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 تقديم 

 

قضية   على  مناهضة  تحظى  بجميع  والقضاء  المرأة  ضد  العنف 

الحكومة  باهتمام كبير من الدولة المصرية .. حيث تعمل   أشكاله  

المصرية جاهدة على تسريع الخطى نحو تحقيق التقدم في ملف  

النحو   على  وذلك   ، المرأة  وتمكين  الجنسين  بين  المساواة 

.. و فى سبيل تحقيق ذلك    2014المنصوص عليه في دستور عام  

انتهجت مصر خالل السنوات الخمس الماضية العديد من الخطط  

ج متكاملة إلنهاء الممارسات  واألساليب الجادة من خالل بناء مناه

الضارة ضد النساء والفتيات، وخلق البيئة المواتية للمرأة المصرية  

المستدامة   التنمية  في  بفعالية  المساهمة  من  تمكنها  التى 

 . لوطنها

ويكمن السر وراء ما تحقق من نجاح فى ملف تمكين المرأة المصرية فى اإلرادة السياسية المصرية المؤمنة  

والذى تضمن العديد من المواد التى    2014تمكين المرأة هو واجب وطنى  .. عالوة على ما ورد فى دستور  أن  

تكفل تمكين المرأة وحماية حقوقها ، وما صاحبة من اصالحات تشريعية ، وتحول مؤسسي، ونظام عدالة قوى  

 .يعتبر درع حصين ضد كل من يمارس اى شكل من أشكال العنف ضد المرأة

خطوة جادة وحاسمة اتخذتها الحكومة المصرية في    العنف ضد المرأة   للقضاء على الستراتيجية الوطنية  ا تعد  

  .لتوفير رؤية وخطوات واضحة تتبعها الجهات المعنية خالل جهودها لمناهضة العنف ضد المرأة  2015عام 

المرأة  ويأتي   العنف ضد  على  للقضاء  الوطنية  االستراتيجية  ترجمة هذه    " 2020- 2015"التقرير حول  بهدف 

االستراتيجية  إلى واقع ملموس: مجتمع آمن خال من العنف يضمن الحماية للمرأة، ويقدم خدمات متكاملة،  

ويلتزم بتطبيق حقوق المرأة وضمان مشاركتها الفعالة والعادلة في الحياة االجتماعية واالقتصادية والسياسية  

 .والثقافية

  

  للقضاء على االستراتيجية الوطنية    حولتقرير  

 2020  –   2015العنف ضد المرأة  
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الجهود لمناهضةة جميع أشةكال العنف ضةد المرأة من خالل اعتماد مبادل العدالة االجتماعية  وقد تم تنفيذ هذه  

وتكافؤ الفرص ،  و كان التعاون والتشةبيك بين الحكومة والمجتمع المدني أمرا  بال  األهمية لتعزيز المسةاهمة  

ي تحةد من مشةةةةةةةاركتهةا في  الفعةالةة للمرأة في الحيةاة العةامةة حيةث يعمةل على الت لةب على جميع العقبةات الت

 .المجتمع

، وما تبعها من تداعيات كبيرة ، اال أن  2020وعلى الرغم من انتشار جائحة فيروس كورونا حول العالم في عام  

النساء   تعرض  معدالت  لزيادة  ا  نظر  تكثيفه  تم  العكس  على  بل  يتوقف  لم  اإلستراتيجية  تنفيذ  على  العمل 

ة مع تدابير اإلغالق .. حيث تم التأكد من حمايتهن وتلبية احتياجاتهن خالل  والفتيات لمخاطر العنف بأشكاله خاص

جميع إجراءات احتواء الجائحة ، بما تضمنه ذلك من رقمنة الخدمات وبرامج التوعية والبرامج المتخصصة التي  

 .مرأةتعالج العنف األسري وزيادة عبء العمل غير المأجور باإلضافة إلى الجرائم اإللكترونية ضد ال

هذا وأتشرف أن أشهد هذا العهد الذى تؤمن فيه اإلرادة السياسية بقدرات المرأة وأهمية دورها في المجتمع،  

بيد   يدا   معا   والعمل  الحكومية  غير  والمنظمات  الحكومية  الجهات  مع  للمرأة  القومي  المجلس  بتعاون  وأفخر 

إنجازات غير مسبوقة لضمان تحقيق السالمة والعدالة  المصرية ..    لتحقيق  للمرأة  الفرص  االجتماعية وتكافؤ 

ولهذا يسعدنى أن أعرب عن خالص امتناني وتقديري لجميع الجهات الحكومية وغير الحكومية وشركاء التنمية  

وعلى الرغم من أن رفع الوعي المجتمعى وت يير السلوك    .على جهودهم القيمة في دعم تنفيذ االستراتيجية

غنى عنهما لمناهضة العنف ضد المرأة وقد يست رق هذا األمر سنوات، إال أننا نشهد  هما نهجان متالزمان ال  

 .اليوم ما تحقق من انجازات نتيجة الجهود المبذولة للقضاء على العنف ضد المرأة على مر السنين

وقها  ختاما  أحلم أن ال أرى امرأة أو فتاة تعيش في خوف من العنف .. أو تواجه صعوبة فى الحصول على حق

التنازل عنها وأحلم أن تكون كل امرأة مصرية    ...القانونية أو تضطر إلى التفاوض بخصوص هذه الحقوق أو 

النساء   العنف ضد  أشكال  كافة  التسامح مطلقا  مع  عدم  وأمان.. ومع  بحرية  قراراتها  اتخاذ  على  ا  تمام  قادرة 

 .هن واثقات وقادرات على حماية أنفسهنوالفتيات سنواصل ما بدأناه حتى تنشأ فتياتنا في بيئة آمنة و

   

  

 رئيسة المجلس القومي للمرأة 

 د.
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 قائمة المحتويات 

 

 2 ___________________________________________________ تقديم 

 6 __________________________________________ الملخص التنفيذي 

 21 _______________________________________ التقرير كتابة  منهجية  

 23 ________________________________________ أوال: محور الوقاية 

 24 _________________________________ ة الوعي العام وتصحيح الخطاب الديني تنمي -1

 45 ____________________________ تحليل الظاهرة من الجانب االقتصادي واالجتماعي  -2

 48 ___________ مراجعة وتنقيح القوانين والسياسات المتعلقة بقضايا العنف ضد المرأة  -3

لومات واالتصاالت ووسائل االعالم واالعالن لنبذ تطوير واستخدام تكنولوجيا المع -4

 53 ____________________________________________________ ومكافحة العنف ضد المرأة

: محور الحماية   56 ________________________________________ ثانيا 

 57 ____________________ خلق بيئة مناسبة للنساء المعنفات لإلبالغ عن حوادث العنف . 1

 63 ________________ تفعيل وتطوير التشريعات والقوانين المناهضة للعنف ضد المرأة  . 2

 63 _______________________ عزيز تنفيذ القوانينتطوير آليات التنسيق ونظم اإلحالة لت . 3

 67 ____________________________________________ حماية النساء من جرائم االتجار بالبشر
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: محور التدخالت  70 ______________________________________ ثالثا 

 71 ____________________ توفير خدمات الدعم الصحي والنفسي والمشورة للمعنفات  . 1

 75 _________________________________ تطوير برامج العالج والتأهيل لمرتكبي العنف . 2

 75 _____________________________________ توفير مراكز استضافة كافية للمعنفات  . 3

توسع نطاق خدمات الرعاية الصحية والمساعدة القانونية ومراكز النصح واالرشاد والمشورة   . 4

 76 _______________________ للمعنفاتالطبية والنفسية والخطوط الساخنة ودور االستضافة 

 80 _____________________________________________________ التمكين االقتصادي للمرأة 

: محور المالحقة القانونية    82 ______________________________ رابعا 

ذلك لالتفاقيات الدولية وضع آلية تدابير وقائية لحماية النساء ضحايا العنف ومدى مالئمة   . 1

 83 _____________________________________ بهدف التعرف على الموقف التنفيذي الفعلي

الوصول للمعيار الدولي من خالل تبادل الخبرات مع الدول األخرى التي تقدمت في هذا   . 2

 83 ___________________________________________________________________  المجال

تعزيز قدرة المرأة على مواجهة المخاطر المرتبطة بالبيئة والت ير المناخي  

 85 ________________________________________ ومواجهة األزمات 

 89 ___________________________________ رؤى وتطلعات مستقبلية 

  



 

6 

 

 الملخص التنفيذي 

 

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

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

  .. للعمل على إنهاء العنف ضد المرأة

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

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

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

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

  ..تنفيذ خطة عملها الخمسية 

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

أن صياغة  التى نصت على "تل    11المادة   .. فضال  عن  العنف"   المرأة من جميع أشكال  بحماية  الدولة  تزم 

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

 .ضد المرأة )سيداو(

الوز رئيس  برعاية  ضخم  صحفي  مؤتمر  خالل  االستراتيجية  إطالق  تم  وقد  واسعة  هذا  اعالمية  بت طية  راء 

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

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

 وتتضمن أربعة محاور رئيسية: 

 القانونية   المالحقة     محور التدخالت                    محور الحماية        محور الوقاية 
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 لمحة عن السياق العالمي والوطني

شهدت فترة تنفيذ االستراتيجية الكثير من الت يرات سواءا  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  ة النساء من بين  استحوذت على العالم تارك 

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 

ا   ا ال مفر منها نظر  باتت أمر  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  

عاما  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  

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

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

 الملخص التنفيذي 
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است العالم تطلق  أول دولة على مستوى  بما جعل مصر   ، الفرص  تكافؤ  الجنسين وتعزيز مبدأ  راتيجيتها  بين 

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 " 

 امس االتية: ( "المساواة بين الجنسين" والمؤشرات المحددة للهدف الخ5)

المجالين    وفيفي كل مكان،   والفتيات  ضةةةةد النسةةةةاء)القضةةةةاء على كافة أشةةةةكال العنف    5.2الهدف   •

 (.واالست الل الجنسي وغير ذلك من أنواع االست الل االتجار بالبشر العام والخاص، بما في ذلك

يل زواج األطفال والزواج المبكر والزواج  القضةةةةةاء على جميع الممارسةةةةةات الضةةةةةارة، من قب  5.3الهدف   •

   .القسري، وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث )ختان اإلناث(

محور خاص    2030تضةةةةةمنت االسةةةةةتراتيجية الوطنية لتمكين المرأة    المواءمة واالتسةةةةاق فقد ولضةةةةةمان تحقيق  

الرئيسةية لجميع أعمال خطة العمل الخاصةة  ، وهو المظلة  لحماية المرأة من جميع أشةكال العنف والتمييز ضةدها 

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

"ورقة  ، فإن مصةر تعد الدولة األولى على مسةتوى العالم التي أصةدرت  19-واسةتجابة لتداعيات فيروس كوفيد

حتياجات الخاصةةة بالمرأة أثناء انتشةةار  البرامج والسةةياسةةات المقترحة بشةةأن خطة مصةةر لالسةةتجابة السةةريعة لال

، وتضةةةةةةمنت تحليال  للوضةةةةةةع الراهن للمرأة خالل الجائحة، لمسةةةةةةاعدة المعنيين من فيروس كورونا المسةةةةةتجد" 

مؤسةةةةةسةةةةةات الدولة في اتخاذ تدابير االسةةةةةتجابة الالزمة والمراعية الحتياجات المرأة، والتي شةةةةةملت اسةةةةةتجابة  

"مرصد السياسات    كما أطلقت الحكومة المصريةت الذي صاحب الجائحة ..   لتداعيات العنف ضد النساء والفتيا

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

  

 الملخص التنفيذي 

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
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 ؟االستراتيجيةتنفيذ  تم كيف

، تم توقيع 2015وخطة عملها في ابريل  االسةةةتراتيجية الوطنية للقضةةةاء على العنف ضةةةد المرأة  بمجرد اعتماد  

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

كمةا تم تشةةةةةةةكيةل لجنةة تيسةةةةةةةيريةة مركزيةة لتوجيةه السةةةةةةةيةاسةةةةةةةات والتحركات    االسةةةةةةتراتيجيةة وتنفيذ خطةة عملهةا.. 

االسةةةةةةةتراتيجيةة، عالوة على تشةةةةةةةكيةل لجنةة تنفيةذيةة تضةةةةةةةم خبراء وممثلين لتنسةةةةةةةيق جهود تنفيةذ خطةة عمةل 

، بهةدف إنتةاج وتعزيز المنتجةات المعرفيةة والبيةانةات وجمع اإلحصةةةةةةةةاءات  2016االسةةةةةةةتراتيجيةة وذلةك في عةام  

ا للسةياق المصةري واألولويات الوطنية،    والتحليل باسةتخدام األدوات والتقنيات الدولية التي تم تصةميمها وفق 

أطلقت مصةر "مسةح التكلفة االقتصةادية للعنف القائم على النوع االجتماعي" لدعم صةنع السةياسةات القائمة  

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

من أجل التنفيذ الفعال لإلسةتراتيجية    المنتجات المعرفية المالئمة اجراء هذا المسةح.. وقد سةهل المسةح توفير  

 ورصدها .

  و اتخذ المجلس القومي للمرأة خطوات نحو توطين اسةةةتراتيجية القضةةةاء على العنف ضةةةد 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 

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

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

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

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

( إدراج  4( اقتراح حلول عملية وواقعية، 3( رفع التقارير إلى السلطات التنفيذية المركزية، 2( معالجة التحديات، 1

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

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

 الملخص التنفيذي 



 

10 

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

 إجراءات متجاوبة بطريقة متكاملة. 

 والمتابعةوالتقييم  الرصد

ا حتى تتمكن من تقييم كل خطوة وتحديث السةةةةةةياسةةةةةةات  إن وجود نظام رصةةةةةةد   ا إلزامي  وتقييم قوي هو أمر 

لتتناسةةب مع اإلطار العالمي والوطني. ومن اجل ضةةمان التنفيذ السةةليم والدقيق لالسةةتراتيجية تم إنشةةاء 

 العديد من آليات الرصد والتقييم االتية:

 ومي للمرأة.( إنشاء وحدة مكافحة العنف ضد المرأة داخل المجلس الق1

 ( تشكيل لجان تيسيرية وتنفيذية لمتابعة االستراتيجية وسير تنفيذ خطة عملها.2

( لرصةةةد التقدم ومؤشةةةرات االسةةةتراتيجية الوطنية لتمكين المرأة  ENOW( إنشةةةاء مرصةةةد المرأة المصةةةرية )3

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

( اجتماعات دورية ومنتظمة بين المجلس القومي للمرأة ومجلس الوزراء المصةةةةري على النحو المبين في  4

 االستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية لضمان تنفيذها .

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

منتةةدى المجتمع المةةدني بةةالمجلس القومي للمرأة بمةةا في ذلةةك  ( اجتمةةاعةةات منتظمةةة وحوار مفتوح مع  6

 المنظمات النسائية المتخصصة.

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

  ( خطابات رسمية منتظمة من الوزارات التنفيذية.8

 ( إطالق مرصد السياسات والبرامج المستجيبة الحتياجات المرأة خالل جائحة فيروس كورونا المستجد 9

للعمل المنجز في إطار اسةتراتيجية العنف ضةد المرأة والفتاة، صةدرت    الشةفافية والمسةاءلة الكاملين ولضةمان  

 مثل:العديد من التقارير و تم نشرها بانتظام لتوعية الجمهور بما تم تحقيقه 
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اية المرأة من العنف ضةةةدها يتضةةةمن جهود الحكومة  مع قسةةةم خاص بحم  صةةحيفة وقائع المرأة المصةةرية  -

 المصرية.

متضةةةةمنة قسةةةةم خاص عن جهود المجلس القومي  التقارير السةةةةنوية للمجلس القومي للمرأة )حصةةةةاد(   -

 . للمرأة في القضاء على العنف ضد المرأة والفتاة

ا من األنشةةةطة للقضةةةاء على العنف ضةةةد المرأة"    16على ذلك، وخالل الحملة الدولية السةةةنوية "عالوة   يوم 

المكثف الةذي تم خالل    نتةائج العمةل المجلس القومي للمرأة عن   يعلن وبةالتحةديةد في يوم ختةامهةا من كةل عةام، 

الذي تم احرازه في القضةةاء على العنف ضةةد النسةةاء والفتيات بشةةكل عام خالل    والتقدم السةنوي هذه الحملة  

 العام.

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

عقد    الذي يضةم المنظمات النسةائية التي سةاهمت فيمع منتدى منظمات المجتمع المدني    النسةاء والفتيات

ضةمن   المدني مجموعة عمل فرعية مشةاورات وحوارات منذ إطالق االسةتراتيجية. كما شةكل منتدى المجتمع    10

 .للتركيز على العنف ضد النساء والفتياتنظامه 
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نسااء والفتيات المراريات؟ ما  ي التحديات الرسيساية والدرو   ما الذي تم تحقيقه لل

 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   •

 للجمهور حول ما تم إنجازه وما هي الث رات. 

 .شرح عملية الرصد والتقييم التي تمت أثناء تنفيذ االستراتيجية •

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

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

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

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

  ( DHSللعنف ضد المرأة والمسح الديموغرافي الصحي 
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 أبرز االنجازات:

 إطار قانوني قوي بشأن العنف ضد المرأة والفتيات

تحظى الحكومة المصةةرية بإطار تشةةريعي قوي وخط أسةةاس لتبدأ به قبل إطالق االسةةتراتيجية لضةةمان العدالة  

 19نسةةةةةاء والفتيات دون أي تمييز ضةةةةةدهن..حيث سةةةةةنت الحكومة المصةةةةةرية حوالي  االجتماعية وحماية جميع ال

ا و ، من بينها: حماية األمهات المسةةجونات،  2020-2015سةةيم وقرارات خالل فترة تنفيذ اسةةتراتيجية  مرا 9قانون 

المبررات الطبية، وإدخال عقوبات لتجريم  وتجريم الختان، وفرض عقوبات صةةةارمة وحذف أي إشةةةارة السةةةتخدام  

كل من روج أو دعا أو شةةجع أو حرض على ارتكاب جريمة ختان االناث، وتجريم تهريب المهاجرين، وتعديل قانون 

الميراث، وإصةةدار قانون لحقوق األشةةخاص ذوي اإلعاقة والجرائم اإللكترونية، وحماية بيانات ضةةحايا العنف من 

 النساء وتجريم التنمر.

وتتجلى المسةةةةاواة في الوصةةةةول إلى العدالة وإنفاذ تلك القوانين لحماية المرأة وال سةةةةيما من خالل البيانات  

الواضةحة والشةفافة الصادرة عن الجهات المعنية مثل النيابة العامة. وقد سهلت عملية التحول الرقمي وتوفير 

لمناسةب للجمهور المصةري، األمر الذي حفز خدمات الحكومة اإللكترونية نشةر المعلومات المناسةبة في الوقت ا

ا على اتخاذ اإلجراءات القانونية في حالة مواجهة أي شةةةكل من أشةةةكال العنف ضةةةدهن. كما قدم   النسةةةاء أيضةةة 

ا شةامال  للعنف ضةد النسةاء والفتيات يتضةمن تعريفات   المجلس القومي للمرأة للحكومة المصةرية مقترح قانون 

ا شةةةةامال  للتعامل مع العنف ضةةةةد المرأة..  ألنواع مختلفة من العنف ضةةةةد ا ا قانوني  لنسةةةةاء والفتيات ويوفر إطار 

ولضةمان النهج التشةاركي، أجرى المجلس القومي للمرأة عدة مشةاورات وجلسةات اسةتماع مع مختلف أصةحاب  

 المصلحة والجهات قبل االنتهاء من مشروع القانون. 
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  خادماات ال   ومجموعاة   وطني   إحاالاة   مسااااااار   خالل  من  ومنساااااقاة   القطااعاات   ومتعاددة   متكااملاة   خادماات   توفير 

 المررية المرأة سالمة على تحافظ ساسية التياال

ألنشةاء "مركز الشةباك الواحد لحماية ضةحايا العنف من النسةاء "   827/2021تم اصةدار قرار مجلس الوزراء رقم  

 الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف"  

؛ "الحماية والصةةةةةحة    1(ESPحزمة الخدمات األسةةةةةاسةةةةةية العالمية )  -تكيفا  مع سةةةةةياقها الوطني    -طبقت مصةةةةةر  

سةةةاء الالئي يتعرضةةةن للعنف "والتي تضةةةمنت: البروتوكول الطبي للرعاية الصةةةحية  واالسةةةتشةةةارة والقانون للن

للنسةةةةاء المعرضةةةةات للعنف القائم على النوع االجتماعي في مصةةةةر ؛ معايير القضةةةةاة في التعامل مع جرائم 

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

العنف ضةةةةةةد المرأة ؛ دليل محامي الضةةةةةةحية لموظفي مكتب شةةةةةةكاوى المجلس القومي للمرأة ؛ دليل عملي  

لمشةةةة لي الخط السةةةةاخن لمكتب شةةةةكاوى النسةةةةاء بالمجلس القومي للمرأة ؛ دليل عملي لوحدات مناهضةةةةة  

قضةةةةايا العنف ضةةةةد  العنف في الجامعات ؛ دليل تدريب المدربين لموظفي مكتب شةةةةكاوى النسةةةةاء حول إدارة  

المرأة ؛ دليل تدريب المدربين لمقدمي الخدمات الصةةةحية بشةةةأن إدارة حاالت العنف ضةةةد المرأة ؛ وحدة معدلة  

حول الخدمات االجتماعية إلدارة حاالت العنف ضةةةةةد المرأة وإرشةةةةةادات المالجت "دور االسةةةةةتضةةةةةافة". وقبيل  

ا لالسةةتجابة الطبية للنسةةاء    االنتهاء من االعداد لحزمة الخدمات االسةةاسةةية، طورت مصةةر بروتوكوال  / دليال  طبي 

ضةةةحايا العنف. وقد كان هذا عامال  رئيسةةةيا  لتأهيل مصةةةر لتكون من بين الدول العشةةةر األوائل في تجربة حزمة 

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

مسةةةار إحالة وطني للنسةةةاء الالتي يتعرضةةةن للعنف كنموذج لإلحالة متعددة القطاعات في    تم تطوير أولوقد  

 2019القطةاعةات القةانونيةة والطبيةة واالجتمةاعيةة. حيةث اعتمةده المجلس القومي للمرأة رسةةةةةةةميةا في نوفمبر  

وذج مع لضةةمان جودة وكفاءة الخدمات األسةةاسةةية المقدمة للنسةةاء الالتي تعرضةةن لعنف. ويتم مشةةاركة النم

الجهات المعنية ومقدمي الخدمات لحاالت العنف ضةد المرأة مثل )المسةتشةفيات والعيادات الصةحية وأقسةام 

ا تطوير مسةةةةةةةارات اإلحةالةة المحليةة   الشةةةةةةةرطةة ووحةدات مكةافحةة العنف ضةةةةةةةد المرأة في الجةامعةات.( ويجري حةالية 

 التش يلية في جميع المحافظات

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

 األمم برنامج العالمية، الصحة منظمة للمرأة، المتحدة األمم هيئة للسكان، المتحدة األمم صندوق :  المشاركة  المتحدة  األمم  وكاالت وتشمل. 2013  ديسمبر  في للمرأة   المتحدة األمم وهيئة

 . والجريمة بالمخدرات  المعني  المتحدة األمم ومكتب اإلنمائي المتحدة
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روس كورونةا، أعلنةت النيةابةة العةامةة عن افتتةاح مكةاتةب رقميةة لمحةاكم  عالوة على ذلةك، واسةةةةةةةتجةابةة لتةداعيةات في

 األسرة بالمحافظات المختلفة.

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

المصةةممة لحماية النسةةاء والفتيات من العنف  ُيعد االبتكار المؤسةةسةةي لتحسةةين وصةةول المرأة إلى الخدمات  

ضةةةةةةةدهن أداة قوية. وقد حرصةةةةةةةت الحكومة المصةةةةةةةرية على تقديم مثل هذه الخدمات للمرأة بكفاءة وفعالية،  

وتوسةةةيع نطاق وصةةةولها إلى جميع النسةةةاء في جميع أنحاء محافظات مصةةةر. وقد تم ذلك بطريقة تعتمد على  

تراتيجيةة وكةذلةك إنشةةةةةةةاء آليةات مبتكرة جةديةدة يتم إضةةةةةةةفةاء الطةابع  النهج المتبع الةذي تم إنشةةةةةةةاؤه قبةل االسةةةةةةة

 المؤسسي عليها داخل الهيكل الحالي لضمان االستدامة.

