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مقدمة

تعتبر الرياضة واحدة من أهم المداخل للشباب والمراهقين لما تلمسه بداخلهم من حيوية ونشاط ولثرائها 
وتنوعها لتناسب كافة الفئات والمراحل العمرية، بل وتتناسب مع البيئات والثقافات والظروف واألوضاع 
والمجتمعات  األفراد  إمكانات  تنمية  على  يساعد  ما  القدرات  من  لها  والرياضة  المختلفة،  اإلنسانية 
ق  والبلدان. فهي تشجع الشخص على النمو، وهي محرٌك هائل يساعد على تذليل الحواجز التي تفرِّ
بين الجنسين، وبإمكانها أن تمد الجسور لتربط بين ثقافات ما كان لها أن تترابط لوال الفعاليات الرياضية.

العالم،  أنحاء  جميع  والسالم في  التنمية  لتعزيز  فعالة  وسيلة  الرياضة  المتحدة  األمم  منظمة  وتعتبر 
البدنية  الرياضية وغيرها من األنشطة  خاصة من خالل مساعدة الماليين على المشاركة في األلعاب 
التي تشدد على رسالة التنافس الشريف، ومن هذا المنطلق يسعى صندوق األمم المتحدة للسكان 
UNFPA لتعزيز استخدام الرياضة في التدخالت المتعلقة بالمجاالت السكانية وقضايا الصحة اإلنجابية، 
على  والقضاء  للسكان  المنظم  النمو  بأهمية  الوعي  رفع  في  الرياضة  تساهم  المثال  سبيل  فعلى 
العنف القائم على النوع االجتماعي وتعزيز استخدام وسائل تنظيم األسرة وغيرها من القضايا  لتكون 

عامال أساسيًا وداعمًا حقيقيًا في تحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030.

وتأتي أهمية إصدار تلك الحقيبة التدريبية لتكون بمثابة مرجعية معرفية وتقنية لمستخدمي الرياضة كأحد 
التقنيات التي تعزز رفع الوعي حول القضاء على العنف والعنف الجنسي القائم على النوع االجتماعي 
اإلرشادي  المكون  وهي:  رئيسية  مكونات  أربع  على  الدليل  يحتوي  حيث  اإلنسانية،  األوضاع  في 
لمستخدمي الدليل حول آليات ومنهجيات العمل وأهم الخطوات لضمان تحقيق فعالية رياضية جيدة، 
كما يتناول المكون الثاني الجزء المعرفي والمعلومات لتوفر الحقيبة مادة علمية ومرجعية حول مفهوم 
وأهم القضايا المرتبطة بالعنف القائم على النوع االجتماعي، باإلضافة إلى عدد من المصادر لتعزيز 
المعرفة لدى مستخدمي الحقيبة، كما يضم المكون الثالث عدد من النماذج لفعاليات رياضية توعوية 

يضمن تحقيق األثر المنشود. 

وقد مرت عملية إعداد الحقيبة التدريبية بعدد من المراحل الرئيسية حيث اعتمدت على النهج التشاركي 
من  عدد  فيه  شارك  والذي  الدليل  إلعداد  التحضيري  االجتماع  من  بداية  التدريبية  الحقيبة  إعداد  في 
من  المتأثرة  المجتمعات  عن  وممثلين  للسكان  المتحدة  األمم  بصندوق  والتنفيذيين  المتخصصين 
األوضاع اإلنسانية وممثلين من الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال االستجابة اإلنسانية وذوي 
حول  المتاحة  والمراجع  األدلة  مراجعة  جانب  إلى  التنمية،  أجل  من  الرياضة  مدربي  من  وفريق  الهمم 
اإلنسانية،  األوضاع  في  االجتماعي  النوع  على  القائم  بالعنف  المتعلقة  والرسائل  الرياضة  استخدام 
وفهم إطار العمل داخل تلك األوضاع، ومن ثم تم إعداد النسخة المبدئية الحقيبة التدريبية حيث تضمنت 
المحتوى العلمي والمهاري واإلرشادات األساسية لتنفيذ فعاليات رياضية مع توفير المراجع المناسبة 
تجريبي وتطبيق مفصل  تدريب  تنفيذ  االختبار من خالل  تحت  ثم وضعها  المختلفة،  المستويات  على 
التركيز حول  التدريب والمشاركين، مع  المالحظات حول األنشطة من فريق  التدريبية مع جمع  للحقيبة 
مدى مالءمة األنشطة للجمهور المستهدف والمبادئ المتفق عليها وإجراءات األمن والسالمة. وأخيرا 
قام فريق اإلعداد بالعمل على إعداد المالحظات المتعلقة بتصميم الحقيبة التدريبية والتأكد من مطابقة 

الرسوم والتصميم للمحتوى.
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صندوق األمم المتحدة للسكان - مكتب جمهورية مصر العربية

“كل  الرائدة في تقديم عالم يكون فيه  UNFPA وكالة األمم المتحدة  صندوق األمم المتحدة للسكان 
العمل في  الصندوق  بدأ  أن  إمكانات كل شاب”. فمنذ  تحقيق  آمنة، ويتم  حمل مطلوبًا، وكل والدة 
عام ١٩٦٩، انخفض عدد ومعدل النساء الالئي يموتن بسبب مضاعفات الحمل أو الوالدة إلى النصف. 

وأصبحت األسر أصغر وأكثر صحة. وأصبح الشباب أكثر ارتباطا وتمكينا من أي وقت مضى.

ولكن ما زال هناك الكثير فال يزال حوالي مليار شخص غارقين في الفقر المدقع، حيث تعد مشكالت 
الصحة الجنسية واإلنجابية سببًا رئيسيًا للوفاة واإلعاقة بالنسبة للنساء في العالم النامي، كما يتحمل 
الشباب أعلى مخاطر اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية والحمل غير المقصود وتشويه األعضاء 
التناسلية لإلناث وغيره من الممارسات الضارة. فهناك الكثير مما يجب عمله لضمان عالم يمكن فيه لجميع 

األفراد ممارسة حقوقهم اإلنسانية األساسية، بما في ذلك تلك المتعلقة بجوانب الحياة المختلفة.

التأكد من أن كل حمل مطلوب

فكثير من األشياء لها تأثير أكبر على حياة المرأة من عدد أطفالها وتباعدهم. لهذا السبب تؤكد االتفاقيات 
الدولية التي تعود إلى عقود من الزمن أنه يجب أن يكون لألفراد الحق )والوسائل( في أن يقرروا بحرية 
متى )أو إذا( يبدؤون أسرة وعدد األطفال الذين يتعين عليهم إنجابهم. ومع ذلك، هناك الماليين من 
الجودة  عالية  واللوازم  الخدمات  إلى  الوصول  إلى  تفتقر  ولكنها  اإلنجاب  تأخر  أو  تجنب  أن  تردن  النساء 

الالزمة إلدارة خصوبتها.

دعم صحة األم

يسعى صندوق األمم المتحدة للحفاظ على حياة كل أم من خالل التأكد من أنها قادرة على التخطيط 
لحملها والمباعدة بين والداتها، باإلضافة إلى الوالدة اآلمنة مع توفير الرعاية الوليدية االحتياطية في 

حاالت الطوارئ واللوازم األساسية، فهي أمر بالغ األهمية.

مساعدة الشباب على تحقيق إمكاناتهم

يدافع صندوق األمم المتحدة للسكان عن حقوق الشباب، بما في ذلك الحق في الحصول على معلومات 
الالزمة  المعرفة والمهارات  الجنسية واإلنجابية من خالل تمكينهم من  بالصحة  تتعلق  وخدمات دقيقة 
لحماية أنفسهم واتخاذ قرارات مستنيرة تمكنهم من تحقيق إمكاناتهم الكاملة والمساهمة في التحول 

االقتصادي واالجتماعي.
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الهدف من الحقيبة التدريبية

الهدف العام للحقيبة التدريبية: 

تهدف الحقيبة التدريبية إلى وجود مرجعية معرفية وتقنية تعزز استخدام الرياضة كأحد اآلليات التي من 
شأنها أن تعزز رفع الوعي حول القضاء على العنف القائم على النوع االجتماعي في األوضاع اإلنسانية.

األهداف الخاصة:

تعزيز استخدام الرياضة كأحد التقنيات التفاعلية في رفع الوعي تجاه قضايا الصحة اإلنجابية والجنسية 	 
بشكل عام وقضايا العنف القائم على النوع االجتماعي في األوضاع اإلنسانية بشكل خاص.

التعرف على مفهوم العنف الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي والقضايا ذات العالقة 	 
بها وخاصة في األوضاع اإلنسانية.

لديهم 	  المعرفة  وتعزيز  والنازحين  الالجئين  مع  للعمل  التدخل  آليات  كأحد  التدريبية  الحقيبة  ُتقدم 
للحماية من التعرض للعنف القائم على النوع االجتماعي وكيفية التعامل مع هذا النوع من العنف.

ُتقدم الحقيبة التدريبية نموذج فعال وحساس إلدماج ذوي الهمم ضمن برامج التوعية التي يقدمها 	 
الصندوق.

تقديم نموذج الفعاليات الرياضية كأحد النماذج التدريبية لبناء القدرات ورفع الوعي وتغيير السلوك 	 
في البرامج التنموية في مصر.

تعزيز أهمية الرياضة بين المشاركين من أجل تعزيز إمكاناتهم الفرد والمجتمع والدول أيضًا.	 



آليات ومنهجيات العملالجزء األول

لماذا التعلم من خالل الرياضة كأحد منهجيات التعلم النشط؟	 

منهجية التدخل التي تعتمد عليها الحقيبة التدريبية.	 

المبادئ األساسية إلعداد الحقيبة التدريبية.	 

من تستهدف الحقيبة التدريبية؟ 	 

كيف تستخدم الحقيبة التدريبية؟ 	 

ما هي أهم اإلرشادات إلعداد وتنفيذ فعالية رياضية؟ 	 

العناصر األساسية لتنفيذ فعالية رياضية.	 

الحساسية تجاه الالجئين وطالبي اللجوء وذوي الهمم.	 
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منهجية التعليم من خالل الرياضة كأحد منهجيات التعلم النشط

يعد استخدام منهجية التعلم بالرياضة والترفيه من أهم الوسائل الفعالة للتعلم النشط حيث تعتمد على 
العمل في جماعة وإنجاز مهام بعينها في جهد منسق يمكن من خالله استكشاف المعلومات مما يدعم 
استمرار أثرها طوال الحياة، وقد اعتمدت الحقيبة التدريبية على الرياضة كأحد التقنيات الفعالة للتعلم 

التشاركي والنشط لما لها من الفوائد التالية:

تعزيز الصداقة والمنافسة الشريفة وإزالة الفوارق مما يدعم إدماج الالجئين والمتأثرين من 
األوضاع اإلنسانية المختلفة داخل المجتمع، باإلضافة تعزيز النوع االجتماعي وما يرسخه من 

قيم تشاركية داخل المجتمع.

والدول  والمجتمعات  األفراد  داخل  اإلمكانات  وتعزيز  واكتشاف  تقوية  على  الرياضة  تساعد 
أيضًا، مما يدعم استثمار الطاقات البشرية بالشكل األمثل والتحرر من االنخراط في الصور 

النمطية السلبية التي قد تترسخ من خالل بعض العادات والتقاليد.   

وقبول  اآلخر  احترام  يدعم  مما  واالحترام،  واالنضباط  فريق  في  العمل  روح  الرياضة  تعزز 
العنف  تقليل  في  كبير  بشكل  تساهم  فهي  اآلخرين،لذلك  رعاية  على  والحرص  االختالف 
بشكل عام والعنف القائم على النوع االجتماعي بشكل خاص باإلضافة إلى تسهيل عملية 

إدماج الالجئين والنازحين في مجتمعاتهم الجديدة.

تعزز الرياضة المهارات الالزمة لكي ينمو الفرد جسديًا ونفسيًا وعقليًا ورفع القدرة للتعامل 
مع التحديات التي يتعرضون لها في حياتهم، والقيام بأدوار قيادية داخل مجتمعاتهم المحلية.

تساعد الرياضة في الوصول إلى أعداد كبيرة من الشباب والمراهقين على اختالف ثقافتهم 
وتعزيز  المعلومات  لتقديم  استخدامها  يمكن  مشتركة  آلية  وتشكل  وجنسهم،  وبيئاتهم 

االتجاهات تجاه القضايا المعنية مثل النوع االجتماعي والعنف القائم على النوع االجتماعي.

منهجية التدخل التي اعتمدت عليها الحقيبة التدريبية

النوع  على  القائم  بالعنف  الخاص  التدخل  مناهج  من  أساسيين  نهجين  على  التدريبية  الحقيبة  تعتمد 
االجتماعي كركيزتين أساسيتين للعمل وهما:

حيث  المجتمعية:  التنمية  نهج 
إلى  المجتمعية  التنمية  نهج  يسعى 
تمكين األفراد والجماعات من المتأثرين 
باألوضاع اإلنسانية من خالل تزويدهم 
التي  والمهارات  والموارد  بالمعارف 
يحتاجونها إلحداث تغيير في العالقات 
الجنسين  بين  والعالقات  االجتماعية 
يمكن  حتى  المحلية  مجتمعاتهم  في 
النوع  على  القائم  العنف  معالجة 

االجتماعي بصورة أكثر فعالية.

الناجين:  على  يركز  الذي  النهج 
وهو النهج الذي يسعى إلى تمكين 
قلب  في  وضعه  خالل  من  الناجي 
عملية المساعدة. ويتضمن هذا النهج 
الجوانب البدنية والنفسية والعاطفية 
أن  يمكن  التي  حياته  مجريات  عن 
تساعد على عملية التعافي من خالل 
اإلحالة ألماكن الخدمات ذات العالقة 

بالجوانب المختلفة.
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المبادئ األساسية إلعداد الحقيبة التدريبية

اعتمدت الحقيبة التدريبية على عدد من المبادئ الرئيسية التي تم االتفاق عليها خالل االجتماع التشاركي 
إلعداد الحقيبة، حيث اتفق المشاركون على المبادئ التالية كأساس لعمل الحقيبة التدريبية:

مراعاة الثقافة 
المجتمعية للفئة 

المستهدفة.

تعزيز عملية
اإلدماج للمتأثرين من 

األوضاع اإلنسانية وخاصة 
الالجئين والنازحين.

استخدام الموارد 
واإلمكانيات البسيطة 

وعدم التعقيد في 
الموارد واألدوات التي 

تحتاجها األنشطة.

مراعاة البيئة واستخدام 
الموارد البسيطة التي 
ال تتنافى مع سالمة 

البيئة المحيطة.

تعزيز عملية اإلدماج 
لذوي االحتياجات 

الخاصة.

من تستهدف الحقيبة التدريبية؟

تم تصميم الحقيبة التدريبية لتتناسب مع المجتمعات المتأثرة من األوضاع اإلنسانية في جمهورية مصر 
العربية والتي تتشكل في الالجئين وطالبي اللجوء من المتأثرين باألوضاع اإلنسانية في الجمهورية 
العربية السورية بشكل أساسي كذلك تالئم التدخالت مع الالجئين وطالبي اللجوء من الدول اإلفريقية 

المختلفة.

المدربين العاملين 
في مجال االستجابة 

اإلنسانية والنوع 
االجتماعي. 

العاملين في مجال التعليم التفاعلي 
بشكل عام - المؤسسات والمنظمات 
العاملة في مجال االستجابة اإلنسانية 

والنوع االجتماعي - العاملين مع 
الشباب - مثقفي األقران – المتأثرين 

من األوضاع اإلنسانية المختلفة.

المستهدف 
المباشر: 

المستهدف 
الغير مباشر: 

كيف ُتستخدم الحقيبة التدريبية؟

النوع  على  القائم  العنف  على  القضاء  تعزيز  في  الرياضة  استخدام  حول  التدريبية  الحقيبة  ُصممت 
االجتماعي في األوضاع اإلنسانية على أربع مكونات عناصر رئيسية وهي: 

آليات اإلعداد: حيث تتضمن المنهجيات التي تعتمد عليها الحقيبة ليكون لدى الميسر اإلحاطة 
الكافية لعمليات التدخل لتحقيق المرونة لدى الميسر في تكييف ومالئمة األنشطة المستخدمة 
بما يتناسب مع اإلطار العام للدليل، كما تتناول أيضًا أهم العناصر واإلرشادات لتحقيق فعالية 

رياضية جيدة.
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النوع  على  القائم  العنف  حول  وموجهة  رسائل سريعة  يتضمن  والذي  المعرفي:  المحتوى 
االجتماعي في األوضاع اإلنسانية كما تتضمن بعض المصادر التي يمكن الرجوع إليها للتعرف 

بشكل أكثر تعمقًا على القضايا التي يتم تناولها إلثراء الجانب المعرفي لدى الميسر.

األنشطة: تراعي األنشطة التنوع في األساليب الرياضية المستخدمة سواء كانت جماعية أو 
الثالثة وهي )األمن  العناصر األساسية  أو ذهنية، على أن تشترط  رياضات حركية  أو  فردية 
مع  تتناسب  رياضية  لفعاليات  متنوعة  نماذج  تتناول  كما  الحافز(.   - التنافسية   - والسالمة 
التدخالت المختلفة كدوري المحطات الذي يتناول أكثر من جانب من جوانب العنف القائم على 

النوع االجتماعي من خالل عدد من األنشطة داخل المحطة الواحدة.

المتابعة والتقييم: حيث تتناول أهم آليات المتابعة والتقييم لضمان تحقيق األثر المنشود من 
تلك الفعالية، باإلضافة إلى عدد من النماذج المستخدمة لتقييم الفعاليات الرياضية.

إدماج الالجئين وطالبي اللجوء وذوي الهمم: 

تستهدف الحقيبة في المقام األول إدماج الالجئين وطالبي اللجوء في الفعاليات الرياضية 
واللغات  اللهجات  تنوع  وكذلك  للمشاركين  الثقافي  التنوع  تراعي  فهي  لذلك  المستخدمة 
المستخدمة كما تعني الحقيبة بإدماج ذوي الهمم حيث تتضمن األنشطة المستخدمة عدد من 
األنشطة التي تتناسب مع إدماجهم في تلك الفعاليات باإلضافة إلى الخطوات التي يمكن 

تطبيقها لتعزيز هذا اإلدماج. 

أهم اإلرشادات للميسرين أثناء  تنفيذ وإعداد فعالية رياضية

ال تسـبب أي ضـرر: تأكـد مـن عـدم مواجهـة المشاركين ألي عواقب سلبية نتيجـة المشـاركة فـي . 1
النشـاط، لذلك قم بتقييـم المخاطر قبـل اختيـار األنشطـة واتخذ التدابير المناسبة  لتجنب المخاطر 

المتوقعة، كن مسـتعدًا أيضـا لالستجابة ألي مشـاكل غير متوقعة قد تنشأ.

األنشطة، . 2 خالل  من  إيصالها  المراد  للرسائل  جيد  فهم  لديك  يكون  أن  يجب  واإلعداد:  المعرفة 
وكيفية إعداد األنشطة الموجودة بالحقيبة التدريبية لتحقيق النتائج القصوى منها، باإلضافة إلى شرح 

خطوات األنشطة بوضوح، وإعطاء ملخص للرسائل المرادة بنهاية كل نشاط.

المشاركة والعمل الجماعي: إن تشجيع المشاركة بطريقة منظمة يمكن أن يساعد المشاركين . 3
على التعلم وتبادل الخبرات وممارسة المهارات مًعا. أيًضا فإن العمل في مجموعات يعزز التعاون 

بداًل من المنافسة، وتعزيز مهارات االتصال، وتشجيع اإلبداع.

العمر . 4 االعتبار  وَضع في  وتَفهم خصائصهم  المشاركين  إلى  تعرف  الفردي:  واالستماع  التركيز 
والمهارات واحترام التنوع في المجموعة.

وعدد . 5 للفعالية  المحدد  الزمني  للوقت  مناسبة  األنشطة  تكون  أن  يجب  األلعاب:  تنوع  مراعاة 
المشاركين وتنوع االنشطة )جماعية أو فردية - حركية أو ذكاء(.
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العناية باألطفال: حاول أن توفر مساحة وأنشطة لألطفال في حال مشاركة ذويهم في الجلسات، . 6
ويفضل تصميم محطة خاصة بهم يتم مناقشة سياسة حماية الطفل بها على سبيل المثال.

تيسير جلسات بناء الفريق: قبل البداية يفضل أن تقوم بتنفيذ أنشطة بناء الفريق مع كل مجموعة، . 7
وذلك لزيادة روح التعاون فيما بينهم أثناء تنفيذ الفعاليات.

الخطوات . 8 بإنجاز  التشجيع واالعتراف  الجلسات بروح من  يجب عليك تقديم  التشجيع والطمأنينة: 
التي يتخذها المشاركون، حتى لو كانت صغيرة يجب أن تعمل من أجل غرس الثقة وإعطاء المديح 

لألفراد، وفي الوقت نفسه تجنب انتقاد فرد أمام المجموعة.

العنف  القضاء على  لتعزيز  رياضية  لتنفيذ فعالية  العناصر األساسية 
القائم على النوع االجتماعي في األوضاع اإلنسانية:

األوضاع  في  االجتماعي  النوع  على  القائم  العنف  على  القضاء  لتعزيز  ناجحة  رياضية  لفعالية  اإلعداد 
اإلنسانية، يتطلب عدد من المعايير األساسية التي يجب مراعاتها لتحقق تلك الفعالية أهدافها بشكل 

جيد وهي:

والمتطوعين  والميسرين  المنظمين  من  لجنة  إنشاء  التنظيم:  فرق  وتشكيل  بإعداد  قم 
ونقاط الحماية ) األمن - اإلسعاف - المطافئ ( مع تحديد األدوار لكل منهم بشكل واضح 
ومنسق، فكلما زادت فرق المساعدة كلما كان تيسير األنشطة يسير بشكل فعال، أيضًا يمكنك 

التأكد من أن المتطوعين منظمون جيًدا وملتزمون بنجاح هذا الحدث.

