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 والسادة...السيدات 

 :  تعريف العنفأوالً : 

لث  إتتهاكا  كما ميدرجاته ،،و يُعد العنف ضد املرأة ظاهرة عاملية تعاىن منها النساء ىف خمتلف اجملتمعات ،وإن تعددت مظاهره            
 شديدا  حلقوق النساء وخرقا  لكافة القيم الدينية ،وإعتداء  على األعراف واملواثيق الدولية  .

أبته) أي فع   1993األمم املتحدة سنة  عتهيف اإلعالن العاملي للقضاء على العنف ضد املرأة والذى وق ومت تعريف العنف          
جسمية أو جنسية أو تفسية للمرأة، مبا يف ذلك التهديد  معاانةعنيف قائم على أساس اجلنس ينجم عنه أو حيتم  ان ينجم عنه أذى أو 

 .الفع  أو اإلكراه أو احلرمان التعسفي من احلريـة، سواء وقع ذلك يف احلياة العامة أو اخلاصة( ابقرتاف ملث  هذا 

 :ثانيًا :أشكال العنف 

 وتتعدد اشكال العنف ضد املرأة ومن بينها  :  
 السلوك وهو التعرض للسب أو الشعور ابإلهاتة/ اإلذالل / التهديد ابإليذاء / السيطرة علي  النفسي: العنف 
 الصحية(. الرعاية تلقى -العم   –زايرة األه   –املنزل  من اخلروج(من املنع /
 اجلسدي: الصفع/ الدفع أو اللكم/ السح / التهديد ابلسالح/ توجيه سالح ضدها. العنف 
 التحرش اجلنسي: االغتصاب/االتتهاك اجلنسي/ االستغالل اجلنسي العنف / 
   اإلعالم املختلفة يف تقدمي املرأة كوسيلة لالستقطاب إىل برامج معينة أو سلع جتارية يف إطار العنف اإلعالمي: حيث تتنافس وسائ

 اإلشهار.
  العنف الفكري: من خالل خمتلف األطروحات اليت تنظر للمرأة تظرة تقليدية حمافظة لدرجة ختتزهلا يف اجلسد وحتدد هلا املهام اليت

 . هبا ميكنها القيام هبا واليت ال تليق أن تقوم
   يف بعض األمور اخلاصة ابلزوجة كالسفر  الرج أخذ رأي  تشرتطالعنف القاتوين: ففي جمموعة من البلدان مازالت بعض القواتني

 ...والتجارة
 

 ثالثًا :نتائج تعرض المرأة للعنف 

أبناءها  تشأة  علىالسلبية جسمية وتفسية واجتماعية ،تصيب املرأة وتكون هلا ااثرها  ا  مارس ضد املرأة آاثر تب على العنف املُ يرت و      
مسامهتها  عرقلة،و  منعها من التمتع حبقوقها كإتسانو ،احلد من إمكاتية حصوهلا على املواردو ،شعور املرأة ابخلوف واتعدام األمانومن بينها 
عقبة رئيسية تقف ،كما ميلث  العنف واالتطواء والعزلة وفقدان اللثقة ابلنفس واحرتام الذاتتضخم الشعور ابلذتب واخلج  و ، يف التنمية

 .حائال  دون حتقيق املساواة الىت تنشدها 
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 الحضور الكريم : 

  رابعًا :نظرة على العنف من المنظور الدولى  

لقضاء على العنف ضد املرأة ومن بينها ، إعالن القضاء على العنف ضد املرأة الذى الىت بُذلت ل اجلهود الدولية هناك العديد من    
حتت عنوان "تدابري منع اجلرمية جاء ،والذى  1997عام  86/ 52،و  1993عام  48/104أعدته اجلمعية العامة ىف ك  من قراريها 