  وتوسيع نطاقها: القاسمة ورفع مستوى اآللياتتحديث 

عمةل المجلس القومي للمرأة على تطوير العةديةد من الليةات الحيويةة الموجودة بةالفعةل مثةل مكتةب شةةةةةةةكةاوى 

الخط السةةةةاخن ليشةةةةمل نطاق عمل أوسةةةةع وزيادة انتشةةةةاره وتوافر خدماته. تعزيز الروابط القوية ونقاط المرأة و

االتصةةةال بين مكتب شةةةكاوى المرأة ومكتب النيابة العامة، وحدة خاصةةةة للعنف ضةةةد المرأة داخل وزارة الداخلية،  

االسةتضةافة" التي تم إنشةاؤها   ووحدة العنف ضةد المرأة داخل وزارة العدل. عالوة على ذلك، تم تحديث "دور

ا الستقبال الناجيات من العنف.  سابق 

 إنشاء آليات جديدة:

شةهدت فترة تنفيذ االسةتراتيجية إنشةاء الليات التالية: وحدة للعنف ضةد المرأة داخل المجلس القومي للمرأة،  

رأة داخةل دائرة الطةب  ( عيةادات للعنف ضةةةةةةةد الم3( وحةدة لمكةافحةة التحرش والعنف داخةل الجةامعةات، و )24و )

الشةرعي، وإنشةاء أول دار اسةتضةافة لضةحايا جريمة االتجار بالبشةر من النسةاء، وإدارات جنائية متخصةصةة داخل 

 ة.ي( وحدات المرأة االمنة داخل المستشفيات الجامع4محاكم االستئناف على مستوى الجمهورية و )
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 المعنيين والموظفين البشرية بالموارد الخاصة التدريب وبرامج القدرات بناء خالل من  الخدمة   جودة  تحسين 

تعد آليات العمل وحدها غير كافية دون موارد بشةةةرية مؤهلة. لذا يعد االسةةةتثمار في الموارد البشةةةرية وتنمية  

القدرات عامال  رئيسةةيا  لضةةمان تقديم الخدمات بأعلى المسةةتويات والجودة مسةةتجيبة للمسةةاواة بين الجنسةةين.  

مي للمرأة مع مختلف المؤسةةسةةات  تعاون المجلس القو  -وفي إطار حزم الخدمات األسةةةاسةةةية -ولضةةةمان ذلك  

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

الذين يديرون الوحدات المنشةةأة للقضةةاء على العنف ضةةد المرأة. كما ُقدمت برامج تدريبية لألطباء الشةةرعيين،  

والموظفين العةاملين في دور إيواء  ت من المنظمةات غير الحكوميةة،  واألطبةاء والممرضةةةةةةةات، ومقةدمي الخةدمةا

النسةةةةةاء، وحدات مكافحة العنف، وحدات المرأة االمنة، وموظفي مكتب شةةةةةكاوى المرأة، وضةةةةةباط الشةةةةةرطة،  

نيابات األسةرة، والقضةاة  وموظفي تسةجيل عقود الزواج )مأذون(، وأعضةاء النيابة العامة، ومراجعات ومراجعي  

 من النساء والرجال، وأعضاء هيئة النيابة اإلدارية.

 والفتيات النساء ضد الضارة الممارسات ضد ووقاسي 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 والسةةياسةةات والليات المؤسةةسةةية وتوفير الخدمات وبرامج التدريب، اال أن هذا وحده لن ي ير  

أحد الدوافع    فيعد ت يير أسةةةةلوب التفكير والمواقف والسةةةةلوك والمفاهيم الخاطئة االسةةةةباب الجذرية للعنف.  

ر أداة وقائية اسةةةةتباقية رئيسةةةةية إذا تم المهمة لضةةةةمان تمكين المرأة والمسةةةةاواة بين الجنسةةةةين. كما أنه يعتب

اسةةةةةةتخدامه من قبل جميع أصةةةةةةحاب المصةةةةةةلحة المتعددين الذين يقدمون رسةةةةةةائل مكثفة موحدة على جميع 

 مستويات المجتمع. 

بنةاء  على نهج تحفيزي مبتكر يركز على  "سةةةةةةةر قوتةك"  وفي هةذا السةةةةةةةيةاق، تم إطالق أكبر حملةة وطنيةة بعنوان 

تمكين المرأة وقوتهةا. كةانةت هةذه مظلةة لجميع حمالت التوعيةة والت يير السةةةةةةةلوكي األخرى في جميع الحمالت  

ووسةةةةةةائةل النقةل  أخرى لمكةافحةة التحرش في األمةاكن العةامةة، حمالت ضةةةةةةخمةة  المتعلقةة بةالمرأة. وتم إطالق  

، واالتجار بالبشةةةر،  وتشةةةةويه األعضةةةةاء التناسةةةةلية األنثوية "  مبكر، والختان" المنة، والعنف المنزلي، والزواج ال

 .والجرائم اإللكترونية

الحمالت الرقميةةةة والميةةةدانيةةةة، ولكن اقترن   الوعي فقط من خالل  لم يتم تقةةةديم الت يير السةةةةةةةلوكي ورفع 

ف الجهةةات المعنيةةة  فقةةد قةةام المجلس القومي للمرأة بةةالتعةةاون مع مختل  الفن والقوة النةةاعمةةة بةةاسةةةةةةةتخةةدام  
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والمسةةرحيات الموسةةيقية واألغاني، لمعالجة الممارسةةات الضةةارة وإلقاء الضةةوء على آثارها   باسةةتخدام الدراما

ا على االسر بشكل عام .  ليس فقط على حياة النساء والفتيات ولكن أيض 

ا    مشةةةةةةاركةة وادمةاج الرجةال والفتيةان من نةاحيةة أخرى، تعةد   بةال  األهميةة فى أجنةدة تمكين المرأة. فمن خالل أمر 

، تم إجراء العديد من ورش العمل ومجموعات النقاش وبطوالت كرة القدم لتوعية الرجال  اسةةةةةةتخدام الرياضةةةةةةة 

 والشباب بقضايا المرأة.

والتشةةةريعات  معرفة النسةةةاء والفتيات بالتدابير الوقائية الحالية والخطوط السةةةاخنة  عالوة على ذلك، ولضةةةمان  

، تم إجراء العةديةد من الحمالت عبر اإلنترنةت وخةارجهةا للتركيز على آليةات اإلبالغ الحةاليةة عن وغيرهةا من اإلجراءات 

العنف ضةةةةةد النسةةةةةاء والفتيات بما في ذلك الخط السةةةةةاخن للمجلس القومي للمرأة وخط مسةةةةةاعدة األطفال  

نون العقوبةةات.، وغيرهةةا من التةةدابير. وقةةد تم بةةالمجلس القومي للطفولةةة واألمومةةة، ومواد مختلفةةة من قةةا

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

.  التعليم وعلى الرغم من أن رفع مسةتوى الوعي هو أداة مهمة لت يير السةلوك، اال انه ال يمكن الت اضةي عن  

تعليميةة حول المفةاهيم الواضةةةةةةةحةة لوجود االحترام المتبةادل بين جميع وفى هةذا االطةار فقةد تم تطوير مةادة  

" لطالب الصةةةةةف الثالث. كما تضةةةةةمنت مناهج القيم واالحترام المتبادلالبشةةةةةر على قدم المسةةةةةاواة بعنوان "

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

  أمنا أكثر وبيئات مدن

( خدمات يسةةهل الوصةةول إليها  1نجحت مصةةر في توفير سةةكن الئق لسةةكان العشةةوائيات تم اسةةتكماله بتوفير:  

( برنامج التمكين االجتماعي لمسةةةةاعدة النسةةةةاء وأسةةةةرهن على  2لحماية النسةةةةاء والفتيات من العنف ضةةةةدهن.  

 مرأة لدعم استقاللها المالي.( مبادرات التمكين االقتصادي لتوفير مصدر دخل لل3التكيف مع البيئة الحديثة. 

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

في مناطق مختلفة مثل سةةوق "زنين" الذي تم تصةةميمه لتزويد النسةةاء    مسةةاحة مجتمعية صةةديقة للمرأة بناء 

 بمساحة عمل آمنة.

. فخالل اإلجازات  سةةةالمة المرأة في األماكن العامة ووسةةةائل النقل ن اإلجراءات لضةةةمان  كما تم اتخاذ العديد م

والعطالت الرسةةمية، تكثف السةةلطات المحلية جهودها لضةةمان سةةالمة المرأة في الشةةوارع واألماكن العامة.  

حمالت  كما ان توافر وسةةةةةةائل نقل آمنة هو عنصةةةةةةر أسةةةةةةاسةةةةةةي في المدن االمنة للمرأة وتم اجراء العديد من 
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التوعية لضةةمان سةةالمة النسةةاء داخل وسةةائل النقل العام وتوفير آليات اإلبالغ والمعلومات للنسةةاء والفتيات  

 اللواتي يستخدمن وسائل النقل.

ومؤخرا في سةةبيل اتخاذ المزيد من اإلجراءات التي من شةةأنها توفير أكبر قدر من األمان للنسةةاء والفتيات في  

بإصةةةةةدار المدونة القومية    237/2021النقل العام، أصةةةةةدر وزير النقل قرار رقم  وسةةةةةائل المواصةةةةةالت العامة و

 لقواعد السلوك للمستخدمين والمش لين والعاملين في مرافق ووسائل النقل 

 المواد المعرفية وجمع البيانات وتحليلها

هو أول مسةةةح يتم إطالقه    2015عام   "مسةةةح التكلفة االقتصةةةادية للعنف القائم على النوع االجتماعي"  يعد  

مباشةةرة بعد إطالق االسةةتراتيجية. وقد تم اصةةدار دراسةةة أخرى حول انتشةةار العنف األسةةري والتحرش الجنسةةي  

ضةةةةةةةةد المرأة ... األبعةاد وآليةات  "العنف  في األمةاكن العةامةة بعنوان  

وخالل انتشةةةةةةةةةار جةةائحةةة فيروس كورونةةا، أطلق    المواجهةةة".

المصةةري لبحوث الرأي العام    المركزالمجلس القومي للمرأة و

"اسةةةتطالع رأي المرأة المصةةةرية حول فيروس كورونا  )بصةةةيرة(  

وتوجد دراسةةةات أخرى قيد التنفيذ مثل دراسةةةة حول   المسةةةتجد"

انتشةةةةةةار الختان )تشةةةةةةويه األعضةةةةةةاء التناسةةةةةةلية لإلناث(؛ دراسةةةةةةة  

اسةةةةتقصةةةةائية عن التداعيات االجتماعية واالقتصةةةةادية للطالق على  

  المرأة والرجل؛ دراسة عن العنف ضد النساء ذوات اإلعاقة.

  

 الملخص التنفيذي 

 
 يعانين من العنف بجميع أشكاله سنويا  

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



 

 

19 

 الثغرات/  التحديات

 التحديات

يعد العنف ضةةةةةةد المرأة بجميع أشةةةةةةكاله ظاهرة عالمية.. فال توجد دولة واحدة خالية من العنف أو التمييز ضةةةةةةد  

، من 2030النسةةةةةةةاء والفتيةات. وفي إطةار محور الحمةايةة في االسةةةةةةةتراتيجيةة الوطنيةة لتمكين المرأة المصةةةةةةةريةة  

٪ 0لتحرش أو العنف الجسدي أو النفسي من أزواجهن  المتوقع أن يكون مؤشةر نسةبة النسةاء الالتي يتعرضن ل

. على الرغم من أن هذه النسةةةةةةبة قد يبدو من المسةةةةةةتحيل تحقيقها، لكن الحكومة المصةةةةةةرية  2030بحلول عام  

 لديها سياسة عدم التسامح مطلقا  مع أي نوع من العنف ضد النساء والفتيات.

عض التحةديةات. ومن بين أهم هةذه التحةديةات ت يير عقليةة  وعلى الرغم من كةل الجهود المبةذولةة، ال تزال هنةاك ب

أنه   2وسةلوك كل من الرجال والنسةاء تجاه قضةايا المسةاواة بين الجنسةين وتمكين المرأة. فقد أظهرت الدراسةات

ال تزال هناك مفاهيم خاطئة حول قضةايا النوع االجتماعي في مصةر سةواء حول أهمية تكافؤ الفرص والحقوق  

ض التقةاليةد ذات االثةار  مرأة، أو حول األفكةار المتعلقةة بةالممةارسةةةةةةةات الضةةةةةةةارة التي  تنبع من بعبين الرجةل وال

السةةلبية على المجتمع المصةةري ككل. ولسةةوء الح"، تم "تطبيع" بعض هذه الممارسةةات والسةةلوكيات الضةةارة  

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

عالوة على ذلك، في العام األخير من تنفيذ االسةتراتيجية، تم ت يير خطة العمل بشةكل جذري بعد حدوث جائحة  

كورونا. حيث تميل األوبئة واألزمات العالمية إلى تعريض النسةةةةاء والفتيات لمخاطر أعلى من العنف، ولسةةةةوء 

ا للوضةةع، عادة يصةةعب الحصةةول   على البيانات بسةةبب التحديات المنهجية في تلك األوقات. اال انه  الح"، نظر 

أجرى المجلس القومي للمرأة مسةحا  هاتفيا  للحصةول على لمحة عن الزيادة في النسةب    2020في شةهر ابريل  

المئوية للعنف والممارسةةةةات الضةةةةارة واسةةةةتخدمها كدليل لتعزيز السةةةةياسةةةةات والتدابير التي اتخذتها الحكومة  

 النساء والفتيات أثناء اجراءات السيطرة على الجائحة.لحماية 

وقةد أدت تةدابير احتواء الجةائحةة منهةا اإلغالق إلى اعتمةاد كبير ومفةاجت على اسةةةةةةةتخةدام التكنولوجيةا والرقمنةة  

بةاعتبةةارهةا نةافةذة الةدخول الوحيةةدة إلى العةةالم الخةةارجي في ذلةك الوقةت. وعليةةه، لم تعةةد رقمنةةة جميع البرامج  

ا بل ضةةةةةةرورة. ولذا يتطلب هذا الوضةةةةةةع والواقع الجديد تكثيف الجهود، وزيادة الموارد  والخدمات   والليات خيار 

 كل هذه المنصات لضمان تلبية احتياجات النساء وحمايتهن أثناء الجائحة.لرقمنة لتعزيز البنية التحتية 

 
هيئة األمم المتحدة   –( 2017-2016استطالع الرأي العام بمصر ) – IMAGES)) والمساواة بين الجنسينلرجال الدراسة االستقصائية بشأن ا 2

 2018للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة  
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لمرأة خالل جائحة فيروس  مرصةةد السةةياسةةات والبرامج المسةةتجيبة الحتياجات اوفي هذا السةةةياق، تم تصةةةميم  

، لتتبع جميع السةةةةةةةياسةةةةةةةات المراعية الحتياجات المرأة أثناء الجائحة، بما في ذلك جميع تدابير  كورونا المسةةةةةةتجد 

الحماية والوقاية تجاه العنف ضةةةةةد المرأة. وتعد الحكومة المصةةةةةرية هي األولى في العالم التي تصةةةةةدر تقرير  

 ئحة.رصد السياسات الداعمة للمرأة خالل الجا

 الثغرات

على الرغم من أن مصر اتخذت خطوات ملموسة إلصدار القوانين والتعديالت للقضاء على العنف ضد المرأة،  

إال أن إصدار قانون شامل يحدد ويعالج ويجرم جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات ال يزال مفقودا.. حيث  

ل مع العنف ضةةد النسةةاء والفتيات إذا كان مصةةحوبا ب لية  يعنى هذا القانون بتوفير إطارا قانونيا شةةامال للتعام

 إنفاذ قوية وحملة مخصصة للتوعية به.

ونتيجة ل ياب قانون شةةةةةةامل لمكافحة العنف ضةةةةةةد المرأة، يظل هناك قصةةةةةةورا وعدم دقة في اإلحصةةةةةةاءات  

المعلومات    والمعلومات وأعداد حاالت العنف المبل  عنها قضةةةائيا وأمام السةةةلطات المعنية. حيث توفر مصةةةر

اللية الرسةةةةمية لإلحصةةةةاء في مصةةةةر "الجهاز المركزي للتعبئة  والبيانات المتعلقة بالعنف ضةةةةد المرأة من خالل  

العةامةة واإلحصةةةةةةةاء" والةذي لةديةه القةدرة على تطبيق األدوات المنهجيةة الةدوليةة بةاسةةةةةةةتخةدام الموارد والسةةةةةةةيةاق  

 وأسبابه وآثاره.الوطني لدراسة حجم العنف 

وعالوة على ذلك، فهناك حاجة لتكثيف الجهود لرفع الوعي القانوني لدى النسةةةةةاء والفتيات المصةةةةةريات حول 

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

من خالل إنشةةاء   تم إنشةةاء خط أسةةاس مؤسةةسةةي قوي لتعزيز الخدمات الصةةحية للنسةةاء الالتي تعرضةةن لعنف

قامت وزارة الصةةحة والسةةكان  وحدات المرأة المنة داخل مسةةتشةةفيات الجامعات الحكومية. وعالوة على ذلك،  

طبيب/ة للتعامل مع حاالت العنف ضد المرأة. ومع ذلك، ال تزال هناك حاجة إلى االرتقاء    2249دريب أكثر من  بت

ميع النسةةاء المصةةريات، فضةةال عن تكثيف ورفع وعي النسةةاء  بهذه النماذج لتوفير الخدمات الصةةحية وإتاحتها لج

 بتلك الخدمات وأماكن تواجدها.
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 التقرير كتابة    منهجية 

واالعداد    قام المجلس القومي للمرأة، بصةةفته اللية الوطنية للنهوض بالمرأة في مصةةر، بصةةياغة هذا التقرير

الوطنية للقضةةةاء على العنف ضةةةد المرأة والفتاة منذ إطالقها في  إلبراز التقدم المحرز في إطار االسةةةتراتيجية  

. وتسةةةةةةتند المعلومات الواردة في التقرير على المفاهيم النوعية والوصةةةةةةفية،  2021وحتى ابريل    2015ابريل  

باإلضةةةافة إلى النهج الكمي للسةةةماح بالقياس العددي واالسةةةتكشةةةاف المتعمق لما تم تحقيقه للقضةةةاء على  

 ساء والفتيات أثناء تنفيذ االستراتيجية.العنف ضد الن

:   المعلومات جمع     

، ومن خالله تم 2015تم إنشةةةاء نظام للرصةةةد والتقييم بمجرد إطالق اسةةةتراتيجية العنف ضةةةد المرأة في أبريل  

التجميع التراكمي والتحليلي لكةافةة المعلومةات والتقةدم المحرز في إطةار االسةةةةةةةتراتيجيةة وخطط عملهةا. بقيةادة  

القومي للمرأة ومن خالل اإلدارة العةةامةةة للمتةةابعةةة والتقييم ووحةةدة مكةةافحةةة العنف ضةةةةةةةةد المرأة    المجلس

بالمجلس، تم تجميع كافة التقارير المرحلية التي توضةح األنشةطة والتقدم المحرز وتحديات الشةركاء من الجهات  

باإلضةةةةةافة إلى ذلك ُيضةةةةةمن  الوطنية والممثلين في اللجنة التيسةةةةةييرية والتنفيذية لوضةةةةةع االسةةةةةتراتيجية. و

المجلس القومي للمرأة التقدم المحرز في االسةةةتراتيجية بتقاريره الشةةةهرية والسةةةنوية؛ ويتم رفع تلك التقارير  

إلى مكتب الرئاسةةة ومكتب رئيس الوزراء والبرلمان المصةةري. كما اسةةتخدم المجلس القومي للمرأة أيضةةا تقرير  

ياجات المرأة خالل جائحة فيروس كورونا المسةةةةتجد، لدمج التدابير  رصةةةةد السةةةةياسةةةةات والبرامج المسةةةةتجيبة الحت

والسةةةةياسةةةةات التي اتخذتها الحكومة المصةةةةرية لحماية النسةةةةاء والفتيات المصةةةةريات من العنف نتيجة لتبعات  

فيروس كورونا. باإلضةةةافة إلى ذلك، خصةةةصةةةت وحدات تكافؤ الفرص في الوزارات جزء في تقاريرهم الدورية  

 النساء والفتيات في إطار االستراتيجية، وترفع كل هذه التقارير للمجلس القومي للمرأة. حول العنف ضد

عالوة على ذلك، وردت تقارير عن العنف ضةةةةةةد المرأة من منتدى منظمات المجتمع المدني العاملة على ملف  

 المرأة وكذلك التقارير الواردة من مرصد المرأة المصرية.
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التقرير عملية صياغة    

، لوضةةةةةةةع هيكةل   2021وحتى ينةاير    2020عقةد المجلس القومي للمرأة ورشةةةةةةةتي عمةل خالل الفترة من ينةاير  

ومنهجية التقرير وآلية الصةةةةةةياغة. وأسةةةةةةفرت ورش العمل عن تطوير مجموعة من أوراق العمل لتشةةةةةةمل جميع 

ة المدرجة في تلك األوراق  األنشةةةطة الخمسةةةية والتقدم المحرز في إطار االسةةةتراتيجية. ثم تم فصةةةل األنشةةةط

 وتصنيفها طبقا للمحاور االربعة لالستراتيجية لتسهيل رصد ومتابعة كل محور.  

باإلضةةةةافة إلى ذلك، عقد المجلس القومي العديد من االجتماعات والمشةةةةاورات مع الجهات الوطنية بما في  

. وقد تم تصةةةميم وإنشةةةاء قسةةةم  ذلك الشةةةركاء الوطنيين والدوليين لمناقشةةةة هدف التقرير وعملية الصةةةياغة

منفصةل في هذا التقرير ليشةمل وضةع المرأة والتدابير المتخذة لحمايتها من جميع أشةكال العنف والتمييز ذات  

الصةةةةةةةلةة بةالبيئةة وت ير المنةاا واألزمةات واألوبئةة. تم القيةام بةذلةك لألخةذ في االعتبةار التةدابير المتخةذة لمواجهةة  

 لمرأة. على ا 19-تداعيات جائحة كوفيد

ا بعد انتهاء هذه االسةتراتيجية بناء   سةاعدت هذه العملية في تحديد التوصةيات والطريقة المقترحة للمضةي قدم 

 على ما تم إنجازه مع مراعاة الوضع والسياق الحاليين.
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 تنفيذ االستراتيجية   في جهود الجهات  

 2020- 2015ضد المرأة    لقضاء على العنف الوطنية ل 

 أوال: محور الوقاية  

 

 

 

  :الفرعية األهداف

 تنمية الوعي العام وتصحيح الخطاب الديني  (1)

 تحليل الظاهرة من الجانب االجتماعي واالقتصادي (2)

 مراجعة وتنقيح القوانين والسياسات التي تحض على العنف ضد المرأة (3)

 تطوير واستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ووسائل االعالم لنبذ العنف ضد المرأة  (4)
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 الدينيالعام وتصحيح الخطاب  الوعي ةتنمي -1

 المتةاحةة، واألطر القةانونيةة  العنف ضةةةةةةةد المرأة، والخةدمةات قضةةةةةةةايةا  حول التوعيةة  وحمالت  إن مبةادرات

ا ملموسةةةةةةةا في الوصةةةةةةةول إلى أعةداد كبيرة من الفئةات عليةه. كةل ذلةك حقق    للقضةةةةةةةاء  الوطنيةة تقةدمة 

 )مثل منصةةات التواصةةل االجتماعي، حمالت النقل 3المسةةتهدفة من خالل قنوات االتصةةال المختلفة

االسةتراتيجية الوطنية للقضةاء  ان  ف (. اللقاءات والبرامج التدريبيةو، اإلذاعة والتلفزيونالعام، وحمالت 

والتواصةةةةةةةل   بمثةابةة إطةار لحمالت التوعيةة والمبةادرات ( تعتبر 2020- 2015عنف ضةةةةةةةد المرأة )على ال

 .المستمر

الشةراكة    هو  التواصةلمجموعة واسةعة من أنشةطة  ومن العوامل األسةاسةية التي سةاعدت في تنفيذ 

لضةةةةةمان    تدابير مسةةةةةتقبليةمما يتطلب اتخاذ   بين جميع أصةةةةةحاب المصةةةةةلحة والجهات المعنية والدعم 

التنسةةةةةةةيق بين الجهات   تعزيز(  1) مثل: وما تم تحقيقه والحفاظ على هذا الزخم   اسةةةةةةةتمرار تلك الجهود

من خالل إجراء  معةالجةة الفجوة المعلوماتيةة  (  2المختلفةة لالسةةةةةةةتفةادة القصةةةةةةةوى من الموارد المتةاحة. )

( الوصةةةول إلى كافة  4( التأكيد على أهمية الرسةةةائل التوعوية الموحدة. )3)الدراسةةةات االسةةةتقصةةةائية 

  المجتمع.  شرائح

  

 
 التقارير السنوية ألنشطة المجلس القومي للمرأة وتقارير حمالت طرق األبواب 3
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 ل ومظا ر العنف ضد المرأة إقامة حمالت توعوية لمعالجة مختلف أشكا . أ 

 

  

 

 

 

  

ألف متابع/ة   300مليون و   135عدد    

 

 الساخن لمكتب شكاوى المرأة   على الخط   % زيادة في البالغات   25 "ماتسكتويش"حملة 

للتحرش والتردي  اإلبالغ  على  المرأة  لحث  بالقا رة )   رساسل  السريعة  الطرق    الفتات 

 ( واإلسكندرية والمنيا / اعالنات اذاعية وتلفزيونية. 

