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 المنياجامعة  -وحدة مناهضة العنف ضد المرأة

 :اإلنشاءقرار 

 بقرار 2016 نوفمبرجامعة المنيا فى  –بكلية الحقوق  ضد المرأةأنشئت وحدة مناهضة العنف 

 . م29/11/2016بتاريخ  481   مجلس الجامعة رقم

 

 :الرؤية

تها مشاركعدم التمييز ضدها وبما يضمن  العنف ضد المرأةمجتمع واِع بأهمية مناهضة خلق 

 .المجتمع فى تنميةعلى قدم المساواة 

 

 :الرسالة

القضاء على كافة أشكال العنف ضد جامعة المنيا إلى  -تسعى وحدة مناهضة العنف ضد المرأة

من خالل إشراك الرجال والنساء وتعزيز دور البحث العلمى والتوثيق والجهات المرأة 

خاٍل  مجتمعلوصول إلى لالحكومية وغير الحكومية واإلعالم فى مناهضة العنف ضد المرأة 

وكذلك تدريب وتمكين  التمييز ضد المرأة على أساس المساواة وإحترام حقوق اإلنسانمن 

 . المرأة المعنفة وإعادة دمجها فى المجتمع

 

 

 

 

 



                                                                                                                    

                                                                                            
 

 2019-2017 الخطة اإلستراتيجية لمناهضة العنف ضد المرأة 4
 

 

 العنف ضد المرأةوحدة مناهضة 

 جامعة المنيا -كلية الحقوق  

 ج

 

 :لوحدةالعامة لهدا  األ

 .بث الوعى بأهمية مناهضة العنف ضد المرأة .1

 .القضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة .2

 .والرجال فى مناهضة العنف ضد المرأةإشراك النساء  .3

تعزيز دور البحث العلمى والتوثيق ليصبح مرجعية أساسية فى مناهضة العنف ضد  .4

 . المرأة

 .تعزيز دور الجهات الحكومية وغير الحكومية فى مناهضة العنف ضد المرأة .5

 .تعزيز دور اإلعالم فى مناهضة العنف ضد المرأة .6

 .لهن نفسى والصحى والقانونى والمادىيم الدعم التقدتمكين النساء ضحايا العنف و .7

 .تقديم دورات تدريبية متخصصة للمرأة المعنفة لتأهيلهن وإعادة دمجهن فى المجتمع .8
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 2019-2017لخطة اإلستراتيجية لمناهضة العنف ضد المرأة ا

 :مقدمة

تعد هذة الوثيقة بمثابة الخطة اإلستراتيجية لمناهضة العنف ضد المرأة فى محافظة المنيا 

ختان )وتهدف الخطة إلى مناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة . 2019وحتى  2017لألعوام 

فى محافظة المنيا ( التمييز, اإلكراة على الزواج, الزواج المبكر, اإلغتصاب, التحرش, اإلناث

خالل تبنى مجموعة من األهداف العامة التى تسعى إلى خلق مجتمع واِع بأهميه مناهضة من 

مظاهر العنف ضد المرأة والوصول إلى مجتمع مبنى على أسس تكفل المساواة والعدالة لجميع 

وحيث أن مناهضة العنف ضد المرأة هى قضية تنموية تؤثر ليس فقط على . األفراد دون تمييز

فإن نجاح هذة الخطة , لى النظام اإلجتماعى واإلقتصادى والسياسى للدولة ككلالنساء وإنما ع

 . يتطلب تضافر كافة الجهود من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية

بقرار من  2017وتعتبر وحدة مناهضة العنف ضد المرأة والتى أنشئت فى فبراير 

ة بالخطة در الخطة التنفيذية الوارمجلس جامعة المنيا هى الجهة المنوط بها تنفيذ كافة محاو

