
 

 
 

تقرير حول االستراتيجية الوطنية للقضاء علي العنف ضد المرأة  

2015-2020 

 الملخص التنفيذي 

.. و التى تم اعتمادها في عام  2020-2015أطلقت مصر االستراتيجية الوطنية للقضاء على العنف ضد المرأة 

ومتكامل لتنسيق وتوحيد جميع جهود الجهات المعنية  باعتبارها خطوة فارقة تهدف إلى بدء نهج شامل    2015

  .. للعمل على إنهاء العنف ضد المرأة

وباعتبار أن المجلس القومى للمرأة هو اآللية الوطنية المعنية بشئون المرأة في مصر فقد اختص وُفوض  

ومنظمات المجتمع المدني،    بقيادة عملية صياغة االستراتيجية بالتنسيق الكامل مع الوزارات التنفيذية المختلفة، 

والخبراء في مجال المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.. وتم تبني االستراتيجية من قبل رئيس الوزراء وأكثر  

وزارة ومجالس معنية وكيانات غير حكومية ومنظمات المجتمع المدني .. والتزم الجميع بالعمل على    12من  

  ..تنفيذ خطة عملها الخمسية 

االستراتيجية خطوة هامة لكونها تعد ترجمة لمواد الدستور المصري إلى أفعال على أرض الواقع وتحديدُا  وتعتبر  

أن صياغة     11المادة   .. فضاًل عن  العنف"   المرأة من جميع أشكال  بحماية  الدولة  التى نصت على "تلتزم 

تفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز  االستراتيجية تمت بناءا على التزام مصر بإعالن ومنهاج عمل )بيجين( وا

 .ضد المرأة )سيداو(

واسعة   اعالمية  بتغطية  الوزراء  رئيس  برعاية  ضخم  صحفي  مؤتمر  خالل  االستراتيجية  إطالق  تم  وقد  هذا 

 .وبمشاركة جميع أصحاب المصلحة على المستويين الوطني والدولي وبحضور منظمات المجتمع المدني

( األشكال المختلفة للعنف ضد المرأة  2020-2015االستراتيجية الوطنية للقضاء على العنف ضد المرأة )وتحدد  

 وتتضمن أربعة محاور رئيسية: 

 القانونية   المالحقة  محور التدخالت            محور الحماية              محور الوقاية    



 

 
 

 

 لمحة عن السياق العالمي والوطني 

شهدت فترة تنفيذ االستراتيجية الكثير من التغيرات سواءًا على الصعيد الوطني أو العالمي. فعلى الصعيد  

والتعهد بعدم ترك    2030خطة التنمية المستدامة لعام  ، تم اعتماد  2015العالمي، وبالتحديد في شهر سبتمبر  

مستدامة للمساواة بين الجنسين  أي شخص خلف الركب ، وتم تخصيص الهدف الخامس من أهداف التنمية ال 

وتمكين المرأة للتأكد من إدماج جميع شرائح المجتمع ) خاصة النساء والفتيات ( في خطط التنمية في حكوماتهم  

 .، لتمكينهن من المشاركة في تنمية بلدانهن دون مواجهة عنف أو تمييز

( كجائحة عالمية  19-كورونا )كوفيد    فيروس  (WHO) ، أعلنت منظمة الصحة العالمية2020وفي شهر مارس عام  

التعامل مع تداعياته ..  كما خاطرت هذه   أكثر الفئات عرضة في  استحوذت على العالم تارًكة النساء من بين 

الجائحة بإنجازات أهداف التنمية المستدامة .. ففى الوقت الذى اثبتت التجارب السابقة في مثل هذه األزمات  

أكثر   والفتيات  النساء  والعبء  أن  التوتر  مستوى  ارتفاع  بسبب  ضدهن  العنف  ممارسات  من  للمزيد  عرضة 

باتت أمًرا ال مفر منها نظًرا   المرأة  العنف ضد  أن ممارسات  لتؤكد ذلك حيث  النفسي.. وجاءت جائحة كورونا 

المزيد  إلجراءات اإلغالق والحجر الصحي اللذين تحتم فرضهما الحتواء الجائحة. ولقد وضعت تداعيات الجائحة  

من األعباء االقتصادية على األسر .. مع عواقب مؤسفة من المحتمل ان يكون لها أثر كبير على النساء والفتيات  

الدراسة، وزواج األطفال، والختان وغيرها من الممارسات   مثل زيادة مستوى العنف المنزلي، واالنقطاع عن 

 .الضارة 

سية داعمة ومساندة لقضايا المرأة .. وقد بدأت مالمح  وعلى الصعيد الوطني، فإن مصر تحظى بقيادة سيا 

هذ المساندة بزيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لسيدة تعرضت للتحرش في شهر  

.. وهذا التحرك أوضح نهج الدولة المصرية و موقفها الحاسم نحو تلك الجرائم. كما أعلن رئيس    2014يوليو  

عامًا المرأة المصرية، مما حفز جميع الجهات المعنية على تسريع جهودهم    2017ة عام  جمهورية مصر العربي 

 .خاصة في مجال القضاء على العنف والتمييز ضد المرأة

من قبل السيد    2017في عام    2030االستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية  وعالوة على ذلك، تم اعتماد  

الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتوجيه واضح للحكومة المصرية لتبني جميع عناصرها واعتبارها  



 

 
 

بمثابة وثيقة العمل الحكومية لألعوام القادمة لتنفيذ كافة البرامج واألنشطة الخاصة بتمكين المرأة والمساواة  

تكافؤ الجنسين وتعزيز مبدأ  استراتيجيتها    بين  العالم تطلق  أول دولة على مستوى  بما جعل مصر   ، الفرص 

بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة.. كما تتسق االستراتيجية بشكل كامل    2030الوطنية لتمكين المرأة  

  للتنمية المستدامة، وخاصة فيما يتعلق بالهدف اإلنمائي رقم   2030" وأهداف أعمال  2030رؤية مصر  مع " 

 ( "المساواة بين الجنسين" والمؤشرات المحددة للهدف الخامس االتية: 5)