حدد تاريخ الفعالية ومكان التنفيذ: وذلك حتى تتمكن من وضع اللمسات األخيرة على المكان 
وإرسال الدعوات قبلها بشكل كافي، كذلك التأكد من إمكانية توفير األطعمة والمشروبات، 
من  التأكد  مع  الخدمات  من  وغيرها  الصحية  الخدمات  أماكن  من  الفعالية  مكان  قرب  ومدى 

مالءمتها لحدود الميزانية الخاصة بالفعالية.

التي تريدها  البطولة  حدد أسلوب األنشطة المستخدمة خالل الفعالية: من حيث نوع 
والتي سوف تساعدك في اختيار األنشطة المناسبة. هل يجب أن تشمل رياضات متعددة 
أم رياضة واحدة؟ كم عدد الفرق التي تحتاجها؟ هل ستكون أنشطة جماعية أم فردية؟ وهكذا.

قائمة االحتياجات والمواد المطلوبة: قم بعمل قائمة بالعناصر واللوازم التي ستكون 
مطلوبة لتلك الفعالية، مثل بطاقات التعارف أو الملصقات أو ساعات التوقيت أو الميداليات 
أو الجوائز. تأكد من توافر أدوات اإلسعافات األولية وأغطية الرأس لتجنب تعرض المشاركين 

ألشعة الشمس بشكل مباشر. تأكد من توافر كمية مناسبة من المياه والعصائر.

أعلن عن الفعالية الرياضية: تأكد من أن الجمهور المستهدف على دراية بالفعالية، يمكنك 
بالتسجيل المشاركة، أيضًا  تتيح لألفراد المهتمين  إعداد موقع ويب أو صفحة للحدث، حيث 
وإرسال  االجتماعي،  التواصل  وسائل  واستخدام  رياضية،  شخصيات  أو  فرق  دعوة  يمكنك 
منشورات أو رسائل بريد إلكتروني، تأكد من أن شركاء التنفيذ على علم بموعد ومكان التنفيذ 

ومالءمة ذلك لهم.
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تأكد من وضع اللمسات األخيرة: يفضل زيارة مكان تنفيذ الفعالية قبل االنطالق ب ٢٤ ساعة 
على األقل للتأكد من مالءمة المكان إلجراءات األمن والسالمة، وكذلك التأكد من وجود المواد 
المطلوبة وتوافر الميداليات أو الجوائز أو الشهادات أو الهدايا التذكارية المعدة جيًدا قبل الحدث.

المشاركة  الفرق  وتقسيم  األخيرة  اللمسات  وضع  يفضل  المشاركين/ات:  إلى  الوصول 
في الفعالية وإرسال تفاصيل الحدث بما في ذلك قواعد وتعليمات الفعالية. تأكد من أنهم 
يعرفون التوقيت والمكان المناسبين للحدث، بما في ذلك أماكن اإلقامة القريبة حتى يتمكنوا 

من الحجز مسبًقا إذا كانوا من مناطق مختلفة.

راجع الخطة: استعرض جميع التفاصيل مع إدارة المكان واللجنة المنظمة والمتطوعين حتى 
يفهم الجميع كيف ستسير الفعالية. قم بمراجعة خط سير األنشطة وأهدافها ومراحلها بالكامل 
مع المدربين قبل بداية الفعالية بوقت كافي. تأكد من مراجعة الميسرين للمعلومات التي 

سيتم عرضها خالل األنشطة. أكد على أهمية االستناد إلى مصادر مهنية ومحددة.

جرب النشاط بالكامل: يقوم فريق العمل بتجربة النشاط قبلها بيوم واحد على األقل لتحديد 
المساحة والحركة ومدى مالئمتها للثقافة المجتمعية وذوي االحتياجات الخاصة من المشاركين.

التوثيق  آليات  تكون  أن  يجب  حيث  والتقييم:  والمتابعة  التوثيق  أدوات  توافر  من  تأكد 
للفعالية محددة منذ البداية، كذلك تأكد من موافقة المشاركين على التصوير.

الصحة والسالمة: كن مسؤواًل عن صحة وسالمة المشاركين وجميع األعضاء خالل تنفيذ 
الفعالية الرياضية، تأكد من أنك تفهم وتتبع تدابير الصحة والسالمة المطلوبة لحماية الجميع 

في حضور الحدث الرياضي الخاص بك.

تعريفات ومصطلحات حول العنف القائم على النوع االجتماعي في األوضاع اإلنسانية.	 

المكان: 
لديه مساحة مناسبة الستيعاب 	 

الهواء الطلق وفًقا لعدد 
المشاركين.

يحتوي على مالعب مختلفة مثل 	 
كرة القدم والكرة الطائرة وكرة 

السلة وغيرها.
يوجد ملعب مغطى مناسب 	 

لتجنب الحرارة واستنفاذ طاقة 
المشاركين.

لديه طبيب في الخدمة	 
لحاالت الطوارئ.

لديه حزمة اإلسعافات	 
األولية لحاالت الطوارئ.

تعليمات السالمة:
اطلب من المشاركين ارتداء مالبس مريحه أو الزي الرياضي.	 
إعلن عن قواعد السالمة قبل كل نشاط.	 
تجنب األنشطة العنيفة أو القريبة من العنف قدر اإلمكان.	 
رتب التأمين الصحي للمشاركين أو اطلب منهم أن يرتبوا ألنفسهم.	 
تأكد من مالئمة األنشطة للمصابين ببعض األمراض المزمنة قبل 	 

مشاركتهم في األنشطة البدنية مثل داء السكري وأمراض القلب.
احرص على تقديم المشورة/التعليمات للمشاركين لتجنب االتصال 	 

الجسدي الغير مناسب.

تعليمات األمان:
التأكد من تنفيذ الفعالية في مكان متخصص مناسب )فندق، مركز صحي، 	 

نادي رياضي(.
الترتيب مع موظفي األمن )الشرطة، شركة خاصة، إلخ(.	 
الحصول على الموافقات من الموظفين المسؤولين )وزارة الداخلية، وزارة 	 

الشباب والرياضة، المنظمات غير الحكومية(.
توفير وسائل النقل الخاصة المضمونة المناسبة من وإلى مكان الحدث.	 



العنف القائم على النوع االجتماعي 
في األوضاع اإلنسانية

الجزء الثاني

تعريفات ومصطلحات حول العنف القائم على النوع االجتماعي في 	 
األوضاع اإلنسانية

أسئلة حول المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالعنف القائم على النوع - 
االجتماعي في األوضاع اإلنسانية. 

مدخل عام حول العنف القائم على النوع االجتماعي في األوضاع 	 
اإلنسانية.

األوضاع -  في  االجتماعي  النوع  على  القائم  العنف  حول  الرسائل  أهم 
اإلنسانية.

العنف القائم على النوع االجتماعي في األوضاع اإلنسانية.- 
أهم المراجع.- 
أسئلة حول العنف القائم على النوع االجتماعي في األوضاع اإلنسانية.- 

الحاالت 	 في  االجتماعي  النوع  على  القائم  العنف  لقضايا  نماذج 
اإلنسانية: 

زواج األطفال.- 
أهم الرسائل حول ظاهرة زواج األطفال.. ١
معلومات أساسية حول زواج األطفال.. ٢
أهم المراجع.. ٣
أسئلة حول ظاهرة زواج األطفال.. ٤

العنف المنزلي/األسري.- 
أهم الرسائل حول العنف المنزلي.. ١
معلومات أساسية حول العنف المنزلي.. ٢
أهم المراجع.. ٣
أسئلة حول العنف المنزلي.. ٤

التحرش الجنسي.- 
أهم الرسائل حول التحرش الجنسي.. ١
معلومات أساسية حول التحرش الجنسي.. ٢
أهم المراجع.. ٣
أسئلة حول التحرش الجنسي.. ٤
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تعريفات ومصطلحات حول العنف القائم على النوع االجتماعي في 
األوضاع اإلنسانية: 

األوضاع اإلنسانية:
إلى  السكان ويؤدي  كبيرة من  أعداد  أي وضع يهدد صحة وحياة، وسالمة، وأمن، وسبل عيش ورفاه 
اضطرابات خطيرة في وظيفة المجتمع، وانتشار الخسائر البشرية والمادية والبيئية والتي تتجاوز قدرة 

مواجهة المجتمع من خالل استخدام موارده الخاصة.

الالجئ:
أي شخص، ُدفع بسبب خوفه المبرر من التعرض لالضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه 
لفئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية إلى خارج بلده األم، وهو غير قادر أو غير راغب في أن يستفيد من 
حماية في ذلك البلد. ويمكن القول أن الالجئ هو كل شخص ال يملك جنسية ويوجد خارج بلد إقامته 

المعتادة وغير قادر أو غير راغب في العودة إليها بسبب الخوف.

النازح:
الصراع  لتجنب  منازلهم  من  الفرار  على  أجبروا  الذين  المجموعات  أو  األشخاص  بأنهم  النازحون  يعرف 
المسلح والعنف وانتهاكات حقوق اإلنسان أو الكوارث الطبيعية أو التي صنعها اإلنسان، ولكنهم لم 

يعبروا حدود الدولة المعترف بها دوليا.

المقصود باالستجابة اإلنسانية:
هي توفير خدمات الطوارئ والمساعدات العامة أثناء أو بعد وقوع الكوارث مباشرًة من أجل إنقاذ األرواح 
لألشخاص  األساسية  المعيشية  االحتياجات  وتلبية  العامة  السالمة  وضمان  الصحة،  على  والحفاظ 

المتضررين. 

النوع االجتماعي:
يشير مصطلح النوع االجتماعي إلى الفوارق االجتماعية المكتسبة بين الذكور واإلناث. وعلى الرغم من أن 
هذه الفوارق االجتماعية متجذرة بعمق في جميع الثقافات إال أنها قابلة للتغيير مع مرور الزمن، كما أن لها 
تنوعات كبيرة سواء داخل الثقافات أو فيما بينها. ويحدد “النوع االجتماعي” ما للذكور واإلناث من أدوار 

ومسؤوليات وفرص وامتيازات وتوقعات وقيود في كل ثقافة.

 العنف:
هو االستخدام المتعمد للقوة أو السلطة، سواء بالتهديد أو الفعل، ضد الذات أو ضد شخص آخر أو 
ضد مجموعة من األشخاص أو ضد المجتمع ككل، مما قد يسفر بنسبة كبيرة عن إصابة أو وفاة أو أذى 

نفسي أو سوء نمو أو حرمان.



الحقيبة التدريبية حول استخدام الرياضة في تعزيز مكافحة العنف القائم على النوع االجتماعي16

:)GBV( العنف القائم على النوع االجتماعي
هو مصطلح يشمل كل عمل ضار يرتكب ضد إرادة الشخص ويستند إلى فروق مكرسة اجتماعيًا بين 
الرجال والنساء. وَتنتهُك أفعال العنف القائم على النوع االجتماعي عددًا من حقوق اإلنسان العالمية 
النوع االجتماعي، وليس  القائم على  العنف  الكثير من أشكال  إّن  بأدوات واتفاقيات دولية.  المحمية 

جميعها، غير قانونية، ومجرمة في القوانين والسياسات الوطنية.

العنف الجنسي:
االغتصاب،  محاولة  االغتصاب/  األقل،  على  ويشمل  االجتماعي  النوع  على  القائم  العنف  أنواع  أحد 
محاولة  أي  أو  جنسي”،  فعل  “أي  هو  الجنسّي  والعنف  الجنسي.  واالستغالل  الجنسية،  واإلساءة 
لإلتجار  أفعال  وأي  فيها،  مرغوبة  غير  جنسية  ومقدمات  تعليقات  وأي  جنسّي،  فعل  على  للحصول 
بالشؤون الجنسية لشخص ما، واستخدام اإلكراه والتهديد بإيقاع األذى أو العنف الجسدي من جانب أي 
شخص، بصرف النظر عن عالقته بالناجي، وفي أي بيئة، بما في ذلك البيت ومكان العمل، ودون أن 

يقتصر عليهما.”

االغتصاب/ محاولة االغتصاب:
هو فعل الممارسة الجنسية بغير التراضي. وقد يشمل هذا انتهاك أي جزء من الجسم باستخدام عضو 
الجسم.  بأي عضو من  أو  بأي شيء  الشرجية  الفتحة  أو  المهبلية  الفتحة  االعتداء على  و/أو  جنسي، 
ويشتمل االغتصاب ومحاولة االغتصاب على استخدام القوة، والتهديد بها، و/أو على اإلكراه. وُيعتبر 
أي ولوج )دخول( اغتصابًا. أما الجهود الرامية إلى اغتصاب شخص ما من غير أن ينتج عنها ولوج )دخول(، 

تعتبر محاولة اغتصاب.

اإلساءة الجنسية:
هي أي اقتحاٌم بدّنٌي فعلي ذو طبيعة جنسية أو التهديد بذلك، سواء أكان ذلك مفروض بالقوة، أم 

تحت ظروف غير متكافئة أم ظروف قسرية.

االستغالل الجنسي:
هو إساءٌة فعلية أو محاولة إساءًة ذات طبيعة جنسية لوضع يّتسم بالّضعف، أو باختالف ميزان القوة، 
من  السياسي  أو  االجتماعي  أو  الّنقدي  الّربح  تحقيق  على  يقتصر  أن  ودون  ذلك  في  بما  بالّثقة،  أو 

االستغالل الجنسي لآلخر.

الّناجي/ الضحّية:
أّن مصطلح “ضحّية” و”ناجي”  النوع االجتماعي. على  القائم على  العنف  هو أي شخٌص مّر بتجربة 
ُيستخدمان تبادليًا. “فالضحيُة” مصطلٌح ُيستعمل غالبًا في القطاعات القانونية والطبّية. أما “الناجي” 
فمصطلٌح ُيفّضل استعماله في قطاع الدعم النفسي وقطاع الدعم االجتماعي، بفضل احتوائه ضمنًا 

على المرونة والقدرة على التكيف. 
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 الجاني )مرتكب الجريمة(:
العنف بصورة مباشرة، أو خالفًا لذلك هم  ترتكب فعل  هو شخٌص أو مجموعُة أشخاص أو مؤسسة 

جميعًا يؤيدون ارتكاب العنف، أو غيره من اإلساءة بحق شخص آخر على غير إرادته/ إرادتها.

زواج األطفال:
للفتيان  بالنسبة  واقعة  حقيقة  وهو  عامًا،   ١٨ سن  بلوغ  قبل  رسمي  غير  اقتران  أو  رسمي  زواج  هو 

والفتيات، على الرغم من أن الفتيات أكثر تضررًا بشكل غير متناسب.

اإلساءة النفسية/ العاطفية:
ذلك:  على  األمثلة  ومن  العاطفية.  أو  النفسية  اإلصابات  أو  العاطفي  أو  النفسي  األلم  إلحاق  هي 
التهديد بالعنف الجسدي أو الجنسي، التخويف، اإلذالل، العزل القسري، اإلقصاء االجتماعي، المطاردة، 
التحرش اللفظي، االهتمام غير المرغوب فيه، المالحظات، واإليماءات أو الكلمات المكتوبة ذات الطابع 
الجنسي و/أو الطبيعة التَوعدية، تدمير األشياء العزيزة، إلخ. ويمكن أن تندرج أشكال من التحرش الجنسي 

ضمن هذه الفئة من العنف القائم على النوع االجتماعي.

مفهوم الحرمان من الموارد، أو الفرص، أو الخدمات:
الحرمان من الوصول العادل إلى الموارد/األصول االقتصادية أو فرص كسب الرزق، التعليم، الصحة أو 
غيرها من الخدمات االجتماعية. وتشمل األمثلة على ذلك: منع األرملة من الميراث، االستيالء عنوة على 
األرباح من قبل شريك أو أحد أفراد األسرة، منع المرأة من استخدام وسائل تنظيم األسرة، منع الفتاة 
من االنتظام في المدرسة، إلخ. وتشمل هذه الفئة “اإلساءة االقتصادية”، كما يجوز أن تشمل بعض 

أفعال الحبس.

االتجار بالبشر:
ينطوي االتجار بالبشر على “تجنيد أو نقل أو تحويل أو إيواء أو استقبال أي شخص من خالل استخدام 
استعمال  إساءة  أو  الخداع  أو  االحتيال  أو  االختطاف  أو  اإلكراه  من وسائل  غيرهما  أو  اإلكراه  أو  القوة 
السلطة أو استغالل موقف ضعف أو إعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا للحصول على موافقة شخص 
له سيطرة على شخص آخر، لغرض استغالله”. ويشمل االستغالل، في حدوده الدنيا، استغالل بغاء 
اآلخرين أو األشكال األخرى لالستغالل الجنسي، العمالة أو الخدمات القسرية، العبودية أو الممارسات 

الشبيهة بالعبودية أو الرق أو استئصال األعضاء.

المقصود بالممارسات التقليدية الضارة:
هي العادات والتقاليد الثقافية واالجتماعية والدينية التي من الممكن أن تكون ضارة بالصحة العقلية 
األطفال/القسري.  زواج  و/أو  اإلناث  ختان  جريمة  سياق  في  تستخدم  ما  وغالًبا  لألشخاص.  البدنية  أو 
وتشمل العادات والتقاليد الضارة األخرى التي تؤثر على األطفال ومن أمثلتها األفعال التالية: التربيط، 
إحداث الندب الدائمة، الحرق، الوسم بالنار، طقوس التدشين العنيفة، الزواج القسري، “جرائم الشرف”، 

والعنف المتصل بالمهر، طرد األرواح الشريرة، أو “السحر”.
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بالعنف  المتعلقة  والمصطلحات  المفاهيم  حول  أسئلة 

القائم على النوع االجتماعي في األوضاع اإلنسانية: 

اختر المصطلح المناسب: أي وضع يهدد صحة وحياة، وسالمة، وأمن، وسبل عيش ورفاه أعداد كبيرة . ١
من السكان ويؤدي إلى اضطرابات خطيرة في وظيفة المجتمع، وانتشار الخسائر البشرية والمادية 

والبيئية هو )الممارسات التقليدية - األوضاع اإلنسانية - االستجابة االنسانية(؟

اإلجابة الصحيحة: األوضاع اإلنسانية.

اختر المصطلح المناسب: هي توفير خدمات الطوارئ والمساعدات العامة أثناء أو بعد وقوع كارثة . ٢
االحتياجات  وتلبية  العامة  السالمة  وضمان  الصحة،  على  والحفاظ  األرواح  إنقاذ  أجل  من  مباشرًة 
المعيشية األساسية لألشخاص المتضررين. ) االستجابة اإلنسانية - االتجار بالبشر - الدعم المجتمعي(

اإلجابة الصحيحة: اإلستجابة اإلنسانية.

 اختر المصطلح المناسب: االستخدام المتعمد للقوة أو السلطة، سواء بالتهديد أو الفعل ضد الذات . ٣
أو ضد شخص آخر أو ضد مجموعة من األشخاص أو ضد المجتمع ككل، مما قد يسفر بنسبة كبيرة 
عن إصابة أو وفاة أو أذى نفسي أو سوء نمو أو حرمان هو )العنف المبني على النوع اإلجتماعي 

- العنف - القوة(.

اإلجابة الصحيحة: العنف.

اختر المصطلح المناسب: هو أحد أنواع العنف القائم على النوع االجتماعي ويشمل على األقل، . ٤
زواج   - الجنسي  )العنف  الجنسي.  الجنسية، واالستغالل  االغتصاب، واإلساءة  االغتصاب/ محاولة 

األطفال - االغتصاب(.

اإلجابة الصحيحة: العنف الجنسي.

اختر المصطلح المناسب: هو فعل الممارسة الجنسية بغير التراضي. وقد يشمل هذا انتهاك أي . ٥
جزء من الجسم باستخدام عضو جنسي، و/أو االعتداء على الفتحة المهبلية أو الفتحة الشرجية بأي 
شيء أو بأي عضو من الجسم ويشمل اإليالج. )االغتصاب - محاولة االغتصاب - التحرش الجنسي(

اإلجابة الصحيحة: االغتصاب.
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يّتسم . ٦ لوضع  جنسية  طبيعة  ذات  إساءًة  محاولة  أو  فعلية  إساءٌة  هو  المناسب:  المصطلح  اختر 
بالّضعف، أو باختالف ميزان القوة، أو بالّثقة، بما في ذلك ودون أن يقتصر على تحقيق الّربح الّنقدي 
أو االجتماعي أو السياسي من االستغالل الجنسي لآلخر. ) االستغالل الجنسي- االساءة الجنسية 

- التحرش الجنسي(

اإلجابة الصحيحة: االستغالل الجنسي.

اختر المصطلح المناسب: هي إلحاق األلم النفسي أو العاطفي أو اإلصابات النفسية أو العاطفية. . ٧
)الحرمان من الفرص والموارد- اإلساءة الجنسية - االساءة النفسية والعاطفية(

اإلجابة الصحيحة: اإلساءة النفسية والعاطفية.

اختر المصطلح المناسب: “تجنيد أو نقل أو تحويل أو إيواء أو استقبال أي شخص من خالل استخدام . ٨
أو إساءة استعمال  الخداع  أو  أو االحتيال  أو االختطاف  أو غيرهما من وسائل اإلكراه  أو اإلكراه  القوة 
السلطة أو استغالل موقف ضعف أو إعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا للحصول على موافقة شخص 

له سيطرة على شخص آخر، لغرض استغالله”. ) االستغالل الجنسي - اإلتجار بالبشر - االغتصاب(.

اإلجابة الصحيحة: اإلتجار بالبشر.

