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كلمة ال�سيد رئي�س جمل�س الوزراء
ميثل االهتمام بق�ضايا املر�أة �أحد الأولويات املحورية ،على كافة الأ�صعدة وامل�ستويات املختلفة ،وميثل العنف �ضد
الن�ساء واحد ًا من �أبرز هذه الأولويات ،كونه ق�ضية جمتمعية تنعك�س �آثارها على املجتمع ككل.
و�إذا كانت ال�شرائع ال�سماوية ب�صفة عامة ،وال�شريعة الإ�سالمية ب�صفة خا�صة ،قد و�ضعت مكان ًا متميز ًا للمر�أة من
حيث وجوب حمايتها ورفع مكانتها وتنظيم �ش�أنها ،و�أخذت عنها �سائر املعاهدات الدولية والإعالن العاملي حلقوق
الإن�سان ،والد�ساتري يف خمتلف دول العامل والت�شريعات الو�ضعية� ...إال �أن املمار�سة العملية �شهدت �إهدار ًا لتلك
احلماية ب�سبب �سوء فهم الن�صو�ص �أو بنا ًء على الأفكار االجتماعية املوروثة اخلاطئة� ،أو عدم قدرة امل�شرع الو�ضعي
يف �إيجاد احلماية الكافية للمر�أة من جرائم العنف ب�أ�شكالها ،مما �أدى �إىل فقدان ال�سيا�سة الت�شريعية �أو الإجرائية
لفعاليتها يف هذا املجال �سواء يف قانون العقوبات �أو قانون الأحوال ال�شخ�صية.
ورغم الت�أكيد امل�ستمر على مبادئ العدالة االجتماعية ،وامل�ساواة بني بني الإن�سان ذكر ًا �أو �أنثى ،و�أهمية ذلك يف
بناء املجتمع الب�شري وا�ستقراره� .إال �أن حجم الأ�ضرار التي تعاين منها الإن�سانية ج ّراء اعتماد العنف ك�أداة
للتخاطب يف ازدياد ،ومازالت الب�شرية تدفع لتحقيق امل�ساواة بني اجلن�سني من �أمنها وا�ستقرارها ،ما يحول دون
تنميتها وتقدمها .ذلك �أن حتقيق التنمية امل�ستدامة لأي جمتمع ،تتعذر دون م�شاركة املر�أة على خمتلف امل�ستويات
االجتماعية واالقت�صادية وال�سيا�سية ،واحلفاظ على حقوقها وتفعيل دورها يف بناء املجتمع وتطوره.
من هذا املنطلق ميثل العنف �ضد الن�ساء انتهاك ًا للقيم الثقافية والدينية يف م�صر ،ولذلك كفل الد�ستور امل�صري
حتقيق امل�ساواة بني املر�أة والرجل يف جميع احلقوق ،كما �ألزم الدولة حماية املر�أة �ضد كل �أ�شكال العنف �إال �أنه
وبالرغم من احلقوق واحلماية التي �أقرها الد�ستور للمر�أة امل�صرية ،ونتيجة للظروف االقت�صادية واالجتماعية
وال�سيا�سية ،واملتغريات ال�سريعة التي م ّر بها املجتمع امل�صري يف الفرتة الأخرية ،فقد تنامت بع�ض املمار�سات غري
ال�سوية ُ�صدم بها املجتمع ،الت�سامها بالتمييز والعنف ،بحيث باتت ت�شكل انتهاكات واعتداءات ج�سيمة على حقوق
املر�أة ،وتعوق تطورها وم�شاركتها االجتماعية وم�ساهماتها الإن�سانية ،وتنال ب�شكل مبا�شر من كرامتها الإن�سانية
وو�ضعها االجتماعي والقانوين ،ف�ض ًال عن كونها مُتثل خروج ًا عن عادات وتقاليد و�أخالق ال�شعب امل�صري.
من ثم و�إميان ًا بامل�سئولية الوطنية التي تقع على كافة اجلهات املعنية ملواجهة هذه الظاهرة ،ت�ضافرت جهود جميع
هذه اجلهات يف �أهمية �إعداد وتنفيذ ا�سرتاتيجية وطينة للق�ضاء على كافة �أ�شكال العنف �ضد املر�أة� ،إعما ًال
لن�صو�ص د�ستور  ،2014خا�صة الفقرة الثالثة من املادة ( )11وكذلك املواد  99 ،60 ،59منه.
ويف هذا الإطار كلفت الدولة املجل�س القومي للمر�أة ،ك�آلية وطنية للنهو�ض ب�أو�ضاع املر�أة ،وبالتعاون والتن�سيق مع
كافة اجلهات واملنظمات احلكومية وغري احلكومية ب�إعداد هذه اال�سرتاتيجية ،ل�ضمان تعظيم وتن�سيق اجلهود
املبذولة من �أجل خف�ض معدالت العنف الأ�سري واملجتمعي املوجهة �ضد املر�أة والفتاة ،وت�أهيل �ضحاياه جتنب ًا للعزلة
وال�سلبية واالنزواء وحتقيق ًا للأمن واال�ستقرار.

ال�سيد املهند�س� /إبراهيم حملب
    رئي�س جمل�س الوزراء
اجمللس القومي للمرأة
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تقدمي
تخطو م�صر خطوات ثابتة نحو بناء م�ستقبل الأمة وت�شهد تغيريات جذرية يف كافة املجاالت ال�سيا�سية واالقت�صادية
واالجتماعية ،ومتثل الثقافة املجتمعية املناه�ضة للمر�أة �إحدى العقبات التي حتول دون حتقيق العدالة االجتماعية
وامل�ساواة والتقدم والتنمية ال�شاملة .وي�أتي العنف �ضد املر�أة على قمة الظواهر االجتماعية ال�سلبية التي ت�ؤثر على
كافة �شرائح املجتمع رجا ًال ون�سا ًء و�أطفا ًال ،فهو ال ميثل فقط �صورة من �صور انتهاكات حقوق الإن�سان بل هو عائق
لتمتع املر�أة بحرياتها الأ�سا�سية كفرد منتج يف املجتمع وتتعار�ض مع متطلبات الأمن الإن�ساين والرفاة االجتماعي.
حر�ص املجل�س القومي للمر�أة منذ �إن�شاءه على تكثيف اجلهود يف �سبيل خف�ض معدالت العنف �ضد الن�ساء وتوفري
البيئة الآمنة لدعم املعنفات و�إ�صالح القوانني والت�شريعات لتجرميه ،و�أخذ املبادرة بحث جهات هامة يف الدولة
التخاذ خطوات عملية وو�ضع �سيا�سات لوقف العنف ،وجنح من خالل التن�سيق مع وزاراء الداخلية والعدل منذ عام
 2012يف �أن تن�شئ الوزارات وحدات متخ�ص�صة ملكافحة العنف �ضد املر�أة وتوقيع بروتوكوالت تعاون مع املجل�س يف
هذا املجال ،هذا بجانب عديد من اجلهود التي تقوم بها كافة اجلهات املعنية� ،إال �أن الق�ضاء على كافة �أ�شكال
العنف �ضد املر�أة يتطلب ت�ضافر كافة اجلهود والإمكانيات الب�شرية واملادية لتحقيق �أف�ضل النتائج.
وت�أتي اال�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة العنف �ضد املر�أة كنواة لبداية تغيري حقيقي وتتويج ًا ل�سل�سلة من اجلهود
املبذولة للح�شد والتن�سيق و�أي�ض ًا اعتماد ًا على التزامات م�صر الدولية التي �ص ّدقت عليها ،خا�صة احلقوق املحددة
يف الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان ،وما يت�سق مع املجتمع امل�صري ويحرتم ثقافاته وتقاليده العريقة ،وبالتحديد يف
اجلوانب التي تتعار�ض ب�شكل �صارم مع جميع �أ�شكال العنف.
تهتم تلك اال�سرتاتيجية باالحتياجات الواقعية للمجتمع امل�صري ،كما �ستعك�س التنوع بني ثقافات املناطق اجلغرافية
داخل م�صر ،وكذلك اختالف الأو�ضاع االقت�صادية واالجتماعية بها ...ويف هذا الإطار فقد مت و�ضع اال�سرتاتيجية
الوطنية من خالل نهج امل�شاركة ،حيث ت�ضافرت جهود اجلهات احلكومية وغري احلكومية يف و�ضع هذه اال�سرتاتيجية
مت�ضمنة خطط عمل كل جهة مع حتديد �أدوار وم�سئوليات اجلهات املعنية املختلفة ،وتبحث يف املتطلبات واالحتياجات
من حيث املوارد الب�شرية واملالية؛ بالإ�ضافة �إىل و�ضع جدول زمني للتنفيذ ،وت�شمل اال�سرتاتيجية كذلك خطة
للر�صد والتقييم ،ومقرتحات لتعديل نظم الإبالغ وجمع البيانات عن العنف �ضد املر�أة.
ويتوجه املجل�س القومي للمر�أة بال�شكر لكافة ال�شركاء من اجلهات احلكومية وغري احلكومية يف و�ضع اال�سرتاتيجية،
كما ُيثمن املجل�س الدعم الفني واملايل املقدم من احلكومة اليابانية واالحتاد الأوروبي و هيئة الأمم املتحدة؛ وعلى
وجه اخل�صو�ص هيئة الأمم املتحدة للم�ساواة بني اجلن�سني ومتكني املر�أة ،و�صندوق الأمم املتحدة لل�سكان
والربنامج الإمنائي للأمم املتحدة يف جمهورية م�صر العربية.

   ال�سفرية /مرفت تالوي
رئي�س املجل�س القومي للمر�أة
اجمللس القومي للمرأة
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مبادئ و�أ�س�س اال�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة العنف �ضد املر�أة
�أو ًال :ملاذا ا�سرتاتيجية وطنية ملكافحة العنف؟
ي�شكل العنف �ضد املر�أة والفتاة انتهاك ًا �صارخ ًا حلقوق الإن�سان ومنوذج ًا للعالقة غري املتكافئة بني الرجل واملر�أة،
وقد �شهد املجتمع امل�صري خالل الفرتة الأخرية �صور ًا جديدة للعنف املوجهة �ضد املر�أة والفتاة مما تطلب �إحداث
�صحوة جمتمعية للتغلب عليه .وانطالق ًا من واقع التزام املجل�س القومي للمر�أة  -ب�صفته الآلية احلكومية املعنية
بالنهو�ض ب�أو�ضاع املر�أة امل�صرية  -جتاه املجتمع ب�شكل عام واملر�أة ب�شكل خا�ص ،فقد قام ب�إعداد و�صياغة
ا�سرتاتيجية وطنية ك�آلية �أ�سا�سية من �ش�أنها �أن ت�سهم يف وقاية املر�أة والفتاة من املمار�سات العنيفة �ضدها مبا
ي�ضمن حماية و�صون كرامتها.
تتمثل  الأ�س�س التي �أ�ستند �إليها املجل�س يف �إعداد اال�سرتاتيجية يف:
•د�ستور جمهورية م�صر العربية ال�صادر يف  2014والذي ت�ضمن يف مواده �صيانة حرمة الفرد و�ضمان
كرامته ،ور�سخ ملبادئ امل�ساواة والإن�صاف بني اجلن�سني ونبذ كل �أ�شكال التمييز والعنف �ضد املر�أة.
•قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم  1045بت�شكيل جلنة بتكليف مبا�شر من ال�سيد رئي�س اجلمهورية لدرا�سة
�أ�سباب انت�شار ظاهرة التحر�ش اجلن�سي وحتديد ا�سرتاتيجية وطنية ملواجهتها ب�شكل عاجل.
•تعزيز مبد�أ �سيادة القانون ،وااللتزام ال�سيا�سي مل�صر لتنفيذ التعهدات الواردة يف االتفاقيات الدولية التي
�صدقت عليها ،مبا يتما�شى مع املبادئ والقيم امل�صرية.
•م�سئولية املجل�س القومي للمر�أة يف تنمية �شئون املر�أة ومتكينها وحل امل�شكالت التي تواجهها يف ظل
جمتمع ت�سوده العدالة وامل�ساواة وعدم التمييز.
•انتهاء املجل�س القومي للمر�أة يف عام  2009من و�ضع �إطار عمل ال�سرتاتيجية وطنية ملكافحة العنف �ضد
املر�أة.

ثاني ًا :منهجية و�ضع اال�سرتاتيجية
ركز املجل�س القومي للمر�أة منذ �إن�شاءه عام  2000على عدد من الأن�شطة ملناه�ضة كافة �أ�شكال العنف �ضد املر�أة
والفتاة ك�سبيل لتمكني املر�أة امل�صرية اقت�صادي ًا واجتماعي ًا و�سيا�سي ًا ،وتفاوتت هذه اجلهود والأن�شطة يف طبيعة
التدخل كمي ًا وكيفي ًا مع اختالف �أنواع العنف وحدته وظهور �صور جديدة للعنف بعد ثورة  25يناير.
يعتمد املجل�س يف �سيا�ساته ملعاجلة ق�ضايا املر�أة على الت�شبيك والتن�سيق مع اجلهات املعنية احلكومية وغري
احلكومية و�أ�صحاب امل�صالح للو�صول �إىل �أف�ضل النتائج املرجوة وحتقيق الأهداف بكفاءة.
وفى هذا الإطار ،فقد مت و�ضع الإطار العام لال�سرتاتيجية الوطنية للعنف �ضد الن�ساء عام  ،2009ومهدت الإرادة
ال�سيا�سية الداعمة بعد ثورة  30يونيو والزخم املجتمعي والدويل للمنظمات احلكومية وغري احلكومية الطريق نحو
ا�ستكمال و�ضع اال�سرتاتيجية الوطنية.

8

املنهجية
نظرا لأن ق�ضية العنف �ضد املر�أة ق�ضية جمتمعية متعددة الأبعاد والتدخالت ،وتتقاطع مع جميع حماور الأمن
الإن�ساين والرفاهية االجتماعية ،والتي تت�ضمن (ال�صحة  /التعليم  /الأمن  /الثقافة  /الدين  /االقت�صاد وما �إىل
ذلك) فقد انتهجت اال�سرتاتيجية منهج ًا ت�شاركي ًا تكاملي ًا� ،أعتمد على م�أ�س�سة �آليات التن�سيق والتوا�صل بني جميع
الأطراف املعنية.
بتكليف من ال�سيد رئي�س اجلمهورية وال�سيد رئي�س الوزراء� ،أعلن البدء يف �إعداد اال�سرتاتيجية الوطنية يف
 2014/7/7بح�ضور ال�سيد املهند�س � /إبراهيم حملب – رئي�س الوزراء وال�سادة وزراء  :الداخلية ،العدل ،الت�ضامن
االجتماعي ،ال�شباب ،التعليم ،ال�صحة ،الأوقاف ،والقوى العاملة .وقد ت�ضمنت كلمه �سيادته ت�أييد ًا وتعهد ًا �صارم ًا
من احلكومة بتخ�صي�ص املوارد الب�شرية واملالية املطلوبة ملكافحة العنف ،وو�ضعه على قمة �أولويات �أجندة احلكومة،
كما قد �شهد حفل الإعالن توقيع بروتوكوالت تفاهم بني املجل�س القومي للمر�أة وعدد من الوزارات.
وبلغ عدد بروتوكوالت التعاون ومذكرات التفاهم التي مت توقيعها  12بوتوكو ًال �شملت الوزارات ال�سالف ذكرها
ووزارات الثقافة ،وال�سياحة ،والتعليم العايل ،والهيئة العامة لال�ستعالمات ،بالإ�ضافة �إىل امل�شاركة الفعالة لكل من
املجل�س القومي للطفولة والأمومة ،واملجل�س القومي حلقوق الإن�سان ،واملجل�س القومي للإعاقة ،وغريها من اجلهات
املعنية .وهدفت الربوتوكوالت ب�صفة �أ�سا�سية �إىل التعاون ل�صياغة وتنفيذ اال�سرتاتيجية الوطنية للق�ضاء على كافة
�أ�شكال العنف �ضد املر�أة.
تعترب م�شاركة املنظمات غري احلكومية الن�سائية واملبادرات ال�شبابية -يف و�ضع اال�سرتاتيجية � -أ�سا�سية ملا لها من
دور يف �إلقاء ال�ضو َء وح�شد االهتمام وكذلك الدعم يف تنفيذ الأن�شطة اللآزمة ملناه�ضة العنف �ضد املر�أة ،ومن
�ضمن تلك املنظمات التي �شاركت بفاعلية  :مبادرة �شفت حتر�ش ،وحركة بنات م�صر خط �أحمر.
وتبنى اال�سرتاتيجية على العودة لاللتزام بالثقافة والقيم امل�صرية الأ�صيلة ورفع الوعي الديني ك�أ�سا�س ملكافحة
العنف �ضد املر�أة ،ومن هنا ت�شرف اال�سرتاتيجية بتمثيل كل من وزارة الأوقاف الأزهر ال�شريف والكني�سة القبطية
الأرثوذك�سية.

و�ضع اال�سرتاتيجية
تعد مدخالت اال�سرتاتيجية الرئي�سية :اللجنة التي�سريية العليا واللجنة التنفيذية وور�ش عمل املحافظات ،ومتثل
خمرجاتهم �أ�سا�س ًا لال�سرتاتيجية .وقد بلغ عدد اجتماعات اللجنة التي�سريية العليا �أربعة اجتماعات بينما اجتمعت
اللجنة التنفيذية ت�سعة اجتماعات.
ترتكز اال�سرتاتيجية على الأ�ساليب العلمية يف التحليل وعلى الرتاكم املعريف وخربات الهيئات املعنية ،وكانت
البداية من خالل مراجعة الإطار العام لال�سرتاتيجية الذي مت و�ضعه يف عام  2009وحتديثه واالتفاق على املحاور
الرئي�سية لال�سرتاتيجية ،والتعرف على وتوثيق جهود اجلهات احلكومية وغري احلكومية والإطالع على
اال�سرتاتيجيات الوطنية ذات العالقة واال�سرتاتيجيات الدولية يف هذا املجال ويت�ضمن ملحق رقم ( )1الأدبيات
ال�سابقة ،بغر�ض البناء عليها واال�ستفادة من اخلربات املختلفة.
وقد قام املجل�س بعد ذلك بتحديد الر�ؤية والر�سالة لال�سرتاتيجية الوطنية اعتماد ًا على �آراء �أع�ضاء اللجان والتي
اجمللس القومي للمرأة
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�أت�سمت بالطموح والرغبة العارمة يف �إعالء �ش�أن الوطن وحمو ال�صورة ال�سلبية التي انت�شرت دولي ًا وحملي ًا عن
العنف �ضد املر�أة ،ومن خالل هذه الطموحات ،مت التوافق على الر�ؤية والر�سالة التي متثل ما ن�سعى لتحقيقه
كحكومة وجمتمع مدين ،وقد جاءت الأهداف اال�سرتاتيجية ،الأهداف الفرعية وماهية �أنواع العنف لتمثل خارطة
طريق �أكرث حتديد ًا ملا ن�سعى للو�صول �إليه.
ثم ي�أتي بعد ذلك حتليل البيئة الداخلية للجهات املعنية احلكومية وغري احلكومية با�ستخدام حتليل SWOT
والذي يعمل على حتديد مواطن القوة /ال�ضعف /التهديدات والفر�ص وتعد خمرجاتها ثروة من املعلومات وفق كم
اجلهود املبذولة الغري معروفة للر�أي العام واجلهات الأخرى ،كما فتحت نتائج التحليل فر�ص ًا و�آفاق ًا للت�شبيك
والتعاون يف امل�شروعات والربامج بني جميع اجلهات املعنية خالل فرتة و�ضع اال�سرتاتيجية.
وبالتوازي مت حتليل البيئة اخلارجية جلميع �أنواع العنف� ،أظهرت نتائجه التحديات والفر�ص ونقاط القوة وال�ضعف
لكل نوع من �أنواع العنف طبق ًا للمحاور الأربعة لال�سرتاتيجية.
ول�ضرورة التعرف على الأبعاد املحلية لأن�شطة العنف لكل حمافظة ،مت عقد ور�ش عمل باملحافظات و�إجراء ا�ستبيان
للتعرف على الو�ضع احلايل والتحديات والأن�شطة املقرتحة من واقع هذا الو�ضع والطابع املحلى لكل حمافظة.
ومتثلت اخلطوة النهائية يف �إعداد خطط العمل التنفيذية للوزارات واملنظمات غري احلكومية .وتغطي اال�سرتاتيجية
فرتة خم�س �سنوات  2020-2015مت فيها حتديد الأن�شطة والربامج ،املخرجات ،م�ؤ�شرات الأداء ،الأطر الزمنية،
امليزانية� ،آليات التن�سيق ،معوقات التنفيذ و�أ�ساليب املتابعة والتقييم .وقد قام فريق عمل اال�سرتاتيجية بتحليل
و�صياغة خمرجات اللجان ب�صفة دورية مع توثيق الدرو�س امل�ستفادة.
وبناء على تو�صيات اللجنة التي�سريية العليا عر�ضت اال�سرتاتيجية على ممثلني عن املجتمع املدين املعنيني بق�ضايا
املر�أة خالل ور�شة عمل للوقوف على ر�ؤيتهم حول اال�سرتاتيجية ومقرتحات التطوير والتعرف على جهود اجلمعيات
الأهلية يف جمال مكافحة العنف �ضد املر�أة لت�ضمينها باال�سرتاتيجية.
وتعترب املالحق املرفقة جزء ال يتجز�أ من اال�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة العنف �ضد املر�أة.

ثالث ًا� :آليات العمل
بناء على بروتوكوالت التعاون املوقعة بني املجل�س القومي للمر�أة والوزارات والتي ن�صت على ت�شكيل جلنة تي�سريية
عليا وجلنة تنفيذية حمددة املهام والأدوار لالنتهاء من و�ضع اال�سرتاتيجية مت�ضمنة خطط العمل التنفيذية
والتكاليف التقديرية للأن�شطة وااللتزام مبتابعة تنفيذ تلك اخلطط.

اللجنة التي�سريية العليا
ت�شكيل اللجنة :برئا�سة ال�سفرية /مرفت تالوي رئي�س املجل�س القومي للمر�أة وع�ضوية ال�سادة م�ساعدي الوزراء
لقطاع حقوق الإن�سان �أو وكالء الوزراء املعنية بحقوق املر�أة وم�سئولني من املجل�س القومي للمر�أة.
مهام اللجنة التي�سريية العليا:
مراجعة القوانني والقرارات الإدارية و�سبل التطبيق وتقدمي املقرتحات الالزمة لإعداد وتفعيل وتنفيذ10

اال�سرتاتيجية �إعما ًال لن�صو�ص د�ستور  ،2014خا�صة الفقرة الثالثة من املادة  11واملواد  99و  59و 60منه.
 اقرتاح ال�سيا�سات واخلطط والربامج الالزمة لتنفيذ اال�سرتاتيجية ومواجهة فجوات التطبيق. متابعة الإ�شراف على تنفيذ اال�سرتاتيجية الوطنية بعد اعتمادها من الوزارات والأطراف املعنية.اجتماعات اللجنة التي�سريية العليا :جتتمع اللجنة مرة على الأقل كل �شهرين خالل فرتة الإعداد لال�سرتاتيجية،
ومرة كل ثالثة �أ�شهر خالل فرتة تنفيذ خطة العمل واملتابعة .يتوىل املجل�س القومي للمر�أة الدعوة الجتماعات
اللجنة والتن�سيق بني ال�شركاء.

اللجنة التنفيذية
ت�شكيل اللجنة :ال�سادة م�سئويل الإدارات �أو الوحدات املعنية بحقوق املر�أة من الوزارات املعنية واملجل�س القومي
للمر�أة.
مهام اللجنة التنفيذية:
 امل�شاركة يف االجتماعات الدورية لإعداد اال�سرتاتيجية وخطة العمل التنفيذية ،والتن�سيق مع اجلهات الأخرى. امل�ساهمة يف تنفيذ اال�سرتاتيجية ومتابعة تنفيذ خطة العمل.اال�ستعانة مبن تراه من اخلرباء واملتخ�ص�صني يف جمال مكافحة العنف �ضد املر�أة ،ولها �أن ت�شكل من بني�أع�ضاءها �أو من غريهم جلنة �أو جلان فرعية لدرا�سة مو�ضوعات ذات �صلة.
� -إعداد تقارير دورية ب�أعمالها تت�ضمن الإيجابيات وال�سلبيات ومقرتحات باحللول ورفعها للجنة التي�سريية العليا.

