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تقدمي

■   يعد العنف �ضد الن�ضاء م�ضكلًة عامليًة، تتخذ اأ�ضكاًل متنوعة وفقاً للتاريخ والثقافة 
وجمتمعاتهن  واأ�ضرهن  للن�ضاء  كبرية  معاناة  من  ي�ضببه  عما  ف�ضاًل  واخلربات.. 

املحلية ..

العمرية  املراحل  نف�ضياً، عرب  املراأة، ج�ضدياً، جن�ضياً،  �ضد  العنف  اأ�ضكال  تعدد  ■   ومع 
قوة  عالقات  وجود  اإيل  انتهت  التي  جذوره  عن  بحثاً  الدرا�ضات  تنوعت  املختلفة.. 
املجالني  الن�ضاء يف  التمييز �ضد  واإيل  والن�ضاء،  الرجال  بني  تاريخياً  غري متكافئة 

العام واخلا�ش.

النظرية  الن�ضاء، بني  للعنف �ضد  القانوين  الهيكل  مراجعة  كان �ضرورياً  ّثم  ■   ومن 
والواقع، نتيجة �ضعف التطبيق اأحياناً وغمو�ش الن�ضو�ش اأحياناأ اأخري.

توفري  �ضرورة  يف  م�ضاهمًة  الكتيب  هذا  اإ�ضدار  للمراأة،  القومي  املجل�ش  راأي  ■   وقد 
اأنواعه  بكافة  التحر�ش  ومنع  ومكافحة  عامة،  ب�ضفة  العنف  من  للن�ضاء  احلماية 

واأ�ضكاله، بن�ضو�ش قانونية �ضريحة جّترم العنف وتدعم حقوق الن�ضاء عموماً.

ال�ضفرية / مرفت تالوي
رئي�ش املجل�ش القومي للمراأة
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يعد العنف �ضد الن�ضاء م�ضكلًة عامليًة؛ وهو يتخذ اأ�ضكاًل متنوعة وفقاً للتاريخ، والثقافة، 
واخلربات؛ غري اأنه يت�ضبب يف معاناة كبرية للن�ضاء ، واأ�ضرهن، وجمتمعاتهن املحلية.

اأوًل: تعريف العنف �ضد املراأة
يعرف "�إعالن �لق�ضاء على �لعنف �ضد �لن�ضاء "لعام 1993 �ل�ضادر عن �جلمعية �لعامة 
لالأمم �ملتحدة �لعنف �ضد �لن�ضاء باأنه  "�أي فعل عنيف تدفع �إليه ع�ضبية �جلن�ش ويرتتب 
�أو  �لناحية �جل�ضدية،  �ضو�ء من  للمر�أة،  معاناةً  �أو  �أذًى  عليه،  �أن يرتتب  يرجح  �أو  عليه، 
�جلن�ضية، �أو �لنف�ضية؛ مبا يف ذلك �لتهديد باأفعال من هذ� �لقبيل �أو �لإكر�ه �أو �حلرمان 

�لتع�ضفي من �حلرية، �ضو�ء حدث ذلك يف �حلياة �لعامة �أو �خلا�ضة".

ثانياً: اأ�ضكال العنف �ضد املراأة
�جل�ضدي،  �لعنف  ذلك  يف  مبا  �لن�ضاء،  �ضد  �لعنف  �أ�ضكال  من  متنوعة  جمموعة  هناك 

و�جلن�ضي، و�لنف�ضي، و�لقت�ضادي.
 ■ العنف اجل�ضدي

�ل�ضتعمال �لق�ضدي للقوة �جل�ضدية �أو �ل�ضالح من �أجل �إيذ�ء �مر�أة �أو �إ�ضابتها.
وي�ضمل: �ل�ضفع/ �لدفع �أو �للكم/ �ل�ضحل/ �لتهديد بال�ضالح/ توجيه �ضالح �ضدها.

اجلن�ضي ■ العنف 
�أو  مو�فقتها،  دون  جن�ضية  ممار�ضة  على  �ملر�أة  �إجبار  �أو  بالإكر�ه،  �جلن�ضي  �لتالم�ش 
ممار�ضات جن�ضية ناق�ضة �أو كاملة مع �مر�أة مري�ضة، �أو معاقة، �أو حتت �ضغوط، �أو حتت 

تاأثري �خلمر �أو �أي خمدر�ت �أخري.
�لذي  �لعنف  )يت�ضمن  �جلن�ضي  �ل�ضتغالل  �جلن�ضي/  �لغت�ضاب/�لنتهاك  وي�ضمل: 
من  �خلوف  ب�ضبب  �جلن�ش  ممار�ضة  رغبتها(/  �ضد  �جلن�ش  ممار�ضة  �لزوج:  ميار�ضه 

�لتعر�ش لأذى/ �لإكر�ه علي ممار�ضات جن�ضية ت�ضعرها بالهو�ن و�لدونية.
النف�ضي ■ العنف 

ينطوي على �ل�ضيطرة على �ملر�أة، �أو عزلها، �أو �إذللها، �أو �إحر�جها. 
وي�ضمل: �لتعر�ش لل�ضب �أو �ل�ضعور بالإهانة/ �لإذلل �أو �لتقليل من �لقدر �أمام �لآخرين/ 
 /) �لطالق   - �لأ�ضياء  قذف  �أو  �ل�ضر�خ  )مثل  مق�ضودة  بطريقة  �لتخويف  �أو  �لتهديد 
�لتهديد بالإيذ�ء )�ضو�ء مبا�ضر �أو غري مبا�ضر/ �ل�ضيطرة علي �ل�ضلوك/ �ملنع من �خلروج 

من �ملنزل – زيارة �لأهل – �لعمل - تلقى �لرعاية �ل�ضحية(.
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القت�ضادي ■ العنف 
ي�ضري �لعنف �لقت�ضادي �إىل منع �ملر�أة من �حل�ضول على �ملو�رد �لأ�ضا�ضية �أو �لتحكم فيها.

ثالثاً: مراحل العنف �ضد املراأة
�أحيانا ما يبد�أ �لعنف �ضد �لن�ضاء مع �لبد�يات �ملبكرة للحياة، وي�ضتمر يف �لطفولة، وخالل 

�لزو�ج، وعند �لتقدم يف �ل�ضن:
الطفولة الولدة/يف  ■ قبل 

�لرعاية  )يف  �إهماله  �أو  �لإناث  قتل  �لذكور،  تف�ضيل  على  �ملبني  �لإجها�ش  يف  وتتمثل 
�ل�ضحية، �لتغذية(.

■ الطفولة 
�نتهاك �لأطفال �لإناث مبا يف ذلك �ضوء تغذيتهن، وختان �لإناث، ومعاملتهن ب�ضر�مة 
و�لأفعال  �لدعارة  على  �لإكر�ه  ذلك  يف  )مبا  لالأطفال  �جلن�ضي  فيها،و�لنتهاك  مبالغ 
�لإباحية(، وممار�ضة �لعنف �ضد �لفتيات يف �ملد�ر�ش، وزو�ج �لأطفال، �أو �لجتار �جلن�ضي 

بالإناث، �أو عمالة �لأطفال، �أو �لت�ضول.
املراهقة ■ فرتة 

�لنف�ضية،  �لنتهاكات  ممار�ضة  �ملبكر،  �لزو�ج  على  �لإكر�ه  �لدعارة،  على  �لإكر�ه  مثل   
�لغت�ضاب.

الإجنابية  ■ املرحلة 
مثل  جر�ئم �ل�ضرف، �لقتل ب�ضبب �ملهر، �لعنف �لذي ميار�ضه �لزوج، �لنتهاك �جلن�ضي 
من قبل �ضخ�ش غري �لزوج، قتل �لإناث، �لجتار �جلن�ضي، �لعنف �ضد خادمات �ملنازل، 

�لتحر�ش �جلن�ضي و�لتخويف.
■ ال�ضنوات املتقدمة: �ملعاملة �ل�ضيئة لكبار �ل�ضن و�لأر�مل.

وينق�ضم العنف اإىل ق�ضمني: 
1-  �لعنف �لأ�ضري �لذي يت�ضمن �لعنف �ملمار�ش من قبل �ضريك حميم، �أو �أع�ضاء �آخرين 

يف �لأ�ضرة؛ 
2-  �لعنف �ملجتمعي �لذي ميار�ضه غرباء، �أو �أ�ضخا�ش من غري �أفر�د �أو معارف �لأ�ضرة.
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�ملخرجات غري �ملميتة
�ملخرجات 

�ملميتة اإ�ضابات ج�ضدية 
واأو�ضاع مر�ضية 

مزمنة

نتائج ثانوية علي 
ال�ضحة اجلن�ضية 

والإجنابية
نتائج نف�ضية 

و�ضلوكية

	•�إ�ضابات،ك�ضور،جروح،
	•حروق.

وظيفية. 	•تلفيات 
ج�ضدية. 	•�أعر��ش 
�ضخ�ضية  	••�ضحة 

�ضعيفة.
�لآلم  	••�أعر��ش 

�ملزمنة.
معوية. 	•��ضطر�بات 

�لقولون  	••�أعر��ش 
�لع�ضبي.

�لد�ئمة 	•�لإعاقة 

فيه. مرغوب  غري  	•حمل 
باأمر��ش  	••�لإ�ضابة 
منقولة جن�ضيا.مبا 

يف ذلك مر�ش نق�ش 
�ملناعة  �ملكت�ضبة.

�أمر��ش  يف  	••��ضطر�بات 
�لن�ضاء.

�آمن. غري  	•�إجها�ش 
�حلمل. خالل  	•تعقيد�ت 
مق�ضود/  غري  	••�إجها�ش 

�نخفا�ش وزن �جلنني.
باحلو�ش. 	•�لتهابات 

بعد  ما  	•�إ�ضر�بات 
�ل�ضدمات.
	•�كتئاب.

