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 المرأة ضد العنف

 

 أنه غري واخلربات؛ والثقافة، للتاريخ، وفقا متنوعة أشكاال يتخذ وهو عاملية؛ مشكلة النساء ضد العنف يعد
 .احمللية وجمتمعاهتن وأسرهن، ، النساء إىل كبرية معاناة يف يتسبب

ًالمرأةتعريفًالعنفًضدً:ًأولًا
 املتحدة لألمم العامة اجلمعية عن الصادر 3991 لعام" النساء ضد العنف على القضاء إعالن" يعرف

 عليه، يرتتب أن يرجح أو عليه، ويرتتب اجلنس عصبية إليه تدفع عنيف فعل أي" العنف ضد النساء بأنه 

 من بأفعال التهديد ذلك يف مبا النفسية؛ أو اجلنسية، أو اجلسدية، الناحية من سواء للمرأة، معاناة أو أذى

 ."اخلاصة أو العامة احلياة يف ذلك حدث سواء احلرية، من التعسفي احلرمان أو اإلكراه أو القبيل هذا
ًالمرأة ضد العنف أشكال:ًثانياًا

والنفسي،  واجلنسي، اجلسدي، العنف ذلك يف مبا النساء، ضد العنف أشكال من متنوعة هناك جمموعة
 .واالقتصادي

 .إصابتها أو امرأة إيذاء أجل من السالح أو اجلسدية للقوة القصدي االستعمال :الجسدي العنف 
 .توجيه سالح ضدها/ التهديد بالسالح/ السحل/ الدفع أو اللكم/ الصفع: يشملو 

 

 ممارسات أو موافقتها، دون جنسية ممارسة على املرأة إجبار أو باإلكراه، اجلنسي التالمس :يالجنس العنف

 خمدرات أي أو اخلمر تأثري حتت أو ضغوط، حتت أو معاقة، أو مريضة، امرأة مع كاملة أو ناقصة جنسية

 .يأخر 
ممارسة : يتضمن العنف الذي ميارسه الزوج)االستغالل اجلنسي / االنتهاك اجلنسي/االغتصاب: ويشمل

اإلكراه علي ممارسات جنسية تشعرها / التعرض ألذىممارسة اجلنس بسبب اخلوف من (/ اجلنس ضد رغبتها
 .باهلوان والدونية

 
 العنف ويشري .إحراجها أو إذالهلا، أو عزهلا، أو املرأة، على السيطرة على يفينطو  :النفسي العنف

 .فيها لتحكما أو األساسية املوارد على احلصول من املرأة منع إىل االقتصادي
التهديد أو / اإلذالل أو التقليل من القدر أمام اآلخرين /التعرض للسب أو الشعور باإلهانة: ويشمل

سواء مباشرة أو )التهديد باإليذاء / (الطالق  -مثل الصراخ أو قذف األشياء )التخويف بطريقة مقصودة 
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 الرعاية تلقى -العمل  –زيارة األهل  – املنزل من اخلروج (من املنع/ السيطرة علي السلوك/ (غري مباشرة

 (الصحية
 

ًمراحلًالعنفًضدًالمرأة:ًثالثاًا
 وعند الزواج، وخالل الطفولة، يف ويستمر للحياة، املبكرة البدايات مع النساء ضد العنف يبدأ ما أحيانا

 :السن يف التقدم
 الرعاية يف) إمهاله أو اإلناث قتل الذكور، تفضيل على املبين وتتمثل يف اإلجهاض الطفولة في/الولدة قبل

ً.)التغذية الصحية،
 مبالغ بصرامة ومعاملتهن وختان اإلناث، تغذيتهن، سوء ذلك يف مبا اإلناث األطفال انتهاك :الطفولة

 ضد وممارسة العنف ،)اإلباحية واألفعال الدعارة على اإلكراه ذلك يف مبا)لألطفال  اجلنسي فيها،واالنتهاك

 .التسول أو عمالة األطفال، أو باإلناث، اجلنسي االجتار أو األطفال، وزواج املدارس، يف الفتيات
 النفسية، االنتهاكات ممارسة املبكر، الزواج على اإلكراه الدعارة، على مثل اإلكراه:  المراهقة فترة

ً.االغتصاب
 اجلنسي االنتهاك لزوج، ميارسه الذي العنف املهر، بسبب القتل الشرف، مثل  جرائم: اإلنجابية المرحلة

اجلنسي  التحرش املنازل، خادمات ضد العنف اجلنسي، االجتار اإلناث، قتل الزوج، شخص غري قبل من
 .والتخويف
 .واألرامل السن لكبار السيئة املعاملة: المتقدمة السنوات

 
 أو محيم، شريك قبل من املمارس العنف يتضمن الذي األسري العنف( 3: )قسمني إىل العنفوينقسم 

 معارف أو أفراد غري أشخاص من أو غرباء، ميارسه الذي اجملتمعي العنف( 2)األسرة؛  يف آخرين أعضاء

 .األسرة
 
 

ًالمرأةالتداعياتًالمميتةًوغيرًالمميتةًالمترتبةًعليًالعنفًضدً
 املخرجات املميتة املخرجات غري املميتة
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إصابات جسدية وأوضاع مرضية 
 مزمنة

الصحة نتائج ثانوية علي 
 اجلنسية واإلجنابية

 نتائج نفسية وسلوكية

 إصابات،كسور،جروح، 

 حروق. 

 تلفيات وظيفية. 

 أعراض جسدية. 

 صحة شخصية ضعيفة. 

 أعراض اآلالم املزمنة. 

 معوية اضطرابات. 

 أعراض القولون العصيب. 

 اإلعاقة الدائمة 

 محل غري مرغوب فيه. 

  اإلصابة بأمراض منقولة
مبا يف ذلك مرض .جنسيا

 .نقص املناعة  املكتسبة

  اضطرابات يف أمراض
 .النساء

 إجهاض غري آمن. 

 تعقيدات خالل احلمل. 

 إجهاض غري مقصود /
 .وزن اجلنني اخنفاض

 التهابات باحلوض. 

 ما بعد الصدمات إضرابات. 

 اكتئاب. 

 قلق. 

 ختوفات وفوبيا. 

 اضطرابات يف األكل والنوم. 

 اختالل يف الوظائف اجلنسية. 

