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المجلس القىمي للمزأة
ٌختص المجلس القومً للمرأة
اقتراح السٌاسات العامة للمجتمع ومؤسساته الدستورٌة فً مجال تنمٌة
شئون المرأة وتمكٌنها من أداء دورها
إدماج جهود المرأة فً برامج التنمٌة الشاملة
اقتراح مشروعات القوانٌن والقرارات التً تلزم للنهوض بالمرأة
إجراء الدراسات والبحوث
تنظٌم برامج التدرٌب والتوعٌة بدور المرأة وحقوقها وواجباتها
وغٌرها

جهىد المجلس لمناهضة العنف ضذ المزأة
منذ عام 2000حتى 2012
•

أنشؤ مكتب لتلقً شكاوى المرأة عام  2000بكافة المحافظات وتوفٌر خط ساخن
لمساعدة الضحاٌا على اتخاذ االجراءات القانونٌة الالزمة

•

أسس وحدات تكافإ الفرص بالوزارات لرصد أى ممارسات تمٌٌزٌة تتعرض لها
المرأة فى مكان العمل.

•

نفذ منذ عام  2004عدد من األنشطة للنهوض بمستوى أداء الخدمات المناصرة
لضحاٌا العنف من النساء التً تقدمها الجمعٌات األهلٌة.

•

أجرى دراسة بحثٌة لمشكلة العنف فً عام  2009وبناء علٌها وضع إطار عام
إلستراتٌجٌة وطنٌة تعكس التنوع بٌن ثقافات المناطق الجغرافٌة داخل مصر
واختالف األوضاع االقتصادٌة واالجتماعٌة

• ظل ٌطالب على مدار ثالث سنوات بتعدٌل بعض أحكام قانون العقوبات إلضافة
نص عقابً على جرائم التحرش وبناء علٌه أصدر المجلس العسكري عام 2011
مرسوم بتغلٌظ العقوبات على التحرش الجنسً بما فً ذلك التحرش بالوسائل
االلكترونٌة.

جهىد المجلس لمناهضة العنف ضذ المزأة
منذ 2012حتى اآلن
•

عقد عدة لقاءات مع رئٌس الوزراء للمطالبة بوجود قانون شامل
لمكافحة كافة أشكال العنف ضد المرأة.

•

صاغ المجلس مشروع قانون شامل لكافة أشكال العنف ضد المرأة بناء
على تكلٌف من السٌد رئٌس مجلس الوزراء ،بالتعاون مع ممثلٌن من
وزارة العدل والمجتمع المدنً والمتخصصون والخبراء ،وقد تم إضافة
الجزء الخاص المقترح بالقانون والمعنً بعقوبات التحرش الجنسً إلى
التعدٌالت األخٌرة فً قانون العقوبات.

•

قام المجلس باستطالع رأي حول ظاهرة العنف لعدد  15000سٌدة
وفتاة على مستوى جمٌع المحافظات كما نظمت مإتمرات فً 27
محافظة لمناقشة النتائج.

•

عقد عدة لقاءات مع وزراء الداخلٌة والوزارات المعنٌة لوضع حلول
تنفٌذٌة لمنع حاالت التحرش والعنف ضد المرأة والفتاة خاصة خالل
المواسم واألعٌاد.

•

شارك المجلس فً مشروع "نحو مدن آمنة خالٌة من العنف ضد
النساء والفتٌات”.

جهىد المجلس لمناهضة العنف ضذ المزأة
منذ 2012حتى اآلن
•

أطلق العدٌد من الحمالت اإلعالمٌة بمشاركة رجال الدٌن من األزهر
والكنٌسة إلبراز المفهاهٌم الدٌنٌة الصحٌحة تجاه المرأة.

