
للمناق�شة:
هل تعاين �سو�سن من حالة عنف؟ ملاذا؟
كيفية املتابعة
حالة �سامي
�سامي طفل عمره � 5شهور� ،أح�ضرته �أمه للمعاينة كحالة طارئة لأنها الحظت اليوم �أنه كثري النوم بالرغم من �أنه كان كثري البكاء
بالأم�س .لدى �س�ؤال الأم �أفادت ب�أنه تقيىء ثالث مرات منذ االم�س ومل يتناول �أي طعام منذ م�ساء الأم�س .كان الفح�ص ال�سريري
طبيعي ًا� .أجري له عدة فحو�صات ومنها ت�صوير طبقي حموري للدماغ حيث تبني �أنه يعاين من نزيف بالدماغ .بعد فح�ص العيون
تبني �أن لديه كذلك نزيف بال�شبكية� .أبدت الأم تخوف ًا من حالته و قلق ًا على م�صريه و ت�ساءلت عن ال�سبب �إال �أنها نفت الأم نفيا
قاطع ًا �أن يكون �سامي قد تعر�ض لوقعة� .أجري له فحو�صات متعلقة بتخرث الدم �أظهرت �أنه ال يعاين من ارتفاع بال�سيالن الدموي.
للمناق�شة:
 .1مم يعاين �سامي؟
 .2ما الإجراءات التي يجب �إتباعها؟
 .3كيف حتاور الأم؟
تقييم الن�شاط
	•املدة 5 :دقائق
	• املواد :ورق قالب� ،أقالم ملونة
	•الهدف :م�شاركة امل�شاركني يف تقييم الن�شاط
	•اخلطوات:
 -يطلب من امل�شاركني تقييم الن�شاط عرب رفع اليدين فوق الر�أ�س �إذا كان التقييم جيد جدا و ابقاء الأيدي على الطاولة�إذا كان �سي�أً
ن�شاط 2
	•املدة 40 :دقيقة
	•الهدف :توثيق احلالة
	•املواد :ورق � ،أقالم
	•تنفيذ الن�شاط:
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حالة رمزي
رمزي فتى ال يتجاوز عمره الأربع �سنوات� ،أمه متوفاة ويعي�ش مع زوجة والده� .أح�ضرته جدته للمعاينة لأنها انتبهت لوجود ت�آليل
على خمرجه  .بعد ال�س�ؤال تبني �أن هذه الت�آليل ظهرت للمرة الأوىل منذ �ستة �أ�شهر و تكررت عدة مرات� .أخربتك اجلدة كذلك �أن
زوجة الأب غري مهتمة برمزي ،فمنذ �سنة ،ا�ضطرت اجلدة لأخذ رمزي عند الطبيب النه كان ي�صرخ من الأمل عند حمل �أ�شياء يف
يده تبني بعد ال�صورة ال�شعاعية �أن لديه ك�سر �إلتوائي يف عظمة ال�ساعد.
عند الفح�ص الحظت/ي وجود ر�ضو�ض ب�شكل عالقة ثياب على ظهره كما �أن رمزي ظل �صامت ًا و هادئ ًا طوال املقابلة و الفح�ص
اللذان ا�ستمرا  45دقيقة.
تقييم الن�شاط
	•املدة 5 :دقائق
	•املواد :ورق قالب� ،أقالم ملونة
	•الهدف :م�شاركة امل�شاركني يف تقييم الن�شاط
	•اخلطوات:
 -يطلب من امل�شاركني تقييم الن�شاط عرب الت�صفيق احلاد �إذا كان الن�شاط جيد جدا و الإمتناع عن الت�صفيق �إذا كان �سيئاتقييم الوحدة:
	•املدّة 5 :دقائق
	•املواد :ورق قالب ،بطاقات �صغرية ال�صقة مل ّونة.
	•الهدف� :إ�شراك امل�شاركني يف تقييم اجلل�سة.
ن�شجع ك ّل م�شارك على الإجابة على الأ�سئلة التالية
	•اخلطواتّ :
ما ر�أيكم بهذه اجلل�سة؟
ما هي امل�سائل التي تع ّلمتموها يف �أثناء هذه اجلل�سة؟
هل امل�سائل التي تع ّلمتموها مفيدة يف عملكم؟
ما هي الأمور التي �أعجبتكم يف هذه اجلل�سة؟
ما هي الأمور التي مل تعجبكم يف اجلل�سة؟

وحدة رقم  :8دور مقدمي الرعاية ال�صحية

 -تطوع اثنني من املجموعة للعب دور حالة رمزي ( 10دقائق لقراءة احلالة و التح�ضري للدور) -يطلب من اجلميع التوثيق ( 10دقائق) �-إختيار ع�شوائي �أو تطوع �إثنني من امل�شاركني/ات بقراءة التوثيق- -مناق�شة
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2010 اخلا�ص لك�شف وحتويل �ضحايا العنف �ضد املر�أة �إىل اجلهات وامل�ؤ�س�سات االجتماعية الداعمة

مالحق

099
مالحق:

ملحق رقم واحد� :أ�شكال و �أنواع العنف
العنف
بني الأفراد

بني اجلماعات
اقت�صادية
ج�سدي
نف�سي
�إهمال

�سيا�سية
ج�سدي
جن�سي
نف�سي
�إهمال

اجتماعية

يف املجتمع
املبا�شر

�ضد الذات
�إيذاء الذات
عمد ًا

يف البيت

ج�سدي
جن�سي
نف�سي
�إهمال
من قبل
�شخ�ص
معروف
ج�سدي
جن�سي
نف�سي
�إهمال

ج�سدي
نف�سي
�إهمال

من قبل
جمهول
ج�سدي
جن�سي
نف�سي
�إهمال

على الطفل
ج�سدي
جن�سي
نف�سي
�إهمال

على ال�شريك
ج�سدي
جن�سي
نف�سي
�إهمال

على امل�سن
ج�سدي
جن�سي
نف�سي
�إهمال

ال�سلوك
االنتحاري
ج�سدي
نف�سي
�إهمال

على اخلدم
ج�سدي
جن�سي
نف�سي
�إهمال

ملحق رقم  :2حقوق املر�أة يف االتفاقيات الدولية
من املبادئ الدولية امل�ستقرة يف الإعالنات واملواثيق الدولية قبل ن�صف قرن  ،حق املر�أة كان�سان يف �أن تكون يف م�أمن من التعذيب
�أو املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة واحلق يف احلرية والأمن ال�شخ�صي  ،لذلك ي�شكل العنف �ضد املر�أة بجميع
ا�شكالة مظهر لعالقات قوى غري متكافئة بني الرجل واملر�أة عرب التاریخ �أدت �إيل هیمنة الرجل على املر�أة وممار�سته التمییز
�ضدها والإحالة دون نهو�ضها الكامل .
وتتمثل املهمة الرئی�سیة للدولة يف �سن الت�شریعات وو�ضع �سیا�سات ملعاجلة العنف �ضد املر�أة ورغم �أن هذا یبدو �أن مفهوم ب�سیط،
�إال �أن هناك تاریخ من التوتر بنی الدولة ومنظمات املجتمع املدين ب�شان عدم كفایة وت�صدي الدولة لهذا املو�ضوع.
 .1ماهیة حقوق الإن�سان:
	•تعرف حقوق الإن�سان ب�أنها املعایری الأ�سا�سیة التي ال میكن للنا�س من دونها ان یعی�شوا بكرامة كب�شر  ،فحقوق الإن�سان �أ�سا�س
احلریة و العالة و ال�سالم  ،و احرتامها یتیح �إمكانیات التنمیة للفرد و املجتمع تنمیة كاملة .
	•و ان جذور حقوق الإن�سان و الدفاع عن احلریة و امل�ساواة و العدالة متتد يف كل مكان يف العامل و یوجد لها �أ�سا�س يف كافة
الدیانات و الفل�سفات و ترد حقوق الإن�سان يف الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان و حتدد بع�ض ال�صكوك الدولیة مثل العهد الدويل
للحقوق ال�سیا�سیة املدنیة  ،والعهد الدويل للحقوق االجتماعیة و االقت�صادیة الثقافیة ما ینبغي على احلكومات ان تفعله و ما
ینبغي �إال تفعله الحرتام و حمایة حقوق مواطنیها .
 .2خ�صائ�ص حقوق الإن�سان:
	•حقوق الإن�سان ال ت�شرتى و ال تورث  ،فهي ملك للنا�س باعتبار �أنهم ب�شر  ،و هي حقوق مت�أ�صلة يف كل فرد.
	•حقوق الإن�سان واحدة للجمیع بغ�ض النظر عن الدین  ،العرق  ،اجلن�س  ...فجمیعنا ولدنا �أحرارا و مت�ساوین يف الكرامة و
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� .3أهم االتفاقیات و الإعالنات العاملیة اخلا�صة باملر�أة:
• تكت�سي االتفاقیات الدولیة �صبغة عامة حنی تتعلق مبختلف احلریات التي یجب �أن یتمتع بها الإن�سان ،وتنظم حیاته داخل
املجتمع ،و�أهم الن�صو�ص يف هذا املجال هي
• الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان ال�صادر عن اجلمعیة العامة للأمم املتحدة يف  10دی�سمرب 1948
یعترب الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان مثا ًال م�شرتك ًا ینبغي �أن تبلغه كافة ال�شعوب وكافة الأمم و قد �أ�صبح معیا ر ًا تقا�س
به درجة احرتام املعایری الدولیة حلقوق الإن�سان والتقیید ب�أحكامها .والإعالن العاملي یعد قاعدة عرفیة دولیة حترتمها
الدول وتعمل مبوجبها ومن ثم فهو ال یتمتع بقوة قانونیة وهو میثل مركزا �أخالقیا و�أدبی ًا مرموق ًا يف تاریخ تطور احلریات
العامة عرب
الأجیال وهو �أول وثیقة تت�ضافر فیها �إ رادة دول العامل بغیة حتقیق كرامة الإن�سان �أینما كان.
وللإعالن قوة معنویة اعتباریة فبالرغم من االختالفات احل�ضا ریة والأیدلوجیة والدینیة واللغویة املوجودة يف العامل
ا�ستطاع الإعالن �أن ی�شكل مرجع ًا ی�ستطیع الر�أي العام �أن یحكم انطالقا منه علي ت�صرف ما مدي احرتامه حلقوق الإن�سان
الأ�سا�سیة وللإعالن �سلطة �أدبیة لتندید بالدول التي ال حترتم حقوق الإن�سان
وقد ق�صد يف الإعالن يف بدایة الأمر �أن یكون بیان ًا بالأهداف التي ینبغي للحكومات �أن حتققها ومن ثم فلم یكن الإعالن
جزء ًا من القانون الدويل امللزم بید �أن قبول هذا الإعالن من جانب عدد �ضخم من الدول قد �أ�ضفي علیه وزن ًا معنوی ًا
ف�أ�صبحت �أحكامه ی�ست�شهد بها بو�صفها املربر للعدید من �إجراءات الأمم املتحدة كما �أن هذه الأحكام كانت مبثابة م�صدر
للإلهام لدى و�ضع االتفاقیات الدولیة و�أ�صبح مثا ًال یحتذي عند و�ضع الد�ساتری الوطنیة قد ت�ضمنت دیباجة العدید من
الد�ساتریالوطنیة الإ�شارة �إيل الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان ومنها مثل (فرن�سا – اجلابون – �ساحل العاج – الج ا زئر
 ...الخ).
• العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق االقت�صادیة واالجتماعیة والثقافیة ال�صادر عن اجلمعیة العامة للأمم املتحدة يف
 .16دی�سمرب 1966
تن�ص املادة  2من الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان �أن (لكل �إن�سان حق التمتع بجمیع احلقوق واحلریات املذكورة يف هذا
