
 

 

 

 

 

 ا:إلستماع لألصوات من سوريا وتمثيلها

العنف القائم على النوع حول  التوعيةالعمل معاً من أجل 

 اإلجتماعي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المحتويات 



 

  6: مقدمة إلى مجموعة األدوات    .................................................. 1القسم 

 7..................................................           مقدمة 

 9..................................................          تعريف المصطلحات 

  11.................   العنف القائم على النوع اإلجتماعيرسائل رئيسية حول  7

 11..................................................         مواضيع الجلسات                             

 11الموصى به         ..................................................    الرسائلنموذج ايصال 

  16..................................................       استخدام مجموعة األدوات 

 17..................................................        ميسرينلل : توجيهات1القسم 

 11..................................................       توجيهات حول طريقة التنسيق 

  12........   العنف القائم على النوع اإلجتماعي بشأن  التوعيةالتنسيق الفعال في جلسات نصائح حول 

  11مختلفة      ....................................... المجموعات الحول العمل مع  نصائح

  12أفكار بشأن ألعاب ورشات العمل       ..................................................   

  17..................................................       ميسرينتوقعات ال

  19.....................        العنف القائم على النوع اإلجتماعيبشأن  التوعية: برامج 1القسم 

  12.................    السبب الجذري للعنف القائم على النوع اإلجتماعي هو عدم المساواة بين الجنسين: Aالرسالة الرئيسية 

  1A1  ................   ..................................11جلسة  –: نساء 1البرنامج 

 1A2    ..................................................11جلسة  –: نساء 1البرنامج 

 1A3    ..................................................16جلسة  –: نساء 1البرنامج 

  2A1     .......................................19جلسة  – يافعات: فتيات 1البرنامج 

  2A2     .......................................11جلسة  – يافعات: فتيات 1البرنامج 

 2A3     .......................................11جلسة  – يافعات: فتيات 1البرنامج 

 3A1     ..................................................12جلسة  –: رجال 1البرنامج  

 3A2     ..................................................17جلسة  –: رجال 1البرنامج  

 3A3     ..................................................19جلسة  –: رجال 1البرنامج 

  4A1     .......................................21سة جل – يافعون: فتيان 1البرنامج 

  4A2     .......................................54جلسة  – يافعون: فتيان 1البرنامج 

  4A3     .......................................56جلسة  – يافعون: فتيان 1البرنامج 

  21....................  منقذة للحياةوالوصول إليها  ف القائم على النوع اإلجتماعي العن: معرفة خدمات Bالرسالة الرئيسية 

  1B1     ..................................................62جلسة  –: نساء 1البرنامج 

 1B2    ..................................................61جلسة  –: نساء 1البرنامج 

 1B3    ..................................................62جلسة  –: نساء 1البرنامج 

  2B1     .......................................67جلسة  – يافعات: فتيات 1البرنامج 

  2B2     .......................................69جلسة  – يافعات: فتيات 1البرنامج 

 2B3     .......................................71جلسة  – يافعات: فتيات 1مج البرنا

 3B1     ..................................................71جلسة  –: رجال 1البرنامج 

 3B2     ..................................................76جلسة  –: رجال 1البرنامج  

 3B3     ..................................................71جلسة  –: رجال 1البرنامج 

  4B1     .......................................12جلسة  – يافعون: فتيان 1البرنامج 

  4B2     .......................................11جلسة  – يافعون: فتيان 1البرنامج 

 4B3     .......................................11جلسة  – يافعون: فتيان 1امج البرن

 ويضمن استجابات جيدة لهالعنف القائم على النوع اإلجتماعي  الوقاية من: يمكن للدعم المتبادل أن يساعد على Cالرسالة الرئيسية 

 ....................16  

  1C1     ..................................................11جلسة  –: نساء 1البرنامج 

 1C2    ..................................................91جلسة  –: نساء 1البرنامج 

 1C3    ..................................................91جلسة  –: نساء 1البرنامج 

  2C1     .......................................92 جلسة – يافعات: فتيات 1البرنامج 

  2C2     .......................................91جلسة  – يافعات: فتيات 1البرنامج 



 

 2C3     .......................................122جلسة  – يافعات: فتيات 1البرنامج 

 3C1  .........   .........................................121جلسة  –: رجال 1البرنامج 

 3C2     ..................................................121جلسة  –: رجال 1البرنامج  

 3C3     ..................................................126جلسة  –: رجال 1البرنامج 

  4C1     .......................................121جلسة  – يافعون: فتيان 1البرنامج 

  4C2     .......................................111جلسة  – يافعون: فتيان 1البرنامج 

 4C3     .......................................111جلسة  – يافعون: فتيان 1البرنامج 

  112.................... العنف القائم على النوع اإلجتماعي أشكال زواج األطفال هو أحد : Dالرسالة الرئيسية 

  1D1     ..................................................117جلسة  –: نساء 1البرنامج 

 1D2    ..................................................119جلسة  –: نساء 1البرنامج 

 1D3    ..................................................111جلسة  –: نساء 1البرنامج 

  2D1     .......................................111جلسة  – يافعات: فتيات 1البرنامج 

  2D2     .......................................112جلسة  – يافعات: فتيات 1البرنامج 

 2D3     .......................................117جلسة  – عاتياف: فتيات 1البرنامج 

 3D1     ..................................................119جلسة  –: رجال 1البرنامج 

 3D2     ..................................................111جلسة  –: رجال 1البرنامج  

 3D3     ..................................................111سة جل –: رجال 1البرنامج 

 112........................................    )اختياري( 3D4جلسة  –: رجال 1البرنامج 

  4D1     .......................................117جلسة  – يافعون: فتيان 1البرنامج 

  4D2     .......................................119جلسة  – يافعون: فتيان 1البرنامج 

 4D3     .......................................111جلسة  – يافعون: فتيان 1البرنامج 

 111)اختياري(  ......................   4D4جلسة  – يافعون: فتيان 1البرنامج 

  112.................... العنف القائم على النوع اإلجتماعي: العنف المنزلي هو أحد أشكال Eالرسالة الرئيسية 

  1E1     ..................................................117جلسة  –: نساء 1البرنامج 

 1E2    ..................................................119جلسة  –: نساء 1البرنامج 

 1E3    ..................................................121جلسة  –: نساء 1البرنامج 

  2E1     .......................................121جلسة  – يافعات: فتيات 1البرنامج 

  2E2     .......................................127جلسة  – يافعات: فتيات 1البرنامج 

 2E3     .......................................129جلسة  – يافعات: فتيات 1البرنامج 

 3E1     ..................................................161جلسة  –: رجال 1البرنامج 

 3E2     ..................................................161جلسة  –: رجال 1البرنامج  

 3E3     ..................................................162جلسة  –: رجال 1البرنامج 

   4E1     ........................................161جلسة  – يافعون: فتيان 1البرنامج 

  4E2     .......................................171جلسة  – يافعون: فتيان 1البرنامج 

 4E3     .......................................171جلسة  – يافعون: فتيان 1البرنامج 

  172.................... ليس من المعيب مناقشة األمور المتعلقة بالجنس والعنف الجنسي: Fالرسالة الرئيسية 

  1F1     ..................................................171جلسة  –: نساء 1البرنامج 

 1F2    ..................................................112جلسة  –: نساء 1البرنامج 

 1F3    ..................................................111جلسة  –: نساء 1البرنامج 

   2F1     ........................................111لسة ج – يافعات: فتيات 1البرنامج 

  2F2     .......................................116جلسة  – يافعات: فتيات 1البرنامج 

 2F3     .......................................111جلسة  – يافعات: فتيات 1البرنامج 

 3F1  ..   ...............................................192جلسة  –: رجال 1البرنامج 

 3F2     .................................................191جلسة  –: رجال 1البرنامج  

 3F3     .................................................191جلسة  –: رجال 1البرنامج 

   4F1     ........................................196جلسة  – يافعون: فتيان 1البرنامج 

  4F2     .......................................191جلسة  – يافعون: فتيان 1البرنامج 



 

 4F3     .......................................122جلسة  – يافعون: فتيان 1البرنامج 

  121هو أحد أشكال العنف الجنسي ....................  يةالعذر فحص: Gالرسالة الرئيسية 

  1G1     ..................................................121جلسة  –: نساء 1البرنامج 

 1G2    ..................................................122جلسة  –: نساء 1البرنامج 

 1G3    ..................................................127جلسة  –: نساء 1البرنامج 

   2G1     ........................................129جلسة  – يافعات: فتيات 1البرنامج 

  2G2     .......................................111جلسة  – يافعات: فتيات 1البرنامج 

 2G3     .......................................111سة جل – يافعات: فتيات 1البرنامج 

  3G1     ..................................................112جلسة  –: رجال 1البرنامج 

 3G2     .................................................117جلسة  –: رجال 1البرنامج  

 3G3     .................................................119جلسة  –: رجال 1البرنامج 

   4G1     .......................................111جلسة  – يافعون: فتيان 1البرنامج 

  4G2     .......................................111جلسة  – يافعون: فتيان 1البرنامج 

 4G3     .......................................112 جلسة – يافعون: فتيان 1البرنامج 

  117....................................   في حالة الطوارئالعنف القائم على النوع اإلجتماعي  حول: رسائل 1القسم 

 111في سياق حاالت الطوارئ .................. العنف القائم على النوع اإلجتماعي رسائل التوعية ب

  112: قياس التغيير .............................................. 2القسم 

  111نظرية التغيير ............................................................... 

  111المؤشرات  ..................................................................... 

  111المالحق  ......................................................................... 

  111: إدارة مجموعة األدوات  ................................ 1ملحق 

  112.......................................  ميسرينتقييم ال: 1ملحق 

  117: مراجعة الجلسة ...................................... 1ملحق 

  111: تأثير البرنامج  ........................................... 1ملحق 

  112: رسم بياني لنظرية التغيير ...... ................. 2ملحق 

  116................ : المراجع ......................................6ملحق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : مقدمة إلى مجموعة األدوات    1القسم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 مقدمة 

ة برامج شامل. تقدم مجموعة األدوات هذه أربعة العنف القائم على النوع اإلجتماعيمرحباً بكم في مجموعة األدوات الجديدة للتوعية بشأن 

في شمال  افعيني، والرجال، والفتيان اليافعاتللنساء، والفتيات ال العنف القائم على النوع اإلجتماعي إليصال سبعة رسائل رئيسية متعلقة ب

 غرب سوريا. 

وع عنف القائم على النال في مجاللإلستفادة من كافة النشاطات الموجودة في مجموعة األدوات هذه، لضمان تناغم وتوحيد الرسائل  نشجعكم

شمال غرب سوريا. سيساعد نموذج ايصال الرسائل الموصى به للجلسات على بناء الثقة بين المجتمعات المحلية في في  اإلجتماعي 

 ةإطار أوسع من المشاكل المرتبط على مناقشة ميسرينوالمشاركين. وستزيد المعلومات والمالحظات التوجيهية من ثقة وقدرة ال ميسرينال

 . العنف القائم على النوع اإلجتماعي ب

ين ب العنف القائم على النوع اإلجتماعي نأمل بأن تكون مجموعة األدوات هذه تثقيفية وملهمة، وتساعد على تحسين التوعية بشأن موضوع 

عنف الوقاية من اللمعرفة والمواقف والسلوكيات مما يساعد على الفئات السكانية المستهدفة، األمر الذي يؤدي إلى احداث تغييرات في ا

 في سوريا.  واالستجابة له القائم على النوع اإلجتماعي 

 

 المستخدمون المستهدفون 

 ليتماألدوات هذه  مجموعة طورت الكتلة الفرعية للعنف القائم على النوع اإلجتماعي في محور تركيا ضمن االستجابة لكل سورية

ال غرب في شم العنف القائم على النوع اإلجتماعي  فيوالذين لديهم برامج فعالة   الكتلة الفرعية في األعضاءاستخدامها من قبل جميع 

. من الممكن أيضاً تبني بعض الفاعلة الحدود من أجل هذه الجهات عبرعملياتالسوريا. تم تصميم مجموعة األدوات للمساعدة على تقوية 

الموجودة في مجموعة األدوات هذه في أجزاء أخرى من البالد. يجب استخدام مجموعة األدوات بواسطة موظفين يملكون الخبرة  البرامج

 والتدريب عليها.  العنف القائم على النوع اإلجتماعي الالزمة في مجال تقديم خدمات 

 

 الغاية من مجموعة األدوات

العنف القائم على النوع الغاية الرئيسية من مجموعة األدوات هي ضمان التناغم والدقة في موضوع ارسال الرسائل المتعلقة بموضوع 

 كيفية تأثيرفهم لتعزيز التغيير في في شمال غرب سوريا. وهذه هي فرصتنا المثلى   الكتلة الفرعيةمن قبل جميع أعضاء  اإلجتماعي 

 .يافعاتوخاصة النساء والفتيات ال ،من السكان المستضعفةعلى الفئات  النوع اإلجتماعي العنف القائم على 

 مجموعة األدوات تهدف إلى: 

  القائم  لتحسين تيسير الجلسات حول العنف العنف القائم على النوع اإلجتماعي توفير فرصة للتعلم للجهات الفاعلة في موضوع

 .  على النوع اإلجتماعي

  ة. بين فئات سكانية معين العنف القائم على النوع اإلجتماعي توفير نشاطات متميزة يمكن استخدامها للتوعية حول موضوع 

 ها للمجتمعات في شمال بإيصال  الكتلة الفرعيةالتي ترغب  العنف القائم على النوع اإلجتماعي  حول الرسائل الرئيسية صياغة

 .غرب سوريا

لعنف االالزمة لمناقشة كافة مواضيع والموارد قد ال تكون منظمتكم حالياً قادرة على اجراء كافة النشاطات. وقد ال يتوفر لديكم الخبرات 

، أو إلجراء الجلسات مع جميع الفئات السكانية المستهدفة. لذلك فإن الهدف اإلضافي من مجموعة األدوات هذه القائم على النوع اإلجتماعي 

للمنظمات األعضاء في الكتلة الفرعية للعنف  العنف القائم على النوع اإلجتماعي توفير رؤية حول نشاطات التوعية بشأن موضوع  هو

. تبيّن مجموعة األدوات مدى العمل المطلوب إلجراء تغييرات في المعرفة والمواقف والممارسات بشأن القائم على النوع اإلجتماعي

لى كل عضو في سوريا. يجب ع يافعينوالرجال والفتيان ال يافعاتبالنسبة للنساء والفتيات ال ى النوع اإلجتماعي العنف القائم علموضوع 

 اطقنلمداخلية لكي يكون من الممكن ايصال مجموعة األدوات بشكل كامل لالقدرات الأن يسعى ويخطط لبناء  الكتلة الفرعيةمن أعضاء 

 . الخاصة بهم العمليات التي تجري فيها

 

 السبب الجوهري 

 بأن:  للعنف القائم على النوع اإلجتماعي الكتلة الفرعيةمن اإلدراك الحاصل ضمن  ينبثق تطوير مجموعة األدوات هذه

  في شمال غرب سورية ليست متناغمة،  العنف القائم على النوع اإلجتماعي الممارسات الحالية للتوعية بشأن موضوع 

  عي العنف القائم على النوع اإلجتماتستمر في القاء اللوم على النساء والفتيات فيما يتعلق ببعض رسائل التوعية الحالية ، 



 

  كثر األمواضيع الية في شراك المجتمعات المحلاكيفية حول  بشكل واضح لجهات الفاعلة على األرضتوجيه اهناك نقص في

 (، العذرية وفحص، العنف الجنسي، األطفالزواج )وخاصة مواضيع   للعنف القائم على النوع اإلجتماعيحساسية 

  إلشراك الرجال والفتيان، ولمزيد من التوجيه  العنف القائم على النوع اإلجتماعي هناك حاجة للعمل أكثر فيما يتعلق بموضوع

 حول كيفية انجاز هذا العمل. 

 

 ،العنف القائم على النوع اإلجتماعي التوعية بشأن  لنشاطاتنتائج التقييم السريع  قد تم بناءاً على تطوير مجموعة األدوات أنما ك

 . في الكتلة الفرعية للعنف القائم على النوع اإلجتماعيواحتياجات الجهات الفاعلة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعريف المصطلحات 
 العملاجراءات من  11-1، يُرجى اإلطالع على الصفحات  المصطلحات المتعلقة بالعنف القائم على النوع اإلجتماعيللمزيد من تعريف 

 . 1211أصوات من سوريا من  122-121والصفحات   ،واإلستجابة له العنف القائم على النوع اإلجتماعي للوقاية من القياسية

 

 الجهة )الجهات( الفاعلة 

 واإلستجابة له. على النوع اإلجتماعيالعنف القائم هم األفراد والمجموعات والمنظمات والهيئات المعنية بمنع 

 العنف القائم على النوع اإلجتماعي التوعية بشأن 



 

 العنف القائم على النوع اإلجتماعي بشأن  معرفتهمهي النشاطات التي يتم القيام بها مع المجتمع المتضرر لزيادة 

 ( IPV( وعنف الشريك الحميم )DVالعنف المنزلي )

"العنف المنزلي" هو مصطلح يُستخدم لوصف العنف الحاصل داخل المنزل أو العائلة بين الشركاء الحميميين وبين أعضاء العائلة الواحدة 

إلى العنف الحاصل بين الشركاء الحميميين )المتزوجين، المساكنين، الحبيب اآلخرين أيضاً. "عنف الشريك الحميم" يشير بشكل محدد 

 ر ذلك من العالقات(. والحبيبة أو غي

 ةاإلقتصادي اإلساءةالعنف/

لمنعهم من الوصول إلى الموارد والعمل والحفاظ على غقتصادياً  ااحيث يقوم مرتكبوه بالتحكم بالضحاإلساءة هو جانب من جوانب 

 والتحكم بها وتحقيق اإلكتفاء الذاتي واإلستقالل المالي. المكتسبات 

 ( نفسيةالباإلساءة)كما يُشار إليه أيضاً  ةالعاطفي اإلساءة

والجنسي، التخويف، اإلذالل، العزلة القسرية، الجسدي أالحاق أذى أو اصابة ذهنية أو عاطفية. األمثلة حوله تشمل: التهديدات بالعنف 

اإلستبعاد اإلجتماعي، المالحقة، التحرش اللفظي، اإلهتمام غير المرغوب به، ابداء المالحظات، ايماءات أو كلمات مكتوبة ذات طبيعة 

 تحطيم األشياء العزيزة على النفس... إلخ. جنسية و/أو توعدية، 

 تمكين المرأة 

 موضوع تمكين المرأة يتعلق باكتساب النساء لزمام السلطة والتحكم بحياتهن الخاصة. وهذا األمر ال يتضمن زيادة حماية الرجال للنساء. 

 )كما يُشار إليه أيضاً بالزواج المبكر(  األطفالزواج الزواج القسري و

 عاماً.  11هو زواج رسمي أو ارتباط غير رسمي قبل بلوغ سن  األطفالزواج الزواج القسري هو زواج فرد ضد إرادته أو إرادتها. 

 النوع اإلجتماعي

رافقة لكون الشخص ذكراً أو أنثى والعالقات بين الرجال والنساء والفتيان والفتيات، باإلضافة يشير إلى الصفات والفرص اإلجتماعية الم

بينهم. يتم بناء هذه الصفات والفرص والعالقات اجتماعياً وتعلمها أثناء  إلى العالقات بين النساء فيما بينهن والعالقات بين الرجال فيما

هي األمور  ما النوع اإلجتماعيقابلة للتغيير. يحدد  وتتميز بكونها محددة من خالل سياق/وقت معين وبكونهاعمليات التنشئة اإلجتماعية. 

  المتوقعة والمسموح بها والمقدرة في المرأة والرجل في سياق معين.

  العنف القائم على النوع اإلجتماعي

بين  مثالً( كالنوع اإلجتماعيهو عبارة عن مصطلح يشمل أي فعل ضار يُرتكب ضد إرادة الشخص، ويستند إلى اإلختالفات اإلجتماعية )

 الذكور واإلناث. 

 أدوار الجنسين 

يتصرف أفراد ثقافة ما وفقاً لجنسهم البيولوجي، وحول  هي مجموعة من التوقعات أوالمعتقدات اإلجتماعية والسلوكية حول كيف يجب أن

 في ثقافات معينة.  ا من األنواع اإلجتماعيةاألدوار والمسؤوليات المختلفة للرجال والنساء وغيره

 المعتدي

آخر ضد انتهاكات أخرى تُمارس على شخص العنف أو أي ، ماتسبب العنف بشكل مباشر أو تدعم بطريقة  جهةهو شخص أو مجموعة أو 

 . إرادتها/إرادته

 اإلعتداء/العنف الجسدي

من العنف الجسدي الذي ال  يحمل طبيعة جنسية. تشمل األمثلة عنه الضرب، الصفع، الخنق، القطع، الدفع، الحرق، اطالق أي نوع هو 

 النار أو استخدام أي سالح، هجمات باألسيد، أو أي أفعال أخرى ينتج عنها ألم أو مضايقة أو اصابة. 

 

 اإلغتصاب 

العضو الذكري أو أي جزء آخر من الجسد باإلجبار الجسدي أو باإلكراه غير المتفق عليه )مهما كان طفيفاً( في المهبل أو الشرج  ايالجهو 

 . الفمويداخل المهبل أو الشرج، ويشمل أيضاً اإلغتصاب الزوجي واإلغتصاب الشرجي/أداة أو الفم. كما يشمل اإلغتصاب ادخال أي 

 سار اإلحالة م

دة النفسي اإلجتماعي، مساعوالدعم  ةالعقل ة، مثل الرعاية الطبية، الصحوذات الصلةالداعمة  بالخدماتالناجين بشكل آمن تربط آلية مرنة 

 الشرطة، والدعم القانوني/القضائي. 

 الجنس

ة عادة لإلشارفي اللغة اإلنكليزية . كما تًستخدم كلمة "جنس" مهبلأو قضيب ما إذا كان الشخص ذكراً أو أنثى. ما إذا كان للشخص عضو 

 إلى الِجماع. 

 اإلساءة الجنسية

يحمل طبيعة جنسية، سواءاً باإلكراه أو تحت ظروف قسرية أو غير  أي اعتداء أو تهديد باإلعتداء" يعني اإلساءة الجنسيةإن مصطلح "

 متكافئة. 

 اإلعتداء الجنسي



 

يتضمن اإليالج. وتشمل األمثلة عنه محاولة اإلغتصاب، التقبيل الأو  تصال الجنسي القسري والذي ال ينتج عنه هو أي شكل من أشكال اإل

 المرغوب بها، لمس األعضاء الحساسة واألرداف. غير غير المرغوب به، المالطفة 

 اإلستغالل الجنسي

أو تباين في القوى أو الثقة ألغراض استضعاف إن مصطلح "اإلستغالل الجنسي" يعني أي استغالل حقيقي أو محاولة استغالل لحالة 

 جنسية، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، تحقيق مكاسب مالية أو اجتماعية أو سياسية من استغالل اآلخرين جنسياً. 

 التحرش الجنسي

قرب الجنسية غير المرغوب بها، وطلب خدمات جنسية وغير ذلك من الممارسات اللفظية أو الجسدية ذات الطبيعة هو محاوالت الت

 الجنسية. 

 العنف الجنسي 

هو "أي فعل جنسي، أو محاولة القيام بفعل جنسي، أو تعليقات أو حركات جنسية غير مرغوبة، أو أفعال للتحكم بالشخص جنسياً، باإلكراه 

باإليذاء بدنياً من قبل أي شخص بغض النظر عن عالقته بالضحية، في أي مكان، سواءاً في المنزل أو في مكان العمل أو في أي  أو التهديد

مكان آخر". يأخذ العنف الجنسي أشكاالً عديدة، بما فيها اإلغتصاب، التحكم و/أو اإلستعباد الجنسي، الحمل القسري، التحرش الجنسي، 

 ، واإلكراه على اإلجهاض. ةالجنسياإلساءة أو اإلستغالل الجنسي و/

 الجنسانية

ية، سهي مصطلح عن كيفية تعريفنا ألنفسنا والتعبير عنها ككائنات جنسية. تبدأ جنسانيتنا عند الوالدة وتنتهي عند الوفاة. الجميع كائنات جن

 النوععلى الرغم من أن بعض الناس يختارون عدم ممارسة الجنس. الجنسانية هي عبارة عن تفاعل بين الجسد والهوية الجنسية ودور 

جنسانية الشخص مبادئه ومواقفه ومعرفته وسلوكياته فيما يتعلق تشمل والميول الجنسية واإلرتباط الحميمي والعالقات.  اإلجتماعي

 تتأثر بثقافتنا ومجتمعنا وعائالتنا وقرنائنا وتعليمنا وإيماننا ومعتقداتنا. بالعالقات الحميمية والجنس. كيفية تعبيرنا عن جنسانيتنا 

 الناجي 

لعنف اولم يستسلم للعنف. وهو يُعتبر ضحية في الوقت الذي يتم فيه ممارسة  النوع اإلجتماعيخص مّر بتجربة عنف قائم على الناجي هو ش

عليه. هؤالء األشخاص قد نجوا وأصبحوا ناجين. يفضل بعض الناس استخدام مصطلح "ناجي" بدالً من  القائم على النوع اإلجتماعي

 الشخص الذي تعرض لتجربة العنف. بكينونة  "ضحية"، ألن هذا المصطلح يعترف

 الضحية 

. إن الفرق ما بين الضحية والناجي هو أن األول يتعرض لتجربة العنف بينما اآلخر النوع اإلجتماعيهو شخص مّر بتجربة عنف قائم على 

مصطلح. يستخدم النظام القضائي قد نجا من العنف. يعترف المصطلح بأنه قد حصل انتهاك ضد حقوق الشخص الذي يُطلق عليه هذا ال

 . العنف القائم على النوع اإلجتماعي عادة هذا المصطلح في المحاكم لوصف الناجين من حاالت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    العنف القائم على النوع اإلجتماعي رسائل رئيسية حول  7
والتي من شأنها أن تساعد   القائم على النوع اإلجتماعيرسائل رئيسية حول العنف  7حول  نشاط 11تحتوي مجموعة األدوات هذه على 

 . يافعينوالرجال والفتيان ال يافعاتعلى توعية النساء والفتيات ال

 

    السبب الجذري للعنف القائم على النوع اإلجتماعي هو عدم المساواة بين الجنسين: Aالرسالة الرئيسية 

  يمكن أن تكون منقذة للحياةوالوصول إليها  العنف القائم على النوع اإلجتماعي : معرفة خدمات Bسية الرسالة الرئي
  ويضمن استجابات جيدة له الوقاية من العنف القائم على النوع اإلجتماعي : يمكن للدعم المتبادل أن يساعد على Cالرسالة الرئيسية 
  العنف القائم على النوع اإلجتماعي: زواج األطفال هو أحد أشكال Dالرسالة الرئيسية 
  العنف القائم على النوع اإلجتماعي : العنف المنزلي هو أحد أشكال Eالرسالة الرئيسية 
 ليس من المعيب التحدث عن الجنس والعنف الجنسي: Fالرسالة الرئيسية 
 العنف الجنسيهو أحد أشكال  اختبار العذرية: Gالرسالة الرئيسية 

 

ائل المحتملة. من الممكن  مستقبالً اضافة رس العنف القائم على النوع اإلجتماعي ال تشمل كافة رسائل قضايا هذه الرسائل الرئيسية السبع 

 رئيسية أخرى إلى مجموعة األدوات هذه. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مواضيع الجلسات 
الرئيسية لكل فئة مستهدفة من السكان. سيقوم  العنف القائم على النوع اإلجتماعي هناك ثالثة مواضيع للجلسات لكل رسالة من رسائل 

عنف القائم الالمشتركون خالل هذه الجلسات الثالث بإكمال النشاطات التي تدعم وتعزز التغييرات في المعرفة والمواقف والممارسات بشأن 

 . الرسالة األساسية حول العنف القائم على النوع اإلجتماعي، مما يقودهم نحو فهم وإدراك اإلجتماعي على النوع 

 

 الجلسة الرئيسية رسالة 
  1البرنامج 

 نساء

 2البرنامج 

 يافعاتفتيات 

  3البرنامج 

 رجال

  4البرنامج 

 يافعونفتيان 

A للعنف القائم . السبب الجذري

عدم هو  على النوع اإلجتماعي

 المساواة بين الجنسين

 التنشئة االجتماعية بين الجنسين 1جلسة 

 والسلطة  النوع اإلجتماعي 1جلسة 

 العنف القائم على النوع اإلجتماعي عدم المساواة بين الجنسين و 1جلسة 

B  يمكن لمعرفة خدمات .

 والوصول إليها أن ينقذ األرواح 

 العنف القائم على النوع اإلجتماعي أنواع  1جلسة 

 العنف القائم على النوع اإلجتماعي عواقب وتأثيرات  1جلسة 

 العنف القائم على النوع اإلجتماعي الوصول إلى خدمات  1جلسة 

C  يمكن للدعم المتبادل منع الـ .

 ويضمن ردود فعل جيدة اتجاهه

 المواقف 1جلسة 

 منع اآلخرين الشجاعة دعم القرين 1جلسة 

 دعم اإلبنة 1جلسة 
وسائل التواصل 

 اإلجتماعي
 مراقب خارجي

وسائل التواصل 

 اإلجتماعي

D . هو شكل من  األطفالزواج

عنف القائم على النوع أشكال الـ

 اإلجتماعي

 التمثيل األسباب التمثيل األسباب 1جلسة 

 العواقب 1جلسة 

 البدائل الروابط البدائل 1جلسة 

E هو شكل من . العنف المنزلي

عنف القائم على النوع أشكال الـ

 اإلجتماعي

 1جلسة 
اعتبار ذلك عدم 

 طبيعياً 
 التعريض

اعتبار ذلك عدم 

 طبيعياً 
 التعريض

 1جلسة 
عنف الشريك 

 الحميم

عدم اعتبار ذلك 

 طبيعياً 

عنف الشريك 

 الحميم

عدم اعتبار ذلك 

 طبيعياً 

 مهارات جديدة مهارات التواصل المشكالتحّل  مهارات التواصل 1جلسة 

F إنه ليس من المعيب التحدث .

 والعنف الجنسي انيةعن الجنس

 الجنسانية التفهم التحرش الجنسي 1جلسة 

 الموافقة المخاطر الموافقة اإلغتصاب 1جلسة 

 1جلسة 
قيادة التغيير 

 للفتيات
 اإليجابيةالجنسانية  نقيادة التغيير للفتيا دعم القرين

G .هو شكل من  اختبار العذرية

عنف القائم على النوع أشكال الـ

 اإلجتماعي

 المواقف تجاه الجنسانية الذكورية واألنثوية 1جلسة 

 المواقف تجاه العذرية 1جلسة 

 العذريةفحص التثقيف حول  1جلسة 



 

  

 

 

 

 

 

 نموذج ايصال الرسائل الموصى به
تسلسل  تباعايحتم منظمة عضو في الكتلة الفرعية للعنف القائم على النوع اإلجتماعي إن نموذج ايصال الرسائل الموصى به بالنسبة لكل 

 الجلسات في كل برنامج كما هو موضح في الجدول أدناه. نموذج ايصال الرسائل الموصى به سيساعد في: 

  .بناء الثقة بين الجهات الفاعلة والمشاركين 

  ماعي العنف القائم على النوع اإلجتتوعية المشاركين ليكونوا مستعدين وقادرين على مناقشة مواضيع مثيرة للخالف أكثر بشأن

 ... إلخ. العذريةوفحص ، كالعنف الجنسي، 

  العنف القائم على النوع اإلجتماعي  قضاياأطار أوسع من زيادة ثقة وقدرة الجهات الفاعلة على مناقشة . 

من المضي معهم في رحلتهم في احداث  ميسروطد نموذج ايصال الرسائل الموصى به إلرتباط طويل األمد للمشاركين لكي يتمكن الي

 . العنف القائم على النوع اإلجتماعي تغييرات في المعرفة والمواقف والممارسات بشأن 

 

سالة  
ر

سية 
الرئي
=>
 الفئة 

المستهدفة 

=< 

  1البرنامج 

 نساء

 2البرنامج 

 يافعاتفتيات 

 3البرنامج 

 رجال

 4البرنامج 

 يافعونفتيان 

Aللعنف  . السبب الجذري

  القائم على النوع اإلجتماعي

هو عدم المساواة بين 

 الجنسين

 1Aالسلسلة 

  1الجلسةA1 

  1الجلسةA2 

  1الجلسةA3 

 2Aالسلسلة 

  2الجلسةA1 

  2الجلسةA2 

  2الجلسةA3 

 3Aالسلسلة 

  3الجلسةA1 

  3الجلسةA2 

  3الجلسةA3 

 4Aالسلسلة 

  4الجلسةA1 

  4الجلسةA2 

  4الجلسةA3 

B يمكن لمعرفة خدمات .

العنف القائم على النوع 

والوصول إليها   اإلجتماعي

 أن ينقذ األرواح

 1Bالسلسلة 

  1الجلسةB1 

  1الجلسةB2 

  1الجلسةB3 

 2Bالسلسلة 

  2الجلسةB1 

  2الجلسةB2 

  2الجلسةB3 

 3Bالسلسلة 

  3الجلسةB1 

  3الجلسةB2 

  3الجلسةB3 

 4Bالسلسلة 

  4الجلسةB1 

  4الجلسةB2 

  4الجلسةB3 

C يمكن للدعم المتبادل .

العنف القائم على  الوقاية من

ويضمن   النوع اإلجتماعي

 االستجابة الجبدة له

 1Cالسلسلة 

  1الجلسةC1 

  1الجلسةC2 

  1الجلسةC3 

 2Cالسلسلة 

  2الجلسةC1 

  2الجلسةC2 

  2الجلسةC3 

 3Cالسلسلة 

  3الجلسةC1 

  3الجلسةC2 

  3الجلسةC3 

 4Cالسلسلة 

  4الجلسةC1 

  4الجلسةC2 

  4الجلسةC3 

D . هو شكل  األطفالزواج

عنف القائم على من أشكال الـ

   النوع اإلجتماعي

 1Dالسلسلة 

  1الجلسةD1 

  1الجلسةD2 

  1الجلسةD3 

 2Dالسلسلة 

  2الجلسةD1 

  2الجلسةD2 

  2الجلسةD3 

 3Bالسلسلة 

  3الجلسةD1 

  3الجلسةD2 

  3الجلسةD3 

 4Dالسلسلة 

  4الجلسةD1 

  4الجلسةD2 

  4الجلسةD3 

E هو شكل . العنف المنزلي

العنف القائم على  من أشكال

   النوع اإلجتماعي

 1Eالسلسلة 

  1الجلسةE1 

  1الجلسةE2 

  1الجلسةE3 

 2Eالسلسلة 

  2الجلسةE1 

  2الجلسةE2 

  2الجلسةE3 

 3Eالسلسلة 

  3الجلسةE1 

  3الجلسةE2 

  3الجلسةE3 

 4Eالسلسلة 

  4الجلسةE1 

  4الجلسةE2 

  4الجلسةE3 

F إنه ليس من المعيب .

التحدث عن الجنسانية 

 والعنف الجنسي

 1Fالسلسلة 

  1الجلسةF1 

  1الجلسةF2 

  1الجلسةF3 

 2Fالسلسلة 

  2الجلسةF1 

  2الجلسةF2 

  2الجلسةF3 

 3Fالسلسلة 

  3الجلسةF1 

  3الجلسةF2 

  3الجلسةF3 

 4Fالسلسلة 

  4الجلسةF1 

  4الجلسةF2 

  4الجلسةF3 

G . هو شكل  العذريةفحص

العنف القائم على  من أشكال

   النوع اإلجتماعي

 1Gالسلسلة 

  1الجلسةG1 

  1الجلسةG2 

  1الجلسةG3 

 2Gالسلسلة 

  2الجلسةG1 

  2الجلسةG2 

  2الجلسةG3 

 3Gالسلسلة 

  3الجلسةG1 

  3الجلسةG2 

  3الجلسةG3 

 4Gالسلسلة 

  4الجلسةG1 

  4الجلسةG2 

  4الجلسةG3 

. على التوالي يافعاتمع النساء والفتيات ال العنف القائم على النوع اإلجتماعي نشاطات لرفع الوعي حول  1والبرنامج  1يقدم البرنامج 

"تقوم  كيل التي وضعتها الكتلة الفرعية للعنف القائم على النوع اإلجتماعيمع األهداف العامة  المتماشيانهذان هما البرنامجان الرئيسيان 



 

 1والبرنامج  1، أما البرنامج 1... "العنف القائم على النوع اإلجتماعي  الوقاية من بتعزيز اإلستراتيجيات من أجل تمكين النساء والفتيات و

على  مع الرجال والفتيان  لعنف القائم على النوع اإلجتماعيفهما برنامجان اضافيان يسمحان للجهات الفاعلة بالعمل على رفع الوعي بشأن ا

 التوالي، بحسب ما تسمح به الخبرات والموارد المتاحة. 

 

يتم اجراء الجلسات بشكل منفصل لكل برنامج. هذا األمر قد يكون ضرورياً إذا لم يكن باإلمكان اجراء برامج طويلة األمد بسبب يمكن أن 

رسائل  الرئيسية أمر هام ويجب اإللتزام به. على سبيل المثال، تعريف المشاركين على الالوضع األمني أو قلة الموارد. لكن تسلسل 

 النوعأو  التنشئة االجتماعية بين الجنسينقبل أن يُتاح لهم الوقت إلكتشاف مواضيع مثل  العذريةص بفحالرسائل المتعلقة 

 والمنظمات التي يمثلونها.  ميسرينوالسلطة، فإن ذلك سيكون مربكاً للمشاركين ويشكل خطراً على الاإلجتماعي

 

تكن  والمشاركين في التطرق لمواضيع وقضايا لم ميسرينالمنظمات واللقد تم تصميم ترتيب الجلسات والنشاطات في هذه الجلسات لتحدي 

وع العنف القائم على النقد تمت مناقشتها سابقاً. وهذا جزء هام من السعي إلحداث تغييرات أكبر في المعرفة والمواقف والممارسات بشأن 

غير مالئم  نفيما إذا كان هناك نشاط معي كل فرديبش ضمن المجتمعات شمال غرب سوريا. لكن على المنظمات  أن تحدد اإلجتماعي 

ي قد الت العادات اإلجتماعية. في بعض الحاالت، قد يكون من الصعب اجراء نشاط ما وخاصة إذا تطلب األمر من المشاركين تحدي للسياق

لوية دائماً لسالمة وأمن المشاركين تعرضهم للخطر أو تجعلهم يبتعدون كثيراً عن المناطق التي يشعرون فيها بالراحة. يجب اعطاء األو

 . العنف القائم على النوع اإلجتماعي ولسمعة المنظمة عند اختيار واجراء نشاطات رفع الوعي بشأن  ميسرينوال

 

_______________________ 
لى لعنف القائم عل للوقاية واالستجابة  للعنف القائم على النوع اإلجتماعي الكتلة الفرعيةالخاصة ب 1211اإلستراتيجية التشغيلية لعام انظر  1

 النوع اإلجتماعي

 

 

 

 استخدام مجموعة األدوات 
 جب أن يكون استخدام مجموعة األدوات متماشياً مع األهداف منها. ي

 

لكتلة امن قبل جميع أعضاء  العنف القائم على النوع اإلجتماعي مان التناغم والدقة في موضوع ارسال الرسائل المتعلقة بموضوع لض

اتبعوا التعليمات الواردة في مجموعة األدوات هذه لكل جلسة من الجلسات وبدقة. ال تحيدوا عن النشاطات في شمال غرب سوريا.   الفرعية

 الموصى بها أو عن رسائل الجلسات. 

 

م على النوع جلسات حول العنف القائتيسير لتحسين  العنف القائم على النوع اإلجتماعي توفير فرصة للتعلم للجهات الفاعلة في موضوع ل

م العنف القائاقرأوا مجموعة األدوات بشكل كامل. اطلعوا على مصادر إضافية. تعلموا من مقدمة كل رسالة رئيسية من رسائل . اإلجتماعي

 ، ومن نتائج كل جلسة من الجلسات. على النوع اإلجتماعي 

 

ستخدموا فقط ابين فئات سكانية معينة.  العنف القائم على النوع اإلجتماعي ل موضوع لتوفير نشاطات متميزة يمكن استخدامها للتوعية حو

 النشاطات المخصصة لفئة معينة من الفئات السكانية المستهدفة. ال تستخدموا النشاطات التي تستهدف النساء مع الرجال، مثالً. 

 

بإيصالها للمجتمعات في شمال   الكتلة الفرعيةالتي ترغب  اإلجتماعي العنف القائم على النوع لرسائل الرئيسية لموضوع لصياغة موحدة ل

الرئيسية. تأكدوا من أن جميع رسائل الجلسة قد تم ايصالها أثناء الجلسة  العنف القائم على النوع اإلجتماعي ال تغيروا رسالة غرب سوريا. 

 كجزء من النقاش أو تلخيص األفكار. 

 

م للمنظمات األعضاء في الكتلة الفرعية للعنف القائالعنف القائم على النوع اإلجتماعي ية بشأن موضوع لتوفير رؤية حول نشاطات التوع

بمواضيع تشعرون بأنه من المريح طرحها  العنف القائم على النوع اإلجتماعي . ال تقيدوا عمل رفع الوعي بشأن على النوع اإلجتماعي

لحواجز التجاوز ومناقشتها. ال تقيدوا هذا العمل بالفئات السكانية المستهدفة التي تجدون أنه من السهل الوصول إليها. قوموا بإيجاد طرق 

 ة, المؤسساتية والثقافية التي تمنعكم من تعريف الفئات السكانية المستهدفة على كافة رسائل  الرئيسي

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ميسرينتوجيهات لل: 1القسم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توجيهات حول طريقة التنسيق



 

لمشاركين ل العمليم يتعلالتطرح مجموعة األدوات هذه طريقة متسقة لتنسيق عمل كل الجلسات في البرنامج الواحد. وتطرح طريقة التنسيق 

 والمشاركين، ومستوى عال من التفاعل بين المشاركين أنفسهم أثناء الجلسات.  ميسروالتعليم المتبادل بين ال

 بشكل أكثر فعالية من طريقة اعطاء التعليمات وذلك من أجل تغيير المواقف والسلوكيات.  العمليم يتعلالتعمل طريقة 

و كفعل يجب عليه اتخاذه. "أوقف العنف ضد تخبر شخصاً ما بشيء ما تصر على أن يقبل به كحقيقة أفإعطاء التعليمات يكون عندما 

بها  هذه التعليمات ما تأمل أن يقبلمثلالنساء!" فهذه احدى التعليمات. "العنف ضد النساء أمر سيء" وهذه أيضاً احدى التعليمات. بينما قد ت

تفكروا حتاجون ألن يفهموا ويختبروا ويالمشاركون، فالقبول الذي يؤدي إلى التغيير يجب أن يأتي بشكل تلقائي من المشاركين أنفسهم. ي

 بإمعان. فالتغيير هو رحلتهم. 

يدفع التعليم العملي المشاركين على النظر والتفكير في سبب وجود حالة معينة )كأدوار الجنسين مثالً(، أو لماذا يفكرون في قضية ما 

عملي بإستخدام طرق متنوعة تشمل النقاشات، الدراما، تأدية بطريقة معينة  )الفتيات أضعف من الفتيان مثالً(. يمكن تحقيق التعليم ال

األدوار، تأليف قصص أو أغاني، العصف الذهني، القراءة، المشاهدة وغير ذلك من النشاطات. يكون التركيز في كل هذه النشاطات على 

ة كانوا يوافقون أو ال يوافقون على جملة معين السماح للمشاركين بإكتشاف الموضوع. فعلى سبيل المثال، قد توجههم لطرح آرائهم فيما إذا

)مثل، يجب على النساء اطاعة أزواجهن دائماً(، واسألهم بعد ذلك ليشرحوا لماذا طرحوا هذا الرأي. كما تسمح طريقة التعلم العملي في 

ن تكون قوية للغاية، ألن التغير وهي طريقة يمكن أ-المجموعات بظهور وجهات نظر متنوعة. ويشجع هذا األمر على التعلم من األقران 

 في الموقف والسلوك لن يُنظر إليه على أنه مستحيألو غريبأو غير مقبول. 

 المستخدمة في مجموعة األدوات هذه: التيسير إن طريقة 

  ،ال تخبر المشاركين بما يجب عليهم التفكير به 

  ،ال تخبر المشاركين كيف يجب عليهم أن يتصرفوا 

 ن حول ما هو الصواب وما هو الخطأ، ال تنصح المشاركي 

  ،ال تصر على أنه يجب على جميع المشاركين انهاء الجلسة بوجهات النظر نفسها 

  الرئيسية.  العنف القائم على النوع اإلجتماعي ال تلقي محاضرة على المشاركين حول رسائل 

 : التيسير هذهإن طريقة 

 العنف القائم على النوع اإلجتماعي موضوع  تحفز المشاركين على اكتشاف مواقف متنوعة حيال ، 

  ،تتحدى المشاركين إلدراك لماذا هم يتمسكون بالمواقف التي يقومون بها 

  ،تتحدى المشاركين بشأن المواقف السلبية اتجاه النساء والفتيات التي يتمسكون بها في مجتمعاتهم أو المسيطرة على مجتمعاتهم 

  يؤثر سلباً على النساء والفتيات والعائالت  العنف القائم على النوع اإلجتماعي توجه المشاركين للتفكير حيال كيف أن

 ، والمعتدينوالمجتمعات 

  ،تشجع المشاركين على ممارسة األمور الجديدة التي تعلموها 

  ن خالل مواالستجابة له قائم على النوع اإلجتماعي الوقاية من العنف التطلب من المشاركين اكتشاف كيف يمكنهم المساعدة في

 والسلوكيات العادلة بين الجنسين,تبني مزيد من المواقف 

 الخطوات الخمس التالية: التيسير تتبع طريقة 

ر في بداية الجلسة لفهم كيف يفك ميسر. اطرح األسئلة للمساعدة على بدء الحوار بين المشاركين. وهي عبارة عن فرصة للاسأل .1

لى ع ميسر. سيساعد هذا الفهم الالعنف القائم على النوع اإلجتماعي المشاركون وإلكتشاف لماذا يفكرون بطرق معينة حيال 

 توجيه الجلسة حسب مستوى المشاركين. 

فون فكرة ستجعل المشاركين يكتشالالرئيسية.   عنف القائم على النوع اإلجتماعيأو موضوعاً مرتبطاً برسالة ال. اطرح فكرة اقترح .1

 ما سيكون عليه موضوع الجلسة. 

 . قم بإجراء نشاط يسمح للمشاركين اكتشاف الفكرة المقترحة. اكتشف .1

 . لخص نتائج النشاط لمعرفة ما تعلمه المشاركون ولتقييم كيف استجابوا للفكرة المقترحة. اعكساعكس .1

 ما تعلموه عن طريق اجراء نشاط قبل حلول موعد الجلسة التالية.  . قم بدعوة المشاركين لممارسةتدرب .2

 

 

 عند استخدام طريقة التنسيق هي:  ميسرإن األدوار الرئيسية لل

  العنف القائم على النوع اإلجتماعي معرفة المزيد عن معلومات ومواقف المشاركين حيال . 

  ي العنف القائم على النوع اإلجتماعمعينة اتجاه النساء والفتيات وتوجيه المشاركين للتفكير حول لماذا هم يتمسكون بمواقف . 

  م في منازلهالستجابة لهوا الوقاية من العنف القائم على النوع اإلجتماعياكتشاف ما يمكن للمشاركين فعله للمساعدة على

 ومجتمعاتهم. 



 

  العنف القائم علىو النوع اإلجتماعيشة قضايا مساحة من الخصوصية وعدم اطالق األحكام يستطيع فيها المشاركون مناقخلق 

 .النوع اإلجتماعي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العنف القائم على النوع اإلجتماعي جلسات رفع الوعي بشأن لأكثر فعالية  يسيرنصائح لت
النوع األكثر رسوخاً للمشاركين حول في مجموعة األدوات هذه قد تم تصميمها لتحدي بعض المعتقدات شرحها إن النشاطات التي تم 

ر فيها التركيز على انشاء بيئة يشع ميسرينوالنساء والفتيات. لذلك من الهام بالنسبة لل اإلجتماعي، العنف القائم على النوع اإلجتماعي

 ركة ومناقشة والتفكير في قضايا شخصية وحساسة. المشاركون بالراحة واألمان للتحدث عن ومشا

لى النوع العنف القائم عتقبل رسائل  بطريقة يتم فيها  العنف القائم على النوع اإلجتماعي جلسات التوعية بشأن  تيسيرمن الضروري 

ي مساعدتهم على التفكير بإمعان فلمشاركين. هدفك ليس القاء محاضرة على المشاركين، وإنما الرئيسية بشكل ناجح من قبل ااإلجتماعي 

عنف القائم على الالمواضيع المختلفة واألفكار المقترحة، وتوجيههم لتقدير الحاجة إلى التغيير في المواقف والسلوكيات المتعلقة بموضوع 

 . النوع اإلجتماعي 

 

 التخطيط 



 

  ميسراختر ً يجب أن  رميسالجنسجلسات في مواضيع حساسة، فإن بتيسير . في كثير من الحاالت، وخاصة فيما يتعلق اً مناسبا

يتوافق مع جنس المشاركين. قد يكون هناك بعض الحاالت التي ال ينطبق فيها ذلك، لكن يجب التأني والحرص فيما يتعلق 

 وقدرة المشاركين على الشعور بالراحة معه والمشاركة والنقاش بأريحية وانفتاح.  ميسربمستوى خبرة ال

  ً ً  اختر موقعا . إن المساحة التي تقوم فيها باجراء الجلسة يجب أن تكون مساحة آمنة. يجب أن ال يتعرض المشاركون فيها مناسبا

للخطر عندما يصلون إليها أو يستخدمونها. وهذا يشمل خطر سماع النقاشات الجارية بالمصادفة من قبل أشخاص غير مشاركين 

 في الجلسة. 

 إذا قدم إليك الناجي لإلفصاح أثناء الجلسة أو بعدها، فيجب عليك أن تعرف كيف الة بشكل آمناعرف مسار اإلحالة وكيفية اإلح .

 بشكل آمن وحسب رغباته.  لةإدارة الحا تقدم تحيل هذا الشخص إلى وكالة

 لنوع ا العنف القائم علىقد تثير بعض القضايا ونقاط النقاش أحاسيس و/أو ذكريات حوادث تتعلق ب. كن مستعداً لإلستجابة

.  قائم على النوع اإلجتماعيبين المشاركين. قد ال يكونوا مدركين حتى هذه اللحظة بأنهم قد تعرضوا لتجربة عنف  اإلجتماعي 

 قديملتقد يكونوا قد قمعوا مشاعرهم وذكرياتهم، ولكن يشعرون اآلن بأنهم يستطيعون اإلفصاح. يجب عليك أن تكون مستعداً 

 اإلسعافات األولية النفسية و/أو الدعم النفسي اإلجتماعي. 

 التحضير 

 اقرأها بشكل كامل لتكون على دراية بسير ومحتوى الجلسة. اقرأ مجموعة األدوات . 

 الرئيسية قبل اجراء الجلسات.  العنف القائم على النوع اإلجتماعي . تعلم أكثر عن رسالة خصص وقتاً للتعلم 

 زمالئك سلفاً.  و/أو نشاطات التمرين مع اتالنقاش اجراء حاول. مارس/تدرب 

 كن في المكان قبل وصول المشاركين لتحضير الغرفة. ال تتأخر . 

 .جهز المواد ذات العالقة بالجلسة )مثل الرسوم البيانية، األقالم، بطاقات النشاط(. جهز المكان حيث سيتم اجراء  قم بالتجهيز

 ء النشاطات التي تتطلبها الجلسة.الجلسة لضمان أنها كبيرة بما فيه الكفاية لتتسع للمجموعة وإلجرا

 

 اإلنطالق 

 الرئيسية الخاصة بالجلسة بشكل   القائم على النوع اإلجتماعي رسالة العنف. ال تطرح على المشاركين ال تقم بإلقاء محاضرة

 ك. اتمباشر. الفكرة هي اجراء الجلسة بطريقة تسمح للمشاركين باكتشاف الرسالة عبر توجيه

 رخاء قبل ت. قم بتقديم نفسك والهدف من الجلسة. تستطيع اإلستعانة بلعبة قصيرة لمساعدة المشاركين على اإلسرحب بالمشاركين

 البدء. راجع القسم في مجموعة األدوات هذه "أفكار أللعاب ورشات العمل". 

 أطلع المشاركين على مدة الجلسة وماذا ستتضمن. اشرح عن التنظيم والبنية . 

 يئة بوضح بأنك ستبقى حيادياً وموضوعياً، وبأنك ستحافظ على النقاش مركزاً ونشطاً، وستقوم بإنشاء . ميسراشرح عن دورك ك

 حيث يمكن للجميع المشاركة. 

 أظهر ارتياحك مع الموضوع ليشعر اآلخرين بالراحة. شجع المشاركين على التعبير عن آرائهم الفردية قم بإنشاء بيئة آمنة .

بصدق، وليس محاولة قول أشياء يعتقدون أنها "صحيحة". اشرح بأنه ال يوجد رأي "صائب" ورأي "خاطئ"، ويجب مشاركة 

اء بحرية. أكد لهم بأنه لن يتم مشاركة ما يتم مناقشته في ورشة العمل مع أي شخص. اطلب منهم موافقتهم على الحفاظ هذه اآلر

 على السرية. 

 .حاول مع المشاركين ليوافقوا على قواعد تضمن أن الجلسة هي مساحة آمنة للجميع. البعض عادة  قم بإنشاء قواعد أساسية

 يستخدم األمثلة التالية: 

o ."العبارات الشخصية التي تبدأ بضمير "أنا" مفيدة جداً إلبقاء وجهات النظر  استخدم الجمل التي تبدأ بـكلمة  "أنا

 شخصية، ولتجنب تعميم ما يفكر ويشعر به اآلخرون. 

o استمع باحترام وانتباه  مع عدم إطالق األحكام على آراء األخرين .احترم وجهات نظر اآلخرين 

o .ال تتحدث عن ما يقوله اآلخرون هنا مع أي شخص لم يكن جزءاً من هذا النقاش.  حافظ على السرية 

o قد يأخذ األشخاص األمور على محمل شخصي فيما يتعلق بالمواضيع والقضايا معارضة الفكرة وليس الشخص .

شعرت  حاول أن تتحدث إذاباحتياجات واهتمامات بعضكم البعض. نرجو أن تكونوا حساسين تجاهالحساسة. حاول 

 بأي شكل من األشكال. تجنب اإلزدراء والتعليقات الساخرة على حساب اآلخرين. باألذى 

o انتظر حتى ينهي المتكلم الحالي كالمه قبل عرض وجهة نظرك. ال مقاطعات . 

 

 أثناء الجلسة 



 

 تبنى نهج المساواة بين الجنسين في حديثك وتفاعالتك مع المشاركين. استخدم طرق تواصل دافع عن المساواة بين الجنسين .

بنّاءة. أظهر التعاطف. أظهر استعدادك لإلستماع والتعلم. اشعر بالثقة لتحدي الصورة النمطية السلبية والمواقف الضارة 

 والممارسات التمييزية. 

 أثناء الجلسة. شجع المشاركين بشكل فعال. يجب أن تقدم الجلسة للمشاركين فرصاً . أعِط الفرص للمشاركين للحديث ال تسيطر

 للقيام بذلك. دعهم يتحدثون أكثر منك.  ميسرللكالم والتعبير عن أنفسهم، وليس لل

 عد ب . ال تستعجل المشتركين إلبداء آرائهم أو تصحيحها. تستطيع مشاركة آرائك، لكن بشكل عام هذا يجب أن يكون فقطاستمع

معت . لخص ما قالوه لكي يعلموا بأنك قد استاستمع بانتباه لما يقولونهأن يكون قد حصل جميع المشتركون على فرصتهم للكالم. 

 إليهم. 

 عادة بعرض آرائهم، بل يساعدون أعضاء المجموعة على مشاركة آرائهم. دورك هو تسهيل  ميسرون. ال يقوم الالتزم الحيادية

عة. قد يختلف المشاركون حول بعض النقاط. اسمح لهم باإلختالف. تدخل فقط إذا وجدت بأن أحدهم قد نقاش المجمووتيسير 

 أصبح عدوانياً أو إذا كان يحاول التحكم بالنقاش. 

 ن ع. امتنع فوراً عن تقديم اجابتك الشائكة. قد يتوقع منك البعض اإلجابة على األسئلة أو الحاالت تجنب أن تكون الخبير

 قيد النقاش. قم بتحويل الحالة إلى السائل أو اطرح السؤال على المجموعة ككل.  الموضوع

 ال بأس في تحدي ما يقوله أو يفكر به المشاركون. من الضروري في بعض الحاالت عدم التنازل عن موقفك. على سبيل تحّدى .

نين منه. قد الذي يعا العنف القائم على النوع اإلجتماعي المثال، ال يمكنك أن توافق على اإلعتقاد القائل بأنه يجب لوم النساء على 

العنف القائم يطرح مشارك ما حجة قوية حيال سبب اعتقادهم ذلك. يجب أن تبقى حازماً. حيث ال يمكنك المساومة على رسائل 

 الرئيسية بتوافقك مع المشاركين الذين ال يوافقون مع هذه الرسائل.   على النوع اإلجتماعي 

  نقاط  ال تستمر بنقاش. ستجد أحياناً أن بعض المشاركين سيتمسكون بشدة بمعتقداتهم. ال تنزعج أو تغضب. تسلّممتى اعرف

 الجميع. إقناع مختلفة. أقر بأنك في بعض األوقات لن تكون قادراً على 

 بأنهم ال يعرفون أي شيء، أو أن ليس . قد يكون محتوى الجلسات جديداً بالنسبة للعديد من المشاركين. هذا ال يعني أظهر اإلحترام

لديهم أي شيء للمشاركة به. يمتلك كل مشارك من المشاركين تجربة حياتية ممكن أن تساعده على اغناء النقاشات. امنح الفرصة 

غير ة ودائماً لجميع المشاركين لمشاركة ما يعرفونه، بغض النظر عن إذا ما كنت توافق على ما يقولونه أم ال. أجب بلغة لفظي

 لفظية تظهر اإلحترام. 

  قد تذكر بعض األعمال الناس بتجاربهم الخاصة أو بتجارب أشخاص آخرين لردود أفعال المشاركين على كافة النشاطاتانتبه .

العنف القائم . من الممكن أنهم قد شهدوا العنف القائم على النوع اإلجتماعي يعرفونهم. من الممكن أنهم قد عانوا أو يعانون من 

ولم يتم التدخل. من الممكن أنهم قد تصرفوا بطريقة غير متماشية مع رسائل  الرئيسية. يمكنك تقديم  على النوع اإلجتماعي 

 الدعم للمشاركين عن طريق بدء الجلسة دائماً بالتذكيرات التالية: 

o كنت بحاجة ألخذ استراحة. النشاط أو النقاش إذا لم تكن تشعر بالراحة أو إذا  لخروج من ال بأس با 

o  .أنا متاح هنا بعد الجلسة لمناقشة أية قضايا بخصوصية 

o  إن هدف عملنا ليس القاء اللوم على أي شخص على الطريقة التي يفكر بها أو على الطريقة التي يمكن أن يكونوا قد

 تصرفوا بها. نحن جميعنا هنا من أجل التعلم. 

  قد تؤثر ديناميكيات القوة ضمن المجموعة على من سيتكلم وماذا سيُقال. قد يتردد ضمن المجموعة القوةانتبه لديناميكيات .

المشاركون في التعبير عن آرائهم الخاصة أو حتى في التحدث من األساس. قد يوافقون ببساطة على ما سيُقال من قبل شخص 

 يمتلك قوة وسلطة في مجتمعاتهم. 

  هل هناك بعض األشخاص الذين يسيطرون على النقاش؟ هل هناك الكثير من المقاطعة؟ الحظ من  .اللفظيةاقرأ اإلشارات غير

يشارك ومن ال يشارك. هل يبدو على الناس الملل؟ الغضب؟ نفاذ الصبر؟ ما هو مستوى الطاقة في النقاش؟ انتبه لمستوى 

 ألخذ استراحة من النقاش المتوتر. تركيزهم وقابليتهم للمشاركة. قم بإجراء لعبة لرفع مستويات الطاقة أو 

 ال تفترض بأن كل المشاركين قد فهموا ما طلبت منهم فعله. أِعد التعليمات للتأكد من أن الجميع قد فهم، واسأل وضح التعليمات .

 المشاركين فيما إذا كان لديهم مزيد من األسئلة لتوضيح ما طلبت منهم فعله. 

 تلخيص ماتم تعلمهتركيز على الموضوع أو كطريقة لإلبقاء على ال لّخص الُجمل  

 إلى  اإلختالف وانتقلب يقرون، فاجعل المشاركين ف في اآلراء وتعطل النقاش. إذا كان هناك اختلبشكل بنّاء تعامل مع اإلختالف

 موضوع آخر. 

  ً . هذه عبارة عن جلسات قصيرة. فال يمكنك أن تتأمل بأن ترى تغييراً فورياً أو حازماً  في المواقف. كل ما تستطيع كن واقعيا

فعله هو زرع بعض األفكار الجديدة. ال تعرض نفسك أو المشاركين للفشل عبر توقعك الكثير. افرح بالتغييرات الصغيرة التي 

 تراها. 

 



 

 تشجيع المشاركين والمناقشة 

 راقب المتكلمين بشكل مفرط وحفز األعضاء األكثر هدوءاً. حاول تقسيم المجموعة إلى مجموعات أصغر شموليةشئ بيئة أن .

 كطريقة لجعل الهادئين يشاركون. 

 من يتكلم أكثر، من ال يتكلم أبداً؟ هل هناك نمط ما؟ الحظ األشخاص المسيطرين والهادئين . 

 ا كانوا مرتاحين بالنقاش. خذ استراحة إذا رأيت أن األشخاص يشعرون باإلحباط. اسألهم إذا . اسأل الجميع فيما إذأقّر بالمشاعر

كانوا يرغبون بالحديث عن ما يشعرون به. اسألهم إذا ما كانوا يرغبون باإلستمرار أو التوقف لبرهة. أقّر بأن المواضيع صعبة 

 النقاش. 

 ماذا؟ كيف؟ لماذا؟ اطرح أسئلة مفتوحة النهاية . 

 ماذا تقصد بذلك؟ هل تستطيع اعطائنا مثاالً على ذلك؟ ما الذي أقنعك برأيك؟ طرح أسئلة متابعةا . 

 يمكن إلعادة الصياغة أن تساعد في اضفاء الشرعية على وجهات نظر األشخاص، وهي مفيدة . أعد صياغة ما يقوله األشخاص

 أرى إذا كنت قد فهمت ما طرحته....  خاصة في اضفاء الشرعية على رأي/فكرة خطرة أو غير رائجة. "دعنى

 اطلب من المشاركين اعادة ما قالوه أو إليجاد طريقة أخرى لقوله ليصبح واضحاً. وضح بدون تفسير . 

 احترس من "تفكير المجموعة". في بعض األحيان تناقش المجموعة موضوعاً دون ادراك .  قم بلفت اإلنتباه لوجهات نظر بديلة

 المختلفة لنفس المشكلة.  اتالمقارب

  شجع المشاعر كما األفكار. تذكر أن جمالً مثل "أشعر كأن...." و "أشعر بأن.... " ال تعبر عن المشاعر. المشاعر هي تعابير

 الغضب، الفرح، السعادة ...إلخ.  --عن األحاسيس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مختلفةنصائح للعمل مع مجموعات 
 الرجال والفتيان 

ة العنف تجاه النساء والفتيات هو طريقة مقبولأن . تعلم الفتيان العنف القائم على النوع اإلجتماعي الرئيسيون في المعتدون الرجال هم 

ً اجتماعياً )وقانوني العنف القائم على النوع عن سلوكيات الممارسات والفي بعض األحيان( إلظهار القوة والطاقة الذكورية. إن تغيير  ا

هو أمر ضار وخطر وغير منصف، أمراً عادياً  يجب أن يشمل العمل مع الرجال والفتيان. يجب أن يُبين لهم أن جعل العنف  اإلجتماعي 

تشمل  ،بديلة خالية من العنفبطرق الرجال والفتيان عرض طرق إلظهار الصفات الذكورية لكل من وله تأثيرات سلبية على الجميع. يجب 

ن أن يكونوا غير عنيفين. يمكن أن يكمن التحدي األكبر في اقناع مالعمل معهم لتحديد وتحطيم البنى اإلجتماعية والثقافية التي تمنعهم 

لذي بالنساء. قد ال يدعمون العمل ا ةخاص ا. قد يرون  على أنهالعنف القائم على النوع اإلجتماعي الرجال والفتيان في المشاركة في جلسات 

 ً  يطرح المساواة بين الجنسين، ليس فقط ألنهم يرون عدم التوازن بين الرجال والنساء أمراً طبيعياً وضرورياً في ثقافتهم، بل ألنهم أيضا

كافية ليستمتعون ويستفيدون من مستوى السلطة التي يمتلكونها حالياً، وال يريدون لذلك أن يتغير. قد يكون أيضاً لدى الرجال البالغين القوة ا

 . النشاطات في مجال العنف القائم على النوع اإلجتماعي أو ايقاف  علمن

 

 المجموعات المختلطة 

عني صعب. هذا ال يو أمر أكثرالمجموعات المختلطة هتيسيرشعر النساء والفتيات بالراحة أثناء التحدث أمام مجموعات مختلطة. إن تقد ال 

ما يكون الموضوع الذي ترغبون بمناقشته عالي الحساسية ضمن السياق الثقافي )مثل، أن عليكم تجنب المجموعات المختلطة. عند

ف القائم العنالجنسانية، العنف الجنسي(، فمن األفضل البدء بمجموعات منفصلة الجنس. يمكن لمواضيع أخرى أكثر عمومية )مثل، أنواع 

، أدوار الجنسين( أن يتم مناقشتها واكتشافها ضمن مجموعات مختلطة، العنف القائم على النوع اإلجتماعي، عواقب على النوع اإلجتماعي

وهذه المقاربة قد تشكل فرصة للرجال والفتيان لمعرفة تجارب النساء والفتيات. كما تسمح المجموعات المختلطة بفرصة اظهار المساواة 

. إذا ات اإلناثميسرالذكور يلعبون دوراً داعماً لل رونميسأيضاً من جنس مختلف، وال ميسرونبين الجنسين بشكل عملي، خاصة إذا كان ال

ضمن المجموعة لضمان حصول النساء والفتيات النوع اإلجتماعي مجموعات مختلطة، ضع في اعتبارك ديناميكيات بالتيسير ضمن قمت 

 على مساحة كافية للكالم والتعبير عن وجهات نظرهن. 

 

 ذوي اإلحتياجات الخاصةاألشخاص 

إن األشخاص من ذوي اإلحتياجات الخاصة هم أكثر عرضة للعنف المنزلي. هم غالباً غير قادرين على الرد على العنف بسبب قدرتهم 

المحدودة على التواصل أو عدم قدرتهم على الحركة خارج منازلهم. عادة ما يكون األشخاص من ذوي اإلحتياجات الخاصة معتمدين بشكل 

ول للدعم والخدمات، ويمكن لهذا الوصول أن يكون صعباً إذا كانت العائلة قلقة بشأن وصمة العار المرافقة لهم كبير على اآلخرين للوص

نوع العنف القائم على ال. إن توفير الفرص لألشخاص من ذوي اإلحتياجات الخاصة للمشاركة في نشاطات من ذوي اإلعاقةألن لديهم قريباً 

تحطيم الصور النمطية والحواجز عن طريق ادماجهم في جلسات عادية. ذلك يمنح الفرصة لألشخاص  من شأنه أن يساعد على اإلجتماعي 

بناء حياة أفضل. في بعض األحيان كل ما يتطلبه األمر هو من من ذوي اإلحتياجات الخاصة للمشاركة في نشاطات من شأنها أن تمكنهم 

تطاع الوقت للعمل مع قادة المجتمع والعائالت إلقناعهم بفوائد السماح لألشخاص ضمان الوصول إلى المكان المناسب. هذا يعني أحياناً اق

أن طلب . قد تحتاج للتفكير بشالعنف القائم على النوع اإلجتماعي حضور الجلسات، وربما مرافقتهم إلى جلسة التوعية بشأن ذوي اإلعاقة 

 مة باستخدام لغة اإلشارة. للترجأو ، أثناء التدريب  مساعدة اضافية لإلهتمام بالمشاركين



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أفكار بشأن ألعاب ورشات العمل        
بإمكانك اإلستعانة باأللعاب لمساعدة المشاركين على الشعور بالراحة في بداية ورشة العمل، أو إلعطاء المشاركين استراحة من التعلم. 

 األلعاب مفيدة إذا كان النقاش أو الموضوع مكثفاً وكان المشاركون بحاجة لشحن طاقتهم. 

 

 النداء  -اإلسم

اطلب من المشتركين الوقوف في دائرة. من يملك الكرة عليه أن يقول اسمه وأمراً ما يحب فعله للمرح. مرر الكرة بين المشاركين حتى يتم 

شمل الجميع. تستطيع اعادة هذه اللعبة بأن تطلب من المشارك الذي يرمي الكرة أن يقول اسم الشخص الذي يرمي الكرة باتجاهه. كما 

للعبة أكثر صعوبة عبر اعادة اللعبة من البداية في كل مرة يسقط أحدهم الكرة، و/أو فقط السماح للمشاركين باإلمساك بالكرة تستطيع جعل ا

 لمدة ثانية واحدة أو ثانيتين. 

 

 ثرثرة بدون كالم 

ن . اطلب من مختلفتينعلى بطاقتي ضع قطع مطوية من الورق على األرض مكتوب بداخلها شعوراً ما. يجب أن يتكرر الشعور مرتين

المشاركين اختيار احداها واإلحتفاظ بها مطوية. يجب على المشتركين بدون كالم أن يجربوا ايجاد الشخص اآلخر الذي يحمل نفس 

 الشعور. 

 

 الرجل/الفتى المثالي، المرأة/الفتاة المثالية 

 يستطيعون رؤية أي أحد في الغرفة. اطلب منهم أن يتخذوا البحيث اطلب من المشتركين الوقوف في مكان ما من الغرفة واغالق أعينهم 

كسة اوضعية تمثل "أنا رجل/امرأة/فتاة/فتى". أعد اجراء اللعبة لتشمل كافة الفئات السكانية األربعة أو فقط قم باختيار أحدها بحيث تكون مع

تح أعينهم والنظر حولهم إلى الوضعيات األخرى بدون أن لجنس المشاركين )مثالً، فتى بالنسبة لمجموعة الفتيات(. اطلب من المشاركين ف

 يتحركوا. ماذا يالحظون؟ بماذا تخبرنا الوضعيات حول ماذا نتوقع من الرجل/المرأة/الفتى/الفتاة؟ 

 

  التواصلسوء 

دء بصمت. قبل ب زود كل مشترك بقطعة ورق بيضاء. دعهم يعلمون بأنك ستقدم لهم بعض التعليمات وأن عليهم اتباع هذه التعليمات

 النشاط، اطلب من الجميع أن يجلسوا وظهره للمجموعة بالتالي لن يستطيعوا رؤية بعضهم البعض. 

 التعليمات هي: 

 اطِو الورقة نصفين 

 مزق زاوية الورقة 

  ًاطِو الورقة نصفين مجددا 

  مزق زاوية أخرى 

  افرد الورقة 

اطلب من المشاركين فرد أوراقهم ومقارنتها بورقتك. هل هي نفسها؟ بالنسبة لهؤالء الذين ليس لديهم نفس شكل ورقتك، أخبرهم بأنهم قد 

 أساؤوا فهم التعليمات. اسألهم: "لماذا لم تفهم ما طلبته منك؟" 

 اإلجابات المتوقعة تشمل: 

 .ألن التعليمات لم تكن واضحة 

  .ألنهم لم يستطيعوا رؤيتك 

  .ألنه لم يكن مسموحاً لهم طرح األسئلة 



 

إذا كان هناك وقت، تستطيع اجراء هذا النشاط مرة أخرى، هذه المرة دع المشاركين يروك و/أو يطرحوا األسئلة. العبرة من هذه اللعبة 

 مرتبطة بالحاجة إلى تواصل فعال كوسيلة لتقليل ممارسة العنف. 

 

 

  وع اإلجتماعيالنتبديل 

 وقعأو طريقة يت منهم فعله قعتو  تحدّى كل شخص لتسمية شيء ما على وجه الخصوص ال يحبه حول كونه ذكراً أو أنثى. قد يكون شيئاً يُ 

كل شخص لتسمية شيء ما  ىالتصرف بها. تستطيع تجربة هذه اللعبة مرة أخرى في مرحلة الحقة مع نفس المجموعة، هذه المرة تحد منهم

 الجنس اآلخر يتمنون لو كانوا يستطيعون فعله. عن 

 

 بناء منزل 

زود كل مشارك ببطاقة صغيرة سميكة، واطلب من المشاركين كتابة أسماؤهم على البطاقة. ثم اطلب من المشاركين استخدام كافة البطاقات 

ك. ما م للمنزل بنجاح، اطلب منهم للتفكير كيف فعلوا ذللبناء منزل. البنيان يجب أن يكون متوازناً ويجب استخدام جميع البطاقات. بعد بنائه

ح رالذي نجح؟ ما الذي لم ينجح؟ ما هو الشعور العمل كفريق لبناء هذا المنزل؟ ما الذي تعلمته عن نفسك؟ تستطيع اإلستعانة بهذه اللعبة لط

 الجميع. فكرة بأن الجلسة )أو البرنامج( ستنجح بشكل أفضل إذا عمل الجميع معاً وإذا ساهم 

 

 هذا، افعل ذلك  قل  

 أخبر المشاركين بأنك تريد منهم اتباع تعليماتك. يجب أن يفعلوا ما تقوله لهم. ثم إن هناك ثالثة طرق مختلفة للتقدم في هذه اللعبة: 

  .أخبر المشاركين بأنك تريد منهم فعل عكس ما تطلبه منهم 

  .أخبر المشاركين بأنه عليهم قول ما تفعله 

 مشاركين بأنه عليهم قول عكس ما تفعله. أخبر ال 

 تعليمات قل وافعل يجب أن تكون بسيطة. على سبيل المثال: 

 ارفع يدك اليمنى/اليسرى 

 خذ خطوة إلى األمام/الخلف/نحو اليمين/نحو اليسار 

 اجلس/قف 

 

 هيا بنانعم 

واألشخاص يقولون بالدور ما يريدون من األشخاص اآلخرين القيام به. على سبيل المثال، أحدهم يقول "دعونا نتسلق  ،مشي في المكانال

 شجرة.  ونتسلقي التمثيل بأنهم"، ثم هيا بناشجرة". على الجميع أن ينادوا معاً "نعم 

 

 صف عيد الميالد 

 أو الطول مثالً( بدون كالم. اطلب من المجموعة اإلصطفاف بالترتيب حسب أعياد ميالدهم )

 

 هبوب الرياح الشديدة

 نقومساصنع دائرة من الكراسي ناقصة كرسياً واحداً أقل من عدد المشاركين في الغرفة. يقف شخصاً واحداً في المنتصف ويقول للجميع، 

يتحدث أكثر من لغة". أي شخص  الكراسي، ألن الكرسي قد طار بفعل الرياح. مثال على ذلك: "الرياح تقتلع أي شخصبالتحرك من 

يتحدث أكثر من لغة يجب عليه تغيير الكراسي. كما يجب على الشخص في المنتصف أن يحاول تأمين مقعده. هذا يجعل الشخص اآلخر، 

 أي الشخص الذي لم يتمكن من ايجاد كرسي فارغ، يقف في المنتصف. هذه لعبة جيدة للتعرف على التنوع بطريقة مرحة وآمنة. 

 

 

 

 

 

 مايتوقع من الميسرين
لديك  الرئيسية وأن العنف القائم على النوع اإلجتماعي لديك دور أساسي لكي تلعبه في ضمان أنه قد تم فهم وإدراك رسائل  ميسرأنت ك

العنف القائم على النوع ، شأنه شأن العامل في مجال التوعية بشأن ميسرتأثير على معلومات وسلوكيات وممارسات المشاركين. ال

 ، هو واجهة وصوت برنامج المنظمة وخدماتها داخل المجتمع. اإلجتماعي 



 

 المعرفةب يتعلق فيما المعايير من اً عددأن يلبوا  العنف القائم على النوع اإلجتماعي ي جلسات رفع الوعي بشأن ميسريُتوقع  من جميع 

الكتلة قبل  من وضعهاالتي تم   للعنف القائم على النوع اإلجتماعي األساسية الكفاءات إطارمع  المعايير هذه تتماشى. والسلوكيات والمواقف

العنف القائم على  مستوى رفع وبرامج التيسير طريقة تؤدي أن ضمان هو منها الغرض .1 للعنف القائم على النوع اإلجتماعي  الفرعية

 ، وتعزيز التناغم واإلنسجام في تقديمالسورية المجتمعات/والشعب السوري المنظمات/ ميسرينال بين الثقة زيادة إلى النوع اإلجتماعي 

  العنف القائم على النوع اإلجتماعي للوقاية من، ووعي أفضل الم الكتلة الفرعيةبين أعضاء العنف القائم على النوع اإلجتماعيرسائل 

  .النزاع من المتضررة السورية المجتمعات فيواإلستجابة له 

 أن يمتلك المعلومات التالية:  ميسريجب على ال

  ،السلطة، العنف، والموافقة مع أمثلة على كل منها. النوع اإلجتماعييمكنه تحديد الجنس ، 

  ضمن اإلستجابة اإلنسانية ويدعم تنفيذها.  واإلساءة الجنسيةاإلستغالل الجنسي مسؤوليات الوقاية من يمكنه تفسير 

  مع اعطاء أمثلة على كل منها.  العنف القائم على النوع اإلجتماعي أنواع وعواقب ذكر يمكنه 

  بينها عرض الفروقو للعنف القائم على النوع اإلجتماعييمكنه تعداد األسباب والعوامل المساهمة. 

 مع تقديم أمثلة عن:  لعنف القائم على النوع اإلجتماعي يمكنه شرح المبادئ التوجيهية ل 

o  السالمة 

o  المستنيرة السرية والموافقة 

o  اإلحترام 

o  عدم التمييز 

  لعنف القائم على النوع اإلجتماعيالعمل القياسية للكتلة الفرعية لجراءات إيمكنه تفسير ما هي  

  والتوعية الحالة إدارة منظور من العنف القائم على النوع اإلجتماعي  حول المعلومات مشاركة حساسية عن التعبيريمكنه.  

  كل منهما. المرافقة لمسؤوليات الاإلفصاح المباشر وغير المباشر، مع أمثلة عنهما، وشرح يمكنه 

 على الناجين.  مرتكزيمكنه وصف النهج ال 

  .يمكنه تحديد مسارات اإلحالة وشرح أهميتها 

  أي مرحلة تنطبق من مراحل  وفي العنف القائم على النوع اإلجتماعي مخاطر الوقاية والحد من يمكنه توضيح اإلختالفات بين

 الطوارئ. 

 بها الموارد المعترف أو السياسات أو التوجيهية المبادئ من اثنين يمكنه تسمية  ً العنف القائم على النوع الخاصة بو عالميا

 . اإلجتماعي 

 

 المواقف والمعتقدات التالية: وإظهار امتالك  ميسريجب على ال

 المساواة بين الجنسين. يؤمن ب 

  بسبب عنف تعرض له.  يحكم على ناج  ال 

  والمعتدينيتجنب اإلفتراضات حول هويات الناجين . 

  .يعتقد بأن الناجين يمكنهم التعافي ولديهم الحق في الحصول على الخدمات 

  العنف القائم على النوع اإلجتماعي ال يعطي عالمات سلبية للناجين من . 

_______________________ 
للعاملين في مجال العنف القائم على النوع : اطار الكفاءات األساسية XVIIحول الكفاءات المطلوبة، راجع الملحق  اتلمزيد من التوجيه 1

النوع لقائم على االعمل للوقاية واالستجابة للعنف  للعنف القائم على النوع اإلجتماعيوالموجودة ضمن استراتيجية الكتلة الفرعيةالخاصة باإلجتماعي

 1211اإلجتماعي لعام 

 

 

 اليمانع في تحديد وتحدي األعراف اإلجتماعية لمجتمعاتهم والمتعلقة باألدوار المختلفة لألنواع اإلجتماعية 

  ال يستحقون التعرض للعنف.  العنف القائم على النوع اإلجتماعي يعتقد بأن الناجين من 

  قادرون على اتخاذ القرارات بشأن قضاياهم ويمكنهم الشفاء.  جتماعي العنف القائم على النوع اإليفترض بأن الناجين من 

  يقولون الحقيقة.  العنف القائم على النوع اإلجتماعي بأن الناجين من يؤمن 

  ليسو مذنبين من جانب تعرضهم للعنف  العنف القائم على النوع اإلجتماعي بأن الناجين من يؤمن 

  صحيفي نمو يدعم حقوق الطفل  ً  عام.  11تأخير سن الزواج حتى  متضمنا

 



 

الكتلة واإلستجابة له" الخاصة ب العنف القائم على النوع اإلجتماعي للوقاية منالعمل القياسية جراءات إعلى قراءة " نيميسريتم تشجيع ال

 لمزيد من فهم األدوار والمسؤوليات والخبرات المتوقعة.  للعنف القائم على النوع اإلجتماعي

 

  ميسرينال دعم

لى العنف القائم عل وادارة جلسات رفع الوعي بشأن تيسيركيفية استخدام مجموعة األدوات هذه ولحول على تدريب  ميسرونسيحصل ال

 على مختلف مواضيعه.  النوع اإلجتماعي 

 مالدع هذا يشمل أن يجبسات. جراء هكذا جلالأيضاً لتلقي دعم مستمر من منظماتهم لضمان أنهم مؤهلون بشكل كامل  ميسرونسيحتاج ال

لمعلومات وصف االدورية إلتلخيص ويجب أن تتضمن الجلسات  .الجلسة سير يةكيف فيبإمعان  بالتفكير نيميسرلل للسماح الالحقة الرعاية

 بشكل جيد، تحديد التحديات ونقاط المقاومة، واكتشاف كيفية التغلب على هذه التحديات في الجلسات المستقبلية. جرى ما الذي 

 ما يلي:  ميسرينتشمل توقعات الدعم المنظماتي لل

 عرضها في الجلسات.  ميسرين، عكس المعلومات والسلوكيات والممارسات التي يُتوقع من الميسرينأثناء التفاعالت مع ال 

 استخدامها في الجلسات.  ميسرين، عكس تقنيات اإلتصال الفعال التي يُتوقع من الميسرينأثناء النقاشات مع ال 

 ( للالتيسيرومهارات  المتعلقة بالعنف القائم على النوع اإلجتماعيمعرفة البناء القدرات )ة مفاهيم بطرق تطبق بفعالي ميسرين

 تعليم البالغين. 

 حول العنف القائم على النوع اإلجتماعيمعرفة الوالمواد التي تدعم حاجتهم إلكتساب بالفرص  ميسرينتزويد ال . 

 النوع  العنف القائم علىلبناء قدراتهم لضمان أنهم مؤهلين بشكل كامل في تقديم جلسات التوعية بشأن  ميسريناتاحة الوقت لل

 . اإلجتماعي 

 والنشاطات التي تناسب بشكل أفضل السياق المحلي والتي من شأنها أن تتحدى باإلمكانيات لتحديد الجلسات  ميسرينتزويد ال

 بفعالية المشاركين ومجتمعاتهم. 

 حلول مبتكرة للتحديات والمشكالت التي يتم مواجهتها أثناء تقديم الجلسات. إليجاد  ميسرينالعمل مع ال 

 لضمان السالمة العاطفية قبل وبعد الجلسات ميسرينتقديم الدعم لل . 

 ميسرينإدارة بيانات القياس بطرق تدعم فرص التعليم المستقبلية وأهدافه بالنسبة لل . 

 

 في المنظمة.   العنف القائم على النوع اإلجتماعي من قبل مدير أو اختصاصي برنامجيقدم يجب أن يشرف على هذا الدعم و/أو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

العنف القائم على النوع برامج التوعية بشأن : 1القسم 

     اإلجتماعي 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هو عدم المساواة بين الجنسينللعنف القائم على النوع اإلجتماعي: السبب الجذري Aالرسالة الرئيسية 

قبل إدارة أي من الجلسات. إن الهدف من   للعنف القائم على النوع اإلجتماعيالسبب الجذري حول قراءة هذه المقدمة  ميسرينيجب على ال

لتي ا. قد تحتوي المقدمة على بعض المعلومات  للعنف القائم على النوع اإلجتماعيهذه المقدمة هو تقديم لمحة عامة عن الرسالة الرئيسية 

 غير المناسب لشاركتها مع المشاركين أو مع اآلخرين خارج المنظمة. من 

 

 مقدمة إلى الموضوع

 العنف القائم على النوع اإلجتماعي هو عدم المساواة بين الجنسين.  العنف القائم على النوع اإلجتماعي بب الجذري لجميع حاالت إن الس

وعدم المساواة بين الجنسين كالهما ليس أمراً طبيعياً. موضوع عدم المساواة بين الجنسين موجود ومنتشر في معظم الثقافات اإلنسانية 

بمنح فرص مختلفة أو مزيد من الفرص للفتيان على  أن يروج لفكرة أن عدم المساواة بين الجنسين هو أمر طبيعي لتعليملاليوم. ويمكن 

ساواة في البيت ومكان العمل. يمكن للقانون أن يدعم موضوع الم ليلعبوهابأن لديهم أدواراً مختلفة  الفتيان والفتياتوبتعليم حساب الفتيات، 

تمرارية لتأكيد اس العنف القائم على النوع اإلجتماعي من الممكن أن يُستخدم بين الجنسين بمنح الرجل حقوق وصالحيات أكثر من المرأة. 