المجالين    )القضاااااء على كافة أشااااكال العنف ضااااد النساااااء والفتيات في كل مكان، وفي  5.2الهدف   •

 (.واالستغالل الجنسي وغير ذلك من أنواع االستغالل االتجار بالبشر العام والخاص، بما في ذلك

القضااااااء على جميع الممارساااااات الضاااااارة، من قبيل زواج األطفال والزواج المبكر والزواج    5.3الهدف   •

 .  )ختان اإلناث(القسري، وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث 

محور خاص    2030تضااااامنت االساااااتراتيجية الوطنية لتمكين المرأة    المواءمة واالتساااااق فقد ولضااااامان تحقيق  

، وهو المظلة الرئيساية لجميع أعمال خطة العمل الخاصاة  لحماية المرأة من جميع أشاكال العنف والتمييز ضادها 

 (.2020- 2015باالستراتيجية الوطنية للقضاء على  العنف ضد المرأة )

"ورقة  ، فإن مصار تعد الدولة األولى على مساتوى العالم التي أصادرت  19-واساتجابة لتداعيات فيروس كوفيد

البرامج والسااياسااات المقترحة بشااأن خطة مصاار لالسااتجابة السااريعة لالحتياجات الخاصااة بالمرأة أثناء انتشااار  

لمرأة خالل الجائحة، لمساااااااعدة المعنيين من ، وتضاااااامنت تحلياًل للوضااااااع الراهن لفيروس كورونا المساااااتجد" 

مؤساااااساااااات الدولة في اتخاذ تدابير االساااااتجابة الالزمة والمراعية الحتياجات المرأة، والتي شاااااملت اساااااتجابة  

"مرصد السياسات    كما أطلقت الحكومة المصريةلتداعيات العنف ضد النساء والفتيات الذي صاحب الجائحة ..   

 لرصد تنفيذ تلك السياسات. والبرامج المستجيبة الحتياجات المرأة خالل جائحة فيروس كورونا المستجد"

 

؟ تم تنفيذ االستراتيجية كيف  

، تم توقيع 2015وخطة عملها في ابريل  االساااتراتيجية الوطنية للقضااااء على العنف ضاااد المرأة  بمجرد اعتماد  

إلضفاء الطابع المؤسسي على  اهم مع مختلف الوزارات والمجالس والجهات المعنية  العديد من  مذكرات التف

كماا تم تشاااااااكيال لجناة تيسااااااايرياة مركزياة لتوجياه السااااااايااساااااااات والتحركات    االسااااااتراتيجياة وتنفيذ خطاة عملهاا.. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1


 

 
 

االساااااااتراتيجياة، عالوة على تشاااااااكيال لجناة تنفياذياة تضااااااام خبراء وممثلين لتنسااااااايق جهود تنفياذ خطاة عمال 

، بهادف إنتااج وتعزيز المنتجاات المعرفياة والبيااناات وجمع اإلحصاااااااااءات  2016االساااااااتراتيجياة وذلاك في عاام  

ري واألولويات الوطنية،  والتحليل باساتخدام األدوات والتقنيات الدولية التي تم تصاميمها وفًقا للساياق المصا

أطلقت مصار "مساح التكلفة االقتصاادية للعنف القائم على النوع االجتماعي" لدعم صانع الساياساات القائمة  

على األدلة أثناء التعامل مع العنف والتمييز ضد النساء والفتيات. وتعتبر مصر هي الدولة العربية األولى في  

من أجل التنفيذ الفعال لإلساتراتيجية    المنتجات المعرفية المالئمة   اجراء هذا المساح.. وقد ساهل المساح توفير

 ورصدها .

  و اتخذ المجلس القومي للمرأة خطوات نحو توطين اساااتراتيجية القضااااء على العنف ضاااد المرأة وخطة عملها

 2016/2017خالل العام 

المرأة وتحدياتها، وإدماج    إلى إجراءات   ترجمة االستراتيجيات بهدف   من أهداف    5الهدف  تستجيب الحتياجات 

المستدامة ألجندة   جميع    2030التنمية  فروعه في  من خالل  المجلس  عقد  حيث  االستراتيجية،  تنفيذ  ضمن 

محافظات الجمهورية ورش عمل ومجموعات نقاش لمناقشة االحتياجات والتحديات واآلفاق المطلوبة.. وجاءت  

المعنية بتمكين المرأة،  مشاركة منظم الوزارات والجهات  المحلية واإلدارات المحلية في  المجتمع المدني  ات 

 تأكيدًا على استناد تنفيذ خطة العمل على نهج تشاركي وبعد محلي مدروس. 

ومن ناحية أخرى، عمل المجلس القومي للمرأة على تطوير مجموعات عمل على المستوى المحلي من أجل:  

( إدراج  4( اقتراح حلول عملية وواقعية، 3( رفع التقارير إلى السلطات التنفيذية المركزية، 2تحديات، ( معالجة ال1

معنية،   جهة  لكل  السنوية  العمل  خطة  الحلول ضمن  الوقاية  5هذه  لخدمات  وقدرات  منافذ  وتعيين  رسم   )

علة المحلية مع السياسات الدولية  والحماية واالستجابة الحالية وقد كان ضمان وتسهيل الترابط بين الجهات الفا

إلى   رؤية االستراتيجية ووظائفها  لتقسيم وتحديد  المركزي خطوة حاسمة  المصرية والسياق  واالستراتيجيات 

 إجراءات متجاوبة بطريقة متكاملة. 

