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  ضد النساء الوطنیة لمناھضة العنفالسیاسة 

  تنسیق الجھود للقضاء على العنف ضد النساء: الدولة والمجتمع المدنى
  

   

  وأھمیة المشكلة التاریخى السیاق

  األمم المتحدة
العالمى للقضاء على العنف ضد النساء  اإلعالنصدر ) ١٩٩٣فیینا ( اإلنسانفى مؤتمر األمم المتحدة لحقوق 

ا  ً ً دون تمتعھن بحقوقھن مؤشر لموقف موحد للمجتمع الدولى من قضیة تمس نصف البشریة، وتقف حائال
ا بتعیین مقررة خاصة فى األمم المتحدة لمتابعة مسألة القضاء على العنف . ١اإلنسانیة وقد أوصى المؤتمر أیضً

ھى –، وأصدرت ١٩٩٤عل عام وقد تم تعیین المقررة الخاصة بالف.  ضد النساء ودعم الجھود الوطنیة والدولیة
من أھم ھذه التقاریر   ٢العدید من التقاریر التى تتناول مسألة العنف ضد النساء  - ومن تالھا فى نفس المنصب

والتقریر )    ١٩٩٥ أسبابھ وعواقبھ: حول العنف ضد النساء( التقریر األولى للسیدة رادیكا كومارسوامى 
وما بین   ٣)حول مسئولیة الدولة عن القضاء على العنف ضد المرأة  ٢٠١٣مایو (األخیر للسیدة رشیدة مانجو 

ھذین التقریرین صدر العدید من التقاریر التى تناولت مختلف الجوانب المتعلقة بالعنف ضد النساء ، كما تناولت 
ا بالتحلیل الوضع فى العدید من البلدان على اھتمام أثرت جھود األمم المتحدة وخالل ما یقرب من عقدین . أیضً

مما نتج عنھ تطویر السیاسات والتشریعات المناھضة  الدول على المستوى الوطنى بقضیة العنف ضد النساء
  للعنف ضد النساء

  مصر والعنف ضد النساء
التى األخیرة بعد األحداث  ،ثل مشكلة كبرى فى مصریمیوجد إقرار فى الوقت الراھن بأن العنف ضد النساء  

لحوادث االنتھاكات الجنسیة  -فى حجمھ وفى خطورتھ- تى حدث فیھا تصاعد غیر مسبوق شھدتھا البالد وال
ا ھائلة من  شھدا) منذ منتصف التسعینیات وحتى اآلن(كما أن العقدین الماضیین . للنساء فى الفضاء العام ً جھود

: اتخاذ خطوات ھامة تم.  المحیطة بقضیة العنف ضد النساء التابوھاتللتصدى  المنظمات النسویة والحقوقیة 
كسر حاجز الصمت عبر حمالت رفع الوعى والتعبئة والتى نجحت فى تسلیط الضوء وإبراز المشكلة بحیث 
                                                             

 
 
 

  العالمى للقضاء على العنف ضد النساء اإلعالن   ١   
nstruments/docs_subj_ar.asp?subj=32http://www.un.org/arabic/documents/i  

  
یمكن مراجعة قرار تعیین المقررة الخاصة وتقاریرھا على الرابط التالى   ٢

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/SRWomen/Pages/SRWomenIndex.aspx  
٣  h p://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session23/A-HRC-23-49_ar.pdf  
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ا فى .  أقرت بوجودھا مؤسسات الدولة ً ا رائد ً دراسات  إجراءعالوة على ذلك لعبت المنظمات غیر الحكومیة دور
كذلك وإن بدرجة أقل فى توفیر الخدمات للنساء مى، الخ، والمتنوعة، وتدریبات وحمالت، والرصد االع

وإقامة دور األمان للنساء الالتى مراكز االستماع، المساندة القانونیة، العالج والتأھیل، (الناجیات من العنف 
  )یتعرضن للعنف