أما فيما يخص تنفيذ ومتابعة تنفيذ . 2019-2017اإلستراتيجية لمناهضة العنف ضد المرأة 

وتقييم مدى نجاح الخطة اإلستراتيجية فى الحد من حاالت العنف ضد المرأة داخل محافظة 

 . طة اإلستراتيجيةالمنيا فإن ذلك يتطلب تشكيل لجنة ممثله لكافة الجهات الداعمة للخ

تأتى أهمية اإلستراتيجية من أنها إطار عام يحاول تنظيم العمل بين األدوار المختلفة 

المجلس  -محافظة المنيا -جامعة المنيا)والمتداخلة للعديد من األطراف الحكومية وغير الحكومية 

الكنيسة  -وقافوزارة األ -البنوك -القنوات الفضائية -التليفزيون المصرى -القومى للمرأة

يصب فى مناهضة العنف ضد المرأة بما يضمن  وذلك للخروج بأفضل النتائج بما(. المصرية

 .من اإلمتهان حقها فى الحياة ويحفظ كرامتها
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 :SWOTالتحليل الرباعى 

 :نقاط القوة

 اإلعتراف الرسمى والمجتمعى بوجود حاالت عنف ضد المرأة. 

  المرأة بجامعة المنياتشكيل وحدة مناهضة العنف ضد. 

 داخل المحافظة وجود بعض الجهات التى تعمل فى مجال حقوق المرأة. 

  لقرار بإعتبار عام متمثلة فى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى تبنى القيادة السياسية

 .عام المرأة 2017

 :نقاط الضعف

  اإلعالم -جهات غير حكومية -جهات حكومية)غياب التنسيق بين الجهات المختلفة- 

 .للعمل على مناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة (الكنيسة المصرية -وزارة األوقاف

  المرأةقلة عدد الباحثات والباحثين المتخصصين فى دراسة حاالت العنف ضد. 

 عدم توافر قاعدة بيانات عن حاالت العنف ضد المرأة. 

  إلعادة التأهيل والتمكين والدمج داخل عدم توفير دورات تدريبية للمرأة المعنفة أو برامج

 .المجتمع

  نقص وضعف التمويل الالزم لتنفيذ الخطط التى تهدف إلى القضاء أو الحد من حاالت

 . العنف ضد المرأة

  لقيام بحمالت ل( الكنيسة -األزهر -وزارة األوقاف)عدم التعاون مع المؤسسات الدينية

 .توعية لمناهضة العنف ضد المرأة

 برامج للتوعية والتثقيف حول مناهضة العنف ضد المرأة عدم وجود. 
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 :الفرص

 بوجة  بقضايا المرأةفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى  فيمتمثلة سية سياالقيادة ال  إهتمام

 .عام المرأة 2017عام وإعتبار عام 

 وجود فرص تمويل للمشروعات التنموية للمرأة. 

  مناهضة العنف ضد المرأةإمكانية إدماج المؤسسات الدينية فى قضية. 

 إمكانية مشاركة النساء والرجال فى مناهضة العنف ضد المرأة. 

 :التهديدات

 تشتت الجهود فى ظل وجود العديد من الجهات التى تعمل فى مجال قضايا المرأة. 

 عدم وجود الوعى المجتمعى بأهمية مناهضة العنف ضد المرأة. 

  عدم إمكانية الحصول على الدعم المادى والتمويل الالزم لتنفيذ الخطط الرامية إلى بث

 .الوعى المجتمعى للقضاء على حاالت العنف ضد المرأة

  فرص التوظيفالنساء والرجال فى التمييز وعدم تكافؤ الفرص بين. 
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 جامعة المنيا -كلية الحقوق  
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 :تحكم عمل الخطة التيالمبادئ العامة 

 .هى حقوق إنسان اإليمان بأن حقوق المرأة .1

 .اإللتزام المجتمعى بعميلة مناهضة العنف ضد المرأة .2

 .داخل المجتمعمن النساء إعتماد مبدأ تدريب وتمكين ودمج ضحايا العنف  .3

 .إشراك النساء والرجال فى مناهضة العنف ضد المرأة .4

تعزيز دور الجهات الحكومية وغير الحكومية واإلعالم والمؤسسات الدينية فى مناهضة  .5

 . العنف ضد المرأة

 