 

 

 الملخص التنفيذي



 

 
 

 والمتابعةالرصد والتقييم 

إلزامًيا حتى تتمكن من تقييم كل خطوة وتحديث السااااااياسااااااات  إن وجود نظام رصااااااد وتقييم قوي هو أمًرا  

لتتناسااب مع اإلطار العالمي والوطني. ومن اجل ضاامان التنفيذ السااليم والدقيق لالسااتراتيجية تم إنشاااء 

 العديد من آليات الرصد والتقييم االتية:

 ( إنشاء وحدة مكافحة العنف ضد المرأة داخل المجلس القومي للمرأة.1

 لجان تيسيرية وتنفيذية لمتابعة االستراتيجية وسير تنفيذ خطة عملها. ( تشكيل2

( لرصاااد التقدم ومؤشااارات االساااتراتيجية الوطنية لتمكين المرأة  ENOW( إنشااااء مرصاااد المرأة المصااارية )3

 ، وتحديدا المؤشرات في إطار محور حماية المرأة من جميع أشكال العنف والتمييز.2030

نتظمة بين المجلس القومي للمرأة ومجلس الوزراء المصااااري على النحو المبين في  ( اجتماعات دورية وم4

 االستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية لضمان تنفيذها .

 ( اجتماعات دورية رسمية مع وحدات تكافؤ الفرص داخل الوزارات المعنية.5

لمجلس القومي للمرأة بمااا في ذلااك  ( اجتماااعااات منتظمااة وحوار مفتوح مع منتاادى المجتمع الماادني بااا6

 المنظمات النسائية المتخصصة.

 ( إنشاء فرق العمل المحلية وإصدار تقارير المحافظات المحلية الدورية.7

  ( خطابات رسمية منتظمة من الوزارات التنفيذية.8

 المستجد  ( إطالق مرصد السياسات والبرامج المستجيبة الحتياجات المرأة خالل جائحة فيروس كورونا9

للعمل المنجز في إطار اساتراتيجية العنف ضاد المرأة والفتاة، صادرت    الشافافية والمسااءلة الكاملين ولضامان  

 العديد من التقارير و تم نشرها بانتظام لتوعية الجمهور بما تم تحقيقه مثل:

مع قسااام خاص بحماية المرأة من العنف ضااادها يتضااامن جهود الحكومة    صااحيفة وقائع المرأة المصاارية  -

 المصرية.



 

 
 

متضاااامنة قساااام خاص عن جهود المجلس القومي  ومي للمرأة )حصاااااد(  التقارير الساااانوية للمجلس الق  -

 . للمرأة في القضاء على العنف ضد المرأة والفتاة

يوًما من األنشاااطة للقضااااء على العنف ضاااد المرأة"    16عالوة على ذلك، وخالل الحملة الدولية السااانوية "

المكثف الاذي تم خالل    نتاائج العمال عن المجلس القومي للمرأة    يعلن وباالتحادياد في يوم ختاامهاا من كال عاام، 

الذي تم احرازه في القضاااء على العنف ضااد النساااء والفتيات بشااكل عام خالل    والتقدم السانوي هذه الحملة  

 العام.

حول العنف ضد  مشاورات وحوارات منتظمة  ومن أجل نهج تنفيذ شامل، يقوم المجلس القومي للمرأة بإجراء  

الذي يضام المنظمات النساائية التي سااهمت في عقد  ظمات المجتمع المدني  مع منتدى من  النسااء والفتيات

ضامن   المدني مجموعة عمل فرعية مشااورات وحوارات منذ إطالق االساتراتيجية. كما شاكل منتدى المجتمع    10

 .للتركيز على العنف ضد النساء والفتياتنظامه 

 

حديات الرئيساية والدرو   ما الذي تم تحقيقه للنسااء والفتيات المراريات؟ ما  ي الت

 المستفادة؟

 الهدف من التقرير

 2020-2015تسليط الضوء على أهم نتائج االستراتيجية الوطنية للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات   •

عرض اإلنجازات واألنشطة التفصيلية المنفذة تحت كل محور من محاور االستراتيجية لتوفير أداة شفافة   •

 إنجازه وما هي الثغرات. للجمهور حول ما تم  

 .شرح عملية الرصد والتقييم التي تمت أثناء تنفيذ االستراتيجية •

 تحديد الخطوات المستقبلية الالزمة لالستمرار والبناء على الجهود المبذولة للقضاء على العنف والتمييز.  •

جمع إحصاءات وأبحاث  وعالوة على ذلك، وبعد إطالق هذا التقرير، سوف تصدر عدة دراسات وطنية تهدف إلى  

عن مدى وأسباب وآثار العنف ضد المرأة من أجل مواصلة تقييم األهداف والغايات وخطوط األساس الجديدة  

من مسح التكلفة االقتصادية    دراسة ثانية باستخدام أدوات منهجية علمية )مثل على سبيل المثال ال الحصر:  

 ( DHSللعنف ضد المرأة والمسح الديموغرافي الصحي 



 

 
 

 أبرز االنجازات 

 إطار قانوني قوي بشأن العنف ضد المرأة والفتيات 

تحظى الحكومة المصاارية بإطار تشااريعي قوي وخط أساااس لتبدأ به قبل إطالق االسااتراتيجية لضاامان العدالة  

 19االجتماعية وحماية جميع النسااااااء والفتيات دون أي تمييز ضااااادهن..حيث سااااانت الحكومة المصااااارية حوالي  

، من بينها: حماية األمهات المسااجونات،  2020-2015مراساايم وقرارات خالل فترة تنفيذ اسااتراتيجية   9قانوًنا و

وتجريم الختان، وفرض عقوبات صاااارمة وحذف أي إشاااارة الساااتخدام المبررات الطبية، وإدخال عقوبات لتجريم  

جريم تهريب المهاجرين، وتعديل قانون كل من روج أو دعا أو شااجع أو حرض على ارتكاب جريمة ختان االناث، وت

الميراث، وإصاادار قانون لحقوق األشااخاص ذوي اإلعاقة والجرائم اإللكترونية، وحماية بيانات ضااحايا العنف من 

 النساء وتجريم التنمر.

وتتجلى المساااااواة في الوصااااول إلى العدالة وإنفاذ تلك القوانين لحماية المرأة وال ساااايما من خالل البيانات  

واضاحة والشافافة الصادرة عن الجهات المعنية مثل النيابة العامة. وقد سهلت عملية التحول الرقمي وتوفير ال

خدمات الحكومة اإللكترونية نشار المعلومات المناسابة في الوقت المناساب للجمهور المصاري، األمر الذي حفز 

ا على اتخاذ اإلجراءات القانونية في حالة مواجهة أي شااا كل من أشاااكال العنف ضااادهن. كما قدم  النسااااء أيضاااً

المجلس القومي للمرأة للحكومة المصارية مقترح قانوًنا شااماًل للعنف ضاد النسااء والفتيات يتضامن تعريفات  

ألنواع مختلفة من العنف ضااااد النساااااء والفتيات ويوفر إطاًرا قانونًيا شاااااماًل للتعامل مع العنف ضااااد المرأة..  