الإعالن دون متییز من �أي نوع ،وال �سیما التمییز ب�سبب ...اجلن�س) وی�ؤكد العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق االقت�صادیة
واالجتماعیة والثقافیة على مبد�أ امل�ساواة ،معلن ًا يف املادة � 3أن (الدول الأطراف تتعهد ب�ضمان م�ساواة الذكور والإناث يف
حق التمتع بجمیع احلقوق االقت�صادیة واالجتماعیة والثقافیة املن�صو�ص علیها يف هذا العهد) ،وهي:
	• حق ال�شغل،
	• وحق التمتع ب�شروط عمل عادلة ومر�ضیة،
	• وحق تكوین نقابات واالن�ضمام �إىل النقابة
	• حق كل مواطن يف ال�ضمان االجتماعي منح الأ�سرة �أكرب قدر ممكن من احلمایة وامل�ساعدة
	• حق كل �شخ�ص يف م�ستوى معی�شي كاف له ولأ�سرته
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احلقوق « متى ا�ستعبدمت النا�س و قد ولدتهم �أمهاتهم �أحرارا « .
	•حقوق الإن�سان عاملیة .
	•حقوق الإن�سان ال میكن انتزاعها و لی�س من حق احد حرمان �إن�سان منها  ،و هي حقوق غری قابلة للت�صرف .
	•حقوق الإن�سان غری قابلة للتجزئة
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	• حق كل مواطن بالتمتع ب�أعلى م�ستوى من ال�صحة اجل�سمیة میكن بلوغه حق كل فرد يف الرتبیة والتعلیم
	• حق كل مواطن يف امل�شاركة يف احلیاة الثقافیة ويف التمتع بفوائد التقدم العلمي وبتطبیقاته.
• العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنیة وال�سیا�سیة  16دی�سمرب 1966
فهو یقر ك�سابقه مببد�أ امل�ساواة يف املادة �3إن الدول الأطراف يف هذا العهد تتعهد بكفالة ت�ساوي الرجال والن�ساء يف حق
التمتع بجمیع احلقوق املدنیة وال�سیا�سیة املن�صو�ص علیها يف هذا العهد ،وهي:
	• احلق يف احلیاة كحق مالزم لكل �إن�سان عدم �إخ�ضاع �أحد للتعذیب وللمعاملة �أو العقو بة القا�سیة �أو غری الإن�سانیة �أو
الإحاطة بالكرامة منع اال�سرتقاق والرق واالجتار بالرقیق والعبودیة منع ال�سخرة والعمل الإزامي
	•حق كل فرد يف احلریة ويف الأمان على �شخ�صه
	• حق كل فرد یتم توقیفه ب�أ�سباب هذا التوقیف ومبحاكمته خالل مهلة معقولة من طرف �أحد الق�ضاة
	•حق كل فرد يف املعاملة ب�صفة �إن�سانیة عندما یكون حمروم ًا من حریته حریة التنقل ومغادرة �أي بلد وحریة اختیار
مكان الإقامة كل متهم بارتكاب جرمیة یعترب بریئ ًا �إىل �أن تثبت �إدانته قانون ًا ،والنا�س جمیع ًا �سواء �أمام الق�ضاء
احرتام حقوق الدفاع لكل متهم
	• احلق يف االعرتاف بال�شخ�صیة القانونیة
	• حق كل �شخ�ص �أن یحمیه القانون من التدخالت يف خ�صو�صیاته �أو �ش�ؤون �أ�سرته
	• حق كل �إن�سان يف حریة الفكر والوجدان والدین
	• حق كل �إن�سان يف اعتناق �آراء دون م�ضایقة ،ويف حریة التعبری احلق يف التجمع ال�سلمي
	• احلق يف تكوین اجلمعیات ،مبا يف ذلك
	• حق �إن�شاء النقابات والإن�ضمام �إلیها
	•حق الأ�سرة يف التمتع بحمایة املجتمع والدولة
	•حق املر�أة والرجل يف التزویج وت�أ�سی�س �أ�سرة بكل حریة
	• حق كل طفل على �أ�سرته وعلى املجتمع وعلى الدولة يف اتخاذ تدابری احلمایة التي یقت�ضیها كونه قا�صرا ويف اكت�ساب
ا�سم وجن�سیة
	• حق كل مواطن يف امل�شاركة يف �إدارة ال�ش�ؤون العامة ويف الإنتخاب ويف تقلد الوظائف العامة يف بلده
	• حق �إحرت ام ال�شعائر الدینیة
• وا�ضافة �إىل هذه املجموعة من الإتفاقیات والوثائق ،هناك �إتفاقیات �أخرى تتعلق مبا�شرة بو�ضع املر�أة وهي:
�إتفاقیة ب�ش�أن احلقوق ال�سیا�سیة للمر�أة ،وهي اتفاقیة عر�ضتها اجلمعیة العامة للأمم املتحدة للت�صدیق يف  20دی�سمرب1952
تن�ص على اعمال مبد�أ ت�ساوي الرجال والن�ساء يف احلقوق الوارد يف میثاق الأمم املتحدة ،واعرتافا منها ب�أن لكل �شخ�ص
حق امل�شاركة يف �إدارة ال�ش�ؤون العامة لبلده� ،سواء ب�صورة مبا�شرة �أو بوا�سطة ممثلنی یختارون يف حریة ،واحلق يف �أن تتاح
له علي قدم امل�ساواة مع �سواه فر�صة تقلد املنا�صب العامة يف بلده ،ورغبة منها يف جعل الرجال والن�ساء یت�ساوون يف التمتع
باحلقوق ال�سیا�سیة ويف ممار�ستها ،طبقا لأحكام میثاق الأمم املتحدة والإعالن العاملي حلقوق الإن�سان.
• �إتفاقیة ب�ش�أن جن�سیة املر�أة املتزوجة ،عر�ضت للتوقیع والت�صدیق بقرار اجلمعیة العامة امل�ؤرخ يف  29ینایر 1956
باعتبار �أن اجلمعیة العامة للأمم املتحدة قد �أعلنت ،يف املادة  15من الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان� ،أن «لكل فرد حق
التمتع بجن�سیة ما» و�أنه «ال یجوز ،تع�سفا ،حرمان �أي �شخ�ص من جن�سیته ،وال من حقه يف تغیری جن�سیته» ،وحر�صا منها
علي م�ؤازرة الأمم املتحدة يف العمل علي بث االحرتام واملراعاة العاملینی حلقوق الإن�سان واحلریات الأ�سا�سیة للجمیع دومنا
متییز بنی الرجل واملر�أة.
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على كافة الدول ،مبا فیها تلك التي تقع علیها �أو تتوىل م�س�ؤولیة �إدارة الأقالیم غری املتمتعة باحلكم الذاتي �أو امل�شمولة بالو�صایة
حتى نیلها اال�ستقالل ،اتخاذ جمیع التدابری املنا�سبة لإلغاء مثل تلك الأعراف ،والقواننی والعادات القدمیة ،وذلك ،ب�صورة
خا�صة ،بت�أمنی احلریة التامة يف اختیار الزوج وبالإلغاء التام لزیجات الأطفال وخلطبة ال�صغا ر قبل �سن البلوغ،