 بالدونية اإلحساس. 

 كرب نفسي. 

 التدخني. 

  املخدرات/ تعاطي الكحول. 

  جنسيااملخاطرة. 

 اخلمول اجلسدي. 

 اإلفراط يف األكل.ً

 وأد اإلناث. 

 االنتحار. 

 وفيات األمهات. 

  املوت املرتبط
 .باإليدز

ًفيًمصرًالعنفًضدًالمرأة:ًرابعاًا
 .يف مصر االنتشار وواسع متنوع النساء ضد العنف أن سواء حد على واملصريون الدوليون الباحثون يؤكد

 تعرضن قد األوقات من وقت أي تزوجن يف الاليت النساء من %74 إيل أن بعض الدراسات نتائج وتشري 

 للعنف، مرتكبا بوصفه  (السابق أو حلايلا) الزوج أغلبيتهن إىلسنة، وأشرن  31 سن منذ اجلسدي للعنف

  والثلث الزوج، غري ذكر أيدي على اجلسدي للعنف تعرضن قد %(71) من النصف يقرب ما هناكو 

 من كثري يف األم هي العنف مرتكبة األنثى كانتحيث  العنف  ضدهن أنثى مارست إىل أشرن %(13)

 من األشقاء العنف مرتكيب نسبة ضعف للعنف كمرتكب األب إىل اإلشارات جاءت كما ؛ األحيان

 أو سنة71 سن بعد النساء على مشاهبة حبوث جتر مل أنه إال، %(21)  بنسبة مقارنة %(11)الذكور

 .أبدا يتزوجن مل الاليت النساء
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واالنتهاك  االغتصاب حاالت من %99من  يقرب ملا السلطات إبالغ يتم ال أنه مصر يف الباحثون ويقدر
 بعض الدراسات جنحت فقد املتوافرة، اإلحصائيات ندرة على املرتتبة الصعوبات من الرغم وعلى ؛ اجلنسي

 .االنتهاكات من النوع هذا من مرتفعة معدالت عن الكشف يف
فإن ممارسة ختان اإلناث حتدث يف  2222وفقاً إلحصائيات املسح عام : بالنسبة للعنف متمثل يف اخلتانو 

من النساء الاليت تزوجن قد خضعن % 94وأن . مصر والسودان واليمن وجيبويت: أربعة بلدان فقط وهي
 33من الفتيات مت تزوجيهن قبل سن % 77أما بالنسبة للزواج املبكر يف الوجه القبلي فإن  .يف مصر للختان

 .سنة 39قبل سن % 39سنة، و 

ًالخطر وعوامل العنفًضدًالنساءًواإلطارًالمحيطًأسباب:ًخامساًا
 وإىل التمييز والنساء، الرجال بني تارخييا متكافئة غري قوة عالقات وجود إىل النساء ضد العنف جذور تعود

 العنف الواقع من العامل امتداد على النساء تعاين و واخلاص، العام اجملالني من كل يف النساء ضد العام

 ينتمني ليها؛ الاليت االجتماعية الطبقة أو السن، أو الدين، أو اجلنسية، أو العرق، عن النظر بغض عليهن،

 .رجاالً  له املرتكبون يكون األعم األغلب ويف
 األخطاء (تصحيح) أجل من الزوج حق باعتباره العنف يلإ ينظر أنه إىل متنوعة ثقافات دراسات عرب توصلت

 اللجوء قبول تتضمن ) املثالية( املرأة حول السائدة والثقافية االجتماعية املفاهيم أن أو ، ترتكبها زوجته اليت

 .اجتماعيا املرسومة األدوار تلك حتقيق أجل القوة من إىل
 واملستوى(واالقتصادية  االجتماعية العوامل من متنوعة جمموعة يف التحكم عند النتائج أنهحتليل  كشفوي

 مجيعا اليت ترتبط  )اإلقامة وحمل للمبحوثة، املهين الوضع للمبحوثة، التعليمي املستوى للشريك، التعليمي

 العوامل عند ضبط خاصة الثراء، مبستوى يتعلق فيما ذلك يصح ال بينما العنف، حدوث مع بينية بعالقة

 :يلي ما نتبني األخرى،
 العنف حدوث احتماالت واخنفاض للزوجني التعليمي املستوى ارتفاع بني عالقة هناك. 

 تعمل ال اليت بتلك مقارنة حاليا تعمل اليت املستجوبة تعرض احتماالت تزداد. 

 الريفية املناطق يف عنها احلضرية املناطق يف للعنف النساء تعرض احتماالت تزداد. 
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 والقانون النساء ضد العنف

 والواقع النظرية بين القانوني للهيكل مراجعة 

======= 

تطبيقه ميكن  وطريقة القانوين النظام ، أن هيكل2229أظهرت دراسة أجراها اجمللس القومي للمرأة يف عام 
فهيكل النظام القانوين املصري يعترب يف . يف مصرمناهضة العنف ضد املرأة  يفًً  أساسيا دوراً  يلعب أن

 حاالت يفو ، يف بعض األحيان بالضعف يتسم القانون قد تطبيق أن أحوال عديدة هيكالً قانونياً قوياً، إال

 أن القانونية النصوص بعض غموض على يرتتب فقد نفسه ؛ القانون تغيري إىل أخرى جند أن هناك احتياج

 .التنفيذ حمل القانون وضع عن للتحيز الشخصي من املسئولني وخاضعة ةمتناقض تطبيقاهتا تكون
ًالعقوبات وقانون النساء ضد العنف:ًسادساًا

 ذلك يف مبا النساء، ضد اجلسدي العنف ملالحقة يتعرض الذي األساسي القانون العقوبات قانون يعد

 .اجلنسية واالنتهاكات واالغتصاب، الشرف، وجرائم العنف األسري،
ًاألسري العنف

 هوية مرتكبه عن النظر بغض العنف جيرم وهو والعام؛ اخلاص اجملالني يف العنف بني العقوبات قانون يفرق ال

 الذي قانون العقوبات يضعها اليت العامة للقواعد األسري العنف خيضع الصفة، هبذه اجلرمية؛ وقوع مكان أو

 .املرتكبة اجلرمية جدية ملدى وفقا االنتهاكات من واسع لعدد متدرجة عقوبات على ينص
ما  كثريا النيابة ووكالء القضاة فان األسري، العنف حاالت مبحاكمة القانوين اهليكل يسمح حني ويف

