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       :مستخلص ال

تهدف هذه الورقة البحثية إلى تحديد األدوار الفعلية لألخصائي االجتماعي ضمن 

، وذلك من خالل تحديد مجموعة من فريق العمل بمراكز دعم ومساندة المرأة المعنفة

المحاور هي التنمية المهنية، األسس البنائية لفريق العمل، ومؤشرات األداء الفعال 

لفريق العمل ، والتعرف على الصعوبات التي تحد من فاعلية وتكامل أدوار فريق 

العمل والتوصل إلى مجموعة من المقترحات للتغلب على هذه الصعوبات، باإلضافة 

بمناهضة أي شكل من أشكال العنف وضع مجموعة من المؤشرات الخاصة  الى

 لمرأة.باالموجه ضد 

، فريق العمل، المرأة المعنفة، مراكز االجتماعي األخصائيالكلمات المفتاحية: 

 مساندة المرأة.

Abstract: 

This research paper aims to define the actual roles of the 

social worker within the work team in the centers of support for 

battered women, by identifying a set of axes: professional 

development, the structural foundations of the work team, 

indicators of effective performance of the work team, and 
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identifying the difficulties that limit the effectiveness and 

integration of roles The work team and reaching a set of 

proposals to overcome these difficulties, in addition to 

developing a set of indicators for combating any form of 

violence directed against women. 

Key Words: Social Worker, Work Team, Battered Women, 

Women Support Centers 

 

 مقدمة: 

منذ ظهور مهنة الخدمة االجتماعية في المجتمعات المختلفة وهى تسعى إلى تحقيق 

المشكالت في شتى المجاالت، ومع أهدافها للمساهمة في إشباع االحتياجات وحل 

تعدد نجاحاتها في المجاالت المختلفة بدأت تسعى في إضافة مجاالت جديدة بعد أن 

أثبتت نجاحها في المدارس والمستشفيات والمؤسسات االجتماعية وغيرها.)على، 

2002 ،41.) 

ويعد العمل الفريقي ضرورة من ضروريات نجاح وتقدم المنظمات، في ضوء 

تحقيق مستوي أعلي من الجودة، وفى تحقيق األهداف التي تحتاج إلي  متطلبات

التعاون بين مختلف العاملين ذوي التخصصات المهنية المتعددة، وإلي قدرتهم علي 

العمل الجماعي معا.  وتعتبر فرق العمل من األدوات الفعالة النجاز المهام المشتركة، 

وعة من البشر أن تتحول إلي قوة تتقاسم ولقد أثبتت خبرات العمل أنه يمكن ألية مجم

 (.22، 2009األهداف والمهام، وتتعاون معا لتحقيق النجاح المطلوب. )أبو النصر، 

وانه من المالحظ في حدود علم الباحثة إن هناك ندرة في الدراسات الخاصة 

بالعمل الفريقى في مجال المراة بشكل عام والعنف الموجه ضدها وكيفية دعمها 

دتها لمواجهة ما تتعرض له من ضغوط حياتية بشكل خاص وقد يرجع ذلك إلي ومسان

 حداثة تجربة مراكز دعم ومساندة المرأة في مصر.

وقد جاءت فكرة مراكز دعم ومساندة المرأة ومناهضة العنف ضدها، والتي يتآلف 

تشكيل فريق العمل بهذه المراكز من عدد من الخبراء االجتماعين والنفسيين 

نونيين لتقديم المشورة والدعم االجتماعي والنفسي والقانوني للضحية باإلضافة والقا

الى تقديم الوعى بالمخاطر ووضع خطط السالمة واألمان مع احالة الضحايا إلى 

جهات أخرى مختصة عند الحاجة وذلك كله في اطار قيمي وأخالقي مبنى على 

ء والخبرات مع االمتياز في العمل السرية واالمان واالحترام المتبادل وتبادل اآلرا

 لتقديم خدمات عالية الجودة. 

 أهمية الورقة البحثية:
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 زيادة المشكالت االجتماعية والنفسية واالقتصادية والصحة التي تتعرض لها

 المرأة في وقتنا الحالي.

.أهمية استخدام أسلوب العمل الفريقى داخل مراكز دعم ومساندة المرأة 

 الخدمة االجتماعية في مراكز دعم ومساندة المرأة االستعانة بدور

 متمثلة في األخصائي االجتماعي.

 تفعيل دور األخصائي االجتماعي مع التخصصات المختلفة القائمة بمراكز دعم

 ومساندة المرأة في التعامل مع المرأة المعنفة.