وبتقریر العقوبات املالئمة عند اللزوم ،و�إن�شاء �سجل مدين �أو غری مدين ت�سجل فیه جمیع عقود الزواج.
كل هذه االتفاقیات تتعلق بو�ضع املر�أة العائلي واالجتماعي واالقت�صادي وال�سیا�سي ،وتهدف �إىل حتقیق مبد�أ امل�ساواة يف
خمتلف هذه املجاالت ،كم �أنها تن�ص على ال�ضمانات الكافیة لذلك� ،إذ �إنها تقر ب�ضرورة اتخاذ التدابری املنا�سبة مبا يف
ذلك التدابری الت�شریعیة للق�ضاء على جمیع �أ�شكال التمییز �ضد املر�أة.
• � CEDAWإتفاقیة الق�ضاء على جمیع �أ�شكال التمییز �ضد املر�أة 1979
 نبذة تاریخیة عن االتفاقيةتن�ص ال�شرعة الدولیة حلقوق الإن�سان على جمموعة من احلقوق حتق جلمیع الأ�شخا�ص مبن فیهم الن�ساء ،ولكن جاءت
اتفاقیة الق�ضاء على جمیع �أ�شكال التمییز �ضد املر�أة يف �شهر ت�شرین الثاين  1967والتي اعتمدتها اجلمعیة العامة يف
عام  1979تعزیزا لن�صو�ص ما یوجد من �صكوك دولیة تهدف �إىل مكافحة التمییز �ضد املر�أة ،وهي تبنی عدة جماالت
حمددة وجد بها متییز معروف ووا�ضح �ضد املر�أة ،وعلى �سبیل املثال فیما یتعلق باحلقوق ال�سیا�سیة والزواج والأ�سرة
والعمل ،ويف هذه املجاالت �أو غریها تو�ضح االتفاقیة �أهداف ًا حمددة وتدابری یجب اتخاذها لت�سهیل �إیجاد جمتمع عاملي
تتمتع فیه املر�أة بامل�ساواة بالرجال ،وبالتايل بكامل �إعمال ما لها من حقوق الإن�سان املكفولة.
فقد �أن�شئت جلنة الق�ضاء على التمییز �ضد املر�أة يف املادة «  « 17من هذه االتفاقیة جلنة مكلفة مبراقبة تنفیذ الدول
الأطراف لالتفاقیة ،تعزی ا ًز لن�صو�ص ما یوجد من �صكوك دولیة تهدف �إىل مكافحة ا�ستمرار التمییز �ضد املر�أة
ولذلك ف�إن غالبیة الن�صو�ص الأ�سا�سیة التفاقیة الق�ضاء على جمیع �أ�شكال التمییز �ضد املر�أة حتمل التزامات وواجبات
للدول املوقعة على هذه االتفاقیة وقد تناولت الن�صو�ص كثری من �أنواع احلقوق التي ت�ضمنها هذه االتفاقیة منها حقوق
مدنیة ،حقوق ثقافیة ،وحقوق اقت�صادیة وحقوق �سیا�سیة ،كما جاءت هذه االتفاقیة بتعریف �شامل للتمییز.
 تعریف التمییز:لقد ن�صت املادة «  »1من هذه االتفاقیة على �أن التمییز �ضد املر�أة هو �أي تفرقة �أو ا�ستبعاد �أو تقیید یتم على �أ�سا�س
اجلن�س ویكون من �آثاره �أو �أغرا�ضه توهنی �أو �إحباط االعرتاف للمر�أةبحقوق الإن�سان واحلریات الأ�سا�سیة يف املیادین
ال�سیا�سیة واالقت�صادیة واالجتماعیة والثقافیة واملدنیة �أو يف �أي میدان �آخر� ،أو توهنی �أو �إحباط متتعها بهذه احلقوق �أو
ممار�ستها لها ،ب�صرف النظر عن حالتها الزوجیة وعلى �أ�سا�س امل�ساواة بینها وبنی الرجل.
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• �إتفاقیة الر�ضا بالزواج واحلد الأدنى ل�سن الزواج وت�سجیل عقود الزواج ،التي عر�ضتها اجلمعیة العامة للتوقیع
والت�صدیق بق ا ررها امل�ؤرخ يف  7نوفمرب 1962
حیث تذكر�أن اجلمعیة العامة للأمم املتحدة �أعلنت بالقرار 843د 9-امل�ؤرخ يف  17كانون الأول /دی�سمرب � ، 1954أن
بع�ض الأعراف ،والقواننی والعادات القدمیة املت�صلة بالزواج وبالأ�سرة تتنافى مع املبادئ املن�صو�ص علیها يف میثاق الأمم
املتحدة ويف الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان.
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وتعطى هذه املادة تعریف ًا �شام ًال للتمییز ینطبق على جمیع ن�صو�ص التفاقیة ،وی�شمل هذا التمییز �أي اختالف يف
املعاملة على �أ�سا�س اجلن�س من �ش�أنه �أن ی�سبب �أ�ضرار للن�ساء �سواء بق�صد �أو بغری ق�صد ،و�أن مینع املجتمع ب�أ�سره من
االعرتاف بحقوق املر�أة يف كل من املجالنی العائلي والعام ،ومن �ش�أنه �أی�ض ًا �أن مینع الن�ساء من ممار�سة حقوق الإن�سان
واحلریات الأ�سا�سیة التي یحق لهن ،ويف عدة بلدان يف �أنحاء العامل حترم الن�ساء من حقوقهن القانونیة الأ�سا�سیة مبا
فیه حق االنتخاب وحق امللكیة اخلا�صة ،وكذلك العنف القائم على اجلن�س.
 احلقوق ال�سیا�سیة:وت�ضمن االتفاقیة للمر�أةاحلق يف الت�صویت يف جمیع االنتخابات واال�ستفتاءات العامة �أن تكفل لها احلق يف انتخابها
ل�شغل الوظائف العامة واحلكومیة ومراكز يف املنظمات غری احلكومیة ویحكم تنفیذ هذه االلتزامات ب�إدراج الن�ساء على
قوائم املر�شحنی احلكومینی ،وب�إ ا زلة القیود املتعلقة باجلن�س بالن�سبة لبع�ض الوظائف وبزیادة معدالت الرتقیة للن�ساء
وال�سماح للن�ساء بامل�شاركة ومتثیل دولتها على امل�ستوى الدويل واتخاذ القرارات ال�سیا�سیة الهامة.
كما تطالب الدول الأط راف ب�أن ی�ضمن للمر�أة احلق يف تغیری جن�سیتها �أو االحتفاظ بها واعطاء املر�أة نف�سها حقوق
الرجل فیما یتعلق بجن�سیة �أوالدهما.
 امل�ساواة يف التعلیم:ً
امل�ساواة يف التعلیم ت�شكل �أ�سا�س تخویل املر�أة حقوقا يف جمیع املجاالت ،وت�أتي امل�ساواة يف التعلیم عن طریق �ضمان
�إتاحة الفر�صة للطالبات لد ا ر�سة نف�س املناهج واحل�صول فر�ص التعلیم واملنح الدرا�سیة التي تتاح للطالب وت�شجیع
الطالبات على موا�صلة تعلیمهن و�أن تقوم الدولة املوقعة ت�شجع الآباء على ال�سماح بذلك لبناتهم بالتعلیم
 امل�ساواة يف العمل واحلقوق املتعلقة به:لقد اعرتف منذ زمن طویل ب�أن العمل واحلقوق املتعلقة بالعمل عن�صر هام يف الن�ضال من �أجل ما للمر�أة من حقوق
