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 عامان على االستراتیجیة الوطنیة لمناهضة العنف ضد النساء

 دون آلیة للمراقبة والتقییم
 

 مقدمة
 

لسنوات بها طالبت هامة خطوة 2015 مایو في النساء ضد العنف لمناهضة الوطنیة االستراتیجیة إطالق                 إن
ظاهرة تفشي من طویل تاریخ بعد االستراتیجیة هذه جاءت المدني. المجتمع ومنظمات النسویة               المجموعات
لمناهضة اإلجراءات ببعض الدولة قیام سیاق وفي والعام، الخاص المجالین في مصر في النساء ضد                 العنف
من 306 المادة وتعدیل 2013 في الداخلیة وزارة في العنف جرائم لمتابعة إدارة إنشاء مثل النساء ضد                   العنف

  قانون العقوبات لیجرم التحرش الجنسي عام 2014.
والتدخالت والحمایة الوقایة وهم محاور أربعة خالل من العنف من النساء حمایة إلى االستراتیجیة                تتطرق
مختلفة. وهیئة وزارة 12 عمل تخص التي الفرعیة األهداف من عدد إلى محور كل وینقسم القانونیة                  والمالحقة
من وبالرغم .2020 عام وحتى 2015 من أعوام خمس مدى على االستراتیجیة هذه تنفیذ المفترض 1                من

في القصور مثل إشكالیات من بها وما االستراتیجیة محتوى على النسویة المجموعات من العدید                مالحظات
، اإلشكالیات من وغیرها الدولة فاعلي عنف إلى اإلشارة وعدم النوع أساس على المبني العنف أشكال 2                تعریف

النساء ضد للعنف التصدي في مسؤولیتها الدولة تحمل نحو وسیلة ذاته حد في االستراتیجیة إقرار أن                  إال
  وتطویر منظومة شاملة للحد من الظاهرة واالستجابة الحتیاجات الناجیات.

 
بمضمون الخاصة فقط لیست األكبر اإلشكالیة أن یتضح االستراتیجیة، إطالق على عامین مرور               بعد
عن اإلعالن مع والتقییم. المتابعة بآلیات المتعلقة تلك باألساس ولكن محتواها، في القصور وأوجه                االستراتیجیة
المختلفة محاورها تطبیق مراقبة المدني المجتمع منظمات بعض حاولت ،2015 في الوطنیة              االستراتیجیة
والمجلس الدولة أجهزة قبل من والتقییم للمراقبة واضحة آلیات لغیاب وذلك بالفشل، الجهود هذه أغلب                 وباءت
تعلن وال االستراتیجیة تطبیق حول دوریة تقاریر بنشر للمرأة القومي المجلس یقوم ال ناحیة فمن للمرأة.                  القومي
. باالستراتیجیة الخاصة مهامها تنفیذ عن منظم بشكل االستراتیجیة بتنفیذ المعنیة والجهات الوزارات من 3              أي

تقییمها صعوبة إلى بالتبعیة یؤدي ما وهو االستراتیجیة محاور من تطبیقه یتم ما لمعرفة طریقة توجد ال                   بالتالي،
  وتطویرها.

  المجلس القومي للمرأة." االستراتیجیة الوطنیة لمكافحة العنف ضد المرأة 2015-2020".الطبعة األولى، 2015.-1
 نظرة للدراسات النسویة. "العالقة بین االتجاه النسوي وسیاسات الدولة لمناهضة العنف ضد النساء: االستراتیجیة الوطنیة لمناهضة العنف ضد-2

http://nazra.org/node/440 .2015 النساء مثاال".10 دیسمبر 
 نظرة للدراسات النسویة. "غیاب آلیة لمتابعة االستراتیجیة الوطنیة لمناهضة العنف ضد النساء بعد مرور عام على إطالقها". 11 مایو 2016.-3

http://nazra.org/node/487  
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العام خالل المنظمات بعض قامت االستراتیجیة، بتفعیل النسویة والمجموعات المنظمات اهتمام إطار              وفي
القومي المجلس مخاطبة وتم الوطنیة االستراتیجیة لمتابعة آلیة وجود حول مشتركة توصیات بنشر               الماضي

 رسمیا للتشاور حول هذه التوصیات دون تلقي رد من قبل المجلس.
 

متابعة أهمیة تظهر األخیرة، اآلونة في والعام الخاص المجالین في النساء ضد العنف وقائع تزاید مع                  الیوم،
وحتى الوقایة من بدًء الجرائم هذه بمواجهة الخاصة اإلجراءات لجمیع جامعة وثیقة باعتبارها               االستراتیجیة
في القصور أوجه حول تساؤالت المتفشیة الجرائم هذه تطرح الجرائم. وقوع بعد القانونیة والمالحقة                التدخالت
التي السیاسات مراجعة أو التساؤالت هذه على الرد الصعب من أنه إال تنفیذها، معوقات أو االستراتیجیة                  محتوى
ظل في الجنسي العنف ظاهرة تفشي استمرار إلى أدت التي المعوقات أو اإلخفاقات لتقییم الدولة قبل من تبنیها                    تم
وقد بالفعل موجودة المتابعة آلیات تكون قد االستراتیجیة. متابعة آلیات انعدمت إذا الوطنیة االستراتیجیة                وجود
من العدید ویقصي شفاف غیر بشكل یتم ذلك أن إال عملها، تقییم من االستراتیجیة بتنفیذ المعنیة الجهات                   تتمكن
في الواقع في هو بل المنفذة الجهات على حكرا لیس وتقییمها الوطنیة االستراتیجیة فمراقبة المجتمعیین،                 الفاعلین

  صلب عمل المجتمع المدني وحق مجتمعي للجمیع.
 

األساس من االستراتیجیة وتطویر لتطبیق الضمانات إحدى أن إال ، ذكرها السالف الصعوبات تلك من                 بالرغم
هذا یصبح الماضیة الشهور في العنف جرائم تزاید ومع ورق، على حبرا تصبح ال حتى لمتابعتها السعي                   هو

  الواجب أمرا أكثر أهمیة .
خالل من النسویة" للدراسات "نظرة تحاول المدني، للمجتمع والتشاركي الرقابي بالدور وإیمانا المنطلق هذا                من
- 2016 (مایو عمرها من المنقضي العام خالل االستراتیجیة تطبیق وإشكالیات إنجازات متابعة الورقة                هذه

  مایو 2017).
من بالرغم العام هذا خالل االستراتیجیة لخطة وفقا إنجازه تم ما متابعة أوال رئیسیین: هدفین إلى الورقة                   تسعى
ومراجعة لمتابعة توصیات اقتراح إعادة وثانیا االستراتیجیة، بتطبیق الخاصة والتقاریر المعلومات             نقص

  االستراتیجیة خاصة في ضوء األحداث األخیرة.
 

  المنهجیة واألدوات
 

وكذلك اإلعالمیة والوسائل الجرائد في الوطنیة باالستراتیجیة المتعلقة األخبار متابعة على الورقة              اعتمدت
على أیضا االعتماد تم كما مباشرة. االستراتیجیة إطار في تكن لم إن حتى النساء، ضد بالعنف المتعلقة                   األخبار
خبرة خالل من الحكومیة والمرافق الخدمات في الجنسي العنف جرائم من الناجیات بعض مع المباشر                 التعامل

  نظرة للدراسات النسویة في تقدیم خدمات  الدعم النفسي والقانوني والطبي.
  

