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 المرأة ضد العنفللقضاء على توصيات 

======= 

 

 النساء ضد العنف تناولتاليت  والتشريعات القوانني مراجعة. 

 ويف األسرة، داخل والنفسي من مجيع أشكال العنف اجلسدي اإلناث حلماية صارم قانون إصدار 

 هذه تنظر أن جيب. مرتكبيه ويعاقب الضحايا حقوق على اجملتمع؛ حيافظ ويف العمل، مكان

خاصاً،  شأنا باعتباره ككل، وليس اجملتمع ضد ترتكب جرمية باعتباره األسري إىل العنف التشريعات
 .تؤثر على أوضاعهن اليت تلك خاصة القوانني، بلورة يف النساء والعمل على إشراك

 حدوثه على التدليل معايري ويضع اجلنسي، التحرش لفعل وجترميا تعريفا يتضمن جديد قانون إصدار. 

  أن من بدال مباشرة البالغات تلقي سلطة الشارع يف يعملون الذين الشرطة ضباط مينح أن ينبغي 

 تلك مثل( لذلك خصيصا مصممة استمارات استخدام وميكن الشرطة؛ أقسام يف فقط ذلك حيدث

 بأقسام خاصة سجالت يف البالغات تسجيل جيب كما .)املرورية املخالفات يف تستعمل اليت

 تسجيلة حال متثل أن يتعني أنه ذلك التكرار؛ حالة يف للعقاب املنتهكون خيضع حىت الشرطة

 .املرتكب ضد دعوى لرفع كافيا أساسا الثانية للمرة الشكوى

 االمتناع مثل الضباط، قبل من التنفيذ حمل القانون لوضع السالبة للممارسات معيقة إجراءات تبين 

 .الضحية ضد املرتكب مع التعاون أو البالغ، تسجيل عن

 يف ذلك يتم أن ينبغياإلسالمي، و  الدين بتعاليم اجلنسني من والشباب والنساء الرجال وعي رفع 
 .اإلعالم ووسائل التليفزيون خالل ومن املساجد مجيع
 من استفزازية مشاهد عرض من بدال والرجال للنساء املتساوية احلقوق على اإلعالمية الربامج تركيز 

 وبني األزواج، بني املتبادل باالحرتام تتسم عالقات تقدمي الربامج على أن ذلك النساء؛ العنف ضد

 .واألصدقاء واملعارف األشقاء وبني األهل وأطفاهلم،

 العملية اخلطوات واختاذ التعليمية، واملؤسسات املواصالت ووسائل الشوارع يف األمنية املراقبة زيادة 

 .العامة األماكن يف باإلناث التحرش ذلك يف مبا اجملتمعي، العنف للحد من

 واالعتداء املنزيل العنف حاالت يف والتحقيق الستقبال الشرطة مراكز يف متخصصة وحدات إنشاء 
 .املدربني باملوظفني ومزودة اجلنسي
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 توفرها اليت الفوائد حول الوعي ورفع العنف، ضحايا للنساء املقدمة احمللية اخلدمات جبميع النهوض 

 توفري الوقائية األنشطة تتضمن أن جيب للضحايا، املقدمة اخلدمات جانب وإىل تلك اخلدمات؛

 اليت القانونية التداعيات جانب اىل النساء ومحاية العنف إيقاف كيفية حول ورفع الوعي اإلرشاد

 .العنف مرتكبو هلا سيتعرض
 التدخل وعمليات النساء، ضد العنف من حمددة أشكال حول إضافية وحبوث حتليالت إجراء 

 من منتظمة بطريقة باجلرائم املتعلقة والبيانات والصحية، الدميوغرافية املسوح جتميع وينبغي .الالزمة

 مجيع توافر يتعني كما النساء؛ ضد العنف مناهضة جمال يف التقدم وتقييم رصد االجتاهات أجل

 .السياسات صانعي تفيد اليت املعلومات بتحليل يقوموا حىت البيانات للباحثني جمموعات
  إطالق محالت يف مصر تتناول العنف ضد النساء مع استهداف اجلمهور العام من ناحية وفئات

