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 العنف   ضد   النساء   بین   النضال   النسوي   وسیاسات   الدولة
 

أكل زي الحبیب ضرب علشان ومش العنف، بتحب علشان مش العنیفة العالقات بتسبش ما                "الستات
فیه أوًال: ألنه: تسیب قادرة مش ولكنها علیها، بُیمارس اللي العنف كارهه النساء اإلطالق، على                 الزبیب،
فیه ثانیًا: - سجون رد أبوهم أن ألوالدها مجتمعیة وصمة السجن، جوزها دخلت انها مجتمعیة                 وصمة
یعمل ال وبعضهم الزوج، عن تستقل علشان الكافي العمل تعمل ال الستات معظم ألن اقتصادي                 احتیاج
اللي االثبات رابعًا: عبء - منها باالنتقام التهدید فیه ثالثًا: - تعمل ال أنها أصر الزوج وبعضهم                  أصًال،
الستات بیخلى اللى وده الزوجات، على الجنسیة االعتداءات في خاصًة تعمله، انها الستات على                دایما

 تستمر   في   هذه   العالقات".
 

بالصوت نسویة "مفاهیم بعنوان الفیدیوهات من مجموعة بنشر النسویة للدراسات نظرة قیام ظل               في
المعلومات تداول من المهتمات/والمهتمین لُتمِكن اإلبداعي المشاع برخصة ُتنشر والتي            والصورة "،
الفیدیوهات تتناول حیث یناسبهن/یناسبهم، الذي بالشكل البصریة المادة تلك واستخدام نشر إعادة              وإمكانیة
في ُتعقد كانت التي النسویة المدرسة في ُتطرح كانت التي الموضوعات من مختلفة/مختارة               موضوعات
مجموعة الجدیدة المرأة مؤسسة أمناء مجلس رئیس الهادي عبد آمال د/ تعرض النسویة، للدراسات                نظرة

  من   النقاط   المتعلقة   بقضیة   العنف   ضد   النساء   في   كل   من   المجال   الخاص   والعام.
 

المصریة النسویة الحركة به مرت الذي السیاق ظل في الهامة القضیة هذه إلى التطرق أهمیة تأتي                  كما
العنف من للحد تناولهن طرق وفي المصریات النسویات من متنوعة أجیال شملت متعددة عقود                خالل
الخاص المجال في الممارس العنف إشكالیات طرح في واالستمرار عنف، كجرائم منها الجنسي               وخاصة
النسویات ترى وكیف عنیفة بصور العام المجال في الجرائم تلك تفشي إلى باإلضافة حوله،                والتواطؤ

 ضرورة   وكیفیة   التعامل   معها.      ومن   أبرز   النقاط   التي   تتناولها   د/   آمال   عبد   الهادي   في   هذا    الفیدیو :
 

https://youtu.be/hGjJKO7ql6c 
 

 النضال   النسوي   في   قضایا   العنف●
 الخدمات   المقدمة   للناجیات   من   العنف●
 لماذا   ال   تترك   النساء   العالقات   العنیفة؟●
 لماذا   ال   تتقدم   النساء   بالشكوى؟●
 المناصرة   والتوعیة   عن   العنف●
 التكلفة   االقتصادیة   للعنف●
 تحلیل   لبعض   سیاسات   الدولة   في   مناهضة   العنف●
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 أوراق   متعلقة:
 

  - عامان   على   االستراتیجیة   الوطنیة   لمناهضة   العنف   ضد   النساء   دون   آلیة   للمراقبة   والتقییم

  - دوائر   الجحیم   من   التحریر   إلى   الزقازیق:   متى   یتوقف   التطبیع   مع   العنف   الجنسي   ضد   النساء؟

  - للعنف   سجون   كثیرة:   نظرة   على   تجارب   النساء   داخل   السجون   وأماكن   االحتجاز   في   مصر

  - القاهرة   للنساء   أیضا:   العنف   الجنسي   في   المجال   العام   وعالقته   بالحق   في   المدینة

 - الناجیات   من   العنف...إلى   أین   یذهبن؟:   إشكالیات   البیوت   اآلمنة   للنساء   (Shelters)   في   مصر   والفجوات
 الخاصة   باالستجابة   الحتیاجات   الناجیات

  - غیاب   آلیة   لمتابعة   االستراتیجیة   الوطنیة   لمناهضة   العنف   ضد   النساء   بعد   مرور   عام   على   اطالقها

 - العالقة   بین   غیاب   السیاسات   وتعرض   العامالت   لجرائم   العنف   الجنسي

 - العالقة   بین   االتجاه   النسوي   وسیاسات   الدولة   لمناهضة   العنف   ضد   النساء:   االستراتیجیة   الوطنیة
 لمناهضة   العنف   ضد   النساء   مثاال

 - الحكم   األول   في   قضایا   االعتداءات   الجنسیة   الجماعیة   واالغتصاب   الجماعي   بمیدان   التحریر   لیس   نهایة
 المطاف   ویجب   فتح   التحقیق   في   جمیع   جرائم   العنف   الجنسي   السابقة

 - ورقة   تعریفیة:   الممارسات   المختلفة   من   العنف   الجنسي   ضد   النساء

 - تجمیع   شهادات   حول   االعتداءات   الجنسیة   واالغتصاب   في   میدان   التحریر   ومحیطه   الواقعة   ما   بین
2013 - 2011  

 - ورقة   موقف   حول   العنف   الجنسي   ضد   النساء   وارتفاع   معدالت   االغتصاب   الجماعي   بمیدان   التحریر
 والمناطق   المحیطة

 - شهادة   إحدى   الناجیات   من   اغتصاب   جماعي   وقعت   في   محیط   میدان   التحریر

 - أفعلوا   وال   تفعلوا:   إرشادات   أساسیة   لالستماع   إلى   الناجیات   من   االعتداء   الجنسي

 - نصائح   وإجراءات   طبیة   ونفسیة   فوریة   للناجیات   من   االغتصاب
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