 أهداف الورقة البحثية:

 المعنفة. للمرآةتحديد درجة المساندة االجتماعية المقدمة 

.تحديد مؤشرات األداء الفعال لفريق العمل بمراكز دعم ومساندة المرأة 

 تحديد األنشطة المرتبطة باألدوار الفعلية لألخصائي االجتماعي بمراكز دعم

 ومساندة المرأة.

 تحديد الصعوبات التي تحد من فاعلية وتكامل أدوار فريق العمل بمراكز دعم

 ومساندة المرأة.

 التوصل إلى مؤشرات تخطيطية لزيادة فاعلية فريق العمل بمراكز

 دعم ومساندة المرأة أثناء التعامل مع المرأة المعنفة.

 اإلطار النظرى والمفاهيم المرتبطة: 

تعد مهنة الخدمة االجتماعية إحدى المهن التي تساعد المجتمع في مواجهة مشاكله 

ة على قيامها بأدوارها وكذلك إيجاد نظم وتنمية قدراته ومساعدة النظم االجتماعي

جديدة تظهر الحاجة الملحة إليها. كما يشترك األخصائيون االجتماعيون مع 

المتخصصين اآلخرين الذين يعملون معا على التعامل مع المشكالت االجتماعية 

ومساعدة الناس على تحسين قدراتهم وإدارة شئون حياتهم اليومية وهذا التعاون 

بين األخصائي االجتماعي والتخصصات األخرى هو اتجاه سائد في المشترك 

، 1991المجتمع الحديث وهو ما يطلق عليه العمل الفريقى.)الجوهري، عبد المحسن،

28) 

يعرف معجم مصطلحات العلوم االجتماعية فريق العمل بأنه" روح الفريق الذي 

 (422، 1986دوي ، ينتج من تعاون مجموعة من األفراد لتحقيق هدف مشترك". )ب

مفهوم فريق العمل بأنه مجموعة من المتخصصين   Websterوقد حدد قاموس

يؤدى كل عضو منهم دوره بدقة ألداء العمل المطلوب بفاعلية لتحقيق هدف مشترك. 

(Webster’s ،1964 ،495 ويعرف فريق العمل على أنه "عدد من األفراد )

ة ويتعاونون كمهنيين كل مع األخر المتخصصين كل منهم لديه المعرفة والمهار

لتحقيق هدف محدد وبالنظر في هذا المفهوم تتضح نقطة هامة وهي أنه ال يكفي 
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لعضو الفريق أن يكون لديه المعرفة ولكن األهم أن تكون لديه المهارة الستخدام 

 ( Thompson, 2000, 179وتطبيق هذه المعرفة في فريق العمل".  )

العمل في إطار ممارسة الخدمة االجتماعية بمراكز دعم  يمكن تحديد مفهوم فريق

ومساندة المرأة بأنه " تعاون بين األخصائي االجتماعي واألخصائي النفسي 

واألخصائي القانوني داخل المركز من أجل تحقيق أهداف المركز في التعامل مع 

برات النساء أو الفتيات المعنفات، ويعمل ُكل منهم حسب تخصصه، ويستفيد من خ

ومهارات كل عضو من أعضاء الفريق حتى يتحقق التكامل والتنسيق وذلك في إطار 

 قيمي وأخالقي مبنى على السرية واالحترام ". 

ً خطيراً لحقوق االنسان، ويقع هذا العنف  تعد ظاهرة العنف ضد المرأة انتهاكا

ى التأثير على بشكل رئيسي على النساء والفتيات، ويمتد تأثيره من التأثير الفوري إل

ً على رفاهة  المدى الطويل ليشمل النواحي البدنية والجنسية والنفسية، ويؤثر سالبا

النساء بصفة عامة ويكون حائالً دون مشاركتها الكاملة والفعالة في المجتمع. 