ى   دیموجرافى والصحى ف ى البحث ال اث ألول مرة ف ان اإلن كان إدخال قسم عن ضرب الزوجات وآخر عن خت
ر ع نوات( ١٩٩٥ام مص ع س ل أرب در ك ذى یص عینیات) وال ف التس ى منتص ت ف ى تم ازات الت م االنج ن أھ .  م

ا فى دفع الدولة التخاذ موقف من الختان ا حاسمً ً المسح  كشف؛ حیث فوجود مسح على المستوى الوطنى لعب دور
اث، وأن  ٤٩-١٥من النساء الالتى سبق لھن الزواج % ٩٧أن  ان اإلن ة سنة قد تعرضن لخت ن كل أربع واحدة م

   ٤ )من النساء تعرضت للضرب

ان  ق بخت ا فیما یتعل ا حیویً ً اثلعبت نتائج المسح الدیموجرافى دور ان اإلن ق بخت م المتعل ث استمر القس اث، حی  اإلن
دیموجرافىالبحث ( ٢٠٠٨وحتى عام  ١٩٩٥من  ط ) ٢٠٠٨، ٢٠٠٤، ٢٠٠٠الصحى  ال یس فق ا ساھم ل وھو م

ى المستقبل،  ناثاإلفى تراجع معدالت ختان  اتھن ف ان بن وین خت ى ین ات الالت بشكل مستمر، وتراجع نسبة األمھ
ة–بل وھو األھم فى دخول مؤسسات الدولة  ة واألموم ومى للطفول س الق ى   -وزارة الصحة والمجل وة ف ود بق جھ

ى العلى الجانب اآلخر.  اإلناثمناھضة ختان  دیموجرافى ، لم تتم متابعة القسم المتعلق بالعنف األسرى ف بحث ال
امى  ى ع حى ف ص ٢٠٠٤، ٢٠٠٠والص ى، وتقل ام  إل ر ع ح األخی ى المس دودة ف فحات مح ت  ٢٠٠٨ص ، تناول

  ٥موقف النساء من ضرب الزوجات، لكنھ لم یتضمن أى بیانات عن معاناة النساء من العنف األسرى

ً  االدولة موقفً  اتخذتعلى الصعید الحكومى  ان ضد النسان العنف من أنواع محددة م امعلن الزواج المبكر وخت ء ك
اث ام  . اإلن ى ع ل  ٢٠٠٨وف انون الطف در ق دد  ص ذى ح ا  ١٨ال دك عام ذكور  ح ن ال ل م زواج لك ن ال ى لس أدن

ال وجرم ختان اإلناث،واإلناث ة األطف ق بحمای ا یتعل ة فیم ك.  كما أكد على مسئولیة الدول ى ذل أسس  ، عالوة عل
كاوى ال ب ش رأة مكت ومى للم س الق رأة المجل كاوى م ن الش ت اآلالف م ى تلق ة والت ى محافظات مختلف ھ ف وفروع

  .  المتعلقة بالعنف ضد النساء، ضمن شكاوى أخرى

اون  ن التع كال م ود أش م وج دنىورغ ع الم ات المجتم ة ومؤسس ات الحكومی ین الھیئ ین ب اون ب ا التع ل أبرزھ ، لع
ات غی -فى بدایة عملھ-مكتب شكاوى المرأة  ن المنظم م یصل وبین عدد م اون ل ذا التع ل ھ ة إال أن مث ر الحكومی

ا  ً ا ع إلىأبد ا روح التنافس بما انعكس سلبً ً   .لى فعالیة الجھود واستمراریتھاحد التنسیق المشترك، بل شابتھ أحیان

  :االطار التشریعى 
ل  انون الطف ود  ٢٠٠٨سبقت ق ن الجھ د م العنف ضد النسا عدی ة ب ة المتعلق واد القانونی دیل بعض الم ل تء؛ لتع كل

إذا وج اط  "    أم   م  ا   ١٩٩٨عام من قانون العقوبات  )٢٩١(المادة  إلغاء(بعضھا بالنجاح 

                                                             

