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إ
إ
ّ
الجيل املناسب ّ
للفع ّ
الية :الصف الرابع -السادس

املدخل:

تكرس معظم دول العالم ً
يوما من كل عام ملاناضةة العان
إ

ددإ النساء وذلك في الخامس والعشرين من

شهر تشرين الثاني .يأتي ضذا اليوم في أعقاب الحادثة التي وقعت عام  1960بجمهوريإة "الدومانيكان" ،وأدت
إلى مقتل الشقيقات الثالث "ميربال" من قبل مجهولين بتوجيه حكوميإ في عهد الديكتاتور "رافاييل
تروخيلو" .إ
عام  ،1993أعلانت الجمعيإة العامإة ل إلمم املتحدإة عن الحاجة امللحإة لتطبيق جميع الحقوق واملبادئ
املتعلإقة باملساواة لجميع البشر على حدإ سواء ،دون التفرقة بينهم دينيإا ،جنسيإا أو عرقيإا ،ودمان أمنهم،
جميعاً .
باناء على ضذا الانداء صدرت اتإفاقيإة بشأن القةاء على جميع أشكال
ًإ
حريإتهم ،سالمتهم وكرامتهم
إ
التمييز والعان

ددإ املرأة .وكانت قبلها قد أصدرت الجمعية العامة للمم املتحدة ا إلعالن العالميإ لحقوق

االنسان عام  ،1948واتفاقيإة القةاء على جميع أنواع التمييز عام  .1978إ
يعرف مصطلح "العان
إ

ّ
الجسدي،
ددإ النساء" كظاضرة اجتماعيإة ،تتجلإى من خالل مظاضر العنف

ّ
ّ
التمييز بين الجنسين وعن محاولة التحكإم
إ
واالقتصادي .وجميعها ناتجة عن
الكالمي ،النفس ّي ،الجنس ّي
الخر .تانعكس ضذه املظاضر من خالل تهديدات ،إضانات ،تحرشات جنسيإة،
والسيطرة من قبل جنس على إ
نبذ اجتماعيإ أو حرمان اقتصاديإ .إ
ظاهرة العنف داخل العائلة:
تعتبر العائلة املصدر ا إلساس يإ الذي يمانح ا إلوالد الشعور با إلمان ،الدعم واملحبإة .ويساضم املجتمع في
الجيال الصالحة ،ممإا يصعب
الحفاظ على دور العائلة ضذا ،إذ يمانحها مكانة مقدإسة في املساضمة بتنشئة إ
عليانا االعتراف بوجود ظواضر العان

ً
خوفا من انهيار ضذه املانظومة ،وانهيار أفرادضا ،وبالتالي انعكاس
داخلها إ

وأحيانا يصمت املجتمع على قمع أفراد العائلة وال سيإما من أجل
ًإ
سلبا على املجتمع بأكمله.
املردود ًإ
املحافظة على ضذه الصورة .إ
إ
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أهداف ّ
تربوية :إ
 أن تدرك التلميذة 1معنى الصراع.
 أن تدرك التلميذة ماضيإة ظاضرة العان

ددإ النساء.

تذوت التلميذة أساليب حل الصراعات.
 أن إ
 أن تدرك التلميذة قيمة املساواة بين الجنسين وأضميإة الحفاظ على كرامة االنسان ،وحقه في
العيش دون عان أو تمييز .إ

ّ
تعليمية:
أهداف
ظواضر لصراعات أو حاالت عان .
إ
 أن تحلإل التلميذة
 أن تستنتج التلميذة إمكانيإات حلول لهذه الصراعات.
 أن تانكش التلميذة ملصادر دعم في حاالت الصراع.
 أن تعبإر التلميذة عن أفكارضا ومشاعرضا.
إ

ّ
الية ( ّ
حصة تدر ّ
الفع ّ
يسية)
ّ
قصة:
املرة
باكرا كعادتي قبل أن يقرع جرس املانبإه ،أعلن صوت أبي بداية يوم آخر .تلك لم تكن إ
استيقظت ًإ
تكرر ضذا الحدث مراإت عدإة ولسباب مختلفة .إ
ا إلولى ،لقد إ
ً
ً
محاولة باناء حاجز يمانع اختراق صراخه املوجإه نحو أمإي التي وقفت صامت إة أمام
إ
خبإأت رأس ي تحت الوسادة
كلماته املنسابة كسي حادإ؛ يقطإع كلإ ما تبقإى من وصل بينهما .إ
"لقد طلبت مانك مر ًارا عدم الخروج من البيت دون أذني!" إ
مرات عدإة ،والتي تسببت بصراعات بينهما ،كانإا شاضدين
تلك إحدى الجمل التي ردإدضا أبي على مسامعانا إ
عليها ...إ
1