•

نجح الوفد المصري برئاسة المجلس القومً للمرأة فً إصدار وثٌقة مكافحة
العنف ضد المرأة باألمم المتحدة ( )CSW 57حٌث القى موقف مصر تقدٌراً
دولٌا ً كبٌراً ،وقد وسعت الوثٌقة تعرٌف العنف ضد المرأة لٌشمل أنواع
مختلفة مثل (الفقر – عدم توفٌر الخدمة الصحٌة – الحرمان من التعلٌم).

•

وضع إستراتٌجٌة وطنٌة لمكافحة العنف ضد المرأة برعاٌة السٌد رئٌس
مجلس الوزراء وبناء على بروتوكول تعاون مع  12وزارة معنٌة ومشاركة
المجتمع المدنً.

•

البدء فً إجراء دراسة وطنٌة بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة
واإلحصاء للخروج بإحصاءات حول حاالت العنف وتحدٌد التكلفة االقتصادٌة
الناجمة عنه.

نتائج استطالع الرأى الذي أجراه المجلس على  13500امرأة وفتاة
عام 2012
% 52
تحرش لفظً

%45
ختان إناث

%38
زواج مبكر
استطالع رأى أجراه
المجلس عام 2012
على  13500امرأة
وفتاة

%33
عنف أسري

%31
تحرش
جسدي

جهىد وسارة الذاخلية
•

عقد السادة وزراء الداخلٌة عدة لقاءات مع المجلس القومً
للمرأة التخاذ االجراءات الالزمة لمنع التحرش بالنساء والفتٌات
فً األماكن العامة خاصة خالل المواسم واألعٌاد.

•

تم توقٌع بروتوكول تعاون بٌن الوزارة والمجلس لدعم وتعزٌز
أطر التعاون والتنسٌق فً مجال حماٌة المرأة والتؤكٌد على
حقوقها.

•

قامت الوزارة بإستحداث وحدة متخصصة لمكافحة العنف ضد
المرأة تابعة لقطاع حقوق اإلنسان بالوزارة تهدف إلى زٌادة
االهتمام بحقوق اإلنسان والعمل على مكافحة اإلرهاب والتؤكٌد
على حقوق الطفل والمرأة واالهتمام بالقضاٌا الدولٌة.

•

قامت الوزارة بتعٌٌن ضابطات شرطة بالوحدة تقوم بالتنقل
للمحافظات لفحص الوقائع المتعلقة بشكاوى العنف ،كما تم تعمٌم
الوحدة على مستوى المدرٌات.

•

تتولى الوزارة إمداد المجلس بالبٌانات واإلحصاءات والتقارٌر
حول جرائم العنف وإجراءات الوزارة لمكافحة التحرش والعنف
ضد المرأة وبالتالً تمكنا من الرد على التقارٌر الدولٌة.

جهىد وسارة العذل
• استحداث إدارة خاصة مناهضة العنف ضد المرأة بقطاع حقوق اإلنسان بالوزارة.
• توقٌع بروتوكول تعاون مع المجلس القومً للمرأة فً مجال تعدٌل التشرٌعات والقوانٌن
الالزمة لحماٌة المرأة.
• إعداد مشروع مادة تعرٌف التحرش ومواجهته بالتعاون مع المجلس القومً للمرأة وتم
إصدارها بقانون العقوبات بالمادتٌن ( 306مكرر أ  ،مكرر ب).
• تنفٌذ برامج تنمٌة مهارات القضاة وأعضاء النٌابة العامة واألطباء الشرعٌٌن والشرطة فً
مجال مناهضة العنف ضد المرأة واالتجار بالبشر وزواج الصفقة .
• وتتولى الوزارة حالٌا ً دراسة مقترح المجلس القومً للمرأة حول مشروع قانون شامل
لمكافحة العنف ضد المرأة