 اخلا  ابحلقوق اإلقتصادية واإلجتماعية واللثقافية ،وإتفاقية القضاء والعدالة اجلنائية الرامية إىل العنف ضد املرأة" ،وأيضا  العهد الدوىل
 . على كافة أشكال التميز ضد املرأة ،وإتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من أشكال املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالاتساتية أو املهينة

ء على العنف ضد املرأة ،ومت دعوة احلكومات ووكاالت األمم املتحدة توفمرب إبعتباره اليوم الدوىل للقضا 25كما تقرر إعالن يوم        
 وصناديقها وبراجمها ذات الصلة إىل تنظيم أتشطة ىف هذا اليوم هتدف إىل رفع مستوى الوعى العام مبشكلة العنف ضد املرأة .

 :  الحضور الكريم 

 خامسًا :جهود المجلس لمواجهة العنف 

 عرب اخلطوات التالية : إهتماما  خاصا  بقضية مناهضة العنف ضد املرأة منذ تشأته ة رأللم القومىلقد أوىل اجمللس     
( من الدستور لتصبح أكلثر إتصافا  للمرأة وذلك بعد موافقة أعضاء جلنة 11جنح اجمللس ىف إدخال تعديالت على املادة ) .1

،وفروعه املقومات األساسية على مقرتحات اجمللس ،والىت جاءت بناء  على مشاوراته مع اجلمعيات األهلية املعنية بشؤن املرأة 
 تلتزم الدولة حبماية املرأة ضد ك  أشكال العنف "أن حيث تصت املادة على " ابحملافظات 

ملقرتح ،  م أعاد اجمللس عرض اب ومل يؤخذة ...تإتشاء آلية ملراقبتجرمي التمييز و لاجلمعية التأسيسية السابقة  مقرتحا اىل اجمللس  قدم .2
 إىل مفوضية . الىت اقرتحها اجمللس  املقرتح على جلنة اخلمسني احلالية ،ومت إدراجه ضمن ابب احلقوق واحلرايت وحتوي  اآللية 

أبته البد من  ، و إمياان   ،التشريعي يف معاجلة هذه الظاهرة االجتماعية اجلديدة تظرا  للنقص قاتون محاية املرأة من العنف ، عدادإ .3
 0مبا يضمن سالمة التنفيذ وجدية  التطبيق االجتماعية اليت مير هبا اجملتمعتطور التشريع مبا يتفق مع التطورات 

تعاون مع وزارة الداخلية لتعزيز التعاون بني اجلاتبني ىف  جمال محاية املرأة والتأكيد على إحرتام حقوقها ،كما ل بروتوكو  توقيع .4
مكتب الشكاوى ابجمللس ابإلطالع ،وحترير حماضر للسيدات الالئى يتم التحرش هبّن ىي الربوتوكول ىف تسهي  قيام حماميسهم 

 ،وتتج عن الربوتوكول :
 .إبتشاء إدارة مستحدثة معنية مبواجهة العنف ضد املرأةاستجابة الوزارة ملطالب اجمللس واجلمعيات األهلية  .أ

، وبداية لتحقيق  العنفظاهرة مما يعترب خطوة أولية حنو التصدى ل الوقائع املتعلقة ابلسيداتلفحص تعيني ضابطات شرطة  .ب
 األمن الذى تنشده املرأة املصرية ومحايتها من التجاوزات و اإلتتهاكات الىت تتعرض هلا ،

رأي ومت إجراء إستطالع  ،صريةآمنة للمرأة املحياة ( حمافظة حتت مسمى "حنو 27)مستوىعلى اجمللس فروع ب عقد مؤمترات حملية .5
للوقوف ، جلمهورية سيدة وفتاة على مستوى ا 13500 مِشلت حواىل حمافظة 27حول ظاهرة العنف ضد املرأة على مستوى 

 .السب  لوقف العنف من وجهة تظرهنّ على اختالف أشكال العنف حبسب البيئة احمللية للوصول ألفض  