المجلس القومي للمرأة عدة مشااورات وجلساات اساتماع مع مختلف أصاحاب    ولضامان النهج التشااركي، أجرى

 المصلحة والجهات قبل االنتهاء من مشروع القانون. 

 

  الخادماات   ومجموعاة   وطني   إحاالاة   مسااااااار   خالل  من  ومنساااااقاة   القطااعاات   ومتعاددة  متكااملاة   خادماات   توفير 

 المررية المرأة سالمة على االساسية التي تحافظ

ألنشااء "مركز الشاباك الواحد لحماية ضاحايا العنف من النسااء "   827/2021تم اصادار قرار مجلس الوزراء رقم  

 الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف"  



 

 

؛ "الحماية والصاااااحة    1(ESPحزمة الخدمات األسااااااساااااية العالمية )  -تكيفًا مع ساااااياقها الوطني    -طبقت مصااااار  

سااااء الالئي يتعرضااان للعنف "والتي تضااامنت: البروتوكول الطبي للرعاية الصاااحية  واالساااتشاااارة والقانون للن

للنساااااء المعرضااااات للعنف القائم على النوع االجتماعي في مصاااار ؛ معايير القضاااااة في التعامل مع جرائم 

لجرائم    العنف ضد المرأة ؛ دليل إجرائي للتعامل مع قضايا العنف ضد المرأة ؛ دليل االستجابة الفعالة للشرطة

العنف ضااااااد المرأة ؛ دليل محامي الضااااااحية لموظفي مكتب شااااااكاوى المجلس القومي للمرأة ؛ دليل عملي  

لمشااااغلي الخط الساااااخن لمكتب شااااكاوى النساااااء بالمجلس القومي للمرأة ؛ دليل عملي لوحدات مناهضااااة  

قضااااايا العنف ضااااد  العنف في الجامعات ؛ دليل تدريب المدربين لموظفي مكتب شااااكاوى النساااااء حول إدارة  

المرأة ؛ دليل تدريب المدربين لمقدمي الخدمات الصاااحية بشاااأن إدارة حاالت العنف ضاااد المرأة ؛ وحدة معدلة  

حول الخدمات االجتماعية إلدارة حاالت العنف ضاااااد المرأة وإرشاااااادات المالجت "دور االساااااتضاااااافة". وقبيل  

بروتوكواًل / دلياًل طبًيا لالسااتجابة الطبية للنساااء    االنتهاء من االعداد لحزمة الخدمات االساااسااية، طورت مصاار

ضاااحايا العنف. وقد كان هذا عاماًل رئيسااايًا لتأهيل مصااار لتكون من بين الدول العشااار األوائل في تجربة حزمة 

 الخدمات نظًرا للخطوات الجادة التي تم اتخاذها والتي توضح التزام مصر بإنهاء العنف ضد المرأة.

مساااار إحالة وطني للنسااااء الالتي يتعرضااان للعنف كنموذج لإلحالة متعددة القطاعات في    تم تطوير أولوقد  

 2019القطااعاات القاانونياة والطبياة واالجتمااعياة. حياث اعتماده المجلس القومي للمرأة رسااااااامياا في نوفمبر  

وذج مع لضاامان جودة وكفاءة الخدمات األساااسااية المقدمة للنساااء الالتي تعرضاان لعنف. ويتم مشاااركة النم

الجهات المعنية ومقدمي الخدمات لحاالت العنف ضاد المرأة مثل )المساتشافيات والعيادات الصاحية وأقساام 

ا تطوير مساااااااارات اإلحاالاة المحلياة   الشااااااارطاة ووحادات مكاافحاة العنف ضاااااااد المرأة في الجاامعاات.( ويجري حاالياً

 التشغيلية في جميع المحافظات

روس كوروناا، أعلنات النيااباة العااماة عن افتتااح مكااتاب رقمياة لمحااكم  عالوة على ذلاك، واساااااااتجااباة لتاداعياات في

 األسرة بالمحافظات المختلفة.

 

 
المعرضات للعنف، والذي أطلقه صندوق األمم المتحدة للسكان وهيئة األمم المتحدة للمرأة في ديسمبر  تم إنشاء حزمة الخدمات األساسية من قبل برنامج األمم المتحدة العالمي المشترك بشأن الخدمات األساسية للنساء والفتيات  1

 متحدة المعني بالمخدرات والجريمة. مم المتحدة اإلنمائي ومكتب األمم ال. وتشمل وكاالت األمم المتحدة المشاركة: صندوق األمم المتحدة للسكان، هيئة األمم المتحدة للمرأة، منظمة الصحة العالمية، برنامج األ2013



 

 
 

 العنف من المرأة لحماية كافية بموارد متخررة آليات إنشاء خالل من المؤسسي التحول

والفتيات من العنف  ُيعد االبتكار المؤسااسااي لتحسااين وصااول المرأة إلى الخدمات المصااممة لحماية النساااء  

ضااااااادهن أداة قوية. وقد حرصااااااات الحكومة المصااااااارية على تقديم مثل هذه الخدمات للمرأة بكفاءة وفعالية،  

وتوسااايع نطاق وصاااولها إلى جميع النسااااء في جميع أنحاء محافظات مصااار. وقد تم ذلك بطريقة تعتمد على  

لياات مبتكرة جاديادة يتم إضااااااافااء الطاابع  النهج المتبع الاذي تم إنشااااااااؤه قبال االساااااااتراتيجياة وكاذلاك إنشااااااااء آ

 المؤسسي عليها داخل الهيكل الحالي لضمان االستدامة.