 

للتوعية  عالنية على صفحات التواصل االجتماعي والقنوات االعالميةاالرساسل ال منعدد 

والتعليم، وأ مية مواجهه التحرش والتردي له.بحقوق المرأة في التنمية االقترادية   

 

 حملة التاء المربوطة 

 محافظة من محافظات مرر من قبل الراسدات المجتمعيات والقيادات الدينية 27في 

 ووصل عدد الزيارات المرأة،قضايا العنف ضد  رساسلتم تدريبهن على )واعظات ورا بات(    

 الزيارات لزيادة الوعي حول  ذه القضاياإلى ماليين       

 

 "متخليش محطة توقفك.. حياتك محطات " حملة

 محطات مترو رئيسية    4

 يا  يوم   لمترو ل مليون راكب    2

 
 . والمشاركة في العملرساسل عن تنظيم االسرة، التحرش، الزواج المبكر 

 قام مركز بريرة بتقييم أثر الحملة.  

تستهدف زيادة الوعي حول المخاطر اإللكترونية وطرق االستخدام األمن وسبل اإلبالغ  

    (Cybersafetyبالتعاون مع وزارة االتراالت. ) اإللكتروني عن جراسم العنف 

 ألف مشاهدة   307  عدد  حملة "أتكلمي...إحمي نفسك وغيرك"

 حمالت طرق أبواب
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  24على تويتر أول  trend  ت بازوحا ناقشت التمييز ضد المرأة السيما في مجال العمل 

 . من غناء الفنان زاب ثروت والفنانة أمينة خليل، ساعة من إذاعتها

 أغنية " تفرقي"

تشجع الفتيات على التردي لظا رة التحرش من خالل تسليط الضوء على مواقف  

 . للمغنية فرح بسمةوالنساء، واقعية من التي تتعرض لها الفتيات 

 مع فيسبوك حملة "موارد سالمة المرأة"  

أدوات   من خاللااللكتروني  بهدف نشر الوعي حول سبل حماية المرأة من العنف

 لمنع الجراسم االلكترونية   الحماية التي توفر ا منرة فيسبوك

 حملة "حاسبوا على كالمكم"

الوعي  اإلنترنت ورفعالضااوء على مشااكلة التنمر على  انسااتجرام لتسااليطبالتعاون مع 

ة والتوعية على المنرااا إيجابيةالمجتمعي حول آثاره النفساااية وأ مية الحفال على بيئة 

 بالقواعد واألدوات المتاحة أمام مستخدميها للحماية من التنمر.

 ألف مشاهدة 100مليون و 66 عدد أغنية نور 

 Speak Upحملة التحرش جريمة ... اتكلموا 

لنشر الوعي حول أ مية عدم الرمت على جراسم التحرش في وساسل المواصالت واألماكن 

العامة لتوفير بيئة تنقل آمنة للسيدات والفتيات. تضمنت الحملة فيدو توعوي من أداء 

الفنانة منة شلبي والفنان  اني عادل، باإلضافة إلى مجموعة من الملرقات والرساسل 

 اسل التواصل االجتماعي.  التوعوية تم نشر ا على وس

 متابع / ةألف  800مليون و 5 عدد

 

 ألف متابع / ة   39  عدد 
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خاللها قاد المجلس القومي للمرأة سةةةةلسةةةةلة اجتماعات مع ، وإطالق مبادرة تحت شةةةةعار حمايتك في قانونك 

منظمةات المجتمع  والخبراء المعنيين بقضةةةةةةةايةا المرأة ذات اإلعةاقةة من    ممثلي وحةدات تكةافؤ الفرص بةالوزارات

من أجةل الخروج    .بةاإلضةةةةةةةافةة إلى مجموعةة من النسةةةةةةةاء ذوات اإلعةاقةة وأمهةات األطفةال ذوي اإلعةاقةة  المةدني

نتج عن   برسةةائل تثقيفية مبسةةطة وواضةةحة حول مختلف أشةةكال العنف التي تتعرض لها النسةةاء ذوات اإلعاقة

تسةةةلط الضةةةوء على حقوق األشةةةخاص ذات اإلعاقة،    مطوياتتم صةةةياغتها وإدراجها في    ( رسةةةالة 18)المبادرة  

 والقوانين ذات الصلة، والعقوبات المنصوص عليها لكل شكل من أشكال العنف.

 شكل العنف  الرسالة 

 رسالة عامة  أنا مش منسية .. أنا عندي حماية قانونية 

 النوع اإلعاقة وعلى أساس التمييز على أساس  ال جنسي وال إعاقتي يحد من طاقتي 

عدم تهيئة الظروف وعدم تكافؤ الفرص وعدم احترام الفوارق والحريات والتنوع   أدوني فرصتي أحقق شخصيتي 

 البشري للمرأة ذات اإلعاقة 

 مناهضة الصور النمطية للمرأة ذات اإلعاقة في وسائل اإلعالم  بالحماية القانونية ... مش هكون مادة للسخرية 

 حرمان المرأة ذات اإلعاقة من الثقافة والرياضة والسياحة والترفيه  والرياضية ... حق لك وليا الخدمات الثقافية  

لحرمان من الرعاية الصحية الجيدة وعدم تلبية احتياجاتهم الطبية بسبب ضعف  ا رعايتي الصحية ... أمانة ومسئولية 

 للخدمات الصحية وصولهم 

 .الحرمان من التعليم الدمجي أدمجني وسطهم ... أتعلم زيهم 

 الوظيفي مع توفر السالمة واألمان. اإلعداد المهني والتدريب الحرمان من  تدريب مفيد يضمن عمل أكيد 

 وعدم توفير بيئة عمل آمنة.  المناسب لعمل  فيا  الحق من   الحرمان أمن وسالمة يحقق لي دخل واستدامة ش لي في  

 الحرمان من الشمول المالي  يسر لي الخدمات البنكية أساهم في العملية التنموية 

 الحرمان من الحماية القانونية.  حمايتي القانونية تضمن لي معاملة إنسانية 

 الجنائية في المعاملة  ة توفير الترتيبات التيسيريعدم  واجب لتمكينك من حقك   ومساعدتك حقك..  التقاضي  

 التعرض للخطر واالست الل.  ما تست لش إعاقتي وتنتهك إرادتي 

 واست اللهن.  هنلاإلساءة والتنمر والتعرض  ال إساءة وال تهميش قانوني ما بيعديش 

 .السياسيةالحق في المشاركة الحرمان من  القانونية مشاركتي السياسية ضمان لحقوقي  

 اإليذاء والحرمان من الرعاية األسرية  مساواتي في أسرتي تحقق فرصتي 

 إخفاء الشخص ذو اإلعاقة في اإلحصاء  أنا في التعداد أنا في الخدمات 

 آمنة توفير بيئة  وعدم  اإلتاحة  الحرمان من  حق وقانون وإتاحة ... بهم حياتي مرتاحة 

 

 لالطالع عىل النسخة الكاملة يرجى زيارة 

http://ncw.gov.eg/Pdf/475/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D9%83- 
%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%83 

 

http://ncw.gov.eg/Pdf/475/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%83
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مبادرة "يال نحميها" لتشجيع الطالب 

لتناول قضية العنف على استخدام الفن 

يوم  16ضد المرأة ذات اإلعاقة )حملة الة

2019) 

انطالق مارثون مشي للسيدات 

 والفتيات من ذوات اإلعاقة

 (2019يوم  16)حملة الة

 مشارك/ة 1500
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  منة للمرأة :آمواصالت 

"حيةاتةك محطةات   2018أكتوبر ي المحطةات الحيويةة لمترو األنفةاق ف داخةل إطالق حملةة توعيةة عةامةة 

. وعرضةةةةت ملصةةةةقات ورمسةةةةيس والعباسةةةةية وجامعة القاهرة   ة ب العت في  ،  متخليش محطة توقفك"

نقل المن، والتحرش الجنسةةي،  تال، مع رسةةائل توعية بشةةأن  4مختارةالمحطات  الواسةةعة النطاق في 

. اسةةةةةتمرت الحملة أربعة  وتمكين الفتيات والنسةةةةةاءوالزواج المبكر، وتنظيم األسةةةةةرة، وتعليم الفتيات  

٪ من إجمالي عدد مسةتخدمي المترو الذي يقدر بمليوني 21٪ إلى   11  من أشةهر، لتصةل إلى حوالي 

  للمترو. ا  مستخدم يومي

  مدى تأثير الحملة دراسةةةةةة اسةةةةةتقصةةةةةائية لتقييم  ى المركز المصةةةةةةري لبحوث الرأي العام )بصةةةةةةيرة(  أجر

مع أصحاب المصلحة  مشاركة الدراسة  وفعاليتها في إحداث ت يير سلوكي نحو تمكين المرأة. وقد تم 

 من الشركاء المعنيين الذين أشادوا بهذا الجهد الرائد في تقييم حمالت التوعية العامة.

 
 (UNFPA)ن نفذت الحملة بالتعاون مع صندوق األمم المتحدة للسكا  4
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ومحطات أخرى منها )إيتاي   رمسيس ب  ة السكة الحديد محطمن    إطالق حملة تحت عنوان "السكة أمان" 

البارود، نكال، كفر داوود، منوف، أشةةمون، وطنطا(، وتضةةمنت نشةةر فيديوهات توعوية، وقيام فريق  

عمل ميداني من الشةباب المتطوع بنشةر رسةائل بين جمهور الركاب بمختلف أشةكال العنف ضةد المرأة  

 صةةةةفحة  الف وصةةةةول على   73حققت الحملة    وقد،  لهالسةةةةيما التحرش الجنسةةةةي وأهمية التصةةةةدي  

 .2021مارس  حتى فيسبوك المجلس القومي للمرأة 
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وهي حملة عالمية تطلقها  "  لنوع االجتماعي يوم أنشةةةةطة لمناهضةةةةة العنف القائم على ا  16"حملة  

 سنويا األمم المتحدة: 

بجميع محافظات الجمهورية  مجموعة من األنشةطة  إطارها وعلى المسةتوى الوطني يتم تنفيذ    وفي

يوم أنشةةةةةةطة لمناهضةةةةةةة العنف القائم على النوع االجتماعي"،    16تحمل نفس المسةةةةةةمى "حملة  

وتنفذ األنشةطة  .  رفع الوعي المجتمعي العام بأشةكال العنف ضةد المرأة وأهمية القضةاء عليه بهدف  

  10حتى  ، اليوم العالمي للقضةاء على العنف ضةد المرأة، وتسةتمر نوفمبر  25من    لفترةا  عام في   كل

(، نفةذ المجلس 2020-2015خالل فترة إعةداد التقرير )و ، اليوم العةالمي لحقوق االنسةةةةةةةان.ديسةةةةةةةمبر

بالتعاون بين المؤسةةةةةةسةةةةةةات الوطنية الحكومية وغير   مجموعة متنوعة من األنشةةةةةطة   القومي للمرأة

أطفال /طالب  / جميع شةةةةةرائح المجتمع نسةةةةةاء/ رجال. اسةةةةةتهدفت الحمالت  وشةةةةةركاء التنميةالحكومية  

أبرز األنشطة الرئيسية   ي يلوفيما   .إعالميين  /  جامعات ومدارس/ عاملين بالوزارات والهيئات الحكومية

  أجريت:التي 

الرجةل  تهةدف إلى توضةةةةةةةيح دور    إذاعةة تنويهةات ومواقف دراميةة على جميع المحطةات االذاعيةة  •

 في القضاء على جميع أشكال العنف الموجه إلى المرأة.

الجامعات  الجامعي في العديد من  حرم  الداخل  أكشةةةةاك توعوية  إقامة   •

المتطوعين للةدعوة إلى إنهةاء   من الطالبكبير    ، وتةدريةب عةددالمصةةةةةةريةة 

العنف ضةةد المرأة، والتوعية بالخدمات القائمة وجهود المجلس القومي 

 ، وكيفية اإلبالغ عن  تلقي شةةةةةةكاوى العنف ضةةةةةةد المرأةوكيفية    للمرأة

 حوادث العنف ضةةةةةةد المرأة في وحدات مكافحة العنف التي أنشةةةةةةئت

 جامعة مصرية 24في 

عامة عقد   • توعية  الوطنية   جلسات  المؤسسات  مع  بالشراكة 

لعدد من النساء من المناطق ذات    5المعنية وواضعي السياسات ومنظمات المجتمع المدني 

ا بكيفية  الدخل  التوعية  بهدف  محافظات،  خمس  في  الخدمات  لمنخفض  على  الحصول 

 القانونية والصحية واالجتماعية واالقتصادية.  المقدمة في المجاالت األساسية 

التشكيلي    ومعرض الفن ”،  2017تشكيلي "كوني  ال   قامة المعارض الفنية مثل معرض الفن إ •

الفنون    ” 2018  اتكلمي "  كلية  مع  وطالبات  الجميلةبالتعاون  طالب  بين  فنية  ومسابقات   ،

 المدارس للتعبير بالرسم عن أوجه القضية وأشكال العنف المختلفة.

 
   UNWomenبالتعاون مع هيئة األمم المتحدة للمرأة  2019يوم   16، وتكرر مرة أخرى في حملة 2017يوم  16تم هذا التدخل في حملة    5
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ومقر    الجيزة وأبو الهول(   باللون البرتقالى )مثل أهرامات   السياحية   المعالم اضاءة العديد من   •

للمرأة وألول مرة القومي  األسرة  اضاءة   المجلس  بالزيتون    ومحكمة األسرة بحلوان    محكمة 

للقضاء على العنف   العالمي بالعباسية تزامنا مع بدء االحتفال باليوم    والكاتدرائية المرقسية 

 2021  ضد المرأة
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( مركةةب تحمةةل  16مكونةةة من )إطالق حملةةة مراكةةب النيةةل   •

رسةةةائل مختلفة لمناهضةةةة كافة اشةةةكال العنف ضةةةد المرأة  

 (127,83مشاهديها حوالي )والفتاة، ووصل عدد 

أحد  في    وضع الفتات تحث على مناهضة العنف ضد المرأة •

 أكتوبر )ميدان جهينة(.  6الميادين الكبرى بمدينة 

مارثون   • أول  والفتيات  انطالق  للسيدات    1500  2019رسمي 

 مشارك/ة
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  ،2019 عامها تم تشةةةكيلمصةةر.  في    للقضةةاء على ختان االناث   وطنية أول لجنة  حملة توعوية أطلقتها  

 في  وتضةةم تحت رئاسةةة مشةةتركة من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة واألمومة  

الجهات المعنية الحكومية وغير حكومية والسةةةةلطات التنفيذية والقضةةةةائية كافة الشةةةةركاء وعضةةةةويتها 

بهدف توحيد الرؤي وتنسةيق الجهود للقضةاء على  نية والدوليةوالدينية وبالتعاون مع المنظمات الوط

 .الختان

 وفيما يلي جهود اللجنة للتوعية بأبعاد القضية وخطورتها على الفتاة والمجتمع:

بل  عةدد االنشةةةةةةةطةة المنفةذة خالل الفترة من مةايو [،  1202  –  2019]":  حملةة "أحميهةا من الختةان  (1

لعديد من أنشةةةةطة التواصةةةةل المباشةةةةر مع تضةةةةمنت    نشةةةةاط"   1،694"    2021 مارسإلى   2019

المسةتهدفين كطرق أبواب، ندوات، لقاءات جماهيرية وتدريب فرق عمل، كما ُنفذت أنشةطة أخرى 

 في مجال التوعية اإلعالمية وغيره من األنشطة كما يلي: 

  فيلم توعوي على مواقع التواصل االجتماعي للشركاء. (16)انتاج ونشر عدد  •

 محطة إقليمية ومحلية.( 18)رسائل إعالمية على  (8)ة إذاع •

 ملصق إعالني وتوزيعه على الوحدات الصحية، المستشفيات والصيدليات.  ألف(   15طباعة ) •

لتشةجيع الممارسةات الجيدة للقضةاء على   وماري أسةعد   جائرة تشةجيعية باسةم عزيزة حسةين إطالق   (2

 .الختان

  تدريبات وزارة الصةةحة األعضةةاء التناسةةلية لإلناث" في  إدراج مكون مكافحة ختان االناث " تشةةويه   (3

بخطورة الزواج  التي تسةةتهدف الممرضةةات والرائدات وأطباء العالج الحر والرعاية الصةةحية والتوعية

 المبكر وختان االناث.

  لتطبيب " مطلقا    التسةامح   عدم" الوطني   الفريق قبل  من مشةترك تم إصةدار بيان  2021 عام في  (4

 (.اإلناث ختان) لإلناث التناسلية األعضاء تشويه

، والةذي أقره الحقةا  2020في يونيو  بقةانون العقوبةات    مقترح بتعةديةل مواد الختةان اللجنةة    قةدمةت (5

يهدف مقترح القانون إلى غلق باب التحايل باسةةةةةتخدام أي مجلس الشةةةةةيوا والبرلمان المصةةةةةري.  

غيرها باإلضةافة إلى توسةيع نطاق التجريم ث رات قانونية للهروب من العقاب مثل المبرر الطبي و

وقد صةةةةدر بالقانون   ,واعادة تعريف فعل الختان وتوقيع عقوبات أكثر صةةةةرامة لتحقيق الردع الالزم

  بتعديل بعض احكام قانون العقوبات )المواد الخاصة بجريمة ختان االناث( 2021لسنة  10رقم 
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 الرساسل   لنقل م اإلعال مختلف وساسل   استخدام  ب. 

 أ

 ةمقاالت صحفي / فالم / مسرحيات / اعالناتأ .1

لتسةليط الضةوء على القضةايا المجتمعية المختلفة التي تواجه النسةاء؛ وحصةل   6فيلم بين بحرين  ▪

 ( جائزة محلية وعربية ودولية. 21على ) 

لتسةةةليط الضةةةوء على المصةةةاعب التي تتحملها المرأة والفتاة للبقاء   فيلم مريم والشةةةمس  ▪

 في التعليم.

 لرفع الوعي المجتمعي تم عرضها بتسع محافظات ،   مسرحية تفاعلية ،  مسةرحية كلمة السر  ▪

 .بالممارسات التقليدية الضارة ووسائل القضاء عليها

 للشةةباب بمصةةر   قراننتاج شةةبكة األإضةةراره،  أعن مناهضةةة الختان و  مسةةرحية"دايرة و بتدور"  ▪

 .المجتمعى  في إطار المسرح التفاعلي ات وتمثيل طالب وطالبات الجامعمن أداء 

 حول النمطية  الصةةةوروهو أول عرض مسةةةرحي يناقش "،  مسةةةرحية كوميدية "حل الضةةةفاير  ▪

وقد استمر العرض  والعنف ضد المرأة.    المنة  العامة  األماكن إلى   والوصول  ،  المرأة تعليم 

ومسةةةةرح   العالي للفنون المسةةةةرحية مسةةةةارح الهوسةةةةابير والمعهدلمدة اربع سةةةةنوات على 

 ومسرح جامعة القاهرة. الفلكى 

 .للمرأة آمنة عمل بيئة لتعزيز توعوي فيديو ▪

 
6Unwoman    هيئة األمم المتحدة للمراة 
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بأهمية  لتوعية السةةةيدات والفتيات    لمجموعة من فناني ومبدعي مصةةةر   فيديوهات توعوية  ▪

مواجهةة التحرش السةةةةةةيمةا التحرش والتنمر االلكتروني، وحثهن على ضةةةةةةرورة اإلبالغ وعةدم  

 السكوت.

يةذاء واالعتةداء على تتنةاول قضةةةةةةةيةة اإل  " مسةةةةةةرحيةة بةالعرائس المةاريونةت "كلمةة من حرفين  ▪

 األطفال خصوصا االعتداء الجنسي.

عن حماية المرأة من العنف وتوضةةةيح   عدة مقاالت في الصةةةحف الرسةةةمية والمجالت نشةةةر   ▪

 دورها كصمام أمان للمجتمع. 

أنتج المجلس القومي للمرأة مسلسل تلفزيوني تم عرضه خالل شهر رمضان المبارك وهو  ▪

األخالق والقيم  تعزيز الوقت األكثر مشةةةةاهدة لألعمال التلفزيونية. هدف المسةةةةلسةةةةل إلى  

مع التركيز على أشةةةةكال مختلفة من العنف ضةةةةد المرأة    وكذلك التسةةةامح واالحترام المتبادل

وتشةةةةةةةويةه األعضةةةةةةةاء    ،وزواج األطفةال  ،والعنف المنزلي   ،مثةل العنف في األمةاكن العةامةة

 .وغيرها من المواضيع )ختان اإلناث(، لإلناثالتناسلية  
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 و تلفزيونية  برامج إذاعية .2

ضةةةد   العنفقضةةةية   تتناول( رسةةةائل 6تضةةةمنت )  ة في اإلذاعة المصةةةرية مي إطالق حملة إعال  ▪

( محطة محلية وإقليمية ]الشةةةرق األوسةةةط، الشةةةباب والرياضةةةة، 13، تم إذاعتها على )المرأة

  راديو مصر، باإلضافة للمحطات المحلية والبرنامج العام[.

 ( حلقة أذيعت على البرنامج العام على 30تضةةمن )برنامج إذاعي بعنوان حكاية وراء كل باب،   ▪

 مدار شهر كامل.

( حلقة شةةملت رسةةائل توعوية حول مختلف 50تضةةمن البرنامج أكثر من )  برنامج حكايات نهاد:  ▪

القضةةةايا منها العنف ضةةةد المرأة، تلقى خاللها العديد من األسةةةئلة واالسةةةتفسةةةارات ذات 

، وذلك وفقا إلحصةةةةةاءات  مليون شةةةةةهريا(   12.7)الصةةةةةلة. ويصةةةةةل عدد مشةةةةةاهدي البرنامج 

%  30% سةةةةيدات، 70فزيونية ]صةةةةفحات التواصةةةةل االجتماعي إلى جانب المشةةةةاهدات التل

 .مليون 4رجال[، كما يصل عدد التفاعالت والتعليقات عليه إلى ما يقرب من 

حلقات أسةةةةبوعية تتناول    البرامج الحوارية األكثر شةةةةعبية ، خصةةةةصةةةةت 2017خالل عام المرأة   ▪

 قضايا المرأة بالتركيز على قضايا العنف ضد المرأة.
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 توعوية  مطبوعات .3

مختلف الجهةات مطبوعةات للتوعيةة بقضةةةةةةيةة العنف ضةةةةةةد المرأة بكةل  أصةةةةةةدرت  

جوانبها، السةةةةةيما العقوبات واإلطار التشةةةةةريعي لجرائم العنف الممارس ضةةةةةد  

  .مرأة وختان اإلناثال

  واسةةةةةتخدامهمسةةةةةار إحالة وطني للنسةةةةةاء الالتي تعرضةةةةةن للعنف،    أول تطوير

. واالجتماعي  والصةةحي  القانوني  المجال في  القطاعات  متعددة  لإلحالة كنموذج

الجهات المعنية كالمسةةةةةتشةةةةةفيات والوحدات الصةةةةةحية  وتم توزيع النموذج على 

 وأقسام الشرطة ووحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات.

 اإلطار التشريعي لجرائم العنف ضد المرأة.   مطوية  ▪

لتسليط الضوء    والتشريعات الوطنية"، حماية المرأة من جرائم العنف في القوانين  إطالق ورقة "  ▪

الوطنية    على  والقوانين  الدستور  ظل  في  الحالية  القانونية  للحماية  التشريعي  اإلطار 

 واالستراتيجيات الوطنية التي أطلقتها مصر واالتفاقيات والمواثيق المصدق عليها. 