	•قلق.
وفوبيا. 	•تخوفات 

�لأكل  يف  	•••��ضطر�بات 
و�لنوم.

�لوظائف  يف  	••�ختالل 
�جلن�ضية.

بالدونية. 	••�لإح�ضا�ش 
نف�ضي. 	•كرب 

	•�لتدخني.
 / �لكحول  	••تعاطي 

�ملخدر�ت.
جن�ضيا. 	•�ملخاطرة 
�جل�ضدي. 	•�خلمول 
�لأكل. يف  	•�لإفر�ط 

�لإناث. 	•و�أد 
	•�لنتحار.

�لأمهات. 	•وفيات 
�ملرتبط  	••�ملوت 

بالإيدز

�لتد�عيات �ملميتة وغري �ملميتة �ملرتتبة علي �لعنف �ضد �ملر�أة
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رابعاً: العنف �ضد املراأة يف م�ضر
يوؤكد �لباحثون �لدوليون و�مل�ضريون على حد �ضو�ء، �أن �لعنف �ضد �لن�ضاء متنوع وو��ضع 
�لنت�ضار يف م�ضر. وت�ضري نتائج بع�ش �لدر��ضات �إيل �أن  47% من �لن�ضاء �لالتي تزوجن 
يف �أي وقت من �لأوقات قد تعر�ضن للعنف �جل�ضدي منذ �ضن 15 �ضنة، و�أ�ضرن �أغلبيتهن 
�لن�ضف  يقرب من  ما  وهناك  للعنف،  بو�ضفه مرتكبًا  �ل�ضابق(   �أو  �لزوج )�حلايل  �إىل 
)45%( قد تعر�ضن للعنف �جل�ضدي على �أيدي ذكر غري �لزوج، و�لثلث  )36%( �أ�ضرن 
�إىل �أنثى مار�ضت �ضدهن �لعنف حيث كانت �لأنثى مرتكبة �لعنف هي �لأم يف كثري من 
�لأحيان ؛ كما جاءت �لإ�ضار�ت �إىل �لأب كمرتكب للعنف �ضعف ن�ضبة مرتكبي �لعنف من 
�لأ�ضقاء �لذكور)53%( مقارنًة بن�ضبة  )23%(، �إل �أنه مل جتر بحوث م�ضابهة على �لن�ضاء 

بعد �ضن 45�ضنة �أو �لن�ضاء �لالتي مل يتزوجن �أبد�.
ويقدر �لباحثون يف م�ضر �أنه ل يتم �إبالغ �ل�ضلطات ملا يقرب من 98% من حالت �لغت�ضاب 
�لإح�ضائيات  ندرة  على  �ملرتتبة  �ل�ضعوبات  من  �لرغم  وعلى  ؛  �جلن�ضي  و�لنتهاك 
�لنوع  �لك�ضف عن معدلت مرتفعة من هذ�  �لدر��ضات يف  بع�ش  فقد جنحت  �ملتو�فرة، 

من �لنتهاكات.
وبالن�ضبة للعنف متمثاًل يف �خلتان: وفقًا لإح�ضائيات �مل�ضح عام 2000 فاإن ممار�ضة ختان 
�لإناث حتدث يف �أربعة بلد�ن فقط وهي: م�ضر و�ل�ضود�ن و�ليمن وجيبوتي. و�أن 97% من 
�لن�ضاء �لالتي تزوجن قد خ�ضعن للختان يف م�ضر. �أما بالن�ضبة للزو�ج �ملبكر يف �لوجه 

�لقبلي فاإن 44% من �لفتيات مت تزويجهن قبل �ضن 16 �ضنة، و 68% قبل �ضن 18 �ضنة.

خام�ضاً: اأ�ضباب العنف �ضد الن�ضاء والإطار املحيط وعوامل اخلطر
تعود جذور �لعنف �ضد �لن�ضاء �إىل وجود عالقات قوة غري متكافئة تاريخيًا بني �لرجال 
تعاين  و  و�خلا�ش،  �لعام  �ملجالني  من  كل  يف  �لن�ضاء  �ضد  �لعام  �لتمييز  و�إىل  و�لن�ضاء، 
�لن�ضاء على �متد�د �لعامل من �لعنف �لو�قع عليهن، بغ�ش �لنظر عن �لعرق، �أو �جلن�ضية، 
يكون  �لأعم  �لأغلب  ويف  لها؛  ينتمني  �لالتي  �لجتماعية  �لطبقة  �أو  �ل�ضن،  �أو  �لدين،  �أو 

�ملرتكبون له رجاًل.
�لزوج من  �لعنف باعتباره حق  �إيل  �أنه ينظر  �إىل  تو�ضلت در��ضات عرب ثقافات متنوعة 
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و�لثقافية  �لجتماعية  �ملفاهيم  �أن  �أو   ، زوجته  ترتكبها  �لتي  �لأخطاء  )ت�ضحيح(  �أجل 
�ل�ضائدة حول �ملر�أة (�ملثالية ) تت�ضمن قبول �للجوء �إىل �لقوة من �أجل حتقيق تلك �لأدو�ر 

�ملر�ضومة �جتماعيًا(.
�لجتماعية  �لعو�مل  من  متنوعة  جمموعة  يف  �لتحكم  عند  �أنه  �لنتائج  حتليل  ويك�ضف 
�ملهني  �لو�ضع  للمبحوثة،  �لتعليمي  �مل�ضتوى  لل�ضريك،  �لتعليمي  و�مل�ضتوى  و�لقت�ضادية 
بينما ل  �لعنف(،  بينية مع حدوث  �لإقامة)�لتي ترتبط جميعا بعالقة  للمبحوثة، وحمل 

ي�ضح ذلك فيما يتعلق مب�ضتوى �لرث�ء، خا�ضًة عند �ضبط �لعو�مل �لأخرى، نتبني ما يلي:
هناك عالقة بني �رتفاع �مل�ضتوى �لتعليمي للزوجني و�نخفا�ش �حتمالت حدوث �لعنف.	•
 تزد�د �حتمالت تعر�ش �مل�ضتجوبة �لتي تعمل حاليًا مقارنًة بتلك �لتي ل تعمل.	•
 تزد�د �حتمالت تعر�ش �لن�ضاء للعنف يف �ملناطق �حل�ضرية عنها يف �ملناطق �لريفية.	•





�لعنف �ضد �لن�ضاء و�لقانون
مر�جعة للهيكل �لقانوين بني 

�لنظرية و�لو�قع
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اأظهرت درا�ضة اأجراها املجل�ش القومي للمراأة يف عام 2009، اأن هيكل النظام القانوين 
اأ�ضا�ضيا ًيف مناه�ضة العنف �ضد املراأة يف م�ضر.  وطريقة تطبيقه ميكن اأن يلعب دوراً 
اإل  قوياً،  قانونياً  هيكاًل  عديدة  اأحوال  يف  يعترب  امل�ضري  القانوين  النظام  فهيكل 
اأن  جند  اأخرى  حالت  ويف  الأحيان،  بع�ش  يف  بال�ضعف  يت�ضم  قد  القانون  تطبيق  اأن 
اإىل تغيري القانون نف�ضه ؛ فقد يرتتب على غمو�ش بع�ش الن�ضو�ش  هناك احتياجاً 
القانونية، اأن تكون تطبيقاتها متناق�ضة وخا�ضعة للتحيز ال�ضخ�ضي من امل�ضئولني عن 

و�ضع القانون حمل التنفيذ.

�ضاد�ضاً: العنف �ضد الن�ضاء وقانون العقوبات
يعد قانون �لعقوبات �لقانون �لأ�ضا�ضي �لذي يتعر�ش ملالحقة �لعنف �جل�ضدي �ضد �لن�ضاء، 

مبا يف ذلك �لعنف �لأ�ضري، وجر�ئم �ل�ضرف، و�لغت�ضاب، و�لنتهاكات �جلن�ضية.
الأ�ضري ■ العنف 

ل يفرق قانون �لعقوبات بني �لعنف يف �ملجالني �خلا�ش و�لعام؛ وهو يجرم �لعنف بغ�ش 
�لأ�ضري  �لعنف  يخ�ضع  �ل�ضفة،  بهذه  �جلرمية؛  وقوع  مكان  �أو  مرتكبه  هوية  عن  �لنظر 
للقو�عد �لعامة �لتي ي�ضعها قانون �لعقوبات، �لذي ين�ش على عقوبات متدرجة لعدد و��ضع 

من �لنتهاكات وفقًا ملدى جدية �جلرمية �ملرتكبة.
ووكالء  �لق�ضاة  فان  �لأ�ضري،  �لعنف  حالت  مبحاكمة  �لقانوين  �لهيكل  ي�ضمح  حني  ويف 
من  �لتخفيف  و/�أو  �حلالت  حلفظ  �لتقديرية  �ضلطتهم  ي�ضتخدمون  ما  كثريً�  �لنيابة 
�لأحكام �لتي ي�ضدرونها؛ ويف بع�ش �لأحيان، ي�ضتند �لق�ضاة �إىل �ملبد�أ �لعام �لذي �أر�ضته 

حمكمة �لنق�ش باأن �لأ�ضرة تعلو فوق �لقانون.
■ الغت�ضاب

 يعد �لغت�ضاب غدرً� يعاقب عليه مبقت�ضى �ملادة 267 من قانون �لعقوبات، �لتي تن�ش 
على ما يلي:

من  �لفاعل  كان  فاإذ�  �ملوؤقتة.  �ل�ضاقة  بالأ�ضغال  يعاقب  ر�ضاها  بغري  �أنثى  و�قع  “من 
عليها  �ضلطة  لهم  ممن  �أو  مالحظتها  �أو  تربيتها  �ملخولني  من  �أو  عليها،  �ملجني  �أ�ضول 
�أو كان خادمًا بالأجرة عندها �أو عند من تقدم ذكرهم يعاقب بالأ�ضغال �ل�ضاقة �ملوؤبدة”؛ 



20

�ملجل�س �لقومي للمر�أة

جتاه  �مل�ضئولية  مو�ضع  يف  �ملرتكب  كون  حالة  يف  �لعقوبة  �لقانون  يعظم  �آخر،  ومبعنى 
�ل�ضحية �أو كان خادمًا باملنزل.

