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      القانوني اإلطار .1

وتعتبر  .)53و 11، 09المادة (على عدم التمییز وتكافؤ الفرص  2014الدستور المصري لعام  ینص
وتلتزم الدولة صراحة: "...العنف ضد النساء  تشیر الىمن الدستور المادة الوحیدة التي  11مادة ال

من التوفیق بین واجبات األسرة ومتطلبات  نساءأشكال العنف، وتكفل تمكین ال ضد كل نساءبحمایة ال
ً سیاسیا تمثیالً  نساءضمان تمثیل ال أیضا على 11مادة الوتنص   "..العمل.  نساءوالمساواة بین ال مناسبا
 فإنفي المقابل، المدنیة والسیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة.  القضایاجمیع  فيل اوالرج
النوع االجتماعي وتحمل الدولة مسؤولیة اتخاذ كل االجراءات  أساس علىتمنع التمییز  53المادة 

 أشكال التمییز.  كافةالالزمة لمكافحة 
 

المادة  مع التحفظ على النساء ضد التمییز أشكال جمیع على القضاء اتفاقیةقامت مصر بالتصدیق على 
 29 والمادةاألسریة الزواج والحیاة من االتفاقیة بخصوص  16المادة و بشأن اإلجراءات السیاسیة 2
نساء حول حق ال من االتفاقیة 9المادة  عن 2008في عام ، في حین تم رفع التحفظ ول إدارة االتفاقیةح

األساسي للمحكمة  روما قانونعلى  بالتوقیعمصر كما قامت  .ألطفالھن ومنح جنسیتھنالجنسیة في 
 في حین لم تقم بالتوقیع أو التصدیق على اتفاقیة اسطنبولولكنھا لم تصدق علیھا،  الجنائیة الدولیة

 . التابعة لمجلس اوروبا النساء ضد العنف لمكافحة
 

 269و 268و 267مواد الوالتحرش (مواد قانون العقوبات الخاصة باالغتصاب واالعتداء الجنسي تعد 
اللتین أعقبتا ثورة  االعتداء الجنسي واالغتصابشكلھا الحالي وال تعالج ظاھرتي ) قاصرة في 289و

من قانون العقوبات بشكلھا الحالي تعریف  267ادة فعلى سبیل المثال، تختزل الم. 2011عام 



 

ع أو االدوات أو االغتصاب باألصاب االغتصاب على أنھ إیالج العضو الذكر في المھبل وال یشمل
من قانون العقوبات  268وتحدد المادة  . شمل االغتصاب الفموي أو الشرجيیال اآلالت الحادة، و

التحرش  أعاد تعریفالشكلین األخیرین لالغتصاب بأنھ "ھتك عرض". في حین أن قانون العقوبات 
إال أن ھذا التعدیل غیر كاف  ،2014والذي تم اقتراحھ في عام  306لمادة ل التعدیل الجدید الجنسي في

 الحصول على منفعة جنسیةفي الجاني بجریمة التحرش الجنسي إال حین یكون غرض یعترف ال  كونھ
تعدیالت إضافیة على قانون مكافحة  2017 فيوقد اعتمدت اللجنة التشریعیة بمجلس النواب  مثبتاً.

ل إلى سنة واحدة بما في ذلك عقوبات بالسجن تص الجناة،صارمة على التحرش. وقد فرضت عقوبات 
  1.غرامةفرض ، باإلضافة إلى أشھر 6بدالً من 

 
العمل على كتابة مسودة  وبدأ 2010 عام من عدة منظمات حقوقیة فيمكون عمل  فریقتعیین تم 

ھذه المسودة الى الحكومات  قدمت .تعدیالت قانونیة تشمل جرائم العنف الجنسي في قانون العقوبات
 . الحالتین من أي فيدون أن یتم مناقشتھا  ،2013وفي أغسطس  2010المتعاقبة في 

 
) 2010عام لبصیغتھ المعدلة القانون ( االتجار بالمرأة 2010من قانون العقوبات للعام  64تجرم المادة 

 290الجنسي باإلعدام وفقا للمادة ویعاقب على خطف النساء إذا كان مصحوبا بالجماع أو االعتداء 
. ، إال أن ھذه الجریمة غیر معرفة على نحو كاٍف في القانون)20182من القانون (بصیغتھ المعدلة في 