4  Egyp an Demographic and Health Survey 1995. El Zanaty et al 
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      زوا  "(   ات لیسمح باالجھاض انون العقوب ولم یكتمل بعضھا مثل تعدیل ق

  .فى حاالت االغتصاب

وق االنسانمن حیث األساس فى احتیاج ة التشریعات المصریتبقى لكن  ن منظور حق تتضمن . لمراجعة شاملة م
ر اج لإلصالح العاجل، أب ى تحت ود الت ن البن د م ى  زالقوانین المصریة العدی ود الت ك البن ة الصارخة ھى تل األمثل

ق القضاة المط ال ح بیل المث ى س ر مباشر، عل كل مباشر أو غی واء بش اء س د النس ف ض ع العن امح م ى تتس ق ف ل
ة باسم  ل المعروف ى قضایا القت ة ف ى حاالت االغتصاب"جرائم الشرف"تخفیف العقوب ى الممارسة .  ٧ ٦، وف وف

ا ً اره عرف دنیا باعتب د شھدت السنوات .  ھناك أحكام قضائیة تسمح بضرب الزوجات فى الشرائح االجتماعیة ال وق
ا لإلصالح القانونى  ً ف األسرى،التحرش الجنسى، االغتصاب(األخیرة جھود خ.. ، العن دیم مشروع  )ال م تق د ت وق

ف األسرى  ة حول العن ىقانون تبنتھ المنظمات غیر الحكومی ة  إل ات المتعاقب ، )٢٠١٢، ٢٠١٠، ٢٠٠٧(البرلمان
  .ولكن لألسف لم یتم اتخاذ موقف محدد من مشروع القانون

ا، كان المنبع الرئیسى للعنف ضد النساء ھو العنف األسرى ، وغیرھما  اإلناثالزوجات، ختان ضرب : تاریخیً
خالل العقد .  من أشكال العنف مثل اغتصاب المعارف، االغتصاب الزوجى، واالعتداء الجنسى على المحارم

وبدرجة أقل ضرب الزوجات، أما باقى األشكال فما زالت  اإلناثالماضى تمت العدید من الدراسات حول ختان 
ء بحوث جدیة بشأنھا تكشف مدى انتشارھا خاصة مع الوصمة موضوعات شدیدة الحساسیة ولم یتم إجرا

  .أو اإلنصافاالجتماعیة التى تحید بھا وتمنع الضحایا من طلب المساعدة 

ا للعنف ضد النساء فى الفضاء العام، ویمكن تتبع أبرز الحوادث التى تؤشر  ً ً متنامی شھد العقد الماضى اتجاھا
ث تمت أحداث التحرش الجنسى الجماعى بالنساء فى الطرق والعنف حی ٢٠٠٥  إلىلمثل ھذا النوع من العنف 

على أن تلك الحوادث أخذت منحى آخر . الجنسى ضد المتظاھرات أثناء االستفتاء على الدستور فى نفس العام
وإسقاط نظام مبارك، وھو منحى جدید یحمل معھ تبعات خطیرة لیس فقط فیما یتعلق  ٢٠١١ینایر  ٢٥بعد ثورة 

یتسم . بما فى ذلك الحقوق السیاسیة اإلنسانیةالنساء، بل وحتى فیما یتعلق بقدرتھن على التمتع بحقوقھن بأمان 
  :ھذا االتجاه ب

  ا اختبارات العذریة ً تورط مؤسسات مھمة فى الدولة فى تكریس العنف ضد النساء، ومنھا تحدید
 ث من قبل فى مصرللمتظاھرات التى تمت فى ظل حكم المجلس العسكرى، وھو أمر لم یحد

  وفى نوفمبر ٢٠١١التحرش الجنسى بالمتظاھرات من قبل بعض القوى السیاسیة كما حدث فى مارس ،
الإضفاء المشروعیة على العنف ضد النساء، على سبیل المثال محاولة الرجوع ٢٠١٣، وفى ینایر ٢٠١٢

                                                             