 بعض ويف يصدروهنا؛ اليت األحكام من التخفيف أو/و احلاالت حلفظ التقديرية سلطتهم يستخدمون

 .القانون فوق تعلو األسرة بأن النقض حمكمة أرسته الذي العام املبدأ إىل القضاة األحيان، يستند

 الغتصاب

 :يلي ما على تنص اليت قانون العقوبات من 234 املادة عليه مبقتضى يعاقب غدرا االغتصاب يعد

 أو من عليها اجملين أصول من كان الفاعل فإذا .املؤقتة الشاقة يعاقب باألشغال رضاها بغري أنثى واقع من“

 من تقدم عند أو عندها باألجرة كان خادما أو عليها سلطة هلم ممن مالحظتها أو أو تربيتها املخولني

يف  املرتكب كون حالة يف القانون العقوبة يعظم آخر، ومبعىن ؛”الشاقة املؤبدة باألشغال يعاقب ذكرهم
 .باملنزل خادما أو كان الضحية جتاه املسئولية موضع

 عاطفية كعالقة تصويرها خالل من اجلرمية على بالتسرت االغتصاب حباالت املتعلقة التقارير ما تقوم كثرياو  

 ويعود .النيابة وكيل مكتب يف أو الشرطة قسم يف إما واملغتصب الضحية بني الزواج عقد ويتم بني الطرفني؛
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 .فقدان العذرية لتربير االجتماعية الضغوط إىل أو/و بالقانون جهلها إىل أساسا الزواج هذا يف الضحية تورط

تفتقد  اليت التحري إجراءات بسبب االغتصاب عن اإلبالغ إىل النساء تلجأ ال أخرى، حاالت ويف
 .األحوال معظم يف اخلصوصية يف حقهن خالهلا ينتهك واليت النوع جتاه احلساسية

ًالشرف جرائم
 قانون من 17 املادة أن إال ؛”الشرف جرائم“ يسمى ما على بالتحديد تنص مواد القانون يتضمن ال

املنصوص  العقوبة من أدىن بدرجتني األصلي احلكم لتخفيف التقديرية السلطة القضاة متنح العقوبات املصري
 .الرأفة باسم القانون يف عليها
ًالمحارم زنا
خاصة  احلالة، عن يبلغ من حول التساؤل يربز األسرة، أفراد أحد بواسطة طفلة أو امرأة اغتصاب حالة يف
وحيدد القانون فرتة تقدمي البالغ بثالث سنوات، وهو ما . اجلرمية ارتكب الذي هو الوصي القريب كان لو

 .يعين أن بعض احلاالت ال متثل أبداً أمام احملاكم إذا مت اكتشافها بعد سنوات من ارتكاب اجلرمية
 النساء ضد العنف من أخرى وأشكال الجنسي، التحرش الجنسية، النتهاكات

فعل  من كل( 249)ورقم  ذلك يف شرع أو بالقوة إنسان عرض هتك( 239)رقم  املواد من كل تنطبق
 قانون من عالنية بغري ولو باحلياء خمال فعال امرأة مع ارتكب من كل( 249)ورقم  باحلياء، خمال فعال عالنية

 يف األشغال 239وفقاً للمادة  العقاب يتحدد .اجلنسي والتحرش اجلنسي االنتهاك حاالت على العقوبات

 غري من الضحايا يكون وحينما احملارم، لزنا أكرب عقوبات مع سنوات، سبع و ثالث بني ترتاوح ملدة الشاقة

 ثلثمائة تتجاوز وغرامة ال سنة عن تزيد ال مدة باحلبس العقاب“ على 249و 249ن املادتا البالغني، تنص

 . "جنيه
 ومن مث اإلثبات؛ بوسائل املتعلقة القواعد من خيلو كما اجلنسي، للتحرش تعريفا العقوبات قانون يتضمن ال

حاالت  تتطلبها اليت نفسها اإلجراءات يستدعي للعرض هتكا باعتبارها قانونيا اجلرمية تكييف يلزم
 .تتضمنها اليت الصعوبات كل مع أخرى إثبات ووسائل شهود، وشهادات أدلة، من االغتصاب
ًالضحية تعويض

 يف فقط ولكن أو التعذيب، العنف ضحايا تعويض على اجلنائي اإلجراءات قانون من 213 املادة نصت
 يف واحلق باألدلة، اخلاصة القواعد وتعوق. القضية وكسب احملاكم يف موازية جنائية دعوى إقامة حالة
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 عليهن الصعب من جيعل ما وهو احملاكم، يف القضايا وكسب الدعاوى على إقامة النساء قدرة التأديب

 .تعويض على احلصول

 بالبشر التجار

القوانني اجلديدة  من جمموعة إصدار مت أنه من الرغم على حمددة، جرمية بالبشر االجتار املصري القانون يعد
 حول 3913 لعام 143 رقم والقانون ، 3943 لعام 321 رقم القانون ومنها الظاهرة، هذه ملواجهة

 3197 رقم الوزراء رئيس قرار نص كما.  2229 لعام 323 رقم املعدل الطفل وقانون األماكن العامة،

بوصفه  صدر الذي القرار وهو بالبشر؛ االجتار ملناهضة الوطنية التنسيقية اللجنة تأسيس على  2224لعام 
 .اجملال يف هذا الوطنية اجلهود حول سنوي تقرير وإعداد بالبشر االجتار ملواجهة وطنية خطة بتطوير تكليفا

 حيدد أن ينبغي فإنه املتنوعة؛ االجتار أشكال تغطي اليت التنفيذية التشريعات واللوائح ملراجعة هناك ضرورة

 االجتار منظومة ضمن املؤقت أو املبكر الزواج أشكال بعض اعتبار كان ميكن إذا ما القرارات متخذو

 طابع هلا الزجيات هذه .النفطية اخلليجية البلدان من األثرياء الرجال الذي ميارسه الشائع األمر وهو بالبشر؛

  توجد كما أساسيا؛ دورا املايل فيها العنصر يلعب اليت الصفقات
 .اجلنائية والعقوبات مراجعة التعريفات أيضا ينبغي هنا .شهور أو أيام ملدة خليجيني من )للزواج القانونية
 العمل مكان في والتحرش العنف