صح أم خطأ: الالجئ هو الشخص الذي أجبر على الفرار من منزله لتجنب الصراع المسلح والعنف . ٩
وانتهاكات حقوق اإلنسان أو الكوارث الطبيعية أو التي صنعها اإلنسان ولكنه لم يعبر حدود الدولة 
أما النازح فهو الشخص الذي ال يملك جنسية ويوجد خارج بلد إقامته المعتادة وغير قادر أو غير راغب 

في العودة إليها بسبب الخوف؟

اإلجابة الصحيحة: خطأ، الالجئ هو الشخص الذي ال يملك جنسية ويوجد خارج بلد إقامته المعتادة 
وغير قادر أو غير راغب في العودة إليها بسبب الخوف أما النازح هو الشخص الذي أجبر على الفرار 
من منزله لتجنب لتجنب الصراع المسلح والعنف وانتهاكات حقوق اإلنسان أو الكوارث الطبيعية أو 

التي صنعها اإلنسان ولكنه لم يعبر حدود الدولة.

صح أم خطأ: يشير مصطلح “النوع االجتماعي” إلى الفوارق االجتماعية المكتسبة بين الذكور واإلناث . ١٠
باإلضافة إلى األدوار الفسيولوجية؟

اإلجابة الصحيحة: خطأ، يشير مصطلح “النوع االجتماعي” إلى الفوارق االجتماعية المكتسبة بين 
الذكور واإلناث أما األدوار الفسيولوجية فيشير اليها مصطلح “الجنس”.
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صح أم خطأ: العنف القائم على النوع االجتماعي هو مصطلح يشمل كل عمل ضار يرتكب ضد إرادة . ١١
الشخص ويستند إلى فروق مكرسة اجتماعيًا بين الرجال والنساء.

اإلجابة الصحيحة: صح.

اإلساءة الجنسية هي أي اقتحاٌم بدّنٌي فعلي ذات طبيعة جنسية أو التهديد بذلك، . ١٢ صح أم خطأ: 
سواء أكان ذلك مفروض بالقوة، أم تحت ظروف غير متكافئة أم ظروف قسرية؟

اإلجابة الصحيحة: صح.

صح أم خطأ: “الضحّية” و”الناجي” هما مصطلحان ُيستخدمان تبادليًا. “فالضحيُة” فمصطلٌح ُيفّضل . ١٣
استعماله في قطاع الدعم النفسي وقطاع الدعم االجتماعي، بفضل احتوائه ضمنًا على المرونة 

والقدرة على التكيف، أما “الناجي” فمصطلٌح ُيستعمل غالبًا في القطاعات القانونية والطبّية. 

أما  والطبّية.  القانونية  القطاعات  غالبًا في  ُيستعمل  الصحيحة: خطأ، “فالضحيُة” مصطلٌح  اإلجابة 
“الناجي” فمصطلٌح ُيفّضل استعماله في قطاع الدعم النفسي وقطاع الدعم االجتماعي، بفضل 

احتوائه ضمنًا على المرونة والقدرة على التكيف. 

الموارد/األصول . ١٤ إلى  العادل  الوصول  الحرمان من  والموارد هو  الفرص  الحرمان من  أم خطأ:  صح 
االقتصادية أو فرص كسب الرزق، التعليم، الصحة أو غيرها من الخدمات االجتماعية.

اإلجابة الصحيحة: صح.

صح أم خطأ: العادات والتقاليد الثقافية واالجتماعية والدينية التي من الممكن أن تكون ضارة بالصحة . ١٥
زواج األطفال/  غالبا ما تستخدم في سياق جريمة ختان اإلناث و/أو  البدنية لألشخاص.  أو  العقلية 

القسري هو التعريف الذي يقصد اإلساءة الجنسية؟

اإلجابة الصحيحة: خطأ، فهو مفهوم يقصد الممارسات التقليدية الضارة.
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مدخل عام حول العنف القائم على النوع االجتماعي 
في األوضاع اإلنسانية:

أهم الرسائل:

يرتكز العمل اإلنساني على أربع مبادئ أساسية 
يلتزم بها العاملون في مجال العنف القائم على 
وعدم  والحياد  اإلنسانية  وهي  االجتماعي  النوع 

التحيز وعدم إلحاق األذى.

يتضمن العنف القائم على أساس النوع 
االجتماعي أشكااًل تتنوع بين اإليذاء النفسي 

والعنف الجسدي والجنسي والعنف االقتصادي 
واالجتماعي.

يشمل العنف الجنسي أشكاًل متعددة مثل 
االغتصاب/ محاولة االغتصاب واالعتداء الجنسي 

واالستغالل واإليذاء الجنسي والتحرش 
الجنسي.

العنف الجسدي هو استعمال القوة البدنية 
لفرض سلطة طرف قوي على آخر ضعيف، 

ويشمل أشكااًل متعددة كالضرب والحرق واللكم 
والخنق ولي الذراع وغيرها من األفعال التي 

تعتدي على الجسد.

اإليذاء النفسي والعاطفي يعني إلحاق األلم 
النفسي أو العاطفي أو اإلصابات النفسية أو 

العاطفية، ويشمل العديد من األشكال منها 
التهديد بالعنف، اإلهانة، اإلقصاء، تقييد الحركة 

والحرمان، واالهتمام والرعاية غير المرغوب فيهم.

يحتوي العنف االقتصادي واالجتماعي على عاملين 
أساسيين وهو الحرمان من الموارد والخدمات؛ 
كالحرمان من الحقوق االقتصادية والممارسات 

التقليدية المؤذية؛ كالحرمان من الحقوق المدنية 
والسياسية على أساس النوع اإلجتماعي.

تكمن األسباب الجذرية للعنف القائم على أساس 
النوع االجتماعي في ممارسات التمييز بين 

الجنسين، ومواقف المجتمع تجاه ذلك التمييز 
والتي أدت بطبيعة الحال إلى اختالف النظرة بين 

الرجل والمرأة من حيث القوة، حيث توجد المرأة 
في موقع أدنى من موقع الرجل.

هناك عوامل أخرى تؤثر على انتشار العنف القائم 
على النوع االجتماعي في األوضاع االنسانية، مثل 

انهيار أنظمة الدعم األسري والمجتمعي، النزوح 
وافتراق األسر، سيادة مناخ من االنتهاكات لحقوق 

اإلنسان، واعتماد السكان النازحين على المساعدات 
واحتمال تعرضهم إلساءة المعاملة واالستغالل. 

للعنف المبني على النوع اإلجتماعي في الحاالت 
اإلنسانية العديد من النتائج واآلثار على المستوى 

الصحي الجسدي والسلوكي واالجتماعي، كما يؤثر 
على أسرة الناجي والمعالين من قبله كما يؤثر على 

المجتمع وعلى مرتكبي العنف بطبيعة الحال.

هناك فارق بين العنف القائم على أساس النوع 
االجتماعي والذي يوجه ضد النساء والرجال 

والفتيات والفتيان، أي ضد كل أفراد المجتمع على 
أساس جنسهم أو نوعهم االجتماعي، والعنف ضد 

المرأة والذي يوجه ضد اإلناث فقط على أساس 
جنسهَن ونوعهَن االجتماعي.
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أنواع/ أشكال العنف المبني على النوع االجتماعي:
يتضمن العنف القائم على أساس النوع االجتماعي أشكااًل تتنوع بين اإليذاء النفسي والعنف الجسدي 
النوع  أساس  على  قائمة  ليست  العنف  من  أخرى  أشكال  على  انطباقها  من  الرغم  وعلى  والجنسي، 

االجتماعي: 

معلومات حول العنف القائم على النوع االجتماعي في األوضاع اإلنسانية: 

أهم المبادئ التوجيهية للعمل اإلنساني: 

عدم الحياداإلنسانية 
التحيز

عدم إلحاق 
األذى

يجب معالجة المعاناة 
اإلنسانية أينما وجدت، 
مع إعطاء اهتمام خاص 
للفئات األكثر ضعفًا من 

السكان، مثل األطفال 
والنساء وكبار السن 

والمعاقين ويجب احترام 
كرامة وحقوق جميع 
الضحايا وحمايتهم.

يجب تقديم 
المساعدة اإلنسانية 
دون المشاركة في 

األعمال العدائية 
أو مواالة أي جانب 
في الخالفات ذات 
الطابع السياسي 

أو الديني أو 
األيديولوجي.

يجب تقديم المساعدة 
اإلنسانية بدون تمييز أو 

تفرقة بسبب األصل العرقي 
أو الجنس أو الجنسية أو 

اآلراء السياسية أو العرق أو 
المعتقدات الدينية، ويجب أن 
تكون عملية تقديم المساعدة 
لألفراد عملية تخفيف المعاناة 

البشرية، مع إعطاء األولوية 
ألكثر الحاالت تضررا.

يجب على المنظمات 
اإلنسانية أن تسعى 

جاهدة لعدم إلحاق 
الضرر/أو لتقليل الضرر 
الذي قد تسببه عن غير 

قصد بمجرد تواجدها 
في مكان معين 

وتقديمها المساعدة.

للحصول على فعل ( 1 أو محاولة  أي فعل جنسي  هو  الجنسي:  العنف 
جنسي أو أية مبادرات أو تعليقات جنسية أو ممارسات اإلتجار باآلخر أو 
أي فعل موجه ضد نشاطه الجنسي عن طريق اإلكراه، وُيرتكب من قبل 
أي شخص بغض النظر عن عالقته بالناجي. ويشمل أشكال مختلفة منها: 

االغتصاب: استخدام أجزاء الجسم و/أو غيرها من األشياء واألدوات للولوج )مهما كان 	 
األمر طفيفًا( في الفم أو الشرج أو المهبل من دون موافقة )باإلكراه و/أو اإلجبار(.

االعتداء الجنسي: هو أي شكل من أشكال االتصال أو اللمس الجنسي غير المرغوب 	 
به، وال ينتج عنه أو يشمل ولوج لفتحات جسم متلقي العنف )أي محاولة اغتصاب(.
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االستغالل واإليذاء الجنسي: “االستغالل الجنسي” هو أي استغالل - أو أية محاولة 	 
استغالل- لتفاوت في القوة أو لموقع ضعف أو ثقة ألهداف جنسية، وذلك يشمل، 
على سبيل المثال ال الحصر )االستفادة المالية أو االجتماعية أو السياسية من استغالل 
اآلخر جنسيًا(. أما “اإليذاء الجنسي” فيعني التدخل الجسدي، بالفعل أو بالتهديد، ذو 

الطابع الجنسي، سواء تم بالقوة أو ضمن ظروف من اإلكراه أو عدم التكافؤ.

التحرش الجنسي: أي صيغة من الكلمات غير المرحب بها و/أو األفعال)الحركات( ذات 	 
الطابع الجنسي، والتي تنتهك خصوصية أو مشاعر شخص ما وتجعله يشعر بعدم 
االرتياح أو التهديد أو عدم األمان أو الخوف أو عدم االحترام أو الترويع أو اإلهانة أو 

االيذاء أو الترهيب أو االنتهاك )من دون اتصال جسدي(.

البدنية لفرض سلطة طرف قوي ( 2 العنف الجسدي: أي استعمال القوة 
على آخر ضعيف، أي فعل تكون نتائجه اإلصابة و/أو األلم أو المضايقة/

االنزعاج.

أمثلة:

الضرب / اللكم / الصفع 
الركل	 
الحرق والتشويه استعمال السالح 	 

أو أشياء حادة ومؤذية كالسكين
العض، العقص أو العصر	 

حمل اآلخر أو هًره أو اإلمساك به 	 
بشكل عنيف

الخنق	 
لي الذراع أو القدم	 

أو ( 3 العاطفي  أو  النفسي  األلم  إلحاق  هي  العاطفي:  النفسي/  اإليذاء 
اإلصابات النفسية أو العاطفية.

أمثلة:

التهديد بالعنف	 
إساءة المعاملة/اإلهانة: الشفهية غير 	 

الجنسية والتي تهين الشخص وتحط 
من قدره.

الحجز: إقصاء شخص عن األصدقاء 	 
أو العائلة، تقييد الحركة والحرمان 

من الحرية، إعاقة و/أو تقييد الحركة 
بالتحرك بحرية.

المالحقة.	 
 االهتمام والرعاية غير المرغوب بها.	 
المنع من طلب المساعدة أو من 	 

العمل أو المشاركة بأي نشاط.

العزل وعدم السماح للفرد بالذهاب 	 
للمكان الذي يريد أو في الوقت الذي 

يريد.
التنصت على المكالمات أو االطالع 	 

على الرسائل.
االنتقادات والمناداة بألقاب مزعجة.	 
تحطيم الممتلكات.	 
السخرية واإلهانة.	 
إجبار األطفال على اتخاذ طرف في 	 

الصراعات )في حاالت العالقات 
الزوجية(.

 التهديد باالنتحار.	 
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العنف االقتصادي-االجتماعي: ويشمل العديد من األشكال مثل: ( 4

الحرمان من الموارد والفرص والخدمات: كالحرمان من الحقوق االقتصادية، 	 
والرزق  االقتصادية  واألصول  الموارد  على  المشروع  الحصول  ومنع 

والصحة والتعليم وغيرها من الخدمات. )ال يتضمن ذلك الفقر العام(

 األسباب الجذرية للعنف القائم على النوع االجتماعي: 
تكمن األسباب الجذرية للعنف القائم على أساس النوع االجتماعي في ممارسات التمييز بين الجنسين 

ومواقف المجتمع تجاه ذلك التمييز. 

وتؤدي هذه األسباب بطبيعة الحال إلى وضع المرأة والرجل في أدوار ومواقع ترتبط بالقوة، حيث توجد 
المرأة في موقع أدنى من الرجل. 

يساهم قبول تلك األدوار وانعدام القيمة االجتماعية واالقتصادية للمرأة ولعملها في تعزيز االفتراض 
القائل بأن الرجل له سلطة اتخاذ القرارات والسيطرة على المرأة.

أهم العوامل التي تؤثر على انتشار العنف القائم على النوع االجتماعي:

انهيار أنظمة الدعم األسري والمجتمعي.

النزوح وافتراق األسر.

نقص العمالة في بعض المؤسسات كالمنشآت الصحية وأجهزة الشرطة، أو انعدامها.

سيادة مناخ انتهاكات لحقوق اإلنسان وغياب سلطة القانون واإلفالت من العقاب.

اعتماد السكان النازحين على المساعدات واحتمال تعرضهم إلساءة المعاملة واالستغالل. 

انعدام األمان في المجتمعات والمالجئ المؤقتة أو اكتظاظها أو وجودها في مناطق معزولة،
 أو افتقارها إلى الخدمات والمرافق الكافية.

 

الممارسات التقليدية المؤذية: وهي تعني الحرمان من الحقوق المدنية واالجتماعية 	 
والثقافية والسياسية على أساس النوع االجتماعي، وتشمل أيضًا أشكال العنف 
النساء والفتيات في مجتمعات محددة ولفترة  ارتكابها بشكل أولي ضد  التي تم 
طويلة من الزمن بحيث أصبحت - أو يقدمها مرتكبوها على أنها أصبحت - جزءًا من 

الممارسات المقبولة ثقافيًا.
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نتائج وآثار العنف المبني على أساس النوع االجتماعي في الحاالت 
اإلنسانية:

اآلثار الصحية الجسدية والسلوكية واالجتماعية: . 1
الجسدية  االضطرابات  من  العديد  إلى  االجتماعي  النوع  أساس  على  القائم  العنف  يؤدي  أن  يمكن 
والسلوكية والصحية على المديين القريب والبعيد؛ والتي تشمل اضطرابات جسدية ونفسية حسب 

نوع العنف الممارس: 

االغتصاب واالعتداء 
الجنسي:

مشاكل طبية نسائية.	 
التعــًرض األمراض 	 

المنقولة جنسيا بما فيها 
فيروس نقص المناعة/

اإليدز.
الحمل المبكر وغير 	 

المرغوب به. 
العقم.	 
اإلجهاض غير اآلمن.	 
مرض التهاب الحوض.	 
سلوك مرتفع الخطورة، 	 

بما فيه الجنــس غــير 
اآلمـن وتعاطي المخدرات 

واألذى الذاتي. 
االكتئاب والقلق 	 

واضطرابات ما بعد 
الصدمة.

االنتحار والقتل.	 

االعتداء الجسدي: 

تغذية غير صحية.	 
تفاقم األمراض المزمنة.	 
الصدمة واالكتئـاب 	 

والقلق واضطرابـات ما 
بعد الصدمـة. 

تلف أعضاء الجسم.	 
إعاقة جزئية أو دائمة. 	 
آالم مزمنة.	 
مرض التهاب الحوض. 	 
انخفاض الوزن عند 	 

الوالدة. 
اإلجهاض ونواتج سلبية 	 

للحمل.
سلوك مرتفـع الخطورة، 	 

بما فيه تعاطي المخدرات 
واألذى الذاتي. 

موت األم.	 
االنتحار والقتل.	 

اإليذاء النفسي 
والعاطفي: 

تغذية غير صحية.	 
تفاقم األمراض 	 

المزمنة. 
تعاطي المخدرات. 	 
االكتئاب والقلق 	 

واضطرابات ما بعد 
الصدمة. 

سلوك مرتفــع 	 
الخطــورة، بمــا فيــه 
تعاطــي المخــدرات 

واألذى الــذاتي.
االنتحار	 

اآلثار االجتماعية واالقتصادية:. 2
الرفض والعزلة والوصمة االجتماعية. 

انخفاض قدرة الشخص على االنخراط في النشاطات االجتماعية واالقتصادية )مثال: تتراجع 
القدرة على مشاركة الطاقات واألفكار والمواهب واآلراء والمهارات في المنزل ومكان العمل 

والمجتمع عندما يتضرر العقل والجسد بنتيجة العنف(. 

أشخاص  إلى  الفرد  ينتقل من  الخوف  المستقبل، وهذا  الحاد من حدوث عنف في  الخوف 
آخرين في محيطه االجتماعي )مثال: األطفال والمعالون(.
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آثار العنف على أسرة الناجي/ـة والمعالين من قبله:. 3

اآلثار المباشرة:
 الطالق أو افتراق العائلة.	 

الفقر.	 

تعريض تطور العائلة واستقرارها العاطفي واالقتصادي للخطر.	 

زيادة احتمال تعرض األطفال للعنف في العائلة التي تشهد أشكااًل أخرى من العنف المنزلي. 	 

اآلثار النفسية على األطفال الشهود، كظهور اضطرابات عاطفية وسلوكية )مثل االنسحاب 	 
وأفراد  األقران  العدائية ضد   - الذات  لوم   - الكوابيس   - الذات  تقدير  انخفاض   - االجتماعي 

األسرة والممتلكات - وزيادة احتمال أن يكون الناجي/ـة معنف أو ضحية للعنف عندما يكبر(.

اآلثار غير المباشرة:
آثار العنف 	  الناتج عن  الناجي/ـة على العناية بأوالده )نقص التغذية واإلهمال  انخفاض قدرة 

وتقييد العنف للموقع التفاوضي للناجي/ـة في األسرة(. 

تكوين مشاعر متناقضة واتجاهات سلبية تجاه األطفال الناجين المولودين من جراء اغتصاب أو 	 
حمل غير مرغوب به.

آثار العنف على المجتمع: . 4
زيادة العبء المالي على النظم الصحية والقضائية ونظم الرعاية االجتماعية. 

وضع عوائق أمام االستقرار والنمو االقتصادي من خالل فقدان الناجي/ ـة إلنتاجيته. 

والتقليل من مساهمتهم  التنمية  الناجين في عمليات  أمام مشاركة  عوائق  ظهور 
في التنمية االجتماعية واالقتصادية.

آثار العنف على مرتكبيه: . 5

العقاب من قبل المجتمع ومواجهة االعتقال والسجِن.

قيود قانونية على رؤية أسرهم، بما في ذلك األطفال، باإلضافة إلى الطالق
أو تفكك أسرهم. 
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الشعور بالغربة تجاه أفراد عائالتهم. 

الشعور بانعدام أثر أعمال العنف أو التقليل من أثرها، باإلضافة إلى إنكار مسؤوليتهم عنها، 
أو عدم شعور بالمسئولية الكاملة تجاه أثر أعمال العنف.

إلقاء اللوم على الشريك وعدم ربط العنف بطبيعة العالقة بينهما.

أبرز أشكال العنف المبني على النوع االجتماعي في الحاالت اإلنسانية: 

نتناول في اإلجابة على هذا السؤال أبرز حاالت العنف القائم على النوع االجتماعي التي عادة ما تحدث 
في مختلف مراحل الحاالت اإلنسانية وخاصة الناتجة عن النزاع المسلح أو حاالت الطوارئ:

قبل النزوح

أثناء النزوح

أماكن  في 
النزوح

اإلعادة 
إلى 

الوطن

إعادة 
االندماج

إساءة المعاملة من جانب أشخاص في السلطة.	 

المقايضة الجنسية.	 

االعتداء واإلكراه الجنسي على يد المقاتلين.	 

االعتداء واإلكراه الجنسي على يد قطاع الطرق، حرس الحدود/ القراصنة.	 

األسر من أجل اإلتجار.	 

األسر من قبل الجنود بغرض االعتداء واالسترقاق الجنسي.	 

االعتداء واالستغالل واالنتهاك الجنسي من قبل أشخاص في السلطة.	 
االعتداء الجنسي على األطفال.	 
العنف المنزلي.	 
االعتداء الجنسي أثناء جمع الحطب، الماء، إلخ.	 
الجنس من أجل البقاء.	 
احتمال العودة إلى الممارسات التقليدية الضارة في أماكن النزوح.	 

االعتداء الجنسي، انفصال األطفال عن ذويهم.	 

االنتهاك الجنسي من قبل أشخاص في السلطة.	 

االعتداء الجنسي.	 

إساءة المعاملة من جانب أشخاص في السلطة.	 

المقايضة الجنسية.	 