6 Honour krimes. Makhloof, Zein El Abedin & Abdel Rashid, Mahmoud. Centre for Egyp an Women Legal Aid. 2006 
 
7 Rape crimes: Reality and Legislation. Abdel Hamid, Amal. New Woman Founda on, 2008.  
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ولوم ضحایا التحرش واالعتداءات ، والتراجع عن الحد األدنى لسن الزواج للفتیات، اإلناثعن تجریم ختان 
 الجنسیة   

ا، تترك ً الرؤیة التى  تتعلق  إلىالحالیة على التعامل مع عواقب العنف ضد النساء وتفتقر معظم الجھود  زوأخیر
بالوقایة والحیلولة دون وقوع العنف، أى بالتعامل مع األسباب التى تؤدى لوقوع العنف، وخاصة ما یتعلق 

ا  اإلعالممن المھم القول بأن الدور الذى لعبھ بالسیاق الثقافى و ً ا مؤثر ً ا أو (فى األعوام الماضیة كان دور ً إن سلب
ا ا فى جعل موضوعات مثل ختان ). إیجابً ً لقد لعبت البرامج الحواریة، والمسلسالت واإلعالنات االجتماعیة  دور
غییر العام وكان لھا تأثیر إیجابى فى تمادة على أجندة الرأى   الخ ...والتحرش الجنسى واالغتصاب،  اإلناث

  ".وم الضحایال"الرأى العام فیما یتعلق ب 

  :  تقییم الوضع الراھن
ا  شاملةوطنیة سیاسة رغم المكاسب التى تم انجازھا  خالل العقد الماضى، إال أنھا لم تكن جزء من   ً تطرح موقف

ترى النساء كأفراد لكل منھن الحق فى أن تتمتع  قویًا ضد كل أشكال العنف ضد النساء، وتتبنى فلسفة متكاملة
كما اتسمت االستراتیجیات التى تبنتھا مؤسسات الدولة أو .  بحیاة متحررة من العنف المبنى على كونھن نساء

االغتصاب، الختان، التحرش الجنسى، (كیز على نمط بعینھ من أنماط العنف رالمجتمع المدنى  بالجزئیة والت
  )   الخ الزواج المبكر،

ا ھیئة محددة  ً على . الجھود الوطنیة لمناھضة العنف ضد النساءوالتنسیق بین عن قیادة مسئولة ال توجد حالی
الصعید الحكومى تتوزع المسئولیة بین المجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للطفولة واألمومة، واألخیر تم 

ى المرأة، مثلھ مثل المجلس القومى للمرأة، فلیست لدیھ أما مكتب شكاو.  إدارة فى وزارة الصحة إلى ھاختزال
  .صالحیات حقیقیة  لفرض سیاسة وطنیة أو التفاوض على میزانیة لتفعیل مثل تلك السیاسة فى الواقع

تتعامل مع العنف ضد النساء فى المجال العام  الفلسفة التى تتخلل القوانین المصریةعلى مستوى التشریع، فإن 
أما العنف ضد النساء فى المجال .  كما ھو الحال فى قانون العقوبات" اآلداب العامة"اء على باعتباره اعتد

الخاص، فیقع تحت قانون األحوال الشخصیة، والقائم على عالقات قوى متباینة، حیث الرجل ھو رب العائلة، 
علیم فال یحق لھا الخروج أو ومن حقھ تأدیب زوجتھ، بما فى ذلك ضربھا  وتقیید حریتھا فى الحركة والعمل والت

العمل أو التعلیم بدو موافقتھ ما لم تكن قد اشترطت ذلك فى عقد الزواج وھو أمر شدید الصعوبة فى ظل الثقافة 
  .    السائدة

ظ العقوبات  لكن ذلك لم یقلل من العنف ضد تغلی إلىمعظم الجھود السابقة لمناھضة العنف ضد النساء اتجھت 
ا خاصة في  ً النساء فى الفضاء الخاص أو العام  إن تغلیظ العقوبة یجعل النساء تتردد فى مالحقة المعتدى قضائی