 نفسيا، أو جسديا، كان سواء حمددة بصفة العمل مكان يف والتحرش العنف العمل قانون يتناول ال

 من معها التعامل يتم تأديبية مبسائل العمل مكان يف االنتهاكات معايري تتعلق و .جنسيا أو لفظيا، أو

 قانون تدابري تطبيق يتم جرمية، ارتكاب حالة ويف الفعل؛ لطبيعة وفقا العقوبات من متدرجة خالل جمموعة
 .)اجلسدي أو اجلنسي االنتهاك حاالت من حالة أي مع حيدث كما( العقوبات

 تتمتع ال كما العمل، مكان اجلنسي يف التحرش عن باإلبالغ خاصة إجراءات العمل قانون يتضمن وال

 عن اإلبالغ حالة يف أو املشرفني الزمالء، أو العمل، أصحاب انتقام احتماالت من محاية بأي النساء

 .اجلنسي التحرش
ًالمبكر الزواج

 احلديثة بعض التعديالت رفعت وقد ،جنسي عنف و نفسي وعنف جسدي عنف املبكر الزواج عن ينتج 

 الزواج سن مع بذلك متساويا سنة، 39 إىل للفتيات الزواج سن ) 2229 لعام 323 قانون(
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يف  فجوات هناك فان اإلجناز، هذا من الرغم وعلى .التعديل هذا قبل به معموال كان ملا وفقا الذكور عند
القانون  يطالب فبينما .والقبلية الريفية املناطق يف خاصة املبكر، بالزواج للسماح استغالهلا ميكن القانون
تسنني  شهادة تقدمي خالل من السن إثبات أيضا ميكن الزوجني، سن إلثبات رمسية ميالد شهادة بتوافر

 الشهادات بتزوير اإلدارات هذه يف املوظفون يقوم احلاالت بعض ويف حكومية؛ صحية إدارة تصدرها

 من شهادة تقدمي لدى به يعتد و احملافظات بعض يف الزواج يثبت إن ميكن الفتاة؛ كما أسرة مع باالتفاق

 اجلديد، والبحر الوادي يف النوبه، و يف البدو، وبعض القبائل بني أحياناً  احلال هو كما, األقارب من اثنني

 .أخرى حاالت ويف مطروح، وسيناء ، ومرسىاألمحر
ًالعرفي الزواج

 التعديالت أن من الرغم على العريف، الزواج إطار يف للنساء حمدودة حقوقا القانون مينح

حبصول  2001 لعام األسرة قانون يسمح و .أوضاعهن على التطور بعض أدخلت قد األخرية القانونية
 إثبات وجود وميكن الرمسي، الزواج على تنطبق اليت العامة للشروط وفقا الطالق على عرفيا املتزوجات النساء

 على املرأة يصعب ما كثريا أنه إال .املثال سبيل على املراسالت خالل من متعددة، بطرق زوجية عالقة

 إلثبات قواعد واضحة غياب يؤدي و .األصلية العريف الزواج ورقة فقدان حالة يف خاصة الزواج، وجود إثبات

 املتزوجات تعاين النساء عامة، وبصفة .التقديرية القاضي لسلطة النهائي القرار ترك إىل الزواج على الدليل

 مواجهتها أمام اليت تتوافر العنف أشكال من لعديد عرضة أهنن كما حقوقهن، تأمني صعوبة من عرفيا

 .واسعة قانونية جماالت
ًالملكية ونقل اإلرث

 نصيب على حمددة وينصان بطريقة ، وإجراءاته اإلرث قواعد املدين والقانون الشخصية األحوال قانون ينظم

 ال وأنه للقانون، وفقا مرياثهن على النساء حتصل ال ما إال أنه كثريا. العقارية امللكية تقسيم وطريقة النساء
 مبلغا النساء منح يف يتمثل القبلي الوجه يف تقليد هناك .اإلرث يف إنكار احلق جترم مواد القانون يف توجد

 األبوي اخلط يف األسرية العقارات على احلفاظ أجل من اإلرث يف مطالبتهن حبقهن عدم مقابل صغريا،

 بسبب حلقوقهن أو العدالة إىل الوصول تستطعن ال ألهنن املبلغ هذا قبول النساء على جيرب ما وكثريا .لألسرة

 .التقاضي إجراءات ، وامتداد االجتماعية الضغوط
ً

ً:وتوصياتًمالحظاتًعامة
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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  -

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

 .ل أمانبك غيهم يف مرتكبيه ميضون ترك على اجلنسي التحرش

 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 النظرجيب  -
 .خاصة بصفة النساء العنف ضد من احلماية وتوفري عامة، بصفة النساء مسألة حقوق

ً 
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 (التحرش الجنسي)العنف المجتمعي ضد المرأة : سابعا  

======= 

إن تقدير حجم العنف ضد املرأة خاصة يف جمال التحرش اجلنسي تكتنفه صعوبات عديدة، فإن 
اإلحصاءات الرمسية كذا االستقصاءات البحثية يف هذا اجملال ال تكشف إال عن جزء بسيط جداً من كم 

 .الفعلية اليت تتم يف هذا اخلصوصاملمارسات 
، 2229الرجال والنساء والشباب حول العنف ضد املرأة عام  7729وبناء على مسح كمي على عينة من 

 :إىل أن املسح نتائج فتشري اجملتمعي املتمثل يف التحرش اجلنسي، بالعنف يتعلق فيما وخاصة

 العامة؛ املواصالت يف أو الشوارع يف ءسوا بصفة مستمرة، اجلنسي للتحرش تعرضن اإلناث أغلبية  -

 .سنا األكرب باإلناث للتحرش مقارنة تعرضا أكثر سنا األصغر اإلناث وتبدو
 اإلناث ملبس على إلقاء اللوم يف الشارع يف اجلنسي التحرش من للمستجوبني العام املوقف ويتمثل -

 إجاباهتم ما تضمنت وكثريا سلوكهم، يربر ما هناك بأن الذكور من الشباب شعر كما ؛ وسلوكهن

 لبسها على طريقة السيطرة مثل له، احلدود ووضع اإلناث سلوك يف التحكم النساء حبماية اخلاصة

 .مبفردها وحتركها
 بالرجال احملافظة باملقارنة من مبزيد تتسم مواقف الذكور، بصفة عامة، عن من الشباب عرب -