االعتداء واإلكراه الجنسي على يد المقاتلين.	 
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أهم المراجع حول العنف المبني على النوع على أساس النوع االجتماعي في الحاالت اإلنسانية: 

للتعلم 	  المصاحب  الدليل   - اإلنسانية  الحاالت  في  اإلجتماعي  النوع  على  القائم  العنف  برامج  إدارة 
http://tiny.cc/6rf4gz اإللكتروني - صندوق األمم المتحدة للسكان

المفاهيم األساسية للعنف القائم على النوع اإلجتماعي وحماية الطفل - دليل المساعد اإلجتماعي - 	 
http://tiny.cc/euf4gz األونروا

 	http:// مع الناجين والناجيات من العنف القائم على أساس النوع اإلجتماعي - دليل مرجعي - األونروا
tiny.cc/g0f4gz

 	SGBV Prevention and Response- UNHCR https://www.unhcr.org/583577ed4.pdf

الفرق بين العنف القائم على أساس النوع االجتماعي والعنف ضد المرأة:

العنف على أساس النوع االجتماعي: 

يوجه ضد النساء والرجال والفتيات 
والفتيان، أي ضد كل أفراد المجتمع 

على أساس جنسهم أو نوعهم 
االجتماعي. 

العنف ضد المرأة:

أساس  على  فقط  اإلناث  ضد  يوجه 
ويشمل  االجتماعي،  ونوعهن  جنسهن 
أساس  على  القائم  العنف  أنواع  كل 

النوع االجتماعي.



29

أسئلة حول العنف القائم على النوع اإلجتماعي 

في األوضاع اإلنسانية: 

تعد المبادئ التالية من أهم المبادئ التوجيهية للعمل اإلنساني عدا:. ١

التحيز للناجين.	 
الحياد.	 

عدم إلحاق األذى.	 
اإلنسانية.	 

اإلجابة الصحيحة: التحيز للناجين

االغتصاب واإلستغالل الجنسي يعدان  من أي أشكال العنف القائم على النوع اإلجتماعي؟. ٢

العنف الجنسي.	 
اإلساءة الجنسية.	 

العنف الجسدي.	 
كل ما سبق.	 

اإلجابة الصحيحة: العنف الجنسي  

أشكال . ٣ كأحد  ضعيف  آخر  على  قوي  طرف  سلطة  لفرض  البدنية  القوة  استعمال  مفهوم  يشير 
العنف القائم على النوع اإلجتماعي إلى: 

العنف الجسدي.	 
العنف النفسي.	 

األلم البدني.	 
القوة.	 

اإلجابة الصحيحة: العنف الجسدي  

التهديد بالعنف وإساءة المعاملة واإلهانة من أشكال العنف: . ٤

االنفعالي	 
النفسي والعاطفي.	 

الجنسي.	 
الجسدي.	 

اإلجابة الصحيحة: النفسي والعاطفي  

تعد النقاط التالية من أشكال العنف االقتصادي واالجتماعي عدا:. ٥

الحرمان من الحقوق الثقافية والسياسية.	 
الحرمان من الحقوق اإلقتصادية.	 

بوجود 	  التصريح  حالة  في  بالعنف  التهديد 
ممارسات مؤذية تجاه الناجي.

الحرمان من التعليم. 	 

اإلجابة الصحيحة: التهديد بالعنف في حالة التصريح بوجود ممارسات مؤذية تجاه الناجي.
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من أهم العوامل التي تؤثر على انتشار العنف القائم على النوع اإلجتماعي في الحاالت اإلنسانية:. ٦

انهيار أنظمة الدعم األسري والمجتمعي.	 
النزوح وافتراق األسر.	 

المؤسسات 	  بعض  في  العمالة  نقص 
كالمنشآت الصحية والشرطة أو انعدامها. 

كل ما سبق.	 

اإلجابة الصحيحة: كل ما سبق.  

زيادة احتمال تعرض األطفال للعنف في العائلة التي تشهد أشكااًل أخرى من العنف المنزلي من . ٧
آثار العنف القائم على النوع اإلجتماعي علي

الناجي.	 
أسرة الناجي والمعالين من قبلة.	 

المجتمع. 	 
كل ما سبق.	 

اإلجابة الصحيحة: أسرة الناجي والمعالين من قبلة.  

صح أم خطأ: يكمن السبب الجذري للعنف القائم على أساس النوع االجتماعي في ممارسات التمييز . ٨
بين الجنسين ومواقف المجتمع والتي ترسخ الفوارق بين الذكور واإلناث؟ 

اإلجابة الصحيحة: صح  

صح أم خطأ: ال يؤثر العنف القائم على النوع االجتماعي في انخفاض قدرة الشخص على االنخراط . ٩
في النشاطات االجتماعية واالقتصادية؟

اإلجابة الصحيحة: خطأ، حيث يعد عدم انخراط الناجيين في النشاطات االجتماعية أحد أسباب العنف 
القائم على النوع االجتماعي.

صح أم خطأ: زيادة العبء المالي واالقتصادي على النظم الصحية والقضائية ونظم الرعاية االجتماعية . ١٠
يعد من نتائج العنف القائم على النوع االجتماعي؟

اإلجابة الصحيحة: صح   
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نموذج للعنف القائم على النوع االجتماعي في األوضاع اإلنسانية: 
زواج األطفال

أهم الرسائل:

الطفل  لحقوق  ة  الدوليَّ ة  االتفاقيَّ اعتمدت 
يتجاوز  لم  إنسان  “كل  ه  بأنَّ الطفِل  تعريَف 
الثامنة عشرة ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك 

قبــل بموجب القانون المنطبق عليه”. يتزوجــن  اللواتي  الفتيــات  تعــاني 
ســلبية  آثــار  مــن  عام  عشر  الـثامنة  ســن 
في  ومشاركتهن  وتعليمهن  صحتهن  عــلى 
اإلصابــة  لمخاطر  ويتعرضــن  العمــل  ســوق 

باألمــراض. 

زواج األطفال هو أي زواج رسمي أو اقتران 
غير رسمي قبل بلوغ سن ١٨ عامًا، وهو 
حقيقة واقعة بالنسبة للفتيان والفتيات، 

على الرغم من أن الفتيات أكثر تضررًا بشكل 
غير متناسب.

١٢ مليون فتاة في جميع أنحاء العالم يتزوجن 
قبل عيد ميالدهَن الثامن عشر كل عام، 

بمعدل ٣٩.000 ألف حالة زواج أطفال يوميًا.

ال يؤثر زواج األطفــال عــلى رفاهية الفتيات 
فحسب، بل يؤثر عــلى الدولــة بأسرهــا مع مــا 

يترتــب عــلى ذلــك مــن آثــار عــلى ارتفــاع معــدالت 
الخصوبــة، وتعــرض األمهــات صغــار الســن 

وأطفالهــن لمخاطــر صحيــة ناجمــة عــن اإلنجــاب 
قبــل األوان.   

الســن القانــوني لتسجيل عقــد الــزواج في 
مــصر هو ١٨ عامًا، ولكــن ال يــزال الفتيــات 

يتزوجــن تحــت السن القانــوني بــدون 
تسـجيل للزيجات أو لألطفــال الناتجة عنهــا، 

دون تجريم الجناة.

تعتــبر الفتيــات المراهقــات في المناطــق 
الريفيــة أكــثر عرضــة للــزواج في ســن 

الطفولــة بثالثــة أضعــاف مــن الفتيــات 
المراهقــات في المناطــق الحضريــة.
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معلومات أساسية حول زواج األطفال:

تعريف الطفل: 

ه )كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة ما لم  ة لحقوق الطفل تعريَف الطفِل بأنَّ ة الدوليَّ اعتمدت االتفاقيَّ
يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه(.

زواج االطفال:

يعرف زواج األطفال، بأنه زواج رسمي أو اقتران غير رسمي قبل بلوغ سن ١٨ عامًا، وهو حقيقة واقعة 
بالنسبة للفتيان والفتيات، على الرغم من أن الفتيات أكثر تضررًا بشكل غير متناسب.

المقصود بمصطلح الزواج المبكر: 

هو الزواج الذي يكون فيه سن أحد أطرافه أقل من ١٨ سنة، عدى فى أى بلد تحتسب سن الرشد فيه 
فى وقت مبكر عن ذلك، وفى حاالت الزواج األخرى عندما يكون كال الزوجين فى سن الثامنة عشر أو أكبر 
لكن توجد عوامل تعيق قدرتهما على الموافقة على الزواج مثل:- مستوى النمو الجسدي والعاطفي 

والجنسي والنفسي أو نقص المعلومات عن خيارات حياة الشخص  

المقصود بمصطلح الزواج القسري:

هو أي زواج يتم دون الموافقة الكاملة والحرة من أحد الطرفين أو كليهما، أو عندما يكون أحد الطرفين 
أو كالهما غير قادر على إنهاء أو فسخ الزواج، نتيجة للضغوط االجتماعية أو العائلية الشديدة أو اإلجبار. 

المقصود بالزواج الشرعي:

طبقًا للقانون المصري هو الزواج الذي يشترط أن يقوم بالعقد مأذون مكلف من وزارة األوقاف، وأن 
يتم توثيق العقد في المحكمة واستخراج قسيمة الزواج، وأن يكون الزوجان مستوفين للشروط التي من 

ضمنها أن يكونا أكبر من ١٨ عام وأن يستوفوا فحوصات ما قبل الزواج.

البد أن يكون الزواج موافقا لشروط الزواج الدينية وقوانين الدولة حتى يكون صحيحا، وإذا اختل شرط فال 
يعد صحيحا، وقد يكون زواجا عرفيا وفيه تضيع حقوق الزوج والزوجة واألوالد الذين تم إنجابهم. 



33

أهم األرقام واإلحصائيات حول ظاهرة زواج األطفال: 

زواج األطفال سبب لعدم المساواة بين الجنسين والعنف القائم على 
النوع االجتماعى:

حيث أنه في كثير من األحيان يكون الطفل أو الطفلة غير قادر أو مستعد التخاذ القرار بقبول أو رفض 
الزواج وتحديد توقيته و الطرف اآلخر فيه )الزوج أو الزوجة(، وما إذا كان يرغب في إنهاء الزواج ومتى يجب 

أن يكون، باإلضافة إلى إمكانية وجود أسباب أخرى مثل اإلجبار أو الموافقة تحت التهديد .

عيد  قبل  يتزوجن  العالم  أنحاء  جميع  في  فتاة 
)WHO website( .ميالدهَن الثامن عشر كل عام 12 مليون

إذا استمرت المستويات الحالية لزيجات األطفال

فإن 14.2 مليون فتاة سنويًا

)WHO website( .أو 39000 فتاة يوميا سوف تتزوج في عمر صغير للغاية

من بين140 مليون فتاة سوف تتزوج قبل عمر ١٨ عامُا 

)UNICEF Website( .فإن 50 مليون منهن ستكون تحت سن ١٥ عامًا

)WHO website( .هناك 39.000 ألف حالة زواج أطفال يوميًا

في الدول النامية تتزوج واحدة من بين كل 3 فتيات قبل 
بلوغها سن ١٨ عاما.

وتتزوج واحدة من بين كل 5 وهي دون ١٥ عاما.
)UNFPA Website(

أكثر من 50% من الفتيات الالتي تزوجن قبل سن الثامنة عشر أفدن 
بأنهن تعرضن ألفعال مسيئة من جانب الشريك. )دراسة مجلس السكان الدولي 

بمحافظات أسيوط وسوهاج ٢0١٧(.

ما يقرب من ثلث عدد الفتيات ٦٣% الالتي تزوجن قبل سن الثامنة عشر 
يتسربن من الدراسة قبل ٢٤% من الفتيات الالتي تزوجن في سن الثامنة 

عشر أو أكثر.)المسح السكاني الصحي ٢0١٤(
%63%24
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زواج األطفال انتهاك لحقوق الفتيات:

زواج األطفال يعتبر انتهاكا لحقوق الفتيات لألسباب التالية:

إنهاء فعلي لتعليمهّن.	 

حجب أي فرصة أمامهّن الكتساب المهارات المهنية والحياتية.	 

يعرضهن لمخاطر الحمل واإلنجاب واألمومة المبكرة قبل أن يكن جاهزات بدنيًا ونفسيًا.	 

زيادة خطر تعرضهن للعنف الجنسي من الشريك الحميم واإلصابة بفيروس عوز المناعة البشري.	 

األسباب الرئيسية وراء زواج األطفال:

تكريس الدور النمطّي للمرأة، وهو أّن عملها الرئيسي يجب أن يكون تكوين األسرة وتربية األطفال.	 

الوضع االقتصادي السيء لألهل، والذي قد يعّده كثيرون ُمبّرًرا كافيًا لتزويج الفتيات.	 

الذهنّية التقليدّية التي ترسم معايير ُمحّددًة للفتاة، وُتعّزز فكرة زواج األطفال، باإلضافة إلى حصر 	 
الّزواج على صغيرات السّن، واعتباره اإلنجاز األهم ألّية فتاة.

الّصورة الّسائدة في المجتمع عن النساء اللواتي يتأّخرن في الّزواج، وقّلة حظوظهّن.	 

اإلطار 	  هو  الّزواج  واعتبار  بالفتاة،  وإلصاقها  والّشرف،  والعنوسة،  ترة،  السُّ مثل:  مفاهيم،  انتشار 
الحامي.

اآلثار االجتماعية المترتبة على زواج األطفال: 

الحرمان من حّق الّتعليم، والذي ُيعّد حقًا أساسّيًا للفرد، وله دور أساسّي في بناء شخصّيته ونمّوه 	 
وتطّوره، ويبني أسرًة ُمتكاملًة صغيرة العدد، ويساهم في زيادة اإلنتاجّية. ومن ثم يؤدي الحرمان 

من الحق في التعليم إلى عدم بناء شخصّية متوازنة.

الحرمان من الحّق في العمل، مّما يسهم في تأّخر التنمية، ورّبما تعطيل فئة ُمعّينة من الُمساهمة 	 
في بناء الُمجتمع، وعدم استقاللّية األفراد االقتصادّية، مّما يجعل اإلنسان في وضعّية تابعٍة عاجزة 

عن اّتخاذ أّي قرار.

الحرمان من حّق الحماية؛ إذ يمكن أن تتعّرض الفتاة لإلساءة أو االستغالل.	 

انتهاك حّق الكرامة اإلنسانّية؛ فقد تتعّرض الفتاة للعنف، وستكون أقل قدرة على مواجهته.	 

تأثير زواج األطفال على العالقات األسرّية في الُمستقبل؛ إذ تزداد احتمالّية الّطالق، وتعّدد المشاكل 	 
األسرّية التي تنتج عن عدم نضج الفتاة ووعيها، أو نتيجة الفرق الكبير في السّن.

الحرمان من حّق اتخاذ القرار؛ بسبب الّزواج باإلكراه، أي دون رضا الفتاة الكامل؛ إذ ليس لها القدرة على 	 
اّتخاذ القرار الُمناسب بشأن ُمستقبلها بالقبول أو الّرفض.
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أهم المراجع حول زواج األطفال: 

 	http://tiny.cc/qi35gz حماية الطفل من االستغالل واإليذاء - زواج األطفال - موقع اليونيسيف

 	http://tiny.cc/s835gz زواج األطفال والزواج المبكر والقسري - مؤسسة كير انترناشيونال

 	http://tiny.cc/4a45gz زواج االطفال- موقع منظمة الصحة العالمية

 	http://tiny.cc/nx45gzالسياسات من أجل التغيير- القضاء على زواج األطفال - منظمة اليونيسيف

للتعلم 	  المصاحب  الدليل   - اإلنسانية  الحاالت  في  اإلجتماعي  النوع  على  القائم  العنف  برامج  إدارة 
http://tiny.cc/6rf4gz اإللكتروني - صندوق األمم المتحدة للسكان

اآلثار النفسية المترتبة على زواج األطفال: 

اضطرابات نفسية، وذلك راجعًا بشكل أساسي إلى تلك الصدمة النفسية التي تتعرض لها تلك 	 
الطفولة ولم ينضجن بعد، و لذلك فإن  زلن في مرحلة  أنهن ال  زواج األطفال، حيث  الفتيات جراء 

العديد منهم يقعن فريسة لألمراض النفسية مثل االكتئاب أو القلق والخوف المرضى.

يتم حرمان الفتاة من االستمتاع بطفولتها أو تعليمها.	 

تمتلك 	  ال  بأنها  الشعور  لديها  يزداد  و  اإلجباري،  الزواج  هذا  نتيجة  االجتماعية  هويتها  الفتاة  تفقد 
شخصية خاصة بها، و ذلك راجعًا إلى إحساسها بعدم قدرتها على اتخاذ أي قرار يخصها .

اآلثار الصحية المترتبة على زواج األطفال: 

عدم القدرة على اإلنجاب أو إنجاب أطفال مشوهون أو اإلنجاب بصورة متكررة ومستمرة مما يجعل 	 
الوالدان يتهربان من مسؤولية تربية األبناء.

الحمل المبكر قبل سن ال ٢0  يزيد من احتمالية وفاة األم المراهقة أو وفاة األطفال أو كليهما.	 

كثرة اإلنجاب يرهق المرأة ويسبب لها العديد من األمراض.	 

الزواج في سن مبكر قد يكون مبني على جهل من الشاب أو الفتاة أو كليهما في األمور الزوجية 	 
مما يضعف لديهم الرغبة الجنسية أو ممارسة الجنس بصورة خاطئة.
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أسئلة حول زواج األطفال: 

ه )كل إنسان لم يتجاوز ……. ما لم يبلغ . ١ ة لحقوق الطفل تعريف الطفِل بأنَّ ة الدوليَّ اعتمدت االتفاقيَّ
سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه(.

الثالثة عشر.	 
الخامسة عشر.	 

الثامنة عشر. 	 

اإلجابة الصحيحة: الثامنة عشر.   

أي زواج رسمي أو اقتران غير رسمي قبل بلوغ سن الـ18 عشر هو: . ٢

الزواج المبكر.	 
زواج األطفال.	 

الزواج القسري. 	 

اإلجابة الصحيحة: زواج األطفال.   

أي زواج يتم دون الموافقة الكاملة والحرة من أحد الطرفين أو كليهما هو:. ٣

الزواج المبكر.	 
زواج األطفال.	 

الزواج القسري. 	 

اإلجابة الصحيحة: الزواج القسري.   

طبقًا إلحصائيات منظمة الصحة العالمية فإنه هناك ……:. ٤

٢٢.000 حالة زواج أطفال يوميًا.	 
٣0.000 حالة زواج أطفال يوميًا.	 

٣٩.000 حالة زواج أطفال يوميًا.	 

اإلجابة الصحيحة: ٣٩.000 حالة زواج أطفال يوميًا.  

أي من األسباب التالية ال يعد من األسباب الرئيسية وراء زواج األطفال:. ٥

الوضع االقتصادي السيء الناتج عن اللجوء.	 
انتهاك حق الكرامة اإلنسانية.	 

الذهنّية التقليدّية التي ترسم معايير ُمحّددًة 	 
للفتاة.

اإلجابة الصحيحة: انتهاك حق الكرامة اإلنسانية.  
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الحرمان من الحق في التعليم يعتبر أحد اآلثار ……:. ٦

االقتصادية لزواج األطفال.	 
االجتماعية لزواج األطفال.	 

النفسية لزواج األطفال.	 

اإلجابة الصحيحة: االجتماعية لزواج األطفال.  

فقدان الفتاة هويتها االجتماعية يعتبر أحد اآلثار ……:. ٧

االقتصادية لزواج األطفال.	 
االجتماعية لزواج األطفال.	 

النفسية لزواج األطفال.	 

اإلجابة الصحيحة: النفسية لزواج األطفال.  

الحمل المبكر قبل سن ال 20 يزيد من احتمالية ……:. ٨

وفاة األم.	 
وفاة الطفل.	 

كليهما.	 

اإلجابة الصحيحة: كليهما  

من المعتقدات الشائعة حول زواج األطفال:. ٩

زواج البنت سترة.	 
زواج البنت يساعدها على النضوج العقلي.	 

زواج البنت يساعد على تربية األبناء.	 

اإلجابة الصحيحة: زواج البنت سترة  

قد يؤدي زواج األطفال إلى اإلصابة بـ :. ١٠

سرطان الثدي	 
سرطان عنق الرحم.	 

هشاشة العظام..	 

اإلجابة الصحيحة: سرطان عنق الرحم.   
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نماذج حول العنف القائم على النوع االجتماعي في األوضاع اإلنسانية: 
العنف المنزلي

أهم الرسائل:

التحكم  ما  شخص  محاولة  هو  المنزلي  العنف 
يكون  وقد  سلطته،  وتأكيد  حياته  شريك  فى 
عنف الشريك الحميم إيذاء جسدي أو نفسي أو 
جنسي أو مالى، وال يشمل العنف بين الزوجين 
شريكين  بين  يكون  أن  الممكن  من  ولكن  فقط، 

النساء الالتي تعرضن إلى عنف الشريك الحميم مخطوبين أو داخل عالقة عاطفية.
يعانين من مستويات عالية من االكتئاب والقلق 

والرهاب بصورة أكبر من غيرهن.

يشمل العنف المنزلي كافة أشكال العنف 
الجسدي مثل الضرب بالعصا والصفع على الوجه، 

والعنف النفسي كالتقليل من الشأن والنقد 
المستمر واأللفاظ المسيئة، والعنف الجنسي 

كاالمتهان الجنسي واإلكراه على ممارسة الجنس 
أو االستخدام القسري لمواد إباحية، والعنف 

االقتصادي كعدم السماح بامتالك دخل مستقل 
أو عدم االنتظام في دفع نفقة األوالد.

هناك العديد من األسباب )المبررات( التي 
تؤدي إلى العنف المنزلي سواء على مستوى 

الفرد كاالضطرابات الشخصية أو االرتباط المبكر 
أو إنخفاض مستوى التعليم، أو على مستوى 

العالقة بين الشريكين كالصراع أو حالة عدم الرضا 
أو السيطرة الذكورية، أو على مستوى المجتمع 

كضعـف الوضـع االجتماعـي واالقتصادي للمرأة 
أو المعايير االجتماعية الغير منصفة بين الجنسين 

مثل االرتباط بين مفاهيم الرجولة والهيمنة.