 :الموارد الالزمة للبدء فى تنفيذ الخطة

على  جوهرىفهى تعتمد بشكل , وفيما يخص الجانب المالى لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة

فإن الوحدة تأمل فى الحصول على تمويل من الجهات المعنية بشئون  االتمويل الخارجى لذ

الخطة اإلستراتيجية مراحل حتى يتثنى لها البدء فى تنفيذ داخل جمهورية مصر العربية المرأة 

عبدالفتاح السيسى تبنى فخامة الرئيس بعد  خاصة   2019-2017لمناهضة العنف ضد المرأة 

عنصرا  وذلك بإعتبارها  هو عام المرأة المصرية 2017بإعتبار عام  قرارا  رئيس الجمهورية 

ك فى أن تنفيذ محاور الخطة اإلستراتيجية سوف والش .المجتمعية التنميةعملية فى أساسيا  

يشاهم بشكل كبير فى التغيير اإلجتماعى وحماية حقوق النساء داخل محافظة المنيا كفئة أساسية 

  .مشاركة فى عملية التنمية داخل المجتمع المصرى
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 :للخطة اإلستراتيجيةاألهدا  

 .المرأةنشر الوعى لدى أطراف المجتمع بقضايا العنف ضد  -1

 .دراسة أسباب العنف ضد المرأة وكيفية مكافحتة -2

 .محاوله تأهيل وتمكين ودمج المرأة التى تعرضت لحاالت عنف فى المجتمع -3

 :للخطةالتنفيذيه مراحل ال

مرحلة بث الوعى لدى فئات المجتمع المختلفه بوجه عام والمجتمع الجامعى بوجه : المرحله األولى

 (.إقتصادى -إجتماعى -نفسى -جسدى -لفظى) ةخاص بقضايا العنف ضد المرأ

وتوزيعها على  ةطباعة عدد من البانرات التى تدعو إلى مكافحة العنف ضد المرأ -

 .أفراد المجتمع الجامعى والمحلى

التواصل مع السيد محافظ المنيا لتوفير أماكن ثابتة لإلعالن عن مكافحة العنف ضد  -

 (.وعه األجر مدعومهمدف اتعالنإ) ةالمرأ

وخارجها ( كلية الحقوق مثال  )عقد مجموعة من ورش العمل والندوات داخل الجامعة  -

بالتعاون مع وزارة العدل والمجلس القومى ( مبنى المحافظة -قصر ثقافة المنيا)

 .للتوعية بمخاطر العنف ضد المرأة ووزارة األوقاف والكنيسه المصريه ةللمرأ

من المدارس والمدن والقرى بمحافظة  تنظيم عدد من قوافل التوعيه لزيارة عدد -

 .المنيا

وذلك لتقديم دراسة " المستقبل -الحاضر -الماضى: المرأة المصريه"تنظيم مؤتمر  -

 صريه القديمه إلى العصر الحالى المصرية منذ الحضارة الم ةشامله عن دور المرأ
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وذلك  وإحتياجاتها من المجتمع ةلوقوف على المشكالت األساسيه التى تواجه المرأل

 . للمجتمع اإلقتصادية والسياسيةاإلجتماعية وعزيز مساهمتها فى عملية التنمية لت

إلثارة الفضائيه القنوات ت التليفزيون المصرى واوقنالتواصل مع معدى برامج  -

  .بجامعة المنيا ةالعنف ضد المرأ مناهضةوعن عمل وحدة  ةقضايا العنف ضد المرأ

التواصل األجتماعى  وعلى مواقعالرسمى موقع إلكترونى على موقع الجامعة إنشاء  -

 .تلقى بالغات العنف ضد المرأة إلكترونياللوحدة تمسح ب

التنسق مع قصر ثقافة المنيا أو الفريق المسرحى بكليه السياحه والفنادق جامعة المنيا  -