كشكل من أشكال االتجار بالنساء. في  3یعترف بالزواج القسري و / أو المؤقت "الصیفي" فالقانون ال
ولجنة ة الوطنیة لمكافحة ومنع الھجرة غیر الشرعیة اللجنمن  كالوزاري مرسوم  أدمج ،2016عام 

اشكال االتجار بالبشر المحلیة إغفال  عنھ بما یترت ھووالبشر لمكافحة ومنع االتجار بالوطنیة  التنسیق
قانون یجرم الھجرة غیر  صدر، 2016على االتجار بالمھاجرین والالجئین. في  التركیزخالل من 

. بناء على ذلك بالبشر لم یتم تعدیل قانون مكافحة االتجار ذلك،ومع  )؛2016لعام  82قانون الشرعیة (
 لمكافحة ومنع الھجرة غیر الشرعیة واالتجار بالبشر اللجنة الوطنیة التنسیقیةوبالرغم من ذلك، تقوم 

من بالبشر  تھریب المھاجرین واألشكال المختلفة لالتجاربجھود حثیثة من اجل التوعیة بخصوص 
 2018قرار من وزارة العدل في أوائل عام  قد صدروخالل الحمالت اإلعالمیة ولوحات اإلعالنات. 

بالبشر. كما تم  جنائیة متخصصة في التعامل مع قضایا االتجارالستئناف الفي محاكم ا اقسامبإنشاء 
تأھیل الناجین صندوق دعم للناجین من أجل إعادة  2018عام  توسیع نطاق القرار لیشمل بعد ذلك في

 اال ان ھذا القرار لم یسن بعد كقانون.. 4من االتجار بالبشر وإعادة إدماجھم في المجتمع

                                                           
1 https://al-ain.com/article/egypt-harassment-parliament)  
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http://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2018/1/27/1250779/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8
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  48-147 صفحة ,https://www.state.gov/documents/organization/243559.pdf حول الزیجات "الصیفیة" والسیاحة الجنسیة  3
4 https://www.youm7.com/story/2018/10/23/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-
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أي حتى اآلن  الحكومةلم تبذل مقبول على نطاق واسع و ةالخاص الحیاة في مجالالعنف ضد النساء 

العدید من مواد قانون یمكن استخدام  ،العكس علىبل . النساءھضة العنف األسري ضد المن جھد
من تخفیف  17مادة التُمكن على سبیل المثال، ف. وحتى تبریرهالعنف األسري للتقلیل من شأن العقوبات 

الى  باإلضافة "بجرائم الشرف."ب وما یعرف االغتصاالعقوبة كشكل من أشكال الرأفة في حاالت 
یمكن استخدام ھذه  . وعلیھ"بنیة سلیمة" كانما ارتكبھ أثبت أن إذا رأفة الجاني ال 60المادة  تمنحذلك، 

 ".دیب زوجتھتأفي حق الزوج "على أنھ األسري  والعنف "بجرائم الشرف"ما یسمى  المادة لتبریر
جرت  ،2016 عام منذاالغتصاب الزوجي غیر معترف بھ في قانون العقوبات.  فإن عالوة على ذلك،

 من وبالرغم اال انھ .المنزلي العنف ذلك في بما المرأة، ضد العنف یجّرم قانون لصیاغة محاوالت عدة
 غیر المنظمات من وائتالف للمرأة لقوميا المجلس قبل من القانون ھذا من مختلفة اعداد نسخ
النائبة نادیة ھنري في أوائل اقترحت  .مجلس النواب إلى اآلن حتى منھا أي تقدیم یتم لم الحكومیة،

 عن مقاالت المسودة ھذه تتضمن. المرأة ضد العنف مكافحة حول قانون مشروع ،2018نوفمبر 
 النواب. اال انھا لم تناقش بعد على مستوى مجلس الزوجي واالغتصاب األسري العنف

 
التجریم اال أن  ،من قانون العقوبات 242مادة بموجب ال 2008 عام فياإلناث  ختان تجریم بالرغم من

الضرورة لحمایة  في حاالت المؤذیة فعالاألمن نفس القانون والتي تبیح  61مادة ال یھتشیر النفسھ 
 .اإلناث ختاناستخدامھا لتبریر غرة قانونیة یمكن ث، وبالتالي تخلق أكبرمن خطر  النفس أو الغیر

مباحاً طبیاً  اإلناث ختانھذه العملیة. وعلیھ، أصبح وبالتالي تستخدم الضرورة الطبیة كسبب إلجراء 
 بدالً من مكافحتھ وتجریمھ كلیاً. 