للعنف ن يأكثر المرتكبم، التوظيف، القوانين، السياسات(. عدم المساواة بين الجنسين في كل مجاالت الحياة اليومية )مثل، الصحة، التعلي

ن م العنف القائم على النوع اإلجتماعي هم من الرجال. والنساء هن أكثر من يعانين من ذلك. يستخدم الرجال   القائم على النوع اإلجتماعي

لعنف ا في بعض األحيانالرجال  يستخدموري. كما أجل استمرار سلطتهم على النساء. وبذلك يحمون هيمنتهم ويحافظون على تسلطهم الذك

 ضد غيرهم من الرجال لتصحيح أو ضبط سلوكهم الذي يعتقدون بأنه ليس ذكورياً بما فيه الكفاية.  القائم على النوع اإلجتماعي 

 

 ؟  العنف القائم على النوع اإلجتماعيلماذا هذه رسالة رئيسية من رسائل 

غالباً ما  .للوقائة واالستحابة لهذا العنف  أمر أساسي بالنسبة ألي عمل  للعنف القائم على النوع اإلجتماعيإن فهم وإدراك السبب الجذري 

، على سبيل المثال، بأن الكحول، الفقر، وحجتهم هي. العنف القائم على النوع اإلجتماعي يعتقد الناس بأن عوامل أخرى هي سبب 

أو التربية السيئة هي أسباب لهذا العنف. كما قد يجادلون بأن الرجال عنيفون بشكل طبيعي. /والمخدرات، الملل، هرمون التستوستيرون، 

. من الضروري التأكيد على الفرق بين العوامل المساهمة والسبب الجذري، الجذري العوامل المساهمة والسببهذه الحجج تخلط ما بين 



 

 يتم ارتكابه غالبية العنفروف استثنائية. بالمثل أيضاً من الضروري معرفة أن بالتالي ال يتم تبرير العنف على أنه أمر يحدث فقط في ظ

 . ولذلك هناك دائماً عنصر جندري للعنف من قبل الرجال ضد النساء

 

 هذه الرسالة الرئيسية في سورياأمام تحديات ال

متأصل في النسيج اإلجتماعي للمجتمع السوري. ويُعتبر أمراً عادياً بشكل كبير، ألن عدم المساواة   العنف القائم على النوع اإلجتماعيإن 

بين الجنسين هو أيضاً يُعتبر أمراً عادياً بشكل كبير. حيث يُنظر إلى الرجال الذي ال يتحكمون بزوجاتهم على أنهم ضعفاء، ويصبحون 

. ويُعتبرن بأنهن خارج ال يقبلن ال اللواتيرجاالً فاشلين. النساء  خنوع ألزواجهن يُنظر إليهن على أنهن نساء سيئات على نحو متساو 

للعالقة بين الرجال والنساء وعدم المساواة المتعلقة بها التي تعاني منها النساء  الطبيعية . هذه النظرة/ التصحيحالسيطرة ويستحقن العقاب

ن عذوو سلطة هناك أسباب قوية على نحو متزايد يطرحها أشخاص ة النزاع الحالي، هي ليست حكراً على المجتمع السوري. لكن في حال

 . وتحدي هذه التفاسير والوقوف أمامها قد يكون خطراً. تبرير عدم المساواة بين الجنسين وبأنه أمر طبيعي وضروري

 

 الرّد على التعليقات واألسئلة الصعبة 

بتة إن مستويات هرمون التستوستيرون ليست ثا ستويات عالية من هرمون التستوستيرون؟أليس الرجال عنيفون بطبيعتهم؟أليس لديهم م

لدى الرجل على مدار حياته. حيث يعتمد مستوى هرمون التستوستيرون لدى الرجل في أي فترة من فترات حياته على حالته. وال يسبب 

 هرمون التستوستيرون سلوك العنف. 

التستوستيرون لدى الرجل في موقف خطر تمكنه في الحقيقة من الهرب وليس القتال. العنف هو خيار، إن المستويات العالية من هرمون 

ً  والتستوستيرون  ، لكننا ال نرى نفس المعدالت العالية من العنف المرتكب من قبل النساء. موجود لدى النساء أيضا

 

 قد يكون صحيحاً أن الرجال والنساء مختلفونالرجال والنساء مختلفون. هم دائماً ما كانوا مختلفين. من الطبيعي أن يكون لهم أدوارًا مختلفاً. 

يكون  نمن الناحية البيولوجية. النساء لديهن القدرة على الحمل والوالدة، لكن ليس لدى الرجال. لكن هذه اإلختالفات البيولوجية ال تعني بأ

في كثير من المجتمعات، اإلختالفات البيولوجية، واإلنجاب على وجه الخصوص، قد تم  أو السلطة أو الفرصة. الوضعهناك اختالفات في 

دي ذلك ، مما يؤواإلعتناء باألطفالاإلصرار على وجوب بقائهن في المنزل ب، كوسيلة إلجبار النساء على البقاء في وضع أدنىاستخدامها 

القوة اإلقتصادية. وهذا يعني بأن اإلختالفات بفاظ حتح للرجال باحتالل الوسط العام، للتحكم بالنظام السياسي والقانوني، ولالبالسما

 اإلختالفات البيولوجية ال تسبب عدم مساواة بين الجنسين. البيولوجية يتم استخدامها فعالً لتبرير عدم المساواة بين الجنسين. 

 

ه ال هذا ال يعني بأن لكن، كثير من النساء قد تحب اإلعتناء باألطفالء باألطفال. إنهن أكثر رعاية وحنان من الرجال. تحب النساء اإلعتنا

إلعتناء باألطفال دور هام للغاية في المجتمعات، كما أنه جزء من لذلك ما يقمن به.  بسبب أنينبغي معاملتهن على حد سواء مع الرجال، 

بأنه و عندما يبدي الرجل اهتمامه، فقد يتم اتهامه بالضعف،تكوين األجيال القادمة القادرة على المساهمة في المجتمع وإدارته بطرق فعالة. 

لصعب على الرجال اظهار اهتمامهم. بالتالي ال يظهر الكثير من . هذه الممارسات المجتمعية تجعل من اليس رجالً حقيقياً، ويشبه النساء

ج االرجال بأنهم مهتمون. وألن الكثير من الرجال ال يظهرون اهتمامهم، نقرأ ذلك على أنه حالة طبيعية لكونه رجالً. لكن هذه الحالة هي نت

مشاعرهم عندما يحزنون أو ينزعجون. نقول لهم بأن  تفرقة المجتمع بين الجنسين. على سبيل المثال، نربي األطفال على عدم اظهار

 الرجال ال يبكون، بالتالي يجب عليهم التوقف عن البكاء إذا كان يريد أن يُنظر إليه على أنه رجل حقيقي. 

  

ً  الرجال عنيفون بسبب التوتر من الحرب. ديداً على ش قد يكون صحيحاً بأن الحرب قد تزيد من وتيرة العنف أو شدته. تضع الحرب ضغطا

هناك دليل يبين أن الرجال والفتيان هم أيضاً معرضون لخطر  الجميع. وقد يُجبر الرجال على العنف باإلكراه من قبل جماعات مسلحة.

  تكون، حتى عندما الأكثر يستمر العنف بالتأثير على النساء والفتياتالمعاناة من العنف أثناء الحرب، خاصة عندما يتم اعتقالهم. لكن 

منخرطين في القتال. يُستخدم العنف في بعض المناطق في العالم كسالح حرب ضد النساء والفتيات، بحيث تصبح النساء النساء والفتيات 

  في أوقات الحرب بسبب انهيار األنظمة اإلجتماعية والقانونية.  العنف القائم على النوع اإلجتماعي والفتيات أكثر عرضة لخطر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1A1جلسة  -نساء : 1برنامج 

 مقدمة إلى الجلسة

  قد تم بناؤها اجتماعياً."  -طريقة تصرفنا كرجال ونساء- النوع اإلجتماعي فكرة أن سنكتشف في هذه الجلسة "

 

 األسئلة التالية اطرح: 1الخطوة 

  كيف يتم النظر للرجال والنساء بشكل مختلف في مجتمعك؟ 

  ما هي األمور التي ساهمت في وجود هذه اإلختالفات؟ 

 هو رأيك حيال هذه اإلختالفات؟  ما 

 : اقترح 2الخطوة 

 بين يةاالجتماع التنشئة. نسمي هذه العملية التأثيرات من معقدة شبكة"إن اختالف األدوار بين الرجال والنساء في المجتمع قد نشأ ضمن 

 كيفية تصرفنا كرجال ونساء ليست أمراً طببيعياً، بل أمراً تم بناؤه." أن . وهي تعني الجنسين

 : اكتشف3الخطوة 

مربوطة به. يجب أن تكون  مطاطة مثالً(قسم المشاركين إلى فريقين. أعط كل فريق قطعة كبيرة من حبل يحتوي على سبع عالمات )

 ليمثل الرجل والفريق اآلخر يمثل المرأة. من الحبل. حدد فريقاً واحداً  العالمات ذات ألوان مختلفة، بحيث يكون هناك لون واحد لكل قطعة

في مجتمعك. وتمثل العالمات السبع على الحبل مراحل مختلفة من حياة الشخص. عادي /امرأة عادي"الحبل الذي لديك يمثل حياة رجل 

المراحل السبع، وسأطرح عليكم بعض األسئلة للنظر فيها. مرحلة واحدة من أنا مختلفة من حياة الشخص. سأقدم المراحل السنعمل على 

 نعلى هذه األسئلة. سنعمل على هذه المراحل السبعة واحدة بعد األخرى. ثم سيُطلب من فريقك نالوقت لمناقشة رد فريقك نسيكون لديك

 في مجتمعك. " عادية /امرأة عاديمشاركة قصة عن رجل 

خذ الفريقين عبر مراحل مختلفة من الحياة. اطلب من الفريقين أن يناقشوا غرفة إلجراء نقاشاتهم. يستطيع الفريقان الجلوس على جانبي ال

ماذا يعني بأن تكون رجالً أو امرأة في تلك المرحلة. من األفضل أن يتم طرح مرحلة واحدة في كل مرة، واعطاء الوقت الكافي للمشتركين 

 لتالية. لمناقشة المرحلة قبل اإلنتقال إلى المرحلة ا

 المراحل السبع هي كما يلي: 

  .تمثل العالمة األولى الوالدة. ناقش كيف تتفاعل العائلة والمجتمع على والدة الرجل/المرأة، وكيف يعاملون الطفل الذكر/األنثى 

  تمثل العالمة الثانية المدرسة. ناقش نوع التعليم الذي يحصل عليه الفتى/الفتاة. إلى متى يستمر؟ ما هي المواد التي يدرسونها؟

الذي يقضيه الفتى/الفتاة في التعليم وأنواع المواد  العوامل التي تؤثر على طول الفترةكيف يعاملهم الوالدان والمدرسون؟ ما هي 

 تها؟ المسموح لهم بدراس

  .تمثل العالمة الثالثة الزواج. ناقش ماذا يحدث للرجل/المرأة قبل وأثناء وبعد مراسم الزواج 

  تمثل العالمة الرابعة بيت العائلة. ناقش أدوار الرجل/المرأة في البيت. ما هي مسؤولياتهما؟ ماذا يفعالن عندما يكونان في

 المنزل؟ 

 الرجل/المرأة فيما يتعلق بالعمل. ما هي األعمال التي يستطيعان القيام بها؟ ما هو  تمثل العالمة الخامسة العمل. ناقش أدوار

 المتوقع منهما؟ ما هي الفرص التي يمتلكانها؟ 



 

  دوار ؟ ما هي األتقديمهماتمثل العالمة السادسة سن الشيخوخة. كيف يتم معاملة الرجل/المرأة عندما يتقدمان في العمر؟ كيف يتم

 ي المجتمع؟ التي يلعبانها ف

  تمثل العالمة السابعة الموت. ناقش كيف تستجيب العائلة والمجتمع لموت الرجل/المرأة. كيف يؤثر موت الرجل/المرأة على

 العائلة والمجتمع؟ 

 

بطها أو ر اجمع الفريقين معاً، واطلب من الفريق األول مدّ قطعة الحبل الخاصة بهم. يمكنك أن تطلب متطوعين إلمساك كال نهايتي الحبل

 مع الكراسي. اطلب من هذا الفريق أن يروي قصة حياة الرجل النموذجي/المرأة النموذجية في مجتمعاتهم. أعد ذلك مع الفريق الثاني. 

  اعكس: 1الخطوة 

لكي تطلب من المشاركين تلخيص الفروقات الرئيسية بين الرجل والمرأة في كل مرحلة من المراحل السبع. فرقين االنعكاس استخدم وقت 

 أو ثالثة فروقات كافية لكل مرحلة. 

إذا كان هناك متسعاً من الوقت، وإذا شعرت بأن المجموعة تستطيع التعامل مع النقاش، يمكنك طرح أسئلة اضافية إلكتشاف مدى فهمهم 

 تنشئة اإلجتماعية بين الجنسين. لل

  بالنسبة للرجال والنساء؟ العصر الحالي كيف تغيرت هذه التجارب في 

  هل تعتقد بأنها ستتغير في المستقبل؟ 

 منصف؟  هل تباين التجارب أمر 

  التدرب/التطبيق: 5الخطوة 

 الفروقات في أدوار الرجال والنساء في. سيشجع المشاركين على اإلستمرار في تحديد مالحظةنشاط بعد هذه الجلسة هو النشاط التدريبي 

 مجتمعاتهم. 

آخر في المجتمع حيث تكون أدوار الرجال والنساء مختلفة بشكل واضح. الحظ ما هي وموقفاً ما في المنزل موقفاً . حدد المالحظةنشاط 

 اإلختالفات. 

 

 في بداية الجلسة القادمة.   مالحظتهمنتائج  مشاركتكمنهم  وضح للمشتركين بأنك تريد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  1A2جلسة  -نساء : 1برنامج 

 تذكر أن تبدأ الجلسة بمراجعة النشاط الذي قام به المشاركون من الجلسة السابقة

 

 مقدمة إلى الجلسة

 والسلطة." النوع اإلجتماعيالعالقة بين سنكتشف في هذه الجلسة "

 

 األسئلة التالية اطرح: 1الخطوة 

  ما هو مفهومك عن "السلطة"؟ 

  التي تكون فيها السلطة مؤذية؟  األشكالما هي 

  ما هي األشكال التي يمكن فيها استخدام السلطة في الخير؟ 

 

 : اقترح 2الخطوة 

 لنساء تؤثر على مستوى سلطة كل منهما في وضع معين." للرجال ولتوقعات الدوار واألتعيين  في "إن الطريقة التي نقوم من خاللها

  

 : اكتشف3الخطوة 

مرتين، ويوجد خمس بطاقات مكتوب عليها "رجل" وخمس  2إلى  1بطاقات. البطاقات مرقمة من  12اعِط كل مشترك مجموعة من 

 امرأة.  2رجل،  2امرأة .....  1رجل،  1امرأة،  1رجل،  1آخرى مكتوب عليها "امرأة". بالتالي كل مشترك لديه البطاقات التالية: 

. من قرار اتخاذ عدم اختيارتهم؟ يجب أن تقرر. ال يمكنك اعلى الرجال أو على النساء في مجتمع صحأ"سأقرأ خمس ُجمل. هل الجملة 

 النوع اإلجتماعين تفسر قرارك. بعد قراءة كل جملة، سأمرر عليك هذا الصندوق. احتفظ بالبطاقة التي تحدد الممكن أن أطلب منك أ

 صندوق البطاقة التي تحدد نوع  اآلخر." لشخص الذي تنطبق عليه الجملة بشكل أصح، وضع في الل

ل على ذلك، "أستطيع الذهاب إلى المستشفى لوحدي لمناقشة مواضيع تتعلق بصحتي مع الطبيب على انفراد." إذا اعتقد المشترك أن كمثا

امرأة" في  1كتوب عليها "رجل"، ويضع البطاقة الم 1هذه الجملة هي أصح بالنسبة للرجال في مجتمعه، يحتفظ بالبطاقة المكتوب عليها "

 الصندوق. 

 يوجد خمس ُجمل. اقرأ جملة واحدة كل مرة، واطلب من المشتركين اإلحتفاظ بالبطاقة أو رميها حسب اعتقاده. 

 ": "أستطيع أن أصبح قائداً في مجتمعي وأقوم باتخاذ القرارات بشأن المجتمع." 1الجملة "

 ": "أستطيع المشي لوحدي ليالً في الطريق بأمان." 1الجملة "

 ": "أستطيع أن أقرر بأن أترك أطفالي الصغار في المنزل وأذهب للخارج إلى العمل أو لمالقاة أصدقائي." 1الجملة "

 ": "أستطيع الذهاب للمدرسة حتى أقرر أنه قد حان وقت مغادرتها." 1الجملة "

 خاذ القرارات حول كيفية انفاق مال العائلة." ": "أستطيع ات2الجملة "

 

 بعد انتهاء النشاط، اطلب من المشاركين احصاء عدد بطاقات الرجال والنساء المتبقية، ودّون الرقم. 

دوق من ن"تمثل البطاقات المتبقية في يديك من لديه السلطة األعلى في مجتمعك. هل هم الرجال أم النساء؟ تمثل البطاقات الموجودة في الص

 لديه السلطة األقل في مجتمعك. هل هم الرجال أم النساء؟"

 

  غعكساعكس: 4الخطوة 

 لكي تطلب من المشاركين النظر فيما تعنيه النتائج. االنعكاس وقت االنعكاساستخدم 

  من يمتلك السلطة األعلى في مجتمعك؟ 

  لماذا هذه هي الحالة؟ 

  ذلك صحيحاً؟ ما الذي يجعل ذلك مقبوالً؟ ما الذي يجعل 

  من هو المستفيد ومن هو غير المستفيد؟ 

  يقوم به الرجال والنساء في مجتمعك؟ يمكن أن كيف يؤثر اختالل التوازن هذا في السلطة على ما 

  كيف يؤثر اختالل التوازن هذا في السلطة على العالقات بين الرجال والنساء في مجتمعك؟ 

بعض المشاركين )وخاصة الرجال( قد يصرون على أن النساء لديهن سلطة أكبر في بعض الحاالت، وهذا األمر قد يكون صحيحاً. يجب 

أن تسألهم لماذا. هذه فرصة لك لتعلم اإلختالفات في عالقات السلطة بين الجنسين في المجتمع. كما أنها ستكون فرصة لتحدي المواقف إذا 



 

النوع  حول مناقشةال أو النشاط من القصدر قادرين على تقديم دليل يدعم موقفهم، كما أنهم قد يقاومون ببساطة كان المشاركون غي

  .والسلطة اإلجتماعي

 

 لتدرب/التطبيقا: 5الخطوة 

 تحديد اإلختالفات في السلطة بالنسبة للرجال والنساء في مجتمعهم. . سيشجع المشاركين على تفكيرنشاط بعد هذه الجلسة هو النشاط 

فكر في موقف في منزلك وفي موقف آخر في مجتمعك حيث يملك الرجال سلطة أكثر من النساء. ما هي األمور الممنوع . التفكيرنشاط 

 عليك فعلها في هذا الموقف؟ لماذا تعتقد أن عدم توازن القوى موجود؟ 

 في بداية الجلسة القادمة.   أفكارهم مشاركتكمنهم  للمشتركين بأنك تريدوضح 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1A3جلسة  -نساء : 2برنامج 

 تذكر أن تبدأ الجلسة بمراجعة النشاط الذي قام به المشاركون من الجلسة السابقة

 مقدمة إلى الجلسة

 وبين العوامل المساهمة فيه."  للعنف القائم على النوع اإلجتماعياإلختالفات بين السبب الجذري سنكتشف في هذه الجلسة "

 

 األسئلة التالية اطرح: 1الخطوة 

  لماذا يحدث العنف؟ 

  لماذا يحدث العنف ضد النساء والفتيات؟ 

 ؟ العنف القائم على النوع اإلجتماعيلماذا نسمي العنف ضد النساء والفتيات "ب" 

 



 

 : اقترح 2الخطوة 

م للعنف القائ. إن السبب الجذري العنف القائم على النوع اإلجتماعي "يوجد العديد من العوامل المساهمة التي قد تزيد من مخاطر حدوث 

هو عنف يرتكبه الشخص ضد شخص آخر  العنف القائم على النوع اإلجتماعي هو عدم المساواة بين الجنسين.   على النوع اإلجتماعي

 للحفاظ على سلطته الجندرية أو لتصحيح ما يراه خاطئاً أو سيئاً في األداء الجندري."

  

 : اكتشف3الخطوة 

حسب رأيهم، واكتب هذه القائمة على اللوح. قسم المشاركين  العنف القائم على النوع اإلجتماعي اطلب من المشاركين تقديم قائمة بأسباب 

 إلى ثنائيات، وخصص سبباً من األسباب الموجودة في القائمة لكل ثنائي. 

ون . الرابح سيكالعنف القائم على النوع اإلجتماعي السبب الذي أعطي لكم هو ليس أحد أسباب إلثبات أن حجة قصيرة "أريد منكم اعداد 

 يقدم الحجة األكثر اقناعاً."  الثنائي الذي

 حجتهم. لصياغة امنح الثنائيات حوالي عشر دقائق 

...( لتمثل ترتيب 1،1،1اجمع الثنائيات مجدداً واعِط كل مشارك بطاقة تصويت. ستحتوي بطاقة التصويت في عمودها األول على أرقام )

 . 12الحجة من  الحجج التي سيتم تقديمها، وفي العمود الثاني فراغات لهم لتقييم

تعني أن الحجة لم  1. النتيجة 12و 1"ستصوت على كم أنت مقتنع بالحجج التي تستمع إليها اآلن. بعد الحجة األولى عليك كتابة النتيجة بين 

اول وال تحتعني بأنك مقتنع تماماً بالحجة. هذا تصويت سري. ال تشارك اآلخرين نتائج التصويت،  12تكن مقنعة على اإلطالق، والنتيجة 

 الخاصة بك." الحجة التأثر بتصويت اآلخرين. ال تستطيع التصويت على 

. كرر ذلك من أجل كافة الثنائيات. اجمع بطاقات 1اطلب من الثنائي األول طرح حجتهم، وذكر المشاركين بالتصويت على الحجة رقم 

 التصويت واحسب النتائج. تستطيع القيام بذلك أثناء استراحة قصيرة. 

 أخبر المشاركين النتيجة وأعلن عن الحجة الرابحة. قدم جائزة صغيرة لكل شخص من الثنائي الرابح. 

 "أريد اآلن رواية حالة تحتوي على عنف. أريد منكم تحديد أسباب العنف في هذه الحالة." 

 

تمرار لكونه موظفاً كسواًل. زاهد يكون زاهد في عمله. هو ليس على عالقة جيدة مع مديره في العمل مؤخرًا، ومديره يصرخ عليه باس

ناع قمنزعجاً وغاضباً أثناء تواجده في العمل. هو محرج من األمور التي يقولها مديره عنه، ويعتقد بأنه مجتهد في العمل. ولكنه ال يستطيع ا

ركت. لم يكن زاهد منتبهاً وكانت مديره بذلك. في طريق عودته إلى المنزل ذلك المساء، اصطدم زاهد بأحد كبار السن بجانب السوبرما

الحادثة غير مقصودة. صاح المسن على زاهد بصوت عال لكي ينتبه أكثر. غضب زاهد ألنه كان خجاًل من حدوث ذلك علناً في الشارع. 

قوا بعض جيد، وألقرر التوقف قلياًل ليدردش مع أصدقائه قبل عودته إلى المنزل لكي يخفف من التوتر الذي أصابه. كان أصدقاؤه في مزاج 

شخص ضعيف جدًا لكي يدع مديره ه البد وأن زاهمديره يوبخه. قال أحد أصدقائه مازحاً بأن بأن النكات حول زاهد، قائلين بأنهم سمعوا

لب طإلى منزله، وجد بأن زوجته قد نامت. وهناك بعض الطعام على الطاولة لكنه قد برد. أيقظ زوجته و وصليعامله بهذه الطريقة. عندما 

دّها شمنها أن تعد له عشاءًا طازجاً. قالت له بأنها متعبة ويجب أن تنام لتستيقظ في الصباح الباكر لمساعدة والدتها في بعض األعمال. قام ب

من يدها وسحبها خارج السرير وصفعها على وجهها. صرخ عليها قائاًل "كيف تجرؤين على اهانتي برفض فعل ما أقوله لك". في اليوم 

لي رفض السماح لها بالذهاب لمنزل والدتها، وطلب من جاره أن يخبره في حال غادرت زوجته المنزل في ذلك اليوم. وافق الجار على التا

 طلبه. 

 

 بعد رواية هذه القصة، اطلب من المشاركين مناقشة ما الذي أدى إلى العنف في هذه الحالة. 

 

  اعكساعكس: 4الخطوة 

لكي تسأل المشاركين ما الذي قد وجدوه مقنعاً وما الذي وجدوه غير مقنع في الحجج المتنوعة إلثبات أن األسباب االنعكاس استخدم وقت 

 . العنف القائم على النوع اإلجتماعي الواردة في القائمة ليست أسباب 

  ؟ العنف القائم على النوع اإلجتماعي ما الذي يجعلك تعتقد بأن هذه العوامل قد سببت 

 دائماً عندما يكون هذا العامل موجوداً؟  العنف القائم على النوع اإلجتماعي  هل يحدث 

 

 ثم اطلب منهم مناقشة اختياراتهم ألسباب عنف زاهد ضد زوجته في الحالة المدروسة. 

  لماذا لم يصبح زاهد عنيفاً مع مديره، مع الرجل المسن، مع أصدقائه أو حتى مع ساقي الحانة؟ 

  من الذي سمح له أن يتصرف بعنف مع زوجته؟ 

  ما هو بالتالي سبب عنفه؟ 

 



 

فيما يلي بعض األسباب التي قد يطرحها المشاركون كسبب لعنف زاهد ضد زوجته، وبعض األفكار للمساعدة في تفسير أن هذه ليست 

 القائم على النوع اإلجتماعيأسباب لعنفه 

 وهو يعلم بأنهسلطة منهأعلى ه بها مديره." هو لم يصبح عنيفاً مع مديره. مديره "هو غاضب بسبب عمله والطريقة التي عامل ، 

 من المحتمل أن يخسر عمله إذا فعل. لذلك وعلى الرغم من كونه غاضباً، إال أنه أظهر بأنه يستطيع احتواء هذا الغضب. 

 بيهة بحالة مديره. هو اختار بأن ال يصبح عنيفاً "هو يشعر باإلحراج ألن الرجل المسن قد صرخ عليه في الشارع." هذه الحالة ش

 مع الرجل المسن، الذي كان السبب في احراجه، ألنه يعلم بأنه سيكون هناك عواقب لذلك.

  .هو منزعج من أصدقائه ألنهم سخروا منه". هو لم يغضب على أصدقائه على الرغم من أنهم سخروا منه" 

  ً ليتناوله." لقد مر بيوم محبط، وعدم وجود طعام ساخن ليتناوله قد يكون زاد من  "هو غاضب ألنه لم يكن هناك طعاماً الئقا

 احباطه وتوتره. 

  .زوجته عصت أمره." نحن ال نتصرف بعنف اتجاه أي شخص يعصي أوامرنا أو ال يفعل ما نطلبه منه" 

 

ص مثل جاره قد يدعمون سلوكه أيضاً. هذا ألن اختار زاهد التصرف بعنف ضد زوجته ألنه يعرف بأنه لن يكون هناك عواقب لذلك. أشخا

 عدم المساواة بين الجنسين متجذرة بعمق في نظامه المجتمعي وممارساته. 

 

  التدرب/التطبيق: 5الخطوة 

المشاركين على اإلستمرار في التفكير حول كيف أن عدم النشاطات ستشجع هذه  .مالحظة نشاطو حوارنشاط بعد هذه الجلسة هو النشاط 

 واحد. نشاط و أالنشاطين . يستطيع المشاركون اختيار تنفيذ  للعنف القائم على النوع اإلجتماعيالمساواة بين الجنسين هو السبب الجذري 

 يضرب نلماذا برأيه نصديق مقرب. اسألهتك أو . ابدأ محادثة مع امرأة تعرفها وتثق بها. قد تكون أختك أو والدتك أو ابنالحوارنشاط 

 بعض الرجال زوجاتهم. ال تسأل عن معلومات شخصية أو عن حاالت العنف التي تعرضن لها. اسأل فقط بشكل عام. 

حيث ترى رجالً يغضب. هذا قد يحدث في في منزلك أو في محيطك. راقب كيف يتعامل الرجل مع غضبه. هل موقفاً المالحظة. حدد نشاط 

 ؟ الموقفيصبح عنيفاُ؟ ما الذي سمح له بأن يصبح عنيفاً، أو ما الذي يمنعه عن أن يصبح عنيفاً في ذلك 

 

 القادمة. في بداية الجلسة هذين النشاطين بيّن للمشاركين بأنك تريد مناقشة نتائج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  2A1جلسة  - يافعاتفتيات : 2برنامج 

 مقدمة إلى الجلسة

 قد تم بناؤها اجتماعياً"  -الطريقة التي نتصرف بها كرجال ونساء- النوع اإلجتماعيفكرة أن سنكتشف في هذه الجلسة "

 

 األسئلة التالية اطرح: 1الخطوة 

  بشكل مختلف في مجتمعك؟  للفتيان والفتياتكيف يتم النظر 

  ما هي األمور التي ساهمت في وجود هذه اإلختالفات؟ 

  ما هو رأيك حيال هذه اإلختالفات؟ 

 : اقترح 2الخطوة 

 بين يةاالجتماع التنشئة. نسمي هذه العملية التأثيرات من معقدة شبكة"إن اختالف األدوار بين الرجال والنساء في المجتمع قد نشأ ضمن 

 كيفية تصرفنا كرجال ونساء ليست أمراً طببيعياً، بل أمراً تم بناؤه." أن . وهي تعني الجنسين

 : اكتشف3الخطوة 

مربوطة به. يجب أن تكون  مطاطة مثالً(قسم المشاركين إلى فريقين. أعط كل فريق قطعة كبيرة من حبل يحتوي على ست عالمات )

 ان مختلفة، بحيث يكون هناك لون واحد لكل قطعة من الحبل. حدد فريقاً واحداً ليمثل الرجل والفريق اآلخر يمثل المرأة. العالمات ذات ألو

في مجتمعك. وتمثل العالمات الست على الحبل مراحل مختلفة من حياة الشخص. سنعمل عادية /فتاة عادي"الحبل الذي لديك يمثل حياة فتى 

اة الشخص. سأقدم مرحلة واحدة من المراحل الست، وسأطرح عليكم بعض األسئلة للنظر فيها. سيكون لديك على مراحل مختلفة من حي

الوقت لمناقشة رد فريقك على هذه األسئلة. سنعمل على هذه المراحل الست واحدة بعد األخرى. ثم سيُطلب من فريقك لمشاركة قصة عن 

 في مجتمعك. " عادية /فتاة عاديفتى 

يستطيع الفريقان الجلوس على جانبي الغرفة إلجراء نقاشاتهم. خذ الفريقين عبر مراحل مختلفة من الحياة. اطلب من الفريقين أن يناقشوا 

في تلك المرحلة. من األفضل أن يتم طرح مرحلة واحدة في كل مرة، واعطاء الوقت الكافي للمشتركين  فتاةأو  فتىماذا يعني بأن تكون 

 مرحلة قبل اإلنتقال إلى المرحلة التالية. لمناقشة ال

 هي كما يلي:  الستالمراحل 

  ى. ، وكيف يعاملون الطفل الذكر/األنثالفتاة/الفتىتمثل العالمة األولى الوالدة. ناقش كيف تتفاعل العائلة والمجتمع على والدة 

 ن البلوغ. كيف تتغير الحياة بالنسبة لهم؟ هل هناك تمثل العالمة الثانية البلوغ. ناقش ماذا يحدث للفتى/الفتاة عندما يصل لس

 طقوس معينة بمناسبة بلوغ هذه المرحلة؟ كيف يعامل األشخاص اآلخرون الفتى/الفتاة في هذه المرحلة؟ 

  ا؟ هالمدرسة. ناقش نوع التعليم الذي يحصل عليه الفتى/الفتاة. إلى متى يستمر؟ ما هي المواد التي يدرسونالثالثة تمثل العالمة

الفتى/الفتاة في التعليم وأنواع المواد  ايقضيهالتي  المدة طول العوامل الي ثؤثر علىكيف يعاملهم الوالدان والمدرسون؟ ما هي 

 المسموح لهم بدراستها؟ 

  الزواج. ناقش ماذا يحدث للرجل/المرأة قبل وأثناء وبعد مراسم الزواج. الرابعة تمثل العالمة 

  في البيت. ما هي مسؤولياتهما؟ ماذا يفعالن عندما يكونان في المنزل؟  الفتاة/الفتىيت العائلة. ناقش أدوار بالخامسة تمثل العالمة 



 

  فيما يتعلق بالعمل. ما هي األعمال التي يستطيعان القيام بها؟ ما هو المتوقع الفتى/الفتاة العمل. ناقش أدوار السادسة تمثل العالمة

 انها؟ منهما؟ ما هي الفرص التي يمتلك

 

اجمع الفريقين معاً، واطلب من الفريق األول مدّ قطعة الحبل الخاصة بهم. يمكنك أن تطلب متطوعين إلمساك كال نهايتي الحبل أو ربطها 

 في مجتمعاتهم. أعد ذلك مع الفريق الثاني. العادية الفتاة  /العاديالفتى مع الكراسي. اطلب من هذا الفريق أن يروي قصة حياة 

 

 

  اعكس: 4الخطوة 

. فرقين أو لستافي كل مرحلة من المراحل  الفتى والفتاةلكي تطلب من المشاركين تلخيص الفروقات الرئيسية بين االنعكاس استخدم وقت 

 ثالثة فروقات كافية لكل مرحلة. 

أسئلة اضافية إلكتشاف مدى فهمهم إذا كان هناك متسع من الوقت، وإذا شعرت بأن المجموعة تستطيع التعامل مع النقاش، يمكنك طرح 

 للتنشئة اإلجتماعية بين الجنسين. 

  ؟ للفتيان والفتياتبالنسبة الوقت الراهن كيف تغيرت هذه التجارب في 

  هل تعتقد بأنها ستتغير في المستقبل؟ 

  التجارب أمراً منصفاً؟ في تباين يعد هذا الهل 

  التدرب/التطبيق: 5الخطوة 

في فتيات الفتيان وال. سيشجع المشاركين على اإلستمرار في تحديد الفروقات في أدوار مالحظةنشاط بعد هذه الجلسة هو  النشاط التدريبي

 مجتمعاتهم. 

مختلفة بشكل واضح. الحظ ما هي الفتيان والفتيات آخر في المجتمع حيث تكون أدوار وموقفاً ما في المنزل موقفاً . حدد المالحظةنشاط 

 اإلختالفات. 

 

 في بداية الجلسة القادمة.   النشاطنتائج  مشاركتكمنهم  للمشتركين بأنك تريد بيّن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  2A2جلسة  - يافعاتفتيات : 2برنامج 

 تذكر أن تبدأ الجلسة بمراجعة النشاط الذي قام به المشاركون من الجلسة السابقة

 

 مقدمة إلى الجلسة

 والسلطة." النوع اإلجتماعيالعالقة بين سنكتشف في هذه الجلسة "

 

 األسئلة التالية اطرح: 1الخطوة 

  ما هو مفهومك عن "السلطة"؟ 

  التي تكون فيها السلطة مؤذية؟  األشكالما هي 

  ما هي األشكال التي يمكن فيها استخدام السلطة في الخير؟ 

 

 : اقترح 2الخطوة 

 لرجال والنساء تؤثر على مستوى سلطة كل منهما في وضع معين." لتوقعات الدوار واأل"إن الطريقة التي نقوم من خاللها تعيين 

  

 : اكتشف3الخطوة 

 اعِط كل مشترك بطاقة حياة. 

"تسمح لك بطاقة الحياة هذه بالتجول في الغرفة بحرية والتفاعل مع اآلخرين بحرية. تجولوا في الغرفة ورحبوا ببعضكم ودردشوا مع 

 بعضكم البعض." 

 د بضع دقائق، أوقف المشاركين. بع

 "تخيل أنك تعيش في مجتمع جديد. يتعهد هذا المجتمع الجديد بأربع حريات لكل فرد من أفراده يحمل بطاقة الحياة." 

 زود كل مشترك بأربعة بطاقات أخرى. كل بطاقة تمثل احدى الحريات األربع. الحريات هي: 

 حرية اكتساب المال 

 حرية الحركة 

  حرية الوصول للتعليم والخدمات الصحية 

  حرية اتخاذ القرارات 

 "تابعوا الدردشة مع بعضكم البعض."

 بعد بضع دقائق، أوقف المشاركين. 

 اعِط كل مشارك بطاقة أخرى. نصف البطاقات يوجد عليه دائرة والنصف اآلخر يوجد عليه مربع. 

 ئر والمربعات متساوية. اقضوا بعض الوقت في معرفة بعضكم البعض بشكل أفضل." الدوا"تمثل هذه البطاقة موقعك في المجتمع الجديد. 

 بعد بضع دقائق، أوقف المشاركين. 

"لقد تغير الوضع في مجتمعكم فجأة. الدوائر اآلن في موقع أعلى من المربعات. تملك الدوائر اآلن الحق في سلب الحقوق من المربعات. 

تجنب الدوائر. إذا أرادت الدائرة التحدث مع المربع، فيجب على المربع أن يطيعها. أريدكم اآلن التجول  هذا ال يعني أن المربعات تستطيع

في مجتمعكم الجديد مرة أخرى. عندما أصفق بيدي يجب على الجميع التوقف في أماكنهم. إذا كانت الدائرة تتحدث مع المربع في تلك 

ندما يحدث عوبطاقات المربع،  ذأحد حقوقه، تستطيع أخذ أحد البطاقات من المربع. بمجرد نفاالنقطة، تستطيع الدائرة أن تسلب من المربع 

 مرة أخرى، يجب على المربعات تسليم بطاقات الحياة الخاصة بهم، ولم يعد بإمكانهم التجول أو التحدث."  )الدوائر تطلب أحد الحقوق( ذلك

 اقفين في الغرفة. يبقى بعض المشاركون وهذه اللعبة حتى  اجراء تابع

 

 دوائر ومربعات.  -قسم المشاركين إلى فريقين

 "أريد منكم مناقشة بعض األسئلة، واإلستعداد لمشاركة أفكاركم مع مجموعة أكبر." 

 األسئلة هي: 

 في المجتمع الجديد؟ ن ألول مرةشتع نماذا كان شعورك عندما كنت 

  ماذا كان شعورك عندما كانت تُمنح لك حقوقك؟ 

  ماذا كان شعورك عندما تم تقسيمكم إلى دوائر ومربعات؟ 

 ماذا كان شعورك عندما قيل لك أن لديك صالحيات أقل من الدوائر؟  -المربعات 

 ماذا كان شعورك عندما لك أن لديك صالحيات أكثر من المربعات؟  -الدوائر 



 

 ة الحياة؟ ماذا كان شعورك عندما بدأت تخسر حقوقك أو عندما خسرت بطاق -المربعات 

 ماذا كان شعورك عندما سلبت حقوق المربعات منهم أو سلبت منهم بطاقة الحياة؟  -الدوائر 

 

 . إجاباتهماطلب من المشاركين مناقشة ومشاركة 

 

  اعكس: 4الخطوة 

 والسلطة.  النوع اإلجتماعيالتفكير في العالقة بين  لكي تطلب من المشاركيناالنعكاس استخدم وقت 

  هل يستحق الجميع في المجتمع الحصول على الحقوق نفسها؟ 

  ماذا يحدث عندما يُمنح لمجموعة من الناس حقوق أكثر من اآلخرين؟ 

  في مجتمعك، كيف يتم تقسيم الناس إلى فئات مختلفة )مربعات ودوائر(؟ 

  ما هي الفئة التي تملك صالحيات أكثر من اآلخرين؟ 

  النساء صالحيات أكثر في مجتمعك؟ أم هل للرجال 

 

  التدرب/التطبيق: 5الخطوة 

  .نمعهومجت نمن السلطة في عائالتهن التفكير حول موقعهعلى  ات. سيشجع المشاركمالحظةنشاط بعد هذه الجلسة هو  النشاط التدريبي

لطة سبمن يملك  يعلى اإلطالق. فكرسلطة محدودة أو ليس لديك سلطة لديك  هبأن ينموقفاً خالل اليوم عندما تشعر يحدد. المالحظةنشاط 

 عليك ولماذا. ما هو األمر الذي يمنعك ذلك من القيام به؟ إذا كنت فتى، كيف يمكن لألمور أن تكون مختلفة في هذا الموقف؟ 

 في بداية الجلسة القادمة.   حول السلطة في تلك المواقف نمالحظاته مشاركتك نمنه بأنك تريد اتوضح للمشترك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2A3جلسة  - يافعاتفتيات : 2برنامج 

 تذكر أن تبدأ الجلسة بمراجعة النشاط الذي قام به المشاركون من الجلسة السابقة

 

 مقدمة إلى الجلسة

 وبين العوامل المساهمة فيه."  للعنف القائم على النوع اإلجتماعياإلختالفات بين السبب الجذري سنكتشف في هذه الجلسة "

 

 األسئلة التالية اطرح: 1الخطوة 

  لماذا يحدث العنف؟ 

  لماذا يحدث العنف ضد النساء والفتيات؟ 

 ؟ العنف القائم على النوع اإلجتماعيلماذا نسمي العنف ضد النساء والفتيات "ب" 

 

 : اقترح 2الخطوة 



 

م للعنف القائ. إن السبب الجذري العنف القائم على النوع اإلجتماعي "يوجد العديد من العوامل المساهمة التي قد تزيد من مخاطر حدوث 

هو عنف يرتكبه الشخص ضد شخص آخر  العنف القائم على النوع اإلجتماعي هو عدم المساواة بين الجنسين.   على النوع اإلجتماعي

 الجندرية أو لتصحيح ما يراه خاطئاً أو سيئاً في األداء الجندري."للحفاظ على سلطته 

  

 : اكتشف3الخطوة 

 ارِو للمشاركين بداية القصة. 

 تعرفت أميرة على فتى من عمرها عبر الواتس أب. كانت تراسله كل يوم. لم يتسنى لها بعد أن تقابله ألنه يعيش في مدينة ثانية. لكنه بدا

كانت تدردش معه. أرسل لها أحد األيام رسالة قال فيها: "أنا حقاً أتطلع لمقابلتك. أتمنى أن نتزوج يوماً ما." هذه الرسالة لطيفاً جدًا عندما 

جعلت أميرة في منتهى السعادة. أرسل لها الحقاً رسالة أخرى طالباً منها ارسال بعض الصور لها عبر الواتس أب. لم تشعر أميرة بأنها 

ك، لكن الفتى قال لها بأنه لن يكلمها مرة أخرى إال إذا أرسلت له الصور. أخبرها بأنه ينبغي عليها فعل ما يقوله لها، ألنهما مرتاحة للقيام بذل

 وهو ال يرغب بإخبار عائلتها من اآلن بأنها ال تطيعه.، مخطوبان اآلن

 

 سؤاالً واحداً كل مرة، واعطاء الفريقين يجب أن تسأل أسئلتك.قصة بناءاً على  يؤلفكل فريق بأن  لكين إلى فريقين، واسأارالمش قّسم

 الوقت الكافي لمناقشة كيفية سير القصة. 

 ." بتمثيل مسرحيته في نهاية النشاطيقوم كل فريق  لتكون كمسرحية، وبالتالي "أريدكم أن تؤلفوا قصة

 

 األسئلة لمساعدة الفريقين على تطوير قصتيهما.  استخدم

  ل الصور. ماذا يحدث بعد ذلك؟ على إرسا أميرةوافقت 

 ماذا يحدث بعد ذلك؟ أميرةصدقائه، أحدهم يعرف ألالصور  الفتى يرسل . 

  بسرعة. ماذا يحدث بعد ذلك؟ من هذا الفتى وع الصور. يصرون على أن تتزوج موض أميرةتكتشف عائلة 

  في الخارج طوال اليوم في العمل، ويأتي إلى البيت مساءاً فقط لتناول  زوجها الجديدحامل بطفلها األول.  أميرةسريعاً تصبح

 طعامه. ماذا يحدث بعد ذلك؟ 

  مع أصدقائه قبل قدومه إلى المنزل. ماذا يحدث بعد ذلك؟  بالبقاء خارج البيت لوقت متأخر  زوجهايرغب 

  ي أحد األيام للذهاب أميرة ففي الخارج. تضطر  عندما يكون هو ، لكي ال تغادر المنزلأميرةمن جاره أن يراقب  زوجهايطلب

 إلى الخارج لشراء الطعام. ماذا يحدث بعد ذلك؟ 

  ماذا يحدث بعد ذلك؟ تي تعاني منها في المنزلوالدها حول المشاكل الأميرة تخبر . 

 

 سرحية. كل فريق ليمثلوا نسختهم من الم في لتحضير مسرحيتيهما، ثم اسألالفريقين بعض الوقت اإلضا امنح 

  

 . قد يساعد على ذلك طرح بعض األسئلةأسباب المشاكل التي تقع فيها أميرةعد تمثيل كل فريق مسرحيته، اسأل المشاركين لتحديد ب

 اإلضافية للحصول على بعض اإلجابات من المشتركين. 

 

  الصور؟  الفتىلماذا طلب 

  بأنه يجب عليها ارسال الصور؟  أميرةلماذا شعرت 

  منزعجة عندما اكتشفوا موضوع الصور؟  أميرةلماذا كانت عائلة 

 ؟ منها وجهالماذا غضب ز 

  ؟ أميرةمن جاره أن يراقب  الزوجلماذا طلب 

  ما طلبه منها؟  أميرةبالشكل الذي قام به عندما لم تفعل  الزوجلماذا كان رد فعل 

 

 قم بتعليم األسباب المحددة على القائمة التي ال عالقة لها بالمساواة بين الجنسين. اإلجابات على اللوح.  اكتب

 " .القصة هذه في أميرة منه تعاني الذي العنف سبب هو األسباب هذه من سبب كل يكون ال لماذا"أراهن بأنني أستطيع أن أعطي سبباً 

 

المشتركين إذا كان بإمكانهم أيضاً التفكير في سبب لماذا هذه  حدة، واسأللى القائمة كالً على كل سبب من األسباب الموجودة ع ابحث

 .  للعنف القائم على النوع اإلجتماعياإلجابة هي ليست سبباً 

 

  اعكس: 4الخطوة 



 

 أن يشاركوا ما تعلموه من هذا النشاط. المشاركين  تطلب منلكي  وقت االنعكاساستخدم 

  كان سببه هذه العوامل الموجودة في القائمة؟  العنف القائم على النوع اإلجتماعي ما الذي جعلك أوالً تعتقد بأن 

  دائماً عندما تتوفر هذه العوامل؟  العنف القائم على النوع اإلجتماعي هل يحدث 

  ؟ العنف القائم على النوع اإلجتماعي لماذا أميرة، أو أي فتاة مثلها، تحديداً تحت خطر 

  ؟ العنف القائم على النوع اإلجتماعي لسبب حدوث هل غيّر النشاط نظرتك 

 

  التدرب/التطبيق: 5الخطوة 

على اإلستمرار في التفكير حول كيف أن عدم المساواة بين  المشاركاتشجع هذه سي. مالحظةنشاط هذه الجلسة هو بعد  النشاط التدريبي

 .  للعنف القائم على النوع اإلجتماعيالجنسين هو السبب الجذري 

غضبه. هل  مع الفتىكيف يتعامل  ييغضب. هذا قد يحدث في في منزلك أو في محيطك. راقب فتى نحيث ترىموقفاً  ي. حددالمالحظةنشاط 

 يصبح عنيفاُ؟ ما الذي سمح له بأن يصبح عنيفاً، أو ما الذي يمنعه عن أن يصبح عنيفاً في ذلك الوضع؟ 

 

 في بداية الجلسة القادمة. نمالحظاتهبأنك تريد مناقشة نتائج  اتبيّن للمشارك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3A1جلسة  - رجال: 3برنامج 

 مقدمة إلى الجلسة

  قد تم بناؤها اجتماعياً."  -طريقة تصرفنا كرجال ونساء- النوع اإلجتماعيفكرة أن سنكتشف في هذه الجلسة "

 

 األسئلة التالية اطرح: 1الخطوة 

  كيف يتم النظر للرجال والنساء بشكل مختلف في مجتمعك؟ 

  ما هي األمور التي ساهمت في وجود هذه اإلختالفات؟ 

  ما هو رأيك حيال هذه اإلختالفات؟ 

 : اقترح 2الخطوة 

 بين يةاالجتماع التنشئة. نسمي هذه العملية التأثيرات من معقدة شبكة"إن اختالف األدوار بين الرجال والنساء في المجتمع قد نشأ ضمن 

 كيفية تصرفنا كرجال ونساء ليست أمراً طببيعياً، بل أمراً تم بناؤه." أن . وهي تعني الجنسين

 : اكتشف3الخطوة 

مربوطة به. يجب أن تكون  مطاطة مثالً(قسم المشاركين إلى فريقين. أعط كل فريق قطعة كبيرة من حبل يحتوي على سبع عالمات )

 وان مختلفة، بحيث يكون هناك لون واحد لكل قطعة من الحبل. حدد فريقاً واحداً ليمثل الرجل والفريق اآلخر يمثل المرأة. العالمات ذات أل

في مجتمعك. وتمثل العالمات السبع على الحبل مراحل مختلفة من حياة الشخص. عادية /امرأة عادي"الحبل الذي لديك يمثل حياة رجل 

حياة الشخص. سأقدم مرحلة واحدة من المراحل السبع، وسأطرح عليكم بعض األسئلة للنظر فيها. سيكون  سنعمل على مراحل مختلفة من

لديك الوقت لمناقشة رد فريقك على هذه األسئلة. سنعمل على هذه المراحل السبعة واحدة بعد األخرى. ثم سيُطلب من فريقك لمشاركة قصة 

 في مجتمعك. " عادية /امرأة عاديعن رجل 

طيع الفريقان الجلوس على جانبي الغرفة إلجراء نقاشاتهم. خذ الفريقين عبر مراحل مختلفة من الحياة. اطلب من الفريقين أن يناقشوا يست

ماذا يعني بأن تكون رجالً أو امرأة في تلك المرحلة. من األفضل أن يتم طرح مرحلة واحدة في كل مرة، واعطاء الوقت الكافي للمشتركين 

 مرحلة قبل اإلنتقال إلى المرحلة التالية. لمناقشة ال

 المراحل السبع هي كما يلي: 

  .تمثل العالمة األولى الوالدة. ناقش كيف تتفاعل العائلة والمجتمع على والدة الرجل/المرأة، وكيف يعاملون الطفل الذكر/األنثى 



 

  تمثل العالمة الثانية المدرسة. ناقش نوع التعليم الذي يحصل عليه الفتى/الفتاة. إلى متى يستمر؟ ما هي المواد التي يدرسونها؟

اد الفتى/الفتاة في التعليم وأنواع المو ايقضيهالتي  المدة  طولالعوامل التي تؤثر على كيف يعاملهم الوالدان والمدرسون؟ ما هي 

 ستها؟ المسموح لهم بدرا

  .تمثل العالمة الثالثة الزواج. ناقش ماذا يحدث للرجل/المرأة قبل وأثناء وبعد مراسم الزواج 

  تمثل العالمة الرابعة بيت العائلة. ناقش أدوار الرجل/المرأة في البيت. ما هي مسؤولياتهما؟ ماذا يفعالن عندما يكونان في

 المنزل؟ 

 ر الرجل/المرأة فيما يتعلق بالعمل. ما هي األعمال التي يستطيعان القيام بها؟ ما هو تمثل العالمة الخامسة العمل. ناقش أدوا

 المتوقع منهما؟ ما هي الفرص التي يمتلكانها؟ 

  دوار ؟ ما هي األتقديمهماتمثل العالمة السادسة سن الشيخوخة. كيف يتم معاملة الرجل/المرأة عندما يتقدمان في العمر؟ كيف يتم

 في المجتمع؟ التي يلعبانها 

  تمثل العالمة السابعة الموت. ناقش كيف تستجيب العائلة والمجتمع لموت الرجل/المرأة. كيف يؤثر موت الرجل/المرأة على

 العائلة والمجتمع؟ 

 

عقد كل  نالمشههاركيالخاص به. يمكنك أن تطلب من  يفرد الحبلاجمع كالً من الفريقين مع بعضهههم البعض. اطلب من الفريق األول أن يقدم 

في مجتمعه. كرر ذلك مع المجموعة  اعتياديةامرأة /عادي لفريق نفسههههههه رواية قصههههههة لحياة رجلطرف أو ربطه بالكراسههههههي. اطلب من ا

 األخرى.

 

 

  اعكس: 4الخطوة 

لكي تطلب من المشاركين تلخيص الفروقات الرئيسية بين الرجل والمرأة في كل مرحلة من المراحل السبع. فرقين  وقت االنعكاساستخدم 

 أو ثالثة فروقات كافية لكل مرحلة. 

إذا كان هناك متسع من الوقت، وإذا شعرت بأن المجموعة تستطيع التعامل مع النقاش، يمكنك طرح أسئلة اضافية إلكتشاف مدى فهمهم 

 نشئة اإلجتماعية بين الجنسين. للت

  بالنسبة للرجال والنساء؟ الوقت الراهن كيف تغيرت هذه التجارب في 

  هل تعتقد بأنها ستتغير في المستقبل؟ 

 تباين التجارب أمراً منصفاً؟  يعد هل 

   ؟بأنها منصفةلمختلفة رب التجار هذه االعتباافي ن سيأخذء لنساأن اتعتقد هل 

 

  التدرب/التطبيق: 5الخطوة 

. سيشجع المشاركين على اإلستمرار في تحديد الفروقات في أدوار الرجال والنساء في مالحظةنشاط بعد هذه الجلسة هو  النشاط التدريبي

 مجتمعاتهم. 

ح. الحظ ما هي آخر في المجتمع حيث تكون أدوار الرجال والنساء مختلفة بشكل واضوموقفاً ما في المنزل موقفاً . حدد المالحظةفعل 

 اإلختالفات. 

 

 في بداية الجلسة القادمة.   مالحظتهمنتائج  مشاركتكمنهم  وضح للمشتركين بأنك تريد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3A2جلسة  -رجال : 3برنامج 

 تذكر أن تبدأ الجلسة بمراجعة النشاط الذي قام به المشاركون من الجلسة السابقة

 

 مقدمة إلى الجلسة

 والسلطة." النوع اإلجتماعيالعالقة بين سنكتشف في هذه الجلسة "

 

 األسئلة التالية اطرح: 1الخطوة 

  ما هو مفهومك عن "السلطة"؟ 

  التي تكون فيها السلطة مؤذية؟  األشكالما هي 

  ما هي األشكال التي يمكن فيها استخدام السلطة في الخير؟ 

 

 : اقترح 2الخطوة 

 لرجال والنساء تؤثر على مستوى سلطة كل منهما في وضع معين." لتوقعات الدوار واأل"إن الطريقة التي نقوم من خاللها تعيين 

  

 : اكتشف3الخطوة 

مرتين، ويوجد خمس بطاقات مكتوب عليها "رجل" وخمس  2إلى  1بطاقات. البطاقات مرقمة من  12اعِط كل مشترك مجموعة من 

 امرأة.  2رجل،  2امرأة .....  1رجل،  1امرأة،  1رجل،  1ا "امرأة". بالتالي كل مشترك لديه البطاقات التالية: آخرى مكتوب عليه

. من قرار اتخاذ عدم اختيارعلى الرجال أو على النساء في مجتماعتهم؟ يجب أن تقرر. ال يمكنك  أصح"سأقرأ خمس ُجمل. هل الجملة 

 النوع اإلجتماعيالممكن أن أطلب منك أن تفسر قرارك. بعد قراءة كل جملة، سأمرر عليك هذا الصندوق. احتفظ بالبطاقة التي تحدد 

 اآلخر."  النوع اإلجتماعيلشخص الذي تنطبق عليه الجملة بشكل أصح، وضع في الصندوق البطاقة التي تحدد ل

مستشفى لوحدي لمناقشة مواضيع تتعلق بصحتي مع الطبيب على انفراد." إذا اعتقد المشترك أن كمثال على ذلك، "أستطيع الذهاب إلى ال

امرأة" في  1رجل"، ويضع البطاقة المكتوب عليها " 1هذه الجملة هي أصح بالنسبة للرجال في مجتمعه، يحتفظ بالبطاقة المكتوب عليها "

 الصندوق. 

 اطلب من المشتركين اإلحتفاظ بالبطاقة أو رميها حسب اعتقاده. يوجد خمس ُجمل. اقرأ جملة واحدة كل مرة، و

 ": "أستطيع أن أصبح قائداً في مجتمعي وأقوم باتخاذ القرارات بشأن المجتمع." 1الجملة "

 ": "أستطيع المشي لوحدي ليالً في الطريق بأمان." 1الجملة "

 نزل وأذهب للخارج إلى العمل أو لمالقاة أصدقائي." ": "أستطيع أن أقرر بأن أترك أطفالي الصغار في الم1الجملة "

 ": "أستطيع الذهاب للمدرسة حتى أقرر أنه قد حان وقت مغادرتها." 1الجملة "

 ": "أستطيع اتخاذ القرارات حول كيفية انفاق مال العائلة." 2الجملة "

 

 المتبقية، ودّون الرقم. بعد انتهاء النشاط، اطلب من المشاركين احصاء عدد بطاقات الرجال والنساء 

 "تمثل البطاقات المتبقية في يديك من لديه السلطة األعلى في مجتمعك. هل هم الرجال أم النساء؟ تمثل البطاقات الموجودة في الصندوق من

 لديه السلطة األقل في مجتمعك. هل هم الرجال أم النساء؟"

 



 

  اعكس: 4الخطوة 

 لكي تطلب من المشاركين النظر فيما تعنيه النتائج.  وقت االنعكاساستخدم 

  من يمتلك السلطة األعلى في مجتمعك؟ 

  لماذا هذه هي الحالة؟ 

  ما الذي يجعل ذلك مقبوالً؟ ما الذي يجعل ذلك صحيحاً؟ 

  من هو المستفيد ومن هو غير المستفيد؟ 

  في مجتمعك؟ القيام به نساء لرجال والل يمكنكيف يؤثر اختالل التوازن هذا في السلطة على ما 

  كيف يؤثر اختالل التوازن هذا على العالقات بين الرجال والنساء في مجتمعك؟ 

بعض المشاركين )وخاصة الرجال( قد يصرون على أن النساء لديهن سلطة أكبر في بعض الحاالت، وهذا األمر قد يكون صحيحاً. يجب 

فات في عالقات السلطة بين الجنسين في المجتمع. كما أنها ستكون فرصة لتحدي المواقف إذا أن تسألهم لماذا. هذه فرصة لك لتعلم اإلختال

النوع  حول مناقشةال أو النشاط من القصدكان المشاركون غير قادرين على تقديم دليل يدعم موقفهم، كما أنهم قد يقاومون ببساطة 

  .والسلطة اإلجتماعي

 

  التدرب/التطبيق: 5الخطوة 

. سيشجع المشاركين على تحديد اإلختالفات في السلطة بالنسبة للرجال والنساء في عملي نشاطبعد هذه الجلسة هو  التدريبيالنشاط 

 مجتمعهم. 

. محيطكفي المنزل أو في  الموقفألنك رجل. يمكن أن يكون هذا  السلطةتعلم أن لديك المزيد من  كنتحدد موقفاً واحداً . العمليالنشاط 

ً موقفيجب أن يكون   دم ع، جّرب شيئًا مختلفًا لتغيير  مرة أخرى الموقفذلك  يحدثلديك المزيد من السلطة على النساء. عندما  يكون حيث ا

 . على سبيل المثال ، بدالً من اتخاذ قرار ، اسأل زوجتك عما ستفعله في هذا الموقف.السلطة المساواة في

 مع بداية الجلسة القادمة. السلطة عدم التساوي فيوغيروا حالة  الحظواكيف  مشاركتك المشاركين منترغب وضح بأنك 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  3A3جلسة  - رجال: 3برنامج 

 تذكر أن تبدأ الجلسة بمراجعة النشاط الذي قام به المشاركون من الجلسة السابقة

 

 مقدمة إلى الجلسة

 وبين العوامل المساهمة فيه."  للعنف القائم على النوع اإلجتماعياإلختالفات بين السبب الجذري سنكتشف في هذه الجلسة "

 

 األسئلة التالية اطرح: 1الخطوة 

  لماذا يحدث العنف؟ 

  لماذا يحدث العنف ضد النساء والفتيات؟ 

 ؟ العنف القائم على النوع اإلجتماعيلماذا نسمي العنف ضد النساء والفتيات "ب" 

 

 : اقترح 2الخطوة 

م للعنف القائ. إن السبب الجذري العنف القائم على النوع اإلجتماعي "يوجد العديد من العوامل المساهمة التي قد تزيد من مخاطر حدوث 

هو عنف يرتكبه الشخص ضد شخص آخر  العنف القائم على النوع اإلجتماعي هو عدم المساواة بين الجنسين.   على النوع اإلجتماعي

 للحفاظ على سلطته الجندرية أو لتصحيح ما يراه خاطئاً أو سيئاً في األداء الجندري."

  

 : اكتشف3الخطوة 

حسب رأيهم، واكتب هذه القائمة على اللوح. قسم المشاركين  العنف القائم على النوع اإلجتماعي اطلب من المشاركين تقديم قائمة بأسباب 

 إلى ثنائيات، وخصص سبباً من األسباب الموجودة في القائمة لكل ثنائي. 

ون . الرابح سيكالعنف القائم على النوع اإلجتماعي "أريد منكم اعداد حجة قصيرة إلثبات أن السبب الذي أعطي لكم هو ليس أحد أسباب 

 يقدم الحجة األكثر اقناعاً."  الثنائي الذي

 حجتهم. لصياغة امنح الثنائيات حوالي عشر دقائق 

...( لتمثل ترتيب 1،1،1اجمع الثنائيات مجدداً واعِط كل مشارك بطاقة تصويت. ستحتوي بطاقة التصويت في عمودها األول على أرقام )

 . 12الحجة من  الحجج التي سيتم تقديمها، وفي العمود الثاني فراغات لهم لتقييم

تعني أن الحجة لم  1. النتيجة 12و 1"ستصوت على كم أنت مقتنع بالحجج التي تستمع إليها اآلن. بعد الحجة األولى عليك كتابة النتيجة بين 

اول وال تحتعني بأنك مقتنع تماماً بالحجة. هذا تصويت سري. ال تشارك اآلخرين نتائج التصويت،  12تكن مقنعة على اإلطالق، والنتيجة 

 التأثر بتصويت اآلخرين. ال تستطيع التصويت على حجتك الخاصة بك." 

. كرر ذلك من أجل كافة الثنائيات. اجمع بطاقات 1اطلب من الثنائي األول طرح حجتهم، وذكر المشاركين بالتصويت على الحجة رقم 

 التصويت واحسب النتائج. تستطيع القيام بذلك أثناء استراحة قصيرة. 

 بر المشاركين النتيجة وأعلن عن الحجة الرابحة. قدم جائزة صغيرة لكل شخص من الثنائي الرابح. أخ

 "أريد اآلن رواية حالة تحتوي على عنف. أريد منكم تحديد أسباب العنف في هذه الحالة." 

 

رار لكونه موظفاً كسواًل. زاهد يكون زاهد في عمله. هو ليس على عالقة جيدة مع مديره في العمل مؤخرًا، ومديره يصرخ عليه باستم

ناع قمنزعجاً وغاضباً أثناء تواجده في العمل. هو محرج من األمور التي يقولها مديره عنه، ويعتقد بأنه مجتهد في العمل. ولكنه ال يستطيع ا

ت. لم يكن زاهد منتبهاً وكانت مديره بذلك. في طريق عودته إلى المنزل ذلك المساء، اصطدم زاهد بأحد كبار السن بجانب السوبرمارك

الحادثة غير مقصودة. صاح المسن على زاهد بصوت عال لكي ينتبه أكثر. غضب زاهد ألنه كان خجاًل من حدوث ذلك علناً في الشارع. 

ألقوا بعض د، وقرر التوقف قلياًل ليدردش مع أصدقائه قبل عودته إلى المنزل لكي يخفف من التوتر الذي أصابه. كان أصدقاؤه في مزاج جي

ضعًي جدًا لكي يدع مديره  صشخ ال بد وأنهمديره يوبخه. قال أحد أصدقائه مازحاً بأن زاهد بأن النكات حول زاهد، قائلين بأنهم سمعوا 

إلى منزله، وجد بأن زوجته قد نامت. وهناك بعض الطعام على الطاولة لكنه قد برد. أيقظ زوجته وطلب  وصليعامله بهذه الطريقة. عندما 

دّها شمنها أن تعد له عشاءًا طازجاً. قالت له بأنها متعبة ويجب أن تنام لتستيقظ في الصباح الباكر لمساعدة والدتها في بعض األعمال. قام ب

على وجهها. صرخ عليها قائاًل "كيف تجرؤين على اهانتي برفض فعل ما أقوله لك". في اليوم  من يدها وسحبها خارج السرير وصفعها

التالي رفض السماح لها بالذهاب لمنزل والدتها، وطلب من جاره أن يخبره في حال غادرت زوجته المنزل في ذلك اليوم. وافق الجار على 

 طلبه. 

 

 قشة ما الذي أدى إلى العنف في هذه الحالة. بعد رواية هذه القصة، اطلب من المشاركين منا

 



 

  اعكس: 4الخطوة 

لكي تسأل المشاركين ما الذي قد وجدوه مقنعاً وما الذي وجدوه غير مقنع في الحجج المتنوعة إلثبات أن األسباب  وقت االنعكاساستخدم 

 . العنف القائم على النوع اإلجتماعي الواردة في القائمة ليست أسباب 

  ؟ العنف القائم على النوع اإلجتماعي ما الذي يجعلك تعتقد بأن هذه العوامل قد سببت 

  دائماً عندما يكون هذا العامل موجوداً؟  العنف القائم على النوع اإلجتماعي هل يحدث 

 

 ثم اطلب منهم مناقشة اختياراتهم ألسباب عنف زاهد ضد زوجته في الحالة المدروسة. 

 د عنيفاً مع مديره، مع الرجل المسن، مع أصدقائه أو حتى مع ساقي الحانة؟ لماذا لم يصبح زاه 

  من الذي سمح له أن يتصرف بعنف مع زوجته؟ 

  ما هو بالتالي سبب عنفه؟ 

 

فيما يلي بعض األسباب التي قد يطرحها المشاركون كسبب لعنف زاهد ضد زوجته، وبعض األفكار للمساعدة في تفسير أن هذه ليست 

 .  النوع اإلجتماعيلعنفه على أساس أسباب 

  منه، وهو يعلم بأنه أعلى سلطة "هو غاضب بسبب عمله والطريقة التي عامله بها مديره." هو لم يصبح عنيفاً مع مديره. مديره

 من المحتمل أن يخسر عمله إذا فعل. لذلك وعلى الرغم من كونه غاضباً، إال أنه أظهر بأنه يستطيع احتواء هذا الغضب. 

  ًهو يشعر باإلحراج ألن الرجل المسن قد صرخ عليه في الشارع." هذه الحالة شبيهة بحالة مديره. هو اختار بأن ال يصبح عنيفا"

 مع الرجل المسن، الذي كان السبب في احراجه، ألنه يعلم بأنه سيكون هناك عواقب لذلك.

 ئه على الرغم من أنهم سخروا منه. "هو منزعج من أصدقائه ألنهم سخروا منه". هو لم يغضب على أصدقا 

  هو غاضب ألنه لم يكن هناك طعاماً الئقاً ليتناوله." لقد مر بيوم محبط، وعدم وجود طعام ساخن ليتناوله قد يكون زاد من"

 احباطه وتوتره. 

  .زوجته عصت أمره." نحن ال نتصرف بعنف اتجاه أي شخص يعصي أوامرنا أو ال يفعل ما نطلبه منه" 

 

زاهد التصرف بعنف ضد زوجته ألنه يعرف بأنه لن يكون هناك عواقب لذلك. أشخاص مثل جاره قد يدعمون سلوكه أيضاً. هذا ألن  اختار

 عدم المساواة بين الجنسين متجذرة بعمق في نظامه المجتمعي وممارساته. 

 

  التدرب/التطبيق: 5الخطوة 

المشاركين على اإلستمرار في التفكير حول كيف النشاطات . ستشجع هذه مالحظةونشاط  حوارنشاط بعد هذه الجلسة هو  النشاط التدريبي

نشاط أو اطين النش. يستطيع المشاركون اختيار تنفيذ  للعنف القائم على النوع اإلجتماعيأن عدم المساواة بين الجنسين هو السبب الجذري 

 واحد. 

ك أو صديق مقرب. اسألهم لماذا برأيهم يضرب بعض والدك أو ابنأو  كاوتثق به. قد يكون أخ تعرفه رجل. ابدأ محادثة مع الحوارنشاط 

 . اسأل فقط بشكل عام. قد تكون قد حدثت في منازلهمو عن حاالت العنف التي الرجال زوجاتهم. ال تسأل عن معلومات شخصية أ

منزلك أو في محيطك. راقب كيف يتعامل الرجل مع غضبه. هل  المالحظة. حدد حالة حيث ترى رجالً يغضب. هذا قد يحدث في فينشاط 

 يصبح عنيفاُ؟ ما الذي سمح له بأن يصبح عنيفاً، أو ما الذي يمنعه عن أن يصبح عنيفاً في ذلك الوضع؟ 

 

 

 

 في بداية الجلسة القادمة. النشاطين بيّن للمشاركين بأنك تريد مناقشة نتائج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  4A1جلسة  - يافعونفتيان : 4برنامج 

 مقدمة إلى الجلسة

 قد تم بناؤها اجتماعياً"  -الطريقة التي نتصرف بها كرجال ونساء- النوع اإلجتماعيفكرة أن سنكتشف في هذه الجلسة "

 

 األسئلة التالية اطرح: 1الخطوة 

  كيف يتم النظر للفتيان والفتيات بشكل مختلف في مجتمعك؟ 

  ما هي األمور التي ساهمت في وجود هذه اإلختالفات؟ 

  ما هو رأيك حيال هذه اإلختالفات؟ 

 : اقترح 2الخطوة 

 بين يةاالجتماع التنشئة. نسمي هذه العملية التأثيرات من معقدة شبكة"إن اختالف األدوار بين الرجال والنساء في المجتمع قد نشأ ضمن 

 كيفية تصرفنا كرجال ونساء ليست أمراً طببيعياً، بل أمراً تم بناؤه." أن . وهي تعني الجنسين

 : اكتشف3الخطوة 

مربوطة به. يجب أن تكون  مطاطة مثالً(قسم المشاركين إلى فريقين. أعط كل فريق قطعة كبيرة من حبل يحتوي على ست عالمات )

 من الحبل. حدد فريقاً واحداً ليمثل الفتى والفريق اآلخر يمثل الفتاة. العالمات ذات ألوان مختلفة، بحيث يكون هناك لون واحد لكل قطعة 

في مجتمعك. وتمثل العالمات الست على الحبل مراحل مختلفة من حياة الشخص. اعتيادية /فتاة اعتيادي"الحبل الذي لديك يمثل حياة فتى 

الست، وسأطرح عليكم بعض األسئلة للنظر فيها. سيكون  سنعمل على مراحل مختلفة من حياة الشخص. سأقدم مرحلة واحدة من المراحل

لديك الوقت لمناقشة رد فريقك على هذه األسئلة. سنعمل على هذه المراحل الست واحدة بعد األخرى. ثم سيُطلب من فريقك لمشاركة قصة 

 في مجتمعك. " اعتيادية /فتاة اعتياديعن فتى 



 

جراء نقاشاتهم. خذ الفريقين عبر مراحل مختلفة من الحياة. اطلب من الفريقين أن يناقشوا يستطيع الفريقان الجلوس على جانبي الغرفة إل

ماذا يعني بأن تكون فتى أو فتاة في تلك المرحلة. من األفضل أن يتم طرح مرحلة واحدة في كل مرة، واعطاء الوقت الكافي للمشتركين 

 لمناقشة المرحلة قبل اإلنتقال إلى المرحلة التالية. 

 لمراحل الست هي كما يلي: ا

  .تمثل العالمة األولى الوالدة. ناقش كيف تتفاعل العائلة والمجتمع على والدة الفتى/الفتاة، وكيف يعاملون الطفل الذكر/األنثى 

  تمثل العالمة الثانية البلوغ. ناقش ماذا يحدث للفتى/الفتاة عندما يصل لسن البلوغ. كيف تتغير الحياة بالنسبة لهم؟ هل هناك

 طقوس معينة بمناسبة بلوغ هذه المرحلة؟ كيف يعامل األشخاص اآلخرون الفتى/الفتاة في هذه المرحلة؟ 

 الذي يحصل عليه الفتى/الفتاة. إلى متى يستمر؟ ما هي المواد التي يدرسونها؟  تمثل العالمة الثالثة المدرسة. ناقش نوع التعليم

 الفتى/الفتاة في التعليم وأنواع المواد ايقضيهالمدة التي طولالعوامل التي تؤثر على كيف يعاملهم الوالدان والمدرسون؟ ما هي 

 المسموح لهم بدراستها؟ 

 دث للرجل/المرأة قبل وأثناء وبعد مراسم الزواج. تمثل العالمة الرابعة الزواج. ناقش ماذا يح 

  تمثل العالمة الخامسة بيت العائلة. ناقش أدوار الفتى/الفتاة في البيت. ما هي مسؤولياتهما؟ ماذا يفعالن عندما يكونان في المنزل؟ 

  وقع التي يستطيعان القيام بها؟ ما هو المتتمثل العالمة السادسة العمل. ناقش أدوار الفتى/الفتاة فيما يتعلق بالعمل. ما هي األعمال

 منهما؟ ما هي الفرص التي يمتلكانها؟ 

 

اجمع الفريقين معاً، واطلب من الفريق األول مدّ قطعة الحبل الخاصة بهم. يمكنك أن تطلب متطوعين إلمساك كال نهايتي الحبل أو ربطها 

 الفتاة النموذجية في مجتمعاتهم. أعد ذلك مع الفريق الثاني.  لنموذجي/مع الكراسي. اطلب من هذا الفريق أن يروي قصة حياة الفتى ا

 

  اعكس: 4الخطوة 

لكي تطلب من المشاركين تلخيص الفروقات الرئيسية بين الفتى والفتاة في كل مرحلة من المراحل الست. فرقين أو  وقت االنعكاساستخدم 

 ثالثة فروقات كافية لكل مرحلة. 

إذا كان هناك متسع من الوقت، وإذا شعرت بأن المجموعة تستطيع التعامل مع النقاش، يمكنك طرح أسئلة اضافية إلكتشاف مدى فهمهم 

 للتنشئة اإلجتماعية بين الجنسين. 

  لماذا برأيك هناك أدوار مختلفة للفتيان والفتيات؟ 

  هل تعتقد بأن هذه األدوار ستتغير في المستقبل، في فترة حياتك؟ 

  هل التجارب المختلفة منصفة؟ 

 

  التدرب/التطبيق: 5الخطوة 

. سيشجع المشاركين على اإلستمرار في تحديد الفروقات في أدوار الفتيان والفتيات في مالحظةنشاط بعد هذه الجلسة هو  النشاط التدريبي

 مجتمعاتهم. 

آخر في المجتمع حيث تكون أدوار الفتيان والفتيات مختلفة بشكل واضح. الحظ ما هي وموقفاً ما في المنزل موقفاً . حدد المالحظةفعل 

 اإلختالفات. 

 

 في بداية الجلسة القادمة.   مالحظتهمنتائج  مشاركتكمنهم  للمشتركين بأنك تريد بيّن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  4A2جلسة  - يافعونفتيان : 4برنامج 

 تذكر أن تبدأ الجلسة بمراجعة النشاط الذي قام به المشاركون من الجلسة السابقة

 

 مقدمة إلى الجلسة

 والسلطة." النوع اإلجتماعيالعالقة بين سنكتشف في هذه الجلسة "

 

 األسئلة التالية اطرح: 1الخطوة 

  ما هو مفهومك عن "السلطة"؟ 

  التي تكون فيها السلطة مؤذية؟  األشكالما هي 

  ما هي األشكال التي يمكن فيها استخدام السلطة في الخير؟ 

 

 : اقترح 2الخطوة 

 لرجال والنساء تؤثر على مستوى سلطة كل منهما في وضع معين." لتوقعات الدوار واأل"إن الطريقة التي نقوم من خاللها تعيين 

  

 : اكتشف3الخطوة 

 اعِط كل مشترك بطاقة حياة. 

"تسمح لك بطاقة الحياة هذه بالتجول في الغرفة بحرية والتفاعل مع اآلخرين بحرية. تجولوا في الغرفة ورحبوا ببعضكم ودردشوا مع 

 بعضكم البعض." 

 بعد بضع دقائق، أوقف المشاركين. 

 يات لكل فرد من أفراده يحمل بطاقة الحياة." "تخيل أنك تعيش في مجتمع جديد. يتعهد هذا المجتمع الجديد بأربع حر

 زود كل مشترك بأربعة بطاقات أخرى. كل بطاقة تمثل احدى الحريات األربع. الحريات هي: 

 حرية اكتساب المال 

 حرية الحركة 

  حرية الوصول للتعليم والخدمات الصحية 

  حرية اتخاذ القرارات 

 "تابعوا الدردشة مع بعضكم البعض."

 بعد بضع دقائق، أوقف المشاركين. 

 اعِط كل مشارك بطاقة أخرى. نصف البطاقات يوجد عليه دائرة والنصف اآلخر يوجد عليه مربع. 

 "تمثل هذه البطاقة موقعك في المجتمع الجديد. الدوائر والمربعات متساوية. اقضوا بعض الوقت في معرفة بعضكم البعض بشكل أفضل." 

 المشاركين.  بعد بضع دقائق، أوقف

"لقد تغير الوضع في مجتمعكم فجأة. الدوائر اآلن في موقع أعلى من المربعات. تملك الدوائر اآلن الحق في سلب الحقوق من المربعات. 

تجول لهذا ال يعني أن المربعات تستطيع تجنب الدوائر. إذا أرادت الدائرة التحدث مع المربع، فيجب على المربع أن يطيعها. أريدكم اآلن ا



 

في مجتمعكم الجديد مرة أخرى. عندما أصفق بيدي يجب على الجميع التوقف في أماكنهم. إذا كانت الدائرة تتحدث مع المربع في تلك 

النقطة، تستطيع الدائرة أن تسلب من المربع أحد حقوقه، تستطيع أخذ أحد البطاقات من المربع. بمجرد نفاد بطاقات المربع، فعندما يحدث 

 أخرى، يجب على المربعات تسليم بطاقات الحياة الخاصة بهم، ولم يعد بإمكانهم التجول أو التحدث."  ذلك مرة

 تابع اجراء هذه اللعبة حتى يبقى بعض المشاركون واقفين في الغرفة. 

 

 دوائر ومربعات.  -قسم المشاركين إلى فريقين

 "أريد منكم مناقشة بعض األسئلة، واإلستعداد لمشاركة أفكاركم مع مجموعة أكبر." 

 األسئلة هي: 

  في المجتمع الجديد؟  تعيش في المرة األولىماذا كان شعورك عندما كنت 

  ماذا كان شعورك عندما كانت تُمنح لك حقوقك؟ 

  ماذا كان شعورك عندما تم تقسيمكم إلى دوائر ومربعات؟ 

 ماذا كان شعورك عندما قيل لك أن لديك صالحيات أقل من الدوائر؟  -اتالمربع 

 ماذا كان شعورك عندما لك أن لديك صالحيات أكثر من المربعات؟  -الدوائر 

 ماذا كان شعورك عندما بدأت تخسر حقوقك أو عندما خسرت بطاقة الحياة؟  -المربعات 

 ت منهم أو سلبت منهم بطاقة الحياة؟ ماذا كان شعورك عندما سلبت حقوق المربعا -الدوائر 

 

 اطلب من المشاركين مناقشة ومشاركة أسبابهم. 

 

  اعكس: 4الخطوة 

 والسلطة.  النوع اإلجتماعيلكي تطلب من المشاركين التفكير في العالقة بين  وقت االنعكاساستخدم 

  هل يستحق الجميع في المجتمع الحصول على الحقوق نفسها؟ 

  ماذا يحدث عندما يُمنح لمجموعة من الناس حقوق أكثر من اآلخرين؟ 

  في مجتمعك، كيف يتم تقسيم الناس إلى فئات مختلفة )مربعات ودوائر(؟ 

  ما هي الفئة التي تملك صالحيات أكثر من اآلخرين؟ 

  هل للرجال أو النساء صالحيات أكثر في مجتمعك؟ 

 

  التدرب/التطبيق: 5الخطوة 

 المشاركين على التفكير حول موقعهم من السلطة في عائالتهم ومجتمعهم.  سيتحدى. عملينشاط بعد هذه الجلسة هو  التدريبيالنشاط 

ً . العمليالنشاط  أكثر ألنك فتى. قد يكون ذلك في المنزل أو المدرسة أو في محيطك. سلطة خالل اليوم عندما تعرف بأن لديك  حدد موقفا

، جرب شيئاً مختلفاً لتغيير عدم مرة أخرىأكثر من الفتيات. عندما يحدث هذا الموقف سلطة يجب أن يكون موقفاً حيث يكون لديك 

 ستفعل في ذلك الموقف. في السلطة. على سبيل المثال، بدالً من اتخاذ القرار، اسأل أختك ماذا كانت المساواة

 بداية الجلسة القادمة.   مع وغيروا عدم التوازن في السلطة في موقف ماالحظوا مشاركتك كيف منهم  وضح للمشتركين بأنك تريد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  4A3جلسة  -يافعون: فتيان 4برنامج 

 مقدمة إلى الجلسة

 وبين العوامل المساهمة فيه."   للعنف القائم على النوع اإلجتماعياإلختالفات بين السبب الجذري سنكتشف في هذه الجلسة "

 

 األسئلة التالية اطرح: 1الخطوة 

  لماذا يحدث العنف؟ 

  ما الذي يجعل الفتيان يستخدمون العنف؟ 

 " ؟ العنف القائم على النوع اإلجتماعيما الذي تفهمه من مصطلح" 

 

 اقترح: 2الخطوة 

 للعنف القائم. إن السبب الجذري العنف القائم على النوع اإلجتماعي هناك العديد من العوامل المساهمة التي قد تزيد من مخاطر حدوث "

هو أحد أنواع العنف الذي قد يرتكبه شخص ما  العنف القائم على النوع اإلجتماعي هو عدم المساواة بين الجنسين.   على النوع اإلجتماعي

 " سلوكاً جندرياً خاطئاً أو سيئاً.خر للحفاظ على سلطته الجندرية أو لتصحيح ما يعتقده ضد شخص آ

 

 اكتشف: 3الخطوة 

 على المشاركين بداية القصة.  قص

 

 تعرف زاهد مؤخرًا على فتاة من عمره من خالل تطبيق الواتس أب. كان يراسلها يومياً. ولم تتسنى له الفرصة بعد للقائها، ألنها تعيش في

طلع تمدينة أخرى. لكنها على ما يبدو حريصة على الدردشة معه، ألنها ترد على رسائله يومياً أيضاً. في أحد األيام، أرسل لها رسالة: "أنا أ

عض بحقاً للقائِك. أتمنى أن نتزوج يوماً ما."، وهذه الرسالة جعلت الفتاة سعيدة جدًا. أرسل الحقاً رسالة أخرى يسألها فيها بأن ترسل له 

 الصور لها عبر تطبيق الواتس أب. ردّت الفتاة بأنها غير مطمأنة للقيام بذلك، لكن زاهد أصر على الصور. هو أخبرها بأنه لن يتكلم معها

رة أخرى حتى ترسل له الصور. وقال لها بأنه يجب عليها أن تفعل ذلك ألنهما اآلن مخطوبان، وهو ال يرغب بإخبار عائلتها من اآلن م

 بأنها ال تطيعه. 

 

ين قسؤاالً واحداً كل مرة، واعطاء الفري . يجب أن تسألكقصة بناءاً على أسئلت يؤلفكل فريق بأن  ركين إلى فريقين، واسألاقّسم المش

 القصة. الوقت الكافي لمناقشة كيفية سير 

  ." بتمثيل مسرحيته في نهاية النشاط كل فريق ليقومسأطلب من تطوير قصة لتكون كمسرحية، وبالتالي " أريد منكم 

 

 األسئلة لمساعدة الفريقين على تطوير قصتيهما.  استخدم

  وافقت الفتاة على إرسال الصور. ماذا يحدث بعد ذلك؟ 

  يشارك زاهد الصور مع أصدقائه، أحدهم يعرف الفتاة. ماذا يحدث بعد ذلك؟ 

  تكتشف عائلة الفتاة موضوع الصور. يصرون على أن تتزوج هي وزاهد بسرعة. ماذا يحدث بعد ذلك؟ 

  مه. ماذا لتناول طعاسريعاً تصبح الفتاة حامل بطفلها األول. زاهد في الخارج طوال اليوم في العمل، ويأتي إلى البيت مساءاً فقط

 يحدث بعد ذلك؟ 

  يرغب زاهد بالبقاء خارج البيت لوقت متأخر مع أصدقائه قبل قدومه إلى المنزل. ماذا يحدث بعد ذلك؟ 

  يطلب زاهد من جاره أن يراقب له زوجته، لكي ال تغادر المنزل عندما يكون هو في الخارج. تضطر في أحد األيام للذهاب إلى

 الخارج لشراء الطعام. ماذا يحدث بعد ذلك؟ 

  تخبر زوجة زاهد والدها حول المشاكل التي تعاني منها في المنزل، ويكتشف زاهد ذلك. ماذا يحدث بعد ذلك؟ 

 

 كل فريق ليمثلوا نسختهم من المسرحية.  افي لتحضير مسرحيتيهما، ثم اسألالفريقين بعض الوقت اإلض أعط

  

المشاركين لتحديد سبب تصرف زاهد بهذه الطريقة. قد يساعد على ذلك طرح بعض األسئلة اإلضافية  عد تمثيل كل فريق مسرحيته، اسألب

 للحصول على بعض اإلجابات من المشتركين. 

 

 ا طلب زاهد الصور؟ لماذ 



 

  لماذا شعرت الفتاة بأنه يجب عليها ارسال الصور؟ 

  ما الذي يمكن أن يقول أصدقاء زاهد له عندما يشارك الصور معهم؟ 

  لماذا كانت عائلة الفتاة منزعجة عندما اكتشفوا موضوع الصور؟ 

  لماذا عائلة زاهد هي منزعجة أيضاً؟ 

  لماذا غضب زاهد على زوجته؟ 

 ب زاهد من جاره أن يراقب له زوجته؟ لماذا طل 

  لماذا كان رد فعل زاهد بالشكل الذي قام به عندما لم تفعل زوجته ما طلبه منها؟ 

 

 قم بتعليم األسباب المحددة على القائمة التي ال عالقة لها بالمساواة بين الجنسين. اإلجابات على اللوح.  اكتب

 " .القصة هذه في أميرة منه تعاني الذي العنف سبب هو األسباب هذه من سبب كل يكون ال لماذا"أراهن بأنني أستطيع أن أعطي سبباً 

 

المشتركين إذا كان بإمكانهم أيضاً التفكير في سبب لماذا هذه  لى القائمة كالً على حدة، واسألكل سبب من األسباب الموجودة ع ابحث

 .  اإلجتماعيللعنف القائم على النوع اإلجابة هي ليست سبباً 

 

  اعكس: 4الخطوة 

 لكي تطلب من المشاركين أن يشاركوا ما تعلموه من هذا النشاط.  وقت االنعكاساستخدم 

  كان سببه هذه العوامل الموجودة في القائمة؟  العنف القائم على النوع اإلجتماعي ما الذي جعلك أوالً تعتقد بأن 

  دائماً عندما تتوفر هذه العوامل؟  العنف القائم على النوع اإلجتماعي هل يحدث 

  ؟ العنف القائم على النوع اإلجتماعي لماذا هذه الفتاة، أو أي فتاة مثلها، تحديداً تحت خطر 

  لماذا تصرف زاهد بهذه الطريقة التي مرت في القصة/في حياته؟ 

  ؟ العنف القائم على النوع اإلجتماعي هل غيّر النشاط نظرتك لسبب حدوث 

 

  التدرب/التطبيق: 5الخطوة 

المشاركين على اإلستمرار في التفكير حول كيف أن عدم المساواة بين  ا. سيشجع هذمالحظةنشاط بعد هذه الجلسة هو  النشاط التدريبي

 .  للعنف القائم على النوع اإلجتماعيالجنسين هو السبب الجذري 

حيث ترى فتى يغضب. هذا قد يحدث في في منزلك أو في محيطك. راقب كيف يتعامل الفتى مع غضبه. هل موقفاً . حدد المالحظةنشاط  

 يصبح عنيفاُ؟ ما الذي سمح له بأن يصبح عنيفاً، أو ما الذي يمنعه عن أن يصبح عنيفاً في ذلك الوضع؟ 

 

 بيّن للمشاركين بأنك تريد مناقشة مالحظاتهم في بداية الجلسة القادمة.

