
 المصرية للمرأة آمنة حياة نحو

 

 أي هو والعنف... يعد العنف ضد المرأة بجميع أشكاله من أسوأ صور انتهاكات حقوق اإلنسان 

 ذلك في بما النفسية؛ أو الجنسية أو الجسدية الناحية من سواء للمرأة، معاناة أو أذى عليه يترتب فعل

إستطالع أجرى المجلس وقد ....الحرية من التعسفي الحرمان أو اإلكراه أو القبيل هذا من بأفعال التهديد

 وفتاة سيدة 00511 حواليشمل حول ظاهرة العنف ضد المرأة بجميع محافظات الجمهورية  رأى مبدئى

 عضوات بعض ريفيات، رائداتتنوعت المبحوثات ما بين  سنة، 51 حتى 05 العمرية الشريحةفى 

 الشخصيات من وعدد طالبات الجامعة، أساتذة البحثية، والمراكز بالجامعات، عامالت األهلية، الجمعيات

وتم عرض نتائج اإلستبيان بمؤتمرات المجلس القومى للمرأة  التى عقدت على مستوى جميع . العامة

و بالقاهرة فى  01/00/2102بتاريخ  " مصرية نحو حياة امنة للمرأة ال" المحافظات  تحت عنوان 

 الرؤية خاللها قشتنو ..ى إطار اإلحتفال باليوم العالمى للقضاء على العنف ضد المرأة ف 25/00/2102

 واآلثار األسباب حيث من المشكلة أبعاد وكذلك المرأة، ضد العنف لظاهرة والدينية والقانونية النفسية

 .العالج بوسائل ومقترحات

  -:وقد أسفرت نتائج اإلستطالع عن المؤشرات التالية

 العنف أشكال أكثر هما( محافظة  00)  والعنف فى الشارع ( محافظة  01) األسري العنف 

 . انتشارا  

  ما زال الختان يمثل تحدى بالمجتمع المصرى حيث أنه منتشر بنسب عالية بمعظم  محافظات

 .%03 حوالي أقصاها بلغت مبكرال لزواجالجمهورية  ، كما تتعرض نسبة كبيرة من الفتيات ل

  الرئيسى للعنف ضد المرأة وتالها الطباع الشخصية كسوء طباع  السببالعادات والتقاليد احتلت

 .المعيشة تكاليف ارتفاع وأخيرا  الرجل 

  أو لفظي لتحرش النساء معظم تعرضتالعنف المجتمعى من المؤشرات السلبية للغاية حيث 

 هو األخالق غياب أنمن النساء رأت % 15 ودلل عليها أن والمواصالت الشوارع في جسدي

 من% 10 من الجدير بالذكر واإلهتمام أنو. األمني الوجود غياب ويليه ،له الرئيسي السبب

 .العنف وراء السبب ليس الشارع في سيرها أو المرأة زي طريقة أنرأت  النساء

  الذي الصحيح بالدين الوعي زيادةهو  العنف لمواجهة الحلول أفضلذهبت معظم األراء إلى أن 

 بين النسبة تنوعت وقد. المرأة لحماية صارمة قوانين إصدارو وحقوقها المرأة احترام على يؤكد

 في األمني الوجود زيادة مثل المرأة لحماية الالزمة األخرى الوسائل أهمية ترى الالتي النساء

 في والزوجة المرأة احترام عن تعليمية مواد وإدراج اإلعالم، وسائل في الوعي ورفع الشارع،

 .المعنفات لمساعدة خدمات توفير وكذلك الدراسية، المناهج