�آليات الت�شبيك والتقييم واملتابعة
وفى �ضوء ما �ست�سفر عنه متابعة تنفيذ خطة عمل اال�سرتاتيجية لل�سنة الأوىل  ،2016 -2015من خالل التقارير
الربع �سنوية وتقييم الأثر املرحلي �سيتم مراجعة وحتديث اال�سرتاتيجية �سنويا.
ُت َّ�شكل جلنة تن�سيقية برئا�سة املجل�س القومي للمر�أة وع�ضوية ممثلي اجلهات املعنية بالتنفيذ؛ تتوىل درا�سة تقارير
الأن�شطة الربع �سنوية املقدمة من اجلهات املنفذة ،وهي م�سئولة عن تقييم الأداء ومراجعة مدى حتقيق الأهداف
طبق ًا للأن�شطة املقرتحة واملنفذة ،والوقوف على معوقات التنفيذ واقرتاح �سبل التطوير وتذليل املعوقات.

متويل اال�سرتاتيجية
يتطلب تنفيذ اال�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة العنف �ضد املر�أة تخ�صي�ص املوارد املالية الالزمة للإنفاق على
الأن�شطة والربامج التي حددتها اجلهات املعنية �سواء كانت حكومية �أو جمتمع مدين.
ومل يتم حتديد �إجمايل القيمة التمويلية لال�سرتاتيجية نظر ًا لعدم حتديد التكلفة التقديرية لبع�ض الأن�شطة
والربامج التي �سوف تنفذها بع�ض اجلهات.
ويعتمد متويل خطط العمل التنفيذية التف�صيلية على ثالثة م�صادر :الدولة كممول رئي�سي ،وامل�ساهمات املجتمعية
والقطاع اخلا�ص واجلهات املانحة ،خا�صة و�أن هناك �أهتمام وطني ودويل بهذه الق�ضية.
اجمللس القومي للمرأة
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رابع ًا :تعريف العنف �ضد املر�أة والفتاة
العنف �ضد املر�أة يعني"� ...أي فعل من �أفعال العنف القائم على جن�س الإن�سان ي�ؤدي �أو ميكن �أن ي�ؤدي �إىل �أذى
بدين �أو جن�سي �أو نف�سي �أو معاناة للمر�أة والفتاة ،مبا يف ذلك التهديد بالقيام ب�أفعال من هذا القبيل� ،أو بالقهر �أو
احلرمان التع�سفي من احلرية� ،سواء كان ذلك يف احلياة العامة �أو اخلا�صـة" .وذلك طبق ًا لإعالن الأمم املتحدة
وجلنة و�ضع املر�أة الدورة ال�سابعة واخلم�سون عام  ،2013كما ت�شـري اللجنـة �أي�ض ًا �إىل ال�ضـرر االقت�صـادي
واالجتمـاعي النـاجم عن هذا العنف .وقد حددت درا�سة العنف �ضد املر�أة يف م�صر ال�صادرة عن املجل�س عام
� 2009شكلني من �أ�شكال العنف:
( )1العنف الأ�سري (يف نطاق الأ�سرة) ،ويت�ضمن العنف املمار�س من قبل الزوج� ،أو �أع�ضاء �آخرين يف الأ�سرة
()2العنف املجتمعي ،الذي ميار�سه غرباء� ،أ�شخا�ص من غري �أفراد �أو معارف الأ�سرة ،ويت�ضمن العنف وامل�ضايقات
يف ال�شارع و�أماكن العمل وامل�ؤ�س�سات التعليمية والعامة الأخرى ومواقع تقدمي اخلدمات.

( )1العنف الأ�سري
• �أي فعل �أو �سلوك (نف�سي/ج�سدي/جن�سي) عنيف من �أفراد الأ�سرة.
• احلرمان من التعليم.
• احلرمان والتمييز يف حق املرياث.
• �إكراه املر�أة على الزواج بغري �إرادتها.
• منع املر�أة �أو �إكراهها على العمل بغري �إرادتها.
• ختان الإناث.

( )2العنف املجتمعي
• الإخالل مببد�أ امل�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص يف حميط العمل واحلياة العامة.
• التحر�ش اجلن�سي (يف ال�شارع والعمل و�أماكن الدرا�سة و�أخرى).
• هتك العر�ض.
• االغت�صاب.
•اال�ستغالل اجلن�سي (زواج القا�صرات – االجتار بالفتيات والن�ساء يف �أعمال خملة بالآداب العامة -الخ).
ويت�ضمن ملحق رقم ( )2معلومات تف�صيلية حول �أنواع و�أ�شكال العنف �ضد املر�أة والفتاة.

خام�س ًا :حجم العنف �ضد املر�أة
تتعر�ض الن�ساء �إىل العنف يف جميع �أنحاء العامل؛ وي�ؤكد الباحثون الدوليون وامل�صريون على حد �سواء �أن العنف
�ضد الن�ساء متنوع ووا�سع االنت�شار يف م�صر� ،إال �أن هناك ق�صور ًا يف املعلومات والإح�صاءات والبيانات حول حاالت
12

العنف مما ي�شكل حتدي ًا يواجه اجلهات املعنية للق�ضاء على كافة �صوره.
وتعد البيانات التي يتم جتميعها يف امل�سوح الدميوغرافية وال�صحية هي الأكرث �شمو ًال وتوافر ًا حول العنف �ضد
الن�ساء والفتيات يف م�صر ،كما �أن الدرا�سات املتعلقة بالعنف الأ�سري تعترب �أكرث تطور ًا يف م�صر وال�شرق الأو�سط
عن تلك التي تتناول العنف املجتمعي با�ستثناء ق�ضايا من نوعية خا�صة ،مثل اجلرائم التي ترتكب با�سم �شرف
الأ�سرة� ،أو ختان الإناث.

العنف الأ�سري:
تناول امل�سح الدميوغرايف وال�صحي يف م�صر ال�صادر عام  2005بيانات حول العنف �ضد املر�أة والفتاة ،وقد مت
االعتماد على نتائج هذا امل�سح على الرغم من �أنه يركز يف املقام الأول على العنف الذي ميار�سه الزوج .وجاءت
نتائج امل�سح كما يلي-:
�أفادت ( )%47,4من الن�ساء الالتي تزوجن يف �أي وقت من الأوقات ب�أنهن تعر�ضن للعنف اجل�سدي منذ �سن 15�سنة ؛ و�أ�شرن �أغلبهن �إىل ال�شريك احلميم (�أي الزوج احلايل �أو ال�سابق) بو�صفه مرتكبا للعنف.
ما يقرب من الن�صف ( )%45قد تعر�ضن للعنف اجل�سدي على �أيدي ذكر غري الزوج. (� )%36أ�شرن �إىل �أنثى مار�ست �ضدهن العنف.كما جاءت الإ�شارات �إىل �أن الأب كمرتكب للعنف ميثل �ضعف ن�سبة مرتكبي العنف من الأ�شقاء الذكور ()%53مقارنة بن�سبة ( ،)%23وكانت الأنثى مرتكبة العنف هي الأم يف كثري من الأحيان ()%10؛ �إال �أنه مل جتر بحوث
م�شابهة على الن�ساء بعد �سن � 45سنة �أو الن�ساء الالتي مل يتزوجن �أبد ًا.

العنف املجتمعي:
ت�شري نتائج الدرا�سة التي �أجراها املجل�س القومي للمر�أة عام � ،2009إىل �أن �أغلبية الإناث تعر�ضن للتحر�ش اجلن�سي
ب�صفة م�ستمرة� ،سواء يف ال�شوارع �أو يف املوا�صالت العامة؛ وتبدو الإناث الأ�صغر �سنا �أكرث تعر�ضا للتحر�ش مقارنة
بالإناث الأكرب �سنا.
وجاءت النتائج كما يلي:
�أ�شارت �أغلبية �ساحقة من الن�ساء املتزوجات ( ،)%72ومن الفتيات غري املتزوجات ( )%94بتعر�ضهن للتحر�شاللفظي يف ال�شوارع ،بينما �أفاد ما يقرب من ثلثي ال�شبان غري املتزوجني – مبن فيهم ما يقرب من ثالثة �أرباع
ال�شبان يف القاهرة والإ�سكندرية – �أنهم حتر�شوا لفظي ًا بالفتيات يف ال�شوارع.
�أفادت ن�سبة ( )%17من الن�ساء املتزوجات ،و ( )%22من الفتيات ب�أن �أج�سادهن تعر�ضت يف ال�شوارع للم�ساتغري الئقة من قبل الرجال.
�أفادت ن�سبة ( )%13من الن�ساء املتزوجات ،و ( )%13من الفتيات غري املتزوجات مبعرفتهن لأنثى تعر�ضتلالغت�صاب �أو االنتهاك اجلن�سي احلاد.

اجمللس القومي للمرأة
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�ساد�س ًا :املجموعات امل�ستهدفة واملعنيون
•الن�ساء الالتي عانني �أو مازلن يعانني من العنف �أو قد يعانني �أو يواجهون �أي نوع من �أنواع العنف؛ ومنهن
الزوجات والبنات والأخوات والأمهات واجلدات ،واملوظفات وغريهن من الن�ساء اللواتي يعانني من العنف
املنزيل �أو املجتمعي ،وب�صفة خا�صة الن�ساء املعاقات والتي قد تزيد �إعاقتهن من فر�ص تعر�ضهن ل�سوء
املعاملة وعدم قدرتهن على الدفاع عن �أنف�سهن.
•مرتكبو العنف؛ وهم يف �أغلب الأحيان الأغراب من خارج نطاق الأ�سرة �أو �أرباب العمل �أو من الأ�سرة
كالأزواج �أو الآباء �أو الأخوة �أو احلموات �أو الأقارب من الذكور والإناث ،ويف بع�ض الأحيان وبن�سبة �أقل
اجلريان واملعارف.
•تت�أثر الأ�سرة ب�أكملها وكذلك �أفراد املجتمع نتيجة ممار�سة العنف ،وبالتايل فهم �أي�ض ًا يف حاجة �إىل
الدعم واالهتمام والرعاية.
•وي�شمل املعنيون؛ اجلهاز التنفيذي للحكومة ،واجلهاز الت�شريعي ،والق�ضاء ،وو�سائل الإعالم ،واملجتمع
املدين.

�سابع ًا :الإطار القانوين الوطني والدويل
ت�ؤكد القوانني الدولية على حقوق املر�أة ب�صفة عامة يف املواد التي تن�ص على عدم التمييز يف �إطار �إعالنات عهود
حقوق الإن�سان ،ويف الوثائق التي تتناول هذه الق�ضية بطريقة حمددة .وقد ان�ضمت م�صر �إىل �أهم اتفاقيات الأمم
املتحدة املتعلقة بحقوق الإن�سان ،وحقوق املر�أة ،واحلد من العنف ،وت�صبح هذه االتفاقيات جزء ًا من القانون
امل�صري بعد ت�صديق الربملان عليها ون�شرها يف اجلريدة الر�سمية للدولة.
ميكن �أن يلعب النظام القانوين امل�صري وطريقة تطبيقه دور ًا �أ�سا�سي ًا يف مناه�ضة العنف؛ لذا ينبغي �أال يكتفي
القانون مبنح حماية مبا�شرة من العنف اجل�سدي واجلن�سي ،و�إمنا �أي�ض ًا �أن ي�ؤدي �إىل تفادي تزايد العنف النف�سي
�ضد الن�ساء �سواء حدث ذلك يف املجال العام �أو اخلا�ص .ومن املهم النظر يف كيفية تناول القانون امل�صري -بدءا
بالد�ستور ،و�صو ًال �إىل القوانني الأ�سا�سية – م�س�ألة حقوق الن�ساء ب�صفة عامة ،وتوفري احلماية من العنف �ضد
الن�ساء ب�صفة خا�صة.
ويت�ضمن ملحق رقم ( )3بيانات تف�صيلة عن املواثيق الدولية والت�شريعات امل�صرية التي ت�ضمن
حماية حقوق املر�أة من �أ�شكال العنف.

ثامن ًا :اجلهود الوطنية (اجلهات احلكومية وغري احلكومية)
تبذل عديد من اجلهات احلكومية وكذلك منظمات املجتمع املدين جهود حثيثة يف جمال مكافحة العنف �ضد
املر�أة ،على الرغم من العقبات التي قد تواجهها يف جمال توفري املوارد املالية الكافية.
ويت�ضمن ملحق رقم ( )4اجلهود التي قامت بها اجلهات املعنية يف هذا املجال.
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تا�سع ًا :حتليل البيئة الداخلية للجهات املعنية
روعي عند و�ضع اال�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة العنف �ضد املر�أة ،درا�سة البيئة الداخلية للجهات املعنية بتنفيذ
خطط العمل ،وي�ساعد هذا التحليل مع اال�ستعانة بنتائج حتليل العوامل اخلارجية على اتخاذ قرارات ا�سرتاتيجية
واختيار بدائل منا�سبة لها .حيث يهدف هذا التحليل �إىل ت�شخي�ص وتقييم القدرات والإمكانات املادية والب�شرية
املتاحة واكت�شاف نقاط ال�ضعف والعمل على ت�صحيحها وتقوميها ،وبالتايل يتم اقرتاح الربامج والأن�شطة التي تعزز
اال�ستفادة من نقاط القوة والتغلب على العوائق عند التنفيذ.
يت�ضمن ملحق رقم ( )5حتليل تف�صيلي للبيئة الداخلية لكل جهة من اجلهات امل�شاركة يف اال�سرتاتيجية.

عا�شر ًا :حتليل البيئة اخلارجية والظروف املحيطة
اعتمدت اجلهات التنفيذية عند و�ضع خطط عملها على حتليل البيئة اخلارجية املرتبطة بكافة �أ�شكال العنف �ضد
املر�أة والفتاة من حيث العوامل والظروف التي ميكن �أن تدعم جهود مكافحته واال�ستفادة منها عند و�ضع اخلطط
والربامج وطرح العوامل التي قد تعيق التنفيذ وحتديد مدى �إمكانية اال�ستفادة من الفر�ص املتاحة للتطبيق.

عوامل القوة
 الإرادة ال�سيا�سية الوا�ضحة من رئي�س الدولة ودعمه والتزام الدولة مبكافحة كافة �أ�شكال العنف. و�ضوح ال�سيا�سة احلكومية الداعمة لأن�شطة مكافحة العنف �ضد املر�أة.�صدور د�ستور  2014مت�ضمن ًا �أكرث من ع�شرين مادة داعمة للمر�أة ،و�أكرث من مادة ملكافحة العنف �ضد املر�أة ،واالجتار بالب�شر ،و�إن�شاء مفو�ضية ملنع كافة �أ�شكال التمييز.
ت�شكيل جلنة بتكليف مبا�شر من رئي�س اجلمهورية ،على امل�ستوى الوزاري ،بع�ضوية الوزارات املخت�صة وبرئا�سةرئي�س جمل�س الوزراء.
 وجود وحدات لتكاف�ؤ الفر�ص داخل وزارات الدولة ،للإبالغ عن �أي انتهاكات �أو متييز �ضد املر�أة يف بيئة العمل.�إن�شاء وحدات مبديريات الأمن التابعة لوزارة الداخلية على م�ستوى املحافظات تخت�ص مبكافحة العنف �ضداملر�أة.
وجود وحدة ملناه�ضة العنف بوزارة العدل .وكذلك جلنة وطنية تن�سيقية ملنع ومكافحة االجتار بالب�شر بالوزارة،بع�ضوية عدد من الوزارات واملجال�س املخت�صة.
 �إدراج لفظ"التحر�ش اجلن�سي"لأول مرة يف ن�ص قانون العقوبات امل�صري.توقيع بروتوكول تعاون بني املجل�س القومي للمر�أة و اجلهاز املركزي للتعبئة العامة والإح�صاء ،يتم مبقت�ضاه�إجراء �إح�صاء دوري كل عامني عن و�ضع املر�أة امل�صرية ،ي�شمل جزء منه ق�ضية العنف �ضد املر�أة.
 -يقوم املجل�س القومي للمر�أة بالتعاون مع اجلهاز املركزي للتعبئة العامة والإح�صاء ب�إ�صدار درا�سة وطنية عن
العنف �ضد املر�أة والتكلفة االقت�صادية له.
اجمللس القومي للمرأة
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الإ�سهام الفاعل ملختلف اجلهات احلكومية والأهلية يف �صياغة اال�سرتاتيجية الوطنية مبا يعزز النموذج الت�شابكيالوطني.
متتع بع�ض املنظمات الأهلية الن�سائية بخربة مكنتها من ت�شكيل حتالفات وائتالفات ملناه�ضة العنف �ضد املر�أة.كما يوجد ن�شاط ملحوظ للمجتمع املدين يف توفري احلماية لل�سيدات والفتيات من خالل املبادرات واحلركات
املناه�ضة للعنف.
 وجود �شركاء دوليني داعمني. وجود برامج تدريبية وكتيبات توعية ملناه�ضة العنف. -وجود مراكز للن�صح والإر�شاد وامل�شورة تتبع وزارة الت�ضامن االجتماعي.

عوامل ال�ضعف
 �ضعف �إدماج النوع االجتماعي يف املوازنات وال�سيا�سات واخلطط والربامج. نق�ص املوارد املالية والب�شرية للربامج املوجهة للمر�أة بوجه عام. ازدواجية الأن�شطة و�ضعف التن�سيق بني خمتلف اجلهات احلكومية والأهلية ،وعدم وجود خطة عمل م�شرتكة.عدم وجود قاعدة بيانات دقيقة وم�صنفة ح�سب �أنواع العنف املختلفة ،ميكن االعتماد عليها يف حتليل الظاهرة،�أو يف توفري املوارد الب�شرية الالزمة ملواجهة الظاهرة �أمنيا ،كما تت�سم البيانات املتاحة حاليا بال�ضعف من حيث
و�ضوحها ،دقتها ،كفايتها ،توفرها ،ن�شرها ،تبادلها ،واال�ستفادة منها يف خمتلف اجلهات.
 االجتاهات والآراء املجتمعية ال�سلبية جتاه خمتلف الق�ضايا التي تخ�ص املر�أة. التمييز �ضد املر�أة يف املناهج التعليمية.عدم وجود خطة �أمنية لوقاية املجتمع وحمايته من االجتار بالب�شر واملر�أة و�ضعف قدرات م�ؤ�س�سات الدولة لتقدميالدعم وامل�ساندة لل�ضحايا.
 وجود بع�ض الت�شريعات التي متيز /تفرق يف عقوباتها بني الرجل واملر�أة. قلة عدد دور اال�ست�ضافة للمعنفات ،والناجيات من العنف. انعدام احلماية الأمنية ال�شرطية لدور الإيواء للمعنفات.�ضعف انخراط امل�ؤ�س�سات الدينية يف التوجيه والتوعية بر�أي �صحيح الدين فيما يتعلق بالعنف و�آثاره بال�شكلاملطلوب ،رغم اندماجها يف احلوارات واللجان امل�شكلة لبحث الق�ضية.
 عدم وجود قوانني رادعة جترم حرمان املر�أة من احل�صول على مرياثها ال�شرعي. انعدام امل�ساندة القانونية للمر�أة املعنفة من قبل الدولة من حيث توفري حمامي لغري القادرات منهن.قلة عدد عنا�صر ال�شرطة الن�سائية ،وعدم تدريبهن بال�شكل الفني املتخ�ص�ص على تلقي �شكاوى العنف ،والتعاملمع حاالت العنف املختلفة ب�أق�سام ال�شرطة.
غياب دور الأخ�صائي االجتماعي يف املدار�س ،وما كان ي�سديه من ن�صح و�إر�شاد خللق ج�سور من الثقة وامل�صداقيةبينه وبني الطالب /الطالبة.
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 الدور ال�سلبي لبع�ض و�سائل الإعالم والأعمال الدرامية يف تقدمي �صورة م�سيئة للمر�أة.وجود بع�ض �أنواع اخلطاب الديني امل�سيء املتعلق مببد�أ ا�ستباحة تعنيف الزوج لزوجته من قبيل ممار�سة الزوجحلقوقه ال�شرعية يف ت�أديب املر�أة ،دون تو�ضيح �أو فهم حلقوق كالهما ،و�إبراز �سماحة الدين الإ�سالمي يف و�ضع
هذه ال�ضوابط .
ال تزال فر�ص املر�أة يف احل�صول على امل�أوى املنا�سب �أقل من الرجال ،ب�سبب العقبات الناجتة عن املفاهيماالجتماعية التي حتول دون تي�سري و�صولها وامتالكها للموارد التي متكنها من احل�صول على امل�سكن املنا�سب.
ف�ض ًال عن بع�ض االجتاهات االجتماعية التي حترمها من حقها بالتملك وخ�صو�ص ًا عن طريق الإرث ،ويزيد من
ذلك ،عدم عناية قطاع الإ�سكان بتوفري وحدات �سكنية مقبولة للمر�أة الفقرية وحمدودة الدخل وللأ�سر التي
تر�أ�سها امر�أة.
التزام املر�أة املعنفة لل�صمت ،نتيجة �أو�ضاعها االقت�صادية واالجتماعية اله�شة وال�صعبة ،وخ�شيتها من �أن جتدنف�سها بال بيت �أو م�أوى.
عدم وجود دور تنفيذي للمجل�س القومي للمر�أة ،وعدم و�ضوح دوره واخت�صا�صاته للقاعدة اجلماهريية خا�صةالن�ساء.

الفر�ص املواتية
�إر�ساء املواد الداعمة للمر�أة يف د�ستور  2014من خالل �إ�صدار ت�شريعات جديدة� ،أو تعديل ت�شريعات قائمة ،مبايعزز من مكانتها وحقوقها يف املجتمع ،ومينع التمييز القائم والعنف املمار�س �ضدها.
االلتزام بتقدمي التقارير الدولية الدورية يف مواعيدها املحددة ،مبا يدفع الدولة لإحراز مزيد من التقدم وفا ًءاللتزاماته الدولية.
ت�شكيل جلنة للإ�صالح الت�شريعي مبجل�س الوزراء ،لتنقيح وتنقية الت�شريعات القائمة من مواطن خللها ،والتي منبينها ت�شريعات تكر�س للتمييز �ضد املر�أة وعدم التكاف�ؤ بينها وبني الرجل يف بع�ض العقوبات اجلنائية.
 -اال�ستفادة من فروع املجل�س القومي للمر�أة الـ  27على م�ستوى املحافظات ،مبا ميتلكه كل فرع من فروعه من
قاعدة �شعبية مت تكوينها يف كل حمافظة ،يف تنفيذ خمتلف �أن�شطة التوعية والتدريب.
التوظيف الفاعل لوحدات تكاف�ؤ الفر�ص التي �أن�ش�أها املجل�س داخل وزارات الدولة ،يف ا�ستقبال ال�شكاوي املخت�صةبحاالت العنف والتمييز �ضد املر�أة يف �إطار العمل ،وم�ساعدة الن�ساء ومتكينهن من احل�صول على حقوقهن التي
ن�ص عليها الد�ستور.
تعزيز دور مكتب �شكاوى املر�أة املركزي وفروعه على م�ستوى املحافظات يف زيادة وعي الن�ساء بحقوقهن املكفولةمبوجب القوانني الوطنية والدولية ،وتوفري الإر�شاد للن�ساء يف املجاالت القانونية واالجتماعية ،وتوفري �إح�صائيات
دقيقة وموثقة عن حاالت العنف والتمييز �ضد املر�أة ،بهدف ت�أ�سي�س قاعدة بيانات وطنية تعك�س واقع العنف
والتمييز �ضد املر�أة.
الت�شبيك مع م�ؤ�س�سات وطنية و�إقليمية ودولية قائمة تعمل يف جمال مناه�ضة العنف ،ولها خربات �سابقة ،ودرو�سم�ستفادة ،وا�سرتاتيجيات معتمدة يف هذا املجال ،مبا يالئم خ�صو�صية املجتمع امل�صري.
اجمللس القومي للمرأة
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ا�ستغالل التطور التكنولوجي الهائل ملناه�ضة العنف ،من خالل الإبالغ عن حوادث العنف مبختلف �أ�شكالها منخالل ر�سائل  SMSمرتبطة بربامج  GPSتتيح ت�سجيل مكان االنتهاك على خريطة اجلمهورية ،ملعرفة �أكرث
املناطق التي تتعر�ض فيها للمر�أة للعنف ،و�أوقاتها.
 تبني بع�ض اجلهات احلكومية لقرارات �إدارية تدعم حقوق الن�ساء.اعتماد �سيا�سة تعليمية تكر�س ثقافة امل�ساواة واحرتام حقوق الإن�سان ،وتوجه الدولة نحو �إدخال تعديل علىاملناهج التعليمية مبختلف مراحلها وتنقيحها من ال�صور النمطية.
 مراجعة وتنقيح قانون العمل مبا يراعي التزامات الدولة يف جمال حقوق الإن�سان حمليا ودوليا. دعم �إجراءات حماربة الإفالت من العقاب ملرتكبي العنف وحرية الو�صول للعدالة بالن�سبة للن�ساء. و�ضع �سيا�سات وطنية ملكافحة االجتار بالب�شر. ا�ستجابة الدولة للموازنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعي ،وتخ�صي�ص موارد مالية لها.توجه وزارة الت�ضامن االجتماعي نحو تقييم دور ا�ست�ضافة املعنفات وزيادة عددها ،والعمل على �إعادة توزيعهاب�شكل جغرايف متوازن وعادل على م�ستوى اجلمهورية.
 �إميان بع�ض القيادات الطبيعية من ال�شباب ب�ضرورة تكاتف اجلهود ملكافحة التحر�ش.اجتاه الدولة وامل�ؤ�س�سات الدينية �إىل ت�صحيح وجتديد اخلطاب الديني واال�ستعانة بالدعاة والداعيات التابعنيلوزارة الأوقاف يف عقد درو�س دينية للتوعية ب�صحيح الدين يف ق�ضايا العنف ،والعالقة بني الزوجني ،واملفاهيم
املغلوطة حول املر�أة.
تبني الكني�سة القبطية الأرثوك�سية برامج تعليم وتوعية ملناه�ضة العنف خا�صة ختان الإناث على م�ستوىاجلمهورية.
تزايد ن�شاط منظمات املجتمع املدين العاملة يف جمال املر�أة والتي ميكن �أن ت�شكل جماعات �ضغط للت�أثري على�صانعي القرارات وك�سب ت�أييدهم لق�ضايا املر�أة.