 

 

 

 

  منقذ للحياة والوصول إليها العنف القائم على النوع اإلجتماعي : معرفة خدمات Bالرسالة الرئيسية 

والوصول إليها قبل إدارة أي من   العنف القائم على النوع اإلجتماعي معرفة خدمات حول قراءة هذه المقدمة  ميسرينيجب على ال

 . قد تحتوي المقدمة على للعنف القائم على النوع اإلجتماعيالجلسات. إن الهدف من هذه المقدمة هو تقديم لمحة عامة عن الرسالة الرئيسية 

 بعض المعلومات غير المناسب مشاركتها مع المشاركين أو مع اآلخرين خارج المنظمة. 

 

 مقدمة إلى الموضوع

قد  ثحيوالنساء. يافعاتغالباً ما يكون محدوداً، خاصة بالنسبة للفتيات ال العنف القائم على النوع اإلجتماعي الوصول إلى خدمات  إن

أو من زعيم مجتمعي لكي يغادرن منازلهن أو للسفر إلى أماكن حيث يستطعن الوصول إلى  نيحتجن إلى إذن من فرد ذكر في عائالته

تكون الفتيات والنساء قادرات على مغادرة منازلهن بدون إذن الرجل، يواجهن مخاطر كبيرة فيما يتعلق بالسالمة  حتى عندما .الخدمات

في الوصول إلى الخدمات الالزمة  -وأحياناً يمنعها بشكل كامل-واألمن، بما في ذلك مخاطر العنف الجنسي. هذا األمر يحدّ من قدراتهن 

 يش حياة خالية من العنف. لضمان صحتهن ورفاههن وحقوقهن لع

 



 

آمنة للفتيات والنساء، قد يملي أيضاً الرجال من يمكنه منهن حضور الجلسات في هذه  مساحاتتم فيها تأسيس  التيفي بعض المجتمعات 

التي يمكن أن تُقدم لهن هناك. هذا يعني بأن الوصول إلى مكان فيزيائي ال يضمن دائماً  الجلساتوأنواع  والفترة الزمنية، ،المساحات

 الوصول األفكار التي من شأنها أن تساعد في تمكين النساء والفتيات. 

 

 ؟ العنف القائم على النوع اإلجتماعي لماذا هذه رسالة رئيسية من رسائل 

، قد يحتاجون للرعاية الطبية الفورية لتجنب حدوث مضاعفات أو الموت في بعض العنف القائم على النوع اإلجتماعي بالنسبة للناجين من 

الوصول إلى الخدمات . هامة من أجل عملية التعافي هي عناصر النفسي اإلجتماعي والمشورةالحاالت. كما أن الوصول المستمر للدعم 

، بالتالي يستطيعون تقديم مساهمات إيجابية لعالقاتهم الحميمية، وعائالتهم،  رصة إعادة بناء حياتهميساعد الناجين كذلك في الحصول على ف

يمكن أن تؤدي إلى إيقاف دورة  العنف القائم على النوع اإلجتماعي  من دعمالإن إمكانية الوصول دون عوائق إلى خدمات  ومجتمعاتهم.

والناجين تبني طرق جديدة للتفكير والتصرف  المعتدينوإنه من خالل هذا الوصول يمكن لكل من  العنف داخل العائالت والمجتمعات.

ً  وقف كونبحيث يكون من الممكن المساعدة في   العنف أمراً عاديا

 

 تحديات هذه الرسالة الرئيسية في سوريا

، تم 1211 يونيوشهر  في في سوريا. حيث أنه  تماعي العنف القائم على النوع اإلجازداد الوصول الجغرافي إلى خدمات الدعم الخاصة ب

العنف  خدمات تقدممنظمة شريكة  11وكان هناك  العنف القائم على النوع اإلجتماعيبنشاطات  مجتمع محلي 121استهداف ما مجموعه 

جتماعي، نظم قانونية، وآليات إحالة النفسي االدعم ال. هذه الخدمات تشمل خدمات صحية، إدارة الحالة،  القائم على النوع اإلجتماعي

 قدرات، رفع الوعي، وتمكين النساء. البناء  نشاطات للناجين. إضافة إلى

الوصول بالنسبة لبعض األشخاص محدود بسبب البُعد الجغرافي وقلة المتاحة.  هناك بعض العوائق المعينة للوصول إلى الخدمات ما زال 

والفتيات السفر للوصول إلى الخدمات ألنه غير مسموح لهن السفر لوحدهن، والحصول على موافقة الرجل يُمنع على النساء  المواصالت.

قد تشعر بعض النساء والفتيات بالعار بشأن ما حدث لهن، وال يرغبن باإلفصاح أكثر عن  للسفر معهن لمسافة بعيدة ليس سهالً دائماً.

 عائق آخر، الممكن أن تمنع العائالت النساء والفتيات من الوصول إلى هذه الخدمات، ومن تجربتهن عبر الوصول إلى الخدمات المتاحة.

وهناك خطورة أن هؤالء اللواتي يحضرن جلسات التوعية عات حول توفر الخدمات وفوائدها. مأال وهو نقص الوعي ضمن المجت

راد العائلة الذين يعارضون مشاركتهن في مثل هذه قد يتعرضن لمزيد من األذى من أف العنف القائم على النوع اإلجتماعي بخصوص 

 النشاطات.

 

 الرّد على التعليقات واألسئلة الصعبة 

 .هذا األمر يهدد النظام الطبيعي للعالقة بين الزوج والزوجة. ال تسمح ثقافتنا بحصول النساء على مثل هذا النوع من التعليم أو المعلومات

في المراكز غالباً ما يهدف إلى تطوير معرفتهن حول األمور الصحية. هذه المعرفة ال تفيد النساء فحسب،  إن التعليم الذي يتم تقديمه للنساء

 ضبل ترجع بالفائدة أيضاً على األطفال والعائلة ككل. وهذا يعني بأن المرأة قادرة على اإلعتناء بنفسها ودعم عائلتها بشكل أفضل. في بع

قاها النساء أيضاً على بناء عالقة أقوى بين الزوج والزوجة، ألنها ستكون أكثر قدرة على فهم كيف  األحيان تساعد المعلومات التي تتل

  تكون شريكاً في العالقة.

. إن دعم األصدقاء وأفراد العائلة والمجتمع سيساعدها على التعافي. لكن هذا الدعم يحتاج نستطيع توفير كل الدعم الذي تحتاجه في مجتمعنا

فق مع دعم من المختصين. قد يكون هناك بعض اإلحتياجات المعينة التي ال يمكن تلبيتها في المراكز الصحية في المجتمع إلى أن يترا

 المحلي. التعافي العاطفي يتطلب خبرات اختصاصية. إنها ليست فقط مسألة اخبارها بأن األمور ستكون على ما يُرام. 

 

. من الضروري عدم الحديث أو اتخاذ القرارات بالنيابة عنها. يجب أن نسألها فيما إذا كانت نهي ال تحتاج ألي مساعدة. العنف قد توقف اآل

ترغب بالوصول إلى الخدمات. من النادر أن يتوقف العنف بدون تدخل. قد يكون هناك فترات ال يحدث فيها عنف. لكن إذا تم استخدام 

رى. حتى أن العنف قد يتصاعد وينتهي بالموت. الوصول إلى الخدمات سيسمح سيستخدمه مرة أخالمعتدي العنف سابقاً، فمن المرجح أن 

لمنع ذلك من الحدوث. تجربة العنف أيضاً قد تؤثر على كامل حياة الشخص ومستقبله. لذلك من الضروري والمعتدي لنا بالعمل مع الناجي 

 أيضاً تقديم الدعم الالزم حتى لو توقف العنف. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1B1جلسة  -نساء : 1برنامج 

 تذكر أن تبدأ الجلسة بمراجعة النشاط الذي قام به المشاركون من الجلسة السابقة

 مقدمة إلى الجلسة

التي من الممكن أن تحدث. بعضها واضح، لكن بعضها   للعنف القائم على النوع اإلجتماعياألنواع المختلفة سنكتشف في هذه الجلسة "

 اآلخر أقل وضوحاً وغالباً ما يكون مخفياً." 

 

 األسئلة التالية اطرح: 1الخطوة 

 " ؟ أنهينا الجلسة السابقة بهذا السؤال. هل تغير فهمك بأي شكل العنف القائم على النوع اإلجتماعيما الذي تفهمه من مصطلح"

 من األشكال؟ 

  هل كل العنف جسدي؟ 

  للعنف التي تراها تحدث في مجتمعك؟ ما هي األنواع األخرى 

 

 اكتب اجابات السؤال األخير على اللوح. 

 

 : اقترح 2الخطوة 

. بعضها واضحاً مثل العنف الجسدي. لكن بعضها اآلخر مخفياً أكثر  للعنف القائم على النوع اإلجتماعي"هناك العديد من األنواع المختلفة 

 الموارد."  الحرمان منمثل العنف اإلقتصادي أو 

  

 : اكتشف3الخطوة 

 المشاركين إلى ثنائيات، وزود كل ثنائي بنسخة من السيناريوهات. قسم 

 ." "أريد منكم قراءة السيناريوهات التي معكم ومناقشة اجاباتكم على سؤالين

 السؤاالن هما: 



 

  ؟  العنف القائم على النوع اإلجتماعيهل هذا مثال على 

  ؟  العنف القائم على النوع اإلجتماعيهو من أي نوع من أنواع 

ون كإذا لم يكن من الممكن للمشتركين قراءة السيناريوهات، تستطيع قرائتها عليهم وناقش أجوبة الثنائيات على السؤالين. في هذه الحالة، سي

 من األفضل طرح سيناريو واحد في كل مرة ومناقشته. 

 السيناريوهات هي: 

 )عنف الشريك الحميم، عنف جسدي( : لم تحضر الزوجة العشاء في وقته، لذا صفعها زوجها. 1السيناريو 

: قابل رجل امرأة جميلة وأراد ممارسة الجنس معها. قالت المرأة له بأنها ليست مهتمة، لكنها سعيدة بالحديث معه. الحقاً 1السيناريو 

 أجبرها على ممارسة الجنس معه. )عنف جنسي، اغتصاب(

يد من الفتيان، وبأنها ترتدي مالبس غير الئقة، وبأنها فتاة سيئة. هو أخبر أصدقائه : اتهم فتى فتاةً بأنها مارست الجنس مع العد1السيناريو 

 بما يعتقد أنها فعلت. )عنف نفسي اجتماعي أو عاطفي( 

: رفض األب السماح إلبنته تناول العشاء وأرغمها على قضاء الليلة في الخارج، ألنه غاضب من عدم تنظيفها للمنزل. )حرمان 1السيناريو 

 الموارد(من 

يقولون لها بأنها تبدو جميلة ويجب عليها أن تصاحب أحداً : مجموعة من الفتيان تزعج فتاة شابة تمشي لوحدها في الشارع. 2السيناريو 

 منهم. )عنف نفسي اجتماعي أو عاطفي( 

 ة. )استغالل جنسي(يقول المرأة بأنه يمكنها الحصول على أرز إضافي إذا قبلته قبلة صغير إنساني : موظف6السيناريو 

 : مجموعة من الفتيان األكبر سناً يجبرون أشقاء لهم أصغر سناً على مشاهدة األفالم اإلباحية. )عنف جنسي( 7السيناريو 

: الزوجة تمرض بعد الوالدة، لكن الزوج يقول أنها يجب أن تبقى في المنزل لإلعتناء بالطفل حديث الوالدة وال يمكنها الذهاب 1السيناريو 

 للمشفى. )حرمان من الموارد( 

 أخته وهي ترتدي مالبس مثيرة وينشرها على اإلنترنت. )عنف جنسي( صديقة : فتى يصنع بعض الصور المزيفة عن 9السيناريو 

بعد أن وجد بعض المطبوعات في مرة سابقة: امرأة تريد الوصول إلى معلومات حول تنظيم األسرة، لكن زوجها قد ضربها 12السيناريو 

 التي أحضرتها إلى المنزل بخصوص تنظيم األسرة. )عنف جسدي، حرمان للوصول إلى الموارد( 

 

م على النوع العنف القائ. للتوجيه والمساعدة أثناء النقاشات، تم وضع أنواع  النوع اإلجتماعياً قائماً علىكافة هذه السيناريوهات تتضمن عنف

 بين قوسين بعد كل سيناريو. يجب أن ال تذكرها أثناء قرائتك للسيناريو. اإلجتماعي  

ي أجوبتهم، . قد يفسرون بعضاً منها ف للعنف القائم على النوع اإلجتماعيتستطيع أثناء النقاشات تعريف المشاركين على األنواع المختلفة 

 لكن هذه فرصة لتعريفعهم بمصطلحات جديدة. 

 هي:   للعنف القائم على النوع اإلجتماعيمستخدمة لوصف األنواع المخلتفة المصطلحات الرئيسية ال

 عنف الشريك الحميم 

 العنف المنزلي 

 العنف الجسدي 

 العنف اللفظي 

 العنف النفسي اإلجتماعي أو العاطفي 

 العنف الجنسي 

 اإلستغالل الجنسي 

  العنف اإلقتصادي 

 

(، إال أن الوقت قد يكون غير العذريةوفحص  األطفالزواج )خاصة   النوع اإلجتماعيللعنف القائم على في حين أن هناك أنواع أخرى 

مناسب للتعريف بها، إال إذا تم طرحها من قبل المشاركين أثناء النقاشات. سيتم اكتشاف بعض من هذه األنواع في الجلسات الالحقة في 

 البرنامج. 

 

العنف القائم على النوع قسم المشاركين إلى ثالثة فرق. اعط كل فريق مجموعة من البطاقات تحتوي على نوع مختلف من أنواع 

 المذكورة أعاله.  العنف القائم على النوع اإلجتماعي من تلك المكتوبة أعاله. كل مجموعة كاملة تحتوي على جميع أنواع  اإلجتماعي 

 قات بترتيب معين. سأعطي كل فريق تعليمات حول الترتيب." "أريد منكم ترتيب البطا

 حسب ظهورها في مجتمعكم.  العنف القائم على النوع اإلجتماعي : أنواع 1الفريق 

 حسب معدل حدوثها في مجتمعكم.  العنف القائم على النوع اإلجتماعي : أنواع 1الفريق 

 مجتمعكم. للتعامل معها في حسب األكثر أهمية  العنف القائم على النوع اإلجتماعي : أنواع 1الفريق 



 

 

  اعكس: 4الخطوة 

 لتسأل المشاركين ما الحظوه من الترتيب المختلف للبطاقات. النعكاس وقت استخدم 

 الجديد بالنسبة لك؟  عنف القائم على النوع اإلجتماعيما هو نوع ال 

 ؟ القائم على النوع اإلجتماعيعنف ما الذي يمكن أن نراه من األعمدة الثالثة ألنواع ال 

  هل األكثر حدوثاً منها هي األكثر ظهوراً أيضاً؟ 

  هي األكثر حدوثاً أيضاً؟  للتعامل معها في المجتمعهل األكثر أهمية 

 

 

 

  التدرب/التطبيق: 5الخطوة 

 ماعي العنف القائم على النوع اإلجتأنواع . سيشجع المشاركين على اإلستمرار في تحديد مالحظةنشاط بعد هذه الجلسة هو  النشاط التدريبي

 التي غالباً ما تبقى مخفية. 

  

لم تكن تعرفه قبل هذه الجلسة أو الذي تعتقد بأنه رؤيته صعبة.   الذي العنف القائم على النوع اإلجتماعياختر أحد أنواع . المالحظةنشاط 

 حيث تعتقد أن شخصاً ما قد يرتكب هذا النوع. ما هي اإلشارات على حدوثه؟ موقفاً حاول أن تراقب 

 

 في بداية الجلسة القادمة.   مالحظاتهمنتائج  مشاركتكمنهم  وضح للمشتركين بأنك تريد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  1B2جلسة  -نساء : 1برنامج 

 المشاركين من الجلسة السابقة. نشاط تذكر أن تبدأ الجلسة بمراجعة 

 مقدمة إلى الجلسة

 " .العنف القائم على النوع اإلجتماعي تأثيرات وعواقب  في هذه الجلسة سنرى"

 

 األسئلة التالية اطرح: 1الخطوة 

  كيف يؤثر العنف في مجتمعك على كامل المجتمع؟ 

  ما الذي ال يستطيع الناس فعله عندما تكون مخاطر العنف في المجتمع عالية؟ 

 في المنزل؟ ل ما الذي يحدث لجميع أفراد العائلة )األبوين، األطفال، الجدين( عندما يكون هناك عنفحاص 

 

 : اقترح 2الخطوة 

 .األجل لةطوي واقتصادية عاطفية آثار أيضا هناك يكون أن نيمكتتجاوز العواقب الجسدية.  العنف القائم على النوع اإلجتماعي إن عواقب "

 هذاب المرتبطين اآلخرين على ثانوي تأثير لذلك يكون أن يمكن ، بحيثالناس من المزيد على واحد شخص ضد العنف يؤثر أن يمكن

  . "الشخص

  

 : اكتشف3الخطوة 

المشاركين إلى فريقين. اعط لكل فريق لوحاً مكتوباً في أعاله كلمة "عواقب"، وقسم اللوح إلى ثالثة أعمدة، جسدي، عاطفي،  قسم

 اقتصادي. 

"سأعطي سيناريو لكل فريق. أريد منكم مناقشة كيف يمكن للعنف الحاصل في السيناريو أن يؤثر على الشخص الذي تمت مهاجمته. ما هي 

لتي تراها؟ ما هي أو ماذا يمكن أن تكون عواقب هذا العنف؟ استخدم األعمدة الثالثة على اللوح لتسجيل العواقب الجسدية أنواع العنف ا

 والعاطفية واإلقتصادية." 

 

 السيناريوهات هي: 

خارج يومياً حتى توافق. : إيمان ترفض الزواج من الشخص الذي اختاره لها والدها ووالدتها للزواج. أجبرت على النوم في ال1السيناريو 

مسموح لها بتناول الطعام فقط بعد أن ينتهي أفراد العائلة اآلخرون من تناول طعامهم، ويجب أن تتناول الطعام وحيدة. منع والدها جميع 

 أفراد العائلة من التكلم معها. يقول لها: "كل شيء سيكون على ما يُرام عندما توافقين على الزواج".

 التي تراها في هذا السيناريو؟  العنف القائم على النوع اإلجتماعي : ما هي أنواع 1السؤال 

 : ما هي أو ماذا يمكن أن تكون عواقب هذا العنف على إيمان؟ 1السؤال 

لب ه. عندما تقابال، ط: يقابل حسن فتاة على وسائل التواصل اإلجتماعي. دردش معها لفترة ثم أقنعها بأن تلتقي به وجهاً لوج1السيناريو 

حسن من الفتاة أن تمارس الجنس معه. هي رفضت، فغضب حسن واغتصبها. التقط لها صورة بعد اإلغتصاب وهددها بأنه سيرسل 

 الصورة لوالديها إذا أخبرت أي أحد بما حصل. 

  التي تراها في هذا السيناريو؟ العنف القائم على النوع اإلجتماعي : ما هي أنواع 1السؤال 

 : ما هي أو ماذا يمكن أن تكون عواقب هذا العنف على الفتاة؟ 1السؤال 

 

 لتوجيهك ومساعدتك في النقاش، فيما يلي بعض اإلجابات المحتملة على السؤالين على كل من السيناريوهين: 

. نحن نرى عنفاً عاطفياً وحرمان من الموارد في هذا السيناريو. قد ينتج عن العنف مشاكل صحية بسبب التعرض للطقس 1السيناريو 

 الخارجي وقلة الطعام. من المرجح أن تكون إيمان منزعجة وخائفة جداً. 

العنف أذى جسدياً للفتاة بسبب الجماع القسري. هي قد تكون . نحن نرى عنفاً جنسياً وعنفاً عاطفياً في هذا السيناريو. سيسبب 1السيناريو 

أو الحمل. هي قد تتعرض ألذى أكبر إذا اكتشف أحد أفراد عائلتها ماذا حدث، وخاصة إذا ألقي اللوم منقولة بالجنس تعرضت ألمراض 

 .بالصورة الفتى سيفعله ما حوللقلقها  شديد عاطفي ضغطعليها. ستكون تحت 

 

 

 ريقين بعض الوقت إلكمال هذا الجزء من النشاط، اطلب منهم مشاركة نتائجهم. بعد اعطاء الف

 "هل هناك أي شخص آخر قد يكون تأثر بالعنف؟" 



 

حالما يحدد أحد المشاركين شخصاً آخر أو مجموعة أخرى قد يكون تأثر أو تأثرت بالعنف، اسألهم ما هي العواقب المحتملة لهذا الشخص 

 . معتديألن تحث المشاركين على التفكير بالعائلة، واألصدقاء اآلخرين، والمجتمع، وال أو المجموعة. قد تحتاج

 

هر ال يفيد أحداً. قد تظ العنف القائم على النوع اإلجتماعي قد يكون تحدياً، لكن هذا جزء هام لفهم أن المعتدي اكتشاف عواقب العنف على 

 أبنائه دأح كان لو ماذا ولكنمثال، قد يُرى والد إيمان من قبل أشقائها على أنه قوي. . على سبيل الللمعتديبعض العواقب مفيدة بالنسبة 

 صالح؟ كرجل والده في الثقة ويفقد يفعله عما سراً  يتساءل

 

  اعكس: 4الخطوة 

 في مجتمعهم.  العنف القائم على النوع اإلجتماعي لتطلب من المشاركين التفكير حول عواقب االنعكاس استخدم وقت 

  إذا أخذنا بعين اإلعتبار عواقبه على المدى الطويل؟  العنف القائم على النوع اإلجتماعي ماذا يحدث لمواقفنا اتجاه 

  في مجتمعك؟   للعنف القائم على النوع اإلجتماعيما هي بعض أو معظم العواقب الشائعة 

  اً أقوى؟ مجتمعك من أن يصبح مجتمع العنف القائم على النوع اإلجتماعي  كيف يمنع 

 

  التدرب/التطبيق: 5الخطوة 

لى النوع العنف القائم ع التفكير حول عواقب. سيشجع المشاركين على اإلستمرار في تفكيرنشاط بعد هذه الجلسة هو  النشاط التدريبي

  على األفراد والعائالت والمجتمعات.  اإلجتماعي 

  

نف القائم العفي مجتمعك. فكر أي نوع من أنواع   عنف قائم على النوع اإلجتماعيوجود تخيل موقفاً حيث يكون من الشائع . التفكيرنشاط 

على األفراد والعائلة والمجتمع. انظر في اثنين من عواقب  العنف القائم على النوع اإلجتماعي هو. فكر في عواقب  على النوع اإلجتماعي 

 بأي شكل من األشكال؟ المعتدي . هل يفيد العنف المعتديعلى  العنف القائم على النوع اإلجتماعي 

 

 في بداية الجلسة القادمة.   أفكارهم مشاركتكمنهم  وضح للمشتركين بأنك تريد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1B3جلسة  -نساء : 2برنامج 

 المشاركين من الجلسة السابقة. نشاطات تذكر أن تبدأ الجلسة بمراجعة 

 مقدمة إلى الجلسة

 ." العنف القائم على النوع اإلجتماعي أهمية دعم األشخاص للوصول إلى خدمات  في هذه الجلسة "سنكتشف

 

 األسئلة التالية اطرح: 1الخطوة 

  ؟  عنف قائم على النوع اإلجتماعيما هي أنواع الدعم والخدمات التي تعتقد بأن األشخاص قد يكونون بحاجتها إذا عانوا من 

  هذه الخدمات في مجتمعك؟ هل من السهل الوصول إلى 

  ؟ العنف القائم على النوع اإلجتماعي ما الذي يمنع األشخاص من الوصول لخدمات الدعم بشأن 

 

 : اقترح 2الخطوة 



 

يمكن أن ينقذ األرواح. قد يكون هناك عواقب  العنف القائم على النوع اإلجتماعي "إن الوصول السهل بدون عوائق إلى خدمات دعم 

لعنف االتي تتطلب مساعدة طبية فورية. الوصول إلى الخدمات األخرى يساعد الذين يعانون من  القائم على النوع اإلجتماعيللعنف جسدية 

 من التعامل مع تجاربهم وللبحث عن مساعدة طويلة األجل لمنع العنف من الحدوث مرة أخرى."  القائم على النوع اإلجتماعي 

  

 : اكتشف3الخطوة 

. بإمكانك اإلستعانة بالمقدمة إلى العنف القائم على النوع اإلجتماعي عيّن لكل فريق نوع من أنواع لى ثالث مجموعات. قسم المشاركين إ

. تستطيع أن تقدم لهم قائمة قد أكملوها في جلسة سابقة أو أن العنف القائم على النوع اإلجتماعي النشاط لمراجعة معلوماتهم عن أنواع 

 . ورقيين القائمة مرة أخرى )وتأكد من وجود كافة األنواع في القائمة(. اعط كل فريق لوحينتطلب منهم اعداد 

نكم . سأطلب مالعنف القائم على النوع اإلجتماعي "أريد منكم قضاء بعض الوقت في النظر إلى خدمات الدعم الخاصة بالذين يعانون من 

. اكتبوا في في هذا السيناريو العنف القائم على النوع اإلجتماعي مه للذين يعانون من تأليف سيناريو والتفكير حول ما هو الدعم الواجب تقدي

لكم مسبقاً. قسموا باقي اللوح إلى سطرين. سأقول لكم  الذي خصصته العنف القائم على النوع اإلجتماعي أعلى اللوح األول نوع من أنواع 

 ما ستكتبونه في كل سطر." 

 . ماذا يحدث؟ العنف القائم على النوع اإلجتماعي لشخص ما يعاني من هذا النوع من : قم بوصف سيناريو 1السطر 

 بالنسبة للذي يعاني منه.  العنف القائم على النوع اإلجتماعي كافة العواقب الجسدية والعاطفية واإلقتصادية لهذا  اذكر: 1السطر 

 

 ه في كل عمود."سأقول لكم ما ستكتبون"قسموا اللوح الثاني إلى ثالثة أعمدة. 

 : ما هي خدمات الدعم التي يحتاجها الناجي؟ 1العمود 

 : أي من خدمات الدعم هذه متاحة في مجتمعك؟ 1العمود 

 : ما هي العوائق بالنسبة للناجي للوصول إلى هذه الخدمات؟ 1العمود 

 

 اطلب من كل فريق أن يعرض عمله على المجموعة. 

 

  اعكس: 4الخطوة 

 اكتشاف ما يشعرون به حيال مستوى الدعم الذي يستطيعون تقديمه لآلخرين الذين يعانون من استخدم وقت التفكر لتطلب من المشاركين 

 . العنف القائم على النوع اإلجتماعي 

  في مجتمعك؟  العنف القائم على النوع اإلجتماعي هل تعلم ما هي الخدمات المتاحة للناجين من 

  للخدمات في مجتمعك؟  لديهم وصول سهل وكاف   العنف القائم على النوع اإلجتماعي الناجين من هل تعتقد بأن 

  ما هي بعض العواقب المحتملة بالنسبة للناجي إذا لم يتمكن من الوصول للخدمات؟ 

  في مجتمعك؟  العنف القائم على النوع اإلجتماعي ما الذي تستطيع فعله لدعم الوصول إلى الخدمات للناجين من 

 الخاص. رفاههم أيضاً، قم بتشجيع المشاركين على التفكير حول 

  إذا كنت بحاجة لها؟  العنف القائم على النوع اإلجتماعي لماذا من الهام بالنسبة لك الوصول إلى خدمات 

  ما الذي قد يمنعك عن الوصول لهذه الخدمات؟ 

  الخاص؟ برفاهك ما الذي تستطيع فعله لإلعتناء 

 

ة في المتاح العنف القائم على النوع اإلجتماعي ناءاً على اجابات المشاركين على السؤال األول، يجب عليك تقديم معلومات حول خدمات ب

 المجتمع. ينبغي عليك اإلشارة إلى رقم هاتف اإلحالة إن وجد. 

 

  التدرب/التطبيق: 5الخطوة 

لوصول لما الذي يستطيعون فعله لدعم تحسينات  سيشجع المشاركين على التفكير حول. تفكيرنشاط بعد هذه الجلسة هو  النشاط التدريبي

 .  في مجتمعهم العنف القائم على النوع اإلجتماعي إلى خدمات 

  

تخيل أنك وجدت نفسك في موقع مسؤولية. لقد تم منحك ميزانية كبيرة والقدرة إلحداث تغيير واحد لتحسين الوصول إلى . التفكيرنشاط 

  في مجتمعك. حدد ما هو التغيير الذي قد تقوم به. ما الذي ستقوم بإنفاق المال عليه؟ العنف القائم على النوع اإلجتماعي  خدمات 

 

 في بداية الجلسة القادمة.   أفكارهم مشاركتك منهم وضح للمشتركين بأنك تريد

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2B1جلسة  - يافعاتفتيات : 2برنامج 

 المشاركين من الجلسة السابقة. نشاط تذكر أن تبدأ الجلسة بمراجعة 

 مقدمة إلى الجلسة

التي من الممكن أن تحدث. بعضها واضح، لكن بعضها   للعنف القائم على النوع اإلجتماعياألنواع المختلفة سنكتشف في هذه الجلسة "

 اآلخر أقل وضوحاً وغالباً ما يكون مخفياً." 

 

 األسئلة التالية اطرح: 1الخطوة 

 " ؟ أنهينا الجلسة السابقة بهذا السؤال. هل تغير فهمك بأي شكل العنف القائم على النوع اإلجتماعيما الذي تفهمه من مصطلح"

 من األشكال؟ 

  هل كل العنف جسدي؟ 

  للعنف التي تراها تحدث في مجتمعك؟ ما هي األنواع األخرى 

 

 اكتب اجابات السؤال األخير على اللوح. 

 

 : اقترح 2الخطوة 

 ر. بعضها واضحاً مثل العنف الجسدي. لكن بعضها اآلخر مخفياً أكث للعنف القائم على النوع اإلجتماعي"هناك العديد من األنواع المختلفة 

 مثل العنف اإلقتصادي أو الحرمان من الموارد." 

  

 : اكتشف3الخطوة 

قسم المشاركين إلى أربعة فرق. اعط كل فريق قطعة ورق تحتوي على أربعة مربعات. وجه الفرق إلختيار أربعة أنواع مختلفة من العنف 

 من اللوح. 

إذا لم يحدد المشاركين أنواع العنف التالية، يجب عليك اضافتها للقائمة وتصر على أن يضعوا اثنين منها على األقل ضمن اختياراتهم 

 ألنواع العنف األريعة:  

 العنف الجنسي 

 اإلستغالل الجنسي 

  الحرمان من الموارد/الخدمات 

  العنف النفسي/العاطفي 

 أنواع العنف التي قمتم باختيارها؟ سجلوا معلوماتكم في المربع ذي الصلة." "ما الذي تعرفونه عن كل نوع من 



 

اعط الفرق حوالي عشر دقائق للعمل على هذا النشاط، ثم اطلب من الفرق مشاركة ما قد كتبوه. تستطيع استغالل هذا الوقت في طرح مزيد 

 ختلفة للعنف. من األسئلة للمساعدة على توضيح أو تصحيح مفاهيمهم حول األنواع الم

من النشاط، قسم الغرفة إلى منطقتين، العنف الجنسي اللفظي، والعنف العاطفي اللفظي. بإمكانك كتابة المصطلحين على التالي بالنسبة للقسم 

 منفصلتين من الورق وتعليقهما على جدارين متقابلين.  نقطعتي

نكم أن تقرروا فيما إذا كانت العبارة عنف جنسي لفظي أو عنف عاطفي "سأقرأ لكم بعض العبارات التي قد يقولها لكم شخص ما. أريد م

 لفظي. قفوا في المكان المحدد إلظهار قراركم، وال تقلدوا بعضكم البعض." 

 اقرأ عبارة واحدة كل مرة، وناقش مع الفتيات لماذا قمن باختيار العنف الجنسي اللفظي أو العنف العاطفي اللفظي كجواب. 

 العبارات هي: 

 فائدة. أنت ال تساوين شيئاً. الأنت عديمة 

 تتحرك رجليك بشكل جميل عندما تمشين. 

 أحب النظر إلى وجهك الجميل. أريد لمسه. 

 ال أحد يحبك. ليس لديك أي أصدقاء. 

 

كل يكون هناك عالمة واحدة ل بالنسبة للقسم األخير من النشاط، ستحتاج لتحضير بعض العالمات مكتوب عليها على كلمة عنف. يجب أن

 مشارك. 

 ." تديمعمعرضة لعنف. أريد منكم تسمية نوع العنف وال نور. ارفعوا أيديكم في كل مرة تجدون أن نور"سأروي لكم قصة عن فتاة تُدعى 

ن أ أوقف رواية القصة في كل مرة ترفع فتاة فيها عالمتها. إذا قامت أكثر من فتاة واحدة بفعل ذلك، اطلب من الفتاة األسرع في رفع العالمة

 تجاوب. يمكن أن يكون لديك جوائز صغيرة )حلوى مثالً( لتقديمها لصاحبة اإلجابة الصحيحة )أو للمحاولة في حال كان الجواب خاطئاً(. 

 

من المدرسة، ألنهما لم يكونا يعتقدان بأن المدرسة كانت ضرورية للفتيات. وضعها في البيت صعب  نورالسنة الماضية  نورج والدا أخر

جداً. هي ال تستطيع التحدث مع والديها حول أي شيء. قررت في أحد األيام بأنها ستحاول اقناع والدتها بالسماح لها بالعودة للمدرسة. 

وأخبرتها بأنه ال يحق لها الذهاب إلى المدرسة ويجب عليها عدم التحدث عن هذا األمر مرة أخرى. عندما سمع والدها  ضربتها والدتها

 بذلك، غضب وصرخ عليها قائالً: "ال يوجد فائدة من ذهابك للمدرسة، أنت عديمة الفائدة. أنت تصلحين فقط للعمل في المنزل". 

عام من أجل عائلتها. هي دائماً ما تذهب إلى نفس المتجر في السوق. بينما هي اليوم في طريقها إلى الذهاب إلى السوق لشراء الط نورتحب 

السوق رأت مجموعة من الفتيان يقفون في الشارع أمامها. قطعت الطريق إلى الطرف اآلخر ألنها أرادت أن تتجنبهم. بدأوا بالصياح عليها. 

ئالً: "أنت ترتدين ثوباً جميالً. تبدين جميلة". حاولت اإلسراع بالمشي لتجنبهم. ركض أحد ضايقوها طوال الطريق. صاح أحد الفتيان قا

 لشديد. ابالعار الفتيان ورائها ولمسها من ظهرها. ضحك جميع الفتيان اآلخرون وقالوا بأنها يجب أن تكون صديقة هذا الفتى اآلن. شعرت 

 ورنلها ودائماً ما يعطيها بعض الحسم على المواد التي تشتريها. اليوم وبينما كانت  دائماً ما كان صاحب المتجر ودوداً اتجاهها. يبتسم

ن اتناوله المال لتدفع ثمن الطعام، أخبرها صاحب المتجر بأنه ال يجب عليها أن تدفع اليوم ألنه ممتن لكونها زبونته. وهي قابلته باإلمتن

حظها، هي تستطيع أن تدخر الكثير من المال. في المرة التالية التي ذهبت  نورصدق الشديد. في األسبوع التالي، حدثت نفس األمور. لم ت

فيها إلى المتجر، طلب منها صاحب المتجر أن تخلع حجابها لكي يرى كيف يبدو مظهرها بدونه. وعندما رفضت ذلك، قال لها بأنه يجب 

 عليها فعل ذلك، مقابل المواد التي أعطاها لها. 

 

  اعكس: 4الخطوة 

 . في هذه الجلسة  للعنف القائم على النوع اإلجتماعيوقت التفكر لتسأل المشاركين ما تعلموه من األنواع المختلفة استخدم 

  العنف القائم على النوع اإلجتماعيما هو نوع  ً  بالنسبة لك؟  األكثر وضوحا

  المخفية؟ العنف القائم على النوع اإلجتماعي ما هي أنواع 

  لماذا هذه األنواع مخفية؟ 

 

  التدرب/التطبيق: 5الخطوة 

لمخفية التي ا العنف القائم على النوع اإلجتماعي . سيشجع المشاركين على تحديد أنواع تفكيرنشاط بعد هذه الجلسة هو  النشاط التدريبي

 تؤثر على النساء في مجتمعهم. 

  

الذي تعرفت عليه اآلن بأنه يؤثر على النساء و/أو الفتيات في منزلك أو  العنف القائم على النوع اإلجتماعي أحد أنواع  حدد. التفكيرنشاط 

 مجتمعك. من يرتكب هذا العنف، ولماذا؟ 

 

 في بداية الجلسة القادمة.   أفكارهم مشاركتكمنهم  وضح للمشتركين بأنك تريد



 

 

 

 

 

 

 

 

  2B2جلسة  - يافعاتفتيات : 2برنامج 

 المشاركين من الجلسة السابقة. نشاط تذكر أن تبدأ الجلسة بمراجعة 

 مقدمة إلى الجلسة

 " .العنف القائم على النوع اإلجتماعي تأثيرات وعواقب  في هذه الجلسة "سنرى

مختلطة بين الفتيات والفتيان. يجب أن يكون المشاركين مرتاحين للعمل مع بعضهم البعض. لمجموعة هذه الجلسة يتم إجراء من الممكن أن 

ومن الممكن أيضاً اجراء هذه الجلسات بشكل منفصل ثم جمع المجموعتين معاً لمشاركة نتائج النشاط، أو عرض نتائج النشاط من جلسة 

 الفتيات على الفتيان والعكس. 

 

 األسئلة التالية اطرح: 1الخطوة 

  ة؟ . أّي منها تؤثر على حياتك اليومي للعنف القائم على النوع اإلجتماعياكتشفنا في الجلسة الماضية بعض األنواع المختلفة 

  على حياتك اليومية؟ هذهالعنف القائم على النوع اإلجتماعي ما هي الطرق التي تؤثر بها أنواع 

  أّي من هذه األنواع يؤثر على الحياة اليومية للفتيان في مجتمعك؟ 

 

 : اقترح 2الخطوة 

في الوقت الذي قد يكون فيه الرجال والفتيان ضحايا للعنف، فإن النساء والفتيات هن غالباً اللواتي يتعرضن للعنف الذي يرتكبه الرجال "

بالنسبة للنساء والفتيات هي أعلى منها بالمقارنة مع الرجال والفتيان.  العنف القائم على النوع اإلجتماعي والفتيان. وهذا يعني بأن مخاطر 

 "مية يضطررن للتعامل معها يومياً.بالنسبة للنساء والفتيات، قد تكون مخاطر يو

  

 : اكتشف3الخطوة 

 بنوقشت في الجلسة السابقة. اكت المختلفة التي العنف القائم على النوع اإلجتماعي كين إذا كانوا يستطيعون تذكر أنواع اراسأل المش

د أكثر تحدي امنه لصاقتين صغيرتين واطلب ةكارتلك التي نسوا ذكرها. أعط كل مش فعلى اللوح، وأض اتكارالمشذكرها تاألنواع التي 

  اليومية.  اوعين أثّرا على حياتهن

اقتي ضع لصلمواجهة خطرهما في حياتك اليومية؟  ةبأنك معرض ينالذان تعتقد  القائم على النوع اإلجتماعيللعنف ما هما أكثر نوعين "

 التصويت على كال النوعين." 

 

ستخدام هذا ا ذي حصل على ملصقات أكثر. تستطيعال العنف القائم على النوع اإلجتماعي لتحديد نوع  اتكارنتائج التصويت مع المش راجع

ل هذا من أج العنف القائم على النوع اإلجتماعي العنف الجنسي كنوع من أنواع  استخدامبدالً من ذلك  هذا النشاط. كما تستطيعلنوع في ا

النشاط، كما أن استكشاف اآلثار المترتبة على مخاطر العنف الجنسي على الفتيات قد يكون أكثر فعالية فيما يتعلق بتوضيح نقطة أن هذه 

 الحياة اليومية للفتيات أكثر بكثير من الفتيان.  المخاطر تؤثر على

 

ركين أن طول هذا الجدار يمثل طول النهار العادي. سيكون هناك عدة نشاطات اجداراً واضحاً في الغرفة. واشرح للمشمن وجود  تأكد

 خالل اليوم تريدون التركيز عليها، وهي: 

 

 اإلستيقاظ وارتداء المالبس 

 نزليةالقيام ببعض األعمال الم 

 الذهاب إلى المدرسة 

 الذهاب إلى السوق 

 لقاء بعض األصدقاء 

 البقاء وحيداً في المنزل 



 

 الذهاب إلى الحمام 

 الرجوع إلى المنزل ماشياً بعد هبوط الظالم 

  الذهاب للنوم 

 

الموجودة على الجدار النشاطات تحرك على طول الجدار من أجل كل وقت من أوقات اليوم، واكتب اإلجابات التي يقدمونها وألصقها على 

 في الوضع الذي يمثل الوقت من النهار. 

ميع بالنسبة لج صلةية ذات الشخصية. لن تكون جميع النشاطات اليوم نقدر المستطاع إلعطاء إجابات تعكس تجاربهات ركاشجع المش

تاة ذه الحالة، يمكنهن التفكير بتجارب صديقاتهن أو فإلى المدرسة. في ه ن. فعلى سبيل المثال، قد تكون بعض الفتيات لم تذهباتركاالمش

 . نتخيلية تعيش في مجتمعه

 .اتركابمراجعة اإلجابات مع المش قمعندما تنتهون، 

 " .العنف القائم على النوع اإلجتماعي أن الفتيات يجب أن يبذلن الكثير من الجهد كل يوم لحماية أنفسهن من خطر  "يبدو

 

التفكير حيال ما يجب أن يقوم به الفتيان لحماية  اتمن المشارك حيث اطلبعلى الفتيان.  ركزخر. هذه المرة اآلجدار الالنشاط على  أعد

 عندما يقومون بنفس النشاطات. العنف القائم على النوع اإلجتماعي ع انوأأنفسهم من خطر 

  اعكس: 4الخطوة 

حياة  الذي يؤثر على نفي مجتمعه العنف القائم على النوع اإلجتماعي التفكير حول عواقب  اتاستخدم وقت التفكر لتطلب من المشارك

  الفتيات والفتيان بشكل مختلف. 

 ها بين ما يجب على الفتيات فعله وما يجب على الفتيان فعله؟ نما هي اإلختالفات التي تالحظ 

 ذلك  نهل يبدو لك ً  ؟ منصفا

 ائل التي يجب على الفتيات القيام بها  للحدّ من أو التكيف على تقليل خطر العنف الممارس كل الوس ينعندما تر نما هو شعورك

 عليهن من قبل الرجال والفتيان؟ 

 أن هذه اإلختالفات موجودة؟  نلماذا تعتقد 

  ذا؟ ه العنف القائم على النوع اإلجتماعي أنفسهن بشكل كامل من نوع  ليحمينما الذي يفتقر إليه النظام بالنسبة للفتيات 

 

  التدرب/التطبيق: 5الخطوة 

عنف القائم الاإلستمرار في تحديد مدى تأثر الفتيات بخطر  ات على . حيث سيشجع المشتركالحوار في هذه الجلسة هو  النشاط التدريبي

 في مجتمعاتهن.  على النوع اإلجتماعي 

 

. ابحثوا عن صديقة أنثى تثقون بها جيداً. اسألوها إذا كانت قلقة في أي وقت من األوقات حيال العنف المرتكب ضدهن من قبل الحوار نشاط

 التي تقلقها؟ ماذا تفعل لكي تحمي نفسها؟  العنف القائم على النوع اإلجتماعي الرجال أو الفتيان. ما هي أنواع 

 

 في بداية الجلسة القادمة.   ننتائج حواراته مشاركتك نمنه بأنك تريد اتوضح للمشترك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2B3جلسة  - يافعاتفتيات : 2برنامج 

 المشاركين من الجلسة السابقة. نشاط تذكر أن تبدأ الجلسة بمراجعة 

 مقدمة إلى الجلسة

 ." العنف القائم على النوع اإلجتماعي أهمية دعم األشخاص للوصول إلى خدمات  في هذه الجلسة "سنكتشف

 

 األسئلة التالية اطرح: 1الخطوة 



 

  ؟  عنف قائم على النوع اإلجتماعيما هي أنواع الدعم والخدمات التي تعتقد بأن األشخاص قد يكونون بحاجتها إذا عانوا من 

  هذه الخدمات في مجتمعك؟ هل من السهل الوصول إلى 

  ؟ العنف القائم على النوع اإلجتماعي ما الذي يمنع األشخاص من الوصول لخدمات الدعم بشأن 

 

 : اقترح 2الخطوة 

يمكن أن ينقذ األرواح. قد يكون هناك عواقب  العنف القائم على النوع اإلجتماعي "إن الوصول السهل بدون عوائق إلى خدمات دعم 

التي تتطلب مساعدة طبية فورية. الوصول إلى الخدمات األخرى يساعد الذين يعانون من    عيللعنف القائم على النوع اإلجتماجسدية 

 من التعامل مع تجاربهم وللبحث عن مساعدة طويلة األجل لمنع العنف من الحدوث مرة أخرى."  العنف القائم على النوع اإلجتماعي 

  

 : اكتشف3الخطوة 

. بإمكانك اإلستعانة بالمقدمة إلى العنف القائم على النوع اإلجتماعي قسم المشاركين إلى ثالث مجموعات. عيّن لكل فريق نوع من أنواع 

. تستطيع أن تقدم لهم قائمة قد أكملوها في جلسة سابقة أو أن العنف القائم على النوع اإلجتماعي النشاط لمراجعة معلوماتهم عن أنواع 

 نهم اعداد القائمة مرة أخرى )وتأكد من وجود كافة األنواع في القائمة(. اعط كل فريق لوحين. تطلب م

نكم . سأطلب مالعنف القائم على النوع اإلجتماعي "أريد منكم قضاء بعض الوقت في النظر إلى خدمات الدعم الخاصة بالذين يعانون من 

. اكتبوا في في هذا السيناريو العنف القائم على النوع اإلجتماعي قديمه للذين يعانون من تأليف سيناريو والتفكير حول ما هو الدعم الواجب ت

لكم مسبقاً. قسموا باقي اللوح إلى سطرين. سأقول لكم ما خصصته قد  العنف القائم على النوع اإلجتماعي أعلى اللوح األول نوع من أنواع 

 ستكتبونه في كل سطر." 

 . ماذا يحدث؟ العنف القائم على النوع اإلجتماعي لشخص ما يعاني من هذا النوع من  : قم بوصف سيناريو1السطر 

 ني منه. بالنسبة للذي يعا العنف القائم على النوع اإلجتماعي : ضع في قائمة كافة العواقب الجسدية والعاطفية واإلقتصادية لهذا 1السطر 

 

 ستكتبونه في كل عمود." سأقول لكم ما"قسموا اللوح الثاني إلى ثالثة أعمدة. 

 : ما هي خدمات الدعم التي يحتاجها الناجي؟ 1العمود 

 : أي من خدمات الدعم هذه متاحة في مجتمعك؟ 1العمود 

 : ما هي العوائق بالنسبة للناجي للوصول إلى هذه الخدمات؟ 1العمود 

 

 اطلب من كل فريق أن يعرض عمله على المجموعة. 

 

  اعكس: 4الخطوة 

 وقت التفكر لتطلب من المشاركين اكتشاف ما يشعرون به حيال مستوى الدعم الذي يستطيعون تقديمه لآلخرين الذين يعانون من استخدم 

 . العنف القائم على النوع اإلجتماعي 

  في مجتمعك؟  العنف القائم على النوع اإلجتماعي هل تعلم ما هي الخدمات المتاحة للناجين من 

  لديهم وصول سهل وكافي للخدمات في مجتمعك؟  العنف القائم على النوع اإلجتماعي هل تعتقد بأن الناجين من 

  ما هي بعض العواقب المحتملة بالنسبة للناجي إذا لم يتمكن من الوصول للخدمات؟ 

  في مجتمعك؟  العنف القائم على النوع اإلجتماعي ما الذي تستطيع فعله لدعم الوصول إلى الخدمات للناجين من 

 الخاص. رفاههن أيضاً، قم بتشجيع المشاركين على التفكير حول 

  إذا كنت بحاجة لها؟  العنف القائم على النوع اإلجتماعي لماذا من الهام بالنسبة لك الوصول إلى خدمات 

  ما الذي قد يمنعك عن الوصول لهذه الخدمات؟ 

 الخاص؟ برفاهك ع فعله لإلعتناء ما الذي تستطي 

 

ة في المتاح العنف القائم على النوع اإلجتماعي بناءاً على اجابات المشاركين على السؤال األول، يجب عليك تقديم معلومات حول خدمات 

 المجتمع. ينبغي عليك اإلشارة إلى رقم هاتف اإلحالة إن وجد. 

 

  التدرب/التطبيق: 5الخطوة 

. سيشجع المشاركين على التفكير حول ما الذي يستطيعون فعله لدعم تحسينات الوصول تفكيرنشاط بعد هذه الجلسة هو  النشاط التدريبي

 في مجتمعهم.   العنف القائم على النوع اإلجتماعي إلى خدمات 

  



 

ول إلى تغيير واحد لتحسين الوص. تخيل أنك وجدت نفسك في موقع مسؤولية. لقد تم منحك ميزانية كبيرة والقدرة إلحداث التفكيرنشاط 

  في مجتمعك. حدد ما هو التغيير الذي قد تقوم به. ما الذي ستقوم بإنفاق المال عليه؟ العنف القائم على النوع اإلجتماعي  خدمات 

 

 في بداية الجلسة القادمة.   أفكارهم مشاركتكمنهم  وضح للمشتركين بأنك تريد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3B1جلسة  -رجال : 3برنامج 

 المشاركين من الجلسة السابقة. نشاط تذكر أن تبدأ الجلسة بمراجعة 

 مقدمة إلى الجلسة

التي من الممكن أن تحدث. بعضها واضح، لكن بعضها   للعنف القائم على النوع اإلجتماعياألنواع المختلفة سنكتشف في هذه الجلسة "

 اآلخر أقل وضوحاً وغالباً ما يكون مخفياً." 

 

 األسئلة التالية اطرح: 1الخطوة 

 " ؟ أنهينا الجلسة السابقة بهذا السؤال. هل تغير فهمك بأي شكل العنف القائم على النوع اإلجتماعيما الذي تفهمه من مصطلح"

 من األشكال؟ 

  هل كل العنف جسدي؟ 

  للعنف التي تراها تحدث في مجتمعك؟ ما هي األنواع األخرى 

 

 اكتب اجابات السؤال األخير على اللوح. 

 

 : اقترح 2الخطوة 

. بعضها واضحاً مثل العنف الجسدي. لكن بعضها اآلخر مخفياً أكثر  للعنف القائم على النوع اإلجتماعي"هناك العديد من األنواع المختلفة 

 مثل العنف اإلقتصادي أو الحرمان من الموارد." 

  

 : اكتشف3الخطوة 

 قسم المشاركين إلى ثنائيات، وزود كل ثنائي بنسخة من السيناريوهات. 

 ." "أريد منكم قراءة السيناريوهات التي معكم ومناقشة اجاباتكم على سؤالين

 السؤاالن هما: 



 

  ؟  العنف القائم على النوع اإلجتماعيهل هذا مثال على 

  ؟  العنف القائم على النوع اإلجتماعيهو من أي نوع من أنواع 

ون كإذا لم يكن من الممكن للمشتركين قراءة السيناريوهات، تستطيع قرائتها عليهم وناقش أجوبة الثنائيات على السؤالين. في هذه الحالة، سي

 من األفضل طرح سيناريو واحد في كل مرة ومناقشته. 

 السيناريوهات هي: 

 )عنف الشريك الحميم، عنف جسدي( : لم تحضر الزوجة العشاء في وقته، لذا صفعها زوجها. 1السيناريو 

: قابل رجل امرأة جميلة وأراد ممارسة الجنس معها. قالت المرأة له بأنها ليست مهتمة، لكنها سعيدة بالحديث معه. الحقاً 1السيناريو 

 أجبرها على ممارسة الجنس معه. )عنف جنسي، اغتصاب(

يد من الفتيان، وبأنها ترتدي مالبس غير الئقة، وبأنها فتاة سيئة. هو أخبر أصدقائه : اتهم فتى فتاةً بأنها مارست الجنس مع العد1السيناريو 

 بما يعتقد أنها فعلت. )عنف نفسي اجتماعي أو عاطفي( 

: رفض األب السماح إلبنته تناول العشاء وأرغمها على قضاء الليلة في الخارج، ألنه غاضب من عدم تنظيفها للمنزل. )حرمان 1السيناريو 

 الموارد(من 

: مجموعة من الفتيان تزعج فتاة شابة تمشي لوحدها في الشارع. يقولون لها بأنها تبدو جميلة ويجب عليها أن تصاحب أحداً 2السيناريو 

 منهم. )عنف نفسي اجتماعي أو عاطفي( 

 ة. )استغالل جنسي(يقول المرأة بأنه يمكنها الحصول على أرز إضافي إذا قبلته قبلة صغير إنساني : موظف6السيناريو 

 : مجموعة من الفتيان األكبر سناً يجبرون أشقاء لهم أصغر سناً على مشاهدة األفالم اإلباحية. )عنف جنسي( 7السيناريو 

: الزوجة تمرض بعد الوالدة، لكن الزوج يقول أنها يجب أن تبقى في المنزل لإلعتناء بالطفل حديث الوالدة وال يمكنها الذهاب 1السيناريو 

 للمشفى. )حرمان من الموارد( 

 أخته وهي ترتدي مالبس مثيرة وينشرها على اإلنترنت. )عنف جنسي( صديقة : فتى يصنع بعض الصور المزيفة عن 9السيناريو 

 بعد أن وجد بعض المطبوعاتسابقة مرة في : امرأة تريد الوصول إلى معلومات حول تنظيم األسرة، لكن زوجها قد ضربها 12السيناريو 

 التي أحضرتها إلى المنزل بخصوص تنظيم األسرة. )عنف جسدي، حرمان للوصول إلى الموارد( 

 

على  العنف القائم. للتوجيه والمساعدة أثناء النقاشات، تم وضع أنواع  عنف قائم على النوع اإلجتماعيكافة هذه السيناريوهات تتضمن 

 بين قوسين بعد كل سيناريو. يجب أن ال تذكرها أثناء قرائتك للسيناريو. النوع اإلجتماعي 

إذا كان  ، خاصةالعنف القائم على النوع اإلجتماعي أدلة على أالسيناريوهات هذه بعض يقبلون كون قد تصادف بعض المشاركين الذين ال 

  ماعيللعنف القائم على النوع اإلجتهذا الفعل طبيعياً في ثقافتهم. في هذه الحالة، تستطيع أن تطلب منهم التفكير في السبب الجذري 

 . بعض احتماالت المقاومة الممكنة. فيما يلي سيناريو  العنف القائم على النوع اإلجتماعي وتعريف

عندما يضرب الزوج زوجته ألنها لم تحضر له العشاء. الرجل مسموح له ضرب   لى النوع اإلجتماعيعنف قائم عالمشارك: إنه ليس 

 زوجته. وهو يقوم بذلك لتصحيح سلوكها. هذه هي مسؤوليته. 

يس المكرسة اجتماعياً. ل النوع اإلجتماعيهو استخدام فعل العنف لتصحيح أدوار  العنف القائم على النوع اإلجتماعي إن تعريف : ميسرال

من مسؤولية الزوجة تحضير العشاء في كل الثقافات. إن ذلك موجود في ثقافتك. هذا يعني أن هذا الدور مكرساً اجتماعياً. يستخدم الزوج 

 عدت لم لماذا ايسأله أن يمكن . كانعنف قائم على النوع اإلجتماعيالعنف ضد زوجته ألنه يريدها التصرف وفقاً لذلك الدور. لذلك هذا 

 ربما كانت مريضة أو مشغولة باإلعتناء بوالدته المريضة.  .اليوم الطعام

ي أجوبتهم، . قد يفسرون بعضاً منها ف للعنف القائم على النوع اإلجتماعيتستطيع أثناء النقاشات تعريف المشاركين على األنواع المختلفة 

 لكن هذه فرصة لتعريفعهم بمصطلحات جديدة. 

 هي:   للعنف القائم على النوع اإلجتماعيالمصطلحات الرئيسية المستخدمة لوصف األنواع المخلتفة 

 عنف الشريك الحميم 

 العنف المنزلي 

 العنف الجسدي 

 العنف اللفظي 

 العنف النفسي اإلجتماعي أو العاطفي 

 العنف الجنسي 

 اإلستغالل الجنسي 

  العنف اإلقتصادي 

 



 

(، إال أن الوقت قد يكون غير العذريةوفحص  األطفالزواج )خاصة   للعنف القائم على النوع اإلجتماعيفي حين أن هناك أنواع أخرى 

لتعريف بها، إال إذا تم طرحها من قبل المشاركين أثناء النقاشات. سيتم اكتشاف بعضاً من هذه األنواع في الجلسات الالحقة في امناسب 

 البرنامج. 

 

العنف القائم على النوع قسم المشاركين إلى ثالثة فرق. اعط كل فريق مجموعة من البطاقات تحتوي على نوع مختلف من أنواع 

 المذكورة أعاله.  العنف القائم على النوع اإلجتماعي من تلك المكتوبة أعاله. كل مجموعة كاملة تحتوي على جميع أنواع  اإلجتماعي 

 قات بترتيب معين. سأعطي كل فريق تعليمات حول الترتيب." "أريد منكم ترتيب البطا

 حسب ظهورها في مجتمعكم.  العنف القائم على النوع اإلجتماعي : أنواع 1الفريق 

 حسب معدل حدوثها في مجتمعكم.  العنف القائم على النوع اإلجتماعي : أنواع 1الفريق 

 مجتمعكم . للتعامل معه في حسب األكثر أهمية  العنف القائم على النوع اإلجتماعي : أنواع 1الفريق 

 

  اعكس: 4الخطوة 

 استخدم وقت التفكر لتسأل المشاركين ما الحظوه من الترتيب المختلف للبطاقات. 

  الجديد بالنسبة لك؟ العنف القائم على النوع اإلجتماعي ما هو نوع 

  ؟ ما الذي يمكن أن نراه من األعمدة الثالثة ألنواع الـ 

  هل األكثر حدوثاً منها هي األكثر ظهوراً أيضاً؟ 

  هي األكثر حدوثاً أيضاً؟  للتعامل معها في المجتمعهل األكثر أهمية 

 

  التدرب/التطبيق: 5الخطوة 

 جتماعي العنف القائم على النوع اإل. سيشجع المشاركين على اإلستمرار في تحديد أنواع تفكيرنشاط بعد هذه الجلسة هو  النشاط التدريبي

 التي غالباً ما تبقى مخفية. 

  

لم تكن تعرفه قبل هذه الجلسة أو الذي تعتقد بأنه رؤيته صعبة.   الذي العنف القائم على النوع اإلجتماعي. اختر أحد أنواع التفكيرنشاط 

لى . لماذا لم تميزه في ذلك الوقت عف القائم على النوع اإلجتماعي العنتفكر في وقت من الممكن أنك قد ارتكبت فيه هذا النوع من حاول أن 

 ؟ ما الذي قد تفعله بشكل مختلف في المرة القادمة؟  عنف قائم على النوع اإلجتماعيأنه 

 

 في بداية الجلسة القادمة.   أفكارهم مشاركتكمنهم  وضح للمشتركين بأنك تريد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  3B2جلسة  - رجال: 3برنامج 

 تذكر أن تبدأ الجلسة بمراجعة أفعال المشاركين من الجلسة السابقة. 

 مقدمة إلى الجلسة

 " .العنف القائم على النوع اإلجتماعي تأثيرات وعواقب  في هذه الجلسة "سنرى

 

 األسئلة التالية اطرح: 1الخطوة 

  كيف يؤثر العنف في مجتمعك على كامل المجتمع؟ 

  ما الذي ال يستطيع الناس فعله عندما تكون مخاطر العنف في المجتمع عالية؟ 

  ما الذي يحدث لجميع أفراد العائلة )األبوين، األطفال، الجدين( عندما يكون هناك عنفاً حاصالً في المنزل؟ 

 

 : اقترح 2الخطوة 

 .األجل لةطوي واقتصادية عاطفية آثار أيضا هناك يكون أن يمكنتتجاوز العواقب الجسدية.  العنف القائم على النوع اإلجتماعي "إن عواقب 

 هذاب المرتبطين اآلخرين على ثانوي تأثير لذلك يكون أن يمكن ، بحيثالناس من المزيد على واحد شخص ضد العنف يؤثر أن يمكن

  . "الشخص

  

 : اكتشف3الخطوة 

جسدي، عاطفي، ب"، وقسم اللوح إلى ثالثة أعمدة: لكل فريق لوحاً مكتوباً في أعاله كلمة "عواققسم المشاركين إلى فريقين. اعط 

 اقتصادي. 

"سأعطي سيناريو لكل فريق. أريد منكم مناقشة كيف يمكن للعنف الحاصل في السيناريو أن يؤثر على الشخص الذي تمت مهاجمته. ما هي 

كن أن تكون عواقب هذا العنف؟ استخدم األعمدة الثالثة على اللوح لتسجيل العواقب الجسدية أنواع العنف التي تراها؟ ما هي أو ماذا يم

 والعاطفية واإلقتصادية." 

 

 السيناريوهات هي: 

: إيمان ترفض الزواج من الشخص الذي اختاره لها والدها ووالدتها للزواج. أجبرت على النوم في الخارج يومياً حتى توافق. 1السيناريو 

ح لها بتناول الطعام فقط بعد أن ينتهي أفراد العائلة اآلخرون من تناول طعامهم، ويجب أن تتناول الطعام وحيدة. منع والدها جميع مسمو

 أفراد العائلة من التكلم معها. يقول لها: "كل شيء سيكون على ما يُرام عندما توافقين على الزواج".

 التي تراها في هذا السيناريو؟  نوع اإلجتماعي العنف القائم على ال: ما هي أنواع 1السؤال 

 : ما هي أو ماذا يمكن أن تكون عواقب هذا العنف على إيمان؟ 1السؤال 

: يقابل حسن فتاة على وسائل التواصل اإلجتماعي. دردش معها لفترة ثم أقنعها بأن تلتقي به وجهاً لوجه. عندما تقابال، طلب 1السيناريو 

رس الجنس معه. هي رفضت، فغضب حسن واغتصبها. التقط لها صورة بعد اإلغتصاب وهددها بأنه سيرسل حسن من الفتاة أن تما

 الصورة لوالديها إذا أخبرت أي أحد بما حصل. 

 التي تراها في هذا السيناريو؟  العنف القائم على النوع اإلجتماعي : ما هي أنواع 1السؤال 

 اقب هذا العنف على الفتاة؟ : ما هي أو ماذا يمكن أن تكون عو1السؤال 

 

 لتوجيهك ومساعدتك في النقاش، فيما يلي بعض اإلجابات المحتملة على السؤالين على كل من السيناريوهين: 

. نحن نرى عنفاً عاطفياً وحرمان من الموارد في هذا السيناريو. قد ينتج عن العنف مشاكل صحية بسبب التعرض للطقس 1السيناريو 

 لطعام. من المرجح أن تكون إيمان منزعجة وخائفة جداً. الخارجي وقلة ا

. نحن نرى عنفاً جنسياً وعنفاً عاطفياً في هذا السيناريو. سيسبب العنف أذى جسدياً للفتاة بسبب الجماع القسري. هي قد تكون 1السيناريو 

اد عائلتها ماذا حدث، وخاصة إذا ألقي اللوم أو الحمل. هي قد تتعرض ألذى أكبر إذا اكتشف أحد أفرمنقولة بالجنس تعرضت ألمراض 

 .بالصورة الفتى سيفعله ما حوللقلقها  شديد عاطفي ضغطعليها. ستكون تحت 

 

 



 

 بعد اعطاء الفريقين بعض الوقت إلكمال هذا الجزء من النشاط، اطلب منهم مشاركة نتائجهم. 

 "هل هناك أي شخص آخر قد يكون تأثر بالعنف؟" 

المشاركين شخصاً آخر أو مجموعة أخرى قد يكون تأثر أو تأثرت بالعنف، اسألهم ما هي العواقب المحتملة لهذا الشخص حالما يحدد أحد 

 . معتديأو المجموعة. قد تحتاج ألن تحث المشاركين على التفكير بالعائلة، واألصدقاء اآلخرين، والمجتمع، وال

 

هر ال يفيد أحداً. قد تظ العنف القائم على النوع اإلجتماعي لكن هذا جزء هام لفهم أن قد يكون تحدياً،  معتدياكتشاف عواقب العنف على ال

 أبنائه دأح كان لو ماذا ولكن. على سبيل المثال، قد يُرى والد إيمان من قبل أشقائها على أنه قوي. معتديبعض العواقب مفيدة بالنسبة لل

 صالح؟ كرجل والده في الثقة ويفقد يفعله عما سراً  يتساءل

 

  اعكس: 4الخطوة 

 في مجتمعهم.  العنف القائم على النوع اإلجتماعي استخدم وقت التفكر لتطلب من المشاركين التفكير حول عواقب 

  إذا أخذنا بعين اإلعتبار عواقبه على المدى الطويل؟  العنف القائم على النوع اإلجتماعي ماذا يحدث لمواقفنا اتجاه 

  في مجتمعك؟   للعنف القائم على النوع اإلجتماعيما هي بعض أو معظم العواقب الشائعة 

  مجتمعك من أن يصبح مجتمعاً أقوى؟  العنف القائم على النوع اإلجتماعي كيف يمنع 

 

  التدرب/التطبيق: 5الخطوة 

لى النوع العنف القائم ع. سيشجع المشاركين على اإلستمرار في التفكير حول عواقب تفكيرنشاط بعد هذه الجلسة هو  النشاط التدريبي

 على األفراد والعائالت والمجتمعات.   اإلجتماعي 

  

عنف القائم الفي مجتمعك. فكر أي نوع من أنواع   عنف قائم على النوع اإلجتماعي. تخيل موقفاً حيث يكون من الشائع ايجاد التفكيرنشاط 

على األفراد والعائلة والمجتمع. انظر في اثنين من عواقب  العنف القائم على النوع اإلجتماعي هو. فكر في عواقب  نوع اإلجتماعي على ال

 بأي شكل من األشكال؟  معتدي. هل يفيد العنف المعتديعلى ال العنف القائم على النوع اإلجتماعي 

 

 في بداية الجلسة القادمة.   أفكارهم مشاركتكمنهم  وضح للمشتركين بأنك تريد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3B3جلسة  - رجال: 3برنامج 

 المشاركين من الجلسة السابقة. نشاط تذكر أن تبدأ الجلسة بمراجعة 

 مقدمة إلى الجلسة

 ." العنف القائم على النوع اإلجتماعي أهمية دعم األشخاص للوصول إلى خدمات  في هذه الجلسة "سنكتشف

 

 األسئلة التالية اطرح: 1الخطوة 

  ؟  عنف قائم على النوع اإلجتماعيما هي أنواع الدعم والخدمات التي تعتقد بأن األشخاص قد يكونون بحاجتها إذا عانوا من 

  هذه الخدمات في مجتمعك؟ هل من السهل الوصول إلى 

  ؟ العنف القائم على النوع اإلجتماعي ما الذي يمنع األشخاص من الوصول لخدمات الدعم بشأن 

 



 

 : اقترح 2الخطوة 

يمكن أن ينقذ األرواح. قد يكون هناك عواقب  العنف القائم على النوع اإلجتماعي "إن الوصول السهل بدون عوائق إلى خدمات دعم 

لعنف االتي تتطلب مساعدة طبية فورية. الوصول إلى الخدمات األخرى يساعد الذين يعانون من  للعنف القائم على النوع اإلجتماعيجسدية 

 التعامل مع تجاربهم وللبحث عن مساعدة طويلة األجل لمنع العنف من الحدوث مرة أخرى." على القائم على النوع اإلجتماعي 

  

 : اكتشف3الخطوة 

. بإمكانك اإلستعانة بالمقدمة إلى العنف القائم على النوع اإلجتماعي فريق نوع من أنواع قسم المشاركين إلى ثالث مجموعات. عيّن لكل 

. تستطيع أن تقدم لهم قائمة قد أكملوها في جلسة سابقة أو أن العنف القائم على النوع اإلجتماعي النشاط لمراجعة معلوماتهم عن أنواع 

 كافة األنواع في القائمة(. اعط كل فريق لوحين.  تطلب منهم اعداد القائمة مرة أخرى )وتأكد من وجود

نكم . سأطلب مالعنف القائم على النوع اإلجتماعي "أريد منكم قضاء بعض الوقت في النظر إلى خدمات الدعم الخاصة بالذين يعانون من 

. اكتبوا في في هذا السيناريو نوع اإلجتماعي العنف القائم على التأليف سيناريو والتفكير حول ما هو الدعم الواجب تقديمه للذين يعانون من 

قد طرحته لكم مسبقاً. قسموا باقي اللوح إلى سطرين. سأقول لكم ما  العنف القائم على النوع اإلجتماعي أعلى اللوح األول نوع من أنواع 

 ستكتبونه في كل سطر." 

 . ماذا يحدث؟ ئم على النوع اإلجتماعي العنف القا: قم بوصف سيناريو لشخص ما يعاني من هذا النوع من 1السطر 

 ني منه. بالنسبة للذي يعا العنف القائم على النوع اإلجتماعي : ضع في قائمة كافة العواقب الجسدية والعاطفية واإلقتصادية لهذا 1السطر 

 

 سأقول لكم ما ستكتبونه في كل عمود.""قسموا اللوح الثاني إلى ثالثة أعمدة. 

 : ما هي خدمات الدعم التي يحتاجها الناجي؟ 1العمود 

 : أي من خدمات الدعم هذه متاحة في مجتمعك؟ 1العمود 

 : ما هي العوائق بالنسبة للناجي للوصول إلى هذه الخدمات؟ 1العمود 

 

 اطلب من كل فريق أن يعرض عمله على المجموعة. 

 

  اعكس: 4الخطوة 

 استخدم وقت التفكر لتطلب من المشاركين اكتشاف ما يشعرون به حيال مستوى الدعم الذي يستطيعون تقديمه لآلخرين الذين يعانون من 

 . العنف القائم على النوع اإلجتماعي 

  في مجتمعك؟  العنف القائم على النوع اإلجتماعي هل تعلم ما هي الخدمات المتاحة للناجين من 

  لديهم وصول سهل وكافي للخدمات في مجتمعك؟  العنف القائم على النوع اإلجتماعي هل تعتقد بأن الناجين من 

  ما هي بعض العواقب المحتملة بالنسبة للناجي إذا لم يتمكن من الوصول للخدمات؟ 

  في مجتمعك؟  تماعي العنف القائم على النوع اإلجما الذي تستطيع فعله لدعم الوصول إلى الخدمات للناجين من 

 

ة في المتاح العنف القائم على النوع اإلجتماعي بناءاً على اجابات المشاركين على السؤال األول، يجب عليك تقديم معلومات حول خدمات 

 المجتمع. ينبغي عليك اإلشارة إلى رقم هاتف اإلحالة إن وجد. 

 

  التدرب/التطبيق: 5الخطوة 

. سيشجع المشاركين على التفكير حول ما الذي يستطيعون فعله لدعم تحسينات الوصول تفكيرنشاط بعد هذه الجلسة هو  النشاط التدريبي

 في مجتمعهم.   العنف القائم على النوع اإلجتماعي إلى خدمات 

  

ول إلى تغيير واحد لتحسين الوص. تخيل أنك وجدت نفسك في موقع مسؤولية. لقد تم منحك ميزانية كبيرة والقدرة إلحداث التفكيرنشاط 

  في مجتمعك. حدد ما هو التغيير الذي قد تقوم به. ما الذي ستقوم بإنفاق المال عليه؟ العنف القائم على النوع اإلجتماعي   خدمات 

 

 في بداية الجلسة القادمة.   أفكارهم مشاركتكمنهم  وضح للمشتركين بأنك تريد

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  4B1جلسة  - يافعونفتيان : 4برنامج 

 المشاركين من الجلسة السابقة. نشاط تذكر أن تبدأ الجلسة بمراجعة 

 مقدمة إلى الجلسة

التي من الممكن أن تحدث. بعضها واضح، لكن بعضها   للعنف القائم على النوع اإلجتماعياألنواع المختلفة سنكتشف في هذه الجلسة "

 اآلخر أقل وضوحاً وغالباً ما يكون مخفياً." 

 

 األسئلة التالية اطرح: 1الخطوة 

 " ؟ أنهينا الجلسة السابقة بهذا السؤال. هل تغير فهمك بأي شكل العنف القائم على النوع اإلجتماعيما الذي تفهمه من مصطلح"

 من األشكال؟ 

  هل كل العنف جسدي؟ 

  للعنف التي تراها تحدث في مجتمعك؟ ما هي األنواع األخرى 

 

 اكتب اجابات السؤال األخير على اللوح. 

 

 : اقترح 2الخطوة 

 ر. بعضها واضحاً مثل العنف الجسدي. لكن بعضها اآلخر مخفياً أكث للعنف القائم على النوع اإلجتماعي"هناك العديد من األنواع المختلفة 

 مثل العنف اإلقتصادي أو الحرمان من الموارد." 

  

 : اكتشف3الخطوة 

قسم المشاركين إلى أربعة فرق. اعط كل فريق قطعة ورق تحتوي على أربعة مربعات. وجه الفرق إلختيار أربعة أنواع مختلفة من العنف 

 من اللوح. 

إذا لم يحدد المشاركين أنواع العنف التالية، يجب عليك اضافتها للقائمة وتصر على أن يضعوا اثنين منها على األقل ضمن اختياراتهم 

 ألنواع العنف األريعة:  

 العنف الجنسي 

 اإلستغالل الجنسي 

  الحرمان من الموارد/الخدمات 



 

  العنف النفسي/العاطفي 

 أنواع العنف التي قمتم باختيارها؟ سجلوا معلوماتكم في المربع ذي الصلة." "ما الذي تعرفونه عن كل نوع من 

اعط الفرق حوالي عشر دقائق للعمل على هذا النشاط، ثم اطلب من الفرق مشاركة ما قد كتبوه. تستطيع استغالل هذا الوقت في طرح مزيد 

 ختلفة للعنف. من األسئلة للمساعدة على توضيح أو تصحيح مفاهيمهم حول األنواع الم

من النشاط، قسم الغرفة إلى منطقتين، العنف الجنسي اللفظي، والعنف العاطفي اللفظي. بإمكانك كتابة المصطلحين على التالي بالنسبة للقسم 

 قطعتي منفصلتين من الورق وتعليقهما على جدارين متقابلين. 

كم أن تقرروا فيما إذا كانت العبارة عنف جنسي لفظي أو عنف عاطفي "سأقرأ لكم بعض العبارات التي قد يقولها لكم شخص ما. أريد من

 لفظي. قفوا في المكان المحدد إلظهار قراركم، وال تقلدوا بعضكم البعض." 

 باختيار العنف الجنسي اللفظي أو العنف العاطفي اللفظي كجواب. قاموا لماذا  ناقرأ عبارة واحدة كل مرة، وناقش مع الفتيا

 : العبارات هي

 فائدة. أنت ال تساوي شيئاً. الأنت عديم 

 تتحرك رجليك بشكل جميل عندما تمشين. 

 أحب النظر إلى وجهك الجميل. أريد لمسه. 

 ال أحد يحبك. ليس لديك أي أصدقاء. 

 

بالنسبة للقسم األخير من النشاط، ستحتاج لتحضير بعض العالمات مكتوب عليها على كلمة عنف. يجب أن يكون هناك عالمة واحدة لكل 

 مشارك. 

 ." ديمعتمعرضة لعنف. أريد منكم تسمية نوع العنف وال نورفي كل مرة تجدون أن اللوحة . ارفعوا نور"سأروي لكم قصة عن فتاة تُدعى 

. يمكن أن بيجيبفعل ذلك، اطلب من األسرع في رفع العالمة أن فتًى . إذا قام أكثر من ة يرفع فيها فتى لوحتهرواية القصة في كل مرأوقف 

 يكون لديك جوائز صغيرة )حلوى مثالً( لتقديمها لصاحب اإلجابة الصحيحة )أو للمحاولة في حال كان الجواب خاطئاً(. 

 

من المدرسة، ألنهما لم يكونا يعتقدان بأن المدرسة كانت ضرورية للفتيات. وضعها في البيت صعب  نورة السنة الماضي نورأخرج والدا 

جدًا. هي ال تستطيع التحدث مع والديها حول أي شيء. قررت في أحد األيام بأنها ستحاول اقناع والدتها بالسماح لها بالعودة للمدرسة. 

ا الذهاب إلى المدرسة ويجب عليها عدم التحدث عن هذا األمر مرة أخرى. عندما سمع والدها ضربتها والدتها وأخبرتها بأنه ال يحق له

 بذلك، غضب وصرخ عليها قائاًل: "ال يوجد فائدة من ذهابك للمدرسة، أنت عديمة الفائدة. أنت تصلحين فقط للعمل في المنزل". 

ائماً ما تذهب إلى نفس المتجر في السوق. بينما هي اليوم في طريقها إلى الذهاب إلى السوق لشراء الطعام من أجل عائلتها. هي د نور تحب

السوق رأت مجموعة من الفتيان يقفون في الشارع أمامها. قطعت الطريق إلى الطرف اآلخر ألنها أرادت أن تتجنبهم. بدأوا بالصياح عليها. 

جمياًل. تبدين جميلة". حاولت اإلسراع بالمشي لتجنبهم. ركض أحد ضايقوها طوال الطريق. صاح أحد الفتيان قائاًل: "أنت ترتدين ثوباً 

 لشديد. ا بالعارالفتيان ورائها ولمسها من ظهرها. ضحك جميع الفتيان اآلخرون وقالوا بأنها يجب أن تكون صديقة هذا الفتى اآلن. شعرت 

 ورندائماً ما كان صاحب المتجر ودودًا اتجاهها. يبتسم لها ودائماً ما يعطيها بعض الحسم على المواد التي تشتريها. اليوم وبينما كانت 

ن اتناوله المال لتدفع ثمن الطعام، أخبرها صاحب المتجر بأنه ال يجب عليها أن تدفع اليوم ألنه ممتن لكونها زبونته. وهي قابلته باإلمتن

حظها، هي تستطيع أن تدخر الكثير من المال. في المرة التالية التي ذهبت  نورلشديد. في األسبوع التالي، حدثت نفس األمور. لم تصدق ا

فيها إلى المتجر، طلب منها صاحب المتجر أن تخلع حجابها لكي يرى كيف يبدو مظهرها بدونه. وعندما رفضت ذلك، قال لها بأنه يجب 

 مقابل المواد التي أعطاها لها. عليها فعل ذلك، 

 

  اعكس: 4الخطوة 

 في هذه الجلسة.   للعنف القائم على النوع اإلجتماعياستخدم وقت التفكر لتسأل المشاركين ما تعلموه من األنواع المختلفة 

  األكثر وضوحاً بالنسبة لك؟ العنف القائم على النوع اإلجتماعي ما هو نوع 

  المخفية؟ العنف القائم على النوع اإلجتماعي ما هي أنواع 

  لماذا هذه األنواع مخفية؟ 

 

  التدرب/التطبيق: 5الخطوة 

لمخفية التي ا العنف القائم على النوع اإلجتماعي . سيشجع المشاركين على تحديد أنواع تفكيرنشاط بعد هذه الجلسة هو  النشاط التدريبي

 تؤثر على النساء في مجتمعهم. 

  

الذي تعرفت عليه اآلن بأنه يؤثر على النساء و/أو الفتيات في منزلك أو  العنف القائم على النوع اإلجتماعي . حدد أحد أنواع التفكيرنشاط 

 مجتمعك. من يرتكب هذا العنف، ولماذا؟ 



 

 

 في بداية الجلسة القادمة.   أفكارهم مشاركتكمنهم  وضح للمشتركين بأنك تريد

 

 

 

 

 

 

 

  4B2جلسة  - يافعونن فتيا: 4برنامج 

 المشاركين من الجلسة السابقة. نشاط تذكر أن تبدأ الجلسة بمراجعة 

 مقدمة إلى الجلسة

 " .العنف القائم على النوع اإلجتماعي تأثيرات وعواقب  في هذه الجلسة "سنرى

مختلطة بين الفتيات والفتيان. يجب أن يكون المشاركين مرتاحين للعمل مع بعضهم البعض. مع مجموعة هذه الجلسة تنفذ من الممكن أن 

ومن الممكن أيضاً اجراء هذه الجلسات بشكل منفصل ثم جمع المجموعتين معاً لمشاركة نتائج النشاط، أو عرض نتائج النشاط من جلسة 

 الفتيات على الفتيان والعكس. 

 

 اليةاألسئلة الت اطرح: 1الخطوة 

  ة؟ . أّي منها تؤثر على حياتك اليومي للعنف القائم على النوع اإلجتماعياكتشفنا في الجلسة الماضية بعض األنواع المختلفة 

  على حياتك اليومية؟ هذهالعنف القائم على النوع اإلجتماعي ما هي الطرق التي تؤثر بها أنواع 

  أّي من هذه األنواع يؤثر على الحياة اليومية للفتيان في مجتمعك؟ 

 

 : اقترح 2الخطوة 

في الوقت الذي قد يكون فيه الرجال والفتيان ضحايا للعنف، فإن النساء والفتيات هن غالباً اللواتي يتعرضن للعنف الذي يرتكبه الرجال "

بالنسبة للنساء والفتيات هي أعلى منها بالمقارنة مع الرجال والفتيان.  نوع اإلجتماعي العنف القائم على الوالفتيان. وهذا يعني بأن مخاطر 

 "مية يضطررن للتعامل معها يومياً.بالنسبة للنساء والفتيات، قد تكون مخاطر يو

  

 : اكتشف3الخطوة 

 بنوقشت في الجلسة السابقة. اكت المختلفة التي العنف القائم على النوع اإلجتماعي كين إذا كانوا يستطيعون تذكر أنواع اراسأل المش

كثر منه تحديد أ ك لصاقتين صغيرتين واطلبارتلك التي نسوا ذكرها. أعط كل مش فعلى اللوح، وأضكين ارالمشاألنواع التي يذكرها 

  وعين أثّرا على حياته اليومية. ن

 ضع لصاقتيالذان تعتقد بأنك معرض لمواجهة خطرهما في حياتك اليومية؟   للعنف القائم على النوع اإلجتماعيما هما أكثر نوعين "

 التصويت على كال النوعين." 

 

ستخدام هذا ا ذي حصل على ملصقات أكثر. تستطيعال العنف القائم على النوع اإلجتماعي كين لتحديد نوع ارنتائج التصويت مع المش راجع

ل هذا من أج العنف القائم على النوع اإلجتماعي العنف الجنسي كنوع من أنواع  استخدامبدالً من ذلك  لنوع في هذا النشاط. كما تستطيعا

النشاط، كما أن استكشاف اآلثار المترتبة على مخاطر العنف الجنسي على الفتيات قد يكون أكثر فعالية فيما يتعلق بتوضيح نقطة أن هذه 

 المخاطر تؤثر على الحياة اليومية للفتيات أكثر بكثير من الفتيان. 

 

ن طول هذا الجدار يمثل طول النهار العادي. سيكون هناك عدة نشاطات ركين أاجداراً واضحاً في الغرفة. واشرح للمشمن وجود  تأكد

 خالل اليوم تريدون التركيز عليها، وهي: 

 

 اإلستيقاظ وارتداء المالبس 

 القيام ببعض األعمال المنزلية 

 الذهاب إلى المدرسة 

 الذهاب إلى السوق 

 لقاء بعض األصدقاء 



 

 البقاء وحيداً في المنزل 

  الذهاب إلى الحمام  

  الظالم حلولالرجوع إلى المنزل ماشياً بعد 

  الذهاب للنوم 

 

الموجودة على الجدار اللوحات تحرك على طول الجدار من أجل كل وقت من أوقات اليوم، واكتب اإلجابات التي يقدمونها وألصقها على 

 في الوضع الذي يمثل الوقت من النهار. 

ميع بالنسبة لج صلةية ذات س تجاربهم الشخصية. لن تكون جميع النشاطات اليومركين قدر المستطاع إلعطاء إجابات تعكاشجع المش

ركين. فعلى سبيل المثال، قد تكون بعض الفتيات لم تذهب إلى المدرسة. في هذه الحالة، يمكنهن التفكير بتجارب صديقاتهن أو فتاة االمش

 تخيلية تعيش في مجتمعها. 

 ركين.االمش بمراجعة اإلجابات مع قمعندما تنتهون، 

 " .العنف القائم على النوع اإلجتماعي أن الفتيات يجب أن يبذلن الكثير من الجهد كل يوم لحماية أنفسهن من خطر  "يبدو

 

من المشاركين التفكير حيال ما يجب أن يقوم به الفتيان لحماية  حيث اطلبالنشاط على جدار آخر. هذه المرة تركزون على الفتيان.  أعد

 عندما يقومون بنفس النشاطات. العنف القائم على النوع اإلجتماعي أنفسهم من خطر نوع 

  اعكس: 4الخطوة 

حياة  الذي يؤثر علىفي مجتمعهم  العنف القائم على النوع اإلجتماعي استخدم وقت التفكر لتطلب من المشاركين التفكير حول عواقب 

 الفتيات والفتيان بشكل مختلف.  

