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For the welfare of humanity 
  

  
  "االثار السلبية للعنف االسري " ورشة عمل حول 

  
نظمت جمعية االمل العراقية وبالتعـاون مـع                

مكتب كربالء والمديرية العامة     -وزارة حقوق االنسان  
 ورشـة  ،للتربية في كربالء ودائرة الرعاية االجتماعية     

 شباط  في النصف الثاني من   ول العنف االسري    عمل ح 
مشارك ومـشاركة   ) ٢٨(شارك في الورشة      ، ٢٠٠٨

باحثـات  وممثلين بمدراء ومديرات مدارس، مدرسات      
   .اجتماعيات

  
العنف  استكشاف بيئة حقوق االنسان ،  مواضيع تخص حقوق االنسان وحقوق الطفل ،      تضمنت الورشة           

تكلفـة العنـف الـصحية        ،  واشـكاله  اسباب العنف انواعـه    ين العنف والتمييز ،    ب العالقة والعنف الرمزي ،  
جات للحـد  التعرف على تجربة االردن في كيفية وضع معال ،االثار النفسية على شخصية المعنفة   واالجتماعية،

  .سري من ظاهرة العنف األ
  

 وهو تجـسيد للـشراكة بـين        افظة ،  في المح   بالتعاون البناء مع مكتب حقوق االنسان      تميزت الورشة         
نقاشات المشاركين، وعرض العديد من الحاالت      باالضافة الى    .منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية      

   .على المستوى العملي واالجتماعي تواجههمالتي 
          
سسات التربوية لكونهم على  واختيار الكادر التعليمي في المؤابدى المشاركون اعجابهم بتنظيم الورشة        

   . ودورهم في نشر المفاهيم الالعنفية بين الفئات العمرية المختلفة ،تماس مباشر مع شريحة االطفال والشباب
  

  : و من ابرز التوصيات التي خرجت بها الورشة 
 واتخاذ   ، مراجعة القوانين النافذة لمعرفة المواد القانونية التي تبرر ممارسة العنف داخل االسرة            .١

 .االجراءات الالزمة ألزالته 
 .سن قانون خاص بمعالجة العنف االسري  .٢
 واعادة تأهيل ، معالجة االثار النفسيةايتم فيه تأسيس دور لأليواء حتى تكون مالذ امن للمعنفات ، .٣

  .الشخصية المعنفة من خالل تعلم حرفة معينة
  



٢

  
 
 وتوسيعها لتشمل ظمات المجتمع المدني ، واالستفادة من خبرات منضرورة اقامة مثل هكذا ورش .٤

 .عدد اكبر  للكادر التدريسي لكونهم يتعاملون مع شريحة واسعة ومهمة في المدرسة والبيت 
 .النفسي وانشاء مراكز استماع لتقديم الخدمات للمعنفات مثل االرشاد القانوني  .٥

 لسن قوانين تهتم بشؤون  والضغط على صناع القرار،والقيام بحمالت مدافعة ، رصد االنتهاكات .٦
  .االسرة

 لغرض التعرف على االسـباب       ،  والتواصل معهم   في المدارس  االهتمام بمجالس االباء واالمهات    .٧
 واالسـتعانة بالبـاحثين االجتمـاعيين لوضـع      ومشاكلهم ،لطلبةالعنف عند ا الحقيقة لسلوكيات   

 . المعالجات 
در التربوي مع الطلبة، ومنع كل أشكال الزجر اعتماد أسلوب الحوار وتعزيز الثقة في عالقة الكا .٨

 .والعنف البدني والنفسي في داخل المدارس 
  

   ٢٠٠٨ أذار ٨كربالء في 
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