جهىد وسارة الصحة والسكان
• بدأت الوزارة فً وضع برتوكول  /دلٌل طبً للتعامل مع ضحاٌا العنف المبنً على
النوع األجتماعً وتعمٌمه على المستوى الوطنً بكل المستشفٌات والمنشآت الصحٌة
وتدرٌب كوادر من مقدمً الخدمة على استخدامه.
• تشكٌل لجنة علمٌة من المختصٌن بمختلف قطاعات وزارة الصحة والسكان والطب
الشرعً ووزارة العدل ووزارة الشئون اإلجتماعٌة وغٌرها للخروج بدلٌل ٌتناسب مع
الواقع المصري.
• ٌحدد الدلٌل دور وكٌفٌة تعامل مقدم الخدمة الصحٌة مع ضحاٌا العنف سواء كان عنف
أسري أو اعتداءات جنسٌة واغتصاب.
• سٌتم تغطٌة كل المستشفٌات العامة بكل من محافظات القاهرة الكبرى وأسٌوط
وسوهاج بنهاٌة  ،2014وتغطٌة باقً المحافظات على مراحل حتى نهاٌة .2017

فجىات قطاع التىعية
• تفتقر المواد التعلٌمٌة واإلعالمٌة الموجهه للمجتمع معلومات كافٌة حول:


حقوق المرأة والطفل وخاصة العٌش فً بٌئة خالٌة من العنف.

 نصوص قانون العقوبات المصري وباألخص حاالت التحرش.

 الخدمات المتاحة وكٌفٌة الحصول علٌها وأماكن تقدٌمها.

فجىات قطاع الحماية
• عدم التنسٌق الكاف بٌن آلٌات التدخل السرٌع مما ٌصعب إٌقاع الكشف الطبً السرٌع على
ضحاٌا االغتصاب قبل ضٌاع األدلة الجنائٌة.
• عدم توافر البنٌة والهٌاكل األساسٌة واآللٌات المناسبة بالمنشآت المسئولة عن توفٌر حماٌة
كافٌة للضحاٌا وسبل إنفاذ القانون.
• ندرة بعض التخصصات الضرورٌة مثل الطب الشرعً والشرطة النسائٌة والتؤهٌل النفسً.

• حاجة العاملٌن فً قطاعات الشرطة والنٌابة والخدمات الصحٌة واالجتماعٌة إلى رفع قدراتهم
فً مجال التوعٌة بعقوبات العنف واإلجراءات التنفٌذٌة ودور كل مإسسة للتعامل وحماٌة
ضحاٌا العنف.

فجىات قطاع الخذمات
• ندرة بعض الخدمات المقدمة للضحاٌا مثل التسكٌن فً دور االستضافة وإعادة التؤهٌل
والدمج فً المجتمع.
• ضعف االلتزام المإسسً لدمج خدمات العنف ضد المرأة ضمن الخدمات األخرى وعدم
توافر المٌزانٌات الكافٌة لذلك.
• عدم توافر دلٌل إسترشادي متخصص لمقدمً الخدمة بكافة القطاعات حول خطوات
تقدٌم الخدمات للضحاٌا وتوثٌق الحاالت وأماكن وسبل اإلحالة.

اإلطار العام لألستزاتيجية
ترتكز االستراتٌجٌة على أربعة محاور أساسٌة:
.1

الوقاٌة:
– تنمٌة الوعى العام والثقافة الشعبٌة من خالل برامج التوعٌة والتعلٌم
– تحلٌل الظاهرة من الجانب االجتماعً واالقتصادي لوضع برامج وخطط للتعامل مع أصل وجذور المشكلة وتمكٌن المرأة من تجنب
العنف.

.2

الحماٌة:
– تفعٌل التشرٌعات والقوانٌن المناهضة للعنف ضد المرأة فً ضوء الدستور
– تطوٌر آلٌات التنسٌق ونظم اإلحالة
– التوعٌة بالقوانٌن وتبسٌط اإلجراءات وتٌسٌر الوصول الى الخدمات القانونٌة و سرعة اإلنجاز.