  ما هي اإلختالفات التي تالحظها بين ما يجب على الفتيات فعله وما يجب على الفتيان فعله؟ 

  هل يبدو لك ذلك ً  ؟ منصفا

  ما هو شعورك عندما ترى كل الوسائل التي يجب على الفتيات القيام بها  للحدّ من أو التكيف على تقليل خطر العنف الممارس

 عليهن من قبل الرجال والفتيان؟ 

  لماذا تعتقد أن هذه اإلختالفات موجودة؟ 

  ذا؟ ه العنف القائم على النوع اإلجتماعي ما الذي يفتقر إليه النظام بالنسبة للفتيات ليحموا أنفسهن بشكل كامل من نوع 

 

  التدرب/التطبيق: 5الخطوة 

لقائم على النوع العنف ا. حيث سيشجع المشتركين اإلستمرار في تحديد مدى تأثر الفتيات بخطر الحوار في هذه الجلسة هو  النشاط التدريبي

 في مجتمعاتهن.  اإلجتماعي 

 

kah’ ابحثوا عن صديقة أنثى تثقون بها جيداً. اسألوها إذا كانت قلقة في أي وقت من األوقات حيال العنف المرتكب ضدهن من قبل الحوار .

 التي تقلقها؟ ماذا تفعل لكي تحمي نفسها؟  العنف القائم على النوع اإلجتماعي الرجال أو الفتيان. ما هي أنواع 

 

 في بداية الجلسة القادمة.   نتائج حواراتهم مشاركتكمنهم  وضح للمشتركين بأنك تريد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  4B3جلسة  - يافعونفتيان : 4برنامج 

 المشاركين من الجلسة السابقة. نشاط  تذكر أن تبدأ الجلسة بمراجعة 

 مقدمة إلى الجلسة

 ." العنف القائم على النوع اإلجتماعي أهمية دعم األشخاص للوصول إلى خدمات  في هذه الجلسة "سنكتشف

 



 

 األسئلة التالية اطرح: 1الخطوة 

  ؟  عنف قائم على النوع اإلجتماعيما هي أنواع الدعم والخدمات التي تعتقد بأن األشخاص قد يكونون بحاجتها إذا عانوا من 

  هذه الخدمات في مجتمعك؟ هل من السهل الوصول إلى 

  ؟ العنف القائم على النوع اإلجتماعي ما الذي يمنع األشخاص من الوصول لخدمات الدعم بشأن 

 

 : اقترح 2الخطوة 

يمكن أن ينقذ األرواح. قد يكون هناك عواقب  العنف القائم على النوع اإلجتماعي "إن الوصول السهل بدون عوائق إلى خدمات دعم 

لعنف االتي تتطلب مساعدة طبية فورية. الوصول إلى الخدمات األخرى يساعد الذين يعانون من  اإلجتماعيللعنف القائم على النوع جسدية 

 من التعامل مع تجاربهم وللبحث عن مساعدة طويلة األجل لمنع العنف من الحدوث مرة أخرى."  القائم على النوع اإلجتماعي 

  

 : اكتشف3الخطوة 

. بإمكانك اإلستعانة بالمقدمة إلى العنف القائم على النوع اإلجتماعي عيّن لكل فريق نوع من أنواع قسم المشاركين إلى ثالث مجموعات. 

. تستطيع أن تقدم لهم قائمة قد أكملوها في جلسة سابقة أو أن العنف القائم على النوع اإلجتماعي النشاط لمراجعة معلوماتهم عن أنواع 

 د من وجود كافة األنواع في القائمة(. اعط كل فريق لوحين. تطلب منهم اعداد القائمة مرة أخرى )وتأك

نكم . سأطلب مالعنف القائم على النوع اإلجتماعي "أريد منكم قضاء بعض الوقت في النظر إلى خدمات الدعم الخاصة بالذين يعانون من 

. اكتبوا في في هذا السيناريو ئم على النوع اإلجتماعي العنف القاتأليف سيناريو والتفكير حول ما هو الدعم الواجب تقديمه للذين يعانون من 

قد طرحته لكم مسبقاً. قسموا باقي اللوح إلى سطرين. سأقول لكم ما  العنف القائم على النوع اإلجتماعي أعلى اللوح األول نوع من أنواع 

 ستكتبونه في كل سطر." 

 . ماذا يحدث؟ لعنف القائم على النوع اإلجتماعي ا: قم بوصف سيناريو لشخص ما يعاني من هذا النوع من 1السطر 

 ني منه. بالنسبة للذي يعا العنف القائم على النوع اإلجتماعي : ضع في قائمة كافة العواقب الجسدية والعاطفية واإلقتصادية لهذا 1السطر 

 

 سأقول لكم ما ستكتبونه في كل عمود.""قسموا اللوح الثاني إلى ثالثة أعمدة. 

 ما هي خدمات الدعم التي يحتاجها الناجي؟  :1العمود 

 : أي من خدمات الدعم هذه متاحة في مجتمعك؟ 1العمود 

 : ما هي العوائق بالنسبة للناجي للوصول إلى هذه الخدمات؟ 1العمود 

 

 اطلب من كل فريق أن يعرض عمله على المجموعة. 

 

  اعكس: 4الخطوة 

 استخدم وقت التفكر لتطلب من المشاركين اكتشاف ما يشعرون به حيال مستوى الدعم الذي يستطيعون تقديمه لآلخرين الذين يعانون من 

 . العنف القائم على النوع اإلجتماعي 

  في مجتمعك؟  العنف القائم على النوع اإلجتماعي هل تعلم ما هي الخدمات المتاحة للناجين من 

  لديهم وصول سهل وكافي للخدمات في مجتمعك؟  العنف القائم على النوع اإلجتماعي الناجين من هل تعتقد بأن 

  ما هي بعض العواقب المحتملة بالنسبة للناجي إذا لم يتمكن من الوصول للخدمات؟ 

  في مجتمعك؟  العنف القائم على النوع اإلجتماعي ما الذي تستطيع فعله لدعم الوصول إلى الخدمات للناجين من 

 

ة في المتاح العنف القائم على النوع اإلجتماعي بناءاً على اجابات المشاركين على السؤال األول، يجب عليك تقديم معلومات حول خدمات 

 المجتمع. ينبغي عليك اإلشارة إلى رقم هاتف اإلحالة إن وجد. 

 

  التدرب/التطبيق: 5الخطوة 

. سيشجع المشاركين على التفكير حول ما الذي يستطيعون فعله لدعم تحسينات الوصول تفكيرنشاط  بعد هذه الجلسة هوالنشاط التدريبي 

 في مجتمعهم.   العنف القائم على النوع اإلجتماعي إلى خدمات 

  

. تخيل أنك وجدت نفسك في موقع مسؤولية. لقد تم منحك ميزانية كبيرة والقدرة إلحداث تغيير واحد لتحسين الوصول إلى التفكيرنشاط 

  في مجتمعك. حدد ما هو التغيير الذي قد تقوم به. ما الذي ستقوم بإنفاق المال عليه؟  العنف القائم على النوع اإلجتماعيخدمات 

 

 في بداية الجلسة القادمة.   أفكارهم مشاركتكم منه وضح للمشتركين بأنك تريد



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وضمان استجابة جيدة له  العنف القائم على النوع اإلجتماعي  الوقاية منالدعم المتبادل قد يساعد على : Cالرسالة الرئيسية 

الدعم المتبادل قبل إدارة أي من الجلسات. إن الهدف من هذه المقدمة هو تقديم لمحة عامة عن حول قراءة هذه المقدمة  ميسرينيجب على ال

. قد تحتوي المقدمة على بعض المعلومات غير المناسب مشاركتها مع المشاركين أو  للعنف القائم على النوع اإلجتماعيالرسالة الرئيسية 

 مع اآلخرين خارج المنظمة. 

 

 مقدمة إلى الموضوع

.  ماعيللعنف القائم على النوع اإلجتال يأتي بسهولة عندما يتطلب ذلك الدعم استجابة إن الدعم المتبادل لألصدقاء وأفراد العائلة المقربين 

 شخص نحبه بطريقة ما )زوج، أخ ... إلخ(.  معتدينحن قد نكون مترددين في اإلعتراف بأن العنف يحدث، خاصة إذا كان ال

والخوف من التدخل يضع أمامنا عوائق لتشجيع الناس على تقديم الدعم لألقران.  العنف القائم على النوع اإلجتماعي ل إن نقص المعرفة حو

. وغالباً ما يكون ذلك عندما ال يكون العنف جسدياً وال نرى  عنف قائم على النوع اإلجتماعيونحن قد ال ندرك بأن ما يعانون منه هو 

يستخدم العنف ضدنا أيضاً أو في حال استخدم شخص آخر العنف  معتديئفين من اثارة القضية في حال كان الإصابات جسدية. وقد نكون خا

 ضدنا ألنه يعتقد بأننا أسأنا لعائلته. ربما نعتقد بأن الشخص الذي يعاني من العنف لن يعجبه األمر إذا تدخلنا. 

لديهم الفرصة األفضل للتعافي. قد ال يعرف  العنف القائم على النوع اإلجتماعي إن تقديم الدعم هو جزء حيوي لضمان أن الناجين من 

ع مالناجي المكان الذي يمكنه فيه طلب المساعدة الطبية، وقد ال يكون قادراً على السفر لوحده. ربما يكون خائفاً لمناقشة ما حدث له 

 الشخصية التجارب عن الكشف دون تحول التي العوائق إنما حدث. أشخاص آخرين، ألنه يعتقد بأننا لن ندعمه أو ربما سنلومه على 

هي قوية بقوة العوائق التي تمنعنا عن الحديث عن ذلك عندما يحدث لشخص آخر. هذا يعني أن كل من   للعنف القائم على النوع اإلجتماعي

 الناجي والشاهد يعانيان في صمت. 

 

 ؟ العنف القائم على النوع اإلجتماعي لماذا هذه رسالة رئيسية من رسائل 



 

لعنف القائم افعله لحماية أنفسهن من  نالبعض حول ما يمكنه نبالنسبة للنساء والفتيات، يمكن لدعم القرين أن يوفر فرصاً للتعلم من بعضه

ً  في منازلهن ومجتمعاتهن. وقد تكون على النوع اإلجتماعي  الوسيلة الوحيدة التي يستطعن من خاللها الحصول على المعلومات حول  غالبا

مع أصدقائنا وأفراد عائلتنا، يمكنهن  العنف القائم على النوع اإلجتماعي خدمات الدعم وامكانية الوصول إليها. عندما تتحدث النساء عن 

. بإمكانهن أيضاً مشاركة المعلومات حول الخدمات المتاحة إذا مشاركة المعلومات حول المخاطر. يستطعن العمل معاً لتقليل هذه المخاطر

 كنا بحاجة لها، والحصول على المساعدة للوصول إلى هذه الخدمات إذا كنا نحتاجها. 

 بالنسبة للرجال والفتيان، دعم القرين هو عنصر هام لتطوير صفات ذكورية بديلة غير عنيفة. فمن خالل الدعم الفعال للقرين ومن خالل

على الفتيان  ، يمكن تحدي وتغيير الضغط الملقىالعنف القائم على النوع اإلجتماعي تعلم عبر  يافعينالرجال البالغين والفتيان البين ربط ال

تجربة عالقات مع أشخاص من نفس جنسهم والتي ال تتطلب منهم بأن يتصرفوا بقوة لممارسة صفات ذكورية عنيفة. يستطيع الفتيان 

 . هم اإلجتماعيتشجعهم على ممارسة العنف ضد الفتيات كجزء ضروري من تطور نوعوقسوة، وال 

 

 تحديات هذه الرسالة الرئيسية في سوريا

 . قد يقوم أفراد العائلة بمنع للعنف القائم على النوع اإلجتماعي الشخصية التجارب عن بالحديث المرتبط الخجل من عال   مستوى هناك

الذي قد عانين منه ألن ذلك من شأنه أن يجلب العار لعائلتهن. إن  العنف القائم على النوع اإلجتماعي الفتيات والنساء من الحديث عن 

مة لخطر "جري عاتيافوالبحث عن الخدمات بدون علم الوالدين قد يعرض الفتيات ال العنف القائم على النوع اإلجتماعي اإلفصاح عن 

 الشرف". 

 

 الرّد على التعليقات واألسئلة الصعبة 

." العنف ال يؤثر على الزوجة فحسب، بل يؤثر على األطفال في العائلة وعلى ليس من شأني التدخل عندما تعاني جارتي من عنف زوجها"

 الجيران. إنه بالتأكيد من شأنك لخلق مجتمعاً آمناً وسلمياً للجميع. 

." هذا األمر صحيح في بعض الحاالت. من الضروري تقييم درجة الخطر عليك قبل تدخلك. إذا لم الخطير جدًا بالنسبة لي أن أتدخلمن "

 تكن قادراً على التدخل، يجب أن تجد شخصاً آخر يستطيع التدخل. ال يمكنك فقط إهمال ذلك. 

ى النوع للعنف القائم علت المهارات أو الموارد لتكون قادرة على اإلستجابة ." ال تملك العائالتحتاج العائالت للخصوصية للتعامل مع ذلك"

 ن في تقديم اإلستشارات. غالباً ما يتميهم ليسوا أطباء يستطيعون المساعدة على عالج اإلصابات الجسدية. هم ليسوا متمرس.  اإلجتماعي

 دة. في الحقيقة، هذا األمر يظهر القوة في الرغبة في معالجة هذه القضية. ارتكاب العنف داخل العائلة. إنه أيضاً ليس من العيب طلب المساع

." هذا يبين أنك كنت تفكر بها وبأنك تهتم. إذا كان هناك خطر من أن تواجه خطراً أكبر من إذا ساعدتها، ستكتشف عائلتها ذلك وسيقتلونها"

 طبية، فيجب أن نرتب لذلك عبر اختصاصي في إدارة الحالة. إذا بحثت عن مساعدة  العنف القائم على النوع اإلجتماعي مخاطر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1C1جلسة  -نساء : 1برنامج 

 المشاركين من الجلسة السابقة. نشاط تذكر أن تبدأ الجلسة بمراجعة 

 مقدمة إلى الجلسة

 ." العنف القائم على النوع اإلجتماعي وأدوار الجنسين و النوع اإلجتماعيونتحدى المواقف حول سنكتشف في هذه الجلسة "

 

 األسئلة التالية اطرح: 1الخطوة 

  ما هي اإلختالفات )األدوار، السلوكيات، اتخاذ القرارات( بين الرجال والنساء في مجتمعك؟ 

  لماذا برأيك هذه اإلختالفات موجودة؟ 

  هل تعتقد بأنها منصفة؟ 

 

 : اقترح 2الخطوة 

 "تؤثر معتقداتنا ومواقفنا حيال الرجال والنساء على كيفية استجابتنا لما يحدث للرجال والنساء. إذا أردنا أن نكون داعمين أكثر لجميع

 الرجال ولجميع النساء، فقد نحتاج لتحدي وتغيير بعضاً من مواقفنا ومعتقداتنا، أو على األقل ادراك لماذا نتمسك بها." 

  

 : اكتشف3الخطوة 

 اكتب "أوافق" و"ال أوافق" على قطعتين من الورق، وألصقهما على جدارين في نهاية الغرفة. 

وأدوار الجنسين.أريد منكم أن تقرروا إذا كنتم توافقون أو  النوع اإلجتماعي"أريد أن أقرأ عليكم بعض العبارات. جميع العبارات هي حول 

  أن تقفوا بجانب اإلشارة ذات الصلة. إذا لم تكونوا متأكدين، تستطيعون الوقوف في المنتصف." ال توافقون على العبارة، و

هو طرح األسئلة عندما  كميسرتشجيع المشاركين ألن يكونوا قادرين على دعم قراراتهم بنقاش محكم. دورك  يالفكرة من هذا النشاط ه

مؤمنين بها  غيرهم لعبارات، ولتقديم طرق بديلة للتفكير. قد يقدم المشاركون إجابة على ا نيغير موافقن أو وبشرح لماذا هم موافق نومويق

 السماح لهم بفعل هذا! من الدفاع عن موقفهم. هذا النشاط يعمل بطريقة محاوالً  يقيهم، والذي يأملون بأن فعالً 

 ت ذات الصلة بالموضوع لتوليد نقاش.واحدة في كل مرة، اسمح للمشاركين باتخاذ قرارهم، ثم استخدم النشاطا عبارةاقرأ 

 العبارات هي:

 : يحق للرجال ممارسة الجنس مع زوجاتهم في الوقت الذي يريدونه. 1العبارة 

ماذا تقولون للمشاركين في الوسط الذين لم يقرروا : بالنسبة لألشخاص الذين يوافقون وال يوافقون على العبارة، 1النشاط 

 بالنسبة للمشاركين في الوسط، هل نفعت هذه النقاشات إلقناعكم باالنضمام إلى جانب محدد؟إلقناعهم بأنكم على صواب؟ 

ل هيحق للنساء ممارسة الجنس عندما يريدون ذلك.  في هذا السيناريو، ليكون النوع اإلجتماعيقمنا بتعديل  لو: ماذا 1النشاط 

 خيارك بالموافقة من عدمها سيكون هو ذاته؟

 .أكثر قوة من النساء الرجال: 1العبارة 

 في: وضح لماذا أنت موافق أو غير موافق. اآلن بدل الجوانب. قم بتحضير نقاش توضح فيه لماذا نقيض ماقررته 1النشاط 

 هو صحيح.األصل 

 يكون فيها الرجال ليسوا أقوياء؟ ماذا يحدث لهؤالء الرجال؟ كيف ننظر إليهم؟  : هل يمكنك أن تفكر بأي أمثلة1النشاط 

  يضرب الرجل في بعض األحيان زوجته ألنه يحبها ويريد حمايتها من ارتكاب األخطاء. : 1العبارة 

 أن الرجال يضربون زوجاتهم؟ : لهؤالء الذين لم يوافقوا، لماذا تعتقدون 1النشاط 



 

 و/أو يحترمها كزوجة؟  هل تشعر بأن زوجها يحبهاأن المرأة تشعر حيال ذلك؟ : لهؤالء الذين وافقوا، كيف تعتقدون 1النشاط 

 متأكدين، ما الذي يجعله من الصعب عليكم أن تقرروا؟ال: لهؤالء غير 1النشاط 

 

يشكل لسفل في المنتصف األ نحومرسوم  طفيها خيجب أن يكون  األلواحوبعض األوراق.  بلوحقسم المجموعة إلى فريقين. زود كل فريق 

اآلخر، وأيضا في العمود  اللوح على". كرجل، اكتب: "تصرف الجهة اليسرى، في العمود على اللوح األولللكتابة فيهما. على  عامودين

" والفريق اآلخر سوف يعمل على "تصرفي كرجل". فريق سوف يعمل على "تصرف كامرأة، اكتب: "تصرفي على الجهة اليسرى

 ".كامرأة

 سرىالجهة اليفي مجتمعك. اكتب إجاباتك في أعمدة  امرأة و االمرأةتعتقد أنه من الطبيعي وجودها في الرجل أالتي  الصفات"فكر في كل 

 ." ألواحهمعلى 

 :العصف الذهنيقد يكون من المفيد استخدام بعض األسئلة لتوجيه نشاط 

  فعله؟ الرجال/النساءماذا يجب على 

  ؟ الرجال/النساءكيف يجب أن يتصرف 

 ؟ الرجال/النساءأن يكون مظهر الذي يجب  ما 

 أفكارهم. تكء من النشاط، ثم اطلب منهم مشاركالفرق خمس دقائق إلكمال هذا الجزأعط 

 ".كرجلالذي كتب عليه "تصرف  باللوحاليمنى، بإمكان المجموعة العمل سوية. ابدأوا  على الجهةإلتمام المعلومات 

رف كما ال يتص رجلخرى إذا كانوا يعلمون بها( لوصف "ماهي الكلمات التي تستطيع أن تفكر بها أنها قد تم استخدامها في لغتنا )أو لغات أ

 قاموا بوصفه في العمود المقابل."

الرقيب  يلعب دورأال  للميسرهذا الجزء من النشاط قد يكون مفعم بالحيوية وقد يبدأ المشاركون باستخدام كلمات هجومية. من الهام بالنسبة 

 على ما يقولون أو يكتبون في هذا الوقت. أو الحكم

 ". كامرأة يالثاني الذي كتب عليه "تصرف للوحم بإعادة هذا بالنسبة ق

 اعكس: 4الخطوة 

 . الرجال والنساءاستخدم وقت التفكر إلكتشاف كيف قام المشاركون بوصف 

  ؟ الوقت الراهنكيف تغيرت هذه التوقعات بالنسبة للرجال والنساء في 

  ؟ كنساءاللواتي نعتقد بأنهن ال يتصرفن  النساءلماذا نستخدم ]اختر كلمة معينة[ لوصف 

  في ثقافتنا؟ النساء ما الذي يخبرنا به ذلك حول كيف ننظر إلى 

  ؟ المرأةهذه الكلمة على تأثير برأيك ماهو 

 

  التدرب/التطبيق: 5الخطوة 

ين والمساواة ب النوع اإلجتماعي. سيشجع المشاركين باالستمرار بتحدي مواقفهم تجاه حوار نشاطبعد هذه الجلسة هو  النشاط التدريبي

 الجنسين.

موقف يتم فيه استخدام أحد الكلمات على كلتا القائمتين في حوار ما. متى حدث ذلك، اسأل الشخص الذي يستخدم الكلمة  حدد. الحوارنشاط 

إذا كنت تشعر بالراحة، تحدى الشخص حول استخدامه للكلمة، واشرح له ما تعلمته في لشرح ما يقصدونه بهذه الكلمة ولماذا استخدمها. 

 هذا البرنامج عن التنشئة اإلجتماعية للجنسين وأدوار الجنسين. 

 

 في بداية الجلسة القادمة. حواراتهموضح بأنك ترغب من المشاركين مشاركة نتائج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1C2جلسة  -نساء : 1برنامج 

 المشاركين من الجلسة السابقة. نشاط تذكر أن تبدأ الجلسة بمراجعة 

 مقدمة إلى الجلسة

و اإلستجابة أ العنف القائم على النوع اإلجتماعي كيف يكون باستطاعتك مساعدة النساء األخريات لتقليل مخاطر سنكتشف في هذه الجلسة "

 له." 

 

 األسئلة التالية اطرح: 1الخطوة 

  لماذا برأيك تتردد النساء أحياناً في مساعدة نساء أخريات اللواتي يواجهن العنف، حتى لو كن من أصدقائهن أو من العائلة؟ 

  وضع حد للعنف ضد النساء في مجتمعك؟ للتشجيع على ما الذي يجعل األمر صعباً عليك 

  ماذا عن منزلك؟ 

 



 

 : اقترح 2الخطوة 

حيث يكونون تحت خطر التعرض الموقف إن الدعم القادم من امرأة أخرى من الممكن أن يجعل األمر أسهل على النساء للخروج من "

 العنف القائم على النوع اإلجتماعي . ويمكن للدعم أن يكون ضرورياً لمساعدة اللواتي يعانين من  للعنف القائم على النوع اإلجتماعي

  المساعدة الطبية." للوصول إلى الخدمات ك

  

 : اكتشف3الخطوة 

 قسم المشاركين إلى فريقين. 

"أريد منكم تأليف بعض القصص. سأروي عليكم بداية القصة. سيتابع كل فريق تأليف القصة بطريقة مختلفة. سأعطيكم تعليمات توضح لكم 

 كيفية القيام بذلك. ثم سنشاهد أداء كل فريق لقصته كمسرحية." 

 بداية القصة: 

لم تستمر فرحة أميرة بعد الزفاف طوياًل. وسرعان ما بدأت تتجادل مع زوجها باستمرار. كانت المشاجرات عادة حول المال. بعد والدة 

ها لطفلها األول، شعرت أميرة بأن زوجها ينفق الكثير من دخل العائلة على نفسه. وأدى ذلك إلى نقص في وجبات الطعام لها ولطفلها. قال 

 خارج المنزل.  وطردهازوجها أثناء إحدى المشاجرات بأنه قد مّل من تذمرها، وصفعها على وجهها 

 

 تعليمات متابعة رواية القصة هي: 

كيف كان سيشعر أصدقاؤها؟ ما الذي  ماذا كان سيحدث في هذه القصة لو قرر أصدقاؤها بأنهم ال يستطيعون التدخل لمساعدتها؟: Aالفريق 

 حدث لها في المستقبل؟ يمكن أن ي

ما الذي يستطيعون فعله لمساعدتها؟ كيف ستكون استجابتها  ماذا كان سيحدث في هذه القصة لو أن أصدقائها تدخلوا لمساعدتها؟: Bالفريق 

 ألصدقائها؟ 

 

 اعِط الفريقين بعض الوقت لتطوير قصتيهما، ثم اطلب من كل فريق أن يؤدي مسرحيته. 

 بعد أداء المسرحيات، اطلب من المشاركين مناقشة السؤالين التاليين: 

 ها من التدخل لمساعدتها؟ ئما الذي منع أصدقا 

  ما الذي كان يجب على أصدقائها التغلب عليه للتدخل لمساعدتها؟ 

 

التي  ما هي العوائقنفها لفظياً وجسدياً. ان يع. وبأن زوجها كالعنف القائم على النوع اإلجتماعي تعاني من  كأن جارتأنك تعرف ب تخيل "

 تواجهها لمساعدتها؟" 

 اكتب اجاباتهم على اللوح. 

 أعِط كل مشارك صوتين. تستطيع استخدام ملصقات ملونة بألوان مختلفة أو أقالم تلوين. 

عوبة ر العائق الذي تعتقد بأنه األقل ص"اختر العائق الذي تعتقد بأنه األصعب للتغلب عليه. ضع الملصق الملون ]؟[ على هذا العائق. اخت

 للتغلب عليه. ضع الملصق الملون ]؟[ على هذا العائق." 

 قم بحساب أعلى أصعب عائقين وأعلى أسهل عائقين. 

 

 اعكس: 4الخطوة 

    .العنف القائم على النوع اإلجتماعي لمناقشة  عوائق تقديم الدعم للنساء األخريات المعروف بأنهن يعانين من استخدم وقت التفكر 

  لماذا هذه العوائق صعبة؟ 

  هل تعتقد بأن الرجال في مجتمعك يمكن لهم لعب دور إلنهاء العنف ضد النساء، خاصة العنف المنزلي؟ 

  كيف يمكنك تشجيع رجل ما للعمل معك على انهاء العنف ضد النساء في مجتمعك؟ 

 

  التدرب/التطبيق: 5الخطوة 

لعنف االوقاية من على بدء العمل مع نساء أخريات لمساعدتهن على . سيشجع المشاركين حوار نشاطبعد هذه الجلسة هو  النشاط التدريبي

 واإلستجابة له.  القائم على النوع اإلجتماعي

ان اطالعها ها وترغب في كثير من األحيفكر في صديقة أنثى للقيام بزيارتها ومشاركتها ما كنت تتعلمه. دعها تعلم بأنك تثق ب .الحوارنشاط 

 على الصعوبات التي تواجهك، وبأن ال مانع لديك من أن تفعل نفس األمر معك. 

 

 في بداية الجلسة القادمة. حواراتهموضح بأنك ترغب من المشاركين مشاركة نتائج 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1C3جلسة  -نساء : 2برنامج 

 المشاركين من الجلسة السابقة. نشاط تذكر أن تبدأ الجلسة بمراجعة 

 مقدمة إلى الجلسة

 ماذا تستطيع النساء القيام به لإلستجابة لتهديدات أو أفعال العنف ضد الفتيات."  سنكتشف في هذه الجلسة "

 

 األسئلة التالية اطرح: 1الخطوة 

  هل سبق لك أن رأيت امرأة تتدخل إليقاف رجل عن ارتكاب العنف ضد امرأة؟ 

  ما هي الظروف وماذا حدث؟ 

  ما الذي قد يمنعك عن التدخل في مثل هذه الحالة؟ 

  ما الذي قد يعتقده الناس في مجتمعك فيما إذا رأوك تتدخل إليقاف زوج عن ضرب زوجته؟ 

 

 : اقترح 2الخطوة 

 "للنساء دور هام لمنع العنف ضد الفتيات. فيظهرن بأفعالهن للفتيات الشابات ما هو مقبول وما هو غير مقبول." 

  

 : اكتشف3الخطوة 

 بفرق أقل إذا لم يكن هناك ما يكفي من المشاركين، وقلل عدد السيناريوهات التي ستناقشها. القيام قسم المشاركين إلى أربعة فرق. تستطيع 

 "سأعطي كل فريق سيناريو مختلف. أريد منكم مناقشة األجوبة على بعض األسئلة." 

 

تاة جسد الفيلقون تعليقات حول : أنت تمشين في الشارع مع ابنتك عندما رأيت مجموعة من الفتيان يحيطون بفتاة ما. هم 1السيناريو 

 لمرح وجميعهم يضحكون. ومالبسها، ويحاول بعض الفتيان لمسها. يرى الفتيان ذلك كنوع من ا

. استيقظت في أحد الليالي وأنت تسمعين صراخ الزوجة كما لو أنها يتشاجرون: جيرانك هم زوج وزوجته وهم غالباً ما 1السيناريو 

 تُضرب، وتسمعين الزوج يصرخ عليها. تمشين في اليوم التالي خارج المنزل، وتالحظين بعض الكدمات على وجه الزوجة. 

 : تخبرك صديقة لك بأنها تعرضت إلعتداء جنسي من قبل أحد أفراد عائلتها. 1السيناريو 



 

: أنت تجلسين في منزلك عندما سمعت فجأة صراخاً من الخارج. تسرعين للخارج فترين زوجك يسحب ابنتك من ذراعها. 1السيناريو 

 ويوجد عصا في يده. 

 

 األسئلة: 

  ما الذي يمكنك فعله في هذه الحالة؟ 

 ك متأثرة بما قد يقوله اآلخرون عنك؟ هل أفعال 

  ما هي العواقب المحتملة ألفعالك؟ 

  هل من الممكن فعل أي شيء لمنع هذا األمر من الحدوث مرة أخرى؟ 

 

أعِط الفرق بعض الوقت لمناقشة السيناريو وأجوبتهم، ثم اطلب منهم تحضير تمثيلية قصيرة يعرضون فيها مثاالً عن التدخل اإليجابي 

 األم. بعد قضاء بعض الوقت في التمرن، قم باجراء التمثيليات.  بواسطة

  

 اعكس: 4الخطوة 

    . العنف القائم على النوع اإلجتماعي كيف يمكن للمرأة أن تتدخل لمنع أو ايقاف استخدم وقت التفكر لمناقشة  

  لم ينفع؟ما الذي تم فعله بشكل جيد في التمثيليات إليقاف العنف بطريقة آمنة؟ وما الذي 

  ما هي المخاطر بالنسبة لك كإمرأة للتدخل إليقاف العنف ضد الفتيات في منزلك؟ 

  ما هي الرسائل التي يحصل عليها الفتيات من أمهاتهن حول العنف؟ 

 

  التدرب/التطبيق: 5الخطوة 

هن حول كيف يمكنهن دعم بناتهن )وغير على اإلستمرار في التفكير. سيشجع المشاركين حوار نشاطبعد هذه الجلسة هو  النشاط التدريبي

 في العائلة( إلدراك أن العنف ضد النساء والفتيات أمر غير مقبول.  يافعاتمن الفتيات ال

مع ابنتك )أو فتاة مراهقة أخرى في العائلة(.  العنف القائم على النوع اإلجتماعي خذ بعض الوقت في مناقشة موضوع  .الحوارنشاط 

إذا شعرن بالقلق حياله أو إذا تعرضن له. اسأليها ما الذي تريدين منها فعله للمساعدة على ما الذي يجب عليها فعله اشرحي لها ماهيته، و

  منعها من أن تعاني من العنف. 

 

 في بداية الجلسة القادمة. حواراتهموضح بأنك ترغب من المشاركين مشاركة نتائج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2C1جلسة  - يافعاتفتيات : 2برنامج 

 المشاركين من الجلسة السابقة. نشاط تذكر أن تبدأ الجلسة بمراجعة 

 مقدمة إلى الجلسة

 ." العنف القائم على النوع اإلجتماعي وأدوار الجنسين و النوع اإلجتماعيونتحدى المواقف حول سنكتشف في هذه الجلسة "

 

 : اطرح األسئلة1الخطوة 

 سيدة" أو "فتاة وقورة"؟ ـبأن تتصرفي ك هل تم إخبارك يوما" 

 كيف شعرت؟ 

 ما هو األمر الذي يمنعك "التصرف كسيدة" عن القيام به؟ 

 : اقترح2الخطوة 

الفتيات  نم " تؤثر معتقداتنا ومواقفنا حول الفتيات والفتيان في كيف نستجيب لما يحدث لهم. إذا كنا نريد أن نكون داعمين أكثر لكل

 ."نتبناهمأو على األقل فهم لماذا  ،والفتيان، فربما نحتاج ألن نتحدى ونغير من معتقداتنا ومواقفنا

 : اكتشف3الخطوة 

 الغرفة. تيوقم بإلصاقهم على الحائط في نهاياكتب "موافق" و "غير موافق" على قطعتين منفصلتين من الورق، 

. يجب أن تقرر إذا كنت موافق أو غير موافق على األدوار اإلجتماعيةو النوع اإلجتماعيحول  سأقرأ بعض العبارات. العبارات كلها تدور

 ، بإمكانك الوقوف في المنتصف."العبارات، وتقف إلى جانب اإلشارة ذات الصلة بالموضوع. إذا لم تكن متأكداً 

هو طرح األسئلة عندما  كميسرتهم بنقاش محكم. دورك تشجيع المشاركين ألن يكونوا قادرين على دعم قرارا يالفكرة من هذا النشاط ه

على العبارات، ولتقديم طرق بديلة للتفكير. قد يقدم المشاركون إجابة غير مؤمنين بها  غير موافقونن أو وبشرح لماذا هم موافق نومويق

 السماح لهم بفعل هذا! من الدفاع عن موقفهم. هذا النشاط يعمل بطريقة محاوالً  يقيهم، والذي يأملون بأن فعالً 

 واحدة في كل مرة، اسمح للمشاركين باتخاذ قرارهم، ثم استخدم النشاطات ذات الصلة بالموضوع لتوليد نقاش. عبارةاقرأ 

 العبارات هي:

ً 1العبارة   أقوياء. : الفتيان يجب أن يكونوا دائما

ون للمشاركين في الوسط الذين لم يقرروا إلقناعهم بأنكم على : بالنسبة للمشاركين الذين لم يوافقوا و وافقوا، ماذا تقول1النشاط 

 صواب؟ بالنسبة للمشاركين في الوسط، هل نفعت هذه النقاشات إلقناعكم باالنضمام إلى جانب محدد؟

 خيارك ا أقوياء". هلفي هذا السيناريو، ليكون " الفتيات يجب أن يكن دائمً  النوع اإلجتماعي: ماذا إذا قمنا بتعديل 1النشاط 

 بالموافقة من عدمها سيكون هو ذاته؟

 : إنها مسؤولية النساء أن يعتنين باألشخاص اآلخرين، خاصة األطفال.1العبارة 

 في: وضح لماذا أنت موافق أو غير موافق. اآلن بدل الجوانب. قم بتحضير نقاش توضح فيه لماذا نقيض ماقررته 1النشاط 

 هو صحيح.  األصل

 ؟ما هي نظرتنا إليهمأن تفكر بأي أمثلة عندما يعتني الرجال بأشخاص آخرين؟ ماذا حدث لهؤالء الرجال؟  : هل يمكنك1النشاط 

 في أي الحاالت يكون الرجال قادرين على االعتناء باآلخرين؟

 ألنه معجب بها.  معينة الفتاة بأسماء بتسمية: بعض األحيان فتى يقوم 1العبارة 

 على الفتيات؟ أسماءً : لهؤالء الذين لم يوافقوا، لماذا تعتقدون أن الفتيان يطلقون 1النشاط 

 : لهؤالء الذين وافقوا، كيف تعتقدون أن الفتاة تشعر حيال هذا؟ هل تشعر باإلعجاب و/ أو االحترام؟1النشاط 

 تقرروا؟متأكدين، ما الذي يجعله من الصعب عليكم أن ال: لهؤالء غير 1النشاط 

يشكل لسفل في المنتصف األ نحومرسوم  طفيها خيجب أن يكون  األلواحوبعض األوراق.  بلوحقسم المجموعة إلى فريقين. زود كل فريق 

 اآلخر، وأيضا في اللوحاليسرى، اكتب: "تصرف كفتى". في  الجهة، في العمود على جانب اللوح األولللكتابة فيهما. على  عامودين



 

اليسرى، اكتب: "تصرفي كفتاة". فريق سوف يعمل على "تصرف كفتى" والفريق اآلخر سوف يعمل على "تصرفي  الجهةالعمود بجانب 

 كفتاة".

 ." ألواحهم اليسرى على الجهة"فكر في كل الشخصيات التي رأيتها في بشكل طبيعي لفتى أو فتاة في مجتمعك. اكتب إجاباتك في أعمدة 

 :العصف الذهنياألسئلة لتوجيه نشاط  قد يكون من المفيد استخدام بعض

 ماذا يجب على الفتيان/ الفتيات فعله؟ 

 كيف يجب أن يتصرف الفتيان/ الفتيات؟ 

 ؟ تالفتيان/ الفتيا أن يكون مظهر الذي يجب ما 

 أعط الفرق خمس دقائق إلكمال هذا الجزء من النشاط، ثم اطلب منهم مشاركة أفكارهم.

 فتى".الذي كتب عليه "تصرف ك باللوحاليمنى، بإمكان المجموعة العمل سوية. ابدأوا  الجهةإلتمام المعلومات في أعمدة 

 "ماهي الكلمات التي تستطيع أن تفكر بها أنها قد تم استخدامها في لغتنا )أو لغات أخرى إذا كانوا يعلمون بها( لوصف فتى ال يتصرف كما

 قاموا بوصفه في العمود المقابل."

كمراقب  يتصرفأال  للميسرنشاط قد يكون مفعم بالحيوية وقد يبدأ المشاركون باستخدام كلمات هجومية. من الهام بالنسبة هذا الجزء من ال

 على ما يقولون أو يكتبون في هذا الوقت. أو حكم

 الثاني الذي كتب عليه "تصرف كفتاة". للوحقم بإعادة هذا بالنسبة 

 اعكس: 4الخطوة 

 ف كيف قام المشاركون بوصف الفتيان والفتيات. استخدم وقت التفكر إلكتشا

  كيف تغيرت هذه األدوار؟ 

  لماذا نستخدم ]اختر كلمة معينة[ لوصف الفتيات اللواتي نعتقد بأنهن ال يتصرفن كالفتيات؟ 

  ما الذي يخبرنا به ذلك حول كيف ننظر إلى الفتيات في ثقافتنا؟ 

   تؤثر هذه الكلمة على الفتاة؟ سكيف برأيك 

 

  التدرب/التطبيق: 5الخطوة 

اة بين والمساو النوع الغجتماعي. سيشجع المشاركين باالستمرار بتحدي مواقفهم تجاه عملي نشاطبعد هذه الجلسة هو  النشاط التدريبي

 الجنسين.

ما يحدث هذا، اطلب من حالة بحيث تكون واحدة من الكلمات الموجودة في كال القائمتين قد استخدمت في حوار. عند حدد. العملي النشاط

الشخص الذي يستخدم هذه الكلمة أن يوضح ماذا يقصدون بها ولماذا قاموا باستخدامها. إذا شعرت بالراحة، قم بتحديهم حول استخدامهم 

 .األدوار اإلجتماعيةوالتنشئة اإلجتماعي بين الجنسين للكلمة، ووضح لهم ماذا تعلمت في هذا البرنامج عن 

 

 في بداية الجلسة القادمة. حواراتهموضح بأنك ترغب من المشاركين مشاركة نتائج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2C2  الجلسة - يافعات : فتيات1البرنامج 

 المشاركين من الجلسة السابقة. نشاطتذكر بأن تبدأ بمراجعة 

 مقدمة إلى الجلسة

 ، وما نوع الدعم الذي يمكن أن نقدمه."لقرنائنا"في هذه الجلسة، سنفكر حول ما الذي منعنا من تقديم الدعم 

 : اطرح األسئلة1الخطوة 

  ً ً  هل أردت يوما  ؟جداً  طلب المساعدة من صديق لكن كنت خائفا

  يما الذي ً  ؟جعلك خائفا

 ماذا كانت عواقب عدم طلبك المساعدة؟ 

 : اقترح2الخطوة 

بعض األحيان نعارض تقديم المساعدة لألصدقاء ألننا نقلق حول ماذا قد يقول اآلخرين عنا. أحيانا ال ندري ماذا نفعل. مساعدة "في 

مشكلة هي جزء هام من العالقات والمجتمع. إذا قمنا بالتفكير حول نوع المساعدة التي نريد،  الواقعين فياألصدقاء الذين هم في ورطة أو 

 في التفكير حول نوع المساعدة التي نرغب بتقديمها ألصدقائنا." هذا قد يساعدنا

 : اكتشف3الخطوة 



 

قسم المشاركين إلى ثالث فرق. "سأعطي كل فريق قائمة سيناريوهات. أريد منكم أن توافقوا على واحدة من ثالث إجابات لكل عبارة. أوال 

 اإلجابات ستختار لفريقك." ناقش إجاباتهم الفردية لكل عبارة، ومن ثم اتخذ قرارا حول أي

 اإلجابات الثالث هي:

 سأقوم بمساعدتها 

 لست متأكدا ماذا أفعل 

 ال أستطيع مساعدتها 

 السيناريوهات هي:

 قاموا بمناداتها ولمس يافعينالشارع. رأيت صديقتي على الجهة األخرى. تمر بجانب مجموعة من الفتيان ال فيأمشي  بينما .

 ثيابها.

  .أخي غاضب من أختي الصغيرة. قام بضربها 

 هحقيقية، ولكني شعرت بالقلق أن رأيت صورة لصديقتي على االنترنت. الصورة تظهرها نصف عارية. علمت بأنها صورة غير 

 سيتم مشاركتها مع أشخاص آخرين.

 رغم من أنها طلبت منه عدم فعل ذلك.صديقتي مستاءة اليوم. أخبرتني أنها التقت صديقها في الليلة الفائتة وقام بلمسها بال 

 لماذا اختاروا اجاباتهم. ناقشهماطلب من الفرق مشاركة إجاباتهم. 

 علق ثالث إشارات على الحائط: أنا موافق، لست متأكدا، أنا غير موافق.

ة اركم بأنفسكم. قفوا أمام اإلشار"سأقرأ بعض العبارات. بإمكانكم اختيار واحدة من ثالث إجابات، فقط في هذه المرة ستحتاجون التخاذ قر

 التي تعرض اجابتكم."

 اإلجابات الثالث هي:

 أنا موافق 

 لست متأكدا 

 أنا غير موافق 

واحدة في كل مرة، وناقش أسباب لماذا اختار المشاركون اجاباتهم.  بعد المناقشة، بإمكانك إعطاء المشاركين فرصة لتغير  عبارةاقرأ 

ختلفة. اسأل المشاركين الذين فعلوا هذا لتوضيح لماذا قاموا بتغيير رأيهم. خالل هذا الجزء من النشاط، شجع آرائهم وللوقوف أمام إشارة م

 المشاركين التخاذ قرارهم بأنفسهم وأن ال ينسخوا قرارات اآلخرين.

 العبارات هي: 

  ؤثر عليهميثر من الرجال والفتيان ألنه أك على النساء والفتيات أن يعرفنهيجب  موضوعهو  العنف القائم على النوع اإلجتماعي 

 .فقط

  الئقةبرامج التثقيف حول الصحة الجنسية غير  ً  لحضور هكذا برنامج. للفتيات في مجتمعي. سأكون محرجا

 ن من العنف أكثر من الرجال والفتيان ألنهن األضعف. ال يستطعن الدفاع عن أنفسهن.يالنساء والفتيات يعان 

  ما هم عليه. طبيعةفقط  اأنفسهم عن إغاظة أو لمس الفتيات. إنه منعالفتيان ال يستطيعون 

 ها.ؤى بلمسهن فيما بعد. هذا خطالفتيات الالتي يلتقين بالفتيان لوحدهم ال يجب عليهن أن يشتكين إذا قام الفت 

 اعكس: 4الخطوة 

قراراتهم، والكتشاف كيف أن مواقفهم قد تؤثر على استخدم وقت التفكر لتطلب من المشاركين أن يفكروا بإمعان حول كيف قاموا باتخاذ 

 .العنف القائم على النوع اإلجتماعي  للوقاية منمستوى الدعم الذي يملكونه 

 ولماذا؟ ، قوية كان لديكم آراءاً ، إن وجدت، حول أي العبارات 

 بأنه غير موافق على قرار الفريق  منكمهل شعر أي  ؟عندما اتفقتم كفريق على الجواب على العبارة الذي تملككم ما هو الشعور

 ؟اإلتفاقولكنه تماشى معه بكل األحوال؟ ما الذي يشجعك على الموافقة على 

  حول هذه العبارات؟ الشخصية ح أفكاركيتوض عندما توجب عليك شعوركما هو 

  والفتيات؟ؤثر على نظراتهم على العنف ضد النساء تقد  دواال اإلجتماعيةلأل الناسكيف تعتقد أن نظرة 

 ( أي اإلجابات أحتاج أن أملكها إذا أردت المساعدة في التقليل من العنف  حددإذا نظرنا إلى بعض العبارات ،)عبارة محددة هنا

 ضد النساء والفتيات؟

  تبني هذا الموقف في مجتمعك؟ قرنائكلماذا قد يكون من الصعب عليك أو على 

 التدرب/التطبيق: 5الخطوة 

 .مقرنائه. سيشجع المشاركين بأن يبدأوا بالتفكير حول كيف بإمكانهم تشجيع عملي نشاطبعد هذه الجلسة هو  النشاط التدريبي

التحدث إليك عن  في جلساتنا هذه. أخبره بأنك ستكون موجودا من أجله إذا أراد ما تعلمناهعن  . حدد صديق مقرب. حدثهالعملي النشاط

 ه؟لما قلت ااب. كيف استجيعاني منهامشكلة 



 

 في بداية الجلسة القادمة. نقاشاتهموضح بأنك ترغب من المشاركين مشاركة نتائج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2C3الجلسة  -يافعات : فتيات1البرنامج 

 المشاركين من الجلسة السابقة. نشاطتذكر بأن تبدأ بمراجعة 

 مقدمة إلى الجلسة

 مرتبطة باستخدام وسائل التواصل االجتماعي والتقنية الحديثة."ال العنف القائم على النوع اإلجتماعي "في هذه الجلسة، سنفكر بمخاطر 

 : اطرح األسئلة1الخطوة 

 ماهي برامج التواصل االجتماعي التي تستخدمها وألجل ماذا؟ 

 كيف تلتقي بأصدقاء جدد على وسائل التواصل االجتماعي؟ 

  وسائل التواصل االجتماعي؟هل قمتن باالتصال مع فتيان على 

 : اقترح2الخطوة 

اك ، وتفتح لنا عالم من التجارب واألفكار. هنللتواصل وبناء صداقاتالحديثة تقدم فرص مناسبة  "وسائل التواصل االجتماعي والتقنيات

 نترنت."على اإل العنف القائم على النوع اإلجتماعي مخاطر بعض المخاطر، متضمنة 

 : اكتشف3الخطوة 

 :عليه عمودين لوحق عل

 ماذا تحب في وسائل التواصل االجتماعي؟     

 ما الذي ال تحبه في وسائل التواصل االجتماعي؟      

 .اللوحاطلب من المشاركين أن يعطوك بعض األجوبة وأن يقوموا بكتابتها على 

 وعالقاتنا وجها لوجه.االنترنت  عبر العالقات وجه اإلختالف بين: ما هو أكثر عموميةاسأل سؤال 

 قسم المشاركين إلى فريقين.

 ، المحادثةBبواسطة رسائل الهاتف. الفريق  ستكون ، المحادثةAالتقوا حديثا. الفريق  -فتى وفتاة -"أريد أن تكتبوا محادثة بين شخصين

 وجها لوجه. ستكون

 بعد بعض الوقت، اطلب متطوعين اثنين من كل فريق لسرد محادثاتهم.

نترنت. المشاركون قد اإل عبرالعنف القائم على النوع اإلجتماعي المشاركين مشاركة بعض القصص التي سمعوها حول  اطلب من

 على أنه عنف جسدي. العنف القائم على النوع اإلجتماعي هنا ألنهم قد يستمروا بالتفكير حول  التشجيعيحتاجون بعض 

 اعكس: 4الخطوة 

 ل التواصل االجتماعي بشكل مختلف؟هل يستخدم الفتيان والفتيات وسائ 

 ماهي مخاوفك حول استخدام وسائل التواصل االجتماعي؟ 

  الحاصلة لك على مواقع التواصل االجتماعي؟ العنف القائم على النوع اإلجتماعي كيف تقوم بإدارة مخاطر 

 التدرب: 5الخطوة 

 ألن يعيروا انتباها أكثر لكيفية استخدام وسائل التواصل االجتماعي.. سيشجع المشاركين عملي نشاطبعد هذه الجلسة هو  النشاط التدريبي



 

. انتظر الوقت حتى تبدأ بمحادثة على االنترنت مع شخص ما. إذا كانت محادثة مع فتى التقيته على االنترنت، هذا سيكون عظيما. العمليالفعل 

 تقول لإلجابة على منشوراته. على قطعة من الورق ماذا تريد أن أوالً  بينما تقوم بالمحادثة، اكتب

 على االنترنت عندما تكون سعيدا بها. انشرهاأوال، ومن ثم  هماذا تريد أن تقولأعد التفكير ب

 

 وضح بأنك ترغب من المشاركين مشاركة كتاباتهم مع بداية الجلسة القادمة.

 

 

 

 

 

 

 

 3C1الجلسة  -: رجال1البرنامج 

 المشاركين من الجلسة السابقة.تذكر بأن تبدأ بمراجعة ألفعال 

 مقدمة إلى الجلسة

 ".العنف القائم على النوع اإلجتماعي وواألدوار اإلجتماعية، النوع اإلجتماعي"في هذه الجلسة، سنقوم باكتشاف وتحدي المواقف حول 

 : اطرح األسئلة1الخطوة 

 نساء في مجتمعك؟ما هي االختالفات )األدوار، السلوكيات، اتخاذ القرار( بين الرجال وال 

 لماذا تظن أن هذه االختالفات موجودة؟ 

 ؟منصف ذلك هل تظن بأن 

 : اقترح2الخطوة 

، ء"معتقداتنا ومواقفنا حول الرجال والنساء تؤثر بكيفية استجابتنا لما يحصل لهم. إذا أردنا أن نكون مشجعين أكثر لكل الرجال وكل النسا

 أو على األقل فهم لماذا نتمسك بهم." ،مواقفنا ومعتقداتنالربما نحتاج أن نتحدى ونغير بعض من 

 : اكتشف3الخطوة 

 اكتب "موافق" و "غير موافق" على قطعتين منفصلتين من الورق، وقم بإلصاقهم على الحائط في نهاية الغرفة.

تقرر إذا كنت موافق أو غير موافق  . يجب أنواألدوار اإلجتماعية النوع اإلجتماعي"سأقرأ بعض العبارات. العبارات كلها تدور حول 

 على العبارات، وتقف إلى جانب اإلشارة ذات الصلة بالموضوع. إذا لم تكن متأكدا، بإمكانك الوقوف في المنتصف."

هو طرح األسئلة عندما  كميسرالفكرة من هذا النشاط هو لتشجيع المشاركين ألن يكونوا قادرين على دعم قراراتهم بنقاش محكم. دورك 

 ييقوموا بشرح لماذا هم موافقين أو ال على العبارات، ولتقديم طرق بديلة للتفكير. قد يقدم المشاركون إجابة غير مؤمنين بها فعال، والذ

 من الدفاع عن موقفهم. هذا النشاط يعمل بطريقة محاوال السماح لهم بفعل هذا! يقيهميأملون بأن 

 اركين باتخاذ قرارهم، ثم استخدم النشاطات ذات الصلة بالموضوع لتوليد نقاش.اقرأ العبارات واحدة في كل مرة، اسمح للمش

 العبارات هي:

 : للرجال الحق بممارسة الجنس مع زوجاتهم متى ما أرادوا ذلك.1العبارة 

لى صواب؟ بأنكم عإلقناعهم    في الوسط الذين لم يقرروا  : بالنسبة للمشاركين الذين لم يوافقوا و وافقوا، ماذا تقولون للمشاركين1النشاط 

 بالنسبة للمشاركين في الوسط، هل نفعت هذه النقاشات إلقناعكم باالنضمام إلى جانب محدد؟

في هذا السيناريو، إذا النساء هن من يرغبن بالجنس. هل خيارك بالموافقة من عدمها سيكون  الجنس: ماذا إذا قمنا بتعديل 1النشاط     

 نفسه؟

 الرجال أقوى من النساء.: 1العبارة 

هو  في األصل: وضح لماذا أنت موافق أو غير موافق. اآلن بدل الجوانب. قم بتحضير نقاش توضح فيه لماذا نقيض ما قررته 1النشاط    

 صحيح. 

 لهم؟: هل بإمكانك التفكير بأي أمثلة عندما يكون الرجال غير أقوياء؟ ماذا حدث لهؤالء الرجال؟ كيف ننظر 1النشاط    

 : في بعض األحيان يضرب الزوج زوجته ألنه يحبها ويريد منعها من ارتكاب األخطاء.1العبارة 

 : لهؤالء الذين لم يوافقوا، لماذا تعتقدون أن األزواج يضربون زوجاتهم؟1النشاط    

 االحترام كزوجة؟ : لهؤالء الذين وافقوا، كيف تعتقدون أن الزوجة تشعر حيال ذلك؟ هل تشعر بالحب و/ أو1النشاط 

 : لهؤالء الذين ليسوا متأكدين، ما الذي يجعله من الصعب عليكم لتقرروا؟1النشاط 

يشكل لاألسفل في المنتصف  نحويجب أن يكون فيها خط مرسوم  األلواحوبعض األوراق.  بلوحقسم المجموعة إلى فريقين. زود كل فريق 

في  اآلخر، وأيضا اللوحاليسرى، اكتب: "تصرف كرجل". في  الجهةالعمود على جانب  ، فياللوح األولعمودين للكتابة فيهما. على  ذلك



 

اليسرى، اكتب: "تصرفي كامرأة". فريق سوف يعمل على "تصرف كرجل" والفريق اآلخر سوف يعمل على  الجهةالعمود بجانب 

 "تصرفي كامرأة".

 ." لواحهمأاليسرى على  الجهةفي مجتمعك. اكتب إجاباتك في أعمدة  "فكر في كل الشخصيات التي رأيتها في بشكل طبيعي لرجل أو امرأة

 قد يكون من المفيد استخدام بعض األسئلة لتوجيه نشاط العصف الذهني:

 ماذا يجب على الرجال/ النساء أن يفعلوا؟ 

 كيف يجب على الرجال/ النساء أن يتصرفوا؟ 

 الرجال/ النساء ؟ أن يكون مظهر ماذا يجب 

 دقائق إلكمال هذا الجزء من النشاط، ثم اطلب منهم مشاركة أفكارهم. أعط الفرق خمس

 رجل".الذي كتب عليه "تصرف ك باللوح، بإمكان المجموعة العمل سوية. ابدأوا الجهة اليمنىإلتمام المعلومات في أعمدة 

إذا كانوا يعلمون بها( لوصف رجل ال يتصرف كما "ماهي الكلمات التي تستطيع أن تفكر بها أنها قد تم استخدامها في لغتنا )أو لغات أخرى 

 قاموا بوصفه في العمود المقابل."

مراقب  يلعب دورأال  للميسرهذا الجزء من النشاط قد يكون مفعم بالحيوية وقد يبدأ المشاركون باستخدام كلمات هجومية. من الهام بالنسبة 

 على ما يقولون أو يكتبون في هذا الوقت. أو حكم

 الثاني الذي كتب عليه "تصرفي كامرأة".للوح ة هذا بالنسبة قم بإعاد

 اعكس: 4الخطوة 

 استخدم وقت التفكر إلكتشاف كيف قام المشاركون لتحدي بعض ما كتبه المشاركون.  

  ؟ الوقت الراهنكيف تغيرت هذه التوقعات بالنسبة للرجال والنساء في 

  لماذا نستخدم ]اختر كلمة معينة[ لوصف الرجال الذين نعتقد بأنهم ال يتصرفون كرجال؟ 

  ما الذي يخبرنا به ذلك حول كيف ننظر إلى الرجال في ثقافتنا؟ 

  كيف برأيك تؤثر هذه الكلمة على الرجل؟ 

 

 التدرب/التطبيق: 2الخطوة 

ة بين والمساوا النوع اإلجتماعي. سيشجع المشاركين باالستمرار بتحدي مواقفهم تجاه عملي نشاطبعد هذه الجلسة هو  النشاط التدريبي

 الجنسين.

حالة بحيث تكون واحدة من الكلمات الموجودة في كال القائمتين قد استخدمت في حوار. عندما يحدث هذا، اطلب من  حدد. العملي النشاط

بها ولماذا قاموا باستخدامها. إذا شعرت بالراحة، قم بتحديهم حول استخدامهم  الشخص الذي يستخدم هذه الكلمة أن يوضح ماذا يقصدون

 .واألدوار اإلجتماعية التنشئة اإلجتماعية بين الجنسينللكلمة، ووضح لهم ماذا تعلمت في هذا البرنامج عن 

 

 في بداية الجلسة القادمة. نقاشاتهموضح بأنك ترغب من المشاركين مشاركة نتائج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3C2جلسة  -رجال : 3برنامج 

 المشاركين من الجلسة السابقة. نشاط تذكر أن تبدأ الجلسة بمراجعة 

 مقدمة إلى الجلسة

ما الذي يجعل من الصعب على الرجال تقديم الدعم للمساعدة على منع العنف ضد النساء والفتيات واإلستجابة سنكتشف في هذه الجلسة "

 له." 

 

 األسئلة التالية اطرح: 1الخطوة 

  متى من المقبول بالنسبة للرجال اظهار عواطفهم؟ 

  ما الذي تقوله للفتيان عندما يبكون؟ ما الذي تقوله للفتيات؟ لماذا األمر مختلف في الحالتين؟ 

  متى كانت آخر مرة ساعدت فيها غريباً؟ ما الذي فعلته؟ 

 



 

 : اقترح 2الخطوة 

"يتطلب األمر الشجاعة بالنسبة للرجال للتدخل في حاالت العنف. أوالً، علينا التغلب على نظرتنا الخاصة للعنف. ثم يجب علينا التفكير 

هل من اآلمن بالنسبة لي التدخل؟ الحقاً، يجب علينا تحدي األفكار حول الخصوصية. وأخيراً، ينبغي علينا أن  -حول سالمتنا الخاصة

 ب على ما سيعتقده الرجال اآلخرون عنا." نحاول التغل

 

 : اكتشف3الخطوة 

 ضع لوحين اثنين في كلتا نهايتي الغرفة. اكتب على أحد اللوحين "حد أقصى من الشجاعة"، واكتب على اآلخر "حد أدنى من الشجاعة". 

عين من الشجاعة. سأعطي كل شخص منكم "لدي سلسلة من بطاقات األفعال الشجاعة. كل بطاقة عمل شجاع تحتوي على فعل يتطلب حد م

 بطاقة عمل شجاع واحدة. أريد منكم التفكير حول مقدار الشجاعة التي ستحتاجون إليها لتنفيذ هذا الفعل في مجتمعك." 

 

 اقرأ بطاقات األفعال الشجاعة: 

  .تجاهل الشجار المحلي الذي يحدث في الشارع المقابل لمنزلك 

 لتك بأنك قلق من تعرضها لألذى من قبل شريكها. أخبر فرد أنثى من أفراد عائ 

  .أخبر رجل ال تعرفه جيداً بأنه ال تعجبك النكات التي يلقيها عن أجساد النساء 

  .توجه نحو زوج وزوجته يتجادالن لترى إذا كان أحدهما يحتاج لمساعدة 

  .ابق هادئاً عندما تسمع نكاتاً تبرر العنف ضد النساء أو تشجع عليه 

 حول صديق ذكر متضايق.  ضع يدك 

  .أخبر ابنك بأنه ال يوجد مشكلة إذا بكى 

  ."ارتدي قميص مكتوب عليه "رجال ضد العنف 

  واطلب منه أن تشمل خطبته رسائل حول العنف ضد النساء. قائد ديني تحدث مع 

 

 بعد بعض الوقت، اطلب من كل شخص مشاركتك أفكاره. 

 

"رتبوا بطاقات األفعال الشجاعة بالترتيب بدءاً من األفعال التي تتطلب شجاعة أكبر "حد أقصى من الشجاعة" إلى األفعال التي تتطلب 

 شجاعة أقل "حد أدنى من الشجاعة". 

 

 اعكس: 4الخطوة 

 إلكتشاف ترتيب بطاقات الشجاعة. استخدم وقت التفكر 

  الفعل األسهل؟ لماذا؟  هوما 

 ا الفعل )فعل "الحد األعلى من الشجاعة"( يتطلب الشجاعة األكبر؟ لماذا هذ 

  ما هي أنواع الدعم التي ستحتاجها لتتمكن من القيام بهذا الفعل؟ 

 

  التدرب/التطبيق: 5الخطوة 

 سيمنح الفرصة للمشاركين لبناء الشجاعة. . عملي نشاطبعد هذه الجلسة هو  النشاط التدريبي

  أحد األفعال، وانظر فيما إذا كان لديك الفرصة لتنفيذه قبل بداية الجلسة القادمة.  اختر .عمليالالنشاط 

 

 في بداية الجلسة القادمة. أفعالهموضح بأنك ترغب من المشاركين مشاركة نتائج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3C3جلسة  -رجال : 3برنامج 

 المشاركين من الجلسة السابقة. نشاط تذكر أن تبدأ الجلسة بمراجعة 

 مقدمة إلى الجلسة

ي منازلهم الفتيات التي يرونها فو النساء ماذا يستطيع الرجال القيام به لإلستجابة لتهديدات أو أفعال العنف ضدسنكتشف في هذه الجلسة "

 ومجتمعاتهم."  

 

 األسئلة التالية اطرح: 1الخطوة 

  ما هي الظروف وماذا حدث؟ هل سبق لك أن رأيت رجالً يتدخل إليقاف رجل عن ارتكاب العنف ضد المرأة؟ 

  ما الذي قد يمنعك عن التدخل في مثل هذه الحالة؟ 

  ما الذي قد يعتقده الناس في مجتمعك فيما إذا رأوك تتدخل إليقاف زوج عن ضرب زوجته؟ 

 

 : اقترح 2الخطوة 

األشخاص الذين يتدخلون لمنع أو  -األحداثفي فعالين كمشاهدين نع العنف ضد النساء. هذا الدور يشمل التصرف "للرجال دور هام لم

 ايقاف العنف عندما يرونه يحدث. وهذا ليس دوراً سهالً" 

  

 : اكتشف3الخطوة 

 بفرق أقل إذا لم يكن هناك ما يكفي من المشاركين، وقلل عدد السيناريوهات التي ستناقشها. القيام قسم المشاركين إلى أربعة فرق. تستطيع 

 "سأعطي كل فريق سيناريو مختلف. أريد منكم مناقشة األجوبة على بعض األسئلة." 

 

لى جسد الفتاة ومالبسها، عيلقون تعليقات : أنت تمشي في الشارع عندما رأيت مجموعة من الفتيان يحيطون بفتاة ما. هم 1السيناريو 

 ويحاول بعض الفتيان لمسها. يرى الفتيان ذلك كنوع من المرح وجميعهم يضحكون. 

. استيقظت في أحد الليالي وأنت تسمع صراخ الزوجة كما لو أنها تُضرب، يتشاجرون: جيرانك هم زوج وزوجته وهم غالباً ما 1السيناريو 

 وتسمع الزوج يصرخ عليها. 

 تكتشف بأن أحد أفراد عائلتك قد اعتدى جنسياً على فتاة.  :1السيناريو 

: أنت تجلس في منزلك عندما سمعت فجأة صراخاً من الخارج. تسرع للخارج فترى رجالً يسحب فتاة شابة من ذراعها. 1السيناريو 

 ويحمل عصا في يده. 

 



 

 األسئلة: 

  ما الذي يمكنك فعله في هذه الحالة؟ 

 د يقوله الرجال اآلخرون عنك؟ هل أفعالك متأثرة بما ق 

  ما هي العواقب المحتملة ألفعالك بالنسبة لك وبالنسبة للفتيان والفتيات؟ 

  هل من الممكن فعل أي شيء لمنع هذا األمر من الحدوث مرة أخرى؟ 

 

أعِط الفرق بعض الوقت لمناقشة السيناريو وأجوبتهم، ثم اطلب منهم تحضير تمثيلية قصيرة يعرضون فيها السيناريو والتدخل والنتائج.. 

 بعد قضاء بعض الوقت في التمرن، قم باجراء التمثيليات. 

التي تتعرض لخطر العنف أو تعاني منه. أحد من المرجح أن ينتج عن بعض التمثيليات أن يتدخل متفرج ذكر على األحداث ليحمي المرأة 

لطلب من الرجال أن يصبحوا متفرجين فعالين على األحداث هو أنه قد يكون من األسهل بالنسبة لهم تبني دور قائم على أهم التحديات 

. هذا النهج قد يوقف العنف بشكل فوري، لكنه لن يساعد ن ضعاف التحيز الجنسي إلعتقادهم بأنه يجب عليهم حماية النساء، ألنهم أقوياء وه

 على تمكين المرأة. إذا كانت هي نتيجة أي من التمثيليات، قم بتوسيع النشاط ليشمل النقاش حول الفرق بين الحماية والتمكين. 

  ما هو الفرق بين حماية المرأة وتمكين المرأة؟ 

 ألحيان أسهل لهم من تمكينهن؟ لماذا بالنسبة للرجال حماية النساء في أغلب ا 

  في السيناريو الخاص بك، هل يقوم المتفرج على الحدث بحماية المرأة أم تمكينها؟ 

  كيف نستطيع تغيير الدور التمثيلي لنضمن أن الرجل يقوم بتمكين المرأة؟ 

 

 إذا كان لديك متسع من الوقت، تستطيع أن تطلب من الفرق العمل على تمثيليات معدلة. 

  

 اعكس: 4لخطوة ا

  ما تعلموه حول أن يكون الرجل متفرج على الحدث في جلسة اليوم. استخدم وقت التفكر لمناقشة  

 ما الذي تم فعله بشكل جيد في التمثيليات إليقاف العنف بطريقة آمنة؟ وما الذي لم ينفع؟ 

  للمتفرجين على األحداث في مجتمعك؟ ما هي المخاطر بالنسبة  

  كيف يمكنك أن تقنع صديقك الرجل ألن يكون متفرج فاعل على الحدث؟ 

 

  التدرب/التطبيق: 5الخطوة 

عروا بالراحة فقط إذا شبالنشاط العملي . يجب على المشاركين اختيار القيام عمليونشاط  تفكير نشاطبعد هذه الجلسة هو  النشاط التدريبي

المشاركين على اإلستمرار في التفكير حول كيف يستطيعون أن يكونوا متفرجين فاعلين على األحداث النشاط واألمان للقيام به. سيشجع 

 إليقاف العنف ضد النساء بطرق آمنة. 

حدد سيناريو حقيقي ترى فيه امرأة ما معرضة لخطر العنف من قبل رجل. فكر في ما بإمكانك فعله للتدخل. فكر في النتائج  .التفكيرنشاط 

 التي قد تنتج. هل التدخل آمن بالنسبة لك؟ هل التدخل سيكون آمناً بالنسبة للمرأة؟  المختلفة

. حدد سيناريو حقيقي ترى فيه امرأة ما معرضة لخطر العنف من قبل رجل. تدخل في هذا الوضع لتحاول منع العنف. ما هي العمليالنشاط 

 النتائج بالنسبة لك وبالنسبة للمرأة؟ 

 

 في بداية الجلسة القادمة.نتائج الأفكارهم ومناقشة المشاركين مشاركة وضح بأنك ترغب من 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  4C1جلسة  - يافعونفتيان : 3برنامج 

 المشاركين من الجلسة السابقة. نشاط تذكر أن تبدأ الجلسة بمراجعة 

 مقدمة إلى الجلسة

 ." العنف القائم على النوع اإلجتماعي وأدوار الجنسين و النوع اإلجتماعيونتحدى المواقف حول سنكتشف في هذه الجلسة "

 

 : اطرح األسئلة1الخطوة 

 كفتاة؟  هل تم إخبارك يوما بأن تتصرف 

 كيف شعرت؟ 

  عن القيام به؟كرجلما هو األمر الذي يمنعك "التصرف " 

 : اقترح2الخطوة 

الفتيات  نم يحدث لهم. إذا كنا نريد أن نكون داعمين أكثر لكل" تؤثر معتقداتنا ومواقفنا حول الفتيات والفتيان في كيف نستجيب لما 

 ."نتبناهمأو على األقل فهم لماذا  ،والفتيان، فربما نحتاج ألن نتحدى ونغير من معتقداتنا ومواقفنا

 : اكتشف3الخطوة 

 الغرفة. تيوقم بإلصاقهم على الحائط في نهاياكتب "موافق" و "غير موافق" على قطعتين منفصلتين من الورق، 

. يجب أن تقرر إذا كنت موافق أو غير موافق على واألدوار اإلجتماعية النوع اإلجتماعيسأقرأ بعض العبارات. العبارات كلها تدور حول 

 ، بإمكانك الوقوف في المنتصف."العبارات، وتقف إلى جانب اإلشارة ذات الصلة بالموضوع. إذا لم تكن متأكداً 

هو طرح األسئلة عندما  كميسرتشجيع المشاركين ألن يكونوا قادرين على دعم قراراتهم بنقاش محكم. دورك  يالفكرة من هذا النشاط ه

على العبارات، ولتقديم طرق بديلة للتفكير. قد يقدم المشاركون إجابة غير مؤمنين بها  غير موافقونن أو وبشرح لماذا هم موافق نومويق

 السماح لهم بفعل هذا! دفاع عن موقفهم. هذا النشاط يعمل بطريقة محاوالً من ال يقيهم، والذي يأملون بأن فعالً 

 واحدة في كل مرة، اسمح للمشاركين باتخاذ قرارهم، ثم استخدم النشاطات ذات الصلة بالموضوع لتوليد نقاش. عبارةاقرأ 

 العبارات هي:

ً 1العبارة   أقوياء. : الفتيان يجب أن يكونوا دائما

للمشاركين الذين لم يوافقوا و وافقوا، ماذا تقولون للمشاركين في الوسط الذين لم يقرروا إلقناعهم بأنكم على : بالنسبة 1النشاط 

 صواب؟ بالنسبة للمشاركين في الوسط، هل نفعت هذه النقاشات إلقناعكم باالنضمام إلى جانب محدد؟

ا أقوياء". هل خيارك ليكون " الفتيات يجب أن يكن دائمً  في هذا السيناريو، النوع اإلجتماعي: ماذا إذا قمنا بتعديل 1النشاط 

 بالموافقة من عدمها سيكون هو ذاته؟

 : إنها مسؤولية النساء أن يعتنين باألشخاص اآلخرين، خاصة األطفال.1العبارة 

 فيماقررته  : وضح لماذا أنت موافق أو غير موافق. اآلن بدل الجوانب. قم بتحضير نقاش توضح فيه لماذا نقيض1النشاط 

 هو صحيح. األصل 

؟ ما هي نظرتنا لهم: هل يمكنك أن تفكر بأي أمثلة عندما يعتني الرجال بأشخاص آخرين؟ ماذا حدث لهؤالء الرجال؟ 1النشاط 

 في أي الحاالت يكون الرجال قادرين على االعتناء باآلخرين؟

 ألنه معجب بها.  معينة الفتاة بأسماء بتسمية: بعض األحيان فتى يقوم 1العبارة 

 على الفتيات؟ أسماءً : لهؤالء الذين لم يوافقوا، لماذا تعتقدون أن الفتيان يطلقون 1النشاط 

 : لهؤالء الذين وافقوا، كيف تعتقدون أن الفتاة تشعر حيال هذا؟ هل تشعر باإلعجاب و/ أو االحترام؟1النشاط 

 الصعب عليكم أن تقرروا؟متأكدين، ما الذي يجعله من ال: لهؤالء غير 1النشاط 

 يشكللسفل في المنتصف األ نحومرسوم  طفيها خيجب أن يكون  األلواحوبعض األوراق.  بلوحقسم المجموعة إلى فريقين. زود كل فريق 

 ياآلخر، وأيضا ف اللوحاليسرى، اكتب: "تصرف كفتى". في  الجهة، في العمود على جانب اللوح األولللكتابة فيهما. على  عامودين

اليسرى، اكتب: "تصرفي كفتاة". فريق سوف يعمل على "تصرف كفتى" والفريق اآلخر سوف يعمل على "تصرفي  الجهةالعمود بجانب 

 كفتاة".

 ." ألواحهم اليسرى على الجهة"فكر في كل الشخصيات التي رأيتها في بشكل طبيعي لفتى أو فتاة في مجتمعك. اكتب إجاباتك في أعمدة 

 :العصف الذهنيفيد استخدام بعض األسئلة لتوجيه نشاط قد يكون من الم

 ماذا يجب على الفتيان/ الفتيات فعله؟ 



 

 كيف يجب أن يتصرف الفتيان/ الفتيات؟ 

 ؟تالفتيان/ الفتياأن يكون مظهرالذي يجب  ما 

 أعط الفرق خمس دقائق إلكمال هذا الجزء من النشاط، ثم اطلب منهم مشاركة أفكارهم.

 فتى".الذي كتب عليه "تصرف ك باللوحاليمنى، بإمكان المجموعة العمل سوية. ابدأوا  الجهةإلتمام المعلومات في أعمدة 

 "ماهي الكلمات التي تستطيع أن تفكر بها أنها قد تم استخدامها في لغتنا )أو لغات أخرى إذا كانوا يعلمون بها( لوصف فتى ال يتصرف كما

 المقابل." قاموا بوصفه في العمود

المراقب  يلعب دورأال  للميسرهذا الجزء من النشاط قد يكون مفعم بالحيوية وقد يبدأ المشاركون باستخدام كلمات هجومية. من الهام بالنسبة 

 على ما يقولون أو يكتبون في هذا الوقت. أو الحكم 

 الثاني الذي كتب عليه "تصرف كفتاة". للوحقم بإعادة هذا بالنسبة 

 اعكس: 4 الخطوة

 استخدم وقت التفكر إلكتشاف كيف قام المشاركون بوصف الفتيان والفتيات. 

  كيف تغيرت هذه األدوار؟ 

  لماذا نستخدم ]اختر كلمة معينة[ لوصف الفتيات اللواتي نعتقد بأنهن ال يتصرفن كالفتيات؟ 

  ما الذي يخبرنا به ذلك حول كيف ننظر إلى الفتيات في ثقافتنا؟ 

  تؤثر هذه الكلمة على الفتاة؟ سكيف برأيك 

 

  التدرب/التطبيق: 5الخطوة 

ة بين والمساوا النوع اإلجتماعي . سيشجع المشاركين باالستمرار بتحدي مواقفهم تجاهعملي نشاطبعد هذه الجلسة هو  النشاط التدريبي

 الجنسين.

حالة بحيث تكون واحدة من الكلمات الموجودة في كال القائمتين قد استخدمت في حوار. عندما يحدث هذا، اطلب من  حدد. العملي النشاط

الشخص الذي يستخدم هذه الكلمة أن يوضح ماذا يقصدون بها ولماذا قاموا باستخدامها. إذا شعرت بالراحة، قم بتحديهم حول استخدامهم 

 .واألدوار اإلجتماعية التنشئة اإلجتماعي بين الجنسينذا البرنامج عن للكلمة، ووضح لهم ماذا تعلمت في ه

 

 في بداية الجلسة القادمة. حواراتهموضح بأنك ترغب من المشاركين مشاركة نتائج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4C2  الجلسة - يافعونن : فتيا1البرنامج 

 المشاركين من الجلسة السابقة. نشاطتذكر بأن تبدأ بمراجعة 

 مقدمة إلى الجلسة

 ." العنف القائم على النوع اإلجتماعي  للوقاية منسنكتشف في هذه الجلسة كيف يمكن أن تكون قادراً على العمل مع أصدقائك "

 : اطرح األسئلة1الخطوة 

  آخر يرتكب العنف ضد امرأة؟ كيف كانت الظروف وماذا حدث؟  لسبق لك وأن رأيت رجالً يتدخل إليقاف رجهل 

  ما الذي قد يمنعك عن التدخل في مثل هذا الوضع؟ 

  ما الذي قد يعتقده الفتيان اآلخرون  في مجتمعك فيما إذا رأوك تتدخل إليقاف زوج عن ضرب زوجته؟ 

 

 : اقترح2الخطوة 

ى المتفرجون الفاعلون عل -للفتيان دور هام ليلعبوه في منع العنف ضد النساء. هذا الدور يشمل التصرف كمتفرج فاعل على الحدث"

 األحداث هم أشخاص يتدخلون لمنع أو ايقاف العنف عندما يرونه يحدث. هذا ليس دوراً سهالً." 

 : اكتشف3الخطوة 

 ت وعلقها على الجدار. قبل بداية الجلسة قم بكتابة بعض الملصقا

 : ليس من الصواب بأن نعلق على جسم الفتاة ومالبسها. ليس من الصواب أن نحاول لمسها. يجب أن نوقف هذا السلوك. 1الملصق 

: الرجال والنساء متساوون ويجب أن يكون لهم حقوق وفرص متساوية في الحياة. إذا أرادت الفتاة تكملة تعليمها وبناء حياتها 1الملصق 

 المهنية، فينبغي أن يتم منحها كافة الحقوق والفرص لفعل ذلك. يجب أن ال يتم معاقبتها على خياراتها. 



 

في أغلب األحيان بسبب سوء التفاهم بينهما. بإمكانهما التحدث لحّل ذلك. العنف ليس  : العنف بين الزوج وزوجته يكون1الملصق 

 ضرورياً. 

: أعتقد أن الرجال يستخدمون العنف لعرض قوتهم. يعتقدون بأن العنف جزء طبيعي من الرجولة. أنا ال أريد التصرف بهذا 1الملصق 

 الشكل. 

ل منزلية. ال يوجد شيء يمنعه من مساعدة زوجته. إذا كنت تعيش مع زوجتك فأنتما في بالطبع يستطيع الرجل القيام بأعما: 2الملصق 

ً يكونعالقة، لذلك يجب أن   . جزءاً من ذلك العمل معا

 : عندما أتزوج فلن أهتم إذا أنجبنا صبياً أو بنتاً. إنهما بأهمية بعضهما البعض. 6الملصق 

 

 سأمشي من ملصق إلى ملصق وأسألكم بعض األسئلة حول هذه العبارات." "يمثل كل ملصق شيئاً ما يقوله فتى في عمركم. 

 األسئلة هي: 

  هل توافق على هذه العبارة؟ لماذا/لم ال؟ 

  ما هي أوجه اإلختالف بين هذا الشاب وبين الشباب في مجتمعك؟ 

  بماذا يختلف عنك هذا الشاب؟ 

 تجاه النساء/الفتيات؟من ما قاله الشاب، ما هي المواقف التي تعتقد أنها لديه ا 

  هل تعتقد أن هذا الموقف سيكون له أي تأثير على تقليل العنف ضد النساء/الفتيات؟ ولماذا؟ 

  ما هو انطباعك عن هذا الشاب؟ 

  ماذا برأيك سيقول أصدقاء هذا الشاب له أو ما الذي سيفكرون فيه عندما يسمعون ما يقوله؟ 

  ماذا تعتقد سيقول أصدقائك عنك أو ما الذي سيفكرون فيه إذا سمعوك تقول ذلك؟ 

  هل تعتقد أن هذا الشاب يتحدى المفاهيم الثابتة أو الصور التي يُعتقد بأنها يجب أن يكون عليها الرجل الحقيقي؟ كيف؟ 

  ما مدى صعوبة ذلك عليك للتعبير عن أفكار مشابهة في مجتمعك؟ 

 تخدام كل األسئلة لكل عبارة. ال يجب عليك اس

  

 

 اعكس: 4الخطوة 

 المشاركون على األسئلة. أجاب إلكتشاف كيف استخدم وقت التفكر 

  أي من الملصقات يمثل الوضع األصعب بالنسبة لك لتتبناه في العلن، ولماذا؟ 

  لماذا من الصعب على الفتيان تحدي أصدقائهم الذكور عندما يقولون شيئاً سلبياً عن النساء والفتيات؟ 

  ما الذي يمكنك فعله للمساعدة على تغيير المعتقدات والمواقف بين أصدقائك الذين يدعمون العنف ضد النساء والفتيات في

 مجتمعك؟ 

 

 التدرب/التطبيق: 5الخطوة 

يجب  .على اظهار دعم فعال للمساواة بين الجنسين بين أصدقائهم. سيشجع المشاركين عملي نشاطبعد هذه الجلسة هو  النشاط التدريبي

 العملي فقط إذا كانوا مرتاحين ومن اآلمن القيام به. النشاط عليهم اجراء هذا 

 بدو وكأنه دعم للعنف ضد الفتيات. تحدث مع أصدقائكموقف حدث مؤخراً حينما قال أصدقاؤك شيئاً أو فعلوا شيئاً يفكر في . العملي النشاط

عن ذلك الموقف. اشرح لهم ما تعلمته وكيف أن أفكارك حول هذا الموقف قد تغيرت. اسألهم فيما إذا كانوا سيدعمونك إذا تحديتهم في 

 المستقبل بشأن مواقفهم وسلوكياتهم اتجاه النساء والفتيات، واطلب منهم أن يتحدوك أيضاً. 

 في بداية الجلسة القادمة. نقاشات أفعالهمبأنك ترغب من المشاركين مشاركة نتائج  وضح

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4C3الجلسة  -يافعون ن: فتيا1البرنامج 

 المشاركين من الجلسة السابقة. نشاطتذكر بأن تبدأ بمراجعة 

 مقدمة إلى الجلسة

 سنفكر في هذه الجلسة حول كيف يمكن للفتيان أن يكونوا محترمين عندما يتحدثون مع الفتيات على وسائل التواصل اإلجتماعي." "

 : اطرح األسئلة1الخطوة 

 ماهي برامج التواصل االجتماعي التي تستخدمها وألجل ماذا؟ 

 على وسائل التواصل االجتماعي؟ لديك أصدقاء فتيات هل 

  ؟األشياء التي يشجعك أصدقاؤك عليها لتقولها لهؤالء الفتياتما هي أنواع 

 : اقترح2الخطوة 

اك ، وتفتح لنا عالم من التجارب واألفكار. هنللتواصل وبناء صداقاتالحديثة تقدم فرص مناسبة  "وسائل التواصل االجتماعي والتقنيات

 نترنت."على اإل العنف القائم على النوع اإلجتماعي بعض المخاطر، متضمنة 

 : اكتشف3الخطوة 

 أعِط كل مشارك قطعة من الورق. 

 "سأروي لكم قصة حقيقية. أريد منكم أن تكتبوا جميع األفعال التي قام بها الصبيان في القصة." 

 القصة هي: 

 يقضي يوسف الكثير من وقته على وسائل التواصل اإلجتماعي. والدته دائماً ما تطلب منه أن يقوم بواجباته المنزلية، ولكنه يفضل الدردشة

اإلنترنت. فهكذا يقوم يوسف بإنشاء صداقات جديدة، وخاصة مع الفتيات. التقى يوسف مؤخرًا بفتاة جديدة على اإلنترنت. اسمها  عبر

 يدردش معها لمدة أسبوع تقريباً اآلن.  فاطمة، وكان

 .طلب منها اليوم أن ترسل له صورة. يريد أن يرى شكلها. ردت فاطمة بقولها بأنها ليست مطمئنة إلرسال صورتها له، ألنهما قد التقيا للتو

سأل لماذا هو يتجاهلها. رد عليها في لم يعد يوسف يرسل لها مزيدًا من الرسائل لبضعة أيام، ورغم ذلك هي أرسلت له كثيرًا من الرسائل ت

 النهاية وقال بأنه لن يستمر بالحديث معها ما لم ترسل له صورة. 

قالت فاطمة بأنها سترسل له صورة واحدة إذا وعدها بأن ال يريها ألي شخص آخر. وعدها بذلك، وأرسلت له فاطمة الصورة. يعتقد يوسف 

رأيه. نظر حسين إلى الصورة ووافقه الرأي، فاطمة فتاة جميلة. أخبر حسين يوسف بأنه بأنها جميلة. اتصل بصديقه حسين ليسأله عن 

ينبغي عليه طلب مزيدًا من الصور. أخبر يوسف فاطمة بأنها جميلة ويرغب برؤية المزيد من صورها. سألته فيما إذا قد كان عرض 

 يقكصدع أحد على صورها. وقال: "تستطيعين أن تثقي بي. أنا الصورة على أي شخص آخر. قال لها بأنه لم يفعل. ووعدها بأنه لن يطل

 اآلن". 

صور. وقد أطلع صديقه حسين على معظمها.  12دردش يوسف وفاطمة كثيرًا على مدار األسبوع التالي. وأرسلت فاطمة له ما مجموعه 

بدو وكأنها عارية. رد يوسف وقال: "هذا يرسل حسين في أحد األيام إحدى الصور ليوسف بعد أن عدلها بالفوتوشوب ليجعل فاطمة ت

 جيد!". 



 

طلب يوسف من فاطمة أن يتقابال وجهاً لوجه. قالت فاطمة بأنها ال ترغب بذلك، ليس بعد. قال لها بأنه ال يستطيع اإلستمرار بأن يكون 

يها. هو ي بعد بعض الوقت". لم يرد يوسف علما لم تقابله. انزعجت فاطمة لكنها كانت خائفة من مقابلته. كتبت له قائلة: "ربما نلتق صديقها

 غاضب، ووضع صورة فاطمة العارية على اإلنترنت. 

بعد حوالي أسبوع، إحدى صديقات فاطمة أرتها الصورة. اضطربت فاطمةـ وقلقت من أن عائلتها قد ترى الصورة وتصدق بأنها حقيقية. 

