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 البیان   الختامي   لحملة   "حلم   وال   علم"

 
هذا حملة وأتت اإلنسان. لحقوق العالمي للیوم الموافق وهو الیوم علم" وال "حلم حملة النسویة للدراسات نظرة                   تختتم
المجلس أصدرها التي النساء ضد العنف لمناهضة الوطنیة االستراتیجیة تطبیق متابعة على الضوء لُتسلط                العام
أن المفترض من التي المختلفة الخدمات أنواع على الحملة وركزت والمأمول، الواقع بین 2015 عام للمرأة                  القومي

 تقدمها   الدولة   للنساء   الناجیات   من   العنف   ومدى   كفاءتها   ومطابقتها   للمعاییر   الدولیة.

العنف، من النساء لوقایة الدولة تتبعها أن المفترض من التي اإلجراءات على علم" وال "حلم حملة ركزت                   كما
نشر على العام هذا أنشطة شملت ولقد البعض. وبعضها المختلفة الدولة مؤسسات بین لإلحالة نظام وجود                  وأهمیة
ضد العنف لمكافحة الموحد القانون مسودة عن لإلعالن صحفي مؤتمر وعقد بصریة وتصمیمات معرفیة                أوراق
لمناهضة موحد قانون أجل من عمل "قوة إطار في والحقوقیة النسویة المنظمات من العدید علیه عملت الذي                   النساء

 العنف   ضد   النساء".

نظرة تصدر والعام، الخاص المجالین في النساء ضد الموجه العنف واستمرار علم" وال "حلم حملة ختام إطار                   وفي
 للدراسات   النسویة   عدة   توصیات:

من العمل "قوة ومالحظات مجهودات االعتبار بعین یأخذ النساء ضد العنف لمكافحة موحد قانون مشروع تبني -1                  
من دیسمبر من الثالث في بها الخاص القانون مشروع أطلقت التي النساء" ضد العنف لمناهضة موحد قانون                   أجل

 هذا   العام.

تقییمها وإعادة للمرأة القومي المجلس عن الصادرة المرأة" ضد العنف لمكافحة الوطنیة "االستراتیجیة مراجعة -2               
 بشفافیة   وإقرار   آلیة   لمراقبتها   من   قبل   المجتمع   المدني.

 3-   حل   القصور   المتواجد   في   الخدمات   التي   تقدمها   الدولة   للنساء   الناجیات   من   العنف   وذلك   یتمثل   في   تنفیذ   اآلتي:

بحیث الشرطة، وأقسام األمنیة والمدیریات اإلدارات كافة في الداخلیة وزارة في االجتماعي النوع منظور دمج                  أ-
الجسدیة والسالمة الخصوصیة في حقهن للناجیات تحفظ آمنة عملیة إلى الجرائم تلك عن اإلبالغ عملیة                 تتحول

 والنفسیة.
  ب-   إنشاء   محاكم   أو   دوائر   نیابیة   مختصة   تنظر   في   قضایا   العنف   ضد   النساء.

بالنساء الخاصة القضایا إدارة معه ویسهل البعض وبعضها الدولة مؤسسات بین یربط متكامل إحالة نظام إقرار                  ج-
 الناجیات   من   العنف.

ووجه الدلتا شمال ) جغرافي قطاع كل في آمن بیت األقل على هناك یكون أن على اآلمنة البیوت عدد زیادة                      د-
جنوب سیناء- شمال مطروح- الجدید- الوادي القناة- مدن الصعید- جنوب الصعید- شمال الكبرى- القاهرة                بحري-

 سیناء-   البحر   األحمر)،   وكذلك   خلق   بیئة   آمنة   بها   تسمح   بتمكین   الناجیات   التخاذ   قراراتهن   بأنفسهن.
الحكومیة المستشفیات في والعامالت العاملین تدریب طریق عن العنف من الناجیات الستقبال المستشفیات تجهیز                ه-
UNFPA للسكان" المتحدة األمم و"صندوق الصحة وزارة عن الصادر الطبي البروتوكول باستخدام              والخاصة

 على   كیفیة   التعامل   مع   الناجیات   وتوفیر   الحقیبة   الخاصة   باالغتصاب   "   Rape Kit"   في   جمیع   المستشفیات.
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