
ھناك العدید من األمور التي یمكنكم القیام بھا  
لتحدي االعتقادات الضارة ومنع السلوكیات 

 المسیئة وغیر الالئقة تجاه المرأة. 
 تتضمن تلك األمور اآلتي:

المعلومات  ان قلة المعلومات وانتشار   وعي: خلق
عن العنف المنزلي واألسري والجنسي   المغلوطة

إشاعة الخوف وتمنع المرأة  تؤدي الى وعن مسبباتھ  
التي تتعرض لإلساءة والعنف من ان تطلب  

ان  بإمكان قادة المجتمع ورجال الدین المساعدة.
 ً ً  یتلقوا تدریبا الكتساب فھم أفضل للعنف   متخصصا

خذأیمكنكم وكیفیة منعھ.   لي واألسري والجنسي المنز
ضمن  ووضعھا معلومات من صحائف المعلومات 

توزیعھا   وأالنشرات االخباریة المجتمعیة 
وضع ملصقات جداریة لرفع وعي  و،  كمنشورات
مجتمعكم موقفكم من  ل یوضحإعداد بیان   المجتمع، أو

باالحترام لدى الرجل   ةتسممسلوكیات آمنة وتعزیز 
موقفكم من حق  یوضح مع المرأة، و في عالقاتھ 

 المرأة في العیش بمأمن من اإلساءة والعنف.

تاحة الفرص  قوموا بإ  إقامة حوارات ونقاشات:
وعن   للتحدث عن العنف المنزلي واألسري والجنسي

أھمیة المساواة بین الجنسین لمنع استخدام الرجل  
  المرأة. قد یتم ذلك من خالل المواعظ للعنف ضد  

أو   األقل رسمیةً  أو الحلقات النقاشیة الصغیرة الدینیة
دعوة خبراء إللقاء محاضرات على أفراد مجتمعكم.  

في ھذه النقاشات، رجال   ة شاركللمالجمیع   ادعوا
 ونساء وشباب.

خذوا بعین االعتبار كیف تحث معتقداتكم الدینیة على  
والمساواة بین المرأة والرجل، وكیف االحترام 

یختلف دور المرأة عن دور الرجل، وما المزید الذي  
 یمكنكم عملھ إلشراك المرأة في القیادة واتخاذ القرار. 

في المبادرات المجتمعیة التي  شاركوا : اترك اشمال
تعزز االحترام بین المرأة والرجل، بضمنھا فعالیات  

 ‘للقضاء على العنف ضد المرأة الیوم العالمي ’
تشرین الثاني/نوفمبر من كل عام   25 یومالمصادف 
لمناھضة العنف على   من األنشطة  یوما  16و حملة ’

 10الى  تشرین الثاني/نوفمبر 25أساس الجنس‘ من 
أیضا  كما یمكنكم  كانون األول/دیسمبر من كل عام.

آذار/مارس من خالل   8االحتفال بیوم المرأة العالمي 
 االحتفاء بمساھمات المرأة في مجتمعكم ومعتقدكم.

: عززوا المساواة بین الجنسین من الفعّال عمللا
خالل إجراء تغییرات في مجتمعكم تشجع على  
احترام المرأة ومساواتھا بالرجل. قد تشمل ھذه 

اإلجراءات أمورا مثل وضع خطة أو تشكیل 
لتعزیز المساواة ومنع العنف ضد  مجموعة عمل 

المرأة، وتشجیع النساء الشابات على المشاركة في  
 . اتدیلتدریب لقیادیات جدوتقدیم االقیادة، 

عالقات   إقامة ان :بناء الشراكات والمناداة بالتغییر
مع  معھا و مع مجموعات مجتمعیة أخرى والعمل

ساعدكم ست  معات الدینیةت جم الشبكات االجتماعیة وال
فھم طبیعة عملكم وتقویتھ ألجل منع العنف  على 

كما ان ھذا األمر  المنزلي واألسري والجنسي. 
ما بین أفراد  سیوفر لكم الفرص إلقامة روابط 

المنظمات المعنیة بسالمة  وبین  معكم الدینيتمج
 على تقدیم العون والدعم. ا المرأة وتشجیعھ

 4صحیفة المعلومات   

 تعزیز االحترام والمساواة بین
 الجنسین 

Fact Sheet 4 – Arabic 



  يرسألاو يلزنملا فنعلا ةضھانمل موارد 
 والجنسي

یتوفر نطاق من الموارد التي ستساعدكم في التعرف  
وتحدیھ، وھي تتضمن  على العنف والسلوك المسيء 

 اآلتي:

1800RESPECT –  الخدمة الوطنیة الستشارات
 االعتداءات الجنسیة والعنف المنزلي واألسري 

languages different in DFSV about Information 

یة ملبورن األنغلیكانیة أسقف
Program Women Against Violence Preventing 

  ةأرملا دض فنعلا عنمل يدایقلا AMESمشروع 
Part 1 and 2 –Challenging Everyday Sexism  