اعتمدنا (بصورة مقصودة) لغة التأنيث في إعداد الفعإاليإات ،وضذه دعوة مباشرة لثارة الانقاش /الحوار حول املودوع .إ
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مالحظة :يفةإل تمرير ضذه الفعإاليإة بالتعاون مع مستشارة املدرسة ،تجانإ ًإبا لظهور مةامين قد إ
تحتاج الى متابعة ودعم نفس يإ .إ
إ

أسئلة ّ
موجهة:
 أي ا إلفكار واملشاعر انتابتكإ لدى سماعك أحداث القصإة؟
 ضل تجدين في مةامين القصإة تفاصيل لصراعات بين الشخصيإات؟ ما ضو الصراع؟ وبين أي
شخصيإات يحدث؟
 ماذا بحسب رأيك يجب أن تفعل االبانة؟ وملن عليها التوجإه لطلب املساعدة؟
 ما هي أشكال الصراعات التي تعرفينها أو سمعت عنها؟
 شاركي -إذا رغبت -بصراع سمعت عانه .إ
إ

ّ
توجيهات للمعلم:
 يفةإل تمرير الفعإاليإة بالتعاون مع مستشارة املدرسة.
 يجب االنتباه للمؤشإرات الجسديإة ،السلوكيإة والانفسيإة لدى التلميذة ،والتي قد تنتج عن تمرير
املةامين املذكورة أعاله.
 عدم إجبار أي تلميذة في حالة عدم رغبتها في املشاركة في ضذه الفعإاليإة.
 احتواء التلميذة ودعمها نفسيإا عاند الحاجة.
 التوجإه لطلب الدعم املنهيإ من الجهات املختصإة ،إذا لزم ا إلمر.
 املحافظة على خصوصيإة التالميذ ،وعلى السريإة اذا اقتةت الحاجة .إ
إ
إ
إ
إ
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قاموس املصطلحات :إ
الصراع :الصراع ضو ظاضرة اجتماعيإة تعكس حالة من عدم االرتياح أ إو الةغط الانفس يإ الاناتج عن عدم
التوافق بين رغبتين أو أكثر أو تعارض إرادتين أو أكثر .إ
القوة الجسديإة التي تصدر ددإ الانفس ،أو ددإ أي شخص آخر بصورة متعمإدة،
العنف :ضو تعبير عن إ
ويستخدم العان كأداة للتأثير على الخرين .إ
العنف ّ
ضد النساء :ضو اعتداء ددإ املرأة مبنيإ على أساس الجنس ،والذي يتسبإب بإيذاء أو ألم جسديإ،
للحريإات ،ومن املمكن أن يحدث
جنس يإ أو نفس يإ للمرأة ،ويشمل التهديدات ،الةغط أو الحرمان التعسفيإ إ
في إطار الحياة العامإة أو الخاصإة.
ّ
الخر إوإلحاق الةرر به .إ
جسدي :نوع من أنواع السلوك املتعمإد ،يتجسإد من خالل اعتداء على جسد إ
عنف
عنف نفس ّي :يظهر من خالل إضانات ،تهديدات ،استعمال ألفاظ نابية ونبذ اجتماعيإ .إ
ً
وخالفا للقانون .يتةمإن تطاولإ
إ
عنف جنس ّي :ضو عان ذو طابع جنس يإ ،ويمارس ددإ شخص دون موافقته
جسديإ أو توجيه كلمات ذات مغزى جنس يإ .إ
ّ
اقتصادي (داخل العائلة) :ضو سلوك متواصل من قبل الزوج أو املرأة فيه يحاول إحداضما السيطرة
عنف
على املوارد املاديإة داخل البيت وفرض السلطة من خالل اتإخاذ القرارات الفرديإة ،في كيفيإة تقسيم
واستعمال تلك املوارد .إ
عنف ّ
الخر بهدف تخريبها وإتالفها .إ
ضد املمتلكات :ضو مسإ متعمإد بممتلكات إ

املصادر واملراجع
 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9
 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%86%D9%81
 http://aafaqcenter.com/post/903

 http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/ViolenceAgainstWomen.aspx
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