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 " رـجـاس حـنـب الـلـوق ...يـتـنـى بـلـي عـبـلـق "



 " رـجـاس حـنـب الـلـوق ...يـتـنـى بـلـي عـبـلـق "

 :مـقـدِّمـة

 المرأة ضد العنف وتيرة .العربي المجتمع ومنها المجتمعات كل منها تعاني عالمية ظاهرة المرأة ضد العنف ظاهرة تعتبر

 ظروف ظل في له يتعرضن الذي العنف ممارسات لتعزز الكورونا جائحة جاءت ثم األخيرة، السنوات خالل تزايدت

 .المنزلي الحجر

 امتالكا واألقل الحقوق سلم على األضعف أنها بمعنى هشاشة األكثر لكونها الرجل من أكبر بدرجة المرأة تعاني ما غالبا

 .االجتماعية القوة لمصادر

 المختلفة، وأبعادها بالقضية الوعي بث وإلى النسائية القيادة تنمية إلى المرأة بشؤون تختص عديدة اتمنظم تسعى

 مناهضة قضية وجعل المرأة تمكين بهدف المجتمع، ومستقبل حاضر على واالقتصادية واألخالقية االجتماعية وآثارها

 لكل الثقافية الجذور ومحاربة للمرأة صديقة ثقافة نشر عبرو ،والسياسات التشريعات من أساسيا جزءا هاضد العنف

  .ضدها والعنيفة المميزة الممارسات

 مناهضة بهدف عالمية حملة وهي المرأة، ضد العنف لمناهضة يوما 16 الـ  حملة المتحدة األمم أطلقت  ،1991 عام في

 على للقضاء العالمي اليوم وهو ثاٍن، تشرين 25 من الحملة تبدأ .العالم حول النساء ضد الموجه العنف أشكال جميع

 .اإلنسان لحقوق العالمي اليوم وهو الثاني، كانون 10 إلى المرأة ضد العنف



 : األهداف

 .عنف ضد المرأةال ةظاهريتخذ الطالب موقفًا من أن 1.

 .المراةبقضية مناهضة العنف ضد الطالب  زيد وعييأن 2.

ز مكانة المرأة 3. حث الطالب على تكوين كوادر لنشر ثقافة تعزِّ

 .في المجتمع

 

 .دقيقة 45: الزمنيةالمدة 
 

 



 :مساعدةمواد 

 :  فيلمعرض 

 رابـط تـشـعـيـبـي   -"وقـلـب الـنـاس حـجـر ... قـلـبـي عـلـى بـنـتـي" 

 زحالقةموسى وهو من بطولة كيان جمعية مأخوذ من موقع الفيلم 

 :ضمن حملة هتم عرضوقد 

 "لمناهضة العنف ضد المرأة  ايوم 16 "
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 :  ةـيـالـعـفـر الـيـس

   :ةـئـيـهـل الـامـك -ىـة األولـلـرحـمـال

    تعليمات مسبقةأن يعطي الطالب دون الفيلم يعرض المربي. 

   يدير المربي نقاشا باالستعانة باألسئلة التالية:   

 :اشـقـنـلـة لـلـئـأس

 الفيلم؟  يعالجهافكرة أية 1.

 أنفسكم؟الفيلم في أثارها مشاعر  ةأي2.

 األب في الفيلم؟ دور ما 3.

 ؟الواقعفي الفيلم وفي هي الصعوبات التي  تواجهها المرأة ما 4.

 األب؟ يواجههاهي الصعوبات التي ما 5.

  



 :ةـئـيـهـل الـامـي كـة فـيـالـعـفـص الـيـخـلـت -الـثـانـيـةة ـلـرحـمـال

 :باألسئلة التاليةباالستعانة  تلخيصيايدير المربي نقاشا  

هذه  وجودما مدى الظاهرة؟ ما هي هذه اجتماعية، الفيلم ظاهرة يعرض 1.

 مجتمعك؟في  هاانتشار أوالظاهرة 

 الفيلم؟  صراع يعرض أيَّ 2.

 الفيلم؟تعلمتم عن المشكلة التي عرضها ماذا 3.

في المجتمع الطالب إلى والشبيبة أبناء ى لإ تود ون تقديمها توصياتأية 4.

 العنف ضد النساء؟ظاهرة  صلتقليالعربي 