خالل  من  �جلرمية  على  بالت�ضرت  �لغت�ضاب  بحالت  �ملتعلقة  �لتقارير  تقوم  ما  كثريً�  و 
ت�ضويرها، كعالقة عاطفية بني �لطرفني؛ ويتم عقد �لزو�ج بني �ل�ضحية و�ملغت�ضب �إما يف 
ق�ضم �ل�ضرطة �أو يف مكتب وكيل �لنيابة. ويعود تورط �ل�ضحية يف هذ� �لزو�ج �أ�ضا�ضًا �إىل 
جهلها بالقانون و/�أو �إىل �ل�ضغوط �لجتماعية لتربير فقد�ن �لعذرية. ويف حالت �أخرى، 
ل تلجاأ �لن�ضاء �إىل �لإبالغ عن �لغت�ضاب ب�ضبب �إجر�ء�ت �لتحري �لتي تفتقد �حل�ضا�ضية 

جتاه �لنوع و�لتي ينتهك خاللها حقهن يف �خل�ضو�ضية يف معظم �لأحو�ل.
ال�ضرف ■ جرائم 

 ل يت�ضمن �لقانون مو�د تن�ش بالتحديد على ما ي�ضمى “جر�ئم �ل�ضرف”؛ �إل �أن �ملادة 
17 من قانون �لعقوبات �مل�ضري، متنح �لق�ضاة �ل�ضلطة �لتقديرية لتخفيف �حلكم �لأ�ضلي 

بدرجتني �أدنى من �لعقوبة �ملن�ضو�ش عليها يف �لقانون با�ضم �لر�أفة.
املحارم ■ زنا 

يف حالة �غت�ضاب �مر�أة �أو طفلة بو��ضطة �أحد �أفر�د �لأ�ضرة، يربز �لت�ضاوؤل حول من يبلغ 
عن �حلالة، خا�ضًة لو كان �لقريب �لو�ضي هو �لذي �رتكب �جلرمية. ويحدد �لقانون فرتة 
تقدمي �لبالغ بثالث �ضنو�ت، وهو ما يعني �أن بع�ش �حلالت ل متثل �أبدً� �أمام �ملحاكم �إذ� 

مت �كت�ضافها بعد �ضنو�ت من �رتكاب �جلرمية.

اجلن�ضية، التحر�ش اجلن�ضي، واأ�ضكال اأخرى من العنف �ضد الن�ضاء ■  النتهاكات 
تنطبق كل من �ملو�د رقم )268( هتك عر�ش �إن�ضان بالقوة �أو �ضرع يف ذلك ورقم )278( 
كل من فعل عالنيًة فعاًل خماًل باحلياء، ورقم )279( كل من �رتكب مع �مر�أة فعاًل خماًل 
و�لتحر�ش  �جلن�ضي  �لنتهاك  حالت  على  �لعقوبات  قانون  من  عالنية  بغري  ولو  باحلياء 
�جلن�ضي. يتحدد �لعقاب وفقًا للمادة 268 يف �لأ�ضغال �ل�ضاقة ملدة ترت�وح بني ثالث و �ضبع 
�ضنو�ت، مع عقوبات �أكرب لزنا �ملحارم، وحينما يكون �ل�ضحايا من غري �لبالغني، تن�ش 
�ملادتان 278و 279 على “�لعقاب باحلب�ش مدة ل تزيد عن �ضنة وغر�مة ل تتجاوز ثلثمائة 

جنيه" .
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�ملتعلقة  �لقو�عد  من  يخلو  كما  �جلن�ضي،  للتحر�ش  تعريفًا  �لعقوبات  قانون  يت�ضمن  ل 
بو�ضائل �لإثبات؛ ومن ثم يلزم تكييف �جلرمية قانونيًا باعتبارها هتكًا للعر�ش ي�ضتدعي 
وو�ضائل  �ضهود،  و�ضهاد�ت  �أدلة،  من  �لغت�ضاب  حالت  تتطلبها  �لتي  نف�ضها  �لإجر�ء�ت 

�إثبات �أخرى مع كل �ل�ضعوبات �لتي تت�ضمنها.
■ تعوي�ش ال�ضحية

 ن�ضت �ملادة 251 من قانون �لإجر�ء�ت �جلنائية على تعوي�ش �ضحايا �لعنف �أو �لتعذيب، 
ولكن فقط يف حالة �إقامة دعوى جنائية مو�زية يف �ملحاكم وك�ضب �لق�ضية. وتعوق �لقو�عد 
�خلا�ضة بالأدلة، و�حلق يف �لتاأديب قدرة �لن�ضاء على �إقامة �لدعاوى وك�ضب �لق�ضايا يف 

�ملحاكم، وهو ما يجعل من �ل�ضعب عليهن �حل�ضول على تعوي�ش.
بالب�ضر ■ الجتار 

�إ�ضد�ر  مت  �أنه  من  �لرغم  على  حمددة،  جرمية  بالب�ضر  �لجتار  �مل�ضري  �لقانون  يعترب 
لعام   103 رقم  �لقانون  ومنها  �لظاهرة،  هذه  ملو�جهة  �جلديدة  �لقو�نني  من  جمموعة 
�ملعدل رقم  �لطفل  وقانون  �لعامة،  �لأماكن  لعام 1956 حول  و�لقانون رقم 371   ،1976
126 لعام 2008. كما ن�ش قر�ر رئي�ش �لوزر�ء رقم 1584 لعام 2007  على تاأ�ضي�ش �للجنة 
�لتن�ضيقية �لوطنية ملناه�ضة �لجتار بالب�ضر؛ وهو �لقر�ر �لذي �ضدر بو�ضفه تكليفًا بتطوير 
خطة وطنية ملو�جهة �لجتار بالب�ضر و�إعد�د تقرير �ضنوي حول �جلهود �لوطنية يف هذ� 

�ملجال.
هناك �ضرورة ملر�جعة �لت�ضريعات و�للو�ئح �لتنفيذية، �لتي تغطي �أ�ضكال �لجتار �ملتنوعة؛ 
فاإنه ينبغي �أن يحدد متخذو �لقر�ر�ت ما �إذ� كان ميكن �عتبار بع�ش �أ�ضكال �لزو�ج �ملبكر 
�أو �ملوؤقت �ضمن منظومة �لجتار بالب�ضر؛ وهو �لأمر �ل�ضائع �لذي ميار�ضه �لرجال �لأثرياء 
من �لبلد�ن �خلليجية �لنفطية. هذه �لزيجات لها طابع �ل�ضفقات �لتي يلعب فيها �لعن�ضر 
�ملايل دورً� �أ�ضا�ضيًا؛ كما توجد �لعنا�ضر �لقانونية للزو�ج من خليجيني ملدة �أيام �أو �ضهور. 

هنا ينبغي �أي�ضًا مر�جعة �لتعريفات و�لعقوبات �جلنائية.
العمل مكان  يف  والتحر�ش  ■ العنف 

 ل يتناول قانون �لعمل �لعنف و�لتحر�ش يف مكان �لعمل ب�ضفة حمددة �ضو�ء كان ج�ضديًا، 
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�أو نف�ضيًا،�أو لفظيًا، �أو جن�ضيًا. و تتعلق معايري �لنتهاكات يف مكان �لعمل مب�ضائل تاأديبية 
يتم �لتعامل معها من خالل جمموعة متدرجة من �لعقوبات وفقًا لطبيعة �لفعل؛ ويف حالة 
�رتكاب جرمية، يتم تطبيق تد�بري قانون �لعقوبات )كما يحدث مع �أي حالة من حالت 

�لنتهاك �جلن�ضي �أو �جل�ضدي(.
ول يت�ضمن قانون �لعمل �إجر�ء�ت خا�ضة بالإبالغ عن �لتحر�ش �جلن�ضي يف مكان �لعمل، 
�أو  �لزمالء،  �أو  �لعمل،  �أ�ضحاب  �نتقام  �حتمالت  من  حماية  باأي  �لن�ضاء  تتمتع  ل  كما 

�مل�ضرفني يف حالة �لإبالغ عن �لتحر�ش �جلن�ضي.
املبكر ■ الزواج 

بع�ش  رفعت  وقد  جن�ضي،  عنف  و  نف�ضي  وعنف  ج�ضدي  عنف  �ملبكر  �لزو�ج  عن  ينتج 
�إىل 18 �ضنة، مت�ضاويًا  �لتعديالت �حلديثة)قانون 126 لعام 2008(�ضن �لزو�ج للفتيات 
بذلك مع �ضن �لزو�ج عند �لذكور وفقًا ملا كان معموًل به قبل هذ� �لتعديل، وعلى �لرغم من 
هذ� �لإجناز، فان هناك فجو�ت يف �لقانون ميكن ��ضتغاللها لل�ضماح بالزو�ج �ملبكر، خا�ضًة 
يف �ملناطق �لريفية و�لقبلية. فبينما يطالب �لقانون بتو�فر �ضهادة ميالد ر�ضمية لإثبات 
�إد�رة  ت�ضنني ت�ضدرها  �ضهادة  �ل�ضن من خالل تقدمي  �إثبات  �أي�ضًا  �لزوجني، ميكن  �ضن 
�ضحية حكومية؛ ويف بع�ش �حلالت يقوم �ملوظفون يف هذه �لإد�ر�ت بتزوير �ل�ضهاد�ت، 
بالتفاق مع �أ�ضرة �لفتاة؛ كما ميكن �أن يثبت �لزو�ج يف بع�ش �ملحافظات و يعتد به لدى 
تقدمي �ضهادة من �ثنني من �لأقارب، كما هو �حلال �أحيانًا بني �لبدو، وبع�ش �لقبائل يف 
�لنوبه، و يف �لو�دي �جلديد، و�لبحر �لأحمر، ومر�ضى مطروح، و�ضيناء ويف حالت �أخرى.