(Antonson ,2006, 299) 

يُعرف العنف ضد المرأة حسب الجمعية العامة لألمم المتحدة على أنه كل عنف 

ً للتعصب ضد النساء وعدم مساواة الحقوق  ً لجنسها، وتبعا واعتداء ضد النساء تبعا

ً ونفسياً  بينهم وبين الرجال أي بين الجنسين، حيث يلحق هذا العنف بها أذى جسديا

ً وكذلك جنسي، ويؤثر سلباً على كافة جوانب حياتها، ويندرج تحت هذا  فسيولوجيا

د وضغط وتدخل في شؤون المرأة، وكذلك المسمى كل كلمة جارحة وتهديد وتوع

سلبها حقوقها في الحياة والعمل والزواج وتقلد المناصب والتعبير عن الرأي وغيرها، 

 (14، 2005على، وينطبق ذلك على كافة األطر الحياتية سواء العامة أو الخاصة. )

داخل مراكز الدعم والمساندة  ومن المعايير الذي تطبق على المرأة المعنفة

  -ما يلي: 

 سنة. 18النساء فوق سن 

 ،الفتيات أو النساء المعرضات للعنف بأنواعه )نفسي، جنسي، جسدي، مادي

 معنوي( سواء في بيئتها المنزلية أو الخارجية.

.غير القادرين على تحمل تكلفة التقاضي 

جوء لمحامي، اللجوء ان ال تكون الحالة قامت باتخاذ أي اجراء سواء )الل

 للمحكمة، اللجوء الى دار االيواء او الضيافة، غير ذلك.......(.

ع أن ـى المجتمـفإن عل، السلبيةل من آثارها لظاهرة العنف والتقليى وللتصد

، والمساندة االجتماعية العونيد لهم يقدم وان ، الفئات المتضررةيتكاتف ويتعاون مع 

تظهر أهمية المساندة االجتماعية في الوقوف إلى جانب هنا ، من إليهاالتي يحتاجون 



 2021(  مارس 16اخلامس ، ع  )اجمللد  اجمللة العربية لآلداب والدراسات االنسانية

 

 

305 
3 

الشخص المتضرر، واشعاره بانه ليس وحيدا في مواجهة صعابه، وهذا الدعم من 

 شانه أن يعطى الفرد دفعة معنوية نحو األمل والتفاؤل. 

 وباستطالع اآلراء مع عينة من السيدات والفتيات اتضح لنا:

 ال تحصل المساندة االجتماعية داخل أسرتها مما يجعلها تشعر  أن المرأة المعنفة

بالحزن واألسى وذلك نتيجة الن العنف االسري من قبل الزوج أو االب هو أكثر 

 انواع العنف التي تتعرض له المرأة في المجتمع المصري.

 أن أكثر الفئات التي تحصل المرأة منها على الدعم والمساندة والتي تؤثر فيها

ً هن الصديقات المقربات لها،  وهذا ما يجعلها تلجا اليهن في حالة تأث يًر ايجابيا

التعرض ألى مشكلة تشعرها بالحزن والوحدة فهن يوجهونها الى الثواب ويحاولن 

إبعادها عن الخطأ ويرشدونها الى الصواب وهذا ما يطلق عليه )المساندة المعرفية 

لنصح( ، إلى جانب الدعم والمساعدة التي والتي تشمل التوجيه واالرشاد وتقديم ا

تحصل عليها من قبل االخوة واالخوات يجعلها تجد من يساندها ويدعمها طوال 

فترات حياتها سواء من صديقاتها أو إخوانها وأخواتها، فهي بذلك تحصل على مساندة 

 التقدير التي تشعر الفرد بذاته من خالل تفاعله مع شبكة العالقات االجتماعية.

 المساندة )الروحانية( الدينية هي من أكثر أنواع المساندة تأثيرا على المرأة

المعنفة الن مساعدة رجال الدين يجعلها تتقرب الى هللا أكثر ويجعلها تؤمن وترضى 

 بقضاء هللا وقدره.

 االحساس بالذل والمهانة عندما تطلب المساعدة من االخرين جعلها تنظر إلى انه

ء عن االخرين واعتمادها على نفسها وثقتها في قدراتها على تحمل يمكنها االستغنا

المسئولية ومواجهة الضغوط الحياتية التي تتعرض لها من قبل المجتمع الداخلي 

 والخارجي بمفردها.

 ان المرأة المعنفة في حاجة إلى المساندة االجتماعية الرسمية عن طريق مراكز

رشاد النفسي واالجتماعي ومراكز االسعافات التدخل المبكر أو السريع ومراكز اال

االولية والخطوط التليفونية الساخنة ومجالس ادارة االزمات وغيرها، حيث يقوم 

بتقديمها االخصائيون االجتماعيون والنفسيون المؤهلون في مساعدة الناس في 

األزمات والنكبات والمشكالت، حيث يهرع هؤالء االخصائيون الى تقديم المساندة 

االجتماعية للمتضررين لتخفيف االمهم ومعاناتهم ومشاكلهم في مواقف االزمات. 