 على ووضع القيود النساء على والسيطرة التحكم من مبزيد املطالبة حيث من سنا األكرب املتزوجني

 .وسلوكهن حركتهن
ً

ً:أرقامًوإحصاءات
واسع لسلوك التحرش اجلنسي يف صفوف معظم الشباب؛ فقد أفاد ما يقرب من ثلثي  انتشار -

منهم أن القيام بالتحرش % 93وبرر . الشبان غري املتزوجني أهنم حترشوا لفظياً بالفتيات يف الشوارع
 .بسبب إغراء الفتيات هلم

الشوارع  من الفتيات أن أجسادهن تعرضت يف% 22من النساء املتزوجات و % 34وأفادت  -
 .للمسات غري الئقة من قبل الرجال

بالنسبة للتحرش يف وسائل النقل جند أن نسبة النساء الاليت تعرضن للتحرش اللفظي أو اجلسدي  -
 .يف وسائل النقل أقل منها يف الشارع
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تعرضن لتحرش % 23بالنسبة للتحرش يف مكان العمل واملدرسة واملكاتب احلكومية فهناك نسبة  -
 .تعرضن لتحرش جسدي% 3مل، و لفظي يف الع

 .تعرضن للتحرش اللفظي يف املدرسة% 31نسبة  -

 .تعرضن لتحرش يف املكاتب احلكومية% 3نسبة  -

 .تعرضن لتحرش لفظي يف أقسام الشرطة% 3.3نسبة  -

 

لرأيًالمستجوبينًكانًكماًيلي ً:المنطقًوراءًالتحرشًطبقاًا
األكثر شيوعاً هو طريقة ملبس املرأة وسريها، حيث أُلقي اللوم على النساء حىت من قبل  السبب -

 . النساء املتزوجات والفتيات غري املتزوجات

 .أن غياب األخالقيات يف صفوف الشبان الذكور هو السبب ترىمن الفتيات % 41نسبة  -

 
ً:ولًكيفيةًحمايةًاإلناثًمنًالتحرشآراءًح
 .النساء والرجال املتزوجني أن على النساء إرتداء مالبس أكثر حشمة أفادت األغلبية من -

 %.12احرتام تعاليم الدين ورفع الوعي من خالل اإلعالم واجلوامع والكنائس  -

 %72إصدار قانون  -

 %19توفري وسائل نقل منفصلة لإلناث  -

 %.22أمهية وجود أمين  -

 %31 -2منع الفتيات اخلروج مبفردهن خاصة بالليل  -

 

ًأسبابًعدمًإبالغًالضحية
من حاالت االغتصاب واالنتهاك % 99يقدر الباحثون يف مصر أنه ال يتم إبالغ السلطات ملا يقرب من 

حالة أبلغن املركز عن تعرضهن للتحرش اجلنسي،  2122وقد أفاد أحد املراكز البحثية أن من بني . اجلنسي
 .فقط قمن بتسجيل شكوى يف الشرطة% 32هناك 

باب عديدة تدفع املرأة إىل التكتم على العنف الذي مورس ضدها، بعضها يرجع إىل أسباب دينية وهناك أس
 :وبعضها يرجع إىل أسباب اجتماعية أو اقتصادية أو غريها من األسباب، وأهم هذه األسباب ما يلي

 .الضحية تعتربها من املمارسات واالعتداءات البسيطة اليت ال تستدعي اإلبالغ عنها .3
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 .الضحية تستشعر احلرج حال اإلبالغ عنها، خاصة تلك املمارسات اليت تتعلق بالشرف أو السمعة .2

 .انعدام الثقة يف اجلهاز األمين يف التعامل مع مثل هذه النوعية من الشكاوي .1

تفادي معاملة غري الئقة متوقعة من رجل الشرطة املختص بتلقي البالغ، رمبا يصل إىل درجة  .7
 .راءالتحرش أو االزد

 .خشية انتقام اجلاين أو مرتكب اجلرمية حال تقدمي بالغ ضده .1

 .يف حالة التعرض للتحرش يف العمل( الطرد من العمل)اخلوف من التداعيات السلبية على الوظيفة  .3

حرص املرأة على البقاء يف الوظيفة اليت تشغلها، وبالتايل فإهنا قد تتغاضى أو تتالىف الضغوط اليت  .4
 .قبل أصحاب األعمال أو رؤساء العملمتارس ضدها من 

ًالتوصيات
 .النساء ضد العنف تناولتاليت  والتشريعات القوانني مراجعة -3

 ويف األسرة، داخل والنفسي اجلسدي العنفمجيع أشكال  من اإلناث حلماية صارم قانون إصدار -2

 هذه تنظر أن جيب. مرتكبيه ويعاقب الضحايا حقوق على حيافظاجملتمع؛  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 -1

 أن من بدال مباشرة البالغات تلقي سلطة الشارع يف يعملون الذين الشرطة ضباط مينح أن ينبغي  -7

 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 -1

 .الضحية ضد املرتكب مع التعاون أو البالغ، تسجيل عن

 يف ذلك يتم أن ينبغياإلسالمي، و  الدين بتعاليم اجلنسني من والشباب والنساء الرجال وعي رفع -3
 .اإلعالم ووسائل التليفزيون خالل ومن املساجد مجيع
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 من استفزازية مشاهد عرض من بدال والرجال للنساء املتساوية احلقوق على اإلعالمية الربامج تركيز -4

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

 .واألصدقاء واملعارف األشقاء وبني األهل وأطفاهلم،

 العملية اخلطوات واختاذ التعليمية، واملؤسسات املواصالت ووسائل الشوارع يف األمنية املراقبة زيادة -9

 .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 -9
 .املدربني باملوظفني ومزودة اجلنسي

 توفرها اليت الفوائد حول الوعي ورفع العنف، ضحايا للنساء املقدمة احمللية اخلدمات جبميع النهوض -32

 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 -33

 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  -32

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

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 -31

 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 -37

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

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

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

 .وحقوقهن النساء كرامة على حتافظ اليت الفعالة املساعدة تقدمي

تقدم املساعدة القانونية واالستشارات النفسية  اليت للنساء اإليواء بيوت عدد مضاعفة -31
 .البيوت هذه يف للعاملني التدريب وتوفري الطيب، والعالجواالجتماعية، 
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 النساء ضد العنف لقضايا اإلعالمية المعالجة: ثامنا  