ربما يؤدي عنف الشريك الحميم إلى مجموعة من 
العواقب الوخيمة على الصحة الجنسية واإلنجابية 

بالنسبة للنساء، بما في ذلك الحمل غير المخطط، 
والحمل غير المرغوب، واإلجهاض، واإلجهاض غير 

اآلمن، واألمراض المنقولة جنسًيا مثل فيروس 
نقص المناعة، والتهابات الحوض، ومضاعفات 
الحمل، والتهابات المسالك البولية، والضعف 

الجنسي. 

يؤثر العنف من الشريك على الصحة الجسدية، 
بما في ذلك االضطرابات الوظيفية كما تشير 

منظمة الصحة العالمية في دراسة أجريت على 
بلدان مختلفة في أنحاء العالم أن النساء الالتي 

تعرضن لإليذاء الجسدي احتمالية ابالغهّن عن 
مشاكل جسدية وعقلية ونفسية أكثر مرتين من 

غيرهن الالتي لم يتعرضن إلى أي عنف حتى لو 
وقع العنف قبل سنوات.

هناك رابط بين عنف الشريك الحميم ضد النساء 
وبين الكثير من العواقب االجتماعية والصحية 

السلبية على األطفال بما في ذلك القلق، 
واالكتئاب، وقلة التحصيل الدراسي، ونتائج 

صحية سلبية، وتشير مجموعة كبيرة من األدلة أن 
رؤية األطفال العنف الممارس ضد النساء من 

أكثر األسباب التي تجعل األطفال أكثر مياًل إلى 
العنف في حياتهم الالحقة.
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معلومات أساسية حول العنف المنزلي

تعريف العنف األسري:

تشمل اإلساءة األسرية أو العنف األسري العديد من األشكال والتصرفات المسيئة واالعتداءات التي 
تصدر من أحد أفراد األسرة وعادة ما تكون من األب على باقي أفراد أسرته مثل االعتداءات الجسدية أو 
الضرب، واإلعتداءات النفسية مثل التخويف والسيطرة، كما تشمل صورة أخرى من االعتداءات وهي 

االعتداءات السلبية مثل الحرمان المادي واإلهمال.

تعريف العنف المنزلى:

هو عنف الشريك الحميم أو محاولته التحكم فى شريك حياته وتأكيد سلطته، وقد يكون عنف الشريك 
الحميم على شكل إيذاء جسدى أو نفسي أو جنسي أو مالى .

الزوجين فقط، إنما يمكن أن يكون بين أي  بالعنف المنزلى هو العنف بين  ملحوظة: ليس المقصود 
شريكين مخطوبين أو فى عالقة حب.

أنواع العنف المنزلي وأشكاله:

لوقف  الفم  تكميم   - الوجه  على  الصفع   - بالعصا  الضرب   - باليد  الدفع  الجسدي:-  اإليذاء 
الصرخات - البصق والتبول - الدحرجة على السلم - ضرب الرأس في الحائط.

المستمرة  والمراقبة  التحكم   - المستمر  االنتقاد   - الشأن  من  التقليل  النفسي:-  اإليذاء 
 - الشخصية  الممتلكات  - تدمير  التهديد   - التليفون  - مراجعة سجالت  التكنولوجيا  باستخدام 

األلفاظ المهينة - االستغالل. 

اإليذاء الجنسي:- االغتصاب - التجريد من المالبس بالقوة واالغتصاب - إخباراألنثى بأنه من 
واجبها ممارسة الجنس - االغتصاب أمام األطفال - االمتهان الجنسي بما فى ذلك االستخدام 

القسرى لمواد إباحية صريحة ومصورة.

اإليذاء المالي:- التحكم في الموارد المالية لألسرة - عدم السماح لها بامتالك دخل مستقل 
- مطالبتها بتقديم كشف حساب بجميع مشترياتها - عدم الدفع أو عدم االنتظام في دفع 
نففة األطفال - تزوير توقيعها على شيكات - االمتناع عن إعطاء المرأة أموال لعدم رغبتها فى 

ممارسة الجنس. 
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أسباب عنف الشريك )المبررات(:

العوامل الفردية: . 1
العوامل األكثر اتساًقا والمرتبطة بكون الرجل هو األكثر استخداًما للعنف مع الشريك هي:

ِقبل . 2 من  العنف  من  المرأة  معاناة  احتمالية  بزيادة  ترتبط  التي  العوامل 
شريكها الحميم في مختلف المحيطات هي: 

االرتباط 
في عمر 

مبكر.

المستوى 
التعليمي 
المنخفض.

مشاهدة 
العنف أو 
التعرض 
له خالل 
الطفولة.

االستخدام 
الضار 

للكحول 
والمخدرات.

اضطرابات 
الشخصية.

قبول العنف 
بمعنى رؤية 

الرجل أنه 
من المقبول 
والطبيعي أن 
يضرب شريكته.

التعرض للعنف سابًقا من المستوى التعليمي المتدني
الوالدين

االعتداء الجسدي خالل مرحلة 
الطفولة

العوامل على مستوى العالقة بين الشريكين:. 3
العوامل التالية هي عوامل مرتبطة بكل من كون النساء ضحايا، والرجال مرتكبي عنف:

الصراع أو حالة عدم الرضا داخل العالقة

السيطرة الذكورية داخل األسرة

الضغوط االقتصادية

وجود عالقات متعددة للشريك

التفاوت في التحصيل العلمي عندما تكون المرأة على قدر عال من التعليم
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العوامل االجتماعية والمجتمعية. 4
عبر الدراسات المتعددة على مدار السنوات وجد أن العوامل المجتمعية واالجتماعية التي تساهم في 

ارتكاب العنف هي:

المعايير االجتماعية الغير منصفة بين الجنسين مثل االرتباط بين مفاهيم الرجولة والهيمنة	 

ضعف الوضع االجتماعي واالقتصادي للمرأة	 

العقوبات القانونية الضعيفة التي تفرض على مرتكبي عنف الشريك الحميم	 

االفتقار إلى وجود الحقوق المدنية للمرأة مثل قوانين الطالق التقييدية، وقوانين الزواج	 

القبول االجتماعي الواسع للعنف كوسيلة لحل الصراع	 

الشريك  عنف  استمرار  إلى  الجنسين  أدوار  حول  الشائعة  المعتقدات  تؤدي  البيئات،  من  العديد  في 
الحميم مثل القول بأن الرجل له الحق في تأكيد سلطته، أو أنه يمتلك الحق في تأديب شريكته بسبب 
قيامها بفعل خاطىء يراه هو، باإلضافة إلى اقتناع العديد من الرجال أن الجماع هو حق مشروع للرجل 
في أي وقت شاء، واألمر المفروض قسًرا على النساء بالتسامح مع االعتداءات بحجة الحفاظ على الرباط 

األسري وحماية األطفال.

أثر العنف من الشريك الحميم: 

أثر العنف على الصحة الجسدية: 
تشمل األضرار الجسدية الناتجة عن عنف الشريك الحميم ما يلي: الكدمات، الندب، الخدوش، إصابات 
الصدر والبطن، كسور في العظام، وإصابات في األسنان، أضرار في السمع والبصر، إصابات الرأس، 
محاوالت الخنق، وإصابات الظهر والرقبة، وباإلضافة إلى اإلصابات السابقة يوجد، وهي األكثر شيوًعا، 
أمراض ال يكون لها سبب طبي محدد، أو من الصعب تشخيصها وُيشار إليها أحياًنا باسم االضطرابات 
الوظيفية.، وتشمل متالزمة القولون العصبي، االلتهاب العضلي الليفي، متالزمات األلم المختلفة، 
وتفاقم الربو، وتشير منظمة الصحة العالمية في دراسة أجريت على بلدان مختلفة في أنحاء العالم أن 
النساء الالتي تعرضن لإليذاء الجسدي احتمالية إبالغهن عن مشاكل جسدية وعقلية ونفسية أكثر مرتين 

من غيرهن الالتي لم يتعرضن إلى أي عنف حتى لو وقع العنف قبل سنوات. 

أثر العنف على الصحة العقلية:
تشير األدلة إلى أن النساء الالتي تعرضن إلى عنف الشريك الحميم يعانين من مستويات عالية من 
العالمية  الصحة  أجرتها منظمة  عالمية  أكبر من غيرهن، وفي دراسة  االكتئاب والقلق والرهاب بصورة 
ُوجد أن النساء الالتي تعرضن إلى عنف جسدي أو جنسي يعانين من محن عاطفية، وأفكار انتحارية، 

وباإلضافة إلى ذلك يتم الربط بين عنف الشريك الحميم ومخاطر أخرى:

تعاطي الكحول والمخدرات	 
اضطرابات النوم واألكل	 
هبوط النشاط البدني	 

تدني احترام الذات	 
السلوك الجنسي الغير آمن	 
التدخين	 
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أثر العنف على الصحة الجنسية واإلنجابية:
الجنسية واإلنجابية  الوخيمة على الصحة  العواقب  الحميم إلى مجموعة من  ربما يؤدي عنف الشريك 
بالنسبة للنساء بما في ذلك الحمل غير المخطط، الحمل غير المرغوب، اإلجهاض، اإلجهاض غير اآلمن، 
التهابات  الحمل،  الحوض، مضاعفات  التهابات  المناعة،  نقص  فيروس  مثل  جنسًيا  المنقولة  األمراض 

المسالك البولية، والضعف الجنسي. 

يؤثر عنف الشريك الحميم بطريقة مباشرة على الصحة الجنسية واإلنجابية للمرأة مثل األمراض المنقولة 
جنسًيا خالل االتصال الجنسي القسري في العالقة الحميمة، ويؤثر بطريقة غير مباشرة، حيث أنه على 
سبيل المثال يجعل عنف الشريك الحميم أمر التفاوض بشأن استخدام حبوب منع الحمل، أو الواقي 

خالل العالقة عملية صعبة. 

أثر العنف خالل فترة الحمل:
وجدت دراسات أجريت في مناطق مختلفة حول العالم أن مستويات كبيرة من االعتداءات الجسدية حدثت 
داخل العالقة الحميمة خالل فترة الحمل، كما أشارت دراسة في منظمة الصحة العالمية أن عنف الشريك 
الحميم خالل فترة الحمل يحظى بانتشار واسع، ويتراوح ما بين ١% في حضر اليابان إلى ٢٨ % في ريف 
البيرو مع االنتشار في أغلب المناطق بنسبة تتراوح من ٤% إلى ١٢%، وبالمثل في دراسة على ١٩ دولة 
ُوجد أن عنف الشريك الحميم  خالل فترة الحمل يصل إلى نسبة ٢%  في أماكن مثل أستراليا والدنمارك 

وكمبوديا، وتراوحت نسبة أغلبية الدول من ٤% إلى ٩%. 

عدد قليل من الدراسات القائمة على تقديرات مرافق الصحة في بعض البلدان أظهرت نسبة انتشار 
أكبر لالعتداءات الجنسية داخل العالقات الحميمة خالل فترة الحمل، بما في ذلك مصر حيث بلغت نسبة 

االعتداءات ٣٢%، وبلغت معدالت االنتشار في أفريقيا ٤0%. 

اإلجهاض

يؤدي العنف خالل فترة الحمل إلى 
العديد من األضرار الصحية مثل:

برامج  في  الدخول  تأخر 
الرعاية ما قبل الوالدة

انخفاض في وزن األطفال 
حديثي الوالدة

والدة أجنة ميتة

إصابة الجنين الوالدة المبكرة

يمكن أن يتضمن األمر أيًضا حدوث وفيات لألمهات أثناء الحمل بسبب عنف الشريك الحميم، لكن الربط 
بينهما ال يلقى ترحيًبا كثيًر عند صانعي السياسات. 
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أثر العنف على األطفال:
وجدت دراسات عديدة رابط بين عنف الشريك الحميم ضد النساء وبين الكثير من العواقب االجتماعية 
والصحية السلبية على األطفال بما في ذلك القلق، االكتئاب، قلة التحصيل الدراسي، ونتائج صحية 
سلبية، وتشير مجموعة كبيرة من األدلة أن رؤية األطفال العنف الممارس ضد النساء من أكثر األسباب 
التي تجعل األطفال أكثر مياًل إلى العنف في حياتهم الالحقة عندما يدخلون في عالقات حميمة، كما 
وجدت عدد من الدراسات رابًطا كبيًرا بين عنف الشريك الحميم واالعتداءات الجسدية تجاه األطفال، وفي 

بعض البلدان منخفضة الدخل يكون األطفال أكثر عرضة للوفاة قبل سن الخامسة.

الخطوات األساسية للتدخل في حاالت العنف المنزلي: 

التخطيط تقييم المخاطر
للسالمة

تقديم الدعم 
والتشجيع

اإلحالة: األتصال 
بالخط الساخن 
لشكاوى المراة 

15115

أهم المراجع حول العنف المنزلي: 

دليل الميسر حول قضايا الصحة النفسية واالنجابية وعالقتها بالعنف المبني على النوع االجتماعي - 	 
http://tiny.cc/e6n7gz )المؤسسة اإلستشارية للشباب )إتجاه

للتعلم 	  المصاحب  الدليل   - اإلنسانية  الحاالت  في  اإلجتماعي  النوع  على  القائم  العنف  برامج  إدارة 
http://tiny.cc/6rf4gz اإللكتروني - صندوق األمم المتحدة للسكان

	 WOMEN’s AID https://www.womensaid.ie/ar/

	 Understanding and addressing violence against women- WHO http://tiny.cc/rio7gz
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أسئلة حول العنف المنزلي:

العنف الصادر من الشريك الحميم أو محاولته التحكم فى شريك حياته وتأكيد سلطته هو: . ١

العنف المنزلي.	 
العنف األسري.	 

العنف الزوجي. 	 
كل ما سبق.	 

اإلجابة الصحيحة: العنف المنزلي.  

أي من األشكال التالية ال يعد من أشكال العنف المنزلي الجسدي: . ٢

الصفع على الوجه.	 
ضرب الرأس في الحائط.	 

تدمير الممتلكات الشخصية.	 
السحب والركل.	 

اإلجابة الصحيحة: تدمير الممتلكات الشخصية.  

أي من العوامل )المبررات( التالية ال يعد من العوامل الفردية التي تؤدي إلى العنف المنزلي: . ٣

االرتباط في عمر مبكر.	 
التعرض للعنف سابقًا من الوالدين.	 

اإلعتداء الجسدي خالل مرحلة الطفولة.	 
السيطرة الذكورية داخل األسرة.	 

اإلجابة الصحيحة: السيطرة الذكورية داخل األسرة.  

الصراع أو حالة عدم الرضا داخل العالقة ووجود عالقات متعددة من العوامل ... التي تؤدي إلى . ٤
ظاهرة العنف المنزلي: 

العوامل الفردية.	 
العوامل المرتبطة بالعالقة بين الشريكين.	 

العوامل المجتمعية.	 
العوامل األسرية.	 

اإلجابة الصحيحة: العوامل المرتبطة بالعالقة بين الشريكين.  

ضعف الوضع االجتماعي واالقتصادي للمرأة، والعقوبات القانونية الضعيفة التي تفرض على . ٥
مرتكبي عنف الشريك الحميم من …..  التي تؤدي إلى ظاهرة العنف المنزلي: 

العوامل الفردية.	 
العوامل المرتبطة بالعالقة بين الشريكين.	 

العوامل المجتمعية.	 
العوامل األسرية.	 

اإلجابة الصحيحة: العوامل المجتمعية.  
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صح أم خطأ: قد يؤدي العنف المنزلي إلى وجود أمراض ال يكون لها سبب طبي محدد، أو من . ٦
الصعب تشخيصها وُيشار إليها أحياًنا باسم االضطرابات الوظيفية؟ 

اإلجابة الصحيحة: صح

من . ٧ يعانين  الحميم  الشريك  عنف  إلى  تعرضن  الالتي  النساء  أن  إلى  األدلة  تشير  خطأ:  أم  صح 
مستويات عالية من االكتئاب والقلق والرهاب بصورة أكبر من غيرهن؟ 

اإلجابة الصحيحة: صح  

صح أم خطأ: يؤثر عنف الشريك الحميم بطريقة غير مباشرة على الصحة الجنسية واإلنجابية للمرأة . ٨
مثل األمراض المنقولة جنسًيا خالل االتصال الجنسي القسري في العالقة الحميمة؟ 

اإلجابة الصحيحة: خطأ،  يؤثر عنف الشريك الحميم)العنف المنزلي( بشكل مباشر على الصحة 
الجنسية واإلنجابية.

صح أم خطأ: يعد التقليل من الشأن واالنتقاد المستمر والتحكم والمراقبة المستمرة باستخدام . ٩
التكنولوجيا من أشكال العنف المنزلي الجسدي؟ 

اإلجابة الصحيحة: خطأ،  من أشكال العنف المنزلي النفسي.  

صح أم خطأ: هناك فرق بين العنف المنزلي والعنف األسري؟ . ١٠

اإلجابة الصحيحة: صح، العنف المنزلي مرتبط بالعالقة بين الشريكين أما العنف األسري يرتبط 
بالعنف من أحد أفراد األسرة.
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المساحات اآلمنة هي عبارة عن المنطقة 
التي تحيط بالفرد ويعتبرها ملًكا له من الناحية 

النفسية. وتمثل هذه المساحة قيمة خاصة 
ألغلب األشخاص، بل ينتابهم الشعور بعدم 
االرتياح أو الغضب أو التوتر حال التعدي على 

هذه المساحة.

التحرش هو التعدي على المساحات والحدود 
الشخصية  لألفراد، أما التحرش الجنسي 

فيعرف بأنه أي تلميح جنسي غير مرحب به، 
أو طلب أداء خدمة جنسية، أو سلوك أو 

إيماءة لفظية أو جسدية ذات طابع جنسي، 
أو أي سلوك ذو طابع جنسي يمكن اعتباره أو 

توقعه منطقيًا كمسبب لإلساءة لآلخرين أو 
إهانتهم.

قد يحدث التحّرش الجنسي أو أي شكل من 
أشكال العنف الجنسي في أي مكان، سواء 

في األماكن العامة أو الخاصة، مثل: الشوارع، 
أماكن العمل، المواصالت العامة، المدارس 

والجامعات، المطاعم، األسواق التجارية، داخل 
المنزل، بل و حتى في صحبة اآلخرين )العائلة، 

األقارب والزمالء(، عبر اإلنترنت، وغيرها.

هناك أشكال وصور كثيرة للتحرش كالنظر 
المتفحص والتعليقات اللفظية والمالحقة أو 

التتبع والدعوة لممارسة الجنس واالهتمام 
غير المرغوب فيه وعرض الصور الجنسية 

والتحرش عبر وسائل التواصل االجتماعي 
وغيرها.

يعاقب المتحرش بالحبس مدة ال تقل عن ستة 
أشهر وبغرامة ال تقل عن ثالثة آالف جنيه وال تزيد 
على خمسة آالف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين 

كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو 
مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية 
أو إباحية سواء باإلشارة أو بالقول أو بالفعل بأية 

وسيلة بما في ذلك وسائل االتصاالت السلكية أو 
الالسلكية.

اإلنسانية:  األوضاع  االجتماعي في  النوع  على  القائم  للعنف  نماذج 
التحرش الجنسي

أهم الرسائل:
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معلومات أساسية حول ظاهرة التحرش الجنسي:

المساحات اآلمنة: 

هي عبارة عن المنطقة التي تحيط بالفرد ويعتبرها ملًكا له من الناحية النفسية. وتمثل هذه المساحة 
قيمة خاصة ألغلب األشخاص، بل ينتابهم الشعور بعدم االرتياح أو الغضب أو التوتر حال التعدي على 
هذه المساحة. فالسماح لشخص ما بدخول المساحة الشخصية ودخول المساحة الشخصية لشخص آخر 

هما مؤشرين لتطور العالقات بين األفراد. 

ان المساحة الشخصية للمرء )ومنطقة الراحة بالتبعية( هي في المقام األول من المتغيرات التي يصعب 
قياسها بدقة. ولكن التقديرات على سبيل المثال هي حوالي ٦0 سنتيمتر )٢٤ إنش( من الجانبين، و٧0 
سنتيمتر )٢٨ إنش( من األمام و٤0 سنتيمتر )١٦ إنش( من الخلف، وهي المسافة التقديرية مع الشخص.

قواعد احترام المساحة الشخصية العامة:

 ال تلمس أى شخص ال تعرفه.	 

ال تلمس  أى شخص، بغض النظر عن نواياك .	 

عندما تتحدث إلى شخص آخر ورأيته يميل بعيًدا عنك أو يتحرك ليبتعد قلياًل ال تقترب بدورك، فربما 	 
كانت المساحة الفاصلة بينكما ال تشعره بالراحة ويفضل أن تبتعد قلياًل.

ال تتكئ على كتف شخص آخر من زمالء العمل أو الدراسة لقراءة ما يقرأه أو النظر إلى هاتفه مالم 	 
يوجه لك دعوة بذلك.

قواعد احترام المساحة الشخصية فى العمل:
يجب أن تكون على بينة بسياسات الشركة بشأن العالقات مع زمالء العمل.

تجنب المعانقة أو اإليماءات الحميمية مع زمالء العمل أو المشرفين، فال تحول العالقة إلى عالقة شخصية.

تجنب المحادثات الشخصية أثناء العمل، حتى لو كانت تجمعك بأحد الزمالء عالقة شخصية أجل المحادثات 
إلى االستراحة أو بعد ساعات العمل.

تعريف التحرش: 

هو التعدي على المساحات والحدود الشخصية  لألفراد.
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 تعريف التحرش الجنسي:

التحرش الجنسي يعرف بأنه أي تلميح جنسي غير مرحب به، أو طلب أداء خدمة جنسية، أو سلوك أو 
إيماءة لفظية أو جسدية ذات طابع جنسي، أو أي سلوك ذو طابع جنسي يمكن اعتباره أو توقعه منطقيًا 

كمسبب إلساءة لآلخرين أو إهانتهم.

 التحّرش الجنسي ليس أبًدا حدًثا عادًيا يمكن تجاهله.	 