ثم الماضي، العام خالل النساء ضد العنف جرائم بعض سیاق في االستراتیجیة متابعة أوال الورقة                 تستعرض
توصیات عرض وأخیرا االستراتیجیة، تطبیق وإشكالیات منجزات متابعة یلیها ،2017 خطة             استعراض

 المراجعة والمتابعة خاصة في ضوء األحداث األخیرة.
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 1- عام جدید من جرائم العنف ضد النساء: االعتداءات الجنسیة واالغتصابات مثاال
 

العام خالل والعام الخاص المجالین في النساء ضد العنف وقائع سیاق في االستراتیجیة تحلیل محاوالت                 تعد
نتیجة هو بل طبیعیا أمرا لیس النساء ضد العنف ظاهرة تفشي إن أوال، أسباب. لعدة ضروري أمر                   الماضي
سیاسیة إرادة وجود عدم أو الظاهرة، لتلك للتصدي فعالة وطنیة سیاسات غیاب علیه یساعد مجتمعي                 لقبول
أو منها الحد یمكن النساء ضد العنف أشكال من فالكثیر والمجتمع. الدولة أجندة على أولویة القضیة هذه                   العتبار
تطبیق أهمیة تأتي ثم ومن المفعلة، والقوانین السیاسات بعض وجدت إن والجسدیة النفسیة توابعها                من
على ینبغي التي واإلشكالیات الظواهر وتحلیل بالفعل تقع التي العنف جرائم االستراتیجیة سیاق في                االستراتیجیة
مراجعة یجب وبالتالي منها الحد أو معالجتها في االستراتیجیة تنجح لم التي أو معها التعامل                 االستراتیجیة

  السیاسات الخاصة بها.
 

وجود عدم من وبالرغم العمل، أماكن وفي والعام الخاص المجالین في الجنسي العنف جرائم تتوقف                 لم
وتدل األخیرة اآلونة في برزت التي الوقائع بعض هناك أن إال الجنسي، العنف جرائم عدد عن دقیقة                   إحصائیات
تكرار من بالرغم العنف. واقعة یلي فیما وإشكالیة الجنسي العنف من متكررة أنماط مواجهة في قصور                  على
واغتصابات جنسیة العتداءات محددة وقائع على التركیز سیتم أنه إال الماضي، العام خالل حادث من                 أكثر
مارس 31 یوم الشرقیة محافظة في الزقازیق بمدینة فتاة على الجماعي الجنسي اإلعتداء واقعة وأولهم                 كأمثلة
مدة بعد الشرطة وتدخلت المناسبات إحدى من عائدة وهي فتاة على جنسیا الشباب عشرات اعتدى حیث ،2017                 

. 4  لفض التجمع

 
الكبیرة والتجمعات األعیاد في تقع التي الجماعیة الجنسیة االعتداءات مشاهد األذهان إلى الجریمة هذه                أعادت
أسباب إحدى كبیرة بأعداد التحریر في تكرارها كان والتي والتظاهرات، القدم كرة ومباریات االحتفاالت                مثل
مع تناهضه. التي السیاسات بعض الدولة وتبني مكثف بشكل الجنسي العنف ظاهرة على العمل إحیاء                 إعادة
من للحد المتخذة والتدابیر السیاسات في قصور هناك أن یبدو الزقازیق، في وقعت كالتي مشابهة جرائم                  تكرار
واضح فشل على دلیال كان معها التعامل إن بل الجریمة، تلك وقوع هو فقط المقلق یكن لم الجرائم.                    هذه
من بالرغم واضح بشكل الشفافیة إلى التحقیقات وسیر القضیة مع التعامل انتقص أوال، تبنیها. تم التي                  للسیاسات
مخزیا البرلمان ونواب الدولة ممثلي بعض فعل رد كان ثانیا، الجناة. بعض على والتعرف القبض عن                  اإلعالن
والنظرة األبویة الثقافة إلى الرجوع من بدال والتدین األخالق بانحدار متعلقة أسباب إلى التحرش تفسیر تم                  حیث
تدني من الجدیدة األجیال "إنقاذ لضرورة العوضي أحمد النائب فأشار أجسادهن، تستبیح التي للنساء                الدونیة

  -هاني أحمد. "«فتاة الزقازیق» تثیر أزمة التحرش في البرلمان مجدًدا".البدیل.1 أبریل 4.2017
http://elbadil.com/2017/04/%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%82%D8

%A7%D8%B2%D9%8A%D9%82-%D8%AA%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%
/A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D8%B4-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84  
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االتصاالت وزارتي إلى إحاطة طلب تقدیم ضرورة على طرابیة آمال النائبة أكدت بینما وانحدارها"،                األخالق
الستعادة ندوات "عقد إلى باإلضافة الجرائم تلك تفشي على تساعد التي اإلباحیة المواقع انتشار لمنع                 والداخلیة
النظر، وتلفت الشباب تشد أمور ألنها القصیرة، والمالبس التبرج عن بعیدًا المجتمع، فى والتدّین                األخالق
أحد أمام جًدا قصیرة مالبس " ترتدي كانت الناجیة أن فصرح الزقازیق أمن مدیر المعاكسات".أما فى                  وتتسّبب
التي اإلعالم ب  وسائل الخاصة التجاوزات تكررت كما بها ". التحرش محاولین الشباب علیها فتجمع               الكافیهات،
تتنافى هویتها. عن تكشف قد تفاصیل نشر أو مالبسها إلى اإلشارة عبر سواء خصوصیتها، وتنتهك الناجیة                  تلوم
من آمنة بیئة لخلق االستراتیجیة أهداف مع اإلعالم أو الدولة فاعلي قبل من سواء الناجیة تلوم التي األفعال                    ردود
في الرئیسیة اإلشكالیات إحدى تلك الفعل رد یؤكد وربما لومها. من بدال للناجیة الدعم وتوفیر                 العنف،
في العنف هذا إلى تؤدي كبنیة تماما األبویة وتجاهل العنف لقضیة النسویة الرؤیة غیاب وهي                 االستراتیجیة
الجنسي والعنف عامة العنف قضیة مع الدولة تعاطي على دالة إشكالیة وهي االستراتیجیة، ومضمون                فلسفة

  خاصة.
 