كاإلعدام فى حاالت (ما یتعلق  بحاالت العنف األسرى،  كما یجعل القضاة ال یتحمسون للحكم بالعقوبات الشدیدة 
التى تمنح القاضى الحق فى  ١٧على مرتكبى العنف، خاصة فى وجود المادة )قترن باالختطافاالغتصاب الم

درجة أقل  وقد أظھرت دراسة حول العنف األسرى فى الثمانینیات أن غالبیة النساء الالت  إلىالنزول بالعقوبة 
ا  فیما بعد ً ا ضد أزواجھن فى أقسام الشرطة ال یتابعن الشكوى قضائی ً ما تریده النساء من الدولة أن .  یقدمن بالغ

تمنع مرتكبى العنف األسرى من التحكم فى حیاتھن واإلساءة إلیھن دون أن یفقدن عائل األسر أو یعرضن 
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أطفالھن للوصمة االجتماعیة عندما یسجن أبائھم؛ وھو ما یمكن تحقیقھ بشكل أكثر فعالیة من خالل قرارات منع 
  التعرض

الفجوة بین جھود التعبئة والمناصرة ورفع الوعى، وبین یز الوضع الراھن، ھى المفارقة الخطیرة التى تم
ا ٩٠ففى بلد قارب تعداد سكانھ .  الخدمات القائمة المتاحة سواء على مستوى الكم أو النوع ً وجد سوى یال  ،ملیون

یة تلك المالجئ تحتاج ؛  وغالبمن المالجئ اآلمنة للنساء الالتى یتعرضن للعنف  )ال یزید عن دستة( عدد محدود
من جانب آخر ھناك ندرة فى مراكز العالج والتأھیل .   تطویر سیاساتھا  وتدریب العاملین فیھا إلىبشدة 

إن تجارب الدول األخرى توضح أن   .للناجیات من العنف، والمراكز الموجودة تفتقر للموارد المالیة والبشریة
ضحایا العنف ضد النساء، إال أن مصر ال یوجد فیھا حاسم فى دعم لھا دور  مراكز التعامل مع األزماتتأسیس 

مثل ھذه المراكز، باستثناء مركز الندیم لعالج وتأھیل ضحایا العنف الذى لدیھ برنامج للمرأة یتعامل مع حاالت 
ن قیام العنف ضد النساء  وال یمكن للدولة أن تلقى بھذه المسئولیة على عاتق المنظمات غیر الحكومیة فقط، أل

، بأن الدولة جادة فى السعى للقضاء الدولة بتأسیس وإدارة مالجئ آمنة للنساء ھو بحد ذاتھ رسالة للرأى العام
ا أمر حاسم فى إسباغ الشرعیة على مثل تلك المالجئ بما یشجع النساء على . على العنف ضد النساء وھو أیضَ

  .المتقبلة للعنف ضد النساء اللجوء إلیھا، ومن ثم یسھم فى تغییر الثقافة السائدة

، وإال ھناك مساحة أخرى تحتاج لتوجھ جدى لتطویرھا، أال وھى مؤسسة الشرطة، ومؤسسة الطب الشرعى
ھناك العدید من الجوانب السلبیة . ستظل العدید من ضحایا العنف ضد النساء یحجمن عن اللجوء لتلك المؤسسات

ا على قدرة النس ً ضدھن وطلب اإلنصاف؛ أھمھا غیاب اء للسعى لمواجھة العنف فى النظام القائم تؤثر سلب
تضیع النساء ضحایا العنف بین المؤسسة الصحیة ومؤسسة   بروتوكوالت واضحة للتعامل مع ضحایا العنف 

 ھم فقط المخولون بفحص ضحایا العنف الجنسى - التابعون لوزارة العدل–األطباء الشرعیون .  الطب الشرعى
ال یمكن ألطباء وزارة الصحة عمل تقاریر، كل ما .  لحاالت التى تكلفھم النیابة بفحصھاوعمل تقاریر عن ا