العرفـي ■ الزواج 
مينح �لقانون حقوقًا حمدودة للن�ضاء يف �إطار �لزو�ج �لعريف، على �لرغم من �أن �لتعديالت
لعام  �لأ�ضرة  ي�ضمح قانون  و  �أو�ضاعهن،  �لتطور على  �أدخلت بع�ش  �لقانونية �لأخرية قد 
2001 بح�ضول �لن�ضاء �ملتزوجات عرفيًا على �لطالق وفقًا لل�ضروط �لعامة �لتي تنطبق على 
�لزو�ج �لر�ضمي، وميكن �إثبات وجود عالقة زوجية بطرق متعددة، من خالل �ملر��ضالت 
على �ضبيل �ملثال. �إل �أنه كثريً� ما ي�ضعب على �ملر�أة �إثبات وجود �لزو�ج، خا�ضةً يف حالة 
على  �لدليل  لإثبات  و��ضحة  قو�عد  غياب  يوؤدي  و  �لأ�ضلية.  �لعريف  �لزو�ج،  ورقة  فقد�ن 
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�لزو�ج، �إىل ترك �لقر�ر �لنهائي ل�ضلطة �لقا�ضي �لتقديرية. وب�ضفة عامة، تعاين �لن�ضاء 
�ملتزوجات عرفيًا من �ضعوبة تاأمني حقوقهن، كما �أنهن عر�ضة لعديد من �أ�ضكال �لعنف 

�لتي تتو�فر �أمام مو�جهتها جمالت قانونية و��ضعة.
امللكية ونقل  ■ الإرث 

وين�ضان  و�إجر�ء�ته،  �لإرث  قو�عد  �ملدين  و�لقانون  �ل�ضخ�ضية  �لأحو�ل  قانون  ينظم 
�أنه كثريً� ما ل  �إل  �لعقارية.  �مللكية  �لن�ضاء وطريقة تق�ضيم  بطريقة حمددة على ن�ضيب 
حت�ضل �لن�ضاء على مري�ثهن وفقًا للقانون، و�أنه ل توجد يف �لقانون مو�د جترم �إنكار �حلق 
يف �لإرث. هناك تقليد يف �لوجه �لقبلي يتمثل يف منح �لن�ضاء مبلغًا �ضغريً�، مقابل عدم 
�لأبوي  �خلط  يف  �لأ�ضرية  �لعقار�ت  على  �حلفاظ  �أجل  من  �لإرث  يف  بحقهن  مطالبتهن 
�إىل  �لو�ضول  ت�ضتطعن  ل  لأنهن  �ملبلغ  هذ�  قبول  على  �لن�ضاء  يجرب  ما  وكثريً�  لالأ�ضرة. 

�لعد�لة �أو حلقوقهن، ب�ضبب �ل�ضغوط �لجتماعية ، و�متد�د �إجر�ء�ت �لتقا�ضي.
وتو�ضيات عامة  ■ مالحظات 

و�إمنا 	• و�جلن�ضي،  �جل�ضدي  �لعنف  من  مبا�ضرة  حماية  مبنح  �لقانون  يكتفي  �أل  ينبغي 
�أي�ضًا �أن يوؤدي �إىل تفادي تز�يد �لعنف �لنف�ضي �ضد �لن�ضاء �ضو�ء حدث ذلك يف �ملجال 

�لعام �أو �خلا�ش.
�أو تخفيف �لعقوبات فيما 	• ي�ضري �لإخفاق يف تطبيق �لعقاب يف جمال �لعنف �لأ�ضري، 

ي�ضمى بجر�ئم �ل�ضرف، �إىل تغا�ضي �ملجتمع و�لدولة عن هذ� �لعنف؛ كما ي�ضاعد عدم 
معاجلة قو�نني �لعمل �لتحر�ش �جلن�ضي على ترك مرتكبيه مي�ضون يف غيهم بكل �أمان.

و�ضع 	• من  �لتخل�ش  على  �لن�ضاء  قدرة  من  �حلد  �إىل  �لأ�ضرة  قو�نني  يف  �لتمييز  يوؤدي 
تعانني فيه من �لنتهاكات، كما ي�ضع �لعر�قيل �أمام قدرتهن على �لوفاء باحتياجاتهن 

�ملالية هن و�أطفالهن )�لعنف �لقت�ضادي(.
يجب �لنظر يف كيفية تناول �لقانون �مل�ضري – بدءً� بالد�ضتور،  و�ضوًل �إىل �لقو�نني 	•

�لأ�ضا�ضية – م�ضاألة حقوق �لن�ضاء ب�ضفة عامة، وتوفري �حلماية من �لعنف �ضد �لن�ضاء 
ب�ضفة خا�ضة.
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�ضابعاً: العنف املجتمعي �ضد املراأة )التحر�ش اجلن�ضي(
تكتنفه �ضعوبات  �لتحر�ش �جلن�ضي،  �ملر�أة خا�ضة يف جمال  �لعنف �ضد  �إن تقدير حجم 
عديدة، فاإن �لإح�ضاء�ت �لر�ضمية كذ� �ل�ضتق�ضاء�ت �لبحثية يف هذ� �ملجال ل تك�ضف �إل 

عن جزء ب�ضيط جدً� من كم �ملمار�ضات �لفعلية �لتي تتم يف هذ� �خل�ضو�ش.
وبناًء على م�ضح كمي على عينة من 4408 من �لرجال و�لن�ضاء و�ل�ضباب حول �لعنف �ضد 
�جلن�ضي،  �لتحر�ش  يف  �ملتمثل  �ملجتمعي  بالعنف  يتعلق  فيما  وخا�ضًة   ،2009 عام  �ملر�أة 

فت�ضري نتائج �مل�ضح �إىل �أن:
يف 	• �أو  �ل�ضو�رع  يف  �ضو�ء  م�ضتمرة،  ب�ضفة  �جلن�ضي  للتحر�ش  تعر�ضن  �لإناث  �أغلبية   

بالإناث  مقارنًة  للتحر�ش  تعر�ضًا  �أكرث  �ضنًا  �لأ�ضغر  �لإناث  وتبدو  �لعامة؛  �ملو��ضالت 
�لأكرب �ضنًا.

ويتمثل �ملوقف �لعام للم�ضتجوبني من �لتحر�ش �جلن�ضي يف �ل�ضارع يف �إلقاء �للوم على 	•
�ضلوكهم،  يربر  ما  هناك  باأن  �لذكور  من  �ل�ضباب  �ضعر  كما  و�ضلوكهن؛  �لإناث  ملب�ش 
وكثريً� ما ت�ضمنت �إجاباتهم �خلا�ضة بحماية �لن�ضاء �لتحكم يف �ضلوك �لإناث وو�ضع 

�حلدود له، مثل �ل�ضيطرة على طريقة لب�ضها وحتركها مبفردها.
عرب �ل�ضباب من �لذكور، ب�ضفة عامة، عن مو�قف تت�ضم مبزيد من �ملحافظة باملقارنة 	•

و�ل�ضيطرة على  �لتحكم  �ضنًا من حيث �ملطالبة مبزيد من  �لأكرب  �ملتزوجني  بالرجال 
�لن�ضاء وو�ضع �لقيود على حركتهن و�ضلوكهن.

واإح�ضاءات ■ اأرقام 
�نت�ضار و��ضع ل�ضلوك �لتحر�ش �جلن�ضي يف �ضفوف معظم �ل�ضباب؛ فقد �أفاد ما يقرب 	•

من ثلثي �ل�ضبان غري �ملتزوجني، �أنهم حتر�ضو� لفظيًا بالفتيات يف �ل�ضو�رع. وبرر %81 
منهم �أن �لقيام بالتحر�ش ب�ضبب �إغر�ء �لفتيات لهم.

يف 	• تعر�ضت  �أج�ضادهن  �أن  �لفتيات  من   %22 و  �ملتزوجات  �لن�ضاء  من   %17 و�أفادت 
�ل�ضو�رع للم�ضات غري لئقة من ِقبل �لرجال.

للتحر�ش 	• تعر�ضن  �لالتي  �لن�ضاء  ن�ضبة  �أن  جند  �لنقل  و�ضائل  يف  للتحر�ش  بالن�ضبة 
�للفظي �أو �جل�ضدي يف و�ضائل �لنقل �أقل منها يف �ل�ضارع.

