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نامج "المؤتمر  "مدن وأماكن عامة آمنة من العنف ضد النساء والفتيات: برنامج مناهضة العنف ضد النساء     الختامي لبر

ي تعرضن للعنف 
ي إطار نهج يركز عىل النساء  الالت 

 
 "والفتيات ف

 للنشر الفوري  

نامج "ل  شهد اليوم تنظيم المؤتمر الختام  -2021سبتمبر    26القاهرة،   برنامج  : عنف ضد النساء والفتيات ل مدن وأماكن عامة آمنة من ا بر

  إطار نهج  والفتيات  النساء  العنف ضد   مناهضة
  تعرضن للعنف   النساء    عىل  يركز   ف 

بعد مرور  التابع لهيئة األمم المتحدة للمرأة  "  الالت 

  سنوات من  
، وبدعم من    هذا   تم تنفيذ .  إطالقهثمات  اكة بي   المجلس القوم  للمرأة ووزارة التضامن االجتماع  نامج من خالل الشر البر

الدكتورة نيفي    ؛ الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدول    من  كلمات رئيسيةشهد المؤتمر الختام   . و الوكالة األمريكية للتنمية الدولية

، رئيسة المجلس القوم  للمرأة  ؛القباج، وزيرة التضامن االجتماع   ؛ القاضية أمل عمار، رئيس االستئناف ومساعد وزير  الدكتورة مايا مرس 

المستشار أحمد السعيد، رئيس االستئناف ومدير معهد البحوث الجنائية  العدل لشؤون حقوق اإلنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل؛  

،      والتدريب؛  السفب  األمريك  بالقاهرةالسيدة نيكول شامبي   إفتتاحية من  القائم بأعمال  السيدة كريستي   عرب،  ، باإلضافة إل كلمات 

  مص 
 . ممثلة هيئة األمم المتحدة للمرأة ف 

اتيجية  خالل كلمتها     إطار االسب 
  مص، "إنه ف 

اإلفتتاحية للمؤتمر، أوضحت السيدة كريستي   عرب، ممثلة هيئة األمم المتحدة للمرأة ف 

اكة م  الوطنية المصية إلنهاء العنف ضد المرأة، بالعمل مع   هيئة األمم المتحدة للمرأةل  التابع  نامجبر القام    ع الحكومة المصية،وبالشر

  والمحىل  من خاللللممقدم  الخدمات  
  تعرضن للعنف،  حيث سىع    رأة عىل الصعيد الوطن 

دعم تطبيق نهًجا يركز عىل  النساء الالت 

  قدًما بعد العنف الذي تعرض  
  والمض 

 احتياًجا من خالل توفب  الخدمات األساسية لهن من أجل التعاف 
إل تمكي   النساء والفتيات األكبر

  كش حاجز الصمت حول  عىل المدى الطويل،  دعم الوكالة األمريكية للتنمية الدولية    من خاللو  لهن. 
  المساهمة ف 

نامج ف  ، نجح البر

  
 ." العنف ضد النساء والفتيات عىل المستوى المجتمىع  والوطن 

،   التعاون  وزيرة  المشاط،  رانيا   الدكتورة   قالت  جهتها   من و  اكات  إن  الدول      الدولية  الشر
،   التعاون  رةوزا   تعقدها   الن  كاء  مع   الدول    التنمية   شر

،  األطراف  متعددي     الجهود   عززت   والثنائيي  
  العنف،   أشكال  كافة  من   وحمايتها   المرأة  تمكي     لتحقيق  المعنية  والجهات  الدولة  بها   تقوم  الن 

    مساهمتها   وتعزيز 
اكة  خالل  من  الصلة،  ذات  األطراف  بي     بالتعاون  مشيدة  االقتصادي،  النشاط  ف    للمرأة   المتحدة  األمم  هيئة  بي     الشر

،   التضامن   ووزارة   للمرأة   القوم    والمجلس   الدولية،   للتنمية   األمريكية   والوكالة    والفتيات،   السيدات   ضد   العنف  إنهاء   برنامج  لتنفيذ   االجتماع 