التهديدات
 �ضعف الوعي بق�ضايا املر�أة ب�شكل عام ،وق�ضايا العنف مبختلف �أ�شكاله ب�شكل خا�ص. العادات والتقاليد والثقافة ال�سلبية ال�سائدة فيما يخ�ص املر�أة.ا�ستمرار جتنب ال�ضحايا الإبالغ عن جرائم العنف املمار�سة �ضدهم ،وتنازلهن عن حقهن يف مقا�ضاة اجلاينخوفا من الف�ضيحة.
 �سوء الأو�ضاع االقت�صادية ،وارتفاع ن�سب البطالة ،وزيادة عدد الن�ساء املعيالت لأ�سر. عدم حتقيق مبد�أ تكاف�ؤ الفر�ص بني الن�ساء والرجال وا�ستمرار املمار�سات التمييزية. عدم وجود ن�صو�ص قانونية تلزم اجلاين بااللتحاق بربامج �إعادة الت�أهيل.ا�ستمرار التمييز القائم يف تطبيق بع�ض ن�صو�ص قانون العقوبات بني الرجل واملر�أة خا�صة يف ق�ضايا الزناوال�شرف.
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 بطء �سري �إجراءات التقا�ضي. انت�شار تعاطي املخدرات بني ال�شباب.مما ي�ساهم يف تر�سيخ مواقف
 اعتبار العنف الأ�سري �سلوك ًا عادي ًا ،و�ش�أن ًا عائلي ًا يتّ�صل باحلياة اخلا�صة للأفراد ّال�صمت جتاه ممار�سات العنف امل�سلط على املر�أة وعدم الإبالغ عنها.
 تخفي�ض املخ�ص�صات املالية واملوارد الب�شرية ،خا�صة يف املناطق الريفية عنها يف املناطق احل�ضرية. ا�ستمرار نق�ص املعلومات والبيانات اخلا�صة بالعنف �ضد املر�أة.بزوغ مو�ضوعات ذات �أهمية على امل�ستوى الدويل مل يتم حتى الآن و�ضع خطط لتفادي �آثارها على املر�أة كتغرياملناخ ،وت�أثريه على �أو�ضاع املر�أة م�ستقبال من حيث �إجبارها على االنتقال من مكان لآخر مما يعر�ضها لأخطار
االجتار بها ،وا�ستغاللها جن�سيا.
 -انت�شار اجلهل والأمية و�سوء ا�ستخدام التكنولوجيا احلديثة.

احدى ع�شر :التحديات الراهنة
على الرغم من تنامي الوعي العام مبظاهر العنف �ضد املر�أة والفتاة ،والذي انعك�س يف اهتمام القيادة ال�سيا�سية
العليا مبكافحته من خالل �إ�صدار �سل�سلة من التوجيهات للحكومة كان �أبرزها ت�شكيل جلنة برئا�سة رئي�س جمل�س
الوزراء ملواجه العنف �ضد املر�أة والفتاة� ،إال �أنه مازالت هناك عدد من التحديات والفجوات التي تعمل اال�سرتاتيجية
على عالجها ،ومن �أبرزها:
•مازال القانون امل�صري يفتقر �إىل ت�شريع �شامل يواجه كافة �أ�شكال العنف �ضد املر�أة والفتاة على الرغم
من �إعداد املجل�س ملقرتح قانون عام  2012وكذلك تقدمي مقرتحات لقوانني من املجتمع املدين مما يتطلب
�سرعة �إ�صدار هذا الت�شريع ،واحلاجة �إىل مراجعة كافة الت�شريعات املتعلقة بحقوق املر�أة وعلى �سبيل املثال
ولي�س احل�صر قانون العمل وال�ضمان االجتماعي والأحوال ال�شخ�صية ،بجانب عدم كفاية تنفيذ الأطر
القانونية.
•بالرغم من تطوير عدد من ال�سيا�سات الوطنية ملواجهة العنف وتوفري اخلدمات املنا�سبة� ،إال �أنها ما تزال
تفتقر �إىل التن�سيق وال�شمول والتكامل بني القطاعات املختلفة.
•نق�ص املوارد املالية والب�شرية الالزمة للت�صدي لأ�سباب العنف �ضد املر�أة والفتاة وتوفري احلماية والدعم
للمعنفات.
•ق�صور املعلومات والإح�صاءات املتعلقة بحاالت العنف ،وعدم كفاية جمع البيانات وحتليلها ون�شرها
بانتظام ب�ش�أن خمتلف �أ�شكال التمييز والعنف �ضد املر�أة والفتاة و�أ�سبابها وعواقبها والتكاليف االقت�صادية
التي يتحملها املجتمع نتيجة هذا التمييز والعنف ،وكذلك و�ضع جمموعة م�ؤ�شرات ب�ش�أن العنف �ضد املر�أة
والفتاة.
•تدين معرفة املر�أة والفتاة بحقوقهن التي �ضمنتها لهن ال�شرائع ال�سماوية والد�ستور والت�شريعات والقوانني
الوطنية ،خا�صة املر�أة التي تعاين من ه�شا�شة و�ضعها االقت�صادي واالجتماعي.
اجمللس القومي للمرأة
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•ا�ستمرار وجود بع�ض االجتاهات االجتماعية التي ترى يف العنف �ضد املر�أة ظاهرة مقبولة ،مما يزيد من
احتمالية ا�ستمراره وتنوع �أ�شكاله.
•ا�ستمرار بع�ض االجتاهات و�أ�ساليب التن�شئة االجتماعية ،التي تركز على �أحادية دور املر�أة الأ�سري ،وال
تعرتف بتعدد �أدوارها الأ�سرية واملجتمعية.

م�ضمون اال�سرتاتيجية
الر�ؤية
جمتمع �آمن خال من العنف يكفل للمر�أة احلماية وتوفري اخلدمات املتكاملة ،وااللتزام بتلبية حقوق املر�أة و�ضمان
م�شاركتها الفاعلة والعادلة يف احلياة االجتماعية ،واالقت�صادية ،وال�سيا�سية ،والثقافية.

الر�سالة
الت�صدي لكافة �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة من خالل حتقيق مبادئ العدالة االجتماعية وتكاف�ؤ الفر�ص بني جميع
�أفراد املجتمع بتطبيق �سيا�سات �شاملة وخلق منظومة متكاملة للتعاون بني احلكومة واملجتمع املدين تعمل على تغيري
ال�صورة ال�سلبية لدى املجتمع جتاه املر�أة وتق�ضي تدريجي ًا على كافة املعوقات التي حتد من م�شاركة الن�ساء يف
احلياة العامة.

الهدف الإ�سرتاتيجي العام
الق�ضاء على كافة �أ�شكال العنف �ضد املر�أة والفتاة

حماور اال�سرتاتيجية
ا�ستندت حماور اال�سرتاتيجية على الأدلة املتوفرة ل�سد فجوات اخلطط والربامج والأن�شطة التي تتبناها عدد من
القطاعات بالأجهزة احلكومية وغري احلكومية واال�ستفادة من املمار�سات اجليدة ،ومت�شي ًا مع الطبيعة املتنوعة
اجلوانب للعنف و�ضرورة تطوير ا�ستجابات متعددة القطاعات ومتعددة امل�ستويات.

املحور الأول (الوقاية):
 تنمية الوعي العام وت�صحيح اخلطاب الديني وتغيري الثقافة ال�شعبية من خالل برامج التوعية والتعليم والتدريب.حتليل الظاهرة من اجلانب االجتماعي واالقت�صادي لو�ضع برامج وخطط التعامل مع �أ�صل وجذور امل�شكلةومتكني املر�أة من جتنب العنف.
 مراجعة وتنقيح القوانني وال�سيا�سات واملمار�سات التي حت�ض على العنف �ضد املر�أة.20

 -تطوير وا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت وو�سائل الإعالم لنبذ ومكافحة العنف.

املحور الثاين (احلماية):
 تفعيل وتطوير الت�شريعات والقوانني املناه�ضة للعنف �ضد املر�أة يف �ضوء الد�ستور و�إ�صدار ت�شريع متكامل يتناولكل �صور العنف املوجهة �ضد الن�ساء والفتيات ل�ضمان الق�ضاء عليها.
 تعزيز تنفيذ القوانني من خالل تطوير �آليات التن�سيق ونظم الإحالة التوعية بالقوانني وتب�سيط الإجراءات وتي�سري الو�صول �إىل اخلدمات القانونية و�سرعة الإجنازخلق بيئة منا�سبة للن�ساء املعنفات للإبالغ عن حوادث العنف واال�ستفادة من اخلدمات وبرامج احلمايةوامل�ساعدة.

املحور الثالث (التدخالت):
 توفري خدمات الدعم ال�صحي والنف�سي وامل�شورة للمعنفات تطوير برامج العالج والت�أهيل ملرتكبي العنف توفري مراكز ا�ست�ضافة كافية للمعنفات�إن�شاء وتوزيع نطاق خدمات الرعاية ال�صحية وامل�ساعدة القانونية ومراكز الن�صح والإر�شاد وامل�شورة الطبيةوالنف�سية واخلطوط ال�ساخنة ودور اال�ست�ضافة للمعنفات.
 -توفري الدعم االقت�صادي للمر�أة املعنفة.

املحور الرابع (املالحقة القانونية):
و�ضع �آلية تدابري وقائية حلماية الن�ساء �ضحايا العنف ومدي مالءمة ذلك لالتفاقيات الدولية بهدف التعرفعلى املوقف التنفيذي الفعلي.
تخ�صي�ص دوائر خا�صة للنظر يف ق�ضايا العنف �ضد املر�أة ل�سرعة الف�صل فيها .على �أن تتوىل نيابة الأ�سرةالتحقيق يف جرائم العنف �ضد املر�أة.
 -الو�صول للمعيار الدويل من خالل تبادل اخلربات مع الدول الأخرى التي تقدمت يف هذا املجال.

اجمللس القومي للمرأة
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ملخ�ص خطط العمل التنفيذية
حددت اجلهات امل�شاركة يف �إعداد اال�سرتاتيجية الوطنية والتي �ستتوىل تنفيذها ،خطط العمل التنفيذية التف�صيلية
اعتماد ًا على املحاور الأربعة �أو الأهداف الأربعة التي حددتها اال�سرتاتيجية ،على �أن تغطي الأن�شطة والربامج
املقرتح تنفيذها كل هدف من الأهداف الفرعية ملحاور اال�سرتاتيجية.
وتت�ضمن خطط العمل التنفيذية للجهات املعنية خمطط زمني للأن�شطة ،واملخرجات املتوقعة ،وم�ؤ�شرات الأداء
الكمية والنوعية ،واجلهات امل�ساندة ،ومعوقات التنفيذ ،و�سبل املتابعة والتقييم ،والتكلفة التقديرية املتوقعة لكل
ن�شاط �أو برنامج اعتماد ًا على �أن يتم تخ�صي�ص املوارد املالية الالزمة لتنفيذ تلك الأن�شطة والربامج �سواء من
خالل امليزانيات املخ�ص�صة لكل جهة� ،أو تخ�صي�ص املوارد املالية الالزمة لتلك الأن�شطة والربامج يف حالة عدم
التخ�صي�ص� ،أو البحث عن م�صادر متويل من اجلهات املانحة.
ويالحظ �أن هناك بع�ض الأن�شطة التي ميكن �أن تندمج من خالل التن�سيق بني اجلهات املختلفة وم�شاركتهم يف
تنفيذ نف�س الن�شاط.
ون�ستعر�ض فيما يلي بع�ض الأن�شطة الهامة التي �ستقوم بتنفيذها الوزارات وامل�ؤ�س�سات وكذلك املجتمع املدين خالل
الفرتة التي تت�ضمنها اال�سرتاتيجية وهي خم�س �سنوات وتغطي املحاور والأهداف الرئي�سية لال�سرتاتيجية:

وزارة الأوقاف
يعترب الدور الذي تقوم به وزارة الأوقاف يف جمال تنمية الوعي العام وت�صحيح اخلطاب الديني دور ًا رئي�سي ًا وهام ًا
فى جمال الوقاية من انت�شار ظاهرة العنف �ضد املر�أة و�ستقوم الوزارة بعديد من الأن�شطة منها:
 �إلقاء اخلطب والدرو�س الدينية بامل�ساجد ملكافحة العنف �ضد املر�أة ت�ضمني مو�ضوع مكافحة العنف �ضد املر�أة �ضمن املنهج التدريبي لل�سادة الأئمة. قوافل التوعية يف جميع املحافظات ملكافحة العنف �ضد املر�أة. -طباعة كتاب اخلطب الع�صرية ون�سخ من جملة منرب الإ�سالم يتناولوا ق�ضية العنف �ضد املر�أة.

وزارة الرتبية والتعليم
ت�ضمنت �أن�شطة وزارة الرتبية والتعليم عدد من الربامج املوجهة للطلبة والطالبات وكذلك �أولياء الأمور بالإ�ضافة
�إىل الأخ�صائيني االجتماعيني باملدار�س .وخالل اخلم�س �سنوات �ستنفذ الوزارة حزمة من الدورات التدريبية
للفتيات حول احلفاظ على اجل�سد وللفتية حول احرتام حقوق املر�أة ونبذ العنف ،بجانب توعية �أولياء الأمور عن
�أهمية مالحظة ومتابعة �سلوكيات الأبناء وتقوميها.
و�ستتوجه الوزارة نحو الإعداد الرتبوي اجليد للمعلمني واملعلمات للت�أكيد على �أخالقيات مهنة التعليم وكيفيه ر�صد
حجم امل�شكالت ومواجهتها تربويا ومهنيا وقانونيا .كما �ستقوم بت�أهيل الأخ�صائيني االجتماعيني وتدريبهم على
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ال�صحة النف�سية وامل�شكالت وخطوات حلها وعالجها وكيفية التعامل مع امل�شاغبني وممار�سي العنف من التالميذ/
الطالب مع متابعة حاالت العنف اجلن�سي �أو اجل�سدي �أو اللفظي.
�ستعتمد الوزارة على الأبحاث والدرا�سات التي �ستقوم ب�إجرائها حول ظاهرة التحر�ش اجلن�سي وكذلك الأنواع
الأخرى من العنف املمار�س �ضد املر�أة والفتاة والتلميذة/والتلميذ والطفلة/والطفل لو�ضع �آليات الوقاية.
�سيتم تفعيل تنفيذ القرار الوزارى اخلا�ص بحفظ النظام واالن�ضباط داخل املدار�س مع تقدمي مقرتح قانون حول
�إ�صدار قانون �صارم خا�ص باملعلم/املعلمة ي�ضمن عدم تعر�ضه بالإيذاء للتلميذ/ة داخل املدر�سة.

وزارة التعليم العايل
تغطي �أن�شطة الوزارة عدد من الربامج التدريبية وقوافل التوعية التي ت�شارك فيها �أ�ساتذة علم االجتماع باجلامعات
امل�صرية ،كما �ستعمل الوزارة على �إن�شاء وحدة لتكاف�ؤ الفر�ص بكل جامعة م�صرية ،بينما �ستوفر الوزارة عدد من
اخلدمات مثل خدمة تلقي �شكاوى الفتيات املعنفات والبالغات عن حوادث العنف داخل اجلامعات ،وخدمة الرعاية
ال�صحية الأولية من خالل العيادات بالكليات واجلامعات.
بينما �ستقوم الوزارة بدرا�سة لقيا�س الو�ضع احلايل باجلامعات امل�صرية مقارنة بالدول الأخرى بهدف الو�صول
للمعيار الدويل و�إعداد دليل ا�سرت�شادي للقوانني والت�شريعات الدولية واملحلية للخدمات املقدمة للمر�أة ب�صفة
عامة.

وزارة الت�ضامن االجتماعى
على مدار مدة تنفيذ اال�سرتاتيجية �ستقوم الوزارة بتكثيف حمالت التوعية وور�ش العمل املرتبطة بق�ضايا العنف
واملوجهة للرائدات الريفيات /املرتددات على مراكز تنمية املر�أة  /الأندية الن�سائية ومراكز اال�ست�ضافة.
كما �ستعمل الوزارة على زيادة عدد مراكز ا�ست�ضافة املعنفات بحيث تغطي كافة اجلمهورية للمعنفات وذلك بدعم
وحتفيذ والتعاون مع اجلمعيات الأهلية والعمل على توفري خط �ساخن لتلقى البالغات.
�ستتوىل الوزارة تدريب اجلهاز الوظيفي لرفع الكفاءة واملهارة (الأخ�صائيني االجتماعيني والنف�سيني مبكاتب
التوجيه واال�ست�شارات الأ�سرية وم�ؤ�س�سات الرعاية ووحدات تكاف�ؤ الفر�ص)
�ستعلن الوزارة عن اخلط ال�ساخن  16432ال�ستقبال البالغات اخلا�صة بال�سيدات املعنفات بهدف توفري امل�ساعدة
واال�ست�شارات والتوعية باخلدمات املتاحة بالوزارة والتوجيه والإر�شاد لأماكن اخلدمة ،بجانب تنظيم حمالت
قومية �إعالمية  -مطبوعات لرفع الوعي املجتمعي ب�أهمية مراكز اال�ست�ضافة والتعريف ب�أهدافها وكيفية احل�صول
على اخلدمات املقدمة.
بينما تت�ضمن اخلطة التنفيذية للوزارة توفري م�شروعات �صغرية مدرة للدخل للمر�أة والفتاة املعنفة لزيادة التمكني
االقت�صادى لها.
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وزارة الثقافة
تعتمد خطة وزارة الثقافة على عدة �أن�شطة تهدف �إىل ن�شر الوعي العام حول ظاهرة العنف �ضد املر�أة وحث املجتمع
على مناه�ضته وذلك من خالل تنفيذ عدد من امل�ؤمترات واملنتديات واحللقات البحثية وامل�سابقات التي تت�ضمن
املو�ضوعات التالية:
 مفاهيم العنف وكيفية الت�صدي له من خالل ت�صحيح اخلطاب الديني وتغيري الثقافة ال�شعبية.تطوير ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت وو�سائل الإعالم للق�ضاء على كافة �أ�شكال العنف �ضد املر�أةوالفتاة.
 كيفية تفعيل وتطوير الت�شريعات والقوانني املناه�ضة للعنف �ضد املر�أة يف �ضوء الد�ستور.خلق بيئة جديدة منا�سبة للن�ساء املعنفات والتوعية بالقوانني التي ت�ساعد على الق�ضاء على كافة �أ�شكال العنف�ضد املر�أة والفتاة ،وكيفية توفري الدعم االقت�صادى للمر�أة املعنفة.
و�ستعمل الوزارة على تفعيل بروتوكوالت التعاون مع الدول الأجنبية والعربية املختلفة و�إقامة �أ�سبوع ثقايف للوقوف
على التجارب الناجحة يف توظيف الفن والثقافة يف مناه�ضة العنف �ضد املر�أة ،وعقد م�ؤمترات دولية �سنوية تتناول
و�سائل مناه�ضة العنف �ضد املر�أة.

وزارة الداخلية
�ستتبنى وزارة الداخلية العمل على تطوير املناهج العلمية بكليات ال�شرطة و�إ�ضافة ف�صل ملادة حقوق الإن�سان حول
مفهوم العنف �ضد املر�أة وتداعيات و�آليات مواجهته .وخالل تنفيذ اال�سرتاتيجية �سيتم حتديد �آلية �إح�صائية
حل�صر كافة البيانات اخلا�صة بوقائع العنف �ضد املر�أة والأحكام ال�صادرة فيها بهدف ر�صد �أهم الأ�سباب امل�ؤدية
للعنف و�إفراغ ذلك �ضمن منظومة الأداء الأمني لتوقى الأ�سباب امل�ؤدية له.
�ستعمل الوزارة على التو�سع يف نظام الدوريات الراكبة بو�سائل النقل خفيفة االنتقال لأماكن البالغات والتواجد يف
�أماكن انت�شار تلك اجلرائم ،و�سيتم درا�سة �إن�شاء جلان حلماية املر�أة على امل�ستوى العام وباملحافظات واملراكز
والأق�سام على غرار جلان حماية الطفل.
تت�ضمن خطة الوزارة توفري �أماكن مالئمة وجمهزة وم�ستقلة فى �أق�سام ال�شرطة ال�ستقبال �ضحايا العنف مع
تخ�صي�ص �أفراد معنيني ومدربني على تلقى البالغات وحترير حم�ضر وجمع اال�ستدالالت مع العمل على زيادة
�أعداد ال�ضابطات الطبيبات من خالل االلتحاق بالق�سم اخلا�ص ب�أكادميية ال�شرطة .

وزارة ال�سياحة
�ستتوجه وزارة ال�سياحة نحو العاملني يف القطاع من خالل العمل على حث و�إلزام الفنادق ال�سياحية على ت�ضمني
منهج تدريبي حول عن "مناه�ضة العنف �ضد املر�أة" لكافة العاملني يف جمال ال�سياحة.
و�ستت�ضمن �أن�شطة الوزارة تنفيذ عدد من الدورات التدريبية حول مكافحة التمييز والعنف �ضد املر�أة فى جمال
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العمل وامل�ساواة بني اجلن�سني والنوع الإجتماعى ،وكذلك تدريب العاملني يف جمال بيع العاديات ممن يتعاملون
مبا�شرة مع ال�سائحني (املدونة العاملية لآداب ال�سياحة ال�صادرة من منظمة ال�سياحة العاملية).
�سيتم عمل ا�ستق�صاء ر�أي لل�سائحني باملقا�صد ال�سياحية الأكرث �إقباال حول مدى ر�ضائهم عن اخلدمات املقدمة
لهم وحول تعر�ضهم لأي نوع من �أ�شكال العنف.
�ستقوم الوزارة بتقدمي الدعم االقت�صادي للمر�أة املعنفة من خالل توفري برامج التدريب فى جمال ال�صناعات
احلرفية بعدد من املحافظات وكيفية �إقامة م�شروعات اقت�صادية للمر�أة املعنفة من �أجل متكينها اقت�صادي ًا.