النیابة في ورافقتهن الجنسي العنف من الناجیات من لعدد خدمات بتقدیم النسویة" للدراسات "نظرة                قامت
تنفیذ في الفجوات على دالة المؤسسات هذه داخل الممارسات من العدید وكانت الشرعي، والطب الشرطة                 وأقسام
له تتعرض ما خالله من نسرد توضیحیا مثاال نأخذ أن یمكننا العنف. من الناجیات مع والتعامل                  اإلستراتیجیة
حادث إلى "ن" مصریة غیر مواطنة تعرضت 2017 عام خالل العنف. واقعة من نجاتها بعد 5                الناجیة

أخرى. إلى مؤسسة من تنقلها رحلة خالل االغتصاب واقعة بعد ن. ل جدیدة معاناة بدأت القاهرة. في                   اغتصاب
إال الیوم، نفس في الشرعي الطب إلى إحالتها تتم أن آملة مساءا 7 الساعة الجریمة وقوع یوم النیابة ن.                     وصلت
تروي أن خاللها اضطرت محامیها غیاب في كاملة ساعات 5 بها االنفراد أصر الموجود النیابة وكیل                  أن
الحادث تفاصیل وتكرار النیابة وكیل طرحها التي المفصلة األسئلة وبعد مرات عدة االغتصاب واقعة                تفاصیل
عشر الثانیة الساعة حوالي ن. اضطرت بالتالي، مترجم. وجود لتعذر بالنیابة محضر تحریر یتم لم مرة من                   أكثر
تروي أن ن. اضطرت الشرطة قسم في المحضر. لتحریر الشرطة قسم إلى الذهاب إلى اللیل منتصف                  في
وهو فجرا، الثانیة الساعة حوالي أخیرا المحضر تحریر یتم أن قبل مختلفین شرطة رجال لثالث مجددا                  الواقعة
مع صدیقتها بسیارة تذهب أن ن. اضطرت المحضر تحریر بعد أما النفسیة. سالمتها على بالتأكید أثر                  ما
إلى العودة من ن. تتمكن لم الوقت لتأخر نظرا بالفعل. حدث ما وهو علیه القبض لیتم الجاني عنوان إلى                     الشرطة
آخر لیوم المالبس بنفس تظل أن اضطرت أنها یعني ما وهو الشرعي، للطب الذهاب او الیوم نفس في                    النیابة
عصرا الخامسة حتى التحقیق یبدأ ولم صباحا 11 الساعة النیابة إلى ن. ذهبت الثاني، الیوم في باألدلة.                   لالحتفاظ
النیابة واضطرت رفضت أنها إال بالترجمة هي لتقوم ن. صدیقة على النیابة وكالء وضغط مترجم وجود                  لعدم
وبین بینها مناظرة إجراء تم كما مجددا الواقعة بروایة ن. قامت أخیرا. التحقیق لیبدأ مترجم مع التواصل                   إلى
ورغم الناجیة. عذریة حول السؤال مثل أبویا طابعا تحمل إلیها الموجهة األسئلة من العدید كانت . مرتین                   الجاني
أو اللوم بعض بها كان األسئلة طرح طریقة أن إال المحضر، في ضروریة تكون قد األسئلة هذه بعض                    أن
مكان في التحقیق غرفة خارج التحقیق بدء قبل تواجدت حیث الناجیة لخصوصیة احترام هناك یكن ولم                  التهكم.

  -تم تغییر الحرف األول من اسم الناجیة حفاظا على خصوصیتها5
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الثاني الیوم نهایة وفي مختلفین. متهمین وخروج ودخول مرة من أكثر التحقیق مقاطعة وتمت االزدحام                 شدید
. 6  أحالت النیابة الناجیة إلى الطب الشرعي، وتم الكشف علیها من قبل طبیبة في عیادة العنف

 
التي السیاسات في الواضح القصور مختلفة مجاالت في واغتصابات جنسیة اعتداءات من األحداث هذه                یجمع
وتحتوي أجله، من خصیصا االستراتیجیة صممت ما وهو منها الحد وتحاول الجنسي العنف جریمة مع                 تتعامل
كالتعامل السابقة اإلشكالیات من تغیر أن المفترض من التي واألهداف األنشطة من العدید على                محاورها
في شفافیة أو للمتابعة آلیة أي وجود عدم ظل في ثانیا، العنف. من بالناجیات الخاصة العامة والخدمات                   اإلعالمي
طرق أو نفسها االستراتیجیة في مراجعته ینبغي ما أو المشكلة بأصل التنبؤ یمكن ال عدمه من تم ما عن                     اإلعالن

 تفعیلها لتفادي اإلشكالیات السابقة.
 

  2- إشكالیات ومنجزات تطبیق االستراتیجیة الوطنیة في ضوء خطة 2017
 

االستراتیجیة أنشطة عرض أن إال األنشطة، هذه بتنفیذ الخاصة المعلومات إلى الوصول صعوبة من                بالرغم
الثاني العام حتى تطبیقه المقرر من كان الذي ما بمتابعة األقل على یسمح أقصى كحد 2017 لعام لها                    المخطط
الحمایة محوري على التركیز تم وقد ینجز. لم وما بالفعل تم عما للبحث ومحاولة االستراتیجیة عمر                  من
أكثر على یحتویان أنهما كما النسویة" للدراسات "نظرة عمل بمجاالت ارتباطا األكثر أنهما حیث                والتدخالت

  األنشطة الملموسة التي یمكن متابعة إنجاز بعضها من عدمه.
 

7 2.1- أنشطة وخطة عام 2017 وفقا لالستراتیجیة الوطنیة

 
 المحور الرئیسي: الحمایة

  
الدستور ضوء في المرأة ضد للعنف المناهضة والقوانین التشریعات وتطویر تفعیل :1 الفرعي الهدف -               

 وإصدار تشریع متكامل یتناول كل صور العنف الموجهة ضد النساء والفتیات لضمان القضاء علیها
 

:2015-2017  
  األنشطة المقترحة: تشكیل لجنة لمراجعة التشریعات أو اقتراح قانون جدید موحد  لمناهضة العنف ضد المرأة

الخاصة والتوصیات التقاریر - المرأة ضد العنف ظاهرة من الحد على تساعد تشریعیة نصوص                المخرجات:
  باللجنة

  مؤشرات األداء كمي\نوعي: تعدیالت تشریعیة أو قانون جدید
  الجهة المعنیة: وزارة العدل

 الجهة المساندة: األمم المتحدة - المجلس القومي للمرأة
 سبل المتابعة والتقییم: التقاریر والتوصیات عن اللجنة

  كان سیقوم أحد األطباء الشرعیین المتواجدین بالكشف لوال وجود رئیس مصلحة الطب الشرعي الذي ساعد الناجیة واستدعى إحدى الطبیبات.-6
 جمیع األنشطة واألهداف من نص االستراتیجیة الوطنیة المنشور من قبل المجلس القومي للمرأة في 2015.-7
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:2017-2015 
على والعمل والسلبیات االیجابیات البراز المرأة ضد العنف لقضایا تحلیلیة دراسة إجراء المقترحة:               األنشطة

  تالفي تلك السلبیات مستقبال
 المخرجات: دراسة للقضایا والتقریر الفني

 مؤشرات األداء كمي\نوعي: عدد القضایا التي سیتم بحثها
  الجهة المعنیة: وزارة العدل

 الجهة المساندة: األمم المتحدة  - وزارة الداخلیة
 سبل المتابعة والتقییم: التقاریر

 
:2017-2015   

المرأة ضد بالعنف الخاصة القضایا إلحصاء العدل بوزارة إلكترونیة بیانات قاعدة إنشاء المقترحة:               األنشطة
 والفتاة

 المخرجات: تقریر رصد الظاهرة
  مؤشرات األداء كمي\نوعي: عدد القضایا التي سیتم بحثها