======= 

 المطبوع اإلعالم

 تتناول النساء قضايا حول املطبوعة اإلعالمية التغطية من فقط %29 أن إىل اإلعالمي التحليل نتائج تشري

 متعمقة تغطية يعكس ال املطبوع اإلعالم يف املقاالت عدد فان اجملتمعي، العنف إىل وبالنظر .ضدهن العنف

 مشتت، طابع ذات التغطية أغلبية إن بل النساء؛ ضد العنف أشكال خمتلف ملناهضة منتظمة محالت أو

 ما املطبوع اإلعالم .العامة لألحداث التغطية من جزءا بوصفها تقدم أو معينة، أحداث على فعل رد وتأيت

 عدم ينبغي اليت أو عنها املسكوت القضايا إىل اإلشارة عن ويتغاضى برتدد، األسري العنف قضايا يتناول زال

 .منها االقرتاب

 التحرش مثل األفقر، االجتماعية الطبقات صفوف يف املنتشرة العنف أشكال املطبوع اإلعالم يتناول ما ونادرا
 بزجيات يسمى ما خالل من بالفتيات واالجتار العشوائيات، يف احملارم وزنا واحلقول، املصانع يف اجلنسي

 .الصيف

 وبدال اجملتمعي؛ العنف أو األسري العنف اىل بالنسبة سواء احللول من واسعة جمموعة املطبوع اإلعالم يقدم ال

 من التقليل أجل من العامة املواصالت يف الرجال عن النساء بفصل باملطالبة املطبوع اإلعالم اكتفى هذا، من

 .اجلنسي التحرش

 :اإلعالمًالمرئي

ًالتليفزيونية البرامج
 برامج تتسم العنف؛ موضوع النساء قضايا تتناول اليت التليفزيونية الربامج عينة من %22 نسبة تضمنت

 األسري العنف تصوير يتم أنه إال اجملتمعي، العنف أشكال مجيع مناهضة يدعم مبوقف املصري التليفزيون

 اجملتمع تشجيع أو احللول اقرتاح دون من األسري، والتحلل والبطالة، عامة، بصفة العنف النتشار كنتيجة

 .مناهضته على

ً
ً
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ً:اإلعالمًالمسموع
ًاإلذاعية البرامج

 اىل بالنسبة متساوية؛اما شبه بطريقة األسري والعنف اجملتمعي، والعنف التمييز بتغطية اإلذاعية الربامج قامت 

 الطفلة، معاملة سوء :أمهها كان القضايا، من واسعة جمموعة على اإلذاعية الربامج فركزت األسري، العنف

 .ثاإلنا وختان األزواج، ميارسه الذي اللفظي والعنف

 والتليفزيونية اإلذاعية الدراما

 أهم من انه حيث بارزة قضية يشكل النساء ضد العنف أن إىل والتليفزيونية اإلذاعية الدراما حتليل يشري

 .األسري العنف خاصة النزاع، نشوب يف األسباب

 عن مسئوالت باعتبارهن النساء تصوير يتم ما كثريا أنه إىل العنف تتناول اليت للدراما الكيفي التحليل يشري
 اليت الدرامية املسلسالت من أقلية وجدت أنه غري .نضده العنف ممارسة يربر ما هناك وأن األسري، التحلل

 موضوع ”عام رأي قضية“ مسلسل تناول املثال، سبيل فعلى إجيابية؛ بطريقة النساء ضد العنف قضايا عاجلت

 .النسائية الشخصية مع متعاطفة بطريقة اجلنسية واالنتهاكات اجلنسي التحرش

 النساء ضد العنف من باإلعالم العاملين موقف

 وبأمهية اجملتمع يف النساء ضد العنف بانتشار الثالثة اإلعالمية األشكال مجيع من الصحفيني أغلبية أقر

 القضية هذه تناول عدم قصد عن يتم ما كثريا أنه أضافوا أهنم إال .للمشكلة اإلعالم تناول بطريقة النهوض

 املطبوع اإلعالم صحفيو الحظ كما .اجتماعيا عنها مسكوت موضوعات يف اخلوض من خوفا كافية بطريقة

 االنتباه دون من القارئ انتباه جلذب إثارية بطريقة النساء ضد العنف من احملددة احلاالت بعض تقدمي يتم أنه

 .العنف فيه حيدث الذي األوسع االجتماعي اإلطار إىل

 على احلصول هلم ختول مصادر ميتلكون ال أهنم إىل والتليفزيون اإلذاعة احتاد يف الذكور اإلعالمينيأشار 

 اجتاهات ىف بعمق التأثري اإلعالمية املؤسسة شأن من أن اإلعالميون ويقر النساء؛ ضد العنف حول معلومات

 العمل خالل من النساء ضد العنف قضية تناول يف إجيايب بدور اإلعالم يقوم أن ميكن مث، ومن العام؛ الرأي

 يف تعمل اليت املدين اجملتمع ومؤسسات والكتاب، واجلامعات، املدارس، مثل أخرى، مؤسسات مع بالتوازي
 .اإلنسان حقوق عن الدفاع جمال
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ًعامة توصيات
 .النساء ضد العنف تناول حول اإلعالم جمال يف اخلرباء قدرات بناء -

 .واالتصال اإلعالم وسائل خالل من النساء ضد العنف قضايا حول الوعي رفع -

 دون العيش يف اإلنساين احلق إىل تستند النساء ضد العنف ملناهضة إعالمية إسرتاتيجية تطوير -

 .لتطبيقها عملية خبطة مصاحبة للعنف، التعرض

 اقتصادية أبعاد هلا جمتمعية قضية باعتباره النساء ضد العنف إىل ينظر نأ اإلعالم على جيب -

 .فقط بالنساء تتعلق قضية ليس و اإلنسان حبقوق متعلقة ونفسية وثقافية واجتماعية
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 العنف ضحاياخدمات : تاسعا  

 

 وعلى والنفسي، الطيب، الدعم على واحلصول اإليواء، بيوت إىل الوصول إىل للعنف املعرضات النساء حتتاج

 .أخرى وخدمات القانونية املساعدة

ًاإليواء بيوت

 قامت إيواء بيوت سبعة منها مصر؛ مستوى على العنف ضحايا للنساء إيواء بيوت مثانية حاليا هناك 