وزارة ال�شباب والريا�ضة
ت�شمل خطط الوزارة برامج تدريبية لتوعية الفتيات وم�ساعدتهن ملمار�سة حقوقهن يف مواجهة العنف و�سالمتها من
التحر�ش ،و�ست�ستفيد الوزارة من املع�سكرات التثقيفية لع�ضوات �أندية الفتاة لتعريف الفتيات باحلقوق التي ن�ص
عليها الد�ستور امل�صري و�إتاحة الفر�صة لهن للحوار واملناق�شة والتعبري عن �أ�شكال العنف الذي ميار�س يف املجتمع
والأ�سرة �ضدهن بهدف تغيري املوروث الثقايف املناه�ض حلقوق املر�أة.
و�ستقدم الوزارة برامج ت�أهيلية لدمج مرتكبي العنف يف الأن�شطة املختلفة وممار�سة الريا�ضة وم�ساعدتهم على
التفاعل مع املجتمع.
كما �ستعمل الوزارة على �إن�شاء وحدة �سالمة الفتاة باجلامعات ومراكز ال�شباب ،و�سيتم عقد عدد من امللتقيات
احلرفية باملدن ال�شبابية خا�صة بالفئات املعنفة ،بجانب عمل معار�ض و�أ�سواق لت�سويق منتجات الفتيات املعنفات.
وت�ضمنت خطة الوزارة عقد ملتقى الفتاة العربية حتت �شعار "�أرف�ض العنف".

وزارة ال�صحة وال�سكان
ت�سعى الوزارة �إىل �إعداد برنامج �إلكرتوين لإدخال البيانات اخلا�صة بالعنف �ضد املر�أة وحتليلها وا�ستخراج
امل�ؤ�شرات على �أن يتم دمج هذا الربنامج مع برامج ر�صد حاالت العنف �ضد املر�أة ،كما �سيتم تنفيذ عديد من
برامج التدريب املوجه للرائدات ال�صحيات حول حقوق املر�أة والطفل.
�سيتم تعميم والإعالن عن الدليل اال�سرت�شادي الطبي ملقدمي اخلدمة ال�صحية للتعريف بالقوانني والإجراءات
اخلا�صة بق�ضايا العنف �ضد املر�أة وتدريبهم عليه.
تت�ضمن خطط الوزارة حتديد وحدة �صحية وم�ست�شفى بكل �إدارة �صحية لتقدمي خدمات �صحية للمعنفات على
م�ستوى اجلمهورية ،على �أن يتم الإ�شراف الدورى ال�صحي علي مراكز ا�ست�ضافة املعنفات مع تقدمي اخلدمات
ال�صحية والنف�سية للمعنفات جمان ًا.
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وزارة العدل
ت�شمل خطط العمل التنفيذية للوزارة تفعيل وتطوير الت�شريعات والقوانني من خالل ت�شكيل جلان ملراجعة الت�شريعات
وو�ضع �آليات لتعزيز الإطار القانوين وتفعيله حلماية الن�ساء من العنف .كما �ستقوم الوزارة با�ستحداث �إدارة
للمالحقة الق�ضائية داخل قطاعات الوزارة ،بينما �ستعتمد على الدرا�سات التحليلية لق�ضايا العنف �ضد املر�أة من
�أجل حتديد االيجابيات وال�سلبيات والعمل على تالفى ال�سلبيات م�ستقب ًال ،بالإ�ضافة �إىل �إن�شاء قاعدة بيانات
اليكرتونية بالوزارة لإح�صاء الق�ضايا اخلا�صة بالعنف �ضد املر�أة والفتاة.
�ستعمل الوزارة على �إن�شاء وحدة تن�سيق بني اجلهات العاملة فى جمال العدالة اجلنائية لإعداد تقرير بالق�ضايا
املنجزة ،بالإ�ضافة �إىل �إعداد دليل اجرائى وتدريبى حول كيفية التعامل الأمثل مع ق�ضايا العنف �ضد املر�أة ،وتفعيل
دور �إدارة العنف �ضد املر�أة والتن�سيق مع اللجنة الوطنية لالجتار بالب�شر ملتابعة تنفيذ �إحكام ق�ضايا العنف
والتقييم.
تت�ضمن �أن�شطة الوزارة �إن�شاء وحدات متخ�ص�صة �سريعة االنتقال لنجدة �ضحايا العنف �ضد املر�أة ( �ضابط
�شرطة-طبيب �شرعى-طبيب نف�سي) .كما �سيتم العمل على جتهيز عدد من املحاكم لتكون مالئمة لنظر ق�ضايا
العنف �ضد املر�أة مع توفري الأجهزة الالزمة ملمار�سي الطب ال�شرعى.

وزارة القوى العاملة
�ستعمل الوزارة على تعديل �أحكام القوانني مبا يتما�شى مع مكافحة العنف �ضد املر�أة والفتاة يف جمال العمل وتطبيق
وتفعيل املواد القائمة من خالل مفت�شي العمل على م�ستوى مديريات القوى العاملة باجلمهورية مع تطبيق ما جاء
مبواد د�ستور  2014فيما يتعلق بق�ضايا املر�أة والفتاة.
�ست�ستمر �أن�شطة الوزارة يف تقدمي برامج التوعية والتدريب توعية املر�أة بحقوقها وواجباتها يف �أماكن العمل ،وعقد
ندوات توعية خا�صة بتنظيم الأ�سرة – خطورة الزواج املبكر لتقليل الزيادة يف عدد الأفراد التي ت�ؤثر على احلالة
االقت�صادية للأ�سرة وت�ؤدى لزيادة العنف الأ�سرى – مكافحة العنف �ضد املر�أة ب�صفة عامة يف املنزل وخارجه.
وت�شمل خطة الوزارة العمل على متكني املر�أة اقت�صادي ًا عن طريق �إقامة م�شروعات �صغرية تعتمد على التدريب
املهنى طبق ًا لكل حمافظة من �أجل توفري فر�ص عمل وتدريب مهني داخل كل حمافظة ،والعمل على �إيجاد جهات
ت�سويقية ملنتجات املر�أة بالتن�سيق مع اجلمعيات الأهلية بكل حمافظة وال�صندوق االجتماعي للتنمية.

الكني�سة القبطية الأرثوذوك�سية
�ضمن الأن�شطة اخلدمية والتوعية التي تقوم بها الكني�سة �سيتم تكثيف اجلهود يف جمال حمالت التوعية وور�ش
العمل التدريبية لرجال الدين امل�سيحى بهدف رفع الوعى بق�ضية العنف �ضد املر�أة على م�ستوى املحافظات من
خالل الوعظات الأ�سبوعية واملدار�س الكن�سية (مدار�س الأحد).
ويعترب التمكني االقت�صادي للمر�أة �أحد الدعائم التي متكنها من التغلب على ظروف العنف املمار�س �ضدها ولذلك
ف�ستعمل الكني�سة على تنفيذ جمموعة من امل�شروعات ال�صغرية املدرة للدخل لل�سيدات ويتم تخ�صي�صها للن�ساء
املعنفات.
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املجل�س القومي حلقوق الإن�سان
ت�ضمنت اال�سرتاتيجية عدد من الأن�شطة التي �سيقوم املجل�س بتنفيذها بهدف رفع الوعي العام بق�ضايا حقوق
الإن�سان ب�صفة عامة ومناه�ضة العنف والتمييز �ضد املر�أة على وجه اخل�صو�ص ب�سبب "الدين -املعتقد  -العرق
 العرف" ،ومن بني هذه الأن�شطة الربامج الإذاعية ومراجعة م�ضمون الكتب املدر�سية وور�ش العمل وتدريب الن�ساءوالفتيات والإعالميني.
�سيعد املجل�س التقارير ال�سنوية لر�صد وحتليل الأو�ضاع االجتماعية واالقت�صادية فى املجتمع ومن �ضمنها انتهاكات
حقوق املر�أة والطفل ،والدرا�سات لتحديد الأبعاد النف�سية واالجتماعية واجلنائية املرتتبة على تعر�ض الن�ساء
للعنف ،كما �سيقوم مبراجعة كافة الت�شريعات القائمة والتو�صية بتنقيتها مما يخالف �أو يتعار�ض مع مبادئ حقوق
الإن�سان ومناه�ضة العنف والتمييز �ضد املر�أة.
تناولت خطة املجل�س مطالبة الربملان اجلديد بالتعجيل ب�إ�صدار حزمة من الت�شريعات تتفق مع املعايري الدولية
حلقوق الإن�سان ومنها �إ�صدار م�شروع قانون مكافحة العنف �ضد املر�أة ،وم�شروع قانون حظر التمييز بني املواطنني
وتكاف�ؤ الفر�ص بجانب تدريب كوادر من املحاميني على تقدمي امل�ساعدة القانونية الالزمة ل�ضحايا انتهاكات حقوق
الإن�سان واملعنفات من الن�ساء والفتيات.

املجل�س القومى للإعاقة
تعتمد خطة املجل�س على تنفيذ برامج تدريبية حول �آليات ر�صد ومتابعة تطبيق اتفاقية �سيداو واالتفاقية الدولية
حلقوق الأ�شخا�ص ذوى الإعاقة فيما يتعلق بحماية املر�أة ،و�إعداد خطط ل�ضمان الأمن وال�سالمة داخل بيئة العمل
للن�ساء ذات الإعاقة.
و�سيقوم املجل�س بعقد ور�ش عمل وتدريبات حرفية لتح�سني جودة احلياة للمر�أة ذات الإعاقة وتذكية توفري املعا�ش
ال�ضماين لغري القادرات على العمل.
وت�شمل �أن�شطة املجل�س عقد ملتقى ثقافى ريا�ضي دوىل للأ�شخا�ص ذوى الإعاقة من �أجل ال�سالم ومناه�ضة العنف.

املجل�س الأعلى للإعالم
�سيقوم املجل�س بالعمل على زيادة الإنتاج الدرامى مل�سل�سالت تناق�ش خمتلف ق�ضايا املر�أة وتعاجلها ،بالإ�ضافة �إىل
�إنتاج �أفالم ت�سجيلية ودرامية ملناق�شة الق�ضايا ،كما �سيتم �إعداد برامج توك �شو متخ�ص�صة للمر�أة وق�ضاياها.
ت�ضمنت خطة املجل�س تطوير نظام التغطية الإعالمية ل�صور العنف �ضد املر�أة فى الن�شرات الإخبارية مع تكثيف
ا�ست�ضافة �أ�ساتذة اجلامعات خا�صة �أ�ساتذة ال�شريعة والقانون و تقدمي برامج دينية لتوعية ال�شباب بخطورة مظاهر
العنف �ضد املر�أة ،بينما �سيتم تدريب العاملني فى جمال الإعالم لتناول هذه الق�ضية مبهنية عالية.
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املجل�س القومي للأمومة والطفولة
تناولت خطة املجل�س عديد من الربامج التدريبية لبناء قدرات القائمني على �إنفاذ القانون من وزارة الداخلية والعدل
والنيابة العامة من خالل التوعية بقانون الطفل رقم  126ل�سنة  2008وقانون مكافحة االجتار بالب�شر ،وكذلك توعية
�سيدات املنازل مبراكز املحافظات حول �أهمية التعليم املجتمعي و�إعادة تكوين وتفعيل جلان التعليم التطوعية.
�سيعمل املجل�س على تفعيل دور جلان احلماية باملحافظات والت�شبيك بني خط جندة الطفل وجلان احلماية
واجلمعيات الأهلية لتقدمي الإعانات العاجلة ،بينما �سيقدم الدعم القانوين للفتيات �ضحايا العنف واتخاذ
الإجراءات حلمايتهم خالل مراحل التحقيق حتى يتم �إيداعهم يف امل�ؤ�س�سات املخت�صة وتقدمي الدعم املبا�شر
واخلدمات العالجية والت�أهيلية والنف�سية ،كما �سيعقد ور�ش عمل لتوعية الأطفال على و�سائل تكنولوجيا املعلومات
الآمنة والإنرتنت حلمايتهم من االنتهاكات املتوقع حدوثها.

املجل�س القومى للمر�أة :
�سيعمل املجل�س على تنفيذ حزمة من اللقاءات اجلماهريية مع الفتيات باجلامعات واملدار�س على م�ستوى اجلمهورية
بهدف تنمية الوعى العام وت�صحيح اخلطاب الدينى وتغيري الثقافة املجتمعية اخلاطئة �ضد املر�أة وت�أتي هذه
اللقاءات �ضمن �ضمن االخت�صا�صات الأ�سا�سية لعمل املجل�س والتي تعمل على رفع الوعي العام بق�ضايا املر�أة .هذا
وقد بد�أ املجل�س بالفعل فى �إعداد درا�سة حول مدى انت�شار العنف �ضد املر�أة والفتاة والتكلفة االقت�صادية الناجمة
عنه على �أن تنتهي خالل العام الأول ،الأمر الذي �سي�ضع �أمام �صانعي القرار �أهمية اتخاذ �إجراءات عملية للحد
منه ،كما �سيتم اال�ستعانة بهذه الدرا�سة والبحوث امليدانية الأخرى باملحافظات والقرى واملناطق الع�شوائية لقيا�س
مدى التغري يف معدالت العنف على مدار تنفيذ اال�سرتاتيجية.
�سيتوىل املجل�س مراجعة م�سودة القانون ال�شامل ملكافحة كافة �أ�شكال العنف �ضد املر�أة ومتابعة الإجراءات الالزمة
من قبل وزارة العدل لعر�ضه على الربملان القادم .وبالتن�سيق بني مكتب �شكاوى املجل�س ووحدات العنف �ضد املر�أة
بوزارتى العدل والداخلية �سيتم العمل على تطوير �أداء العاملني مبكتب ال�شكاوى ومد مظلة اخلدمات واال�ست�شارات
القانونية لتغطى اكرب عدد من املناطق �أ�سوة مبا مت تنفيذه من خالل مبادرة مدن �آمنة.
�سيتم �إن�شاء مر�صد ملتابعة تنفيذ الأن�شطة املدرجة باال�سرتاتيجية وتقييم الأداء ومراجعة مدى حتقيق الأهداف
والعمل على تذليل املعوقات ،بالإ�ضافة �إىل ر�صد ومراجعة القوانني واملمار�سات اخلاطئة �ضد املر�أة يف جمال
الإعالم.
يطمح املجل�س يف الو�صول �إىل املعيار الدوىل ملعدالت العنف �ضد املر�أة وذلك من خالل اال�ستفادة من اخلربات
الدولية فى هذا املجال اعتماد ًا على درا�سات مقارنة بني الو�ضع الوطني واالقليمى والدوىل وكذلك تنظيم زيارات
�إىل الدول ذات التجارب الناجحة واملتميزة يف جمال تقدمي اخلدمات وتوفري الرعاية واحلماية للمعنفات.

الهيئة العامة لال�ستعالمات
ت�ضمنت خطة الهيئة و�ضع وتنفيذ ا�سرتايجية �إعالمية ملناه�ضة العنف �ضد املر�أة ورفع الوعي املجتمعي بالق�ضية.
وتطوير نظام التغطية الإعالمية ل�صور العنف �ضد املر�أة والفتاة� .ستبد�أ الهيئة فى عقد لقاءات دورية بالإدارات
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املركزية بكل حمافظة مع املهتمني بق�ضية العنف من كافة الفئات وامل�ستويات للتعريف بالإجراءات القانونية
ملكافحة العنف �ضد املر�أة /الفتاة.
ت�ستهدف الهيئة امل�ساهمة يف دعم الن�ساء املعنفات اقت�صادي ًا من خالل توقيع بروتوكول تعاون مع ال�صندوق
االجتماعى للتنمية .و�ستعمل على حتديث برامج الت�أهيل النف�سي للمعنفات من خالل توفري كوادر مدربة قادرة على
�إعادة الت�أهيل النف�سي للمعنفات ،وتطوير �آليات التن�سيق بني الهيئات والوزارات املختلفة املعنية والهيئة.

املجتمع املدين
امل�ؤ�س�سة امل�صرية لتنمية الأ�سرة
�ستقوم امل�ؤ�س�سة خالل تنفيذ اال�سرتاتيجية بت�أهيل عدد من الدعاة والداعيات لت�صحيح اخلطاب الدينى حول
ق�ضايا حقوق املر�أة ،وتنفيذ لقاءات توعية حول العنف �ضد املر�أة من منظور اخلطاب الدينى ال�صحيح والقوانني
التى جترم العنف وعقوبتها.
�ستعمل على ر�صد �أكرث حاالت العنف �شيوعا فى مناطق العمل ،والعمل على ن�شر ر�سائل الكرتونية ب�سيطة هدفها
�إبراز حالة العنف و�سبل مكافحتها ،وتنفيذ عدد من الربامج التدريبية لرفع قدرات مقدمى اخلدمات فى مراكز
امل�ساندة القانونية و�إك�ساب العاملني ملقدمى خدمات الدعم ال�صحى وامل�شورة للمعنفات خربة التعامل مع املعنفات.
�ستتبنى امل�ؤ�س�سة مراجعة القوانني اخلا�صة بالعقوبات ,وخا�صة املادة اخلا�صة بالر�أفة ومواد الزنا ،العمل على
�إ�صدار قانون يجرم العنف �ضد املر�أة ،و�إن�شاء مراكز م�ساندة قانونية داخل املحاكم.
جتميع وتطوير الأدلة اخلا�صة بربامج العالج والت�أهيل مرتكبى العنف لتتنا�سب مع احلالة امل�صرية ،والعمل على
توفري �أماكن ال�ست�ضافة الن�ساء املعنفات املدعومة من الدولة.

مركز و�سائل االت�صال املالئمة من �أجل التنمية (�أكت)
�سيقوم املركز بعدد من الأن�شطة املرتبطة بن�شر الوعي حول ظاهرة العنف ومكافحته ومنها تدريب وت�أهيل
الأخ�صائيات  /الأخ�صائيني االجتماعيني يف املدار�س لتوعية الطلبة والطالبات ،مع ت�صميم مواد وو�سائل توعية
متنوعة ومنا�سبة للأطفال ،وكذلك تدريب الإعالميني حول �آليات مناه�ضة العنف �ضد املر�أة وتعزيز دور و�سائل
الإعالم يف ترويج ال�صورة غري النمطية للمر�أة ومناه�ضة العنف �ضد املر�أة وو�ضع خطة �إعالمية �شاملة.
ت�ضمنت خطة املركز ت�صميم وتنفيذ برامج تعريفية حول اخلدمات املتوفرة للعنف �ضد املر�أة بالإ�ضافة اىل �إ�شراك
الرجال يف مناه�ضة العنف �ضد املر�أة ،و�إعداد درا�سات ا�ستق�صائية يف جمال اجلرمية تتعلق بطبيعة العنف �ضد
املر�أة ومداه.
و�سيقوم املركز بر�صد معدﻻت العنف �ضد املر�أة ،ومعدﻻت اعتقال املجرمني وتربئتهم ،ومالحقتهم قانونيا ،والبت
يف الدعاوى املقامة �ضدهم ،و�إ�صدار تقارير �سنوية عن ذلك ،وتقييم مدى كفاءة نظام العدالة اجلنائية وفعاليتها
يف تلبية احتياجات الن�ساء الالئي يتعر�ضن للعنف.
و�سيعمل املركز على �إن�شاء وت�أ�سي�س وحدات رعاية �صحية متخ�ص�صة مل�ساعدة الن�ساء �ضحايا العنف داخل
املجتمعات املحلية ،مع تنفيذ برامج ت�أهيل ملرتكبى جرائم التحر�ش اجلن�سى لإعادة دجمهم باملجتمع على نحو
�سوى.
اجمللس القومي للمرأة
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م�ؤ�شرات الأداء وقيا�س الأثر
�سيقوم املجل�س القومي للمر�أة بو�ضع خطة للر�صد ومتابعة خطط العمل التنفيذية وتقييم الأداء وتقومي الأن�شطة،
اعتماد ًا على عدد من امل�ؤ�شرات لقيا�س �أثر تنفيذ اال�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة العنف �ضد املر�أة تتمثل فيما يلي:

امل�ستهدف
• خف�ض ن�سبة الإناث الالتي يتعر�ض للعنف بن�سبة  %50مقارنة بالن�سبة عند بداية تنفيذ اال�سرتاتيجية.
•خف�ض ن�سب الإناث الالتي يتعر�ضن لعملية اخلتان واملخاطر املرتتبة عليها بن�سبة  %50يف نهاية
اال�سرتاتيجية مقارنة بالن�سبة عند بداية تنفيذ اال�سرتاتيجية.
•خف�ض ن�سبة الفتيات املتزوجات دون �سن � 18سنة �إىل الن�صف يف نهاية اال�سرتاتيجية مقارنة بالن�سبة
عند بداية تنفيذ اال�سرتاتيجية.
• زيادة عدد دور اال�ست�ضافة بن�سبة  %50مقارنة بالن�سبة عند بداية تنفيذ اال�سرتاتيجية.
• تعديل القوانني والت�شريعات وال�سيا�سات املتعلقة بجرائم العنف �ضد املر�أة.
• �إ�صدار قانون �شامل يجرم كافة �أ�شكال العنف �ضد املر�أة.

م�ؤ�شرات القيا�س
• ن�سبة الن�ساء الالتي وقعن �ضحايا للعنف ح�سب نوع العنف.
• ن�سبة الن�ساء الالتي يبلغن عن تعر�ضهن للعنف داخل املنزل.
• ن�سبة الن�ساء الالتي يبلغن عن تعر�ضهن للعنف يف احلياة العامة.
• ن�سبة الن�ساء والبنات الالتي تعر�ضن لعنف جن�سي (اغت�صاب �أو تعد) (خالل ال�سنوات الأخرية).
• ن�سبة الن�ساء والبنات الالتي تعر�ضن لعنف ج�سدي (خالل ال�سنوات الأخرية).
• ن�سبة الن�ساء الالتي خ�ضعن لت�شويه الأع�ضاء التنا�سلية ح�سب العمر.
• ن�سبة الفتيات املتزوجات دون �سن � 18سنة.
• عدد جرائم ال�شرف.
• عدد ق�ضايا االغت�صاب املبلغ عنها.
• عدد الوفيات نتيجة العنف الأ�سري بني الن�ساء والبنات.
• عدد الن�ساء الالئي يلج�أن �إىل دور اال�ست�ضافة �سنوي ًا.
• ن�سبة الن�ساء الالتي ا�ستفدن من اخلدمات املقدمة للمعنفات.
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• عدد دور اال�ست�ضافة �سنوي ًا ونوعية اخلدمات املقدمة.
• عدد اجلمعيات احلكومية /الأهلية النا�شطة يف جمال مكافحة العنف �ضد املر�أة.
•عدد التعديالت الت�شريعية �أو القوانني التي مت �إقرارها بهدف مكافحة كافة �أ�شكال العنف �ضد املر�أة
والفتاة ومدى توافقها ومتطلبات اال�سرتاتيجة.
• عدد الأن�شطة ال�سنوية للتوعية باحلقوق الإن�سانية التي تتفاعل مع م�س�ألة العنف.
• حجم الإنفاق على برامج حماية املر�أة من العنف.

اجمللس القومي للمرأة
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نبذة عن  املالحق
تت�ضمن اال�سرتاتيجية عدد ( )6مالحق على النحو التايل:

امللحق الأول:
الأدبيات ال�سابقة وهي عر�ض لأهم املراجع العربية والدولية التي تناولت ق�ضية العنف �ضد املر�أة من �أجل التعرف
على �أف�ضل ما تناولته اال�سرتاتيجيات الأخرى من حماور و�أهداف و�آليات التدخل املثلي .

امللحق الثاين:
�شرح تف�صيلي حول �أنواع العنف �ضد املر�أة والفتاة ،وتعريف كافة �أ�شكاله مبا يف ذلك التحر�ش اجلن�سى ،احلرمان
من املرياث ،االجتار فى الب�شر ،وغريه.

امللحق الثالث:
الإطار القانوين الوطني والدويل ويت�ضمن املواثيق الدولية التي ت�ؤكد على حقوق املر�أة ب�صفة عامة واملواد التي
تن�ص على عدم التمييز �ضد املر�أة يف �إطار �إعالنات عهود حقوق الإن�سان .بجانب الت�شريع امل�صري ومدى قدرته
يف �أن يلعب دور ًا �أ�سا�سي ًا ملناه�ضة العنف �ضد املر�أة.