   ساهم  والذي
 .المختلفة العنف أشكال  من  وحمايتهن  والفتيات للسيدات آمنة بيئة   لتحقيق وجهودها  الدولة مساع    دعم  ف 

كب      نيفي   الدكتورة  أكدت  ومن جانبها  
  جميع برامجها الوزارة مع الب 

النساء تحتل أولوية قصوى ف  القباج وزيرة التضامن االجتماع  أن 

من جميع  الناجيات  بشكل خاص عىل الفتيات والنساء الريفيات والنساء المعيالت والنساء ذوات اإلعاقة والنساء المعرضات للخطر أو  

كما أشادت الوزيرة بدعم القيادة السياسية وبجهود وزارت العدل  سن.  باالضافة ال النساء كبار الأشكال العنف واالستغالل االقتصادي، 

، باالضافة  نسانوالخارجية والداخلية والتعاون الدول  ومكتب السيد النائب العام والمجلس القوم  للمرأة والمجلس القوم  لحقوق اإل 

  تحقيق ت
ةال جهود الجمعيات األهلية والشباب ف    السنوات األخب 

  كثب  من االنجازات ف 
  غب  مسبوق ف 

 .قدم وطن 

، رئيسة المجلس القوم  للمرأة عن سعادتها  و   كلمتها، أعربت الدكتورة مايا مرس 
  ظل   ف 

رادة سياسية  إ بما تعيشه المرأة المصية اآلن ف 

  من السيد الرئيس عبد الفتاح السيس  رئيس الجمهوري إ و 
ل  إ إن أجهزة ومؤسسات الدولة تسىع    ة مضيف،  كي    بقضية تم  ةيمان حقيق 

اتيجية تمكي   المرأة  
  اسب 

  لما جاء ف 
ً
  كافة المجاالت  تنفيذا

ومن أهمها حماية المرأة من كافة أشكال العنف    ٢٠٣٠تمكي   المرأة المصية  ف 

ة أساسية  لتمكينها والنهوض بها، متوج ة ال  أن دمج حقوق المرأة يعد ركب   نامج  ضدها، مشب    تنفيد هذا البر
هة بالشكر لكل من ساهم ف 

 الهام . 

 القائم بأعمال السفب  األمريك  بالقاهرة خالل االحتفالية 
ماليي   دوالر    8استثمرت الواليات المتحدة  " :وقد رّصحت السيدة نيكول شامبي  

يعية وت ر السياسات واإلصالحات التشر
ُ
ط
ُ
  وضع أ

  برنامج “مدن آمنة” والذي ساهم ف 
قديم الخدمات وإطالق حمالت الدعوة والتأييد  ف 

https://egypt.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/survivor-centre-integrated-approach
https://egypt.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/survivor-centre-integrated-approach


  تاري    خ مص. ومن خالل العمل عىل النهوض بالتمكي   االقتصادي واالجتماع   
 
عىل مستوى الجمهورية لتجريم التحرش الجنس  ألول مرة ف

  بناء مستقبل يتسم باالستقرار االقتصادي المستدام
 
م الواليات المتحدة بمساعدة مص ف  ".للمرأة، تلب  

كل  جمعت حلقة النقاش  المرأة.  حلقة نقاش تفاعلية حول تدابب  الحماية واالستجابة الفّعالة للقضاء عىل العنف ضد  وتضمن المؤتمر  

أمينة طّراف، معاون وزيرة التضامن االجتماع     األستاذة  ؛المجلس القوم  للمرأةب  أمل توفيق، مديرة مكتب شكاوى المرأةاألستاذة    من

، مديرة جمعية    واألستاذة  ؛  المركز المصي لحقوق المرأة   مديرةنهاد أبو القمصان،    المحامية   ؛ ؛للسياسات االجتماعية  إقبال السمالوط 

 . مريم نّعوم، الحائزة عىل جوائز متعددة ومنارصة لحقوق المرأةو الكاتبة حواء المستقبل

  القضاء عىل  
 
  مص و  المرأةنف ضد  العبدعم من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، الجهة المانحة الرائدة ف

 
الجمع بي   برنامجي    من خالل  ف

ا من التدخالت "  الوقاية والخدمات األساسية "  برنامج" و مدن وأماكن عامة آمنةرائدين عالميي   لهيئة األمم المتحدة للمرأة "
ً
 تم تنفيذ عدد

اتيجية     إطار االسب 
 
  مدن  الوطنية  ، ف

 
  ب   محددةإلنهاء العنف ضد المرأة، ف

ة واإلسكندرية والمنيا وبن    خمس محافظات )القاهرة والجب  

 سويف(. 