  وتوسيع نطاقها: القائمة تحديث ورفع مستوى اآلليات

عمال المجلس القومي للمرأة على تطوير العادياد من اآللياات الحيوياة الموجودة باالفعال مثال مكتاب شاااااااكااوى 

عمل أوسااااع وزيادة انتشاااااره وتوافر خدماته. تعزيز الروابط القوية ونقاط   المرأة والخط الساااااخن ليشاااامل نطاق

االتصاااال بين مكتب شاااكاوى المرأة ومكتب النيابة العامة، وحدة خاصاااة للعنف ضاااد المرأة داخل وزارة الداخلية،  

شااؤها ووحدة العنف ضاد المرأة داخل وزارة العدل. عالوة على ذلك، تم تحديث "دور االساتضاافة" التي تم إن

 سابًقا الستقبال الناجيات من العنف.

 إنشاء آليات جديدة:

شاهدت فترة تنفيذ االساتراتيجية إنشااء اآلليات التالية: وحدة للعنف ضاد المرأة داخل المجلس القومي للمرأة،  

( عياادات للعنف ضاااااااد المرأة داخال دائرة الطاب  3( وحادة لمكاافحاة التحرش والعنف داخال الجاامعاات، و )24و )

شارعي، وإنشااء أول دار اساتضاافة لضاحايا جريمة االتجار بالبشار من النسااء، وإدارات جنائية متخصاصاة داخل ال

 ة.ي( وحدات المرأة االمنة داخل المستشفيات الجامع4محاكم االستئناف على مستوى الجمهورية و )

 

المعنيين   والموظفين   البشرية   بالموارد   الخاصة   التدريب   وبرامج   القدرات   بناء   خالل   من   الخدمة   جودة   تحسين   

تعد آليات العمل وحدها غير كافية دون موارد بشااارية مؤهلة. لذا يعد االساااتثمار في الموارد البشااارية وتنمية  

القدرات عاماًل رئيساايًا لضاامان تقديم الخدمات بأعلى المسااتويات والجودة مسااتجيبة للمساااواة بين الجنسااين.  

تعاون المجلس القومي للمرأة مع مختلف المؤسااسااات    -الخدمات األسااااساااية   وفي إطار حزم-ولضااامان ذلك  



 

 
 

الخدمات الصحية والمشورة وموظفي إنفاذ القانون، والموظفين    مقدميالحكومية وغير الحكومية لتعزيز دور  

ن،  الذين يديرون الوحدات المنشااأة للقضاااء على العنف ضااد المرأة. كما ُقدمت برامج تدريبية لألطباء الشاارعيي 

واألطبااء والممرضاااااااات، ومقادمي الخادماات من المنظماات غير الحكومياة، والموظفين العااملين في دور إيواء  

النسااااااء، وحدات مكافحة العنف، وحدات المرأة االمنة، وموظفي مكتب شاااااكاوى المرأة، وضاااااباط الشااااارطة،  

عي نيابات األسارة، والقضااة  وموظفي تساجيل عقود الزواج )مأذون(، وأعضااء النيابة العامة، ومراجعات ومراج

 من النساء والرجال، وأعضاء هيئة النيابة اإلدارية.

 

 والفتيات النساء ضد الضارة الممارسات ضد ووقائي مانع كإجراء الوعي وزيادة السلوكي التغيير

على الرغم من بذل العديد من الجهود لضمان حماية المرأة المصرية من جميع أشكال العنف والتمييز من خالل 

اقتراح القوانين والسااياسااات واآلليات المؤسااسااية وتوفير الخدمات وبرامج التدريب، اال أن هذا وحده لن يغير  

أحد الدوافع    لساااالوك والمفاهيم الخاطئة فيعد تغيير أساااالوب التفكير والمواقف وااالسااااباب الجذرية للعنف.  

المهمة لضاااامان تمكين المرأة والمساااااواة بين الجنسااااين. كما أنه يعتبر أداة وقائية اسااااتباقية رئيسااااية إذا تم 

اسااااااتخدامه من قبل جميع أصااااااحاب المصاااااالحة المتعددين الذين يقدمون رسااااااائل مكثفة موحدة على جميع 

 مستويات المجتمع. 

بنااًء على نهج تحفيزي مبتكر يركز على  "سااااااار قوتاك"  إطالق أكبر حملاة وطنياة بعنوان وفي هاذا السااااااايااق، تم  

تمكين المرأة وقوتهاا. كاانات هاذه مظلاة لجميع حمالت التوعياة والتغيير السااااااالوكي األخرى في جميع الحمالت  

لنقال  ووسااااااائال ا أخرى لمكاافحاة التحرش في األمااكن العااماة، حمالت ضااااااخماة  المتعلقاة باالمرأة. وتم إطالق  

، واالتجار بالبشااار،  وتشااااويه األعضاااااء التناساااالية األنثوية "  اآلمنة، والعنف المنزلي، والزواج المبكر، والختان" 

 .والجرائم اإللكترونية

الحمالت الرقمياااة والميااادانياااة، ولكن اقترن   الوعي فقط من خالل  لم يتم تقاااديم التغيير السااااااالوكي ورفع 

م المجلس القومي للمرأة بااالتعاااون مع مختلف الجهااات المعنيااة  فقااد قااا  الفن والقوة الناااعمااة باااساااااااتخاادام  

باسااتخدام الدراما والمساارحيات الموساايقية واألغاني، لمعالجة الممارسااات الضااارة وإلقاء الضااوء على آثارها 

 ليس فقط على حياة النساء والفتيات ولكن أيًضا على االسر بشكل عام .



 

 
 

أمًرا باال  األهمياة فى أجنادة تمكين المرأة. فمن خالل   ل والفتياان مشاااااااركاة وادمااج الرجاا من نااحياة أخرى، تعاد  

، تم إجراء العديد من ورش العمل ومجموعات النقاش وبطوالت كرة القدم لتوعية الرجال  اسااااااتخدام الرياضااااااة 

 والشباب بقضايا المرأة.