الإن�سان ولذلك و�ضعت االتفاقیة واجبات على الدول الأطراف ل�ضمان �إمكانیة �إعمال هذا احلق ومنها:
یجب على الدول الأطراف �أن ت�ضمن للمر�أة نف�س ما للرجل من حقوق متعلقة بالعمل وفر�ص العمل وامل�ساواة يف فر�ص
اال�ستعداد للعمل بالتعلیم والتدریب املهني.
یجب �أن یكون للمر�أة احلق يف حریة االختیار يف انتقاء مهنة ،و�أن متنح املر�أة م�ساواة تامة يف فر�ص التعلیم والعمل
وایجاد �أمناط اجتماعیة وثقافیة متكن جمیع �أفراد املجتمع من قبول وجود الن�ساء يف �أنواع كثریة خمتلفة من املهن.
یجب �أن یكون للن�ساء يف مكان العمل احلق يف امل�ساواة يف الأجر ويف جمیع املزایا املت�صلة بالعمل ،و�ضمان امل�ساواة يف
املعاملة ويف تقییم نوعیة العمل و�أن تتمتع املر�أة بحمایة ال�ضمان االجتماعي و�أخذ الرتتیبات للإجازة املدفوعة و�أی�ض ًا
التقاعد والبطالة واملر�ض واعانات ال�شیخوخة.
یجب �أن حتمي املر�أة يف مكان العمل من التمییز القائم على احلالة االجتماعیة �أو الأمومة ،وعلى الدول الأطراف �أن
حتظر على �أ�صحاب العمل من ا�ستخدام احلمل �أو احلالة االجتماعیة معیار ًا يف ا�ستخدام امل وظفات �أو اال�ستغناء عن
خدماتهن ،ویجب �أی�ض ًا �أن تتخذ الرتتیبات التي ت�سمح للآباء والأمهات باجلمع بنی االلت ا زمات العائلیة وم�س�ؤولیات
العمل ،وان تعطي لهم م ا زیا مثل �إجازة و�ضع مدفوعة واعانات لرعایة الأطفال وحمایة �صحیة خا�صة �أثناء العمل.
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 امل�ساواة يف ا�ستخدام املرافق ال�صحیة:�إن احل�صول على الرعایة ال�صحیة م�شكلة ت�ؤثر يف الن�ساء والرجال والأطفال ،ولكن جتد الن�ساء ب�صفة خا�صة ،بحكم و�ضع
عدم امل�ساواة ،عقبات يف احل�صول على رعایة �صحیة كافیة وتقت�ضي املادة «  « 12من الدول الأط راف �أن ت�ضمن امل�ساواة
بنی الرجل واملر�أة يف احل�صول على خدمات الرعایة ال�صحیة ویتطلب ذلك �إزالة �أي عقبات قانونیة واجتماعیة .
 التمویل وال�ضمان االجتماعي:یعرتف يف املادة «  « 13ب�أنه ما مل ت�ضمن الدول للمر�أة اال�ستقالل املايل ،فلن تكون لها م�ساواة حقیقیة بالرجل لأنها
لن تكون قادرة على �أن تر�أ�س �أ�سرتها ،وینبغي للدول �أن تتخذ تدابری ل�ضمان �إمكانیة ح�صول الن�ساء على االئتمان
والقرو�ض على قدم امل�ساواة مع الرجال دون �أن یكون لهن امل�ساواة يف احل�صول على الإعانات الأ�سریة ویفرت�ض يف
امل�ساواة �أن یكون للمر�أة احلق يف اال�شرتاك يف الأن�شطة الریا�ضیة والرتفیهیة وغریها من الأن�شطة الثقافیة ،وینبغي
للدول �أن تت�أكد من �إ زالة جمیع العقبات القانونیة واالجتماعیة التي تعرت�ض م�شاركة الن�ساء يف هذه املجاالت ومن
تنفیذ منح التمویل واملنح و�أنواع الدعم الأخرى وفق ًا ملبد�أ امل�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص.
 امل�ساواة يف امل�سائل القانونیة واملدنیة:ت�ؤكد املادة «  « 15م�ساواة املر�أة بالرجل �أمام القانون وعلى الدول الأط راف �أن تكفل للمر�أة امل�ساواة بالرجل يف جماالت
القانون املدين التي تعر�ضت فیها املر�أة عادة للتمییز ویجب على الدول اتخاذ التدابری الإیجابیة لكي تكفل للن�ساء م�ساواة
كاملة يف القانون املدين ولذلك یجب على الدول �أن تلغي �أو تعدل �أي قواننی �أو �صكوك لها �أثر يف تقیید �أهلیة املر�أة القانونیة،
وتقت�ضي امل�ساواة يف القانون فیما یتعلق بحركة الأ�شخا�ص وحریتهم يف اختیار حمل �إقامتهم وم�سكنهم الدائم.
 امل�ساواة يف قانون الأ�سرة:تتناول املادة «  « 16من االتفاقیة م�شكلة التمییز �ضد املر�أة يف میدان احلیاة اخلا�صة مبا يف ذلك التمییز يف جمال
قانون الأ�سرة فكثری من التمییز یحدث �ضد املر�أة يف منزلها من قبل زوجها و�أ�سرتها وجمتمعها املحلي ،ويف بع�ض
املجتمعات جتد الفتیات على زواج مرتب من قبل الأهل ،وال ی�سمح للمر�أة املتزوجة امل�شاركة على قدم امل�ساواة يف
تقریر عدد الأوالد الذي �ستنجبهم ويف كیفیة تربیة الأطفال �أو ما �إذا كان ینبغي �أن تعمل �أو ال تعمل وقد متنع املر�أة من
ممار�سة مهن خارجیة �أو من م�شاركة يف اتخاذ القرارات الهامة مع زوجها.
• �إعالن الق�ضاء على العنف �ضد املر�أة :1993
ین�ص هذا االعالن ال�صادر عن االمم املتحدة على ان العنف �ضد املر�أة میل اىل جانب العنف التي متار�سها الدولة ،
العنف اجل�سدي و اجلن�سي و النف�سي داخل اال�سرة و منه ال�ضرب واالعتداء اجلن�سي على االطفال االناث يف اال�سرة و
العنف املت�صل مبواقعة الزوجة رغما عنها و ت�شویه االع�ضاء التنا�سلیة االنثویة و غریه من املمار�سات التقلیدیة ال�ضارة
باملر�أة و العنف خارج نطاق الزواج و العنف املقرتن باال�ستغالل ،و العنف اجل�سدي و اجلن�سي و النف�سي الذي میار�س يف
نطاق املجتمع مبا يف ذلك االغت�صاب و االعتداءات اجلن�سیة و امل�ضایقات اجلن�سیة و حماوالت التخویف يف اماكن العمل
و امل�ؤ�س�سات التعلیمیة و غریها و االجتار بالن�ساء و االجبار على ممار�سة الدعارة .الو�ضع القانوين للمر�أةالفل�سطینیة يف
من�ضومة قواننی االحوال ال�شخ�صیة ,وحدة املر�أة ,املركز الفل�سطیني حلقوق االن�سان2003 ,
ال�ضمانات الإقلیمیة لتحرمی العنف �ضد املر�أة بدریة عبداهلل العر�ضي 20081 ,