 ل، لكن يجب عليك أواًل أن تقابليني وتمارسي الجنس معي". اتصلت بيوسف وترجته بأن يزيل الصورة. جاوبها يوسف: "سأفع

 

اطلب من المشاركين أن يضعوا قائمة باألفعال التي قام بها يوسف في القصة. يمكنك ادراج مزيد من األفعال إذا نسيها المشاركون، لكنك 

 ح منهم واطلب من المشاركين مناقشة هذا الفعل: بحاجة فقط إلى خمسة أفعال من أجل هذا النشاط. اكتب كل فعل على لوح. وقف أمام لو

 لماذا تعتقد أن يوسف فعل ذلك؟ 

 ما كان دافعه؟ 

 ما الذي كان يمكنه فعله بدالً من ذلك؟ 

 اعكس: 4الخطوة 

 إلكتشاف لماذا ال يحترم الفتيان أحياناً الفتيات وكيف لذلك أن يؤثر على الفتيات.  وقت االنعكاساستخدم 

  لماذا تشعر أحياناً تحت الضغط بأن تفعل ما يقوله لك أصدقاؤك، حتى لو كنت تعتقد بأنه ليس أمراً صائباً؟ 

  لماذا يعتقد بعض الفتيان بأنه ال بأس بالتحرش بالفتيات على اإلنترنت؟ 

  كيف يمكن لهذا النوع من السلوكيات أن يؤثر على الفتيات؟ 

 التدرب/التطبيق: 5الخطوة 

 . سيشجع المشاركين ألن يعيروا انتباها أكثر لكيفية استخدام وسائل التواصل االجتماعي.تفكير نشاطبعد هذه الجلسة هو  التدريبيالنشاط 

فكر في وقت ما حينما كتبت أو قلت شيئاً على اإلنترنت وكنت تعرف أنه لم يكن لطيفاً. ماذا فعلت؟ ما الذي يمكن أن تفعله . التفكير نشاط

 اآلن؟ بشكل مختلف

 

 مع بداية الجلسة القادمة. أفكارهموضح بأنك ترغب من المشاركين مشاركة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  العنف القائم على النوع اإلجتماعي  هو نوع من أنواع األطفالزواج : Dالرسالة الرئيسية 

قبل إدارة أي من الجلسات. إن الهدف من هذه المقدمة هو تقديم لمحة عامة عن  األطفالزواج قراءة هذه المقدمة إلى  ميسرينيجب على ال

. قد تحتوي المقدمة على بعض المعلومات غير المناسب مشاركتها مع المشاركين أو  للعنف القائم على النوع اإلجتماعيالرسالة الرئيسية 

 مع اآلخرين خارج المنظمة. 

 

 مقدمة إلى الموضوع

ربط . ال يالعنف القائم على النوع اإلجتماعي )يُشار له أحياناً بالزواج المبكر( هو موضوع من الصعب نقاشه تحت مظلة  األطفالزواج إن 

وبين العنف. بل على العكس، يعتقدون بأن زواج الفتاة في سن مبكر هو طريقة لحمايتها من العنف  األطفالزواج الكثير من الناس بين 

امل مع أوجه فشل في التعلتأمين الفتيات  -أو الوحيدة -المستقبلي. هذا اإلعتقاد بأن الزواج يُعد الفرصة األفضل ومن عدم اإلستقرار المالي

عدم المساواة بين الجنسين التي تحرم المرأة من حقها في أن تعيش حياة آمنة. إنه اعتقاد من شأنه تكريس عدم تمكين النساء من خالل 

  .ضرورية بالنسبة لهن زواجهن المستقبليين مثالً()أتعزيز فكرة أن حماية الرجل 

 

قاد في مجتمع معين. عادة ما يتم انت من األعراف ضد النساء. ويتم الترويج له بانتظام على أنهمنتظمال مثاالً على العنف  األطفالزواج يُعد 

 األطفالواج زلكونها ال تحترم العادات والتقاليد وتسعى لفرض "أفكار أجنبية" على ثقافة المجتمع. في الحقيقة  األطفالزواج الحجج ضد 

 اء،والنس الرجال بين ميزةم اختالفات على تحافظ التي المجتمعات في خاص بشكل شائعة وهيعادة شائعة في كثير من المجتمعات. 

 .خاللها ومن المعينة األدوار اإلجتماعية في النساء على الرجال هيمنة وتعزز

 

 ؟ العنف القائم على النوع اإلجتماعي لماذا هذه رسالة رئيسية من رسائل 

 ال دق، وخاصة إذا كانت نتيجة هذا الزواج الحمل المبكر. جادة تحت خطر المعاناة من عواقب صحية يافعاتالفتيات ال األطفالزواج يضع 

 أن يمكن .صحية مخاطرل ويعرض الطفل لألم جسدية إصابة إلى يؤدي أن يمكن األمر هذاو .للحمل الكفاية فيه بما ناضًجا الفتاة جسم يكون

 أن مكني مهاراتهن التي تطوير في حقهن من يافعاتال الفتيات يحرم وهذا .تعليمها وقف على الفتاة إجبار إلى أيضا األطفال زواج يؤدي

 مهمة طوةخ الفتيات ضد العنف أشكال من شكل اإلعتراف بزاوج على أنه يعتبر و. والتمكين االقتصادي االستقالل تحقيق تساعدهن على

 يتخطوا نأ يافعاتوالفتيات ال للوالدين يمكن للعنف، المحتملة العواقب استكشاف خالل ومن .البدائل لتحديد اآلباء واألمهات مع العمل في

 تحدي إن. لطويلا المدى على - وعائلتها المستقبليين وأطفالها للفتاة بالنسبة - تأخير الزواج فوائد الستكشاف للزواج التخيلي اإلنطباع

ً  جزء هو يافعاتلل الحماية يوفر المبكر الزواج أنب التي تقول فكرةال  يساعد ألنه ،العنف القائم على النوع اإلجتماعي  للوقاية من مهم أيضا

 .الزواج داخل العنف مخاطر كشف في

 

 تحديات هذه الرسالة الرئيسية في سوريا

أكثر شيوعاً في سوريا منذ اندالع النزاع. وعززت نقص القدرة على تأمين موارد الحياة والدخل المنخفض اإلعتقاد  األطفالزواج أصبح 

ضاً الرجال في العديد من المجتمعات أيعدد . ونقص يافعاتلضمان سالمة الفتيات ال -والوحيدة أحياناً -السائد بأن الزواج هو الطريقة المثلى 

يعني أن الوالدين قد يسرعا في الموافقة على أي عرض للزواج لبناتهم، حتى لو كان الزواج من رجل أكبر سناً و/أو لديه زوجات أخريات. 

 لهذه النقد معارضة عزز قد السورية المجتمعات من العديد في المرأة ودور االجتماعية األعراف على المحافظة النظر وجهات تقوية إن

 .ثقافةال هذه ضمن السطلة الذكورية لتقويض ومحاولة بأكملها للثقافة كانتقاد األطفالزواج  انتقاديُعتبر  أن من خطر هناكو .الممارسات

ً  يخشين ألنهن يافعاتال بناتهن زواج األمهات من العديد وتدعم  من ديدالع فإن وبالمثل، .واالقتصادية الجسدية بناتهن سالمة على أيضا

 رانهنأق وضع ينظرن إلى وألنهن شيء براق، أنه على لهن الزواج قد تم تعريف هألن ،األطفال زواج سالمةب قد قبلن يافعاتال الفتيات

 .يتزوجن اللواتي

 

 الرّد على التعليقات واألسئلة الصعبة 

. قد تكون على المدى القصير األطفال. إن المكاسب اإلقتصادية من زواج الشابةِجد لي عماًل ثم يمكننا التحدث عن بديل عن تزويج ابنتي 

لكنها ستبقى تحت خطر زوال هذه الموارد الحقاً. قد تكون لم تنه دراستها بعد،  .المتاحة الموارد من المزيد يوجد حيث منزلتنتقل ابنتك إلى 

 بالتالي لن يكون باستطاعتها اكتساب المال بسهولة. هذا يعني أيضاً بأنها لن تكون قادرة على اإلعتناء بك عندما تصبح كبيراً في السن.

ً  وعائلتك ابنتك تعتمد سوفو  .االقتصادي األمنب يسل هذا. زوجها نية حسن على دائما

الثقافات، ليس  في الكثير من األطفال. يحدث زواج هو جزء من ثقافتنا. أنت ال تستطيع تغيير ثقافتنا. يحق لنا ممارسة ثقافتنا األطفالزواج 

مرار ثقافة أمر أساسي إلستبممارسة اجتماعية وليس معياراً ثقافياً. فالمعيار الثقافي هو  األطفالفقط في ثقافتكم. ومن األجدر تسمية زواج 



 

المعايير ف .الطريق من األيمن الجانب علىما، كاللغة مثالً. والمعيار الثقافي هو أمر يرى الناس ممارسته في المجتمع طبيعياً، مثل القيادة 

 فيها حدثي التي المجتمعات من العديد فيالثقافية تخبرنا كيف نعمل كمجتمع، لكن إذا تغيرت هذه المعايير، لن تكون هذه نهاية المجتمع. 

 تلك يف للعيش مختلفة طريقة يظِهر اليافعة ابنتهم تزويج بعدم قرارهمف. معه يتفقون ال أشخاص هناك يزال ال بانتظام، األطفال زواج

 .وتزدهر الثقافات بها تستمر التي الطريقة هي هذه. أيضا تتغير والثقافات. الثقافات انهيار ال ينتج عنه لكنه المجتمعات،

 روابط لديهمن . هذا ألاألطفال. في الحقيقة، يدعم بعض الناس في الثقافات الغربية زواج يُعتبر طريقة تفكير غربية األطفالإن انتقاد زواج 

ً طبيعي أمراً  األطفال زواج يكون حيث بمجتمعات  بعض على العثور دائًما يمكننا ،األطفال زواج فيها يحدث التي المجتمعات بعض وفي. ا

 الغربية يرغ والمجتمعات الغربية المجتمعات بين الرأي في اإلختالف إلى ننظر أننا فكرة فإن ،لذلك. هذا األمر مع يتفقون ال الذين األفراد

 نحن سببال لهذا. العنف القائم على النوع اإلجتماعي  خطر تحت يافعاتال الفتيات يضع األطفال زواج أن هو الموضوع. تماًما دقيقة ليست

 .ننتقدها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1D1جلسة  -نساء : 1برنامج 

 المشاركين من الجلسة السابقة. نشاط تذكر أن تبدأ الجلسة بمراجعة 

 مقدمة إلى الجلسة

 بالنسبة لبناتهم."  األطفاللماذا غالباً ما تدعم العائالت زواج سنكتشف في هذه الجلسة "

 

 األسئلة التالية اطرح: 1الخطوة 

  هل جميع العائالت في مجتمعك يريدون لبناتهم أن يتزوجن في أبكر وقت ممكن؟ 

  ما الذي يدفع العائالت للتفكير بهذا الشكل؟ 

  ماذا بشأن أبنائهم؟ هل يفكرون بنفس الشكل بشأن أبنائهم؟ 



 

 : اقترح 2الخطوة 

هو أمر ضروري ألنهن بحاجة لشخص يدعمهن ألسباب اقتصادية. لكن  افعاتيبالنسبة للفتيات ال األطفال"نحن نقول غالباً بأن زواج 

 بالنسبة لبناتنا هو عدم المساواة بين الجنسين."   األطفالالسبب الجذري لزواج 

  

 : اكتشف3الخطوة 

قسم المشاركين إلى فريقين متساويين. أخبر أحد الفريقين بأنهم عبارة عن "أشياء". ليس بمقدورهم اتخاذ القرارات أو طلب أي شيء. ال 

يمكنهم التفاعل عاطفياً مع أي شيء. يستطيعون فقط فعل ما يؤمرون بفعله من قبل األشخاص. أما الفريق اآلخر فهو عبارة عن 

 خاص أن يطلبوا من األشياء فعل أي شيء يريدون منهم فعله، ويجب على األشياء أن يطيعوا أمرهم. "أشخاص". يستطيع األش

"ليصطف كال الفريقان في مواجهة بعضهما البعض. الشخص الذي يواجهك هو شريكك. تفاعل مع شريكك. تذكروا بأن على األشياء أن 

 يفعلوا ما يطلبه منهم األشخاص." 

 قليل اإلجابة على بعض األسئلة لنقاش هذا النشاط:  اطلب من المشاركين بعد

  بالنسبة "لألشياء"، كيف عاملكم "األشخاص"؟ بماذا شعرتم؟ لماذا؟ هل كنت ترغب بأن يتم معاملتك بشكل مختلف؟ 

  بالنسبة "لألشخاص"، كيف عاملتم "األشياء"؟ كيف كان شعوركم عندما عاملتم شخص ما على أنه شيء؟ 

 معاملة بعض األشخاص على أنهم "أشياء"؟  بدعمع كيف يقوم المجتم 

  كيف يمكن لهذا النشاط مساعدتك في التفكير حول عالقاتك وربما احداث تغييرات فيها؟ 

 

كتبت هذه الرسالة. بعد أن أنتهي، ستعملون بنفس الطريقة في ثنائيات لإلجابة على السؤال الذي سأطرحه يافعة "أريد أن أقرأ رسالة. فتاة 

 .اليافعةم. أنتم ال تزالون أشخاص وأشياء. يجب على المشارك الذي هو "شيء" أن يجيب على السؤال على أساس أنه هو الفتاة عليك

 والمشارك الذي هو "شخص" يجب على السؤال على أساس أنه والد الفتاة." 

 هذه هي الرسالة: 

سنة من مجتمع آخر. في األول عندما تم اخباري عن  17مره سنة. تم تزويجي قبل ستة أشهر لفتى ع 11مرحبا، اسمي ريما وعمري 

اتي لي بعض صديق تالزواج، كنت خائفة. فلقد عشت حياتي مع عائلتي فقط في مجتمعي. ال أعرف ما هو شكل الحياة في مكان آخر. قال

 بأنني يجب أن أكون سعيدة وتمنوا بأن يكن في مكاني. 

تدت على أن زوجي الجديد، أبتسم فقط وال أقول شيئاً على الرغم من أنني حزينة وخائفة. اعفي كل مرة يتم سؤالي عن زواجي وعن 

 أستمتع بالمدرسة وأردت أن أصبح معلمة. اضطررت لترك المدرسة بعد أن تزوجت لإلعتناء بزوجي. أنا اآلن حامل بطفلي األول. 

يع بها األمور في ثقافتنا، نحن ال نستط تجريسألت أبي فيما إذا كان بإمكاني تأخير الزواج حتى أنهي المدرسة. قال: "هذه هي الطريقة التي 

الوقوف في وجه ذلك. إذا لم تتزوجي اآلن، سيعتقد الناس بأن هناك مشكلة فيِك وفي عائلتك. أيضاً نحن ال نملك المال لنستمر في ارسالك 

 معي لكالم والديِك." تى المدرسة، لذا كوني بنتاً مطيعة واسإل

 

اطرح سؤاالً واحداً على كل ثنائي من المشاركين. ذكرهم بأنك تريد منهم أن يجاوبوا على السؤال من منظورين، من منظور البنت ومن 

 منظور األب. 

 األسئلة هي: 

 ما كان سبب الزواج؟ 

  كيف أثر الزواج على حياة ريما؟ 

 ؟ هذه هي الطريقة التي تجري بها األمور في ثقافتنا ذا قصد األب بقوله "ما " 

  هل شعر األب بالعجز في هذا الوضع؟ 

  هل كان هناك بديل عن الزواج؟ 

 

 وأخيراً، اطلب من المشاركين تأليف صورة ساكنة تمثل شعور األم في هذا الوضع. 

 

 اعكس: 4الخطوة 

 استجاب المشاركون للرسالة. استخدم وقت التفكر إلكتشاف كيف 

  هل تبدو قصة ريما مألوفة؟ 

  ؟ يافعاتهو أمر جيد بالنسبة للفتيات ال األطفاللماذا يعتقد الكثير من الناس في مجتمعك بأن زواج 

  دعمه الكثير من األمهات في المجتمع؟ تلماذا 

 



 

  التدرب/التطبيق: 5الخطوة 

ن تفكير أكثر كيف أن عدم المساواة بين الجنسين غالباً ما تعني أ. سيشجع المشاركين بالتفكير نشاطبعد هذه الجلسة هو  النشاط التدريبي

 . يافعينال يستطعن التمتع بنفس حقوق الفتيان ال يافعاتالفتيات ال

موقفاً حيث تكون األشياء مختلفة بالنسبة للفتيان والفتيات. هذا قد يكون موقفاً في مجتمعك أو في منزلك. فكر كيف أن  حدد. التفكيرنشاط 

  ا الوضع.هذ نمختلف بين الفتيات والفتيان، ولماذا تُرى هذه اإلختالفات أمراً عادياً. فكر فيما يمكن أن يحدث للفتيات إذا تحديالوضع 

 

 في بداية الجلسة القادمة. مناقشة أفكارهموضح بأنك ترغب من المشاركين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1D2جلسة  -نساء : 1برنامج 

 المشاركين من الجلسة السابقة. نشاط تذكر أن تبدأ الجلسة بمراجعة 

 مقدمة إلى الجلسة

 ."  األطفالبعض العواقب السلبية لزواج سنكتشف في هذه الجلسة "

 

 األسئلة التالية اطرح: 1الخطوة 

  ما الذي يجعلك متحمساً لزواج ابنتك/ابنة أخيك/حفيدتك مستقبالً؟ 

  ابنتك/ابنة أخيك/حفيدتك مستقبالً؟ما الذي يقلقك حول زواج 

  في أي سن تزوجت، وما كانت تجربتك في ذلك الوقت؟ 

 

 : اقترح 2الخطوة 

علم . فقد يؤثر على صحتها النفسية والعقلية، وعلى فرصهن في التيافعاتأن يكون له تأثيرات سلبية على الفتيات ال األطفال"يمكن لزواج 

   ." العنف القائم على النوع اإلجتماعي وتمكين أنفسهن اقتصادياً، ويعرضهن لمخاطر 

  

 : اكتشف3الخطوة 

 قم بتحضير قائمة من البطاقات مكتوب على كل منها عاقبة واحدة. 

 العواقب: 

  عدم القدرة على القراءة والكتابة 

 عدم القدرة على التحكم بحاالت الحمل 

  العنف المنزلي 

 العنف الجنسي 

 جنسي المنقولة األمراض ً  ا

  الوفاة أثناء الوالدة 

  وفاة األطفال الرضع 



 

 الفقر 

 اإلكتئاب 

 العزلة 

ضع كل البطاقات على األرض ووجها لألعلى. اطلب من المشاركين رمي البطاقات التي ال يعتقدون بأنها من العواقب الشائعة لزواج 

 . شجعهم على مناقشة كل بطاقة من البطاقات بالتالي يمكنهم التوصل إلى اتفاق بشأن ذلك. األطفال

 . األطفالات تظهر العواقب الشائعة لزواج هذه البطاقفإن كل أخبرهم بعد قليل بأنه في الحقيقة 

 

 قسم المشاركين إلى ثنائيات، وأعِط كل ثنائي واحدة من البطاقات. 

إلى هذه العواقب، وكيف تؤثر هذه العواقب  األطفال"أريد من كل ثنائي أن يقوم بتحضير عرض تقديمي ليشرح لآلخرين لماذا يؤدي زواج 

 على الفتاة، وكيف تؤثر هذه العواقب على المجتمع."

 أعِط المشاركين بعض الوقت للتحضير، ثم ادعوهم لمشاركة عروضهم التقديمية. 

 

 اعكس: 4الخطوة 

  . األطفالإلكتشاف مواقف المشاركين اتجاه زواج  وقت االنعكاساستخدم 

  بأي أمر على وجه الخصوص اليوم؟  األطفالتم تحدي آرائك حول زواج هل 

  هل تعارض أي شيء تم مناقشته اليوم؟ 

 إذا تم اخبارهن عن هذه العواقب؟  يافعاتماذا برأيك ستقوله الفتيات ال 

 

  التدرب/التطبيق: 5الخطوة 

 . األطفالسيساعد المشاركين على تحدي نظراتهم حول زواج . تفكير نشاطبعد هذه الجلسة هو  النشاط التدريبي

. فكر أكثر حول هذه العاقبة. وضح لماذا أنت ال توافق بشكل ضئيل عاقبة من العواقب من القائمة والتي توافق عليها حدد. التفكيرنشاط 

 . األطفالزواج لعاقبة كونها  على 

 داية الجلسة القادمة.في ب مناقشة أفكارهموضح بأنك ترغب من المشاركين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  1D3جلسة  -نساء : 2برنامج 

 المشاركين من الجلسة السابقة. نشاط تذكر أن تبدأ الجلسة بمراجعة 

 مقدمة إلى الجلسة

 وما الذي يمكن لألمهات في مجتمعاتهن فعله لدعم تأخير زواج بناتهن."  األطفالبدائل لزواج سنكتشف في هذه الجلسة "

 

 األسئلة التالية اطرح: 1الخطوة 

  عندما كنت فتاة شابة، ما الذي كنت تأمليه لتحققيه في حياتك؟ 

 ين في هذه األحالم، كيف تشعرين؟ عندما تفكر 

 في مجتمعك اليوم؟  يافعاتما هي برأيك أحالم الفتيات ال 

 

 : اقترح 2الخطوة 

"إن تأخير الزواج يعطي الوقت لجسد الفتاة ليتطور بشكل كامل، بالتالي تصبح قادرة على الحمل بأطفال أصحاء بدون تأثيرات سلبية على 

ئل لزواج ااألم. ويمنح الوقت للفتاة لتستمر في دراستها بالتالي تعلم مهارات تفيد بها عائلتها على المدى الطويل. يجب علينا دعم البد

    ." األطفال

  

 : اكتشف3الخطوة 

مثالً(. يجب عليك استخدام  12-11قسم المشاركين إلى ثنائيات. أعِط كل ثنائي بعض البطاقات الفارغة. وأعِط كل ثنائي عقد من الزمن )

 . 12-2بطاقات بعدد الثنائيات الموجودين، والبدء من 

ت للتو. أعطيت كل ثنائي عقداً من الزمن. أريد منكم تحديد دمجتمعكم. هذه الفتاة قد ول فياعتيادية "أريد منكم تأليف قصة حول فتاة 

 األحداث الرئيسية التي ستحدث لهذه الفتاة خالل كل عقد من الزمن يمر عليها. اكتبوا حدث رئيسي واحد على كل بطاقة." 

قود زمنية. اطلب من كل ثنائي الصاق بطاقاتهم على الجدار في قم بعد قليل بتحديد مساحة كبيرة على الجدار وقسم هذه المساحة إلى ع

 المكان المقابل لعقدهم الزمني. 

سنة(. اطلب من الثنائي طرح األحداث الرئيسية التي ستحدث في حياة الفتاة خالل هذا العقد. أعد  12-2ابدأ من العقد األول لحياة الفتاة )

 ذلك مع كل الثنائيات. 

سيكون هناك نفس النشاط في عقود مختلفة )مثل، أنجبت طفلها األول(. يجب أن تناقش ذلك مع  -ات ستتداخل ستجد أن بعض النشاط

 نفس يحدث أن الممكن من يكون قدالمجموعة لترى فيما إذا كانوا يستطيعون التوصل إلى اتفاق حول أي عقد هو األنسب لفعل هذا النشاط. 

 .التكرارات جميع إزالة إلى تضطر لن لذلك ،(فلانجاب الط ،مثل) مختلفةعقود  في النشاط

ا الجدول يجب أن يشمله التي الرئيسية األحداث. إضافية كأفكار المشاركين على اعرضهاقد تجد أيضاً أن بعض األحداث الرئيسية مفقودة. 

 .األولى االبنة وزواج ،اكمال التعليم األول، الطفل والدة الزواج، هي الزمني

 واطرح األسئلة التالية:  الرئيسية األحداث بعض إلى نتباهاإل لفتاإلنتهاء من الجدول الزمني للفتاة، قم بحالما يتم 

  لماذ سيحدث هذا الحدث الرئيسي في ذلك الوقت؟ 

 ( التي تحدد بأن هذا الحدث الرئيسي سيحدث في ذلك الوقت؟ أعراف ما هي العوامل المؤثرة )اجتماعية، أشخاص 

 

ض األحداث الرئيسية إلى عقد مختلف. أريد منكم أن تشاركوني أفكاركم حول كيف يمكن لحياة الفتاة أن تتغير إذا حصل "أريد نقل بع

 ذلك." 

 

 لمشاركونا يستجيب قدابدأ بمثال مع المجموعة لتناقشوه معاً. على سبيل المثال، تستطيع نقل "انجاب الطفل األول" إلى عقد زمني الحق. 

(، لذا يجب أن تسألهم أيضاً عن التغييرات اإليجابية )مثل، مزيد من الوقت إلنهاء األطفال إنجاب لعدم الحزن)مثل،  لسلبيةا بالتغييرات فقط

 الدراسة(. 

 انقل الزواج إلى عقد زمني الحق. 

 اعكس: 4الخطوة 



 

 إلكتشاف مواقف المشاركين اتجاه تأخير الزواج.    وقت االنعكاساستخدم 

  ما هو شعورك حيال زواج الفتيات في وقت الحق من حياتهن؟ 

  ؟ 12أو  12كيف يمكن لحياتكن أن تكون مختلفة إذا لم تتزوجن حتى بلوغكن سن 

  بنتك التي تريد تأخير الزواج؟ اكيف يمكن لك دعم الفتيات في مجتمعك، ربما 

 

  التدرب/التطبيق: 5الخطوة 

سيساعد المشاركين على اإلكشاف أكثر كيف يمكنهم دعم الفتيات في العائلة اللواتي يردن . عملي نشاطبعد هذه الجلسة هو  النشاط التدريبي

 تأخير الزواج.  

حاولي ايجاد وقت مناسب لمناقشة زوجك حول زواج ابنتك. إذا لم يكن لديك ابنة عزباء، أشيري إلى صديقة مقربة لديها . العمليالنشاط 

 أن يمكن اذام عائلتها؟ وعلى عليها ذلك سيؤثر كيفحياتها.  في الحق وقتباء. اسأليه كيف سيشعر لو أن هذه الفتاة لم تتزوج حتى ابنة عز

 لذلك؟ نتيجةهي  تواجهها قد التي الصعوباتهي  ما الفوائد؟ تكون

 في بداية الجلسة القادمة. مناقشة نتائج نقاشاتهموضح بأنك ترغب من المشاركين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2D1جلسة  -يافعاتفتيات : 2برنامج 

 المشاركين من الجلسة السابقة. نشاط تذكر أن تبدأ الجلسة بمراجعة 

 مقدمة إلى الجلسة

 ." يافعاتالمواقف اتجاه زواج الفتيات السنكتشف في هذه الجلسة  "

 

 األسئلة التالية اطرح: 1الخطوة 

  ما هو الزواج؟ 

  لماذا يتزوج الناس؟ 

  لماذا قد تتزوج فتاة في مثل عمرك في مجتمعك؟ 



 

 

 : اقترح 2الخطوة 

لديهم نظرات مخلتفة حول الزواج. غالباً ما يتم ايهامنا لنعتقد أن الزواج هو الشيء الوحيد الهام في حياتنا. المختلفون األشخاص والثقافات  "

 " لكن هناك أشياء أخرى هامة أيضاً.و

  

 : اكتشف3الخطوة 

ستيكية فارغة في منتصف زجاجة بال نضمام للدائرة لتبدو عادلة. ضعأيضاً اإل كين الجلوس على شكل دائرة. يمكنكرااطلب من المش

 الدائرة

ذّكروا بأن هذه تلعب لعبة الحقيقة. والفكرة من هذه اللعبة هي معرفة أكبر قدر ممكن من آراء بعضنا البعض حول الزواج.  "أريد منكم

 سأقومبأننا لن نناقش ما ذُكر في الجلسة خارج هذه الغرفة. ومساحة آمنة، وأنه ليس هناك آراء سيئة. ويجب علينا احترام جميع اآلراء. 

  "وينبغي عليه اإلجابة على السؤال بصدق.، وسيتم طرح سؤال على الشخص الذي ستتوقف عنده الزجاجة عن الدورانبتدوير الزجاجة، 

كتابة كافة األسئلة مسبقاً على بطاقات منفصلة، ووضعها في المنتصف أيضاً. بهذه الطريقة يستطيع المشاركون اختيار  ذلك، تستطيعل كبديل

 السؤال الذي سيجاوبون عليه. 

 فيما يلي األسئلة التي سيتم استخدامها: 

  برأيك ما هو العمر المناسب لزواج الفتاة؟ 

 بأن أحد أصدقائك سيتزوج؟  عندما تسمع تفكرماذا ب 

  من هو المسؤول عن اتخاذ قرار حول متى تتزوج الفتاة؟ 

  من هو المسؤول عن اتخاذ قرار حول متى يتزوج الفتى؟ 

  كيف تتخيل زواجك مستقبالً؟ 

  من عادة  يتخذ قرار الزواج؟ 

 من الذي يجب أن يشارك في اتخاذ القرار بشأن الزواج؟ 

  لماذا ترغب بعض الفتيات في مجتمعك بالزواج؟ 

  لماذا ال ترغب بعض الفتيات في مجتمعك بالزواج؟ 

  الزواج." م اتجاه مواقفكالكثير حول  لقد تعلمتم، كعلى صدق "شكراً 

 

 لي. تستطيعقافي المحبالسياق الثمن أن الصور مرتبطة  ض الصور التي تمثل الزواج. تأكدكل فريق بع قسم المشاركين إلى فريقين. أعطِ 

 اإلنترنت. على ايجادها في المجالت أو 

اجراء عصف ذهني حول ، أريد منك Bبالنسبة للفريق . صوركمم بشأن بكاجراء عصف ذهني حول ما يعج ، أريد منكمAلفريق "بالنسبة ل

 اكتبوا أجوبتكم على اللوح." م. كم بشأن صوركما ال يعجب

  كة أجوبتهم. اطلب من الفريقين بعد قليل مشار

 اعكس: 4الخطوة 

 إلكتشاف مواقف المشاركين اتجاه الزواج.    وقت االنعكاساستخدم 

  هل الزواج أكثر إثارة أو أكثر رعباً بالنسبة إليك؟ 

  إذا أخبرك أحد أصدقائك من عمرك بأنه سيتزوج اليوم، ماذا ستقول له؟ 

  ما هو شعورك إذا قيل لك بأنك ستتزوج اليوم؟ 

 

  التدرب/التطبيق: 5الخطوة 

سيقومون بهذا النشاط فقط إذا كانوا يشعرون بالراحة واألمان. سيساعد المشاركين على . حوار نشاطبعد هذه الجلسة هو  النشاط التدريبي

  . األطفالالتفكير أكثر حول زواج 

سنة. قد تكون صديقتك أو أختك أو والدتك. اسأليها كيف  16أجر حواراً مع شخص تعرفين أنها كانت متزوجة قبل عمر . الحوارنشاط 

 شعرت عندما اكتشف أنها ستتزوج. 

 في بداية الجلسة القادمة. حواراتهممناقشة وضح بأنك ترغب من المشاركين 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2D2جلسة  - يافعاتفتيات : 2برنامج 

 المشاركين من الجلسة السابقة. نشاط تذكر أن تبدأ الجلسة بمراجعة 

 مقدمة إلى الجلسة

 ."  األطفالبعض العواقب السلبية لزواج سنكتشف في هذه الجلسة "

 

 األسئلة التالية اطرح: 1الخطوة 

  ما الذي يجعلك متحمسة لزواجك مستقبالً؟ 

  الزواج المستقبلي؟ ما الذي يقلقك حول 

   في أي سن تعتقدين بأنك ستتزوجين؟ 

 

 : اقترح 2الخطوة 

علم . فقد يؤثر على صحتها النفسية والعقلية، وعلى فرصهن في التيافعاتأن يكون له تأثيرات سلبية على الفتيات ال األطفال"يمكن لزواج 

   ." العنف القائم على النوع اإلجتماعي وتمكين أنفسهن اقتصادياً، ويعرضهن لمخاطر 

  

 : اكتشف3الخطوة 

 قم بتحضير قائمة من البطاقات مكتوب على كل منها عاقبة واحدة. 

 العواقب: 

  عدم القدرة على القراءة والكتابة 

 عدم القدرة على التحكم بحاالت الحمل 

  العنف المنزلي 

 العنف الجنسي 

 جنسي المنقولة األمراض ً  ا

  الوفاة أثناء الوالدة 

  وفاة األطفال الرضع 



 

 الفقر 

 اإلكتئاب 

 العزلة 

ضع كل البطاقات على األرض ووجها لألعلى. اطلب من المشاركين رمي البطاقات التي ال يعتقدون بأنها من العواقب الشائعة لزواج 

 فاق بشأن ذلك. . شجعهم على مناقشة كل بطاقة من البطاقات بالتالي يمكنهم التوصل إلى اتاألطفال

 . األطفالهذه البطاقات تظهر العواقب الشائعة لزواج  فإن كلأخبرهم بعد قليل بأنه في الحقيقة

 

 قسم المشاركين إلى ثنائيات، وأعِط كل ثنائي واحدة من البطاقات. 

 العواقب، وكيف تؤثر هذه العواقبإلى هذه  األطفال"أريد من كل ثنائي أن يقوم بتحضير عرض تقديمي ليشرح لآلخرين لماذا يؤدي زواج 

 على الفتاة، وكيف تؤثر هذه العواقب على المجتمع."

 أعِط المشاركين بعض الوقت للتحضير، ثم ادعوهم لمشاركة عروضهم التقديمية. 

 

 اعكس: 4الخطوة 

 .  األطفالإلكتشاف مواقف المشاركين اتجاه زواج  وقت االنعكاساستخدم 

  بأي أمر على وجه الخصوص اليوم؟  األطفالهل تم تحدي آرائك حول زواج 

  هل تعارض أي شيء تم مناقشته اليوم؟ 

 إذا تم اخبارهن عن هذه العواقب؟  يافعاتماذا برأيك ستقوله الفتيات ال 

 

  التدرب/التطبيق: 5الخطوة 

 . األطفالسيساعد المشاركين على تحدي نظراتهم حول زواج . تفكير نشاطبعد هذه الجلسة هو  النشاط التدريبي

. فكر أكثر حول هذه العاقبة. وضح لماذا أنت ال توافق بشكل ضئيلحدد عاقبة من العواقب من القائمة والتي توافق عليها . التفكيرنشاط 

 . األطفالعاقبة زواج  كونها على

 ية الجلسة القادمة.في بدا مناقشة أفكارهموضح بأنك ترغب من المشاركين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  2D3جلسة  - يافعاتفتيات : 2برنامج 

 المشاركين من الجلسة السابقة. نشاط تذكر أن تبدأ الجلسة بمراجعة 

 مقدمة إلى الجلسة

 وما الذي يمكن لألمهات في مجتمعاتهن فعله لدعم تأخير زواج بناتهن."  األطفالبدائل لزواج سنكتشف في هذه الجلسة "

 

 األسئلة التالية اطرح: 1الخطوة 

  ما الذي تطمحين لتحقيقه في حياتك؟ 

  من هو الذي تتخيليه سيشاركك تجارب حياتك؟ 

   ما هي برأيك مدى واقعية أحالمك في الوقت الحالي؟ 

 

 : اقترح 2الخطوة 

"إن تأخير الزواج يعطي الوقت لجسد الفتاة ليتطور بشكل كامل، بالتالي تصبح قادرة على الحمل بأطفال أصحاء بدون تأثيرات سلبية على 

 األم. ويمنح الوقت للفتاة لتستمر في دراستها بالتالي تعلم مهارات تفيد بها عائلتها على المدى الطويل. يجب علينا دعم البدائل لزواج

    ." األطفال

  

 : اكتشف3الخطوة 

مثالً(. يجب عليك استخدام  12-11قسم المشاركين إلى ثنائيات. أعِط كل ثنائي بعض البطاقات الفارغة. وأعِط كل ثنائي عقد من الزمن )

 . 12-2بطاقات بعدد الثنائيات الموجودين، والبدء من 

ت للتو. أعطيت كل ثنائي عقداً من الزمن. أريد منكم تحديد داة قد ول"أريد منكم تأليف قصة حول فتاة نموذجية في مجتمعكم. هذه الفت

 األحداث الرئيسية التي ستحدث لهذه الفتاة خالل كل عقد من الزمن يمر عليها. اكتبوا حدث رئيسي واحد على كل بطاقة." 

قم بعد قليل بتحديد مساحة كبيرة على الجدار وقسم هذه المساحة إلى عقود زمنية. اطلب من كل ثنائي الصاق بطاقاتهم على الجدار في 

 المكان المقابل لعقدهم الزمني. 

تاة خالل هذا العقد. أعد سنة(. اطلب من الثنائي طرح األحداث الرئيسية التي ستحدث في حياة الف 12-2ابدأ من العقد األول لحياة الفتاة )

 ذلك مع كل الثنائيات. 

سيكون هناك نفس النشاط في عقود مختلفة )مثل، أنجبت طفلها األول(. يجب أن تناقش ذلك مع  -ستجد أن بعض النشاطات ستتداخل 

 نفس يحدث أن الممكن من يكون قدالمجموعة لترى فيما إذا كانوا يستطيعون التوصل إلى اتفاق حول أي عقد هو األنسب لفعل هذا النشاط. 

 .التكرارات جميع إزالة إلى تضطر لن لذلك ،(انجاب الطفل ،مثل) مختلفةعقود  في النشاط

ا الجدول يجب أن يشمله التي الرئيسية األحداث. إضافية كأفكار المشاركين على اعرضهاقد تجد أيضاً أن بعض األحداث الرئيسية مفقودة. 

 .األولى االبنة وزواج ،اكمال التعليم األول، الطفل والدة الزواج، هي الزمني

 واطرح األسئلة التالية:  الرئيسية األحداث بعض إلى نتباهاإل لفتحالما يتم اإلنتهاء من الجدول الزمني للفتاة، قم ب

  لماذ سيحدث هذا الحدث الرئيسي في ذلك الوقت؟ 

 حدد بأن هذا الحدث الرئيسي سيحدث في ذلك الوقت؟ ما هي العوامل المؤثرة )معايير اجتماعية، أشخاص( التي ت 

 

"أريد نقل بعض األحداث الرئيسية إلى عقد مختلف. أريد منكم أن تشاركوني أفكاركم حول كيف يمكن لحياة الفتاة أن تتغير إذا حصل 

 ذلك." 

 

 لمشاركونا يستجيب قدول" إلى عقد زمني الحق. ابدأ بمثال مع المجموعة لتناقشوه معاً. على سبيل المثال، تستطيع نقل "انجاب الطفل األ

(، لذا يجب أن تسألهم أيضاً عن التغييرات اإليجابية )مثل، مزيد من الوقت إلنهاء األطفال إنجاب لعدم الحزن)مثل،  السلبية بالتغييرات فقط

 الدراسة(. 

 انقل الزواج إلى عقد زمني الحق. 

 

 اعكس: 4الخطوة 



 

 إلكتشاف مواقف المشاركين اتجاه تأخير الزواج.    وقت االنعكاساستخدم 

  ماذا ستكون بعض التغييرات اإليجابية في حياة الفتاة إذا أخرت الزواج؟ 

  ما هي الصعوبات التي قد تواجهها إذا كان ذلك ما سيحدث؟ 

  سنة؟   12كيف تعتقدين ستكون ردة فعل مجتمعك على هذه الفتاة إذا لم تتزوج لحين بلوغها عمر 

 

  التدرب/التطبيق: 5الخطوة 

سيساعد المشاركين على اإلكشاف أكثر ما هو شكل الحياة بالنسبة للمرأة في مجتمعهم . عملي نشاطبعد هذه الجلسة هو  النشاط التدريبي

 سنة.  12والتي لم تتزوج لحين بلوغها عمر 

فيما إذا كان من  اسأليهاسنة وغير متزوجة.  12، أو امرأة أكبر من 12امرأة في عائلتك لم تتزوج بعد بلوغها سن حددي . العمليالنشاط 

الممكن اجراء مقابلة معها. تخيلي أنك تقومين باجراء مقابلة معها لكتابة قصة حول النساء اللواتي يؤخرن الزواج لوقت الحق في حياتهن 

 ة الكترونية. قومي بإجراء المقابلة ودوني المالحظات لتسجيل أجوبتها. لصالح مجلة أو جريدة أو مدون

 في بداية الجلسة القادمة. مقابالتهممناقشة نتائج وضح بأنك ترغب من المشاركين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3D1جلسة  -رجال : 3برنامج 

 المشاركين من الجلسة السابقة. نشاط تذكر أن تبدأ الجلسة بمراجعة 

 مقدمة إلى الجلسة

 بالنسبة لبناتهم."  األطفاللماذا غالباً ما تدعم العائالت زواج سنكتشف في هذه الجلسة "

 

 األسئلة التالية اطرح: 1الخطوة 

  هل جميع الرجال في مجتمعك يريدون لبناتهم أن يتزوجن في أبكر وقت ممكن؟ 

  ما الذي يدفع الرجال للتفكير بهذا الشكل؟ 

  ماذا بشأن أبنائهم؟ هل يفكرون بنفس الشكل بشأن أبنائهم؟ 

 : اقترح 2الخطوة 



 

هو أمر ضروري ألنهن بحاجة لشخص يدعمهن ألسباب اقتصادية. لكن  يافعاتبالنسبة للفتيات ال األطفال"نحن نقول غالباً بأن زواج 

 بالنسبة لبناتنا هو عدم المساواة بين الجنسين."   األطفالالسبب الجذري لزواج 

  

 : اكتشف3الخطوة 

قسم المشاركين إلى فريقين متساويين. أخبر أحد الفريقين بأنهم عبارة عن "أشياء". ليس بمقدورهم اتخاذ القرارات أو طلب أي شيء. ال 

من قبل األشخاص. أما الفريق اآلخر فهو عبارة عن  يمكنهم التفاعل عاطفياً مع أي شيء. يستطيعون فقط فعل ما يؤمرون بفعله

 "أشخاص". يستطيع األشخاص أن يطلبوا من األشياء فعل أي شيء يريدون منهم فعله، ويجب على األشياء أن يطيعوا أمرهم. 

أن  لى األشياء"ليصطف كال الفريقان في مواجهة بعضهما البعض. الشخص الذي يواجهك هو شريكك. تفاعل مع شريكك. تذكروا بأن ع

 يفعلوا ما يطلبه منهم األشخاص." 

 اطلب من المشاركين بعد قليل اإلجابة على بعض األسئلة لنقاش هذا النشاط: 

  بالنسبة "لألشياء"، كيف عاملكم "األشخاص"؟ بماذا شعرتم؟ لماذا؟ هل كنت ترغب بأن يتم معاملتك بشكل مختلف؟ 

  بالنسبة "لألشخاص"، كيف عاملتم "األشياء"؟ كيف كان شعوركم عندما عاملتم شخص ما على أنه شيء؟ 

  معاملة بعض األشخاص على أنهم "أشياء"؟  بدعمكيف يقوم المجتمع 

  كيف يمكن لهذا النشاط مساعدتك في التفكير حول عالقاتك وربما احداث تغييرات فيها؟ 

 

كتبت هذه الرسالة. بعد أن أنتهي، ستعملون بنفس الطريقة في ثنائيات لإلجابة على السؤال الذي سأطرحه يافعة "أريد أن أقرأ رسالة. فتاة 

 .اليافعةعليكم. أنتم ال تزالون أشخاص وأشياء. يجب على المشارك الذي هو "شيء" أن يجيب على السؤال على أساس أنه هو الفتاة 

 على أساس أنه والد الفتاة." والمشارك الذي هو "شخص" يجب على السؤال 

 هذه هي الرسالة: 

سنة من مجتمع آخر. في األول عندما تم اخباري عن  17سنة. تم تزويجي قبل ستة أشهر لفتى عمره  11مرحبا، اسمي ريما وعمري 

ي ال لي بعض صديقاتالزواج، كنت خائفة. فلقد عشت حياتي مع عائلتي فقط في مجتمعي. ال أعرف ما هو شكل الحياة في مكان آخر. ق

 بأنني يجب أن أكون سعيدة وتمنوا بأن يكن في مكاني. 

في كل مرة يتم سؤالي عن زواجي وعن زوجي الجديد، أبتسم فقط وال أقول شيئاً على الرغم من أنني حزينة وخائفة. اعتدت على أن 

 عتناء بزوجي. أنا اآلن حامل بطفلي األول. أستمتع بالمدرسة وأردت أن أصبح معلمة. اضطررت لترك المدرسة بعد أن تزوجت لإل

يع بها األمور في ثقافتنا، نحن ال نستط تجريسألت أبي فيما إذا كان بإمكاني تأخير الزواج حتى أنهي المدرسة. قال: "هذه هي الطريقة التي 

 يضاً نحن ال نملك المال لنستمر في ارسالكالوقوف في وجه ذلك. إذا لم تتزوجي اآلن، سيعتقد الناس بأن هناك مشكلة فيِك وفي عائلتك. أ

 إلى المدرسة، لذا كوني بنتاً مطيعة واسمعي لكالم والديِك." 

 

اطرح سؤاالً واحداً على كل ثنائي من المشاركين. ذكرهم بأنك تريد منهم أن يجاوبوا على السؤال من منظورين، من منظور البنت ومن 

 منظور األب. 

 األسئلة هي: 

  الزواج؟ما كان سبب 

  كيف أثر الزواج على حياة ريما؟ 

 " ؟ هذه هي الطريقة التي تجري بها األمور في ثقافتنا ماذا قصد األب بقوله " 

  هل شعر األب بالعجز في هذا الوضع؟ 

  هل كان هناك بديالً عن الزواج؟ 

 

 وأخيراً، اطلب من المشاركين تأليف صورة ساكنة تمثل شعور األم في هذا الوضع. 

 

 اعكس: 4الخطوة 

 استخدم وقت التفكر إلكتشاف كيف استجاب المشاركون للرسالة. 

  هل تبدو قصة ريما مألوفة؟ 

  ؟ يافعاتهو أمر جيد بالنسبة للفتيات ال األطفاللماذا يعتقد الكثير من الناس في مجتمعك بأن زواج 

  لماذا يدعمه الكثير من الرجال في المجتمع؟ 

 

  التدرب/التطبيق: 5الخطوة 



 

ن تفكير أكثر كيف أن عدم المساواة بين الجنسين غالباً ما تعني أ. سيشجع المشاركين بالتفكير نشاطبعد هذه الجلسة هو  النشاط التدريبي

 . يافعينال يستطعن التمتع بنفس حقوق الفتيان ال يافعاتالفتيات ال

موقفاً حيث تكون األشياء مختلفة بالنسبة للفتيان والفتيات. هذا قد يكون موقفاً في مجتمعك أو في منزلك. فكر كيف أن  حدد. التفكيرنشاط 

  الوضع مختلف بين الفتيات والفتيان، ولماذا تُرى هذه اإلختالفات أمراً عادياً. فكر فيما يمكن أن يحدث للفتيات إذا تحديت هذا الوضع.

 

 في بداية الجلسة القادمة. مناقشة أفكارهملمشاركين وضح بأنك ترغب من ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3D2جلسة  -رجال : 3برنامج 

 المشاركين من الجلسة السابقة. نشاط تذكر أن تبدأ الجلسة بمراجعة 

 مقدمة إلى الجلسة

 ."  األطفالبعض العواقب السلبية لزواج سنكتشف في هذه الجلسة "

 

 األسئلة التالية اطرح: 1الخطوة 

  ما الذي يجعلك متحمساً لزواج ابنتك/ابنة أخيك/حفيدتك مستقبالً؟ 

  ابنتك/ابنة أخيك/حفيدتك مستقبالً؟ما الذي يقلقك حول زواج 

  في أي سن تزوجت، وما كانت تجربتك في ذلك الوقت؟ 

 

 : اقترح 2الخطوة 

تعلم . فقد يؤثر على صحتهن النفسية والعقلية، وعلى فرصهن في اليافعاتأن يكون له تأثيرات سلبية على الفتيات ال األطفال"يمكن لزواج 

   ." العنف القائم على النوع اإلجتماعي وتمكين أنفسهن اقتصادياً، ويعرضهن لمخاطر 

  

 : اكتشف3الخطوة 

 احدة. قم بتحضير قائمة من البطاقات مكتوب على كل منها عاقبة و

 العواقب: 

  عدم القدرة على القراءة والكتابة 

 عدم القدرة على التحكم بحاالت الحمل 

  العنف المنزلي 

 العنف الجنسي 

 جنسي المنقولة األمراض ً  ا

  الوفاة أثناء الوالدة 

  وفاة األطفال الرضع 

 الفقر 



 

 اإلكتئاب 

 العزلة 

ضع كل البطاقات على األرض ووجها لألعلى. اطلب من المشاركين رمي البطاقات التي ال يعتقدون بأنها من العواقب الشائعة لزواج 

 . شجعهم على مناقشة كل بطاقة من البطاقات بالتالي يمكنهم التوصل إلى اتفاق بشأن ذلك. األطفال

 . األطفالالعواقب الشائعة لزواج  أخبرهم بعد قليل بأنه في الحقيقة هذه البطاقات تظهر

 

 قسم المشاركين إلى ثنائيات، وأعِط كل ثنائي واحدة من البطاقات. 

إلى هذه العواقب، وكيف تؤثر هذه العواقب  األطفال"أريد من كل ثنائي أن يقوم بتحضير عرض تقديمي ليشرح لآلخرين لماذا يؤدي زواج 

 لمجتمع."على الفتاة، وكيف تؤثر هذه العواقب على ا

 أعِط المشاركين بعض الوقت للتحضير، ثم ادعوهم لمشاركة عروضهم التقديمية. 

 

 اعكس: 4الخطوة 

 .  األطفالإلكتشاف مواقف المشاركين اتجاه زواج  وقت االنعكاساستخدم 

  بأي أمر على وجه الخصوص اليوم؟  األطفالهل تم تحدي آرائك حول زواج 

  هل تعارض أي شيء تم مناقشته اليوم؟ 

 إذا تم اخبارهن عن هذه العواقب؟  يافعاتماذا برأيك ستقوله الفتيات ال 

 

  التدرب/التطبيق: 5الخطوة 

انصح المشاركين بأن هذا نشاط مهم يجب عليهم فعله ألنه سيؤثر على تعلمهم في الجلسة . عملي نشاطبعد هذه الجلسة هو  النشاط التدريبي

  القادمة. 

ً ح. العمليالنشاط  بأنثى هامة في حياتك. من الناحية المثالية، يجب أن ما )أداة أو شيء فيزيائي مثل وشاح أو دفتر ... الخ( يرتبط   دد شيئا

لمشاركين الذي لديهم بنات، فقد تكون هذه األنثى هي ابنة أخيك أو والدتك أو زوجتك. اجلب معك هذا تكون هذه األنثى هي ابنتك. بالنسبة ل

 الشيء في الجلسة القادمة. ال تنس ذلك! 

 في بداية الجلسة القادمة. األشياء هذه استخداموضح بأنك ترغب من المشاركين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  3D3جلسة  - رجال: 3برنامج 

 المشاركين من الجلسة السابقة. نشاط تذكر أن تبدأ الجلسة بمراجعة 

 مقدمة إلى الجلسة

  عالقات المشاركين مع بناتهم )أو مع إناث أخريات فاعالت في حياتهم(."  سنكتشف في هذه الجلسة"

 

 األسئلة التالية اطرح: 1الخطوة 

  هل كنت تفكر في ابنتك/ابنة أخيك/أختك منذ الجلسة السابقة؟ 

  هل غيرت جلساتنا حتى اآلن من طريقة تفاعلك مع النساء في عائلتك؟ 

  هل تعتقد بأنه من الممكن أن تدعم ابنتك إذا قالت بأنها ال تريد أن تتزوج؟ 

 

 : اقترح 2الخطوة 

 أهمية مدى يف التفكير إنمن المفيد التوقف والتفكير حول ما يعنيه اآلخرين لنا. ال نملك دائماً الوقت في حياتنا المزدحمة للقيام بذلك. "

 إلى نحتاج دق أننا إدراك على يساعدنا أن ويمكن وسلوكياتنا، مواقفنا في التفكير إعادة على يساعدنا كرجال لنا بالنسبة والفتيات النساء

 ".صحيحة ولكنها صعبة بطرق دعمهم

  

 : اكتشف3الخطوة 

 ليهإ يشار أو يقال شيء أي مناقشةبالسرية. يجب أن ال يتم  وأساسي "هذا النشاط هو حول مشاركة التجارب والمشاعر. لدينا التزام كامل

من األوقات. لست ملزماً بقول أي شيء ال تريد البوح به. إذا كنت ترغب بمزيد من المناقشة  وقت أي في آخر شخص أي مع الجلسة خالل

 حول النشاط معي، نستطيع القيام بذلك على انفراد بعد الجلسة. يُرجى الكشف عن األشياء التي أحضرتموها معكم." 

 قل لهم بأنهم يستطيعون تخيل شيء أو رسمه واستخدامه. بالنسبة لهؤالء الذين نسوا احضار األشياء معهم )وسيكون هناك البعض!(، 

 ادع المشاركين للنظر إلى هذه األشياء المختلفة. 

 "ما هي أفكاركم األولية؟ ما الذي فكرتم به عندما رأيتم األشياء؟" 

 

 قسم المشاركين إلى ثنائيات. 

رون هذا ت"أريد منكم مشاركتنا قصة مع شريكك لتشرحوا لنا لماذا اخترتم هذا الشيء، كيف هو مرتبط بإبنتك، وما الذي تفكر به عندما 

 الشيء." 

 امنح المشاركين بعض الوقت إلكمال هذا النشاط، ثم اطلب من بعض المتطوعين مشاركة ما ناقشوه مع المجموعة. 

 قسم المشاركين إلى فريقين، واعط كل فريق لوح. 

، قوموا بإعداد قائمة باألشياء التي A"أريد من كل فريق اعداد قائمة بناءاً على تعليماتي، ثم مشاركتها مع المجموعة. بالنسبة للفريق 

ائمة باألشياء التي تمنعك عن مساعدة ابنتك ، قوموا بإعداد قBتستطيعون فعلها كأب لمساعدة ابنتك على عيش حياة سعيدة. بالنسبة للفريق 

 على عيش حياة سعيدة." 

 

 بعد اعطاء المشاركين بعض الوقت إلعداد قوائمهم، اطلب منهم مشاركتها مع المجموعة. 

 

 اعكس: 4الخطوة 

 إلكتشاف مواقف المشارك اتجاه كونه أب.  وقت االنعكاساستخدم 

 ية؟السور الثقافة في بناتهم مع بها التفاعل لآلباء يمكن التي الطريقة على للرجولة التقليدية التعاريف تؤثر كيف 

  ما هو الشيء الواحد التي ترغب بتقديمه إلبنتك كأب؟ 

  ما هي أفضل األشياء حيال كونك أب؟ 

 



 

  التدرب/التطبيق: 5الخطوة 

 العملي في كل األماكن. النشاط . قد ال يكون ممكناً اجراء حوارواآلخر  عمليأحدهما نشاطان بعد هذه الجلسة هو  النشاط التدريبي

. ما هي ردة فعل صديقك؟ األطفالحدد صديقاً ذكراً مقرباً لك وشارك معه العمل الذي كنا نفعله إلكتشاف موضوع زواج . العمليالنشاط 

 قد تغيرت؟  األطفالهل تعتقد بأن نظرتك لزواج 

تمع فيها اآلباء مع بناتهم لمناقشة ماذا تعلموه في هذا البرنامج، وكيف غيّر حياتهم حتى اآلن. )انظر . فلنقم بتنظيم جلسة يجالحوارنشاط  

 الصفحة التالية من أجل التعليمات.(

 في بداية الجلسة القادمة. مناقشة نتائج نقاشاتهموضح بأنك ترغب من المشاركين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )اختياري(  3D4جلسة  -رجال : 3برنامج 

 مرحباً بجميع اآلباء وبناتهم )أو بنات األخ، األخوات... إلخ(. 

قد تكون فكرة جيدة لبدء هذه الجلسة بشيء يزيل التوتر ويساعد الجميع على اإلسترخاء. حاول أن تجعل الجو جو احتفال إذا كان ذلك 

 ممكناً، ال تحاول أن تكون رسمياً جداً!

 اطين اثنين في هذه الجلسة اإلختيارية. تستطيع اجراء نش

 1النشاط 

 اطلب من اآلباء الجلوس على أطراف الغرفة. وسيجلس البنات على شكل دائرة ضيقة في وسط الغرفة. 



 

لمشاركين بأنك ستجري نقاشاً مع الفتيات أوالً. يجب على اآلباء اإلستماع وليس مسموحاً لهم الكالم. حينما تنتهي من النقاش مع قل ل

 الفتيات، ستطلب من اآلباء والفتيات تبديل أماكنهم. ستجري نقاشاً مع اآلباء. يجب على الفتيات اإلستماع وغير مسموح لهن الكالم. 

 لتوجيه النقاش مع كل مجموعة. استخدم األسئلة 

 أسئلة الفتيات هي: 

  ما هو الجزء األفضل من كونك فتاة؟ 

  ما هو برأيك الجزء األصعب من كونك فتاة في هذا المجتمع؟ 

  ما الذي تجديه صعباً عليك لفهمه حول الفتيان والرجال؟ ما الذي تريدينه من والدك أن يعرفه لكي يفهم الفتيات بشكل أفضل؟ 

 سنوات من اآلن؟  2ي نفسك بعد تخيل 

  ما هي آمالك وأحالمك للمستقبل؟ 

 

 أسئلة اآلباء هي: 

  ما هو الجزء األفضل من كونك أباً؟ 

  ما هو برأيك الجزء األصعب من كونك أباً في هذا المجتمع؟ 

  ما الذي تجده صعباً عليك لفهمه حول الفتيات والنساء؟ كيف يستطيع اآلباء واألبناء تمكين الفتيات ودعمهن؟ 

  ارجع إلى الوراء بخيالك عندما كنت فتى شاباً. ما هو الجزء األصعب من كونك فتى؟ كيف كان عليه األمر؟ 

  قبل؟ سنوات من اآلن. ما هي آمالك وأحالمك للمست 2تخيل عائلتك بعد 

 

 اجمع جميع المشاركين معاً واجعلهم يجلسون في نفس الدائرة. اطرح سؤالين آخرين: 

 لآلباء: ما الذي تعلمتموه عن الفتيات من استماعكم للنقاش؟ 

 للفتيات: ما الذي تعلمتموه عن اآلباء من استماعكن للنقاش؟ 

 

  1النشاط 

 ثنتين. أبوين اثنين وبنتين ا -قسم المشاركين إلى أربع فرق

قل للمشاركين بأنك ستعطي كل فريق تحدي تريد منهم العمل عليه. اطلب منهم ترشيح قائد لكل فريق وتحديد من هو قائدهم. إذا رشح 

نه كالفريق رجالً كقائد لهم، أخبرهم بأنك تريد منهم تغيير قائدهم. جميع القادة يجب أن يكن فتيات. قل للمشاركين بأن فقط قائد الفريق يم

فكار. أوجيه العمل الذي يجب انجازه للعمل على التحدي. على الجميع اتباع تعليمات القائد. ال يمكن لهم تقديم النصح للقائد وال تزويده بأية ت

 يجب على القائد أن يقود! 

 أعِط لكل فريق تحدياً مختلفاً. 

ن يكون قادراً على شرح كيف تعمل اآللة، وما هي وظيفة كل فرد : قم ببناء آلة بشرية باستخدام أفراد الفريق. يجب على القائد أ1التحدي 

 في الفريق ضمن اآللة. 

 : مثّل في تمثيلية مدتها دقيقتين تبدأ بجملة "هل ما زالت تتنفس؟". 1التحدي 

كل عنصر من عناصر  : قم بتأليف اسم لدولة تخيلية وصمم لها علمها الوطني. يجب على القائد أن يكون قادراً على شرح أهمية1التحدي 

 تصميم العلم.

 : قم بتصميم رقصة لعرس. يجب على جميع أفراد الفريق المشاركة في الرقصة. 1التحدي 

 

 بعد حصول الفرق على بعض الوقت إلكمال تحدياتهم. اطلب من الفرق مشاركة نتائجهم مع المجموعة. 

 لخص هذا النشاط بسؤال الفرق وقادتهم بعض األسئلة. 

 فرق: لقادة ال

  ما الذي استمعت به كقائد للفريق؟ 

  ما األمر الذي كان صعباً؟ 

  ما الذي تعلمتيه عن القيادة؟ 

  ما الذي تعلمتيه عن نفسك؟ 

 لباقي األفراد: 

  ما الذي تعلمته من متابعة قادة الفرق وهن يخضن التحدي؟ 

 وباقي الفرق؟  كابية التي رأيتها في كل من فريقما هي بعض الصفات القيادية اإليج 

  ما هي الشيء أو ما هما الشيئان التي كان من الممكن لقادة الفرق فعلهما بشكل أفضل؟ 



 

  كيف كان شعورك وأنت فرد في فريق تقوده فتاة؟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4D1جلسة  -يافعون نفتيا: 4برنامج 

 المشاركين من الجلسة السابقة. نشاط تذكر أن تبدأ الجلسة بمراجعة 

 مقدمة إلى الجلسة

 ." يافعاتالمواقف اتجاه زواج الفتيات السنكتشف في هذه الجلسة  "

 

 األسئلة التالية اطرح: 1الخطوة 

  ما هو الزواج؟ 

  لماذا يتزوج الناس؟ 

  لماذا قد تتزوج فتاة في مثل عمرك في مجتمعك؟ 

 

 : اقترح 2الخطوة 

لديهم نظرات مخلتفة حول الزواج. غالباً ما يتم ايهامنا لنعتقد أن الزواج هو الشيء الوحيد الهام في حياتنا. المختلفة األشخاص والثقافات  "

 " لكن هناك أشياء أخرى هامة أيضاً.و

  

 : اكتشف3الخطوة 

ستيكية فارغة في منتصف زجاجة بال لتبدو عادلة. ضعنضمام للدائرة أيضاً اإل كين الجلوس على شكل دائرة. يمكنكرااطلب من المش

 الدائرة

ذّكروا بأن هذه تلعب لعبة الحقيقة. والفكرة من هذه اللعبة هي معرفة أكبر قدر ممكن من آراء بعضنا البعض حول الزواج.  "أريد منكم

 سأقومناقش ما ذُكر في الجلسة خارج هذه الغرفة. بأننا لن نومساحة آمنة، وأنه ليس هناك آراء سيئة. ويجب علينا احترام جميع اآلراء. 

  "وينبغي عليه اإلجابة على السؤال بصدق.، وسيتم طرح سؤال على الشخص الذي ستتوقف عنده الزجاجة عن الدورانبتدوير الزجاجة، 

لمشاركون اختيار الطريقة يستطيع ا كتابة كافة األسئلة مسبقاً على بطاقات منفصلة، ووضعها في المنتصف أيضاً. بهذه ذلك، تستطيعل كبديل

 السؤال الذي سيجاوبون عليه. 



 

 فيما يلي األسئلة التي سيتم استخدامها: 

  برأيك ما هو العمر المناسب لزواج الفتاة؟ 

  ؟ الفتىبرأيك ما هو العمر المناسب لزواج 

  من هو المسؤول عن اتخاذ قرار حول متى تتزوج الفتاة؟ 

  من هو المسؤول عن اتخاذ قرار حول متى يتزوج الفتى؟ 

  لماذا ترغب بعض الفتيات في مجتمعك بالزواج؟ 

  لماذا ال ترغب بعض الفتيات في مجتمعك بالزواج؟ 

  ما الذي ستعتقده عندما تعرف أن هناك فتى ال يريد أن يتزوج؟ 

  ما الذي ستعتقده عندما تعرف أن هناك فتاة ال تريد أن تتزوج؟ 

  الزواج." م اتجاه مواقفكالكثير حول  لقد تعلمتم، كعلى صدق "شكراً 

 

 تستطيع بالسياق الثقافي المحلي.من أن الصور مرتبطة  ض الصور التي تمثل الزواج. تأكدكل فريق بع قسم المشاركين إلى فريقين. أعطِ 

 اإلنترنت. على ايجادها في المجالت أو 

اجراء عصف ذهني حول ، أريد منك Bبالنسبة للفريق . صوركمم بشأن بكاء عصف ذهني حول ما يعجاجر ، أريد منكمAلفريق "بالنسبة ل

 اكتبوا أجوبتكم على اللوح." م. كم بشأن صوركما ال يعجب

  اطلب من الفريقين بعد قليل مشاركة أجوبتهم. 

 

 اعكس: 4الخطوة 

 إلكتشاف مواقف المشاركين اتجاه الزواج.    وقت االنعكاساستخدم 

  إذا أخبرك أحد أصدقائك من عمرك بأنه سيتزوج اليوم، ماذا ستقول له؟ 

  هل تعتقد بأن جميع الفتيات يردن أن يتزوجن عندما يكن يافعات؟ 

  ما هي بعض األمور التي تشغل بالك أو تقلق بشأنها حول الزواج؟ 

 

  التدرب/التطبيق: 5الخطوة 

سيقومون بهذا النشاط فقط إذا كانوا يشعرون بالراحة واألمان. سيساعد المشاركين على . حوار نشاطبعد هذه الجلسة هو  النشاط التدريبي

 .  األطفالالتفكير أكثر حول زواج 

لدتك. اسألها كيف سنة. قد تكون صديقتك أو أختك أو وا 16أجر حواراً مع شخص تعرفين أنها كانت متزوجة قبل عمر . الحوارنشاط 

 شعرت عندما اكتشف أنها ستتزوج. 

 في بداية الجلسة القادمة. مناقشة حواراتهموضح بأنك ترغب من المشاركين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  4D2جلسة  - يافعونفتيان : 4برنامج 

 المشاركين من الجلسة السابقة. نشاط تذكر أن تبدأ الجلسة بمراجعة 

 مقدمة إلى الجلسة

 ."  األطفالبعض العواقب السلبية لزواج سنكتشف في هذه الجلسة "

 

 األسئلة التالية اطرح: 1الخطوة 

  هل الزواج يجعل الناس سعداء أم تعساء؟ 

  لماذا الزواج أمر هام؟ 

  بأنه من الممكن لشخص ما أال يتزوج؟ هل تعتقد 

 

 : اقترح 2الخطوة 

علم . فقد يؤثر على صحتها النفسية والعقلية، وعلى فرصهن في التيافعاتأن يكون له تأثيرات سلبية على الفتيات ال األطفال"يمكن لزواج 

   ." العنف القائم على النوع اإلجتماعي وتمكين أنفسهن اقتصادياً، ويعرضهن لمخاطر 

  

 : اكتشف3الخطوة 

 قم بتحضير قائمة من البطاقات مكتوب على كل منها عاقبة واحدة. 

 العواقب: 

  عدم القدرة على القراءة والكتابة 

 عدم القدرة على التحكم بحاالت الحمل 

  العنف المنزلي 

 العنف الجنسي 

 جنسي المنقولة األمراض ً  ا

  الوفاة أثناء الوالدة 

  وفاة األطفال الرضع 

 الفقر 

 اإلكتئاب 

 العزلة 

ضع كل البطاقات على األرض ووجها لألعلى. اطلب من المشاركين رمي البطاقات التي ال يعتقدون بأنها من العواقب الشائعة لزواج 

 . شجعهم على مناقشة كل بطاقة من البطاقات بالتالي يمكنهم التوصل إلى اتفاق بشأن ذلك. األطفال

 . األطفالالعواقب الشائعة لزواج  أخبرهم بعد قليل بأنه في الحقيقة هذه البطاقات تظهر

 

 قسم المشاركين إلى ثنائيات، وأعِط كل ثنائي واحدة من البطاقات. 

إلى هذه العواقب، وكيف تؤثر هذه العواقب  األطفال"أريد من كل ثنائي أن يقوم بتحضير عرض تقديمي ليشرح لآلخرين لماذا يؤدي زواج 

 على الفتاة، وكيف تؤثر هذه العواقب على المجتمع."

 أعِط المشاركين بعض الوقت للتحضير، ثم ادعوهم لمشاركة عروضهم التقديمية. 

 

 اعكس: 4الخطوة 



 

 .  األطفالإلكتشاف مواقف المشاركين اتجاه زواج  وقت االنعكاساستخدم 

 بأي أمر على وجه الخصوص اليوم؟  األطفالك حول زواج هل تم تحدي آرائ 

  هل تعارض أي شيء تم مناقشته اليوم؟ 

  عن هذه العواقب؟  الذي سيقوله أصدقائك إذا أخبرتهمماذا برأيك 

 

  التدرب/التطبيق: 5الخطوة 

هذا النشاط هام بالنسبة للفتيان والذي عليهم أن يقوموا به ألنه سيؤثر على سير الجلسة . عملي نشاطبعد هذه الجلسة هو  النشاط التدريبي

 القادمة. 

بأنثى هامة في حياتك. من الناحية المثالية، من األفضل أن )أداة أو شيء فيزيائي كدفتر أو وشاح الخ..( يرتبط حدد شيئاً . العمليالنشاط 

شاركين الذي لديهم أخوات بنات، فقد تكون هذه األنثى هي ابنة أخيك أو والدتك. اجلب معك هذا تكون هذه األنثى هي أختك. بالنسبة للم

 الشيء في الجلسة القادمة. ال تنس ذلك! 

 في بداية الجلسة القادمة. استخدام هذه األشياءوضح بأنك ترغب من المشاركين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  4D3جلسة  - يافعونفتيان : 4برنامج 

 المشاركين من الجلسة السابقة. نشاط تذكر أن تبدأ الجلسة بمراجعة 

 مقدمة إلى الجلسة

 عالقات المشاركين مع أخواتهم البنات )أو أي فتاة مؤثرة في حياتهم(." سنكتشف في هذه الجلسة "

  

 األسئلة التالية اطرح: 1الخطوة 



 

  هل كنت تفكر بأختك منذ الجلسة السابقة؟ 

  هل غيرت الجلسات حتى اآلن من الطريقة التي تتفاعل فيها مع النساء في عائلتك؟ 

  هل تعتقد بأنه سيكون من الممكن لك أن تدعم أختك إذا قالت بأنها ال تريد أن تتزوج؟ 

 : اقترح 2الخطوة 

 أهمية مدى يف التفكير إنالمزدحمة للقيام بذلك. "من المفيد التوقف والتفكير حول ما يعنيه اآلخرين لنا. ال نملك دائماً الوقت في حياتنا 

 دعمهم إلى نحتاج قد نناأ إدراك على يساعدنا أن ويمكن وسلوكياتنا، مواقفنا في التفكير إعادة على يساعدنا كفتيان لنا بالنسبة والفتيات النساء

 ".صحيحة ولكنها صعبة بطرق

  

 : اكتشف3الخطوة 

 ليهإ يشار أو يقال شيء أي مناقشةبالسرية. يجب أن ال يتم  وأساسي التجارب والمشاعر. لدينا التزام كامل"هذا النشاط هو حول مشاركة 

من األوقات. لست ملزماً بقول أي شيء ال تريد البوح به. إذا كنت ترغب بمزيد من المناقشة  وقت أي في آخر شخص أي مع الجلسة خالل

 حول النشاط معي، نستطيع القيام بذلك على انفراد بعد الجلسة. يُرجى الكشف عن األشياء التي أحضرتموها معكم." 

 قل لهم بأنهم يستطيعون تخيل شيء أو رسمه واستخدامه. بالنسبة لهؤالء الذين نسوا احضار األشياء معهم )وسيكون هناك البعض!(، 

 ادع المشاركين للنظر إلى هذه األشياء المختلفة. 

 "ما هي أفكاركم األولية؟ ما الذي فكرتم به عندما رأيتم األشياء؟" 

 

 قسم المشاركين إلى ثنائيات. 

ون هذا رت"أريد منكم مشاركتنا قصة مع شريكك لتشرحوا لنا لماذا اخترتم هذا الشيء، كيف هو مرتبط بأختك، وما الذي تفكر به عندما 

 الشيء." 

 امنح المشاركين بعض الوقت إلكمال هذا النشاط، ثم اطلب من بعض المتطوعين مشاركة ما ناقشوه مع المجموعة. 

 واعط كل فريق لوح. قسم المشاركين إلى فريقين، 

، قوموا بإعداد قائمة باألشياء التي A"أريد من كل فريق اعداد قائمة بناءاً على تعليماتي، ثم مشاركتها مع المجموعة. بالنسبة للفريق 

، قوموا بإعداد قائمة باألشياء التي تمنعك عن مساعدة أختك Bتستطيعون فعلها كأخ لمساعدة أختك على عيش حياة سعيدة. بالنسبة للفريق 

 على عيش حياة سعيدة." 

 

 بعد اعطاء المشاركين بعض الوقت إلعداد قوائمهم، اطلب منهم مشاركتها مع المجموعة. 

 

 اعكس: 4الخطوة 

 إلكتشاف مواقف المشارك اتجاه كونه أخ.  وقت االنعكاساستخدم 

 السورية؟ الثقافة في أخته مع بها التفاعل لألخ يمكن التي الطريقة على للرجولة ديةالتقلي التعاريف تؤثر كيف 

  ما هو الشيء الواحد التي ترغب بتقديمه ألختك كأخ؟ 

  ما هي أفضل األشياء حيال كونك أخ؟ 

 

 

  

  التدرب/التطبيق: 5الخطوة 

 العملي في كل األماكن. النشاط . قد ال يكون ممكناً اجراء حوارواآلخر  عمليأحدهما نشاطان بعد هذه الجلسة هو  النشاط التدريبي

. ما هي ردة فعل صديقك؟ األطفالحدد صديقاً ذكراً مقرباً لك وشارك معه العمل الذي كنا نفعله إلكتشاف موضوع زواج . العمليالنشاط 

 قد تغيرت؟  األطفالهل تعتقد بأن نظرتك لزواج 

لمناقشة ماذا تعلموه في هذا البرنامج، وكيف غيّر حياتهم حتى  األخوات مع أخواتهم البناتتمع فيها . فلنقم بتنظيم جلسة يجالحوارنشاط  

 اآلن. )انظر الصفحة التالية من أجل التعليمات.(

 في بداية الجلسة القادمة. مناقشة نتائج نقاشاتهموضح بأنك ترغب من المشاركين 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )اختياري(  4D4جلسة  - يافعونفتيان : 4برنامج 

 مرحباً بجميع الفتيان والفتيات.  

قد تكون فكرة جيدة لبدء هذه الجلسة بشيء يزيل التوتر ويساعد الجميع على اإلسترخاء. حاول أن تجعل الجو جو احتفال إذا كان ذلك 

 ممكناً، ال تحاول أن تكون رسمياً جداً!

 ذه الجلسة اإلختيارية. تستطيع اجراء نشاطين اثنين في ه

 1النشاط 

 اطلب من الفتيان الجلوس على أطراف الغرفة. وسيجلس الفتيات على شكل دائرة ضيقة في وسط الغرفة. 

قل للمشاركين بأنك ستجري نقاشاً مع الفتيات أوالً. يجب على الفتيان اإلستماع وليس مسموحاً لهم الكالم. حينما تنتهي من النقاش مع 

 ستطلب من الفتيان والفتيات تبديل أماكنهم. ستجري نقاشاً مع الفتيان. يجب على الفتيات اإلستماع وغير مسموح لهن الكالم. الفتيات، 

 استخدم األسئلة لتوجيه النقاش مع كل مجموعة. 

 أسئلة الفتيات هي: 

  ما هو الجزء األفضل من كونك فتاة؟ 

  ما هو برأيك الجزء األصعب من كونك فتاة في هذا المجتمع؟ 

  ما الذي تجديه صعباً عليك لفهمه حول الفتيان والرجال؟ ما الذي تريدينه من أخيك أو من صديقك الذكر أن يعرفه لكي يفهم

 الفتيات بشكل أفضل؟ 

  ما هي آمالك وأحالمك للمستقبل؟ سنوات من اآلن.  2تخيلي نفسك بعد 

 

 الفتيان هي:  أسئلة

  ما هو الجزء األفضل من كونك فتى؟ 

  ما هو برأيك الجزء األصعب من كونك فتى في هذا المجتمع؟ 



 

  ما الذي تجده صعباً عليك لفهمه حول الفتيات والنساء؟ كيف يستطيع الفتيان تمكين الفتيات ودعمهن؟ 

  سنوات من اآلن. ما هي آمالك وأحالمك للمستقبل؟  2تخيل نفسك بعد 

 

 اجمع جميع المشاركين معاً واجعلهم يجلسون في نفس الدائرة. اطرح سؤالين آخرين: 

 للفتيان: ما الذي تعلمتموه عن الفتيات من استماعكم للنقاش؟ 

 للفتيات: ما الذي تعلمتموه عن الفتيان من استماعكن للنقاش؟ 

 

  1النشاط 

 فتيان اثنين وفتاتين اثنتين.  -قسم المشاركين إلى أربع فرق

قل للمشاركين بأنك ستعطي كل فريق تحدي تريد منهم العمل عليه. اطلب منهم ترشيح قائد لكل فريق وتحديد من هو قائدهم. إذا رشح 

مكنه فتيات. قل للمشاركين بأن فقط قائد الفريق يالفريق فتى كقائد لهم، أخبرهم بأنك تريد منهم تغيير قائدهم. جميع القادة يجب أن يكن 

فكار. أ توجيه العمل الذي يجب انجازه للعمل على التحدي. على الجميع اتباع تعليمات القائد. ال يمكن لهم تقديم النصح للقائد وال تزويده بأية

 يجب على القائد أن يقود! 

 أعِط لكل فريق تحدياً مختلفاً. 

ة بشرية باستخدام أفراد الفريق. يجب على القائد أن يكون قادراً على شرح كيف تعمل اآللة، وما هي وظيفة كل فرد : قم ببناء آل1التحدي 

 في الفريق ضمن اآللة. 

 : مثّل في تمثيلية مدتها دقيقتين تبدأ بجملة "هل ما زالت تتنفس؟". 1التحدي 

ني. يجب على القائد أن يكون قادراً على شرح أهمية كل عنصر من عناصر : قم بتأليف اسم لدولة تخيلية وصمم لها علمها الوط1التحدي 

 تصميم العلم.

 : قم بتصميم رقصة لعرس. يجب على جميع أفراد الفريق المشاركة في الرقصة. 1التحدي 

 

 بعد حصول الفرق على بعض الوقت إلكمال تحدياتهم. اطلب من الفرق مشاركة نتائجهم مع المجموعة. 

 نشاط بسؤال الفرق وقادتهم بعض األسئلة. لخص هذا ال

 لقادة الفرق: 

  ما الذي استمعت به كقائد للفريق؟ 

  ما األمر الذي كان صعباً؟ 

  ما الذي تعلمتيه عن القيادة؟ 

  ما الذي تعلمتيه عن نفسك؟ 

 لباقي األفراد: 

  ما الذي تعلمته من متابعة قادة الفرق وهن يخضن التحدي؟ 

 قيادية اإليجابية التي رأيتها في كل من فريق وباقي الفرق؟ ما هي بعض الصفات ال 

  ما هي الشيء أو ما هما الشيئان التي كان من الممكن لقادة الفرق فعلهما بشكل أفضل؟ 

  كيف كان شعورك وأنت فرد في فريق تقوده فتاة؟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  العنف القائم على النوع اإلجتماعي  العنف المنزلي هو نوع من أنواع: Eالرسالة الرئيسية 

قراءة هذه المقدمة قبل إدارة أي من الجلسات. إن الهدف من هذه المقدمة هو تقديم لمحة عامة عن الرسالة الرئيسية  ميسرينيجب على ال

. قد تحتوي المقدمة على بعض المعلومات غير المناسب مشاركتها مع المشاركين أو مع اآلخرين خارج  للعنف القائم على النوع اإلجتماعي

 المنظمة. 

 

 مقدمة إلى الموضوع

. وأصبح هذا النوع بالنسبة للكثير من الناس جزءاً عادياً من العنف القائم على النوع اإلجتماعي إن العنف المنزلي هو شكل شائع من أشكال 

لعائلي وعالقاتهم العائلية. ال يقبل الكثير من األشخاص بفكرة أن الزوج يرتكب عنفاً عندما يقوم بضرب زوجته أو اغتصابها. وسطهم ا

وة "العادية" في العائلة وبأن ذلك يشير إلى ق النوع اإلجتماعيويعتبرون ذلك أمراً ضرورياً ألنه يساعد على الحفاظ على ديناميكيات سلطة 

 ح القانون في أغلب األحيان بالعنف المرتكب من قبل الزوج ضد زوجته، أو قد يبقى صامتاً في هذا الموضوع. الزوج. قد يسم

تعرض يوالتنشئة اإلجتماعية بين الجنسين بشكل منتظم بين الذكورة الطبيعية والتصرف بقسوة. عراف المتعلقة بالنوع اإلجتماعي تربط األ

ن كشف عيي ذالالذكوري إلثبات وإظهار أنهم "رجال حقيقيون" طبيعيون من خالل التصرف  -لياً خارجياً وداخ -الرجال لضغوط شديدة 

شير نوع الذكورة إلى الطريقة التي يتصرف بها الرجال في المنزل وكيف يعاملون النساء في ي القوة والسلطة والهيمنة على النساء.

 والقريبات في المنزل داللة على صفات الذكورة "الجيدة".  منازلهم. لذلك يصبح العنف ضد األمهات واألخوات والبنات

رة أن العنف فك نالنساء أيضا استوعب تم تعليم الرجال والنساء منذ الطفولة بأن الرجل هو الذي ينبغي أن يتحكم بالعائلة. وهذا يعني بأن

قد ال يقمن باإلفصاح عن تجاربهن ألنهن خائفات من أن يعلم اآلخرون عن ما يحدث في  ضدهن في منزلهن هو جزء طبيعي من الحياة.

 منازلهن، وأيضاً ألنهن يرون العنف ضدهن على أنه أمر طبيعي. 

 

 ؟ العنف القائم على النوع اإلجتماعي لماذا هذه رسالة رئيسية من رسائل 

ً  لنوع اإلجتماعيالعنف القائم على اأشكال  أكثرالعنف المنزلي ليس فقط  ، لكنه أيضاً أكثر شكل يُرى أنه طبيعي. كما أنه يحدث  شيوعا

من ناحية من هو المسموح بممارسة العنف ضده، وما هي أشكال العنف المستخدمة، ومتى  -يتعلم الناس أنماط العنف داخل المنزل حيث 

بأنه من المقبول للرجال التعبير عن قوتهم من خالل العنف. يتم استخدام العنف. عندما يرى األطفال حدوث العنف المنزلي يتعلمون 

 ةوبالنسبة للفتيان، يزيد هذا األمر من مخاطر استخدامهم العنف ضد أخواتهم البنات وزوجاتهم المستقبليات. أما بالنسبة للفتيات، فإن قل

 هو أمر يجب عليهن التعامل معه بصمت.  -هن أيضاً وضد -استجابات النساء اللواتي يعانين من العنف يظهر لهن بأن العنف ضد النساء 

 

 تحديات هذه الرسالة الرئيسية في سوريا

تعيش العديد من العائالت في منازل أصغر. هناك مساحة أقل في المنزل. هذا األمر قد يخلق أدت الحرب في سوريا إلى وضع حيث 

للذهاب للعيش مع عائالت أخرى إذا كان أهلهم غير قادرين على دعمهم  يافعونوقد يضطر األطفال وال التوترات بين أفراد العائلة الواحدة.

. رأو إذا كانوا قد فارقوا الحياة. قد تستاء بعض العائالت من وصول هذا الوافد الجديد، ألنه/ألنها قد يتحصل على مساحة أكبر وموارد أكث

ي رب أو معيل األسرة ف إن وفاةالعائلة الذكور وقتاً أكثر في المنزل. إن قلة موارد الدخل وعدم توفر سبل العيش يعني أن يقضي أفراد 

 كلها عوامل تزيد من مخاطر حدوث العنف المنزلي. تعد لفترة طويلة.  هابيالعديد من العائالت أو غ

 

 الرّد على التعليقات واألسئلة الصعبة 



 

الوحيدة لتقويم شخص ما. عندما يخطئ الطفل في إجابة سؤال ما في العنف ليس الطريقة الرجل يمتلك زوجته. إنه من واجبه تقويمها. 

، إن عالمدرسة، ال يستخدم المعلم العنف بشكل تلقائي لتقويم الطفل. فمن المرجح أن يتعلم الطفل اإلجابة الصحيحة إذا تم شرحها له. في الواق

 التركيز وفي الغالب سيرتكب أخطاء أكثر.التهديد بالعنف قد يجعل الشخص خائفاً للغاية، لذلك لن يكون بمقدوره 

في المنزل. لكن أسباب وتأثيرات  -مكاناً خاصاً نعتبره . هذا ليس صحيحاً، يحدث العنف في مكان يمكن أن العنف المنزلي هو شأن خاص

في المنازل ألن النساء العنف تمتد لخارج المنزل. إن عدم المساواة بين الجنسين في مجتمع ما يزيد من مخاطر حدوث العنف المنزلي 

لمقاومة أو اإلستجابة للعنف. عندما يعاني الشخص من العنف المنزلي في البيت، فقد يحتاج  -وقد ال يُمنحن على اإلطالق-يُمنحن فرصاً أقل 

 الحصول على مساعدة طبية. وربما يحتاج إلجازة من العمل. عواقب العنف هذه هي شؤون عامة وليست خاصة. 

ي عندما تعانلي هو أحد الطرق قصيرة المدى للحصول على فوائد طويلة المدى. بالنتيجة ستصبح الزوجة شخصاً أقوى. العنف المنز

عائلة. لالزوجة من العنف المنزلي، فمن الممكن أن ال تكون قادرة على أداء واجباتها المنزلية اإلعتيادية. وقد ال تكون قادرة على اإلعتناء با

ثالياً يمكن للعائلة فيه أن تكون أقوى. يمكن لتأثيرات العنف المنزلي أن تستمر لوقت طويل، وأحياناً لألبد. يضعف وهذا ال يخلق جواً م

 العنف قدرة الشخص على المساهمة بشكل فعال للعائلة وللمجتمع. وتكون نتيجة العنف عائلة أضعف وعالقات أوهن بين أفراد العائلة. 

. قد يبدو عليها أنها تحترمه. وقد تتجنب فعل أي شيء يغضبه ألنها بذلك تستطيع منع العنف أكثر ستتعلم الزوجة كيف تحترم زوجها

هي تستجيب خوفاً على نفسها ورغبة منها في حماية مستقبالً. من الممكن أن تقوم بما يطلبه منها الزوج. لكن هذا ال يعني بأنها تحترمه. 

 أطفالها. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1E1جلسة  -نساء : 1برنامج 



 

 المشاركين من الجلسة السابقة. نشاط تذكر أن تبدأ الجلسة بمراجعة 

 مقدمة إلى الجلسة

 ."  العنف القائم على النوع اإلجتماعي العنف المنزلي كنوع من أنواع سنكتشف في هذه الجلسة "

 

 األسئلة التالية اطرح: 1الخطوة 

  ما هي المشاكل الشائعة التي يتشاجر حولها الناس في منازلهم؟ 

  هل ازداد الشجار بين أفراد العائلة الواحدة منذ الحرب؟ 

  ما هو تأثير هذا الشجار الداخلي على العائلة؟ 

 : اقترح 2الخطوة 

 عباً في تعد ال، والتي بالذكورية، وغالباً بالسلطة، وهو مرتبط العنف القائم على النوع اإلجتماعي يُعد العنف المنزلي شكل من أشكال  "

ي ما يرونه فالعالقات ما بين أفراد العائلة. العنف المنزلي شائع للغاية، لكن قد يكون في أغلب األحيان مخفياً، ألن الناس ال تفضل التدخل  

 " مساحة "خاصة".

