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  " نبذ العنف ودور املزأة يف اجملتمع واألسزة " جبامعت عني مشس

 
 

نظم قطاعى شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وشئون التعميم والطالب بالتعاون مع المجمس القومى 
لممرأة فرع القاىرة ندوة توعوية بعنوان )نبذ العنف ودور المرأة في المجتمع واألسرة( وذلك فى إطار فعاليات 

 الموسم الثقافي بجامعة عين شمس
جامعة عين شمس وأ.د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون  تحت رعاية أ.د محمود المتينى رئيس

نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العميا والبحوث وأ.د غادة فاروق القائم  التعميم والطالب أ.د أيمن صالح
بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتنسيق ا. د جييان رجب مستشار نائب 

 الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، ا. د اماني حنفي عميد كمية التربية النوعية السابق، رئيس
اشراف ا. سييل حمزة امين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، ا. رييام العطيفي قائم 

 .بعمل امين الجامعة المساعد لشئون التعميم والطالب
 .من أجل مصر المركزية ورائد األسرة األستاذ الدكتور حاتم ربيع تنظيم طالبى أسرة

بحضور ا. د ىويدا الجبالي عميد كمية الدراسات العميا لمطفولة ، ا. د ىالة سويد وكيل كمية الطب لشئون 
 .خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ا. د ممدوح عبد العميم االستاذ بكمية التجارة

لشرقاوى أستاذ عمم النفس بكمية اآلداب ونائب رئيس جامعة عين شمس السابق استضافت الندوة أ.د فتحى ا
أ.د عبمة حنفى أستاذ  والمستشار عالء الشيمى وكيل قطاع حقوق اإلنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل،

 .فرج سيكولوجية الفن بكمية التربية ونائب رئيس جامعة حموان األسبق لشئون التعميم والطالب والفنان تامر
بالحضور وأعربت عن سعادتيا بإختيار كوكبة من المتخصصين لمناقشة  وفي كممتيا رحبت ا. د.غادة فاروق 

ظاىرة العنف ضد المرأة، التي يسعى الجميع لمحوىا من حياتنا نيائيا، وخاصة في ظل اىتمام فخامة الرئيس 
  .ودعميا وحمايتيا من العنفعبد الفتاح السيسى باتباع كل االجراءات الالزمة لتمكين المرأة 

بتربيتيا لمبنت  لتمك الظاىرة بنفسيا الى قدرة المرأة في التصدي موضحة ان سبب إختيار أسم الندوة يرجع
 .عمى عدم العنف، لكي تستطيع اعطاء االبنة حقوقيا وتعمم االبن الحفاظ عمي حقوق المرأة والولد منذ الصغر

ئب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالشكر كما وجيت ا. د.جييان رجب مستشار نا
لالستاذ الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة والسادة نواب رئيس الجامعة عمى دعميم لندوات الموسم 
ختصاصات المجمس  الثقافى. وتناولت فى كممتيا الحديث عن الييكل التنظيمى لممجمس القومى لممرأة وا 

  لى ان مصر أول دولة أطمقت إتفاقية القضاء عمى العنف ضد المرأةوأشارت سيادتيا ا
تعتبر ظاىرة عالمية  وأضافت ا. د.أمانى حنفى عميد كمية التربية النوعية السابق ان ظاىرة العنف ضد المرأة

واج السيما فى البيئات الصغيرة والميمشة وقد تمثمت فى الز  وقد زادت فى الفترة األخيرة فى عدد من الدول،
المبكر وىناك جيود مستمرة لمناىضة العنف ضد المرأة منيا جميورية مصر العربية، وذاك بإضافة مادتين 

ب( الخاصتين بيتك العرض ونبذ العنف ضد المرأة لتحقيق المساواة والتنمية  ٦٠٣ -أ  ٦٠٣بالدستور )
 . المستدامة



ونائب رئيس الجامعة لشئون التعميم والطالب  واستعرض ا. د فتحي الشرقاوي استاذ عمم النفس بكمية اآلداب
السابق الخصائص واالسباب وسبل مواجية العنف ضد المرأة ، مستشيدا بما تواجيو المرأة بصفة عامة سواء 
كانت في الريف او المدن، والتي تتمثل في حرمان الفتاة من التعميم، تمييز الولد عن البنت عن طريق االم، 

 .راث والذي يتيح ليا االستقالل المادي الي جانب ختان االناثحرمان االنثي من المي
وعرض سيادتو اشكال العنف الزوجي والعنف النفسي والذي يتمثل في التيميش واالىمال النفسي والذي يؤدي 

 الي الترىيب والتخويف باالضافة إلي الصوت المرتفع مما يؤدي الي حدوث رد فعل في االتجاه العكسي
النقد السمبي المستمر من الزوج لمزوجة والذي يمكن ان يصل لمرحمة يؤدي درجة اعمي مراحل  كما اشار الي

 .رد الفعل العكسي
وتطرق سيادتو الي اسباب عدم لجوء المرأة الي اتخاذ االجراءات الالزمة لوقف العنف ضدىا ومنيا الخوف 

بناء، تناول الزوج لممخدرات، اليروب من بيت من الطالق، االفكار الدينية المغموطة، االنفاق، الحفاظ عمي اال
الجوانب االقتصادية كالحرمان من  كما اوضح سيادتو انو ىناك صور لمعنف ضد المرأة وذلك عن طريق  األىل

االموال لمسيطرة عمي المرأة ، اجبارىا عمي العمل لالنفاق عميو وعمي االسرة والمنزل، السيطرة عمي امواليا 
المجتمع عدم تقبل دورىا الميني، ايضا  اث في الريف، مشيرا ان العنف داخل بيئة العملوحرمانيا من المير 