  الجهة المعنیة: وزارة العدل
 الجهة المساندة: األمم المتحدة

 سبل المتابعة والتقییم: التقاریر
 

:2017-2015  
في توعیة (حمالت المرأة ضد العنف عن إعالمیة توعیة برامج إعداد في المشاركة المقترحة:                األنشطة

 الجامعات، مطویة بالقوانین الخاصة بالمرأة، جلسات توعیة لإلعالمیین بحقوق المرأة)
 المخرجات: توعیة المواطنین بالقوانین وكیفیة التعامل في حاالت العنف

 مؤشرات األداء كمي\نوعي: عدد الجلسات والفئة المتدربة
  الجهة المعنیة: وزارة العدل

- األوقاف وزارة - اإلعالم - والریاضة الشباب وزارة - للمرأة القومي المجلس - المتحدة األمم المساندة:                   الجهة
 الكنیسة

 سبل المتابعة والتقییم: تقاریر دوریة عن البرامج والحمالت
 

:2017-2015  
ضوء في المرأة ضد للعنف المناهضة والقوانین التشریعات وتطویر تفعیل حول بحثیة حلقات المقترحة:                األنشطة

 الدستور
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 المخرجات: توصیات ونتائج للجهات المعنیة
 مؤشرات األداء كمي\نوعي: عدد الحلقات المنفذة - نسبة المشاركین - نتائج الحلقات

 الجهة المعنیة: وزارة الثقافة
 الجهة المساندة: التربیة والتعلیم والشباب والریاضة والتعلیم العالى والتنمیة المحلیة

 سبل المتابعة والتقییم: متابعة التوصیات الصادرة وإدراج الدراسة ضمن الخطة السنویة للجهات المختصة
 

:2017-2015  
 األنشطة المقترحة: ندوات ومحاضرات حول التشریعات الوطنیة لمناهضة العنف

 المخرجات: توصیات ونتائج للجهات المعنیة
 مؤشرات األداء كمي\نوعي:عدد الحلقات المنفذة - نسبة المشاركین - مخرجات اللقاءات

 الجهة المعنیة: وزارة الثقافة
 الجهة المساندة: التربیة والتعلیم والشباب والریاضة والتعلیم العالى والتنمیة المحلیة

 سبل المتابعة والتقییم: تقاریر اللقاءات
 

:2017-2015  
المرأة ضد للعنف المناهضة والقوانین التشریعات وتطویر تفعیل كیفیة تتناول بحثیة مسابقات المقترحة:               األنشطة

 في ضوء الدستور
 المخرجات: توصیات ونتائج الجهات المعنیة

 مؤشرات األداء كمي\نوعي: االنتهاء من دراسة عملیة موثقة
 الجهة المعنیة: وزارة الثقافة

 الجهة المساندة: التربیة والتعلیم والشباب والریاضة والتعلیم العالى والتنمیة المحلیة
 

  الهدف الفرعي 2:  تعزیز تنفیذ قوانین من خالل تطویر آلیات التنسیق ونظم اإلحالة
 

:2017-2015  
 األنشطة المقترحة: ورش عمل بین مكتب شكاوى المرأة ووحدات العنف ضد المرأة بوزارة العدل والداخلیة

 المخرجات: ورقة عمل حول سبل التنسیق والتعاون
 مؤشرات األداء كمي\نوعي:عقد ورش العمل - تغطیة كافة المشكالت التي تواجه سبل اإلحالة

 الجهة المعنیة: المجلس القومي للمرأة
 الجهة المساندة:  وزارة الداخلیة ووزارة العدل

 
:2017-2015  

على والعمل والسلبیات اإلیجابیات إلبراز المرأة ضد العنف لقضایا تحلیلیة دراسة إجراء المقترحة:               األنشطة
 تالفي تلك السلبیات مستقال
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السلبیات تالفي على والعمل والسلبیات االیجابیات البراز المرأة ضد العنف لقضایا تحلیلیة دراسة               المخرجات:
 مستقبال

 مؤشرات األداء كمي\نوعي: صدور الدراسات التحلیلیة
 الجهة المعنیة: وزارة العدل

 الجهة المساندة: غیر محددة باالستراتیجیة
 

:2017-2015  
 

 األنشطة المقترحة: إنشاء نظام إحالة لضحایا العنف یتضمن كافة الجهات المعنیة
 المخرجات: نظام إحالة لضحایا العنف یتضمن كافة الجهات المعنیة

  مؤشرات األداء كمي\نوعي: عدد الجهات المشاركة
 الجهة المعنیة: اكت

 الجهة المساندة: المجلس القومي للمرأة ووزارة العدل وزارة الصحة وزارة الشؤون االجتماعیة والجهة المانحة
 سبل المتابعة والتقییم: تصمیم نظام إدارة الحالة لمتابعة الحاالت

 
:2017-2015  

 األنشطة المقترحة: تدریب المحامیات على التعامل مع قضایا العنف وتأهیل المعنفات
الدعم تقدیم على قادرات المرأة ضد العنف بقضایا الخاصة والنصوص بالقوانین واعیات محامیات               المخرجات:

 القانوني بكفاءة للمعنفات
 مؤشرات األداء كمي\نوعي: غیر محدد باالستراتیجیة

  الجهة المعنیة: مبادرة محامیات مصریات
 الجهة المساندة: قید البحث للتعاون

 سبل المتابعة والتقییم: وضع نظام تقییم بمؤشرات قابلة للقیاس
 

:2017-2015  
 األنشطة المقترحة: ورشة عمل لتوعیة وتدریب العاملین بمحاكم األسرة الستقبال ضحایا العنف والتعامل معهم

 المخرجات: العاملین بمحاكم األسرة تم توعیتهم الستقبال ضحایا العنف والتعامل معهم
 مؤشرات األداء كمي\نوعي: عدد العاملین الذین تم توعیتهم

 الجهة المعنیة: اكت
 الجهة المساندة: وزارة العدل وجهة مانحة

 سبل المتابعة والتقییم: وضع نظام متابعة بمؤشرات قابلة للقیاس
 

:2017-2015  
 األنشطة المقترحة: إنشاء سجن موحد على مستوى الجمهوریة خاص بمرتكبي جرائم التحرش الجنسي

 المخرجات: سجون خاصة بمرتكبي جرائم التحرش الجنسي

8 



 

 مؤشرات األداء كمي\نوعي: الخدمات التي یقدمها السجن لمرتكبي جرائم التحرش
 الجهة المعنیة: اكت

 الجهة المساندة:  وزارة الداخلیة - الجهة المانحة
 سبل المتابعة والتقییم: وضع نظام متابعة بمؤشرات قابلة للقیاس

 
 محور التدخالت:

 
واإلرشاد النصح ومراكز القانونیة والمساعدة الصحیة الرعایة خدمات نطاق وتوزیع إنشاء :4 الفرعي               الهدف

 والمشورة الطبیة والنفسیة والخطوط الساخنة ودور االستضافة للمعنفات
 

:2017-2015  
  األنشطة المقترحة: إصدار بطاقات الرقم القومي للریفیات

اإلدالء - القومي الرقم بطاقات باستخدام الحیاتیة األمور تسهیل في والسیدات الفتیات مساعدة               المخرجات:
 بأصواتهن في االنتخابات - تمكین الفتیات والسیدات من دخول امتحانات محو األمیة