عنف ضد المرأة لعمل مجموعة من العروض المسرحيه إللقاء الضوء على قضايا ال

أو مسرح المنيا ثقافة أن تعرض األعمال على مسرح قصر  وكيفيه مواجهتا على

 . الجامعة

توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التربية  عن طريق" لنتعلم سويا  "إنطالق برنامج  -

تعليم األطفال المبادئ المتعلقة بالمساواة كالحوار والتعليم بالمنيا بهدف 

 .والمشاركة

بالشوارع " كفا تحرش"بحمالت توعية تحت عنوان " فريق دعم المرأة"قيام  -

مهمتها العمل على إقناع المارة بالتصدى للتحرش الجنسي، سواء قبل أو أثناء 

فمن خالل اتخاذ موقف جماعي ضد التحرش، نستطيع كمجتمع أن نخلق . حدوثه

 .عواقب مجتمعية وقانونية تجرم هذا السلوك وتقلل منه
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 .بمحافظة المنيا ةمرحلة دراسة وتوثيق وأرشفه حاالت العنف ضد المرأ: المرحله الثانيه

تضم تمثيل كافة مدن وقرى  من طالبات وطالب الجامعة" ةفريق دعم المرأ"تشكيل  -

يتولى من ضمن مهامه توزيع محافظة المنيا لرصد حاالت العنف ضد المرأة وكذلك 

  .السيداتتوزيع اإلستمارات على  –تنظيم ورش العمل  –البانرات 

مثل ) ةعن مظاهر العنف المختلفة ضد المرأاألكاديميه إعداد مجموعة من الدراسات  -

( التمييز, واألكراة على الزواج الزواج المبكر, اإلغتصاب, التحرش, ختان اإلناث

فى محافظة المنيا من خالل مجموعة عشوائية تشمل جميع األعمار وتغطى سائر 

 .المنيامحافظة مدن 

عن اإلبالغ عن حاالت  ةسريه لضمان تشجيع المرأ)محاولة توفير قاعدة بيانات  -

 .داخل المحافظه عن عدد النساء الآلتى تعرضن لحاالت عنف( العنف المختلفه

, ماكينة تصوير , طابعه, ويتطلب هذا تجهيز مكتب الوحدة بعدد من أجهزة الكمبيوتر

 .كاميرا ديجيتا, سكانر

 .المجتمع فىالدمج التمكين والتأهيل وإعادة مرحلة : الثالثه رحلةالم

 :ويتمثل ذلك من خالل ثالث محاور

للسيدات ( من خالل أطباء وأخصائى علم نفس)توفير الدعم الصحى والنفسى  :المحور األول

 .إلعادة تأهيلهن للمجتمع لمظاهر عنف نتى تعرضآلال

التابع لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة لتوفير " كز اإلستماع والتوجيهمر"إنشاء  -

 .الدعم النفسى والنصح لضحايا العنف
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 فير الدعم النفسىلتو( محمول –تليفون أرضى ) Helplineمساعدة توفير خط  -

 .عنف على مدار اليوموالنصح للسيدات الآلتى تعرضن لحاالت 

 

فى وحدة ستشاريين كإعلم النفس للعمل ئى وأخصاطباء األعدد من اإلستعانه ب -

 .ةالعنف ضد المرأ مناهضة

 

 نللسيدات اآلتى تعرض( من خالل مستشارين قانونيين)توفير الدعم القانونى  :المحور الثانى

 .تقديم اإلستشارات القانونيهل لمظاهر عنف

لتلقى شكاوى العنف ضد ( محمول –تليفون أرضى ) Hotlineتوفير خط ساخن  -

الحق فى المطالبه  ةومحاولة توثيق الحاله وهذا يعطى المرأالمرأة على مدار اليوم 

 . بالمسار القانونى إذا ما أرادت ذلك

التابع لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة " المركز القانونى لضحايا العنف"إنشاء  -

 .لتوفير الدعم القانونى لضحايا العنف

وحدة مكافحة العنف ضد فى كمستشارين عدد من الخبراء القانونيين للعمل اإلستعانه ب -

 .ةالمرأ

 

