


مشروع مناھضة الزواج المبكر في القرى المصریة
 بالتعاون مع الوكالة اإلسبانیة للتعاون الدولي

في إطار الورش التدریبیة ضمن المشروع، أقمنا عدد من الورش في محافظات والقاھرة الكبرى والدقھلیة 
وقنا والشرقیة.

تضمنت الورش العمل على جزئین أحدھما متعلق ببناء الكوادر المجتمعیة في المحافظات األربعة، واآلخر 
عمل على مواجھة الزواج المبكر من خالل الفن والذي استھدف الفتیات المعرضات للزواج المبكر.

نقدم في ھذه السلسلة من الكتیبات مادة تدریبیة ُجمعت من خبرات ومجھودات وأدلة مختلفة تم تصمیمھا 
واستخدامھا في ورشنا التدریبیة بالمشروع.

عملنا على إتاحة ھذه المادة التدریبیة في شكل رقمي إلتاحتھا للمھتمین من المدربین ومنظمات المجتمع 
المدني مع اإلشارة لذكر المرأة الجدیدة كمصدر للمادة التدریبیة عند استخدامھا. 



إصدار تشریعات شاملة

ق لمواجھة العنف ضد المرأة"، فال ● ال والمنسَّ إصدار تشریعات شاملة شيء أساسي من أجل التصدي الفعَّ
یمكن سد ثغرة وترك ثغرات كثیرة غیرھا.

ویوصي بإیجاد "أساس قانوني متین من أجل معالجة آفة العنف ضد المرأة"، من خالل تجریم جمیع ●
أشكال العنف ضد المرأة ومحاكمة مرتكبیھا، ومن خالل إجراءات لمنع العنف، وتوفیر الدعم والحمایة 

للناجیات من العنف.

ولشرح فكرة "التشریع الشامل"، سنقوم بعرض نماذج من توصیات أساسیة، على شكل نقاط تتطّرق إلى ●
كل المستویات التي یجب العمل علیھا.



اإلطار النموذجي للتشریعات

ینبغي أن تتضمن التشریعات:

 تعریف التمییز ضد المرأة على أنھ أّي تفرقة أو استبعاد أو تقیید یتم على أساس الجنس ویكون من آثاره ●
أو أغراضھ النیل من االعتراف للمرأة، على أساس تساوي الرجل والمرأة، بحقوق اإلنسان والحریات 

األساسیة.

 تجریم جمیع أشكال العنف ضد المرأة، وتحدیدھا بشكل ال یسمح لبعض أنواع العنف باإلفالت من ●
التعریف القانوني.

 حسم المسألة في ما یتعلق بحقوق اإلنسان للضحیة الناجیة ووفقاً لمعاییر المساواة بین الجنسین، حیثما ●
توجد أوجھ تنازع بین القانون العرفي و/أو القانون الدیني ونظام العدل الرسمي.



إعالن إدانة الدولة العنف 

إدانة ودعوة جمیع القیادات السیاسیة والدینیة والثقافیة والتعلیمیة إلى الخروج بإدانات علنیة للعنف ضد 
المرأة بما في ذلك جمیع أشكال العنف الجنسي.



التنفیذ

یجب:

 توفیر الحكومة میزانیة وافیة لتنفیذ البرامج واألنشطة التي توّعي ضد العنف وتحاول الحد منھ ومعالجة ●
آثاره.

 تدریب الموظفین الرسمیین وبناء قدراتھم لضمان أن یكونوا على درایة وأھلیة الستخدام واجباتھم ●
الجدیدة بعد صدور تشریعات جدیدة.

 إنشاء أو تعزیز وحدات شرطة متخصصة ووحدات ادعاء متخصصة بشأن العنف ضد المرأة، وتوفیر ●
التمویل الكافي ألعمالھا وإجراء تدریب متخصص لموظفیھا.

 إنشاء محاكم خاصة أو إجراءات خاصة بالمحاكم تكفل معالجة قضایا العنف ضد المرأة في الوقت ●
المناسب وبشكل فّعال.



الرصد 

دة متعددة القطاعات لإلشراف على تنفیذ التشریعات ورفع ● یجب أن تنص التشریعات على إنشاء آلیة محدَّ
تقریر إلى البرلمان بصفة منتظمة، ویجب أن ُتعقد في إطار ھذه اآللیة لقاءات شخصیة مع 

الشاكیات/الناجیات من العنف لتقییم مدى فعالیة ُسبل اإلنصاف، بما في ذلك العقبات التي تواجھھا فئات 
دة من النساء. محدَّ

ضمان أن وحدة مراقبة العنف ضد المرأة المنتمیة إلى وزارة الداخلیة تنشر اختصاصاتھا على نطاق ●
واسع وتتعاون مع وزارة العدل ووزارة الصحة ووزارة التعلیم لتنفیذ استراتیجیة قومیة لمكافحة العنف 

الجنسى ضد المرأة.