•	 %21 ن�ضبة  فهناك  �حلكومية،  و�ملكاتب  و�ملدر�ضة  �لعمل  مكان  يف  للتحر�ش  بالن�ضبة 
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تعر�ضن لتحر�ش لفظي يف �لعمل، و 6% تعر�ضن لتحر�ش ج�ضدي.
ن�ضبة 15% تعر�ضن للتحر�ش �للفظي يف �ملدر�ضة.	•
ن�ضبة 6% تعر�ضن لتحر�ش يف �ملكاتب �حلكومية.	•
ن�ضبة 1.1% تعر�ضن لتحر�ش لفظي يف �أق�ضام �ل�ضرطة.	•

يلي كما  كان  امل�ضتجوبني  لراأي  طبقاً  التحر�ش  وراء  ■  املنطق 
�لن�ضاء 	• �للوم على  �أُلقي  �ملر�أة و�ضريها، حيث  �ضيوعًا هو طريقة ملب�ش  �لأكرث  �ل�ضبب 

حتى من ِقبل �لن�ضاء �ملتزوجات و�لفتيات غري �ملتزوجات. 
ن�ضبة 73% من �لفتيات ترى �أن غياب �لأخالقيات يف �ضفوف �ل�ضبان �لذكور هو �ل�ضبب.	•

التحر�ش من  الإناث  حماية  كيفية  حول  ■  اآراء 
�أفادت �لأغلبية من �لن�ضاء و�لرجال �ملتزوجني، �أن على �لن�ضاء �إرتد�ء مالب�ش �أكرث ح�ضمة.

�حرت�م تعاليم �لدين ورفع �لوعي من خالل �لإعالم و�مل�ضاجد و�لكنائ�ش %50.	•
�إ�ضد�ر قانون %42	•
توفري و�ضائل نقل منف�ضلة لالإناث %39	•
�أهمية وجود �أمني %22.	•
منع �لفتيات �خلروج مبفردهن خا�ضًة بالليل 2- %13	•

ال�ضحية اإبالغ  عدم  ■  اأ�ضباب 
 يقدر �لباحثون يف م�ضر �أنه ل يتم �إبالغ �ل�ضلطات ملا يقرب من 98% من حالت �لغت�ضاب 
و�لنتهاك �جلن�ضي، وقد �أفاد �أحد �ملر�كز �لبحثية �أن من بني 2500 حالة �أبلغن �ملركز عن 

تعر�ضهن للتحر�ش �جلن�ضي، هناك 12% فقط قمن بت�ضجيل �ضكوى يف �ل�ضرطة.
بع�ضها  مور�ش �ضدها،  �لذي  �لعنف  على  �لتكتم  �إىل  �ملر�أة  تدفع  �أ�ضباب عديدة  وهناك 
يرجع �إىل �أ�ضباب دينية وبع�ضها يرجع �إىل �أ�ضباب �جتماعية �أو �قت�ضادية �أو غريها من 

�لأ�ضباب، و�أهم هذه �لأ�ضباب ما يلي:
1.   �ل�ضحية تعتربها من �ملمار�ضات و�لعتد�ء�ت �لب�ضيطة �لتي ل ت�ضتدعي �لإبالغ عنها.

2.  �ل�ضحية ت�ضت�ضعر �حلرج حال �لإبالغ عنها، خا�ضًة تلك �ملمار�ضات �لتي تتعلق بال�ضرف 
�أو �ل�ضمعة.
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3.  �نعد�م �لثقة يف �جلهاز �لأمني يف �لتعامل مع مثل هذه �لنوعية من �ل�ضكاوي.
4.  تفادي معاملة غري لئقة متوقعة من رجل �ل�ضرطة �ملخت�ش بتلقي �لبالغ، رمبا ي�ضل 

�إىل درجة �لتحر�ش �أو �لزدر�ء.
5.  خ�ضية �نتقام �جلاين �أو مرتكب �جلرمية حال تقدمي بالغ �ضده.

�لتعر�ش  حالة  يف  �لعمل(  من  )�لطرد  �لوظيفة  على  �ل�ضلبية  �لتد�عيات  من  6.  �خلوف 
للتحر�ش يف �لعمل.

7.  حر�ش �ملر�أة على �لبقاء يف �لوظيفة �لتي ت�ضغلها، وبالتايل فاإنها قد تتغا�ضى �أو تتالفى 
�ل�ضغوط �لتي متار�ش �ضدها من ِقبل �أ�ضحاب �لأعمال �أو روؤ�ضاء �لعمل.

■ التو�ضيات
1.  مر�جعة �لقو�نني و�لت�ضريعات �لتي تناولت �لعنف �ضد �لن�ضاء.

2.  �إ�ضد�ر قانون �ضارم حلماية �لإناث من جميع �أ�ضكال �لعنف �جل�ضدي و�لنف�ضي د�خل 
�لأ�ضرة، ويف مكان �لعمل، ويف �ملجتمع؛ يحافظ على حقوق �ل�ضحايا ويعاقب مرتكبيه. 
يجب �أن تنظر هذه �لت�ضريعات �إىل �لعنف �لأ�ضري، باعتباره جرمية ُترتكب �ضد �ملجتمع 
ككل، ولي�ش باعتباره �ضاأنا خا�ضًا، و�لعمل على �إ�ضر�ك �لن�ضاء يف بلورة �لقو�نني، خا�ضًة 

تلك �لتي توؤثر على �أو�ضاعهن.
وي�ضع معايري  �لتحر�ش �جلن�ضي،  لفعل  تعريفًا وجترميًا  يت�ضمن  قانون جديد  3.  �إ�ضد�ر 

�لتدليل على حدوثه.
4.  ينبغي �أن مُينح �ضباط �ل�ضرطة �لذين يعملون يف �ل�ضارع �ضلطة تلقي �لبالغات مبا�ضرًة 
بدًل من �أن يحدث ذلك فقط يف �أق�ضام �ل�ضرطة؛ وميكن ��ضتخد�م ��ضتمار�ت م�ضممة 
ت�ضجيل  يجب  كما  �ملرورية(.  �ملخالفات  يف  ت�ضتعمل  �لتي  تلك  لذلك)مثل  خ�ضي�ضًا 
�لبالغات يف �ضجالت خا�ضة باأق�ضام �ل�ضرطة، حتى يخ�ضع �ملنتهكون للعقاب يف حالة 
�لتكر�ر؛ ذلك �أنه يتعني �أن متثل حالة ت�ضجيل �ل�ضكوى للمرة �لثانية �أ�ضا�ضًا كافيًا لرفع 

دعوى �ضد �ملرتِكب.
ِقبل  من  �لتنفيذ  حمل  �لقانون  لو�ضع  �ل�ضالبة  للممار�ضات  معيقة  �إجر�ء�ت  5-  تبني 

�ل�ضباط، مثل �لمتناع عن ت�ضجيل �لبالغ، �أو �لتعاون مع �ملرتِكب �ضد �ل�ضحية.
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6.  رفع وعي �لرجال و�لن�ضاء و�ل�ضباب من �جلن�ضني، بتعاليم �لدين �لإ�ضالمي، وينبغي �أن 
يتم ذلك يف جميع �مل�ضاجد ومن خالل �لتليفزيون وو�ضائل �لإعالم.

عر�ش  من  بدًل  و�لرجال،  للن�ضاء  �ملت�ضاوية  �حلقوق  على  �لإعالمية  �لرب�مج  7.  تركيز 
عالقات  تقدمي  �لرب�مج  على  �أن  ذلك  �لن�ضاء؛  �ضد  �لعنف  من  ��ضتفز�زية  م�ضاهد 
�لأ�ضقاء و�ملعارف  و�أطفالهم، وبني  �لأهل  �لأزو�ج، وبني  �ملتبادل بني  تت�ضم بالحرت�م 

و�لأ�ضدقاء.
و�تخاذ  �لتعليمية،  و�ملوؤ�ض�ضات  �ملو��ضالت  وو�ضائل  �ل�ضو�رع  �لأمنية يف  �ملر�قبة  8.  زيادة 
�خلطو�ت �لعملية للحد من �لعنف �ملجتمعي، مبا يف ذلك �لتحر�ش بالإناث يف �لأماكن 

�لعامة.
�لعنف  حالت  يف  و�لتحقيق  ل�ضتقبال  �ل�ضرطة  مر�كز  يف  متخ�ض�ضة  وحد�ت  9.  �إن�ضاء 

�ملنزيل، و�لعتد�ء �جلن�ضي ومزودة باملوظفني �ملدربني.
10.  �لنهو�ش بجميع �خلدمات �ملحلية �ملقدمة للن�ضاء �ضحايا �لعنف، ورفع �لوعي حول 
�لفو�ئد �لتي توفرها تلك �خلدمات؛ و�إىل جانب �خلدمات �ملقدمة لل�ضحايا، يجب 
�لعنف  �إيقاف  كيفية  �لوعي حول  ورفع  �لإر�ضاد  توفري  �لوقائية  �لأن�ضطة  تت�ضمن  �أن 

وحماية �لن�ضاء، �ىل جانب �لتد�عيات �لقانونية �لتي �ضيتعر�ش لها مرتكبو �لعنف.
11.  �إجر�ء حتليالت وبحوث �إ�ضافية حول �أ�ضكال حمددة من �لعنف �ضد �لن�ضاء، وعمليات 
�لتدخل �لالزمة. وينبغي جتميع �مل�ضوح �لدميوغر�فية و�ل�ضحية، و�لبيانات �ملتعلقة 
جمال  يف  �لتقدم  وتقييم  �لجتاهات  ر�ضد  �أجل  من  منتظمة،  بطريقة  باجلر�ئم 
مناه�ضة �لعنف �ضد �لن�ضاء؛ كما يتعني تو�فر جميع جمموعات �لبيانات للباحثني، 

حتى يقومو� بتحليل �ملعلومات �لتي تفيد �ضانعي �ل�ضيا�ضات.
12.  �إطالق حمالت يف م�ضر تتناول �لعنف �ضد �لن�ضاء، مع ��ضتهد�ف �جلمهور �لعام من 
ناحية وفئات فرعية حمددة من �ل�ضكان، من خالل �عتماد ��ضرت�تيجيات �ت�ضالية 
خمتلفة )مثل �لتوجه �إىل رجال �لدين يف �مل�ضاجد و�لكنائ�ش، و�لرجال ب�ضفة عامة 
يف �أماكن �لعمل، و�لن�ضاء من خالل �لرب�مج �لن�ضائية يف و�ضائل �لإعالم، �أو بو��ضطة 