إىل رجال مثل التوجه )فرعية حمددة من السكان من خالل اعتماد اسرتاتيجيات اتصالية خمتلفة 
الدين يف اجلوامع والكنائس، والرجال بصفة عامة يف أماكن العمل، والنساء من خالل الربامج 

النسائية يف وسائل اإلعالم، أو بواسطة املنظمات النسائية، والفتيان والفتيات يف املدارس الدينية أو 
 (العامة ، إخل

 توفري مؤسساهتا بكل الدولة تتحمل أن يتعني، و النساء ضد العنف ملناهضةالالزم  التمويل ختصيص 

 حمل النساء ضد العنف مناهضة آليات لوضع الدولة ميزانية من املخصصات وحتديد الالزمة، املوارد

 .التنفيذ

 والعمل. القانون جمال يف والفاعلني السياسات صانعي صفوف يف النساء ضد بالعنف الوعي رفع 

 من النساء، وحقوق اإلنسان حبقوق واملعلمني السياسات وصانعي املسئولني كبار وعى تعميق على

 األمن رجال ذلك يف مبن العنف، ضحايا مع يتعامل من لكل املناسب التدريب تقدمي خالل

 ويف االجتماعية، اخلدمة على والقائمون القضائي، النظام يف واملوظفون الشرطة، ورجال الرمسيون،

 التدريب هذا يركز أن على احلكومية، غري املنظمات يف واملهنيون واحملامون، الطبية، اخلدمات جماالت

 تقدمي على األطراف هذه قدرة ويرفع القيم، تغيري يف ويسهم ، وتداعياهتا املشكلة أبعاد على

 .وحقوقهن النساء كرامة على حتافظ اليت الفعالة املساعدة

 تقدم املساعدة القانونية واالستشارات النفسية واالجتماعية،  اليت للنساء اإليواء بيوت عدد مضاعفة
 .البيوت هذه يف للعاملني التدريب وتوفري الطيب، والعالج
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  يؤدي إىل أن أيضا وإمنا واجلنسي، اجلسدي العنف من مباشرة محاية مبنح القانون يكتفي أال ينبغي 

 .اخلاص أو العام اجملال يف ذلك حدث سواء النساء ضد النفسي العنف تزايد تفادي

  جبرائم يسمى فيما العقوبات ختفيف أو األسري، العنف جمال يف العقاب تطبيق اإلخفاق يف يشري 

 التحرش العمل قوانني معاجلة عدم يساعد كما العنف؛ هذا عن والدولة تغاضي اجملتمع إىل الشرف،

 .بكل أمان غيهم يف مرتكبيه ميضون ترك على اجلنسي

 من فيهتعانني  وضع من على التخلص النساء قدرة من احلد إىل األسرة قوانني يف التمييز يؤدي 

 العنف)وأطفاهلن  هن باحتياجاهتن املالية الوفاء على قدرهتن أمام العراقيل يضع كما االنتهاكات،

 (.االقتصادي

 األساسية  القوانني إىل وصوال بالدستور،  بدءاً  –املصري  القانون تناول كيفية يف جيب النظر– 
 .خاصة بصفة النساء العنف ضد من احلماية وتوفري عامة، بصفة النساء مسألة حقوق

 بني  فيما البناءة العالقات خلق خالل من النساء ضد العنف جتاه منسقة جمتمعية استجابة تطوير
 احلكومية، غري واملنظمات اإليواء، وبيوت الصحية، الرعاية ومقدمي النيابة، ووكالء الشرطة،

 .املتاحة املوارد من االستفادة تعظيم أجل من اجملتمعية والقيادات

 مجيع على النوع لقضايا مستجيبة تكون اإليواء لبيوت بالنسبة اىل جديدة عملية إجراءات تبين 
 .األجل طويلة واحللول الدعم للنساء وتقدم البيوت، هلذه اإلدارية املستويات

 النساء ضد العنف تناول الصحية على اخلدمات مقدمي قدرات تطوير. 

