


في إطار الورش التدریبیة ضمن المشروع، أقمنا عدد من الورش في محافظات القاھرة 
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. 

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



التعرف على أدوار واستراتیجیات مكاتب المساندة ومقدمي الخدمات ●
للناجین/ات من العنف والتمییز.

فھم المبادئ التوجیھیة لتقدیم الخدمات من منظور حقوقي.●
تحسن مھارات المشاركین/ات على خطوات إدارة الحالة واإلحاالت من ●

خالل التطبیق العملي. 
فھم طبیعة العالقة بین متلقي ومقدمي الخدمة وقیاس الرضا الوظیفي ●

لدى مقدمي الخدمات. 

 أھــداف الجـلـسة



استراتیجیات العمل في قضایا 
العنف والتمییز



استراتیجیة رفع الوعي والوقایة 

تھدف ھذه االستراتیجیة إلى تفادي حدوث االنتھاكات أو تقلیل فرص 
حدوثھا وذلك عن طریق التوعیة واإلرشاد وتوفیر المعلومات الالزمة 

حول األسباب والعواقب بالتعاون مع القیادات والكوادر المجتمعیة 
والمدافعین وغیرھم. 



استراتیجیة الحمایة واالستجابة 

تتضمن وقف االنتھاكات المستمرة التي تتعرض لھا فئات بعینھا مثل مجتمع م.

ع وتوفیر الخدمات العاجلة للناجین/ات كالخدمات الطبیة والقانونیة والمساعدة 

على إیجاد مأوى. 



استراتیجیة المنع والتجریم وجبر الضرر

وھي استراتیجیة تھدف للضغط على متخذى القرار من أجل التعدیل  التشریعي 

وسد الفجوات القانونیة لتجریم الممارسات التي تنطوي على أشكال من 

العنف والتمییز ضد فئات بعینھا.



استراتیجیة التمكین وإعادة الدمج

وتتضمن توفیر الحلول لالنتھاكات من خالل تقدیم خدمات الدعم النفسي 

والمساندة االجتماعیة وھي استراتیجیة تحتاج إلى خطة عمل طویلة المدى 

حتى الوصول إلى االستقالل االقتصادي و التعافي واالستقالل الذاتي 

باإلضافة إلى العمل على تغییر ثقافة المجتمع.



 حمالت الضغط وكسب التأیید: استراتیجیة التعبئة والدفاع

تتقاطع ھذه االستراتیجیة مع جمیع االستراتیجیات السابقة ویمكن االستعانة بھا فى 

أي منھم وأحیانا ما یتم تصمیم الحمالت للمطالبة بتعدیل تشریعي أو تحسین 

الخدمات المقدمة للناجین/ات من العنف أو االعتراف بحقوق فئة بعینھا. 



أدوار مقدمي الخدمات ومكاتب المساندة 

 الدور الوقائي 
والتوعوي

اإلحالة
 والتنسیق 

 الدور 
العالجي









المبادئ التوجیھیة واإلطار المعیاري العالمي 

اعتماد النھج القائم على الحقوق وااللتزام بمدونة قواعد السلوك.●
تقدیم الخدمات بدون أي تمییز على أساس النوع أو الھویة الجنسیة أو االنتماء العرقي أو الدیني. ●
التواصل الفعال والمشاركة من قبل أصحاب المصلحة في تصمیم الخدمات وتنفیذھا وتقییمھا.●
عدم إصدار األحكام وتقدیم الدعم غیر المشروط.●
إعطاء األولویة للسالمة وتقییم المخاطر. ●
احترام قرارات متلقي الخدمة بعد ضمان تفھمھم الكامل للخیارات المتاحة أمامھم●
ضمان وجود نظام موثق ومؤمن لجمع وتسجیل المعلومات بسریة تامة.●
ضمان عدم تبادل المعلومات إال باستخدام بروتوكوالت متفق علیھا بین المنظمات. ●
ضمان حمایة المعلومات وعدم إتاحتھا ألغراض بحثیة أو علمیة إال بموافقة واعیة من أصحابھا.●



القواعد العملیة لضبط العالقة بین المتلقي ومقدم الخدمة 
الوضوح والشفافیة بخصوص طبیعة الخدمات المتاحة وإجراءات تقدیم الدعم.●
فھم الطبیعة الجنسانیة للعنف وتفھم طبیعة متلقى الخدمة. ●
إدراك الفرق بین الالمباالة و التعاطف والتورط العاطفي مع متلقي الخدمة. ●
استخدام وسائل اتصال خاصة بتقدیم الخدمات ولیست شخصیة لمقدمي الخدمة.●
تحدید مواعید محددة أو تبادلیة للتواصل مع متلقي الخدمة وتخصیص خط خاص لحاالت ●

الطوارئ.
تفھم ردود األفعال السلبیة تجاه الخدمات ومقدمیھا وتحلیل األسباب والتصورات للتعاطي معھا. ●
اعتماد الیات وسیاسات لحمایة وسالمة مقدمى الخدمات من التعرض النتھاكات من متلقي الخدمة ●

أو ذویھم.



 منظمة مصریة، غیر حكومیة، ذات توجھ نسوي وقد بدأت نشاطھا عام 1984. 
نؤمن بحق النساء غیر المشروط في الحریة والمساواة والعدالة االجتماعیة كما 
نؤمن أن حقوق النساء االجتماعیة و السیاسیة واالقتصادیة، حقوقھن اإلنجابیة 

والحق في المواطنة جزء ال یتجزأ من حقوق اإلنسان، وال یمكن فصل النضال من 
أجل حقوق النساء عن نضال األمم والشعوب من أجل العدالة والتحرر من القمع.

nwrc@nwrcegypt.org
www.nwrcegypt.org

مؤسسة المرأة الجدیدة