�ملنظمات �لن�ضائية، و�لفتيان و�لفتيات يف �ملد�ر�ش �لدينية �أو �لعامة ، �إلخ(.
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13.  تخ�ضي�ش �لتمويل �لالزم ملناه�ضة �لعنف �ضد �لن�ضاء، ويتعني �أن تتحمل �لدولة بكل 
لو�ضع  �لدولة،  �ملخ�ض�ضات من ميز�نية  �لالزمة، وحتديد  �ملو�رد  توفري  موؤ�ض�ضاتها 

�آليات مناه�ضة �لعنف �ضد �لن�ضاء حمل �لتنفيذ.
جمال  يف  و�لفاعلني  �ل�ضيا�ضات  �ضانعي  �ضفوف  يف  �لن�ضاء  �ضد  بالعنف  �لوعي  14.  رفع 
�لقانون. و�لعمل على تعميق وعى كبار �مل�ضئولني و�ضانعي �ل�ضيا�ضات و�ملعلمني بحقوق 
�لإن�ضان وحقوق �لن�ضاء، من خالل تقدمي �لتدريب �ملنا�ضب لكل من يتعامل مع �ضحايا 
�لعنف، مبن يف ذلك رجال �لأمن �لر�ضميون، ورجال �ل�ضرطة، و�ملوظفون يف �لنظام 
�لطبية،  �خلدمات  جمالت  ويف  �لجتماعية،  �خلدمة  على  و�لقائمون  �لق�ضائي، 
�أن يركز هذ� �لتدريب على  و�ملحامون، و�ملهنيون يف �ملنظمات غري �حلكومية، على 
�أبعاد �مل�ضكلة وتد�عياتها ، وي�ُضهم يف تغيري �لقيم، ويرفع قدرة هذه �لأطر�ف على 

تقدمي �مل�ضاعدة �لفعالة، �لتي حتافظ على كر�مة �لن�ضاء وحقوقهن.
و�ل�ضت�ضار�ت  �لقانونية  �مل�ضاعدة  تقدم  �لتي  للن�ضاء  �لإيو�ء  بيوت  عدد  15.  م�ضاعفة 

�لنف�ضية و�لجتماعية، و�لعالج �لطبي، وتوفري �لتدريب للعاملني يف هذه �لبيوت.

ثامناً: املعاجلة الإعالمية لق�ضايا العنف �ضد الن�ضاء
املطبوع ■ الإعالم 

�ملطبوعة حول  �لإعالمية  �لتغطية  �أن 29% فقط من  �إىل  �لإعالمي  �لتحليل  نتائج  ت�ضري 
�ملقالت  فاإن عدد  �ملجتمعي،  �لعنف  �إىل  وبالنظر  �لعنف �ضدهن.  تتناول  �لن�ضاء  ق�ضايا 
يف �لإعالم �ملطبوع ل يعك�ش تغطية متعمقة �أو حمالت منتظمة ملناه�ضة خمتلف �أ�ضكال 
�لعنف �ضد �لن�ضاء؛ بل �إن �أغلبية �لتغطية ذ�ت طابع م�ضتت، وتاأتي رد فعل على �أحد�ث 
ز�ل  ما  �ملطبوع  �لإعالم  �لعامة.  لالأحد�ث  �لتغطية  من  جزءً�  بو�ضفها  تقدم  �أو  معينة، 
يتناول ق�ضايا �لعنف �لأ�ضري برتدد، ويتغا�ضى عن �لإ�ضارة �إىل �لق�ضايا �مل�ضكوت عنها 

�أو �لتي ينبغي عدم �لقرت�ب منها.
ونادرً� ما يتناول �لإعالم �ملطبوع �أ�ضكال �لعنف �ملنت�ضرة يف �ضفوف �لطبقات �لجتماعية 
�لأفقر، مثل �لتحر�ش �جلن�ضي يف �مل�ضانع و�حلقول، وزنا �ملحارم يف �لع�ضو�ئيات، و�لإجتار 

بالفتيات من خالل ما ي�ضمى بزيجات �ل�ضيف.
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�إىل �لعنف �لأ�ضري  ل يقدم �لإعالم �ملطبوع جمموعة و��ضعة من �حللول �ضو�ء بالن�ضبة 
�أو �لعنف �ملجتمعي؛ وبدًل من هذ�، �كتفى �لإعالم �ملطبوع باملطالبة بف�ضل �لن�ضاء عن 

�لرجال يف �ملو��ضالت �لعامة من �أجل �لتقليل من �لتحر�ش �جلن�ضي.
التليفزيونية" املرئي"الربامج  ■   الإعالم 

مو�ضوع  �لن�ضاء  ق�ضايا  تتناول  �لتي  �لتليفزيونية  �لرب�مج  عينة  من   %20 ن�ضبة  ت�ضمنت 
�لعنف  �أ�ضكال  جميع  مناه�ضة  يدعم  مبوقف  �مل�ضري  �لتليفزيون  بر�مج  تت�ضم  �لعنف؛ 
عامة،  ب�ضفة  �لعنف  لنت�ضار  كنتيجة  �لأ�ضري  �لعنف  ت�ضوير  يتم  �أنه  �إل  �ملجتمعي، 

و�لبطالة، و�لتحلل �لأ�ضري، من دون �قرت�ح �حللول �أو ت�ضجيع �ملجتمع على مناه�ضته.
الإذاعية" امل�ضموع"الربامج  ■ الإعالم 

قامت �لرب�مج �لإذ�عية بتغطية �لتمييز و�لعنف �ملجتمعي، و�لعنف �لأ�ضري بطريقة �ضبه 
مت�ضاوية؛�أما بالن�ضبة �إىل �لعنف �لأ�ضري، فركزت �لرب�مج �لإذ�عية على جمموعة و��ضعة 
�لأزو�ج،  �لذي ميار�ضه  �للفظي  و�لعنف  �لطفلة،  معاملة  �ضوء  �أهمها:  كان  �لق�ضايا،  من 

وختان �لإناث.
والتليفزيونية الإذاعية  ■ الدراما 

ي�ضري حتليل �لدر�ما �لإذ�عية و�لتليفزيونية �إىل �أن �لعنف �ضد �لن�ضاء ي�ضكل ق�ضية بارزة 
حيث �أنه من �أهم �لأ�ضباب يف ن�ضوب �لنز�ع، خا�ضة �لعنف �لأ�ضري.

�لن�ضاء  ت�ضوير  يتم  ما  كثري�  �أنه  �إىل  �لعنف  تتناول  �لتي  للدر�ما  �لكيفي  �لتحليل  ي�ضري 
�لعنف �ضدهن.  و�أن هناك ما يربر ممار�ضة  �لأ�ضري،  �لتحلل  باعتبارهن م�ضئولت عن 
�لن�ضاء  �ضد  �لعنف  ق�ضايا  �لتي عاجلت  �لدر�مية  �مل�ضل�ضالت  من  �أقلية  وجدت  �أنه  غري 
بطريقة �إيجابية؛ فعلى �ضبيل �ملثال، تناول م�ضل�ضل “ق�ضية ر�أي عام” مو�ضوع �لتحر�ش 

�جلن�ضي و�لنتهاكات �جلن�ضية بطريقة متعاطفة مع �ل�ضخ�ضية �لن�ضائية.
الن�ضاء �ضد  العنف  من  بالإعالم  العاملني  ■  موقف 

�أقر �أغلبية �ل�ضحفيني �ملمثلني لالإعالم )�ملطبوع و�مل�ضموع و�ملرئي( بانت�ضار �لعنف �ضد 
�أ�ضافو�  �أنهم  �إل  للم�ضكلة.  �لإعالم  تناول  بطريقة  �لنهو�ش  وباأهمية  �ملجتمع  �لن�ضاء يف 
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�أنه كثريً� ما يتم عن ق�ضد عدم تناول هذه �لق�ضية بطريقة كافية خوفًا من �خلو�ش يف 
يتم تقدمي  �أنه  �لإعالم �ملطبوع  مو�ضوعات م�ضكوت عنها �جتماعيًا. كما لحظ �ضحفيو 
بع�ش �حلالت �ملحددة من �لعنف �ضد �لن�ضاء بطريقة مثرية جلذب �نتباه �لقارئ دون 

�لنتباه �إىل �لإطار �لجتماعي �لأو�ضع �لذي يحدث فيه �لعنف.
م�ضادر  ميتلكون  ل  �أنهم  �إىل  و�لتليفزيون  �لإذ�عة  �حتاد  يف  �لذكور  �لإعالميون  �أ�ضار 
من  �أن  �لإعالميون  ويقر  �لن�ضاء؛  �ضد  �لعنف  حول  معلومات  على  �حل�ضول  لهم  تخول 
�ضاأن �ملوؤ�ض�ضة �لإعالمية �لتاأثري بعمق فى �جتاهات �لر�أي �لعام؛ ومن ثم، ميكن �أن يقوم 
بالتو�زي مع  �لعمل  �لن�ضاء من خالل  �لعنف �ضد  تناول ق�ضية  �إيجابي يف  بدور  �لإعالم 
�لتي  �ملدين  �ملجتمع  وموؤ�ض�ضات  و�لكتاب،  و�جلامعات،  �ملد�ر�ش،  مثل  �أخرى،  موؤ�ض�ضات 

تعمل يف جمال �لدفاع عن حقوق �لإن�ضان.
عامة ■  تو�ضيات 

بناء قدر�ت �خلرب�ء يف جمال �لإعالم حول تناول �لعنف �ضد �لن�ضاء.	•
رفع �لوعي حول ق�ضايا �لعنف �ضد �لن�ضاء من خالل و�ضائل �لإعالم و�لت�ضال.	•
تطوير �إ�ضرت�تيجية �إعالمية ملناه�ضة �لعنف �ضد �لن�ضاء ت�ضتند �إىل �حلق �لإن�ضاين يف 	•

�لعي�ش دون �لتعر�ش للعنف، م�ضاحبة بخطة عملية لتطبيقها.
يجب على �لإعالم �أن ينظر �إىل �لعنف �ضد �لن�ضاء باعتباره ق�ضية جمتمعية لها �أبعاد 	•

تتعلق  ق�ضية  لي�ش  و  �لإن�ضان  بحقوق  متعلقة  ونف�ضية  وثقافية  و�جتماعية  �قت�ضادية 
بالن�ضاء فقط.