ال يمكن على اإلطالق أن ُيترك األمر للمتحّرش ليقرر هو ما الذي ُيعّد تحرًشا وما الذي ال ُيعّد تحرًشا.	 

التحّرش الجنسي ال يعتبر غلطة الشخص المتحّرش به أو المعتدى عليه أبًدا. فالتحّرش بأحدهم هو 	 
اختيار يتخذه المتحّرش بغض النظر عن مالبس الشخص المعتدى عليه أو تصرفاته، والتي ال يمكن 

أبًدا أن تستخدم كعذٍر لتبرير التحّرش.

الشخص الذي يتعّرض للتحّرش أو االعتداء ليس مسؤواًل بالمرة عن أي نوع من أنواع التحّرش الجنسي 	 
الذي يتعّرض له، ال بشكل جزئي وال كلي.

تعريف االعتداء الجنسي:

يعني االعتداء الجنسي التعدي البدني الفعلي أو التهديد بالتعدي البدني الذي يحمل طابعًا جنسيًا، 
الجنسي  أو قسرية. ويشمل ذلك االستعباد  أو في ظل ظروف غير متكافئة  القوة  باستعمال  سواء 

والمواد اإلباحية وإساءة معاملة األطفال واالعتداء الجنسي.

 أشكال وصور التحرش:

النظر المتفّحص: التحديق أو النظر بشكل غير الئق إلى جسم شخص ما، أجزاء من جسمه و/
أو عينيه. 

اقتراًحا ذو نوايا جنسية  التي تحمل  الوجهية  التعبيرات  الوجهية: عمل أي نوع من  التعبيرات 
)مثل اللحس، الغمز، فتح الفم(. 

اإليحاءات  ذات  األصوات  من  نوع  وأي  الهمس،  الصراخ،  )البسبسة(: التصفير،  النداءات 
الجنسية. 

مشيه/تصرفه/ طريقة  أو  أو  مالبسه  أحدهم،  جسد  عن  جنسية  مالحظات  التعليقات: إبداء 
عمله، إلقاء النكات أو الحكايات الجنسية، أو طرح اقتراحات جنسية أو مسيئة. 

المالحقة أو التتبع: تتبع شخص ما، سواء بالقرب منه أو من على مسافة، مشًيا أو باستخدام 
سيارة، بشكل متكرر أو لمرة واحدة، أو االنتظار خارج مكان عمل/منزل/سيارة أحدهم.

التخيالت  أو  الجنسية  الممارسات  وصف  الجنس،  ممارسة  الجنس: طلب  لممارسة  الدعوة 
الجنسية، طلب رقم الهاتف، توجيه دعوات لتناول العشاء أو اقتراحات أخرى قد تحمل طابًعا 

جنسًيا بشكل ضمني أو علني. 
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االهتمام غير المرغوب به: التدخل في عمل أو شؤون شخص ما من خالل السعي التصال 
غير مرحب به، اإللحاح في طلب التعارف واالختالط، أو طرح مطالب جنسية مقابل أداء أعمال 
أو غير ذلك من الفوائد والخدمات، وتقديم الهدايا بمصاحبة إيحاءات جنسية، أو اإلصرار على 

المشي مع الشخص أو إيصاله بالسيارة إلى منزله أو عمله على الرغم من رفضه.

الصور الجنسية: عرض صور جنسية سواء عبر اإلنترنت أو بشكل فعلي. 

غير  والفيديوهات  الصور  و/أو  الرسائل  التعليقات،  بإرسال  اإلنترنت: القيام  عبر  التحّرش 
المرغوبة أو المسيئة أو غير الئقة عبر اإليميل، الرسائل الفورية، وسائل التواصل االجتماعي، 

المنتديات، المدونات أو مواقع الحوار عبر اإلنترنت. 

المكالمات الهاتفية: عمل مكالمات هاتفية أو إرسال رسائل نصية تحمل اقتراحات أو تهديدات 
جنسية. 

اللمس: اللمس، التحسس، النغز، الحك، االقتراب بشكل كبير، اإلمساك، الشد وأي نوع من 
اإلشارات الجنسية غير المرغوب بها تجاه شخص ما. 

التعري: إظهار أجزاء حميمة أمام شخص ما أو االستمناء أمام أو في وجود شخص ما دون 
رغبته. 

التهديد والترهيب: التهديد بأي نوع من أنوع التحّرش الجنسي أو االعتداء الجنسي بما فيه 
التهديد باالغتصاب. 

التحرش الجنسى الجماعى: تحرش جنسى )شامل األشكال السالف ذكرها( يرتكبها مجموعة 
كبيرة من األشخاص تجاه فرد أو عدة أفراد.

األماكن التي يحدث فيها التحرش:

قد يحدث التحّرش الجنسي أو أي شكل من أشكال العنف الجنسي في أي مكان، سواء في األماكن 
المطاعم،  المدارس والجامعات،  العامة،  المواصالت  العمل،  أماكن  الشوارع،  الخاصة، مثل:  أو  العامة 
األسواق التجارية، داخل المنزل، بل و حتى في صحبة اآلخرين )العائلة، األقارب والزمالء(، عبر اإلنترنت، 

وغيرها.

من هو المتحرش ؟؟

المتحّرشون/ مرتكبو جرائم العنف الجنسى قد يكونون أفراًدا أو مجموعات من الرجال و/أو النساء. وقد 
أحد  عميل،  العمل،  في  زميل  موظف،  العمل،  المعارف صاحب  أحد  أو  غريًبا  المتحّرش شخًصا  يكون 
ش بهم أو المعتدى عليهم فقد يكونون أفراًدا  المارة، أحد األقارب، أحد أفراد العائلة أو ضيف. أما المتحرَّ

أو مجموعات من جميع شرائح النساء و/أو الرجال.
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قانون العقوبات للتحرش: 

المادة 306  مكرر )أ(:
يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر وبغرامة ال تقل عن ثالثة آالف جنيه وال تزيد على خمسة 	 

آالف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان 
أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء باإلشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في 

ذلك وسائل االتصاالت السلكية أو الالسلكية.

وتكون العقوبة الحبس مدة ال تقل عن سنة وبغرامة ال تقل عن خمسة آالف جنيه وال تزيد على 	 
عشرة آالف جنيها و بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خالل المالحقة والتتبع 

للمجني عليه.

وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حّديهما األدنى واألقصى.	 

المادة 306 مكرر )ب(:
القانون 	  )أ( من هذا  المادة ٣0٦ مكرر  المنصوص عليها في  الجريمة  ارتكبت  إذا  تحرشا جنسيا  يعد 

بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس 
مدة ال تقل عن سنة وبغرامة ال تقل عن عشرة آالف جنيه وال تزيد عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى 

هاتين العقوبتين.

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة )٢٦٧( من هذا القانون أو كانت له 	 
سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه 
من  الجريمة  ارتكبت  أو  عليه  بممارسته  الظروف  له  تسمح  ضغط  أي 
شخصين فأكثر أو كان أحدهم على األقل يحمل سالحا تكون العقوبة 
الحبس مدة ال تقل عن سنتين وال تجاوز خمس سنين والغرامة ال تقل 

عن عشرين ألف جنيه وال تزيد على خمسين ألف جنيه.

اإلبالغ عن التحرش والجرائم  اإللكترونية: )فى حالة التحرش االلكتروني(
 	.www.moi.gov.eg الموقع اإللكتروني لوزارة الداخلية 

استخدام الخط الساخن ١0٨ المخصص لهذا الغرض.	 

 التوجه إلدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكة المعلومات، وحدة تلقي البالغات بالمنطقة المركزية 	 
بـ”أكاديمية الشرطة القديمية بالعباسية” أو أحد الفروع الجغرافية التابعة لإلدارة.

أهم المراجع حول التحرش الجنسي:

 	https://bit.ly/2qCh2M8 خريطة التحرش

 	https://bit.ly/2P4x7Ul دراسة طرق وأساليب القضاء على التحرش الجنسي- مكتب األمم المتحدة للمرأة
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أسئلة حول التحرش الجنسي

المنطقة التي تحيط بالفرد ويعتبرها ملًكا له من الناحية النفسية وتمثل هذه المساحة قيمة خاصة . ١
ألغلب األشخاص: 

المساحات اآلمنة.	 
الحدود اإلنسانية.	 

مساحات الخصوصية.	 
المساحات األسرية.	 

اإلجابة الصحيحة: المساحات اآلمنة.  

التعدي على المساحات والحدود الشخصية  لألفراد يسمى: . ٢

التحرش.	 
التحرش الجنسي.	 

االعتداء الجنسي.	 
االنتهاك الجنسي.	 

اإلجابة الصحيحة: التحرش.  

أي تلميح جنسي غير مرحب به، أو طلب أداء خدمة جنسية، أو سلوك أو إيماءة لفظية أو جسدية . ٣
ذات طابع جنسي يعد:

تحرش.	 
تحرش جنسي.	 

اعتداء جنسي.	 
انتهاك جنسي.	 

اإلجابة الصحيحة: تحرش جنسي.  

التعدي البدني الفعلي أو التهديد بالتعدي البدني الذي يحمل طابعًا جنسيًا، سواء باستعمال القوة . ٤
أو في ظل ظروف غير متكافئة أو قسرية.

التحرش.	 
التحرش الجنسي.	 

االعتداء الجنسي.	 
االنتهاك الجنسي.	 

اإلجابة الصحيحة: االعتداء الجنسي.  

التعرف على سياسات العمل بشأن التعامل مع الزمالء من أهم إجراءات:. ٥

احترام المساحات الشخصية في العمل.	 
خلق بيئة آمنة للموظفين داخل العمل..	 

خلق جو من التواصل الفعال.	 
تجنب االنتهاك الجنسي.	 

اإلجابة الصحيحة: احترام المساحات الشخصية في العمل.  
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صح أم خطأ: يعد  التدخل في عمل أو شؤون شخص ما من خالل السعي لالتصال غير المرحب به . ٦
واإللحاح في طلب التعارف واالختالط من أشكال التحرش الجنسي؟ 

اإلجابة الصحيحة: صح  

صح أم خطأ: يعد القيام بإرسال التعليقات أو الرسائل و/أو الصور والفيديوهات غير المرغوبة أو . ٧
المسيئة أو غير الئقة عبر اإليميل أو الرسائل الفورية أو وسائل التواصل االجتماعي من أشكال 

التحرش الجنسي؟ 

اإلجابة الصحيحة: صح  

صح أم خطأ: يعاقب المتحرش بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر وبغرامة ال تقل عن ثالثة آالف . ٨
جنيه وال تزيد على خمسة آالف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين طبقًا للمادة 306 مكرر من قانون 

العقوبات؟

اإلجابة الصحيحة: صح  
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تصميم دوري محطات رياضية	 

المحطة الرياضية األولى: 	 

نشاط )١(: حقل األلغام.- 

نشاط )٢(: ضربات الجزاء.- 

نشاط )٣(: كرة إيد ورجل.- 

المحطة الرياضية الثانية: 	 

نشاط )١(: كرة الجولف.- 

نشاط )٢(: الكرة في القمع.- 

نشاط )٣(: الهدف وكرات التنس.- 

المحطة الرياضية الثالثة: 	 

نشاط )١(: الكرة والملعقة.- 

نشاط )٢(: الحجلة.- 

نشاط )٣(: الكوب والبالونة.- 

نموذج لفعالية رياضية جماعية )كرة القدم(	 

إعداد وتنفيذ المحطات الرياضيةالجزء الثالث
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يتم تقسيم الملعب إلى ثالثة مساحات بحيث تناسب كل . ١
مساحة تطبيق نشاط معين ويعد هذا النشاط محطة رياضية.

يطلق على اليوم دوري محطات ألن جميع المشاركين يتم . ٢
تقسيمهم إلي مجموعات وكل مجموعة تقوم بالمرور على 

كافة المحطات.

كل . ٣ على  مستفيد   ٢0 توزيع  يتم  بحيث  مستفيد   ٦0 االنشطة  ثالثي  المحطات  دوري  يستهدف 
مجموعة.

يقوم عدد ٢ مدربين بتيسير المحطة الواحدة حيث أن المحطات تتمتع باإلطار التنافسي فيتم تقسيم . ٤
المجموعة الواحدة إلى مجموعتين داخل المحطة ويتابع كل مدرب مجموعة على حدى من حيث تنفيذ 

النشاط بقواعده الصحيحة إجابتهم على األسئلة الخاصة بالمعلومات.

تتراوح المدة الزمنية للمحطة الرياضية الواحدة من ٢0 الى ٣0 دقيقة بحد أقصى.. ٥

٣ . ٦ إلى  االجتماعي  النوع  على  القائم  العنف  وهو  الرئيسي  اليوم  موضوع  تقسيم  مراعاة  يتم 
موضوعات فرعية بحيث تناقش كل محطة موضوع فرعي معين كـزواج األطفال - العنف األسري - 

التحرش الجنسي.

مراعاة أن تكون المساحة الخاصة للمحطات مناسبة لتنفيذ األنشطة وتحديد مساحة للحركة الالزمة . ٧
من كل محطة إلى المحطة التي تليها.

االهتمام بطريق دوري المحطات حيث أن الدوري يتكون من مجموعة من المحطات الرياضية، وعلى . ٨
منسق  جانب  من  المحدد  للوقت  طبقا  المحطات  جميع  على  يمروا  أن  مجموعة  بكل  المشاركين 
األنشطة للمحطة الواحدة وبناءا عليه يتم تحديد عضو فريق تنظيم طريق لكل مجموعة يتمحور دوره 

في تحريك المجموعة من محطة إلى محطة أخرى بنظام.

يجب تقسيم المجموعات بطريقة عادلة: من حيث )عدد - جنسيات - النوع(.. ٩

مراعاة تنوع األلعاب: أن تكون المحطات متنوعة من حيث نوعية األنشطة )جماعية أو فردية - حركية . ١٠
أو أنشطة ذكاء(.

إعداد الجوائز وكشوف إلحصاء تقييمات النقاط: إعداد جوائز للفرق الفائزة وتجهيز ورقة تقييم لكل . ١١
فريق إلحصاء عدد النقاط الحاصل عليها كل فريق إجماليا واإلعالن عن المجموعة الفائزة بالدوري.

تصميم دوري محطات رياضية

ما هو دوري المحطات الرياضية:

هو يوم رياضي يشمل أكثر من نشاط بصورة متنوعة بحيث يتم توزيع األنشطة في الملعب بمساحة 
مناسبة خاصة لكل نشاط ويتم تحديد موضوع رئيسي لليوم الرياضي.

دوري محطات رياضية 
لمناهضة العنف القائم على 

النوع االجتماعي 

مثال
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دوري محطات

٦٠ مستفيد

٢٠
٣٠

٢٠
٣٠

٢٠
٣٠

البداية

النهاية
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المحطة الرياضية األولى: نشاط )1( حقل األلغام 

٣٠
دقيفة

٢٠-٣٠ مشارك

طبيعة النشاط:

نشاط حركي 
ذهني

الوقت:

30 دقيقة

األدوات والمواد 
المستخدمة:

طباشير أبيض 	 
وملون )مساحة 

مفتوحة(/ الصق 
وورق أبيض 

)مساحة مغلقة(.

كرة طائرة.	 

المساحات 
المناسبة: 

التمرين مناسب 
للمساحات المفتوحة 

والمغلقة.

عدد المستفيدين: 

النشاط مناسب 
لعدد 30-20 

مشارك.
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خطوات النشاط:

قسم المشاركين إلى فريقين مع مراعاة التماثل والتنوع داخل الفريق الواحد قدر اإلمكان.	 

استخدم األدوات المتاحة لرسم مربع كبير وتقسمه إلى عدد من المربعات الصغيرة بواقع ٣٦ مربع )٦*٦(.	 

باستخدام الورق األبيض أو الطباشير الملون، قم بتظليل بعض المربعات )٥ مربعات مثال( على أن تكون 	 
المربعات المظللة نقطة توقف عندها يقوم المتسابق بتنطيط الكرة الطائرة بيده عدد معين من المرات.

ملحوظة: تكون رسمة المربعات مرسومة مرتين ومتماثلة حيث أن كل مجموعة ستكون لها محطة منفصلة 	 
عن المجموعة األخرى ولكن مسار المحطتان متماثل(

أنقل الشكل النهائي مصغرًا في ورقة وتحتفظ بها لديك، وتقوم بوضع مسار للتحرك والدخول والخروج 	 
بناءًا على نقطة بداية محددة.

تكون المربعات المظللة جزء أساسي من المسار وتكون بمثابة إرشاد للطريق الصحيح، وأيضا عند الوصول 	 
إلى أحد المربعات يجب على المتسابق أن يقوم بتنطيط كرة الطائرة عدد معين من المرات يقوم بتخمينه، 
وفي حالة اإلخفاق في التخمين فتقوم بطرح سؤاال على المتسابق، إذا قام بإجابته بطريقة صحيحة 

يتجاوز ذلك المربع ويتم إرشاده إلى المربع التالي في المسار.

في حالة اإلخفاق في أي خطوة بالمسار يخرج المتسابق ومن ثم يترك المحاولة لمتسابق آخر بالفريق.	 

الفريق الفائز هو الذي يستطيع الخروج من المربعات طبقا للمسار المحدد منك أوال.	 

يمكنك عرض الرسائل أو طرح األسئلة بناءا على العدد والوقت المتاح وذلك في أي مرحلة من اللعب.	 

ختام النشاط: 

 أشكر المشاركين على التزامهم في اللعب وكذلك أثناء مشاركة الرسائل.	 

قم بمراجعة الرسائل األساسية التي تم تناولها والتركيز عليها.	 

إسأل المشاركين إذا كان لديهم أسئلة أو تعليقات ثم تقوم بختام الجلسة.	 

الحساسية تجاه ذوي الهمم: اللعبة مناسبة لذوي اإلعاقة الحركية والبصرية حيث أن:

ذوي اإلعاقة الحركية: يتم مراعاة حجم المربعات والمساحة لتكون مالئمة للكرسي المتحرك ايضا مراعاة 	 
أن تكون التحديات بالكرة الطائرة حركتها مناسبة لهم كالقيام بتنطيط الكرة ألعلى بأيديهم.

ذوي اإلعاقة البصرية: يتم تقسيم الفرق ويتعين على كل فريق أن يختار قائد له ليرشد المجموعة للحركة 	 
أثناء المرور واإلنصات للحركة على  داخل المربعات بحيث يتم إغماء أعين المشاركين بقطعة قماش 

تعليمات القائد.

مالحظات: 



الحقيبة التدريبية حول استخدام الرياضة في تعزيز مكافحة العنف القائم على النوع االجتماعي58

المحطة الرياضية األولى: نشاط )2( ضربات الجزاء 

طبيعة النشاط:

نشاط حركي

الوقت:

30 دقيقة

األدوات والمواد 
المستخدمة:

كرة قدم.	 
مرمي.	 
كروت مدون عليها 	 

“معلومة” أو 
“سؤال”.

مساحة مفتوحة وبها 	 
مرمي أو ما قد يمثل 

مرمى.

المساحات 
المناسبة: 

التمرين مناسب 
للمساحات 
المفتوحة.

عدد المستفيدين: 

النشاط مناسب 
لعدد 30-20 

مشارك.

الفريق الثاني الفريق االول

٣٠
دقيفة

٢٠-٣٠
مشارك
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خطوات النشاط:

قسم المشاركين إلى فريقين مع مراعاة التماثل بين الفريقين والتنوع داخل الفريق الواحد قدر اإلمكان.	 

يقوم كل فريق بتعيين قائد وحارس مرمى )يمكن تغيير حارس المرمى مرة واحد فقط خالل اللعبة(.	 

يقوم فرد من كل فريق بالتسديد على حارس مرمى الفريق اآلخر بالتناوب ويتم احتساب النقاط طبقا 	 
لألهداف المسجلة، أما في حالة اإلخفاق في التسجيل يلجأ الفرد لالختيار من الكروت إما سؤال أو 

معلومة.

إذا كان الكارت “معلومة” فتتلقى المجموعة المعلومة فقط وإذا كان الكارت “سؤال” وقام بإجابته 	 
بطريقة صحيحة يتم احتساب النقطة لصالحه.

تخصيص الحد األقصى لألسئلة التعويضية ٥ أسئلة لكل فريق, ويمكن للفريق في حالة عدم اإلخفاق أو 	 
اإلخفاق أقل من ٥ مرات أن يستخدم األسئلة ك” نقاط إضافية” لزيادة نقاط.

ختام النشاط: 

 أشكر المشاركين على التزامهم في اللعب وكذلك أثناء مشاركة الرسائل.	 

راجع الرسائل األساسية التي تم تناولها والتركيز عليها.	 

إسأل المشاركين إذا كان لديهم أسئلة أو تعليقات، ثم تقوم بختام الجلسة.	 

الحساسية تجاه ذوي الهمم:

اللعبة تناسب ذوي اإلعاقة الحركية )يدين( كالعب وليس كحارس مرمى ومن الممكن أن تناسب ذوي 
اإلعاقة الحركية )القدمين( حيث يتم تغيير في هيكلة اللعبة لتكون كاآلتي:

أن تكون اللعبة عبارة عن تصويب باأليدى وبدون موقع حارس المرمى حيث يتم تغيير المرمى إلى عدد 	 
اربع سالت )baskets( متباعدة.

يقوم كل العب بالتصويب باليد في األربع سالت )baskets( المتباعدة ويتم احتساب النقاط بمجموع 	 
عدد التصويبات الصحيحة وفي حالة اإلخفاق يتم اتباع التعليمات السابق شرحها في النشاط.

الفريق الفائز من يستطيع جمع أكبر من عدد من النقاط.	 

مالحظات:



الحقيبة التدريبية حول استخدام الرياضة في تعزيز مكافحة العنف القائم على النوع االجتماعي60

المحطة الرياضية األولى: نشاط )3( كرة إيد ورجل 

طبيعة النشاط:

نشاط حركي

الوقت:

30 دقيقة

األدوات والمواد 
المستخدمة:

4 حواجز متوسطة.	 
2 كورة قدم.	 
16 أقماع متوسطة 	 

أو 16  زجاجات مياه 
بالستيكية.