امللحق الرابع:
اجلهود الوطنية املبذولة من قبل اجلهات احلكومية وغري احلكومية خالل ال�سنوات املا�ضية ملكافحة العنف �ضد
املر�أة ،ويعد هذا اجلزء ثروة معلوماتيه حول الأن�شطة والربامج الرثية التي تقوم بها عديد من اجلهات والغري
متاحة لدى الر�أي العام ولدى اجلهات الأخرى.

امللحق اخلام�س:
حتليل البيئة الداخلية للجهات املعنية احلكومية وغري احلكومية با�ستخدام حتليل  SWOTوالذي يعمل على
حتديد مواطن القوة /ال�ضعف /التهديدات والفر�ص  ،وتعد نتائج التحليل فر�صة مواتية للت�شبيك والتعاون يف
امل�شروعات والربامج بني جميع اجلهات املعنية ،وكذلك التعرف على نقاط ال�ضعف والعمل على التغلب عليها.

امللحق ال�ساد�س:
اخلطط التنفيذية للجهات احلكومية وغري احلكومية وتت�ضمن اخلطط �أن�شطة تف�صيلية لكل جهة بحيث تغطي
املحاور الرئي�سية الأربعة املحددة باال�سرتاتيجية واملتمثلة يف احلماية والوقاية والتدخالت واملالحقة القانونية،
وكذلك الأهداف الفرعية لكل حمور من املحاور .كما حددت كل جهة خمرجات ونتائج تلك الأن�شطة وم�ؤ�شرات
قيا�س الأثر واجلهة امل�ساندة والتكاليف التقديرية لكل ن�شاط و�أي�ض ًا املعوقات املتوقعة عند التنفيذ و�سبل التقييم
واملتابعة.
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ال�شركاء
اللجنة التي�سريية العليا (وفق ًا للرتتيب الأبجدي للجهات)
ال�سيد ال�شيخ /حممد عز الدين عبد ال�ستار  -وكيل الوزارة ل�شئون الدعوة ،وزارة الأوقاف
ال�سيدة الأ�ستاذة� /سهري فاروق ح�سنني ،مدير �إدارة باملكتب الفني لوزير الرتبية والتعليم ،وزارة الرتبية والتعليم
ال�سيدة الأ�ستاذة  /عزيزة حممد عمار ،رئي�س الإدارة املركزية ،وزارة الت�ضامن االجتماعي
ال�سيدة الأ�ستاذة /منى ال�شرباوي علي ،الإدارة العامة ل�شئون املر�أة ،وزارة الت�ضامن االجتماعي
ال�سيد الأ�ستاذ /عادل حممود ،مكتب وزير التعليم العايل ،وزارة التعليم العايل
ال�سيد امل�ست�شار /وديع حنا ،م�ست�شار وزير الثقافة ،وزارة الثقافة
ال�سيد الأ�ستاذ الدكتور� /سعيد امل�صري ،م�ساعد وزير الثقافة ،وزارة الثقافة
ال�سيد اللواء� /أبو بكر عبد الكرمي ،م�ساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإن�سان ،وزارة الداخلية
ال�سيد العميد الدكتور /را�ضي عبد املعطي ،قطاع حقوق الإن�سان ،وزارة الداخلية
ال�سيد الأ�ستاذ� /شريف �إ�سماعيل ،امل�ست�شار القانوين لوزير ال�سياحة ،وزارة ال�سياحة
ال�سيدة الدكتورة� /أمل جمال �سليمان ،رئي�س الإدارة املركزية للربامج الثقافية والتطوعية ،وزارة ال�شباب والريا�ضة
ال�سيد الدكتور /عماد عزت ،رئي�س قطاع الرعاية ال�صحية والتمري�ض ،وزارة ال�صحة وال�سكان
ال�سيد امل�ست�شار /مدحت �صالح الدين ب�سيوين ،م�ساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإن�سان ،وزارة العدل
ال�سيد الأ�ستاذ /نبيل حممد �أمني ،رئي�س قطاع ديوان عام الوزارة ،وزارة القوى العاملة
ال�سيدة الأ�ستاذة /مرفت ال�سنباطي ،مدير عام االت�صال ب�أبناء الوطن باخلارج ،الهيئة العامة لال�ستعالمات
ال�سيدة الدكتورة�/إنت�صار ال�سبكي ،مكتب رئي�س الهيئة ،الهيئة العامة لال�ستعالمات
اللجنة التنفيذية (وفق ًا للرتتيب الأبجدي للجهات)

 الوزارات .1وزارة الأوقاف� :أ /مدينة ال�سيد احمد �إ�سماعيل � -أ /كوثر عي�سي ال�سيد عي�سي
 .2وزارة الرتبية والتعليم� :أ /عمرو زين العابدين � -أ /طارق عبد العزيز � -أ� /إميان يا�سني
 .3وزارة التعليم العايل� :أ /عادل حممود
 .4وزارة الت�ضامن االجتماعي� :أ /منى ال�شرباوى � -أ /عزيزة عمار
اجمللس القومي للمرأة
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 .5وزارة الثقافة� :أ /حنان حممد ال�سيد مو�سي
 .6وزارة الداخلية :اللواء  /حممد ناجى  -اللواء  /احل�سن على عبا�س  -اللواء� /أحمد عبد الغفار -
العقيد /منال عاطف
 .7وزارة ال�سياحة� :أ /جماالت �إ�سماعيل
 .8وزارة ال�شباب والريا�ضة� :أ /جنوى �صالح  -د� /أ�سماء ا�سماعيل
 .9وزارة ال�صحة وال�سكان :د /حممد نور الدين
  .10وزارة العدل :امل�ست�شار � /أحمد النجار  -امل�ست�شارة /ديانا ماجد جربان
  .11وزارة القوى العاملة� :أ /نادية عبد النعيم

 الهيئات وامل�ؤ�س�سات .1الأزهر ال�شريف� :أ.د /حمى الدين عفيفي
 .2اجلهاز املركزي للتعبئة العامة والإح�صاء� :أ /وفاء ماجد
 .3الكني�سة القبطية الأرثوذك�سية :د /ناهد طلعت
 .4املجل�س القومي حلقوق الإن�سان� :أ /يا�سمني بدار � -أ� /شريين امل�صرى
 .5املجل�س القومي ل�شئون الإعاقة� :أ /مرفت عبد الهادى � -أ /داليا عاطف
 .6احتاد الإذاعة والتليفزيون� :أ� /سو�سن التوين
 .7الهيئة العامة لال�ستعالمات :د /نادية حممود � -أ /جناة عبد الرحمن �سليمان
 .8املجل�س الأعلى لل�صحافة :د /جنوى كامل
 .9املجل�س القومي للطفولة والأمومة� :أ� /أحمد عادل علي عمر � -أ /دينا �سليمان حممد
  .10املجل�س القومي للمر�أة :د /جنالء العاديل
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 املجتمع املدين .1امل�ؤ�س�سة امل�صرية لتنمية الأ�سرة� :أ /عزة �صالح الدين فرغلي
 .2مبادرة املحاميات امل�صريات� :أ /هبة عادل
 .3مركز و�سائل االت�صال املالئمة من �أجل التنمية (�أكت)"مبادرة �شفت حتر�ش"� :أ /فتحى فريد
 �أ /جنيت عبد العليم .4م�ؤ�س�سة حركة بنات م�صر – خط احمر� :أ /دينا فريد

اجمللس القومي للمرأة
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فريق العمل
الإعداد
الدكتورة /جنالء العاديل
مدير عام االت�صاالت اخلارجية والتعاون الدويل
املجل�س القومي للمر�أة

ال�صياغة
ال�سيد امل�ست�شار /حممد علي املداح – خبري ا�ست�شاري
ال�سيدة الدكتورة /جنالء العاديل  -مدير عام االت�صاالت اخلارجية والتعاون الدويل
ال�سيدة الأ�ستاذة /منى خليل – مدير عام مكتبي رئي�س املجل�س و�أمني عام املجل�س.
ال�سيدة الأ�ستاذة /جيهان توفيق – مدير �إدارة الربامج
ال�سيدة الأ�ستاذة /منى �سامل – مدير �إدارة الإتفاقيات
ال�سيدة الأ�ستاذة� /صفاء حبيب – مدير �إدارة العالقات العامة والن�شر واملطبوعات
ال�سيدة الأ�ستاذة /داليا �سعيد – مدير �إدارة املتابعة الداخلية

املراجعة
ال�سيدة الأ�ستاذة /هدى ال�شرقاوي  -خبري ا�ست�شاري
ال�سيدة الأ�ستاذة� /أمينة عبد العزيز  -خبري ا�ست�شاري
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الأدبيات ال�سابقة
بنيت اال�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة العنف �ضد املر�أة يف م�صر على دراية باال�سرتاتيجيات الإقليمية والدولية،
حيث روعي الإطالع على ودرا�سة املراجع العربية والدولية التي تناولت ق�ضية العنف �ضد املر�أة بهدف الوقوف على
املحاور الرئي�سية و�آليات التدخل املثلى التي تناولتها اال�سرتاتيجيات الأخرى.
ومن �ضمن اال�سرتاتيجيات العربية:
اخلطة اال�سرتاتيجية حلماية الأ�سرة والوقاية من العنف الأ�سري  2009 – 2005بالأردن وا�سرتاتيجية االت�صالاخلا�صة بالعنف املبني على النوع االجتماعي بالأردن .2017 – 2014
اال�سرتاتيجية الوطنية ملحاربة العنف �ضد الن�ساء باجلزائر .2011 – 2006اال�سرتاتيجية الوطنية ملناه�ضة العنف �ضد الن�ساء بفل�سطني .2019 – 2011اخلطة احلكومية للم�ساواة يف �أفق املنا�صفة – �إكرام باملغرب  2016 – 2012والتي تت�ضمن ثمانية جماالت عملومنها مكافحة كل �أ�شكال التمييز والعنف �ضد الن�ساء.
 اال�سرتاتيجية الوطنية ملناه�ضة العنف �ضد الن�ساء بالعراق .2017 – 2013 اال�سرتاتيجية الوطنية ملقاومة جميع �أ�شكال العنف �ضد املر�أة عرب خمتلف مراحل احلياة بتون�س.وت�ضمنت بع�ض اال�سرتاتيجيات الوطنية للمر�أة ببع�ض الدول العربية حمور ًا ملكافحة العنف مثل اال�سرتاتيجيةالوطنية للمر�أة يف لبنان.
 اال�سرتاتيجية القومية للحد من الزواج املبكر مب�صر .2014وعلى امل�ستوى العربي فقد �صدرت اال�سرتاتيجية العربية ملناه�ضة العنف �ضد املر�أة – حق املر�أة العربية يف حياةخالية من العنف .2020 – 2011
كما �صدرت م�ؤخر ًا اال�سرتاتيجية الإقليمية ل�صندوق الأمم املتحدة لل�سكان ملناه�ضة العنف املبني على النوعاالجتماعي .2017 – 2014
وتعترب من املراجع الهامة �أي�ض ًا ،ال�صيغة املحدثة للإ�سرتاتيجيات النموذجية والتدابري العملية للق�ضاء على العنف
�ضد الن�ساء والفتيات يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية  2010ال�صادرة من الأمم املتحدة ،والتي تركز على
وجود �سيا�سة فعالة لتعميم امل�ساواة بني اجلن�سني والو�صول �إىل العدالة على نحو متكافئ وعادل وتوفري املوارد
الكافية وامل�ستدامة وا�ستحداث �آليات ر�صد ل�ضمان فعالية ا�ستخدامها والإ�شراف عليها.
وطبق ًا ملا �أ�شارت �إليه �شتى اال�سرتاتيجيات الوطنية والعربية ،تت�شابه �أنواع وخ�صائ�ص و�أبعاد العنف يف الواقع
العربي من عنف لفظي ،عنف نف�سي ،عنف ج�سدي ،زواج مبكر ،منع �أو حرمان من التعليم ،و�إن كان العنف يف
العراق وفل�سطني قد �أخذ �أبعاد ًا �أ�سوء نظر ًا لظروف احلروب والإحتالل.
وركزت التدابري والإجراءات على تدخالت متماثلة ومتقاربة ،مع بع�ض املعاجلات املختلفة كما �سبقت الإ�شارة يف
حاالت احلروب والإحتالل بطبيعة الأمر .وعلى ر�أ�س هذه التدابري �إ�صدار قوانني �إطارية خا�صة بالعنف �ضد املر�أة
وتنقيح القوانني احلالية مع ت�شديد العقوبات وت�شجيع ال�سيدات للتبليغ عن جرائم العنف ،واعتماد منظومة متنا�سقة
اجمللس القومي للمرأة
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من �آليات احلماية والوقاية مع حت�سني اخلدمات ال�صحية والإجتماعية املقدمة للمعنفات وتطوير نظام املراقبة
والتقييم.
وحتتل التوعية الثقافية والإعالمية والدينية �إطارا مو�سعا للتدخالت حيث تعانى معظم املجتمعات العربية من
التف�سريات اخلاطئة للن�صو�ص الدينية الذى نتج عنها العديد من املمار�سات ال�سلبية التى �أدت �إىل زيادة العنف
�ضد املر�أة وانتهاك حقوقها الإن�سانية مما ي�ستوجب ا�سرتاتيجية غري منطية تعنى بتعزيز القيم والإجتاهات
وال�سلوكيات الإيجابية ون�شر ال�صور والر�سائل الإيجابية عن املر�أة وت�شجيع الفكر امل�ستنري فيما يخ�ص ق�ضايا املر�أة
ب�صفة عامة ،و�أ�شارت معظم اال�سرتاتيجيات �إىل �ضرورة �إ�شراك الرجال فى هذه الربامج كفاعل رئي�سى وم�ؤثر
ملناه�ضة العنف.
وحل�سا�سية ق�ضية العنف فى جمتمعاتنا العربية ،فما زالت هناك حاجة ما�سة �إىل �إر�ساء قواعد بيانات دقيقة
ودورية ودعمها بالبحوث والدرا�سات.
ولن يكون كل هذا ممكنا بدون رفع درجة التن�سيق وال�شراكة بني اجلهات املعنية احلكومية وغري احلكومية و�أ�صحاب
امل�صالح ،وم�أ�س�سة عملية املتابعة والتقييم طبق ًا لإطار مرجعى م�شرتك ممثال فى اال�سرتاتيجيات الوطنية ملناه�ضة
العنف �ضد املر�أة واخلطط التنفيذية للجهات املعنية.
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العنف �ضد املر�أة والفتاة
•العنف اجل�سدي :اال�ستعمال الق�صدي للقوة اجل�سدية �أو ال�سالح من �أجل �إيذاء امر�أة �أو �إ�صابتها .وي�شمل:
ال�صفع /الدفع �أو اللكم /ال�سحل /التهديد بال�سالح /توجيه �سالح �ضدها/ختان الإناث ،على �سبيل املثال.
•العنف اجلن�سي :التالم�س اجلن�سي بالإكراه� ،أو �إجبار املر�أة على ممار�سة جن�سية دون موافقتها� ،أو ممار�سات
جن�سية ناق�صة �أو كاملة مع امر�أة مري�ضة� ،أو معاقة� ،أو غري مكتملة الإرادة� ،أو حتت �ضغوط� ،أو حتت ت�أثري
اخلمر �أو �أي خمدرات �أخري .وي�شمل :االغت�صاب/االنتهاك اجلن�سي /اال�ستغالل اجلن�سي (يت�ضمن العنف
الذي ميار�سه الزوج :ممار�سة اجلن�س �ضد رغبتها) /ممار�سة اجلن�س ب�سبب اخلوف من التعر�ض لأذى/
الإكراه على ممار�سات جن�سية ت�شعرها بالهوان والدونية.
•العنف النف�سي :فينطوي على ال�سيطرة على املر�أة� ،أو عزلها� ،أو �إذاللها� ،أو �إحراجها .وي�شمل :التعر�ض لل�سب
�أو ال�شعور بالإهانة /الإذالل �أو التقليل من القدر  /التهديد �أو التخويف بطريقة مق�صودة (مثل ال�صراخ �أو
قذف الأ�شياء  -الطالق) /التهديد بالإيذاء (�سواء مبا�شرة �أو غري مبا�شرة) /ال�سيطرة على ال�سلوك /املنع
من اخلروج من املنزل – زيارة الأهل – العمل  -تلقى الرعاية ال�صحية).
• العنف االقت�صادي :ي�شري �إىل منع املر�أة من احل�صول على املوارد الأ�سا�سية �أو التحكم فيها.

تعريف �أ�شكال العنف �ضد املر�أة والفتاة:
�أ -التحر�ش اجلن�سي :كل من تعر�ض للغري يف مكان عام �أو خا�ص �أو مطروق ب�إتيان �أمور �أو تلميحات جن�سية �أو
�إباحية �سواء بالإ�شارة �أو بالقول �أو بالفعل ب�أية و�سيلة مبا يف ذلك و�سائل االت�صاالت ال�سلكية �أو الال�سلكية بق�صد
ح�صول اجلاين علىمنفعة ذات طبيعة جن�سية من املجني عليه.
كما عرفت اتفاقية الق�ضاء على كافة �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة (�سيداو)  CEDAWالتحر�ش اجلن�سي على
�أنه"كل �سلوك ال �أخالقي يرمى �إىل ا�ستهداف ج�سد املر�أة يف تنكر تام لرغبتها ور�ضاها وبا�ستغالل ال�سلطة
الذكورية"وبتعريف �أ�شمل هو"كل �سلوك يت�ضمن �إيحاءات جن�سية مبا�شرة �أو �ضمنية ت�ستهدف الإيقاع بالطرف
الأخر �سواء كان ذكرا �أو �أنثى رغما عن �إرادته يف ممار�سة جن�سية م�ستغال بذلك �سلطته ونفوذه".
ب -االعتداء اجلن�سي� :إتيان �سلوك� ،أو فعل ي�شكل انتها ًكا لل�سالمة اجلن�سية ،با�ستخدام ج�سد املجني عليها ب�أي
غر�ض �آخر.
طريق ٍة كانت� ،أو ب�أية و�سيلة �أخرى �أو �أداة ،وكان ذلك بق�صد �إ�شباع رغب ًه الفاعل اجلن�سية� ،أو لأي ٍ
ج-هتك العر�ض :هو الإخالل اجل�سيم بحياء املر�أة باالعتداء  -بالقوة والتهديد  -على ج�سدها �سواء بالك�شف عن
عوراتها �أو امل�سا�س بها.
د-اال�ستغالل اجلن�سي :امتهان كرامة املر�أة عن طريق ا�ستغالل ج�سدها يف اجلذب والإغواء اجلن�سي ،بق�صد
حتقيق م�صالح جتارية� ،أو دعائية مبا يتعار�ض مع �أحكام الدين والأخالق.
ه-االغت�صاب :مواقعه الأنثى بغري ر�ضاها.
�سلوك حال حياة
بفعل� ،أو ٍ
�شرعا ٍ
و-احلرمان من املرياث :منع الأنثى من احل�صول على مقدار املرياث املُ�ستحق لها ً
امل ّورث� ،أو بعد وفاته.
اجمللس القومي للمرأة
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ز-االجتار يف الب�شر :كل من يتعامل ب�أية �صورة يف �شخ�ص طبيعي مبا يف ذلك البيع �أو العر�ض للبيع �أو ال�شراء �أو
الوعد بهما �أو اال�ستخدام �أو النقل �أو الت�سليم �أو الإيواء �أو اال�ستقبال �أو الت�سليم �سواء داخل البالد �أو عرب
حدودها الوطنية.
�إذا مت ذلك بوا�سطة ا�ستعمال القوة �أو العنف �أو بهما �أو بوا�سطة االختطاف �أو االحتيال �أو اخلداع �أو ا�ستغالل
ال�سلطة �أو ا�ستغالل حالة ال�ضعف �أو احلاجة �أو الوعد ب�إعطاء �أو تلقي مبالغ مالية �أو مزايا مقابل احل�صول
علىموافقة �شخ�ص على االجتار ب�شخ�ص �أخر له �سيطرة عليه.
�إذا كان التعامل بق�صد اال�ستغالل �أيا كانت �صوره مبا يف ذلك اال�ستغالل يف �أعمال الدعارة و�سائر �أ�شكال اال�ستغالل
اجلن�سي وا�ستغالل الأطفال يف ذلك ويف املواد الإباحية �أو ال�سخرة �أو اخلدمة ق�سر ًا �أو اال�سرتقاق �أو املمار�سات
ال�شبيهة بالرقي �أو اال�ستعباد �أو الت�سول �أو ا�ستئ�صال الأع�ضاء �أو الأن�سجة الب�شرية �أو جزء منها.
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الإطار القانوين الوطني والدويل
( )1املواثيق الدولية:
ت�ؤكد القوانني الدولية على حقوق املر�أة ب�صفة عامة يف املواد التي تن�ص على عدم التمييز يف �إطار �إعالنات عهود
حقوق الإن�سان ،ويف الوثائق التي تتناول هذه الق�ضية بطريقة حمددة.
�أقرت الأمم املتحدة بت�ضمني العنف �ضد املر�أة يف �إطار مبادئ امل�ساواة بني اجلن�سني وتدابري مناه�ضة التمييز يف
ميثاق الأمم املتحدة ،والإعالن العاملي حلقوق الإن�سان ،والعهد الدويل حول احلقوق االقت�صادية واالجتماعية
والثقافية ،والعهد الدويل حول احلقوق املدنية وال�سيا�سية ،واتفاقية منع جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة ،ومنهاج
عمل م�ؤمتر بكني.
وقد اعتمدت اجلمعية العامة للأمم املتحدة قرارها رقم  104/48ال�صادر يف  20دي�سمرب � ،1993إعالن ًا ب�ش�أن
الق�ضاء على العنف �ضد املر�أة ،حيث تناول الإعالن تعريف ًا وا�ضح ًا و�شام ًال للعنف وبيان ًا للحقوق التي ينبغي
تطبيقها لت�أمني الق�ضاء عليه بكافة �صوره والتزام الدول بتحمل م�سئوليتها وكذلك املجتمع الدويل لل�سعي �إىل
الق�ضاء على العنف �ضد املر�أة.
ان�ضمت م�صر �إىل معظم �أهم اتفاقيات الأمم املتحدة املتعلقة بحقوق الإن�سان ،وحقوق املر�أة ،واحلد من العنف،
وت�صبح هذه االتفاقيات جزء ًا من القانون امل�صري بعد ت�صديق الربملان عليها ون�شرها يف اجلريدة الر�سمية
للدولة.
متثل اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة (�سيداو) التي اعتمدتها اجلمعية العامة للأمم املتحدة
يف عام � ،79صك ًا �شام ًال يجمع كل احلقوق املن�صو�ص عليها يف الإعالنات واالتفاقيات ال�سابقة املتعلقة بحقوق
الإن�سان ب�شكل عام وحقوق املر�أة بوجه خا�ص .وقد �صدقت جمهورية م�صر العربية على االتفاقية عام 1981وحتفظت
على املواد .29 ،16 ،2
ت�أتي وثيقة جلنة و�ضع املر�أة بالأمم املتحدة الدورة ( )57والتي �صدرت يف مار�س  2013حول منع كافة �أ�شكال
العنف �ضد املر�أة والفتاة ،لت�ؤكد على �أن �إنهاء العنف هو �أمر �ضروري من �أجل حتقيق �أهداف التنمية الرامية �إىل
الق�ضاء على الفقر ،وحتقيق التنمية ال�شاملة وامل�ستدمية وال�سالم والأمن ،وحقوق الإن�سان ،وال�صحة وامل�ساواة بني
اجلن�سني ،ومتكني املر�أة ،والنمو االقت�صادي امل�ستدام وال�شامل والتما�سك االجتماعي.
كما جاءت الوثيقة لت�سلط ال�ضوء على تعريف تقليدي ومو�سع للعنف �ضد املر�أة والفتاة مل ي�سبق تناوله من قبل،
فت�ضمن التعريف على �سبيل املثال الفقر وعدم توفري اخلدمة ال�صحية واحلرمان من التعليم ومنع فر�ص العمل
وم�صادر الدخل للمر�أة ،مما يعني �أن ق�ضية العنف مرتبطة ارتباط ًا وثيق ًا بال�سيا�سات االجتماعية للدولة.

( )2الت�شريع امل�صري:
بناء على هيكل النظام القانوين وطريقة تطبيقه ،فان مبقدور هذا النظام �أن يلعب دورا �أ�سا�سيا يف مناه�ضة
العنف؛ لذا ينبغي �أال يكتفي القانون مبنح حماية مبا�شرة من العنف اجل�سدي واجلن�سي ،و�إمنا �أي�ض ًا �أن ي�ؤدي �إىل
تفادي تزايد العنف النف�سي �ضد الن�ساء �سواء حدث ذلك يف املجال العام �أو اخلا�ص .ومن املهم النظر يف كيفية
اجمللس القومي للمرأة

49

مالحق االستراتيجية الوطنية ملكافحة العنف ضد املرأة 2020 – 2015

تناول القانون امل�صري -بدءا بالد�ستور ،و�صوال �إىل القوانني الأ�سا�سية – م�س�ألة حقوق الن�ساء ب�صفة عامة ،وتوفري
احلماية من العنف �ضد الن�ساء ب�صفة خا�صة.

الد�ستور:
يعد الد�ستور امل�صري املرجعية القانونية العليا يف م�صر ،تليه القوانني ،واللوائح ،والقرارات؛ وي�ؤكد ن�ص الد�ستور
على حماية حقوق الإن�سان ب�صفة عامة ،وحقوق الن�ساء ب�صفة خا�صة ,كما هو مبني يف املواد التالية:
ت�ضمن الد�ستور مواد تقر املواطنة وامل�ساواة بني املواطنني امل�صريني وجترمي التمييز وهو الأمر الذي ت�ستفيد منهبطريقة مبا�شرة املر�أة امل�صرية فقد ن�صت املادة الأوىل من الد�ستور على �أن نظام الدولة يقوم على"�أ�سا�س
املواطنة".
تلزم املادة ( )9الدولة بتحقيق تكاف�ؤ الفر�ص بني املواطنني دون �أي متييز ،كما مت لأول مرة" ،اعتبار �إر�ساءمفاهيم املواطنة والت�سامح وعدم التمييز"من �أهداف التعليم وقد نتج منه الن�ص على تدري�س اجلامعات حلقوق
الإن�سان ،وهو الأمر الذي يرتتب عليه �إن�شاء جيل يحرتم حقوق املر�أة ويقوم على امل�ساواة واملواطنة احلقيقية.
تن�ص املادة ( )11من الد�ستور على �أن"تكفل الدولة حتقيق امل�ساواة بني املر�أة والرجل يف جميع احلقوق املدنيةوال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الد�ستور ،وتعمل الدولة على اتخاذ التدابري الكفيلة
ب�ضمان متثيل املر�أة متثي ًال منا�سبا يف املجال�س النيابية ،على النحو الذي يحدده القانون ،كما تكفل للمر�أة حقها
يف توىل الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا يف الدولة والتعيني يف اجلهات والهيئات الق�ضائية دون متييز
�ضدها وتلتزم الدولة بحماية املر�أة �ضد كل �أ�شكال العنف وتكفل متكني املر�أة من التوفيق بني واجبات الأ�سرة
ومتطلبات العمل كما تلتزم بتوفري الرعاية واحلماية للأمومة والطفولة واملر�أة املعيلة وامل�سنة والن�ساء الأ�شد
احتياجا".
عرفت املادة ( )53التمييز الذي جرم يف العديد من مواد الد�ستور �أنه التمييز احلا�صل ب�سبب الدين �أو العقيدة�أو اجلن�س �أو الأ�صل �أو العرق �أو اللون �أو اللغة �أو الإعاقة �أو املوقع اجلغرايف �أو امل�ستوى االجتماعي �أو االنتماء
ال�سيا�سي �أو لأي �سبب �آخر.
كفلت املادة ( )59احلياة الآمنة كحق لكل �إن�سان و�ألزمت الدولة بتوفري الأمن والطم�أنينة ملواطنيها.حتظر املادة ( )89كل �صور العبودية واال�سرتقاق والقهر واال�ستغالل الق�سري للإن�سان ،وجتارة اجلن�س ،وغريهامن �أ�شكال االجتار يف الب�شر ،ويجرم القانون كل ذلك.
ن�صت املادة ( )93من الد�ستور على �أن"تلتزم الدولة باالتفاقيات والعهود واملواثيق الدولية حلقوق الإن�سان التيت�صدق عليها م�صر ،وت�صبح لها قوة القانون بعد ن�شرها وفق ًا للأو�ضاع املقررة"وهو الأمر الذي ي�ضمن التزام
م�صر باتفاقية"الق�ضاء على كافة �أنواع التمييز �ضد املر�أة (ال�سيداو)"وغريها من االتفاقيات اخلا�صة باملر�أة
التي �صدقت عليها م�صر دون املواد التي حتفظت عليها.
جرمت املادة ( )99كل اعتداء على احلرية ال�شخ�صية �أو حرمة احلياة اخلا�صة للمواطنني ،وغريها من احلقوقواحلريات العامة التي يكفلها الد�ستور والقانون.
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القانون:
يعد قانون العقوبات ال�صادر بالقانون رقم  58ل�سنة  1937القانون الأ�سا�سي الذي يتعر�ض ملالحقة العنف �ضد
املر�أة والفتاة ،وال يفرق بني العنف يف املجالني اخلا�ص والعام حيث ت�ضمن جرائم (االغت�صاب – هتك العر�ض
– والتعر�ض لأنثى – اخلطف).
�إال �أنه مل يحدد �إطار ًا �أو معنى للتحر�ش اجلن�سي �إال يف  5مايو  2014مبقت�ضى قرار بقانون تعديل العقوبات و�إ�ضافة
ن�ص لهذه اجلرمية.
ومل يدخر امل�شرع امل�صري جهد ًا يف �إدخال تعديالت على القانون بهدف تغليظ العقوبة �أو لتحديد تعريف وا�ضح
للتحر�ش اجلن�سي� ،إال �أنه ال يتم الإبالغ �أو الإف�صاح حيث �أن ن�سبة ما يتم الإبالغ عنه من هذه احلاالت ال تتجاوز
 %5فقط.
وفيما يلي التعديالت التي �أدخلت على قانون العقوبات:
�أو ًال:مبوجب مر�سوم بقانون رقم ( )11ل�سنة  2011ال�صادر من رئي�س املجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة بتاريخ
 ،2011/12/6ي�ستبدل بن�صو�ص املواد �أرقام ( 269 ،269 ،268 ،267مكرر 306 ،289 ،288 ،مكرر"�أ"من
قانون العقوبات الن�صو�ص الآتية:
•مادة ( :)267من واقع �أنثى بغري ر�ضاها يعاقب بالإعدام �أو ال�سجن امل�ؤبد ويعاقب الفاعل بالإعدام �إذا كانت
املجني عليها مل يبلغ �سنها ثماين ع�شرة �سنة ميالدية كاملة �أو كان الفاعل من �أ�صول املجني عليها �أو من
املتولني تربيتها �أو مالحظتها �أو ممن لهم �سلطة عليها �أو كان خادما بالأجر عندها �أو عند من تقدم ذكرهم
�أو تعدد الفاعلني للجرمية.
•مادة ( :)268كل من هتك عر�ض �إن�سان بالقوة �أو بالتهديد �أو �شرع يف ذلك يعاقب بال�سجن امل�شدد ..و�إذا
كان عمر من وقعت عليه اجلرمية املذكورة مل يبلغ ثماين ع�شرة �سنة ميالدية كاملة �أو كان مرتكبها �أو �أحد
مرتكبيها ممن ن�ص عليهم يف الفقرة الثانية من املادة ( )267تكون العقوبة ال�سجن امل�شددة مدة ال تقل عن
�سبع �سنوات و�إذا اجتمع هذا الطرفان معا يحكم بال�سجن امل�ؤبد.
•مادة ( 269مكرر) :يعاقب باحلب�س مدة ال تقل عن ثالثة �أ�شهر كل من وجد يف طريق عام �أو مكان مطروق
يحر�ض املارة على الف�سق ب�إ�شارات �أو �أقوال ف�إذا عاد اجلاين �إىل ارتكاب هذه اجلرمية خالل �سنة من تاريخ
احلكم عليه نهائيا يف اجلرمية الأوىل تكون العقوبة احلب�س مدة ال تقل عن �سنة وغرامة ال تقل عن خم�سمائة
جنيه وال تزيد على ثالثة �أالف جنيه ...وي�ستتبع احلكم بالإدانة و�ضع املحكوم عليه حتت مراقبة ال�شرطة مدة
م�ساوية ملدة العقوبة.
•مادة ( :)288كل من خطف بالتحايل �أو الإكراه طفال ذكرا مل يبلغ ثماين ع�شرة �سنة ميالدية كاملة بنف�سه
�أو بوا�سطة غريه يعاقب بال�سجن امل�شدد مدة ال تقل عن خم�س �سنوات.
•مادة ( :)289كل من خطف بنف�سه �أو بوا�سطة غريه من غري حتايل وال �إكراه طفال مل يبلغ �سنة اثنتي ع�شرة
�سنة ميالدية كاملة يعاقب بال�سجن امل�شددة مدة ال تقل عن خم�س �سنوات .وتكون العقوبة ال�سجن مدة ال تقل
عن خم�س �سنوات �إذا كان الطفل املخطوف قد جتاوز �سنه اثنتي ع�شرة �سنة ميالدية كاملة ومل يبلغ ثماين
اجمللس القومي للمرأة
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ع�شرة �سنة ميالدية كاملة ،ف�إذا كان املخطوف �أنثى تكون العقوبة ال�سجن امل�شدد مدة ال تقل عن ع�شر �سنني
ومع ذلك يحكم على فاعل جناية اخلطف بالإعدام �أو ال�سجن امل�ؤبد �إذا اقرتنت بها جرمية مواقعه املخطوف
�أو هتك عر�ضه.
•مادة ( :)290كل من خطف بالتحايل �أو الإكراه �أنثى بنف�سه �أو بوا�سطة غريه يعاقب بال�سجن امل�ؤبد ويحكم
على فاعل هذه اجلناية بالإعدام �إذا اقرتنت بها جناية مواقعه املخطوفة بغري ر�ضاها.
• مادة ( :)296كل من هتك عر�ض �صبي �أو �صبية مل يبلغ �سن كل منهما ثماين ع�شرة �سنة ميالدية كاملة بغري
قوة �أو تهديد يعاقب بال�سجن ،و�إذا كان �سنه مل يتجاوز اثنتي ع�شرة �سنة ميالدية كاملة �أو كان من وقعت منه
اجلرمية ممن ن�ص عليهم يف الفقرة الثانية من املادة ( )267تكون العقوبة ال�سجن امل�شدد مدة ال تقل عن
�سبع �سنوات.
•مادة ( 306مكرر) :يعاقب باحلب�س مدة ال تقل عن �ستة �أ�شهر وال جتاوز �سنتني وبغرامة ال تقل عن خم�سمائة
جنية وال تزيد على �ألفى جنيه �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني كل من تعر�ض ل�شخ�ص بالقول �أو بالفعل �أو بالإ�شارة
على وجه يخد�ش حياءه يف طريق عام �أو مكان مطروق وي�سرى حكم الفقرة ال�سابقة �إذا كان خد�ش احلياء
قد وقع عن طريق التليفون �أو �أي و�سيلة من و�سائل االت�صاالت ال�سلكية �أو الال�سلكية.
ف�إذا عاد اجلاين �إىل ارتكاب جرمية من نف�س نوع اجلرمية املن�صو�ص عليها يف الفقرتني ال�سابقتني خالل �سنة
من تاريخ احلكم يحكم عليها نهائيا يف اجلرمية الأوىل ،فتكون العقوبة باحلب�س مدة ال تقل عن �سنة وغرامة ال
تقل عن �ألف جنيه وال تزيد على خم�سة �أالف جنيه.
ثانياً� :صدر يف  5مايو  2014قرار بقانون بتعديل العقوبات كما يلي:
•ين�ص القرار يف مادته الأوىل على"ي�ستبدل بن�ص املادة  306مكرر ًا (�أ) من قانون العقوبات ال�صادر
بقانون رقم  58ل�سنة  1937الن�ص الآتي ":يعاقب باحلب�س مدة ال تقل عن �ستة �أ�شهر وبغرامة ال تقل عن ثالثة
�أالف جنيه وال تزيد عن خم�سة �أالف جنيه �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني كل من تعر�ض للغري يف مكان عام �أو
خا�ص �أو مطروق ب�إتيان �أمور �أو �إيحاءات �أو تلميحات جن�سية �أو �إباحية �سواء بالإ�شارة �أو بالقول �أو بالفعل
ب�أية و�سيلة مبا يف ذلك و�سائل االت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية".
وتكن العقوبة احلب�س مدة ال تقل عن �سنة وبغرامة ال تقل عن خم�سة �أالف جنيه وال تزيد على ع�شرة �أالف جنيه
�أو ب�إحدى هاتني العقوبتني �إذا تكرر الفعل من اجلاين من خالل املالحقة والتتبع للمجني عليه ،وفى حالة العود
ت�ضاعف عقوبتا احلب�س والغرامة يف حديهما الأدنى والأق�صى".
•ين�ص القرار يف مادته الثانية على  :ي�ضاف �إىل قانون العقوبات امل�شار �إليه مادة جديدة برقم 306
مكررا (ب) ن�صها الآتي":يعد حتر�ش ًا جن�سي ًا �إذا ارتكبت اجلرمية املن�صو�ص عليها يف املادة  306متكررا
(�أ) من هذا القانون بق�صد ح�صول اجلاين من املجني عليه على منفعة ذات طبيعة جن�سية ،ويعاقب اجلاين
باحلب�س مدة ال تقل عن �سنة وبغرامة ال تقل عن ع�شرة �أالف جنيه وال تزيد على ع�شرين �ألف جنيه �أو ب�إحدى
هاتني العقوبتني".
ف�إذا كان اجلاين ممن ن�ص عليهم يف الفقرة الثانية من املادة ( )267من هذا القانون �أو كانت له �سلطة
وظيفية �أو �أ�سرية �أو درا�سية على املجني عليه �أو مار�س عليه �أي �ضغط ت�سمح له الظروف مبمار�سته عليه �أو
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ارتكبت اجلرمية من �شخ�صني ف�أكرث �أو كان �أحدهم على الأقل يحمل �سالحا تكون العقوبة احلب�س مدة ال تقل
عن �سنتني وال جتاوز خم�س �سنني والغرامة التي ال تقل عن ع�شرين �ألف جنيه وال تزيد على خم�سني �ألف جنيه".
ثالثاً :جرمية ختان الإناث
•مادة ( : )241كل من "�أحدث بغرية جرحا �أو �ضربا ن�ش�أ عنه مر�ض �أو عجز عن الأ�شغال ال�شخ�صية مدة ال
تزيد على ع�شرين يوما يعاقب باحلب�س مدة ال تزيد عن �سنتني �أو بغرامة ال تقل عن ع�شرين جنيها م�صريا
وال جتاوز ثالثمائة جنيه م�صري ".
�أما �إذا �صدر ال�ضرب �أو اجلرح عن �سبق �إ�صرار �أو تر�صد �أو ح�صل با�ستعمال �أية �أ�سلحة �أو ع�صى �أو �آالت �أو
�أدوات �أخرى فتكون العقوبة احلب�س.
•مادة (� " :)242إذا مل يبلغ ال�ضرب �أو اجلرح درجة اجل�سامة املن�صو�ص عليها يف املادتني ال�سابقتني يعاقب
فاعله باحلب�س مدة ال تزيد على �سنة �أو بغرامة ال تقل عن ع�شرة جنيهات وال جتاوز مائتي جنيه م�صري ".
فان كان �صادر ًا عن �سبق �إ�صرار �أو تر�صد تكون العقوبة احلب�س مدة ال تزيد على �سنتني �أو غرامة ال تقل عن
ع�شرة جنيها وال جتاوز ثالثمائة جنيه م�صري.
و�إذا ح�صل ال�ضرب �أو اجلرح با�ستعمال �أية �أ�سلحة �أو ع�صى �أو �آالت �أو �أدوات �أخرى تكون العقوبة احلب�س.
مع مراعاة �أحكام املادة  61من قانون العقوبات دون الإخالل ب�أية عقوبة �أ�شد ين�ص عليها قانون �أخر يعاقب
باحلب�س مدة ال تقل عن ثالثة �أ�شهر وال جتاوز �سنتني �أو بغرامة ال تقل عن  1000جنيه ًا وال جتاوز  5000جنيه ًا
كل من �أحدث اجلرح املعاقب عليه يف املادتني  241،242من قانون العقوبات عن طريق ختان الأنثى.
رابعاً :االجتار بالب�شر
ت�ضاف املادة الثانية من القانون رقم  2010/64اخلا�ص باالجتار يف الب�شر :
•على �أن يعد مرتكب ًا جلرمية االجتار يف الب�شر كل من يتعامل ب�أية �صورة يف �شخ�ص طبيعي مبا يف ذلك
البيع �أو العر�ض للبيع �أو ال�شراء �أو الوعد بهما �أو اال�ستخدام �أو النقل �أو الت�سليم �أو الإيواء �أو اال�ستقبال �أو
الت�سليم �سواء يف داخل البالد �أو عرب حدودها الوطنية.
•�إذا مت ذلك بوا�سطة ا�ستعمال القوة �أو العنف �أو التهديد بهما �أو بوا�سطة االختطاف �أو االحتيال �أو
اخلداع �أو ا�ستغالل ال�سلطة �أو ا�ستغالل حالة ال�ضعف �أو احلاجة �أو الوعد ب�إعطاء �أو تلقي مبالغ مالية �أو
مزايا مقابل احل�صول على موافقة �شخ�ص على االجتار ب�شخ�ص �آخر له �سيطرة عليه.
•وذلك �إذا كان التعامل بق�صد اال�ستغالل �أيا كانت �صوره مبا يف ذلك اال�ستغالل يف �أعمال الدعارة و�سائر
�أ�شكال اال�ستغالل اجلن�سي وا�ستغالل الأطفال يف ذلك ويف املواد الإباحية �أو ال�سخرة �أو اخلدمة ق�سر ًا �أو
اال�سرتقاق �أو املمار�سات ال�شبيهة بالرق �أو اال�ستعباد �أو الت�سول �أو ا�ستئ�صال الأع�ضاء �أو الأن�سجة الب�شرية �أو
جزء منها.
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اجلهود الوطنية(اجلهات احلكومية وغري احلكومية)
املجل�س القومي للمر�أة
•�أن�ش�أ مكتب ًا لتلقي �شكاوى املر�أة عام  2000وفروع ًا له بكافة املحافظات وتوفري خط �ساخن مل�ساعدة
ال�ضحايا على اتخاذ الإجراءات القانونية الالزمة.
•�أ�س�س وحدات تكاف�ؤ الفر�ص بالوزارات للر�صد والت�صدي لأي ممار�سات متييزية تتعر�ض لها املر�أة يف
مكان العمل.
•نفذ منذ عام  2004عدد ًا من الأن�شطة للنهو�ض مب�ستوى �أداء اخلدمات املنا�صرة ل�ضحايا العنف من
الن�ساء التي تقدمها اجلمعيات الأهلية.
•�أجرى درا�سة بحثية مل�شكلة العنف عام  2009وبناء عليها و�ضع �إطار ًا عام ًا ال�سرتاتيجية وطنية تعك�س
التنوع بني ثقافات املناطق اجلغرافية داخل م�صر واختالف الأو�ضاع االقت�صادية واالجتماعية.
•طالب على مدار ثالث �سنوات بتعديل بع�ض �أحكام قانون العقوبات لإ�ضافة ن�ص عقابي على جرائم
التحر�ش وبناء عليه �أ�صدر املجل�س الع�سكري عام  2011مر�سوم بتغليظ العقوبات على التحر�ش اجلن�سي مبا
يف ذلك التحر�ش بالو�سائل الإلكرتونية.
•يف  2012عقدت عدة لقاءات مع رئي�س الوزراء طالب فيها املجل�س بوجود قانون �شامل ملكافحة كافة
�أ�شكال العنف �ضد املر�أة.
•�صياغة م�شروع قانون �شامل لكافة �أ�شكال العنف �ضد املر�أة بناء على تكليف من ال�سيد رئي�س جمل�س
الوزراء ،بالتعاون مع ممثلني من وزارة العدل واملجتمع املدين واملتخ�ص�صني واخلرباء ،وقد مت �إ�ضافة اجلزء
اخلا�ص املقرتح بالقانون واملعني بعقوبات التحر�ش اجلن�سي �إىل التعديالت الأخرية يف قانون العقوبات.
•يف نف�س العام قام املجل�س با�ستطالع ر�أي حول ظاهرة العنف لعدد � 15000سيدة وفتاة يف كافة
املحافظات كما نظمت م�ؤمترات يف  27حمافظة ملناق�شة النتائج.
•يف  2013عقدت عدة لقاءات مع وزراء الداخلية والوزارات املعنية لو�ضع حلول تنفيذية ملنع حاالت
التحر�ش والعنف �ضد املر�أة والفتاة خا�صة خالل املوا�سم والأعياد.
•�شارك املجل�س يف م�شروع"نحو مدن �آمنة خالية من العنف �ضد الن�ساء والفتيات".
•جنح الوفد امل�صري برئا�سة ال�سفرية مرفت تالوي رئي�س املجل�س القومي للمر�أة يف �إ�صدار وثيقة مكافحة
العنف �ضد املر�أة بالأمم املتحدة ( )57 CSWحيث القى موقف م�صر تقدير ًا دولي ًا كبري ًا ،وقد و�سعت
الوثيقة تعريف العنف �ضد املر�أة لي�شمل �أنواع ًا خمتلفة مثل (الفقر –عدم توفري اخلدمة ال�صحية –
احلرمان من التعليم).
•�إطالق العديد من احلمالت الإعالمية بح�ضور رجال الدين من الأزهر والكني�سة لإبراز املفاهيم الدينية
ال�صحيحة جتاه املر�أة.
•�إطالق ا�سرتاتيجية وطنية ملكافحة العنف �ضد املر�أة يف  2014والتوقيع على  12بروتوكول تعاون مع
الوزارات املعنية مبكافحة جميع �أ�شكال العنف �ضد املر�أة.
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•البدء يف �إجراء درا�سة وطنية بالتعاون مع اجلهاز املركزي للتعبئة العامة والإح�صاء للخروج ب�إح�صاءات
حول حاالت العنف وحتديد التكلفة االقت�صادية الناجمة عنه.

وزارة الداخلية
•مكافحة اجلرائم املعتمدة على التقنيات الفنية كاحلوا�سب و�شبكة املعلومات يف اال�ستخدامات املخالفة
للقانون والأخالق مثل املواقع اجلن�سية وال�صور الإباحية.
•النظر يف ت�صاريح العمل يف �إطار القانون بالتن�سيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى حلماية املر�أة من
اال�ستغالل واالجتار بها �أو ت�شغيلها يف ظروف غري �إن�سانية.
•�إن�شاء قطاع جديد حلقوق الإن�سان والتوا�صل املجتمعي يهدف �إىل تفعيل منظومة حقوق الإن�سان ب�صفة
عامة وحماية حقوق املر�أة و�صون حريتها واحلفاظ على كرامتها ب�صفة خا�صة.
•�إن�شاء �إدارة ملتابعة جرائم العنف �ضد املر�أة والتعامل مع �ضحايا العنف نف�سي َا والعمل على �إعادة ت�أهيلهن
جمتمعي َا.
•�إن�شاء �أق�سام ملكافحة جرائم العنف �ضد املر�أة بكافة مدريات الأمن تخت�ص باتخاذ �إجراءات مكافحة
جرائم العنف �ضد املر�أة و�ضبط كافة حاالت التحر�ش واالعتداءات التي تتعر�ض لها ال�سيدات بالتن�سيق مع
اجلهات املعنية وقطاع حقوق الإن�سان.
•توقيع برتوكول تعاون مع املجل�س القومي للمر�أة لتنظيم �آليات التعاون وتوفري �سبل احلماية للمر�أة لت�سهيل
كافة الإجراءات والدعم املقدم لها يف هذا املجال.
•وجود �آلية لتلقى ال�شكاوي اخلا�صة باملر�أة وفح�صها بالتن�سيق مع اجلهات املعنية مع تو�سيع نطاق
التوا�صل مع ال�ضحايا واملجني عليهم يف جرائم العنف �ضد املر�أة.
•م�شاركة الوزارة يف و�ضع اال�سرتاتيجية الوطنية ملواجهة التحر�ش كما مت توقيع مذكرة تفاهم مع املجل�س
القومي للمر�أة ب�ش�أن �آليات تنفيذ اال�سرتاتيجية.

وزارة العدل
•ا�ستحداث �إدارة خا�صة ملناه�ضة العنف �ضد املر�أة بقطاع حقوق الإن�سان بالوزارة ،لدرا�سة الأ�سباب
امل�ؤدية لتك الظاهرة و�سبل عالجها وكيفية التعامل الأمثل مع تلك النوعية من اجلرائم للق�ضاء عليها.
•�صدور القانون رقم ( )50ل�سنة  2014بتعديل بع�ض �أحكام قانون العقوبات ال�صادر بقانون رقم  58ل�سنة
 1937لتغليظ العقوبة على كل من يقوم ب�إتيان �أمور �أو �إيحاءات �أو تلميحات جن�سية �أو �إباحية �سواء بالإ�شارة
�أو بالقول.
•توقيع بروتوكول تعاون مع املجل�س القومي للمر�أة يف جمال تعديل الت�شريعات والقوانني الالزمة حلماية
املر�أة.
اجمللس القومي للمرأة
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•�إعداد م�شروع مادة تعريف التحر�ش ومواجهته بالتعاون مع املجل�س القومي للمر�أة ومت �إ�صدارها بقانون
العقوبات باملادتني ( 306مكرر �أ ،مكرر ب).
•تنفيذ برامج تنمية مهارات الق�ضاة و�أع�ضاء النيابة العامة والأطباء ال�شرعيني وال�شرطة يف جمال
مناه�ضة العنف �ضد املر�أة واالجتار بالب�شر وزواج ال�صفقة.
•وتتوىل الوزارة حالي ًا درا�سة مقرتح املجل�س القومي للمر�أة حول م�شروع قانون �شامل ملكافحة العنف �ضد
املر�أة.
•تقدمي كافة �أوجه الدعم النف�سي واملجتمعي والقانوين لل�سيدات والأطفال الواقع عليهن العنف وت�شجيعهن
على الإبالغ عن تلك اجلرائم ،وامل�شاركة يف �إن�شاء وت�أ�سي�س"غرفة امل�شورة النف�سية"التي مت �إ�ستحداثها
م�ؤخر ًا باملجل�س القومي للطفولة والأمومة
•تنفيذ العديد من الربامج التوعوية الالزمة لرفع الوعي املجتمعي بكافة �صور و�أ�شكال جرائم العنف �ضد
املر�أة وطباعة العديد من الن�شرات واملطويات التوعوية يف هذا ال�ش�أن من �أجل رفع وعي املواطنني ب�أهمية
الت�صدي لتلك اجلرائم والإبالغ عنها.
•امل�شاركة يف الندوات ،واحللقات النقا�شية ،وامل�ؤمترات التي تعقدها كافة الكيانات الوطنية الر�سمية
والأهلية الهادفة لرفع الوعي املجتمعي ب�أهمية الت�صدي جلرائم العنف �ضد املر�أة.

وزارة ال�صحة وال�سكان
•و�ضع برتوكول  /دليل طبي للتعامل مع �ضحايا العنف املبني على النوع االجتماعي وتعميمه على امل�ستوى
الوطني بكل امل�ست�شفيات واملن�ش�آت ال�صحية وتدريب كوادر من مقدمي اخلدمة على ا�ستخدامه .و�سيتم
تغطية كل امل�ست�شفيات العامة بكل من حمافظات القاهرة الكربى و�أ�سيوط و�سوهاج بنهاية  ،2014وتغطية
باقي املحافظات على مراحل حتى نهاية .2017
•�إن�شاء نظام لر�صد حاالت وفيات الأمهات على امل�ستوى القومي.
• تطبيق الربنامج القومي لرعاية ما قبل الزواج.
• �إر�شاد وتوعية املجتمع مل�شاكل املر�أة ال�صحية والربامج املتوفرة لعالجها.
• و�ضع ا�سرتاتيجية وطنية ملكافحة الزواج املبكر.
• تنفيذ برامج رفع الوعي ال�صحي بالتعاون مع املجتمع املدين والرائدات ال�صحيات.
•�إن�شاء عيادات متخ�ص�صة بكوادر فنيه مدربة للتعامل مع �ضحايا التحر�ش و�ضحايا العنف من كل الفئات
والأعمار.
• تنفيذ برنامج ملناه�ضة ختان الإناث يت�ضمن الأن�شطة التالية:
حظر ممار�سة عادة ختان الإناث بوا�سطة الفريق ال�صحي وغريه بعد �صدور القرار الوزاري رقم  271لعام 2007والذي يعترب خطوة قوية نحو الق�ضاء على هذه العادة.
و�ضع �آلية لتفعيل تنفيذ القرار الوزاري الذي يحظر ختان الإناث من الفريق الطبي وغريه من خالل حتديد58

خط �ساخن � 24ساعة يومية ( )227922107بالغرفة الوقائية بالوزارة لتلقي البالغات.
حتديد من�سق لأن�شطة ختان الإناث بكل حمافظة لر�صد حاالت ختان الإناث والتحقق من البالغات وا�ستدعاءاملخالفني من الأطباء.
 التفتي�ش على العيادات وامل�ست�شفيات غري احلكومية. عقد ندوات وور�ش عمل لرجال الدين الإ�سالمي وامل�سيحي والإعالميني لإمدادهم باملعلومات العلمية. طباعة مل�صقات وكتيبات وتوزيعها على املن�ش�آت ال�صحية.�إعداد كوادر على م�ستوى الرعاية ال�صحية الأ�سا�سية (الأطباء والتمري�ض) ملكافحة جرمية ختان الإناثورفع الوعي ال�صحي لدى �أفراد املجتمع بالأ�ضرار ال�صحية لعملية ختان الإناث.
�إجراء درا�سة عام  2005لقيا�س مدى انت�شار ظاهرة ختان الإناث يف عدد  10حمافظات ومت �إجراء درا�سة�أخرى عام  2007لدرا�سة حجم امل�شكلة بني الفتيات يف الفئة العمرية من � 19-10سنة.

وزارة الت�ضامن االجتماعي
•�إن�شاء والتو�سع يف دور ا�ست�ضافة للمر�أة املعنفة حلمايتها وتوفري الرعاية ال�صحية واالجتماعية والنف�سية
وم�ساعدتها على تخطى امل�شكالت التي تواجهها حيث بلغ عدد دور اال�ست�ضافة  9على م�ستوى املحافظات.
•تنفيذ جمموعة من امل�شروعات التنموية  /الإنتاجية �صغرية مدرة للدخل لرفع م�ستوى معي�شة املر�أة من
خالل منح املر�أة الريفية والفقرية واملعيلة واملعنفة �إحدى امل�شروعات ال�صغرية ذات العائد االقت�صادي والتي
تتنا�سب مع ظروف املجتمع والبيئة التي تعي�ش فيها.
•تنفيذ جمموعة من الربامج والأن�شطة امل�ساعدة يف رفع م�ستوى املر�أة االجتماعي والثقايف من خالل
تدريب املر�أة الريفية والفقرية واملعيلة واملعنفة على مهارات احلياة الأ�سا�سية مبراكز التدريب والتنمية
املنت�شرة يف كافة حمافظات اجلمهورية.
•توعية املر�أة بالق�ضايا التي يعاين منها املجتمع واملعنية باملر�أة ب�صفة خا�صة مثل (العنف �ضد املر�أة-
احلرمان من التعليم -االجتار بالن�ساء -الزواج املبكر).
• ت�ساهم وحدة تكاف�ؤ الفر�ص بالوزارة يف حل م�شكالت املر�أة واحلفاظ على التما�سك الأ�سري.
• توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الداخلية.

وزارة الرتبية والتعليم
• تنظيم حمالت ملحو �أمية املر�أة داخل املناطق الفقرية وخف�ض ن�سبة الأمية بني الن�ساء.
•ربط برامج حمو �أمية ال�سيدات مب�شروعات القرو�ض ال�صغرية ومتناهية ال�صغر لال�ستفادة من مزايا
االئتمان.
• و�ضع خطة قومية لتعليم الفتيات وحتقيق امل�ساواة يف االلتحاق بالتعليم الأ�سا�سي.
اجمللس القومي للمرأة
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•�إن�شاء مدار�س املجتمع ،ومدار�س �صديقة الفتيات ،ومدار�س الف�صل الواحد باملناطق الريفية والفقرية،
لت�شجيع الفتيات املت�سربات من التعليم لاللتحاق بالتعليم النظامي الر�سمي.
•�إن�شاء  125مدر�سة �صديقة الأطفال يف الظروف ال�صعبة (�أطفال ال�شوارع) يقدم خاللها منهج ًا علمي ًا
وعملي ًا وطرق تدري�س خا�صة تتنا�سب وم�شكالتهم مع توفري امل�أكل وامل�سكن.
•التعاون مع وزارة التنمية املحلية يف �إن�شاء مراكز للتدريب املهني وتقدمي برامج تدريبية ت�ستفيد منها
�آالف الن�ساء والفتيات.
• بناء �شراكة مع املجتمع املدين واملحلي للنهو�ض بالعملية التعليمية.
• �إعفاء �أطفال الأ�سر التي تعولها امر�أة من كامل الر�سوم املدر�سية.
•رفع معدالت التحاق الفتيات بكافة مراحل التعليم النظامي الر�سمي �ضمن الربنامج القومي لتطوير
التعليم مع االرتقاء بنوعية التعليم.

وزارة الأوقاف
•توعية املجتمع بق�ضايا العنف �ضد املر�أة من خالل القوافل الدعوية بامل�ساجد على م�ستوي اجلمهورية ويف
جميع امللتقيات والندوات.
•طبع جمموعة من الكتب التي تتناول م�شكلة":العنف �ضد املر�أة"وتوزيعها على ال�سادة الأئمة من هذه
الكتب"مكانة املر�أة يف الإ�سالم وحقها يف التعليم"وكتاب"املر�أة بني اجلاهلية والإ�سالم".
• و�ضع خطة لن�شر مقاالت ودرا�سات عن العنف �ضد املر�أة مبجلة منرب الإ�سالم التي ي�صدرها املجل�س
الأعلى لل�شئون الإ�سالمية.
•تخ�صي�ص خطبة موحدة على م�ستوي اجلمهورية تعالج ق�ضايا املر�أة واالهتمام بها و�إعطائها حقوقها غري
منقو�صة منها"عناية الإ�سالم باملر�أة و�إكرامه لها".
•�إعداد درا�سة حول"ظاهرة التحر�ش �أ�سبابها وعالجها".
•ت�شكيل"جلنة املر�أة والأ�سرة والطفل"وو�ضع خطة عمل للطفل منها ندوات ودورات تثقيفية و�إعداد مواد
علمية خا�صة باملر�أة والطفل.
•توقيع بروتوكول تعاون بني وزارة الأوقاف واملجل�س القومي للمر�أة لإدراج كل ما يتعلق مب�شكالت املر�أة
وق�ضايا الأ�سرة �ضمن اخلطة امل�ستقبلية طويلة املدى لوزارة الأوقاف.

وزارة ال�شباب والريا�ضة
•�إن�شاء �أندية للفتاة باملحافظات ابتداء من عام  2003واالت�ساع يف هذه الأندية جلميع املحافظات وو�صل
العدد �إىل  315نادي فتاة على م�ستوى جميع املحافظات ،تقوم الفتيات من خاللها مبمار�سة كافة الأن�شطة
(ثقافية – ريا�ضية – اجتماعية – �صحية – ت�سويق منتجاتها) ويرتدد على الأندية �أكرث من �ستون �ألف فتاة.
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•اهتمام الوزارة ب�أن�شطة الفتاة با�ستحداث �إدارة (برامج الفتاة) عام  2008لتخ�صي�ص كافة جهودها
خلدمة الفتيات يف كافة املحافظات0
•و�ضع خطط �سنوية مبيزانية وبرنامج زمني وا�ضح لتنفيذ الأن�شطة وكذلك االهتمام بتعريف الفتيات
بالق�ضايا املعا�صرة و�أهمية م�شاركتها يف العمل ال�سيا�سي وظهر ذلك وا�ضح ًا يف اال�ستفتاء على الد�ستور
وانتخابات الرئا�سة ،ومت ح�صر م�شاركة ع�ضوات �أندية الفتاة يف كافة املحافظات بكثافة.
•تنفيذ برنامج متكامل للحد من مظاهر العنف �ضد املر�أة ،ي�شمل ال�شق القانوين والنف�سي واالجتماعي
ويت�ضمن تنفيذ م�سابقة يف الر�سم للتعبري من خالله عن هذه الظاهرة ملن ال ترغب يف احلديث عما تتعر�ض
له من مظاهر عنف ويظهر بو�ضوح من خالل الر�سومات.
•تنفيذ برنامج عن ال�صحة الإجنابية بالتعاون مع منظمات املجتمع املدين ومناق�شة ظاهرة ختان الإناث
وخطورة الزواج املبكر ملا تتعر�ض له الفتيات من خماطر �صحية ونف�سية.
•بادرت وزارة ال�شباب والريا�ضة بفتح من�ش�أتها من مراكز ال�شباب واملدن ال�شبابية ومنتديات خلدمة
�أهداف اال�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة ظاهرة العنف لكافة الوزارات والهيئات امل�شاركة �إميانا ب�أهمية
الت�صدي لهذه الظاهرة.
•�شاركت الوزارة يف و�ضع اال�سرتاتيجية القومية للحد من الزواج املبكر التي �أعدها املجل�س القومي لل�سكان
وتقوم الوزارة بتفعيل اال�سرتاتيجية من خالل برامج و�أن�شطة يتم تنفيذها لع�ضوات �أندية الفتاة مبراكز
ال�شباب .

املجل�س القومي للطفولة والأمومة
•�إن�شاء وحدة مكافحة االجتار بالب�شر"الأطفال والن�ساء"قامت ب�إعداد و�إنفاذ خطة وطنية ملكافحة االجتار
بالأطفال واقرتاح و�إقرار �آلية �إحالة وطنية ،وتقدمي خدمات احلماية وتعايف ال�ضحايا و�إعادة �إدماجهم،
وو�ضع قاعدة بيانات م�صنفة ل�ضحايا العنف.
• و�ضع ا�سرتاتيجية وطنية ملكافحة ختان الإناث.
•تنفيذ برامج �صحة املراهقني يهدف �إىل التوعية بق�ضايا ال�صحة الإجنابية واحلقوق الإجنابية للمراهقني
واملراهقات.
•تنفيذ برنامج"احلد من الفقر ..احلقوق القانونية للأطفال والن�ساء والفتيات"يهدف �إىل دعم وحت�سني
�أو�ضاع الأطفال والن�ساء ومتكينهن من مواجهة الفقر.
•توفري خط �ساخن لنجدة الطفل وخط �ساخن للم�شورة ال�صحية للأم والطفل ،لتقدمي خدمات احلماية
وامل�شورة على م�ستوى اجلمهورية.

اجمللس القومي للمرأة
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الهيئة العامة لال�ستعالمات
•�إحاطة املجتمع الدويل باجلهود املبذولة على امل�ستويني الت�شريعي و التنفيذي ملناه�ضة العنف �ضد املر�أة،
وذلك من خالل املكاتب الإعالمية-التوا�صل مع اجلاليات امل�صرية باخلارج -الن�شر على موقع الهيئة العامة
لال�ستعالمات على �شبكة الإنرتنت ،و�صفحتها على مواقع التوا�صل االجتماعي ،جملة �أبناء الوطن يف اخلارج
التوا�صل مع املرا�سلني العرب والأجانب املعتمدين لدى جمهورية م�صر العربية.•يف �إطار قيام الهيئة بر�صد تناول الإعالم الدويل لل�ش�أن امل�صري ،يتم ر�صد كل ما يتعلق بهذه الظاهرة
واملو�ضوعات ذات ال�صلة.
• التعاون مع اللجنة الوطنية ملكافحة االجتار بالب�شر والهجرة غري ال�شرعية.
•تنفيذ العديد من الربامج التنموية والتوعوية والتدريبية على مدار العام ،من خالل مراكز و جممعات
الإعالم الداخلي ومراكز النيل املتواجدة بجميع حمافظات اجلمهورية و عددها  ،95بالإ�ضافة �إىل الربامج
التي يتم تنفيذها يف �أطار التعاون مع م�ؤ�س�سة هانز ذايدل الأملانية.
•مت توقيع مذكرة تفاهم بني الهيئة العامة لال�ستعالمات واملجل�س القومي للمر�أة ب�ش�أن �إعداد وتنفيذ
ا�سرتاتيجية وطنية ملكافحة العنف �ضد املر�أة.

اجلمعيات الأهلية ومنظمات املجتمع املدنى
•تلعب منظمات املجتمع املدنى احلقوقية والتى كانت قائمة ع�شية ثورة  25يناير (حواىل  200منظمة)
دور ًا هام ًا فى ر�صد الإنتهاكات املوجهة �ضد الن�ساء والك�شف عنها ،وتقدمي امل�ساعدات القانونية للن�ساء
حلظات العنف وانتهاك احلقوق ،ومراقبة الت�شريعات واللجنة الت�أ�سي�سية الد�ستورية والتعامل مع �ضحايا
العنف.
•هناك حتالفات عديدة (منظمات ن�سائية وحقوقية) مت ت�شكيلها بعد ثورة يناير من �أبرزها التحالف
امل�صرى مل�شاركة املر�أة ويتكون من  454جمعية ومنظمة ن�سائية لدعم م�شاركة الن�ساء فى احلياة العامة
والت�صدى للتيارات التي تكر�س للنظرة الدونية للمر�أة  .وهناك �أي�ض ًا املنظمات الن�سوية امل�صرية ( 11منظمة
ترفع مطالب الثورة :حرية كرامة ،عدالة اجتماعية) .بالإ�ضافة �إىل ذلك هناك حتالفات �أخرى ت�سعى �إىل
�أن تكون قوة �ضغط م�ؤثرة و�إطار ًا للعمل الن�سائى مثل"حركة م�صرية حرة"حيث ت�ضم هذه احلركة �شابات
نا�شطات �أثناء الثورة وبعدها و"حركة �سوا"التى ت�ضم �شابات متطوعات متعلمات �شكلن فريقا �ضد التحر�ش
ومواجهة املوجة العدائية للمر�أة ،هناك �أي�ض ًا حتالف املر�أة امل�صرية ويهدف �إىل دعم م�شاركة املر�أة فى �صنع
القرار داخل العا�صمة وخارجها وت�شكيل قوة �ضغط حلقوق الن�ساء واملهم�شات.
•هناك العديد من احلركات ال�شبابية التى تعمل ب�شكل تطوعى و�إرادى حلماية الن�ساء من التحر�ش ومن
�أهم هذه املبادرات"حركة بنات م�صر خط �أحمر" ،و"حركة ب�صمة للتوعية الإجتماعية" ،و"حركة كما تدين
تدان" ،و "�شفت حتر�ش" حيث ي�شارك فيهم ال�شباب من الذكور والإناث .وهناك �ضغوط قوية ت�سهم فيها
منظمات وحتالفات املجتمع املدنى (حتالف املنظمات الن�سوية) لل�ضغط على احلكومة لإ�صدار قانون م�شدد
لتجرمي ظاهرة التحر�ش.
62

رقم
ملحق
ملحق رقم
5

حتليل البيئة الداخلية
للجهات املعنية

5

اجمللس
القومي2015
ضد املرأة
مالحق االستراتيجية الوطنية ملكافحة العنف
للمرأة– 632020

مالحق االستراتيجية الوطنية ملكافحة العنف ضد املرأة 2020 – 2015

حتليل البيئة الداخلية للجهات املعنية
روعي عند و�ضع اال�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة العنف �ضد املر�أة ،درا�سة البيئة الداخلية للجهات املعنية بتنفيذ
خطط العمل ،وي�ساعد هذا التحليل مع اال�ستعانة بنتائج حتليل العوامل اخلارجية على اتخاذ قرارات ا�سرتاتيجية
واختيار بدائل منا�سبة لها .حيث يهدف هذا التحليل �إىل ت�شخي�ص وتقييم القدرات والإمكانات املادية والب�شرية
املتاحة واكت�شاف نقاط ال�ضعف والعمل على ت�صحيحها وتقوميها ،وبالتايل يتم اقرتاح الربامج والأن�شطة التي تعزز
اال�ستفادة من نقاط القوة والتغلب على العوائق عند التنفيذ.

وزارة الأوقاف
عوامل القوة:
تقوم الوزارة بالإ�شراف على اخلطاب الديني باجلوامع وامل�ساجد مما يعمل على ال�سيطرة على الأفكار الدينيةاملغلوطة التي تكر�س للعنف �ضد املر�أة
تقوم الوزارة بطباعة ون�شر الكتب والكتيبات واملن�شورات ومن خاللها ميكن ن�شر �صحيح الدين على قطاع عري�ضمن ال�شعب وخا�صة ال�شباب من خالل اللقاءات والندوات التي تعقدها الوزارة .وبالتعاون مع وزارة ال�شباب
واملجتمع املدين ميكن �إي�صال الر�سالة �إىل قطاع عري�ض من ال�شعب رجا ًال ون�ساء.
قطاع الرب واخلريات بالوزارة والذي ي�ضع املر�أة الفقرية على ر�أ�س �أولوياته �إىل جانب ال�شباب والأطفال يعملعلى متكني املر�أة اقت�صادي ًا وبالتايل يقلل من تعر�ضها للعنف وميكن من خالل هذا القطاع عمل م�شروعات مدرة
للدخل للمر�أة الفقرية بدال من تلقي �إعانة مالية مبا ي�ضمن ا�ستقالليتها .وكذلك ميكن رفع وعي امل�ستفيدات
و�أ�سرهن بق�ضايا العنف وكيفية مواجهته.
تتبع املر�شدات الدينيات باجلوامع وزارة الأوقاف وميكن اال�ستفادة من ذلك عن طريق تدريبهن ورفع وعيهنبق�ضايا العنف وت�شجيعهن للمعنفات من املرتددات على امل�ساجد على اتخاذ الإجراءات التي تكفل لهن احلماية
من �أ�شكال العنف.

عوامل ال�ضعف:
�ضعف التمويل املقرر لعملية التدريب والت�أهيل للدعاة واملر�شدات باجلوامع. �ضعف التمويل الالزم لإقامة الندوات وامل�ؤمترات التي تعمل على رفع الوعي املجتمعي.�ضعف الإعانات التي تقدمها الوزارة للم�ستفيدين يف نف�س الوقت الذي يتطلب فيه احل�صول على هذه الإعانةتعقيدات �إدارية كثرية.

الفر�ص املتاحة :
يوجد اهتمام حكومي ورئا�سي بق�ضية ت�صحيح اخلطاب الديني للتقليل من العنف املجتمعي وخا�صة العنف �ضدالن�ساء والفتيات.
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تعيني �إدارة م�ستنرية ون�شطة لوزارة الأوقاف ت�ؤمن بحق املجتمع وخا�صة الن�ساء يف العي�ش الآمن وتعمل علىجتفيف منابع العنف والتطرف الديني.
االهتمام العاملي مبكافحة العنف �ضد املر�أة يف الوقت الذي يوجد فيه �أئمة ودعاة من الوزارة باملراكز الإ�سالميةالعاملية وميكن اال�ستفادة من ذلك يف ن�شر الفكر الو�سطي ال�صحيح على امل�ستوى الدويل.

التهديدات
القنوات الف�ضائية اخلا�صة التي تبث بع�ض الأفكار املتعار�ضة مع ثوابت الدين الإ�سالمي ،وا�ست�ضافة غري امل�ؤهلنيللحديث يف �أمور الدين.
 عدم تغيري اللوائح والقوانني املنظمة لعمل الوزارة مما يعوق خطة الوزارة يف رفع الوعي بق�ضايا العنف.يف ظل �سيا�سات التق�شف التي تعي�شها احلكومة فمن ال�صعب طلب زيادة االعتمادات املالية املخ�ص�صة لأن�شطةالوزارة ولكن ميكن �إعادة توزيع موارد الوزارة توزيع ًا مراعى للنوع االجتماعي.
احلاجة �إىل �إعادة درا�سة وتعديل الإجراءات الإدارية التي تتبعها الوزارة من �أجل تب�سيطها واخت�صارها ممايخفف العبء عن كاهل الن�ساء ويعظم اال�ستفادة من الإعانات املقدمة وفى الوقت نف�سه يقلل من الإنفاق على
الأوراق والأمور الإدارية ل�صالح قيمة الإعانة.

