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Rabat-Hassan, MOROCCO  

T: + (212) 537.70.99.96/98   
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 أسئلة للمناقشة  -الشاي والموافقة )النسخة العربية( كأس  شريط 

 https://www.youtube.com/watch?v=MTWyQh4gFIo 

 

إلى إثارة حوار حول تعريف الموافقة في العلاقات الحميمة من خلال   "والموافقة"الشاي يهدف فيديو 

الفيديو مضامين مناقشة حول  تنظم  كمجموعة،شرب الشاي. بعد مشاهدته ب الهزليةسلسلة من المقارنات 

 : لتشجيع المحادثةالأسئلة التالية   من طرف مسير/ة باعتماد

 
 : المقترحةأسئلة المناقشة 

 
الفيديو؟   التي يتطرق لها هداما هي النقاط الرئيسية   بدهنك بعد رؤية هدا الشريط؟ي علق ذما ال .1

 ؟ انطباعاتكما هي 

 
 العلاقات الحميمة؟ على في الفيديو  حول شرب الشاي أمثلة تحيل الكيف  .2

 
 الموافقة؟فيها تغيب التي حالات حسب الشريط ما هي ال .3

 

 فيها الموافقة؟ تحضرما هي الحالات التي  ،الشريطحسب  .4

 
أمثلة من   تقاسم ات /؟ هنا، يمكن للمشاركينكم ما الأمثلة أو المواقف الأخرى التي تتبادر إلى ذهن .5

 وسائل الإعلام. التي يرونها في تلك واقع الحياة أو 

 
 1(. 486")المادة  رضاها  بدون لامرأة رجل مواقعة يعرّف قانون العقوبات المغربي الاغتصاب بأنه "  .6

 ؟ الشريطبالأفكار الموجودة في هذا النص ما علاقة هذا 

 

 ؟ الشريطالموافقة والأفكار الواردة في هذا  مفهومفهم أين تكمن أهمية استيعاب و   .7

 
 : المسيرة/ملاحظات للميسر

 
يمكن استخدام . "الموافقة"جيد لتعريف   واستيعاب فهم  المسيرة/من المهم أن يكون لدى الميسر

 : ات سابقا/التعريفات الواردة أدناه لتوضيح واستكمال القوائم والأمثلة التي وضعها المشاركون

 
 جنسي؛ بين الأفراد على الانخراط في نشاط حر الموافقة هي اتفاق  •

سحبها في أي وقت )يمكن للأشخاص    طرف من الطرفينالموافقة عملية مستمرة ويمكن لأي  •

 تغيير رأيهم( ؛ 

في الشخص على قول نعم لجبر الضغط أو الإكراه ، التلاعب  يحضرغائبة عندما تكون الموافقة  •

 لا؛ فيه يريد أن يقولالوقت الدي 

وقوع  مكان من  ظروف أو من من سلوك المعتدي،   نابعأو   لفظيًا،جسديًا أو أن يكون لإكراه ليمكن  •

 طبيعة علاقة المعتدي بالضحية؛ ناتج عن  ، أو ءالاعتدا

 
  سنوات وعشر خمس بين تتراوح لمدة بالسجن العنف باستخدام ارتكابه أو فيه الشروع أو العرض وهتك الاغتصاب على يعاقب.1
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 الموافقة؛ يمكن ترجمتهم بالصمت والتردد والسلبية لا   •

 الموافقة؛ لا يمكن للشخص المخمور أو المخدر أو النائم أو العاجز إعطاء  •

 العقلية أن يعطي الموافقة؛  فاقد الأهليةللقاصر أو الذي  يمكنلا  •

 الموافقة؛ عدم وجود مقاومة أو اعتراض لا يدل على  •

في كل مرة؛  واجبة  وتكونتنحصر على هدا الفعل بالذات بشكل فردي فعل جنسي  علىالموافقة  •

 ؛ مطلقةموافقة لا يمكن اعتبارها  بين الجاني والضحيةالقائمة من قبل العلاقة 

 وليس غياب "لا".  "،الموافقة هي وجود "نعم •

 
 . خطأ مصحيح أ - تلخيصينشاط إضافي/ مقترح 

 

للغرفة، واحدة   ينن مقابلير اعلى جد" flip chart "ورقتين من ورق اللوح الورقي  قم بتثبيت  .1

 ". خطأ" والأخرى مكتوب عليها " صحيحمكتوب عليها "

الانتقال إلى جانب الغرفة الذي يعتقدون أنه  ات /اقرأ كل سيناريو أدناه واطلب من المشاركين .2

 ، أي صحيح أم خطأ. لإجابة الصحيحةمناسب ل

شرح  )صحيح أم خطأ" الغرفة  من جانبي كل جانب الذين اصطفوا في  ات /اطلب من المشاركين .3

 ويقود المناقشة وفًقا للملاحظات أدناه.  بتقديم التوضيحات  المسيرة/الميسر يقومخياراتهم.  