يعها على المستشفيات  ، العقوبات واألضرار واإلبالغ تم توزعن ختان االناثألف بوستر  15طباعة   ▪

 والوحدات الصحية والصيدليات.

لمقدمي الخدمات    األساسية   وتشمل الخطوات   فات نبإدارة الحالة للمع مطويات خاصة  إطالق أول   ▪

 مع الناجيات من العنف.  للتعامل الصحية

 . له والتصدي العنف المنزلي ابالغ عن  مطوية للتوعية عنانتاج  ▪

 

  



 

40 

 ابتكاريةورش عمل، تدريبات وندوات، أدوات  .4

للتوعية بين الشباب والشابات بشأن    التابعة لوزارة الشباب والرياضة عقد ندوات توعية في مراكز الشباب  

 . التحرش الجنسي وغيره من أشكال العنف ضد المرأة

"لسةةةائقي التوك توك"  حملة توعية    من خالل  ضةةةد المرأة   دعم المشةةةاركة االجتماعية للحد من العنف 

برنامج تدريب مدرب حول قضةةةية العنف   ، وإجراءالسةةةائقين من الرجال كنموذج تم من خالله رفع وعي 

 ضد المرأة، السيما التحرش الجنسي وأهمية محاربته.

دورات تدريبية لموظفي تنفيذ  تم   لتعزيز بيئةة آمنةة للمرأة: ية  مبةادرة قطةاع السةةةةةةياحة إلجراء دورات توع 

الفنادق واالداريين، للتوعية ألثر بيئة العمل المنة والمرافق المنة على صةةةةةناعة الضةةةةةيافة، وسةةةةةبل 

باعتباره خطرا  كبيرا  على سةةةةةالمة  التحرش الجنسةةةةةي  كافة أشةةةةةكال العنف ضةةةةةد المرأة، مع التركيز على 

 المرأة.

حول مفهوم المسةاحة المنة وكيفية الوقاية من االسةت الل الجنسةي، رفع وعي األطفال بالمدارس  

عدد    على سةةبيل المثال تم توعية.  Safe Kidsمن خالل برنامج تم تقديمه لطلبة المدارس بالتعاون مع  

 من منطقة عزبة الهجانة.كبير من األطفال 
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على سةةةةبيل المثال ،  ة ضةةةد المرأة والفتا   شةةةكال العنف والتمييز بكافة أ  ابتكار طرق غير تقليدية للتوعية 

 قيفية: ثإطالق األلعاب التعليمية والمسابقات الت

تناسةةةةةب مختلف األعمار وهي عبارة عن مشةةةةةاعر   Safeelingsلعبة سةةةةةيفلينجز   •

مختلفة مكتوبة على الكروت، تسةةةاعد األباء واألخصةةةائيين االجتماعيين على التواصةةةل  

الفعال مع األطفال من الجنسةةين للتعبير عن مشةةاعرهم كخطوة أولى لتمكينهم ضةةد 

 العنف والتمييز وااليذاء الجسدي أو النفسي.

عبةارة عن جمةل مختلفةة فى شةةةةةةةكةل كروت تشةةةةةةةجع وهى    لعبةة ت ييرك هي ير  •

المراهقين على قراءة جمةةل مليئةةة بةالتمكين 

الجمةةةل  عكس  المرأة  ضةةةةةةةةةةد  العنف  ونبةةةذ 

السةةةةالفة المليئة بالعنف التي تم تداولها 

 فيما مضى.

  مسةةةةةةابقةة مثةل مش شةةةةةةعبي  •

أطلقهةةا المجلس القومي للمرأة على  

صفحته الرسمية للتواصل االجتماعي، 

مثةال الشةةةةةةةعبيةة يةال جةديةدة على قيم تمكين المرأة من خالل ت يير األوتسةةةةةةةتهةدف تنشةةةةةةةئةة أج

جمل وكلمات تشةةةجع على   إلى الدارجة المتضةةةمنة جمل وكلمات تحث على العنف ضةةةد المرأة  

 تمكين المرأة ودعمها ومساندتها.

  القيادات الدينية .5

: ألول مرة في مصةةر حضةةرت القيادات الدينية النسةةائية برامج  تعزيز قدرات القيادات النسةةائية الدينية 

للمرأة لتعزيز معارفهن ومهاراتهن في التواصل لنشر رسائل التوعية نفذها المجلس القومي  تدريبية 

لممةارسةةةةةةةات الضةةةةةةةارة مثةل تشةةةةةةةويةه للتوعيةة حول افي مجتمعةاتهن المحليةة من خالل طرق األبواب 

من هذا    من القيادات الدينية   203 المنزلي وغيرها.  واسةةةةتفادت والعنف لإلناثاألعضةةةةاء التناسةةةةلية  

 التدريب.
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 فهوم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في التعليم مإدماج   ج.

ونشر ،  في التعامل مع قضايا العنف ضد المرأة من خالل ورش العملعلمي المدارس  م تعزيز قدرات  

 التصدي له.  الوعي بين الطالب حول مفهوم العنف وأهمية 

من خالل التعاون المشترك   دمج مفاهيم المساواة بين الجنسين واحترام الخر في المناهج التعليمية 

"القيم واحترام    بعنوان   بين مركز تطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم والجهات المعنية، وإصدار كتاب

 . 2021/ 2020للعام األكاديمي   خالل للصف الثالث االبتدائي  ريسه وتد" االخر 

مفهوم العنف،    حولمن خالل أنشطة وحدات مناهضة العنف ضد الفتيات    رفع وعي طالب الجامعات 

الصلة.   ذات  والتشريعات  محاربته،  وأهمية  الجنسي  التحرش  السيما  وأشكاله  وتضمنت  أنواعه 

 . آليات الدفاع عن النفس األنشطة ورش تدريبية حول 

  نشطة عدد من األللطالبات والمرأة بشكل عام من خالل    آمنةصديقة و   دعم الجامعات في تحقيق بيئة 

)  مكافحةوحدات    تنفذها في  حكومية24العنف  جامعة  بين  (  ومن  من  المنفذة،  االنشطة  ..  عدد 

بجامعات  التعليمية التي نظمها المجلس القومي للمرأة وشبكة األقران للشباب    المعسكرات الشبابية

الوادي   فرصا تعليمية للطالب المشاركين من خالل . ووفرت المعسكرات  المنيا والمنصورة وجنوب 

،  لإلناثاللعب التفاعلي واألنشطة لتعزيز معرفتهم بالتحرش الجنسي، وتشويه األعضاء التناسلية  

 والزواج المبكر، والعنف المنزلي، والحقوق القانونية، وآليات اإلبالغ. 

  ، وتحت عنوان الجامعة األمريكية بالقاهرة   قبلمن  والندوات عبر االنترنت    حواراتمن ال سلسلة  إطالق  

نتكلم  المرأة،  "  "الزم  ضد  للعنف  المختلفة  األشكال  وكيفية التحرش    وخاصةلمناقشة  الجنسي 

 غ عن جرائم العنف. جيع الفتيات والسيدات على اإلبالوتشمواجهته القضاء عليه. 
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 ترحيح الخطاب الديني  د. 

 

( تسةةيير قوافل دعوية ودروس أسةةبوعية نفذتها وزارة االوقاف.  1من خالل: )  تصةةحيح الخطاب الديني 

( تخصةةةةةةيص بعض خطب الجمعة  3( تدريب السةةةةةةادة األئمة والدعاة على نشةةةةةةر الوعي بالقضةةةةةةية. )2)

( أصةةةةةةدر األزهر الشةةةةةةريف دليال لتدريب القيادات الدينية عن مكافحة  4للحديث عن مناهضةةةةةةة العنف. )

ا أو 5سةةالم. )العنف ضةةد المرأة في اإل .  ( أصةةدر األزهر بيان يحرم فيه التحرش إشةةارة أو لفظ  (  6)فعال 

وتشةةةةويه األعضةةةةاء  العنف ضةةةةد المرأة  من الكنيسةةةةة المصةةةةرية حول موقفها من  ووثائق إصةةةةدار بيان 

 .لإلناثالتناسلية  
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 من خالل الرياضة إدماج الرجال والشباب وزيادة الوعي   ه. 

 

وأنشطتها المختلفة منها   من خالل حملة ألني رجل  دماج الرجالإ

ني رجةةل" لكرة القةةدم الخمةةاسةةةةةةةيةةة نظمةةه المجلس  "دوري أل

. شةةةارك  للمرأة بالتعاون مع وزارة الشةةةباب والرياضةةةة القومي 

فرق من جميع محةةافظةةات الجمهوريةةة بهةةدف   108بةةالةةدوري  

اسةةتخدام الرياضةةة كوسةةيلة لتعديل السةةلوكيات المجتمعية 

شةةاب    2000من   أكثرالسةةلبية تجاه المرأة من خالل تأهيل 

مةن   والشةةةةةةةبةةةةاب  والةمةةةةدربةيةن  الةواعةةةةديةن  الةالعةبةيةن  مةن 

والحكومةةةة   المةةةدني  المجتمع  من   لنشةةةةةةةرالمتطوعين 

 رسائل الحملة.

 

  المارثون األول للمرأة  عديدة، منها  ية أنشةةةةطة رياضةةة تنظيم  

من في حي مصةةةةةر الجديدة، ماراثون المشةةةةةي للسةةةةةيدات 

يوم رياضةي نسةائي بمنطقة بشةائر ، وتنظيم  ات اإلعاقةوذ

مارثون رياضةةةي  والذي تضةةةمن الخير بمحافظة األسةةةكندرية

وعرض التنورة ومباريات لكرة القدم الخماسةةةةةةية النسةةةةةةائية ونهائي بطولة تنس طاولة النسةةةةةةائية 

وٌيعد . ماسةية لفريق اإلسةكندرية من المشةاركين في دوري كرة القدم ألني رجلخومباراة كرة قدم  

بحقوق المرأة  تكرار مثل تلك األنشةةطة العامة يسةةاهم في زيادة االدراك بحقوق الفئات الخاصةةة و

 والفتاة في ممارسة األنشطة بصورة طبيعية في األماكن العامة. 
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http://ncw.gov.eg/Pdf/475/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D9% 

  تحليل الظاهرة من الجانب االقتصادي واالجتماعي -2

تشةكل البيانات المتوفرة حول العنف ضةد المرأة أهمية كبيرة في قياس حجم المشةكلة ورصةد الت يير، 

قياس للحد من هذه الظاهرة. ويتم ذلك من خالل  هدفتلتقييم فاعلية السةةةةةةةياسةةةةةةةات والبرامج التي 

مع   قا  .  واتسةا2030مؤشةرات أهداف التنمية المسةتدامة  مثل   ذات الصةلة  المؤشةرات  النتائج بواسةطة

 .2030ذلك تم إدماج بعض المؤشرات الرئيسية تحت محور الحماية باستراتيجية تمكين المرأة 

قام الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء وغيره من الجهات الوطنية بالتعاون مع المجلس القومي 

الهامة، بهدف قياس حجم للمرأة والجهات الشةةةةةريكة بتنفيذ عدد من المسةةةةةوح والدراسةةةةةات الميدانية 

القةائم على النوع    مسةةةةةةح التكلفةة االقتصةةةةةةاديةة للعنف . دراسةةةةةةةة بعنوان وأبعةاد العنف ضةةةةةةةد المرأة

هو أول مسةةةةةةةح وطني و،  7بةالتعةاون مع الجهةاز المركزي للتعبئةة العةامةة واالحصةةةةةةةاء  2015االجتمةاعي  

إلى جمع معلومات شاملة عن تجارب النساء   المرأة  ضد  للعنف  االقتصادية  الثار تقيم تمثيلي يهدف  

للعمل على  الوطنيين  لشةةركاءلدعوة ا وأداة هام  أسةةاس خطوهو بمثابة   وطنية،  أول دراسةةة  والفتيات

  هذا مثل  تصةةةةةدر التي   العربية الدول بين  من األولى  هي   القضةةةةةاء على العنف ضةةةةةد المرأة. ومصةةةةةر

  .المسح

 

  

 
UNFPA 7 تم اعداد الدراسة بالتعاون مع صندوق األمم المتحدة للسكان 

 
 أشكاله سنويا  يعانين من العنف بجميع 

  ٪ من هذا العدد يبل ون عن حوادث أو يطلبون المساعدة / الخدمة1وأقل من 
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بين المجلس بالتعاون   تم إعدادها،  بعاد وآليات المواجهة األ  . المرأة. بعنوان العنف ضد    دراسة  (1

العنف ركزت على    2016المركز القومي للبحوث الجنةةائيةةة واالجتمةةاعيةةة عةةام  القومي للمرأة و

 . 8المنزلي والتحرش في األماكن العامة

دم المحرز في كافة القطاعات المتعلقة بهدف قياس مدى التق  9المصةرية إنشةاء مرصةد المرأة   (2

)على مسةةةةةةةتوى المخرجةات والنتةائج   المؤشةةةةةةةرات  بتمكين وحمةايةة المرأة من خالل متةابعةة قيم 

  والفجوة النوعية.رأة المصرية ، وإعداد التقارير الدورية حول وضع الموالمدى الطويل(

بين المجلس القومي بةالتعةاون    تم إعةدادهذات اإلعةاقةة، العنف ضةةةةةةةد المرأة   حولأول بحةث   (3

هيئة وصةةةةندوق األمم المتحدة للسةةةةكان، ومركزي للتعبئة العامة واالحصةةةةاء، الجهاز الللمرأة، و

خالل   الدراسةةةةنتائج سةةةيتم إطالق )، وصةةةندوق األمم المتحدة اإلنمائي، األمم المتحدة للمرأة

يقةدم بيةانةات وأدلةة البحةث األول من نوعةه في المنطقةة العربيةة الةذي (، ويعتبر هةذا  2021عةام  

  اإلعاقة. ذوات  والفتيات النساء  احتياجات تلبي  متخصصة تدخالت واضحة لتصميم 

 المسةةتجد كورونا فيروس حول المصةةرية  المرأة أير اسةةتطالع"  للمرأة القومي   المجلس أطلق (4

 النساء  ضد العنف زيادة  لقياس  بصةيرة  اجراه مركز الذي"  2020 أبريل  14 إلى   4 من  الفترة في 

 .المستجد  كورونا فيروس انتشار ظل في   والفتيات

 

 إصدارات مرصد المرأة المررية 

 عام  بيان الموضوعات

المشةةاركة االقتصةةادية للمرأة / تولي المرأة المناصةةب القيادية / حقوق المرأة المصةةرية / ( مسةةوح تليفونية: 5عدد )

صةةةحة المرأة والصةةةحة اإلنجابية / الظروف المعيشةةةية للمرأة الريفية والفرص المتاحة أمامها. وإصةةةدار مجموعة من  

 لعرض نتائج تلك المسوح. االنفوجراف وأوراق السياسات

 التناقض في الفجوة بين الجنسين في التعليم وسوق العمل.ورقة سياسات حول 

 ورقة سياسات حول المرأة في قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات.

 مؤشر إلى مؤشرات المرأة، وتحديث كافة المؤشرات السابقة. ٤٠إضافة أكثر من 

2019 

 2020 وُاثار األزمة على األسرة.استطالع رأي حول أهم التحديات بسبب أزمة فيروس كورونا، 

 

  

 
محافظات ممثلة للوجهين   6، وتمت على عينة من 2030تم اعداد الدراسة في إطار اعداد محور الحماية في االستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة   8

 القبلي والبحري.  
 /http://www.enow.gov.egلالطالع على موقع المرصد   9

http://www.enow.gov.eg/
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 دراسات ومسوح قيد االعداد وجاري االنتهاء من نتائجها:  (5

  في مصةر  ( ختان اإلناث تشةويه األعضةاء التناسةبية لإلناث )  ظاهرة   انتشةار مدى   حول  دراسةة •

الدوافع وراء ممارسةةةةة عادة ختان اإلناث بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة   وتحديد

 ووكاالت األمم المتحدةوبالشراكة  حصاءواإل

بالتعاون   التداعيات االجتماعية واالقتصةادية للطالق على المرأة والرجل اسةتطالع رأي حول   •

  .مع مركز بصيرة

بشكل   المسح السكاني الصحي إصدار    أهمية  تكمن  : 2020  الصحي   الديموغرافي   سح الم •

دوري في قةابليةة مقةارنةة البيةانةات لتقييم السةةةةةةةيةاسةةةةةةةات العةامةة ونجةاحهةا من عةدمةه.  وقةد 

" في تحديد التحديات 2030مصممي "رؤية مصر    2014لعام   ساعدت بيانات هذا المسح

يها لخاصةةةةة  . يحتوي المسةةةةح على بيانات هامة تملء المؤشةةةةرات اووضةةةةع مؤشةةةةرات تخط 

 بالعنف.

 استهدفتالتدريبية  البرامج    منعدد   بتنفيذ  القومي للمرأة  المجلس  قامإلى ما سبق، فقد    باإلضافة

  المركزيعةدد من الوزارات على المسةةةةةةةتوى    في مجةال التخطيط والمتةابعةة واالحصةةةةةةةاء    في العةاملين  

  احصاءات النوع االجتماعي ( من العاملين / العامالت على شهادة  3,200حيث حصل عدد )والالمركزي،  

ليصةةةةبح لديهم القدرة على تحليل النسةةةةب وقراءة المعادالت االحصةةةةائية من منظور النوع االجتماعي 

 .تبنى انشطة لدعم الفئات ذات األولوية في وترجمة الفجوة النوعية بما يساهم 
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 المرأةالعنف ضد المتعلقة بقضايا وتنقيح القوانين والسياسات  مراجعة -3

شةةةهدت السةةةنوات األخيرة تقدما ملحوظا في تشةةةديد بعض العقوبات الخاصةةةة بالعنف ضةةةد المرأة  

 ومراجعة القوانين التي لها أثر مباشر على تمكين المرأة ومن ثم على الحد من ظاهرة العنف.

صةةةةدرت مجموعة من القوانين والتعديالت التشةةةةريعية لحماية النسةةةةاء والفتيات من مختلف أشةةةةكال  

 يلي:لعنف والتمييز ضدهن، كما ا

شةةديد  م تت  :االناث ختان    على  القضةةاء   مجال في   (1

مكرر من    242العقوبة المنصةةوص عليها بالمادة 

  بجعةلقةانون العقوبةات الخةاصةةةةةةةة بختةان اإلنةاث،  

جنةةةايةةةة   إلى   تكون عقوبتهةةةاالجريمةةةة من جنحةةةة 

لمرتكبي الجريمة،  سةةنوات   7إلى   5السةةجن من 

الختان   إذا أسةةةةفر  سةةةةنة  15إلى العقوبة    وتصةةةةل

إذا تم عن عاهة مسةتديمة أو وفاة. كما اسةتحدت المشةرع جريمة جديدة وهي عقاب طالب الختان  

مكرر )أ( تكون عقوبتهةةا بةةالحبس من سةةةةةةةنةةة إلى ثالث    242الختةةان بنةةاء على طلبةةه بنص المةةادة  

 .سنوات

لحماية األم    2015سةةةةةنة  ل  106بموجب القانون رقم    بعض أحكام قانون تنظيم السةةةةةجون تعديل   (2

الرابعة من العمر والحصةةةول على حق الزيارة  بلوغحتى    طفلتها/السةةةجينة وحقها في إبقاء طفلها

  .بعد هذا السن، باإلضافة إلى تأخير عقوبة التنفيذ لحين بلوغ الطفل عامين

أمومةة    مثةل إجةازة  العةامالت   لألمهةات يمنح مزايةا  الةذي   2016لعةام    قةانون الخةدمةة المةدنيةة صةةةةةةةدار  إ (3

 أشهر. 3 بدال منأشهر  4لمدة 

تناول  وقد  بشةةةأن الهجرة غير الشةةةرعية وتهريب المهاجرين   2016لسةةةنة    82القانون رقم  اصةةةدار   (4

  كانبالتجريم جريمة تهريب المهاجرين أو الشةةةروع فيها أو التوسةةةط في ذلك، وشةةةدد عقوبتها إذا  

 .ءامن بين المهاجرين المهربين نس

على أولئةك الةذين    ( لتشةةةةةةةديةد العقوبةات2017لسةةةةةةةنةة    219رقم   )القةانون  الميراثتعةديةل قةانون   (5

 ه. الميراث عن كل من له الحق في يحجبون
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لكل من الرجال    االسةةةةةتثمار تكافؤ فرص    ( لضةةةةةةمان2  )المادة  الجديد   سةةةةةتثماراالقانون  يخصةةةةةةص   (6

 .والنساء

 .(2018لسنة  30القانون رقم ) للمرأة القوميالمجلس القانون المنظم لعمل  إصدار (7

يضةةمن المزيد    الذي(  2018لسةةنة    10)القانون رقم   اإلعاقة ذوي    ألشةةخاص اقانون حقوق  إصةةدار   (8

  اإلعاقةذوي   لألشةةةةخاصويضةةةةع القانون أول تعريف شةةةةامل   اإلعاقة،من الحقوق للنسةةةةاء ذات 

 .اإلعاقةويحوي تحت مظلته جميع شرائح 

  من كل  أن على  تنص أصةةبحت التي   2018  المصةري فيقانون العقوبات    من  289  المادة تعديل   (9

،  إكراه وال تحيل غير  من خطف   إذا  .سةةنوات  عشةةر عن  تقل ال  مدة  المشةةدد بالسةةجن  يعاقب  طفال 

 حالة  فى   290كراه فى المادة  يل أو اإلاعقوبة الخطف بالتح وتشةدد كان المخطوف طفال أو أنثى 

 عداماإل أو المؤبد السجن وتصل إلى  طفل أو أنثى  المخطوف كون

ويهدف إلى   مكافحة جرائم تقنية المعلومات شةةةةأن  في   2018لسةةةةنة    175  رقم   القانون إصةةةةدار   (10

من الممارسةةةات التي يتعرض لها مسةةةتخدمي اإلنترنت، على  النسةةةاء  حماية األشةةةخاص وتحديدا  

البرامج المعدة لذلك بتعديل الصةةةور   اسةةةتخداممما يحدث من نشةةةر صةةةورهن بعد  سةةةبيل المثال 

 االعتبار.بطريقة منافية لآلداب أو ماسة بالشرف أو  االبتزاز،وخالفه بهدف اإلساءة أو 

 .2018لسنة  2رقم قانون التأمين الصحي الشامل  ارصدإ (11

  .2019لعام االجتماعية والمعاشات  قانون الةتأمينات صدارإ (12

لسةةنة    11القانون رقم )  اإلعاقة ذوي    لألشةةخاص   القومي   المجلس المنظم لعمل    القانون   إصةةدار (13

2019).  

لمواجهة المتهربين   2020لسةةةنة    6بموجب القانون رقم  من قانون العقوبات    293المادة  يل  تعد (14

وكان الهدف من هذا التعديل هو حماية  .سةداد ديون النفقات في من دفع النفقة أو المتعنتين 

األسةةةةرة وتأمين مصةةةةادر القوت وضةةةةمان حياة كريمة، فضةةةةال عن تسةةةةهيل قدرة بنك ناصةةةةر على 

بةةدفع النفقةة  وينص القةةانون على معةةاقبةةة كةةل من تعرض لحكم قضةةةةةةةةائي  الوفةةاء بةةالتزامةةاتةةه.  