لھذه العملیة، إلى المحكمة. وبعد أن أصدرت  نتیجةتتعلق فتاة توفیت قضیة  توصل ،2014وفي عام 
محكمة البدایة حكما بالبراءة، أصدرت محكمة االستئناف حكما على الطبیب بالسجن لمدة عامین بتھمة 
القتل غیر العمد، وحكما بالسجن لمدة ثالثة أشھر بسبب إجراء عملیة الختان، في حین صدر حكم 

    ضد األب. بالسجن لمدة ثالثة أشھر مع وقف التنفیذ

، تّم تعدیل القانون الذي یجّرم ختان اإلناث 2016عقب وفاة فتاة في السابعة عشرة من عمرھا في عام 
باإلضافة  سنوات. 7وباتت تُعبر ھذه الجریمة جنایة بدالً من جنحة، یُعاقب علیھا بالحبس لمدة أقصاھا 

 بحلول الختان على للقضاء وطنیة استراتیجیة 2015 عام في للسكان القومي المجلس أطلقالى ذلك، 
 الحمالت فإن الجھود، ھذه رغم .المستدامة التنمیة أھداف تجاه مصر التزامات من كجزء 2030 عام

 تشویھ لمحاربة الكفایة فیھ بما خطیرة أو متسقة لیست األنثویة التناسلیة األعضاء تشویھ ضد الرسمیة
 إنفاذ أیضا،. عیادتھ في اإلناث ختان یؤدي أدین الذي الطبیب یزال ال. األنثویة التناسلیة األعضاء
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 ونمتأثر ونیزال ال أجھزة انفاذ القانون بعض افراد أن حقیقة إلى بالنظر صحیح بشكل یعمل ال القانون
 .األنثویة التناسلیة األعضاء تشویھ تفضل التي موثقافتھ الشخصي مبرأیھ

 اعتقال تم، اال انھ مصر في صراحة ال تجرم المثلیین عالقاتالرغم من ان  وعلىسیاق اخر،  وفي
 التلویح بعد سنوات ست لمدة بالسجن علیھم وحكم الفسق بتھمة النشطاء بعضو الفئة أفراد من 75

 .2017 سبتمبر في القاھرة جرى في موسیقي حفل في قزح قوس بأعالم

 اإلطار السیاسي

، ومن المقرر أن یتم تنفیذھا 2015في یونیو العنف ضد النساء أطلقت استراتیجیة وطنیة لمكافحة 
مع عدة وزارات،  للمرأة بالتعاون. وعمل على صیاغتھا المجلس القومي 2020-2015خالل الفترة 

ومؤسسات حكومیة ودینیة أخرى، إضافة إلى عدد قلیل من المنظمات غیر الحكومیة. وتتضمن 
ستراتیجیة ثالثة مجاالت للتدخل: الوقایة، والحمایة، والمالحقة القانونیة. وبعد إطالق االستراتیجیة، اال

الت أعلنت وزارة الداخلیة عن زیادة في عدد الدوریات المخصصة للتدخل السریع استجابة ألي اتصا
، وعن تعیین عدد إضافي من الطبیبات، وتأسیس قسم جدید ضمن طارئة تتعلق بالعنف ضد النساء

حول حقوق اإلنسان  جیدمراكز الشرطة الستقبال ضحایا العنف واالعتداء الجنسیین، إضافة إلى منھاج 
محاكم خاصة  انشاءفي  أولویات االستراتیجیةاحدى في أكادیمیة الشرطة. ویتمثل العنف ضد النساء و

 مع قضایا العنف ضد النساء، إال أنھ لغایة اآلن لم تُنفذ أیة أنشطة بھذا الخصوص.ستتعامل بصفة محددة 
 

وعلى الرغم من الجھود المبذولة، عجزت االستراتیجیة عن معالجة التغییرات التشریعیة المطلوبة من 
، من قبیل توسیع تعریف االغتصاب في قانون العقوبات، وحظر ف ضد النساءأجل مكافحة العن