ط السااااخنة والتشاااريعات  معرفة النسااااء والفتيات بالتدابير الوقائية الحالية والخطو عالوة على ذلك، ولضااامان  

، تم إجراء العادياد من الحمالت عبر اإلنترنات وخاارجهاا للتركيز على آلياات اإلبالل الحاالياة عن وغيرهاا من اإلجراءات 

العنف ضاااااد النسااااااء والفتيات بما في ذلك الخط السااااااخن للمجلس القومي للمرأة وخط مسااااااعدة األطفال  

تلفااة من قااانون العقوبااات.، وغيرهااا من التاادابير. وقااد تم بااالمجلس القومي للطفولااة واألمومااة، ومواد مخ

 استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لمكافحة العنف ضد المرأة من خالل عدة مبادرات.

.  التعليم وعلى الرغم من أن رفع مساتوى الوعي هو أداة مهمة لتغيير السالوك، اال انه ال يمكن التغاضاي عن  

طوير ماادة تعليمياة حول المفااهيم الواضاااااااحاة لوجود االحترام المتباادل بين جميع وفى هاذا االطاار فقاد تم ت

" لطالب الصاااااف الثالث. كما تضااااامنت مناهج القيم واالحترام المتبادلالبشااااار على قدم المسااااااواة بعنوان "

 التعليم بالمدارس الثانوية قسمًا عن المرأة وعن االلية الوطنية المعنية بالمرأة.

 

  أمنا أكثر وبيئات مدن

( خدمات يسااهل الوصااول إليها  1نجحت مصاار في توفير سااكن الئق لسااكان العشااوائيات تم اسااتكماله بتوفير:  

( برنامج التمكين االجتماعي لمساااااعدة النساااااء وأساااارهن على  2لحماية النساااااء والفتيات من العنف ضاااادهن.  

 لتوفير مصدر دخل للمرأة لدعم استقاللها المالي.( مبادرات التمكين االقتصادي 3التكيف مع البيئة الحديثة. 

حيث تم   تحساااااين البيئة العمرانية المادية في أماكن مختلفة عالوة على ذلك، ومن خالل برنامج مدن آمنة، تم  

في مناطق مختلفة مثل سااوق "زنين" الذي تم تصااميمه لتزويد النساااء    مساااحة مجتمعية صااديقة للمرأة بناء 

 بمساحة عمل آمنة.

. فخالل اإلجازات  ساااالمة المرأة في األماكن العامة ووساااائل النقل تم اتخاذ العديد من اإلجراءات لضااامان    كما

والعطالت الرساامية، تكثف الساالطات المحلية جهودها لضاامان سااالمة المرأة في الشااوارع واألماكن العامة.  

م اجراء العديد من حمالت  كما ان توافر وسااااااائل نقل آمنة هو عنصاااااار أساااااااسااااااي في المدن االمنة للمرأة وت



 

 
 

التوعية لضاامان سااالمة النساااء داخل وسااائل النقل العام وتوفير آليات اإلبالل والمعلومات للنساااء والفتيات  

 اللواتي يستخدمن وسائل النقل.

ومؤخرا في ساابيل اتخاذ المزيد من اإلجراءات التي من شااأنها توفير أكبر قدر من األمان للنساااء والفتيات في  

بإصااااادار المدونة القومية    237/2021المواصاااااالت العامة والنقل العام، أصااااادر وزير النقل قرار رقم  وساااااائل  

 لقواعد السلوك للمستخدمين والمشغلين والعاملين في مرافق ووسائل النقل 

 

 المواد المعرفية وجمع البيانات وتحليلها

هو أول مساااح يتم إطالقه    2015عام   "مساااح التكلفة االقتصاااادية للعنف القائم على النوع االجتماعي"  يعد  

مباشاارة بعد إطالق االسااتراتيجية. وقد تم اصاادار دراسااة أخرى حول انتشااار العنف األسااري والتحرش الجنسااي  

"العنف ضااااااااد المرأة ... األبعااد وآلياات  لعااماة بعنوان  في األمااكن ا

وخالل انتشاااااااااار جااائحااة فيروس كورونااا، أطلق    المواجهااة".

المصااري لبحوث الرأي العام    المركزالمجلس القومي للمرأة و

"اساااتطالع رأي المرأة المصااارية حول فيروس كورونا  )بصااايرة(  

وتوجد دراساااات أخرى قيد التنفيذ مثل دراساااة حول   المساااتجد"

انتشااااااار الختان )تشااااااويه األعضاااااااء التناساااااالية لإلناث(؛ دراسااااااة  

اسااااتقصااااائية عن التداعيات االجتماعية واالقتصااااادية للطالق على  

  المرأة والرجل؛ دراسة عن العنف ضد النساء ذوات اإلعاقة.

 

 

 

 

 

 

 
 يعانين من العنف بجميع أشكاله سنوياً 

  هذا العدد يبلغون عن حوادث أو يطلبون المساعدة / الخدمة٪ من 1وأقل من 



 

 

الثغرات /  التحديات  

 التحديات 

العنف ضاااد المرأة بجميع أشاااكاله ظاهرة عالمية.. فال توجد دولة واحدة خالية من العنف أو التمييز ضاااد النسااااء يعد  

، من المتوقع أن يكون  2030والفتيات. وفي إطار محور الحماية في االساااتراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصااارية  

.  2030٪ بحلول عام 0أو النفساااي من أزواجهن    مؤشااار نسااابة النسااااء الالتي يتعرضااان للتحرش أو العنف الجسااادي

على الرغم من أن هذه النسابة قد يبدو من المساتحيل تحقيقها، لكن الحكومة المصارية لديها ساياساة عدم التساامح  

مطلقاًا مع أي نوع من العنف ضاااااااد النسااااااااء والفتياات.وعلى الرغم من كال الجهود المباذولاة، ال تزال هنااك بع   

هم هذه التحديات تغيير عقلية وساااااالوك كل من الرجال والنساااااااء تجاه قضااااااايا المساااااااواة بين التحديات. ومن بين أ

أنه ال تزال هناك مفاهيم خاطئة حول قضاايا النوع االجتماعي في    2الجنساين وتمكين المرأة. فقد أظهرت الدراساات

لمتعلقة بالممارساااات الضاااارة  مصااار ساااواء حول أهمية تكافؤ الفرص والحقوق بين الرجل والمرأة، أو حول األفكار ا

التي  تنبع من بع  التقاليد ذات االثار السالبية على المجتمع المصاري ككل. ولساوء الحت، تم "تطبيع" بع  هذه  

 الممارسات والسلوكيات الضارة وبالتالي ينظر إليها المجتمع على أنها مقبولة مما يجعل القضاء عليها أكثر صعوبة. 