 

 ت صحيحة أو خاطئة سيناريوها

 

 سيناريو  اجابة صحيحة  ملاحظات الميسر

أي نشاط بدون موافقة يعتبر عنًفا جنسيًا. أمثلة على العنف 

 الجنسي هي: 

 ؛التقبيل أو اللمس غير المرغوب فيه -

 ؛ الشخص تتبع -

 ؛ إبداء تعليقات جنسية -

 ؛ التقاط الصور الجنسية ومشاركتها -

 )اغتصاب(ممارسة الجنس بالإكراه  -

ينشر شخص ما صورًا   حقيقية 

ة لصديقته على يحميم

وسائل التواصل الاجتماعي  

الأمر يتعلق  دون موافقتها. 

 فعل عنف جنسي. ب

لا يمكن لشخص ثمل أو نائم أو فاقد للوعي الموافقة على 

النشاط الحميم. لا يمكن لأي شخص أن شكل من أشكال أي 

دركًا تماًما لما يلتزم  وم مستيقظايعطي موافقته إلا إذا كان 

 به. 

يجوز لأي شخص في حالة  خاطئة 

سكر أو تحت تأثير المخدرات  

أن يوافق على النشاط  

 . الجنسي

التي  وطوعية  بشكل واضحفقط "نعم" التي ُتعطى بحرية و

تعني الموافقة. الشخص الذي يتعرض للتهديد أو الإكراه أو 

كان عرضة خضع لوعود كاذبة أو الذي يالخوف أو التلاعب أو 

 لا يستطيع الموافقة بحرية. للكذب 

الشخص الذي تتعامل معه )على سبيل  وضعية أو مكانة

شخص في موقع قوة أو ثقة أو سلطة( له تأثير أيًضا  المثال،

 على موافقتها أو عدم موافقتها. 

الشخص الذي يشعر بالتهديد  حقيقية 

أو الضغط أو التلاعب أو  

الإجبار على قول "نعم" لا  

يمكنه الموافقة على نشاط  

 حميم. 

  سواء كانلكل شخص وكل موقف.  ضروريةالموافقة 

أو حميمية  لديهم علاقةن أو ين أو مخطوبيالأشخاص متزوج 

دائًما إلى  هم في حاجة غرباء حتى ن أو يأصدقاء مقرب

 الموافقة على أي نوع من الأنشطة الحميمية. 

الأزواج المتزوجون لا يحتاجون  خاطئة 

إلى الموافقة على الأنشطة  

 الحميمة. 

الموافقة مهمة لأي نشاط حميم. يمكن لأي شخص أن يقول 

 أخرى. حميمية نشطة لألا نعم للتقبيل و

الشخص الذي يوافق على   خاطئة 

التقبيل يوافق أيًضا على 

أنواع أخرى من الأنشطة  

 الحميمة. 
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إنها مستمرة.  -لمرة واحدة مطلق الموافقة ليست حدث  

يمكن للشخص الذي يقول نعم في وقت ما أن يغير رأيه في 

 . يريد أي وقت 

يحق للشخص الذي وافق مرة  حقيقية 

على نشاط حميمي أن واحدة 

 يغير رأيه في أي وقت. 

الشخص هنا  -على حدةلكل فعل  محددة حصرياالموافقة 

إلى المنزل أو الذهاب في نزهة  المرافقةوافق فقط على 

 على الأقدام. 

يوافق الشخص الذي يرافق   خاطئة 

شخًصا ما إلى منزله أو يمشي 

معه بمفرده على نشاط  

 حميمي. 

يمكن لأي شخص من أي عمر  خاطئة  فقة على النشاط الحميم. صر المواالا يمكن للق

الموافقة على النشاط  

 الحميم. 

 شديد،معظم حالات الاغتصاب لا تنطوي على عنف جسدي 

ضحية لا الو لكون لذلك قد لا تكون هناك إصابات جسدية. 

 ةوافق كانت م الا يعني أنهفهدا من إصابات جسدية تعاني 

 على النشاط الحميم. 

 برد الفعلقم الضحية تإذا لم  ة خاطئ

 ات تعرض لإصابت أو  تقاومأو 

ا كانت جسدية، فهذا يعني أنه 

 . ةوافقم

 


