
ي حاالت  آمن مكان إقامة من توفي  تتحول   مراكز استضافة وتوجيه المرأة
 
لتمكي      أكير شمولية مكانإىل  الطوارئ،ف

 المرأة

 

 سيدتان تستمتعان بالمنطقة الترفيهية التي تم تطويرها حديثًا بإحدى مراكز استضافة وتوجيه المرأة.

   داليا أمي   هيئة األمم المتحدة للمرأة/  : الصورة 

ي عدد من المحافظات المرصية،  
ي تقع ف 

ي تمكي   النساء  بتقوم مراكز استضافة وتوجيه المرأة، والت 
ي  دوًرا أساسًيا ف 

تعرضن الالت 

الخدمات  فللعن إحدى  المراكز  عد هذه 
ُ
ت توفرها .  ي 

ويبلغ عددهم تسعة مراكز عىل مستوى   الت   ، االجتماعي التضامن  وزارة 

ي  إىل توفي  مكان آمن لإلقامة للنساء    المراكز   تهدفو  . الجمهورية
وأطفالهن، باإلضافة إىل ضمان حصول    فللعنتعرضن  الالت 

ورية ي من العنف الذي تعرضن له، و   مساعدتهنل  لمطلوب ا  والدعم   هؤالء النساء عىل الخدمات الرص 
ي قدمً عىل التعاف 

 االمض 

ي حياتهن،
دعم رسي باإلضافة إىل توفي  الرعاية الصحية الالزمة و من خالل تقديم الدعم النفسي واالجتماعي واإلرشاد األ   ف 

و   ، ي
الرزقلفرص  القانوت  عام    .كسب  من  2015منذ  أكير  استفادت  مراكز   9000،  تقدمها  ي 

الت  الخدمات  من  وطفل  امرأة 

 . استضافة وتوجيه المرأة

تم تطوير أربعة من مراكز االستضافة المرأة من خالل برنامج "مدن وأماكن عامة آمنة من العنف ضد النساء والفتيات: برنامج 

ي تعرضن للعنف" الذي تنفذه هيئة األمم المتحدة 
ي إطار نهج يركز عىل النساء الالت 

مناهضة العنف ضد النساء والفتيات ف 

اكة مع المجلس ي مرص بالشر
، وبدعم من الوكالة األمريكية للتنمية    للمرأة ف    .الدوليةالقومي للمرأة ووزارة التضامن االجتماعي

، و  اف وزارة التضامن االجتماعي ي  وبدعم من    ،الحكوميةالمنظمات غي     بإدارةتحت إرسر
تم   ،مرص هيئة األمم المتحدة للمرأة ف 

ي تعرضن    احتياجاتعىل  نهج تشاركي يركز    تطبيق
ي هذه المراكز  النساء الالت 

 الموظفات باإلضافة إىل احتياجات  المقيمات ف 



باإلضافة إىل بفضل هذه التجديدات، تتمتع النساء وأطفالهن اآلن بقدر أكير من الخصوصية واألمان و   . أثناء مراحل التطوير 

 .لكسب الرزق لهن وإتاحة فرصتعلم للمساحة توفي  

نامج تعزيز    جهود تضمنت   ي هذه المراكز حت  يتمكنوا من إدارة ودعم الحاالت  قدرات و الير
مهارات مقدمي ومقدمات الخدمات ف 

، والحقوق القانونية للمرأة،  المختلفة. ركزت الدورات التدريبية عىل إدارة الحاالت، وكيفية تقديم الدعم النفسي واالجتماعي

 . لمناهضة جميع أشكال التميي   ضد المرأة والمرصية  االتفاقيات الدوليةق تطبي والتعرف عىل أشكال العنف ضد المرأة، و 

ي تعرضن  "التعامل مع  
إلينا هؤالء النساء  ليس  للعنفالنساء الالت   من مختلف األعمار    باألمر السهل. عادة ما تصل 

ً
وأحيانا

ي وضع صحي ونفسي حرج للغاية، ما يتطلب الكثي  من الرعاية واالهتمام. معظمهن    بصحبة أطفالهن،
ي يفضلن البقاء  وهن ف 

ف 

فة مركز استضافة وتوجيه المرأة باإلسكندرية.    صمت ي التدريب، أصبحنا أكير دراية بكيفية "لبضعة أيام "، ذكرت مشر
بعد تلق 

ي تعرضن للعنفالتعامل مع  
ام خصوصيتهن وحاجتهن إىل الوقت للتأقلم و ، و النساء والفتيات الالت  لمشاركة قصصهن وما  احي 

 .تعرضن له من العنف"

ي استقبلهن المركز لم تستطع التحدث بشكل طبيعي جراء العنف الذي تعرضت له.  "
عىل سبيل المثال، إحدى الشابات الالت 