8 أقماع صغيرة.	 
2 غطاء قمع.	 
كرة يد.	 

المساحات 
المناسبة: 

التمرين مناسب 
للمساحات 
المفتوحة.

عدد المستفيدين: 

النشاط مناسب 
لعدد 20-30 مشارك 

)يقسموا إلى 
مجموعات(.

٣٠
دقيفة

٢٠-٣٠ مشارك
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خطوات النشاط:

باستخدام األدوات المذكورة تقوم  بتنصيب النشاط على أن  تكون مسارين متماثلين بحيث يتكون كل 	 
مسار من: -

كرة قدم - حاجز متوسط - ٤ أقماع صغار مرتبين لتكوين زجزاج - غطاء قمع - حاجز متوسط - كرة يد 	 
)بالترتيب(.

ثم في النهاية ٨ أقماع متوسطين أو )زجاجات مياه بالستيكية( مرتبين مثل البولينج كهدف مشترك لكال 	 
المسارين.

تقوم بتقسيم المشاركين إلى مجموعتين بالتساوي.	 

يتقدم متسابق من كل فريق، يجب على المتسابق من نقطة البداية أن يحمل كرة القدم بيده وعند إشارة 	 
البدء يقوم بتنطيط كرة القدم بيده على األرض ويقفز على الحاجز المتوسط إلى أن يصل إلى مسار 
الزجزاج حيث يقوم بإنزال الكرة على األرض ويمر بين أقماع الزجزاج بالكرة مستخدما قدمه وبعد االنتهاء 
من الزجزاج يعود ويحمل الكرة في يده إلي أن يصل إلى غطاء القمع يدور حوله دورة، ثم يقفز الحاجز 
األخير ويتجه مسرعا إلى كرة اليد قبل أن يصل المتسابق اآلخر ليقوم بتصويبها بيده تجاه األقماع المرتبة 

على شكل بولينج.

يتم احتساب النقاط بناءا على األقماع التي تمت إصابتها.	 

قم بإيصال الرسائل إما كمعلومة أو كسؤال بعد عدد معين من المحاوالت بما يتناسب مع العدد والوقت 	 
المتاح.

ختام النشاط: 

 اشكر المشاركين على التزامهم في اللعب وكذلك أثناء مشاركة الرسائل.	 

راجع الرسائل األساسية التي تم تناولها والتركيز عليها.	 

إسأل المشاركين إذا كان لديهم أسئلة أو تعليقات، ثم تقوم بختام الجلسة.	 

الحساسية تجاه ذوي الهمم: من الممكن أن تناسب اللعبة ذوي اإلعاقة الحركية إذا تم تغيير المسار ليصبح 
كاآلتي:

إتاحة اللعب بكرة القدم بالقدم، أيضا  لتناسب إعاقة اليدين. 	 

 يتم استبدال الحاجز بزجزاج عن شكل مربعات ليكون مناسبا للكرسي المتحرك.	 

يتم استبدال األقماع بسلة)basket(، وذلك لكي يقوم المتسابق بتصويب الكرة في السلة.	 

من ثم يقوم المتسابق برمي كرة اليد / البولينج.	 

مالحظات:



الحقيبة التدريبية حول استخدام الرياضة في تعزيز مكافحة العنف القائم على النوع االجتماعي62

المحطة الرياضية الثانية: نشاط )4( كرة الجولف 

طبيعة النشاط:

نشاط حركي

الوقت:

30 دقيقة

األدوات والمواد 
المستخدمة:

2 عصا مقشة. 	 
2 مضرب بينج بونج.	 
2 كرة بينج بونج او كرة 	 

تنس. 
كوبين بالستيك 	 

او حاجزين نط علي 
حسب المتاح وحسب 

االرض صلبة أم 
رملية.

المساحات 
المناسبة: 

التمرين مناسب 
للمساحات 
المفتوحة.

عدد المستفيدين: 

النشاط مناسب 
لعدد 20-30 مشارك 

)يقسموا إلى 
مجموعات(.

٣٠
دقيفة

٢٠-٣٠ مشارك
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خطوات النشاط:

يتم وصل العصا بالمضرب باستخدام الشريط الالصق ليصبح كمضرب الجولف.	 

يتم وضع الكوب في الرمل كحفرة إن كانت التربة رملية، وإن كانت صلبة يستخدم حاجز النط كهدف يجب 	 
عبور الكرة من تحته لكي تفوز بالنقطة.

تقوم بتقسيم المشاركين لمجموعتين ثم تقوم بشرح النشاط لهم. 	 

شرح النشاط هو أن يقوم متسابق من كل مجموعة بإمساك المضرب وضرب الكرة حتى تسقط في 	 
الكوب او تعبر من تحت الحاجز

وضح قاعدة الضربة والضربتين حيث “ إذا ضرب المتسابق الكرة من مرة واحدة ودخلت في الهدف فيتم 	 
احتساب نقطتين وإذا أصابه من ضربتين يحصل على نقطة واحدة”.

إذا لم يصب المتسابق الهدف، يحصل فريقه على سؤال لكي يعوض النقاط الضائعة وإذا لم يجب 	 
الفريق على السؤال يحصل الفريق اآلخر على السؤال وإذا أجاب أحد الفريقين على السؤال يحصل على 

النقطتين.

بعد أن يجيب المشاركون بإجابة إما صحيحة أو أقرب للصحيحة، تقوم بالتأكيد على المعلومة وإكمالها إن 	 
كانت ناقصة وتشرحها بشكل كامل لكل المشاركين ثم يتم استئناف اللعبة.

ختام النشاط: 

 قدم الشكر للمشاركين على التزامهم في اللعب، وكذلك أثناء مشاركة الرسائل.	 

راجع الرسائل األساسية التي تم تناولها والتركيز عليها.	 

إسأل المشاركين إذا كان لديهم أسئلة أو تعليقات، ثم تقوم بختام الجلسة.	 

الحساسية تجاه ذوي الهمم:

اللعبة بقواعدها مناسبة لذوي اإلعاقة الحركية )قدمين( مع مراعاة مساحة الملعب تكون مناسبة لحركة 	 
حرة بالكرسي.

مالحظات:



الحقيبة التدريبية حول استخدام الرياضة في تعزيز مكافحة العنف القائم على النوع االجتماعي64

المحطة الرياضية الثانية: نشاط )5( الكرة في القمع 

طبيعة النشاط:

نشاط حركي

الوقت:

30 دقيقة

األدوات والمواد 
المستخدمة:

8 أقماع.	 
2 حاجز قفز متوسط.	 
  8 كرات تنس. 	 

المساحات 
المناسبة: 

التمرين مناسب 
للمساحات المفتوحة 

والمغلقة.

عدد المستفيدين: 

النشاط مناسب 
لعدد 20-30 مشارك 

)يقسموا إلى 
مجموعات(.

٣٠
دقيفة

٢٠-٣٠ مشارك
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خطوات النشاط:

يتم ترتيب الحواجز في صفين متوازيين حيث يصبح هناك ثالثة أقماع في كل صف بينهم مسافة تسمح 	 
بمرور المتسابق بينها.

يتم وضع حاجزي القفز بعد كل صف من األقماع بواقع حاجز لكل صف. 	 

يتم وضع قمعين بعد كل ذلك في الصفين بواقع قمع لكل صف ولكن يوضع مستلقيا على األرض 	 
بحيث تكون فتحة القمع في اتجاه المشاركين.

يتم شرح النشاط كاآلتي: بعد تقسيم المشاركين لمجموعتين يقوم متسابق من كل مجموعة بالجري عند 	 
سماع إشارة البدء، بحيث يمر علي شكل زجزاج أو خط متعرج بين األقماع.  

بعد ذلك يقفز المتسابق من فوق الحاجز ثم يمسك بإحدى كرات التنس الموجودة على األرض ويحاول 	 
دفعها على األرض حتى تدخل في القمع.

إذا دخلت الكرة يحصل الفريق الفائز على معلومة ويشاركها الفريق بصوت واضح لكل المشاركين ويحصل 	 
أيضا على نقطتين.

إذا لم يدخل الفريق الكرة بالقمع يحصل على سؤال لكي يعوض النقطة الضائعة، وإن أجاب عن السؤال 	 
يحصل علي نقطتين وفي حالة عدم اإلجابة ينتقل السؤال للمجموعة األخري.

تقوم بتأكيد على المعلومات المقروءة أو التي يتم اإلجابة بها عن األسئلة وشرحها كاملة لكل المجموعة، 	 
ثم يتم استئناف اللعبة.

ختام النشاط: 

 أشكر  المشاركين على التزامهم في اللعب، وكذلك أثناء مشاركة الرسائل.	 

راجع الرسائل األساسية التي تم تناولها والتركيز عليها.	 

إسأل المشاركين إذا كان لديهم أسئلة أو تعليقات، ثم تقوم بختام الجلسة.	 

مالحظات:



الحقيبة التدريبية حول استخدام الرياضة في تعزيز مكافحة العنف القائم على النوع االجتماعي66

المحطة الرياضية الثانية: نشاط )6( تسديد الهدف وكرات التنس 

طبيعة النشاط:

نشاط حركي

الوقت:

30 دقيقة

األدوات والمواد 
المستخدمة:

6 كرات تنس. 	 
عدد 2 صندوق من 	 

الكرتون.  
الصق ملون.  	 

المساحات 
المناسبة: 

التمرين مناسب 
للمساحات 

المفتوحة والمغلقة 
)يفضل المغلقة(.

عدد المستفيدين: 

النشاط مناسب 
لعدد 30-20 

مشارك )يقسموا 
الى مجموعتين 

متساويتين(

٢٠-٣٠ مشارك

٣٠
دقيفة

الفريق الثاني الفريق االول
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خطوات النشاط:

يتم تقسيم المجموعة الى فريقين متساويين في العدد. 	 

يقوم كل فريق بتوزيع أرقام على كل شخص من الفريق من ١ حتى ١٠.	 

تقوم بإعطاء كل فريق ٣ كرات من التنس وعدد ٢ صندوق أمام كل فريق بعدد مسافة معينة. 	 

تقوم بالنداء على رقم بشكل عشوائي. 	 

يقوم المتسابق صاحب الرقم من كل فريق بالوقوف على خط البداية، وبعد أن تقوم بالعد ل٣، يقوم 	 
المتسابقين برمي الكرة داخل الصندوق من خط البداية. 

المتسابق الذي يقوم بتسديد الكرة داخل  الصندوق أوال، هو الفريق الفائز،  يتلقى الفريق الفائز معلومة 	 
)نقطة(، بينما يتلقى الفريق الخاسر سؤاال، وإذا قام الفريق بالرد على السؤال باإلجابة الصحيحة يحسب 
له  نقطة، إذا لم يجيب الفريق باإلجابة الصحيحة يرحل السؤال إلى الفريق اآلخر، وإذا قام الفريق اآلخر 

باإلجابة الصحيحة تحسب له نقطة. 

االسئلة 	  النشاط وطرح جميع  المشاركين في  إشراك جميع  يتم  الخطوات حتى  تلك  بتكرار  تقومون 
المتعلقة بالموضوع. 

في النهاية، يتم حساب النقاط للفريقين وإعالن الفريق الفائز. 	 

وأخيرا تقوم بالتأكيد علي المعلومات وتقوم بشرحها لكافة المشاركين.	 

ختام النشاط: 

 أشكر المشاركين على التزامهم في اللعب، وكذلك أثناء مشاركة الرسائل.	 

راجع الرسائل األساسية التي تم تناولها والتركيز عليها.	 

إسأل المشاركين إذا كان لديهم أسئلة أو تعليقات، ثم تقوم بختام الجلسة.	 

مالحظات:



الحقيبة التدريبية حول استخدام الرياضة في تعزيز مكافحة العنف القائم على النوع االجتماعي68

المحطة الرياضية الثالثة: نشاط )7( الكرة والملعقة

طبيعة النشاط:

نشاط حركي 
ذهني.

الوقت:

30 دقيقة

األدوات والمواد 
المستخدمة:

 2 كوب بالستيك.	 
 2 كرة بينج بونج.	 
 معالق بالستيكية 	 

بعدد المشاركين.

المساحات 
المناسبة: 

التمرين مناسب 
للمساحات المفتوحة 

والمغلقة.

عدد المستفيدين: 

النشاط مناسب 
لعدد 20-30 مشارك 

)يقسموا إلى 
مجموعات(.

٣٠
دقيفة

٢٠-٣٠ مشارك
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خطوات النشاط:

يتم لصق الكوبين بحائط أو عمود باستخدام شريط الصق أو بلوتاك علي ارتفاع مناسب.	 

يتم تقسيم المشاركين لمجموعتين وتوزيع المالعق البالستيكية عليهم.	 

يمسك كل مشارك بكرة ويضعها علي الملعقه ويمسك الملعقة بفمه.	 

قم بإعطاء إشارة البدء وعندها يتحرك المشارك بالسرعة الممكنة بدون إسقاط الكرة، حتى يصل للكوب 	 
ويضعها به دون استخدام يديه )بفمه فقط(.  

إذا تمكن المشارك من وضع الكرة بمكانها يفوز فريقه بنقطتين ومعلومه يقرأها بصوت واضح على 	 
الجميع.

إذا سقطت الكرة أثناء حركة المشارك أو لم يستطع إدخالها بالكوب يتم تغيير المشارك بالشخص التالي 	 
له ويتم استئناف اللعبة وال يحصل فريقه على أي نقاط.

 أكد على المعلومات وتقوم بشرحها لكافة المشاركين.	 

ختام النشاط: 

 أشكر المشاركين على التزامهم في اللعب، وكذلك أثناء مشاركة الرسائل.	 

راجع الرسائل األساسية التي تم تناولها والتركيز عليها.	 

إسأل المشاركين إذا كان لديهم أسئلة أو تعليقات، ثم تقوم بختام الجلسة.	 

مالحظات:
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المحطة الرياضية الثالثة: نشاط )8( الحجلة

طبيعة النشاط:

نشاط حركي.

الوقت:

30 دقيقة

األدوات والمواد 
المستخدمة:

طباشير ابيض. 	 
عدد من الكروت مكتوب 	 

عليها معلومات الموضوع 
الذي سيتم مناقشته، 

مرقمة بالترتيب. 
10 أقماع متوسطي الحجم. 	 
2 كره سله. 	 
2 هدف )مرمى(  سلة 	 

كرتونة او إطار سيارة أو 
منضدة او 5 كراسي.

المساحات 
المناسبة: 

التمرين مناسب 
للمساحات المفتوحة 

والمغلقة.

عدد المستفيدين: 

النشاط مناسب 
لعدد 20-30 مشارك 

)يقسموا الى 
مجموعات(.

٣٠
دقيفة

٢٠- ٣٠ مشارك
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خطوات النشاط:

يتم تجهيز  اللعبة كاآلتي: يتم رسم لعبة الحجلة علي األرض بالطباشير، مستطيل كبير مقسم إلى 	 
عدة مستطيالت يقوم الالعب بالقفز فيها بالتتابع على رجل واحدة، ثم يتم وضع خمسة أقماع يمشي 

المتسابق فيها زجزاج بدون لمس األقماع ثم يقف عند آخر قمع ويقوم بتسديد الكرة  في المرمي. 

يتم وضع اثنين من األدوات السابقة بالتوازي، فريق لكل مسار، معهم ميسر للمتابعة.	 

يبدأ الفريقان اللعب في نفس الوقت، وتقوم بمتابعة سير المشارك، وتحرص على اتباعه لكل القواعد 	 
وهي: أن يحمل الكره خلف ظهره بكلتا يديه، أن يعبر الحجلة برجل واحدة، أن يعبر بين األقماع بدون 
لمسها، وأن يقف في المكان المحدد ويسدد في المرمى، إذا أحرز هدفا يحصل على كارت به معلومة، 
ومرقم برقم معين، وإذا لم يحرز ال يحصل على شئ، ثم يأخذ الكرة ويسلمها للتالي ف الفريق، وال يخرج 

الالعب التالي إال إذا استلم الكرة. 

النشاط عبارة عن سباق سرعة، الفريق الفائز هو الذي يحصل على أكبر عدد من الكروت. 	 

 يتم احتساب نقطتين للفريق األكثر تشجيعا للمشاركين. 	 

تقوم بجمع كال الفريقين، وتعلن عن الفائز، ثم تبدأ في قراءة المعلومات المكتوبة في الكروت بالترتيب. 	 

ختام النشاط: 

 أشكر المشاركين على التزامهم في اللعب، وكذلك أثناء مشاركة الرسائل.	 

راجع الرسائل األساسية التي تم تناولها والتركيز عليها.	 

إسأل المشاركين إذا كان لديهم أسئلة أو تعليقات، ثم تقوم بختام الجلسة.	 

مالحظات:
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طبيعة النشاط:

نشاط حركي 
ذهني.

الوقت:

30 دقيقة

األدوات والمواد 
المستخدمة:

30 بالونة.	 
2 كوب.	 
 طاولة مستطيلة 	 

الشكل.
 ِفل مع الصق 	 

بوجهين او الصق 
ملون اذا لم يتوفر 

ِفل.

المساحات 
المناسبة: 

يفضل مساحة 
مغلقة لتفادي 

مفعول الرياح لكن 
من الممكن أن يتم 

بمساحة مفتوحة 
في حالة هدوء 

الرياح.

عدد المستفيدين: 

النشاط مناسب 
لعدد 20-30 مشارك 

)يقسموا الى 
مجموعات(.

٢٠٣٠-٣٠ مشارك
دقيفة

المحطة الرياضية الثالثة: نشاط )9( الكوب والبلونة
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خطوات النشاط:

تقوم بتحضير الطاولة باستخدام الِفل مع الالصق ذو الوجهين )أفضل( أو الالصق الملون عن طريق 	 
تقسيم الطاولة الي نصفين، في كل نصف وترسم مسار زجزاج له بداية وله نهاية.

قم بتحضير المعلومات وكتابتها منفصلة على اوراق الصقة.	 

قسم المشاركين إلى مجموعتين متساويتين وتقف كل مجموعة عند النصف الخاص بها من الطاولة 	 
استعدادا لبدء اللعب.

أعطي كل مشارك بالونة، ويقوم كل مشارك  بوضع كوب مقلوب عند البداية في كل نصف من الطاولة.	 

قم بسرد التعليمات والقواعد وهي كاآلتي: يقوم المشاركين بكل فريق بنفخ الباللين ومحاولة تحريك 	 
الكوب من بداية مسار الزجزاج المرسوم إلى نهايته باستخدام الهواء الذي بداخل الباللين.

عند وصول الكوب إلي النهاية يحصل الفريق على ٥ نقاط وأحد أوراق المعلومات المجهزة للنشاط.	 

إذا وقع الكوب خارج الطاولة يعود المشارك عند نقطة البداية ويبدأ من جديد.	 

يمكن لكال الفريقين توزيع المهام أو توزيع وقوفهم حول نصفهم الخاص من الطاولة بالشكل الذي يرونه 	 
مناسب.

عند انتهاء الوقت يترك كال الفريقين اللعبة.	 

الفريق الحاصل على أكبر عدد من النقاط هو الفائز.	 

تطلب من  الفريقين أن يقوموا بقراءة المعلومات وتناقشها معهم.	 

ختام النشاط: 

 أشكر المشاركين على التزامهم في اللعب، وكذلك أثناء مشاركة الرسائل.	 

راجع الرسائل األساسية التي تم تناولها والتركيز عليها.	 

إسأل المشاركين إذا كان لديهم أسئلة أو تعليقات، ثم تقوم بختام الجلسة.	 

مالحظات:
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تختلف األلعاب الجماعية عن دوري المحطات في أنه يكون اليوم الرياضي مصمم بلعبة واحدة فقط 
تناسب أعداد كبيرة وتحتوي على المعلومات المستهدفة.

مثال: دوري كرة القدم 

ألعاب جماعية 

الهدف من الدوري:

 تنسيق بطولة كرة القدم للذكور واإلناث.	 

فهم أهمية الرياضة في التنمية.	 

التعرف على الجوانب والممارسات المختلفة للعنف القائم من حيث الجنس في الشئون اإلنسانية.	 

تسهيل األنشطة والفعاليات الرياضية بما في ذلك مختلف األعراق.	 

دمج المعرفة حول العنف القائم من حيث الجنس في التقنيات الرياضية المختلفة.	 

إدارة جلسة أساسية حول العنف القائم من حيث الجنس في المساحات اآلمنة باستخدام الرياضة.	 
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تصور عام للدوري:

اإلعالن عن البطولة وإبالغ قادة المجتمع ومجموعات وجمعيات مجتمع الشباب بالدوري لتحضير فرق من . ١
خاللهم تشارك في الدوري.

يقوم منسق اليوم الرياضي بتحضير كشوفات التسجيل الخاصة بكل فريق حيث يجب أن تكون بيانات . ٢
فرق الذكور منفصلة عن بيانات فرق اإلناث.

البيانات المطلوبة للتسجيل )اسم الفريق - العدد - السن - الجنسية - رقم التليفون - الرقم القومي/جواز . ٣
السفر - قائد الفريق(.

التأكيد على كل فريق أن يأتي بزي موحد أو يتم توفير فيستات/قمصان بلونين مختلفين من منسقي . ٤
اليوم بحيث يرتدي كل فريق لون معين اثناء المباراة.

إعداد ملعبين مناسبين بحيث يتم إقامة دوري الذكور على ملعب واإلناث على الملعب اآلخر.. ٥

يتم التنسيق مع حكم لمباريات كرة القدم على دراية كاملة بجميع قواعد اللعبة.. ٦

تكون مدة المباراة الواحدة ٢0 دقيقة تشمل أيضا تدخل المعلومات لمشجعي كل فريق.. ٧

المعلومات جزء أساسي من اليوم ولذلك فإن التدخل المعلوماتي يكون على النحو التالي:. ٨

تقوم بدعوة مشجعين لكل فريق بحيث يتناسب عدد مشجعي كل فريق مع المساحة المخصصة 	 
للتشجيع في الملعب.