   ا   إتاحة  تم تطبيق نهج شامل للحد من العنف ضد النساء والفتيات مع  
 
  والنفس  واالجتماع  الكاف

  توفب  لهن، باإلضافة إل  لدعم القانوت 
  توفب   نجح    هذا النهج،    نتيجة لتطبيق .  أماكن آمنة

 
نامج ف باإلضافة  ،  أكبر  بشكل  الجودة    ة االجتماع  عاليو خدمات الدعم النفس     البر

  المحلية إل
  .تعزيز قدرات إدارة الحاالت بي   منظمات المجتمع المدت 

 
  تعرضن للعنفتتمثل   

ة ه  تعزيز خدمات االستجابة األساسية للنساء والفتيات الالت    السنوات األخب 
  تحققت ف 

  . أهم المكاسب الن 
ام القوي من قبل المجلس القوم  للمرأة ووزارة ال ، عملت ومن خالل االلب   قدراتها وتحسي    تعزيز الوطنية عىل الهيئات تضامن االجتماع 

كما تم دعم   ، محافظات  المراكز االستضافة بعدد من  اإلنجازات تطوير    شملت . جودة الخدمات المقدمة وإمكانية الوصول إليها وتنسيقها 
  ذلك أحدث المعلومات حول    له،البيانات الوطنية ومنتجات المعرفة لتعزيز الوقاية من العنف ضد النساء والفتيات واالستجابة  

بما ف 
  المب    عىل  19-فيدكو  تأثب  جائحة

  . لالنساء ف 
 
نامج قد و     ساهم البر

  قام . وقد Netflixنتفلكسمنصة   يتم بثه اآلن عىل و جوائز عالمية  عدة    عىل   والذي حاز   "بي   بحرين"  فيلم   إنتاجف 
نامج     لتعزيز التغيب  السلوك   بالتعاون  البر

، وزيادة الوع  بشأن الوقاية واالستجابة، وحشد المزيد  عىل المستوى المحىل    مع المجتمع المدت 
  من الدعم عىل مستوى المجتمع ألولئك  

حيث تعمل النساء    ،عالوة عىل ذلك، وباستخدام منهجية تشاركية فريدة  .يتقدمن لإلبالغ  اللوات 
اكة مع المجلس   نامج بالشر   إطار البر

المحليات وقادة المجتمع مًعا، تم إنشاء مساحات عامة آمنة للنساء واستضافة عدد من األنشطة ف 
  إمبابة وعزبةوالجهات  القوم  للمرأة  

نامجقام   كما   .لهجانةا   المحلية ف    البالد    بتطوير   البر
مما  ،  زني    بمنطقة  أول سوق صديق للمرأة ف 

ا لمئات البائعات وأطفالهن  ن عمل سمح بتوفب  مكا 
ً
ا آلالف ومنطقة آمن

ً
ددات عىل السوق آمن   . من المب 

 

 للمزيد من المعلومات، يؤجر التواصل مع: 

  مص عىل  ب  ، محللة االتصال والدعماالستاذة مها راتب  -
 maha.rateb@unwomen.orgهيئة األمم المتحدة للمرأة ف 

 

https://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/creating-safe-public-spaces
https://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/services-for-all-womenhttps:/www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/services-for-all-women
https://egypt.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/05/women-and-covid-19-pandemic
https://www.youtube.com/watch?v=BMXQCZlCFKI&list=PLt6Jq6O7V3eQ67Y1UP_1OwazjKczC3RJK&index=2
mailto:maha.rateb@unwomen.org

