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 بيان صحفى

حرب إىل أبسره  وشعبهامصر تتعرض حيث  يونيو اجمليدة ، 30ختوض مصر حاليًا حراًب على اإلرهاب منذ سقوط النظام السابق إثر ثورة      

 .هوأكثر من يتأثر بتبعات العنف أول املضارين من ةأابلطبع فاملر بصورة غري مسبوقة ،ارتفاع معدل العنف داخل الشارع املصرى و ،شعواء 
 عرب اخلطوات التالية : أوىل إهتماماً خاصاً بقضية مناهضة العنف ضد املرأة    إن المجلس القومى للمرأة 

تلتزم الدولة حبماية املرأة ضد ( من الدستور لتصبح أكثر إنصافًا للمرأة حيث نصت املادة على " أن 11إدخال تعديالت على املادة ) .1
 كل أشكال العنف "

لتجرمي التمييز وإنشاء آلية ملراقبتة ...ومل يؤخذ ابملقرتح ، مث أعاد اجمللس للدستور قدم اجمللس مقرتحا اىل اجلمعية التأسيسية السابقة   .2
 عرض املقرتح على جلنة اخلمسني احلالية ،ومت إدراجه ضمن ابب احلقوق واحلرايت وحتويل اآللية  الىت اقرتحها اجمللس إىل مفوضية . 

أبنه البد من تطور  ، و إميانً  ،معاجلة هذه الظاهرة االجتماعية اجلديدةالتشريعي يف  نظرًا للنقص إعداد قانون محاية املرأة من العنف ، .3
 0التشريع مبا يتفق مع التطورات االجتماعية اليت مير هبا اجملتمع مبا يضمن سالمة التنفيذ وجدية  التطبيق

رأي حول ومت إجراء إستطالع  ،ريةآمنة للمرأة املصحياة ( حمافظة حتت مسمى "حنو 27)مستوىعلى اجمللس فروع ب عقد مؤمترات حملية .4
للوقوف على اختالف ، جلمهورية سيدة وفتاة على مستوى ا 13500 مِشلت حواىل حمافظة 27ظاهرة العنف ضد املرأة على مستوى 

 السبل لوقف العنف من وجهة نظرهّن .أشكال العنف حبسب البيئة احمللية للوصول ألفضل 

 : المصرية حيث تم األمن للمرأة المرأة لتحقيقوزارة الداخلية بشكل فاعل مع مطالب قومى  وقد تعاونت

 توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الداخلية لتعزيز التعاون بني اجلانبني ىف  جمال محاية املرأة والتأكيد على إحرتام حقوقها ،كما يسهم -1
ابجمللس ابإلطالع ،وحترير حماضر للسيدات الالئى يتم التحرش هبّن ،ونتج عن الربوتوكول ىف تسهيل قيام حمامىي مكتب الشكاوى 

 الربوتوكول :
 .إبنشاء إدارة مستحدثة معنية مبواجهة العنف ضد املرأةاستجابة الوزارة ملطالب اجمللس  .أ

، وبداية  العنفظاهرة ل مما يعترب خطوة أولية حنو التصدىاملُعنفات  لفحص الوقائع املتعلقة ابلسيداتتعيني ضابطات شرطة  .ب
 لتحقيق األمن الذى تنشده املرأة املصرية ومحايتها من التجاوزات و اإلنتهاكات الىت تتعرض هلا ،

 ،خاصة ىف أوقات الذروة .تنفيذ دورايت مرتجلة أمام املدارس وىف الشوارع وامليادين الكربى حلماية النساء والفتيات من التحرش  .ت
الدور الفاعل الذى  قامت به منظمات اجملتمع املدىن واحلركات الشعبية واجلمعيات األهلية ملواجهة التحرش  ويثنى المجلس على

 أسهمت بشكل ملموس ىف خفض معدالت التحرش ومن بينها :   facebookواطلقت مبادرات وطنية ومحالت على موقع  
و"عيد بال حترش " ،و" نفسى " ، و"شارع آمن بدون حترش " ،""أوقفوا محالت "قطع أيدك " و" اسرتجل وأمحيها بدل متتحرش بيها "،   

 ،و"بصمة " . watchبنات مصر خط أمحر " ،ومبادرات "فؤادة "  –التحرش اجلنسى 
مل أيلفها اجملتمع الىت  ضد املرأة  لكافة مظاهر العنفخالل عام من حكم اإلخوان  لقد تصدى المجلس القومى للمرأة 

املصرى من قبل ،ومن بينها وقوع حاالت حترش جنسى بشكل مجاعى ممنهج خالل املظاهرات السلمية الىت شاركت هبا النساء والفتيات إعرتاضا 
 على حكم اإلخوان إلبعاد السيدات وإقصائهّن عن املشاركة ىف احلياة العامة ،وحرماهنّن من حقهّن ىف التظاهر السلمى. 

وزير الداخلية  آنذاك بفتح حتقيق فورى ىف جرائم العنف املمنهج ضد النساء ىف املظاهرات عرب مطالبة وتصدى اجمللس لتلك اإلنتهاكات    
 استقبل اجمللس ضحااي العنف من السيدات والفتيات وتضامن قضائياً معهّن وقدم الدعم النفسى هلنّ ،و  السلمية وتقدمي اجلناة للمحاكمة العاجلة
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أعلن اجمللس عن إطالق محلة جلمع مليون توقيع من السيدات لتأكيد مساندهتّن جلهود اجمللس للتصدى للعنف والتحرش ضد نساء وفتيات  ،و
لتلقى شكاوى الفتيات الالتى يتعرض للتحرش  ،وقام بتخصيص خط ساخنمصر ىف الشارع واملواصالت ،والوصول جملتمع آمن للمرأة املصرية 

تصدى اجمللس لسياسة عزل النساء من املواقع القيادية ،كما حارب الفتاوى الىت دعت ،و وتقدمي كافة أوجه املساعدة القانونية والدعم النفسى 
 واجلامعات ومواقع العمل .املدارس لفصل الذكور عن اإلنث ىف 

 : الجهات المعنية بتحقيق المطالب التالية  ويطالب المجلس القومى للمرأة

ألهنا أكثر الفئات تضرراً من العنف  بصورة خاصة أةاستعادة األمن ىف الشارع املصرى مبا حيقق أمن املواطن املصرى بصورة عامة ،واملر  .1
. 

 . ة الذى أعده اجمللسأعلى قانون محاية العنف ضد املر  التصديق .2
عرب تكاتف مجيع مؤسسات الدولة من مساجد وكنائس ،وأن تتضمن املناهج التعليمية إرساء تغيري الثقافة السلبية السائدة ضد املرأة  .3

 اإلعالم .حقوق اإلنسان وقبول اآلخر ،وتغيري الصورة الذهنية عن املراة بوسائل  املساواة واملواطنة ،وقيم 
 .إبتكار طرق جديدة للتصدى للعنف ضد املرأة  .4

 