يقوم منسق اليوم بتحديد عدد معين لمشجعي كل فريق ويقوم بإبالغ قائد كل فريق بالعدد 	 
المحدد.

قبل بداية المباراة يتم التأكيد على أن للمعلومات نقاط يتم احتسابها وتضاف على النتيجة النهائية 	 
للمباراة وتلك النقاط سوف تأتي من خالل المشجعين.

يقوم الميسرين بتحضير األسئلة عن موضوع اليوم.	 

يتم التنسيق بحيث يتوفر في اليوم الرياضي لكرة القدم الميسرين على النحو التالي: مع بداية 	 
المباراة بين كل فريقين يتوجه ميسر ليكون مالزما لمشجعي كل فريق ويقوم بتوضيح كيفية 
احتساب نقاط األسئلة والتشجيع حيث يقوم الميسر بتوجيه أسئلة عن موضوع اليوم للمشجعين 
بحيث كل ٣ إجابات صحيحة من المشجعين يحتسب هدف للفريق الخاص بهم وأيضا يجب أن يقوم 
كل ميسر بمراعاة ترك مساحة لتشجيع الفريق، وتكون دقيقتين بعد كل ٣ أسئلة، ويتم احتساب 

هدف بنهاية المباراة كمكافئة ألحسن مجموعة قامت بتشجيع فريقها.

 يقوم منسق اليوم بنهاية كل مباراة بتجميع كال من األهداف المسجلة بالمباراة ومن سجلها من 	 
الالعبين، أيضا نقاط التشجيع اإلضافية من كل فريق.

يشارك في الدوري عدد من ٦ إلي ٨ فرق بحد أقصى )الذكور منفصلين عن اإلناث( يتم تنظيم الدوري . ٩
على النحو التالي:

يتم تنظيم الدوري بصورة المجموعات حيث يتم تقسيم الدوري إلى مجموعتين )مجموعة ١ 	 
ومجموعة ٢(
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تتكون المجموعة الواحدة من ٣ فرق إذا كانت الفرق المشاركة ٦ فرق، وتتكون من ٤ فرق اذا كانت 	 
الفرق المشاركة ٨ فرق.

يتم تحديد الفرق المشاركة في كل مجموعة من خالل القرعة ويتم دعوة قائد كل فريق للمشاركة 	 
في سحب القرعة.

الواحدة 	  بالمجموعة  الفرق  كل  أن  حيث  النقاط  واحتساب  الدوري  بنظام  المباريات  تنظيم  يتم 
تالعب بعضها البعض )الفوز بـ ٣ نقاط للفريق الفائز ويتم تحديد الفائز بإجمالي نقاط المباراة 

والمعلومات - التعادل بـ نقطة واحدة لكل فريق(

من ثم يتم تصعيد األول والثاني من كل مجموعة ليقوموا بمالقاة بعضهم البعض في دور 	 
٢ واألول من  المجموعة  الثاني من  ١ يالقي  المجموعة  االول من  ان  النهائي حيث  النصف 
مجموعة ٢ يالقي الثاني من مجموعة ١( أيضا يتم تحديد الفائز في كل مباراة بإجمالي نقاط 

المباراة والمعلومات.

من ثم يواجه الفريقين الفائزين بدور نصف النهائي بعضهم في المباراة النهائية ويتم تحديد 	 
الفائز في المباراة النهائية بإجمالي نقاط المباراة والمعلومات.

 يتم تنسيق كل دوري سواء الذكور أو اإلناث بنفس النظام.	 

يتم تكريم الفريق الفائز بالنهائي من كال من دوري الذكور واإلناث، أيضا يفضل تكريم }هداف 	 
البطولة )ذكور/إناث( - أحسن العب )ذكور/إناث( - أحسن حارس مرمى )ذكور/إناث( - جائزة اللعب 

النظيف )ذكور/إناث({.

إعداد ١٥ دقيقة  في نهاية اليوم يتم التلخيص والمراجعة فيها لكل رسائل اليوم المعلوماتية.	 

مجاالت التركيز الرئيسية في البطولة:. ١٠

الجوانب 	   - الثقافات  بين  الحوار   - الجنس(  حيث  من  القائم  والعنف  التعريف  )جوانب  العنف 
الرجال والفتيان في أنشطة  النوع االجتماعي )إشراك  القائم على  العنف   - اإلنسانية لألزمة 

العنف القائم على النوع االجتماعي بالمساحات اآلمنة(. 
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مؤشرات التقييم	 

عناصر كتابة تقرير فعالية رياضية.	 

استبيان تقييم فعالية رياضية.	 

استبيان تقييم مدرب/ميسر.	 

االختبار القبلي/البعدي.	 

المتابعة والتقييم للفعاليات الجزء الرابع
الرياضية
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المتابعة والتقييم 

مؤشرات  التقييم

 مؤشر الجهد مؤشر االستخدام مؤشر التوافر

يبين هذا المؤشر ما إذا كان 
شروط تنفيذ نشاط ما موجودا أو 

متاحا.

يبين إلى أي مدى تستخدم أداة ما 
في الغرض الذي أعد له.

يبين نوعيه وحجم الجهد أو 
الموارد المستثمرة لتنفيذ 

الفعالية.

مثال: وجود عدد ٢ ميسر لكل 
محطة رياضية، وجود فريق 

تنظيم، األدوات الخ.

مثال: تستخدم األدوات المناسبة 
لتنفيذ النشاط الرياضي.

مثال: العدد المطلوب من 
المتطوعين للقيام بالفعاليات 

الرياضية - الجهات الشريكة الخ.

 مؤشر الكفاءة مؤشر التغطية مؤشر المالئمة

يبين هذا المؤشر مدى مالئمة 
النشاط والمعلومات.

يبين نسبة أو عدد من يتاح لهم 
المشاركة في الفعاليات ما من 

بين أفراد الفئة المستهدفة.

يبين ما إذا كانت الموارد 
واألنشطة قد أستخدمت أفضل 
استخدام ممكن لتحقيق أهداف 

الفعالية الرياضية.

مثال: مدى مالئمة نوع النشاط 
للفئة المستهدفة.

مثال: عدد أو نسبة الالجئين 
أو ذوي االحتياجات الخاصة 

المشاركين باليوم وتوزيعهم 
الجغرافي.

مثال: عدد ومدى تكرار ونوعية 
األنشطة التي تم تنفيذها 

بالفعالية  وهل حققت الهدف 
المرجو ام ال؟

مؤشر األثر مؤشر الجودة مؤشر سهولة المنال

يبين هذا المؤشر ما إذا كان مكان 
تنفيذ الفعالية واألدوات الالزمة 

سهلة المنال.

يبين هذا المؤشر نوعية أو 
مستوي جودة النشاط الرياضي.

يبين مدى األثر الناتج عن 
األنشطة واليوم الرياضي بشكل 

عام.

مثال: التأكد من سهولة الوصول 
لمكان تنفيذ الفعالية لكافة 

المشاركين.

مثال: ظهور النشاط الرياضي 
والمعلومات المقدمة به بجودة 

وحساسية مناسبة للتنفيذ للفئة 
المستهدفة.

مثال: قصص النجاح الخاصة 
بالمشاركين في الفعالية.
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عناصر كتابة تقرير فعالية رياضية

 1.    صفحة الغالف:
أسماء الجهات المتصلة بالتقييم )وزارات - هيئات ...(.	 

اسم وموقع تنفيذ الفعالية الرياضية.	 

تاريخ تنفيذ الفعالية الرياضية.	 

أسماء من قاموا بتنفيذ الفعالية.	 

2.    قائمة المحتويات:
يجب أن تكون قائمة المحتويات واضحة ومرتبة ومنطقية لكي يسهل على القارئ الوصول إلى 	 

األجزاء التي تهمه في التقرير.

3.    الملخص:
ملخص التقرير يعطي صورة موجزة عن مكونات التقرير حيث يعرض الغرض من تقييم الفعالية 	 

وأهم النتائج والتوصيات.

4.    معلومات التقرير األساسية:
خلفية عن الجهة المنفذة.	 

خلفية عن البرنامج.	 

خلفية عن الفعالية: أهدافها وشرح بإيجاز عن متي ولماذا تم تنفيذ الفعالية.	 

عدد المشاركين يتضمن )عدد الذكور - عدد اإلناث( ويتم تحديد ذلك أيضا لكل جنسية علي حدي.	 

ما هي األنشطة والرسائل األساسية المتضمنة في الفعالية )يتم الحصول على المعلومات 	 
من منسق البرنامج/الفعالية - المدربين(.

بنك األسئلة والمعلومات التي قام بتحضيرها وتيسيرها المدربين.	 

قصص نجاح: قم بمتابعة المشاركين ومن ثم وثق األثر الواقع عليهم من خالل مشاركتهم في 	 
الفعاليات من خالل سرد قصصي.

5.    الغرض من التقييم والطرق المستخدمة:
يتم شرح الغرض من تقييم الفعالية وأهدافه وتحديد الجهة التي يجري التقييم من أجلها.	 

يتم شرح الطرق التي استخدمت في الحصول على المعلومات.	 

يتم إرفاق نماذج طرق التقييم التي استخدمت )مثل استمارات االستبيان القبلي والبعدي(.	 

يتم ذكر المشكالت التي تم مواجهتها )موارد بشرية - نواحي مالية - نواحي تنظيمية .... (.	 
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6.    نتائج عملية جمع وتحليل البيانات:
بعد تحليل االستبيانات القبلية والبعدية والمعلومات التي جمعت، فإنه يمكن إعداد الجداول 	 

والرسوم البيانية ونتائج االختبارات وضمها للتقرير.

وصف مختصر للطرق التي استخدمت في تحليل المعلومات.	 

7.    االستنتاجات: وتتضمن:
إلى أي مدى تحققت أهداف الفعالية الرياضية؟	 

أي من جوانب الفعالية الرياضية )التخطيط - التنظيم - المتابعة - االنشطة -المعلومات - أداء 	 
المدربين...( تمت بشكل جيد ,أي منها يحتاج إلى تطوير وتحسين.

 قم بتوضيح التحديات التي واجهتك خالل تنفيذ الفعالية بشكل محدد. 	 

8.   التوصيات:
للفعاليات 	  تقترحها  التي  التوصيات  هي  وما  إليها  التوصل  تم  التي  االستنتاجات  ضوء  في 

الرياضية القادمة. 

9.   المرفقات:
سجل حضور المشاركين بالفعالية.	 

جداول تحليل االستبيانات القبلية والبعدية.	 

تحليل تقييم المشاركين لليوم.	 

الصور الفوتوغرافية للفعالية.	 
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استبيان تقييم المشاركين للفاعلية رياضية 

االختيارات النقاط  

ال على اإلطالق إلى حد ما إلى حد كبير إلى أي مدى كانت هذه الفعالية 
ممتعة ومفيدة لك؟

١
   

معظمها غير واضح واضحة إلى حد ما معظمها واضح هل كانت األهداف والمفاهيم 
والمواضيع مطروحة ومناقشة 

بشكل واضح؟

٢

   

بسيط جدَا مناسب جدَا تقني للغاية وصعب 
الفهم

كيف تقيم المستوى التقني لهذه 
الفعالية الرياضية؟

٣

   

ال على اإلطالق إلى حد ما إلى حد كبير إلى أي مدى كانت المحطات 
الرياضية تفاعلية وتشاركية؟

٤

   
معظمها غير منظم 

ومطروح بشكل ضعيف
منظمة و مطروحة 

بشكل جيد إلى حد ما
منظمة و مطروحة 

بشكل جيد جدَا
كيف تقيم/ين طريقة طرح وعرض  

وتنظيم المحطات الرياضية؟
٥

   

غير مرٍض بشكل مرٍض الى حٍد ما بشكل مرٍض جدًا إلى أي مدى تمت اإلجابة على 
أسئلة المشاركين خالل الفعالية؟

٦
   

قصير جد ُا مناسب طويل جدًا كيف تقيم/ين طول الفترة الزمنية 
للفعالية الرياضية؟

٧

   
لم يتم تحقيق األهداف 

إطالقًا
تم تحقيق األهداف إلى 

حٍد ما
تم تحقيق األهداف 

بشكل كامل
إلى أي مدى برأيك تم تحقيق 

األهداف المرجوة من اليوم 
الرياضي؟

٨

   
غير متأكد ال نعم هل أنت مهتم بالمشاركة في 

فعالية رياضية أخرى؟
٩

   
ال نعم هل شاركت بفعالية رياضية مماثلة 

في الماضي؟
١٠

  
٣0 - ٤0 سنة ٢٥ - ٢٩  سنة ١٦ - ٢٤ سنة ما هي الفئة العمرية التي تنتمي/

ين لها؟
١١

   
أنثى ذكر ما هو جنسك؟ ١٢

  
من المواضيع / المجاالت المشمولة في اليوم الرياضي،ما هي المواضيع التي وجدتها مفيدة جدا وذات صلة 

لعملك؟
١٣

ما المواضيع اإلضافية التي تود/ين أن تكون مشمولة في الفعاليات الرياضية القادمة؟ ١٤

برأيك ما المواضيع التي تحتاج المزيد من الوقت خالل المحطات الرياضية؟ ١٥

١٦ تعليقات / اقتراحات 
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استبيان تقييم مدرب/ميسر

اسم المدرب/الميسر:

1.  كيف تقيم/ين األداء العام لهذا المدرب/الميسر؟

ممتاز

جيد جدا

جيد

مقبول

2. هل نوقشت األهداف والمفاهيم والموضوع بوضوح خالل المحطة الرياضية؟

معظمها واضح         

واضحة إلى حد ما    

معظمها غير واضح  

3.  كيف تقيم/ين القدرات التقنية لهذه المدرب/الميسر؟

تقنية للغاية وصعبة الفهم        

مناسبة جدَا      

بسيطة جدَا

4.  إلى أي مدى كانت المحطة الرياضية لهذا المدرب تفاعلية وتشاركية؟

إلى حد كبير          

إلى حد ما                

ال على اإلطالق

5.  كيف كان عرض و تنظيم المحطة الرياضية لهذا المدرب/الميسر؟

منظمة ومطروحة بشكل جيد جدَا

منظمة ومطروحة بشكل جيد الى حد ما

معظمها غير منظم ومطروحة بشكل ضعيف

6. إلى أي مدى تمكن المدرب من اإلجابة على أسئلة المشاركين؟

تمكن بشكل جيد جدًا      

تمكن بشكل جيد إلى حٍد ما        

غير جيد

7.  ما أكثر األمور التي أعجبتك في هذا المدرب/الميسر؟

8. ما هي النصيحة، إن وجدت، التي تود إعطائها  لهذا المدرب/الميسر لتحسين اآلداء في المرة القادمة؟

9.  تعليقات/ اقتراحات 
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االختبار القبلي/ البعدي

أواًل: البيانات الشخصية:ثانيًا: المعلومات ورفع الوعي

التاريخ: )اليوم/ الشهر/ السنة(  …... / …... / ….... ١

المكان: …………………........................................................................…………….. ٢

الجنس:  ذكر   أنثى. ٣

المرحلة العمرية:. ٤

١٠ - ١٥ عام	 

١٦ - ٢٠ عام	 

٢١ - ٢٥ عام	 

٢٦ - ٣٠ عام	 

أكثر من ٣٠ عام	 

ثانيًا: الجزء المعرفي والمعلوماتي:

اختر المصطلح المناسب: أي وضع يهدد صحة وحياة، وسالمة، وأمن، وسبل عيش ورفاه أعداد كبيرة . ١
من السكان ويؤدي إلى اضطرابات خطيرة في وظيفة المجتمع، وانتشار الخسائر البشرية والمادية 

والبيئية هو )الممارسات التقليدية - األوضاع اإلنسانية - االستجابة االنسانية(.

اختر المصطلح المناسب: هو أحد أنواع العنف القائم على النوع االجتماعي ويشمل على األقل، . ٢
زواج   - الجنسي  )العنف  الجنسي.  واالستغالل  الجنسية،  واإلساءة  االغتصاب،  محاولة  االغتصاب/ 

األطفال - االغتصاب (.

يّتسم ٣.  لوضع  جنسية  طبيعة  ذات  إساءًة  محاولة  أو  فعلية  إساءٌة  هو  المناسب:  المصطلح  اختر 
بالّضعف، أو باختالف ميزان القوة، أو بالّثقة، بما في ذلك ودون أن يقتصر على تحقيق الّربح الّنقدي 
أو االجتماعي أو السياسي من االستغالل الجنسي لآلخر. ) االستغالل الجنسي- اإلساءة الجنسية 

- التحرش الجنسي(

تعد المبادئ التالية من أهم المبادئ التوجيهية للعمل اإلنساني عدا:. ٤

التحيز للناجين.	 

الحياد.	 

عدم إلحاق األذى.	 

اإلنسانية.	 

هذا االختبار يهدف إلى التعرف على فارق المعلومات قبل المشاركة بالفاعلية الرياضية وبعدها، سوف 
تحصل على نفس النسخة قبل الفاعلية وبعدها، لذلك امأل/ي االختبار بحرية كاملة في إطار ما تعرفت/ي 
لدى  الوعي  رفع  مدى  على  التعرف  في  للغاية  مفيد  يكون  سوف  االختبار  هذا  معلومات،  من  عليه 

المشاركين، شكرًا.
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تعد النقاط التالية من أشكال العنف االقتصادي واالجتماعي عدا:. ٥

الحرمان من الحقوق الثقافية والسياسية.	 

الحرمان من الحقوق اإلقتصادية.	 

بوجود 	  التصريح  حالة  في  بالعنف  التهديد 
ممارسات مؤذية تجاه الناجي.

الحرمان من التعليم. 	 

من أهم العوامل التي تؤثر على انتشار العنف القائم على النوع اإلجتماعي في الحاالت اإلنسانية:. ٦

انهيار أنظمة الدعم األسري والمجتمعي.	 

النزوح وافتراق األسر.	 

المؤسسات 	  بعض  في  العمالة  نقص 
كالمنشآت الصحية والشرطة أو انعدامها. 

كل ما سبق.	 

ه )كل إنسان لم يتجاوز ……. ما لم يبلغ . ٧ ة لحقوق الطفل تعريف الطفِل بأنَّ ة الدوليَّ اعتمدت االتفاقيَّ
سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه(.

الثالثة عشر.	 

الخامسة عشر.	 

الثامنة عشر. 	 

العنف الصادر من الشريك الحميم أو محاولته التحكم فى شريك حياته وتاكيد سلطته هو: . ٨

العنف المنزلي.	 

العنف األسري.	 

العنف الزوجي. 	 

كل ما سبق.	 

التعدي على المساحات والحدود الشخصية  لألفراد يسمى: . ٩

التحرش.	 

التحرش الجنسي.	 

االعتداء الجنسي.	 

االنتهاك الجنسي.	 

التعدي البدني الفعلي أو التهديد بالتعدي البدني الذي يحمل طابعًا جنسيًا، سواء باستعمال القوة . ١٠
أو في ظل ظروف غير متكافئة أو قسرية.

التحرش.	 

التحرش الجنسي.	 

االعتداء الجنسي.	 

االنتهاك الجنسي.	 

يمكنك ذكر أي توقعات أو مالحظات حول الفاعلية:

…………………………………………………………………………………………………………
.....................................................……………………..……………………………………
..........................................................................................................................
…………………………………………..........................................................................
……..…………………………………………………………………………………………………
........................................................................................................………………
...........................................................................................................................
.…………………..............................………………….................................................
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قائمة المصادر:
المصادر باللغة العربية:

إدارة برامج العنف القائم على النوع اإلجتماعي في الحاالت اإلنسانية - الدليل المصاحب للتعلم اإللكتروني 	 
6rf4gz/cc.tiny//:http صندوق األمم المتحدة للسكان -

 	 - المساعد اإلجتماعي  - دليل  الطفل  النوع اإلجتماعي وحماية  القائم على  للعنف  المفاهيم األساسية 
euf4gz/cc.tiny//:http األونروا

 	.tiny//:http مع الناجين والناجيات من العنف القائم على أساس النوع اإلجتماعي - دليل مرجعي - األونروا
g0f4gz/cc

 	qi35gz/cc.tiny//:http حماية الطفل من االستغالل واإليذاء - زواج األطفال - موقع اليونيسيف

 	s835gz/cc.tiny//:http زواج األطفال والزواج المبكر والقسري - مؤسسة كير انترناشيونال

 	4a45gz/cc.tiny//:http زواج االطفال- موقع منظمة الصحة العالمية

 	http://tiny.cc/nx45gzالسياسات من أجل التغيير- القضاء على زواج األطفال - منظمة اليونيسيف

 	 - النوع االجتماعي  المبني على  بالعنف  النفسية واالنجابية وعالقتها  الصحة  الميسر حول قضايا  دليل 
e6n7gz/cc.tiny//:http )المؤسسة اإلستشارية للشباب )إتجاه

 	2qCh2M8/ly.bit//:https خريطة التحرش

 	2P4x7Ul/ly.bit//:https دراسة طرق وأساليب القضاء على التحرش الجنسي- مكتب األمم المتحدة للمرأة

 	net.ma3looma.www موقع معلومة

المصادر باللغة االنجليزية:
 	/WOMEN’s AID https://www.womensaid.ie/ar

 	Understanding and addressing violence against women- WHO http://tiny.cc/rio7gz

 	SGBV Prevention and Response- UNHCR https://www.unhcr.org/583577ed4.pdf

 	MOVE And LEARN- International Sport and Culture Associationwww.isca-web.org

 	 Strengthening Sport for Development  and Peace, National Policies and Strategies- The
.commonwealth

 	Sports as a Tool for Development and Peace- UNinter-agency task force on sports for de-
 .velopment and peace

 	 Line Up Live Up, life skills training through sport to prevent crime, violence and drug use-
 .UNODC

 	.Ramadan football tournament toolkit- Y-PEER Egypt 
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مالحظات:





بدعم من:




