


مشروع مناھضة الزواج المبكر في القرى المصریة
 بالتعاون مع الوكالة اإلسبانیة للتعاون الدولي

في إطار الورش التدریبیة ضمن المشروع، أقمنا عدد من الورش في محافظات والقاھرة 
الكبرى والدقھلیة وقنا والشرقیة.

تضمنت الورش العمل على جزئین أحدھما متعلق ببناء الكوادر المجتمعیة في المحافظات 
األربعة، واآلخر عمل على مواجھة الزواج المبكر من خالل الفن والذي استھدف الفتیات 

المعرضات للزواج المبكر.
نقدم في ھذه السلسلة من الكتیبات مادة تدریبیة ُجمعت من خبرات ومجھودات وأدلة 

مختلفة تم تصمیمھا واستخدامھا في ورشنا التدریبیة بالمشروع.
عملنا على إتاحة ھذه المادة التدریبیة في شكل رقمي إلتاحتھا للمھتمین من المدربین 

ومنظمات المجتمع المدني مع اإلشارة لذكر المرأة الجدیدة كمصدر للمادة التدریبیة عند 
استخدامھا. 



أھداف  الورشة:
 زیادة معارف المشاركین حول  مفھوم العنف وأشكالھ ودوائره ●
 تمكین المشاركین من رؤیة األبعاد المختلفة للعنف والتمییز على الفرد والمجتمع ●
إكساب المشاركین مھارات نقد وتشریح ثقافة العنف في المجتمع ●
بناء قدرات المشاركین حول كیفیة دعم الضحایا أو الناجیین والناجیات وتصمیم المساحات ●

اآلمنة 
رفع وعي المشاركین باإلشكالیات القانونیة في قضایا العنف، ومن ثم التعرف على أھم ●

استراتیجیات، وطرق التدخل الفعال 
فھم المعاییر الحاكمة للذكورة وتصوراتھا في المجتمع. ●
التعرف على مفھوم ودوائر التمییز. ●



الفرق بین الجنس والنوع االجتماعي 

النوع االجتماعي الجنس
األدوار االجتماعیة التي یقوم بھا الرجال والنساء. الفروقات البیولوجیة بین الرجال والنساء.

 یتغیر مع الزمن ویتأثر بعوامل كثیرة. 

یختلف باختالف العرق واللون والطبقة االجتماعیة 
والّدین والّثقافة والعمر والحالة االجتماعیة. 

الفروقات بین النساء والرجال ھي نفسھا في كل 
أنحاء العالم.



أشكال الذكورة: 
المفترض أن تعبر كلمة الذكورة عن جنس المولود، وھي صفة بیولوجیة توجد في ●

جمیع الكائنات. 
وبالتالي یصبح استخدام مصطلح الرجولة معبًرا عن وضع ھذه الصفة البیولوجیة ●

في الجنس البشري فقط. 
 ولكن الرجال والذكورة لیس باألمر نفسھ، فالرجال ھم بشر كل فرد منھم مختلف، ●

بینما الذكورة ھي عبارة عن قصص وأحادیث عن الرجال وعن التصرفات المثالیة 
التي ینبغي أن یظھروھا في إطار ُمعین، والتي غالًبا ما ترتبط بمفھوم السلطة في 

 المجتمع. ولذلك عادًة ما یتبنى الفكر الذكوري، وُیعید إنتاجھ النساء أو الرجال على 
حد سواء.



أشكال الذكورة: 
تحدد األدوار الجندریة ما یمكن للذكور واإلناث فعلھ، وفي الواقع ھذه ●

األدوار الخاصة بكل جنس تستعبدنا، وتجبرنا على أن نكون ما یریده 
المجتمع. 

فعلى سبیل المثال تتكلف النساء المزید من المال والعناء إلتباع نظام غذائى ●
معین أو إجراء عملیات التجمیل، وشراء األجھزة الریاضیة، ومستحضرات 
التجمیل المختلفة، لیس من أجل أن یصبحن أجمل، ولكن لیرضین الرجال، 

والمجتمع الذي یتصورھن في شكل محدد. 



أشكال الذكورة: 
أیًضا یروج اإلعالم رموًزا معینة من الذكورة ویبجل أنماًطا سلوكیة معینة ●

وھو ال یرسخ سلوًكا فردًیا، بل یقولب فھم الذات. فصور األبطال الُمجسدة 
مثل: رامبو، وجایمس بوند، وسوبر مان، وغیرھم تعكس الصورة الذھنیة 

المتخیلة عن الرجال األقویاء الذین یستعملون القوة للقضاء على الشر. 

وعندئذ ُینظر إلى العنف على أنھ طریقة شرعیة، وطبیعیة لحل النزاعات 
ولصون السمعة ومعاقبة اآلخرین.



العنف ھو أیًضا وسیلة یستخدمھا الرجال للبقاء ضمن حدود الرجولة، ●
فالرجال یثبتون أنفسھم من خالل العنف، ولذلك یجدون أنفسھم في النھایة 

عالقین في حلقة من العنف، ربما یعانون فیھا ولكن ال یسمح لھم بالتعبیر أو 
بالتغییر. 

العنف یؤذي بنات الرجال وشقیقاتھم وأمھاتھم.●
 

مكافحة العنف لیست صراع النساء والفتیات ضد الرجال والفتیان أو العكس، ●
بل إنھا صراع الرجال والنساء واألطفال ضد جذور التمییز، وانعدام المساواة 

والقھر.



عالقات النوع االجتماعي 

إن النوع االجتماعي یعتبر أحد المحددات الرئیسیة، إضافة إلى العرق والطبقة ●
االجتماعیة، التي تؤثر على توزیع االمتیازات، والسلطة، والموارد االجتماعیة 

واالقتصادیة. 
وعالقات النوع االجتماعي تعني عالقات القوى بین الرجال والنساء والتي ●

بسببھا تشغل النساء مرتبًة دونیة في المجتمع. یمكن لعالقات النوع االجتماعي 
أن تكون عالقات تعاون، وتواصل، ودعم ُمشترك كما یمكن لھا أن تكون 

عالقات فصل، وتمییز، وتنافس، وتضارب بسبب االختالف وعدم المساواة.



ماذا تعني مساواة النوع االجتماعي؟

إن مساواة النوع االجتماعي تمثل تطلعات للعمل من أجل مجتمع ال یعاني فیھ ●
الرجال أو النساء من الفقر بكافة أنواعھ، حیث باستطاعة الرجال والنساء 
العیش حیاة یشعرون كالھما باإلشباع حیالھا، وتعني كذلك إدراك أن للرجال 
والنساء احتیاجات، وأولویات مختلفة وأنھم یواجھون عراقیل مختلفة وأن لدیھم 
تطلعات مختلفة وأنھم یسھمون في العملیة التنمویة بطرق مختلفة.

إن مساواة النوع االجتماعي ُمرتبطة ارتباًطا وثیًقا بتمكین النساء. سوف ●
تستطیع النساء تحقیق المساواة فقط عندما یستطعن التصرف بالنیابة عن 

أنفسھن. 



ھیكل مساواة وتمكین
 النساء لتحلیل النوع االجتماعي 



     احتیاجات النوع االجتماعي
االحتیاجات العملیة:●

 التي تنبع من أدوارھم القائمة والمرتبطة بالنوع االجتماعي (تحسین حیاة الرجل ○
والمرأة في إطار حیاتھم االعتیادیة).

تلبیتھا ال تتضمن أي تحدي للعالقات القائمة.○

االحتیاجات االستراتیجیة: ●
 التي تحدث تغییًرا في أدوارھم القائمة والمرتبطة بالنوع االجتماعي (االضطالع ○

بأدوار ومسؤولیات جدیدة).
تلبیتھا تتحدى الموقع الدوني للمرأة.○
تختلف ھذه االحتیاجات طبًقا للسیاق االجتماعي والثقافي الذي تطبق فیھ.○
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أدوار النوع االجتماعي 

الدور اإلنجابي: ●

ویتضمن أیًضا مسؤولیات رعایة األطفال واألعمال المنزلیة لضمان وصیانة ●

وإنتاج (إنجاب) قوة العمل.

 إن ھذا العمل ضروري ولكنھ ال یعطي نفس القیمة المعطاة للعمل اإلنتاجي، ●
وال یعوض بقیمة مالیة، وال یتم احتسابھ في االقتصاد القومي التقلیدي وتقوم 

بھ عادًة النساء، ومن الضروري تقدیر قیمة العمل المنزلي.



الدور اإلنتاجي:●
 

یتضمن إنتاج السلع والخدمات لالستھالك أو التجارة.●

واألعمال اإلنتاجیة یقوم بھا النساء والرجال بأجر نقدي أو عیني.●

یقوم الرجال والنساء بالعمل اإلنتاجي ولكن ال یتم إعطاء األعمال التي تقوم بھا ●
النساء نفس القیمة المعطاة ألعمال الرجال اإلنتاجیة، إذ تعطي قیمة أعلى لألعمال 
التي یقوم بھا الرجال كما یتم مكافأتھا مالیاً بشكل أكبر.

(الفجوة النوعیة في األجور لصالح الرجال)●

أدوار النوع االجتماعي 



الدور السیاسي المجتمعي:●

ھو األنشطة التي تمارس بواسطة الرجال عادًة في المجتمع وُمنظمة على ●
المستوى السیاسي الرسمي،مثل: االنخراط في األحزاب السیاسیة، والتمثیل 

النیابي، والتجمعات النقابیة.

أدوار النوع االجتماعي 



تعریف منظمة الصحة العالمیة للعنف 

ھو االستخدام المتعمد للقوة أو السلطة أو التھدید بذلك، ضد الذات أو ضد 
شخص آخر أو عدد من األشخاص أو مجتمع بأكملھ مما یترتب عنھ أو قد 
یترتب عنھ أذى أو موت أو إصابة نفسیة أو اضطراب فى النمو وحرمان.



العنف ضد المرأة 

ھو أى فعل عنیف على أساس النوع ویترتب علیھ أو یرجح أن یترتب علیھ 
أذى أو معاناة للمرأة ، سواء من الناحیة الجسمانیة أو الجنسیة أو النفسیة بما 

في ذلك التھدید بأفعال من ھذا القبیل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحریة، 
سواء حدث ذلك فى الحیاة العامة أو الخاصة.



العنف المبني على أساس النوع االجتماعي (الجندر )

ھو العنف الذي یوجھ ضد شخص على أساس النوع االجتماعي أو الجنس. 
وھو یشمل األفعال التي تتسبب بأذى أوعذاب جسدي أو عقلي أو جنسي، وتھدید 

بالقیام بھذه األفعال واإلجبار وأشكال أخرى من الحرمان من الحریة.

یمكن للنساء والرجال والفتیان والفتیات أن یكونوا ضحایا/ناجین من العنف 
المبني على النوع االجتماعي، إال أن النساء والفتیات یعتبرن الضحایا/ الناجیات 

األساسیات.



العنف المبني على أساس النوع االجتماعي (الجندر )
كل شكل من أشكال العنف ُیستعمل لیؤدي إلى أو یفرض أو یدیم انعدام  مساواة ●

النوع االجتماعي، ویرسخ النظم الجندریة.

إنھ فى العادة عبارة عن آلیة لفرض النظام یستعملھا الرجال أساًسا إلبقاء النساء 
أو أنواع أخرى من الرجال فى مكانھن أو مكانھم، وذلك كى یثبتوا أنھم یسیطرون 

 على العالقة أو یفرضوا مفھوًما معیًنا عمن یمسك بزمام األمور. 



أى استبعاد أو تفضیل أو تقیید  یرتكز على الدین أو الجنس أو العرق، ویكون ●
غرضھ أو تأثیره إلغاء االعتراف بحقوق وحریات الفئة التي ُیمیز ضدھا.

والتمییز عملیة معقدة ومتشابكة تتضمن:●
وجود نظرة دونیة لفئة معینة.1.
ممارسات تستبعد ھذه الفئة من التفاعل والمشاركة مع باقي المجتمع.2.
تغلغل ھذه الممارسات في مؤسسات الدولة مثال عامالت المنازل.3.

مفھوم التمییز



دوائر العنف 

 االقتصادي

الجنسي  الجسدي

النفسي



صور وأشكال العنف
أشكالھ صور العنف

البصق - الضرب - العض - الحرق - القتل - الحرمان من الطعام - التعذیب - قص الشعر - اإلجبار 
على اإلجھاض - التحریض على العنف - مقاییس الجمال - جرائم الشرف - اإلجبار على إجراء 

عملیات جراحیة ال ضرورة منھا وتعاطي عقاقیر بشكل تعسفي - العنف التولیدي.

العنف 
الجسدي/ 

البدني

اإلھانة اللفظیة وإساءة المعاملة - التھدید - اإلبتزاز العاطفي - توجیھ االتھامات المستمرة - التقلیل 
من الشأن - الخطف - تقیید الحركة والحرمان من الحریة - تبریر العنف ولوم الضحیة - الحرمان 

من الوصول إلى الخدمات العامة األساسیة وخاصة الخدمات الطبیة - الحرمان من التمتع بممارسة 
الحقوق المدنیة والسیاسیة - القوانین التمییزیة - األحكام المجتمعیة المسبقة والتنمیط - اإلجبار 

على الزواج أو الزواج القسري - الزواج المبكر - الحرمان من التعلیم - التمییز.

العنف 
النفسي/ 
المعنوي 



صور وأشكال العنف
أشكالھ صور العنف

التحرش (اللفظي - البدني - االلكتروني) - االغتصاب بكافة أنواعھ - االستغالل الجنسي - الختان - 
االعتداء على المحارم - اإلتجار بالنساء - كشوف العذریة - التعدي على خصوصیة الحقوق 

الجنسیة واإلنجابیة.

العنف 
الجنسي

الحرمان من المیراث - عدم تخصیص مصروف شخصي للزوجة - عدم الصرف على الزوجة أثناء 
مرضھا - التحكم في أموال الزوجة الخاصة - ومنعھا من إدارة ممتلكاتھا - االستغالل المادي 

للزوجة سواء فى العمل الوظیفي - العمل لدى األسرة بدون أجر أو ضمان اجتماعي - التھرب من 
دفع النفقات للزوجة واألطفال بعد الطالق - إجبار الزوجة على التنازل عن ممتلكاتھا ومستحقاتھا 

فى مقابل الحصول على الطالق.

العنف 
االقتصادي 



تصنیف العنف تبًعا لمكان حدوثھ
العنف في المجال الخاص: ●
(العنف األسري – العنف المنزلي)●

العنف فى المجال العام:●
  العنف فى أماكن العمل ●
  العنف المؤسسي  "المؤسسات األمنیة – العالجیة – التعلیمیة"●



 اإلشكالیات القانونیة في قضایا العنف 
 غیاب الوعي القانوني لدى النساء والمجتمع باإلجراءات القانونیة الصحیحة. ●
وقوع عبء اإلثبات على الناجیات وخاصة فى جرائم التحرش الجنسي. ●
عدم وجود قانون للعنف األسري. ●
صعوبة وتعقد إجراءات التقاضي.●
عدم تناول القانون لكل المصطلحات التي تعبر عن جرائم ضد النساء مثل ●

جریمة االغتصاب باآلالت حادة واالغتصاب الزوجي.
إمكانیة استخدام الرأفة بشكل كبیر. ●
منع وتجریم إجراءات كاملة مثل اإلجھاض دون مراعاة الحقوق اإلنجابیة ●

للنساء. 



إحصائیات حول العنف 
تعرضت تسعة من كل عشرة نساء في الفئة العمریة 18- 64 سنة لعملیة ●

الختان.
 أُجبرت 11% من النساء على الزواج. ●
تعرضت 46 % من النساء في الفئة العمریة من 18- 64 سنة إلى شكل أو ●

أكثر من العنف على ید الشریك.



إحصائیات حول العنف 
تعرض نحو 200 ألف امرأة سنوًیا لمضاعفات في الحمل نتیجة للعنف على ●

ید الزوج.
یقدر عدد النساء المتزوجات الالتي یتركن منزل الزوجیة نتیجة العنف على ید ●

الزوج بنحو ملیون امرأة سنوًیا. 
تعرضت حوالي 18% من النساء فى األعمار 18- 64 سنة لعنف بدني ●

أوجنسي منذ بلوغھن سن 18 سنة من قبل أفراد العائلة أو البیئة المحیطة.



اآلثار النفسیة واالجتماعیة للعنف
العنف یحیط بنا من كل جانب فى المجالین العام والخاص وھو یخلق دائرة من ●

الخوف، والعزلة، وانعدام التواصل، وفقدان الثقة في النفس وفي من حولنا 
وكذلك بالطبع قد یؤدى العنف إلى:

اإلصابات الجسدیة كالجروح والتشوھات. ●
ارتفاع معدالت الطالق.●
ارتفاع معدالت الھروب من المنزل. ●
ارتفاع معدالت الوفیات. ●
زیادة حاالت االكتئاب والتوحد والرغبة في االنتحار. ●



اآلثار االقتصادیة للعنف

تفقد الدولة نحو ملیون ونصف یوم عمل سنوًیا للنساء بسبب العنف الواقع ●
علیھن.

تتكلف النساء وأسرھن ما یقرب من 2.17 ملیار جنیھ سنوًیا نتیجة كتكلفة ●
مباشرة وغیر مباشرة للعنف.

تتكلف الدولة مبالغ طائلة سنوًیا لتوفیر معاشات الضمان االجتماعي ونفقات ●
المعیشة الشھریة للنساء بدون عائل.
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النضال من أجل حقوق النساء عن نضال األمم والشعوب من أجل العدالة والتحرر من القمع.
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