تا�ضعاً: خدمات �ضحايا العنف
�لطبي،  �لدعم  على  و�حل�ضول  �لإيو�ء،  لبيوت  �لو�ضول  �إىل  �ملعنفات  �لن�ضاء  حتتاج 

و�لنف�ضي، وعلى �مل�ضاعدة �لقانونية وخدمات �أخرى.
الإيواء ■  بيوت 

 هناك حاليًا ثمانية بيوت �إيو�ء للن�ضاء )�ضحايا �لعنف( على م�ضتوى م�ضر؛ منها �ضبعة 
و�حد  وبيت  �لجتماعي،  �لت�ضامن  وز�رة  عليها  و�لإ�ضر�ف  بتاأ�ضي�ضها  قامت  �إيو�ء  بيوت 
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حكومية.  غري  ن�ضوية  منظمة  وهي  �ملر�أة،  ونهو�ش  تنمية  جمعية  �أ�ض�ضته  م�ضتقل  لالإيو�ء 
�أي ما يعادل حو�يل �ضرير  �إجمايل عدد �لأ�ضرة يف كافة بيوت �لإيو�ء 214 �ضرير،  ويبلغ 
و�حد لكل 380.000 من �ضكان م�ضر؛ هذ�، بينما ت�ضري جمموعة خرب�ء �ملجل�ش �لأوروبي 
حول مناه�ضة �لعنف �ضد �لن�ضاء �إىل �أنه ينبغي تو�فر ما ل يقل عن مكان و�حد يف كل بيت 

�إيو�ء لكل 7.500 من �ل�ضكان.
يوجد بيتان لالإيو�ء يف �لوجه �لبحري)�لإ�ضكندرية و�ملن�ضورة(، وثالثة يف �لقاهرة �لكربى 
)�لفيوم،  �لقبلي  �لوجه  وثالثة يف  و�لقليوبية(،  وم�ضر �جلديدة،  �أكتوبر،  )�ل�ضاد�ش من 
وبني �ضويف، و�ملنيا(، تخلو كل من �ضيناء، ومنطقة �لقنال، و�ملنطقة �لو�قعة ما بعد �ملنيا 

يف �لوجه �لقبلي من �أي بيوت لالإيو�ء.
عدد قليل جدً� من �لن�ضاء �ضحايا �لعنف يف م�ضر يلجاأن �إىل بيوت �لإيو�ء �لتي تبقى خاوية 
من �ل�ضكان لفرت�ت ممتدة من �لزمن. يعزي مديرو بيوت �لإيو�ء هذ� �لو�ضع �إىل جمموعة 
متد�خلة من �لعو�مل تت�ضمن غياب �إجر�ء�ت �حلماية �ملنا�ضبة، �أو �لت�ضريعات �لتي حتمي 
بالقو�عد  �ملتعلقة  و�مل�ضكالت  �لأبوية،  �لثقافة  وهيمنة  �لأ�ضري،  �لعنف  �ضحايا  �لن�ضاء 

�خلا�ضة باإد�رة تلك �لأماكن، وغياب �لوعي �أو �ملعلومات حول وجود بيوت لالإيو�ء.
الطبية ■  اخلدمات 

مع  عامة  ب�ضفة  يتعاملون  �أنهم  �إىل  �ل�ضحية  و�لوحد�ت  �مل�ضت�ضفيات  يف  �ملهنيون  �أ�ضار 
حالت �ضحايا �لعنف �لأ�ضري، �إل �أنهم لحظو� غياب خدمات متخ�ض�ضة يف �مل�ضت�ضفيات 
و�لوحد�ت �ل�ضحية ل�ضحايا �لعنف �لقائم على �أ�ضا�ش �لنوع، فيما عد� خدمات �لطو�رئ 
�لتي تقدم عمومًا لأي �مر�أة بحاجة �إىل عناية طبية. كما لحظو� �أنه ل توجد لو�ئح �إد�رية 

�أو بروتوكولت موجهة بطريقة خا�ضة �إىل �ضحايا �لعنف من �لن�ضاء.
املجتمع و�ضحة  الأ�ضرة  ■  تنظيم 

 توظف وز�رة �ل�ضحة حاليًا ما يقرب من 15.000 ر�ئدة ريفية موزعة على �ملناطق �لريفية 
و�حل�ضرية على �متد�د جميع حمافظات م�ضر. ت�ضري �ملقابالت مع �لر�ئد�ت �لريفيات 
�إىل �أنه كثريً� ما يكّن �أول من ي�ضمع عن حالت �لعنف �ضد �لن�ضاء، و تلجاأ �إليهن �ل�ضحايا 
حينما يو�جهن �مل�ضكالت. �إل �أنهن �أفدن �أي�ضًا عن حمدودية �ملعلومات �لتي يحملونها حول 
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كيفية �لتعامل مع �لن�ضاء �ضحايا �لعنف، �أو حول �خلدمات �ملنا�ضبة �لتي ميكن �إحالتها 
�إليهن.

ال�ضاخنة الهاتفية/اخلطوط  امل�ضاعدة  خطوط  ■  خدمات 
من بني 85 منظمة غري حكومية م�ضتجوبة، تبني �أن هناك خطًا �ضاخنًا و�حدً� يعمل على 
تركز  �متد�د م�ضر.  �لوقت على  تعمل جزءً� من  �أخرى  و�أربعة خطوط  �ضاعة،  مدى 24 
�لأحو�ل  �أو  بالتمييز،  يتعلق  فيما  �لقانونية  �مل�ضاعدة  توفري  على  �خلطوط  هذه  �أغلبية 
�لوحيد  �ضاعة(وهو   24 يعمل  )�لذي  �لندمي  ملركز  �ل�ضاخن  باإ�ضتثناء �خلط  �ل�ضخ�ضية، 
من نوعه يف �لبالد �لذي يركز كل جهده على خدمة �لن�ضاء �ضحايا �لعنف؛ وهناك ثالثة 
خطوط فقط تقدم فعليًا �ل�ضت�ضار�ت للن�ضاء �ضحايا �لعنف، �إل �أن جميعها يقدم و�ضائل 
لالإحالة �إىل خدمات �أخرى. و من �ضمن �خلطوط �خلم�ضة، هناك �ثنان فقط هما �للذ�ن 
�ل�ضاخن  و�خلط  �ملر�أة،  �ضكاوى  مكتب  وهما  �جلمهورية  م�ضتوى  على  �خلدمات  يقدمان 

ملركز �لندمي.
ال�ضتماع/الإر�ضاد ■  خدمات 

�ل�ضخ�ضية  �ل�ضتماع/�لإر�ضاد  خدمات  تقدم  �لتي  �حلكومية  غري  �ملنظمات  عدد  بلغ 
ثمانية؛ وقد كان مركز �لندمي لتاأهيل �ضحايا �لعنف هو �أول مركز من مر�كز �ل�ضتماع 
�لثمانية و �لذي تاأ�ض�ش يف عام 2001 لتلبية �حتياجات �لن�ضاء �ضحايا �لعنف، ومعاجلتهن، 
�ملنظمات غري  �إىل  �لتي ميتلكها  بنقل �خلرب�ت  بعد  فيما  قام  ثم  �إليهن؛  �لدعم  وتقدمي 
�حلكومية �لأخرى من خالل تطوير �لأدلة و�خلطوط �لإر�ضادية، وعقد �لدور�ت �لتدريبية 
حتى تتمكن �ملنظمات غري �حلكومية من تاأ�ضي�ش مر�كز �ل�ضتماع �خلا�ضة بها يف �ملناطق 
�ملختلفة على �متد�د م�ضر. و تقدم �ملنظمات- �إىل جانب خدمات �ل�ضتماع - خدمات 

�لإحالة و�لتحويل �إىل �لأطباء �لنف�ضيني و�خلرب�ء �لقانونيني.

الأ�ضرية ال�ضت�ضارات  ■  خدمات 
تقوم وز�رة �لت�ضامن �لجتماعي حاليًا بتمويل �ملنظمات غري �حلكومية �ملحلية لإد�رة 183 
مكتبًا لال�ضت�ضار�ت �لأ�ضرية على �متد�د جميع حمافظات م�ضر، مع �أن �لعنف �ضد �لن�ضاء 
�ل�ضت�ضار�ت  مكاتب  تتاألف  �ملكاتب.  هذه  �إىل  بالن�ضبة  �لأ�ضا�ضية  �لهتمام  بوؤرة  ميثل  ل 
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جزء  للعمل  نف�ضي/ة  وطبيب/ة  دينية،  وقيادة  �جتماعي/ة،  �أخ�ضائي/ة  من  �لأ�ضرية 
�لأ�ضر  مع  �ملكاتب  تلتقي هذه  ما  كثريً�  �لوقت.  للعمل جزءً� من  �لوقت، وحمامي/ة  من 
لالأزو�ج  �لر�ضمية  غري  �ل�ضت�ضار�ت  تقدمي  �أو  �لأ�ضرية،  �مل�ضكالت  حل  على  مل�ضاعدتهم 
�أما  �لأمر.  بهذ�  �ملتعلقة  و�حلقوق  �لقانونية  �لإجر�ء�ت  حول  �لطالق  يف  يفكرون  �لذين 
تتعلق  �أمور  يف  �لو�ضاطة  بدور  �ملكاتب  هذه  فتقوم  �أ�ضاًل،  �ملطلقني  �لأزو�ج  �إىل  بالن�ضبة 
بروؤية �لأطفال، و�لنفقة �خلا�ضة بهم؛ �إل �أنه مع حلول مكاتب �لو�ضاطة يف حماكم �لأ�ضرة، 

فقد ت�ضاءل دور مكاتب �ل�ضت�ضار�ت �لأ�ضرية.