 مؤشرات األداء كمي\نوعي: الفتیات والسیدات من أعمار 16 عام فأكبر
  الجهة المعنیة: وزارة الشباب والریاضة

  الجهة المساندة: وزارة الداخلیة - المجلس القومي للمرأة
 سبل المتابعة والتقییم: كم البطاقات التي یتم استصدارها للفتیات والنساء

 
:2017-2015  

العامة النیابة - العدل وزارة الجنائیة العدالة مجال في العاملة الجهات بین تنسیق وحدة إنشاء المقترحة:                  األنشطة
 - المحاكم - الشرطة - وزارة التضامن االجتماعي

 المخرجات: تقریر بعدد القضایا التي تم انجازها
 مؤشرات األداء كمي\نوعي: عدد القضایا

 الجهة المعنیة: وزارة العدل
 الجهة المساندة: األمم المتحدة - الداخلیة - التضامن

 سبل المتابعة والتقییم: التقریر الدوري
 

:2017-2015  
 األنشطة المقترحة: عقد دورات تدریبیة لألطباء الشرعیین

 المخرجات: التقاریر الدوریة
  مؤشرات األداء كمي\نوعي: عدد الدورات وعدد المتدربین

 الجهة المعنیة: وزارة العدل
 الجهة المساندة: األمم المتحدة

  سبل المتابعة والتقییم: التقریر الدوري
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:2017-2015  

خالل من والفتیات النساء ضد العنف جرائم مع التعامل في القضائیة السلطة كفاءة تعزیز المقترحة:                 األنشطة
  الدورات التدریبیة المستهدفة للسادة القضاة وأعضاء النیابة

 المخرجات: تقاریر عن الدورات التدریبیة
 مؤشرات األداء كمي\نوعي: عدد الدورات وعدد المتدربین (الدلیل التدریبي واإلجرائي)

 الجهة المعنیة: وزارة العدل
 الجهة المساندة: األمم المتحدة

 سبل المتابعة والتقییم: التقریر الدوري
 

:2017-2015   
الشرعي والطب القانون إنفاذ وجهات النیابات على توزیعه یتم وتدریبي إجرائي دلیل المقترحة:إعداد               األنشطة

  حول كیفیة التعامل األمثل مع قضایا العنف ضد المرأة
 المخرجات: الدلیلین

  مؤشرات األداء كمي\نوعي: عدد القضایا التي تم الفصل فیها بالطرق المثلى وعدد المتدربین وعدد الدورات
 الجهة المعنیة: وزارة العدل

  الجهة المساندة: األمم المتحدة
 سبل المتابعة والتقییم: التقریر الدوري

 
:2017-2015  

 األنشطة المقترحة: عقد دورات تدریبیة لتدریب المدربین إلعداد كوادر وطنیة
 المخرجات: فریق تدریبي متخصص

  مؤشرات األداء كمي\نوعي: عدد الدورات - عدد المتدربین
 الجهة المعنیة: وزارة العدل

 الجهة المساندة: األمم المتحدة
 سبل المتابعة والتقییم: التقریر الدوري

 
:2017-2015  

- شرطة (ضابط المرأة ضد العنف ضحایا لنجدة االنتقال سریعة متخصصة وحدات إنشاء المقترحة:                األنشطة
 طبیب شرعي - طبیب نفسي)

  المخرجات: التنسیق بین الجهات
 مؤشرات األداء كمي\نوعي: عدد القضایا التي استفادت من ذلك التنسیق

 الجهة المعنیة: وزارة العدل
 الجهة المساندة: األمم المتحدة - وزارة التضامن االجتماعي
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 سبل المتابعة والتقییم: التقریر الدوري
 

أن على فیها، الفصل بسرعة المرأة ضد العنف قضایا في للنظر خاصة دوائر تخصیص :2 الفرعي                  الهدف

 تتولى نیابة األسرة التحقیق في جرائم العنف ضد المرأة

 

:2017-2015  
مناهضة إدارة خالل من المرأة ضد العنف بقضایا المتعلقة األحكام تنفیذ ورصد متابعة المقترحة:                األنشطة

 العنف ضد المرأة بقطاع حقوق اإلنسان بوزارة العدل
 المخرجات: تقریر رصد دوري نصف سنوي وربطه بقاعدة البیانات اإللكترونیة

 مؤشرات األداء كمي\نوعي: عدد القضایا التي تم رصدها
 الجهة المعنیة: وزارة العدل

 الجهة المساندة: األمم المتحدة - النیابة العامة
 سبل المتابعة والتقییم: التقریر الخاص بالرصد

 
:2017-2015  

 األنشطة المقترحة: تجهیز عدد من المحاكم لتكون مالئمة لنظر قضایا العنف ضد المرأة
 المخرجات: عدد القضایا التي تم نظرها بهذه المحاكم

 مؤشرات األداء كمي\نوعي: عدد ثالثة محاكم
 الجهة المعنیة: وزارة العدل

 الجهة المساندة: األمم المتحدة
 سبل المتابعة والتقییم: تقاریر بعدد القضایا التي یتم نظرها بهذه المحاكم

 
:2017-2015  

 األنشطة المقترحة: ربط نیابات األسرة وقطاع حقوق اإلنسان بأجهزة الحاسب اآللي وشبكاته
 المخرجات: شبكة إلكترونیة متصلة بالجهات المتعاملة

 مؤشرات األداء كمي\نوعي: سرعة الرصد
 الجهة المعنیة: وزارة العدل

 الجهة المساندة: األمم المتحدة
 سبل المتابعة والتقییم: تقاریر الرصد

 
 

  2.2 - محاولة للمتابعة والمراقبة: حصاد عام من عمر االستراتیجیة
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ملحوظا تغییرا تتضمن التي األنشطة باستثناء أعاله المذكورة واألهداف األنشطة من تنفیذه تم ما معرفة                 یصعب
حتى تتحقق لم أهداف وهي العنف من للناجیات إحالة نظام تفعیل أو التحرش جرائم لمرتكبي سجن إنشاء                   مثل
تقاریر إرسال " على یعتمد أغلبها أن إال نشاط لكل وتقییم متابعة آللیات االستراتیجیة إقرار من فبالرغم                   اآلن.
هذه كانت إن فحتى واإلطالع. للنشر متاحا كان وإن التقریر ستتلقى التي الجهة هي من تحدید دون                   دوریة"
والجهة للنشاط المنفذة الجهة من إال تقییمها یتم وال منشورة غیر تقاریر فهي بالفعل وترسل تعد                  التقاریر
المجلس نشر وعدم للمراقبة آلیة أي غیاب ظل في بالتالي، للمرأة). القومي (المجلس لالستراتیجیة                المصممة
بعض رصد النسویة" للدراسات "نظرة حاولت العام، خالل إنجازه تم ما حول جامعة تقاریر أیة للمرأة                  القومي
الخطوات أن مالحظة یمكننا النساء. ضد العنف لمناهضة الماضي العام خالل اتخاذها تم التي                الخطوات
نطاق في تقع الزالت أنها إال 2017 عام ألنشطة مطابقة جمیعها لیست أدناه سردها سیتم التي                  والسیاسات
جانب إلى االستراتیجیة لتنفیذ المتخذة الخطوات جمع من الهدف عملها. مجاالت وفي الوطنیة               االستراتیجیة
ضد العنف مناهضة وسیاسات بالخدمات الخاصة المعلومات إتاحة محاولة هو ذاتها، حد في المراقبة                أهمیة

 النساء في مصدر واحد للمهتمات\ین بالقضیة.
 