 وهذا بعض ما تحصل عليه المرأة المعنفة داخل مراكز دعم المرأة. 

ومن هذا المنطلق جاءت فكرة مراكز دعم ومساندة المرأة لمناهضة العنف ضد 

الخبراء االجتماعين المرأة، ويتآلف تشكيل فريق العمل بهذه المراكز من عدد من 

والنفسيين والقانونيين لتقديم المشورة والدعم االجتماعي والنفسي والقانوني للضحية 

باإلضافة الى تقديم الوعي بالمخاطر ووضع خطط السالمة واألمان مع احالة 
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الضحايا إلى جهات اخرى مختصة عند الحاجة وذلك كله في إطار قيمي وأخالقي 

ان واالحترام المتبادل وتبادل اآلراء والخبرات مع االمتياز مبنى على السرية واالم

 في العمل لتقديم خدمات عالية الجودة. 

لذا نجد أن فكرة عمل مراكز دعم ومساندة المرأة مبنية على تمكين المرأة 

وهنا نطرح ومساندتها اجتماعياً، من خالل الجهود المشتركة ألعضاء فريق العمل، 

 لتي من أهمها:العديد من المحاور وا

 المحور األول: التنمية المهنية

 االهتمام بانتقاء العناصر التي تعمل بمراكز دعم المرأة وضرورة توافر بعض

السمات الموروثة واألخرى التي يمكن اكتسابها من خالل التنمية المهنية التي تزيد 

 -من فاعلية العمل الفريقى والتي من أهمها: 

 الثقة بالنفس حيث أن ثقة كل عضو في نفسه تعطيه القدرة على التعامل مع

 المشكالت المعروضة عليه بشكل فعال ضمن أعضاء فريق العمل. 

 القدرة على التعاون مع اآلخرين ألن روح العمل الفريقى تؤدي إلى التعاون

 بصورة جيدة.المثمر الذي هو األساس في الوصول إلى دعم المرأة المعنفة اجتماعيا 

 .القدرة على التأثير واإلقناع للمرأة المعنفة بالحلول الممكنة للمشكلة 

  فهم طبيعة العمل مع اآلخرين فنتيجةً التعاون القائم بين أعضاء الفريق فان كل

منهم سوف يفهم طبيعة عمله مع غيره مع أعضاء الفريق. وبالتالي نجد إن كل منهم 

 يتحمل المسئولية وال يعمل بمفرده داخل المركز.

م صورة القدرة على دراسة وتشخيص مشكالت المرأة المعنفة بصورة جيدة وتقدي

 متكاملة عن الواقع االجتماعي لهذه المشكالت.

 عقد دورات تدريبية مستمرة تصقل مهارات أعضاء فريق العمل بمراكز دعم

 المرأة أثناء التعامل مع المشكالت التي تتعرض لها المرأة المعنفة.

 المحور الثاني: األسس البنائية لفريق العمل 

  األعضاء اآلخرين.احترام كل عضو لعمل وتخصص كل من 

 .إتاحة الفرصة لكل عضو إلبداء رأيه، وتوضيح دوره في كل حالة فردية 

 .إدراك كل عضو لكيفية اإلفادة واالستفادة من األعضاء اآلخرين 

 .إدراك كل عضو من أعضاء الفريق لوظيفته، وتخصصه إدراكا واضحا 

 ء الفريق.توافر درجة من الحرية في التعامل مع المواقف المختلفة ألعضا 

  توقع السلوك المسئول من كل أعضاء الفريق باعتبارهم شركاء في العمل

 المؤسسي.

 .وضع جداول زمنية واضحة لتنفيذ العمل 
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 .أن تكون إجراءات وأساليب العمل واضحة ومحددة 

 .وضع آلية واضحة لحل النزاعات والخالفات بين أعضاء الفريق 

 .ضرورة توافر بيئة عمل ايجابية 

  تنوع المعارف والمهارات والخبرات.ضرورة 

 سعى كل عضو للتنمية المهنية 

 المحور الثالث: مؤشرات األداء الفعال لفريق العمل 

  أن تسود العالقات الطيبة بين أعضاء الفريق مما يساعد على زيادة الرغبة في

 انجاز العمل وسرعة الوصول إلى قرارات سليمة وجيدة. 

 الوعي الكامل بطبيعة عملهم، والدراية الكافية بأهم  أن يتوافر لدى أعضاء الفريق

العمليات واألساليب التي يستخدمونها في انجاز العمل والتي تتناسب مع طبيعة 

 العمل والمشكالت التي يتعاملون معها ومحاولة مواجهتها بأسلوب سليم ومرن.