  

 : اكتشف3الخطوة 

 . هما سيناريو لشجار عائليكل فريق من ، وأعطِ ثالث فرققسم المشتركين إلى 

 ها." بعد ذلك ستؤدونم، وكض الوقت لتحضير أدواربع سيكون لديكم . في كل سيناريو ما سيحدث تأليف تمثيلية لعرض "أريد منكم

 سيناريوهات التمثيليات هي: 

ن ذلك، تمر أوقاتاً يكون فيها حسن غير سعيد بطبخ : يحب حسن الطعام الجيد. عادة ما تطبخ زوجته طعاماً جيداً، وعلى الرغم م1سيناريو 

وكان متعباً بعد يوم طويل في العمل. قدمت زوجته العشاء، حيث أنها أعدت له طبقه زوجته. عاد إلى المنزل في أحد المرات من عمله 

وقام عن الطعام غاضباً على زوجته وهو  المفضل. تناول حسن ملعقة واحدة وبصقها على الفور. قال لها األكل مالح جداً، مبعداً طبقه عنه،

 يصرخ عليها مسيئاً لها ورافعاً يده عليها. 

زادا متزوجة منذ سنة تقريباً. هي تعيش في منزل زوجها وتعيش معهما والدته. يقضي زوجها الكثير من الوقت خارج المنزل : 1سيناريو 

اتها. هي حامل بشهرها السادس. تقول لها حماتها دائماً بأنها يجب أن تعمل بجد في العمل. زادا تقوم باألعمال المنزلية وتطبخ الطعام مع حم

أكبر للحفاظ على المنزل جيداً. وتقول لزادا بأن طعم طبخها رديء وبأنها معرضة لخطر أن تفقد زوجها إذا لم تتعلم اعداد طعاماً أفضل. 

دًا". أًما سيئة ج ين: "من المحتمل أن تكون. وقالت لهاالمنزلية بعد والدتها كل األعمالكيف تعتقد أنها ستتعامل مع ها حماتها واليوم تسأل

 أن يجد ابني زوجة أخرى". ومن المحتملأطفالك  كلن يحترمربما "

: تزوجت صباح مؤخراً. ولم تمر سوى بضعة أشهر على مجيئها إلى بيت الزوجية. هي تعيش مع والدي زوجها وأخيه األكبر 1سيناريو 

وعائلته في نفس المنزل. هي تشعر بالتوتر في الوقت الذي تجد نفسها وحيدة في الغرفة مع شقيق زوجها. ودائماً ما يحاول شقيق زوجها 

رب منها ويلمسها. هذا حدث في أكثر من مرة. ويغضب زوجها عندما تحاول فتح هذا الموضوع معه. يصرخ عليها ألنها ايجاد األعذار ليقت

 ال تحترم أخيه ويحذرها من التحدث حول هذا األمرة مرة أخرى. 

 

 "أريد منكم اآلن مناقشة واإلجابة على بعض األسئلة حول تمثيلية الفريق اآلخر." 

 األسئلة هي: 

 نوع العنف الذي تم تصويره؟  هو ما 

  هل هذا النوع من العنف شائع في مجتمعك؟ 

  لماذا يحدث هذا العنف؟ 

 

 اطلب من الفرق تقديم أجوبتهم. 

 

 

 اعكس: 4الخطوة 

 مواقف المشاركين اتجاه العنف المنزلي. استخدم وقت التفكر إلكتشاف 

  لماذا يحدث العنف في المنازل؟ 

  لقد تعلمنا سابقاً عن التنشئة اإلجتماعية بين الجنسين والسلطة. كيف يرتبط العنف المصور في التمثيليات بالذكورية؟ 

  ما الذي ستقوله لشخص ما يقول بأنه يعتقد بأن للزوج الحق في ممارسة العنف ضد زوجته؟ 

 

  التدرب/التطبيق: 5الخطوة 



 

  على اإلستمرار بالتفكير حول أسباب العنف المنزلي. . سيشجع المشاركين مالحظة نشاطبعد هذه الجلسة هو  النشاط التدريبي

هل تستطيع تحديد استخدام العنف؟ تذكر بأن هناك أنواع مختلفة للعنف،  .راقب كيف يتفاعل الرجال في عائلتك مع النساء. المالحظةنشاط 

  ليس فقط العنف الجسدي. ما هو شعورك عندما ترى ذلك؟ 

 

 في بداية الجلسة القادمة. ما الحظوهمناقشة وضح بأنك ترغب من المشاركين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1E2جلسة  -نساء : 1برنامج 

 المشاركين من الجلسة السابقة. نشاط تذكر أن تبدأ الجلسة بمراجعة 

 مقدمة إلى الجلسة

 ."   العنف القائم على النوع اإلجتماعي عنف الشريك الحميم كنوع من أنواع  سنكتشف في هذه الجلسة"

 

 األسئلة التالية اطرح: 1الخطوة 

  ؟ )كالزوج مع زوجته( الشركاء الحميميونما هي المشاكل الشائعة التي يتشاجر حولها 

 ؟ ما الذي يسبب العنف بين الشركاء الحميميين 

  ؟ الحميميينهي عواقب العنف بين الشركاء ما 

 : اقترح 2الخطوة 

. وال يُرى عنف الشريك الحميم على أنه عنف في الكثير العنف القائم على النوع اإلجتماعي من أشكال  شكالً  عنف الشريك الحميميُعد  "

 من الثقافات، وخاصة إذا كان العنف من قبل الزوج تجاه زوجته." 

  

 : اكتشف3الخطوة 

 المشاركين إلى أربعة فرق. أعِط كل فريق لوح وبطاقة. قسم 



 

"أريد منكم النظر إلى شكل واحد شائع من أشكال العنف في العالقة الحميمية: العنف الجنسي. ستناقشون هذا الموضوع في الفريق. تشير 

 البطاقة إلى ماذا يجب أن تناقشوه. اكتبوا أجوبتكم على اللوح." 

 البطاقات هي: 

 . أسباب رغبة الرجال في ممارسة الجنس في عالقة حميمة: 1البطاقة 

 .رغبة الرجال في ممارسة الجنس في عالقة حميمةعدم أسباب : 1البطاقة 

 .في ممارسة الجنس في عالقة حميمة النساءأسباب رغبة : 1البطاقة 

 .في ممارسة الجنس في عالقة حميمة النساءرغبة عدم أسباب : 1البطاقة 

 

 اطلب من الفرق بعد قليل تقديم أجوبتهم. 

ل حوالتفاوض "أريد أن أجمع فريقين معاً. أحد الفريقين يمثل الرجل والفريق اآلخر يمثل المرأة. هما في عالقة حميمية. أريد منكما 

و رجل يريد ممارسة الجنس ه 1ممارسة الجنس. نظراتهما عن الجنس هي الشيء المكتوب على البطاقة، لذلك الفريق الذي يملك البطاقة 

 في عالقته الحميمية." 

 

 . Cمع الفريق  B، والفريق Dمع الفريق  Aضع الفريق 

 . اطلب من الفرق عرض هذا النقاش للمجموعة بشكل حوارامنح الفرق بعض الوقت لمناقشة وتحضير مفاوضاتهم ثم 

 

 اعكس: 4الخطوة 

  التفاوض بشأن الجنس بين الشركاء الحميميين.  استخدم وقت التفكر إلكتشاف مواقف المشاركين اتجاه 

 ؟ هل كانت المفاوضات واقعية 

  ما هي الفوائد المحتملة للشركاء الحميميين إلجراء مثل هذه المفاوضات قبل أن يصبح الموضوع ساخناً جداً؟ 

  كيف تكون ردة فعل الرجال عندما تقول النساء بأنهن لسن مضطرين لممارسة الجنس، ولماذا؟ 

 

  التدرب/التطبيق: 5الخطوة 

   التفكير في طرق تحسن عالقاتهم الحميمية. على . سيشجع المشاركين عملي نشاطبعد هذه الجلسة هو  النشاط التدريبي

 فكري في شيء تفعلينه دائماً في المنزل وال يفعله زوجك أبداً. اطلبي منه أن يساعدك في هذه المهمة. كيف كانت ردة فعله؟ . العمليالنشاط 

 

 في بداية الجلسة القادمة.نتائج ما فعلوه مناقشة وضح بأنك ترغب من المشاركين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1E3جلسة  -نساء : 2برنامج 

 المشاركين من الجلسة السابقة. نشاط تذكر أن تبدأ الجلسة بمراجعة 

 مقدمة إلى الجلسة

 عند مواجهة نزاعات منزلية." اإلستخدام الفعال لمهارات التواصل للمساعدة على تقليل مخاطر العنف  سنكتشف في هذه الجلسة"

 

 األسئلة التالية اطرح: 1الخطوة 

  ما هو "التواصل"؟ 

  كيف تعرف أن الشخص يفهم عليك ما تقوله؟ 

  ما الذي يمكن أن يحدث إذا كان هناك سوء تواصل؟ 

 : اقترح 2الخطوة 

يمكن للنزاع والعنف أن ينفجرا بسهولة ألن الناس ال يمتلكون المهارات الالزمة للتواصل الجيد. إذا تعلمنا هذه المهارات، يمكننا  "

يفيدنا الفهم األفضل لكيفية نجاح التواصل والمهارات األفضل لكيفية التواصل بطريقة فعالة وغير عنيفة. استخدامها لتقليل مخاطر العنف. س

 م." أكثر متعة مع أفراد عائلتكوسيساعد على انشاء عالقات 

  

 : اكتشف3الخطوة 

 اكتب ما يلي على أربعة ألواح وعلق كل لوح على أحد جدران الغرفة. 

  الحقيقة 

 عنّي 

  عنّا 

  المطالبة 

 "يمكننا التفكير بالتواصل على أن له أربعة جوانب. هذه الجوانب األربعة هي المكتوبة على األلواح." 

 التواصل يزود بالمعلومات. الحقيقة . 

 يقول التواصل شيئاً عني )حالتي، ظرفي، وضعي .. إلخ(. عنّي . 

 أفكر فيه عنك/عنا(.  . يقول التواصل شيئاً عنا أو عن عالقتنا )مثالً، ما الذيعنّا 

 يعبر التواصل عن الرغبة. المطالبة . 

 

 الجو حار هنا". على سبيل المثال، شخص ما قد يقول: "

 قد تحتوي هذه الجملة على معاني مختلفة، حسب الجانب من التواصل الذي يتحدث منه المتحدث: 

 درجة.  12الحقيقة = الجو فعالً حار هنا. درجة الحرارة تجاوزت 

 عنّي = أشعر بالحر. أشعر بعدم الراحة ألن الجو حار. ال أشعر بأني على ما يُرام. 

 عنّا = أنا أهتم إذا كنت تشعر بالحر. إذا كنت تشعر بالحر، فأرغب بفعل شيء ما بشأن ذلك ألني ال أريدك أن تشعر باإلنزعاج. 



 

 المطالبة = أريد منك أن تشغل المكيف من أجلي. 

 

 " " هل فهمتم ذلك؟

 اضرب بعض األمثلة األخرى للمشاركين للعمل عليها. هنالك طريقتان إلجراء هذا النشاط: 

تستطيع التجول في الغرفة وتقف أمام كل جانب من جوانب التواصل بالدور، واطلب من المشاركين اعطائك تفسيراً لجملة من  .1

 الجانب اآلخر. 

كل التي تعكس تفسيرهم المبدئي لهذه الجملة بالشالتواصل طريقة لى جانب تستطيع قراءة الجملة وتطلب من المشاركين الوقوف إ .1

 األفضل، ثم اطلب منهم شرح ذلك. 

 من كل الجوانب األربعة للتواصل؟" "ما هي المعاني المختلفة المحتملة للتواصل، باألخذ بعين اإلعتبار كيف يتم تفسيره 

 امها في هذا النشاط: فيما يلي بعض األمثلة على الجمل التي يمكنك استخد

  ".هذه الحقائب ثقيلة بالفعل" 

  ".اتصل أخوك لكي يراك مرة أخرى" 

  ".أعمال تصليح المنزل ستكلف الكثير من المال" 

  ".ليس لدي أي عمل اليوم" 

  ".يبدو الطقس جيداً جداً اليوم" 

أي من الجوانب األربعة عندما يرسل/يستقبل التواصل. "من الممكن لكل من مرسل الرسالة )المتحدث( ومستقبل الرسالة )المستمع( تبني 

ا" الجو حار هنهذا يعني يمكن للمتحدث أن يقول: "الجو حار هنا" ويعني "أنا أهتم إذا كنت تشعر بالحر". لكن يمكن للمستمع أن يسمع "

لمستمع يظن أن المتحدث يتحدث عن ويفسر هذه الجملة بأن المتحدث يشعر بالحر وعدم الراحة. يتحدث المتحدث عن المستمع، لكن ا

 نفسه." 

محتمل للجملة يأتي من أحد الجوانب األربعة للتواصل. قف بجانب اللوح الذي يحدد الجانب الذي  "سأقرأ جمل مختلفة. فكروا في تفسير

 أنت تفسر منه التواصل." 

 قد ينتج عن ذلك وقوف مشاركين مختلفين بجانب ألواح مختلفة. 

 فيما يلي بعض األمثلة على الجمل التي يمكن استخدامها في النشاط: 

  ".أنا قلق بشأن نتائجك في الفحص" 

  ".ًذلك الكلب مريض جدا" 

  ".ال يوجد طعام في المنزل إلعداده على العشاء" 

 

ها الجملة، بينما يمثل اآلخر كيف فسراختر اثنين من المشاركين لمشاركة تفسيراتهما المختلفة للجملة. يمثل األول ماذا عنى المتحدث ب

 المستمع. تستطيع استخدام نفس الجملة أكثر من مرة واختيار مشاركين مختلفين للتعبير عن المعنى المقصود والمعنى المفسر. 

 

ة جداً. لذلك يفإن خطورة تفسير كل من المتحدث والمستمع للتواصل بشكل مختلف تكون عال"ألن هناك الكثير من التفسيرات المختلفة، 

التواصل. إن فهم التواصل بنفس الطريقة يتطلب بعض المهارات. سنتعلم اآلن بعض المهارات الجديدة لمساعدتنا سوء مشكلة غالبا ما نرى 

 على فهم التواصل." 

 

 قسم المشاركين إلى فرق تحتوي كل منها على ثالثة مشاركين. 

مرن على أداء هذا السيناريو وكيفية سيره. سيلعب شخص واحد دور الزوج، وسيلعب "سأعطي كل فريق سيناريو مختلف وأريد منكم الت

 شخص آخر دور الزوجة، وشخص ثالث سيكون هو المراقب." 

 السيناريوهات هي: 

مل لوقت : لأليام القليلة الماضية، كان الزوج يعود إلى منزله من العمل وال يكون هناك أي طعام على الطاولة. هو كان يع1السيناريو 

 في ذلك الوقت. هو غاضب من زوجته.  تكون نائمةمساءاً. زوجته دائماً  9متأخر كل يوم، وأحياناً يصل إلى المنزل بعد الساعة 

: قرر الزوج بأن ابنته لن تذهب مرة أخرى إلى المدرسة. يريد منها البقاء في المنزل للمساعدة في األعمال المنزلية. تعارضه 1السيناريو 

ة. هي كانت تسمح لإلبنة بالسر أن تستمر بالذهاب إلى المدرسة. يرى في أحد األيام األب ابنته تمشي نحو المدرسة. هو غاضب من الزوج

 زوجته. 

: تذهب الزوجة لزيارة والدتها المسنة. تقول بأنها ستكون خارج المنزل ليومين فقط، لكنها قضت أسبوعاً خارج المنزل. الزوج 1السيناريو 

 من زوجته.غاضب 

: لم يعِط الزوج زوجته أية نقود لشراء الطعام ألكثر من أسبوع. هناك القليل من الطعام في المنزل. هو في الخارج كل يوم 1السيناريو 

 لكنها ال تعرف ما الذي يفعله. الزوجة غاضبة من زوجها. 



 

 

يمكن أن تشهد الكثير من النزاعات والغضب في المجموعة. امنح الفرق قليالً من الوقت للعمل على أدوارهم ثم اطلب منهم عرضها على 

 أداء األدوار. 

 

قط ف"أريد منكم إعادة تمثيل أدواركم. لكن هذه المرة الشخصية غير الغاضبة )يعني الشخص الذي يستقبل غضب الشخص اآلخر(  تستطيع 

 طرح األسئلة. ال يمكن لكم قول أي ُجمل." 

امنح الفرق قليالً من الوقت للعمل على أدوارهم المعدلة ثم اطلب منهم عرضها أمام المجموعة مرة أخرى. ستشهد نزاعات وغضب أقل 

 هذه المرة. 

 

غير الغاضبة تستطيع طرح األسئلة واستخدام جمالً تأكيدية لتلخيص ما سمعوه  "أريد منكم إعادة تمثيل أدواركم. لكن هذه المرة الشخصية

.."، ال .ن حديث الشخص المقابل. تبدأ الجمل التأكيدية بكلمات مثل "لقد فهمت مما قلته بأن ..... " أو "ما تقوله هو...." أو "تعتقد أن ......م

 يمكن لكم قول أي جمل جديدة." 

رة. ستشهد نزاعات وغضب أقل امنح الفرق قليالً من الوقت للعمل على أدوارهم المعدلة ثم اطلب منهم عرضها أمام المجموعة مرة أخي

 هذه المرة.

  

 اعكس: 4الخطوة 

 .   للتفكير حول موضوع سوء التواصلاستخدم وقت التفكر 

  لماذا يحدث سوء التواصل على نحو منتظم؟ 

  كيف نستطيع تقليل مخاطر سوء التواصل؟ 

  كيف ستساعد جلسة اليوم على حّل المشاكل في المنزل؟ 

 

  التدرب/التطبيق: 5الخطوة 

 استخدام مهارات جديدة للتواصل والتمرن عليها. على . سيشجع المشاركين عملي نشاطبعد هذه الجلسة هو  النشاط التدريبي

حدد موضوع خالف في العائلة والذي يشملك أنت. هذا قد يكون خالفاً مع زوجك أو طفلك أو أحد والديك أو أي فرد آخر . العمليالنشاط 

من العائلة. تحدث مع فرد العائلة عن المشكلة. استخدم فقط األسئلة والجمل التأكيدية لفهم كيف يشعر الشخص المقابل، وكيف يرى الوضع 

 وماذا يريد. 

 

  في بداية الجلسة القادمة. )على سبيل المثال: إذا تم حّل المشكلة( مناقشة نتائج ما فعلوهب من المشاركين وضح بأنك ترغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2E1جلسة  - يافعاتفتيات : 2برنامج 

 المشاركين من الجلسة السابقة. نشاط تذكر أن تبدأ الجلسة بمراجعة 



 

 مقدمة إلى الجلسة

 ."  في المنزل العنف القائم على النوع اإلجتماعي  جلسةسنكتشف في هذه ال"

 

 األسئلة التالية اطرح: 1الخطوة 

  من الجلسات السابقة، ما هو نوع العنف الذي نتخيل بأنه قد  العنف القائم على النوع اإلجتماعي بناءاً على معلوماتك عن أنواع

 يحدث في المنزل؟ 

  من هو المسؤول عن هذا العنف في المنزل؟ 

  ما هي تأثيرات هذا العنف على العائلة؟ 

 : اقترح 2الخطوة 

يؤثر على النساء والفتيات في منازلهن، ويتم ارتكابه من ، وهو العنف القائم على النوع اإلجتماعي يُعد العنف المنزلي شكل من أشكال  "

  قبل أشخاص يعتقدون بأنهم يحبوننا." 

  

 : اكتشف3الخطوة 

 "سأقرأ عليكم قصة من خمسة مقاطع. سأطرح عليكم بعد كل مقطع سؤاالً لتفكروا فيه." 

 يستطيع المشاركون اإلجابة على السؤال في ثنائيات أو فرق صغيرة حسب عدد المشاركين في المجموعة. 

طلب من المشاركين اإلجابة على األسئلة. يجب أن تشرح طريقة لاقرأ كل مقطع بالترتيب، واطرح األسئلة. يوجد لكل مقطع طريقة معينة ل

 الجواب بعد أن يناقشوا األسئلة فيما بينهم. 

 ارسم بعض الصور، إن أمكن، لتوضيح كل مقطع من القصة على بطاقات، واستخدم هذه البطاقات كوسيلة مساعدة بصرية للقصة. 

 

يحتوي على بعض صور عرسي أنا وزوجي. بدأت بالبكاء وفكرت كم كنا سعداء  : أمسكت هذا الصباح بصورة من ألبوم قديم1المقطع 

 وقتها وكم كان زوجي لطيفاً حينها. 

 : ما الذي يحدث في هذه القصة؟ 1السؤال  

 : ما الذي تفكر فيه المرأة؟ 1السؤال  

 لبوم؟ كيف ذلك؟ مشاعر عن صورتها في األالشخصية ومختلفة من حيث ال: هل المرأة التي تتحدث 1السؤال  

 : ما هو برأيك الذي سبب هذا التغيير؟ 1السؤال  

 ناقشوا ولخصوا جوابكم. طريقة الجواب: 

 

: مرت أول سنتين من الزواج بسرعة. لقد كنت سعيدة، على الرغم من أن زوجي قد منعني فجأة من الذهاب إلى العمل. ثم ُولد 1المقطع 

اليوم، لم يكن لدي الوقت للقيام باألعمال المنزلية ووجبة الطعام التي أعددتها لم تكن جيدة كفاية.  ابني. مرة عندما كان ابني مريضاً طوال

أدركت أن زوجي لم يكن سعيداً عندما دفع الطبق بعيداً عنه وبدأ بالصراخ. حاولت أن أشرح له لكنه ضربني على وجهبي. كنت أرتجف 

وعدني بأن ذلك لن يحدث مرة أخرى. لقد بدا مستاءاً حقاً. لقد صدقته. فهو لم يفعل شيء مثل من الصدمة. في اليوم التالي، قال بأنه آسف، و

 ذلك من قبل. 

 : لماذا صفعها زوجها؟ 1السؤال  

 : هل تعتقد بأن فعله مبرراً؟ 1السؤال  

 : كيف تعتقد أنها شعرت؟ 1السؤال  

 بأنه سيفي بوعده؟  : لقد وعد الزوج بعدم فعل ذلك مرة أخرى. هل تعتقد1السؤال  

 طريقة الجواب: اطرح سؤالك على باقي المجموعة وانظر فيما إذا كان جوابهم نفس الجواب الذي ناقشته في فريقك. 

 

أصبح الضرب  سيّئة.ال الكثير من األيامكانت هناك بعض األيام الجيدة ولكن أيًضا عاماً. منذ ذلك الحين  12: هذا كله كان قبل 1المقطع 

إذا كان اليوم سيكون يوًما جيدًا أو يوًما راراً. صفعات ولكمات ورفسات. لقد عشت سنوات طويلة من الخوف والشك. غير مدركة أكثر تك

 .وهو غاضبال يسمعونه أو يرونه كي  حذرةسيئًا. لدي ثالثة أطفال اآلن. أتساءل كيف يؤثر كل هذا على األطفال. أحاول أن أكون 

 لماذا برأيك كان زوجها قادراً على اإلستمرار بالعنف ضد زوجته؟ : 1السؤال  

 : برأيك ما هو تأثير العنف عليها مع مرور السنين؟ 1السؤال  

 : هل تعتقد بأن األطفال قد الحظوا ما يجري بين والديهم؟ 1السؤال  

 : ماذا يمكن أن يكون تأثير ذلك عليهم؟ 1السؤال  

 بتة إلظهار الزوج واألم واألطفال في هذه المرحلة من القصة. طريقة الجواب: اصنع صورة ثا

 



 

زوجته  علىأكثر وسمعته وهو يصرخ بنزاعات الدخول : بذلت جهدي لحماية أطفالي. ابني األكبر مزاجي جداً. لقد بدأ في 1المقطع 

عاًما. كان  12زواجها في سن  لها عندما رتب تسألهلم  هي حتى ا من تحدي والدها.ا. لكنها خائفة جدً الجديدة. كانت ابنتي الصغرى ذكية جدً 

  علّي فعل المزيد لحمايتهم.

 : كيف أثر العنف على األم؟ 1السؤال  

 : كيف أثر العنف على ابنتها؟ 1السؤال  

 : كيف أثر العنف على ابنها؟ 1السؤال  

 : كيف أثر العنف على األب؟ 1السؤال  

 ار آثار العنف على األفراد ضمن العائلة الواحدة. كيف برأيك أثر العنف على العائلة؟ طريقة الجواب: لقد أخذتم بعين اإلعتب

 

 : أنا ال زلت مع زوجي اليوم. 2المقطع 

 : لماذا بقيت مع زوجها؟ 1السؤال  

 : ما الذي يمنعها من تركه؟ 1السؤال  

 : ما الذي سيحدث لها فيما لو تركته؟ 1السؤال  

 : ما الذي تفكر فيه حول زوجها؟ 1السؤال  

 طريقة الجواب: قم بانشاء مجموعة تمثيلية لعرض كيف تبدو حياتها اليوم. 

 

 اعكس: 4الخطوة 

 استخدم وقت التفكر إلكتشاف ما تعلمه المشاركون عن العنف المنزلي في جلسة اليوم.    

  ما الذي تعلمتموه عن العنف المنزلي اليوم؟ 

 ذلك تفكرون بشكل مختلف حول النساء اللواتي يعانين من العنف المنزلي؟  كيف يجعلكم 

  ما هي برأيكم تأثيرات العنف المنزلي على الفتيات في المجتمع؟ 

 

 

  التدرب/التطبيق: 5الخطوة 

الفرصة لمشاركة ما تعلموه في جلسة اليوم مع أشخاص آخرين يثقون المشاركين  سيعطي. حوار نشاطبعد هذه الجلسة هو  النشاط التدريبي

 بهم. 

حدد شخصاً تثقين به في عائلتك. قد تكون والدتك أو أختك أو خالتك. اسأليها لماذا برأيها يحدث العنف المنزلي في بيوت . الحوارنشاط 

 . ماذا علمتك هذه القصةالناس. شاركي معها ما تعلمتيه اليوم واشرحي لها 

 

 

 

  

 في بداية الجلسة القادمة. نتائج حواراتهممناقشة وضح بأنك ترغب من المشاركين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2E2جلسة  - يافعاتفتيات : 2برنامج 

 المشاركين من الجلسة السابقة. نشاط تذكر أن تبدأ الجلسة بمراجعة 

 مقدمة إلى الجلسة

 بتطوير مهارات تساعدنا على شرح لماذا العنف المنزلي أمر غير مقبول."    في هذه الجلسة "سنقوم

 

 األسئلة التالية اطرح: 1الخطوة 

  ما هي األسباب التي يعطيها الناس بشأن سبب حدوث العنف المنزلي؟ 

  أي من هذه األسباب توافق عليها/ال توافق عليها؟ 

  لماذا من الصعب منع أو ايقاف العنف المنزلي؟ 

 

 : اقترح 2الخطوة 

 ال يمكن أن يكون هناك أي مبرر للعنف المنزلي."  "

  

 : اكتشف3الخطوة 

 قسم المشاركين إلى فريقين. 

 "أريد منكم تمثيل دور في محكمة. أنا سألعب دور القاضي." 

 رتب الغرفة بحيث تبدو على أنها قاعة محكمة. 

 أعِط كل فريق سيناريو. 

تأليف حجة حول  B. يجب على الفريق لماذا العنف المنزلي الذي يبدو في السيناريو هو أمر خاطئتأليف حجة حول  Aيجب على الفريق 

. يجب أن تختار شخصاً واحداً من فريقهم ليكون المحامي الذي سيقدم الحجة العنف المنزلي الذي يبدو في السناريو هو أمر صائبلماذا 

 لك، أنت القاضي. 

 "لن أقبل حجتكم بسهولة، لذلك يجب أن تسعتدوا للدفاع عن القضية." 

 السيناريوهات هي:



 

: يرى نبيل أخته يارا تتحدث مع صديقها مهدي في الشارع. ال يحب ذلك على اإلطالق. حتى بدون أن يطلب منها أن تشرح له 1السيناريو 

بالصراخ عليها. منعها من مغادرة المنزل بدون إذنه. وهددها بأنه سيحبسها إذا لماذا التقت بمهدي، افترض األسوأ، وجرها إلى المنزل وبدأ 

 عصت أوامره ألي سبب، حتى لو ذهبت إلى المدرسة. 

 أعِط الفريقين قليالً من الوقت لتحضير قضاياهم. عندما يصبحوا جاهزين، ذكر المحاميين من كال الفريقين بأنه يجب عليها القتال من أجل

 قضيتهما إلقناعك بأن هذا العنف المنزلي المرتكب صائباً أو خاطئاً تماماً. 

تين، لكن مع تبديل أدوار الفريقين، ليتسنى للفريقين النقاش مع أو ضد قضية إذا كان هناك متسعاً من الوقت، يمكنك اعادة النشاط مرة أو مر

 العنف المنزلي التي حصلت. 

 

دائماً ما يشك زوج فاطمة بها. هو ال يثق بها بأن تذهب إلى السوق لوحدها. هو دائماً ما ينتقد ما تلبسه قائالً لها بأنها تشوه  :1السيناريو 

 ابنها وتقول لفاطمة بأنها زوجة سيئة وال تناسب ابنها منذ اليوم األول الذي تزوجها فيه.  سمعة العائلة. حماتها تدعم

 

: حالما يرى سعد أباه يقترب من الباب يقول له بأنه يريد بعض المال لكي يدفع مصاريف المدرسة. يغضب والده ويضرب 1السيناريو 

 مال، مال، مال".  رأس سعد بالجدار. "كل مرة آتي بها إلى المنزل تطلب مني

  

 اعكس: 4الخطوة 

  االضطرار إلى طرح الحجج ضد العنف المنزلي اليوم.عن  استخدم وقت التفكر إلكتشاف ما تعلمه المشاركون

  هل ساعد العنف في أي من السيناريوهات على حّل المشكلة؟ 

  ما كان الهدف الحقيقي وراء العنف؟ 

  كيف تعكس هذه السيناريوهات العنف المنزلي في مجتمعك؟ 

 

  التدرب/التطبيق: 5الخطوة 

سيساعد المشاركين على تطوير مهاراتهم في أن يكونوا قادرين على التحدث ضد العنف . تفكير نشاطبعد هذه الجلسة هو  النشاط التدريبي

  المنزلي. 

ما  ثالثة أسباب. متقديلماذا العنف خطأ ولكن يمكنك فقط فكر في قصة تتضمن عنف منزلي. تخيل أنه يجب عليك تقديم حجة . التفكيرنشاط 

 هي األسباب التي يمكن أن تقدمها؟ 

 في بداية الجلسة القادمة. أفعالهممناقشة نتائج وضح بأنك ترغب من المشاركين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2E3جلسة  - يافعاتفتيات : 2برنامج 

 المشاركين من الجلسة السابقة. نشاط تذكر أن تبدأ الجلسة بمراجعة 

 مقدمة إلى الجلسة

 ."    وسلميةبتطوير مهارات تساعدنا على حّل المشاكل بطرق بناءة  في هذه الجلسة "سنقوم

 

 األسئلة التالية اطرح: 1الخطوة 

  ما هي بعض المشكالت التي يواجهها الفتيات في مثل عمرك في المنزل؟ 

  كيف تتعامل الفتيات مع المشاكل التي يواجهنها؟ 

  حتى اآلن، هل تعتقدين أن المشاكل في المنزل عادة ما يتم حلها  العنف القائم على النوع اإلجتماعي بناءاً على ما تعلمتموه عن

 ى بعض أنواع العنف؟ أو بطرق تشتمل علسلمية بطرق 

 

 : اقترح 2الخطوة 

الجميع لديه مشاكل. نختلف جميعنا مع بعضنا من وقت آلخر. يمكن للفتيات بأن يشعرن بالتمكين عن طريق حّل المشاكل في المنزل  "

  وبناءة. يمكن للفتيات أيضاً أن يُظهرن لآلخرين في المنزل بأنه يمكن حّل المشاكل دون الحاجة إلرتكاب عنف."  سلمية بطرق 

  

 : اكتشف3الخطوة 

 قسم المشاركين إلى فريقين. 

ريد ان تكون أ "أريد منكم تأليف سيناريو قصير لمشكلة تتضمن فتاة وشخص آخر من عائلتها. حاولوا تأليف سيناريوهات واقعية، لكن ال

 ً  لمشكلة أو النزاع. ال ينبغي أن يفسر ما يحدث. "االسيناريو مشهد  يصوريجب أن حقيقية.  قصصا

 اطلب من الفريقين مشاركتك سيناريوهاتهم. 

 أبِق على المشاركين في نفس الفرق، لكن اطلب من كل فريق العمل على سيناريو الفريق اآلخر. 

 "سنقوم بتطوير نتيجتين مختلفتين لكل سيناريو. أوالً، اعملوا على تمثيلية تظهر تصاعداً للمشكلة." 

 فيما يلي بعض األسئلة لتوجيه هذا الجزء من النشاط: 

  من قال ماذا حول المشكلة، ولمن؟ 

  كيف يتفاعل الناس مع ما يُقال أو مع الوضع؟ 

  ماذا يفعلون لجعل المشكلة أسوأ؟ 

  ماذا يفعلون لجعل العالقات في المنزل أسوأ؟ 

  ما هي مخاطر العنف التي ظهرت في المنزل بسبب هذه المشكلة، وما هي أنواع العنف التي تحدث؟ 

 بعد اعطاء الفريقين قليالً من الوقت إلعداد تمثيلياتهم، اطلب من كل فريق أن يعرض نسخته من السيناريو. 

 ما، اسأل: بعد عرض الفريقين لتمثيلياته

  هل المشاركون بهذا السيناريو سعداء؟ 

  هل أنت سعيدة؟ 

  ما الذي حدث للمشكلة؟ 

"أريد اآلن من كل فريق العمل على نسخة بديلة من السيناريو. اختاروا أشخاصاً للعب دور األشخاص األكثر مشاركة في المشكلة. باقي 

اكل بعض األسئلة. بإمكانهم مقاطعة التمثيلية في أي وقت، وطرح سؤاالً ألي الفريق سيلعب دور حالل المشكلة. سأطرح على حاللي المش

شخص مشارك في المشكلة. إذا تم طرح سؤاالً على الشخص، فيجب عليه اإلجابة، ويجب أن يعطي الجواب فكرة عن كيفية سير التمثيلية. 

جب على األخ شرح سبب غضبه. اآلن وبما أننا نعرف سبب على سبيل المثال، إذا تم سؤال األخ الغاضب لماذا هو غاضب على أخته، في



 

غضب األخ، يمكن لألخت اإلستجابة بشكل مختلف في هذا الوضع. هذه ستكون عملية بطيئة، لكن الهدف منها هو التفكير في طرق بديلة 

 للمشكلة ليتم التعامل معها وفقاً لمعلومات تأتي من اإلجابة على األسئلة." 

 اكل هي: أسئلة حاللي المش

  لماذا أنت غاضب؟ 

  لماذا برأيك فرد العائلة اآلخر غاضباً؟ 

  ؟ أم بسبب الموقفشخص بسبب الهل أنت غاضب 

  هل غضبت ألجل هذا الموضوع من قبل؟ 

  كيف يجعلك الغضب تشعر؟ 

  من تشعر أنه المالم على هذه المشكلة، ولماذا؟ 

 ذه المشكلة؟ كيف تعتقد األشخاص اآلخرين في العائلة يشعرون حول ه 

  هل أنت قلق من احتمال أن يتحول الغضب إلى عنف؟ 

  هل هناك طريقة أخرى تستطيع من خاللها نقاش هذه المشكلة؟ 

  ما الذي تريد أن تراه كحّل للمشكلة؟ 

 ال يجب على حاللي المشاكل طرح جميع األسئلة. 

 

 اعكس: 4الخطوة 

 استخدم وقت التفكر للتفكير في مدى فعالية هذه الطريقة في حل المشاكل. 

 الوضع والحد من الغضب؟ انفراجيف ساعدت األسئلة على ك 

  ما الذي برأيك كان يحدث في هذه النسخ والذي لم يكن يحدث في النسخ السابقة؟ 

 نزلك؟ كيف يمكن لهذا النهج مساعدتك للمشاركة في حلول مسالمة للمشاكل في م 

 

  التدرب/التطبيق: 5الخطوة 

   على ممارسة حلول مسالمة للمشاكل في منازلهم. سيساعد المشاركين . عملي نشاطبعد هذه الجلسة هو  النشاط التدريبي

حدد نزاعاً في منزلك. يمكن للنشاط أن يكون أفضل إذا كنت أنت مشاركاً في هذا الخالف. جد وقتاً للتحدث إلى شخص آخر . العمليالنشاط 

 شخص تخالفه. اسأله عن شعوره حول الخالف. اسأله لماذا يفكر بالطريقة التي يفكر بها. اسأله كيف يريد لهذا الخالف أن يُحّل.  -مشارك

 في بداية الجلسة القادمة. مناقشة نتائج أفعالهمركين وضح بأنك ترغب من المشا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3E1جلسة  -رجال : 3برنامج 

 المشاركين من الجلسة السابقة. نشاط تذكر أن تبدأ الجلسة بمراجعة 

 مقدمة إلى الجلسة

 ."  العنف القائم على النوع اإلجتماعي العنف المنزلي كنوع من أنواع سنكتشف في هذه الجلسة "

 

 األسئلة التالية اطرح: 1الخطوة 



 

  ما هي المشاكل الشائعة التي يتشاجر حولها الناس في منازلهم؟ 

  هل ازداد الشجار بين أفراد العائلة الواحدة منذ الحرب؟ 

  ما هي برأيك أدوار الرجل في هذا الشجار؟ 

 : اقترح 2الخطوة 

ً تعد ال، والتي بالذكورية، وغالباً بالسلطة، وهو مرتبط العنف القائم على النوع اإلجتماعي يُعد العنف المنزلي شكل من أشكال  " في  عبا

ي ما يرونه فالعالقات ما بين أفراد العائلة. العنف المنزلي شائع للغاية، لكن قد يكون في أغلب األحيان مخفياً، ألن الناس ال تفضل التدخل  

 " مساحة "خاصة".

  

 شف: اكت3الخطوة 

 . هما سيناريو لشجار عائليكل فريق من ، وأعطِ ثالث فرققسم المشتركين إلى 

 بعد ذلك ستؤدونها." م، وكض الوقت لتحضير أدواربع سيكون لديكم . في كل سيناريو ثيل األدوار لعرض ما سيحدثتم"أريد منكم 

 سيناريوهات التمثيليات هي: 

: يحب حسن الطعام الجيد. عادة ما تطبخ زوجته طعاماً جيداً، وعلى الرغم من ذلك، تمر أوقاتاً يكون فيها حسن غير سعيد بطبخ 1سيناريو 

زوجته. عاد إلى المنزل في أحد المرات من عمله وكان متعباً بعد يوم طويل في العمل. قدمت زوجته العشاء، حيث أنها أعدت له طبقه 

ول حسن ملعقة واحدة وبصقها على الفور. قال لها األكل مالح جداً، مبعداً طبقه عنه، وقام عن الطعام غاضباً على زوجته وهو المفضل. تنا

 يصرخ عليها مسيئاً لها ورافعاً يده عليها. 

من الوقت خارج المنزل  زادا متزوجة منذ سنة تقريباً. هي تعيش في منزل زوجها وتعيش معهما والدته. يقضي زوجها الكثير: 1سيناريو 

جد ب في العمل. زادا تقوم باألعمال المنزلية وتطبخ الطعام مع حماتها. هي حامل بشهرها السادس. تقول لها حماتها دائماً بأنها يجب أن تعمل

م اعداد طعاماً أفضل. أكبر للحفاظ على المنزل جيداً. وتقول لزادا بأن طعم طبخها رديء وبأنها معرضة لخطر أن تفقد زوجها إذا لم تتعل

دًا". أًما سيئة ج ين: "من المحتمل أن تكون. وقالت لهاكل األعمال المنزلية بعد والدتهاكيف تعتقد أنها ستتعامل مع ها حماتها واليوم تسأل

 أن يجد ابني زوجة أخرى". ومن المحتملأطفالك  كلن يحترمربما "

أشهر على مجيئها إلى بيت الزوجية. هي تعيش مع والدي زوجها وأخيه األكبر  : تزوجت صباح مؤخراً. ولم تمر سوى بضعة1سيناريو 

وعائلته في نفس المنزل. هي تشعر بالتوتر في الوقت الذي تجد نفسها وحيدة في الغرفة مع شقيق زوجها. ودائماً ما يحاول شقيق زوجها 

زوجها عندما تحاول فتح هذا الموضوع معه. يصرخ عليها ألنها  ايجاد األعذار ليقترب منها ويلمسها. هذا حدث في أكثر من مرة. ويغضب

 ال تحترم أخيه ويحذرها من التحدث حول هذا األمرة مرة أخرى. 

 

 "أريد منكم اآلن مناقشة واإلجابة على بعض األسئلة حول تمثيلية الفريق اآلخر." 

 األسئلة هي: 

 هو نوع العنف الذي تم تصويره؟  ما 

  هل هذا النوع من العنف شائع في مجتمعك؟ 

  لماذا يحدث هذا العنف؟ 

 

 اطلب من الفرق تقديم أجوبتهم. 

 

 اعكس: 4الخطوة 

 استخدم وقت التفكر إلكتشاف مواقف المشاركين اتجاه العنف المنزلي. 

  لقد تعلمنا سابقاً عن التنشئة اإلجتماعية بين الجنسين والسلطة. كيف يرتبط العنف المصور في التمثيليات بالذكورية؟ 

  لماذا يقوم الرجال باستخدام العنف ضد النساء في منازلهم؟ 

  ما الذي ستقوله لشخص ما يقول بأنه يعتقد بأن للزوج الحق في ممارسة العنف ضد زوجته؟ 

 

  التدرب/التطبيق: 5الخطوة 

 على اإلستمرار بالتفكير حول أسباب العنف المنزلي.  . سيشجع المشاركين مالحظة نشاطبعد هذه الجلسة هو  النشاط التدريبي

راقب كيف يتفاعل الرجال في عائلتك مع النساء. هل تستطيع تحديد استخدام العنف؟ تذكر بأن هناك أنواع مختلفة للعنف، . المالحظةنشاط 

 ليس فقط العنف الجسدي. ما هو شعورك عندما ترى ذلك؟  

 

 في بداية الجلسة القادمة. مناقشة ما الحظوهوضح بأنك ترغب من المشاركين 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3E2جلسة  -رجال : 3برنامج 

 المشاركين من الجلسة السابقة. نشاط تذكر أن تبدأ الجلسة بمراجعة 

 مقدمة إلى الجلسة

 ."   العنف القائم على النوع اإلجتماعي عنف الشريك الحميم كنوع من أنواع  سنكتشف في هذه الجلسة"

 

 األسئلة التالية اطرح: 1الخطوة 

  ؟ )كالزوج مع زوجته( الشركاء الحميميونما هي المشاكل الشائعة التي يتشاجر حولها 

 ؟ ما الذي يسبب العنف بين الشركاء الحميميين 

  ؟ هي عواقب العنف بين الشركاء الحميميينما 

 : اقترح 2الخطوة 

. وال يُرى عنف الشريك الحميم على أنه عنف في الكثير من العنف القائم على النوع اإلجتماعي شكل من أشكال  عنف الشريك الحميميُعد  "

 الثقافات، وخاصة إذا كان العنف من قبل الزوج تجاه زوجته." 

  

 : اكتشف3الخطوة 

 ضع للمشاركين لوحاً مقسماً إلى خمسة أعمدة. اكتب في رأس كل عمود: الخوف، التأثر، السعادة، الحزن، الغضب. 

 رق واطلب منهم كتابة العواطف الخمس. أعِط كل مشارك قطعة من الو

 على العاطفة التالية وهكذا."  1على العاطفة التي تجدها األسهل للتعبير عنها، ورقم  1"ضع رقم 

 اجمع اإلجابات واكتب الترتيب على اللوح. 

فيمثل العاطفة التي  2الغالب. رقم  يمثل العاطفة التي يمكنهم التعبير عنها بطرق مبالغ فيها أو بشكل سريع جداً في 1وضح بأن الرقم 

 يمثل العاطفة التي يعبرون عنها بشكل جيد.  1يبقونها مخفية. رقم 



 

 يمكنك طرح بعض األسئلة لمساعدة المشاركين على استيعاب النتائج: 

 هناك أي أمر نالحظه من هذا الترتيب حول الرجال والعواطف؟  هل -

 تؤثر على عالقاتنا الحميمية؟  أنللمشاعر التي احتلت المرتبة األولى لدينا في يمكن  كيف -

 

 المشاركين إلى أربعة فرق. أعِط كل فريق لوح وبطاقة. قسم 

"أريد منكم النظر إلى شكل واحد شائع من أشكال العنف في العالقة الحميمية: العنف الجنسي. ستناقشون هذا الموضوع في الفريق. تشير 

 طاقة إلى ماذا يجب أن تناقشوه. اكتبوا أجوبتكم على اللوح." الب

 البطاقات هي: 

 . أسباب رغبة الرجال في ممارسة الجنس في عالقة حميمة: 1البطاقة 

 .رغبة الرجال في ممارسة الجنس في عالقة حميمةعدم أسباب : 1البطاقة 

 .في ممارسة الجنس في عالقة حميمة النساءأسباب رغبة : 1البطاقة 

 .في ممارسة الجنس في عالقة حميمة النساءرغبة عدم أسباب : 1البطاقة 

 . بعد قليل اطلب من الفرق تقديم أجوبتهم

ل حوالتفاوض "أريد أن أجمع فريقين معاً. أحد الفريقين يمثل الرجل والفريق اآلخر يمثل المرأة. هما في عالقة حميمية. أريد منكما 

هو رجل يريد ممارسة الجنس  1ممارسة الجنس. نظراتهما عن الجنس هي الشيء المكتوب على البطاقة، لذلك الفريق الذي يملك البطاقة 

 في عالقته الحميمية." 

 

 . Cمع الفريق  B، والفريق Dمع الفريق  Aضع الفريق 

 ظهار هذه المفاوضات بشكل فعلي. امنح الفرق بعض الوقت لمناقشة وتحضير مفاوضاتهم ثم اجعل الفرق إ

 

 اعكس: 4الخطوة 

 استخدم وقت التفكر إلكتشاف مواقف المشاركين اتجاه التفاوض بشأن الجنس بين الشركاء الحميميين.   

  هل كانت المفاوضات واقعية؟ 

  ما هي الفوائد المحتملة للشركاء الحميميين إلجراء مثل هذه المفاوضات قبل أن يصبح الموضوع ساخناً جداً؟ 

  تبدأ النساء بالجنس؟ كيف تكون ردة فعل الرجال عندما 

 

  التدرب/التطبيق: 5الخطوة 

 على التفكير في طرق تحسن عالقاتهم الحميمية.   . سيشجع المشاركين عملي نشاطبعد هذه الجلسة هو  النشاط التدريبي

اعرض عليها مساعدتها في هذه المهمة. كيف كانت  .، والذي دائماً ما تفعله زوجتكفي المنزل فكر في شيء لم تفعله أبداً . العمليالنشاط 

  ردة فعلها؟

 

 .في بداية الجلسة القادمةمناقشة نتائج ما فعلوه وضح بأنك ترغب من المشاركين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3E3جلسة  - رجال: 3برنامج 

 المشاركين من الجلسة السابقة. نشاط تذكر أن تبدأ الجلسة بمراجعة 

 مقدمة إلى الجلسة

 اإلستخدام الفعال لمهارات التواصل للمساعدة على تقليل مخاطر العنف عند مواجهة نزاعات منزلية."  سنكتشف في هذه الجلسة"

 

 األسئلة التالية اطرح: 1الخطوة 

  ما هو "التواصل"؟ 

  كيف تعرف أن الشخص يفهم عليك ما تقوله؟ 

  ما الذي يمكن أن يحدث إذا كان هناك سوء تواصل؟ 

 : اقترح 2الخطوة 

يمكن للنزاع والعنف أن ينفجرا بسهولة ألن الناس ال يمتلكون المهارات الالزمة للتواصل الجيد. إذا تعلمنا هذه المهارات، يمكننا  "

. ةاستخدامها لتقليل مخاطر العنف. سيفيدنا الفهم األفضل لكيفية نجاح التواصل والمهارات األفضل لكيفية التواصل بطريقة فعالة وغير عنيف

 م." أكثر متعة مع أفراد عائلتككم على انشاء عالقات وسيساعد

  

 : اكتشف3الخطوة 

 اكتب ما يلي على أربعة ألواح وعلق كل لوح على أحد جدران الغرفة. 

  الحقيقة 

 عنّي 

  عنّا 

  المطالبة 

 "يمكننا التفكير بالتواصل على أن له أربعة جوانب. هذه الجوانب األربعة هي المكتوبة على األلواح." 

 التواصل يزود بالمعلومات. الحقيقة . 

 يقول التواصل شيئاً عني )حالتي، ظرفي، وضعي .. إلخ(. عنّي . 

 يقول التواصل شيئاً عنا أو عن عالقتنا )مثالً، ما الذي أفكر فيه عنك/عنا(. عنّا . 

 يعبر التواصل عن الرغبة. المطالبة . 

 

 على سبيل المثال، شخص ما قد يقول: "الجو حار هنا". 

 قد تحتوي هذه الجملة على معاني مختلفة، حسب الجانب من التواصل الذي يتحدث منه المتحدث: 

 درجة.  12الحقيقة = الجو فعالً حار هنا. درجة الحرارة تجاوزت 

 ي على ما يُرام. عنّي = أشعر بالحر. أشعر بعدم الراحة ألن الجو حار. ال أشعر بأن

 عنّا = أنا أهتم إذا كنت تشعر بالحر. إذا كنت تشعر بالحر، فأرغب بفعل شيء ما بشأن ذلك ألني ال أريدك أن تشعر باإلنزعاج. 

 المطالبة = أريد منك أن تشغل المكيف من أجلي. 

 

 " هل فهمتم ذلك؟" 

 ان إلجراء هذا النشاط: اضرب بعض األمثلة األخرى للمشاركين للعمل عليها. هنالك طريقت



 

تستطيع التجول في الغرفة وتقف أمام كل جانب من جوانب التواصل بالدور، واطلب من المشاركين اعطائك تفسيراً لجملة من  .1

 الجانب اآلخر. 

لشكل اتستطيع قراءة الجملة وتطلب من المشاركين الوقوف إلى جانب طريقة التواصل التي تعكس تفسيرهم المبدئي لهذه الجملة ب .1

 األفضل، ثم اطلب منهم شرح ذلك. 

 "ما هي المعاني المختلفة المحتملة للتواصل، باألخذ بعين اإلعتبار كيف يتم تفسيره من كل الجوانب األربعة للتواصل؟" 

 فيما يلي بعض األمثلة على الجمل التي يمكنك استخدامها في هذا النشاط: 

  ".هذه الحقائب ثقيلة بالفعل" 

  لكي يراك مرة أخرى." "اتصل أخوك 

  ".أعمال تصليح المنزل ستكلف الكثير من المال" 

  ".ليس لدي أي عمل اليوم" 

  ".يبدو الطقس جيداً جداً اليوم" 

"من الممكن لكل من مرسل الرسالة )المتحدث( ومستقبل الرسالة )المستمع( تبني أي من الجوانب األربعة عندما يرسل/يستقبل التواصل. 

ن للمتحدث أن يقول: "الجو حار هنا" ويعني "أنا أهتم إذا كنت تشعر بالحر". لكن يمكن للمستمع أن يسمع "الجو حار هنا" هذا يعني يمك

ويفسر هذه الجملة بأن المتحدث يشعر بالحر وعدم الراحة. يتحدث المتحدث عن المستمع، لكن المستمع يظن أن المتحدث يتحدث عن 

 نفسه." 

وا في تفسير محتمل للجملة يأتي من أحد الجوانب األربعة للتواصل. قف بجانب اللوح الذي يحدد الجانب الذي "سأقرأ جمل مختلفة. فكر

 أنت تفسر منه التواصل." 

 قد ينتج عن ذلك وقوف مشاركين مختلفين بجانب ألواح مختلفة. 

 فيما يلي بعض األمثلة على الجمل التي يمكن استخدامها في النشاط: 

  ".أنا قلق بشأن نتائجك في الفحص" 

  ".ًذلك الكلب مريض جدا" 

  ".ال يوجد طعام في المنزل إلعداده على العشاء" 

 

اختر اثنين من المشاركين لمشاركة تفسيراتهما المختلفة للجملة. يمثل األول ماذا عنى المتحدث بالجملة، بينما يمثل اآلخر كيف فسرها 

 الجملة أكثر من مرة واختيار مشاركين مختلفين للتعبير عن المعنى المقصود والمعنى المفسر. المستمع. تستطيع استخدام نفس 

 

"ألن هناك الكثير من التفسيرات المختلفة، فإن خطورة تفسير كل من المتحدث والمستمع للتواصل بشكل مختلف تكون عالية جداً. لذلك 

فس الطريقة يتطلب بعض المهارات. سنتعلم اآلن بعض المهارات الجديدة لمساعدتنا التواصل. إن فهم التواصل بنسوء مشكلة غالبا ما نرى 

 على فهم التواصل." 

 

 قسم المشاركين إلى فرق تحتوي كل منها على ثالثة مشاركين. 

يلعب ج، وس"سأعطي كل فريق سيناريو مختلف وأريد منكم التمرن على أداء هذا السيناريو وكيفية سيره. سيلعب شخص واحد دور الزو

 شخص آخر دور الزوجة، وشخص ثالث سيكون هو المراقب." 

 السيناريوهات هي: 

: لأليام القليلة الماضية، كان الزوج يعود إلى منزله من العمل وال يكون هناك أي طعام على الطاولة. هو كان يعمل لوقت 1السيناريو 

 اً. زوجته دائماً على السرير في ذلك الوقت. هو غاضب من زوجته. مساء 9متأخر كل يوم، وأحياناً يصل إلى المنزل بعد الساعة 

: قرر الزوج بأن ابنته لن تذهب مرة أخرى إلى المدرسة. يريد منها البقاء في المنزل للمساعدة في األعمال المنزلية. تعارضه 1السيناريو 

في أحد األيام األب ابنته تمشي نحو المدرسة. هو غاضب من الزوجة. هي كانت تسمح لإلبنة بالسر أن تستمر بالذهاب إلى المدرسة. يرى 

 زوجته. 

: تذهب الزوجة لزيارة والدتها المسنة. تقول بأنها ستكون خارج المنزل ليومين فقط، لكنها قضت أسبوعاً خارج المنزل. الزوج 1السيناريو 

 غاضب من زوجته.

: لم يعِط الزوج زوجته أية نقود لشراء الطعام ألكثر من أسبوع. هناك القليل من الطعام في المنزل. هو في الخارج كل يوم 1السيناريو 

 لكنها ال تعرف ما الذي يفعله. الزوجة غاضبة من زوجها. 

 

يمكن أن تشهد الكثير من النزاعات والغضب في امنح الفرق قليالً من الوقت للعمل على أدوارهم ثم اطلب منهم عرضها على المجموعة. 

 أداء األدوار. 

 



 

"أريد منكم إعادة تمثيل أدواركم. لكن هذه المرة الشخصية غير الغاضبة )يعني الشخص الذي يستقبل غضب الشخص اآلخر( هي التي 

 تستطيع طرح األسئلة. ال يمكن لكم قول أي ُجمل." 

أدوارهم المعدلة ثم اطلب منهم عرضها أمام المجموعة مرة أخرى. ستشهد نزاعات وغضب أقل  امنح الفرق قليالً من الوقت للعمل على

 هذه المرة. 

 

غير الغاضبة تستطيع طرح األسئلة واستخدام جمالً تأكيدية لتلخيص ما سمعوه  "أريد منكم إعادة تمثيل أدواركم. لكن هذه المرة الشخصية

أكيدية بكلمات مثل "لقد فهمت مما قلته بأن ..... " أو "ما تقوله هو...." أو "تعتقد أن ........."، ال من حديث الشخص المقابل. تبدأ الجمل الت

 يمكن لكم قول أي جمل جديدة." 

امنح الفرق قليالً من الوقت للعمل على أدوارهم المعدلة ثم اطلب منهم عرضها أمام المجموعة مرة أخيرة. ستشهد نزاعات وغضب أقل 

 هذه المرة.

  

 اعكس: 4الخطوة 

 استخدم وقت التفكر للتفكير حول موضوع سوء التواصل.   

  لماذا يحدث سوء التواصل على نحو منتظم؟ 

  كيف نستطيع تقليل مخاطر سوء التواصل؟ 

  كيف ستساعد جلسة اليوم على حّل المشاكل في المنزل؟ 

 

  التدرب/التطبيق: 5الخطوة 

 على استخدام مهارات جديدة للتواصل والتمرن عليها. . سيشجع المشاركين عملي نشاطبعد هذه الجلسة هو  النشاط التدريبي

ك أو طفلك أو أحد والديك أو أي فرد آخر تحدد موضوع خالف في العائلة والذي يشملك أنت. هذا قد يكون خالفاً مع زوج. العمليالنشاط 

كلة. استخدم فقط األسئلة والجمل التأكيدية لفهم كيف يشعر الشخص المقابل، وكيف يرى الوضع من العائلة. تحدث مع فرد العائلة عن المش

 وماذا يريد. 

 

  في بداية الجلسة القادمة.مناقشة نتائج ما فعلوه)على سبيل المثال: إذا تم حّل المشكلة(  وضح بأنك ترغب من المشاركين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  4E1جلسة  - يافعونن فتيا: 4برنامج 

 المشاركين من الجلسة السابقة. نشاط تذكر أن تبدأ الجلسة بمراجعة 

 مقدمة إلى الجلسة

 ."  في المنزل العنف القائم على النوع اإلجتماعي  سنكتشف في هذه الجلسة"

 

 األسئلة التالية اطرح: 1الخطوة 



 

  من الجلسات السابقة، ما هو نوع العنف الذي نتخيل بأنه قد  العنف القائم على النوع اإلجتماعي بناءاً على معلوماتك عن أنواع

 يحدث في المنزل؟ 

  من هو المسؤول عن هذا العنف في المنزل؟ 

  ما هي تأثيرات هذا العنف على العائلة؟ 

 : اقترح 2الخطوة 

يؤثر على النساء والفتيات في منازلهن، ويتم ارتكابه من ، وهو العنف القائم على النوع اإلجتماعي يُعد العنف المنزلي شكل من أشكال  "

 قبل أشخاص يعتقدون بأنهم يحبوننا."  

  

 : اكتشف3الخطوة 

 "سأقرأ عليكم قصة من خمسة مقاطع. سأطرح عليكم بعد كل مقطع سؤاالً لتفكروا فيه." 

 شاركين في المجموعة. يستطيع المشاركون اإلجابة على السؤال في ثنائيات أو فرق صغيرة حسب عدد الم

اقرأ كل مقطع بالترتيب، واطرح األسئلة. يوجد لكل مقطع طريقة معينة لطلب من المشاركين اإلجابة على األسئلة. يجب أن تشرح طريقة 

 الجواب بعد أن يناقشوا األسئلة فيما بينهم. 

 ه البطاقات كوسيلة مساعدة بصرية للقصة. ارسم بعض الصور، إن أمكن، لتوضيح كل مقطع من القصة على بطاقات، واستخدم هذ

 

: أمسكت هذا الصباح بصورة من ألبوم قديم يحتوي على بعض صور عرسي أنا وزوجي. بدأت بالبكاء وفكرت كم كنا سعداء 1المقطع 

 وقتها وكم كان زوجي لطيفاً حينها. 

 : ما الذي يحدث في هذه القصة؟ 1السؤال  

 : ما الذي تفكر فيه المرأة؟ 1السؤال  

 ؟ كيف ذلك؟ هل المرأة التي تتحدث مختلفة عن صورتها في األلبوم من حيث الشخصية والمشاعر: 1السؤال  

 : ما هو برأيك الذي سبب هذا التغيير؟ 1السؤال  

 طريقة الجواب: ناقشوا ولخصوا جوابكم. 

 

: مرت أول سنتين من الزواج بسرعة. لقد كنت سعيدة، على الرغم من أن زوجي قد منعني فجأة من الذهاب إلى العمل. ثم ُولد 1المقطع 

اية. فابني. مرة عندما كان ابني مريضاً طوال اليوم، لم يكن لدي الوقت للقيام باألعمال المنزلية ووجبة الطعام التي أعددتها لم تكن جيدة ك

أن زوجي لم يكن سعيداً عندما دفع الطبق بعيداً عنه وبدأ بالصراخ. حاولت أن أشرح له لكنه ضربني على وجهبي. كنت أرتجف  أدركت

ل ثمن الصدمة. في اليوم التالي، قال بأنه آسف، ووعدني بأن ذلك لن يحدث مرة أخرى. لقد بدا مستاءاً حقاً. لقد صدقته. فهو لم يفعل شيء م

 ذلك من قبل. 

 : لماذا صفعها زوجها؟ 1لسؤال ا 

 : هل تعتقد بأنه فعله مبرراً؟ 1السؤال  

 : كيف تعتقد أنها شعرت؟ 1السؤال  

 : لقد وعد الزوج بعدم فعل ذلك مرة أخرى. هل تعتقد بأنه سيفي بوعده؟ 1السؤال  

 الذي ناقشته في فريقك. طريقة الجواب: اطرح سؤالك على باقي المجموعة وانظر فيما إذا كان جوابهم نفس الجواب 

 

أصبح الضرب  سيّئة.ال الكثير من األيامكانت هناك بعض األيام الجيدة ولكن أيًضا عاماً. منذ ذلك الحين  12: هذا كله كان قبل 1المقطع 

ا جيدًا أو يومً  إذا كان اليوم سيكون يوًماأكثر تكراراً. صفعات ولكمات ورفسات. لقد عشت سنوات طويلة من الخوف والشك. غير مدركة 

 .وهو غاضبال يسمعونه أو يرونه كي  حذرةسيئًا. لدي ثالثة أطفال اآلن. أتساءل كيف يؤثر كل هذا على األطفال. أحاول أن أكون 

 : لماذا برأيك كان زوجها قادراً على اإلستمرار بالعنف ضد زوجته؟ 1السؤال  

 سنين؟ : برأيك ما هو تأثير العنف عليها مع مرور ال1السؤال  

 : هل تعتقد بأن األطفال قد الحظوا ما يجري بين والديهم؟ 1السؤال  

 : ماذا يمكن أن يكون تأثير ذلك عليهم؟ 1السؤال  

 طريقة الجواب: اصنع صورة ثابتة إلظهار الزوج واألم واألطفال في هذه المرحلة من القصة. 

 

زوجته  علىأكثر وسمعته وهو يصرخ بنزاعات الدخول جداً. لقد بدأ في : بذلت جهدي لحماية أطفالي. ابني األكبر مزاجي 1المقطع 

عاًما. كان  12زواجها في سن  لها عندما رتب تسألهلم  هي حتى ا من تحدي والدها.ا. لكنها خائفة جدً الجديدة. كانت ابنتي الصغرى ذكية جدً 

  علّي فعل المزيد لحمايتهم.

 : كيف أثر العنف على األم؟ 1السؤال  



 

 : كيف أثر العنف على ابنتها؟ 1لسؤال ا 

 : كيف أثر العنف على ابنها؟ 1السؤال  

 : كيف أثر العنف على األب؟ 1السؤال  

 طريقة الجواب: لقد أخذتم بعين اإلعتبار آثار العنف على األفراد ضمن العائلة الواحدة. كيف برأيك أثر العنف على العائلة؟ 

 

 : أنا ال زلت مع زوجي اليوم. 2المقطع 

 : لماذا بقيت مع زوجها؟ 1السؤال  

 : ما الذي يمنعها من تركه؟ 1السؤال  

 : ما الذي سيحدث لها فيما لو تركته؟ 1السؤال  

 : ما الذي تفكر فيه حول زوجها؟ 1السؤال  

 طريقة الجواب: قم بانشاء مجموعة تمثيلية لعرض كيف تبدو حياتها اليوم. 

 

 اعكس: 4الخطوة 

 استخدم وقت التفكر إلكتشاف ما تعلمه المشاركون عن العنف المنزلي في جلسة اليوم.    

  ما الذي تعلمتموه عن العنف المنزلي اليوم؟ 

 تي يعانين من العنف المنزلي؟ كيف يجعلكم ذلك تفكرون بشكل مختلف حول النساء اللوا 

  ما هي برأيكم تأثيرات العنف المنزلي على الفتيان في المجتمع؟ 

 

 

  التدرب/التطبيق: 5الخطوة 

الفرصة لمشاركة ما تعلموه في جلسة اليوم مع أشخاص آخرين يثقون المشاركين  سيعطي. حوار نشاطبعد هذه الجلسة هو  النشاط التدريبي

 بهم. 

حدد شخصاً تثق به في عائلتك. قد يكون والدك أو أخاك أو خالك. اسأله لماذا برأيه يحدث العنف المنزلي في بيوت الناس. . الحوارنشاط 

 شارك معه ما تعلمته اليوم واشرح له ماذا علمتك هذه القصة. 

 

 

 

  

 في بداية الجلسة القادمة. مناقشة نتائج حواراتهموضح بأنك ترغب من المشاركين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  4E2جلسة  - يافعونفتيان : 4برنامج 

 المشاركين من الجلسة السابقة. نشاط تذكر أن تبدأ الجلسة بمراجعة 

 مقدمة إلى الجلسة

 بتطوير مهارات تساعدنا على شرح لماذا العنف المنزلي أمر غير مقبول."    في هذه الجلسة "سنقوم

 

 األسئلة التالية اطرح: 1الخطوة 

  ما هي األسباب التي يعطيها الناس بشأن سبب حدوث العنف المنزلي؟ 

  أي من هذه األسباب توافق عليها/ال توافق عليها؟ 

  لماذا من الصعب منع أو ايقاف العنف المنزلي؟ 

 

 : اقترح 2الخطوة 

 ال يمكن أن يكون هناك أي مبرر للعنف المنزلي."  "

  

 : اكتشف3الخطوة 

 قسم المشاركين إلى فريقين. 

 "أريد منكم تمثيل دور في محكمة. أنا سألعب دور القاضي." 

 رتب الغرفة بحيث تبدو على أنها قاعة محكمة. 

 أعِط كل فريق سيناريو. 

تأليف حجة حول  B. يجب على الفريق لماذا العنف المنزلي الذي يظهر في السيناريو هو أمر خاطئتأليف حجة حول  Aيجب على الفريق 

. يجب أن تختار شخصاً واحداً من فريقهم ليكون المحامي الذي سيقدم الحجة العنف المنزلي الذي يحدث في السيناريو هو أمر صائبلماذا 

 لك، أنت القاضي. 

 "لن أقبل حجتكم بسهولة، لذلك يجب أن تسعتدوا للدفاع عن القضية." 

 السيناريوهات هي:

: يرى نبيل أخته يارا تتحدث مع صديقها مهدي في الشارع. ال يحب ذلك على اإلطالق. حتى بدون أن يطلب منها أن تشرح له 1السيناريو 

ا ذلماذا التقت بمهدي، افترض األسوأ، وجرها إلى المنزل وبدأ بالصراخ عليها. منعها من مغادرة المنزل بدون إذنه. وهددها بأنه سيحبسها إ

 مره ألي سبب، حتى لو ذهبت إلى المدرسة. عصت أوا

 أعِط الفريقين قليالً من الوقت لتحضير قضاياهم. عندما يصبحوا جاهزين، ذكر المحاميين من كال الفريقين بأنه يجب عليها القتال من أجل

 قضيتهما إلقناعك بأن هذا العنف المنزلي المرتكب صائباً أو خاطئاً تماماً. 



 

 ً من الوقت، يمكنك اعادة النشاط مرة أو مرتين، لكن مع تبديل أدوار الفريقين، ليتسنى للفريقين النقاش مع أو ضد قضية  إذا كان هناك متسعا

 العنف المنزلي التي حصلت. 

 

ها بأنها تشوه : دائماً ما يشك زوج فاطمة بها. هو ال يثق بها بأن تذهب إلى السوق لوحدها. هو دائماً ما ينتقد ما تلبسه قائالً ل1السيناريو 

 سمعة العائلة. حماتها تدعم ابنها وتقول لفاطمة بأنها زوجة سيئة وال تناسب ابنها منذ اليوم األول الذي تزوجها فيه. 

 

: حالما يرى سعد أباه يقترب من الباب يقول له بأنه يريد بعض المال لكي يدفع مصاريف المدرسة. يغضب والده ويضرب 1السيناريو 

 ار. "كل مرة آتي بها إلى المنزل تطلب مني مال، مال، مال". رأس سعد بالجد

  

 اعكس: 4الخطوة 

  االضطرار إلى طرح الحجج ضد العنف المنزلي اليوم.استخدم وقت التفكر إلكتشاف ما تعلمه المشاركون عن 

  هل ساعد العنف في أي من السيناريوهات على حّل المشكلة؟ 

 ما كان الهدف الحقيقي وراء العنف؟  

  كيف تعكس هذه السيناريوهات العنف المنزلي في مجتمعك؟ 

 

  التدرب/التطبيق: 5الخطوة 

سيساعد المشاركين على تطوير مهاراتهم في أن يكونوا قادرين على التحدث ضد العنف . تفكير نشاطبعد هذه الجلسة هو  النشاط التدريبي

 المنزلي.  

ما  ثالثة أسباب. متقديلماذا العنف خطأ ولكن يمكنك فقط فكر في قصة تتضمن عنف منزلي. تخيل أنه يجب عليك تقديم حجة . التفكيرنشاط 

 هي األسباب التي يمكن أن تقدمها؟ 

 في بداية الجلسة القادمة. مناقشة نتائج أفعالهموضح بأنك ترغب من المشاركين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  4E3جلسة  - يافعونفتيان : 4برنامج 

 المشاركين من الجلسة السابقة. نشاط تذكر أن تبدأ الجلسة بمراجعة 

 مقدمة إلى الجلسة

 على اإلستجابة لمشاكل العنف بطرق ال تشتمل على العنف." بتطوير مهارات تساعدنا  في هذه الجلسة "سنقوم

 

 األسئلة التالية اطرح: 1الخطوة 

  ما الذي يجعلك غاضباً في المنزل؟ 

  ما الذي تفعله عندما تحدث هذه األمور؟ 

  ما هو برأيك دورك في عائلتك؟  

 

 : اقترح 2الخطوة 

ن س ألن الفتيان عنيفون بطبعهم أو ألن الفتيان يحبون العنف. بل أليتم تكييف الفتيان اجتماعياً الستخدام العنف في حّل المشاكل. هذا ل "

 -والرجال-العنف يُرى بأنه الطريقة الصحيحة للتصرف بالنسبة للفتيان، وبسبب أن هناك طرق بديلة محدودة لعرضها عليهم. لكن الفتيان 

    يستطيعون اإلستجابة للمشاكل بدون عنف." 

  

 : اكتشف3الخطوة 

 ثالث فرق. كين إلى قسم المشار

"أريد منكم تأليف نسختين مختلفتين لنفس القصة. سأعطي كل فريق موضوعاً )مكتوب على بطاقة( لمساعدتكم على تأليف نسخة فريقكم. 

 أريد لكل نسخة أن تظهر ماذا يحدث، وكيف يستجيب اآلخرون، وما هي العواقب." 

ريان في أنحاء يبكي، وشقيقتاه تجأخوه الرضيع ات المدرسية في بيته. والدته تطبخ، القصة: يحاول فتى في مثل عمرك القيام ببعض الواجب

 . يوجد الكثير من اإلزعاج في المنزل وال يستطيع التركيز. وتلعبان المنزل

 : يتعامل الفتى مع المشكلة باستخدام العنف. 1الموضوع  

 : يتعامل الفتى مع المشكلة بدون استخدام العنف. 1الموضوع  

 : ال يوجد حل للمشكلة ال يتضمن العنف. 1الموضوع  

 امنح الفرق بعض الوقت لتأليف نسختهم من القصة ثم اطلب من كل فريق تمثيل قصته. 

 مختلفة. اكتب قائمة على اللوح، وناقش: المشاعر لاطلب من المشاركين اجراء عصف ذهني ل

 أي منها صعب عليك التعبير عنه؟ لماذا؟ 

 يصعب عليك التعبير عن هذه المشاعر؟ هل كونك فتى 

 ما الذي يحدث إذا عبر فتى عن هذه المشاعر؟ 

 

ليس استجابة طبيعية لكافة الحاالت. ال بأس أن تغضب. لكن عندما يتصاعد الغضب ليصبح عنفاً، هنا تكمن المشكلة. بالنسبة الغضب "

 للرجال والفتيان على كل حال هذا التصاعد يمكن أن يكون سريعاً، ألن الرجال والفتيان تعلموا أن مشاعر القوة والعدوانية جيدة." 

 ير في القصة مرة أخرى. اسأل: اطلب من المشاركين التفك

 هل كان الفتى محقاً في أن يغضب؟ 

 كانت المشكلة؟  ذاما

 

 قسم المشاركين إلى ثنائيات. 

أنا" قوية توضح بشدة كيف يشعر الفتى وما الذي يريده. يجب أن تتألف العبارة من جملتين، كلتاهما تبدأ بالضمير ب تبدأ "قم بتأليف "عبارة

 األولى مشاعره، بينما تصف الجملة الثانية ما الذي يريده."  توضح الجملة"أنا". 

 اطلب من الثنائيات بعد قليل من الوقت مشاركة عباراتهم. 

 

 اعكس: 4الخطوة 

 استخدم وقت التفكر للتفكير في مدى فعالية هذه الطريقة في حل المشاكل. 

 عبارات "أنا" فعالة؟  لماذا 



 

  هل قمت باستخدامها من قبل؟ 

  كيف يمكنك تشجيع أصدقائك إلستخدام هذا التكتيك لمساعدتهم في حل مشاكلهم؟ 

 

  التدرب/التطبيق: 5الخطوة 

    حل مشاكلهم الخاصة بطرق غير عنيفة. سيساعد المشاركين على . عملي نشاطبعد هذه الجلسة هو  النشاط التدريبي

مشكلة لديك. فكر لماذا هي مشكلة بالنسبة لك وكيف تريد حلها. استعن بالشخص الذي يمكنه مساعدتك في حلها، وتكلم حدد . العمليالنشاط 

  معه مستخدماً عبارات "أنا": مشكلتي، استجابتي المرغوبة. 

 في بداية الجلسة القادمة. مناقشة نتائج أفعالهموضح بأنك ترغب من المشاركين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العنف الجنسيو ليس من المعيب مناقشة السلوك الجنسي: Fالرسالة الرئيسية 

قراءة هذه المقدمة قبل إدارة أي من الجلسات. إن الهدف من هذه المقدمة هو تقديم لمحة عامة عن الرسالة الرئيسية  ميسرينيجب على ال

. قد تحتوي المقدمة على بعض المعلومات غير المناسب مشاركتها مع المشاركين أو مع اآلخرين خارج  للعنف القائم على النوع اإلجتماعي

 المنظمة. 

 

 مقدمة إلى الموضوع

يؤثر على  سي يمكن أن. ففي حين أن العنف الجنأنه يؤثر على النساء والفتياتإن العنف الجنسي هو أكثر أنواع العنف الشائعة المعروف ب

هن أكثر من يتعرض للخطر. إن مرتكب العنف الجنسي غالباً ما يكون ذكر بالغ وأحياناً يكون فتى  يافعاتوالفتيان، فإن الفتيات ال الرجال 

التحرش الجنسي في األماكن العامة، تزويج بما يشمل  والفتيات قد يأخذ أشكاالً عديدةمراهق. وإن العنف الجنسي الذي يتعرض له النساء 

 (.الزوجياإلستغالل الجنسي )مقابل مساعدات أو خدمات(، واإلغتصاب )بما فيه اإلغتصاب ، األطفال

وأحياناً ال تكون قابلة للرأب. وعلى كل حال، تُرى الكثير من  طويلة المدىوعاطفية جسدية يسبب العنف الجنسي للمعانين منه أضراراً 

في العديد من المجتمعات والعائالت، يرفض الناس اإلعتراف بحدوث العنف أشكال العنف الجنسي على أنها ممارسات اجتماعية طبيعية. 

لعنف الجنسي، وقد يشعر الكثير من الناس بالخجل من أن ذلك يحدث لشخص لضحية كونك الجنسي. هناك وصمة عار هائلة ترتبط ب

عجز للتدخل أو من الممكن أن يكونوا هم عرضة يعرفونه ويهتمون ألمره. قد يشعرون بأنهم فشلوا في حماية هذا الشخص. وقد يشعرون بال

وهذا يضع ضغوطاً نفسية هائلة على األشخاص الذين يشهدون العنف الجنسي ولكنهم مجبرون على التزام لخطر العنف الجنسي إن فعلوا. 

 الصمت.



 

عنف، . حتى عندما ال يرغبن باستمرار الوبالمثل، قد يكون صعباً على النساء والفتيات اإلفصاح عن األمر عندما يعانين من العنف الجنسي

قد يشعرن بالعجز أو الخجل لإلفصاح عن ذلك لشخص آخر. هذا ما تكون عليه الحالة غالباً عندما تتعرض النساء والفتيات للتحرش 

جل ن بعد ذلك بخوقد يشعرالجنسي في األماكن العامة، بما فيها المواصالت العامة. يخيفهن التحرش، لكنهن يضطررن التزام الصمت. 

 مضاعف ألنهن لم يفصحن عن األمر، وقد يتم مساءلتهن فيما إذا كن هن المسؤوالت عن العنف الحاصل. 

الناس النساء والفتيات عن العنف الجنسي. يقولون بأن العنف الجنسي قد حصل بسبب تصرف النساء والفتيات بطريقة العديد من يلوم 

رفاتهن. يقولون بأنه ال يجب على النساء والفتيات التواجد في أماكن معينة في أوقات معينة من اليوم. سهن أو تصامغرية من خالل طريقة لب

، لذلك عليهن حماية أنفسهن أكثر. تسعى تكتيكات القاء اللوم هذه لجعل ممارسة الرجال للعنف وهشاتيقولون بأن النساء والفتيات ضعيفات 

، وتقويض الجهود الرامية إلى تعزيز موضوع المعتدينسلوكيات  النظر إلى عاً، واإلبتعاد عنالجنسي ضد النساء والفتيات أمراً مشرو

 المساواة بين الجنسين. 

 

 ؟ العنف القائم على النوع اإلجتماعي لماذا هذه رسالة رئيسية من رسائل 

د جزء عنف الجنسي مجرال مجابهةمثل تال . العنف القائم على النوع اإلجتماعي الوعي بشأن رفع ال يمكننا تجاهل العنف الجنسي في عمل 

لنوع العنف القائم على اإنه أمر أساسي لهذا العمل. يجب أن يركز كفاحنا ضد بل آخر من الجهود الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين. 

لمخاطر رار باستملواتي ال يمكن أن يتم تمكينهن فعالً في حين يتعرضن على معالجة العنف الجنسي ضد النساء والفتيات ال اإلجتماعي 

 التحرش واإلستغالل الجنسي ويعانين منها. 

يستمر استخدام العنف الجنسي ضد النساء والفتيات كأداة للحفاظ على عدم المساواة بين الجنسين. وهذا يحدث في أوقات السلم وأوقات 

رغباتهم ال يمكنهم التحكم ب وليس لكونهمالجنسي ضد النساء والفتيات ليس بسبب أن طبيعتهم عنيفة، بالحرب. يرتكب الرجال العنف 

الجنسية. يفعلون ذلك للحفاظ على هيمنتهم على النساء وتقوية األنظمة التي تضع المرأة في موقع أقل شأناً من الرجال وكتابعة للرجال. 

رجال ألعمال عنف الكانت هناك عدة أمثلة مؤخراً على ارتكاب ال ارتكاب العنف الجنسي،  وتزداد اإلدعاءات التي تقول بأنه يحق للرج

اللواتي لن يسمحن لهم بممارسة حقوقهم كرجال حقيقيين عبر تلبية احتياجاتهم أنهم يفعلون ذلك لمعاقبة النساء بدعاء اإلو نساء غرباءضد 

جهودنا للحديث عن العنف الجنسي مية لتمكين النساء. لذلك من الضروري مضاعفة الجنسية. تهدد هذه اإلدعاءات بشكل جدي الجهود الرا

 ضد النساء والفتيات ومنعه من الحدوث. 

 

 تحديات هذه الرسالة الرئيسية في سوريا 

 لفاعلة أنه منحيث تجد العديد من الجهات ا العنف القائم على النوع اإلجتماعي على أنه نوع معين من أنواع  يتم تحديد العنف الجنس

الصعب اثارة هذا الموضوع ومناقشته في المجتمعات. حيث أنهم يخشون من ردود الفعل العنيفة ضدهم وضد منظماتهم من قبل قادة 

لى نظر إويُ المجتمع والقوات المسلحة والرجال. كما أنهم يقولون بأنهم ال يملكون المعرفة والمهارات الالزمة لمناقشة هذا الموضوع بثقة. 

  على أنه أمر صعب للغاية. يافعينال والفتيانمع الرجال خاصة مناقشة العنف الجنسي 

على أنه متكرر الحدوث في المجتمعات السورية. فالنساء والفتيات يتعرضن  -أحد أشكال العنف الجنسي-تم تحديد اإلستغالل الجنسي 

إلى الخدمات والمساعدات. إن مرتكبي اإلستغالل الجنسي عادة ما يكونون  لخطر متزايد من اخضاعهن لإلستغالل الجنسي مقابل الوصول

ويفرضونها في مجتمعاتهم. هم يتحكمون بطرق الوصول إلى الخدمات والمساعدات. هذا األمر بشكل من الرجال الذين يحتكرون السلطة 

علوا ذلك، عليهم تحدي الوضع القائم بوجود هؤالء خاص يجعل من الصعب على الجهات الفاعلة مناقشة اإلستغالل الجنسي ألنهم كي يف

 الرجال األقوياء. 

هذه  ، وتأثيراتالنوع اإلجتماعيالعديد من أشكال العنف الجنسي غير معروفة ضمن المجتمعات السورية على أنها أفعال عنف مرتبطة ب

 ص ليأخذوا دور القيادة في مجتمعاتهم وعائالتهم بشكلبشكل خا يافعيناألفعال غير مفهومة بشكل جيد. هناك ضغط متزايد على الفتيان ال

ية رأسرع مما كان متوقعاً سابقاً، ويرجع ذلك في المقام األول لغياب الرجال البالغين. يشجع البناء اإلجتماعي للذكورية ضمن الثقافة السو

زاع اثبات الرجولة. وقد تفاقم هذا الوضع بسبب النعلى استخدام العنف، بما يشمل العنف الجنسي، ضد النساء والفتيات كوسيلة لممارسة و

نف الجنسي للع يافعينالذي استخدم فيه العنف ضد النساء كسالح حرب وأصبح سلوكاً طبيعياً. هذا األمر يزيد من خطر ارتكاب الفتيان ال

 من العنف الجنسي.  يافعاتويزيد من معاناة الفتيات ال

أنهم  اإلنتباه لهذه التحديات والتأكد من ميسريني لمناقشة العنف الجنسي في سوريا. يجب عل البعض التحديات عند السع هناك بالتأكيد

 تحت الخطر.  المحلياتمستعدون لتعريف العنف الجنسي ومناقشته بطرق ال تضعهم وال تضع منظمتهم أو النساء والفتيات 

 

  جعلت من خنوع النساء وتبعيتهن أمراً عادياً. معظم الناس قد يرى بعض أنواع  العنف متخلفة العنف الجنسي هو نتاج لثقافة

 الجنسي أو جميعها عادياً. 

  حتى في الحاالت التي يدعم فيها الرجل المساواة بين الجنسين، فإنه قد ال يزال يعتقد بأن لديه الحق في اجبار زوجته على

 و، ألنه يعتقد أنها ملُكه. ممارسة الجنس معه في الوقت الذي يختاره ه



 

  قد يتم ارتكاب العنف الجنسي من قبل رجال يملكون سلطة كبيرة، بما فيهم القادة في المجتمع والقوات المسلحة. قد يعارض

 هؤالء الرجال أي نقاش حول العنف الجنسي. 

 على  وجه الخصوص قد ينظرون إلى الجنسعلى  يافعونقد يتم استخدام العنف الجنسي أيضاً كوسيلة الكتساب القوة. فالفتيان ال

رين وأفراد آخ أقرانهمأنه طقس من طقوس التحول إلى الرجولة "الحقيقية". وقد يستبطنون هذا األمر وقد يتم تشجيعهم من قبل 

 بهذا الشكل.  والتصرف من ذكور العائلة للتفكير

 الناجية بعد اغتصابها. إن مفهوم الشرف هام للغاية في  قد يُنظر إلى الزواج اإلجباري على أنه طريقة لحفظ شرف العائلة أو

 المجتمع السوري. 

  تقع النساء والفتيات تحت خطر التعرض لمزيد من اإلهانات والعقاب إذا ما كشفن عن تعرضهن للعنف الجنسي. فمن الممكن أن

"جريمة الشرف" كما  -ية سمعة العائلةمن خالل الطالق. وقد يتعرضن أيضاً لخطر القتل من أجل حما اقتصادية عواقبيواجهن 

 . يُزعم

 

 الرّد على التعليقات واألسئلة الصعبة 

إن سبب معاناة الفتيات من العنف الجنسي ليس ألنهن ضعيفات، بل ألن الرجال  ."تعاني الفتيات من العنف الجنسي ألنهن ضعيفات"

يختارون ارتكاب العنف الجنسي ضدهن. قد يستطيع الرجل التغلب على الفتاة جسدياً، مقلالً من قدرتها على المقاومة. لكن الفتيات يقبعن 

ن. ال يستطعن الصراخ، ال يستطعن ايقاف العنف. يعرفن بأنه سيتم مسبقاً في موقع ضعيف، مما يعني حتى لو أردن المقاومة فلن يستطع

بشكل ر سلطة أكثفضحهن وبأنهن سيتلقين دعماً أقل، وقد يتم معاقبتهن أيضاً لما قد حدث لهن. تعاني الفتيات من العنف الجنسي ألن الرجال 

 غير منصف. 

 

عن قوة وهيمنة الرجال، ثم نقول بأنهم ال يستطيعون التحكم بأنفسهم؟ ." أليس من الغريب التحدث ال يستطيع الرجال التحكم بأنفسهم"

يستطيع الرجال التحكم بأنفسهم. يختار الرجال بأن ال يتصرفوا بعنف اتجاه الكثير من األشخاص خالل حياتهم اليومية، بما فيهم األشخاص 

 ألنهم يعرفون بأنهم من غير المرجح تعرضهم للمتاعب بسبب الذين يغضبونهم. يختار الرجال ارتكاب العنف الجنسي ضد النساء والفتيات

حاجة الرجال للكثير من الجنس هي جزء من التنشئة ذلك. ليس من الحق أيضاً اإلدعاء بأن الرجال لديهم حاجة بيولوجية للجنس. 