 إىل اخلدمات املقدمة وحول األخرى العنف وأشكال األسري العنف حول املعلوماتية املواد توافر زيادة 

 .الضحايا

 اخلربات بتبادل النهوض أجل من املختلفة املناطق يف اخلدمات تقدمي حول املمارسات أفضل توزيع 

 .واآلراء
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 مؤتمرات المحافظات توصيات
خبطورة العنف األسري ضد املرأة من خالل ندوات ونشرات للمجلس القومي  اثراء الوعي اجملتمعي -

 .للمرأة باملشاركة مع منظمات اجملتمع املدين واملؤسسات احلكومية املعنية 

مواجهة النزاعات توعية الشباب املقدمني على الزواج بأساليب التعامل األسري وتربية األبناء وكيفية  -
 .واملشكالت األسرية من خالل نشر وتفعيل مكاتب االستشارات األسرية 

ضرورة أن يكون لألحزاب السياسية والنقابات املهنية دور فاعل يف معاجلة قضايا العنف األسري  -
 .ضد املرأة 

اليت ميكن أن تقدم هلا العون مثل توعية املرأة بسبل مواجهة ظاهرة العنف ضدها واملؤسسات  -
 .مكتب شكاوى املرأة 

 .االهتمام باألنشطة املدرسية والرياضية لتفريغ شحنات األبناء ونبذ العنف  -

عن العنف ضد املرأة من خالل الرائدات الريفيات وحتسني مستواهم  السعي لتنقية املوروث الثقايف -
 .اللمعيشي ألداء دورهم 

 .للمرأة عن ذاهتا وحقوقها ونظرهتا للحياة األفضل من خالل ندوات حتديث الصورة الذهنية  -

 .توفري الرعاية االجتماعية والصحية للمرأة والدفاع عن النساء الاليت يتعرضن للعنف  -

 .توعية املرأة وتدريبها على القيام بالدور املنوط هبا يف جمال احلد من الصراعات األسرية  -

 .الزوجني أو األبناء لتجنب العنفل املشكالت والنزاعات بني امهية وضرورة احلوار األسري حل -

اجراء البحوث والدراسات اليت هتتم لدراسة أسباب الظاهرة وإعداد الربامج العالجية هلا واالستفادة  -
 .منها على املستوى التطبيقي 

 .تفعيل دور جهاز الصحة النفسية واخلدمة االجتماعية باملدارس واجلامعات  -

 . عقائدياً وفكرياً  جنسياً و وترسيخ فكرة قبول اآلخر املختلفالرتويج  -

تبين خطة قومية مدهتا مخس سنوات للقضاء هنائياً على ظاهرة ختان اإلناث والزواج املبكر والتعريف  -
ووضع آلية قانونية وحمددة بشأهنما باعتبار األول بدين واجتار بالبشر  . .بأضراره الصحية والنفسيه 

. 

 .اد تعليمية يف املواد الدراسية هبدف القضاء على العنف األسري واجملتمعي إدراج مو  -
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االهتمام باملواد اإلعالمية لزيادة الوعي بقضايا العنف ضد املرأة وحتسني صورهتا يف اإلعالم املرئي  -
 .واملسموع و املقروء 

 .العنف زيادة معدل التواجد األمىن يف الشارع املري حلماية املرأة من بعض أشكال  -

تفعيل دور األخصائي االجتماعي يف املدارس للقيام بدوره املنشود يف احلد من العنف األسري  -
 .واجملتمعي 

 .احلد من عمالة األطفال ملا هلا من أثر فعال وتأثري على زيادة صور العنف  -

 .االهتمام بإعداد الشرطة النسائية للتعامل مع املرأة يف مراكز وأقسام الشرطة  -

 .توفري خدمات ملساعدة النساء ضحايا العنف كتوفري بيوت إيواء  -

 .القاء الضوء على عنف املرأة ضد املرأة  -

ودعمها ومتويلها من أجل رفع وعي النساء حبقوقهن تنظيم ومتويل محالت إعالمية وتثقيفية  -
 .االجتماعية والقانونية 

االجتماعية بشكل فعال لتحقيق األمن أمهية التنسيق بني وزاريت العدل والداخلية والشئون  -
 .االجتماعي واالقتصادي والنفسي للنساء الواقع عليهن الضرر من العنف األسري 

 .أمهية احلوار األسري يف حسم املشاكل واملنازعات  -