. وتجاھلت في قضایا العنف ضد النساء) والعفوتقلیص االحكام  (حول 60و 17م المادتین استخدا
الذي ترتكبھ جھات حكومیة، إضافة إلى العنف العنف ضد النساء االستراتیجیة قضایا مھمة مثل 

تأخذ ، ولم وشاملة الجنسي الجماعي. عالوة على ذلك، لم تكن عملیة صیاغة االستراتیجیة عملیة شفافة
وجوب أن تكون االستراتیجیة بما في ذلك  ،مجتمع المدني ومنظمات حقوق النساءباالعتبار توصیات ال

شاملة لجمیع القطاعات المعنیة، وأن تتضمن إقراراً لوجوب التعاون وااللتزام بین وزارة الداخلیة، 
لم تتضمن االستراتیجیة آلیة واضحة  ذلك، على عالوةیم. ووزارة العدل، ووزارة الصحة، ووزارة التعل

 مراكز في وحدات إنشاء شملت االستراتیجیة أن من الرغم وعلى ھا.حول تنفیذللمتابعة أو المساءلة 
 مما األمن، مدیریات داخل إنشاؤه تم منھا القلیل فإن ،المرأةتختص بموضوع العنف ضد  الشرطة

ً  إلیھا الوصول یجعل  بالحاالت یتعلق فیما للمرأة القومي المجلس ورد ضحتو الكما انھا . للغایة صعبا
 .إلرثوحق المرأة في المساواة في ا زنى المحارم مثل الحساسة

 
بتطویر خطة عمل تستھدف الشرطة وتدرب الموظفین القضائیین  كما تطالب منظمات حقوق النساء

. وثمة نقص في د النساءوالعاملین في الخدمات الصحیة واالجتماعیة، للتعامل مع حاالت العنف ض
 التنسیق حالیاً بین ھذه الجھات الفاعلة.

 



 

من لضمان تخصیص الموارد الكافیة إلتاحة عملیة میزنة ناجحة  تحلیلإضافة إلى ذلك، یجب إجراء 
مالجئ للناجیات من العنف.  إقامةأجل ضمان توفیر الخدمات الطبیة واالستشاریة المطلوبة، إضافة 

ومن غیر المعروف حالیاً ما ھي المخصصات المالیة أو النسبة من المخصصات، إن وجدت، المكرسة 
 لمكافحة العنف.

 
األمر  تمییزیة، تكّرس السلطة األبویة، تصریحاتب البرلمان أعضاء من أدلى عدد ،2016 عام في

 المثال، سبیل على. المرأة حقوق المبذولة لتعزیز الجھودھشاشة السیاسیة و الذي یعكس ضعف اإلرادة
بین  المساواة في العقوبة ضد نّواب آخرون في حین صّوت اإلناث فقد دافع أحد النواب عن ختان

 القضایا.ھذه سائر  في ھي التي تتحّمل المسؤولیة المرأة بحجة أن قضایا الزنا في والنساء الرجال
 

 ودورالعنف ضد المرأة دراسة حول  المركزي للتعبئة العامة واإلحصاءالجھاز ، نشر 2017في 
وانتشار الزواج  األسرة،الدراسة إحصائیات حول مساھمة المرأة في دخل  وشملتاألخیرة في االسرة. 

والعنف  الحمل،اتخاذ القرارات بشأن منع  ،الختان التعلیم،الحصول على  السن، بحسبالقسري 
 . 5على االقتصاد الوطني لعنف ضد المرأةتأثیر اكما تطرقت الدراسة أیضا الى  المنزلي.