، رغم قدرته على دفعها، بالسةةةةجن لمدة ال تتجاوز سةةةةنة وغرامة ال تتجاوز خمسةةةةة  ويرفض الدفع 

آالف جنيه أو أي من هاتين العقوبتين، باإلضةةةةةافة إلى تعليق وصةةةةةول المحكوم عليه إلى بعض  

 الخدمات الحكومية.
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% من المقاعد للمرأة  25  ما ال يقل عنوالنص على تخصةةيص    2019  فيية  الدسةةتور   التعديالت  (15

بتعةديةل بعض احكةام قةانون تنظيم    2020  ةلسةةةةةةةنة 140رقم    واصةةةةةةةدار قةانونفى مجلس النواب  

وقانون مجلس النواب الصةادر    2014لسةنة    45مباشةرة الحقوق السةياسةية الصةادر بالقانون رقم 

شةةةةأن الهيئة الوطنية لالنتخابات  في   2017لسةةةةنه    198والقانون   2014لسةةةةنه    46بالقانون رقم 

  .[ الجمهورية   رئيس   السةةيد   بتعيين  % 27إلى    2020]وصةةلت نسةةبة السةةيدات في مجلس النواب  

%  10  نسةةبة   وتحديد بإصةةدار قانون مجلس الشةةيوا    2020لسةةنة    141رقم    كما تم إصةةدار قانون 

 .الجمهورية رئيس لسيدالمباشر لبالتعيين % 14 يقارب لما النسبة ورفع ،سيداتلل

جراءات  إ وضةةةةاع و أبتعديل بعض احكام قانون تنظيم بعض    2020لسةةةةنة    176قانون رقم  صةةةةةدر   (16

عدلت    والتي   2000لسةةةنة    1الصةةةادرة بالقانون رقم حوال الشةةخصةةية  مسةةةائل األ  في  التقاضةةي 

مصةةةالح القصةةةر  وكان الهدف من التعديل حماية   .البمسةةةائل الوالية على مالمتعلقة   47المادة  

ويلبي  هم على أموالهم واإلشةةةراف عليها وإدارتها بما يحقق مصةةةالح  وعديمي األهلية، والحفاظ

  التقاضي فيما يتعلق بأموالهم.إجراءات  طبقا لما يطرأ من ظروف، كما ييسر القانون    م احتياجاته

  ل الب في مسائل الوصاية على المال.وهذا التعديل في مصلحة المرأة التي تتعامل في ا

  2020لسةةةةةةةنةة    177بموجةب القةانون رقم   الجنةائيةة   اإلجراءات   بقةانون مكرر    113  رقم ضةةةةةةافةة مةادة  إ (17

جرائم   في عليهم    المجني تنص على عةدم الكشةةةةةةةف عن بيةانةات  والمجني عليهم    بيةانةات   لحمةايةة 

ويمثةل   من قةانون الطفةل  96خالق وكةذلةك المةادة  فسةةةةةةةاد االإالتحرش والعنف وهتةك العرض و

  الجرائم   من النوع  هذا لضةةةةةةحايا  والضةةةةةةمانات  الحماية  توفير  نحو  وإيجابية مناسةةةةةةبة القانون خطوة

 .القانون في  عليها المنصوص

  2020لسةةنة   189القانون رقم بموجب    مكررا  ب(  309ضةةافة مادة جديدة لقانون العقوبات رقم )إ (18

يأتي  وهي الحبس الذي ال يقل مدته عن سةةتة أشةةهر.ووضةةعت له وصةةفا وعقوبة   التنمر   لتجريم 

تهديدا للمجتمع المصةةةةري ككل وللنسةةةةاء  يمثلوتطورها بشةةةةكل   التنمرظاهرة  لذلك في االعتبار  

 والفتيات على وجه الخصوص، حيث أنهن من بين أكثر الفئات عرضة للعنف.
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  (االنةاث   ختةان  جريمةة)مواد    العقوبةات  قةانون  احكةام  بعض  بتعةديةل 2021  لسةةةةةةنةة   10  رقم   قةانون  (19

  العقوبات وت لي"  61 الطبي والمادةالى اسةةتخدام المبرر  شةةارةا اىوتضةةمنت التعديالت حذف  

مهنة  ومزوالي  لألطباءبرفع الحد األدنى واالقصةةةةةةى للعقوبة واسةةةةةةتحداث عقوبات مسةةةةةةتقلة 

ديدة لتجريم نطاق التأثيم ليشمل صور ج ووسع  استحداثالتمريض وعقوبات أخرى بالمنشأة كما  

 ةعلى ارتكاب الجريماو الدعوى  كل أشكال التحريض أو التشجيع

 اإلدارية:و الوزارية مجموعة من القرارات

الواليةةة التعليميةةة لألم   بةةإثبةةات  2017لسةةةةةةةنةةة    29لوزير التربيةةة والتعليم رقم    الكتةةاب الةةدوري •

 .المطلقة دون الحاجة لحكم أو قرار

شةةأن تعديل بعض أحكام المرسةةوم بالالئحة التنفيذية   2015لسةةنة   9200قرار وزير العدل رقم  •

، بشةةةةةةأن زواج 1976 لسةةةةةةنة  103المعدل بالقانون رقم   1947لسةةةةةةنة    68رقم  لقانون التوثيق

 أجنبي من مصرية.

 نامالت من مكان عملهبحظر نقل السيدات الع  2018لسنة    32قم  ر  الشريف  قرار شيخ األزهر •

 .لمكان آخر بدون رغبتها إال بعد عرض مبررات النقل

من وزير اإلسةةةةةكان بشةةةةةأن إضةةةةةافة المرأة المعيلة ضةةةةةمن أولويات المتقدمين   2018قرار عام  •

  .للحصول على شقق سكنية في مشروعات الوزارة

 .المالية بشأن تمثيل المرأة في مجالس إدارات الشركات ( لهيئة الرقابة124, 123قراري ) •

في التعةامةل مع جميع   بحظر أي تمييز بين الجنسةةةةةةين   204205/2020الهيئةة المةاليةة رقم  قرار   •

تطوير المنتجات المالية )غير المصةةةرفية( التي تراعي احتياجات  عمالء الشةةةركات المالية وكذلك 

 المرأة.

رئيس هيئةة الرقةابةة المةاليةة لحةث الشةةةةةةةركةات المقيةدة ل  2021( لسةةةةةةةنةة  7الكتةاب الةدوري رقم ) •

بالبورصةةةةة المصةةةةرية والعاملة في األنشةةةةطة المالية غير المصةةةةرفية على تبنى االلتزام ببنود 

 والعنف والمضايقات في بيئة العمل الميثاق األخالقي لمنع التحرش

مركز الشةةةةباك الواحد لحماية ضةةةةحايا العنف   أنشةةةةاءب  827/2021الوزراء رقم  مجلس رئيس  قرار •

 من النساء " الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف"  

بإصةةةةةدار المدونة القومية لقواعد السةةةةةلوك للمسةةةةةتخدمين و   237/2021قرار وزير النقل رقم  •

 المواطنين  وأمن  سةةةةةةةالمةةة  إلحكةةام  النقةةل  ئةةلالمشةةةةةةة لين والعةةاملين في مرافق ووسةةةةةةةةةا
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اشةةكال التحرش   ةكاف  بمناهضةةة  يتعلق  ما  ومنها  العامة  المواصةةالت وسةةائل في  والمواطنات

 مرافق ووسائل النقل في والعنف والمضايقات  

 

قانون شةامل للعنف ضةد  قدم المجلس القومي للمرأة للحكومة المصةرية مشةروعوعالوة على ذلك،  

 القومي فتيات. وقد أجرى المجلس  واللمختلف أنواع العنف ضةةةةةةد النسةةةةةةاء    تعريفاتالمرأة يتضةةةةةةمن  

االنتهاء من الصةةةةي ة  للمرأة عدة مشةةةةاورات وجلسةةةةات اسةةةةتماع مع مختلف أصةةةةحاب المصةةةةلحة قبل  

 رفعه إلى مجلس الوزراء. و القانونالنهائية لمشروع 

 

الرسةةةمي على شةةةبكة اإلنترنت، ه  موقع  على  10مرصةةةد تشةةةريعي أطلق المجلس القومي للمرأة كما 

 .ذات الصلة بمكافحة بالعنف ضد المرأة 11لمتابعة إصدار القوانين والتشريعاتإبالغ أخرى وآلية 

 

  

 
10%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%D9%88-http://ncw.gov.eg/Page/813/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1

%86%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%AA/ 

 
112202123181050335.pdf-http://ncw.gov.eg/Images/PdfRelease/Protecting%20Women%20from%20Violent%20  

 

http://ncw.gov.eg/Page/813/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%AA/
http://ncw.gov.eg/Page/813/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%AA/
http://ncw.gov.eg/Images/PdfRelease/Protecting%20Women%20from%20Violent%20-2202123181050335.pdf
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لنبذ ومكافحة  واالعالن    تطوير واسةةةةتخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصةةةةاالت ووسةةةةائل االعالم  -4

 العنف ضد المرأة

 

 واالتراالتاستخدام تكنولوجيا المعلومات  . أ 

مركز بةالشةةةةةةةراكةة بين التم إنشةةةةةةةاء  :  Social Innovation Hubالتطوير وريةادة األعمةال المجتمعي    مركز 

تعزيز بهدف    .مصةةر توشةةركة مايكروسةةوف، للمرأة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي  القومي المجلس  

من خالل برنةامج تةدريبي   القةدراتبين الفتيةات، وبنةاء  االبتكةار وريةادة األعمةال في مجةال علوم الكمبيوتر 

وسةةةةد الفجوة بين التعليم ، حلول تكنولوجية تتصةةةةدى للتحديات المجتمعيةتطوير ل)لمدة ثالثة أشةةةةهر(  

. واسةةةةتطاعت منحة برنامج  نمو االقتصةةةةاد الوطني ، والمسةةةةاهمة في  العام واحتياجات سةةةةوق العمل

من الفتيةات   13,307أن تصةةةةةةةل إلى   ”Code4 her“االرشةةةةةةةاد في علوم الكمبيوتر الموجهةة للفتيةات  

ثالث جوالت لبرنامج ريادة األعمال، اسةةتطاعت وخالل الالكمبيوتر.  تدريب تمهيدي لعلوم على  حصةةلن

. للتحديات االجتماعيةصةةةةةةةدي  ( تطبيق على الهاتف المحمول يعمل على الت11( فتاة من إنشةةةةةةةاء )49)

، على عروض عمل كمطوري تطبيقات وشةبكة اإلنترنتمن الخريجات ٪  80حصةلت البرنامج  انتهاء بعد و

 خاصة.أعمال أن بدمن الفتيات  نوغيره

في االقتصاد أمر ضروري لتعزيز النمو االقتصادي  كشريك فاعل  تمكين المرأة ودمجها  إن  :  تك   قدوة 

تك( تهدف إلى -وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات مبادرة )قدوةوبناء عليه، أطلقت  في مصر.  

بتنفيذ مشاريع المساهمة في التمكين االجتماعي واالقتصادي للفتيات والنساء في محافظات مصر،  

بالتعاون مجتمعية  مصر  تنمية  في  اإلنمائي  المتحدة  األمم  برنامج  الن  ومن  حتى  المبادرة  مكنت 

 مال، وتعمل على تمكين المزيد.  من الحرفيات ورائدات األع( 2000)

تدرب المبادرة النساء على تقنيات التعلم البعيدة واالفتراضية والتسويق عبر اإلنترنت، مما يفتح آفاقا 

أنه يعمل على تعزيز  جديدة لهن ليصبحن مشاركات نشطات في   قوة عاملة قوية ومستدامة. كما 

 . مهاراتهم التكنولوجية وتعزيز وصولهم إلى األسواق العالمية
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عمل حلقة   أقام المجلس القومي للمرأة:  النسةةةةةاء ذوات اإلعاقة واالبتكار والتكنولوجيات المسةةةةةاعدة 

بشةةةةةةةأن "النسةةةةةةةاء ذوات اإلعاقة واالبتكةار والتكنولوجيةات المسةةةةةةةاعدة" لمنةاقشةةةةةةةة ما إذا كانت هنةاك 

 اختالفات بين الجنسين في تطوير التكنولوجيات المساعدة وتصميمها واستخدامها والوصول إليها. 

أفكار   3فرصةا تدريبية وجوائز نقدية ألفضةل  تقدم  منصةة تمكين المرأة في مصةر   هي   منصةة فكرتك: 

 "“فكرتك لمسةةةةاعدة أصةةةةحابها في تحقيق فكرتهم على أرض الواقع، حيث تسةةةةاهم منصةةةةةمبتكرة.  

الشةةةباب على بدء أعمالهم الخاصةةةة، وتوفير فرص التدريب على ريادة األعمال والتسةةةويق والتمويل، 

 " االرشاد السريع"عن جلسات فضال 

لتشةةجيع الشةةباب على  الهاكثون إطالق تقنيةتم   العنف ضةةد المرأة:   للقضةةاء علىهاكثون التكنولوجيا  

العنف ضةةةةد المرأة، ويتضةةةةمن ثالث  مختلف أشةةةةكالللمسةةةةاعدة في مواجهة   توفير حلول تكنولوجية

الحياة أشةةكال العنف ضةةد المرأة في   ومكافحةالجرائم اإللكترونية ضةةد المرأة،    مكافحةرئيسةةية: محاور 

تقديم جوائز نقدية للفائزين عنف. وتم لتعرضةةةةةن لي الخدمات المقدمة للنسةةةةةاء الالتي  رقمنه،  العامة

  .هاكاثونالفي 
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 تدريب العاملين في مجال االعالم

 صةةةةةةةةانعي   توعيةةة  أجةل  من

  البرامج  ومقةةدمي   األفالم

في   والعةاملين  التلفزيونيةة

عةدة  أقيمةت مجةال االعالم،  

من    ( 191)  لعددورش عمل  

مقدمي البرامج اإلعالمية،  

والةمةنةتةجةيةن والةمةهةنةيةيةن.  

عةلةى   الةعةمةةةةل  ورش  ركةزت 

في العنف ضةةةةةةةد المرأة وتقةديمها   تعزيز القةدرات ورفع الكفةاءات حول كيفيةة تنةاول وت طيةة قضةةةةةةةايا  

 وسائل االعالم. مختلف

 

رأة في  "كود إعالمي لمعالجة قضايا الم وأصدرت اللجنة الدائمة لإلعالم بالمجلس القومي للمرأة،  

 ووكاالت اإلعالم.  اإلعالمية المؤسسات كافة على  "، وتم توزيعهوسائل اإلعالم 

 

صورة المرأة بكافة الوسائط    لرصد  مرصد إعالمي وعالوة على ذلك، أنشأ المجلس القومي للمرأة  

أعمال. ويصدر واألغاني إلى غيرها من  الفيديو ومقاطع اإلعالمية، وما تتناوله الدراما والمسلسالت

  ويركز   المرأة  قضايا  معالجة  في   نجحت  التي   اإلبداعية  الفنية  المرصد تقريرا سنويا يشيد فيه باألعمال

 . والفتاة المرأة ضد العنف حاالت تصوير على 
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 تنفيذ االستراتيجية   ى جهود الجهات ف 

 2020- 2015ضد المرأة    لقضاء على العنف الوطنية ل 

   الحماية : محور  ثانيا  

 

 

 

  الفرعية:األهداف 

من الخدمات وبرامج   واالسةةةتفادةخلق بيئة مناسةةةبة للنسةةةاء المعنفات لإلبالغ عن حوادث العنف  (1)

 .الحماية والمساعدة

 .المرأةتفعيل وتطوير التشريعات والقوانين المناهضة للعنف ضد  (2)

 .تعزيز تنفيذ القوانينل اإلحالةتطوير آليات التنسيق ونظم   (3)
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 خلق بيئة مناسبة للنساء المعنفات لإلبالغ عن حوادث العنف   .1

لجاان وطنياة ، تتلقى  و وحادات  ، مكااتابضااااااد المرأة من خالل  العنف   آلياات لمناا ضااااااة  توفر الادولاة

 الشكاوى وتقدم خدمات الدعم النفسي والمشورة القانونية:  

  محافظة،(  26سةةةي للمجلس القومي للمرأة وفروع له في )بالمقر الرئي  المرأة   شةةةكاوى   مكتب  .1

 الدعم  خدماتالشةةةةكاوى وتقديم    لتلقي   ونفسةةةةيين  اجتماعيين  وأخصةةةةائيين محاميين  ويضةةةةم 

ويسةةةتجيب المحامون   .النفسةةةي والمشةةةورة، وإحالة القضةةةايا للجهات المختصةةةة ومتابعة حلها

الةذي يةديره المكتةب ، ويتم من خاللةه أيضةةةةةةةا   (15115والموظفون المةدربون للخط السةةةةةةةاخن )

 شخصية.تقديم الخدمات المرتبطة، باإلضافة إلى المقابالت ال

فةةةةةةةةروع فةةةةةةةةي مةةةةةةةةديريات األمةةةةةةةةن   تتبعها  بوزارة الداخلية   العنف ضد المرأة جرائم  مكافحة    إدارة  .2

بوزارة   ؛ مع خط ساخن مرتبط بإدارة العنف ضد المرأةالمحافظةةةةةةةةات  بكافةومراكةةةةةةةةز الشةةةةةةةةرطة  

الت مع تواجد شةةةةةةرطيين مدربين للتعامل مع حا  .عنف ضةةةةةةد المرأةبالغات الداخلية لتلقي أية  

 العنف.

داخل الحرم  لتلقي الشةةةةةةكاوى  ( وحدة لمناهضةةةةةة العنف ضةةةةةد المرأة بالجامعات الحكومية 24) .3

للمسةةةةةةةةاهمةةة في خلق بيئةةة آمنةةة داخةةل الحرم   بين طالب الجةةامعةةات  ورفع الوعي   الجةةامعي 

 الجامعي.

واستفسار    96 شكوى  استقبلها الف 

من   الفترة  خالل  المرأة  شكاوى  مكتب 

احتياجات  2015-2020 في  تمثلت   ،

األحوال   يليها  واقتصادية،  اجتماعية 

معاشات   ثم  األسرة،  وقضايا  الشخصية 

يل االجتماعي،  الدعاوى  الضمان  يهم  

   الجنائية ثم قضايا العمل. 

فشهدت الفترة من   شكاوى العنف أما عن  

من   2018-2020 يقرب  ألف    17,790  ما 

   مسجل عليها أكثر من نوع عنف.  حالة 

استقبال الشكاوى

96,000

ندوات التوعية 

359,733الحقوقية

2020-2015المستفيدات من أنشطة مكتب شكاوى المرأة 

استقبال الشكاوى

قيةندوات التوعية الحقو
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لمراجعةةةةةة التشةةةةةريعات المعنيةةةةةة بةةةةةالعنف والتقةةةةةدم    العدل   بوزارة حمايةةةةة المةةةةرأة مةةةةن العنةةةةف    وحدة  .4

عقةةةةد الةةةةدورات التدريبيةةةةة والنةةةةدوات وورش العمةةةةل    إلى الزمةةةةة باإلضةةةةافة  بالمقترحةةات التشةةريعية ال 

 للعةةاملين فةةي مجةةال مكافحةةة العنف ضد المرأة. 

 اء المعنيين بالقضية. تضم كافة الشرك أول لجنة وطنية للقضاء على ختان اإلناث في مصر .5

 . دور اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة اإلتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية إنشاء وتفعيل .6

لرفع الوعى لةدى العةاملين من   وحةدات تكةافؤ الفرص على مسةةةةةةتوى الوزارات والمحةافظةات  .7

ومناهضةةةة العنف ضةةةد   ونشةةةر ثقافة المسةةةاواة وتقبل األخر  الجنسةةةين بقضةةةايا حماية المرأة

داخل أماكن العمل إلتاحة  "صةةةةةناديق لتلقى شةةةةةكاوى"كما توفر الوحدات  ، والفتيات النسةةةةةاء

 العنف والتمييز.  حاالتالبيئة األمنة للتعامل مع 

 نساءلل  الجامعية  المستشفيات  في   "  المرأة االمنة   وحدات " طبية  استجابة عيادات  أربع  إطالق .8

 للعنف المعرضات

 خدمات وبرامج الحماية والمساعدة 

 _______________________________________________________جعل المدن آمنة للنساء .1

العمراني هو من   التخطيط  في   الجنسةةةةةةةين  بين  المسةةةةةةةاواة  مفهوم  وتعزيز  آمنةة  عةامةة  أمةاكن إنشةةةةةةةاء

 المبةادرة  2015العنف ضةةةةةةةد المرأة. ُتنفةذ مصةةةةةةةر منةذ عةام  مظةاهر  من  العةديةد  الجوانةب الهةامةة لمعةالجةة

 لقضةةةةةةةاء على آمنةة". وهو برنةامج عةالمي يهةدف إلى حمةايةة المرأة وا  العةالميةة لألمم المتحةدة "مةدن

 ها السيما التحرش الجنسي في األماكن العامة.العنف ضد جميع أشكال

 التحتية ببعض المناطق  وير البنيةتم تط الكريم، للسةةةكن الوطني   البرنامج إطار عالوة على ذلك، وفي 

لقاطني  البشةةرية والتنمية الديموغرافية  الخصةةائص  تحسةةين إلى   للمرأة، باإلضةةافة  مالءمة أكثر  لتكون

 األحياء السكنية الجديدة، ولتحقيق ذلك تم اتخاذ التالي من تدابير: 

تظليل / منطقة محل وباكية / أسةةةةقف   118]  :  إعادة تصةةةةميم سةةةةوق زنين بحي بوالق الدكرور •

مخصةةةصةةةة للعب األطفال / جلسةةةات توعية في مجال حقوق المرأة، المسةةةاواة بين الجنسةةةين 

لجنةة متوازنةة التمثيةل من الرجةال والنسةةةةةةةةاء للتواصةةةةةةةةل بين البةائعين  /    ومحو األميةة المةاليةة
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تجار الجملة إلعطاء    كما تم االتفاق مع للسةوق[.    السةليمة   اإلدارة لمحلية وضةمان والسةلطات ا

 (.2019)عام % 110البائعات بضائع مخفضة نتج عنه زيادة دخلهن بنسية 

 

بالميادين والمحاور والشةةةةوارع الرئيسةةةةية ومحطات مترو األنفاق لرصةةةةد   نشةةةةر كاميرات متابعة  •

 .كافة التجاوزات

، المحةال بةأنواعهةا 2019لسةةةةةةةنةة   151الجةديةد الصةةةةةةةادر بةالقةانون رقم   قةانون المحةال العةامة يلزم   •

، ورغم انه تدخل غير مباشةر إال أنه سةاهم بحد  بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية المختلفة 

 .كبير في متابعة الجناة مما وفر بيئة أمنة للفتيات والسيدات

لجعلهةا أكثر أمةانةا  للنسةةةةةةةةاء والفتيةات، من خالل تعزيز الةدمج   طوير مسةةةةةةةاحةة بعزبةة الهجةانةة ت  •

 والمشاركة والثقة على مستوى المجتمع.

مسةةاحة صةةديقة للنسةةاء  إلى   تحويل مسةةاحة خالية بجوار مدرسةة للبنات بمنطقة إمبابة بالجيزة  •

 (. 2018]أنشطة رياضية واجتماعية / ندوات / معارض منتجات يدوية[ )عام 

لتحويلها لمركز مجتمعي مزود بسةاحة   تطوير البنية التحتية لمدرسةة صةالح الدين بعزبة الهجانة  •

 رياضية يخدم أفراد المجتمع بعد ساعات الدراسة.

ألف وحدة سةةةكنية لسةةةكان العشةةةوائيات    250الي لبناء حو  برنامج السةةكن الكريم   مصةةةرأطلقت  •

أثره    إلى وتحويلهةةةا   أعةةةد المجلس القومي للمرأة خطةةةة لتطوير  منةةةاطق صةةةةةةةةةديقةةةة، وعلى 

(  حي األسةةةةةةمرات بمحةافظةات القةاهرة )  الخصةةةةةةائص السةةةةةةكةانيةة ألهةالي بعض األحيةاء الجةديدة 

هم السةةيما واإلسةةكندرية ودمياط ]أنشةةطة رياضةةية وثقافية ومعسةةكرات لطلبة المدارس وأباء

السةةةةيدات / ندوات لنشةةةةر مفهوم المسةةةةاواة بين الجنسةةةةين واحترام الخر / ورش عمل تدريب 
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حرفي / دورات حاسةةب آلي / لقاءات تثقيفية لدعم ادماج المرأة في الشةةمول المالي / تقديم 

 خدمات بنكية ومساعدات اجتماعية[. 

في ثالث من أكثر   2011الةةذي قةةد بةةدأ تطبيقةةه عةةام    12بمشةةةةةةروع مةةدن آمنةةة    امتةةداد العمةةل •

المناطق حرمانا بالقاهرة والجيزة ]عزبة الهجانة، إمبابة، منشةةةية ناصةةةر[، وامتد ليشةةةمل مناطق 

طوير المبادرات المحلية خرى بمحافظتي اإلسكندرية ودمياط السيما مناطق السكن الالئق، لتآ

مشةةةةةةاركتهن السةةةةةةياسةةةةةةية  فتيات ودعم القضةةةةةةاء على العنف ضةةةةةةد النسةةةةةةاء وال إلى الهادفة  

(. وتضةةةمنت فعاليات المشةةةروع عدة  ألف سةةةيدة   35واالقتصةةةادية، واسةةةتفاد منه ما يزيد عن )

.1أنشةةةةةةطة منها: ) ( تنفيذ فعاليات 2)  ( تطوير البنية التحتية لبعض المناطق كما ذكرت سةةةةةةابقا 

( ورش عمةل 3. )"، "أنةا وبةابةا"، "أنةا وعيلتي "أنةا ومةامةا"  مثةل  ومعسةةةةةةةكراتتوعيةة كنةدوات،  

(  تجهيز مركز تكنولوجيةةا المعلومةةات بمحةةافظةةة االسةةةةةةةكنةةدريةةة لمحو االميةةة 4تةةدريةةب حرفي. )

 الرقمية والتدريب ورفع كفاءة الشابات.