 مشروع تحدي العنف األسري
 interfaith An Respect: and Equality Promoting

violence family preventing on collaboration 

 استراتیجیة االستقامة –كنیسة أسكوتلندا 
 Working to end violence against women

women against violence ingtackl for Resources 

معات الدینیة تتصدى للعنف ضد المرأة والعنف تالمج
 العمل الناجح: –األسري 
Settings Faith in Prevention Effective for Tips Key 

 الثقافات لصحة المرأة جامعة ملبورن والمركز المتعدد 

المتعدد الثقافات لمكافحة العنف  InTouchمركز 
 األسري

 Empowering Faith and Community Leaders
to Prevent Violence Against Women 

Our Watch 
Violence  change the story:Let’s 
Australia against women in 

Our Watch 
n Practitioner GuidePreventio 

 (مع أمثلة من سیاقات دینیة) 

Our Watch 
Women? Against Violence Drives What 

باالحترام في   ةتسممتعزیز عالقات متكافئة و
 المجتمعات الدینیة 

toolkit Manual and 

SASA! Faith 
 Prevent to Communities Faith for Guide A

HIV Violence Against Women and 
  Raising Voicesو  Trocaireمنظمتا  

’صندوق الرجل‘: دراسة عن أحوال الشباب في  
  ایلارتسأ

Jesuit Social Services –The Men’s Project  

White Ribbon Australia 
resources  

  يلزنملا فنعلل يدصتلا يف   يسیئر  رودب مایقلا مكناكمإب
  ةمالس ىلع ةظفاحملاو ،ھ عنمو   يسنجلاو يرسألاو
  .لافطألاو  ءاسنلا نامأو
  :لالخ نم تامولعملا نم دیزملا رفوتت

1800RESPECT    (1800 737 732)وأ  
www.1800RESPECT.org.au 

في حاالت الطوارئ أو عندما یتعرض شخص لخطر،  
 .000اتصلوا فوراً على الرقم 

عن  المزید من المعلومات    تتوفرصحائف معلومات عن العنف المنزلي واألسري والجنسي.    4ھذه واحدة من  
عن كیفیة التعرف على العنف  لمعرفة المزید  .  3صحیفة المعلومات  في  تعزیز االحترام والمساواة بین الجنسین  

 . 2و    1صحیفتي المعلومات اطلعوا على  المنزلي واألسري والجنسي  

https://www.1800respect.org.au/languages/
http://www.melbourneanglican.org.au/pvaw/
http://www.youtube.com/playlist?list=PLr2ovjL6seelMiCzlMsyJ8y1pyQrfuoP-
https://cgdresources.mmgsolutions.net/Resources/Website/SiteDocuments/Challenge%20Family%20Violence%20booklet%20WEB%20(A3471436).pdf
https://cgdresources.mmgsolutions.net/Resources/Website/SiteDocuments/Challenge%20Family%20Violence%20booklet%20WEB%20(A3471436).pdf
http://www.churchofscotland.org.uk/speak-out/violence-against-women
http://www.churchofscotland.org.uk/speak-out/violence-against-women/violence-against-women-resources
https://www.partnersinprevention.org.au/wp-content/uploads/Faith-Communities-Addressing-Violence-Against-Women-and-Family-Violence-What-Works.pdf
https://intouch.org.au/launch-of-new-resource-empowering-faith-and-community-leaders-to-prevent-violence-against-women/
https://intouch.org.au/launch-of-new-resource-empowering-faith-and-community-leaders-to-prevent-violence-against-women/
http://www.youtube.com/watch?v=fLUVWZvVZXw
http://www.youtube.com/watch?v=fLUVWZvVZXw
http://www.youtube.com/watch?v=fLUVWZvVZXw
https://d2bb010tdzqaq7.cloudfront.net/wp-content/uploads/sites/2/2019/11/07042017/Putting-prevention-into-practice-AA-web.pdf
http://www.ourwatch.org.au/the-issue/
http://www.ourwatch.org.au/the-issue/
https://www.vichealth.vic.gov.au/-/media/ResourceCentre/PublicationsandResources/PVAW/guide-to-equality/Promoting-Equal-and-Respectful-Relationships-Manual-and-Tool-Kit-Web.pdf?la=en&hash=CA0CEFE1875A3D3A8D88E94A9F4019451EA90ACD
https://www.trocaire.org/sites/default/files/resources/policy/sasa-faith-guide.pdf
https://www.trocaire.org/sites/default/files/resources/policy/sasa-faith-guide.pdf
https://jss.org.au/what-we-do/the-mens-project/the-man-box/
http://www.whiteribbon.org.au/Learn-more/Available-Resources
http://www.1800respect.org.au/
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