للسيدات ( من خالل مساعدات ماليه مجانيه أو قروض)توفير الدعم المادى  :المحور الثالث

 .المعيالت اآلتى تعرضن لمظاهر عنف جسيمه

تحقيق التميكن إلقتصادى لضحايا العنف من لمتعددة محاولة إيجاد مصادر تمويل  -

 .ةالمعيل مرأةلل



                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                  

 

13 
 

 وحدة مناهضة العنف ضد المرأة

 جامعة المنيا

 2019-2017 مناهضة العنف ضد المرأةلخطة اإلستراتيجية لية لالخطة التفيذ

 مؤشرات التنفيذ فترة التنفيذ األنشطة الهد  العام
الجهة 

 المسئولة
 التكلفة جهات المتابعة

نشر الوعى  -1

لدى أطرا  

المجتمع 

بقضايا 

العنف ضد 

 .المرأة

طباعة عدد من الكتيبات والبانرات  -

التى تدعو إلى مناهضة العنف ضد 

المرأة وتوزيعها على أفراد 

 .المجتمع الجامعى والمحلى

 2017يوليو 
 
 

وجود نسخ من  -

 .المطبوعات

أعضاء 

 الوحدة
 

 مدير الوحدة. د.أ
 

20000 
 

التواصل مع السيد محافظ المنيا  -

لتوفير أماكن ثابتة لإلعالن عن 

مناهضة العنف ضد المرأة 

 (.إعالنات مدفوعه األجر مدعومه)

أغسطس  -يوليو

2017 
 

وجود اإلعالنات فى  -

أماكن حيويه بشوارع 

 .المنيا

أعضاء 

 الوحدة
 

 مدير الوحدة. د.أ
 

100000 
 

ورش عمل وندوات ( 6)عقد عدد  -

+ قاعة المؤتمرات )داخل الجامعة 
قصر ثقافة ) وخارجها( كلية الحقوق

بالتعاون مع ( مبنى المحافظة -المنيا

وزارة العدل والمجلس القومى 

للمرأة ووزارة األوقاف والكنيسه 

المصريه للتوعية بمخاطر العنف 

 .ضد المرأة

  -2017أكتوبر 
 -2017ديسمبر 
 -2018فبراير 
 – 2018مايو 

 -2019فبراير 
 2019سبتمبر 

كشف حضور  -

 .الورش

أعضاء 

 الوحدة
 

 مدير الوحدة .د.أ
 

12000 
 

قوافل توعيه لزيارة  7تنظيم عدد  -

عدد من المدارس والمدن والقرى 

 -2017سبتمير 
 -2018يناير 

تسجيل الزيارات  -

 بالفيديو وفوتوغرافيا  

أعضاء 

 الوحدة
 14000 مدير الوحدة. د.أ
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 وحدة مناهضة العنف ضد المرأة