 بعض التدخالت لضمان التنقل المن بالمواصالت العامة والشوارع

o   تصةةميم حافالت النقل السةةريعBRT واحتياجات التنقل لعينة بدراسةةة أنماط وزارة النقل    : قيام

تصةميم مسةتجيب للنوع االجتماعي ألوتوبيس القاهرة  إلى لوصةول  سةيدة ل  3000مكونة من  

  .السريع

o   تخصةةةةةةيص غرفةة عمليةات لتلقي شةةةةةةكةاوى

بالتنسةةيق بين مكتب شةةكاوى المرأة  التحرش  

في الشةةةةةةةوارع والمتنزهةات    ووزارة الةداخليةة

والمناسةبات  ودور السةينما خالل أيام األعياد  

الرسةةةةةةةميةةة ]من خالل الخطوط السةةةةةةةةاخنةةة / 

متةابعةة ميةدانيةة بفرق عمةل من ضةةةةةةةابطةات 

 الشرطة النسائية ومكتب الشكاوى[.

o  بةالميةادين والمحةاور    نشةةةةةةر كةاميرات متةابعةة

والشةةةوارع الرئيسةةةية ومحطات مترو األنفاق 

 لرصد كافة التجاوزات.

 
 (UNWOMEN)بالتعاون مع هيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة   12
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o   المحةال بةأنواعهةا 2019لسةةةةةةةنةة   151رقم  الجةديةد الصةةةةةةةادر بةالقةانون  قةانون المحةال العةامة يلزم ،

المختلفة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية، ورغم انه تدخل غير مباشةر إال أنه سةاهم بحد  

 كبير في متابعة الجناة مما وفر بيئة أمنة للفتيات والسيدات.

o  االجتمةةاعي مجةةال النوع    في بةالجةةائزة البرونزيةة    مصةةةةةةر   فةازت الهيئةة القوميةة لسةةةةةةكةك حةديةد 

وذلك إلنشةةةةةائها لجنة لمنع  والشةةةةةمول المقدمة من البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية، 

 النقل بالسكك الحديدية. فيالتحرش الجنسي 

o   التخاذ   مصةةةةر  والهيئة القومية لسةةةةكك حديد   مذكرة تفاهم بين المجلس القومي للمرأة توقيع

تةدابير طويلةة األجةل لتعزيز تمكين المرأة، ومن أولى فعةاليةاتةه إطالق حملةة السةةةةةةةكةة أمةان من 

محطة رمسةةيس ومحطات آخري للتوعية بمناهضةةة التحرش ضةةد المرأة، بما يعزز التنقل األمن  

 التحرش.لتلقي شكاوى  15047كما أعلنت وزارة النقل عن خطها لخدمة العمالء لها. 

o بإصةةةةةةدار المدونة القومية لقواعد السةةةةةةلوك للمسةةةةةةتخدمين    2021/ 237لنقل قرار رقم  وزير ا  أصةةةةةةةدر

ي سةةةةبيل اتخاذ المزيد من اإلجراءات التي من والمشةةةة لين والعاملين في مرافق ووسةةةةائل النقل ف

 والنقل العام أكبر قدر من األمان للنساء والفتيات في وسائل المواصالت العامة شأنها توفير
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 بيئة عمل آمنة توفير   .2

، بهدف توسةةةةيع ثقافة عمل الموارد البشةةةرية بوزارة التخطيط   نموذج تدريبي لموظفي تطوير  •

 قائمة على االحترام، والمساواة واألمان خالية من كافة أشكال العنف والتحرش. 

دارسةةةةة ودارس  (  52عدد )إعداد كوادر داعمة للمسةةةةاواة بين الجنسةةةةين وتمكين حقوق المرأة:   •

عن أول ماجسةتير مهني في النوع    2018/2019،  2017/2018ل األعوام األكاديمية تخرجوا خال

بكلية االقتصةةةةاد والعلوم السةةةةياسةةةةية جامعة   2016، الذي تم اطالقه عام االجتماعي والتنمية 

 خلق كوادر قادرة على التخطيط وصياغة السياسات المراعية للنوع االجتماعي.   بهدف القاهرة،  

بهدف دعم وحماية المرأة العاملة  بوزارة القوى العاملة    اة بين الجنسةةةين وحدة المسةةةاوإنشةةةاء  •

في القطاع الخاص السةيما في المصةانع، وانشةاء آلية االبالغ عن أي تجاوزات أو حرمان المرأة  

 من حقها في العمل. 

مجال الطاقة المسةةتدامة المقدمة   في   بالجائزة الفضةةية   الشةةركة المصةةرية لنقل الكهرباء فازت  •

من البنةك األوروبي إلعةادة اإلعمةار والتنميةة، اللتزامهةا بةاالبتكةار وتعزيز تكةافؤ الفرص خةاصةةةةةةةة 

 مصر. في للنساء في قطاع الطاقة المتجددة 

  صةندوق ، وإتاحة وزارة الشةباب والرياضةة سةياسةة لمناهضةة التحرش الجنسةي في الوزارة   تبنت •

 ن عام الوزارة ومراكز الشباب.  بديوا لتلقي الشكاوى

ذإعةةةةداد   • الةنسةةةةةةةةةاء  مةع  لةلةتةعةةةامةةةل  اإلعةةةاقةةةة ومةةةدونةةةة سةةةةةةةلةوك  الةحةيةةةةاة   ات  نةواحةي  فةي 

  المختلفة 
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 تفعيل وتطوير التشريعات والقوانين المنا ضة للعنف ضد المرأة  .2

"مراجعة وتنقيح  ما تم إنجازه تحت الهدف الفرعي الثالث لمحور الوقاية المسةةةةةةمى   إلى تم اإلشةةةةةةارة 

 القوانين والسياسات التي تحض على العنف ضد المرأة".

 

 وير آليات التنسيق ونظم اإلحالة لتعزيز تنفيذ القوانينتط .3

)القةةانونيةةة ، الصةةةةةةةحيةةة   أول مسةةةةةةةةار إحةةالةةة وطني متعةةدد القطةةاعةةاتالقومي للمرأة  اعتمةةد المجلس  

.  2019للنسةاء الالتي يتعرضةن للعنف في نوفمبر     (سةاسةيةكجزء من حزمة الخدمات األ  -واالجتماعية

والنيةابةة وزارة الةداخليةة،  وقةد تمةت تلةك العمليةة بةالتعةاون الوثيق مع الجهةات المعنيةة والممثلةة في  

، ووزارة التضةامن االجتماعي وبدعم من الوكاالت الشةريكة  والسةكان  والقضةاء، ووزارة الصةحة  العامة،

، وبرنامج األمم المتحدة  للمسةةةةةاواة بين الجنسةةةةةين وتمكين المرأةلألمم المتحدة: هيئة األمم المتحدة  

كل ذلك و  ؛ريمةاإلنمةائي، ومنظمةة الصةةةةةةةحةة العةالميةة، ومكتةب األمم المتحةدة المعني بالمخةدرات والج

 .العام من جانب صندوق األمم المتحدة للسكانبالتنسيق 

 مثةل) المرأة  ضةةةةةةةد  العنف  لحةاالت  الخةدمةات  ومقةدمي   المعنيةة  السةةةةةةةلطةات  مع  النظةام  مشةةةةةةةاركةة  يتم 

 في   المرأة  ضةةةد  العنف  على   القضةةةاء  ووحدات  الشةةةرطة وأقسةةةام  الصةةةحية والعيادات  المسةةةتشةةةفيات

  (.الجامعات

ويجري العمل على تطوير وتنفيذ نظام اإلحالة على المسةةةةتوى المحلي بالتنسةةةةيق مع فروع المجلس 

في المحافظات. وتوجد قاعدة بيانات توفر رسةما للخدمات المتاحة في كل محافظة والث رات القائمة 

 في تقديم الخدمات في القطاعات القانونية والطبية واالجتماعية.   

( محافظة )تتألف من ممثلين عن المجلس 16تم تشةةكيل فرق عمل محلية في )وباإلضةةافة إلى ذلك،  

للمرأة، ووزارات تنفيذية، وشةةةةةةركاء من المجتمع المدني، وسةةةةةةلطات محلية( لمتابعة التنفيذ  القومي 

واإلبالغ في إطار االسةةةةةتراتيجية الوطنية للقضةةةةةاء على العنف ضةةةةةد المرأة )واالسةةةةةتراتيجية الوطنية 

 (.2030عام لتمكين المرأة ل
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هو الدور الذي قام به    ومن أبرز الممارسات التي تمت لتعزيز تفعيل القوانين والتنسيق بين الجهات 

حيث ساهم في توفير بيئة آمنة  ،أثيرت إعالميا   التي بعض القضايا ة لجمكتب شكاوى المرأة في معا

واحالة البالغات إلى النيابة العامة  المرأة،    مكتب شكاوى  من خالل  البالغاتبلتشجيع الضحايا للتقدم  

 .اتخاذ إجراءات عاجلة بشأنها والتي قامت بدورها في 

تهدف حزمة الخدمات االساسية الى تقديم مجموعة من الخدمات للسيدات ضحايا العنف من خالل  

لقطاع الصحي والعدالة والشرطة والقطاع االجتماعي وإتاحة إمكانية أكبر للوصول إلى تلك الخدمات  ا

التي يجب ان تقدم بطريقة منسقة بين القطاعات المختلفة لالستجابة للعنف ضد النساء والفتيات  

 .داخل المجتمع

تاة تتعرض للعنف. كما ويجب أن تضمن الخدمات، كحد أدنى، حقوق وسالمة ورفاهية أي امرأة أو ف 

يجب أن تقدم هذه الخدمات من قبل مقدمي خدمة مدربين في كل قطاع وتشترك هذه الفرق المدربة  

الخاصة بسالمة الضحايا ومساءلة   في فلسفة تتمحور حول الضحية وتطبق معايير حقوق اإلنسان 
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تسا وقد  الفردية  للحاالت  الفعالة  االستجابة  ضمان  على  تعمل  كما  صنع الجاني.  في  أيضا  هم 

  .السياسات الخاصة بالقضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة 

 

ومن مكونات حزمة الخدمات األساسية وجود مسار لإلحالة بين تلك الخدمات منسق كما يوضح تصميم 

الرسم البياني حيث يشير الى القطاعات الرئيسية للخدمات، كنقاط خدمة تلجأ إليها الضحية عادة ويسرد 

الواردة من  ال الذي يتم من خالله تمرير الشكاوى  المتوقعة من كل قطاع والمسار  الخدمات  تصميم 

التنسيق   إحالة يتم فيه  الضحايا. تعد مشاركة جميع القطاعات من أهم خطوات إنشاء نظام ومسار 

للعنف.   المعرضات  النساء  الحتياجات  باالستجابة  المعنية  الوطنية  الهيئات  جميع  بين  المؤسسي 

 :ويشمل مسار االحالة الخدمات األساسية التالية

: يعمل المجلس القومي للمرأة على مكاتب شكاوى العنف ضد المرأة  -المجلس القومي للمرأة -1

مكتب   خدمات  مثل  متعددة  خدمات  تقديم  من خالل  العنف  أشكال  جميع  من  للمرأة  الحماية  توفير 

أو بالحضور    ١٥١١٥خالل الخط الساخن لشكاوى المرأة  الشكاوى والذي تلجأ إليه السيدات المعنفات من  

النفسي   والدعم  القانونية  المعلومات  على  للحصول  المحافظات  جميع  في  المنتشرة  لمقراته 

المحاميين  الخدمات من خالل مجموعة مدربة من  تقدم  االختصاص.  لجهات  واالستشارات واإلحالة 

 .واإلخصائيين االجتماعيين

الرعاية الصحية: يعتبر مقدمي الخدمات الصحية سواء أطباء أو هيئة التمريض من مقدمي  قطاع   - -2

الرعاية األولية للسيدات ضحايا العنف سواء من خالل الدعم النفسي األولي أومن خالل العالج الطبي 

كان  لإلصابات المختلفة ويندرج تحت القطاع الصحي المستشفيات العامة التابعة لوزارة الصحة والس

المجلس   بين  بالشراكة  حديثا  إنشاءها  تم  التى  الجامعية  المستشفيات  داخل  المنة  المرأة  وعيادات 

القومي للمرأة وجامعة القاهرة وعين شمس والمنصورة وأسيوط. كما تم تدريب مقدمي الخدمات  

وفق العنف  لحالة  الطبي  التوثيق  وكيفية  األولى  النفسي  الدعم  تقديم  كيفية  وعلى  ا  الصحية 

بين   بالتعاون  تم تطويره  الذى  للعنف  يتعرضن  الالئي  الصحية للسيدات  للرعاية  الطبي  للبروتوكول 

 .وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، وصندوق األمم المتحدة للسكان

القانون من القضاء والنيابة   -3 العدالة جميع جهات إنفاذ  العدالة والشرطة: يندرج تحت قطاع  قطاع 

تم الع الجمهورية.  محافظات  بجميع  الخدمات  تلك  وتتوافر  الشرعي  الطب  ومصلحة  والشرطة  امة 



 

66 

تدريب جميع األطباء الشرعيين )الميداني والمعامل( على معايير التعامل مع جرائم العنف ضد المرأة  

ة من تلك  كما تم تدريب أعضاء القضاء والنيابة العامة على األدلة اإلجرائية التي أعدت خصيصا لكل جه

استجابة   دليل  إصدار  تم  وكذلك  والجسدى  الجنسي  العنف  حاالت  مع  التعامل  كيفية  حول  الجهات 

الوطنية  الجهات  بين  بالتعاون  التدريبية  األدلة  إصدار  تم  المرأة.  العنف ضد  لجرائم  الفعالة  الشرطة 

 .ومكتب األمم المتحدة المعنى بالجريمة والمخدرات

االجتماع  -4 الخدمات  مراكز  قطاع  خدمات  على  االجتماعي  بالقطاع  المتوفرة  الخدمات  تشتمل  ية: 

األهلية  الجمعيات  مع  بالتعاون  االجتماعي  التضامن  وزارة  رعاية  تحت  المرأة  وتوجيه  االستضافة 

أشهر، يمكن مدها بقرار من اللجنة    6الشريكة. توفر مراكز االستضافة مأوى لضحايا العنف بحد أقصى  

شؤون االجتماعية بوزارة التضامن، وتقدم المشورة والدعم النفسي لمساعدتهن  المركزية بقطاع ال

هي:   استضافة  مراكز  فيها  تتوافر  التي  المحافظات  والمجتمع.  األسرة  في  االندماج  إعادة  على 

تطوير   تم  ولقد  والقليوبية.  الدقهلية،  الفيوم،  سويف،  بنى  المنيا،  اإلسكندرية،  الجيزة،  القاهرة، 

ذه المراكز بالتعاون مع هيئة األمم المتحدة للمرأة. كما تقدم العديد من الجمعيات األهلية  العديد من ه

محافظة. وقد قامت    18خدمات الدعم النفسي والخدمات الصحية مثل جمعيات تنظيم األسرة داخل 

الح إلدارة  التدريبي  الدليل  وإعداد  االستضافة  مراكز  بعض  بتطوير  للمرأة  المتحدة  األمم  االت  هيئة 

 وتقديم الدعم النفسي االجتماعي للنساء الالتي يتعرضن للعنف. 
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 حماية النساء من جراسم االتجار بالبشر  

 

ود المبذولة لمنع االتجار بالبشةةةةةر حيث انضةةةةةمت إلى العديد من االتفاقيات حافظت مصةةةةةر على الجه

الزواج   ،بالبشةةةةر، حيث يشةةةةمل االتجار بالبشةةةةروالبروتوكوالت الدولية في هذا المجال لمكافحة االتجار  

القسةةةري للنسةةةاء وتجارة األعضةةةاء واالسةةةت الل الجنسةةةي. وفي هذا الصةةةدد، وتماشةةةيا  مع المواثيق  

اتخذت الحكومة المصةةرية عدة خطوات نحو مكافحة  الدولية التي تم التصةةديق عليها في هذا الشةةأن، 

 : يلي ، كماجرائم االتجار بالبشر

 .2021-2016تجار بالبشر الوطنية لمكافحة اإل تيجيةاالستراإعداد  •

تجار بالبشةةةر رسةةةميا  التنسةةةيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشةةةرعية واإل  اللجنة الوطنية تشةةةكيل   •

 وزارة وهيئة ومركز قومي. 27تحت رئاسة مجلس الوزراء، وتضم في عضويتها  2017عام 

داخل محاكم االسةةةةةةتئناف على مسةةةةةةتوى   متخصةةةةةةصةةةةةةة   دوائر جنائية اسةةةةةةتحدثت وزارة العدل   •

 لنظر جرائم اإلتجار في البشر.  الجمهورية

الملزم بضةةةةةرورة قيام األجانب الذين   2015  2015لسةةةةةنة    9200رقم   وزارة العدل  قرارصةةةةةدور  •

يتزوجون من مصةرية بتقديم شةهادات اسةتثمار للزوجة المصةرية، مع حظر الزواج إذا تجاوز فارق 

 .سنة 25السن 

 (. 2016لسنة  82مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين )قانون رقم  قانونإصدار  •

 خاص بمكافحة زواج األطفال.مشروع قانون عداد إ •

تقنين أوضةةاع عامالت  الدورية بين الجهات المعنية لدراسةةةة  اللقاءات  تعزيز التنسةةةيق من خالل  •

عنه تشةةكيل لجنة من قبل وزارة القوى  ضةةمن مشةةروع قانون العمل المقترح الذي نتج  المنازل 

 العاملة لمناقشة مقترح إلعداد مشروع قانون لعامالت المنازل.

لتلقي بالغات االتجار بالبشةر وتقديم المسةاعدة والمشورة القانونية. كما   خط سةاخن تخصةيص   •

،  15115تجار بالبشةةةةةةر عبر خطه السةةةةةةاخن  شةةةةةةكاوى اإلعن تلقيه    لمجلس القومي للمرأةأعلن ا

 لمكتب شكاوى المرأة. 
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عضةةةاء النيابة العامة بشةةةأن مكافحة اإلتجار أل  إرشةةةادي   دليل إصةةةدار   •

 بالبشر.

لحماية العمالة المصةةةةةرية بالخارج من اإلتجار   إرشةةةةادي   دليل صةةةةةدار إ •

 بالبشر.  

حول مكةةافحةةة اإلتجةةار بةةالبشةةةةةةةر في المنةةاهج    مكون تةةدريبي إدراج   •

ا،   وتم تةدريةب أكثر من ألف  الةدراسةةةةةةةيةة لوكالء النيةابةة المعينين حةديثة 

 . موظف من القضاء والجهات المختصة بإنفاذ القانون

تجار بالبشةةةر لحماية الضةةةحايا لضةةةحايا جريمة اإل  دار إيواء إنشةةةاء أول  •

 .وتوفير خدمات الرعاية الصحية والنفسية الالزمة

وجريمة االتجار بالبشةةر بين أفراد المجتمع بأخطار موضةةوع الهجرة غير الشةةرعية    الجمهور توعية     •

قامت اللجنة التنسةةةيقية الوطنية لمكافحة الهجرة غير  وخاصةةةةة المعرضةةةةين لالسةةةةت الل، حيث 

 ما يلي:  الشرعية واالتجار بالبشر بتنفيذ

o   حول للتوعيةةةة  لحملةةةة وطنيةةةة  الموجةةةة األولى  مخةةةاطر إطالق 

عائلتك ... حلمك ... حياتك ... ال للهجرة  الهجرة غير الشةةةةرعية بعنوان "

بةالتعةاون مع المنظمةة  تمةت  .  2017، في سةةةةةةةبتمبر  غير الشةةةةةةرعيةة" 

الدولية للهجرة وبمشةةةةةةاركة العب المنتخب الوطني لكرة القدم حازم 

امةةام والمطرب الشةةةةةةةعبي فةةارس. تم بةةث الحملةةة على القنوات 

  ة ووسائل التواصل االجتماعي التلفزيونية الوطني

o   والتي تضةةةةةةةمنةت أغنيةة للفنةان   2019انطالق الموجةة الثةانيةة من الحملةة في أغسةةةةةةةطس

الشةةةةةاب زاب ثروت والمطرب الشةةةةةعبي أحمد شةةةةةيبا بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة 

(. وُنشةةةةةةةرت األغنيةة على مواقع التواصةةةةةةةل  UNCIEFوصةةةةةةةنةدوق األمم المتحةدة للطفولةة )

 .وأثنت عليها الفئات المستهدفة من الشباب واألطفال واألسر المصرية  االجتماعي 
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o   "برامج  تضةةةةةةةمنةت    الهجرة غير الشةةةةةةرعيةة حملةة وطنيةة للتوعيةة بمخةاطر  "حملةة مراكةب النجةاة

بأكثر المحافظات تصةديرا  للهجرة غير الشةرعية اسةتفاد وحمالت طرق أبواب  توعية مجتمعية 

 (.  فرد 1,451,810منها )

o  ا ضةةد االتجار بالبشةر"، إطالق الحملة الوطنية في   "مع 

، والتي تضةةةةةةةمنةت مجموعةة من مقةاطع لرسةةةةةةةوم 2019عةام  

)مثل العمل  المتحركة التي تشةةةرح أشةةةكال الجريمة في مصةةةر  

الةعةرفةي،   والةزواج  الةجةنسةةةةةةةي،  واالسةةةةةةةتة ةالل  الةقسةةةةةةةري، 

لة في رفع ، وسةاهمت الحمواسةت الل األطفال المشةردين، واالتجار من أجل نزع األعضةاء(

، والتعريف االتجار بالبشةر، وتشةجيع المواطنين على اإلبالغ عنه الوعي المجتمعي بمخاطر

 . 64/2010المنصوص عليها في القانون رقم المرتبطة العقوبات ب

o   إعداد مجموعة من البرامج اإلذاعية والمسةةةةلسةةةةالت اإلذاعية التي تتناول موضةةةةوع الهجرة

مسةةةةلسةةةةل درامي يذاع على القنوات اإلذاعية المختلفة. تكمن  غير الشةةةةرعية على شةةةةكل 

أهمية مثل هذه البرامج في قدرتها على الوصةول إلى الفئات المسةتهدفة المختلفة في 

 مختلف المحافظات بما في ذلك الشباب واألسر.

o   برنامج توعية مجتمعي لرفع مستوى الوعي حول مخاطر الهجرة غير الشرعية وإلقاء الضوء

سةنة  18و   12بدائل المتاحة. اسةتهدف البرنامج األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين على ال

. وشةةةةةةةمةةل العةةديةةد من دورات التوعيةةة التي عرض فيهةةا في المحةةافظةةات المختلفةةةفي  

األخصةائيون االجتماعيون مخاطر الهجرة غير الشةرعية باسةتخدام مجموعات أدوات مصةممة  

 لهذا ال رض. 

o  ض للصةةور الفوتوغرافية يعرض أشةةكال االتجار بالبشةةر في مصةةر إعداد وإطالق أول معر

بةالتعةاون مع المنظمةة الةدوليةة للهجرة. وقةد ُعرض المعرض في منةاسةةةةةةةبةات مختلفةة مثةل 

االحتفةال بةاليوم العةالمي لمكةافحةة االتجةار بةالبشةةةةةةةر، وأسةةةةةةةبوع األمم المتحةدة في جةامعةة  

 جرة السينمائي.المستقبل، ومؤتمر التنمية من أجل السالم ومهرجان اله

 

. 
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 ي والمشورة للمعنفاتخدمات الدعم الرحي والنفستوفير  .1

، أطلق الرئيس  2019قد بذلت مصر جهودا غير مسبوقة في توفير الخدمات الصحية للمرأة. في عام 

طبية أساسية أخرى   كشوفاتالمصري مبادرة لصحة المرأة تركز على الكشف عن سرطان الثدي من بين  

ن في  مليون صحة/ صحة المرأة المصرية" نجحت وزارة الصحة والسكا  100من خالل مبادرة "و  للنساء.