وبالتالى ال ).  إعطاء مسكنات -خیاطة الجروح الجسیمة –وقف النزیف (یمكنھم عملھ ھو التدخالت الحرجة 
و أى اختبارات أى مشورة نفسیة، أ) الصحة أو الطب الشرعى(تقدم للنساء ضحیا العنف من أى من الطرفین 

    . فیما یتعلق باألمراض الجنسیة، أو الحمل، وال تعطى لھن موانع الحمل الطارئة

ا النساء  تعیشمن جانب آخر   ً حیث علیھن سرد ما فى رحلتھن للبحث عن العالج أو العدالة تجربة العنف مجدد
 إلى، ثم مرة أخرى ط الشرطةیسردن ما حدث على ضبا الشرطة إلىإذا ذھبن مباشرة . مرات متعددة حدث لھن

لألطباء، الذین المستشفیات سیكون علیھن سرد ما حدث لھن،  إلىذھبن فى البدایة  وإن. أطباء الطب الشرعى
لذلك، خاصة فى ظل ثقافة تدین النساء، فإن .  الطب الشرعى إلىالبولیس الذى سیحیلھن بدوره  إلىسیحیلونھن 

غیاب التدریب ن كما أ. ى ضد النساء سواء فى الحیاة العامة أو الخاصةاإلبالغ محدود عن حاالت العنف الجنس
، ونقص الموارد التى تمكن الحساس لقضایا النوع االجتماعى لكل من األطباء العامین أو أطباء الطب الشرعى
دمات الخلتلك  ضحایا العنف العاملین فى الطب الشرعى من العمل بكفاءة لھ تأثیر شدید على استخدام النساء

ا      المتاحة اسمیً
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فى العادة، ال یتحمس ضباط الشرطة لمساعدة النساء الالتى یشكین من العنف األسرى، أو التحرش الجنسى فى 
، حیث فشلت الشرطة فى القیام بمسئولیاتھا فى حمایة ٢٠١١ینایر  ٢٥الشارع  وقد تفاقم ذلك بعد ثورة 

  .المساعدة من الشرطة، وھو ما یجعل النساء ینئین عن طلب المواطنات

  توصیات

تأسیس ھیئة وطنیة على مستو عال تكون مسئولة عن التنسیق بین كل الجھود الحكومیة وغیر  .١
وتكون ھذه الھیئة مسئولة عن صیاغة سیاسة وطنیة شاملة عبر عملیة تشاور وطنیة .  الحكومیة
للمشاركة فى صیاغة ھذه  - بما فى ذلك النساء الناجیات من العنف–كل األطراف المعنیة تستدعى 

ا  .السیاسة ً وتكون لھذه الھیئة صالحیات متابعة تطبیق المؤسسات المختلفة للسیاسة الوطنیة، وتقدم تقریر
ا الى البرلمان  .سنویً

الخطوة األساسیة ھى صیاغة وثیقة سیاسة وطنیة تؤكد على مسئولیة الدولة والتزامھا بمناھضة جمیع  .٢
بغى أن تنص ھذه الوثیقة على  الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدنى فى وین. أشكال العنف ضد النساء

وتطبیق للقضاء على جمیع أشكال العنف ضد النساء، كافة المراحل بدایة من وضع الخطة  الوطنیة 
 وینبغى أن تكون ھذه الخطة معلنة للرأى العام   البرامج المختلفة وانتھاء بتقییمھا بشكل دورى  

 لوطنیةتشمل السیاسة ا

a. زبشكل منتظم لتوفیر األساس لتقییم التقدم المحر البحوث الوطنیةإجراء الدراسات والمسوح و 
 وتطویر االستراتیجیات المستقبلیة

b.  من المؤسسات الصحیة، والطب الشرعى، والشرطة  نظام مترابط لجمع المعلوماتوضع
  . لعنفال امختلف أشكرسم صورة واضحة حول انتشار وحاالت العنف لتوثیق 

c. التشریع 

i.  مراجعة التشریعات القائمة وتنقیتھا بتعدیل المواد التى تمیز ضد النساء أو تعكس
ا مع العنف ضدھن ً  تسامح