یجب ضمان وجود البیانات وتحدیث السجالت حول العنف ضد المرأة، مع توفیر ھذه المعلومات ●
للجمھور



تدابیر استباقیة

یجب:●

 تنظیم أنشطة للتوعیة بحقوق اإلنسان للمرأة، مع توفیر الحكومة الدعم والتمویل لذلك.●

 تعدیل المناھج التعلیمیة لتغییر األُطر االجتماعیة والثقافیة التمییزیة.●

  تدریب وسائل اإلعالم على التعاطي مع قضایا المرأة.●

 یجب وجود قانونیة وسیاسات ملزمة لتنفیذ ھذه الواجبات.●



حمایة ودعم ومساعدة الضحایا

على الدولة:●

ـ توفیر الدعم إلنشاء خدمات مساعدة الضحایا الناجیات من العنف، وأطفالھّن.●

ـ توفیر الخدمات بشكل عادل للنساء في المناطق الحضریة والریفیة.●

ـ وضع خط ھاتفي ساخن معني بالمرأة على المستوى الوطني.●

ـ توفیر مكان كمأوى أو ملجأ للمعّنفات، لكل 10000 نسمة من السكان.●



التحقیق

ینبغي أن تنص التشریعات على:●

ـ استجابة ضباط الشرطة فوراً لكل طلب التماس للمساعدة والحمایة في حاالت العنف ضد المرأة، وأن ●
یولوا لھذه النداءات نفس األولویة التي یولونھا للنداءات المعنیة بأفعال أخرى من العنف.

ـ إقرار أن المسؤولیة عن المالحقة القضائیة لمرتكبي أعمال عنف ضد المرأة تقع على سلطات أعضاء ●
النیابة ال على الشاكیات/الضحایا الناجیات من العنف.



الخصوصیة

ضمان سریة المعلومات (التواصل)الخاصة بالناجیة. ●

ضمان حق الناجیھ فى مكان مالئم للتحقیق یضمن خصوصیة واإلحساس باألمان أثناء التحقیق●

توقیع عقوبات رادعة ضد أى شخص أیا كان سلطتھ قام بتسریب أى معلومات خاصة بالناجیة أو ●
الواقعة  أثناء التحقیق ولحین الفصل فى القضیة لوسائل اإلعالم. 



اإلجراءات القضائیة واألدلة

على التشریعات أن:●

 تحظر بشكل صریح الوساطة في جمیع حاالت العنف ضد المرأة سواء قبل أو أثناء اإلجراءات ●
القضائیة.

 تكفل أن یكون للشاكیات الحق في العون القانوني المجاني والدعم المجاني في المحكمة، والحصول مجاناً ●
على خدمات مترجم.

 تعطي للضحیة الحق في عدم مواجھة المتھم أمام المحكمة.●

 تمنع األخذ بالتاریخ الجنسي للشاكیة في اإلجراءات المدنیة والجنائیة.●



أوامر الحمایة

یجب:

م ●  جعل أوامر الحمایة (كمنع المتھم من االقتراب من الضحیة) متاحة للشاكیات دون أّي اشتراط بأن تقدِّ
الشاكیة إجراءات قضائیة أخرى، مثل اإلجراءات الجنائیة أو إجراءات الطالق، ضد المتھم.

 عدم اشتراط تقدیم دلیل مستقل، طبي أو من الشرطة أو غیر ذلك، من أجل إصدار أمر حمایة عقب ●
اإلدالء بشھادة شفویة مباشرة أو اإلدالء ببیان أو إقرار مشفوع بقسم من جانب الشاكیة.

 عدم منح حضانة الطفل للجاني.●



إصدار األحكام

 ینبغي أن تزیل التشریعات األحكام التي من شأنھا النص على عقوبات مخفَّفة بذریعة "جرائم الشرف" أو ●
عدم العذریة أو إذا ما تزّوج الجاني من ضحیتھ.

 إلغاء كافة األسباب التخفیفیة واستخدام المواد القانونیة التى من شأنھا تخفیف العقوبة على الجاني أو ●
إفالتھ من العقوبة.

http://www.irfaasawtak.com/archives/31635


الحمایة الطبیة

وجود إجراءات وتدابیر تضمن تحویل الناجیھ للرعایة الطبیة سواء فى حالة االصابات أو للحمایة من ●
األمراض المنقولة جنسًیا أو للحمایة من الحمل غیر المرغوب فیھ.

ضمان تلقى األطباء والممرضین للتدریب حول كیفیة التعامل مع الناجیات وعدم تعریضھن للمزید من ●
الضغوط النفسیة ویجب تعلم كیفیة الحفاظ على أدلة العنف الجنسي واالغتصاب، وتوفیر معدات للتعامل 

مع االغتصاب فى المستشفیات العامة والخاصة.



مؤسسة المرأة الجدیدة
 منظمة مصریة، غیر حكومیة، ذات توجھ نسوي وقد بدأت نشاطھا عام 1984. نؤمن بحق النساء غیر 

المشروط في الحریة والمساواة والعدالة االجتماعیة كما نؤمن أن حقوق النساء االجتماعیة والسیاسیة 
واالقتصادیة، حقوقھن اإلنجابیة والحق في المواطنة جزء ال یتجزأ من حقوق اإلنسان، وال یمكن فصل 

النضال من أجل حقوق النساء عن نضال األمم والشعوب من أجل العدالة والتحرر من القمع.

nwrc@nwrcegypt.org

www.nwrcegypt.org