 
مازالت المرأة فإن  الحكومة،النسبة المئویة لوزیرات المرأة في  بشأن الدولةعلى الرغم من تفاخر  

 دونفب ،٪ من القضاة في مصر ھم من اإلناث0.5. نسبة إلى المناصب القضائیة لوجمحرومة من الو
أن یجب  2030،6وفقا لالستراتیجیة الوطنیة لتمكین المرأة  .رؤیة واضحة كیف ستزید ھذه النسبة

اإلشارة إلى كیفیة  قد فشلت فياالستراتیجیة  اال ان .2030٪ بحلول 30لقضاة اإلناث إلى تصل نسبة ا
 أن مجلس الدولة یرفض تعیین قاضیات. النسبة خاصةزیادة ھذه 

 

 واللجوء للقضاءإطار الحما�ة  .2

 االستشارات والدعم النفسي وخدمات التمكین

ثمة ثمانیة مالجئ للنساء المعنفات تابعة لوزارة التضامن االجتماعي، وتخضع إلشراف المجلس 
فإن موظفي  ذلك،القومي للمرأة. ومع ذلك، فإن المالجئ في حاجة ماسة إلى إعادة تنظیم. باإلضافة إلى 

 ئم على أساس الجنساالق والعنفمدربین تدریبا جیدا بمسألة النوع االجتماعي ھذه المالجئ لیسوا 
الحكومة المصریة على المالجئ ولكنھا  سجون. تشرففالمالجئ اشبھ بكونھا  .الحاالتمع  والتعامل

تعاني من نقص الموارد وااللتزام بحمایة النساء. ال تتوفر ایة معلومات دقیقة عن مصادر ومقدار 
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الحكومة لذلك، فإن تشغیل المالجئ الموجودة یتم من قبل المنظمات غیر الحكومیة التمویل الذي تقدمھ 
ومنظمات المجتمع المدني الممول معظمھا من التعاون الثنائي. عادة ما یكون من الصعب على 
المنظمات غیر الحكومیة إنشاء المالجئ للنساء المعنفات نظراً لألوضاع األمنیة المعقدة المعرضة لھا. 

بعض المنظمات النسائیة الخدمات وبرامج التوعیة فضالً عن تقدیم الدعم القانوني والنفسي للنساء  توفر
المعنفات، ولكن ھذه الخدمات ال تفي بالحاجة للحمایة الفتقار البالد الى مؤسسات حقیقیة لبناء نظام 

 فعال لتوفیر الخدمات للنساء المعنفات.

 

 .حمایة النساء الالئي یتعرضن للضرب في حاالت العنف المنزلي تدابیر قانونیة لضمانك ھناال توجد 
 ترك إلى المنزلي العنف يمرتكب أمرب للسلطات حتسم تقییدأو  حمایة أو طوارئ حظر أوامر لیس ثمة

 .الضحیة عن بعیدا البقاء أو

 

النساء الالتي  تتملكھاال التي عادة  وثائق اثبات الھویةلمالجئ وتتطلب لوج لمن الصعب للغایة الو
االغتصاب أو النساء  أوالمحارم ضحایا زنا ال تقبل النساء ان تلك المالجئ یھربن من العنف. كما 

وھو االمر الذي ترفضھ ال تسمح لألطفال فوق سن الثانیة عشرة باإلقامة مع أمھاتھم كما الحوامل 
 تي یبحثن عن ملجأ.الال النساءغالبیة 

 

 المسئولین على التعامل مع الضحایامكافحة العنف وتدریب 

 تشمل وال المتبادل، االحترام إلى والحاجة الجنسین بین المساواة مفاھیم عن التعلیمیة المواد قلیلة ھي
 منظور تُدرس من فإن المواد ذلك، على وعالوة. النساء ضد العنف لوقف وواضحة محددة مفاھیم
العنف ضد  حاالت معالفعال  للتعامل منھجي تدریب ھناك لیس. اإلنسان حقوق منظور من بدالً  ثقافي

أو المحامیین أو العاملین في مجال الصحة أو االخصائیین االجتماعیین.  ةالقضاللشرطة أو النساء 
ما اشكاال ضحایا العنف الجنسي  لتدریب للتعامل مع الشرعي الطب مجال یمثل افتقار العاملین في

. على نحو مشابھ، من توفیر موانع حمل طارئة في حاالت االغتصابیؤدي الى ضیاع األدلة وعدم 
أن العنف ضد النساء شأن عدم تدریب المشرعین والنیابة ومنفذي األحكام حول األمور المتعلقة ب

القضاء. تعمل الحكومة المصریة حالیاً على تقدیم ھذا  إلى المرأة المعنفة في اللجوء یقوض إمكانیة
غیر خبیرة أو عالمة بھ كما ترفض لغایة اآلن مشاركة منظمات المجتمع المدني الخبیرة التدریب ولكنھا 
 في ھذا المجال.