الوعي وإجراء   امرأة   12ثدي ل  فحص  زيادة  المبادرة  .  مليون  للكشف عن   28تستهدف  مليون امرأة 

دف إلى الحد من اإلصابة باألمراض غير المعدية، ونشر تهو  ؛سرطان الثدي واألمراض غير المعدية

دعم الصحة  للكشف المبكر عنها، وتجنب المضاعفات القصيرة والطويلة األجل، و  بهاالوعي والثقافة  

 اإلنجابية للمرأة المصرية.   

ركز هذا التدخل في المقام األول على تعزيز دور مقدمي الخدمات الصحية للتعامل مع المعنفات، 

أثناء اإلجراءات القضائية، ويأتي ذلك في   ضحايا العنفإنفاذ القانون لضمان حماية  مؤسسات  ودور  

إطار البرنامج العالمي إلتاحة أكبر مجموعة منسقة من الخدمات األساسية متعددة القطاعات للنساء 

النفسي   / العدل   / الشرطي   / )الصحي  قطاعات  وتشمل  للعنف،  تعرضن  الالتي  والفتيات 

يق والتعاون بين المجلس القومي للمرأة  واالجتماعي( ... وفي هذا الصدد تم تنفيذ التالي بالتنس

 والوزارات وهيئات األمم المتحدة المعنية:  
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المشترك العالمي  التي أعدها برنامج األمم المتحدة    13طبقت مصر حزمة الخدمات األساسية العالمية

 يتعرضن للعنفالالتي لخدمات األساسية للنساء والفتيات بشأن ا

 العنف ضد المرأة:  مع الخدمة في مجال التعاملمهارات مقدمي  لتعزيز ةاسترشادي( أدلة 6إعداد )

 الشرعيين.تدريبي لألطباء  دليل •

"االسةةةةةتجابة    ب جيب لرجال الشةةةةةرطةيدليل وكت •

 ."الشرطية الفعالة لجرائم العنف ضد المرأة

 .الدليل الطبي لمقدمي الخدمات الصحية •

  "االستجابة القضائية الفعالة  دليل وكالء النيابة •

 ."لجرائم العنف ضد المرأة

 .النفسي إلدارة الحالة والدعم دليل تدريبي   •

 للقضاة. والضوابط المعايير دليل •

يتضةةةةمن إصةةةدار دليل انشةةةاء وتفعيل وحدات مناهضةةةة العنف ضةةةد المرأة بالجامعات المصةةةرية   .2

جانب التخصةصةات الواجب توافرها لتقديم المشةورة،   إلى الخطوات االسةاسةية إلنشةاء الوحدات،  

 والسجالت المطلوبة واسلوب تسجيل البيانات في سرية.

ليكون دليل إرشةةةادي حول في كافة القطاعات    المسةةاواة بين الجنسةةين إصةةدار دليل إدماج منظور   .3

 كيفية تبنى قضايا واحتياجات المرأة لضمان إدماجها في عملية التنمية.

 لوحدات المرأة األمنة المنشئة حديثا  بمستشفيات الجامعات.دليل ارشادي  .4

  

 
 للسكان  المتحدة  األمم  صندوق أطلقه   والذي ،  للعنف المعرضات   والفتيات للنساء األساسية  الخدمات بشأن المشترك  العالمي  المتحدة األمم برنامج قبل من األساسية الخدمات حزمة إنشاء  تم 13

  األمم   برنامج  ،  العالمية  الصحة  منظمة  ،  للمرأة   المتحدة  األمم  هيئة  ،   للسكان  المتحدة  األمم  صندوق :  المشاركة   المتحدة   األمم   وكاالت  وتشمل.  2013  ديسمبر   في  للمرأة   المتحدة   األمم  وهيئة

 . والجريمة بالمخدرات  المعني  المتحدة األمم ومكتب اإلنمائي المتحدة
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 التالي من أنشطة:  تم تنفيذاالسترشادية والتدريبية،  األدلة تلك على وبناء

  انفاذ القانون مؤسسات  من مقدمي الخدمات الصحية والمشورة و  ( 5,150ورش عمل لعدد ) •

قضةةاة / قاضةةيات / أعضةةاء النيابة العامة / مراجعات ومراجعي  ]ضةةباط شةةرطة/ أطباء شةةرعيين/

مةةأذونين وزارة العةةدل / أعضةةةةةةةةاء النيةةابةةة اإلداريةةة / أطبةةاء وممرضةةةةةةةةات من   /نيةةابةةات األسةةةةةةةرة

المسةةتشةةفيات الجامعية والعامة / مقدمي الخدمات الصةةحية والدعم النفسةةي من الجمعيات 

كتب شةةكاوى المرأة واألخصةةائيين االجتماعيين والنفسةةيين/ ممثلي وحدات األهلية/ محامين م

 مناهضة العنف بالجامعات[. 

o األطباء  ورش عمل    اسةةةةةةةتهدفت

على  كةامةل عةددهم  الشةةةةةةرعيين 

مسةةةةةةةتوى الجمهوريةة. وبةالمثةل  

جميع موظفي مكتةب شةةةةةةةكةاوى 

المرأة من محاميين وأخصةةةةائيين 

باإلضةافة    ،اجتماعيين ونفسةيين

المحةامين المتطوعين ممن    إلى 

المكتةةةبي  بجميع    تعةةةامةةةل معهم 

بةنةةةةاء   تةم  حةيةةةةث  الةمةحةةةةافةظةةةةات، 

 قدراتهم في مجال التعامل حاالت العنف ضد المرأة. 

o  أعضةةةاء الطب الشةةةرعي وضةةةباط الشةةةرطة وأعضةةةاء النيابة العامة  الخاص بالبرنامج  تلي

 أخرى. ليقوموا بنقل الخبرات لمجموعات  ينمدرب تدريب دورات مجموعة منوالقضاة 

o موضةوعات    ومكتب شةكاوى المرأة   الجمعيات األهلية لممثلي    التدريبي   احتوى البرنامج

حول جرائم تقنيةة المعلومةات، ونظةام إدارة اإلحةالةة وكيفيةة تقةديم الةدعم النفسةةةةةةةي  

 للمرأة المعنفة.

o هو األول من نوعه الذي تم بالتعاون المشةترك   برنامج أعضةاء هيئة النيابة االدارية   يعد

، تضةةةةةةةمن ورش عمل هيئةة النيابة اإلداريةو  للمرأةبين وزارة العةدل والمجلس القومي 

 مهةةارات وفنون التواصةةةةةةةةل والقيةةادة واالدعةةاء أمةةام المحةةاكم التةةأديبيةةةحول   تفةةاعليةةة

  في أماكن العمل. المرأةومكافحة جرائم العنف ضد 

 
 البرنامج التدريبي لألطباء الشرعيين
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انفاذ القانون،  مؤسةةسةةات  المسةةتفيدين من برامج تعزيز دور مقدمي الخدمات الصةةحية والمشةةورة و

 :(2020 - 2015إتاحة أكبر مجموعة منسقة من الخدمات األساسية للمعنفات ) في إطار

  

 

 والمتدربيناجمالي المتدربات  5,150

 تدريبات الفريق الطبي وهيئة التمريض  

   حكوميمستشفى  من   440من    2,016

   شمس والمنيا(   منصورة، عين   العيني، أسيوط جامعية )القصر   مستشفيات   6من   233

األطباء الشرعيين

أطباء وأعضاء  يئة التمريض من المستشفيات العامة والجامعية 

جمعيات أ لية من مقدمي الخدمات للمرأة المعنفة

محامي مكتب شكاوى المرأة واالخراسين االجتماعيين والنفسيين

ضباط شرطة 

ممثلي وحدات منا ضة العنف ضد الفتيات بالجامعات 

المأذونين الشرعيين 

مراجعي ومراجعات نيابات األسرة

100

2249

133

670

140

85

60

400

أعضاء النيابة العامة

قضاة

قاضيات

ة من  يئة النيابة االدارية/عضو

509

611

66

127
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 لعنفتطوير برامج العالج والتأ يل لمرتكبي ا .2

الجامعات المصةرية من خالل وحدات مناهضةة العنف ضةد المرأة باالسةتعانة بأطباء ومتخصةصةين تهتم  

من مراكز ووحةدات تخصةةةةةةةص الطةب النفسةةةةةةةي داخةل الجةامعةة لتقةديم الةدعم النفسةةةةةةةي وإعةادة تةأهيةل 

 حالته وأسلوب التعامل معه.مرتكب العنف وكتابة تقرير سرى عن 

القةاهرة   من بعض منةاطقالرجةال والفتيةان    التحقوعالوة على ذلةك، من خالل برنةامج المةدن المنةة،  

 في برامج التأهيل 

 

 توفير مراكز استضافة كافية للمعنفات .3

  دار جديدة  بمحافظات الجيزة واإلسةةةةةكندرية والمنيا والدقهلية، وافتتاحتطوير أربع دور اسةةةةةتضةةةةةافة   (1

 علىثمانية  ، ليصةةةةل اجمالي دور االسةةةةتضةةةةافة التابعة لوزارة التضةةةةامن االجتماعي  أكتوبر   6بمدينة  

 مستوى محافظات الجمهورية.

لتسةةةةةةةمح   تعةةديالت للوائح دور االسةةةةةةتضةةةةةةةةافةةة   إجراء (2

  غير المصةريات والناجيات من اإلتجار بالبشةر باسةةتضةةافة 

. كما تم  مد    ممن لم يكن لهن حق االسةةةتضةةةافة سةةةابقا 

 .عام إلىفترة االستضافة من ستة أشهر 

تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التضةةةةامن االجتماعي  (3

 دور االستضافة.لنزيالت لضمان تقديم الخدمات الصحية  والسكان ووزارة الصحة
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توسع نطاق خدمات الرعاية الرحية والمساعدة القانونية ومراكز النرح واالرشاد والمشورة   .4

 والنفسية والخطوط الساخنة ودور االستضافة للمعنفات  الطبية  

وحدة إلدارة الحاالت في خمس من منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال العنف   تأسةةةةةةةيس (1

بمحافظات القاهرة، الجيزة، المنيا، بنى سةةويف واإلسةةكندرية.، وتم رفع مهارات مديري ضةةد المرأة  

 الوحدات على كيفية التعامل مع المعنفات.

بيانات لمتابعة  وانشةةةاء قاعدةللمرأة    القومي المجلس  ب  قاعدة بيانات مكتب شةةةكاوى المرأة تحديث    (2

  .2030لتمكين المرأة  االستراتيجية الوطنيةمحور الحماية فى  تنفيذ أنشطة

منصةةةةةةات  ال مجةانةا  للسةةةةةةةيةدات والفتيةات النةاجيةات من العنف، عبر    مةات الةدعم النفسةةةةةةي خةد  تقةديم  (3

  اإللكترونية على شبكة االنترنت

سةةةلسةةةلة من الفيديوهات االرشةةةادية عبر منصةةةات التواصةةةل االجتماعي للمجلس القومي  تقديم   (4

ومسةاعدتها على اكتشةاف   لتأهيل المرأة المعنفة   ،وبمعاونة خبراء االرشةاد االسةري والتربويللمرأة  

مقومات النجاح وتحديد األهداف واتخاذ القرار الصةحيح لتتخطى ظروفها الصةعبة لتمكينها اقتصةاديا  

 واجتماعيا.  

بالمعدات الالزمة إلنشةةةاء قاعدة بيانات للبالغات تسةةةمح برصةةةد    مركز معلومات النيابة العامة تزويد  (5

 .ل معها في كل درجات التقاضي حاالت العنف ضد المرأة والفتاة وكيفية التعام

  نظام مركزي لميكنة )وثائق الزواج والطالق/ شةةةهادات الميالد/ نيابات األسةةةرة( طبقت النيابة العامة   (6

حيةث تم   واالتصةةةةةةةاالت،وزارتي الةداخليةة  ووذلةك بةالتعةاون مع وزارة التخطيط والتنميةة االقتصةةةةةةةاديةة  

 . نيابة أسرة جزئية على مستوى الجمهورية 150مقر نيابة يخدم  77ميكنة 

بمحةافظةات محةاكم ال اتمجمعةبعض داخةل   لخةدمات نيةابةات محكمة األسةةةةةةرة مكةاتب رقمية  (  4)إطالق  (7

وسةةتسةةتفيد منه المرأة في   حقيق العدالة الناجزةيسةةاعد في ت امم  .اإلسةةكندرية، القاهرة واألقصةةر

 . قوقها القانونية دون إبطاءحالحصول على 
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خالل من لتوفير الحماية لها،   القانون   للعدالة وانفاذ وصةةةةةول المرأة    المسةةةةةاواة فيظهر بوضةةةةةوح   (8

خدمات  والرقمنة   يسةةةرت. وقد (مثل النيابة العامة)السةةةلطات المعنية  اسةةةتقاللية وشةةةفافية أحكام 

المصةةةري، األمر الذي  في الوقت المناسةةةب للمجتمع  الكافيةالحكومة اإللكترونية نشةةةر المعلومات 

دفع النسةةةاء أيضةةةا إلى السةةةعي إلى اتخاذ إجراءات قانونية في حالة مواجهة أي شةةةكل من أشةةةكال 

 العنف.

متخصةةصةةة لحاالت العنف ضةةد    م الدعم الالزم للطب الشةةرعي إلنشةةاء وحدات مجهزة بالكامل تقدي  (9

المرأة والفتاة في القاهرة واإلسةةةةةةكندرية، وتقديم الدعم الالزم للحصةةةةةةول على اعتماد األيزو لتلك  

 .المنش ت

للعنف ضةةد المرأة وادماج احتياجات المرأة داخل القطاع  الصةةحي تفعيل برنامج تصةةدى القطاع  (10

في مسةةةةتشةةةةفيات    ت المرأة االمنة" "وحدا   ( وحدات اسةةةةتجابة طبية 4تجهيز عدد ) الطبي من خالل

]القصةةر العيني، أسةةيوط، المنصةةورة وعين شةةمس[ وجاري العمل على مثيالتها بجامعتي   جامعات 

 بنها والمنيا، وتم تدريب طواقمهما الطبية للتعامل مع السيدات ضحايا العنف 

طبيةةة في مختلف المحةةافظةةات لزيةةادة وعي المرأة بصةةةةةةةحتهةةا بمةةا في ذلةةك قوافةةل  إطالق   (11

 الخصوبة واإلنجاب.

 

الجامعيةمستشفيات الوحدات استجابة طبية في   
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 لخطوط الساخنة:  ا ❑

للشةةةةكاوى واالسةةةةتفسةةةةار عن حقوقها واإلبالغ عن أي انتهاك  ك لية مجانية للمرأة    خطوط تتوافر بالدولة عدة  

من خالل أرقةام هواتف أرضةةةةةةةى /   24/7 كةذلةك حقهةا في التعرف على الخةدمةات المتةاحةة )تعمةل، ويخصةةةةةةهةا 

 المواقع الرسمية للجهات المعنية على شبكة االنترنت / تطبيق واتس اب. /محمول 

 

  

 15115بالمجلس القومي للمرأة   المرأة   شكاوى مكتب  خط  •

 16000خط نجدة الطفل التابع للمجلس القومي للطفولة واالمومة   •

تم إمداد مكتب شكاوى المرأة بالمعدات واألجهزة الالزمة، وتدريب موظفيه على تلقي البالغات من   •

 . 7/ 24خالل الخط الساخن ليعمل  

عام   • للمرأة  القومي  المجلس  تلقيه شكاوى    2020أعلن  المكتب في  بدء  بالبشر عن  عبر خطه    االتجار 

  15115الساخن 

سية لتقديم الدعم النفسي والدعم للمواطنين المتواجدين  الخط الساخن لألمانة العامة للصحة النف  •

   0220816831,  0800880700  ( 19- )كوفيد بالمنازل خالل أزمة  

   01111755959للبالغ عن حاالت العنف على الواتساب:    النائب العام خدمة التواصل مع مكتب   •

 سكك حديد مصر ولتلقي بالغات التحرش في وسائل النقل العام    15047  لوزارة النقل خدمة العمالء   •
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بما يلزم من االحترام وصةةةيانة   هنومعاملت  السةةةجون   بالسةةةيدات من نزيالت كما تولي الدولة اهتماما  

قامت الجهات   2020-2015وخالل الفترة من .  ق الدولية لحقوق االنسةةةةةةانيكما نصةةةةةةت المواث  الكرامة

السةةةةةجون وفقا   لنزيالتطوير في مجاالت الرعاية االجتماعية والصةةةةةحية المقدمة  بإجراءات التالمعنية 

  كما يلي: ، نستعرضها للتشريعات الوطنية والمعايير الدولية

للمرأة للوقوف على  ا وفد ممثل من المجلس القومي ه( زيارات لسةةةجن النسةةةاء قام ب6عدد ) •

سةالمة البيئة الداخلية المحيطة بالنزيالت، والتأكد من تطبيق المعايير الدولية لحقوق اإلنسةان  

 وحقوق المرأة بشكل خاص.

 للسجينات حول الصحة العامة والنظافة الشخصية.  لقاءات توعوية •

ع للسةةةةةجينات ]مسةةةةةتشةةةةةفى مجهزة على أعلى مسةةةةةتوى تشةةةةةمل جمي  الصةةةةحية   الرعاية توفير   •

التخصةةصةةات واألقسةةام الطبية وأيضةةا الجراحات/ عنابر حجز للمريضةةات / صةةيدلية / وحدة عالج 

 طبيعي / قسم نساء وتوليد / حضانات/ وحدة أشعة[.

تمام الدراسةةةةة  إمثل فصةةةةول محو أمية/ مكتبة شةةةةاملة / إمكانية    الخدمات األسةةةةاسةةةةية توفير   •

 للسجينات / كافتيريا.

جور نظير أاطة / مشةةةةة ل أعمال يدوية[ وتتقاضةةةةةي النزيالت ]مشةةةةة ل خي  وحدات إنتاجية توافر   •

 .جنيه شهريا 6000تصل إلى   بيعها للمنتجات

، وشةاشةات عرض وتلفزيون، حديقة مجهزة بلعب اطفال لمصةاحبة الرياضةية سةاحات لألنشةطة   •

 خلق بيئة مناسبة بينهم.السجينة ألطفالها و

  

أصبح لألم السجينة حق في إبقاء طفلها معها حتى يبل  الرابعة من    2015لسنة    106بموجب القانون رقم  

 العمر والحصول على حق الزيارة بعد هذا السن، باإلضافة إلى تأخير عقوبة التنفيذ لحين بلوغ الطفل عامين.  
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 التمكين االقترادي للمرأة

 

. أطلقت عدة مبادرات للتمكين االقتصةةةةةةادي للتأكد من   وجود مصةةةةةةدر دخل للمرأة واسةةةةةةتقالليتها ماليا 

 وهذا هو العامل الرئيسي الذي يمكن المرأة من مكافحة العنف المنزلي ضدها.

ويعد وقع البنك المركزي المصةةةةةري مذكرة تفاهم غير مسةةةةةبوقة مع المجلس القومي للمرأة.   •

 .معنية بالمرأة أول بنك مركزي على مستوى العالم يوقع مذكرة تفاهم مع آلية وطنيةبذلك 

المنتدى  أول تعاون مؤسةةسةةي بين مصةةر و ، وهو"سةةد الفجوة بين الجنسةةين محفز  "  إطالق •

لدعم جهود ، نصةةة تسةةهل التعاون بين القطاعين العام والخاصد م. ويعاالقتصةةادي العالمي 

الحكومات ومجتمع األعمال نحو اتخاذ إجراءات جوهرية وفعالة لسةةةةةةد الفجوات بين الجنسةةةةةةين  

مع المنتةةدى ويتعةةاون المجلس القومي للمرأة ووزارة التعةةاون الةةدولي  .  في كةةافةةة المجةةاالت

أصةةةةحاب المصةةةةلحة في القطاعين العام  منعلة االقتصةةةةادي العالمي للجمع بين الجهات الفا

والخةاص لتوليةد نظرة محليةة ووضةةةةةةةع خطةة عمةل ودفع تنفيةذهةا من أجةل التمكين االقتصةةةةةةةادي 

 .للمرأة في مصر والتركيز على توفير بيئة عمل آمنة للمرأة

المسةةةاواة بين الجنسةةةين للمنظمات الخاصةةةة  ختم  مصةةةر هي الدولة الثانية عالميا التي تطلق   •

والعامة لالعتراف باألداء الجيد لتلك المنظمات وتحقيق نتائج تحويلية للمساواة بين الجنسين.  

في مصةةةةر    جهازأول ومتناهية الصةةةة ر    الصةةةة يرة والمتوسةةةةطة  تنمية المشةةةةروعات  جهاز ويعد

السةةةةةةةيةاحةة هو أول القطةاعةات التي تبةدأ تلقى هةذا الختم. كمةا أن قطةاع  ي والمنطقةة العربيةة  

 .تطبيق مبادل ومعايير جائزة المساواة بين الجنسين على الصعيد العالمي 

 في   الخاص  للقطاع آخر شةةةهادة  كبرنامج  المصةةةري الجنسةةةين بين  المسةةةاواة  ختم   مصةةةر أطلقت •

 القطاع شةةةةةركات داخل االجتماعي   للنوع  المراعية  والسةةةةةياسةةةةةات  الجيد  باألداء  لالعتراف  مصةةةةةر

 .الخاص

 على   المفروضةةةةةةةة القيود لرفع  2021  لعةام  44  و 43  رقم  القرارين  العةاملةة القوى  وزير أصةةةةةةةدر •

 مع  معينة مهن/  صةةةةناعات في   العمل  على   المفروضةةةةة والقيود ليال    العمل على   المرأة  قدرة

 .للمرأة والسالمة الحماية تدابير توفير ضمان
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ممةا أتةاح للمرأة االدخةار وتنميةة رأس مةالهةا وبةدء    واالقراضخةار  االد مجموعةاتنموذج   تم تطبيق •

. وقد تمت هذه المبادرة امرأة18,000واسةةةتفادت من البرنامج أكثر من  مشةةةاريعها الصةةة يرة؛  

  ال ير رسمي في برامج الشمول المالي. إدماج القطاع بهدف 

الية والمصةةرفية  المنتجات الممن جميع المحافظات اسةةتفدن من  امرأة    119,170ما يقرب من  •

 . 2019، حتى عام المصريةومتناهية الص ر لصاحبات المشروعات الص يرة  توعيةوبرامج ال

"سةةوق  تطوير بالعديد من األنشةةطة مثل:  القومي للمرأة  مركز تنمية المهارات بالمجلسقام  •

تكنولوجيةا المعلومةات واالتصةةةةةةةاالت برامج   - ، سةةةةةةةوق صةةةةةةةديق ويوفر بيئةة آمنةة للمرأة زنين"

الصةةةة يرة والمتوسةةةةطة والخريجين  لصةةةةاحبات المشةةةةروعاتالتدريب المهني وريادة األعمال و

للتطوير وريةادة األعمةال   إطالق أول مركز  -أدهةا وأدود"  "  الحرف اليةدويةةبرنةامج تطوير   -الجةدد  

مليون شةةةةاب اسةةةةتفادوا من   –المجلس القومي للمرأةب  Social Innovation Hub المجتمعي 

  الحاسةةةةةبلعلوم برمجة"  سةةةةةةاعة  "إطالق حملة   -" تعمل للشةةةةةةبابية "مصةةةةةةر  وتوعالمبادرة ال

السةةةةريع في مجال  االرشةةةةادبرنامج   -محافظات   6مخيم بيئي تم تنفيذه في  -وتعليم الترميز 

قيادة األعمال برنامج الرخصةة الدولية ل –والمتوسةطة  وتطوير الشةركات الصة يرة  ريادة األعمال 

برنامج صةاحبات المشةروعات الصة يرة يمضةين  – اسةي لبدء برنامج عملك الخاصالدليل األسة -

 .نموذج مبادرة المش ل  -"مطبخ ماما"  نموذج مبادرة مطبخ المجتمع -قدما
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 تنفيذ االستراتيجية   في جهود الجهات  

 2020- 2015ضد المرأة    لقضاء على العنف ل الوطنية  

 14  القانونية المالحقة  : محور  رابعا  

 

 

  الفرعية:األهداف 

وضع آلية تدابير وقائية لحماية النساء ضحايا العنف ومدى مالئمة ذلك لالتفاقيات الدولية بهدف  .1

 التعرف على الموقف التنفيذي الفعلي.