ي   دعمناها و قمن بإعطائها الوقت والمساحة  لذا  
االندماج مع المجموعة تمكنت من  و   ا تتجاوب تدريجيً   تلك المرحلة حت  بدأت  ف 

فة. ،ومشاركة قصتها   " أضافت المشر

 عندما جئت إىل المركز،  "
ُ
ي يجب أن   دمت ىلي هي كانت أول مساعدة ق

ي إىل اإلجراءات القانونية ]الت 
توفي  مكان آمن ثم أرشدوت 

لها،    أتخذها[" ، قالت س. س.*، وهي أم شابة جاءت إىل مركز االستضافة بعد  أثناء أشهر أن قام أهل زوجها بطردها من مي  

ي الشارع[ حت  ذهبت إىل مستشق  قريب حملها 
ا ]عندما كنت ف  ً ي الشارع. "لقد عانيت كثي 

، عندما سجن زوجها بسبب شجار ف 

ي إىل المر 
ي الطبيبة هناك وأرشدتت 

ي  لز ... أنا اآلن متحمسة لكحيث ساعدتت 
ي حفل الذي وعدت 

ي ه   صديقات 
ي المركز  وزميالت 

نا ف 

ي مركز االستضافة
ي تتلقاها ف 

“، ذكرت س. س. بسعادة، مما يعكس الحب والرعاية الت   .بإقامته لطفىلي

امهن   ي مرص   برنامجقدم  ا،  واستقاللهن تدريجيً   ألنفسهنلتمكي   النساء والفتيات من استعادة احي 
 هيئة األمم المتحدة للمرأة ف 

إل  مجموعة  الدعم  تقديم  خاللها  من  يتم  ي 
والت  المراكز  هذه  بعض  ي 

ف  للدخل  إدرار  وحدات  العمل   متنوعةنشاء  ورش  من 

  ونساعد   عىل الحرف والمشغوالت اليدويةيقدم المركز ورش تدريبية  . "مادًيا والتدريبات لمساعدة هؤالء النساء عىل االستقالل  

ي تعرضن للعنف  
ة الخاصة بهن. وتشمل هذه التدريبات الحياكة والكروشيه وصنع عىل إقامة مشاريعهن  النساء الالت  الصغي 

ة فة مركز استضافة وتوجيه المرأة بالجي   عمل هذه المراكز باإلضافة إىل تنمية المهارات، ت  .المعجنات والمخبوزات"، ذكرت مشر

 عىل 
ً
 . ، كلما أمكن ذلكتوفي  فرص عمل لهن أيضا

ي أن يصبحن أكير إنتاجية واستقاللية لكنهن يفتقرن األدوات األساسية لتنفيذ خططهن  
ي بعض هؤالء النساء ولديهن الرغبة ف 

تأت 

ي ذلك المستندات القانونية األساسية. يقدم المركز المساعدة لهن سواء لتمكينهن من  
تعليمهن؛ أو للحصول   استكمالبما ف 

وعهن الخاص فة تلقيهنبعد أن  عىل وظيفة أو لبدء مشر ي المركز"، أوضحت المشر
 .التدريب هنا ف 

“، هكذا بدأت ل.ه.*. قصتها،  فة عىل الفور إىل المستشق  ي المشر
ي حالة صحية سيئة للغاية. أخذتت 

"جئت إىل المركز وأنا ف 

ي اتخاذ خطوات إلعادة بناء  
، بدأت ف  ة من الوقت هنا وحصلت عىل الدعم النفسي واالجتماعي . لقد رفعت "قضيت في  ي

حيات 

ي ] ءدعوى طالق ضد زوجر ي خريجة كلية الحقوق  المسي
فة المركز هنا    -[ ولكن األهم من ذلك، كوت  سأبدأ    –وبمساعدة مشر

ي إحدى مكاتب المحاماة
 ." وظيفة جديدة كمتدربة ف 

نامج،   ي مطلع عام  ووبدعم من الير
ي  لتيسي   من شأنها الوائح  بتطبيق  وزارة التضامن االجتماعي    ، قامت2020ف 

إمكانية وصول ف 

ي تعرضن للعنفالنساء والفتيات  
ي هذه المراكز، ويشمل ذلك النساء    الالت 

ي تعرضن للعنف سواءواستقبالهن ف 
من االتجار   الالت 

ي حالة لو لديهن أطفال. واليوم، أصبحت  والنساء ذوات اإلعاقة لمدة ستة أشهر عىل األقل مع أط  غي  المرصياتبالبشر و 
فالهن ف 

للعديد من النساء وأطفالهن، حيث تساعدهن عىل بدء مرحلة جديدة من حياتهن خالية من    المكان اآلمنهذه المراكز بمثابة 

 العنف ومليئة باألمل. 



ي تعرضن للعنفتنويه: تم تغيي  األسماء للحفاظ عىل هوية  *
 .النساء والفتيات الالت 

 