 جامعة المنيا

بمحافظة المنيا لبث الوعى بأهمية 

 .مناهضة العنف ضد المرأة
 -2018مايو 
 -2018سبتمبر 
 -2019يناير 
 -2019مايو 

 2019سبتمبر 

-  

: المرأة المصريه"تنظيم مؤتمر  -
وذلك " المستقبل -الحاضر -الماضى

لتقديم دراسة شامله عن دور المرأة 

المصرية منذ الحضارة المصريه 

 القديمه إلى العصر الحالى

والوقوف على المشكالت األساسيه 

التى تواجه المرأة وإحتياجاتها من 

 .المجتمع

مطبوعات ومجلد  - 2018أكتوبر 

 .المؤتمر

أعضاء 

 الوحدة
 200000 مدير الوحدة. د.أ

التواصل مع معدى برامج القنوات  -

التليفزيون المصرى والفضائيه 

إلثارة قضايا العنف ضد المرأة 

العنف وعن عمل وحدة مكافحة 

 .ضد المرأة بجامعة المنيا

 على مدار الخطه
 

عقد مجموعة من  -

 .اللقاءات التليفزيونيه

أعضاء 

 الوحدة
 

 مدير الوحدة. د.أ
 

- 
 

إنشاء موقع إلكترونى على موقع  -

وعلى مواقع الرسمى الجامعة 

التواصل األجتماعى للوحدة تمسح 

بتلقى بالغات العنف ضد المرأة 

 .إلكترونيا

إنشاء الموقع وبدء  - 2017سبتمير 

 تلقى البالغات

أعضاء 

 الوحدة
 مدير الوحدة .د.أ

 
- 

 20000 مدير الوحدة. د.أأعضاء تسجيل العروض  - -2017أكتوبر التنسق مع قصر ثقافة المنيا أو  -
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 وحدة مناهضة العنف ضد المرأة

 جامعة المنيا

الفريق المسرحى بكليه السياحه 

والفنادق جامعة المنيا لعمل 

مجموهة من العروض المسرحيه 

اللقاء الضوء على قضايا العنف 

ضد المرأة وكيفيه مواجهتا على أن 

االعمال على مسرح قصر تعرض 

 .الثقافة أو مسرح الجامعة

 -2018مارس 
 -2019يناير 

 2019سبتمبر 

فريق , الوحدة المسرحيه

المسرح 

بقصر الثقافه 

وكلية السياحة 

 والفنادق

 

عن " لنتعلم سويا  "إنطالق برنامج  -

تعاون مع طريق توقيع بروتوكول 

وزارة التربية والتعليم بالمنيا يسمح 

يارات إلى طالب بتنظيم الز

المدارس المختلفة وتوزيع كتيبات 

تعليم األطفال بهدف  وبروشورات

المبادئ المتعلقة بالمساواة 

 .كالحوار والمشاركة

أعضاء  توقيع البروتوكول - 2018يناير 

 الوحدة
 مدير الوحدة. د.أ

 
20000 

بحمالت " دعم المرأةفريق "قيام  -

" كفا تحرش"توعية تحت عنوان 
بالشوارع مهمتها العمل على 

إقناع المارة بالتصدى للتحرش 

الجنسي، سواء قبل أو أثناء 

 .حدوثه

بدءا  من نوفمبر 

وحتى  2017

 نهاية الخطة

فريق دعم  حمالت التوعيه -

 المرأة
 مدير الوحدة. د.أ

 
20000 

دراسة  -2

وتوثيق 

وأرشفه 

من " فريق دعم المرأة"تشكيل  -

طالبات وطالب الجامعة تضم 

تمثيل كافة مدن وقرى محافظة 

 2017سبتمبر 
 

أعضاء  .ل الفريققرار تشكي -

 الوحدة
 

 مدير الوحدة. د.أ
 

2000 
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 وحدة مناهضة العنف ضد المرأة

 جامعة المنيا

العنف حاالت 

ضد المرأة 

بمحافظة 

 .المنيا

المنيا لرصد حاالت العنف ضد 

المرأة وكذلك يتولى من ضمن 

تنظيم  –مهامه توزيع البانرات 

توزيع اإلستمارات  –ورش العمل 

 .على النساء

إعداد مجموعة من الدراسات  -

األكاديميه عن مظاهر العنف 

مثل ختان )المختلفة ضد المرأة 

, اإلغتصاب, التحرش, اإلناث

اإلكراة على , الزواج المبكر

فى محافظة المنيا ( التمييز, الزواج

من خالل مجموعة عشوائية تشمل 

وتغطى سائر مدن  جميع األعمار

 .محافظة المنيا

 على مدار الخطه
 

نسخ من الدراسات  -

 .األكاديميه 

-  

أعضاء 

قسم , الوحدة

الدراسات 

السكانيه بكلية 

 .اآلدب
 

 مدير الوحدة. د.أ
 

50000 

سريه )محاولة توفير قاعدة بيانات  -

لضمان تشجيع المرأة على اإلبالغ 

عن ( عن حاالت العنف المختلفه

الآلتى تعرضن عدد السيدات 

 .لحاالت عنف داخل المحافظه

تجهيز مكتب الوحدة  - على مدار الخطه

وتوافر  قاعدة 

 .البيانات

أعضاء 

 الوحدة
 50000 مدير الوحدة. د.أ

 20000 مدير الوحدة. د.أاألطباء توقيع عقود إستشاريه  - على مدار الخطهتوفير الدعم الصحى والنفسى  -تأهيل وتمكين  -3
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 وحدة مناهضة العنف ضد المرأة

