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  جنة الوطنیة المصریة لمناھضة العنف ضد النساءلال
  
  
  

  غایة اللجنة
لتزاماتھا وفق المواثیق المتابعة تطبیق الدولة من خالل القضاء على جمیع أشكال العنف ضد النساء،  

  . ، والدفع باتجاه ثقافة تدین مفاھیم وسلوكیات العنف ضد النساء والفتیاتالدولیة التى صدقت علیھا
  

  اللجنة مرجعیة
  اإلعالن العالمى لمناھضة العنف ضد النساء  
 اإلعالن العالمى لحقوق اإلنسان  
 اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة  

  
  دور اللجنة

  التنسیق بین جمیع المؤسسات الحكومیة وغیر الحكومیة بحیث تتكامل األدوار دون أن تفقد أى
عقد لقاءات دوریة بین جمیع األطراف المعنیة من خالل  ،من األطراف المختلفة استقاللیتھا

  الناجیات من العنفبما فى ذلك النساء ) حكومیة وغیر حكومیة(
  

  شاملة للقضاء على العنف الممارس ضد النساء فى جمیع مراحل  صیاغة سیاسة وطنیة
، وتتكامل فیھا أدوار المؤسسات المختلف المشار إلیھا عالیھ، )من الطفولة للشیخوخة(عمرھن 

كما تتكامل عبرھا جھود البحث والتشریع وتقدیم الخدمات الوقائیة والعالجیة ونشر ثقافة 
 .  مناھضة للعنف ض النساء

  
 وتوفیر المیزانیة الضروریة من میزانیة الدولة، وكذلك من الھیئات المانحة  مج وطنیةوضع برا

 المختلفة
o  القائمین  على ) شرطة –قضاء (القائمین على إنفاذ القانون (تدریب األطراف المعنیة

المنظمات غیر  –مؤسسات الدولة (تقدیم الخدمات للنساء الالتى تعرضن للعنف 
 ) الحكومیة

o مراكز  –مراكز االستماع  –دور األمان للنساء وأطفالھن (دمات الضروریة یر الخفتو
 )مراكز العالج والتأھیل –األزمات 

o  أقسام  –مكاتب الطب الشرعى  -تطویر الخدمات القائمة فى المؤسسات الصحیة
 مؤسسات المجتمع المدنى – الشرطة

  
  تطویر التشریعات الوطنیة للتصدى لظاھرة العنف ضد النساء  

o تعدیل القوانین القائمة  
o قوانین جدیدة/وضع قانون  
o متابعة تطبیق القوانین فى الواقع الفعلى 

  
 عمل الدراسات الضروریة حول مدى انتشار األشكال المختلفة للعنف ضد النساء 



 
 

2 
 

o  تطویر آلیات توفیر اإلحصائیات الوطنیة حول العنف 
o  التعلیم  –الصحة (الھیئات تطویر آلیات رصد أشكال العنف المختلفة  فى مختلف– 

  )الداخلیة –العدل
  تشكیل اللجنة

  التضامن االجتماعى – الداخلیة –الصحة  –العدل  الوزارات المعنیة (مؤسسات حكومیة(             
  المجلس  –المجلس القومى لحقوق اإلنسان  –المجلس القومى للمرأة (مؤسسات شبھ حكومیة

                                                                                               )القومى للطفل
  مؤسسات المجتمع المدنى العاملة فى مجال حقوق المرأة وحقوق اإلنسان وخاصة فى مجال

                                                                            العنف ضد النساء
   شخصیات عامة  
 لنساء الناجیات من العنف ا                                                          

  
  صالحیات اللجنة

من أجل توفیر المعلومات المتعلقة بقضیة العنف ضد النساء الھیئات المختلفة /الوزارات العمل مع -
  النساء كل فى مجال اختصاصھوإصدار اإلحصاءات السنویة حول حوادث العنف ضد 

  تشكیل لجان تقصى الحقائق فى الحاالت الضروریة  -
  )الخ -التحرش الجنسى فى الفضاء العام –ختان اإلناث (تشكیل لجان لمتابعة قضیة بعینھا  -
  اقتراح التشریعات والتعدیالت التشریعیة الضروریة  -
  أیة تشریعات تتعلق بالعنف ضد النساءحضور مناقشات اللجنة التشریعیة فى البرلمان عند مناقشة  -
حول ظاھرة العنف ضد النساء  ، ونشره على أوسع نطاق،إصدار تقریر سنوى یقدم الى البرلمان -

ا بتوصیاتھا بما فى ذلك مقترحات تشریعیة وسیاسیة، ومدى التزام األطراف المختلفة  مصحوبً
ة تلك األطراف لتوصیات اللجنة بالتزامات مصر الدولیة، ومدى استجاب) حكومیة وغیر حكومیة(

  الوطنیة
  )  حول قضیة محددة أو حدث محدد(إصدار تقاریر متخصصة   -
  

  آلیات عمل اللجنة
   عمل أعضاء اللجنة تطوعى دون أى مقابل مادى أو مكافآت -
  :تعمل اللجنة من خالل -

 لقاءات شھریة ألعضاء وعضوات اللجنة  
  فى حال تشكیل لجان محددة تجتمع اللجان وفق الحاجة  

  یكون نصاب اجتماع اللجنة بحضور نصف أعضاؤھا -
  للحاضرین فى االجتماع ١+ وفى حالة الضرورة باألغلبیة المطلقة .. تتخذ القرارات بالتوافق  -
  تعین سكرتاریة محدودة العدد لتیسیر عملھا  -
  المجالس القومیة المتخصصة على التوالى  سكرتاریة اللجنة  مكتب فى استضافة  -

  
  

 من رئیس الجمھوریة اللجنة الوطنیة المصریة لمناھضة العنف ضد النساءیصدر قرار تشكیل 

 