.3

التدخالت:
– توفٌر خدمات الدعم الصحً والنفسً والمشورة للمعنفات
– تطوٌر برامج العالج و التأهٌل لمرتكبى العنف
– توفٌر مراكز إٌواء واستضافة كافٌة للمعنفات

 .4محور المالحقة القانونٌة
– وضع آلٌة تدابٌر وقائٌة لحماٌة النساء لضحاٌا العنف ومدي مالئمة ذلك لالتفاقٌات الدولٌة بهدف الموضع التنفٌذي الفعلً.
– تخصٌص دوائر خاصة للنظر فً قضاٌا عنف ضد المرأة بسرعة الفصل فٌها .على أن تتولى نٌابة األسرة التحقٌق فً جرائم العنف ضد
المرأة
– الوصول للمعٌار الدولً من خالل تبادل الخبرات مع الدول األخرى التً تقدمت فً هذا المجال

المنهجية
• منهج تشاركى ،تكاملى نابع من منظور حقوقى
• األرتكاز على األسالٌب العلمٌة فً التحلٌل
• اإللتزام بالشفافٌة والوضوح
• اإللتزام بالثقافة والقٌم المصرٌة
• دعم و مؤسسة آلٌات التنسٌق والتواصل بٌن جمٌع األطراف المعنٌة
• تطبٌق أسلوب التخطٌط اإلستراتٌجً (اهداف بعٌدة المدى – اهداف متوسطة المدى –
اهداف قصٌرة المدى)

تحت رعاية أ.د /علي شمس الدين رئيس الجامعة
و بإشراف أ.د /جمال إسماعيل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
عقد مركز المعلومات والخدمات البحثية ندوة بعنوان  " :العنف ضد المرأة "
وتتلخص أهم توصيات الندوة في اآلتي :
 -1التوعية بأنواع العنف األسري والمدرسي ومواجهته تربويا ً .
 -2زيااادة الااوعي العاااام بقضااايا المااارأة عمومااا واضااية العناااف ضااد المااارأة علاا وجاااه
الخصوص  ،والحلول لها .
 -3تفعياال دور المجلااس القااومي للماارأة علاا مسااتوة القاارة وكافااة الوحاادات ا داريااة
وتدعيمه فنيا وماليا .
 -4تفعيل القانون الخاص بتجريم العنف بكل أشكاله في الشارع المصري .
 -5النص عل وضع عقوبة عل حرمان المرأة من الميراث .
 -6النص عل جواز إجهاض الجنين الناتج عن اغتصاب .
 -7اعتبار اغتصاب القاصر وذوي العاهات العقلية ظرفا مشددا يستوجب ا عدام دائما .
 -8النص عل تطبيق اانون ا تجار في البشر في حالة الزواج المؤات لألجانب .
 -9تدعيم المرأة المعيلة ( ماديا ومعنويا ) واألرملة والمسنات .
 -11تفعياال دور مؤسسااات التربيااة ومراكااز ا رشاااد النفسااي ومؤسسااات الع ا ج النفسااي
ودور العبااادة ووسااائل ا ع ا م واصااور الثقافااة ومراكااز الشااباب فااي مناهضااة العنااف
وزيادة تمكين األسرة كنسق متكامل يستقيم إ بحصول جميع أفراده عل حقواهم .
 -11تضمين مناهج التعليم توضيح الصورة ا يجابية للمرأة .
 -12أهمية إبراز مواف ا س م وتعاليمه من المرأة ونبذ العنف الموجه لها .
 -13إدخال مواد دراسية تعن بالمقام األول بتعليم المواطنة والحقوق والواجبات والحرياة
وتغير الصورة النمطية للمرأة في المناهج الدراسية .
 -14الاادمج ا يجااابي والتفاعاال التااام بااين المؤسسااات التعليميااة والمؤسسااات ا جتماعيااة
لمواجهة العنف منذ البداية .
 -15التنشئة ا جتماعية السليمة منذ الصغر .
 -16تنمية الحوار والمنااشة بين أفراد األسرة وبالتبعية بين جميع أطراف المجتمع .