 :  الحضور الكريم   
 :  المجلس للعنف خالل حكم اإلخوانتصدى سادسًا : 
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د هِ ُاعترب األسوأ ىف اتريخ املرأة املصرية ،فقد شوالذى الذى قام به اجمللس خالل عام من حكم اإلخوان الفاع  أذكر ابلدور  وهنا       
حاالت حترش جنسى بشك  هذا العام استحداث مظاهر جديدة للعنف ضد املرأة مل أيلفها اجملتمع املصرى من قب  ،ومن بينها وقوع 

مجاعى ممنهج خالل املظاهرات السلمية الىت شاركت هبا النساء والفتيات إعرتاضا على حكم اإلخوان إلبعاد السيدات وإقصائهّن عن 
 . ىف التظاهر السلمى املشاركة ىف احلياة العامة ،وحرماهنّن من حقهنّ 

 :وتصدى اجمللس لتلك اإلتتهاكات عرب 
ىف املظاهرات السلمية طالب اجمللس وزير الداخلية  آتذاك بفتح حتقيق فورى ىف جرائم العنف املمنهج ضد النساء والفتيات  .1

 وتقدمي اجلناة للمحاكمة العاجلة
 استقب  اجمللس ضحااي العنف من السيدات والفتيات وتضامن قضائيا  معهّن وقدم الدعم النفسى هلّن . .2
 وابلطبع مت عرقلة إصداره  –ومن بينها التحرش  -إعداد مشروع قاتون متكام  يتضمن كافة أشكال العنف ضد املرأة  .3
مبواجهة خطاب مجعية أهلية ،وحزب وشخصية عامة بشأن مطالبة الرئيس املعزول  100تبىن اجمللس املبادرة الىت طرحتها  .4

اجمللس الىت تتصدى لوقف حماوالت التعدى على حقوق املرأة والتشريعات ة سوذلك إتساقا مع سياالتحريض ضد النساء ،
 اخلاصة هبا .

أعلن اجمللس عن إطالق محلة جلمع مليون توقيع من السيدات لتأكيد مساتدهتّن جلهود اجمللس للتصدى للعنف والتحرش ضد  .5
لتلقى شكاوى  ،وقام بتخصيص خط ساخنة تساء وفتيات مصر ىف الشارع واملواصالت ،والوصول جملتمع آمن للمرأة املصري

 وتقدمي كافة أوجه املساعدة القاتوتية والدعم النفسى .الفتيات الالتى يتعرض للتحرش 
 ،أطلق اجمللس محلة لضبط الشارع حتت شعار " عيد أق  حترشا  "ابلتعاون مع وزارات " الداخلية ،العدل ،اإلعالم ،األوقاف "  .6

وتلى ذلك إرسال خطاابت إىل السيد رئيس جملس الوزراء ،ووزراء الداخلية ،اإلعالم ،األوقاف  ملتابعة سري اخلطوات التنفيذية 
  ، األعيادللتصدى للظاهرة خالل 

 تصدى اجمللس حملاولة البعض إجراء عملية ختان جماىن للفتيات بقرية "أبو عزيز " ابملنيا ، .7
 
 
 
 
 
 
  

 : السيدات والسادة 

  سابعًا :دور منظمات المجتمع المدنى   

منظمات اجملتمع املدىن واحلركات الشعبية واجلمعيات األهلية ملواجهة التحرش به قامت  وأود أن اُثىن على الدور الفاع  الذى     
 بينها :ومن أسهمت بشك  ملموس ىف خفض معدالت التحرش    facebook واطلقت مبادرات وطنية ومحالت على موقع 

أوقفوا """شارع آمن بدون حترش " ،و و" تفسى " ،، و"عيد بال حترش " ،و" اسرتج  وأمحيها بدل متتحرش بيها "محالت "قطع أيدك "   
 و"بصمة " .، watch" فؤادة ات "بنات مصر خط أمحر " ،ومبادر  –التحرش اجلنسى 
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 وشكرا ،،،.