القانونية ■  اخلدمات 
قام �ملجل�ش �لقومي للمر�أة بتاأ�ضي�ش مكتب �ل�ضكاوى يف عام 2002 من �أجل تلقي �ل�ضكاوى 
�لتي تتعلق بالتمييز �ضد �لن�ضاء، مبا يف ذلك �لعنف �ضد �لن�ضاء. و تتعلق �ل�ضكاوى �أ�ضا�ضًا 
�ل�ضخ�ضية،  �لأحو�ل  جمالت  ويف  �لعمل،  مكان  يف  �لنوع  �أ�ضا�ش  على  �لقائم  ًبالتمييز 
تعجزن  �لالتي  �لفقري�ت  للن�ضاء  يوفر  كما  �أخرى.  وق�ضايا  و�ملري�ث،  �لأ�ضري،  و�لعنف 
�لعنف  �لقانونية �ملجانية. وعند تناول م�ضاألة  �أمام �ملحاكم �خلدمات  عن رفع �لدعاوى 
�ملنظمات غري  �لت�ضامن �لجتماعي ومع  وز�رة  �ل�ضكاوى مع  يتعاون مكتب  �لن�ضاء،  �ضد 
�حلكومية لإحالة �ل�ضحايا �إىل بيوت �لإيو�ء عند �حلاجة �إىل ذلك. هذ�، وقد تلقى مكتب 
متنوعة  �أمور  حول  و��ضتف�ضار  �ضكوى   20.000 من  يقرب  ما   2009 عام  حتى  �ل�ضكاوى 
وتنفيذ  بالعمل،  متعلقة  وم�ضكالت  �ل�ضخ�ضية،  بالأحو�ل  خا�ضة  ق�ضايا  �أ�ضا�ضًا  ت�ضمنت 
�لأحكام �لق�ضائية، ومعا�ضات �لتاأمينات �لجتماعية، و�لعنف، و�ملو�طنة؛ كما ين�ضط هذ� 

�ملكتب يف جميع حمافظات م�ضر.
�أي  �لقانونية،  �ل�ضت�ضار�ت  �مل�ضتجوبة  �ملنظمات  من  حكومية  غري  منظمة   20 وتقدم 
�ل�ضت�ضار�ت �ملبا�ضرة و�ملحددة للن�ضاء �لالتي تو�جهن م�ضكالت قانونية، وكيفية �لتعامل 
مع هذه �مل�ضكالت؛ و�أخريً� يقدم ما يزيد قلياًل على ن�ضف هذه �ملنظمات )11( �لتمثيل 
�ملنظمات على ق�ضايا  لهذه  �لقانونية  تركز �خلدمات  �ملحاكم. وعادة ما  �أمام  �لقانوين 

�لطالق، وح�ضانة �لأطفال، و�لإ�ضكان، �لخ. 
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ويعد حجم �خلدمات �لقانونية �لتي ت�ضتطيع �ملنظمات غري �حلكومية توفريها حمدودً� 
�لر�ئدة يف هذ�  �أكرث �ملنظمات  �لقاهرة �لكربى. ومن  و�أغلبها يرتكز يف  �إىل حد كبري، 
�ملجال، ن�ضري �إىل مركز ق�ضايا �ملر�أة �مل�ضرية، وجمعية �لنهو�ش وتنمية �ملر�أة، و�ملركز 

�مل�ضري لق�ضايا �ملر�أة.
والوقائية الدفاعية  ■  ال�ضرتاتيجيات 

�ل�ضرت�تيجيات  تعد  �لأ�ضري،  �لعنف  �ضحايا  �إىل  �ملقدمة  �حلماية  خدمات  جانب  �إىل 
�لوقائية جزءً� ل يتجز�أ من عملية تناول �لعنف �ضد �لن�ضاء؛ وقد �أكد عديد من �ملنظمات 
و�ملقابالت )�لبالغ عددها 85 منظمة( على  �ملناق�ضات  �ضاركت يف  �لتي  غري �حلكومية 
�جلهود �لتي متت لرفع �لوعي �ملجتمعي حول �تفاقية �إلغاء كل �أ�ضكال �لتمييز �ضد �ملر�أة؛ 
بالعنف  �خلا�ضة  و�ملبادر�ت  �لأن�ضطة  باأن  �أقرو�  �حلكومية  غري  �ملنظمات  ممثلي  �أن  �إل 
�ضد �لن�ضاء ظلت متفرقة وم�ضتتة. ومع ذلك، هناك بع�ش �حلمالت �لدفاعية �لتي قامت 
بها �ملنظمات خالل �ل�ضنو�ت �لقليلة �ملا�ضية، منها �حلملة �ضد �لتحر�ش �جلن�ضي �لتي 
« �لتي  �أو متييز  �أطلقها �ملركز �مل�ضري حلقوق �ملر�أة، وحملة »�حلياة ممكنة دون عنف 
من  مببادرة  �ل�ضرف  جر�ئم  حول  و�حلملة  �لعنف،  �ضحايا  لتاأهيل  �لندمي  مركز  قادها 
�لقائم على  �لعنف  �لعربية حول  �ملر�أة  �ملر�أة �مل�ضرية، ومبادرة لر�بطة  موؤ�ض�ضة ق�ضايا 

�أ�ضا�ش �لنوع، �ضمن �أن�ضطة �أخرى.
يقوم عدد من �لهيئات �حلكومية - خا�ضة وز�رة �لت�ضامن �لجتماعي و�ملجل�ش �لقومي 
توفري �خلدمات  بن�ضاط كبري يف   - �ملنظمات غري �حلكومية  للمر�أة، وعدد حمدود من 
�ملتاحة حاليًا  �أن �خلدمات  �لن�ضاء. غري  �لعنف من  �إليها �ضحايا  �لتي حتتاج  �لأ�ضا�ضية 
و�لتحديات  �لق�ضية  حجم  �إىل  نظرً�  للغاية،  حمدودة  ز�لت  ما  �لعنف  �ضحايا  ًللن�ضاء 
– غري حمل  – خا�ضة بيوت �لإيو�ء  �لتي تو�جهها. ويف حني تبدو بع�ش هذه �خلدمات 
��ضتخد�م، �إل �أن ذلك ل يعني عدم �لحتياج �إليها؛ ومن �لو�رد جدً� �أن ينجم عن ندرة 
�للجوء �إىل هذه �خلدمات �خلوف من �ل�ضعي �إيل �مل�ضاعدة �أو �إىل غياب �لوعي بوجودها 

�أ�ضاًل.
�ملنا�ضبة، يحتاج �ضانعو  �لعنف على �خلدمات  �لن�ضاء �ضحايا  �أجل �ضمان ح�ضول  ومن 
�لقر�ر ومقدمو �خلدمات �إىل عدم �لكتفاء بتناول كم �خلدمات �لالزمة وتنوعها ، و�إمنا 
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لحتياجات  �ضاملة  ��ضتجابة  متثل  بحيث  �ملقدمة  للخدمات  �لعالية  �جلودة  تاأمني  �إىل 
�لن�ضاء، ويكون لهوؤلء �أي�ضًا �لقدرة على �لو�ضول �إليها و�ل�ضتفادة منها.

�ل�ضلبية  �لجتماعية  و�ملو�قف  �لنمطية  �لثقافية  �ل�ضور  مو�جهة  �لأهمية  من  و�أخريً�، 
على �ل�ضعيد �ملجتمعي؛ ذلك �أن �أغلبية مقدمي �خلدمات يحملون �لقيم �لثقافية نف�ضها 

و�ملو�قف �ل�ضائدة على �مل�ضتوى �لجتماعي ككل جتاه هذه �لنتهاكات.
عامة ■  تو�ضيات 

�لعالقات 	• �لن�ضاء من خالل خلق  �ضد  �لعنف  من�ضقة جتاه  ��ضتجابة جمتمعية  تطوير 
�لبناءة فيما بني �ل�ضرطة، ووكالء �لنيابة، ومقدمي �لرعاية �ل�ضحية، وبيوت �لإيو�ء، 
و�ملنظمات غري �حلكومية، و�لقياد�ت �ملجتمعية من �أجل تعظيم �ل�ضتفادة من �ملو�رد 

�ملتاحة.
تبني �إجر�ء�ت عملية جديدة بالن�ضبة لبيوت �لإيو�ء تكون م�ضتجيبة لق�ضايا �لنوع على 	•

جميع �مل�ضتويات �لإد�رية لهذه �لبيوت، وتقدم للن�ضاء �لدعم و�حللول طويلة �لأجل.
تطوير قدر�ت مقدمي �خلدمات �ل�ضحية على كيفية تناول ق�ضايا �لعنف �ضد �لن�ضاء.	•
وحول 	• �لأخرى  �لعنف  و�أ�ضكال  �لأ�ضري  �لعنف  حول  �ملعلوماتية  �ملو�د  تو�فر  زيادة 

�خلدمات �ملقدمة �إىل �ل�ضحايا.
�أجل �لنهو�ش 	• �أف�ضل �ملمار�ضات حول تقدمي �خلدمات يف �ملناطق �ملختلفة من  توزيع 

بتبادل �خلرب�ت و�لآر�ء.
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