 
لجمیع أنواع  شاملةلیست باللكنھا  ،النساء العنف ضد لمكافحة حكومیةال الرسمیةالحمالت ھناك بعض 

 العدید ھناك المدني، المجتمع مستوى على ولكن الثقافي واألبوي.العمل  ملزمة بإتباع وتبقىالعنف 
 جھود وبذلت المجاالت، من العدید فيالعنف ضد النساء  وقف إلى تھدف التي المنظمة الحمالت من

 غالبا. السلمیة المظاھرات خالل النساء لھا تعرضت التي الجماعیة واالغتصاب االعتداء حاالت لوقف
 .من العنف والعامة الناجیات الحمالت ھذه تستھدف ما



 

 

 اللجوء المتساوي للقضاء وللشرطة 

 اإلبالغ حمایتھن بعدضمان و العنف من الناجیات حقوق معالجةفي بشكل عام  المصریة الحكومة تفشل
، یحق للمرأة رفع المبدأ حیث من .القانون لضمان عدم تكرار مثل ھذه الجرائم وتطبیق جریمةال عن

 تُعطل ما غالبافي الواقع تعرضھا للعنف القائم على أساس الجنس، اال أنھ في حالة  شكوى قضائیة
شھادة المرأة تساوي شھادة الرجل أمام . كما أن العام المدعي قبل من أو الشرطة قبل من سواء القضایا

 نصف شھادة الرجل.  حیث تساوي شھادتھاال أمام محكمة األحوال الشخصیة إالمحاكم  كافة
 

كل  قبل یتم انكارھا منتنتمي الى الدولة  ارتكبتھا أطرافالعنف ضد النساء  من حاالت ھناك العدید
وھو بشكاوى ألي جھة قضائیة  وبالتالي تمتنع النساء عن التقدم ،الحكومة والمجلس القومي للمرأة من
والناشطات  اإلنسان حقوق عن المدافعات استھداف یعدكما . من العقاب تانتشار اإلفالیؤدي الى  ما

 التي الموثقة تشمل االنتھاكات. العام المجال من النساء لطرد المتعاقبة الحكومات محاوالت من جزء
 خنقومحاوالت ال السحلو والضرب التعسفي االحتجاز اإلنسان حقوق عن المدافعات ضد ارتكبت

 .الجنسي الطابع ذات والشتائم االعتقال أثناء باالغتصاب تھدیدھن والعنف، الجنسي واالعتداء
 

 .الشكوى في النظر في یستمرّ  أننظریا  العام للمدّعي یجوزقررت الضحیة سحب شكواھا ما  وإذا
 ً ً  أو على نحو مستمر القضایا یل ھذهأو تأج حفظ تعمد المحكمة الىما  ولكن غالبا . حتى حفظھا اداریا

 ً  تلزموفي حالة عدم وجود محام مثل أمام القضاء بوجود محامي تأن حق لكل متھمة یللقانون،  وفقا
ید من المنظمات العدتوفر ، ولذلك الخدمة لیست بالجیدةوھذا یحدث بالفعل ولكن لھا. النیابة بتوفیره 
المجتمع المدني  مساحة وضیقبسبب تقلص  ولكن خدمات مساندة قانونیة مجانیة للنساءغیر الحكومیة 

مما یعرضھا للتھدیدات  انكشافافإن تقدیم ھذه الخدمات یجعل المنظمات غیر الحكومیة أكثر  مصر،في 
 . األمنیة

 
 .الشرطة مراكز في الجرائممرتكبي  المساواة قدم على عموما النساء من العنف ضحایا مع التعامل یتم

 ال یمكنكما . االغتصاب ضحایا وخاصة ،یعانین من الوصم االجتماعيفإن الناجیات  ذلك، ومع
 اتیضع الناجیما  وھو .علیھ للتعرفوذلك  ،نعلیھ المعتدي مواجھة دون نشھدی أن للضحایا
 نوع من الحمایة حیث ال توجد أي آلیات للحمایة من عائالت الجناة أو أي جديفي خطر  نوعائالتھ