العاام األخير من تنفياذ االساااااااتراتيجياة، تم تغيير خطاة العمال بشاااااااكال جاذري بعاد حادوث جاائحاة  عالوة على ذلاك، في 

كورونا. حيث تميل األوبئة واألزمات العالمية إلى تعري  النساااء والفتيات لمخاطر أعلى من العنف، ولسااوء الحت،  

األوقات. اال انه في شاااهر  نظًرا للوضاااع، عادة يصاااعب الحصاااول على البيانات بسااابب التحديات المنهجية في تلك 

أجرى المجلس القومي للمرأة مساحًا هاتفيًا للحصاول على لمحة عن الزيادة في النساب المئوية للعنف    2020ابريل  

والممارسااات الضااارة واسااتخدمها كدليل لتعزيز السااياسااات والتدابير التي اتخذتها الحكومة لحماية النساااء والفتيات  

 لجائحة.أثناء اجراءات السيطرة على ا

وقد أدت تدابير احتواء الجائحة منها اإلغالق إلى اعتماد كبير ومفاجت على اسااااااتخدام التكنولوجيا والرقمنة باعتبارها  

ناافاذة الادخول الوحيادة إلى العاالم الخاارجي في ذلاك الوقات. وعلياه، لم تعاد رقمناة جميع البرامج والخادماات واآللياات  
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لرقمنة  وضاااع والواقع الجديد تكثيف الجهود، وزيادة الموارد لتعزيز البنية التحتية خياًرا بل ضااارورة. ولذا يتطلب هذا ال

مرصاااد  وفي هذا الساااياق، تم تصاااميم    كل هذه المنصاااات لضااامان تلبية احتياجات النسااااء وحمايتهن أثناء الجائحة.

ع جميع السااااياسااااات  ، لتتبالساااياساااات والبرامج المساااتجيبة الحتياجات المرأة خالل جائحة فيروس كورونا المساااتجد 

المراعياة الحتيااجاات المرأة أثنااء الجاائحاة، بماا في ذلاك جميع تادابير الحمااياة والوقااياة تجااه العنف ضاااااااد المرأة. وتعاد  

 الحكومة المصرية هي األولى في العالم التي تصدر تقرير رصد السياسات الداعمة للمرأة خالل الجائحة.

 

 الثغرات 

اتخذت خطوات ملموساة إلصادار القوانين والتعديالت للقضااء على العنف ضاد المرأة، إال  على الرغم من أن مصار  

أن إصاادار قانون شااامل يحدد ويعالج ويجرم جميع أشااكال العنف ضااد النساااء والفتيات ال يزال مفقودا.. حيث يعنى  

كان مصااحوبا بيلية إنفاذ قوية    هذا القانون بتوفير إطارا قانونيا شااامال للتعامل مع العنف ضااد النساااء والفتيات إذا

 وحملة مخصصة للتوعية به.

ونتيجة لغياب قانون شاامل لمكافحة العنف ضاد المرأة، يظل هناك قصاورا وعدم دقة في اإلحصااءات والمعلومات  

وأعداد حاالت العنف المبل  عنها قضااائيا وأمام الساالطات المعنية. حيث توفر مصاار المعلومات والبيانات المتعلقة  

عنف ضاااد المرأة من خالل اآللية الرسااامية لإلحصااااء في مصااار "الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصااااء" والذي  بال

لديه القدرة على تطبيق األدوات المنهجية الدولية باساتخدام الموارد والساياق الوطني لدراساة حجم العنف وأسابابه  

الوعي القانوني لدى النسااااء والفتيات المصاااريات حول    وعالوة على ذلك، فهناك حاجة لتكثيف الجهود لرفع  وآثاره.

 جميع القوانين القائمة بالفعل والتي تحميهن من أي شكل من أشكال العنف ضدهن.

تم إنشااء خط أسااس مؤساساي قوي لتعزيز الخدمات الصاحية للنسااء الالتي تعرضان لعنف من خالل إنشااء وحدات  

دريب أكثر  قامت وزارة الصاااحة والساااكان بتكومية. وعالوة على ذلك، المرأة اآلمنة داخل مساااتشااافيات الجامعات الح

طبياب/ة للتعاامال مع حااالت العنف ضاااااااد المرأة. ومع ذلاك، ال تزال هنااك حااجاة إلى االرتقااء بهاذه النمااذج    2249من  

ات  لتوفير الخدمات الصااااحية وإتاحتها لجميع النساااااء المصااااريات، فضااااال عن تكثيف ورفع وعي النساااااء بتلك الخدم 

 .وأماكن تواجدها

 



 

 
 

 وصياتالت

 اعتماد تشريع شامل

جميع أشاكال العنف ضاد ، يحدد وبعالج ويجرم  اعتماد تشاريع شاامل أو قانون أو مدونة شااملة (1)

قانونيا شاااامال للتعامل مع  . سااايوفر هذا التشاااريع إطاراالعنف المنزلي والفتاة ويعالج  المرأة  

 والفتاة. ضد المرأة  العنف

  .يلية تشريعية قوية موضوعة لضمان التنفيذ الكاملالتشريع بارفاق ذاك  (2)

بهاذا القاانون   والمجتمع ككال  والفتياات المصااااااارياات  لرفع وعي النسااااااااءإطالق حملاة توعياة    (3)

 ومكتسباته.

 

 الخدمات المتكاملة والمستدامة: تعزيز

ديم خدمات متكاملة ومستدامة للنساء والفتيات الالئي يتعرضن للعنف أمر بال  األهمية،  ان تق

يمكن تحقيق ذلك من خالل اتخاذ عدة  وذات طابع خاص، والفتاة حيث أن جرائم العنف ضد المرأة 

  ت.خطوا

  المعرضااااات  النساااااء  وحماية  السااااتقبال  مؤخًرا إنشاااااؤه تم   الذي  الواحد مركز الشااااباك تفعيل (4)

 وإمكانية  الخدمات  هذه  توفير  ويسااااااهل  المعنية الساااااالطات خدمات ساااااايجمع والذي نف،للع

 إليها الوصول

 والجهااتفي جميع الجاامعاات    العنف ووحادات المرأة االمناةرفع مساااااااتوى وحادات مكاافحاة   (5)

 الوطنية

وإضفاء الطابع   االرتقاء ببرامج التدريب لجميع المسؤولين الحكوميين وسلطات إنفاذ القانون. (6)

 عليها.المؤسسي 

وكذلك برامج الدعم النفساي  الزواج،التوساع في تنفيذ برامج اإلرشااد األساري والراغبين في   (7)

 .للنساء والفتيات ضحايا العنف

 

 



 

 
 

 اإلحالة والتنسيق: تقوية مسار  

الخدمات  ضاااامان اسااااتمرار واسااااتدامة الجهود المبذولة لبناء مسااااار إحالة منسااااق وطني بين  (8)

األساااسااية التي تحتاجها النساااء ضااحايا العنف وإنشاااء شاابكة متعددة األطياف بما في ذلك 

 .مقدمي الخدمات من الجهات القانونية والصحية والنفسية واالجتماعية

تعزيز التنسااايق على المساااتوى المحلي لضااامان إحالة فعالة ومساااتدامة بين النسااااء ضاااحايا  (9)

 .العنف في جميع المحافظات

 

 التحول المؤسسي وبيئة العمل اآلمنة: م دع

  مثل) المبتكرة  السااياسااة أدوات تطوير  بمسااتوى االرتقاء خالل من  المؤسااسااية اآلليات  تعزيز (10)

 بيئة في   المرأة ضااااد  العنف  معالجة  بغرض مختلفة،  لقطاعات  المصااااممة( الساااالوك  مدونة

  األفراد  وكذلك القرار صااااااانعي  التزام  ضاااااامان على   المبتكرة األدوات  هذه سااااااتعمل.  العمل

 .المرأة ضد العنف ضد مطلًقا التسامح عدم بسياسة القطاعات تلك في  العاملين

 

 المزيد من البيانات والمعرفة: تقديم

يمكن االسااااترشاااااد بالمعلومات والبيانات بشااااكل أفضاااال حول جهود الوقاية والحماية للقضاااااء على  

حول العنف ضااد المرأة  المتاحة العنف ضااد النساااء والفتيات. يجب اسااتخدام البيانات والمواد األولية 

مهم وبشااااكل أكثر تحديدا من ال  المعرفة.اتصااااال لتعزيز نشاااار    والفتاة في مصاااار وترجمتها إلى مواد

 العمل على: 

قياس تكلفة االجتماعي" لنوع الاالقتصااادية للعنف القائم على  "التكلفةإجراء المسااح الثاني  (11)

 .2020باإلضافة إلى المسح الصحي السكاني لعام ، الخدمات ومقارنة النتائج

 

 

 

 



 

 
 

 

 استمرار زيادة الوعي: 

 إن التوعية ورفع الوعي العام إلنهاء العنف ضد المرأة يمهد الطرق للتغيير. 

برامج تغيير السالوك ورفع الوعي التي تساتهدف الرجال والنسااء على حد ساواء توسايع نطاق  (12)

، ساوف تسالط الضاوء على قضاايا فيما يتعلق بقضاايا المسااواة بين الجنساين وتمكين المرأة

يعزز مجتمعات أكثر آمنًا، وبقضااي على األسااباب الجزرية للعنف   العنف ضااد النساااء والفتيات،

 ضد النساء والفتيات.

 

 :والفتيات العنف ضد النساءتعالج  المنصات اإلعالمية التي

ولهاا إمكااناات كبيرة في تعزيز تلعاب المنصاااااااات والوساااااااائط اإلعالمياة دورا هااماا في تغيير الثقاافاات  

 تمكين المرأة والقضاء على العنف ضدها. 

المرأة،  اإلعالمية بشاااأن قضاااايا العنف ضاااد   المنصااااتإن تنفيذ برامج لبناء القدرات لمختلف  (13)

من شاأنه أن يعزز الممارساات الجيدة ويحد من نشار المفاهيم ،  القانونية لحماية المرأة والتدابير

 لعنف ضد النساء والفتيات.المتعلقة باالخاطئة 

 

 تعزيز استخدام التكنولوجيا وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت:

المعلوماااات  تكنولوجياااا  تلعاااب  اليوم،  فياااه  نعيع  الاااذي  الرقمناااة  والمتزاياااد  المتقااادم  العاااالم  في 

وتسااعد العنف ضاد النسااء والفتيات، واالتصااالت دورا حاساما في تساريع التقدم نحو القضااء على 

ولوجيا المعلومات واالتصاااااااالت المنظمات على تعزيز مبادراتها، والتواصاااااال مع النساااااااء وأفراد  تكن

 العمل على:من المهم والمجتمع المحلي، وتبادل المعلومات عن الموارد المتاحة. 

تعزيز واالساتفادة من اساتخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصااالت كأداة مبتكرة لحماية النسااء  (14)

 من العنف.  والفتيات

 

 



 

 
 

 

 

 التمكين االقتصادي للمرأة:  تعزيز

وتشااااير دراسااااات ان الفرص المحدودة للموارد االقتصااااادية تعزز من العنف ضااااد النساااااء والفتيات، 

 عديدة إلى وجود صلة قوية بين تمكين المرأة اقتصاديا وحمايتها من العنف.

المالي وتعزز   اسااااتقاللها  وتوساااايعلتمكين المرأة اقتصااااادًيا  مبتكرة وتحويليةتصااااميم برامج   (15)

 .وقائية ضد العنفكأداة مانعة ووضعها االقتصادي داخل أسرتها 