 أن يكون لدى أعضاء الفريق إحساس بأهمية األهداف التي يعملون من أجل 

تحقيقها داخل المراكز، وأن يكون هدفهم الرئيسي هو الحفاظ على كرامة المرأة 

 وأدميتها. 

  محاولة االستفادة من التجارب السابقة في العمل بصورة جيدة سواء كانت ناجحة

 يمكن استثمارها أو فاشلة يمكن تالفيها أثناء العمل.

  عضو لدوره ولدور أن يكون أداء أدوار أعضاء الفريق متوازن، فمعرفة كل

األعضاء اآلخرين يساعد على نجاح عملية المساندة للحاالت المترددة على 

 المركز.

  محاولة أعضاء الفريق استثمار االختالف في الرأي وذلك للوصول إلى أفضل

 المقترحات والحلول.

  يجب إن تقوم مواجهة المشكالت التي تتعرض لها المرأة على أساس خطة سليمة

 ء الفريق بناءاً على مسببات وعوامل ونتائج المشكلة. يضعها أعضا

  أن يعترف كل عضو من أعضاء الفريق إذا أخطا بصرف النظر عن الدرجة

 الوظيفية له.

  أن يقوم أعضاء الفريق بعرض تقاريرهم ومقترحاتهم في مواجهة المشكلة

المعروضة في أسرع وقت ممكن حتى تتوافر درجة من سرعة الفصل في 

 . القضايا

  محاولة المتابعة والتقويم المستمر للعمل وذلك من خالل عقد بعض االجتماعات

 الدورية واللقاءات الشهرية بين أعضاء فريق العمل.
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المحور الرابع: األنشطة المرتبطة باألدوار الفعلية لألخصائي االجتماعي بمراكز 

 دعم المرأة

  الحالة داخل المركز.استقبال الحالة والتأكد من مطابقة المعايير لقبول 

 .التأكيد على مبدأ السرية 

 .استيفاء البيانات الخاصة باستمارة االستقبال 

 .التعرف على طبيعة المشكلة ومحاولة تحديد نوع العنف الذي تتعرض له الحالة 

 .التعرف على البيئة االجتماعية المحيطة بالحالة 

 .تحديد نوع المساعدة التي ترغب فيها الحالة 

  المشكلة من جميع جوانبها وأبعادها االجتماعية المختلفة.دراسة 

 .تشخيص الحالة وتحديد أسبابها بكل دقة وموضوعية 

 .ًبث روح الطمأنينة واحتوائها نفسياً ومعنويا 

 .محاولة اعادة الثقة في نفسها وفى المجتمع المحيط 

 .التأكيد على انها حالة فردية في المجتمع 

  من خالل القيام بتحويلها الى طبيب نفسي او االكتفاء محاولة تحديد نوع التدخل

 بالمشورة التي تحصل عليها داخل المركز.

 .توضيح طبيعة العنف التي تعرضت له وتوصيف الجريمة 

 .التعرف على مالبسات الحادث 

 .توضيح الحقوق والواجبات التي تعود على الحالة 

 توضيح االثار االيجابية والسلبية من اللجوء للقضاء. 

 .وضع تصور مقترح لخطة عالجها وكيفية حلها 

 .مساعدة الحالة على زيادة قدرتها على تحديد احتياجاتها ومشكالتها 

 .المساهمة في تنفيذ البرامج التي تم االتفاق عليها في إطار عمل تعاوني 

  تقديم المشورة للتخصصات األخرى لتصبح أكثر كفاءة في تقديم الخدمات التي

 م وتحتاجها المرأة المعنفة.تقع في اختصاصه

 .تقديم كافة المعلومات التي تعين فريق العمل في اتخاذ القرار المناسب مع الحالة 

  تسجيل المهام المهنية التي يقوم بها أعضاء فريق العمل لالستفادة منها عند

 الحاجة إليها. 

 .كتابة تقرير شامل عن الحالة 

 يمكنها االستفادة منها في مواجهة تحويل الحالة الى الجهات المختصة التي

 مشكالتها.
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 المحور الخامس: الصعوبات التي تحد من فاعلية وتكامل أدوار فريق العمل 

  شيوع عدم الثقة بين األعضاء فالثقة هي أساس التعامل بين األعضاء وان فقدت

ً على بناء الفريق وبالتالي على طبيعة العمل بالمراك ز الثقة فان هذا يؤثر سلبيا

 ومواجهة المشكالت التي تتعرض لها المرأة المعنفة. 