-نس جنسية. ينخرط الرجال عادة في الجاإلجتماعية بين الجنسين للرجال والتي تخبرهم بأن مستوى الذكورية لديهم مرتبط بسلوكياتهم ال

 ألنهم يرون في ذلك طريقة إلثبات أنفسهم بأنهم رجال حقيقيون.  -ويرتكبون العنف الجنسي

 

"تجلب بعض النساء التحرش ألنفسهن بسبب لباسهن الفاضح." إن قرار المرأة ما تلبسه غير مرتبط بموافقتها على ممارسة الجنس. ال 

نظر نشئته اجتماعياً ليتاليومية إلغراء الرجال أو اثارتهم. إذا قرأ الرجل مالبس المرأة بهذا الشكل، فهذا ألنه قد تم  تختار النساء مالبسهن

ن نستخدم أبداً نفس العذر للعنف ضد الرجال. لن نقول أبداً أن رجالً قد قُتل ألنه إلى النساء على أنهن أغراض جنسية متاحة فقط لمتعته. ل

  س غير مالئمة. مالبكان يرتدي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1F1الجلسة  -نساء: 1البرنامج 

 المشاركين من الجلسة السابقة نشاطتذكر بأن تبدأ بمراجعة 

 مقدمة إلى الجلسة

 . إن ممارسات التحرش الجنسي من قبل الرجال والفتيان ضديافعات" في هذه الجلسة، سوف نكتشف قضية التحرش الجنسي ضد الفتيات ال

 ما يتم التحدث عنها." ونادراً  مخفيةما تكون الفتيات عادة 

 : اطرح األسئلة1الخطوة 

  ِ؟ ما رأيك بها؟1حول حملة #أنا أيضا هل سمعت 

 ما هو "التحرش الجنسي"؟ 

 التي تحصل في مجتمعك؟ يافعاتما هي أنواع التحرش الجنسي ضد الفتيات ال 

 : اقترح2الخطوة 

فسر على أنه مزاح أو فقط مجرد يمكن أن يُ عترف به على أنه عنف. و" التحرش الجنسي هو شكل من أشكال العنف الجنسي. هو عادة ال يُ 

 ."يافعاتتسلية. إنه يجعل الحياة صعبة للفتيات ال

 : اكتشف 3الخطوة 

 نعم، ال، غير متأكد. :أعط كل مشارك مجموعة من ثالث بطاقات

"سوف أقرأ عليكم بعض السيناريوهات وأريد منكم أن تقرروا إذا كنتم تعتقدون أن السيناريو يظهر التحرش الجنسي )نعم( أو ال يظهر 

 )ال(. أو إذا كنتم غير متأكدين. قم باختيار البطاقة المناسبة، وضع هذه البطاقة أمامك.

 السيناريوهات هي:

 رأى فتاة جذابة في الباص. اندفع ليقترب منها وليقف إلى جانبها. ابتسم لها ولمس يدها. تىف: 1السيناريو 

 "أنت جميلة." "كوني صديقتي." صرخوا: مجموعة من الفتيان رأوا فتاة تعبر الشارع. 1السيناريو 

 البةطلها أنه رآها وأنه يعتقد أنها جميلة. أجابته،  فتاة على تطبيق الواتس أب. لم تجب الفتاة. اتصل مجددا، قائالً  معاتصل  فتى: 1السيناريو 

 أن تصبح صديقته ألنه يحبها.في . أرسل لها عدة رسائل كل يوم. أخبرها أنه لن يستسلم حتى توافق أال يعاود االتصال بها مجدداً 

 .هن يبدلن مالبسهنوأن يتجسسوا على الفتيات ب يأملونالفتيات. إنهم  قدوم باالختباء بشكل سري في الغرفة منتظرين فتيان: قام 1السيناريو 

 اإلجابة هي "نعم" في كل السيناريوهات األربعة.

 اعكس: 4الخطوة 

 للنقاش حول التحرش الجنسي. استجاب الفتياتاستخدم وقت التفكر لتكتشف كيف 

  لماذا برأيك يتحرش الفتيان جنسياً بالفتيات؟ 

  كيف يؤثر التحرش الجنسي على ما تقولينه لبناتك أو بنات أخواتك أو حفيداتك؟ 

  ما الذي لن تسمحين لهم بفعله بسبب مخاطر التحرش الجنسي؟ 

 



 

 

 

 

_____________________________________________ 
. شجعت 1212( كانت منتشرة جداً على وسائل التواصل اإلجتماعي بدأت بواسطة الفنانة الهوليودية أليسا ميالنو عام MeToo#حملة #أنا_أيضا )1

سرعة إلى ب ميالنو النساء والفتيات على كتابة #أنا_أيضا استجابة لتغريدتها فيما إذا كن قد تعرضن للتحرش أو اإلعتداء الجنسي. تحولت هذه الحملة

 1226. حركة "أنا أيضا" تم تأسيسها باألصل عام بانتشار العنف الجنسي ضد النساء والفتيات على مستوى العالمهدفها رفع الوعي حركة اجتماعية 

اللواتي نجين من العنف الجنسي. يُرجى اإلطالع على الموقع التالي لمزيد من التفاصيل  في المجتمعات منخفضة الدخل لمساعدة النساء الشابات 

www.metoomvmt.org  . 

 

 

 

 

 التدرب/التطبيق: 5الخطوة 

في  افعاتيالمشاركين على تعلم المزيد حول كيف تتأثر الفتيات الالنشاط سيشجع . عملي نشاطبعد هذه الجلسة هو  النشاط التدريبي

 مجتمعاتهم من التحرش الجنسي. 

تعرفينها جيداً. قد تكون فرداً من عائلتك. اسأليها ما الذي يقلقها، وخاصة فيما يتعلق بسلوكيات الفتيان في يافعة حددي فتاة . العملي النشاط

 مثل عمرها. 

 

 في بداية الجلسة القادمة. مناقشة نتائج أفعالهموضح بأنك ترغب من المشاركين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.metoomvmt.org/


 

 

 

 

 

 :1F2الجلسة  -نساء : 1البرنامج 

 . من الجلسة السابقة المشاركيننشاط تذكر بأن تبدأ بمراجعة 

 الجلسة إلى مقدمة

 "في هذه الجلسة سوف نبحث في قضية االغتصاب"

 : اطرح األسئلة1الخطوة 

  ؟"العنف الجنسي"ما هو 

  العنف الجنسي التي تحصل في مجتمعك؟ أنواعماهي 

 ماذا يحدث العنف الجنسي؟ل 

 : اقترح2الخطوة 

 داً أبغير مقبول  أمر إنهالحب.  أبداً على. االغتصاب ال يدل النساء والتحكم بهنذالل، إيذاء إلا لى، يدل عالسلطة علىغتصاب يدل "اإل

 (."الزوجللرجال فعله )من ضمنهم 

 : اكتشف3الخطوة 

 إلى فريقين  المشاركينقسم 

ور صدور عن حالة تتضمن االغتصاب. يمكنك أن تقرر كيف تريد أن تدير هذا الدور. يمكنه أن يكون نص درامي أو  لعب  م"أنا أريد منك

 ضمن ثالث خطوات." أدوارهمكل فريق سيطور . ثابتة

 تمشي في الطريق لوحدها. تم مهاجمتها واغتصابها من قبل غريب. ة: امرأ1الدور 

 . تم مهاجمتها واغتصابها من قبل زوجها.تجلس في منزلها لوحدها ة: امرأ1الدور 

من والناجي، و المعتدي عن عن االغتصاب،لدى المشاركين لتعلم ماهي المواقف التي  ميسرينكهذه األدوار بالنسبة لكم، الفكرة من أداء 

 كونوا قادرين على استعمال هذه المعلومات في القسم الثاني من النشاط.تأجل أن 

لكن ، اطلب منهم أن ترى أداء أدوارهم. افعل هذا لكل مرحلة من الدور، بعض الوقتولى من الدور ليطوروه. بعد أعط الفرق المرحلة األ

  سيعرضون كامل المسرحية عندما تكتمل. أنهم  احرص على

 هي: المسرحيةمراحل  

 : ماذا حدث؟1المرحلة 

 ؟ما الذي سبب حدوث ذلك :1المرحلة 

 ؟ذلكحدوث ماهي عواقب   :1المرحلة 

 باألسبابأعط كل مشارك قائمة 

للسبب الذي تظن  12. عليك أن تعطي الرقم األسباب بالترتيب تصنيف. أريد منك بتفاصيل أكثراالغتصاب  أسباب" أنا أود أن تستكشف 

 (.تأثيراً )السبب األقل  1 وصوالً إلى رقم، وهكذا 1، ثم 9لالغتصاب، ثم  األهمنه هو السبب أ

 :األسبابقائمة 

 رجال ال يستطيعون السيطرة على أنفسهمال 

 عدم المساواة بين الجنسين 

 نن أنفسهينساء ال يحمال 

 نساء يرتدين مالبس غير مالئمةال 

 نساء يخرجن لوحدهنال 

 رجال يريدون السيطرة على النساءال 

 ال يوجد حماية قانونية 

 رجال يحبون فعل هذاال 

 ا كانت زوجتهإذلجنس خاصة يحق للرجل ممارسة ا 

 ال ً ً  نساء يفعلن شيئا  خاطئا

 اجمع األجوبة. ،اكتمال تصنيفاتهم بعد

 هذا يمكن أن يكون وقت مثالي ألخذ استراحة، حيث ستكون بحاجة لبعض الوقت لحساب النتائج.

 مهتمة برؤية األصوات يتم فرزها.  قد تكونمن ذلك، يمكنك القيام بذلك أمام المجموعة التي  بدالً 



 

المفتاح هنا هو   كمناسبة إلكتشاف المواقف وتحديها. كل سبب على الرسم البياني. استخدم النتائج مقابلاألصوات وأظهر المجموع  اجمع

 للرجال. بالنسبة باالغتصاب وأن االغتصاب هو أمر طبيعي هن المالمات بشأنبأن النساء  الذي يقول تحدي المعتقد

 اعكس: 1الخطوة 

 كتشاف الحواجز لمناقشة االغتصاب.استخدم وقت التفكر ال

 غتصاب؟اإل بشأنالمة مال هي لماذا نعتقد أحيانا بأن المرأة 

 غتصاب؟يؤثر على المرأة التي تعرضت لإل كيف تعتقد أن هذا 

 غتصاب؟أن نتكلم بشكل علني عن اإل منا لماذا ال يريد الرجال 

 

 التدرب/التطبيق: 2الخطوة  

سوف يشجع المشاركين للتعلم أكثر حول كيف أن العنف الجنسي مخفي  النشاط. هذا التفكير نشاطبعد هذه الجلسة هو  النشاط التدريبي

 ً  في مجتمعاتهم. وأصبح طبيعيا

 ولح. ماذا قيل ما أخبرك بأن هذا خطير جداً  أحداً ن و ألأ ينلوحدك ألنك تعتقد يأن تخرج ينطيعتحالة عندما ال تس حددي. يرالتفك نشاط

 المحتمل على الوضع أو ال؟ معتديمن هو المسؤول عن الخطر؟ إلى أي مدى يتم لوم ال

 وضح بأنك ترغب بمناقشة أفكارهم في بداية الجلسة القادمة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : 1F3الجلسة  -نساء: 2البرنامج 

 المشاركين من الجلسة السابقة نشاطتذكر بأن تبدأ بمراجعة 

 لجلسةإلى امقدمة 

 ن ربما يساهمون في منع العنف الجنسي في مجتمعاتهم."يلجلسة، سوف نكتشف كيف أن المشارك" في هذه ا

 : اطرح األسئلة1الخطوة 

 عنف الجنسي تغيرت منذ بدأنا بالحديث عن هذه الفكرة؟حول النظرتك هل  -1

 العنف الجنسي في مجتمعك على حياة الفتيات؟ يؤثركيف  -1

 الفتيات؟ ضد الفتياننسي في مجتمعك من العنف الج يتم ارتكابلماذا  -1

 : اقترح2الخطوة  

ً هذا العمل سيكون مساحات لنتيجة ال" النساء يستطعن لعب دور فاعل في منع العنف الجنسي في مجتمعهن.      كثر وحيوات أ أكثر أمانا

 ...الخ."نأصدقائه، نأمهاته، نأخواته، نلبناتهطمأنينة 

 



 

 : اكتشف3الخطوة 

 في مجتمعك؟ بهاللتعريف  ما هي قضايا العنف الجنسي األكثر أهمية/استعجاالً   المشاركين:اسأل 

ن المشاركي من أي لم يتم طرحها من التي تعلم بوجودها في المجتمع لكن بعضهاقد ترغب بإضافة  اللوح الورقياكتب اإلجابات على 

 الجنسي(. التحرش، االستغالل الجنسي، )مثل

 . ى فريقينقسم المشاركين إل

ي ف يافعاتع الفتيات الحملة لرفع الوعي حول هذه القضية م بتشكيلستقومون كل فريق اختيار واحدة من هذه القضايا. يمكن ل" 

 ."التشكيلخالل عملية  نسأقوم بإرشادك .نكنمجتمعا

 واألقالم. باأللواح الورقيةزود كل فريق 

 وأعط المشاركين الوقت لالستجابة. المرة الواحدة، مرحلة واحدة من العمل في طرحر الحملة عن طريق يوجه تطو

 هي ومن تتضمن(. القضية )ما قم بوصف: 1المرحلة 

 للتفكير بهذه القضية. يافعاتللفت انتباه الفتيات ال ابداعيةطريقة  قم بإجراء عصف ذهني من أجل: 1المرحلة 

 ذه الحملة.: حدد ماذا سوف تحتاج لتنفيذ ه1المرحلة 

 تستجيب الفتيات وماذا سوف تقول/تفعل. قدحول كيف قم بإجراء عصف ذهني : 1المرحلة 

 ؟تحقق: حدد ماذا تريد أن 2المرحلة 

 لكل حملة. التغذية الراجعةفكار/األ/اتمساهمال  لتقديم مزيد من، واسأل المجموعة للحملةاسأل كل فريق ليقدم خطة 

 

 اعكس: 4الخطوة 

 بمواصلة حمالتهن.ترغبن النساء  كانتاستخدم وقت التفكر الكتشاف فيما اذا 

 حول العنف الجنسي؟ يافعاتلفتيات الالتحدث مع ابأنه من المهم  ينلماذا تعتقد 

 الحمالت؟ هذه نتعلم من هؤالء الفتيات عندما نجريقد  ين أنناماذا تعتقد 

 ل اجراء هذه الحمالت؟ياح ينكيف تشعر 

 

 التدرب/التطبيق: 2الخطوة 

 .أكثر  سوف تساعد المشاركين بتطوير حمالتهم النشاطات. هذه نشاطين عمليين عبارة عنهذا األسبوع  النشاط التدريبي

 .يافعاتدما تجريها مع الفتيات العنماذا . رتب وقت لفريقك لتلتقوا مجددا. ناقش حملتك وحدد من الذي سيفعل النشاط العملي

 

اء كل النس بمعاملة. ناقش قضية العنف الجنسي مع ابنك)أبنائك(. اشرح لهم ماذا تعلمت وكيف تتوقع منهم أن يقوموا عمليالنشاط ال

 والفتيات.

 

 

 وضح بأنك ترغب من المشاركين مناقشة نتائج أعمالهم في بداية الجلسة القادمة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2F1الجلسة  -يافعات: فتيات 1البرنامج 

 المشاركين من الجلسة السابقة نشاطتذكر بأن تبدأ بمراجعة 

 مقدمة إلى الجلسة

 . إن ممارسات التحرش الجنسي من قبل الرجال والفتيان ضديافعات" في هذه الجلسة، سوف نكتشف قضية التحرش الجنسي ضد الفتيات ال

 عنها."ما يتم التحدث  ونادراً  مخفيةما تكون الفتيات عادة 

 : اطرح األسئلة1الخطوة 

  ِحول حملة #أنا أيضا؟ ما رأيك بها؟ هل سمعت 

 ما هو "التحرش الجنسي"؟ 

 التي تحصل في مجتمعك؟ يافعاتما هي أنواع التحرش الجنسي ضد الفتيات ال 

 : اقترح2الخطوة 

فسر على أنه مزاح أو فقط مجرد يمكن أن يُ عنف. وعترف به على أنه " التحرش الجنسي هو شكل من أشكال العنف الجنسي. هو عادة ال يُ 

 ."يافعاتتسلية. إنه يجعل الحياة صعبة للفتيات ال

 

 : اكتشف 3الخطوة 

 نعم، ال، غير متأكد. :أعط كل مشارك مجموعة من ثالث بطاقات

التحرش الجنسي )نعم( أو ال يظهر "سوف أقرأ عليكم بعض السيناريوهات وأريد منكم أن تقرروا إذا كنتم تعتقدون أن السيناريو يظهر 

 )ال(. أو إذا كنتم غير متأكدين. قم باختيار البطاقة المناسبة، وضع هذه البطاقة أمامك.

 

 السيناريوهات هي:

 رأى فتاة جذابة في الباص. اندفع ليقترب منها وليقف إلى جانبها. ابتسم لها ولمس يدها. فتى: 1السيناريو 

 "أنت جميلة." "كوني صديقتي." صرخوافتيان رأوا فتاة تعبر الشارع. : مجموعة من ال1السيناريو 

لها أنه رآها وأنه يعتقد أنها جميلة. أجابته،  فتاة على تطبيق الواتس أب. لم تجب الفتاة. اتصل مجددا، قائالً  معاتصل  فتى: 1السيناريو 

 حبها.أن تصبح صديقته ألنه يفي . أخبرها أنه لن يستسلم حتى توافق . أرسل لها عدة رسائل كل يومطلبت منه أال يعاود االتصال بها مجدداً 

 .هن يبدلن مالبسهنوأن يتجسسوا على الفتيات ب يأملونالفتيات. إنهم  قدوم باالختباء بشكل سري في الغرفة منتظرين فتيان: قام 1السيناريو 

 اإلجابة هي "نعم" في كل السيناريوهات األربعة.

 



 

 اعكس: 4الخطوة 

 للنقاش حول التحرش الجنسي. استجاب الفتياتاستخدم وقت التفكر لتكتشف كيف 

 ه صعبا حول جلسة اليوم؟يما الذي وجدت 

 ينلماذا تعتقد  ً  بالفتيات؟ أن الفتيان يتحرشون جنسيا

 ؟نحياتهالتحرش الجنسي في  التعامل معأنه من غير المنصف أن على الفتيات  ينهل تعتقد 

 

 التدرب/التطبيق: 5الخطوة 

المشاركين باالستمرار بالتفكير حول ما يجب أن يتعلموه عن النشاط . سوف يشجع التفكير نشاطبعد هذه الجلسة هو  النشاط التدريبي

 التحرش الجنسي.

يكون ال. سؤالكم ساليوم. في بداية الجلسة القادمة، سأطلب منكم كتابة هذا السؤ تعلمناه . حاول أن تفكر في سؤال حول ماالتفكير نشاط

 ً  ولن يعلم به أحد آخر. بكم خاصا

 

 وضح بأنك سوف تبذل قصارى جهدك لإلجابة عن األسئلة في بداية الجلسة القادمة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 2F2الجلسة  -يافعات: فتيات 1البرنامج 

 المشاركين من الجلسة السابقة. نشاطتذكر بأن تبدأ بمراجعة 

 مقدمة إلى الجلسة

 " في هذه الجلسة، سوف نبحث في مسألة الموافقة."

 

 : اطرح األسئلة1الخطوة 

 يجب أن تفعل شيئا ما أو ال؟ هكيف تعلم بأن .1

 ماذا تفعل إذا علمت بأنه ال يجب عليك فعل شيء ما، لكن شخص آخر أخبرك بفعله؟ .1

ً شخص أنكيف تعلم  .1  على قيامك بشيء ما؟وافق  ما ا

 

 اقترح :2الخطوة 

 أن لألشخاص، هذا يعني أن كل شخص معني يجب أن يوافق على كل ما يحدث في كل األوقات. يمكن لكي يكون الجنس بالتراضي" 

 . يمكنهم إعطاء الموافقة ومن ثم التراجع عنها."إعطاء الموافقة يرفضوا

 

 : اكتشف3الخطوة 

 وافقة.مموافقة، عدم  -إشارتين على الحائطبقم بتعريف المشاركين 

 "سأقوم بتقديم بعض السيناريوهات. قرروا فيما إذا كان هناك موافقة من عدمها في كل سيناريو."

 السيناريوهات هي:

: رجل تزوج بامرأة. يمارسون الجنس بشكل منتظم، لكن المرأة أخبرت زوجها بأنها ال ترغب بممارسة الجنس في إحدى 1السيناريو 

 لى ممارسة الجنس.المناسبات. الرجل أجبر زوجته ع

الجنس معها  ارسمنفس السرير. الفتى على نترنت. لقد تقابلوا وناموا سوية فتاة شابة تعرفت على فتى كانت تحادثه على اال    :1السيناريو 

 بينما هي نائمة.

لها إذا كانت ترغب بممارسة البس. لم يمارسوا الجنس من قبل. الرجل سأم: رجل وامرأة يتبادالن القبل على السرير بدون 1السيناريو 

 الجنس. هي وافقت.

 (. الخيارات هي:الظهورألنهم خائفين من نفس الخيار) لكل المشاركين  انتقاء بإمكانك تكييف هذا النشاط لتجنب

 ه. ل اختيارهم، ومن ثم مشاركة السيناريو الخاص بهم والسبب وراء كثنائيقم باعطاء السيناريو إلى ثنائي واطلب منهم أن يقرروا 

 .للدفاع عن عكس ماقاموا باختيارهاطلب من المشاركين مناقشة 

  .تعط  قسم المشاركين إلى فريقين. قم بإعطاء التعليمات لكل فريق بأن يأتوا بسبب واحد قوي لماذا أعطيت الموافقة ولماذا لم 

 

 اعكس: 4الخطوة 

 سة اليوم.م المشاركون في جلاستخدم وقت التفكر لمناقشة ماذا تعلّ 

  على إعطاء الموافقة بحرية أو ال؟ اً بأن تكون قادر من الضروريلماذا 

 على الرغم من أنها ال تريد ممارسة  ،هل بإمكانك أن تفكر بأي حالة يكون فيها من الصعب على الفتاة أن تقول فيها ال للجنس

 الجنس؟ 

  ؟هالممارسة الجنس مع موافقة الفتاةلماذا تعتقد أنه في بعض األحيان يظن الفتيان بأنهم ليسوا بحاجة إلى 

 

 التدرب/التطبيق: 5الخطوة 

  متى يتم حرمانهم من حق اإلختيار. . سوف يساعد المشاركين في ادراكمالحظةبعد هذه الجلسة هو نشاط  النشاط التدريبي

ً . حدد المالحظةنشاط   عرتبماذا شحول شيء ما يؤثر بك. من اتخذ القرار؟ هل توافق على القرار؟  تم فيه اتخاذ قرار بالنيابة عنك موقفا

 عند عدم سؤالك عن موافقتك؟ 

 

 مالحظاتهم في بداية الجلسة القادمة. تكمن المشاركين مشارك بأنك تريدوضح 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2F3الجلسة  -يافعات: فتيات 1البرنامج 

 تذكر بأن تبدأ بمراجعة ألفعال المشاركين من الجلسة السابقة.

 مقدمة إلى الجلسة

 تجربة العنف الجنسي. قد اختبروافي خطر أو م ربما ه نالذي أقرانك" في هذه الجلسة، سوف نكتشف قضية كيفية دعم 

 

 : اطرح األسئلة1الخطوة 

 الفتيات اللواتي في عمرك في مجتمعك؟ منه الجنسي التي تخاف هي أشكال العنفما .1

ً هل تحدثت  .1  أصدقائك حول العنف الجنسي؟ مع يوما

 إذا أثار أحد أصدقائك موضوع العنف الجنسي معك؟ستكون استجابتك  أن ينكيف تعتقد .1



 

 

 : اقترح2الخطوة 

 معني."لشخص الاخصوصية  يحافظ على. كل الدعم يجب أن له واالستجابة لمنع العنف الجنسي اساسيلألصدقاء هو عنصر  تقديم الدعم"

 

 : اكتشف3الخطوة 

 أو قم باستخدام صورة من مجلة. اللوح الورقيقم بتحضير صورة لفتاة شابة. يمكنك أيضا أن ترسمها على 

 قم بدعوة المشاركين للوقوف أمام الصورة.

 

 حول كيفية تقديم الدعم لألصدقاء الذين عانوا من العنف الجنسي. نفكرأريد أن 

 تحتاج؟" قد تخيلوا أن هذه الفتاه في الصورة قد تعرضت لالغتصاب. ماذا

 قم بدعوة المشاركين لكتابة إجاباتهم على الصورة.

 جاباتهم.قسم المشاركين إلى ثالث فرق. أعط كل فريق سؤال واطلب منهم تحضير عرض تقديمي قصير عن إ

 

 " أريد من كل فريق أن يفكر بإجاباتكم عن السؤال. إن السؤال متعلق بالفتاة التي في الصورة."

 األسئلة هي:

 ما الذي قد يشكل صعوبة عليها إلخبارك أو إخبار شخص آخر عن الذي حدث لها؟ 

 ما الذي قد يشكل صعوبة عليك لالستماع لها؟ 

  الوضع؟ لىأطلعتك عماهي مسؤولياتك اآلن بعد أن 

 

 .ثنائياتقم بفصل المجموعة إلى 

 "" سأعطي كل شخص بعض التعليمات. هذه التعليمات سوف تكون مختلفة لكل شخص في الثنائي.

ً : أخبر قصة عن Aالتعليمات للشخص   .موقف كنت فيه محبطاً حقا

 لماذا:: بينما يتحدث شريكك، قم بعمل أربع أشياء بدون أن تخبرهم Bالتعليمات للشخص 

 ال تنظر إليهم وهم يتحدثون

 قم بمقاطعتهم وإخبارهم ماذا تعتقد أنهم يجب أن يفعلوا

 قم بالتلويح ألحد أصدقائك في الغرفة

ً قم بالتحديق في الشخص الذي يتحدث   وال تقل شيئا

 واسأل بعض األسئلة: معاً مجدداً المجموعة  اجمعبعد بعض الوقت، 

 ؟قصتكما قمت بإخبار  ك عندما هو شعور

ً  أمراً  مشاركة قصتك من ما الذي يجعل  ؟صعبا

 ما الذي يجعلها أسهل؟

 أن نصبح مستمعين أفضل ألصدقائنا؟ بإمكانناكيف 

 اعكس: 4الخطوة 

 ً ً  استخدم وقت التفكر الكتشاف ما الذي قد يكون مهما  عند تقديم المساعدة لصديق عانى من العنف الجنسي. أيضا

 لماذا الخصوصية مهمة؟

 مهم؟الفعال االستماع لماذا 

 ماهي حدود ما يمكنك فعله عندما يعاني صديق من حادثة جدية للعنف الجنسي؟

 

 التدرب/التطبيق: 5الخطوة 

 .عمليبعد هذه الجلسة هو نشاط  النشاط التدريبي

ً  كيخبرك صديق حتى. انتظر العملينشاط ال ً  شيئا ً  ما هذا األسبوع. ليس من الضروري أن يكون موضوعا  أن يكون من الممكن. جديا

 .بتجربة االستماع الفعالأي شيء يريدون قوله لك. قم  بخصوص

 وضح بأنك ترغب بسماع تجاربهم  في بداية الجلسة القادمة.

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3F1الجلسة  -رجال: 1البرنامج 

 المشاركين من الجلسة السابقة نشاطتذكر بأن تبدأ بمراجعة 

 مقدمة إلى الجلسة

 سنكتشف في هذه الجلسة العنف الجنسي، وندرس لماذا تكون بعض أنواع العنف الجنسي غير واضحة." " 

 : اطرح األسئلة1الخطوة 

  بناءاً على ما اكتشفناه في الجلستين السابقتين، كيف يمكن أن تصف "العنف الجنسي" لشخص لم يسمع بهذا المصطلح من قبل؟ 

  هل يوجد أنواع مختلفة للعنف الجنسي؟ 

  ماهي أنواع العنف الجنسي المختلفة؟ 

 : اقترح2الخطوة 

نحن غالباً ما نفكر بالعنف الجنسي على أنه اعتداء جنسي أو اغتصاب يحدث ضد النساء بواسطة شخص غريب. يمكن أن يحدث العنف " 

المرأة، بما في ذلك أفراد العائلة. يوجد بعض أشكال شائعة جداً للعنف الجنسي في المنزل. من الممكن ارتكابه من قبل شخص تعرفه 

بالمساواة  واإلعتقاد الضعيف لنوع اإلجتماعيالجنسي، يمكن لها أن تؤثر على النساء والفتيات يومياً. إن اإلعتقاد القوي بالصور النمطية ال

 لجنسي ضد النساء."  بين الجنسين هما السببان الرئيسيان وراء ارتكاب الرجال العنف ا

 

 : اكتشف 3الخطوة 

 قم بتحضير ثالثة ألواح وعلقها على الجدار واكتب عليها: إنه عنف جنسي، إنه ليس عنف جنسي، ال نعرف. 

تطع س"سأعطيكم بعض السيناريوهات. أريد منكم تحديد فيما إذا كان السيناريو يمثل عنف جنسي أم ال. يمكنكم اختيار "لست متأكداً" إذا لم ت

 أن تقرر. يجب أن يكون القرار قرار مجموعة ويجب أن يكون متفق عليه باإلجماع. لذا يجب أن تناقشوا كل سيناريو بالتفصيل." 

 السيناريوهات هي: 

يكونا ل : أحب محمود فتاة في الحّي. أتيحت لهما الفرصة في بعض المناسبات للقاء والتحدث. كانت لديهما الفرصة في أحد األيام1سيناريو 

ها ل بمفردهما. بدأ كل منهما بتقبيل اآلخر. أقنعها محمود بخلع ثيابها. أطاعته لكنها كانت محرجة ومنزعجة. قررت بأنها تريد أن تغادر. قال

 ن يفعلمحمود أنه من األفضل لها أن تمارس الجنس معه. قال بأنه لن يخبر أحداً بذلك إن فعلت. طلبت منه أن ال يخبر أحداً. قال بأنه ل

 طالما أنها موافقة على ممارسة الجنس معه. 

اعتاد محمد على مضايقة الفتيات في القطار. كلما ابتسمت له فتاة أو ضحكت يحاول لمس جسدها. مع ذلك تضحك وتبتسم : 1سيناريو 

 بذلك.  بعض الفتيات على أفعاله ويعتقد محمد بأن الفتيات تعجبهن هذه األمور. هو علّم أصدقائه كيف يقومون

. يأتي خالد في بعض األحيان إلى المنزل متأخراً وتكون فاطمة في حياة جنسية ممتعةاولديهم: خالد وفاطمة متزوجان منذ سنتين 1سيناريو 

 ذلك الوقت نائمة. عادة ما يقوم خالد بايقاظها ليطلب منها ممارسة الجنس. حتى لو لم تكن فاطمة ترغب بذلك تنصاع لخالد. 



 

. ابه سقطت ثيشد ثيابه إلى أن بدأوا بضايقوه و. يافعينكان عدنان يمشي إلى المنزل عندما مّر بجانب مجموعة من الفتيان ال :1سيناريو 

  يشعر بالحرج ويعود إلى المنزل. الفتى

 

 اعكس: 4الخطوة 

 ما الذي يعرفه المشاركون عن العنف الجنسي. استخدم وقت التفكر الكتشاف 

  ما الذي تعلمته عن العنف الجنسي اليوم؟ 

  لماذا يحدث العنف الجنسي برأيك؟ 

  ما هي عواقب العنف الجنسي برأيك؟ 

 

 التدرب/التطبيق: 5الخطوة 

نظر في األغلب إلى لماذا ال يُ ركين باالستمرار بالتفكير التفكير سوف يشجع المشا نشاط. التفكير نشاطبعد هذه الجلسة هو  النشاط التدريبي

 العنف الجنسي على أنه عنف.  

بغض النظر عن  . للعنف القائم على النوع اإلجتماعيعن األنواع المختلفة في الجلسات السابقة  تعلمناه . حاول أن تفكر في ماالتفكير نشاط

 اإلغتصاب )العنف الجسدي(، كيف يمكن أيضاً ارتكاب العنف الجنسي؟ 

 

 في بداية الجلسة القادمة. أفكارهم تكمن المشاركين مشارك تريد بأنكوضح 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 3F2جلسة  -: رجال3البرنامج 

 المشاركين من الجلسة السابقة نشاطتذكر بأن تبدأ بمراجعة 

 مقدمة إلى الجلسة

 ." تؤثر على الرجال والنساء بشكل مختلف الخطر االعنف الجنسي، وكيف أن هذ خطرسنكتشف في هذه الجلسة " 

 : اطرح األسئلة1الخطوة 

 ما هي بعض المخاطر التي يواجهها الناس بانتظام في مجتمعك؟  .1

 هل تؤثر هذه المخاطر على الجميع بنفس الشكل؟  .1

 ما هي بعض األسباب لوجود هذه المخاطر؟  .1

 

 : اقترح2الخطوة 

في الخطر  النساء والفتيات التفكيريجب على العنف الجنسي يختلف عن رد فعل الرجال والفتيان.  خطرإن رد فعل النساء والفتيات على " 

 ." بشكل أكبرفي 

 

 : اكتشف 3الخطوة 

قطعة من حبل أو خيط. و صلوه من طرف الغرفة إلى الطرف اآلخر، أو اطلبوا من اثنين من المتطوعين ليمسك كل منهما بإحدى حضروا 

 نهايتي الحبل.

عالمات )مطاطة على سبيل المثال(على الحبل، مفصولة عن بعضها. اشرح للمشاركين بأن كل عالمة تمثل وقت مختلف في  1اربطوا 

 الحياة اليومية لشخص من مجتمعهم.

 تشير إلى وضعية  الشخص عندما يكون وحيداً في المنزل .  1العالمة   

 لى سبيل المثال في العمل, أو يشتري طعاماً، أو ذاهب إلى المدرسة..(تشير إلى وضعية الشخص خارج منزله )ع 1العالمة   

 أو احتفال..(مهرجان تشير إلى وضع الشخص عندما يحضر مناسبة اجتماعية ) مثل،  1العالمة   

 تشير إلى وضع الشخص عندما يكون نائماً. 1العالمة   

 أة في مجتمعاتهم. سوف نبدأ بالرجل." أريد منا جميعا ان نمشي عبر الحياة اليومية للرجل و المر

 سوف أسألكم بعض األسئلة لقيادة الحوار عن األنواع المختلفة للمخاطر التي يواجهها الرجل عند كل عالمة"

 تحركوا من عالمة إلى عالمة مع توجيه بعض األسئلة.

 األسئلة هي :

 مما يخاف الشخص اآلن ؟     

 ؟ماهي المخاطر التي يواجهها اآلن      

 ممن يخافون اآلن ؟     

 مإذا يجب ان يفعلوا لحماية نفسهم حينها ؟     

 أعد هذا النشاط من خالل سؤال المشاركين عن يوم اعتيادي لمرأة من مجتمعهم.

 إذا لم يحدد المشاركون خطورة العنف الجنسي بشكل منفصل،يمكن ان تضيف بعض األسئلة،

 الشخص في هذه اللحظة ؟ماهي مخاطر العنف الجنسي التي يواجهها 

 مإذا يفعل األشخاص  في هذه الوقت من اليوم ليحموا  انفسهم من العنف الجنسي ؟ 

 

 اعكس: 4الخطوة 

اإلختالفات بين تجارب الرجال وتجارب النساء في مجتمعهم فيما يتعلق بكيفية استجابتهم لخطر العنف استخدم وقت التفكر الكتشاف 

 . الجنسي

  النساء؟  ها لدىمخاطر العنف الجنسي لدى الرجال عنلماذا تختلف 

  هل الحظت هذا اإلختالف سابقاً؟ إذا لم تكن قد الحظت، لم  ال؟ 

  كيف تشعر إزاء معرفة أنه يتوجب على النساء القيام بهذه األمور لحماية أنفسهن من العنف الجنسي من قبل الرجال؟ هل هذا

 األمر عادل برأيك؟ 

 



 

إذا توفر الوقت، وإذا شعرتم بأن المجموعة قادرة على خوض النقاش، تستطيعون اإلستعانة ببعض األسئلة اإلضافية الكتشاف العنف 

 الجنسي والرجال. 

 

  هل يمكن للرجال أيضاً أن يعانوا من العنف الجنسي؟ 

  هل أنت واع لهذا األمر في مجتمعك؟ 

  العنف الجنسي؟ كيف يتعامل الرجال )والفتيان( مع مخاطر 

 

 التدرب/التطبيق: 5الخطوة 

ركين لإلستمرار في التفكير حول كيفية استجابة الرجال والنساء لمخاطر العنف الجنسي افي هذه الجلسة سيشجع المش النشاط التدريبي

 بشكل مختلف في مجتمعهم. 

 

 . المراقبة نشاطأو  الحوار نشاطركين اختيار ااطلب من المش

 

. حاور امرأة تعرفها، قد تكون هذه المرأة هي زوجتك أو أختك أو أمك أو ابنتك. اسألها فيما إذا كانت تشعر باألمان في الحوار نشاط

 مجتمعها، في كل األوقات. اسألها فيما إذا كانت قلقة حيال العنف الجنسي. اسألها ماذا تفعل لحماية نفسها من العنف الجنسي عندما تكون

 خارج المنزل. 

 

. اذهب إلى موقع معين في مجتمعك. قد يكون هذا المكان شارعاً أو حديقة أو مدرسة أو أي مكان عام. ال يجب أن يكون مكاناً المراقبة نشاط

 خاصاً. فكر كيف من الممكن أن يبدو الوضع بالنسبة لرجل ما فيما إذا كان لوحده في هذا المكان بعد حلول الظالم. فكر كيف من الممكن أن

وضع بالنسبة إلمرأة ما فيما إذا كانت لوحدها في هذا المكان بعد حلول الظالم. ما هي المخاوف الموجودة لدى الرجل ولدى المرأة؟ يبدو ال

 ماذا يفعل الرجل وماذا تفعل المرأة لتقليل مخاطر العنف الجنسي في هذا المكان؟ 

 

 الجلسة القادمة.   نتائج أفعالهم في بداية تريد منهم مشاركتك ن بأنكاركيوضح للمش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : 3F3جلسة  -: رجال3البرنامج 

 جلسات السابقة .المشتركين من النشاط تذكر البدء بمراجعة 

 مقدمة إلى الجلسة:

 في هذه الجلسة سوف نكتشف كيف يمكن للمشاركين المساهمة بمنع العنف الجنسي في مجتمعهم.     

 األسئلة التالية : اطرح1الخطوة 

 هل تغيرت وجهة نظرك تجاه العنف الجنسي منذ بدأنا التكلم عن هذا الموضوع؟ .1

 ؟ كيف يمكن للعنف الجنسي في مجتمعك أن يوثر على حياة الفتيات .1

 ؟ لماذا يتم ارتكاب العنف الجنسي من قبل الفتيان ضد الفتيات .1



 

 

 اقترح: 2الخطوة 

ي في مجتمعاتهم. ونتائج هذا العمل سوف تجعل األماكن أكثر أماناً كما ستوفر "يمكن للرجال أن يلعبوا دورا مهماً في منع العنف الجنس

 حياة آمنة لفتياتهم، أخواتهم، أمهاتهم، صديقاتهم الخ.." 

 

 اكتشف: 3الخطوة 

 ما هي قضايا العنف الجنسي األكثر أهمية/الحاحاً التي يجب التطرق لها في مجتمعكم؟ :اسأل المشاركين 

ثل مذكرها )اكتبوا اإلجابات على اللوح. وربما ترغبون بإضافة األشياء التي تعلم أنها موجودة في المجتمع لكن المشاركين أغفلوا 

 االستغالل الجنسي و التحرش الجنسي(.

 قسم المشاركين إلى فريقين.

ي مجتمعاتهم. ف يافعينجاه هذه القضايا لدى الفتيان ال" كل فريق يستطيع اختيار أحدى هذه القضايا. قم بتطوير حملة لرفع مستوى الوعي ت

 سأرشدكم خالل عملية التطوير." 

 زود كل فريق بألواح و أقالم.

ر هذه الحملة من خالل تقديم مرحلة واحدة من العمل في كل مرة، و افسح المجال للمشاركين في هذا الوقت ليستجيبوا لهذه يقم بتوجيه تطو

 المرحلة.

 وصف القضية ) ما هي و من هم األشخاص المعنيون(.: 1المرحلة   

 بالتفكير في هذه القضية. والتركيز يجب أن يكون منصباً لتغيير يافعين: العصف الذهني هو طريقة مبتكرة إلشراك الفتيان ال1المرحلة   

 موقفهم تجاه هذه القضية.

 : تحديد ماذا ستحتاجون لتنفيذ هذه الحملة.1المرحلة  

 : عصف ذهني حول كيفية استجابة الفتيان وماذا سوف تعملون/تقولون.1المرحلة  

 : تحديد ما تريدون تحققيقه.2المرحلة  

 اطلب من كل فريق تقديم خطة حملته، و اطلب من المجموعة تقديم المزيد من المدخالت/األفكار/التعليقات على كل حملة.

 

  اعكس: 4الخطوة 

 إلكتشاف فيما اذا أراد الرجال متابعة حمالتهم. وقت االنعكاساستفد من 

 ما هي برأيك أهمية اشراك الفتيان في موضوع العنف الجنسي ؟ 

 ماذا يمكن أن نتعلم برأيكم من الفتيان عندما نقوم بهذه الحمالت ؟ 

 ما هو شعورك حول اجراء هذه الحمالت ؟ 

 

 التدرب/التطبيق: 5الخطوة 

 سوف تساعد المشاركين في تطوير حمالتهم بشكل أكبر.النشاطات . هذه نشاطانهو الجلسة في هذه  النشاط التدريبي

 . افعينيسيفعل ماذا عندما تقوم بإجراءالحملة مع الفتيان ال منرتب وقتاً لفريقك ليجتمع مرة أخرى. ناقش حمالتك و حدد . النشاط العملي    

 اشرح لهم ما تعلمته وكيف تتوقع منهم أن يعاملوا النساء والفتيات.   ابنك )أو ابناءك(.. ناقش قضية العنف الجنسي مع النشاط العملي    
 

أن  تحتاج  إلى التأكد منوخالل وقت المراجعة، سفي بداية الجلسة القادمة.  نشاطاتهمنتائج  ككين بأنك تريد منهم مشاركتاروضح للمش

 .افعيني، وتهدف الى تغيير المواقف تجاه العنف الجنسي بين الفتيان الالعنف القائم على النوع اإلجتماعي الحمالت تركز على منع 

 سيتطلب تنفيذ أي حمالت أخرى دعماً اضافياً منك.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  4F1 الجلسة -يافعين: فتيان 4البرنامج 

 الجلسة السابقة. المشاركين من نشاطتذكر بأن تبدأ بمراجعة 

 مقدمة إلى الجلسة

 هو عنصر هام لفهم لماذا يحدث العنف الجنسي." الهوية الجنسية فهم. إن الهوية الجنسية" في هذه الجلسة، سوف نبحث في موضوع 

فة، يجب أسئلة سخيمكن أن تكون هذه فكرة صعبة وغير مريحة بالنسبة للفتيان، لذلك من المهم أن يتم بدء الجلسة بذكر أنه ليس هنالك ي

ً على الفتيان أال يشعروا بالحرج من المشاركة أو المناقشة، وأن كل شيئ يتم مناقشته   المجموعة. ضمن سيكون سريا

 : اطرح األسئلة1الخطوة 

  ؟الحميميةكيف يتعلم الفتيان في مجتمعك حول العالقات 

  ؟والهوية الجنسيةعن الجنس  اإلجتماعي وسائل التواصلماهي طبيعة المعلومات التي يحصل عليها الفتيان من 

  وماذا يقولون؟والهوية الجنسيةمن يقوم بتعليمكم أيضا حول الجنس ، 

 : اقترح2الخطوة 

كيف نحترم أنه يجب علينا وعلى اآلخرين التحكم بكيفية  يعلمنالعب دورا هاما في الحماية من العنف، ألنه ت الهوية الجنسية"فهم أن 

 استخدام أجسادنا."

 : اكتشف3الخطوة 

 على األرض واطلب من مشارك متطوع أن يستلقي عليها. واطلب من مشارك آخر أن يرسم حدوده. ة ألواح مجتمعةقم بوضع ثالث

أعط كل مشارك بعض البطاقات الفارغة وقلم. ثم اطلب منهم أن يقوموا بكتابة كل المواضيع التي قد تواجه أو تقلق الفتيان في أعمارهم. 

 واحد على البطاقة. أمريقوموا بكتابة يجب أن 

. على سبيل المثال، إذا كان الشأن ها تنطبق عليهالذي يظنون أن على صورة اإلنسان في الجزءاطلب من المشاركين أن يضعوا البطاقات 

ناسلية. إذا كان شعور، هو شيء ما يفكرون به، سيكون مكانه على الرأس. إذا كانت مسألة جنسية، سيكون مكانها في منطقة األعضاء الت

 سيكون مكانه على القلب. 

 انتظر حتى يقوم المشاركون بوضع بطاقاتهم على صورة اإلنسان.



 

ً وقت مرحلة اليفعيمكن أن تكون  ً عصيب ا ً ومشوش ا لتعامل هناك الكثير من التغيرات الجسدية والنفسية ل ، حيث أنبالنسبة للعديد من الفتيان ا

ً  يافعة وكل معها. هذه التغيرات طبيعي غيرات في الت. اليوم سوف نقوم بمناقشة بعض القضايا حول سيختبرها بطريقة أو بأخرى تقريبا

 . أجسامنا

وأعط كل فريق بطاقة تحدد فكرة النشاط الجنسي، ين، منها على األقل ثالث مشاركتحوي كل  ، حيثقسم المشاركين إلى أربع مجموعات

أفكار  فريقين وإعطاء كل فريق اثنتين منب اإلستعانةتعريف للفكرة وسؤال لمناقشته. إذا كان العدد الكلي للمشاركين قليل جدا، بإمكانك 

ً النشاط الجنسي   عن واحدة. عوضا

 الهوية الجنسية: 1المجموعة  

 على اهتماماتنا ورغباتنا الجنسية. بناءاً ريف عن أنفسنا كيفية التع يه الهوية الجنسية

 ؟ما هو عدد أنواع الهويات الجنسية الموجودة

 : الشهوانية1المجموعة 

 تستقبل أجسادنا الشهوة وتمنحها. الشهوانية هي كيف 

 ؟تي تتضمن المتعةالنشاطات ال أنواهماهي 

 الحميمية: العالقة 1المجموعة 

 العالقات.المتعلق بزء من النشاط الجنسي هي ج الحميميةالعالقة 

 من أجل عالقة صحية؟ المطلوبما هو 

 : الصحة الجنسية1المجموعة 

 التناسلية. ائناوأعضالصحة الجنسية تتضمن سلوكنا المرتبط بإنجاب األطفال. االستمتاع بالسلوك الجنسي، والحفاظ على صحتنا الجنسية 

 الفتيان في مجتمعك؟ ماهي قضايا الصحة الجنسية التي تواجه

اطلب من الفرق أن يقوموا بتقديم ملخص لنقاشاتهم. قم باستخدامها كفرصة لإلجابة على أي سؤال يملكونه ولتشجيعهم للتفكير حول كيف أن 

 هذه المواضيع قد تكون مختلفة بالنسبة للفتيات.

 هل يوجد أي شيء تود أن تعرفه عن هذا الموضوع؟ 

  مختلف ن يكونأ هذا الموضوعل يمكنكيف ً  بالنسبة للفتيات؟ ا

قم بجمع بطاقات موضوع النشاط الجنسي وضعها على األرض. خذ بطاقة كبيرة واكتب عليها كلمة "سيطرة" في منتصفها. قم بوضع هذه 

ً البطاقة بحيث تغطي   البطاقات األربعة األخرى. كلياً أو جزئيا

ددة ثلة محالنشاط الجنسي للتحكم بشخص آخر. قم بطلب أم ند يستخدمول كيف أن بعض األشخاص قحو التحدثاطلب من المشاركين 

 بمواضيع النشاط الجنسي األربعة.رتبط كيف يمكن لهذا أن ي

  ؟ةالجنسي الهويةماذا بمكن للشخص أن يفعل لمنع أحد ما من التعبير عن 

  الشهوانية؟ إلنتهاكماذا يمكن للشخص أن يفعل 

  بالعالقة الجنسية مع شريكه؟كيف يمكن للشخص أن يتحكم 

 بأي الطرق يمكن أن يتم السيطرة على الصحة الجنسية لألشخاص؟ 

 اعكس: 4الخطوة 

 الفتيان حول المواضيع التي تمت مناقشتها اليوم. شعور للتأكد مناستخدم وقت التفكر 

  ً  حول جلسة اليوم؟ ما الذي وجدتموه صعبا

  فيها هذه المواضيع ضمن مجموعة؟هل هذه المرة األولى لكم التي تناقشون 

 أنك قد قمت بتعلمه ليساعدك في فهم حياتك بشكل أفضل؟بكفتى  هما الذي تعتقد 

 : تمرن5الخطوة 

 .لميول الجنسيايشجع المشاركين في االستمرار بالتفكير حول ما يرغبون بتعلمه عن . سريالتفك نشاطبعد هذه الجلسة هو  النشاط التدريبي

حول ما تعلمناه اليوم. في بداية الجلسة القادمة، سأطلب منكم كتابة هذا السؤال. سؤالكم  يخطر في بالك. حاول أن تفكر بسؤال ريالتفك نشاط

 ً  ولن يعلم أحد آخر بأنكم سألتموه. سوف يكون خاصا

 وضح بأنك ستقوم ببذل قصارى جهدك لإلجابة عن جميع األسئلة مع بداية الجلسة القادمة.

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4F2الجلسة  -يافعون: الفتيان ال1البرنامج 

 المشاركين من الجلسة السابقة نشاطتذكر بأن تبدأ بمراجعة 

 مقدمة إلى الجلسة

 ."مسألة الموافقة"في هذه الجلسة، سوف نبحث 

 : اطرح األسئلة 1الخطوة 

1.  ً  أو ال؟ كيف تعلم بأنك يجب أن تفعل شيئا ما

 يجب عليك فعل شيء ما، لكن شخص آخر أخبرك بفعله؟ماذا تفعل إذا علمت بأنه ال  .1

 ى قيامك بشيء ما؟ما قد وافق علشخص  بأنكيف تعلم  .1

 : اقترح 2الخطوة 

، هذا يعني أن كل شخص معني يجب أن يوافق على كل ما يحدث في كل األوقات. األشخاص يمكن أن لكي يكون الجنس بالتراضي

 ن ثم التراجع عنها."وم الموافقة. يمكنهم وال يوافقوايرفضوا 

 : اكتشف3الخطوة 

إشارة حمراء، وإشارة برتقالية وإشارة خضراء. اطلب منهم تحديد ماذا تعني   -ثالث إشارات مرورية على الحائطعلى المشاركين  عرف

 كل من هذه اإلشارات عند قيادة سيارة )قف، انتظر، انطلق(.

 لتوقف، االنتظار واالنطالق.ا للتعبير عن تهماطرح بعض األسئلة حول طرق أخرى مستخلصة من ثقافا

 ما هي الكلمات التي يمكن استخدامها للتعبير عن التوقف؟ االنتظار؟ االنطالق؟

 ماهي إشارة اليد أو إيماءة الجسد التي يمكن استخدامها للتعبير عن التوقف؟ االنتظار؟ االنطالق؟

 لماذا من المهم امتالك هذه اإلشارات؟

 

 ، والتخيل بأنهم يقودون سيارة.باإلشارة الصفراء مجدداً  التفكيراطلب من المشاركين 

 ماذا يجب عليك أن تفعل إذا تحولت اإلشارة إلى البرتقالي عند اقترابك منها؟

 إذا أسرعت لكي تقطع اإلشارة على اللون البرتقالي، ماذا يمكن أن يحدث؟

 للتوقف؟ ستعدوت تخفف السرعةلماذا من األفضل أن 

 إلى البرتقالي؟ وتحولتماذا تفعل إذا كانت اإلشارة حمراء 

 لماذا اليزال من غير الجيد القيادة إلى األمام؟

 زود كل مشارك بقطعة من الورق وثالث أقالم تلوين )أحمر، برتقالي وأخضر(.

م كبفتاة تعجبه. سيكون هناك خمس نقاط في القصة عندما أتوقف، وسأطلب من " أريد إخباركم بقصة حول فتى في عمركم التقى مؤخراً 

عاله أفأن ينطلق إلى األمام )أخضر( مع م بأن الفتى يجب أن يتوقف )أحمر(، أن ينتظر )برتقالي( أو كرسم نقطة ملونة تعتمد على ظن

 المخطط لها."

 لى المشاركين.عالقصة  اقرأ

ألول مرة. لم يرها من قبل، لذلك اعتقد بأنها قد تكون جديدة في مدينته. فكر بأنها  فتاةدرسة عندما رأى بطريقه إلى الم يمشي الفتى كان

. قالت الفتاة نعم، 1 التوقففكر بسؤالها فيما إذا كانت ترغب بمقابلته بعد المدرسة. نقطة هو ي. 1 التوقفنقطة  تقبيلها.وفكر ب جميلة جداً 

 ً ا. لقد بدت بعضهمل وتحدثواعلى المقعد  وجلسوافي ذلك اليوم على اللقاء في حديقة مجاورة. في ذلك اليوم، التقى االثنان،  واتفقوا الحقا

. استمروا 1 التوقف. سألها إذا كان بإمكانه تقبيلها وهي وافقت. نقطة 1لذلك اعتقد الفتى أن الوقت مناسب لتقبيلها. نقطة التوقف ، مرتاحة



 

وبدت  عن الفتى. تحركت بعيدا عن المقعد وابتعدتلفترة من الزمن حتى جاء ثنائي آخر إلى الحديقة. شاهدت الفتاة الثنائي بتبادل القبل 

 .2 التوقف. نقطة محرجة. هو فكر باالقتراب أكثر ليستطيع تقبيلها مجدداً 

تفسير لماذا اختاروا تلك األلوان لكل نقطة  لب منهماطناقش األلوان الخمسة التي رسمها المشاركون لكل واحدة من نقاط التوقف الخمسة. 

 .يشارك فكرتهتوقف. إذا كانوا مختلفين، اطلب من كل مشارك أن 

 األجوبة الصحيحة هي:

 . هي ال تعرفه حتى.نه تقبيلهاتوقف. لم توافق على أنه يمك -1 التوقفنقطة 

 ا تملك الحرية التخاذ القرار.له أن يسألها، طالما أنهال بأس بالنسبة انطلق. -1 التوقفنقطة 

 انتظر. حتى لو كانت مرتاحة معه، الزالت غير موافقة على أنه بإمكانه تقبيلها. -1 التوقفنقطة 

 وافقت على القبلة.هي انطلق.  -1 التوقفنقطة 

 توقف. من الواضح أنها ال ترغب بأن يقبلها اآلن. -2 التوقفنقطة 

، ومشاركة هذه التوقفقصة أخرى معتمدين على تجاربهم مع بعض نقاط  تأليف، اطلب من المشاركين متسع من الوقتإذا كان هناك 

 القصص مع المجموعة. بإمكانهم العمل في ثنائي أو فريق صغير لهذا الجزء من النشاط.

  اعكس: 4الخطوة 

 .مسألة الموافقةاستخدم وقت التفكر لتكتشف أبعاد 

 على معرفة إذا أعطى شخص ما موافقته أو ال؟ اً لماذا من المهم أن تكون قادر 

 ماذا يحدث إذا لم ننتظر إشارة االنطالق من الشخص اآلخر قبل ممارسة الجنس؟ 

 ماذا يجب أن نفعل إذا تم التراجع عن الموافقة أثناء ممارسة الجنس؟ 

  الجنس(؟ ممارسة أو يرفضوا )للتقبيل أو يوافقواهل يمكن للفتيان أيضا أن 

 التدرب/التطبيق :5الخطوة 

 المشاركين في التفكير أكثر بأهمية القبول في عالقاتهم.يساعد س. مالحظةبعد هذه الجلسة هو نشاط  النشاط التدريبي

 فالتوقلتفاعلهم مع األشخاص اآلخرين ما بين اآلن والجلسة القادمة، و أن يحددوا نقاط  ينتبهوا. اطلب من المشاركين أن مالحظةنشاط 

نتظار؟ هل من الجيد االنطالق؟ اطلب منهم تسجيل تفاعل واحد لالل يجب أن يتوقفوا؟ هل هم بحاجة عندما يحتاجون للتفكير بالقبول. ه

 ليس من الضرورة أن يكون مع فتاة.  ،لمشاركتها في الجلسة القادمة. التفاعل ممكن أن يكون مع أي أحد التوقفعلى األقل مع نقاط 

 لب من المشاركين مشاركة مالحظاتهم في بداية الجلسة القادمة.وضح بأنك سوف تط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4F3الجلسة  -يافعون: الفتيان ال1البرنامج 

 المشاركين من الجلسة السابقة. نشاطتذكر بأن تبدأ بمراجعة 

 مقدمة إلى الجلسة



 

 كتشف كيفية االستمتاع بالنشاط الجنسي بدون عنف." نس"في هذه الجلسة، 

 : اطرح األسئلة1الخطوة 

 هل يتحدث الفتيان في مجتمعك فيما بينهم عن الجنس والنشاط الجنسي؟ .1

 ماذا يقولون عن الفتيات في هذه النقاشات؟ .1

 على نظرتك للجنس؟من شأنه أن يؤثر كونك فتى  ماذا تعتقد بأن .1

 : اقترح2الخطوة 

. ليس من الضروري استخدام العنف عندما تريد ممارسة ممتعة"تطوير عالقات جنسية إيجابية يمكن أن يساعدك في بناء عالقات حميمية 

 الجنس. في الحقيقة، هذه نظرية خطيرة ومدمرة، بالنسبة لك وللفتيات."

 : اكتشف3الخطوة 

 أعط كل مشارك بطاقتين: صحيح وخاطئ

 تنسخ الخاصة. ال بمعلوماتك استعنرات. أريد منكم أن ترفعوا البطاقة التي تعتقدون أنها اإلجابة الصحيحة. "سأقوم بقراءة بعض العبا

 األجوبة األخرى. ربما يكونوا مخطئين!"

 اقرأ عبارة واحدة في كل مرة وناقش األجوبة التي اختارها المشاركين باإلضافة إلى الجواب الصحيح.

 العبارات هي:

 ة تبدأ عند سن البلوغ. خاطئالمشاعر الجنسي 

 ممارسة الجنس تعني الجماع. خاطئ 

 خاطئيافعاتيملكون دوافع جنسية أكبر من الفتيات ال يافعونالذكور ال . 

 الذكورأحيانا ال يستطيعون السيطرة على دافع الجنس. خاطئ 

 الذكور مسؤولون عن إشباع الرغبات الجنسية لشريكاتهم اإلناث. خاطئ 

 الحب. الفتيان يحتاجون الجنس. خاطئ الفتيات يحتاجون 

 صحيحلدورهم اإلجتماعييتأثر بشكل قوي بإدراكه أو إدراكها  يافعينالسلوك الجنسي لل . 

  طريقة كالمهم. خاطئبأو  المالبستشجع الفتيات أحيانا الفتيان على طلب الجنس بطريقة ارتدائهم 

 

 قسم المشاركين إلى فريقين.

أم  ةحيحص هذه العبارة رات األخرى عن النشاط الجنسي للفتيان. وأريد من كل فريق أن يتناقش فيما إذا كانأقوم بإعطائكم بعض العبا"س

 قبل تقديمها إلي كحكم." حجتهم لتقويةأختار الجانب الذي على الفريق مناقشته. سأمنح كل فريق بعض الوقت . سةخاطئ

 العبارات هي:

 أن اطلبه.من حقي أريد الجنس، ف: إذا كنت 1العبارة 

 : إذا كانت زوجتي، يجب عليها أن توافق على ممارسة الجنس معي.1العبارة 

ً 1العبارة   أن يكون في األعلى عند ممارسة الجنس ألنه األقوى. : يجب على الرجل دوما

 : إذا طلبت من صديقتي ممارسة الجنس معي، يجب عليها أن توافق لتثبت أنها تحبني.1العبارة 

 قامت فتاة بمغازلتي وتبادل القبل معي، هذا يعني أنها تريد الجنس. : إذا2العبارة 

ً بعض وترددفي كل الحاالت، يجب أن تقف بجانب الفريق الخطأ،   .على أنها صحيحة حججهممن  ا

 اعكس: 4الخطوة 

 نظرتهم للجنس.على التنشئة اإلجتماعية بين الجنسين تؤثر استخدم وقت التفكر لتشجيع المشاركين الكتشاف كيف أن 

 لماذا هو مهم للفتيان ممارسة الجنس؟ 

 ماذا تظن بالفتى الذي ال يريد ممارسة الجنس؟ 

  ممارسة الجنس؟ تطلب منكتظن بفتاة سماذا 

 التدرب/التطبيق: 5الخطوة 

لربط  الرجال والفتيانيساعد المشاركين الكتشاف كيف أن معيار الجنس يشجع . سريالتفك نشاطبعد هذه الجلسة هو  النشاط التدريبي

 نشاطهم الجنسي مع العنف.

أن هذا يشجعك ألن تصدق أنك غير قادر على التحكم بنشاطك الجنسي؟ من أخبرك؟ ماذا تظن ب. ماذا قيل لك حول كونك فتى ريالتفك نشاط

 اآلن؟

 وضح أنك سوق تطلب من المشاركين مشاركة اعتقاداتهم في بداية الجلسة القادمة.

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هو نوع من أنواع العنف الجنسي اختبار العذرية: Gالرسالة الرئيسية 

قراءة هذه المقدمة قبل إدارة أي من الجلسات. إن الهدف من هذه المقدمة هو تقديم لمحة عامة عن الرسالة الرئيسية  ميسرينيجب على ال

. قد تحتوي المقدمة على بعض المعلومات غير المناسب مشاركتها مع المشاركين أو مع اآلخرين خارج  للعنف القائم على النوع اإلجتماعي

 المنظمة. 

 

 مقدمة إلى الموضوع

" هو عملية فحص العضو التناسلي األنثوي لتقييم فيما إذا كانت المرأة الخاضعة للفحص قد اعتادت على أو مارست اختبار العذرية"

و عبارة عن ممارسة تقوم بها بعض المجتمعات لكشف النساء والفتيات العذراوات )أي اللواتي لم يمارسن اتصاالً اإلتصال الجنسي. وه

كجزء من تقييم حالة اإلعتداء الجنسي لدى اإلناث الناجيات من اإلغتصاب. وهو  اختبار العذريةجنسياً من قبل(. يستخدم بعض األطباء 

بدون غشاء بكارة. ويمكن لهذا الغشاء أن يتمزق أو يتمدد أثناء النشاطات اليومية فضالً  نساء قد يولدنبعض الليس فحصاً دقيقاً للعذرية. 

 مجدية. غير العذريةبأن اختبارات التي تقول الصحة العالمية النظرة الطبية  ةتدعم منظمعن اإلتصال الجنسي )مثل حمل أحمال ثقيلة(. و

 

 ؟ العنف القائم على النوع اإلجتماعي لماذا هذه رسالة رئيسية من رسائل 

أذى جسدي للنساء والفتيات أثناء اجراء الفحص، بما في ذلك تفاقم  عنه أذى جسدي ونفسي واجتماعي. قد ينتج اختبار العذريةيسبب 

قبل  ضة لخطر العنف مناإلصابات الموجودة. إذا كانت نتيجة الفحص سلبية )بإستخدام أدق الطرق وأصحها(، فستكون المرأة أو الفتاة معر

ة جأفراد عائلتها أو العقاب لما يعتقدون بأنه سلوك غير مقبول وعار على العائلة. يمكن لهذا العنف أن يشمل جرائم الشرف. كما تقود النتي

عنه  دالسلبية للفحص إلى اإلنتحار. يضع الفحص النساء والفتيات تحت ضغط نفسي هائل، فهو يرعبهن، وينتهك خصوصيتهن. ويتول



 

النساء والفتيات من المساواة مع الرجل فيما يتعلق بملكية الجسد والسلوكيات  اختبار العذريةشعور بالعار واإلحباط وكره الذات. يحرم 

الجنسية. فهو أحد أعمال التمييز بين الجنسين والعنف الجنسي ضد النساء والفتيات. وهذا ما يكون عليه الحال حتى عندما يتم اجراؤه 

يس ل افقة الفتاة التي قد ال تكون مدركة بشكل كامل لعواقبه السلبية وعدم صالحيته العلمية، والتي قد توافق على اجرائه باإلكراه أو ألنهابمو

 لديها خيار آخر.  

 

 تحديات هذه الرسالة الرئيسية في سوريا 

أمر شائع جداً بين السكان في سوريا. ويرجع هذا بشكل أساسي إلى العادات والتقاليد التي تدعم استخدامه وممارسته  اختبار العذريةإن 

انطالقاً من اإلعتقاد السائد بأن الفحص يمكن أن يؤكد بأن النساء والفتيات لم يكن لديهن عالقات جنسية قبل الزواج. يتم اجراء الفحص 

جرائم تُعتبر غير أخالقية، إذا هربت من المنزل، أو للتأكد من عذريتها قبل الزواج. يذهب النساء والفتيات في بعض عندما يتم اتهام المرأة ب

المجتمعات السورية إلى المنشآت الطبية لطلب اجراء هذا الفحص. عندما يحدث ذلك، الكثير من األطباء والقابالت القانونيات وغيرهم من 

 ن من الصعب رفض ذلك إلعتقادهم بأنه من واجبهم اجراء الفحص. مقدمي الخدمات الطبية يجدو

 

 الرّد على التعليقات واألسئلة الصعبة 

ينطبق احترام العذرية على النساء فقط دون الرجال. هذا تمييز.  ."ضروري ألنه يجب علينا احترام العذرية قبل الزواج اختبار العذرية"

 كانت المرأة أو الفتاة مارست اتصاالً جنسياً. كل قاطع فيما إذا لكن الفحص ليس دقيقاً. وهو ال يثبت بش

ليس مهيناً لهذه الدرجة، هو حقاً ليس مؤذياً." إنه شكل من أشكال العنف الجنسي. قد ينتج عنه عواقب نفسية وعاطفية  اختبار العذرية"

 وخيمة بالنسبة للمرأة أو الفتاة. 

. هن يردن أن يظهرن ألزواجهن المستقبليين بأنهن لم يمارسن الجنس من قبل." تطلب بعض "النساء والفتيات يردن اجراء هذا الفحص

تيات ن النساء والفوالفتيات والنساء اجراء الفحص. لكن ال يغير من حقيقة أن هذا الفحص ليس دقيقاً وليس انتهاكاً لحقوقهن. قد ال تك

 مدركات بأن الفحص ال يجدي. قد يكن تحت ضغط اجتماعي وعائلي هائل لكي يطلبن اجراء الفحص. 

 

 

 

 1G1جلسة   -نساء: 1البرنامج 

 المشاركين من الجلسة السابقة. نشاطتذكر بأن تبدأ بمراجعة 

 مقدمة إلى الجلسة

نظرات مختلفة أو قد يكونوا محرجين  للناس يكون. قد حساسه موضوع الجنسي. إن النساء ميلاتجاه  نا"في هذه الجلسة، سنكتشف مواقف

في هذه الغرفة يتم مشاركته مع اآلخرين. هذه الجلسة ستساعدنا للتعلم  نقولهئ أن نتذكر أن هذه مساحة آمنة. الشمن مناقشة الفكرة. يجب 

العنف  التي تضع المرأة في خطر ةالنساء الجنسي هويةمواقف السلبية حول أكثر حول مواقفنا ولماذا نملكها، وستهيء لنا استجابة أفضل لل

 النساء." من تمكين وتحد  القائم على النوع اإلجتماعي

 : اطرح األسئلة1الخطوة 

 كيف يكون نشاط النساء الجنسي مختلف عن نشاط الرجال الجنسي؟ .1

 ؟، والعكساء ال يستطعن فعلهاوالنسهل هناك بعض األشياء الجنسية التي يستطيع الرجال فعلها  .1

 أن المعاييرتالف البيولوجي بين الرجال والنساء، أو خذه االختالفات كلها ترجع إلى االلماذا تظن أن هذه هي الحالة؟ هل ه .1

ً  ة والتوقعات االجتماعية تلعب دوراً يالثقاف  ؟أيضا

 بالجلسة الرئيسية الخاصة: الرسالة 2الخطوة 

لنوع االتنشئة اإلجتماعية على أساس "في هذه الجلسة، أود أن نكتشف فكرة أن العديد من أفكارنا حول نشاط النساء الجنسي هي نتيجة 

 النساء." تمكينوربما بعض هذه األفكار تحد من  اإلجتماعي

 : اكتشف3الخطوة 

 على الجدار. هاوعلق كتابة عبارات جندرية عليهامع  خمس ألواحقبل الجلسة، قم بتحضير 

 حول النشاط الجنسي: عبارات جندريةخمس 

 .ال بأس من ممارسة الجنس قبل الزواج 

  قبل الزواج. اجراء اختبار العذريةمن المهم 

 .ال بأس بطلب الجنس 

 .ال بأس من ممارسة الجنس من أجل المتعة، ال من أجل اإلنجاب 

 .ال بأس بممارسة العادة السرية 



 

 اراتالعبكما لو أن  سيرد، والفريق اآلخر ا تنطبق على النساءلو أنهكما  سيرد على العباراتقسم المجموعة إلى فريقين. فريق واحد 

 .الرجال تنطبق على

ق صحيحة بالنسبة للنساء )الفري العبارات. هل توافقون أن هذه العبارات"أريد منكم قضاء بعض الوقت في مجموعاتكم تفكرون حول هذه 

A( أو للرجال )الفريقB ".؟ أم ال توافقون؟ أم أنكم لستم متأكدين؟ سأعطيكم بعض الوقت لمناقشة كل حالة) 

. النشاط سيكون بطاقات لست متأكداً  2و -بطاقات ال أوافق 2 -بطاقات أوافق  2 -بطاقة 12بعد بعض الوقت، زود كل فريق بمجموعة من 

 استخدمتم ألوان بطاقات مختلفة للفريقين. أسهل إذا

 ."عبارةلكل  اجابة يُرجى وضع"

 ناقشوا اإلجابات.

 اعكس: 4الخطوة 

 م امالؤه عليهمقد تجنسي للتطلب من المشاركين تبرير إجاباتهم وللتفكير حول كيف أن مواقفهم تجاه نشاط النساء ا االنعكاساستخدم جلسة 

 .السائدةمع عن طريق ثقافتهم ومعايير المجت

 لماذا نرى إجابات مختلفة للرجال والنساء؟ 

 باالعتماد على إجاباتكم، من تعتقدون أنه يملك حرية أكثر للتعبير عن نشاطه الجنسي؟ 

  ؟الحالةلماذا هذه هي 

  هل تعتقد أن ذلك منصفاً؟ 

 

  النساء؟ بتمكينكيف يمكن لحرية النشاط الجنسي أن تكون مرتبطة 

 التدرب/التطبيق: 5الخطوة 

ساعد المشاركين على التفكير كيف أن الثقافة ومعايير المجتمع تؤثر على نشاطاتهم ي. ستفكير نشاطبعد هذه الجلسة هو  النشاط التدريبي

 الجنسية.

 نشاطكن الجنسي بطريقة معينة ألنكن نساء. ممارسة. فكروا عندما تم إخباركن أنكن ال تستطعن ريالتفكفعل 

 مع بداية الجلسة القادمة. أفكارهموضح بأنك ستطلب من المشاركين مشاركة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1G2الجلسة  -نساء: 1البرنامج 

 المشاركين من الجلسة السابقة. نشاطتذكر بأن تبدأ بمراجعة 

 مقدمة إلى الجلسة

شة محرجين من مناق لم نظرات مختلفة أو قد يكونوا فكرة حساسة. قد يمتلك العا"في هذه الجلسة، سنكتشف مواقفنا تجاه العذرية. إنها 

في هذه الغرفة يتم مشاركته مع اآلخرين. هذه الجلسة ستساعدنا للتعلم أكثر حول نقوله ئ أن نتذكر أن هذه مساحة آمنة. الشالفكرة. يجب 

ف القائم على العنبية حول نشاط النساء الجنسي التي تضع المرأة في خطر مواقفنا ولماذا نملكها، وستهيء لنا استجابة أفضل للمواقف السل

 النساء."من تمكين  وتحد  النوع اإلجتماعي

 : اطرح األسئلة1الخطوة 

 لماذا العذرية مهمة؟ .1

 هل يمكن أن يكون الرجال والنساء عذارى؟ .1

 مارس الجنس؟يما هو االختالف بين مرأة غير متزوجة ليست عذراء وبين رجل غير متزوج  .1

 

 : الرسالة الخاصة بالجلسة2الخطوة 

لقائم على النوع للعنف ا"في هذه الجلسة، أريد أن نأخذ بعين االعتبار كيف أن مواقفنا تجاه العذرية قد تضع النساء والفتيات في خطر حقيقي 

 ." اإلجتماعي

 

 : اكتشف3الخطوة 

يطور ، والفريق اآلخر سمكشوفبأن النشاط الجنسي للفتيات غير  سيناريو متظاهراً سيطور  أحد الفريقينقسم المجموعة إلى فريقين. 

 .مكتشفبأن نشاطها الجنسي  السيناريو متظاهراً 

محتوى الدور حول كيف أن هذه الحالة قد  يُرجى المحاولة أن يكونماذا حدث للفتاة.  ليبين دور تمثيليعلى تطوير  العمل"أود من كل فريق 

 ."التمثيلي معك. بعدها سوف نقوم بعرض ومناقشة الدورتتطور في مجت

 نترنت. لقد تحدثوا لعدة أشهر والتقوا بضع مرات. فيفتى في عمرها على اإل علىغير متزوجة في مجتمعك تعرفت  يافعة: فتاة 1السيناريو 

 أفراد عائلة الفتاة اكتشف موضوع الجنس.". أحد آخر مرة التقوا فيها، مارسوا الجنس. كالهما الفتاة والفتى تطلعوا للقاء مجدداً 

نترنت. لقد تحدثوا لعدة أشهر والتقوا بضع مرات. فتى في عمرها على اإل علىغير متزوجة في مجتمعك تعرفت  يافعة: فتاة 1السيناريو 

 أحد من أفراد عائلتها.  أمرها من أن يكتشفه قاموا بممارسة الجنس عدة مرات. الفتاة قلقة جداً 

 .التمثيلية الوقت، اطلب من كل فريق أن يعرضوا أدوارهم بعد بعض

 

 اعكس: 4الخطوة 

نف القائم على النوع العالفتاة في خطر  يعرضان ينيكتشفوا كيف أن كال السيناريوه لتطلب من المشاركين أن استخالص النتائجاستخدم جلسة 

 لماذا هذه هي الحالة. ولينظروا،  اإلجتماعي

  ي قد تواجه الت العنف القائم على النوع اإلجتماعي ، ما هي األنواع التي يمكن أن نتصورها من اكتشاف أمر الفتاةفي الحالة التي تم

 الفتاة؟

 نف قائم على عإبقاء الجنس سريا، كيف يمكن لهذا أن يؤثر على حالة الفتاة العاطفية؟ هل هذا  الفتاة في الحالة التي تستطيع فيها

 ؟ النوع اإلجتماعي

 مختلفة بالنسبة للفتى؟هي الحالة  لماذا 

  ؟العنف القائم على النوع اإلجتماعي كيف يمكن لمواقفنا تجاه العذرية أن تضع الفتيات في خطر 

 



 

 التدرب/التطبيق: 5الخطوة 

 لفتيات.ا ةعذري. سيساعد المشاركين على التفكير حول لماذا يتمسكون بمواقفهم تجاه تفكير نشاطبعد هذه الجلسة هو  النشاط التدريبي

ً وفتى  يافعةفت فتاة أنك اكتش افترض. ريالتفك نشاط بطريقة  ألمرا ن الجنس. تخيل أن الفتاة أحد أفراد عائلتك. كيف ستستجيب لهذاايمارس يافعا

 هذا الشكل؟اإلستجابة بالفتاة؟ ما الذي قد يمنعك من  تمكينتجاه الفتاة لكن يتم   عنف قائم على النوع اإلجتماعيفيها  تمارسال 

 وضح أنك ستطلب من المشاركين مشاركة أفكارهم مع بداية الجلسة القادمة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1G3الجلسة  -نساء: 1البرنامج 

 المشاركين من الجلسة السابقة. نشاطتذكر بأن تبدأ بمراجعة 

 مقدمة إلى الجلسة

اختبار العذرية. وسنكتشف أيضا أساطير وحقائق عن اختبار العذرية. إنها فكرة حساسة. قد يمتلك "في هذه الجلسة، سنكتشف ماذا نظن حول 

ته في هذه الغرفة يتم مشارك نقولهئ أن نتذكر أن هذه مساحة آمنة. الشمحرجين من مناقشة الفكرة. يجب م نظرات مختلفة أو قد يكونوا  العال



 

م أكثر حول ماهو اختبار العذرية وماذا يمكنه أن يفعل. هذه المعرفة الجديدة ستهيئنا لالستجابة مع اآلخرين. هذه الجلسة ستساعدنا في التعل

تحد من و العنف القائم على النوع اإلجتماعي بشكل أفضل إلى المواقف السلبية حول النشاط الجنسي للنساء والتي تضع النساء في خطر 

 النساء." تمكين

 : اطرح األسئلة1الخطوة 

 اختبار العذرية أمر جيد؟هل  .1

 من أجل ماذا يجب أن يتم استخدامه؟ .1

 ختبار؟الخضوع لإل ما ماذا يحدث إذا رفضت فتاة أو امرأة .1

 : الرسالة الخاصة بالجلسة2الخطوة 

 اً حقيقياً ختبارا من كونهحول عدم تمكين النساء والفتيات  أكثر أن اختبار العذرية قد يكون نأخذ بعين اإلعتبار"في هذه الجلسة، أريد أن 

 للعذرية."

 : اكتشف3الخطوة 

 فارغة.البطاقات الكل فريق مجموعة من  قسم المجموعة إلى فريقين. أعطِ 

اختبار العذرية. إنها مناظرة مهمة ألن نتائجها سوف تحدد قانون جديد في  والمناظرة اليوم ه موضوعلمناظرة كبيرة.  باإلعداد"أود أن نقوم 

 يمثل Aريق . الفإلى فريقين فقط! سأكون قائد المجتمع، وسأتخذ القرار النهائي. أنتم أفراد المجتمع المقسمين تمثيلو مجتمعنا. هذا طبعا ه

هم أفراد المجتمع الذين يريدون أن يتم منع اختبار العذرية في  Bأفراد المجتمع الذين يؤمنون بأن اختبار العذرية يجب أن يستمر. الفريق 

 ترويجيةسالة . قم بكتابة رموقفكلتقوية  المقنعة الترويجيةالمجتمع. خذ بعض الوقت لمناقشة وضعك ضمن فريقك، ولتطور بعض الرسائل 

 على األقل." خمس رسائلتحضير  . يجبومفاجئةواحدة على جزء واحد من البطاقة. الرسائل يجب أن تكون قصيرة، قوية 

 الفريقين على جانبيك. وفي الوسط  أنت بعد بعض الوقت، قم بترتيب الغرفة بحيث تجلس

في مجتمعنا حول اختبار العذرية. اليوم، سنتخذ القرار األخير. هل سنستمر في ممارسة اختبار العذرية في  النهائيةالمناظرة  في"أهال بكم 

 ه؟"مجتمعنا أم سنقوم بمنع

. اطرح عليهم بعض األسئلة ليشرحوا لك لماذا تمسكوا الترويجيةيقوموا بقراءة واحدة من رسائلهم  بأن. اطلب منهم قرر أي فريق سيبدأ أوالً 

 . استمر حتى يكون كل فريق قد قدم حجته.الترويجيةبرأيهم. بعدها، اطلب من الفريق الثاني أن يقدم واحدة من رسائلهم 

ً النهائيقفي مو أقرر"قبل أن  أن تكملوا فحص اختبار العذرية. أريد أن اكتشف ماذا تعلمون حول اختبار العذرية، ولكي أرى  ، أود منكم جميعا

 على حقائق، ليس فقط على آراء." بناءاً إذا كنتم على علم حول ماذا تتحدثون! أريد أن أبني قراري 

 ديل هو أن تعطيهم فقط ورقة إجابة وليقوموا بقراءة الجمل.وزع نسخة من اختبار العذرية القصير على كل مشارك. الب

  صح أو خطأ؟ال.  مذا كانت الفتاة قد مارست الجنس أ: اختبار العذرية سيخبرنا بالتأكيد فيما إ1الجملة 

 . االختبار ليس دقيق.خطأالجواب هو 

 منظمة الصحة العالمية باختبار العذرية من أجل حاالت االغتصاب.  نصحت: 1الجملة 

 . منظمة الصحة العالمية اعتبرت االختبار عديم الفائدة.خطأالجواب هو 

 . العضو الذكري: غشاء البكارة يتمزق فقط بحال تم اختراقه ب1الجملة 

 . هذا يمكن ان يحدث بعدة طرق أخرى.خطأالجواب هو 

 مرض اإليدز. ينتج عنه: ممارسة الجنس مع عذراء سوف 1الجملة 

 .خطأالجواب هو 

 قم بمراجعة أجوبة المشاركين، وأعلن قرارك.

دائم اختبارات العذرية في هذا المجتمع. لقد بقينا لفترة طويلة نعتمد على األساطير، وليس الحقائق. أحظر بشكل "إنني وبموجب هذا القانون 

 . إنها أيضا تقوض جهودنا لتشجيع المساواة بين الجنسين."العنف القائم على النوع اإلجتماعي ضع النساء والفتيات بخطر هذه الممارسة ت

 

 اعكس: 4الخطوة 

 ن اآلن نظرة مختلفة الختبار العذرية عن تلك التي كانت في بداية الجلسة.يالمشارك لدىلتكتشف فيما إذا كان  االنعكاساستخدم جلسة 

 رون حول قراري؟كيف تشع 

  من قبل الناس في مجتمعكم؟ استقبالهكيف تظنون أن القرار سيتم 

  ؟العنف القائم على النوع اإلجتماعي لماذا اختبار العذرية يضع النساء والفتيات تحت خطر 

 التدرب/التطبيق: 5الخطوة 

 جنسي.أكثر حول لماذا اختبار العذرية يعتبر ممارسة للعنف ال. سيساعد المشاركين للتفكير تفكير نشاطبعد هذه الجلسة هو  النشاط التدريبي

كوني قد ت، ولماذا؟ إذا لم  ليحدث ذلكالوقت. من اتخذ القرار  ذلكفي  كان شعورككيف  اعكس. إذا خضعت الختبار العذرية، ريالتفك نشاط

 .علك فعلهلب منك أنه يجب إذا طُ  سيكون شعوركماذا  يلالختبار، تخيلخضعت 

 



 

 مع بداية الجلسة القادمة. أفكارهموضح أنك ستطلب من المشاركين مشاركة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2G1جلسة   -يافعاتفتيات : 1البرنامج 

 المشاركين من الجلسة السابقة. نشاطتذكر بأن تبدأ بمراجعة 

 مقدمة إلى الجلسة

جين نظرات مختلفة أو قد يكونوا محر للناس يكون. قد حساسه موضوع الجنسي. إن الفتياتاتجاه نشاط  نا"في هذه الجلسة، سنكتشف مواقف

في هذه الغرفة يتم مشاركته مع اآلخرين. هذه الجلسة ستساعدنا للتعلم  نقولهئ أن نتذكر أن هذه مساحة آمنة. الشمن مناقشة الفكرة. يجب 

العنف خطر  تحت ةالفتاالجنسي التي تضع  الفتياتمواقف السلبية حول نشاط أكثر حول مواقفنا ولماذا نملكها، وستهيء لنا استجابة أفضل لل

 ."الفتيات من تمكين وتحد  القائم على النوع اإلجتماعي

 : اطرح األسئلة1الخطوة 

 الجنسي؟ الفتىالجنسي مختلف عن نشاط  الفتاةكيف يكون نشاط  .1

 ؟عكس، والال يستطعن فعلها يافعاتوالفتيات الفعلها  يافعونالفتيان الهل هناك بعض األشياء الجنسية التي يستطيع  .2

 أن المعايير، أو الذكور واإلناثالبيولوجي بين  اإلختالفذه االختالفات كلها ترجع إلى لماذا تظن أن هذه هي الحالة؟ هل ه .6

ً  ة والتوقعات االجتماعية تلعب دوراً يالثقاف  ؟أيضا

 بالجلسة الرئيسية الخاصة: الرسالة 2الخطوة 

لنوع االتنشئة اإلجتماعية على أساس الجنسي هي نتيجة  الفتاة"في هذه الجلسة، أود أن نكتشف فكرة أن العديد من أفكارنا حول نشاط 

 ."الفتيات تمكينوربما بعض هذه األفكار تحد من  اإلجتماعي

 : اكتشف3الخطوة 

 على الجدار. قهاوعل كتابة عبارات جندرية عليهامع  خمس ألواحقبل الجلسة، قم بتحضير 

 حول النشاط الجنسي: عبارات جندريةخمس 

 .ال بأس من ممارسة الجنس قبل الزواج 

  قبل الزواج. اجراء اختبار العذريةمن المهم 

 .ال بأس بطلب الجنس 

 .ال بأس من ممارسة الجنس من أجل المتعة، ال من أجل اإلنجاب 



 

 .ال بأس بممارسة العادة السرية 

ما لو أن ك سيرد، والفريق اآلخر يافعاتا تنطبق على الفتيات اللو أنهكما  سيرد على العباراتقسم المجموعة إلى فريقين. فريق واحد 

 .يافعينالفتيان ال تنطبق على العبارات

)الفريق  للفتياتبالنسبة صحيحة  العبارات. هل توافقون أن هذه العبارات"أريد منكم قضاء بعض الوقت في مجموعاتكم تفكرون حول هذه 

A الفريق للفتيان( أو(B ".؟ أم ال توافقون؟ أم أنكم لستم متأكدين؟ سأعطيكم بعض الوقت لمناقشة كل حالة) 

. النشاط سيكون بطاقات لست متأكداً  2و -بطاقات ال أوافق 2 -بطاقات أوافق  2 -بطاقة 12بعد بعض الوقت، زود كل فريق بمجموعة من 

 دمتم ألوان بطاقات مختلفة للفريقين.أسهل إذا استخ

 ."عبارةلكل  اجابة يُرجى وضع"

 ناقشوا اإلجابات.