تخصةةيص دوائر خاصةةة للنظر في قضةةايا العنف ضةةد المرأة لسةةرعة الفصةةل فيها، على أن تتولى  .2

 جرائم العنف ضد المرأة.  في نيابات األسرة التحقيق 

 الوصول للمعيار الدولي من خالل تبادل الخبرات مع الدول األخرى التي تقدمت في هذا المجال.  .3

  

 
عية  الفرعية المتعلقة بالجوانب القانونية لالستراتيجية الوطنية للقضاء على العنف ضد المرأة هي أهداف تتقاطع مع العديد من األهداف الفراألهداف  14

 .األخرى. لذلك ، ستتم اإلشارة إلى األقسام ذات الصلة في التقرير دون تكرار روايتها لتجنب اإلطالة 
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وضاااااع آلية تدابير وقاسية لحماية النسااااااء ضاااااحايا العنف ومدى مالسمة ذلك لالتفاقيات الدولية  .1

 بهدف التعرف على الموقف التنفيذي الفعلي

السةيما الموجهة للشةرطين وأعضةاء   تعد برامج تعزيز معرفة المتعاملين مع قضةايا العنف والمعنفات

وهي  ]   وأعضةةةةةاء الطب الشةةةةةرعي، من أحد أليات التدابير الوقائية التي تم تنفيذهاالهيئات القضةةةةةائية 

    [. مع هذا المحور ةمذكورة سابقا ببند التدخالت كأحد األهداف التقاطعي

  ذا المجالالوصول للمعيار الدولي من خالل تبادل الخبرات مع الدول األخرى التي تقدمت في  .2

شةةةةةةةارك العةديةد من ممثلي الجهةات المعنيةة في محةافةل عربيةة، إقليميةة ودوليةة الكتسةةةةةةةاب وتبةادل 

إدارة اإلحالة للنسةةاء والفتيات الالتي يتعرضةةن للعنف، وتعزيز  في مجالوالممارسةةات الجيدة  الخبرات  

 : ي خدمات اإلحالة متعددة القطاعات، وذلك كالتال

ي وزارة العدل، مكتب النائب العام ومكتب شةةةةةةكاوى المرأة، في مشةةةةةةاركة بعثة مصةةةةةةرية من ممثل •

، بحضةةةةور مؤتمر إقليمي باألردن عن إدارة وتوثيق حاالت العنف ضةةةد المرأة في القطاع القضةةةائي 

 دولة بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.  16صانعي السياسات من 

ن من ممثلي المجتمع المةدني مشةةةةةةةاركةة رئيسةةةةةةةة المجلس القومي للمرأة، ومحةاف" دميةاط، واثنةا •

 .2018في أكتوبر مؤتمر األمم المتحدة الرابع للمدن المنة دولة من خالل  25خبراتهم مع 

عدة  في   ، شةةةاركوا( من أعضةةةاء النيابة العامة والقضةةةاة وضةةةباط الشةةةرطة واألطباء الشةةةرعيين12)  •

المتحةدة، وإسةةةةةةةبةانيةا لتبةادل الخبرات والتعرف األمريكيةة، والمملكةة  خةارجيةة للواليةات المتحةدة  زيةارات  

 على طرق التعامل مع قضايا العنف ضد المرأة.

،  ( CSW)   لجنة وضةةةةةع المرأة باألمم المتحدة شةةةةةةارك ممثلي المجلس القومي للمرأة في اجتماعات   •

بهدف رفع خبرتهم الدولية، ودعم البعثة في عرض إنجازات مصةةر لتحقيق التزامات معاهدة القضةةاء 

 (.CEDAW) افة أشكال العنف ضد المرأة والفتاةعلى ك

شةةةةةةارك وفد رفيع المسةةةةةةتوى من برنامج المدن المنة بالقاهرة يتضةةةةةةمن المجلس القومي للمرأة  •

المنتدى نصةف السةنوي لمدن آمنة خالية من العنف    في ومحافظة الجيزة وهيئة كير مصةر للمشةاركة 

في ذلك؛ الوزراء والمحافظين ورؤسةةةاء بما   270، بمشةةةاركة ضةةةد النسةةةاء والفتيات في المكسةةةيك 
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دولة. قدم الوفد المصةةةةةةري إنجازات   25هيئات المرأة والمجتمع الدولي وهيئات األمم المتحدة من  

  مصر في برنامج مدن آمنة بالقاهرة، وأكد التزام مصر بدعم وحماية حقوق المرأة.

( فةاعليةة بةالتعةاون مع ]اإلسةةةةةةةكوا، ومكتةب األمم المتحةدة المعني بةالمخةدرات والجريمةة، 2)  إقةامةة  •

اسةةةتهدف ما يقرب ] وهيئة األمم المتحدة للمسةةةاواة بين الجنسةةةين وتمكين المرأة، وسةةةفارة اليابان

 ( من ممثلي أجهزة الدولة، والخبراء المحليين والدوليين المعنيين بحقوق المرأة.200من )

( محامي ومحامية من مكتب شةكاوى المرأة من البرامج التدريبية لرفع كفاءتهم في 49د عدد )اسةتفا •

مجال االتفاقيات الدولية والتشةةريعات والقوانين المناهضةةة للعنف ضةةد المرأة. باإلضةةافة لتحسةةين 

ة  صورة المكتب ومهارات االتصال للعاملين فيه، وتطوير طرق المتابعة والتقييم للشكاوى الموجود 

 في قاعدة بيانات المجلس.

"تنميةة القةدرات في  ( من موظفي المجلس القومي للمرأة في برنةامج الزمةالةة 30مشةةةةةةةاركةة عةدد ) •

الةةذي نظمتةةه وكةةالةةة التعةةاون الكوريةةة )كويكةةا(،   مجةةال اإلدارة المراعيةةة العتبةةارات النوع االجتمةةاعي" 

 العنف ضدها.والتعرف على الخبرات الكورية في مجال حماية المرأة ومناهضة 

ختم المساواة بين  حصةل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والص يرة ومتناهية الص ر على جائزة ) •

( باعتباره أحد المؤسةةةسةةةات الداعمة للتمكين االقتصةةةادي للمرأة، وتفعيل سةةةياسةةةة حماية  الجنسةةةين 

تتسةةةم ة مناسةةةب  ةتخلو من التحرش والتمييز بين الجنسةةةين وتوفير آلي ةالمرأة لخلق بيئة عمل سةةةليم

 .معالجة الظاهرة في بالسرية 

 مصةةةةر  في  الخاص  للقطاع شةةةةهادة كبرنامج  المصةةةةري الجنسةةةةين بين  المسةةةةاواة  ختم  مصةةةةر أطلقت •

 CIB  كان.  الخاص القطاع شةركات  داخل  االجتماعي  للنوع  المراعية والسةياسةات  الجيد  باألداء  لالعتراف

 .2021 مارس في  الختم  بهذا األوائل الفائزين بين من Vodafone Egypt و
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المرتبطة بالبيئة والتغير المناخي    تعزيز قدرة المرأة على مواجهة المخاطر 

 ومواجهة األزمات 

 

 

 

 تعزيز قدرة المرأة على مواجهة المخاطر 

 المرتبطة بالبيئة والتغير المناخي ومواجهة األزمات 
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 المرتبطة بالبيئة والت ير المناخي ومواجهة األزمات تعزيز قدرة المرأة على مواجهة المخاطر  

وفي إطار األهداف التفصةةيلية لمحور الحماية باسةةتراتيجية تمكين كورونا المسةةتجد  مع ظهور فيروس  

والمتعلقةة بحمةايةة المرأة من األخطةار المرتبطةة بةالت يرات المنةاخيةة واألزمةات، بةدأت الةدولة    2030المرأة  

تواجه النسةةةةةةةاء  تلك ، خاصةةةةةةةة التي  الحتواء األزمة ومواجهة التداعيات الناتجة عنهافي التحرك الفوري 

   والفتات.

سةةةةياسةةةةات  و  برامج   ورقة فكانت الحكومة المصةةةةةرية أول حكومة على مسةةةةةتوى العالم تقوم بإصةةةةةدار  

آخذة في االعتبار احتياجات    السةةريعة لالحتياجات الخاصةةة للمرأة   مصةةر لالسةةتجابة مقترحة بشةةأن خطة  

سةاء ذات اإلعاقة، والمسةنات والحوامل، والنسةاء في سةن االنجاب وما يرتبط بذلك من آثار صةحية الن

لرصد  تقرير  نسةخ من  خمس  إصةدارم ت  2021وحتى يناير    2020عليها. خالل الفترة من مارس  ونفسةية  

تدبير وقرار (  165د )رصةةو  ،Women Policy Tracker  السةةياسةةات والبرامج المسةةتجيبة الحتياجات المرأة 

 .وإجراء وقائي داعم للمرأة

 ومن أهم اإلجراءات ذات الصلة بحماية المرأة من العنف في ظل الجائحة:

ا أو أكثر دون سن   • ا    12منح النساء الحوامل، أو أولئك الذين يرعون طفال  واحد  إجازة استثنائية  عام 

 .طوال مدة االغالق  وحماية وظيفية

]تشمل دور التربية   االحتياطات الصحية ومنشورات التوعية  وتوفير كافة تكثيف اإلجراءات االحترازية   •

ين ومؤسسات الدفاع االجتماعي وذوي اإلعاقة ومراكز  والمؤسسات العقابية ودور األيتام والمسن

 استضافة المرأة[. 

تضمين السيدات من فاقدي الرعاية في دور مسنين تحت مظلة  أعلنت وزارة التضامن االجتماعي   •

 .  الحماية االجتماعية 

رقم   • قرار  الوزراء  رئيس مجلس  الطوارلبإنشاء    2020لسنة    776أصدر  اعانات  للعمال   صندوق 

لدراسة  ، ولجنة أخرى  وبتشكيل لجنة العمالة المتضررة من التداعيات االقتصادية لفيروس كورونا

العمل   عن  توقفهم  حيال  القومية  بالمشروعات  العمال  لمرتبات  األدنى  والحد  المادي  المقابل 

 . المتخذة  االحترازيةاإلجراءات  بسبب 

  مصري   قرار  اإلنسان مشروع  بحقوق  المعنية المتحدة  لألمم   العامة   اللجنة الثالثة للجمعية  اعتمدت •

، والذى تم إعداده  "كورونا المستجد  تداعيات  من  والفتاة  المرأة  حقوق  حماية"  غير مسبوق حول
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دولة عربية    19والمجلس القومي للمرأة، وانضمت لقائمة رعاة القرار    الخارجية  بالتعاون بين وزارة

 . حول العالم  دولة 60و

قوافل  • ال ذائية   تنظيم  واالحتياجات  اإلعانات  لتقديم  الدولة  مؤسسات  مختلف  لألسر    من 

 المتضررة. 

ا لدخول إلعداده  حزمة من البرامج التعليمية للمرأةأطلقت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات   •

 . سوق العمل من خالل مركز تطوير األعمال النسائية التابع لها.

دعاوى   • الالزمة فور ظهور بعض  القانونية  االجراءات  بالتحرك واتخاذ  العامة  النيابة  االبتذال  قيام 

والسعي بجنى المال بطرق مخلة غير مشروعة، وذلك لحماية المرأة    ،والفتيات  واست الل المرأة 

 .رائم االتجار بالبشر والجرائم اإللكترونيةوالفتيات من ج

قامت وزارة العدل باستمرار تأجيل نظر كافة الدعاوى والقضايا المنظورة أمام المحاكم االبتدائية   •

 واستثنت الدعاوى المتعلقة باألسرة والنفقات وتسليم الص ير ومسكن الحضانة. 

تحسين   • على  بالعمل  للمرأة  القومي  المجلس  حزم قام  للنساء  وتعزيز  االساسية  الخدمات  ة 

منذ بداية انتشار فيروس كورونا وذلك ضمن خطة االستعدادات    والفتيات الالتي يتعرضن للعنف 

 لمواجهة فيروس كورونا المستجد.  

مختلف   • من  السيدات  مع  بالتواصل  للمرأة  القومي  بالمجلس  المرأة  مهارات  تنمية  مركز  قيام 

 المحافظات إلنتاج كمامات.

أول • نوعه    إطالق  من  اإلعاقة دليل  ذوات  والفتيات  النساء  انتشار   لدعم  مخاطر  مواجهة  في 

 الفيروس. 

الوقاية   توعوية حمالت    إطالق عدة • التوعية  ،  فيروس كورونا  من  بسبل  وقد استفاد من حمالت 

يزيد عن   ما  للمرأة  القومي  المجلس  أطلقها  فرد على مستوى قرى   ألف  400مليون و   3التي 

 . 2020ديسمبر  31مارس وحتى  14ومراكز كافة محافظات الجمهورية خالل الفترة من 

إ  • وحمالت  مبادرات  عدة  صفحات  لكترونية  إطالق  االجتماعي على  القوم  التواصل  ي  للمجلس 

  ت أهمية اتباع اإلجراءا ب  للمرأة، شارك بها مجموعة من أفراد المجتمع والشخصيات العامة للتوعية

أيضا   الحمالت  وقدمت  المنزل،  في  والبقاء  الدولة  اتخذتها  التي  نفسي االحترازية  دعم    برامج 

حملة القراءة في    /مبادرة خليك قدوة خليك في البيت ]بمشاركة األطباء المتخصصين.    وصحي
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تأثر دخل األسرة باألزمة

نسبة الوعي لدى أفراد األسرة بكيفية الوقاية من الفيرو 

زيادة العنف بين أفراد األسرة

الزيادة في المشاكل األسرية

تعرض الزوجات لعنف من قبل الزوج

إلذاعية نشوى الحوفي /  برامج توعوية  بالشراكة مع صفحة دار نهضة مصر للنشر /  زمن الكورونا  

 [. للتوعية الصحية / حملة صحتنا النفسية أولوية األطباءحملة 

مع تنامي استخدام المجتمع لتقنية    ومن الحمالت التي أطلقت أيضا تحديدا خالل جائحة كورونا •

وغيرك"حملة  ،  المعلومات  نفسك  االتصاالت   "أتكلمي...إحمي  وزارة  بين  المشترك    بالتعاون 

للمرأة   القومي  اإللكترونيب   للتوعية والمجلس  العنف  وسبل    جرائم  األمن  االستخدام  وطرق 

بالتعاون المشترك بين المجلس القومي للمرأة وانستجرام    حاسبو على كالمكم"“اإلبالغ، حملة  

 ثاره النفسية وأهمية الحفاظ على  بالوعي    اإلنترنت ورفعلتسليط الضوء على مشكلة التنمر على  

وأطلق كتيب منصة فيسبوك    وتعاون المجلس القومي للمرأة أيضا مع   ة.على المنص  إيجابيةبيئة  

 . جرائم االلكترونية من خالل أدوات الحماية التي توفرها المنصة حول سبل حماية المرأة من ال إرشاد  

#بهية مبادرة   • #أحمي_مصر  بالتعاون  #أحمي_عيلتك  للمرأة    في ضهرك  القومي  المجلس  بين 

 مستشفى بهية لتيسير وصول العالج الهرموني للمريضات. و

في الفترة  "استطالع رأي المصريات حول فيروس كورونا المستجد    المجلس القومي للمرأة أطلق   •

 " أجراه المركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة". 2020ابريل   14إلى  4من 

  

72%  

94%  

19%  

33%  

7%  

المرريات   رأي  استطالع  نتاسج 

المستجد   كورونا  فيرو   حول 

األسرة   على    )مايو ونتاسجه 

قدر ا    ( 2020 من    1518عينة 

 فأكثر عام  18اإلناث 
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 رؤى وتطلعات مستقبلية  

اإلرادة السياسية الداعمة، التي أدت إلى إحراز تقدم ملحوظ في تنفيذ خطط العمل المقترحة    ظلفي  

، نشجع على البناء على  2020-2015في االستراتيجية الوطنية للقضاء على العنف ضد المرأة للفترة 

ميع أشكال التقدم المحرز وندعو إلى مواصلة تعزيز الجهود وتوعية جميع أفراد المجتمع للقضاء على ج

المرأة  تتماشى مع  . والعنف ضد  إطار وأنشطة  القومية    محورنوصي بوضع  الحماية لالستراتيجية 

المصرية   المرأة  كخ  2030لتمكين  الجديد  اإلطار  رؤية مصر  اواستخدام  لتحقيق  وما   2030رطة طريق 

 يتصل بها من مؤشرات التنمية المستدامة 

لتحقيق المزيد من اإلنجازات للحد من ظاهرة العنف ضد  وية  وتوصياتنا ذات األول وفيما يلي تطلعاتنا 

 المرأة بكافة اشكاله 

 اعتماد تشريع شامل

جميع أشةكال العنف ضةد ، يحدد وبعالج ويجرم  امل أو قانون أو مدونة شةاملةاعتماد تشةريع شة (1)

قانونيا شةةةامال للتعامل مع  . سةةةيوفر هذا التشةةةريع إطاراالعنف المنزلي والفتاة ويعالج  المرأة  

 والفتاة. ضد المرأة  العنف

  . لية تشريعية قوية موضوعة لضمان التنفيذ الكاملبارفاق ذاك التشريع  (2)

بهةذا القةانون   والمجتمع ككةل  والفتيةات المصةةةةةةةريةات  وعي النسةةةةةةةاءلرفع  إطالق حملةة توعيةة    (3)

 .ومكتسباته

 :المتكاملة والمستدامة الخدمات 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

 

ا إنشةةةةاؤه تم   الذي  الواحد مركز الشةةةةباك تفعيل (4)   المعرضةةةةات  النسةةةةاء  وحماية  السةةةةتقبال  مؤخر 

 وإمكانية  الخدمات  هذه  توفير  ويسةةةةةةهل  المعنية السةةةةةةلطات خدمات سةةةةةةيجمع والذي للعنف،

 إليها الوصول
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 والجهةاتفي جميع الجةامعةات    ووحةدات المرأة االمنةة  العنفرفع مسةةةةةةةتوى وحةدات مكةافحةة   (5)

 الوطنية

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

 .عليهاالمؤسسي 

وكذلك برامج الدعم النفسةي  الزواج،التوسةع في تنفيذ برامج اإلرشةاد األسةري والراغبين في   (7)

 .للنساء والفتيات ضحايا العنف

 اإلحالة والتنسيق: تقوية مسار  

إحالة منسةةةةق وطني بين الخدمات  ضةةةةمان اسةةةةتمرار واسةةةةتدامة الجهود المبذولة لبناء مسةةةةار  (8)

األسةةاسةةية التي تحتاجها النسةةاء ضةةحايا العنف وإنشةةاء شةةبكة متعددة األطياف بما في ذلك 

 .مقدمي الخدمات من الجهات القانونية والصحية والنفسية واالجتماعية

تعزيز التنسةةةيق على المسةةةتوى المحلي لضةةةمان إحالة فعالة ومسةةةتدامة بين النسةةةاء ضةةةحايا  (9)

 .جميع المحافظات العنف في 

 التحول المؤسسي وبيئة العمل المنة: دعم 

 المبتكرة  السةياسةة أدوات  تطوير بمسةتوى  االرتقاء  خالل  من  المؤسةسةية الليات  تعزيز (10)

 في   المرأة  ضةةةةد  العنف  معالجة  ب رض مختلفة،  لقطاعات  المصةةةةممة(  السةةةةلوك  مدونة مثل)

  األفراد وكذلك القرار صةةةانعي   التزام ضةةةمان على   المبتكرة األدوات  هذه  سةةةتعمل.  العمل بيئة

ا التسامح عدم بسياسة القطاعات تلك في  العاملين  .المرأة ضد العنف ضد مطلق 

 المزيد من البيانات والمعرفة: تقديم

بشةةةةكل أفضةةةةل حول جهود الوقاية والحماية للقضةةةةاء على    المعلومات والبياناتيمكن االسةةةةترشةةةةاد ب

حول العنف ضةةد المرأة  المتاحة ولية األالمواد  يجب اسةةتخدام البيانات والعنف ضةةد النسةةاء والفتيات.  

وبشةةةةكل أكثر تحديدا من المهم   .المعرفةاتصةةةةال لتعزيز نشةةةةر    موادترجمتها إلى والفتاة في مصةةةةر و

 : العمل على 

س تكلفة قيااالجتماعي" لنوع الاالقتصةةادية للعنف القائم على  "التكلفةإجراء المسةةح الثاني  (11)

 .2020باإلضافة إلى المسح الصحي السكاني لعام ، الخدمات ومقارنة النتائج
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 استمرار زيادة الوعي: 

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

برامج ت يير السةلوك ورفع الوعي التي تسةتهدف الرجال والنسةاء على حد سةواء توسةيع نطاق  (12)

، سةوف تسةلط الضةوء على قضةايا فيما يتعلق بقضةايا المسةاواة بين الجنسةين وتمكين المرأة

، وبقضةةي على األسةةباب الجزرية للعنف   العنف ضةةد النسةةاء والفتيات، يعزز مجتمعات أكثر آمنا 

 ضد النساء والفتيات.

 :والفتيات العنف ضد النساءتعالج  المنصات اإلعالمية التي

ولهةا إمكةانةات كبيرة في تعزيز تلعةب المنصةةةةةةةات والوسةةةةةةةائط اإلعالميةة دورا هةامةا في ت يير الثقةافةات  

 تمكين المرأة والقضاء على العنف ضدها. 

المرأة،  اإلعالمية بشةةةأن قضةةةايا العنف ضةةةد   المنصةةةاتإن تنفيذ برامج لبناء القدرات لمختلف  (13)

من شةأنه أن يعزز الممارسةات الجيدة ويحد من نشةر المفاهيم ،  القانونية لحماية المرأة والتدابير

 لعنف ضد النساء والفتيات.المتعلقة باالخاطئة 

 تعزيز استخدام التكنولوجيا وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت:

المعلومةةةات  تكنولوجيةةةا  تلعةةةب  اليوم،  فيةةةه  نعيش  الةةةذي  الرقمنةةةة  والمتزايةةةد  المتقةةةدم  العةةةالم  في 

وتسةاعد العنف ضةد النسةاء والفتيات، واالتصةاالت دورا حاسةما في تسةريع التقدم نحو القضةاء على 

تكنولوجيا المعلومات واالتصةةةةةةاالت المنظمات على تعزيز مبادراتها، والتواصةةةةةةل مع النسةةةةةةاء وأفراد  

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

تعزيز واالسةتفادة من اسةتخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصةاالت كأداة مبتكرة لحماية النسةاء  (14)

 من العنف.  لفتياتوا

 التمكين االقتصادي للمرأة:  تعزيز

وتشةةةةير دراسةةةةات ان الفرص المحدودة للموارد االقتصةةةةادية تعزز من العنف ضةةةةد النسةةةةاء والفتيات، 

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

ا  مبتكرة وتحويليةتصةةةةميم برامج   (15) وتعزز المالي   اسةةةةتقاللها  وتوسةةةةيعلتمكين المرأة اقتصةةةةادي 

 .وقائية ضد العنفكأداة مانعة ووضعها االقتصادي داخل أسرتها 
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 الجهات الحكومية الشريكة  

 

 وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 

 وزارة االسكان والمرافق والتنمية العمرانية 

 وزارة األوقاف 

 وزارة البترول والثروة المعدنية 

 وزارة البيئة 

 والصناعة وزارة التجارة  

 وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية 

 وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني 

 وزارة التضامن االجتماعي 

 وزارة التعاون الدولي 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  

 وزارة التموين والتجارة الداخلية  

 وزارة التنمية المحلية 

 وزارة الثقافة  

 وزارة الخارجية 

 اخلية وزارة الد 

 إلعالم الدولة ل وزارة  

 وزارة الدولة لإلنتاج الحربي 

 وزارة الدولة للهجرة وشئون المصرين في الخارج 

 وزارة الزراعة واستصالح األراضي 

 وزارة السياحة والثار 

 وزارة الشباب والرياضة 

 وزارة الصحة والسكان 

 المدني وزارة الطيران  

 وزارة العدل 

 وزارة القوى العاملة  

 وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة 

 وزارة المالية 

 وزارة الموارد المائية والري 

 وزارة النقل 

 وزارة شئون المجالس النيابية  

 وزارة قطاع األعمال 

   

 

  

الجهود الوطنية المذكورة بالتقرير تمت من خالل التعاون بين   جميع   

 المؤسسات الحكومية وغير الحكومية وشركاء التنمية 
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الكنائس المصرية 

 الثالث
 األزهر الشريف

الهيئة العامة 

 لالستعالمات

 الهيئة العامة

 للرقابة المالية

 

 النيابة العامة اإلدارية النيابة هيئة

المجلس القومي 

 للسكان 

 

المجلس القومي 

 لألشخاص ذوي اإلعاقة

 

المجلس القومي 

 للطفولة واألمومة

 

 اتحاد الصناعات المصرية
الجهاز المركزي للتعبئة 

 العامة واإلحصاء
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 المؤسسات الحكومية وغير الحكومية وشركاء التنمية 
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