  عدم فعالية االجتماعات والمقابالت وذلك ألن االجتماعات والمقابالت ال تتم

بصورة منتظمة بين أعضاء الفريق وإن كل عضو بها يريد إن يعرض فكره 

 ورأيه دون االهتمام بآراء اآلخرين.

 الفريق وبينهم وبين المجتمع  عدم وجود قنوات اتصال مفتوحة بين أعضاء

 الخارجي.

 .عدم مشاركة أعضاء فريق العمل بفعالية في اتخاذ القرارات 

  انغالق كل متخصص علي تخصصه وعدم محاولة االستفادة من التخصصات

 األخرى.

المحور السادس: مقترحات التغلب على الصعوبات التي تحد من فاعلية وتكامل 

 أدوار فريق العمل 

 د تعاون بين األخصائي االجتماعي والنفسي والقانوني لصالح ضرورة وجو

 المرأة المعنفة. 

 .ضرورة إدراك كل عضو في الفريق لوظيفته وتخصصه إدراكا واضحا 

  االتفاق بين أعضاء الفريق علي أهداف العمل الفريقى بمراكز دعم المرأة وتفهم

 تلك األهداف.

  من أعضاء الفريق في إطار وظيفته تحقيق التفاعل االيجابي بين أدوار كل عضو

 وتخصصه.

  توفير قنوات اتصال مفتوحة بين أعضاء الفريق ضمانا لتنسيق العمل بينهم ومنع

 تكراره.

 .وجود أسس محددة لتقسيم العمل بين أعضاء الفريق وفقا لتخصص كل منهم 

 لمرأة ومناصريها يمكن أن يتصدوا أليوأخيرا هناك بعض المؤشرات الخاصة با    

 شكل من أشكال العنف ضدها ويقوموا بمنعه من خالل عدة أمور نذكر منها ما يلي:

  ضرورة وضع خطة قومية تتضمن الوقاية من العنف ضد المرأة وتوعية أفراد

المجتمع حول خطورة هذه المشكلة وأسبابها وطرق عالجها وأن تشمل هذه 

استخدام العنف ضد الخطة آليات لتصحيح المفاهيم الخاطئة التى تبرر وتشرع 

 المرأة.
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  تفعيل دور مكاتب التوجيه واالستشارات األسرية وفى دعم ومساندة المرأة

 المعنفة.

  ضرورة مشاركة جميع مؤسسات المجتمع الحكومية وغير الحكومية بما فيها

المؤسسات التى تهتم بقضايا المرأة فى تنفيذ الخطة القومية والمشاركة فى 

ف ألفراد المجتمع بحجم وطبيعة مشكلة العنف ومخاطرها حمالت التوعية والثقي

 على المرأة واالسرة واالبناء والمجتمع.

  تكثيف البرامج والحمالت اإلعالمية المختلفة لزيادة وعى المرأة بحقوقها وكيفية

 المحافظة على حياتها أمام ايه مخاطر وتوعيتها بأهمية تمكينها اجتماعيا. 

 أهمية المرأة في المجتمع وعن كونها تشكل نصف  نشر الوعي في المجتمع عن

المجتمع وال يجوز ممارسة أي شكل من أشكال العنف عليها كونها إنسانة لها 

 نفس حقوق الرجل وواجباته. 

  توعية المرأة نفسها بحقوقها وبقيمتها، وتعليمها كيف تكون إنسانة متعلمة ومثقفة

 ومستقلة فكرياً ومادياً عن الرجل.

 ليم على المرأة ومعاقبة من يحرمونها من ذلك. فرض التع 

  عمل المشاريع الخاصة للنساء والتي تساعدها على كسب رزقها دون الحاجة

ً في حاالت المرأة المطلّقة أو األرملة حتى ال تتعّرض  للرجل، وخصوصا

 لضغوطات اجتماعية وأسرية مختلفة. 

 ك بواسطة التصدي رفض المرأة ألي شكل من أشكال العنف، ومحاربتها لذل

 للمعنف بأي وسيلة كانت. 

  .البرامج اإلعالمية التثقيفية ستساعد على نشر الثقافة السليمة فيما يخص المرأة 

 .معاقبة المعنفين من قبل الحكومة، وحماية المرأة من عنف األقارب والمجتمع 
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