 .مبلغین عن المخالفاتالشھود ولل

 األورو�ي مع مصر االتحادفي سیاق تعاون العنف ضد النساء مكافحة  .3

 محددة توجیھیة مبادئ ھناك أن حقیقة من یتضح كما األوروبي، التحادل أولویةالعنف ضد النساء یعد 
اجتماع مجلس الشراكة خالل موقف االتحاد األوروبي  .العنف ضد النساء بشأن األوروبي االتحاد في

 اشارت .28موقف الدول األعضاء الـ یمثل  2017یولیو  25 لمنعقد فيبین مصر واالتحاد األوروبي ا
ھذه الوثیقة أن االتحاد األوروبي رحب "بھدف الحكومة المصریة المتمثل في تعزیز حقوق المرأة 

 2017عام ان الحكومة المصریة  اعالنكما یتضح من  ةواالقتصادی ةاالجتماعی من حقوقھا تمكینھاو



 

فرصة لمعالجة المخاوف من التدابیر استغالل ھذه العلى  مصرحثت كما  صریة "" عام المرأة المھو
م تبني أولویات الشراكة بین . تضد منظمات حقوق المرأة والمدافعین عنھا" المتخذة التقییدیة األخیرة

خالل الفترة  بین الطرفین الشراكة وھي التي ستوجھ االتحاد األوروبي ومصر في ھذا االجتماع
إال أنھا تنص  أولویاتھا،من أن الوثیقة ال تشمل تعزیز حقوق المرأة ضمن  بالرغمو. 2017-2020

بھدف تمكین المرأة وتعزیز  ومصر،على التركیز على إدماج المرأة في الشراكة بین االتحاد األوروبي 
وروبي من جدید التزامھ بمشاركة االتحاد األ أكد ذلك،إضافة الى  مشاركتھا االقتصادیة والسیاسیة.

توفر كما . النوع االجتماعيتجربتھ في تعزیز المساواة بین الجنسین ومكافحة التمییز القائم على 
إطار في "التوجھ السیاسي لتمویل االتحاد األوروبي لمصر الذي حدد  بین الطرفین أولویات الشراكة

 یورو لمصر  ملیون 285الى  423ما بین  وخصص االتحاد. "الدعم الفردي
ة تمكین المرأ )،2(ھدف  العنف ضد المرأة على التركیز ذلك یشملو. 2020 – 2017للفترة من 

ولكن سیتم توجیھ ھذه  تخصیصھ،٪ من المبلغ اإلجمالي الذي سیتم  50 الھدفان انمثل ھذی .)3(ھدف 
مجتمع المدني ذلك المبلغ لل٪ أخرى من  10 نسبة ستخصصفیما  الحكومیة لقنواتا المبالغ عن طریق

، تكافح حالیا مصرالمشھد القمعي الذي تشھده . في السیاق "إطار الدعم الفردي"لتنفیذ أولویات 
أكمل  مستوى العمل علىللحفاظ على  النسائیة،بما فیھا المنظمات  المستقلة،المنظمات غیر الحكومیة 

تتمكن تلك إذا لم من حل ھذه المعضلة التحاد األوروبي ا سیتمكنغیر الواضح كیف فمن  وجھ،
  .مشاریعھاذ یفتن من الحصول على منح من اجل المنظمات



 

 التوصیات للحكومة المصر�ة  .4
خلق بیئة مواتیة لعمل منظمات المجتمع المدني من خالل نظام قانوني عادل یضمن حریة عمل   •

 .وممثلیھمنظماتھ المجتمع المدني ویزیل القیود المفروضة على 
 علىحقوقھا إعادة الثقة في دور الحركة النسائیة من أجل تحقیق مطالب المرأة والدفاع عن   •

 .والخاصالمستویین العام 
في المجالین العام والخاص من خالل العنف ضد المرأة  ومكافحةتعزیز المساواة بین الجنسین   •

  .المجتمع وتوعیة ةإصالحات تشریعی
 وصول لضمان تنفیذه وضمانالعنف ضد النساء  أشكال جمیع لمعاقبة العقوبات قانون إصالح •

 .القضاء إلى المرأة
التمییزي لضمان المساواة ذات الطابع إصالح قوانین األحوال الشخصیة بما في ذلك جمیع المواد   •

 .إلى العدالة الوصولفرص بین الجنسین وتحسین 
 المحلیة لالتجار بالنساء على االشكال تركزولتشمل  بالبشر إصالح قوانین مكافحة االتجار  •
كي تشمل  2015الصادر في یونیو العنف ضد النساء  لمكافحة وطنیةال ستراتیجیةاال تعدیل •