  .من صور العنف ضد المرأة
وعن اسباب تنامي الظاىرة العنف ضد المرأة اوضح ا. د فتحي الشرقاوي ان المراة تأتي في المقام األول لتمك 

التفرقة بينيم، الي جانب لغة الخطاب االعالمي سواء الظاىرة فيي من تقوم بتربية اطفاليا وتنشئتيم وتقوم ب
ضعف التشريعات وعدم قدرتيا عمي التنفيذ وال  كان سمبي جدا او ايجابي جدا مما يتسبب في عكس النتيجة،

 سيما العادات والتقاليد،
الي مضيفا ان كل ذلك ويؤدي  االعتقاد الخاطئ بنقص المراة ، مستوي التعميم وانخفاض الوعي الثقافي

 .الشعور بالدونية، عدم تحقيق اىدافيا، مما ينتج عنو امراض جسمية ونفسية ورد العنف بالعنف
ومن جانبو اوضح المستشار عالء الشيمى وكيل قطاع حقوق اإلنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، انو يتم 

حيث تحتاج كل جيات  المرأة ،عقد دورات لمقضاة لتدريبيم عمي كيفية اجراء التحقيقات في حاالت العنف ضد 
 .لفيم اسباب العنف ضد المرأة وكل مايخص المرأة التحقيق بدأ من ضابط الشرطة حتى القاضى

نشرىا احصائيات ارشادية لتصحيح ‘الذي عرف العنف ضد المرأة  ٣٩٩٦مشيرا الي اعالن االمم المتحدة عام 
  المفاىيم الخاطئة ضد المرأة
عرف العنف ضد المرأة، بأنو جميع االفعال  ٣٠٠٦روتوكول لمعنف ضد المرأة عام أما فى أفريقيا تم وضع ب

  المرتكبة ضد المرأة والذى يترتب عميو أذى جسدى او نفسى او اقتصادى
مبنى  وىو "وعن الجيود المصرية في ىذا الشأن اشار سيادتو الي "الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف

ة والتضامن اإلجتماعى ووزارة الصحة والمجمس القومى لمطفولة واالمومة والمجمس العدل والداخمي مجمع تضم
القومى لممرأة لحماية أى امرأة تتعرض لعنف، موضحا ان جميع التحقيقات واالجراءات تتم في نفس الوحدة، 

التصرف فييا، وذلك عن طريق ممثمي الوزارات والجيات المعنية بالوحدة، التخاذ اإلجراءات الالزمة لفحصيا و 
 .وفقا لمقواعد القانونية المقررة، والتواصل والتنسيق مع الوزارات والجيات المعنية بشأنيا

وأضاف سيادتو ان العنف ضد المرأة اما عنف داخل االسرة او عنف جنسى ويبدأ بخدش حياء انثى وحتى 
  اإلغتصاب



 .المنزل بين األبناءواخيرا العنف القائم عمى التمييز فى الترقيات واألجور و في 
واضاف سبادتو انو تم تعديل عدد من القوانين والتشريعات لصالح المرأة منيا منح الجنسية لالبناء من االم 

  .المصرية
الفتا الي االسنراتيجية الوطنية لتمكين المرأة.، مؤكدا عمي التزام الدولة اامصرية بكافة الحقوف المعنية 

 .بحقوق اإلنسان
نائب رئيس جامعة حموان األسبق لشئون التعميم ‘وتحدثت ا.د عبمة حنفى استاذ سيكولوجية بكمية التربية 

والطالب عن العالج النفسي لممراة عن طريق الفن، مشيرة الي أىمية الفن بالنسبة لإلنسان فيو ليس شئ 
مجتمع، حيث اشارت الي فيمم اريد يعكس نوع الثقافة والحضارة السائدة في ال مادى ولكن لو دور معنوى كبير

واوضحت انو لمفن دورين متالزمين، ييتم األول   حال الذي غير من بعض قوانين االحوال الشخصية حينذاك،
بتغيير االفكار عن طريق الفن والجزء االخر عالجى بتفريغ الضغوط النفسية والطافة السمبية بالفن بمختمف 

  .او الشعر مثال او بالتذوق الفني انواعو سواء عن طريق ممارسة الرسم
واضفاء عدد من الخبرات الحياتية بمثل ىذه النوعية من الندوات لصقل الشخصية كما اشاد الفنان تامر فرج

وكيفية التعامل في الحياة الزوجية واألسرية، من حيث تكوين االسرة وكيفية التعامل مع الزوجة واألبناء الذي 
دا عمي الدور الفعال الشباب في نشر الوعي وتطوير النفس لتنمية الوعي مؤك .يتكون منيم المجتمع

 .المجتمعي
الدراما تنتج عن صراع ببن الخير   كما اشار الي ان الفن ترفيو فإذا اقترن بو رسالة فيو جيد ، موضحا ان

بيت والمدرسة، فمم والشر، فاالفالم القديمة مثال كانت بيا مشاىد عنف احيانا ولكن لوجود قيم وتربية في ال
ينعكس ذلك عمي المجتمع، اال عندما اختفت القيم وانشغال االباء واالميات بالناحية االقتصادية عمي حساب 

 .تربية ابنائيم، وىو من ظير في اواخر السبعينيات
 .الفتا الي اىمية االىتمام باالم النيا ىي من تقوم بتربية ابنائيا فيي المصدر االول واالساسي ليم

 .بكمية التربية النوعية عمي الكمان شيدت الندوة فقرة عزف لالستاذ الدكتور احمد سالم استاذ
وفي ختام الندوة قامت ا. د غادة فاروق القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 .بتكريم السادة ضيوف الندوة والتقاط الصور التذكارية
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