 اعكس: 4الخطوة 

قد تم جنسي لا الفتياتلتطلب من المشاركين تبرير إجاباتهم وللتفكير حول كيف أن مواقفهم تجاه نشاط  استخالص النتائجاستخدم جلسة 

 .السائدةعن طريق ثقافتهم ومعايير المجتمع  امالؤه عليهم

  ؟للفتيان والفتياتمختلفة  استجاباتلماذا نرى 

 باالعتماد على إجاباتكم، من تعتقدون أنه يملك حرية أكثر للتعبير عن نشاطه الجنسي؟ 

  ؟الحالةلماذا هذه هي 

  هل يٌعتبر ذلك منصفاً؟ 

  ؟الفتيات والنساء بتمكينكيف يمكن لحرية النشاط الجنسي أن تكون مرتبطة 

 التدرب/التطبيق: 5الخطوة 

ناء ثقافة بساعد المشاركين على التفكير كيف أن الثقافة ومعايير المجتمع تؤثر على ي. ستفكير نشاطبعد هذه الجلسة هو  النشاط التدريبي

 .جنسية جيدة بالنسبة للفتيات

 في نشاط جنسي تعلمون أنه ال يحق للفتيات ممارسته، هل يحق للفتيان؟ كيف علمت بذلك؟ ما هو شعورك حيال ذلك؟ . فكروا ريالتفك نشاط

 مع بداية الجلسة القادمة. أفكارهموضح بأنك ستطلب من المشاركين مشاركة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2G2الجلسة  - يافعاتفتيات : 1البرنامج 

 المشاركين من الجلسة السابقة. نشاطتذكر بأن تبدأ بمراجعة 

 مقدمة إلى الجلسة

شة محرجين من مناق لم نظرات مختلفة أو قد يكونوا "في هذه الجلسة، سنكتشف مواقفنا تجاه العذرية. إنها فكرة حساسة. قد يمتلك العا

في هذه الغرفة يتم مشاركته مع اآلخرين. هذه الجلسة ستساعدنا للتعلم أكثر حول نقوله ئ أن نتذكر أن هذه مساحة آمنة. الشالفكرة. يجب 

ف القائم على العنمواقفنا ولماذا نملكها، وستهيء لنا استجابة أفضل للمواقف السلبية حول نشاط النساء الجنسي التي تضع المرأة في خطر 

 النساء."من تمكين  وتحد  النوع اإلجتماعي

 ألسئلة: اطرح ا1الخطوة 

 لماذا العذرية مهمة؟ .1

 عذارى؟ الفتيان والفتياتهل يمكن أن يكون  .2

 مارس الجنس؟يغير متزوج  فتى مراهقغير متزوجة ليست عذراء وبين  فتاة مراهقةما هو االختالف بين  .6

 

 : الرسالة الخاصة بالجلسة2الخطوة 

لقائم على النوع للعنف ا"في هذه الجلسة، أريد أن نأخذ بعين االعتبار كيف أن مواقفنا تجاه العذرية قد تضع النساء والفتيات في خطر حقيقي 

 ." اإلجتماعي

 

 : اكتشف3الخطوة 

يطور ، والفريق اآلخر سمكشوفبأن النشاط الجنسي للفتيات غير  سيناريو متظاهراً سيطور  أحد الفريقينقسم المجموعة إلى فريقين. 

 .مكتشفبأن نشاطها الجنسي  السيناريو متظاهراً 

محتوى الدور حول كيف أن هذه الحالة قد  يُرجى المحاولة أن يكونماذا حدث للفتاة.  ليبين دور تمثيليعلى تطوير  العمل"أود من كل فريق 

 ."التمثيلي تتطور في مجتمعك. بعدها سوف نقوم بعرض ومناقشة الدور

 نترنت. لقد تحدثوا لعدة أشهر والتقوا بضع مرات. فيفتى في عمرها على اإل علىغير متزوجة في مجتمعك تعرفت  يافعة: فتاة 1سيناريو ال

 . أحد أفراد عائلة الفتاة اكتشف موضوع الجنس."آخر مرة التقوا فيها، مارسوا الجنس. كالهما الفتاة والفتى تطلعوا للقاء مجدداً 

نترنت. لقد تحدثوا لعدة أشهر والتقوا بضع مرات. فتى في عمرها على اإل علىغير متزوجة في مجتمعك تعرفت  يافعةتاة : ف1السيناريو 

 أحد من أفراد عائلتها.  أمرها من أن يكتشفه قاموا بممارسة الجنس عدة مرات. الفتاة قلقة جداً 

 .التمثيلية بعد بعض الوقت، اطلب من كل فريق أن يعرضوا أدوارهم

 

 اعكس: 4الخطوة 

لقائم على النوع العنف اخطر لالفتاة  يعرضان ينيكتشفوا كيف أن كال السيناريوه لتطلب من المشاركين أن استخالص النتائجاستخدم جلسة 

 لماذا هذه هي الحالة. ولينظروا،  اإلجتماعي

  ي قد تواجه الت العنف القائم على النوع اإلجتماعي ، ما هي األنواع التي يمكن أن نتصورها من اكتشاف أمر الفتاةفي الحالة التي تم

 الفتاة؟

 نف قائم على عإبقاء الجنس سريا، كيف يمكن لهذا أن يؤثر على حالة الفتاة العاطفية؟ هل هذا  الفتاة في الحالة التي تستطيع فيها

 ؟ النوع اإلجتماعي

  بالنسبة للفتى؟ مختلفةهي لماذا الحالة 

  ؟العنف القائم على النوع اإلجتماعي كيف يمكن لمواقفنا تجاه العذرية أن تضع الفتيات في خطر 

 

 التدرب/التطبيق: 5الخطوة 

 لفتيات.ا ةعذري. سيساعد المشاركين على التفكير حول لماذا يتمسكون بمواقفهم تجاه تفكير نشاطبعد هذه الجلسة هو  النشاط التدريبي



 

بطريقة  ألمرا ن الجنس. تخيل أن الفتاة أحد أفراد عائلتك. كيف ستستجيب لهذاايمارس يافعةوفتى  يافعةفت فتاة أنك اكتش افترض. ريالتفك نشاط

 اإلستجابة بهذا الشكل؟الفتاة؟ ما الذي قد يمنعك من  تمكينتجاه الفتاة لكن يتم   عنف قائم على النوع اإلجتماعيفيها  تمارسال 

 ستطلب من المشاركين مشاركة أفكارهم مع بداية الجلسة القادمة.وضح أنك 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2G3الجلسة  -يافعاتفتيات : 1البرنامج 

 المشاركين من الجلسة السابقة. نشاطتذكر بأن تبدأ بمراجعة 

 مقدمة إلى الجلسة

العذرية. وسنكتشف أيضا أساطير وحقائق عن اختبار العذرية. إنها فكرة حساسة. قد يمتلك "في هذه الجلسة، سنكتشف ماذا نظن حول اختبار 

ته في هذه الغرفة يتم مشارك نقولهئ أن نتذكر أن هذه مساحة آمنة. الشمحرجين من مناقشة الفكرة. يجب م نظرات مختلفة أو قد يكونوا  العال

حول ماهو اختبار العذرية وماذا يمكنه أن يفعل. هذه المعرفة الجديدة ستهيئنا لالستجابة مع اآلخرين. هذه الجلسة ستساعدنا في التعلم أكثر 



 

تحد من و العنف القائم على النوع اإلجتماعي بشكل أفضل إلى المواقف السلبية حول النشاط الجنسي للنساء والتي تضع النساء في خطر 

 النساء." تمكين

 : اطرح األسئلة1الخطوة 

 رية أمر جيد؟هل اختبار العذ .1

 من أجل ماذا يجب أن يتم استخدامه؟ .2

 ختبار؟الخضوع لإل ما ماذا يحدث إذا رفضت فتاة أو امرأة .6

 : الرسالة الخاصة بالجلسة2الخطوة 

ً اً حقياختبار من كونهحول عدم تمكين النساء والفتيات  أكثر أن اختبار العذرية قد يكون نأخذ بعين اإلعتبار"في هذه الجلسة، أريد أن   قيا

 للعذرية."

 : اكتشف3الخطوة 

 فارغة.البطاقات الكل فريق مجموعة من  قسم المجموعة إلى فريقين. أعطِ 

اختبار العذرية. إنها مناظرة مهمة ألن نتائجها سوف تحدد قانون جديد في  والمناظرة اليوم ه موضوعلمناظرة كبيرة.  باإلعداد"أود أن نقوم 

 يمثل Aيق . الفرإلى فريقين مجتمعنا. هذا طبعا هو تظاهر فقط! سأكون قائد المجتمع، وسأتخذ القرار النهائي. أنتم أفراد المجتمع المقسمين

هم أفراد المجتمع الذين يريدون أن يتم منع اختبار العذرية في  B. الفريق أفراد المجتمع الذين يؤمنون بأن اختبار العذرية يجب أن يستمر

 ترويجيةسالة . قم بكتابة رموقفكلتقوية  المقنعة الترويجيةالمجتمع. خذ بعض الوقت لمناقشة وضعك ضمن فريقك، ولتطور بعض الرسائل 

 على األقل." خمس رسائلتحضير . يجب فاجئةومواحدة على جزء واحد من البطاقة. الرسائل يجب أن تكون قصيرة، قوية 

 الفريقين على جانبيك. وفي الوسط  أنت بعد بعض الوقت، قم بترتيب الغرفة بحيث تجلس

في مجتمعنا حول اختبار العذرية. اليوم، سنتخذ القرار األخير. هل سنستمر في ممارسة اختبار العذرية في  النهائيةالمناظرة  في"أهال بكم 

 ؟"بحظرهسنقوم مجتمعنا أم 

. اطرح عليهم بعض األسئلة ليشرحوا لك لماذا تمسكوا الترويجيةيقوموا بقراءة واحدة من رسائلهم  بأن. اطلب منهم قرر أي فريق سيبدأ أوالً 

 . استمر حتى يكون كل فريق قد قدم حجته.الترويجيةبرأيهم. بعدها، اطلب من الفريق الثاني أن يقدم واحدة من رسائلهم 

ً النهائيموقفي  أقرر"قبل أن  أن تكملوا فحص اختبار العذرية. أريد أن اكتشف ماذا تعلمون حول اختبار العذرية، ولكي أرى  ، أود منكم جميعا

 على حقائق، ليس فقط على آراء." بناءاً إذا كنتم على علم حول ماذا تتحدثون! أريد أن أبني قراري 

 ى كل مشارك. البديل هو أن تعطيهم فقط ورقة إجابة وليقوموا بقراءة الجمل.وزع نسخة من اختبار العذرية القصير عل

  صح أو خطأ؟ال.  مذا كانت الفتاة قد مارست الجنس أ: اختبار العذرية سيخبرنا بالتأكيد فيما إ1الجملة 

 . االختبار ليس دقيق.خطأالجواب هو 

 أجل حاالت االغتصاب. منظمة الصحة العالمية باختبار العذرية من  نصحت: 1الجملة 

 . منظمة الصحة العالمية اعتبرت االختبار عديم الفائدة.خطأالجواب هو 

 . العضو الذكري: غشاء البكارة يتمزق فقط بحال تم اختراقه ب1الجملة 

 . هذا يمكن ان يحدث بعدة طرق أخرى.خطأالجواب هو 

 مرض اإليدز. ينتج عنه: ممارسة الجنس مع عذراء سوف 1الجملة 

 .خطأالجواب هو 

 قم بمراجعة أجوبة المشاركين، وأعلن قرارك.

دائم اختبارات العذرية في هذا المجتمع. لقد بقينا لفترة طويلة نعتمد على األساطير، وليس الحقائق. أحظر بشكل "إنني وبموجب هذا القانون 

 . إنها أيضا تقوض جهودنا لتشجيع المساواة بين الجنسين."العنف القائم على النوع اإلجتماعي هذه الممارسة تضع النساء والفتيات بخطر 

 

 اعكس: 4الخطوة 

 سة.ن اآلن نظرة مختلفة الختبار العذرية عن تلك التي كانت في بداية الجليالمشارك لدىلتكتشف فيما إذا كان  استخالص النتائجاستخدم جلسة 

 كيف تشعرون حول قراري؟ 

  من قبل الناس في مجتمعكم؟ استقبالهكيف تظنون أن القرار سيتم 

  ؟العنف القائم على النوع اإلجتماعي لماذا اختبار العذرية يضع النساء والفتيات تحت خطر 

 التدرب/التطبيق: 5الخطوة 

 لجنسي.ا. سيساعد المشاركين للتفكير أكثر حول لماذا اختبار العذرية يعتبر ممارسة للعنف تفكير نشاطبعد هذه الجلسة هو  النشاط التدريبي

 يمكن أن يكون شعورك؟ الختبار العذرية، كيف  شخص ما تعرفه . إذا خضعريالتفك نشاط

 

 مع بداية الجلسة القادمة. أفكارهموضح أنك ستطلب من المشاركين مشاركة 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3G1جلسة   -رجال: 1البرنامج 

 السابقة.المشاركين من الجلسة  نشاطتذكر بأن تبدأ بمراجعة 

 مقدمة إلى الجلسة

ن نظرات مختلفة أو قد يكونوا محرجي للناس يكون. قد حساسه موضوع الجنسي. إن النساءاتجاه نشاط  نا"في هذه الجلسة، سنكتشف مواقف

علم ستساعدنا للتفي هذه الغرفة يتم مشاركته مع اآلخرين. هذه الجلسة  نقولهئ أن نتذكر أن هذه مساحة آمنة. الشمن مناقشة الفكرة. يجب 

لعنف اأكثر حول مواقفنا ولماذا نملكها، وستهيء لنا استجابة أفضل للمواقف السلبية حول نشاط النساء الجنسي التي تضع المرأة في خطر 

 النساء." من تمكين وتحد  القائم على النوع اإلجتماعي

 : اطرح األسئلة1الخطوة 

 الرجال الجنسي؟كيف يكون نشاط النساء الجنسي مختلف عن نشاط  .7

 ؟، والعكسوالنساء ال يستطعن فعلهاهل هناك بعض األشياء الجنسية التي يستطيع الرجال فعلها  .1

 أن المعاييرتالف البيولوجي بين الرجال والنساء، أو خذه االختالفات كلها ترجع إلى االلماذا تظن أن هذه هي الحالة؟ هل ه .9

ً  ة والتوقعات االجتماعية تلعب دوراً يالثقاف  ؟أيضا

 بالجلسة الرئيسية الخاصة: الرسالة 2الخطوة 

لنوع االتنشئة اإلجتماعية على أساس "في هذه الجلسة، أود أن نكتشف فكرة أن العديد من أفكارنا حول نشاط النساء الجنسي هي نتيجة 

 النساء." تمكينوربما بعض هذه األفكار تحد من  اإلجتماعي

 : اكتشف3الخطوة 

 على الجدار. وعلقها كتابة عبارات جندرية عليهامع  خمس ألواحبتحضير قبل الجلسة، قم 

 حول النشاط الجنسي: عبارات جندريةخمس 

 .ال بأس من ممارسة الجنس قبل الزواج 

  قبل الزواج. اجراء اختبار العذريةمن المهم 

 .ال بأس بطلب الجنس 



 

 .ال بأس من ممارسة الجنس من أجل المتعة، ال من أجل اإلنجاب 

 .ال بأس بممارسة العادة السرية 

 اراتالعبكما لو أن  سيرد، والفريق اآلخر ا تنطبق على النساءلو أنهكما  سيرد على العباراتقسم المجموعة إلى فريقين. فريق واحد 

 .الرجال تنطبق على

ق صحيحة بالنسبة للنساء )الفري راتالعبا. هل توافقون أن هذه العبارات"أريد منكم قضاء بعض الوقت في مجموعاتكم تفكرون حول هذه 

A( أو للرجال )الفريقB ".؟ أم ال توافقون؟ أم أنكم لستم متأكدين؟ سأعطيكم بعض الوقت لمناقشة كل حالة) 

. النشاط سيكون بطاقات لست متأكداً  2و -بطاقات ال أوافق 2 -بطاقات أوافق  2 -بطاقة 12بعد بعض الوقت، زود كل فريق بمجموعة من 

 إذا استخدمتم ألوان بطاقات مختلفة للفريقين.أسهل 

 ."عبارةلكل  اجابة يُرجى وضع"

 ناقشوا اإلجابات.

 اعكس: 4الخطوة 

قد تم جنسي للتطلب من المشاركين تبرير إجاباتهم وللتفكير حول كيف أن مواقفهم تجاه نشاط النساء ا استخالص النتائجاستخدم جلسة 

 .السائدةعن طريق ثقافتهم ومعايير المجتمع  امالؤه عليهم

  مختلفة للرجال والنساء؟ استجاباتلماذا نرى 

 باالعتماد على إجاباتكم، من تعتقدون أنه يملك حرية أكثر للتعبير عن نشاطه الجنسي؟ 

  ؟الحالةلماذا هذه هي 

  هل تعتقد أن ذلك منصفاً؟ 

  النساء؟ كينبتمكيف يمكن لحرية النشاط الجنسي أن تكون مرتبطة 

 التدرب/التطبيق: 5الخطوة 

ساعد المشاركين على التفكير كيف أن الثقافة ومعايير المجتمع تؤثر على نشاطاتهم ي. ستفكير نشاطبعد هذه الجلسة هو  النشاط التدريبي

 الجنسية.

فكر في نشاط جنسي تعرف بأنه ال يحق للنساء ممارسته، هل يستطيع الرجال؟ كيف عرفت ذلك؟ كيف يمكن لك أن تستجيب . ريالتفك نشاط

 أن امرأة ما قد مارسته؟ إذا اكتشفت 

 مع بداية الجلسة القادمة. أفكارهموضح بأنك ستطلب من المشاركين مشاركة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3G2الجلسة  -رجال: 3البرنامج 

 تذكر بأن تبدأ بمراجعة ألفعال المشاركين من الجلسة السابقة.

 مقدمة إلى الجلسة

شة محرجين من مناق لم نظرات مختلفة أو قد يكونوا "في هذه الجلسة، سنكتشف مواقفنا تجاه العذرية. إنها فكرة حساسة. قد يمتلك العا

في هذه الغرفة يتم مشاركته مع اآلخرين. هذه الجلسة ستساعدنا للتعلم أكثر حول نقوله ئ شأن نتذكر أن هذه مساحة آمنة. الالفكرة. يجب 

ف القائم على العنمواقفنا ولماذا نملكها، وستهيء لنا استجابة أفضل للمواقف السلبية حول نشاط النساء الجنسي التي تضع المرأة في خطر 

 النساء."من تمكين  وتحد  النوع اإلجتماعي

 : اطرح األسئلة1الخطوة 

 لماذا العذرية مهمة؟ .7

 هل يمكن أن يكون الرجال والنساء عذارى؟ .1

 مارس الجنس؟يما هو االختالف بين مرأة غير متزوجة ليست عذراء وبين رجل غير متزوج  .9

 

 : الرسالة الخاصة بالجلسة2الخطوة 

لقائم على النوع للعنف اقد تضع النساء والفتيات في خطر حقيقي  "في هذه الجلسة، أريد أن نأخذ بعين االعتبار كيف أن مواقفنا تجاه العذرية

 ." اإلجتماعي

 

 : اكتشف3الخطوة 

يطور ، والفريق اآلخر سمكشوفبأن النشاط الجنسي للفتيات غير  سيناريو متظاهراً سيطور  أحد الفريقينقسم المجموعة إلى فريقين. 

 .مكتشفبأن نشاطها الجنسي  السيناريو متظاهراً 

محتوى الدور حول كيف أن هذه الحالة قد  يُرجى المحاولة أن يكونماذا حدث للفتاة.  ليبين دور تمثيليعلى تطوير  العملمن كل فريق  "أود

 ."التمثيلي تتطور في مجتمعك. بعدها سوف نقوم بعرض ومناقشة الدور

 نترنت. لقد تحدثوا لعدة أشهر والتقوا بضع مرات. فيفتى في عمرها على اإل علىغير متزوجة في مجتمعك تعرفت  يافعة: فتاة 1السيناريو 

 . أحد أفراد عائلة الفتاة اكتشف موضوع الجنس."آخر مرة التقوا فيها، مارسوا الجنس. كالهما الفتاة والفتى تطلعوا للقاء مجدداً 

نترنت. لقد تحدثوا لعدة أشهر والتقوا بضع مرات. ا على اإلفتى في عمره علىغير متزوجة في مجتمعك تعرفت  يافعة: فتاة 1السيناريو 

 أحد من أفراد عائلتها.  أمرها من أن يكتشفه قاموا بممارسة الجنس عدة مرات. الفتاة قلقة جداً 

 .التمثيلية بعد بعض الوقت، اطلب من كل فريق أن يعرضوا أدوارهم

 

 اعكس: 4الخطوة 

نف القائم على النوع العالفتاة في خطر  يعرضان ينيكتشفوا كيف أن كال السيناريوه لتطلب من المشاركين أن استخالص النتائجاستخدم جلسة 

 لماذا هذه هي الحالة. ولينظروا،  اإلجتماعي

  ي قد تواجه الت العنف القائم على النوع اإلجتماعي ، ما هي األنواع التي يمكن أن نتصورها من اكتشاف أمر الفتاةفي الحالة التي تم

 الفتاة؟

 نف قائم على عإبقاء الجنس سريا، كيف يمكن لهذا أن يؤثر على حالة الفتاة العاطفية؟ هل هذا  الفتاة في الحالة التي تستطيع فيها

 ؟ النوع اإلجتماعي

  مختلفة بالنسبة للفتى؟هي لماذا الحالة 



 

  ؟ف القائم على النوع اإلجتماعي العنكيف يمكن لمواقفنا تجاه العذرية أن تضع الفتيات في خطر 

 

 التدرب/التطبيق: 5الخطوة 

 لفتيات.ا ةعذري. سيساعد المشاركين على التفكير حول لماذا يتمسكون بمواقفهم تجاه تفكير نشاطبعد هذه الجلسة هو  النشاط التدريبي

بطريقة  األمر هذاالفتاة أحد أفراد عائلتك. كيف ستستجيب لن الجنس. تخيل أن ايمارس يافعوفتى  يافعةفت فتاة أنك اكتش افترض. ريالتفك نشاط

 اإلستجابة بهذا الشكل؟الفتاة؟ ما الذي قد يمنعك من  تمكينتجاه الفتاة لكن يتم   عنف قائم على النوع اإلجتماعيفيها  تمارسال 

 وضح أنك ستطلب من المشاركين مشاركة أفكارهم مع بداية الجلسة القادمة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3G3الجلسة  -رجال: 1البرنامج 

 المشاركين من الجلسة السابقة. نشاطتذكر بأن تبدأ بمراجعة 

 مقدمة إلى الجلسة



 

"في هذه الجلسة، سنكتشف ماذا نظن حول اختبار العذرية. وسنكتشف أيضا أساطير وحقائق عن اختبار العذرية. إنها فكرة حساسة. قد يمتلك 

ته في هذه الغرفة يتم مشارك نقولهئ أن نتذكر أن هذه مساحة آمنة. الشمحرجين من مناقشة الفكرة. يجب م نظرات مختلفة أو قد يكونوا  العال

ابة جمع اآلخرين. هذه الجلسة ستساعدنا في التعلم أكثر حول ماهو اختبار العذرية وماذا يمكنه أن يفعل. هذه المعرفة الجديدة ستهيئنا لالست

وتحد من  ي وع اإلجتماعالعنف القائم على النبشكل أفضل إلى المواقف السلبية حول النشاط الجنسي للنساء والتي تضع النساء في خطر 

 النساء." تمكين

 : اطرح األسئلة1الخطوة 

 هل اختبار العذرية أمر جيد؟ .7

 من أجل ماذا يجب أن يتم استخدامه؟ .1

 ختبار؟الخضوع لإل ما ماذا يحدث إذا رفضت فتاة أو امرأة .9

 : الرسالة الخاصة بالجلسة2الخطوة 

 اً حقيقياً اختبار من كونهحول عدم تمكين النساء والفتيات  أكثر ار العذرية قد يكونأن اختب نأخذ بعين اإلعتبار"في هذه الجلسة، أريد أن 

 للعذرية."

 : اكتشف3الخطوة 

 فارغة.البطاقات الكل فريق مجموعة من  قسم المجموعة إلى فريقين. أعطِ 

ظرة مهمة ألن نتائجها سوف تحدد قانون جديد في اختبار العذرية. إنها منا والمناظرة اليوم ه موضوعلمناظرة كبيرة.  باإلعداد"أود أن نقوم 

 يمثل Aيق . الفرإلى فريقين مجتمعنا. هذا طبعا هو تظاهر فقط! سأكون قائد المجتمع، وسأتخذ القرار النهائي. أنتم أفراد المجتمع المقسمين

هم أفراد المجتمع الذين يريدون أن يتم منع اختبار العذرية في  Bأفراد المجتمع الذين يؤمنون بأن اختبار العذرية يجب أن يستمر. الفريق 

 ترويجيةسالة . قم بكتابة رموقفكلتقوية  المقنعة الترويجيةالمجتمع. خذ بعض الوقت لمناقشة وضعك ضمن فريقك، ولتطور بعض الرسائل 

 على األقل." خمس رسائلتحضير  . يجبومفاجئةواحدة على جزء واحد من البطاقة. الرسائل يجب أن تكون قصيرة، قوية 

 الفريقين على جانبيك. وفي الوسط  أنت بعد بعض الوقت، قم بترتيب الغرفة بحيث تجلس

في مجتمعنا حول اختبار العذرية. اليوم، سنتخذ القرار األخير. هل سنستمر في ممارسة اختبار العذرية في  النهائيةالمناظرة  في"أهال بكم 

 ه؟"مجتمعنا أم سنقوم بمنع

. اطرح عليهم بعض األسئلة ليشرحوا لك لماذا تمسكوا الترويجيةيقوموا بقراءة واحدة من رسائلهم  بأن. اطلب منهم قرر أي فريق سيبدأ أوالً 

 . استمر حتى يكون كل فريق قد قدم حجته.الترويجيةبرأيهم. بعدها، اطلب من الفريق الثاني أن يقدم واحدة من رسائلهم 

ً النهائيقفي مو أقرر"قبل أن  أن تكملوا فحص اختبار العذرية. أريد أن اكتشف ماذا تعلمون حول اختبار العذرية، ولكي أرى  ، أود منكم جميعا

 على حقائق، ليس فقط على آراء." بناءاً إذا كنتم على علم حول ماذا تتحدثون! أريد أن أبني قراري 

 ديل هو أن تعطيهم فقط ورقة إجابة وليقوموا بقراءة الجمل.وزع نسخة من اختبار العذرية القصير على كل مشارك. الب

  صح أو خطأ؟ال.  مذا كانت الفتاة قد مارست الجنس أ: اختبار العذرية سيخبرنا بالتأكيد فيما إ1الجملة 

 . االختبار ليس دقيق.خطأالجواب هو 

 صاب. منظمة الصحة العالمية باختبار العذرية من أجل حاالت االغت نصحت: 1الجملة 

 . منظمة الصحة العالمية اعتبرت االختبار عديم الفائدة.خطأالجواب هو 

 . العضو الذكري: غشاء البكارة يتمزق فقط بحال تم اختراقه ب1الجملة 

 . هذا يمكن ان يحدث بعدة طرق أخرى.خطأالجواب هو 

 مرض اإليدز. ينتج عنه: ممارسة الجنس مع عذراء سوف 1الجملة 

 .خطأالجواب هو 

 قم بمراجعة أجوبة المشاركين، وأعلن قرارك.

دائم اختبارات العذرية في هذا المجتمع. لقد بقينا لفترة طويلة نعتمد على األساطير، وليس الحقائق. أحظر بشكل "إنني وبموجب هذا القانون 

 "تقوض جهودنا لتشجيع المساواة بين الجنسين.. إنها أيضا العنف القائم على النوع اإلجتماعي هذه الممارسة تضع النساء والفتيات بخطر 

 

 اعكس: 4الخطوة 

 سة.ن اآلن نظرة مختلفة الختبار العذرية عن تلك التي كانت في بداية الجليالمشارك لدىلتكتشف فيما إذا كان  استخالص النتائجاستخدم جلسة 

 كيف تشعرون حول قراري؟ 

  في مجتمعكم؟من قبل الناس  استقبالهكيف تظنون أن القرار سيتم 

  ؟العنف القائم على النوع اإلجتماعي لماذا اختبار العذرية يضع النساء والفتيات تحت خطر 

 التدرب/التطبيق: 5الخطوة 

 . سيساعد المشاركين للتفكير أكثر حول لماذا اختبار العذرية يعتبر ممارسة للعنف الجنسي.تفكير نشاطبعد هذه الجلسة هو  النشاط التدريبي

 من امرأة ما أن تخضع إلختبار العذرية، فكر لماذا قمت بذلك؟ هل ستغير رأيك اآلن؟  تطلب كنت . إذاريالتفك نشاط



 

 

 مع بداية الجلسة القادمة. أفكارهموضح أنك ستطلب من المشاركين مشاركة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4G1جلسة   -يافعونفتيان : 1البرنامج 

 المشاركين من الجلسة السابقة. نشاطتذكر بأن تبدأ بمراجعة 

 مقدمة إلى الجلسة

د يكونوا نظرات مختلفة أو ق للناس يكون. قد حساسه موضوع الجنسي. إن الفتيان والفتياتاتجاه نشاط  نا"في هذه الجلسة، سنكتشف مواقف

في هذه الغرفة يتم مشاركته مع اآلخرين. هذه الجلسة  نقولهئ أن نتذكر أن هذه مساحة آمنة. الشمحرجين من مناقشة الفكرة. يجب 

 الفتاةالتي تضع  الجنسي الفتياتستساعدنا للتعلم أكثر حول مواقفنا ولماذا نملكها، وستهيء لنا استجابة أفضل للمواقف السلبية حول نشاط 

 ."الفتيات من تمكين وتحد  العنف القائم على النوع اإلجتماعيخطر  تحت

 رح األسئلة: اط1الخطوة 

 الجنسي؟ الفتيانالجنسي مختلف عن نشاط  الفتياتكيف يكون نشاط  .12

 ؟، والعكسال يستطعن فعلها والفتياتفعلها  الفتيانهل هناك بعض األشياء الجنسية التي يستطيع  .11

 أن المعايير، أو الذكور واإلناثتالف البيولوجي بين خذه االختالفات كلها ترجع إلى االلماذا تظن أن هذه هي الحالة؟ هل ه .11

ً  ة والتوقعات االجتماعية تلعب دوراً يالثقاف  ؟أيضا

 بالجلسة الرئيسية الخاصة: الرسالة 2الخطوة 

ى أساس التنشئة اإلجتماعية علالجنسي هي نتيجة  الفتيان والفتيات"في هذه الجلسة، أود أن نكتشف فكرة أن العديد من أفكارنا حول نشاط 

 ."الفتيات تمكينوربما بعض هذه األفكار تحد من  النوع اإلجتماعي

 : اكتشف3الخطوة 

 على الجدار. وعلقها كتابة عبارات جندرية عليهامع  خمس ألواحقبل الجلسة، قم بتحضير 

 حول النشاط الجنسي: عبارات جندريةخمس 



 

 .ال بأس من ممارسة الجنس قبل الزواج 

  قبل الزواج. اجراء اختبار العذريةمن المهم 

 بأس بطلب الجنس.ال  

 .ال بأس من ممارسة الجنس من أجل المتعة، ال من أجل اإلنجاب 

 .ال بأس بممارسة العادة السرية 

 عباراتالكما لو أن  سيرد، والفريق اآلخر الفتياتا تنطبق على لو أنهكما  سيرد على العباراتقسم المجموعة إلى فريقين. فريق واحد 

 .الفتيان تنطبق على

)الفريق  للفتياتصحيحة بالنسبة  العبارات. هل توافقون أن هذه العبارات"أريد منكم قضاء بعض الوقت في مجموعاتكم تفكرون حول هذه 

A الفريق للفتيان( أو(B ".؟ أم ال توافقون؟ أم أنكم لستم متأكدين؟ سأعطيكم بعض الوقت لمناقشة كل حالة) 

. النشاط سيكون بطاقات لست متأكداً  2و -بطاقات ال أوافق 2 -بطاقات أوافق  2 -بطاقة 12ن بعد بعض الوقت، زود كل فريق بمجموعة م

 أسهل إذا استخدمتم ألوان بطاقات مختلفة للفريقين.

 ."عبارةلكل  اجابة يُرجى وضع"

 ناقشوا اإلجابات.

 اعكس: 4الخطوة 

جنسي لا الفتياتالفتيان ولتطلب من المشاركين تبرير إجاباتهم وللتفكير حول كيف أن مواقفهم تجاه نشاط  استخالص النتائجاستخدم جلسة 

 .السائدةعن طريق ثقافتهم ومعايير المجتمع  قد تم امالؤه عليهم

  ؟للفتيان والفتياتمختلفة  استجاباتلماذا نرى 

  للتعبير عن نشاطه الجنسي؟باالعتماد على إجاباتكم، من تعتقدون أنه يملك حرية أكثر 

  ؟الحالةلماذا هذه هي 

  هل تعتقد أن ذلك منصفاً؟ 

  ؟الفتيات بتمكينكيف يمكن لحرية النشاط الجنسي أن تكون مرتبطة 

 التدرب/التطبيق: 5الخطوة 

ناء ثقافة بساعد المشاركين على التفكير كيف أن الثقافة ومعايير المجتمع تؤثر على ي. ستفكير نشاطبعد هذه الجلسة هو  النشاط التدريبي

 جنسية جيدة بالنسبة للفتيات والفتيان. 

 في نشاط جنسي تعلمون أنه ال يحق للفتيات ممارسته، هل يحق للفتيان؟ كيف علمت بذلك؟ ما هو شعورك حيال ذلك؟ . فكروا ريالتفك نشاط

 مع بداية الجلسة القادمة. أفكارهمالمشاركين مشاركة وضح بأنك ستطلب من 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4G2الجلسة  - يافعونفتيان : 1البرنامج 

 المشاركين من الجلسة السابقة. نشاطتذكر بأن تبدأ بمراجعة 

 مقدمة إلى الجلسة

شة محرجين من مناق لم نظرات مختلفة أو قد يكونوا قد يمتلك العا "في هذه الجلسة، سنكتشف مواقفنا تجاه العذرية. إنها فكرة حساسة.

في هذه الغرفة يتم مشاركته مع اآلخرين. هذه الجلسة ستساعدنا للتعلم أكثر حول نقوله ئ أن نتذكر أن هذه مساحة آمنة. الشالفكرة. يجب 

ف القائم على العنط النساء الجنسي التي تضع المرأة في خطر مواقفنا ولماذا نملكها، وستهيء لنا استجابة أفضل للمواقف السلبية حول نشا

 النساء."من تمكين  وتحد  النوع اإلجتماعي

 : اطرح األسئلة1الخطوة 

 لماذا العذرية مهمة؟ .1

 عذارى؟ الفتيان والفتياتهل يمكن أن يكون  .1

 مارس الجنس؟يغير متزوج  فتى مراهقغير متزوجة ليست عذراء وبين  فتاة مراهقةما هو االختالف بين  .1

 

 : الرسالة الخاصة بالجلسة2الخطوة 

لقائم على النوع للعنف ا"في هذه الجلسة، أريد أن نأخذ بعين االعتبار كيف أن مواقفنا تجاه العذرية قد تضع النساء والفتيات في خطر حقيقي 

 ." اإلجتماعي

 

 : اكتشف3الخطوة 

يطور ، والفريق اآلخر سمكشوفبأن النشاط الجنسي للفتيات غير  سيناريو متظاهراً سيطور  أحد الفريقينقسم المجموعة إلى فريقين. 

 .مكتشفبأن نشاطها الجنسي  السيناريو متظاهراً 

محتوى الدور حول كيف أن هذه الحالة قد  يُرجى المحاولة أن يكونماذا حدث للفتاة.  ليبين دور تمثيليعلى تطوير  العمل"أود من كل فريق 

 ."التمثيلي تتطور في مجتمعك. بعدها سوف نقوم بعرض ومناقشة الدور

 نترنت. لقد تحدثوا لعدة أشهر والتقوا بضع مرات. فيفتى في عمرها على اإل علىغير متزوجة في مجتمعك تعرفت  يافعة: فتاة 1السيناريو 

 . أحد أفراد عائلة الفتاة اكتشف موضوع الجنس."س. كالهما الفتاة والفتى تطلعوا للقاء مجدداً آخر مرة التقوا فيها، مارسوا الجن

نترنت. لقد تحدثوا لعدة أشهر والتقوا بضع مرات. فتى في عمرها على اإل علىغير متزوجة في مجتمعك تعرفت  يافعة: فتاة 1السيناريو 

 أحد من أفراد عائلتها.  أمرها من أن يكتشفه قاموا بممارسة الجنس عدة مرات. الفتاة قلقة جداً 

 .التمثيلية بعد بعض الوقت، اطلب من كل فريق أن يعرضوا أدوارهم

 

 اعكس: 4الخطوة 

لقائم على النوع العنف اخطر لالفتاة  يعرضان ينيكتشفوا كيف أن كال السيناريوه لتطلب من المشاركين أن استخالص النتائجاستخدم جلسة 

 لماذا هذه هي الحالة. ولينظروا،  اإلجتماعي

  ي قد تواجه الت العنف القائم على النوع اإلجتماعي ، ما هي األنواع التي يمكن أن نتصورها من اكتشاف أمر الفتاةفي الحالة التي تم

 الفتاة؟



 

 نف قائم على عفية؟ هل هذا إبقاء الجنس سريا، كيف يمكن لهذا أن يؤثر على حالة الفتاة العاط الفتاة في الحالة التي تستطيع فيها

 ؟ النوع اإلجتماعي

  مختلفة بالنسبة للفتى؟هي لماذا الحالة 

  ؟العنف القائم على النوع اإلجتماعي كيف يمكن لمواقفنا تجاه العذرية أن تضع الفتيات في خطر 

 

 التدرب/التطبيق: 5الخطوة 

 لفتيات.ا ةعذري. سيساعد المشاركين على التفكير حول لماذا يتمسكون بمواقفهم تجاه تفكير نشاطبعد هذه الجلسة هو  النشاط التدريبي

 تمارسبطريقة ال  ألمرا الجنس. تخيل أن الفتاة أحد أفراد عائلتك. كيف ستستجيب لهذاتمارس   يافعةفت فتاة أنك اكتش افترض. ريالتفك نشاط

 اإلستجابة بهذا الشكل؟الفتاة؟ ما الذي قد يمنعك من  تمكينيتم  تجاه الفتاة لكن  عنف قائم على النوع اإلجتماعيفيها 

 وضح أنك ستطلب من المشاركين مشاركة أفكارهم مع بداية الجلسة القادمة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 4G3الجلسة  -يافعونفتيان : 1البرنامج 

 السابقة.المشاركين من الجلسة  نشاطتذكر بأن تبدأ بمراجعة 

 مقدمة إلى الجلسة

"في هذه الجلسة، سنكتشف ماذا نظن حول اختبار العذرية. وسنكتشف أيضا أساطير وحقائق عن اختبار العذرية. إنها فكرة حساسة. قد يمتلك 

ته في هذه الغرفة يتم مشارك نقولهئ أن نتذكر أن هذه مساحة آمنة. الشمحرجين من مناقشة الفكرة. يجب م نظرات مختلفة أو قد يكونوا  العال

ابة جمع اآلخرين. هذه الجلسة ستساعدنا في التعلم أكثر حول ماهو اختبار العذرية وماذا يمكنه أن يفعل. هذه المعرفة الجديدة ستهيئنا لالست

وتحد من  ي وع اإلجتماعالعنف القائم على النبشكل أفضل إلى المواقف السلبية حول النشاط الجنسي للنساء والتي تضع النساء في خطر 

 النساء." تمكين

 : اطرح األسئلة1الخطوة 

 كيف نعرف بأن الفتى لم يمارس الجنس؟  .1

 هل من الجيد للفتى أن يبقى غير ممارس للجنس أو األفضل له أن يمارس الجنس؟  .1

 هل اختبار العذرية أمر جيد؟ .1

 من أجل ماذا يجب أن يتم استخدامه؟ .1

 جلسة: الرسالة الخاصة بال2الخطوة 

 اً حقيقياً اختبار من كونهحول عدم تمكين النساء والفتيات  أكثر أن اختبار العذرية قد يكون نأخذ بعين اإلعتبار"في هذه الجلسة، أريد أن 

 للعذرية."

 : اكتشف3الخطوة 

 فارغة.البطاقات الكل فريق مجموعة من  قسم المجموعة إلى فريقين. أعطِ 

اختبار العذرية. إنها مناظرة مهمة ألن نتائجها سوف تحدد قانون جديد في  والمناظرة اليوم ه موضوعكبيرة. لمناظرة  باإلعداد"أود أن نقوم 

 يمثل Aيق . الفرإلى فريقين مجتمعنا. هذا طبعا هو تظاهر فقط! سأكون قائد المجتمع، وسأتخذ القرار النهائي. أنتم أفراد المجتمع المقسمين

هم أفراد المجتمع الذين يريدون أن يتم منع اختبار العذرية في  Bأفراد المجتمع الذين يؤمنون بأن اختبار العذرية يجب أن يستمر. الفريق 

 ترويجيةسالة . قم بكتابة رموقفكلتقوية  المقنعة الترويجيةالمجتمع. خذ بعض الوقت لمناقشة وضعك ضمن فريقك، ولتطور بعض الرسائل 

 على األقل." خمس رسائلتحضير . يجب ومفاجئةعلى جزء واحد من البطاقة. الرسائل يجب أن تكون قصيرة، قوية واحدة 

 الفريقين على جانبيك. وفي الوسط  أنت بعد بعض الوقت، قم بترتيب الغرفة بحيث تجلس

ر األخير. هل سنستمر في ممارسة اختبار العذرية في في مجتمعنا حول اختبار العذرية. اليوم، سنتخذ القرا النهائيةالمناظرة  في"أهال بكم 

 ؟"بحظرهمجتمعنا أم سنقوم 

. اطرح عليهم بعض األسئلة ليشرحوا لك لماذا تمسكوا الترويجيةيقوموا بقراءة واحدة من رسائلهم  بأن. اطلب منهم قرر أي فريق سيبدأ أوالً 

 . استمر حتى يكون كل فريق قد قدم حجته.الترويجيةسائلهم برأيهم. بعدها، اطلب من الفريق الثاني أن يقدم واحدة من ر

ً النهائيموقفي  أقرر"قبل أن  أن تكملوا فحص اختبار العذرية. أريد أن اكتشف ماذا تعلمون حول اختبار العذرية، ولكي أرى  ، أود منكم جميعا

 يس فقط على آراء."على حقائق، ل بناءاً إذا كنتم على علم حول ماذا تتحدثون! أريد أن أبني قراري 

 وزع نسخة من اختبار العذرية القصير على كل مشارك. البديل هو أن تعطيهم فقط ورقة إجابة وليقوموا بقراءة الجمل.

  صح أو خطأ؟ال.  مذا كانت الفتاة قد مارست الجنس أ: اختبار العذرية سيخبرنا بالتأكيد فيما إ1الجملة 

 . االختبار ليس دقيق.خطأالجواب هو 

 منظمة الصحة العالمية باختبار العذرية من أجل حاالت االغتصاب.  نصحت: 1الجملة 

 . منظمة الصحة العالمية اعتبرت االختبار عديم الفائدة.خطأالجواب هو 

 . العضو الذكري: غشاء البكارة يتمزق فقط بحال تم اختراقه ب1الجملة 

 . هذا يمكن ان يحدث بعدة طرق أخرى.خطأالجواب هو 

 مرض اإليدز. ينتج عنه: ممارسة الجنس مع عذراء سوف 1جملة ال

 .خطأالجواب هو 

 قم بمراجعة أجوبة المشاركين، وأعلن قرارك.

دائم اختبارات العذرية في هذا المجتمع. لقد بقينا لفترة طويلة نعتمد على األساطير، وليس الحقائق. أحظر بشكل "إنني وبموجب هذا القانون 

 . إنها أيضا تقوض جهودنا لتشجيع المساواة بين الجنسين."العنف القائم على النوع اإلجتماعي هذه الممارسة تضع النساء والفتيات بخطر 

 

 اعكس: 4الخطوة 

 سة.ن اآلن نظرة مختلفة الختبار العذرية عن تلك التي كانت في بداية الجليالمشارك لدىلتكتشف فيما إذا كان  لنتائجاستخالص ااستخدم جلسة 

 كيف تشعرون حول قراري؟ 



 

  لماذا اختبار العذرية هو فقط للفتيات؟ 

  ما الذي سيحدث برأيك إذا رفضت الفتاة اجرا ء اإلختبار في مجتمعك؟ 

 التدرب/التطبيق: 5الخطوة 

 . سيساعد المشاركين للتفكير أكثر حول لماذا اختبار العذرية يعتبر ممارسة للعنف الجنسي.تفكير نشاطبعد هذه الجلسة هو  النشاط التدريبي

 هل تتخيل نفسك أن تطلب من زوجتك المستقبلية اجراء اختبار العذرية قبل أن تتزوجا؟ لماذا أو لم ال؟  . ريالتفك نشاط

 

 مع بداية الجلسة القادمة. أفكارهموضح أنك ستطلب من المشاركين مشاركة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

في العنف القائم على النوع اإلجتماعي رسائل : 1القسم 

   الطوارئ
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 في السياقات الطارئة العنف القائم على النوع اإلجتماعي رسائل توعية بشأن 

لكي يتم اجراؤها في سياقات مستقرة. هذا األمر لن يكون متاحاً دائماً،  العنف القائم على النوع اإلجتماعي بشأن تم تصميم جلسات التوعية 

من اجراء جلسة مع مجموعة من المشاركين. هذا القسم من مجموعة األدوات  ميسرخاصة إذا كان هناك نزاعاً أو قضايا أمنية قد تمنع ال

األساسية السبع. تبين هذه الرسائل الطارئة النواحي   العنف القائم على النوع اإلجتماعي يقدم بعض الرسائل الطارئة المتعلقة برسائل 

 األساسية األهم لكل رسالة من الرسائل الرئيسية. 

 

 الرسالة الطارئة الهدف الرئيسية رسالة 

A للعنف القائم . السبب الجذري

هو عدم   على النوع اإلجتماعي

 المساواة بين الجنسين

 المجتمع
يمكن للنزوح والنزاع أن يقودان للتوتر. اعتنوا بأصدقائكم وعائالتكم ومجتمعاتكم. فاللوم ال 

 يقع على عاتقهم. 

 على اإلطالق. هذا الوضع ليس مبرراً للعنف. مقبوالً العنف ليس أمر  الرجال/الفتيان

 الرجال
بما في ذلك النساء والفتيات واألشخاص من ذوي اإلعاقة وكبار -يجب أن يتم اشراك الجميع 

 في القرارات التي تؤثر على عائلتكم ومجتمعكم.   -السن

 العنف ضد النساء والفتيات لن يجعل الوضع أفضل.  الرجال/الفتيان

 ستخدموا هذا الوضع لتبرير العنف ضد النساء والفتيات. ال ت الرجال/الفتيان

 قد يكون الوضع ليس جيداً اآلن، لكن لديكن الحق لتعشن في مجتمع خالي من العنف.  النساء/الفتيات

B العنف . يمكن لمعرفة خدمات

  القائم على النوع اإلجتماعي

 والوصول إليها أن ينقذ األرواح 

 لديكن الحق في طلب المساعدة إذا تعرضتن للعنف,  النساء/الفتيات

 ساعدوا شخصاً ما يعاني من العنف. يمكنكم انقاذ األرواح المجتمع

 النساء/الفتيات
إذا كنت تعانين من العنف، إلى أين ستذهبين لطلب المساعدة؟ اعرفي الخدمات المتاحة لك. 

 كوني مستعدة. 



 

C يمكن للدعم المتبادل منع .

العنف القائم على النوع 

ويضمن ردود فعل   اإلجتماعي

 جيدة اتجاهه

 المجتمع
الشعور بالحزن والقلق والخوف هو أمر طبيعي في ظل هذا الوضع. اطلبوا المساعدة إذا 

 كنتم غاضبين أو متوترين. 

 أفصحي إذا تعرضت لألذى. تحدثي لشخص تعرفيه.  النساء/الفتيات

 بلغوا عن أي سلوك غير الئق. احرصوا على المحافظة على مجتمعكم آمناً.  المجتمع

 النساء
قد تكونين أنت أو طفلك تحت خطر التعرض لألذى أو اإلستغالل. ابقي مع شخص تثقين به. 

 احرصى على البقاء بأمان طوال الوقت. 

 اصنع الفارق. كن قائداً. أوقف العنف ضد الفتيات.  الفتيان

D . هو شكل من  األطفالزواج

العنف القائم على النوع أشكال 

   اإلجتماعي

 النساء/الرجال
قد يكون الزواج تجربة ممتعة. وقد يكون أيضاً مليء بالتحديات. فكروا كيف يمكن للزواج 

 أن يؤثر على بناتكم وعائلتكم. 

 األمان على المدى الطويل هو تفضيل التعليم على الزواج المبكر.  المجتمع

 الزاوج ليس دائماً الطريق إلى األمان المالي. بل التعليم.  النساء/الرجال

 يجب على الفتيات أن يحصلن على نفس فرص تعليم الفتيان.  المجتمع

 لسالم واألمان. رادفاًلالزواج ليس م الفتيات

E هو شكل من . العنف المنزلي

العنف القائم على النوع أشكال 

   اإلجتماعي

 المجتمع
يضع النزوح والنزاع ضغطاً على العائالت. كونوا لطفاء مع بعضكم البعض. ادعموا 

 بعضكم البعض. 

 إن مفتاح التعامل مع الشجارات العائلية هو الحوار والحوار والحوار...  النساء/الرجال

 المشكلة العائلية ليست أمراً تافهاً أبداً، وال يجب عليك التعامل معها لوحدك.  النساء

F إنه ليس من المعيب التحدث .

 عن الجنسانية والعنف الجنسي

 النساء/الفتيات
المساعدات اإلنسانية مجانية للجميع. إذا طلب منك شخص ما يعمل لدى أي منظمة انسانية 

 ات، فبلغي عنه. أن تفعلي أمر ما مقابل المساعد

 النساء/الفتيات
، فاطلبي المساعدة. تحدثي مع شخص تثقين به. فهذا إذا واجهت أي اهتمام غير مرغوب فيه

 ليس خطؤك. 

 ليس من حقك أن تطالب بالجنس.  الرجال/الفتيان

 العنف الجنسي ليس أمراً طبيعياً. أوقفوه، قفوا في وجهه.  المجتمع

 فتيان من أجل السالم. يقولون ال للعنف الجنسي ضد الفتيات.  الفتيان

G هو شكل من . اختبار العذرية

العنف القائم على النوع أشكال 

   اإلجتماعي

 إنه جسدِك، إنه خيارِك.  الفتيات

 ادعموا قرارات بناتكم لمستقبل أفضل.  النساء/الرجال

 المجتمع
اإليمان بالخرافات يمكن أن يسبب األذى. ثقوا ببناتكم ليتخذن قراراتهن الخاصة بشأن 

 أجسادهن. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قياس التغيير : 2القسم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 نظرية التغيير 

الكتلة اء في المنظمات األعض ن عنمع ممثليبالتشاور سيتم قياس تأثير مجموعة األدوات وفقاً لنظرية التغيير. تم تطوير نظرية التغيير هذه 

. حيث تعّرف هذه النظرية بالمؤشرات التي سيتم استخدامها لقياس التغييرات على المدى  للعنف القائم على النوع اإلجتماعي  الفرعية

ن أجل م في برامج التوعية  العنف القائم على النوع اإلجتماعي المشاركين بشأن  ر والمدى الطويل في معرفة وسلوكيات وممارساتالقصي

 الرئيسية.  العنف القائم على النوع اإلجتماعي رسائل 

 

 . من مخطط نظرية التغييرلرؤية النسخة الكاملة  2يُرجى اإلطالع على الملحق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المؤشرات 

لى العنف القائم عمؤشر سيتم استخدامهم في قياس تأثيرات استخدام مجموعة األدوات في رفع الوعي بشأن رسائل  11تظهر نظرية التغيير 

 الرئيسية السبع.  النوع اإلجتماعي 

 

 أداة القياس  المؤشر
األشخاص الذين يجرون 

 القياس

A.  إدارة مجموعة األدوات ميسرينجميع التم توزيع مجموعة األدوات على 
ائم الق للعنف الكتلة الفرعية

)من   على النوع اإلجتماعي

 المنظمات األعضاء ( خالل 

B. ميسرينتقييم ال ميسرينمعرفة ومهارات أفضل لل 

C. ئم العنف القافي جلسات رفع الوعي بشأن  ميسرينايصال محّسن لدى ال

  على النوع اإلجتماعي 
 ميسرينتقييم ال

D.  زيادة في عدد المشاركين الذين يحضرون جلسات رفع الوعي بشأن

 العنف القائم على النوع اإلجتماعي 
 مراجعة الجلسة

 ميسرونال

E.  زيادة في عدد المشاركين الذين يحضرون جلسات رفع الوعي بشأن

 للمرة األولى العنف القائم على النوع اإلجتماعي 
 مراجعة الجلسة

F.  زيادة في عدد المشاركين الذين حضروا أكثر من أربع جلسات رفع

 العنف القائم على النوع اإلجتماعي الوعي بشأن 
 مراجعة الجلسة

G.  زيادة في ردود الفعل اإليجابية من قبل المشاركين على األفكار الجديدة

العنف القائم على النوع المطروحة في جلسات رفع الوعي بشأن 

 اإلجتماعي 

 مراجعة الجلسة

H.  العنف القائم على النوع اإلجتماعي زيادة في المواقف اإليجابية اتجاه 

لقائم العنف ارفع الوعي بشأن  بين الرجال والفتيان الذين أكملوا برنامج 

 على النوع اإلجتماعي 

 تأثير البرنامج

I.  ساءبين الن العنف القائم على النوع اإلجتماعي زيادة في المعرفة بشأن 

نوع العنف القائم على الرفع الوعي بشأن  والفتيات اللواتي أكملن برنامج 

 اإلجتماعي 

 تأثير البرنامج

J.  زيادة في المواقف اإليجابية إزاء تميكن النساء بين النساء والفتيات

العنف القائم على النوع رفع الوعي بشأن  برنامج اللواتي أكملن 

 اإلجتماعي 

 تأثير البرنامج

K. العنف القائم علىالوقاية من في الرسائل اإليجابية حول كيفية  زيادة 

واإلستجابة له التي يعرب عنها النساء والفتيات اللواتي  النوع اإلجتماعي 

 العنف القائم على النوع اإلجتماعي رفع الوعي بشأن  برنامج أكملن 

 تأثير البرنامج

L.  العنف القائم على النوع زيادة في األفعال اإليجابية المتخذة  لمنع

رفع الوعي بشأن  من قبل المشاركين الذين أكملوا برنامج  اإلجتماعي 

 العنف القائم على النوع اإلجتماعي 

 تأثير البرنامج

M. مدير الحالة الداخلية(التقارير ) زيادة في عدد التبليغات 

N. المنظمة الداخلية(التقارير ) زيادة في عدد النساء والفتيات اللواتي يصلن إلى الخدمات 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الملحقات
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : إدارة مجموعة األدوات 1الملحق 



 

 زودها كلتباستخدام المعلومات التي    للعنف القائم على النوع اإلجتماعي الكتلة الفرعيةيجب ملء هذا النموذج كل ستة أشهر بواسطة 

 . منظمة عضو في الكتلة

 

   التاريخ: 

 المعيّنين  ميسرينعدد ال العضو منظمة ال

المعيّنين الذي  ميسرينعدد ال

استلموا نسخة من مجموعة 

 األدوات

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ميسر: تقييم ال1الملحق 

في  ميسرلمعيّن فور بدء ا ميسرلكل تعبئة تقييم واحد    للعنف القائم على النوع اإلجتماعي الكتلة الفرعيةيجب على المنظمات األعضاء في 

 ومرة أخرى بعد مرور ستة أشهر. يُنصح بشدة اجراء تقييم أقران.  العنف القائم على النوع اإلجتماعي ادارة جلسات رفع الوعي بشأن 

 

 المنظمة

 ميسراسم ال

 التاريخ

 

 على ايصال المعلومات مستخدماً الرمز التالي:  ميسرضع عالمة للمعرفة والمهارات وقدرة ال

 معياراً عالياً وهو ذو أهلية كاملة ميسرحقق ال –= ممتاز  1

 معياراً كافياً يسمح له بإدارة الجلسات بشكل جيد ميسرحقق ال –= جيد  1

 اإلستفادة من التحسين ميسريمكن لل –سين = يحتاج إلى تح 1

 للمعيار الكافي إلدارة الجلسات  ميسرلم يصل ال –= ضعيف  1

 

 المعرفة والمهارات 

 عالمة التقييم التالي عالمة التقييم األول المعرفة/المهارة

ما تم ك العنف القائم على النوع اإلجتماعي يفهم طريقة تنفيذ جلسات رفع الوعي بشأن 

 وصفها في مجموعة األدوات

  

، السلطة، العنف والموافقة مع األمثلة على كل النوع اإلجتماعييستطيع تحديد الجنس، 

 منها

  

ى كل مع أمثلة عل العنف القائم على النوع اإلجتماعي يستطيع تصنيف أنواع وعواقب 

 منها

  

 ،العنف القائم على النوع اإلجتماعي يستطيع تسمية األسباب والعوامل المساهمة في 

 وشرح الفرق 

  

   المرتكز على الناجينيستطيع وصف النهج 

   يستطيع تحديد طرق اإلحالة المرتبطة بالمجتمعات التي يعمل ضمنها

العنف القائم على النوع يستطيع التحدث بوضوح عن حساسية مشاركة معلومات 

 ومن منظور رفع الوعيإدارة الحالة منظور من   اإلجتماعي

  

المسؤولية تجاهالوقاية من االستغالل الجنسي واإلساءة الجنسية في يستطيع شرح 

 االستجابة اإلنسانية

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تنفيذ الجلسة 

 عالمة التقييم التالي عالمة التقييم األول التنفيذ

   يصل إلى الجلسة في موعدها

   الالزمةقام بتحضير وجلب كافة المواد 

   يرحب بالمشاركين

   يدافع عن المساواة بين الجنسين خالل الجلسة

   يستمع للمشاركين

   يتحدى المشاركين باحترام

   يحترم وجهات النظر المختلفة 

   يشرح التعليمات الخاصة بالنشاطات 

   يلخص العبارات التي يقولها المشاركون

   يطرح أسئلة مفتوحة من شأنها أن تشجع على النقاش 

   يشجع جميع المشاركين ليساهموا

 

 تعليقات إضافية

   مالحظات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 : مراجعة الجلسة 1الملحق 

 متتالية لجميع البرامج. الجلسات التعبئة المراجعة بعد نهاية كل جلسة. يمكن أن يشمل نموذج المراجعة الواحد  ميسرينيجب على ال

 

 ملخص مراجعة الجلسة 

 استخدم ملخص المراجعة لتسجيل  نتائج مؤشرات كل جلسة. 

 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 رقم المؤشر

1                

2                

6                

7                

 

 حساب نتيجة المؤشرات 

 طريقة الحساب رقم المؤشر

 بإحصاء عدد المشاركين.  ميسرونيقوم ال 1

 للمرة األولى؟  رفع الوعي بشأن : كم عدد الذين يحضرون منكم اليوم جلسة ميسريسأل ال 2

 : كم عدد الذين حضروا منكم جلسة رفع الوعي بشأن  ألكثر من أربع مرات؟ ميسريسأل ال 6

 بحساب النتيجة المرجحة مستخدماً الطريقة المبينة أدناه.  ميسريقوم ال 7

 

  7حساب نتيجة المؤشر #

أو يمكنك أن تطلب من المشاركين اعطائك النتائج شفهياً. طريقة أخرى، أن تكتب عبارة أعِط في نهاية الجلسة كل مشارك قطعة ورق. 

 على اللوح وتعطي ملصق تصويت لكل مشارك يشير إلى جوابه. 

 اطلب من كل مشارك أن يحدد فيما إذا كان موافق أو غير موافق على العبارة التالية: 

 بسبب األفكار التي ناقشناها في هذه الجلسة.  العنف القائم على النوع اإلجتماعيلدّي اآلن ادراك أفضل 

 = ال أوافق بشدة 1

 = ال أوافق نوعاً ما 1

 = حيادي  1

 = أوافق نوعاً ما 1

 = أوافق بشدة  2

 

 . 7ضع النتيجة المقابلة لكل جواب. قّسم النتيجة اإلجمالية على عدد المشاركين في الجلسة لحساب نتيجة مؤشر#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : تأثير البرنامج 4الملحق 

أن يطلبوا من المشاركين ملء التقييم الذاتي في بداية البرنامج وعند اكتماله. يوجد نموذجان مختلفان للتقييم: أحدهما  ميسرينيجب على ال

 لبرامج النساء/الفتيات، واآلخر لبرامج الرجال/الفتيان. 



 

 امج. وذلك بعد نهاية آخر جلسة من البرن للتأكد من دقة النتائج، يجب أن يُطلب ملء التقييم فقط من المشاركين الذين حضروا الجلسة األولى

 

 ملخص تأثير البرنامج

 استخدم ملخص تأثير البرنامج لتسجيل نتائج مؤشرات كل برنامج 

 

 الجلسة األخيرة في البرنامج الجلسة األولى في البرنامج رقم المؤشر

1   

9   

12   

11   

11   

 

 حساب نتيجة المؤشرات

 طريقة الحساب رقم المؤشر

 للتقييم الذاتي Bبحساب النتيجة المرجحة بإستخدام الطريقة الموضحة لنموذج  ميسرونيقوم ال 1

 للتقييم الذاتي Aبحساب النتيجة المرجحة بإستخدام الطريقة الموضحة لنموذج  ميسرونيقوم ال 9

 للتقييم الذاتي Aبحساب النتيجة المرجحة بإستخدام الطريقة الموضحة لنموذج  ميسرونيقوم ال 12

 للتقييم الذاتي Aبحساب النتيجة المرجحة بإستخدام الطريقة الموضحة لنموذج  ميسرونيقوم ال 11

 للتقييم الذاتي Bأو  Aبحساب النتيجة المرجحة بإستخدام الطريقة الموضحة لنموذج  ميسرونيقوم ال 11

 

 حساب نتائج التأثير لبرامج النساء/الفتيات 

للتقييم الذاتي. عند استالمك لنماذج التقييم  Aولى وبعد الجلسة األخيرة في البرنامج، أعِط كل مشارك نسخة من النموذج قبل الجلسة األ

 . 11-9الذاتي المكتملة، اتبع هذه الخطوات لحساب نتائج المؤشرات 

  .استخدم بطاقة األداء الخاصة بتأثير البرنامج لتحديد نتيجة كل جواب 

  .أضف نتائج القسم األول على كل نموذج تقييم ذاتي مكتمل 

  .أضف كل النتائج للقسم األول على جميع نماذج التقييم الذاتي المكتملة 

 #9قّسم هذه النتيجة اإلجمالية على عدد المشاركين في الجلسة لحساب نتيجة المؤشر . 

 على التوالي.  11، #11، #12اجراء هذه الخطوات للقسم الثاني والثالث والرابع لحساب نتائج المؤشرات#  أعد 

 

 

 

 

 

 

 

 الرجال/الفتيانحساب نتائج التأثير لبرامج 

لنماذج التقييم للتقييم الذاتي. عند استالمك  Bقبل الجلسة األولى وبعد الجلسة األخيرة في البرنامج، أعِط كل مشارك نسخة من النموذج 

 . 11و 1الذاتي المكتملة، اتبع هذه الخطوات لحساب نتائج المؤشرين 

  .استخدم بطاقة األداء الخاصة بتأثير البرنامج لتحديد نتيجة كل جواب 

  .أضف نتائج القسم األول على كل نموذج تقييم ذاتي مكتمل 

 لمكتملة. أضف كل النتائج للقسم األول على جميع نماذج التقييم الذاتي ا 

 #9قّسم هذه النتيجة اإلجمالية على عدد المشاركين في الجلسة لحساب نتيجة المؤشر . 

 # 11أعد اجراء هذه الخطوات للقسم الثاني لحساب نتائج المؤشر . 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : برامج النساء والفتياتAالتقييم الذاتي 

 القسم االول

 صحيحة أو خاطئة حسب اعتقادكهي يرجى تحديد أي من اآلراء التالية 

فقط إلستخدام  خطأ صح العبارة

  ميسرينال
 النوع عدم المساواة بين الجنسين يسبب العنف القائم على أساس

  اإلجتماعي
   

    تتضمن عنف جسدي. العنف القائم على النوع اإلجتماعي كل أنواع 
    تأمين البنات مالياً. يؤدي دائما إلى  األطفالزواج 

    . زوج يصرخ على زوجته هو عنف الشريك الحميم
يحدث في المجتمعات الفقيرة  العنف القائم على النوع اإلجتماعي 

 حصراً.
   

  ميسرينفقط إلستخدام ال

 

 القسم الثاني:

 . من اآلراء التالية تتفق او تختلفيرجى تحديد مع أي 

فقط إلستخدام  ال أتفق أتفق العبارة

  ميسرينال
    .نللفتيانفس فرص التعليم المتاحة  الفتياتتستحق 



 

ينبغي اشراك النساء في جميع عمليات صنع القرار في األسر 
 والمجتمعات.

   

يقع اللوم في بعض األحيان على الفتيات والنساء في العنف الذي 
  يعانين منه، وخاصة في المنزل.

   

يجب أن تكون الفتاة التي تعاني من العنف الجنسي قادرة على التكلم 
 عنه بأمان. كما ينبغي ان تكون قادرة على طلب المساعدة. 

   

    على المرأة ان تطيع زوجها دائما.

  ميسرينفقط إلستخدام ال

 

 القسم الثالث:

 . باعتقادك لمجتمعكبمثابة رسائل مناسبة هي يرجى تحديد أي من األفكار التالية 

فقط إلستخدام  ال نعم العبارة

  ميسرينال

    كل شخص له الحق في طلب المساعدة إذا عانى من العنف.
ينبغي على النساء والفتيات أال يخرجن في الليل أبداً. ألنه خطير 

 للغاية.
   

من المتوقع أن نضطر لتقديم شيء مقابل الخدمات اإلنسانية التي 
  نتلقاها.

   

الرجال و الفتيان عنيفون بطبعهم. تقع على النساء والفتيات مسؤولية 
  عدم اغضابهم.

   

    الجميع. شأن العنف المنزلي هو 

  ميسرينفقط إلستخدام ال

 

 

 

 

 : القسم الرابع

 . في الشهر الماضي قمت بهاالتالية  األفعالأي من يرجى تحديد 

فقط إلستخدام  ال نعم الفعل

  ميسرينال

 مع العنف القائم على النوع اإلجتماعيفي الشهر الماضي، ناقشت 

 افراد عائلتي.

   

 مع العنف القائم على النوع اإلجتماعيفي الشهر الماضي، ناقشت 

 جيراني أو االصدقاء.

   

في الشهر الماضي، تدخلت عندما رأيت شخصاً يتدخل بعنف او 

 .عدائية تجاه شخص آخر

   

لوقاية افي الشهر الماضي، فكرت فيما يمكنني القيام به للمساعدة على 

  في مجتمعي. العنف القائم على النوع اإلجتماعيمن 

   

    .ةيافعفي الشهر الماضي، ناقشت مخاطر التحرش الجنسي مع فتاة 

  ميسرينفقط إلستخدام ال

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : برامج النساء والفتياتAلتقييم الذاتي بطاقة األداء ل

 القسم االول

 خطأ صح العبارة

 0 1  النوع اإلجتماعي عدم المساواة بين الجنسين يسبب العنف القائم على أساس

 1 0 تتضمن عنف جسدي. العنف القائم على النوع اإلجتماعي كل أنواع 

 1 0 تأمين البنات مالياً. يؤدي دائما إلى  األطفالزواج 
 0 1 . زوج يصرخ على زوجته هو عنف الشريك الحميم

 1 0 يحدث في المجتمعات الفقيرة حصراً. العنف القائم على النوع اإلجتماعي 

 

 الثانيالقسم 

 ال أتفق أتفق العبارة

 0 1 .تستحق الفتيات على فرص تعليم مماثلة لفرص تعليم الفتيان

 0 1 القرار في األسر والمجتمعات. ينبغي اشراك النساء في جميع عمليات صنع

يقع اللوم في بعض األحيان على الفتيات والنساء في العنف الذي يعانين منه، و خاصة 

   في المنزل.
0 1 

يجب أن تكون الفتاة التي تعاني من العنف الجنسي قادرة على التكلم عنه بأمان. كما 

 ينبغي ان تكون قادرة على طلب المساعدة.
1 0 

 1 0 لمرأة ان تطيع زوجها دائما.على ا

 

 الثالثالقسم 

 ال نعم العبارة

 0 1 كل شخص له الحق في طلب المساعدة إذا عانى من العنف.

 1 2 ينبغي على النساء والفتيات أال يخرجن في الليل أبداً. ألنه خطير للغاية.

 1 2  نتلقاها.من المتوقع أن نضطر لتقديم شيء مقابل الخدمات اإلنسانية التي 

 1 2  الرجال و الفتيان عنيفون بطبعهم. تقع على النساء والفتيات مسؤولية عدم اغضابهم.

 0 1 الجميع. شأن العنف المنزلي هو 

 

 الرابعالقسم 

 ال نعم العبارة



 

 2 1 مع افراد عائلتي. العنف القائم على النوع اإلجتماعيفي الشهر الماضي، ناقشت 

مع جيراني أو  العنف القائم على النوع اإلجتماعيفي الشهر الماضي، ناقشت 

 االصدقاء.
1 2 

في الشهر الماضي، تدخلت عندما رأيت شخصاً يتدخل بعنف او عدائية تجاه شخص 

 .آخر
1 2 

نف القائم العالوقاية من في الشهر الماضي، فكرت فيما يمكنني القيام به للمساعدة على 

  في مجتمعي. اإلجتماعيعلى النوع 
1 2 

 2 1 .يافعةفي الشهر الماضي، ناقشت مخاطر التحرش الجنسي مع فتاة 

 

 

 

 

 

 لرجال والفتيان: برامج اBالتقييم الذاتي 

 القسم االول

 من اآلراء التالية تتفق او تختلف معهايرجى تحديد أي 

فقط إلستخدام  ال أتفق أتفق العبارة

  ميسرينال

نيفين، غير ع ونيكون أنفي بعض األحيان  والفتيانال يستطيع الرجال 

 من طبيعتهم. ذلك ألن

   

     يجب اعتبار العنف الذي يحدث في المنزل أمر شخصي.

ر جسادهن مجرد لهو غيأللفتيات حول مالبسهن و الفتيانيعتبر ازعاج 

  ضار.

   

 تجنب الحديث عنهايجب على الفتاة التي تعاني من العنف الجنسي 

 لحماية سمعتها وسمعة عائلتها.

   

    ضرب زوجته إذا لم تفعل ما يطلبه منها. يحق للزوج

  ميسرينفقط إلستخدام ال

 

 القسم الثاني:

 . حسب وجهة نظركة او خاطئ ةيرجى تحديد أي من األفعال التالية صحيح

فقط إلستخدام  ال نعم الفعل

  ميسرينال

 مع العنف القائم على النوع اإلجتماعيفي الشهر الماضي، ناقشت 

 افراد عائلتي.

   

 مع العنف القائم على النوع اإلجتماعيفي الشهر الماضي، ناقشت 

 جار أو صديق.

   

و أفي الشهر الماضي، تدخلت عندما رأيت شخصاً يتدخل بعنف 

 عدائية تجاه شخص آخر.

   

لوقاية افي الشهر الماضي، فكرت فيما يمكنني القيام به للمساعدة على 

 في مجتمعي. العنف القائم على النوع اإلجتماعيمن 

   

 فعاتيافتى مراهق على احترام الفتيات ال شجعتفي الشهر الماضي، 

 في مجتمعنا.

   

  ميسرينفقط إلستخدام ال

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرجال والفتيان: برامج Bلتقييم الذاتي بطاقة األداء ل

 القسم االول

 ال أتفق أتفق العبارة

من  لكذ غير عنيفين، ألن ونيكون أنفي بعض األحيان  والفتيانال يستطيع الرجال 

 طبيعتهم.
2 1 

 1 2  يجب اعتبار العنف الذي يحدث في المنزل أمر شخصي.

 1 2  جسادهن مجرد لهو غير ضار.أللفتيات حول مالبسهن و الفتيانيعتبر ازعاج 

يجب على الفتاة التي تعاني من العنف الجنسي تجنب الحديث عنها لحماية سمعتها 

 وسمعة عائلتها.
2 1 

 1 2 ضرب زوجته إذا لم تفعل ما يطلبه منها. يحق للزوج

 

 الثانيالقسم 

 ال نعم العبارة

 2 1 مع افراد عائلتي. اإلجتماعيالعنف القائم على النوع في الشهر الماضي، ناقشت 

 2 1 مع جار أو صديق. العنف القائم على النوع اإلجتماعيفي الشهر الماضي، ناقشت 

و عدائية تجاه شخص أفي الشهر الماضي، تدخلت عندما رأيت شخصاً يتدخل بعنف 

 آخر.
1 2 

نف القائم العالوقاية من في الشهر الماضي، فكرت فيما يمكنني القيام به للمساعدة على 

 في مجتمعي. على النوع اإلجتماعي
1 2 

 2 1 نا.في مجتمع يافعاتفتى مراهق على احترام الفتيات ال شجعتفي الشهر الماضي، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 : مخطط نظرية التغيير 5الملحق 
 : المؤشرات

A. ميسرينتم توزيع مجموعة األدوات على جميع ال 

B.  المحسنة  ميسرينالمعرفة ومهارات 

C. ميسرينتنفيذ جلسات رفع الوعي بشأن  بشكل محسن من قبل ال  

D.  زيادة عدد المشاركين الذين حضروا جلسات رفع الوعي بشأن 

E.  للمرة األولى زيادة عدد المشاركين الذين حضروا جلسات رفع الوعي بشأن 

F.  العنف القائم على النوع اإلجتماعي زيادة في عدد المشاركين الذين حضروا أكثر من أربع جلسات رفع الوعي بشأن 

G.  العنف القائم على النوع اإلجتماعي زيادة في ردود الفعل اإليجابية من قبل المشاركين على األفكار الجديدة المطروحة في جلسات رفع الوعي بشأن 

H. العنف القائم على النوع اإلجتماعي بين الرجال والفتيان الذين أكملوا برنامج  رفع الوعي بشأن  العنف القائم على النوع اإلجتماعي يجابية اتجاه زيادة في المواقف اإل 

I.  القائم على النوع اإلجتماعي  العنفبين النساء والفتيات اللواتي أكملن برنامج  رفع الوعي بشأن  العنف القائم على النوع اإلجتماعي زيادة في المعرفة بشأن 

J.  العنف القائم على النوع اإلجتماعي زيادة في المواقف اإليجابية إزاء تميكن النساء بين النساء والفتيات اللواتي أكملن برنامج  رفع الوعي بشأن 

K.  القائم على النوع  العنفة له التي يعرب عنها النساء والفتيات اللواتي أكملن برنامج  رفع الوعي بشأن واإلستجاب العنف القائم على النوع اإلجتماعي  الوقاية منزيادة في الرسائل اإليجابية حول كيفية

 اإلجتماعي 

L.   العنف القائم على النوع اإلجتماعي من قبل المشاركين الذين أكملوا برنامج  رفع الوعي بشأن  العنف القائم على النوع اإلجتماعي  للوقاية منزيادة في األفعال اإليجابية المتخذة 

M. زيادة في عدد التبليغات 

N. زيادة في عدد النساء والفتيات اللواتي يصلن إلى الخدمات 

 اإلفتراضات: 

 بدعم طرح مجموعة األدوات.   الكتلة الفرعيةالتزام  .1

 مدربون ومدعومون.  نيميسرجميع ال .1

 . يافعينوالرجال والفتيان ال يافعاتالرئيسية للنساء والفتيات والتلتزم المنظمة بإيجاد طرق إليصال جميع رسائل   .1

 معارضة قادة المجتمع واألشخاص اآلخرين من أصحاب السلطة ال تمنع اجراء جلسات رفع الوعي بشأن .  .1

 التأثيرات

i.  مساواة محسنة بين الجنسين 

ii.  عن أنفسهن. النساء أحرار في اتخاذ قرارات بشأن التعليم والزواج والسفر والتعبير 

iii.  .قبول محسن لـ  في سوريا 

iv.  .اهتمام متزايد بالعنف المنزلي. دعم متزايد للناجين من العنف لإلفصاح 

v.  العنف القائم على النوع اإلجتماعي استخدام محسن لنظام العدالة لضمان حقوق النساء ومحاسبة جناة . 

 

بناء                                القدرات

(1(  )1 ) 

 اجراء الجلسات

(1(  )1)  

 

 

 

 

التغييرات في المعرفة 

 والمواقف   

 

 

 

 

 

 

 

لدى الميسرين مجموعة من النشاطات 

يستطيعون استخدامها في جلسات رفع الوعي 

 ( A)بشأن . 

واضحة ومحددة  يوصل الميسرون رسائل 

 ( C)( B). باستخدام طرق المشاركة

يحضر الناس نقاشهم األول حول .  ( D)يحضر الناس جلسات .   

(E ) 

يحضر الناس بشكل منتظم جلسات رفع 

 ( F)الوعي بشأن .    

 ( G)يفكر المشاركون حول عاداتهم  ومعتقداتهم الحالية فيما يتعلق بالعنف ضد النساء والفتيات.      

تفهم النساء والفتيات 

 ( I)عواقب .   

تفهم النساء والفتيات 

عواقب زواج القاصرات 

(I ) 

تفهم النساء والفتيات 

عواقب التحرش الجنسي  

(I ) 

يحضر الناس جلسات .   

(I ) 

يتمسك الفتيان والرجال 

بمواقف ايجابية حيال .   

(H ) 

تتقبل النساء والفتيات 

 ( J)حقهن في أجسادهن. 

تعترف النساء والفتيات 

بأن اختبار العذرية هو من 

 .(J ) 

تعترف النساء والفتيات 

بحقهن في اختيار 

مساراتهن الخاصة في 

 ( J) الحياة. 

التساء والفتيات والرجال 

 العنفوالفتيان يمنعون  

القائم على النوع 

.   بفعالية   اإلجتماعي

(L ) 

   اإلجتماعيالعنف القائم على النوع تدعم النساء والفتيات بعضهن البعض لمنع 

 ( L)واإلستجابة له. 



 

 

 في الممارسةتغييرات 

 

 

(A مثال )(         .عن المؤشرJ(    .مؤشر مزدوج )مثال عن اإلفتراض.         1 )-------   التدخل المطلوب لإلنتقال من نتيجة إلى نتيجة تالية.                                         ال يوجد

 تدخل مطلوب لإلنتقال من نتيجة إلى نتيجة تالية. 

 : المراجع 6الملحق 

تم تطوير مجموعة األدوات هذه  باإلعتماد على موارد موجودة، ومدخالت من المساهمين والجهات الفاعلة ذات الصلة، والتنمية اإلبداعية. 

 فيما يلي قائمة بالموارد الرئيسية التي ساعدت على صدور المنهج والمحتوى. 

 

 . العنف القائم على النوع اإلجتماعية وإشراك الرجال إلنهاء يالذكور علىتدريبي  ، دليل(1211ة تنمية المرأة األفريقية )شبك

أصول المعرفة حول الشراكة (، 1211/ مشاركة الرجل ) UNIFEMة أليساندرا جويدس من أجل صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأ

 .والفتيانمعرفة الرجال  دليل تدريبي حولمع الرجال والفتيان لمنع العنف ضد النساء والفتيات: 

: حزمة STOP SV، (1216حة األمراض والوقاية منها )، مراكز مكافوالتحكم بها، المركز الوطني للوقاية من اإلصابات قسم منع العنف

 الجنسي. تقنية لمنع العنف

Engender Health  الوكالة األمريكية للتنمية العالمية /USAID (1226 ،)العنف القائم على النوع لحد من إشراك الرجال كشركاء ل

 : دليل للعاملين في المجتمع.اإلجتماعي

لعنف القائم على النوع ل الكتلة الفرعية(، خطة عمل 1211) للعنف القائم على النوع اإلجتماعي لكل سورية/محور تركيا الكتلة الفرعية

 . اإلجتماعي

العنف القائم على  للوقاية من(، اإلستراتيجية التشغيلية 1211) رية/محور تركياالكتلة الفرعية للعنف القائم على النوع اإلجتماعي لكل سو

 واإلستجابة له.  النوع اإلجتماعي

 توجيهية مستندة إلى األدلة.  ة، اختبار العذرية: مالحظ الكتلة الفرعية للعنف القائم على النوع اإلجتماعي لكل سورية/محور تركيا

ظر والعمل اإلنساني: الن يعنف الشريك الحميم، (1216) 11ورقة العمل (، CERAHالعمل اإلنساني )مركز جنيف للبحث والتعليم في 

 .النوع اإلجتماعيديناميات في السياق الثقافي و

 . األطفال(، نظرية التغيير عن زواج 1211فتيات ولسن عرائس )

العنف  للوقاية من العمل القياسية اءاتجر( ، إ1216( )اإلجتماعي تركياالكتلة الفرعية للعنف القائم على النوع ، الدولية لحمايةا مجموعة

 واإلستجابة له.  القائم على النوع اإلجتماعي

لى للعاملين في العنف القائم عر الكفاءات ا، أط(يارسو) الكتلة الفرعية للعنف القائم على النوع اإلجتماعي تركيا، الدولية لحمايةا مجموعة

  .النوع اإلجتماعي 

 ، العنف ضد المرأة في سوريا: كسر جدار الصمت.(1211الدولي لحقوق اإلنسان ) االتحاد

بالمعرفة والمهارات األساسية لمساعدتهن على التخفيف من حدة  يافعاتالالفتيات : تزويد عافيتي، سالمتي ، (1216لجنة اإلنقاذ الدولية )

 والوقاية منه والتصدي له. العنف القائم على النوع اإلجتماعي

، العمل مع الرجال والفتيان: خيار استراتيجي في منطقة الشرق  (1212) 111-111مجلة الرائده العدد ماجدة م. السنوسي/ غيدا عناني، 

 . العنف القائم على النوع اإلجتماعياألوسط وشمال أفريقيا إلنهاء 

 .يافعين، دليل تدريبي عن النشاط الجنسي لل(1211عام  تعديل،  1221)للطبيبات النساء رابطة الدولية ال

 الصور النمطية لنوع الجنس. ، الالجئون السوريون: التفكير فيما وراء (1217هجرة القسرية )مراجعة المايكل لوكوت، 

 . العنف القائم على النوع اإلجتماعي(، أسباب وتأثيرات 1221محامو مينيسوتا لحقوق اإلنسان )

تفصح النساء والفتيات عن 

   .(K )(L ) 

تبلغ النساء والفتيات عن .   

(M ) 

تستخدم النساء والفتيات 

 ( N)خدمات .   



 

Promundoندوق األمم المتحدة للسكان / صUNFPA (1212 ،) إشراك الرجال والفتيان في المساواة بين الجنسين والصحة: مجموعة

 أدوات عالمية للعمل.

حول المخاطر الصحية لزواج عي عائالت الالجئين السوريين (، و1211( المجموعة )ISPمشروع دراسات مستقلة )ريتشل فاولر، 

 . وما تقدمه المنظمات أو خطة من أجل رفع الوعي ،األطفال

 ! SASA، وحدة تدريب توعوية (1221األصوات )رفع 

 . العنف القائم على النوع اإلجتماعي(، دليل تدريبي على 1211سيراليون والتنمية المضطربة )

التدخالت الفعالة  وخرافةالجئات السوريات ، العنف المنهجي ضد ال(1216مسائل الصحة اإلنجابية )روال ياسمين/ كاثرين موغاليان، 

 الشخصية.

 ( دليل تطبيق حملة أماني: األردن. 1211) Inter Agencyمشروع تعزيز خدمات ونظم حماية األطفال من العنف للوكالة 

 في سوريا. سوالقائم على أساس نوع الجن، المواقف المجتمعية تجاه العنف الجنسي (1212عدالة والمحاسبة في سوريا )مركز ال

: دليل الجنسيإشراك الفتيان والرجال في التحول The ACQUIRE /Engender Health and Promundo (1211 ،)مشروع 

  التعليم الجماعي.

العنف القائم إشراك الفتيان والرجال في الوقاية من USAID (1221 ،)/ الوكالة األمريكية للتنمية العالمية The ACQUIREمشروع 

 ت الطوارئ.الستجابة لحانجابية في أوضاع النزاع وااإلإلوالصحة ا النوع اإلجتماعيعلى 

 الذكورية. و العنف القائم على النوع اإلجتماعيالتعامل مع األوالد والشبان لمعالجة العنف (، 1211في روزان ) Humqadamبرنامج 

 .يافعينال برامجفي  فضل: إشراك الفتياتاأل، إنها تعرف (1211لجنة اإلنقاذ الدولية )

العنف القائم الوقاية من دليل لتمكين الشباب في : Youth4Youth(، MIGS( )1211معهد البحر األبيض المتوسط للدراسات الجندرية )

 األقران. تعليممن خالل  على النوع اإلجتماعي

دليل تدريب المدافعين عن المجتمع: مشروع مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية / اإليدز للشباب (، 1227مجلس السكان/ أبوجا )

 في شمال نيجيريا. الضعاف

 .UNFPA ، النساء والفتيات في األزمة السورية: استجابة صندوق األمم المتحدة للسكان(1212دوق األمم المتحدة للسكان )صن

، اإلستماع واإلشراك والتمكين: إستراتيجية لتلبية احتياجات (1217)  االستجابة اإلقليمي لسوريةمركز  دوق األمم المتحدة للسكانصن

 سوريا. جميع أنحاءفي  يافعاتال

 في األزمة السورية: دليل الصحفي. العنف القائم على النوع اإلجتماعيعن  التبليغ ،(1211دوق األمم المتحدة للسكان )صن

 .9في لبنان العدد  العنف القائم على النوع اإلجتماعي)تنسيق( إلنهاء  TANSEEQ ،(1211) لبنان للسكاندوق األمم المتحدة صن

 والزواج المبكر والزواج القسري.  األطفال(، دليل مرجعي لزواج 1212) USAIDالوكالة األمريكية للتنمية العالمية 

مراجعة : نتائج تقييم 1211(، أصوات من سوريا 1211في جميع أنحاء سوريا ) العنف القائم على النوع اإلجتماعيمجال مسؤولية 

 اإلحتياجات اإلنسانية. 

، تقرير موجز عن المنظمة غير (1216المراجعة الدورية الشاملة للجمهورية العربية السورية )، النسائية الدولية للسلم والحرية الرابطة

 المتكافئ عليها. سوريا وأثر النزاع غير  الحكومية: االنتهاك المرتكب ضد المرأة في

العنف القائم على النوع ، بناء القدرات إلدماج األشخاص ذوي اإلعاقة في برامج مكافحة (1212الالجئات المعنية بالمرأة )مفوضية 

 في األوضاع اإلنسانية. اإلجتماعي

World Vision /Promundo (1211مستقبل أكثر تكافؤاً: د ،)في الهند. األطفالالرجال إلشراك اآلباء في منع زواج  ليل عن رعاية 

 

 

 


