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اآلليات القانونية للحد من العنف ضد املرأة                                                                                                                نهاد أبو القمصان

العنف ضد املرأة ..مظاهره وتداعياته االجتماعية                                                                                                     ماجدة رشوان

حرصت الدولة املرصية عىل االهتامم باملدخل القانوين من أجل احلد من العنف ضد املرأة بكل أشكاله، من بينها إدخال تعديل عىل قانون 
العقوبات ليضم جريمة التحرش اجلنيس، كام تم تغليظ العقوبة عىل جريمة ختان اإلناث، باإلضافة إىل فصل من يقوم بتلك اجلريمة ملدة 
مخس سنوات من مهنته. ومن ناحية أخرى، تم صدور أعداد كبرية من القرارات التي كان هلا بعض األثر اإلجيايب يف احلد من العنف ضد 
املرأة، من بينها؛ تدشني أول اسرتاتيجية وطنية ملناهضة العنف ضد املرأة)2020/2015(، وكذلك االسرتاتيجية القومية ملناهضة ختان 
انتشار العنف ضد املرأة، خاصة العنف األرسي  اإلناث)2016-2020(. وعىل الرغم من تعدد القوانني والقرارات، إال أهنا مل متنع 
واملنزيل؛ وذلك يعني أنه مازال هناك حلقة مفقودة ما بني إصدار تلك القوانني والقرارات وما بني ارتفاع نسب احلوادث التي تتعرض هلا 

النساء، وهو ما يشري إىل رضورة وجود آليات تنفيذية عادلة وناجزة، ووجود آليات حلامية الضحايا، وكذلك املبلغني والشهود.

ساهم تناول العنف ضد املرأة عىل أنه متييز ناتج عن انتهاك حلقوق اإلنسان يف  حدوث حتول مفاهيمي هام، والتسليم بأن املرأة ال تتعرض 
التمييز بني الرجل واملرأة، وتطور  للعنف بالصدفة أو بسبب ضعف فطري، ولكنه نتيجة لتمييز هيكيل متجذر. وقد ساهم  يف تعزيز 
السلوك العنيف ضد املرأة عدد من العوامل البيئية، واالجتامعية، والثقافية. وتتنوع صور العنف التي تتعرض هلا املرأة، ما بني؛ النفيس 
واالجتامعي واللفظي واالقتصادي واجلسدي. وجتدر اإلشارة إىل أن مجيع أشكال العنف التي تتعرض هلا املرأة تؤثر يف صحتها اجلنسية 
والنفسية، وكذلك يف سلوكها وأدائها ملهامها كأم وكزوجة وكامرأة عاملة. ويتأثر كذلك األطفال بالعنف الواقع عىل األم من خالل عدة 
جوانب يمكن أن تكون مبارشة، كاإليذاء املتعمد من األب ويتمثل يف االعتداء اجلسدي والنفيس، أو بشكل غري مبارش من خالل تنشئة 

الطفل يف جو أرسي مشحون ينعكس سلًبا عىل صحة الطفل النفسية وإحساسه بالدونية داخل املجتمع وسط أقرانه.
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١٠
دور املجلس القومي للمرأة في مناهضة ظاهرة العنف ضد املرأة                                          أ. د.  نسرين البغدادي

حرصت الدولة املرصية عىل اختاذ العديد من اإلجراءات، وإدخال التعديالت الترشيعية الالزمة لتوفري اإلطار القانوين الشامل حلامية 
املرأة من كافة أشكال العنف والتمييز. ويف هذا السياق، برز دور املجلس القومي للمرأة يف رسم خريطة دقيقة لظاهرة العنف ضد املرأة 
يف املجتمع املرصي من أجل صياغة وتدشني اسرتاتيجية ملكافحة العنف، باإلضافة إىل وضع آلية منهجية ملتابعة األنشطة التي وضعتها 
اجلهات املختلفة من أجل تنفيذ اسرتاتيجية متكني املرأة املرصية 2030. وفيام خيص اجلهود الداعمة ملكافحة العنف ضد املرأة، يأيت دور 
مكتب شكاوى املرأة الذي يعمل منذ إنشائه عىل رصد املشكالت التي تتعرض هلا املرأة املرصية، وتقديم االستشارات القانونية املجانية، 
وإتاحة متثيلها أمام القضاء واملساعدة يف تنفيذ األحكام. وعىل الرغم من اإلرادة السياسية الداعمة ملساعي مناهضة العنف ضد املرأة، إال 
أنه مازالت هناك بعض املعوقات التي تتعلق بالثقافة املجتمعية، والتي تتطلب بذل املزيد من اجلهود، واتباع مداخل متعددة ومتالحقة 

ومكثفة حتى حيدث التغيري املنشود نحو متكني املرأة.
١٥



احلراك النسوي في مصر وحدود فعاليته                                                                                                                                      مزن حسن