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وت�ستلزم امل�ساواة احلقیقیة يف العمل تنفیذ تدابری حلمایة املر�أة من جمیع �أ�شكال العنف يف مكان العمل ،و�أن �أحد اكرث
�أنواع العنف �ضد الن�ساء انت�شا را يف مكان العمل هو امل�ضایقات اجلن�سیة من جانب زمالء املر�أة يف العمل.
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• �إعالن القاهرة حول حقوق الإن�سان يف الإ�سالم 1990
یت�ضمن �إعالن القاهرة حول حقوق الإن�سان يف الإ�سالم ال�صادر عن الدول الأع�ضاء يف منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي عام
 ،1990العدید من املبادئ التي حترم العنف �ضد الإن�سان وتلزم الدولة واملجتمع بحمایة هذه احلقوق الأ�سا�سیة للإن�سان ،
نذكر احلقوق ذات ال�صلة مبو�ضوع العنف �ضد املر�أة من �أهمها ما یلي :
•تن�ص املادة �أ  ،د من الإعالن على ما یلي -احلیاة هبة اهلل وهي مكفولة لكل �إن�سان ،وعلي الأفراد واملجتمعات
والدول حمایة هذا احلق من كل اعتداء علیه ،والیجوز �إزهاق روح دون مقت�ض �شرعي.
•وت�ؤكد املادة � / 6أ من الإعالن -املر�أة م�ساویة للرجل يف الكرامة الإن�سانیة ،ولها من احلق مثل ما علیها من
الواجبات ولها �شخ�صیتها املدنیة وذمتها املالیة امل�ستقلة وحق االحتفاظ با�سمها ون�سبها وحترم
• املادة (  ) 20من �إعالن القاهرة  ،تعری�ض الإن�سان للعنف البدين والنف�سي يف العالقات الإن�سانیة ومبوجب املادة
ال�سابقة  .....« :وال یجوز تعری�ضه للتعذیب البدين �أو النف�سي �أو لأي من �أنواع املعامالت املذلة �أو القا�سیة �أو املنافیة
للكرامة الإن�سانیة ،كما ال یجوز �إخ�ضاع �أي فرد للتجارب الطبیة �أو العلمیة �إال بر�ضاه وب�شرط عدم تعر�ض �صحته
وحیاته للخطر ،كما ال یجوز �سن القواننی اال�ستثنائیة التي تخول ذلك لل�سلطات التنفیذیة.
• املیثاق العربي حلقوق الإن�سان 2004
�أ�صبح املیثاق العربي حلقوق الإن�سان لعام  ، 2004الذي دخل دور النفاذ يف  15مار�س  ، 2008وثیقة قانونیة هامة على
الدول الأطراف ،احرتام مبد�أ امل�ساواة  /حلمایة املر�أة العربیة من جمیع �إ�شكال العنف  ،ومبوجب املادة  3الفعلیة بنی
الرجل واملر�أة  :يف احلقوق واحلریات من خالل اتخاذ  .. « :التدابری الالزمة لت�أمنی امل�ساواة الفعلیة يف التمتع باحلقوق
واحلریات كافة املن�صو�ص علیها يف هذا املیثاق مبا یكفل احلمایة من جمیع �أ�شكال التمییز ب�أي �سبب من الأ�سباب املبینة
يف الفقرة ال�سابقة .الرجل واملر�أة مت�ساویان يف الكرامة الإن�سانیة واحلقوق والواجبات يف ظل التمییز االیجابي الذي �أقرته
ال�شریعة الإ�سالمیة وال�شرائع ال�سماویة الأخرى والت�شریعات واملواثیق النافذة ل�صالح املر�أة .وتتعهد تبعا لذلك كل دولة
طرف باتخاذ كل التدابری الالزمة لت�أمنی تكاف�ؤ الفر�ص وامل�ساواة الفعلیة بنی الن�ساء والرجال يف التمتع بجمیع احلقوق
الواردة يف هذا املیثاق
ت�ؤكد املادة (  ) 5من املیثاق العربي حلقوق الإن�سان  ،على مبد�أ الأمن ال�شخ�صي للإن�سان  ،مما یوفر للمر�أة العربیة
احلمایة القانونیة �ضد �أي �شكل من �أ�شكال العنف �ضد املر�أة  ،كما یتبنی من املادة ال�سابقة التي تن�ص على ما يلي :احلق يف
احلیاة حق مالزم لكل �شخ�ص یحمي القانون هذا احلق ،وال یجوز حرمان �أحد من حیاته تع�سفا.
تت�شكل املادة (  ، ) 8من املیثاق العربي � ،ضمانة فاعلة للمر�أة �ضد جمیع �أ�شكال العنف  ،لأنها حتظر �صراحة العنف البدين
والنف�سي على �أي �شخ�ص رجال كان �أو امر�أة  ،وتلزم الدول الأطراف اتخاذ التدابری الفاعلة ملتع تلك الأفعال بحق الن�ساء
لكونهن �أكرث تعر�ضا ملثل هذه اجلرائم واعتبارها جرائم ال ت�سقط بالتقادم وفقا للمادة ال�سابقة التي تن�ص على ما یلي :
یحظر تعذیب �أي �شخ�ص بدنی ًا �أو نف�سی ًا �أو معاملته معاملة قا�سیة �أو مهینة �أو حاطه بالك ا رمة �أو غری �إن�سانیة« .حتمي كل
دولة طرف كل �شخ�ص خا�ضع لوالیتها من هذه املمار�سات ،وتتخذ التدابری الفعالة ملنع ذلك وتعد ممار�سة هذه الت�صرفات
�أو الإ�سهام فیها جرمیة یعاقب علیها ال ت�سقط بالتقادم .كما ت�ضمن كل دولة طرف يف نظامها القانوين �إن�صاف من یتعر�ض
للتعذیب ومتتعه بحق رد االعتبار والتعوی�ض.
من جانب �أخر ،تلزم املادة (  ) 23من املیثاق العربي الدول الأطراف �أن  « :تتعهد كل دولة طرف يف هذا املیثاق ب�أن تكفل
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مبوجب املادة (  ) 45من املیثاق العربي :یتم �إن�شاء جلنة ت�سمى»جلنة حقوق الإن�سان العربیة» ی�شار �إلیها فیما بعد با�سم
اللجنة» وتتكون من �سبعة �أع�ضاء تنتخبهم الدول الأطراف يف هذا املیثاق باالقرتاع ال�سري ، .وتلزم املادة (  ) 48الدول
الإطراف « :بتقدمی تقاریر ب�ش�أن التدابری التي اتخذتها لإعمال احلقوق واحلریات املن�صو�ص علیها يف هذا املیثاق وبیان
التقدم املحرز للتمتع بها ،ویتوىل الأمنی العام جلامعة الدول العربیة بعد ت�سلمه التقاریر �إحالتها �إىل اللجنة للنظر فیها
تقوم الدول الأطراف بتقدمی التقریر الأول �إىل اللجنة خالل �سنة من تاریخ دخول املیثاق حیز التنفیذ بالن�سبة لكل دولة
طرف وتقریر دوري كل ثالثة �أعوام .ویجوز للجنة �أن تطلب من الدول الأطراف معلومات �إ�ضافیة ذات �صلة بتنفیذ املیثاق.