 جامعة المنيا

ودمج 

السيدات 

الآلتى 

تعرضن 

لحاالت عنف 

 .فى المجتمع

للسيدات الآلتى تعرضن لمظاهر 

إلعادة تأهيلهن للمجتمع عن عنف 

طريق اإلستعانه بأحد األطباء 

وأخصائى علم النفس للعمل 

كإستشاريين فى وحدة مناهضة 

 .العنف ضد المرأة

مع بعض األطباء  

وأخصائى علم 

 .النفس

وأخصائى علم 

 النفس
 

 

" اإلستماع والتوجيهمركز "إنشاء  -

التابع لوحدة مناهضة العنف ضد 

المرأة لتوفير الدعم النفسى والنصح 

 .لضحايا العنف

 2017أكتوبر 
 

قرار إنشاء المركز  -

وبدء توفير الدعم 

 .النفسى

أعضاء 

 الوحدة
 2000 مدير الوحدة. د.أ

 Helplineتوفير خط مساعدة  -

لتوفير ( محمول –تليفون أرضى )

والمعنوى للسيدات الدعم النفسى 

الآلتى تعرضن لحاالت عنف على 

 .مدار اليوم

 على مدار الخطه
 

توافر أرقام تليفون  -

خط المساعدة وبدء 

توفير الدعم النفسى 

 . والمعنوى

موظفى 

الوحدة 

, المتخصصين
سكرتارية 

 الوحدة

 2000 مدير الوحدة. د.أ

توفير الدعم القانونى للسيدات اآلتى  -

تعرضن لمظاهر عنف لتقديم 

اإلستشارة القانونيه عن طريق 

اإلستعانه بأحد الخبراء القانونيين 

للعمل كمستشارين فى وحدة 

توقيع عقد مع أحد  - على مدار الخطه

المستشارين 

 .القانونيين

المستشار 

القانونى 

 للوحدة

 مدير الوحدة. د.أ
 

40000 
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 وحدة مناهضة العنف ضد المرأة

 جامعة المنيا

 .مناهضة العنف ضد المرأة

المركز القانونى لضحايا "إنشاء  -

التابع لوحدة مناهضة " العنف

العنف ضد المرأة لتوفير الدعم 

 .القانونى لضحايا العنف

قرار إنشاء المركز  - 2017أكتوبر 

وبدء تقديم الدعم 

القانونى لضحايا 

 .العنف

أعضاء 

 الوحدة
 2000 مدير الوحدة. د.أ

 

تليفون ) Hotlineتوفير خط ساخن  -

لتلقى شكاوى ( محمول –أرضى 

العنف ضد المرأة على مدار اليوم 

ومحاولة توثيق الحاله وهذا يعطى 

المرأة الحق فى المطالبه بالمسار 

 .القانونى إذا ما أرادت ذلك

توافر أرقام تليفون  - على مدار الخطه

الخط الساخن وبدء 

 .تلقى البالغات

سكرتارية 

وأعضاء 

, الوحدة
ستشار الم

القانوى 

 للوحدة

 2000 مدير الوحدة. د.أ

توفير الدعم المادى لضحايا العنف  -

من المرأة المعيلة عن طريق 

محاولة إيجاد مصادر تمويل متعددة 

 .لتحقيق التمكين اإلقتصادى لهن

 على مدار الخطه
 
 
 

توفير إعانات  -

 لضحايا العنف

أعضاء 

 الوحدة
 

 200000 مدير الوحدة. د.أ

 