دور وسائل التواصل االجتماعي في مناهضة العنف ضد املرأة                                                                    د.  أمل حمادة

العنف ضد املرأة في اخلطابني السينمائي والتلفزيوني                                                                                     د.  مرمي وحيد 

أثًرا سلبًيا  يمتد تأثري العنف الواقع عىل النساء داخل األرسة ليشمل كافة أفراد العائلة، وليس فقط النساء؛ حيث يرتك بشكل خاص 
يساهم  ال  للنساء  االقتصادي  التمكني  شكل  أو  حالًيا  املتاح  التعليم  طبيعة  أن   تبني  وقد  والفتيات(.  )الصبيان  األطفال  عىل  واضًحا 
يف التقليل من نسب العنف ضد النساء، بل يتسبب يف زيادته أحياًنا. وفيام خيص العنف اجلنيس؛ فقد برز حراك من جانب العديد من 
املبادرات النسائية، والتي مل تعد تقترص فقط عىل القاهرة، ومازالت تواصل نشاطها خاصة مع انتشار جائحة كوفيد- 19، وما أسفرت 
بينها؛  من  القضايا  تلك  عن  للحديث  اجلديدة  املجموعات  من  العديد  خرجت  حيث  النساء،  ضد  العنف  معدالت  يف  تزايد  من  عنه 
»رشطة االعتداء« Assault Police،  و»اتكلمي« Speak Up . وقد انعكس نشاط احلركة النسوية عىل مستوى القوانني والسياسات 
وأيًضا الدستور؛ حيث أقر الدستور املرصي عام 2014 برضورة مواجهة العنف ضد النساء وأحقية النساء يف تويل مجيع املناصب وإنشاء 

مفوضية ملناهضة التمييز. 

مع ظهور اإلنرتنت وانتشاره عىل مستوى العامل تم استخدام املنصات املختلفة لتطوير آليات للتضامن ومقاومة العنف ضد املرأة. ومن 
التحرش اجلنيس. ومع  العام 2010؛ هبدف نرش الوعي حول ظاهرة  التي ظهرت يف هنايات  التحرش،  أوائل املنصات كانت خريطة 
ازدياد مشاركة النساء يف املساحات العامة، خاصة ما صاحب ثورة 2011 وما تالها من تطورات، ارتفعت أعداد املبادرات واجلمعيات. 
وجتدر اإلشارة إىل أن إدراك طبيعة تلك التطورات يقتيض فهم متوضع هذه اجلامعات وتقاطعية امتيازاهتا مع اللحظة السياسية والتارخيية 
املناسبة، والتي ارتبطت بحالة اإلغالق العام أو اجلزئي الذي تعرضت له العديد من دول العامل يف ضوء تطورات جائحة كورونا وانتشار 
التي  املبادرات  السياق، ظهر من  املنازل. ويف هذا  النساء ملعدالت عنف مرتفعة يف داخل  تتحدث عن تعرض  التي  التقارير  عدد من 
تصدت ملواجهة العنف اجلنيس ضد النساء باستخدام وسائل التواصل االجتامعي. ويف هذا اإلطار، تربز جمموعتان هامتان مها »مدونة 

حكايات«، و»بوليس االعتداء«. 

تبني من خالل حتليل اخلطاب اإلعالمي يف أبرز وسائل اإلعالم اجلامهريي )السينام والدراما التلفزيونية( املرصية، أن العنف ضد املرأة 
كظاهرة جمتمعية تتعرض هلا الكثري من النساء يف مرص، هذا العنف مل يقترص عىل فئة أو طبقة أو حمافظة، بل تم استعراض العنف ضد املرأة 
الغنية والفقرية، واملرأة يف الريف ويف احلرض، ويف الصعيد، وكذلك املرأة املتعلمة وغري املتعلمة، فضاًل عن املرأة العاملة وغري العاملة. 
كام اتضح زيادة مشاهد العنف اجلسدي، واللفظي، والرمزي. وبرزت كذلك أشكال جديدة للعنف بام فيها العنف االلكرتوين. وقد 
حاولت الدولة يف اآلونة األخرية مواجهة العنف ضد املرأة عىل الشاشة من خالل جمموعة من اآلليات، جاءت يف مقدمتها دور املجلس 
القومي للمرأة من خالل حث وسائل اإلعالم عىل الرتكيز عىل األدوار اإلجيابية التي تقدمها املرأة. فضاًل عن تفعيل الكود اإلعالمي 
لتناول قضايا املرأة يف اإلعالم من قبل املجلس األعىل لتنظيم اإلعالم، وهو عبارة عن جمموعة من املعايري املهنية واألخالقية لتناول قضايا 

املرأة يف وسائل اإلعالم.
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