بناء على الآلیة ال�سابقة اخلا�صة مبراقبة « جلنة حقوق الإن�سان العربیة «  ،لأو�ضاع حقوق الإن�سان يف الدول الأطراف يف
املیثاق  ،ومتابعة التدابری التي مت اتخاذها من قبل هذه الدول لتفعیل احلقوق واحلریات يف دولهم  ،لذلك �أ�صبح ملنظمات
املجتمع املدين الن�سائیة �أو العاملة يف جمال الدفاع عن حقوق الإن�سان  ،دور جوهري يف حث حكوماتها للعمل على �إلغاء
القواننی التمیزیة التي تعد �شكل من �أ�شكال العنف �ضد املر�أة يف دول اخللیج العربیة .
الإطار الد�ستوري حلقوق املر�أة الفل�سطینیة
• وثیقة حقوق املر�أة الفل�سطینیة 2008 ,
متثل هذا الإطار الد�ستوري يف وثیقة �إعالن اال�ستقالل والقانون الأ�سا�سي الفل�سطیني املعدل ل�سنة 2003
• وثیقة �إعالن اال�ستقالل
�إن البنیة الت�شریعیة الفل�سطینیة باجتاهها العام مهی�أة لت�ضمنی ق�ضایا املر�أة يف �إطار من امل�ساواة وعدم التمییز يف احلقوق
بنی املر�أة والرجل �شكلت وثیقة �إعالن اال�ستقالل التي �أ�صدرها املجل�س الوطني الفل�سطیني يف العام  1988يف دورته
التا�سعة ع�شر يف اجلزائر� ،أ�سا�سا د�ستوریا مهما ملنظمة التحریر الفل�سطینیة يف �إحقاق حقوق املر�أة الفل�سطینیة.
وجاء فیها ن�صا «�إن دولة فل�سطنی هي للفل�سطینینی �أینما كانوا فيها یطورون هویتهم الوطنیة والثقافیة ،ویتمتعون بامل�ساواة
الكاملة يف احلقوق ،ت�صان فیها معتقداتهم الدینیة وال�سیا�سیة وكرامتهم الإن�سانیة ،يف ظل نظام دمیقراطي برملاين یقوم
على �أ�سا�س حریة الر�أي وحریة تكوین الأحزاب ورعایة الأغلبیة حقوق الأقلیة واحرتام الأقلیة قرارات الأغلبیة ،وعلى العدل
االجتماعي وامل�ساواة وعدم التمییز يف احلقوق العامة على �أ�سا�س العرق �أو الدین �أو اللون �أو بنی املر�أة والرجل ،يف ظل
د�ستور ی�ؤمن �سیادة القانون والق�ضاء امل�ستقل.»...
من خالل هذا الن�ص ،یت�ضح جلیا �أن هذه الوثیقة ن�صت على �ضمان حقوق املر�أة على قدم امل�ساواة ،يف ظل نظام دمیقراطي
برملاين تعددي ،بالإ�ضافة �إىل ت�أكیدها على �أن النا�س �سواء �أمام القانون ،وعلیه میكن القول �أن وثیقة �إعالن اال�ستقالل
ر�سمت اجتاها یقوم على �أ�سا�س �إن�صاف املر�أة انطالقا من �شرعیة حقوق الإن�سان واالتفاقیات الدولیة ذات ال�صلة
• القانون الأ�سا�سي
جاء القانون الأ�سا�سي الفل�سطیني املعدل ل�سنة  2003يف الف�صل الأول منه لیقر احلقوق واحلریات العامة التي تر�سم حدود
ومالمح هذه احلقوق يف النظام القانوين الفل�سطیني .اخذ هذا القانون مببد�أ امل�ساواة بنی اجلن�سنی ب�شكل �أكرث جدیة
ممن �سبقه من امل�شرعنی يف ظل الأنظمة ال�سیا�سیة والقانونیة املختلفة التي تعاقبت على حكم فل�سطنی .فحظر التمییز بنی
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من �أ�شخا�ص یت�صرفون ب�صفتهم الر�سمیة .
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الرجل واملر�أة__ �أمام القانون والق�ضاء ،فتن�ص املادة (  )9من القانون الأ�سا�سي الفل�سطیني على �أنه« :الفل�سطینیون
�أمام القانون والق�ضاء �سواء ال متییز بینهم ب�سبب العرق �أو اجلن�س �أو اللون �أو الدین �أو ال �أ ري ال�سیا�سي �أو الإعاقة»-.
�أ .احلقوق ال�سیا�سیة:
	•حق م�شاركة املر�أة يف احلیاة ال�سیا�سیة العامة جنبا �إىل جنب مع الرجل.
	•حق ت�شكیل الأحزاب ال�سیا�سیة وامل�شاركة فیها على �أي وجه· .
	•حق تكوین النقابات واالحتادات والأندیة وامل�ؤ�س�سات ال�شعبیة.
	•حق الت�صویت والرت�شح يف االنتخابات· .
	•احلق يف عقد االجتماعات العامة واخلا�صة.
	•احلق يف تويل الوظائف العامة· .
	•احلق يف التعبری عن الر�أي ،وت�أ�سی�س ال�صحف و�سائر و�سائل الإعالم.
	•حق املر�أة الفل�سطینیة يف �إعطاء اجلن�سیة �إىل �أبنائها.
ب .احلقوق االقت�صادیة:
	•للمر�أة �شخ�صیتها القانونیة امل�ستقلة ،وذمتها املالیة امل�ستقلة عن الرجل.
	•تقریر حریة املر�أة يف �إبرام العقود والت�صرفات القانونیة �أیا كانت ،واحلفاظ على ملكیتها اخلا�صة.
	•احلق االقت�صادي على �أ�سا�س مبد�أ تكاف�ؤ الفر�ص.
	•حق املر�أة يف امل�ساهمة الفاعلة يف احلیاة االقت�صادیة.
ج .احلقوق االجتماعیة واالقت�صادیة:
	•حق املر�أة يف العمل والرعایة ال�صحیة واالجتماعیة.
	•حقها يف التنظیم النقابي.
	•احلق يف التعلیم وحریة البحث العلمي والإبداع الأدبي والثقايف والفني.
	•اعتبار رعایة الأمومة والطفولة واجب وطني.
	•احلق يف ال�ضمان االجتماعي والتامنی ال�صحي وم�ستحقات العجز وال�شیخوخة.
د .احلقوق املدنیة وال�شخ�صیة:
	•احلق يف ال�سكن املالئم للحفاظ على احلیاة الأ�سریة اخلا�صة.
	•احلق يف احلیاة و�سالمة اجل�سد.
	•حمایة حرمة احلیاة اخلا�صة للمر�أة
	•حقها يف الإقامة والتنقل.
احلق يف التقا�ضي االجتاه الد�ستوري يف فل�سطنی یقرر مبد�أ امل�ساواة بنی الكافة دون متییز لأي �سبب كان ،وبالذات على �أ�سا�س
اجلن�س ,بالتايل فانه ال یجوز لأي ت�شریع كان قانون �أو نظام �أن ی�شری �إىل حرمان املر�أة لأي من حقوقها على �أ�سا�س نوعها
االجتماعي وحتت طائلة البطالن لعدم الد�ستوریة.
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رقم
الوظيفة
عدد �سنوات العمل يف هذه الوظيفة