الشرعي الطب مصلحة عنها أعلنت التي المرأة ضد العنف عیادة تفعیل تم والخدمات الحمایة مستوى على                  أوال،
مصلحة رئیس الحمید، عبد هشام الدكتور من منشور عنها أعلن التي العیادة هذه من والهدف عام. حوالي                   منذ
أن حیث الجنسي واالعتداء االغتصاب حاالت في جمعها وسرعة األدلة حفظ على الحرص هو الشرعي،                 الطب
األسبوعیة. واإلجازات الرسمیة العطالت في تعمل وال عصرا الثالثة في أبوابها تغلق الشرعي الطب                مصلحة
اإلجازات أیام في حتى اللیل منتصف بعد عشر الثانیة حتى یومیا فتعمل النساء ضد بالعنف المختصة العیادة 8                  أما

القاهرة نطاق سوى تغطي ال أنها منها اإلشكالیات، بعض من العیادة تعاني الرسمیة. والعطالت                واألعیاد
عدد قلة إلى ذلك ویرجع الشرعیات الطبیبات عدد في نقص من تعاني كما والقلیوبیة)، والجیزة (القاهرة                  الكبرى
أن إال اإلمكانیات ومحدودیة القصور أوجه بعض من بالرغم . الجمهوریة مستوى أعلى الشرعیات 9              الطبیبات

مصلحة بأداء المتعلقة اإلشكالیات بعض بتفادي یسمح الجنسي العنف جرائم من للناجیات مخصصة عیادة                وجود
في الجنسي العنف قضایا سیر یعطل مما والسبت الجمعة أیام المصلحة غلق مثل الماضي، في الشرعي                  الطب
سلبا التأثیر أو األدلة فقدان إلى أیضا االنتظار هذا یؤدي وقد النیابة، من طلبه بعد الشرعي الطب تقریر                    انتظار
مع للتعامل تأهیال أكثر وطبیبات أطباء بوجود المختصة العیادة وجود یسمح كما للناجیة. النفسیة السالمة                 على
مع التعامل على العیادة وطبیبات أطباء تدریب یتم أن المستهدف من كان وقد الجنسي. العنف من                  الناجیات
هناك أن إال 2017 في العیادة إنشاء على االستراتیجیة تنص ال وبینما وطبیا. نفسیا العنف من                  الناجیات
أنشطة ومنها محوریا، بها العیادة وجود سیكون العنف من الناجیات ودعم الشرعي بالطب خاصة                إجراءات
الناجیات لنجدة االنتقال سریعة متخصصة وحدات وإنشاء الشرعیین األطباء بتدریب المتعلقة التدخالت              محور

  من العنف الجنسي  والتي تشمل ضباط الشرطة واألطباء الشرعیین والنفسیین.
   

 أ حیانا تسمى رسمیا عیادة العنف األسري، لكنها تقبل جمیع حاالت العنف ضد النساء-8
  تعاني مصلحة الطب الشرعي من قلة عدد العاملین بها بشكل عام، فهناك حوالي 104 طبیب شرعي فقط على مستوى الجمهوریة.-9
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وحدات افتتاح المدني المجتمع منظمات بعض مع بالتعاون للمرأة القومي المجلس استكمل أخرى، ناحیة                ومن
العنف لمناهضة افتتاحها تم وحدة أول كانت الحكومیة. المصریة الجامعات ببعض والعنف التحرش               مناهضة

 والتحرش أعلن عنها د. جابر نصار رئیس جامعة القاهرة عام 2014 .
أخرى جامعات في للعنف وحدات افتتاح في بالمساهمة القومي المجلس قام القاهرة، بجامعة الوحدة إنشاء بعد                  
.2017 مایو 8 یوم المنیا بجامعة العنف لمناهضة جدیدة وحدة افتتاح ثم وأسیوط. شمس عین جامعة 10                 مثل

القائم والتمییز التحرش من وخالیة أمانا أكثر بیئة خلق إلى األخرى الجامعات في نظیراتها مثل الوحدة                  وتهدف
  على أساس النوع.

وتعمیم المجاالت كافة في النساء ضد العنف مناهضة نحو هامة خطوة الجامعات في العنف وحدات                 تعتبر
افتتاحها تم التي الوحدة إدارة إسناد تم المثال سبیل فعلى اإلشكالیات، بعض من تعاني أنها من بالرغم                   القضیة،

  بالمنیا مؤخرا إلى أساتذة من الذكور فقط منهم رئیس الجامعة وعمید كلیة الحقوق.
  

المجلس كان التشریعات، صعید على خطوة. من أكثر هناك كان والتشریعات السیاسات مستوى على                ثانیا،
وتلقي لمناقشته المدني المجتمع منظمات من عدد ودعا النساء ضد للعنف موحدا قانونا أعد قد                 القومي
بإرسال المجلس قام وقد باالستراتیجیة. الحمایة محور من فرعي هدف أول علیه ینص ما وهو                 المالحظات
مناقشة تتم أن المفترض من . 2016 نوفمبر في الصحف بعض ونشرته النواب مجلس إلى القانون 11                مسودة

سعي للمرأة، القومي المجلس رئیسة مرسي، د.مایا إعالن مع خاصة وجیزة فترة في المجلس في                 القانون
أعّد كما والمواریث. الشخصیة األحوال مدونة قانون جانب إلى 2017 عام خالل للعنف قانون لتبني                 المجلس
العالمي المرأة یوم في الرئیس على عرضها وتم "2030 المرأة تمكین "استراتیجیة أیضا للمرأة القومي                 المجلس
مرصد المجلس وسیصمم الحمایة"، – االجتماعى – االقتصادى – السیاسى "التمكین هم محاور 4                وتتضمن
تحاصرهم حقیقیة إشكالیة هناك أن إال الخطوات هذه أهمیة من بالرغم . االستراتیجیة تنفیذ لمتابعة 12               متخصص

رؤیة لتنفیذ منه بد ال أمر هو النساء ضد للعنف قانون فتبني حولهم. المجتمعي والحوار الشفافیة نقص                   وهي
جرائم توصیف من بدایة الموجودة، التقاضي آلیات وتحسین الظاهرة هذه یخص فیما التشریعي لإلصالح                شاملة
أشكال بعض بتجریم مرورا الحالي، العقوبات قانون في القاصرة التوصیفات من بدال دقیق بشكل نفسها                 العنف

 "افتتاح وحدة لمناهضة العنف ضد المرأة بجامعة المنیا". الوفد-البوابة اإللكترونیة. 9 مایو 2017.-10
https://alwafd.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%80%D8%
A7%D8%AA/1512225-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%88%D8%AD
%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D

