
 

مدن آمنة خالية من العنف ضد النساء نبذة عن برنامج " 

. والفتيات  

النساء الالتي نهج يركز على :  العنف ضد المرأةالقضاء على 

  من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية تعرضن للعنف" بدعم

الموضوع/القضية  

إن احتمالية تعرض النساء والفتيات للعنف، سواء كان ذلك في المنزل أو  
في األماكن العامة، من شأنه أن يقلل من قدرتهن على المشاركة الكاملة  

دراسة أجريت  أوضحت  والفعالة في المدرسة وسوق العمل والحياة العامة.  
ين ٪ من النساء المتزوجات الالتي تتراوح أعمارهن ب 46أن    2015عام  

عاًما في مصر أبلغن عن تعرضهن لشكل من أشكال العنف الذي    64و   18

أبلغت   حيث  أزواجهن،  و32يرتكبه  جسدي،  عنف  عن  عنف  ٪12   ٪

٪ من جميع النساء الالتي  1بشكل عام، تشير التقديرات إلى أن    .1جنسي

يبلغن الشرطة بذلك تحدث أشكال أخرى من التحرش   .2تعرضن للعنف 
، في الشارع أو في المدارس أو في مكان العمل أو  الجنسي بشكل علني

عبر اإلنترنت، مما قد يكون له تأثير في رغبة المرأة في المشاركة في  
تُقدر تكلفة العنف ضد المرأة في األماكن العامة   الحياة العامة بشكل فعال.

مليون   31مليون جنيه مصري )وهو ما يعادل    571في مصر بحوالي  

في   للجائحةاإلغالق استجابة    تدابيرتطبيق      خالل  .3دوالر أمريكي( 

أن  2020أبريل   الهاتف  عبر  مسح  وجد  الالتي 11،  النساء  من   ٪

االستطالع   خالل قد  شملهن  شركائهن  قبل  من  للعنف  تعرضن 

وأن   للمسح  السابق  في 19األسبوع  زيادة  شهدت  قد  األسر  من   ٪

أفراد   بين  أعلى  .4 أسرتهمالعنف  الحكومة على  تبذل  المستويات، 

المصرية جهودًا حثيثة إلنهاء العنف ضد المرأة من خالل السياسات 

الصحة  قطاعات  في  الخدمات  تقديم  وتعزيز  القانونية  والتعديالت 

  ة. والخدمات االجتماعية والشرطة والعدالة وحمالت التوعية العام

 
 التغيير استراتيجية  

بالشراكة مع   2013تحدة للمرأة في عام  تم إطالق برنامج هيئة األمم الم

القومي   الرئيسيباعتباره  للمرأة،  المجلس  الحكومي  عام    .الشريك  في 

البرنامج  توسع ،  2015 محافظات  في  نشاط  والجيزة  :خمس  القاهرة 

ساهم البرنامج قد  وتحت القيادة الوطنية،  واإلسكندرية والمنيا وبني سويف.  

تعزيز قدرات صاحبات وأصحاب  و  في تعزيز السياسات واألطر القانونية  

وتزويد   المدني،  المجتمع  ومنظمات  الوطني  المستوى  على  المصلحة 

تم تنفيذ  المجتمعات بالمعرفة واألدوات الالزمة لمواجهة العنف ضد المرأة.

الالتي النساء  والتركيز على  للوقاية  الموجهة  للعنف    التدخالت  تعرضن 

التضامن  ووزارة  للمرأة  القومي  المجلس  مع  بالشراكة  محليًا  والمحددة 

ومنظمة   العام ومحافظتي الجيزة والقاهرةالنائب العام االجتماعي ومكتب 

 .ومنظمات المجتمع المدني الدولية والمحلية كير الدولية
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 المساهمات واإلنجازات الرئيسية 
 

المصرية والمجتمع المدني، تتمثل أهم مساهمات  بالشراكة مع الحكومة 
 :البرنامج في

 

والتنظيمية   السياسيةتعزيز األطر  ل  دعم الجهود الوطنية  .1

 لمنع العنف ضد النساء والفتيات واالستجابة له:
 

لتعريف وتجريم التحرش    2014تعديل قانون العقوبات في عام   •

)المادة    الجنسي  البحث    306بوضوح  في  البرنامج  وساهم 

 .لدعم ذلكالخبراء والوصول إلى   الوطني

العنف ضد المرأة في عام  للقضاء على  استراتيجية شاملة  دعم   •

البحوث  حيث ساهم البرنامج في  .وزارة  12، بمساهمة من  2015

  قيادة وطنية لدعم ذلك.التمت  تحت التي و االجتماعات 

تم   • البرنامج،  من  فني  النوع  وبدعم  استراتيجية  تطوير 

االجتماعي  التضامن  لوزارة  التوجيه    االجتماعي  لتوفير 

للوزارة المتعلقة بتمكين  البرامج التابعة   االستراتيجي للتدخالت  

 .المرأة واألسرة

إطالق   • المرأة تم  ألوضاع  في    مرصد  المحرز  التقدم  لمتابعة 

 .ن المرأة المصريةاالستراتيجية الوطنية لتمكي 

البرنامج،    • خالل  النوع  ومن  حول  تدريبية  وحدة  تطوير  تم 

البشرية  الموارد  وموظفات  لموظفي  تقييمها   االجتماعي  وتم 

بشكل إيجابي ودمجها في تدريب في المعهد الوطني للحوكمة  

  .والتنمية المستدامة التابع لوزارة التخطيط والتنمية االقتصادية

البح • البرنامج  المتعلقة  ث  دعم  االتجاهات  لتحليل  الوطني 

في سياق قانون األسرة المصري، وذلك لدعم    بالزواج والطالق

المستمر   قبل  البحث  لمن  للمرأة  القومي  عملية    دعم  المجلس 

 .صنع القرار القائمة على األدلة
 

وتغيير السلوك على    األعراف االجتماعية و  لسلوكياتاتحسين   .2
 .مستوى المجتمع واألفراد لمنع العنف

 

على القنوات التلفزيونية    لإلعالناتمشاهدة  مليون    57من خالل   •

 حملة، ساهمت  الخاصة بالحملة  واللوحات اإلعالنية  الرئيسية
عام  في    ، في إطار البرنامج،التي تم إطالقهاو  ،"ماتسكتوش“

ثقافة إلقاء اللوم على الضحية والدعوة إلى  2015 ، في تغيير 

  أشكال العنف ضد المرأة جميع  المسؤولية االجتماعية في منع  
الخط الساخن لمكتب   سبل الوصول إلى  ، وتعزيزواإلبالغ عنه

  .5( 11515المرأة )شكاوى 

مختلفة  ال  عن األشكال   ومصرية  ماليين مصري   10أكثر من  رفع وعي   •

ضد المرأة، والحصول على الحقوق القانونية وخدمات  وجة  الممن العنف 

2Ibid p. 136.  
3Ibid . 
المجلس القومي للمرأة وهيئة األمم المتحدة للمرأة والمركز المصري لبحوث الرأي   4

 .2020أبريل  19-المرأة وجائحة كوفيد .العام )بصيرة(
5   https://www.youtube.com/watch?v=GMvFriimY4M # لمناهضة  كتيش ماتسحملة  

 . مرأةالعنف ضد ال
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كما  ."حكايات نهاد “التليفزيوني بعنوان    برنامجالاالستجابة بعد مشاهدة  

عززت الحلقات التي تم إنتاجها في إطار البرنامج نماذج إيجابية للذكور  
إلى   التواصل    1.14ووصلت  وسائل  على  إضافي  شخص  مليون 

 .االجتماعي

بالشراكة    البرنامج في إنتاجه  الذي ساهم"،  6بين بحرين فيلم "حصل   •

ية جائزة في مهرجانات سينمائ   22، على  للمرأةالقومي مع المجلس  

وحضر  .   Netflixمنصة نتفليكس محلية ودولية ويتم بثه اآلن على

مناقشات جماعية    تتبعها  جماهيريةا  عروضً   من الرجال والنساءمئات  

  .التي يتناولها الفيلمحول كيفية إنهاء أشكال العنف 
من بينهم الرجال    مستفيد ومستفيدة،   70،500رفع وعي أكثر من   •

عن والرجال  والفتيان،  للنساء  النمطية  السلبية    األدوار  واآلثار 
من خالل الزيارات المنزلية    ضد المرأة ألشكال مختلفة من العنف  

التدريبية تنفيذ و.  والدورات  المشاركين  الشباب  من  العديد  واصل 
المتطوعون يديرها  التي  التوعية  لجلسات  دعم  وتلقوا    األنشطة 

واأليام الرياضية ودروس الدفاع عن النفس وكرنفاالت    طوعات والمت 
على  واالرسم  األطفال وصنع الدمى ورواية القصص والعالج بالفن  

 .الجدران والمسرح التفاعلي

من    مشاركة • و  16000أكثر  جامعيطالبة  خالل    طالب    حشدمن 

لرفع   وأنشطة  المنزلي  الوعيمجتمعي  العنف  بشأن  سيما  ال   ،
الفتيات  ضد  الضارة  وحدة  و  والممارسات  مع  التعاون  خالل  من 
القاهرة بجامعة  التحرش  البرنامج  مكافحة  من  طالبوبدعم  نفذ   ،  

لتغيير    57الجامعة    وطالبات النمطي.النشاًطا  وضع  كما   فكر  تم 

جامعة   في  واعتمادها  الجنسي  التحرش  تم    ، القاهرةسياسة  حيث 
 . عضو هيئة تدريس 23و  وطالبة طالب   200توفير التدريب لـ  

للمجلس    التابعة  "تاء مربوطة " حملة حصدت المرحلة الثانية من   •

للمرأة  جزئي،  القومي  بشكل  البرنامج  ألف    350  على  ويدعمها 

مشاهدة على وسائل التواصل االجتماعي في شهرها األول، مما أدى  
  ومحاربة   للمرأة للتمكين االقتصادي  إلى زيادة الوعي باألثر اإليجابي  

 .7التمييز 
من  وصول   • في    ةمستفيد  1000أكثر  المنخفض  الدخل  مناطق  من 

إلى الخدمات القانونية والطبية  الجيزة وبني سويف والمنيا وسوهاج  
بفضل   الدولة  مؤسسات  تقدمها  التي  واالقتصادية  واالجتماعية 

 . جلسات التوعية 
من أشكال    الحمايةرسائل حول    وطفلة   طفل  500تلقى ما يقرب من   •

ي التفاعلية والرسوم  من خالل األغان   مختلفة من االعتداء الجنسي 
 . المتحركة واأللعاب والمناقشات المنقولة في البرامج المدرسية 

 
من االستفادة من    الالتي تعرضن للعنفتمكين النساء والفتيات   .3

 .خدمات أساسية ميسورة التكلفة وعالية الجودة 
 

زيادة وصول النساء إلى العدالة من خالل المساعدة القانونية   •
فالمجانية  المرأة،  2015منذ عام  .  التابع   تلقى مكتب شكاوى 

ألف شكوى من النساء،    80ما يقرب من    للمجلس القومي للمرأة

البرنامج   والمتطوعات    المتطوعين  المحاميات/المحامينودعم 
المرأة   التابعين شكاوى  القانونية   لمكتب  المساعدة  لتقديم 

  .المحاكم قضية أمام  5000ما يقرب من  إلى المجانية، 

 
 https://www.youtube.com/watch?v=sroF_8Gur28  إعالن فيلم بين بحرين  6
 فيديوهات متعلقة بحملة "تاء مربوطة"  7

https://www.facebook.com/unwomenegypt/videos/1398826993498922 

تمت استضافة أكثر من    الماضية،على مدى السنوات الثالث   •
في    1000 وطفل  االستضافة  امرأة  التابعة    الثمانية مراكز 

كما  .  ، مع تزايد الطلب بشكل مطردلوزارة التضامن االجتماعي
امرأة من مجموعة من الخدمات    8000استفادت ما يقرب من  

من تتراوح  واالج التي  النفسي  واألسري  اإلرشاد  تماعي 
 . الطبية والقانونية والمالية ات إلى المساعدووصولهن 

الثمانية التابعة لوزارة    مراكز االستضافةأربعة من  تطوير  تمت   •
من خالل عملية    ، تحت إشراف البرنامج،التضامن االجتماعي

للعنف  تصميم شاملة شملت   تعرضن  الالتي  النساء  احتياجات 
اإلعاقة ذوات  التجديدات،بفضل   . والنساء  النساء    هذه  تتمتع 

ومساحة   واألمان  الخصوصية  من  أكبر  بقدر  اآلن  وأطفالهن 
تم إنشاء وحدات إدرار  كما   .لألنشطة االجتماعية وورش العمل 

للعنفالدخل   تعرضن  الالتي  االستضافة  في    للنساء  مراكز 
 .أكتوبر 6ومدينة  رية اإلسكندب 

بالتعاون مع وزارة التضامن  اعتماد تعديالت قانون المأوى  تم   •
تقدمها    االجتماعي  التي  الخدمات  نطاق  مراكز  لتوسيع 
النساء    ،االستضافة باستقبال  لها  مأوى والسماح  بال    الالتي 
تعرضنواألجانب   االستضافة  لالتجار  والالتي  فترة  وتمديد   ،

 .من ستة أشهر إلى عام واحدللنساء الالتي تعرضن للعنف 

  900أكثر من    لدىأصبح  بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة،   •

عام اآلن قدرات معززة لالستجابة بفعالية لجرائم العنف  نائب 
المرأة والفتيات    ضد  للنساء  والحماية  الدعم  الالتي  وتقديم 

 .تعرضن للعنف

للنساء الالتي تعرضن للعنف  جودة الخدمات المقدمة  تحسنت   •
في الوقت    من خالل تحديد مقدمي ومقدمات الخدمات النفسية 

الخاصة   والعيادات  الوطنية  الهيئات  ذلك  في  )بما  الحالي 
و الحكومية(،  غير  إجراء  والمنظمات  األمانة  شراك تم  مع  ة 

للصحة   للمتطوعينإنشاء  والنفسية  العامة  وطنية    شبكة 
النفسيين  والمتطوعات  واألطباء  النفس  علماء  لدعم    ات /من 

   للعنف. للنساء الالتي تعرضن 

والمحافظتين،   • للمرأة  القومي  المجلس  مع  تطوير  تم  بالشراكة 
في   الهجانةو   إمبابة،ملعب ومدرسة  كمساحة صديقة    عزبة 

يمكن    للمرأة  بيع للسيدات  حيث  وعرض/  الرياضة  ممارسة 
  المصنوعة يدويًا واكتساب مهارات جديدة والتعرف   نمنتجاته

رفع الوعي  و  فتياتللتعليم  ير فرص  فتو   على التربية اإليجابية و 
 .ختان اإلناث  أضرارو صحة المرأة  حول 

مختلف  • نهج  الحضري    استخدام  التخطيط  منظور  يفي  راعي 

الدكرور،  االجتماعيالنوع   بوالق  سوق    واعادة   في  تصميم 

والمترددات على   اتلخلق مساحات آمنة آلالف من البائع  زنين

توسعة  السوق.   النساء  قادتها  التي  التجديدات  مساحة  تضمنت 

إضاءة على مدار الساعة وكهرباء ومياه جارية وتهوية   السوق، 

، وإضافة ملعب لألطفال  غير مؤمنطبيعية وإزالة زقاق خلفي  

النساء   وصول  لتسهيل  ومنحدرات  وكبار  ووحمامات  األطفال 

تتمتع البائعات اآلن  إلى السوق.  السن واألشخاص ذوي اإلعاقة

تدريبات محو  ا بعد  أيًضا بالدراية الفنية إلدارة أعمال أكثر نجاحً 

  .األمية المالية وإقامة روابط مع تجار الجملة

www.facebook.com/unwomenegypt/videos/1398550383526583https:// 
https://www.facebook.com/unwomenegypt/videos/1398833583498263 
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