 تنمية مجعية أسسته مستقل لإليواء واحد وبيت االجتماعي، التضامن وزارة عليها واإلشراف بتأسيسها

 ما أي ،237 يواءاإل بيوت كافةيف   سرةاأل عدد مجايلإ ويبلغ. حكومية غري نسويه منظمة وهي املرأة، وهنوض

 األورويب اجمللس خرباء جمموعة تشري بينما هذا، مصر؛ سكان من 192.222 لكل واحد سرير حوايل يعادل

 لكل إيواء بيت كل يف واحد مكان عن يقل ال ما توافر ينبغي أنه إىل النساء ضد العنف مناهضة حول
 .السكان من 4.122

 أكتوبر، من السادس( الكربى القاهرة يف وثالثة ،)واملنصورة اإلسكندرية( البحري الوجه يف لإليواء بيتان يوجد
 سيناء، من كل ختلو ،)واملنيا سويف، وبين الفيوم،( القبلي الوجه يف وثالثة ،)والقليوبية اجلديدة، ومصر

 .لإليواء بيوت أي من القبلي الوجه يف املنيا بعد ما الواقعة واملنطقة القنال، ومنطقة

 السكان من خاوية تبقى اليت اإليواء بيوت إىل يلجأن مصر يف العنف ضحايا النساء من جدا قليال عددا

 غياب تتضمن العوامل من متداخلة جمموعة إىل الوضع هذا اإليواء بيوت مديرو يعزي .الزمن من ممتدة لفرتات

 األبوية، الثقافة وهيمنة األسري، العنف ضحايا النساء حتمي اليت التشريعات أو املناسبة، احلماية إجراءات

 بيوت وجود حول املعلومات أو الوعي وغياب األماكن، تلك بإدارة اخلاصة بالقواعد املتعلقة واملشكالت

 .لإليواء

ًالطبية الخدمات

 حاالت مع عامة بصفة يتعاملون أهنم إىل الصحية والوحدات املستشفيات يف املستجوبون املهنيون أشار

 الصحية والوحدات املستشفيات يف متخصصة خدمات غياب الحظوا أهنم إال األسري، العنف ضحايا

 إىل حباجة امرأة ألي عموما تقدم اليت الطوارئ خدمات عدا فيما النوع، أساس على القائم العنف لضحايا
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 ضحايا اىل خاصة بطريقة موجهة تكون بروتوكوالت أو إدارية لوائح توجد ال أنه الحظوا كما .طبية عناية

 .النساء من العنف

 المجتمع وصحة األسرة تنظيم

 على واحلضرية الريفية املناطق على موزعة ريفية رائدة 31.222 من يقرب ما حاليا الصحة وزارة توظف 

 عن يسمع من أول يكن   ما كثريا أنه إىل الريفيات الرائدات مع املقابالت تشري .مصر حمافظات مجيع امتداد

 عن أيضا أفدن أهنن إال .املشكالت يواجهن حينما الضحايا إليهن تلجأ و النساء، ضد العنف حاالت

 املناسبة اخلدمات حول أو العنف، ضحايا النساء مع التعامل كيفية حول حيملوهنا اليت املعلومات حمدودية

 .إليها إحالتهن ميكن اليت

 

ًالساخنة الخطوط/الهاتفية المساعدة خطوط خدمات

 ساعة، 27 مدى على يعمل واحدا ساخنا خطا هناك أن تبني مستجوبة، حكومية غري منظمة 91 بني من

 املساعدة توفري على اخلطوط هذه أغلبية تركز .مصر امتداد على الوقت من جزءا تعمل أخرى خطوط وأربعة

 27 يعمل الذي الندمي ملركز الساخن اخلط باستثناء الشخصية، األحوال أو بالتمييز، يتعلق فيما القانونية

 ثالثة وهناك العنف؛ ضحايا النساء خدمة على جهده جل يركز الذي )البالد يف نوعه من الوحيد وهو( ساعة

 خدمات إىل لإلحالة وسائل يقدم مجيعها أن إال العنف، ضحايا للنساء االستشارات فعليا تقدم فقط خطوط

 اجلمهورية مستوى على اخلدمات يقدمان اللذان مها فقط اثنان هناك اخلمسة، اخلطوط ضمن من و .أخرى

 .الندمي ملركز الساخن واخلط املرأة، شكاوى مكتب ومها

ًاإلرشاد/الستماع خدمات

 مركز كان وقد مثانية؛ الشخصية اإلرشاد/االستماع خدمات تقدم اليت احلكومية غري املنظمات عدد بلغ

 لتلبية 2001 عام يف تأسس الذي و الثمانية االستماع مراكز من مركز أول هو العنف ضحايا لتأهيل الندمي

 اليت اخلربات بنقل بعد فيما قام مث ؛إليهن الدعم وتقدمي ومعاجلتهن، العنف، ضحايا النساء احتياجات

 الدورات وعقد اإلرشادية، واخلطوط األدلة تطوير خالل من األخرى احلكومية غري املنظمات إىل ميتلكها
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 على املختلفة املناطق يف هبا اخلاصة االستماع مراكز تأسيس من احلكومية غري املنظمات تتمكن حىت التدريبية

 األطباء إىل والتحويل اإلحالة خدمات - االستماع، خدمات جانب إىل -املنظمات تقدم و .مصر امتداد

 .القانونيني واخلرباء النفسيني

ًاألسرية الستشارات خدمات

 لالستشارات مكتبا 391 إلدارة احمللية احلكومية غري املنظمات بتمويل حاليا االجتماعي التضامن وزارة تقوم

 بالنسبة األساسية االهتمام بؤرة ميثل ال النساء ضد العنف أن مع مصر، حمافظات مجيع امتداد على األسرية

 ة/وطبيب دينية، وقيادة ة،/اجتماعي ة/أخصائي من األسرية االستشارات مكاتب تتألف .املكاتب هذه إىل
 األسر مع املكاتب هذه تلتقي ما كثريا .الوقت من جزءا للعمل ة/وحمامي الوقت، من جزء للعمل ة/نفسي

 الطالق يف يفكرون الذين لألزواج الرمسية غري االستشارات تقدمي أو األسرية، املشكالت حل على ملساعدهتم

