 .1الوقاية من العنف
تقــع عــى عاتقنــا جميع ـاً مســؤولية جعــل مجتمعاتنــا المح ّليــة أكـ ثـر أمان ـاً .فيجــب أن يبقــى الجميــعَ ،بمــن
ف
ف
الســاءة
والســاءة ،بمــا ي� ذلك إ
فيهــم الفتيــات ،والفتيــان ،والنســاء ،والرجــال ي� أمــان مــن جميــع أنــواع العنــف إ
الجســدية ،والجنســية ،والعاطفيــة .ويمكــن لـ ّ
ـكل واحـ ٍـد م ّنــا – أفـراداً ،وأُ َس ،ومجتمعــات مح ّليــة ،وســلطات –
أن يســاعد ف� إبقــاء آ
الخريــن ف ي� أمــان ،ومــن مســؤوليتنا جميعـاً أن نقــوم بمــا نســتطيعه.
ي

السئلة أ
أ
الساسية

المحــى ،أو تعانيهــا أ
الرس ف ي� مجتمعكــم
أن العنــف هــو مشــكلة يعانيهــا مجتمعكــم
•هــل تعتقــدون ّ
ّي
ـى؟ هــل تأثـ يـره متشــابه عــى الجميــع؟
المحـ ّ ي
ف
و� الشارع؟
• برأيكم ،لماذا يحدث العنف داخل العائالت؟ ي
يّ
المحل؟
•برأيكمَ ،من المسؤول عن حماية الناس ف ي� المجتمع
ـى للحفــاظ عــى أمــان النســاء،
•برأيكــم ،مــا الــذي يمكنكــم القيــام بــه مــع ســواكم مــن المجتمــع المحـ ّ ي
والفتيــات ،والرجــال ،والفتيــان (يتـ ّـم ت
ال�كـ ي ز
ـر عــى ّكل فئــة)؟

مالحظات ختامية

شــكراً جزيـا ً عــى وقتكــم! آمــل أن تكونــوا قــد وجدتــم حوارنــا مفيداً/ممتعـاً .ندعوكــم إىل االنضمــام إلينــا ف ي�
وغ�هــا
(قدمــوا بعــض التفاصيــل وتذ ّكــروا تقديــم بعــض المنشــورات أو بطاقــات االتّصــال ،ي
نشــاطات أخــرى ّ
مــن أ
الدوات ذات الصلــة).

 .2االستجابة للعنف

إذا كانــت لكــم تجربــة مــع العنــف ،آ
ـت مـ ضـى ،فمــن حقّكــم الحصــول عــى المســاعدة لوقــف
أي وقـ
الن أو ف ي�
ٍ
ّ
ـ� بكــم .إذا كان أحــد أ
الســاءة .ولديكــم الحـ ّـق أيضـاً ف� تل ّقــي الرعايــة والدعــم مــن المحيطـ ي ن
الشــخاص الذيــن
إ
ي
تعرفونهــم يعـ ن
ـا� مــن العنــف ،فادعمــوه وســاعدوه عــى الوصــول إىل الخدمــات ذات الصلــة.
ي

السئلة أ
أ
الساسية

• ما هي تبعات العنف عىل النساء ،والفتيات ،والفتيان ،والرجال؟ أ
المحل؟
الرسة؟ المجتمع
ّي
• هــل يجــب عــى النســاء ،والفتيــات ،والرجــال ،والفتيــان (يتـ ّـم ت
ال�كـ ي ز
ـر عــى ّكل فئــة) الذي فــن يختـ بـرون
ف
يتعرضــون للعنــف ي� الشــارع أو
العنــف ي� أرستهــم أن يقبلــوا التعـ ّـرض للعنــف؟ مــاذا عــن النــاس الذيــن ّ
مــن الغربــاء؟
• مــاذا ســيكون رد فعلــك أو رد فعــل َمــن حولــك إزاء النســاء ،والفتيــات ،والرجــال ،والفتيــان (يتـ ّـم ت
ال�كـ يـرز
عــى ّكل فئــة) الذيــن يختـ بـرون العنــف؟

مالحظات ختامية

شــكراً جزيـا ً عــى وقتكــم! آمــل أن تكونــوا قــد وجدتــم حوارنــا مفيداً/ممتعـاً .ندعوكــم إىل االنضمــام إلينــا ف ي�
وغ�هــا
(قدمــوا بعــض التفاصيــل وتذ ّكــروا تقديــم بعــض المنشــورات أو بطاقــات االتّصــال ،ي
نشــاطات أخــرى ّ
مــن أ
الدوات ذات الصلــة).