ii.  إصدار تشریع محدد لمناھضة العنف األسرى  ویمكن فى ھذا الصدد االستعانة بنموذج
 التشریع الصادر عن األمم المتحدة 

iii. جنسى فى أماكن العملتضمین قانون العمل فصل عن التحرش ال 

iv.  استقصائیة تعمل على تیسیر تدخالت عاجلة بھدف اإلنصاف توفیر آلیات وإجراءات
 مثل جبر الضرر وتعیین التعویضات
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v.  إنشاء نظام تسجیل بشأن الحمایة القضائیة للمعنفات من الجناة سواء كانوا من أجھزة
قیق وموظفو العدالة الدولة آو أفراد من المجتمع وحتى تتمكن الشرطة وجھات التح

 .في إطار آمن للضحایا والشھودالجنائیة بالقیام بادوار التحقیق والتقصي 

 

d. دماتالخ 

i. توفیر خدمات االستماع والمشورة والعالج والتأھیل للناجیات من العنف . 

ii. توفیر دور األمان للنساء الالتى یتعرضن للعنف وأطفالھن 

iii.  مجھزة بخطوط ساخنة یمكننھا تقدیم  طارئةى الحاالت الللتدخل السریع فتوفیر مراكز
 الدعم الفورى لضحایا العنف الى حین تحویلھن الى الھیئات المناسبة 

iv. من أذى من یھن لحق مما والعادل العاجل نصافإلا تلقى النساء المعرضات للعنف 
خالل اإلجراءات الرسمیة وغیر الرسمیة، بما في ذلك الحق في طلب إصالح الضرر 

  .أو من الدولة مرتكبى العنفویض من أو طلب التع

 

e. التدریب 

i.  أطباء الطب الشرعى، ضباط الشرطة، (تدریب العاملین فى مجال إنفاذ القانون
 )المحامین والقضاة

ii.  وغیرھا لرفع  الحكومیة والخاصةتدریب العاملین في مؤسسات التعلیم والتثقیف
مناھض لممارسة واعي رأى عام الحساسیة تجاه حاالت العنف ضد النساء وخلق 

 .   العنف واتخاذ التدابیر الوقائیة الممكنة

iii.  العاملین (تدریب العاملین فى دور األمان التى تستقبل النساء ضحایا العنف
 )المشرفات، الموظفین، الخاالجتماعیین، المدیرین، 

iv.  تدریب الھیئة الطبیة 

v.  العاملین فى المنظمات غیر الحكومیة   

 

f. برتوكوالت العمل 
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تفصل مسئولیات مختلف  - خاصة العنف الجنسى–بروتوكوالت التعامل مع ضحایا العنف تطویر 
لضمان جودة الخدمات وتأمین ) األطباء الشرعیین، ضباط الشرطة ،الفریق الطبى(العاملین 

  المحاسبیة  وینبغى إیالء جھد خاص لتأمین الخصوصیة واألمان لضحایا العنف

للسعى لتوفیر موارد إضافیة وفق  باإلضافةن المیزانیة الحكومیة، متوفیر الموارد المالیة المالئمة  .٣
  )    صندوق األمم المتحدة لمناھضة العنف(االحتیاج 

 .ھاالتفاعل مع المبادرات المطروحة إلصالح الشرطة إلدراج القضاء على العنف ضد النساء ضمن .٤

ن تقدیم خدمات متكاملة لضحایا تطویر نظام الطب الشرعى وتوفیر الموارد المالیة الضروریة لتأمی .٥
 )واإلنصاف –والتأھیل  –العالج  –المشورة (العنف  

رفع جودة الخدمات المقدمة االستفادة من اآللیات الدولیة فى األمم المتحدة للحصول على الدعم التقنى ل .٦
ل مستمر، للمعنفات وتحسین األداء المؤسسي لكافة الجھات المتداخلة في مواجھة العنف ضد النساء بشك

  وفقا للمعاییر الدولیة التفاقیات المرأة وإعالنات مواجھة العنف 

 

  

  

  

  