 هذه فتقوم أصال، املطلقني األزواج إىل بالنسبة أما .األمر هبذا املتعلقة واحلقوق القانونية اإلجراءات حول

 الوساطة مكاتب حلول مع أنه إال هبم؛ اخلاصة والنفقة األطفال، برؤية تتعلق أمور يف الوساطة بدور املكاتب

 .األسرية االستشارات مكاتب دور تضاءل فقد األسرة، حماكم يف

ًالقانونية الخدمات

 تتعلق اليت الشكاوى تلقي أجل من 2222 عام يف الشكاوى مكتب بتأسيس للمرأة القومي اجمللس قام

 أساس على القائم بالتمييز أساسا الشكاوى تتعلق و .النساء ضد العنف ذلك يف مبا النساء، ضد بالتمييز

 يوفر كما .أخرى وقضايا واملرياث، األسري، والعنف الشخصية، األحوال جماالت ويف العمل، مكان يف النوع

 مسألة تناول ندعو  .اجملانية القانونية اخلدمات احملاكم أمام الدعاوى رفع عن تعجزن الاليت الفقريات للنساء

 احلكومية غري املنظمات ومع االجتماعي التضامن وزارة مع الشكاوى مكتب يتعاون النساء، ضد العنف

 2229عام  حىت الشكاوى مكتب تلقى وقد هذا، .ذلك إىل احلاجة عند اإليواء بيوت إىل الضحايا إلحالة

 باألحوال خاصة قضايا أساسا تضمنت متنوعة أمور حول واستفسار شكوى 22.222 من يقرب ما

 والعنف، االجتماعية، التأمينات ومعاشات القضائية، األحكام وتنفيذ بالعمل، متعلقة ومشكالت الشخصية،

 .مصر حمافظات مجيع يف املكتب هذا ينشط كما واملواطنة؛
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 املباشرة االستشارات أي القانونية، االستشارات املستجوبة املنظمات من حكومية غري منظمة 22 تقدمو 

 يزيد ما يقدم وأخريا املشكالت؛ هذه مع التعامل وكيفية قانونية، مشكالت تواجهن الاليت للنساء واحملددة

 هلذه القانونية اخلدمات تركز ما وعادة .احملاكم أمام القانوين التمثيل( 33) املنظمات هذه نصف على قليال

  .اخل واإلسكان، األطفال، وحضانة الطالق، قضايا على املنظمات

 وأغلبها كبري، حد إىل حمدودا توفريها احلكومية غري املنظمات تستطيع اليت القانونية اخلدمات حجم ويعد

 ومجعية املصرية، املرأة قضايا مركز إىل نشري اجملال، هذا يف الرائدة املنظمات أكثر ومن .الكربى القاهرة يف يرتكز

 .املرأة لقضايا املصري واملركز املرأة، وتنمية النهوض

ًوالوقائية الدفاعية الستراتيجيات

 من يتجزأ ال جزءا الوقائية االسرتاتيجيات تعد األسري، العنف ضحايا إىل املقدمة احلماية خدمات جانب إىل

 املناقشات يف شاركت اليت احلكومية غري املنظمات من عديد أكد وقد النساء؛ ضد العنف تناول عملية

 كل إلغاء اتفاقية حول اجملتمعي الوعي لرفع متت اليت اجلهود على )منظمة 91 عددها البالغ( واملقابالت

 بالعنف اخلاصة واملبادرات األنشطة بأن أقروا احلكومية غري املنظمات ممثلي أن إال املرأة؛ ضد التمييز أشكال

 خالل املنظمات هبا قامت اليت الدفاعية احلمالت بعض هناك ذلك، ومع .ومشتتة متفرقة ظلت النساء ضد

 ومحلة املرأة، حلقوق املصري املركز أطلقها اليت اجلنسي التحرش ضد احلملة منها املاضية، القليلة السنوات

 جرائم حول واحلملة العنف، ضحايا لتأهيل الندمي مركز قادها اليت « متييز أو عنف دون ممكنة احلياة»

 أساس على القائم العنف حول العربية املرأة لرابطة ومبادرة املصرية، املرأة قضايا مؤسسة من مببادرة الشرف

 .أخرى أنشطة ضمن النوع،

 من حمدود وعدد ،)للمرأة القومي واجمللس االجتماعي التضامن وزارة خاصة( احلكومية اهليئات من عدد يندرج

 .النساء من العنف ضحايا إليها حتتاج اليت األساسية اخلدمات توفري يف نشيطة بطريقة احلكومية غري املنظمات

 القضية حجم إىل نظرا للغاية، حمدودة زالت ما العنف ضحايا للنساء حاليا املتاحة اخلدمات أن غري

 حمل غري – اإليواء بيوت خاصة – اخلدمات هذه بعض تبدو حني ويف .تواجهها اليت والتحديات

 اخلدمات هذه إىل اللجوء ندرة عن ينجم أن جدا الوارد ومن إليها؛ االحتياج عدم يعين ال ذلك إناستخدام،

 .أصال بوجودها الوعي غياب إىل أو املساعدة على السعي إىل اخلوف إىل
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 ومقدمو القرار صانعو حيتاج املناسبة، اخلدمات على العنف ضحايا النساء حصول ضمان أجل ومن
 للخدمات العالية اجلودة تأمني إىل وإمنا ، وتنوعها الالزمة اخلدمات كم بتناول االكتفاء عدم إىل اخلدمات

 إليها الوصول على القدرة أيضا هلؤالء ويكون النساء، الحتياجات شاملة استجابة متثل حبيث املقدمة
 .منها واالستفادة

 ذلك اجملتمعي؛ الصعيد على السلبية االجتماعية واملواقف النمطية الثقافية الصور مواجهة األمهية من ،اً وأخري 

 ككل االجتماعي املستوى على السائدة واملواقف نفسها الثقافية القيم حيملون اخلدمات مقدمي أغلبية أن

 .االنتهاكات هذه جتاه

 عامة توصيات

 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 إىل بالنسبة جديدة عملية إجراءات تبين -
 .األجل طويلة واحللول الدعم للنساء وتقدم البيوت، هلذه اإلدارية املستويات

 .النساء ضد العنف تناول على الصحية اخلدمات مقدمي قدرات تطوير -

 ىلإ املقدمة اخلدمات 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


