وحدة مناهضة العنف ضد المرأة
جامعة طنطا

تقرير عن أنشطة وحدة مناهضة العنف ضد المرأة
بكلية اآلداب – جامعة طنطا
يتضمن ما قامت به وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بكلية األداب جامعة طنطا خالل عام

 9102من جهود وأنشطة وفعاليات عملت خاللها علي تحقيق االنتشار والتعريف بأنشطة ومهاام
الوحدة وتحقيقاً ألهدافها من خالل التوعية بالتدريب وورش العمل والتي من شأنها أن تعمال علاي

النهوض بكافة أوضاع المرأة المصرية ،وتضع إستراتيجية متكاملة لتنمية وتمكين المرأة.
أوالً :التمكين االقتصادي للمرأة المصرية:

حي ا

عقاادت الحكومااة المص ارية العاامم علااي تمكااين الم ارأة اقتصاااد ا فااي إطااار ااسااتراتيجية

الوطنيااة لتمك ااين الم ارأة 9101م ،الت ااي أعاادها المجل اال القااومي للماارأة وأقرهااا الاارليل ع ااد ال ت ااا

السيسااي ثوقيقااة العماال الحكوميااة ،لألع اوام المق لااة ،واتساااقا ك ا لع مااع أهااداة التنميااة المسااتدامة
9101م ،التااي تضاامن محااو اًر خاك ااً بااالتمكين االقتصاااد للم ارأة وال ا

عنااي دمااف النسااا فااي

االقتصاااد ،ع اار تعمياام قاادرتهن علااي المشااارثة فااي عمليااات التنميااة االقتصاااد ة والمساااهمة فيهااا
واالست ادة منها بطرق وآليات تعترة بقيماة مسااهماتهن .ومان جاناب آخار فا ن االساتقالل الماالي

والتمك اين االقتصاااد للم ارأة عت اار عااامالً مهم ااً وم تاح ااً رليسااياً لمكافحااة العنااف الجنسااي وعااادة
تأهيل الضحا ا .

وبنا علي ذلع تم عقد دورة تدري ية علي مادار قالقاة أ اام بكلياة ابداب جامعاة طنطاا حاول
والتحاد ات لتعميام الادور

"أهمية تمكين المرأة اقتصااد اً" وتضامنت الادورة عادة محااور هاي ال ار
القيا اااد للم ا ارأة ،العوالا ااق التا ااي تحا ااول دون مشا ااارثة الم ا ا أرة فا ااي االقتصا اااد ومجا اااالت االسا ااتدامة،
النهوض بالدور القياد للمرأة والتنوع بين الجنسين .

ثالثاً :التمكين االجتماعي للمرأة المصرية:

 مجال الرعا اة الصاحية وقوافال ط ياةو تام تن يا مشاارثة وحادة مناهضاة العناف ضاد المارأةف ا ا ا ااي القافل ا ا ا ااة الط ي ا ا ا ااة م ا ا ا اان النس ا ا ا ااا والرج ا ا ا ااال والت ا ا ا ااي نةمته ا ا ا ااا جامع ا ا ا ااة طنط ا ا ا ااا"يوم
السا ت ،9102/00/90وهااي قافلااة ط يااة بيإيااة إرشاااد ة شاااملة إلا مدينااة المحلااة الك اار

بمحافةااة البربيااة بمدرسااة المحلااة ااعداد ااة حااي أول بمنطقااة أبااو شاااهين ،تحاات رعا ااة
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الدثتور مجد ساعع رلايل الجامعاة ،والادثتور عمااد عتماان نالاب رلايل الجامعاة لشاإون
خدمااة المجتمااع وتنميااة ال يإااة ،ضاامت ثافااة التاصصااات ،بهاادة تقااد م التوعيااة ال يإيااة

وتوقيع الكشف الط ي عل أهالي القر والعامب المجااورة لهاا وكارة العاالا الااللم لهام

بالمجان .
-

ورشة عمل بعنوان " كوني أقوي انتي أمل بكرة" :

وقد حاضر بها الدثتورة  /رانيا الكيالني مدير وحدة العناف ضاد المارأة بجامعاة طنطاا وذلاع

بمقر وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بكلية ابداب جامعة طنطا وذلع يوم

وأكادت الادثتورة رانياا الكيالناي علاي إداناة ااساالم الصاحي ألشاكال التحارش ،ألن الما أرة لهاا

دور عةايم وشاأن ال ينكار أحاد  .كماا أوضاحت أن التشاديد علاي أن تجاريم التحارش جاب أن
المرة وحريتها وثرامتها.
كون مطلقاً ومجرداً دون شروط بما صون خصوكية أ

كم ااا أك اادت عل ااي أهمي ااة تق ااد م ال اادعم الن س ااي واالجتم اااعي للما ارأة وتش ااجيعها علا ا ط اار أ

تاوفات في حالة تعرض أ منهن العتدا أو تمييم وعادة اندماا المعرضات للعناف داخال

المجتم ااع وعل ااي أهمي ااة تحس ااين ققاف ااة المجتم ااع داخ اال الجامع ااات المصا ارية وحما ااة الش اااكية
والشهود من التعرض للضرر بعد تقد م الشكو .

ارة و
 وتحقيقاً ألهداة الورشة تم عمل لوحات لنشر الوعي الثقافي باطورة العنف ضاد الم أطارق المكافحاة مان خاالل عمال لوحاات تثقيفياة جدارياه لتوضاي أشاكال العناف و كيفياة
مواجهته بااضافة إلي عمل ورقة تعريفية تشمل علي أنطة ضاد العناف الم ناي علاي الناوع

ار المصارية و
االجتمااعي وتعرياف العناف ضاد المارأة و أشاكاله وواقاع العناف علاي الم أ
العنف األسر في مصر و التحرش الجنسي.
 -ورشة عمل بعنوان " إدماج الشباب في قضايا تمكين المرأة – ألني رجل " :

 وقد حاضر بها الدثتورة  /مي أسامه ابراهيم وذلع بمقر وحدة مناهضة العنف ضاد المارأةبكلية ابداب جامعة طنطا وذلع يوم

هدفت ورشة العمل إلي إشراك الشعاب والحصول علي دعمهم فيما يتعلاق بتأيياد قضاا ا المارأة

الماتل ة و حداث تبيير نموذجي في عقلية الشعاب وأسلوب ت كيرهم.

كما هدفت إلي رفع وعي المجموعات الشعابية علي القيم المجتمعية ودور المرأة ومساندتها.

ولتحقيق هدة الورشة تم الحصول علي مشارثة عدد ث ير مان المتطاوعين الا ثور مان طلعاة

الكليااات وذلااع لالشااتراك فااي حملااة ال 01يااوم لمناهضااة العنااف ضااد المارأة وتقااد م الاادعم وتاام
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االست ادة منهم في حمالت الوحدة وذلع لنقل رسالل إلي الشعاب مان ماتلاف ثلياات الجامعاة

.