�ضع (ي) دائرة حول االجابة ال�صحيحة
العنف املبني على النوع االجتماعي:
1.1يطال الن�ساء ما بعد البلوغ
2.2يطال الن�ساء و الرجال بن�سب مت�ساوية
3.3يقوم به ح�صرا املدمنني على املخدرات و الكحول
4.4يتناقل عرب االجيال
اكرث مظاهر العنف املبني على النوع االجتماعي:
1.1كدمات على اجل�سد
2.2حماوالت انتحار
3.3ادمان خمدرات
4.4عوار�ض ج�سدية نف�سية
غالبا ما يكون مرتكب العنف
�1.1شخ�ص عادي
�2.2شخ�ص خمتل عقليا
3.3مدمن خمدرات و كحول
 24.4و 3
عند التعامل مع �ضحايا العنف:
1.1من االف�ضل اقناع ال�ضحية برتك املنزل حفاظا على �سالمتها
2.2يجب حماولة اقناع ال�ضحية بان احلل الوحيد هو الطالق
3.3من االف�ضل اتخاذ موقف عادل و افهام ال�ضحية انها رمبا ت�ستحق العنف الذي تتعر�ض له
4.4من االف�ضل الإ�صغاء بهدوء و عدم اعطاء مالحظات �سلبية �ضد املرتكب
يعترب ال�ضرب عنفا
 1.1فقط عندما ي�ؤدي ال�ضرب اىل اذى
2.2عندما يكون ال�ضرب ب�أداة فقط
�3.3أي �ضرب يعترب عنف ،حتى التهديد بال�ضرب يعترب عنف
4.4ال يوجد جواب �صحيح
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عوار�ض العنف املبني على النوع االجتماعي
�1.1آالم يف البطن
2.2ك�آبة
�3.3ضيق يف التنف�س
4.4كل ما ورد �سابقا
اخرت اجلواب ال�صحيح
1.1العاملني االجتماعيني هم الوحيدين املخولني للتعامل مع حاالت العنف املبني عل �أ�سا�س النوع االجتماعي لأن لديهم اخلربة و
التدريب
2.2من االف�ضل عدم ال�س�ؤال عن التعر�ض للعنف و االنتظار من ال�شخ�ص االف�صاح عنه
3.3االف�ضل عدم التدخل بحاالت العنف و حتويلها اىل اخ�صائيني النه من ال�صعب معاجلتها و الو�صول اىل حل
4.4كل االجوبة غري �صحيحة
�أي من الت�صرفات التالية يعترب عنفا (�ضع/ي دائرة حول الإجابات ال�صحيحة)
�1.1أم ترتك طفلها ب�شهره الأول يف البيت ملدة ع�شرين دقيقة ل�شراء �أغرا�ض من الدكان
2.2والدي �صبي بالعا�شرة من عمره مل يلحقاه باملدر�سة
�3.3صبي يف ال�سابعة من عمره �ضربه والده بال�سوط لأنه �سرق
4.4والدة ت�ضرب ابنتها يف الثالثة من عمرها لأنها مل تتوقف عن ال�صراخ
5.5والدين يتخا�صمان و يت�ضاربان �أمام الأوالد
6.6طفل يف ال�سابعة من عمره ي�شاهد فيلم �إباحي مع عمه
7.7طفل يف الثامنة من العمر يك�شف عن �أماكن ح�سا�سة من ج�سمه �أمام طفلة يف ال�ساد�سة من عمرها
�8.8أم حترق يد طفل يف الثانية لتعلمه عدم الإقرتاب من النار
9.9والدين يرددان دائما لإبنهما �أنهما مل يرغبا يف �إجنابه لكرثة �أوالدهم
 .10معلمة مدر�سة تطلب من التلميذ الركوع جانبا بال�صف لعدم قيامه املتكرر بواجباته
 .11معلم ينعت التلميذ بالهبل لعدم متكنه من الإجابة عن �س�ؤال
 .12والدة تردد لأوالدها « يا ريت مبوت و برتاح منكم»
 .13والدة تردد لأوالدها» لوالكم كنت تركت �أبوكم من زمان»
 .14والد يردد لأوالده « اهلل ما يعوزين الكم ما حيطلع فيكم خري»