9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A
3%D8%A9-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%

D9%86%D9%8A%D8%A7  
 "الوطن" تنشر نص قانون "العنف ضد المرأة" المقدم من المجلس القومي للمرأة". الوطن. 30 نوفمبر 2016.-11

http://www.elwatannews.com/news/details/1638384  
 

 "القومى للمرأة": عرض استراتیجیة تمكین المرأة 2030 على الحكومة لتنفیذها" الیوم السابع.22 مارس 2017.-12
http://www.youm7.com/story/2017/3/22/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%89-%D
9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D8%
B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%85

%D9%83%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-2030-%D8%B
9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%84%D

8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%87%D8%A7/3156363  
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https://alwafd.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%80%D8%A7%D8%AA/1512225-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://www.youm7.com/story/2017/3/22/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%89-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-2030-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%87%D8%A7/3156363
http://www.youm7.com/story/2017/3/22/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%89-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-2030-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%87%D8%A7/3156363
http://www.elwatannews.com/news/details/1638384
https://alwafd.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%80%D8%A7%D8%AA/1512225-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://www.elwatannews.com/news/details/1638384
https://alwafd.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%80%D8%A7%D8%AA/1512225-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://alwafd.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%80%D8%A7%D8%AA/1512225-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://alwafd.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%80%D8%A7%D8%AA/1512225-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://www.youm7.com/story/2017/3/22/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%89-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-2030-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%87%D8%A7/3156363
http://www.youm7.com/story/2017/3/22/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%89-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-2030-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%87%D8%A7/3156363
https://alwafd.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%80%D8%A7%D8%AA/1512225-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7
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األسري العنف أشكال وبعض الزوجي، االغتصاب مثل حالیا القانون یجرمها ال التي النساء ضد                العنف
بیاناتهن وسریة الناجیات خصوصیة بحمایة الخاصة المصاحبة واآللیات للعنف محاكم إلنشاء وصوال              وغیرها،
سیفتح النساء ضد للعنف قانون فتبني ذلك، إلى باإلضافة االستراتیجیة). أهداف بعض أیضا علیه تنص ما                  (وهو
وآلیات محتواها وتطویر العنف لمناهضة الدولة استراتیجیات لمراجعة مدخال یكون فقد منه، أبعد هو لما                 بابا
بالفعل قانون مشروع أعد قد للمرأة القومي المجلس كان وبینما الجدید. القانون نصوص على بناء                 مراقبتها
بشكل المجتمعي للحوار طرحه یتم لم أنه إال النواب، لمجلس تقدیمه وتم النساء ضد العنف أشكال كل                   لمناهضة

  واسع، وال تتوافر معلومات شفافة حول أن تم مناقشته في مجلس النواب.
 

لتشكیل عزمه عن أعلن قد بأسیوط للمرأة القومي المجلس كان باالستراتیجیة ، المتعلقة السیاسات یخص                فیما
قد ما وهو ،2017 ینایر في منهجي بشكل تنفیذها وتقییم لمراقبة بأسیوط الوطنیة لالستراتیجیة متابعة                 لجنة
أنه إال االستراتیجیة، لمتابعة وشفافة واضحة آلیات من نسویة منظمات عدة به طالبت ما نحو أولى خطوة                   یشكل
ورش عدة 2017 مارس شهر في للمرأة القومي المجلس عقد كما اللجنة. عمل حول أخرى أخبار تداول یتم                    لم

. 13  ببني سویف وأسیوط عن تفعیل االستراتیجیة الوطنیة لمناهضة العنف ضد المرأة

 
غیر أو منفذة غیر إما 2017 لعام المقررة الخطة باقي تظل رصدها، من تمكنا التي الخطوات هذه عدا                    فیما
ال التي واإلشكالیات أعاله إلیها اإلشارة تم والتي المتخذة باإلجراءات المتعلقة اإلشكالیات جانب إلى عنها.                 معلن
الشرطة أقسام في الخصوصیة انعدام أو اإلجراءات بطء مثل للناجیات المقدمة الخدمات في قائمة                تزال

 والنیابات وعدم توافر الخدمات الطبیة الالزمة.
أخبار هي العنف مناهضة حول األخبار وتظل والشفافیة. بالمتابعة المتعلقة تلك هي األكبر اإلشكالیة تظل                 
الفترة في تتم ال األنشطة هذه بعض أن كما االستراتیجیة. تنفیذ إطار في أغلبها عن اإلعالن یتم ال                    متناثرة
هذه تشكل ال االستراتیجیة. في المحددة تلك عن مختلفة جهات قبل من تنفیذها یتم أو لها المحددة                   الزمنیة
تكرار یتم ال حتى للخطة تعدیل أو مراجعة أي دون تطبیقها هي المشكلة ولكن ذاتها حد في مشكلة                    التغییرات

  العمل أو تضاربه، وحتى یكون تقییم االستراتیجیة وفاعلیة السیاسات المقترحة ممكنا.
 
 

  3- التوصیات المقترحة

مسبقا، إلیها اإلشارة تم التي والعام الخاص المجالین في الجنسیة واالعتداءات المتكررة العنف أحداث ظل                  في

  نقترح التوصیات اآلتیة:

 أوال: مراجعة االستراتیجیة الوطنیة لمكافحة العنف ضد المرأة وتعدیلها طبقا ل :-

وما واالغتصابات الجنسیة االعتاداءات تكرار وألسباب األخیرة الفترة في االستراتیجیة لتنفیذ شفاف تقییم (1              

  یعقبها من قصور في الخدمات المقدمة من قبل الدولة،

 "الیوم.. "قومي المرأة" بأسیوط یفتتح فعالیات "استراتیجیة مكافحة العنف".  الوطن. 15 ینایر 2017.-13
http://www.elwatannews.com/news/details/1780532  
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 2) عدم تضاربها أو تكرار محاور عملها مع استراتیجیات الدولة األخرى مثل استراتیجیة 2030

مختصة نیابات أو محاكم إنشاء مثل إجراءات من یصاحبه قد وما للعنف موحد قانون مشروع تبني إمكانیة (3                  

  للعنف.

 

 

أوصى قد النسویة المنظمات من عدد وكان وتعدیلها، االستراتیجیة مراجعة بعد والتقییم للمراقبة آلیة إقرار                  ثانیا:
  بالخطوات التالیة الستحداث آلیة منتظمة للمتابعة والتقییم :

  
كل من إثنین (ة)أو ممثل من: مكونة االستراتیجیة لمتابعة للجنة للمرأة القومي المجلس تشكیل ضرورة -1                

من وممثالت\ین اإلنسان لحقوق القومي المجلس من وممثل(ة) االستراتیجیة مضمون في مدرجة هیئة أو                وزارة

 منظمات المجتمع المدني التي تعمل على العنف ضد النساء. وییسر نشاط تلك اللجنة المجلس القومي للمرأة.