  .المطلوبة لمكافحة العنف ضد النساءالتعدیالت التشریعیة 
العنف ، خاصة عنھا المسؤولین ومحاكمة النساء ضد المرتكبة الجنسي العنف انتھاكات في التحقیق •

 عن المسؤولین إذ لم تتم معاقبة الجناة 2012 نوفمبر منذ واالحتجاجات المظاھرات خاللالمرتكب 
 الجرائم.  ھذه تكّرر من الجرائم سوى مرة واحدة، وذلك على الرغم ھذه مثل

جمیع االستراتیجیات التي تعھدت بھا الدولة ونشر تقاریر دوریة عن اإلنجازات قوانین حول سن   •
 االستراتیجیات.تلك وكذلك إنشاء آلیة مساءلة لمتابعة تنفیذ 

 كافیة معرفیة قاعدة وجود لضمان اإلحصائیة والبحوث للبیانات المنتظم الجمع یوجب تشریع سن •
 .متاحة للمجتمع المدني الفعال والرصد للتنفیذ

 تشریعات وإدخال اإلنسان حقوق عن للمدافعین الخاص المتحدة األمم إعالن لمعاییر وفقا العمل •
 .واالعتراف بأھمیة عملھم وتمكینھ الحكومیة، وغیر الحكومیة الجھات من لحمایتھم وطنیة

 والمجلس الصلة، ذات الوزارات في خاصة بالمدافعات عن حقوق االنسان اتصال نقطة إنشاء •
 ضد المرتكبة االنتھاكات معالجة على قادرة تكون اإلنسان لحقوق القومي والمجلس للمرأة القومي

 .عملھن وتسھیل اإلنسان حقوق عن المدافعات
 آلیات من وغیرھا المالجئ خالل من العنف أشكال جمیع من للناجیات الكاملة الحمایة ضمان •

 .المباشر الخطر حاالت في النساء حمایةتدابیر طارئة ل واتخاذ الساخنة الخطوط مثل الحمایة
 الناجیات لحمایة والتمكین التأھیل إعادة برامج عن فضال الحمایة آلیات على مستقلة رقابة توفیر •

 .النساء ضد العنف من
نسویة ومنظمات المنظمات لمن أجل خلق مساحة ل غیر الحكومیةوتعدیل قانون الجمعیات  اصالح  •

 ة لتعمل بحریةأالعنف ضد المر فيالمجتمع المدني المتخصصة 
 

 



 

 التوصیات لالتحاد األورو�ي

 إطارفي  والفتیات النساء ضد العنف بشأن األوروبي لالتحاد التوجیھیة المبادئ تنفیذ من التأكد •
 مع مصر. ھعالقات

 التغییرات التشریعیة بما في ذلك مصر، في شامل نحو علىالعنف ضد النساء  مكافحة دعم تدابیر •
 المنظمات النسویة المصریة المستقلة وعمل

معطیات حول  ذلك في بما مصر، في الجنسین حول المساواة بین ملف شامل وضع من التأكد •
 .النساء ضد العنف مسألة

العنف ضد خاصة فیما یتعلق بدعم جھود مصر لمحاربة  لمصر،إطار الدعم الفردي  تنفیذضمان   •
 وتعزیز المساواة بین الجنسین وتمكین المرأة المرأة

طار  في موضوع العنف ضد المرأةأن األموال المخصصة للمجتمع المدني العامل في  ضمان  •
للبرامج الحكومیة  اإلى المنظمات غیر الحكومیة المستقلة وال یتم تخصیصھتصل الدعم الفردي 

 او المنظمات التابعة للحكومة
العنف مكافحة  حول فصوالیات الثنائیة بین مصر واالتحاد األوروبي ضمان أن تتضمن االتفاق •

واالعتراف بعمل المدافعین عن حقوق  المرأة،، وتعزیز حقوق اإلنسان وحقوق ضد المرأة
 اإلنسان.

یمكن أن تساعد المجتمع المدني على البقاء والعمل مع تدابیر  مدطویلة األ تخصیص مشاریع  •
 مرنة بسبب إغالق وتقلص المساحات.

 