 

 وتشمل مهام اللجنة:

مهمتها لجنة وجود هو فالهدف الوطنیة: االستراتیجیة تنفیذ بها المنوط والهیئات الوزارات أداء وتقییم مراقبة -                

اللجنة هذه عمل وینسق یشكل وأن ومنهجي، منظم بشكل االستراتیجیة تفعیل على والرقابة اإلشراف                الرئیسیة

المتابعة لجنة وجود یعزز كما بتنفیذها. والمعنیة االستراتیجیة أطلقت التي الجهة باعتباره للمرأة القومي                المجلس

اللجنة أعضاء یكون بحیث االستراتیجیة تطبیق یخص فیما الدولة ومؤسسات الوزارات داخل الذاتیة الرقابة                مبدأ

 مسئولون أمامها عن متابعة وتقییم أداء الجهة التي یمثلونها.

بمتابعة خاصة للمرأة) القومي المجلس دوریتها (یحدد للجنة تقاریر بتقدیم المتابعة لجنة في عضو كل یقوم -                 

 وتنفیذ االستراتیجیة. ویحدد دوریة اجتماعات اللجنة المجلس القومي للمرأة.

والهیئات الوزارات تقاریر (1 على: یعتمد االستراتیجیة تطبیق عن سنوي تقریر بإصدار المتابعة لجنة تقوم -                

تضمن تقییم استمارات وجود عبر إشراكهم ویمكن أنفسهن الخدمة متلقي آراء (2 االستراتیجیة، بتنفیذ                المعنیة

الطب ومصلحة العامة والمستشفیات اآلمنة (البیوت لهم المقدمة الخدمات أماكن في والخصوصیة              السریة

ومقترحات للشكاوى مساحة وتخصیص إلخ) العنف، مكافحة وحدات وباألخص الشرطة وأقسام             الشرعي

تقریرها كتابة عند االعتبار بعین ألخذها االستمارات تلك وتفریغ حصر عن مسؤولة اللجنة وتكون                التحسین،

من المستفیدین إشراك یتم بل فقط، الذاتیة المراقبة على اللجنة تقریر اعتماد عدم اآللیة تلك تضمن                  السنوي.

 الخدمة وهو ما یضمن متابعة وتقییم أكثر فاعلیة.
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وتقوم التقریر لنتائج طبقا االستراتیجیة وتعدیل لتطویر السنوي تقریرها في توصیات بتقدیم المتابعة لجنة تقوم -                

المختلفین. الفاعلین واقتراحات التقریر في الصادرة للتوصیات طبقا سنویا االستراتیجیة بتعدیل المتابعة              لجنة

ومن الدولة مؤسسات داخل "العنف إدراج ضرورة إلى المدني المجتمع منظمات بعض نبهت المثال، سبیل                 على

ویتضمن مكافحته؛ یجب والذي النساء تواجهها التي العنف أشكال ضمن االستراتیجیة في الدولة" مؤسسات                قبل

العمل أماكن داخل والعامالت الموظفات ضد الجنسي العنف مثل نفسها المؤسسات في الممارس العنف                ذلك

حق في الدولة مؤسسات بعض من الممارس العنف وكذلك لالغتصاب)، وصوال التحرش من (بدءا                الرسمیة

المتكرر االقتراح هذا على بناء بالتالي، االحتجاز). وأماكن والتظاهرات التجمعات في (مثال المواطنات               بعض

مضمون تعدیل یكون وأن العنف، من النوع هذا لتشمل االستراتیجیة مضمون تعدیل المتابعة للجنة                یمكن

المقترحات على واالطالع التوصیات وكتابة التقریر إصدار بعد بها تقوم للجنة سنویة مهمة هو                االستراتیجیة

  المختلفة.

 

المتابعة وآلیات مؤشرات وتعدیل بوضع - والمتابعة التقییم خبراء بعض مع بالتعاون - المتابعة لجنة تقوم -                 

العیوب تالفي یتم بحیث المنقضیة المرحلة نتائج علي بناًء للقیاس وقابلة وعملیة ومفصلة واضحة تكون                 بحیث

  في المؤشرات واآللیات السابقة للمتابعة.

لجنة أعضاء باقي مع بالتعاون للمرأة القومي المجلس من عام كل نهایة في مفتوح صحفي مؤتمر تنظیم یمكن -                   

أو والتوصیات والصعوبات المحققة االنجازات حیث من االستراتیجیة متابعة نتائج عن فیه یعلن               المتابعة

  التعدیالت المقترحة لتطویر االستراتیجیة في السنة المقبلة.

 

باالستراتیجیة المعنیة والهیئات الوزارات من هیئة أو وزارة لكل اإللكتروني الموقع على جزء تخصیص -2               

األنشطة ضمن كانت سواء النساء، ضد بالعنف المتعلقة وباألخص بالنوع، المتعلقة األنشطة جمیع على                یحتوى

 المنصوص علیها في االستراتیجیة أم ال.

  

وذلك لها والترویج عنها اإلعالن طریق عن النساء ضد العنف لمناهضة وطنیة استراتیجیة بوجود التوعیة -3                

تتضمن وقد االستراتیجیة، لهن تضمنها التي بحقوقهن والمطالبة بتطبیقها للدفع أنفسهن النساء تحفیز یتم                حتى

مثل لالستراتیجیة طبقا الدولة توفرها التي المختلفة للخدمات اللجوء على النساء تشجیع الدعائیة الحملة                هذه
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للمرأة القومي بالمجلس الشكاوى مكتب إلى واللجوء إلخ. العنف، مكافحة ووحدات (shelters) اآلمنة               البیوت

 لإلبالغ عن أي انتهاكات بما فیها تلك التي قد تحدث بداخل مؤسسات الدولة أو الخدمات المقدمة منها.

 

تخصیص من یتمكن بحیث للمرأة القومي المجلس قبل من للنوع المستجیبة الموازنة تطویر على العمل -4                

 الموارد المالیة الالزمة من میزانیة الدولة لتطبیق محاور االستراتیجیة المختلفة.

 

مع تشاوریة لقاءات لعقد متابعة لجنة تنظیم یمكن المتابعة، لجنة في المدني للمجتمع ممثلین وجود جانب إلى -5                  

 منظمات المجتمع المدني المهتمة بتطبیق االستراتیجیة، لضمان إشراك أوسع للمجتمع المدني بتنوعاته الداخلیة.

 

هو للمرأة القومي المجلس أن حیث ملزمة، غیر كونها هو االستراتیجیة تنفیذ معوقات أهم من أوسع، سیاق                   في
والتي للمرأة القومي بالمجلس الخاصة الالئحة تعدیل ضرورة على التأكید المهم فمن لذلك فقط. استشاري                 مجلس
من ومتابعة تقصي لجان تشكیل في وطنیة كآلیة بدوره القیام من تمكنه تضمن بصورة وصالحیاته سلطاته                  تنظم
ضد واالنتهاكات القصور عن والكشف بالنساء، المعنیة الوطنیة واالستراتیجیات القرارات بمتابعة القیام              شأنها
للنوع، مستجیبة موازنات وجعلها بالدولة العامة الموازنات تحدید في مشاركته إلى باإلضافة كانت، أینما                النساء
واقع إلى النساء بقضایا الخاصة الوطنیة واالستراتیجیات الدستوریة االستحقاقات تحول شاملة منظومة              وتفعیل

 ملموس.
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