وزارة الرتبية والتعليم
عوامل القوة:
 عدم وجود مظاهر للتمييز على �أ�سا�س اجلن�س مبنظومة التعليم قبل اجلامعي وجود وحدة لتكاف�ؤ الفر�ص بالوزارة ،ولكنها حتتاج �إىل مزيد من التفعيل وبناء القدرات والدعم�ضخامة حجم املجتمع التعليمي ما يقارب من مليوين معلم وموظف ،يعملون مبا يقارب � 49ألف مدر�سة منت�شرةعلى جميع ربوع القطر امل�صري
بنية حتتية للتدريب متكن من تدريب ما يقارب من � 250ألف متدرب�/سنة ،مع تنوع املرافق والأ�ساليب امل�ستخدمةيف التدريب
قواعد بيانات ومعلومات غزيرة ،وممكن الو�صول �إليها عند احلاجة ،بالإ�ضافة �إىل وجود خريطة مدر�سيةمتطورة جدً ا تغطي جميع املدار�س امل�صرية ،واملناطق امل�ستفيدة واملحرومة من اخلدمة التعليمية
 توافر خرباء التدريب ،والتنمية املهنية بالقطاع ،وعلى طول القطر وعر�ضهمفاهيم مت�ضمنة باملناهج تخت�ص بحقوق الإن�سان ،واملواطنة ،والأخالق...الخ ،وجميعها تخدم هدف جمابهةالعنف �ضد املر�أة
 � 40ألف جمعية جمتمع مدين ،منها حوايل  900جمعية تدعم الوزارة يف م�شروعات تعليمية العمل على تطوير املناهج خالل ال�سنوات الثالث القادمة لل�صفوف 12-1اجمللس القومي للمرأة
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عوامل ال�ضعف:
 �ضعف التمويل واملخ�ص�صات املالية املتاحة للقطاع.�ضعف �إمكانات الإتاحة ،وما ت�ؤدي �إليه من ارتفاع كثافة الف�صول ،تعدد الفرتات الدرا�سية ،وانت�شار املناطقاملحرومة من اخلدمة التعليمية.
تدين جودة اخلدمة التعليمية ،وزيادة املت�سربني ،واملحرومني من التعليم...،الخ (حوايل  2مليون طفل يف �سنالتعليم خارج منظومة التعليم).
ال�صرف بني قيادات ال�صف الثاين والثالث ،وغياب احللول الإبداعية بني
�إدارة القطاع باملفهوم البريوقراطي ِالقيادات على امل�ستوى املحلي
املناهج املوجهة نحو االمتحانات ،التي تر�سخ للحفظ ،واال�ستظهار ،دون التفكري الناقد ،والتفكري الت�أملي،والإبداعي...الخ
�ضعف الدور التوعوي للمدر�سة ،و�ضعف دورها يف تكوين ال�شخ�صية املعتدلة ،التي حترتم الآخر ،وتتفاعل معه،وتكتمل به،
نظ ًرا للدور املحوري للتعليم يف بناء ر�أ�سمال ب�شري قوي ،ف�إن �إخفاق التعليم يف بنائه وتكوينه ،ي�ؤدي حت ًما �إىلانت�شار الفقر ،واحلاجة ،والعوز ،وتف�شي اجلرمية والعنف ،وال�سيما �ضد املر�أة
� -ضعف العدالة يف توزيع اخلدمة التعليمية بني امل�ستفيدين ،رغم وجود مبادرات حقيقية لت�صحيح تلك الأو�ضاع.

الفر�ص املتاحة
 قيادة �سيا�سية ت�ؤمن مبحورية التعليم لبناء الوطن ،ونه�ضته ،وريادته اهتمام خا�ص بالتعليم يف الد�ستور امل�صري لعام 2014 توقعات بارتفاع م�ؤ�شرات التنمية االقت�صادية خالل ال�سنوات القادمة ،وبالتايل خم�ص�صات التعليمجمتمع �شغوف وحري�ص كل احلر�ص على تنمية وتطوير و�إ�صالح منظومة التعليم ،وال يدخر جهدً ا وال ما ًال لتعليمالأبناء
 جهات مانحة تهتم كث ًريا بق�ضايا املر�أة ،وحقوق الإن�سان ،وت�شارك الوزارة يف العديد من امل�شروعات الإ�صالحيةالعوملة ،وما لها من مزايا �إذا ما ا�ستح�سن ا�ستخدام ما جتلبه من �أفكار تخدم املجتمع واملر�أة داخل املجتمعالتعليمي
الت�صديق على �إ�صدار كتاب للمواطنة ،والأخالق ليكون بني يدي املعلمني ،وميكن �أن ي�ضم مفاهيم مناه�ضةالعنف �ضد املر�أة م�ستقب ًال

التهديدات
الزيادة ال�سكانية الرهيبة ،و�آثارها ال�سلبية على املجتمع املدر�سي ،وجودة اخلدمة املقدمة للتالميذ ،وما ي�صاحبذلك من �آثار على بناء ال�شخ�صية ال�سوية املعتدلة ،التي حترتم الآخر وحقوقه ،وال�سيما املر�أة
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 تف�شي البطالة ،وال�سيما بني املتعلمني ،وما يتبع ذلك من �آثار �سلبية على املجتمع انت�شار ظاهرة �أطفال ال�شوارعارتفاع م�ستوى الفقر باملجتمع امل�صري ،وما ي�صاحبه من ت�سرب من املدر�سة ،وعمالة الأطفال ،والعنفاملدر�سي...،الخ.
 العوملة ،و�سطوتها ،وهيمنتها على جمتمعاتنا ،وما يتبعها من �أفكار م�ستوردة دخيلة على املجتمعات ال�شرقية حالة من االنق�سام املجتمعي ،حتى داخل م�ؤ�س�سات الدولة -تعايل حدة العنف بال�شارع ،وانتقاله ب�شدة �إىل داخل امل�ؤ�س�سة التعليمية

وزارة التعليم العايل
عوامل القوة:
ن�سبة وجود املر�أة يف الوزارة واجلهات التابعة لها (اجلامعات – املعاهد) تبلغ حوايل  ،%50ويف �أحيان كثريةتكون �أكرب من ن�سبة الذكور.
ارتفاع امل�ستوى التعليمي للعاملني والطالب مما ي�سهل ا�ستخدام �أ�ساليب احلوار والإقناع مع الفئات امل�ستهدفة،وغر�س القيم الإيجابية جتاه املر�أة وق�ضاياها يف املناهج الدرا�سية.
قدرة املر�أة على الدفاع عن نف�سها وامتالك زمام �أمورها يف القطاعات امل�ستهدفة بوزارة التعليم العايل واجلهاتالتابعة لها �أكرب من قدرتها يف م�ؤ�س�سات �أخرى.
وجود درا�سات وبحوث جترى داخل اجلامعات واملعاهد امل�صرية ملعاجلة ق�ضايا املر�أة وب�صفة خا�صة العنف �ضداملر�أة ،وتطرح احللول املنا�سبة لها� ،سوا ًء الدرا�سات النظرية �أو التطبيقية.
�صعود املر�أة من خالل م�ؤ�س�سات التعليم العايل �إىل �أعلى املنا�صب (رئي�س جامعة – نائب رئي�س جامعة – عميدكلية – �أ�ستاذ جامعي – وكيل �أول وزارة – وكيل وزارة – مدير عام....الخ) ،حيث �إن املعيار الذي جتري على
�أ�سا�سه املفا�ضلة بني �أبناء الوزارة يقوم على الكفاءة دون متييز

عوامل ال�ضعف:
 -وجود ثقافة ذكورية يف بع�ض املناطق اجلغرافية التي توجد بها م�ؤ�س�سات التعليم العايل (الريف – ال�صعيد –
املحافظات احلدودية) ،وتزداد الأزمة تفاق ًما حني تتوغل تلك الثقافة �إىل داخل املجتمع اجلامعي وتلقي بثقلها
على جهود حت�سني �أو�ضاع املر�أة فيه.
عدم وجود �آلية لال�ستفادة من الدرا�سات والبحوث النظرية والتطبيقية ب�ش�أن مكافحة العنف �ضد املر�أة املوجودةباجلامعات ،الأمر الذي ي�صعب من مهمة حتويل فكر املجتمع ليكون حا�ض ًنا للمر�أة ومتعاو ًنا مع ق�ضاياها.

اجمللس القومي للمرأة
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الفر�ص املتاحة :
التميز الدرا�سي الذي تبديه الفتيات يف مرحلة التعليم اجلامعي الأوىل (البكالوريو�س �أو اللي�سان�س) ،ومرحلةالدرا�سات العليا( ،ميكن ا�ستخدام ذلك يف الرتويج ال�ستحقاق املر�أة ،حلياة خالية من العنف ،حتفز طموحها
وتدعمه حتى يتحقق).
الوازع الديني لدى خمتلف فئات ال�شعب امل�صري ،حيث ي�شتمل الرتاث الديني الإ�سالمي وامل�سيحي على قيمغالية حت�ض على رعاية الن�ساء وح�سن معاملتهن (ي�أتي ا�ستغالل تلك الفر�صة عرب دمج تلك التعاليم ال�سامية يف
مناهج الدرا�سة).
امل�شاركة الن�سائية الوا�سعة يف احلياة ال�سيا�سية خالل ال�سنوات املا�ضية ،والتي كان لها �أكرب الأثر يف ح�سماال�ستحقاقات الدميقراطية( ،ي�أتي ا�ستغالل تلك الفر�صة عرب الدفع باجتاه �أهمية م�شاركة املر�أة ودعمها من
�أعلى امل�ستويات بالدولة).

التهديدات:
ح�سا�سية املرحلة العمرية التي يجري التعامل معها يف اجلامعات واملعاهد (� )23-18سنة ،حيث �إن تلك املرحلةالعمرية ت�شهد �أقوى مراحل التمرد على قيم املجتمع والرغبة يف حتقيق الذات ب�شكل مييل �إىل العنف بطبيعته.
وجود قيم و�أفكار متطرفة دخيلة على املجتمع امل�صري ،تعوق جهود مكافحة العنف �ضد املر�أة يف �أو�ساط الطالبالذين ي�سهل مترير هذه القيم والأفكار املتطرفة �إليهم بالنظر �إىل قلة خربتهم وما ميرون به من تغريات بيولوجية
وفكرية.
 -يقابل ذلك �أفكار وقيم دخيلة على النقي�ض ،تعطي املر�أة حرية مطلقة ال تراعي القيم والعادات امل�صرية.

وزارة الت�ضامن االجتماعي
عوامل القوة:
تعدد �آليات الوزارة التي ت�ساهم يف تقدمي اخلدمات جلميع فئات املجتمع مبختلف نوعياتهم و�أعمارهم ففيجمال مكافحة العنف �ضد املر�أة توجد (مراكز ا�ست�ضافة وتوجيه املر�أة – مكاتب التوجيه واال�ست�شارات الأ�سرية
– وحدة تكاف�ؤ الفر�ص – املع�سكرات ال�صيفية لل�شباب من اجلن�سني بالأندية الثقافية واالجتماعية –
م�ؤ�س�سات الرعاية االجتماعية  :رعاية الأيتام – �أطفال ال�شوارع – رعاية ذوي االحتياجات اخلا�صة).
 برامج وم�شروعات للتمكني االقت�صادي للمر�أة (م�شروعات الأ�سر املنتجة – معا�شات ال�ضمان االجتماعي –م�شروعات تنمية املر�أة الريفية).
برامج التوعية (توعية الفئات امل�ستهدفة بالأندية الن�سائية – مراكز تنمية املر�أة الريفية – مراكز ا�ست�ضافةوتوجيه املر�أة – املع�سكرات ال�صيفية.
 توافر الأيدي العاملة يف خمتلف التخ�ص�صات68

عوامل ال�ضعف:
 �ضعف الوعي اجلماهريي باخلدمات التي توفرها الوزارة جلميع الفئات وكيفية احل�صول عليها . احلاجة �إىل تطوير �أداء اخلدمة بهذه امل�ؤ�س�سات.احلاجة �إيل برامج تدريبية لبناء قدرات ورفع الكفاءة واملهارة يف بع�ض التخ�ص�صات (ب�صفة خا�صة الأخ�صائينياالجتماعيني والنف�سيني).

الفر�ص املتاحة:
 التو�سع يف �إن�شاء مراكز ا�ست�ضافة وتوجيه املر�أة . تطوير �أداء اخلدمة مبكاتب التوجيه واال�ست�شارات الأ�سرية. العمل التطوعي (الرائدات االجتماعيات). الدعم اخلارجي والداخلي من املنح املختلفة (منح �أجنبية).التن�سيق والتعاون بني الوزارات واجلهات املعنية على جميع امل�ستويات (الداخلية -املجال�س القومية املتخ�ص�صة منظمات املجتمع املدين وغريها). -اهتمام القيادة العليا بالدولة مبكافحة العنف �ضد املر�أة .

التهديدات:
 عدم التهيئة املالئمة للمجتمع امل�صري لتقبل كل ما هو خارجي (العادات والتقاليد). ت�سرب الرائدات الريفيات نتيجة الطلب امل�ستمر لزيادة املكاف�آت وعدم توافر البند باملالية.� -ضعف القوانني والت�شريعات احلاكمة يف هذا ال�ش�أن.

وزارة الثقافة
عوامل القوة:
 توفر �أماكن لتنفيذ الربامج الثقافية والفنية بجميع �أنحاء اجلمهورية لتوعية املر�أة واملجتمع مبظاهر العنفوكيفية الت�صدي لها ومنها:
•ق�صور الثقافة  :عدد  100ق�صر ثقافة منهم عدد  9ق�صور متخ�ص�صة فى املجاالت الفنية والثقافية
املختلفة.
• بيوت الثقافة  :عدد  235بيت ثقافة.
• املكتبات  :عدد  228مكتبة.
• �إجماىل مواقع الهيئة عدد  563موقع ثقافى.
اجمللس القومي للمرأة
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وخ�صو�صا النائية.
 عمل ور�ش "حكي" للمر�أة بجميع القطاعات واملحافظاتً
 عقد ندوات وحما�ضرات ،موائد م�ستديرة ،م�ؤمترات اليوم الواحد ،م�ؤمترات عامة ،ور�ش العمل الفنية والثقافية. امل�سرح (ور�ش م�سرحية) عن العنف وكيفية الت�صدي لهذه امل�شكلة با�ستخدام فن"خيال الظل". املو�سيقى والغناء (عمل درا�سة عن الرتاث واملوروث ال�شعبي والعقائدي ،وعالقته بالعنف �ضد املر�أة). التعبري احلركي (الفنون ال�شعبية وفن الراوي).التعرف على احلكايات الواقعية للعنف وكيفية حلها من خالل ال�شهادات احلية لبع�ض الن�ساء الالتي تعر�ضنللعنف.
 عمل م�سابقة بحثية عن العنف. عمل ور�ش فنون ت�شكيلية للتعبري عن فكرة العنف �ضد املر�أة. عمل معار�ض فنية حتاكى م�شكلة العنف وكيفية الت�صدي لها. اال�ستعانة بالرموز امل�شهورة لعمل التوعية نحو الت�صدي لظاهرة العنف. التن�سيق بني املجتمع املدين والثقافة ودعم امل�شاركة يف احلماية من التحر�ش. عمل ور�ش فن ت�شكيلي للر�سم على املنتجات اخلزفية وكتابة �شعارات تناه�ض العنف �ضد املر�أة. قيام قوافل لتوعية الفتيات واملر�أة بامل�شكلة وطرق احلل بجميع املواقع الثقافية واملواقع املهم�شة والنائية. -القوة التدريبية �سواء للعاملني �أو ال�شباب �أو غريهم من العاملني بالهيئة خلدمة وتفعيل الت�صدي لظاهرة العنف.

عوامل ال�ضعف
�صعوبة الو�صول �إىل الن�ساء يف املناطق النائية وال�صعيد واملناطق والع�شوائية والالئي ال يتاح لهن التوا�صل معاملجتمع ب�شكل جيد نظر ًا للموروث الثقايف اخلاطئ جتاه املر�أة .
�ضعف املخ�ص�صات املالية املتاحة لن�شر ر�سالة الثقافة بال�شكل املنا�سب للت�صدي لهذه الظاهرة.عدم التن�سيق والتعاون بني الوزارات املختلفة لال�ستفادة من العمل الثقايف يف الت�صدي للموروث والتقاليداخلاطئة.
 قلة عدد الكوادر الب�شرية يف ق�صور وبيوت الثقافة على الرغم من انت�شار هذه الق�صور والبيوت على م�ستوياجلمهورية.
عدم مالءمة وجاهزية بع�ض ق�صور وبيوت الثقافة املخ�ص�صة للعمل يف بع�ض الأقاليم الثقافية ,والذي ينتج عنه�إهدار الوقت ,وعدم اال�ستفادة من العن�صر الب�شري بالإدارة.

الفر�ص املتاحة
زيادة ن�شاط الور�ش الثقافية املختلفة خا�صة التي تدعم املر�أة اقت�صادي ًا مثل"ور�ش احللي – ور�ش اخليامية –ور�ش التلي – اخلزف – وغريها).
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تكثيف الأن�شطة املتعلقة بتغيري املوروث الثقايف ال�سلبي جتاه املر�أة يف املناطق النائية واحلدودية والع�شوائيات.االهتمام بعقد"الندوات وامل�ؤمترات وور�ش احلكي"للوقوف على الأ�سباب احلقيقية مل�شكلة العنف و�إيجاد احللولاملنا�سبة لها.
احلراك احلكومي نحو تفعيل �سبل التعاون بني وزارة الثقافة والوزارات الأخرى لرفع وعي وثقافة املر�أة حول �سبلمكافحة العنف �ضدها.

التهديدات
 انت�شار املعتقدات واملوروثات الثقافية ال�سلبية جتاه املر�أة خا�صة باملناطق النائية.� -ضعف ثقافة املر�أة ووعيها بحقوقها.

وزارة الداخلية
عوامل القوة:
 �إن�شاء �أق�سام ملكافحة جرائم العنف �ضد املر�أة بكافة مديريات الأمن على م�ستوي اجلمهورية. تقلد املر�أة ملنا�صب قيادية وو�صولها لرتبة اللواء. -قيام الوزارة بالتن�سيق مع الكيانات الدولية واملحلية املعنية باالرتقاء ب�أداء العاملني و�صقل مهاراتهم وخرباتهم.

عوامل ال�ضعف:
 قلة عدد �ضابطات ال�شرطة الن�سائية ال�سيما يف �ضوء التحديات الأمنية الراهنة.�ضعف الإمكانيات التقنية واللوجي�ستية الالزمة التي تواكب التقدم التكنولوجي احلديث لدعم الأداء الأمني يفالقطاعات املعنية والتعامل مع ملف العنف �ضد املر�أة.

الفر�ص املتاحة :
 التعاون املتبادل بني الوزارات املعنية. التعاون املتبادل بني الكيانات الوطنية (الر�سمية والأهلية) ومنظمات املجتمع املدين. -تبادل اخلربات مع الدول الأخرى (من خالل �إيفاد م�أموريات للخارج).

التهديدات
 بع�ض املوروثات الثقافية ال�سلبية ال�سائدة التي تكر�س متييز الرجل على املر�أة. �إحجام املجني عليهن عن الإبالغ ,والرتاجع بعد الإبالغ يف �أحيان �أخري.اجمللس القومي للمرأة
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 عدم دقة ومو�ضوعية الإح�صائيات والبيانات اخلا�صة الواردة من م�صادر/جهات �أجنبية. تراجع املنظومة القيمية داخل املجتمع ب�شكل �أثر �سلبي ًا على القيم التي حت�ض على الف�ضيلة واحرتام املر�أة. -ارتفاع ن�سبة الأمية يف املجتمع ت�ؤدي �إيل عدم الوعي بتلك الق�ضايا.

وزارة ال�سياحة
نقاط القوة
تطبيق تغليظ عقوبة قانون التحر�ش اجلن�سي الواردة يف بع�ض �أحكام قانون العقوبات ال�صادرة بالقانون رقم( )58ل�سنة .1937
 الثقافة امل�صرية والعادات والتقاليد التي ت�ؤكد على حماية ال�ضيف و توفري الأمان له لدى اغلب الطوائف.بدء عمل دورات تدريبية للعاملني يف قطاع الفنادق من خالل غرفة املوارد الب�شرية باالحتاد امل�صري للغرفال�سياحية بالتن�سيق مع الوزارة.

نقاط ال�ضعف
وجود اعتقاد لدى الأفراد �أنه من ال�سهولة مبكان التعامل مع ال�سائحة بحرية زائدة و �أنها �ستتقبل هذا االجرتاءعليها.
 حالة االنفالت الأخالقي التي ي�شهدها املجتمع يف ال�سنوات الثالث الأخرية و فقد الأمن.حماولة الباعة اجلائلني و بائعي العاديات باملحالت يف الإحلاح و التحر�ش �أثناء عملية البيع عن طريق مالم�سةال�سائح �أو ال�سائحة.
 يعترب ال�سائح �ضيف ًا غري مقبول لدى بع�ض املت�شددين دينيا.�ضعف التواجد ال�شرطي يف بع�ض الأماكن ال�سياحية وخا�صة املفتوحة منها و�ضعف ال�سيطرة على الباعة اجلائلنيومقدمي اخلدمات الرتفيهية.
 -عدم وجود �سيا�سة �إعالمية ملعاجلة ق�ضايا التحر�ش موجهة للمجتمع الدويل.

الفر�ص
�إعداد وزارة ال�سياحة تعديل ت�شريعي لبع�ض �أحكام قانون العقوبات ال�صادر بالقانون رقم ( )58ل�سنة 1937ب�ش�أن املواد اخلا�صة بتغليظ عقوبة التحر�ش اجلن�سي ومت رفعه لرئا�سة جمل�س الوزراء.
 حمالت التوعية التي تقوم الوزارة ب�إعدادها مع قطاع الإعالم املرئي و املقروء.التعاون مع وزارة الرتبية و التعليم لتوعية الن�شء يف جمال الرتحيب بال�سائح و�أهمية التجمعات ال�سياحية(حمافظات جنوب �سيناء – البحر الأحمر – الخ)
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 م�ساندة احلكومة ل�صناعة ال�سياحة ك�أحد م�صادر الدخل القومي.العمل على االنتهاء من تفعيل اال�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة العنف �ضد املر�أة والعمل على حتفيز جميع القطاعاتبالدولة على تنفيذها.
 -حث الدولة على تغليظ عقوبة التحر�ش اجلن�سي و رفع الغرامة و ي�شملها التعديل املقدم من وزارة ال�سياحة.

التهديدات
 عدم ا�ستقرار احلالة الأمنية يف البالد. ت�سرب العمالة املدربة على ح�سن ا�ستقبال ال�سائح و ذلك خالل فرتة الركود ال�سياحي. بع�ض العادات و التقاليد التي تعتمد على عدم تقبل الآخر وعدم احرتام اخل�صو�صية. -رف�ض ال�سياحة و مواردها املالية من بع�ض التيارات الدينية املت�شددة ودعوتها لذلك.

وزارة ال�شباب والريا�ضة
نقاط القوة
 توافر �أماكن للتجمعات لتنفيذ الربامج و الندوات اخلا�صة بالتوعية :• مراكز ال�شباب عدد  4365مركز.
• املدن ال�شبابية عدد  7مدن �شبابية ب�أجمايل الطاقة اال�ستيعابية للمدن  3570يف الفوج الواحد.
• مراكز التعليم املدين عدد  9مراكز ب�أجمايل � 1760شاب وفتاة.
• منتديات ال�شباب عدد  6منتديات.
• يتبع الوزارة مديريات �شباب لعدد ( )27حمافظة.
• عدد ( )290نادي فتاة بجميع املحافظات ب�إجمايل م�شاركات ( 51.000فتاة).
 مدرج بالهيكلة �إدارة معنية ب�أن�شطة الفتاة والقائمني عليها لديهن اخلربة عرب �سنوات يف هذا املجال.تغطى مراكز ال�شباب التابعة للوزارة القرى واملدن والنجوع بكافة املحافظات حوايل  4365مركز �شباب علىم�ستوى اجلمهورية.
�سهولة الو�صول للفتيات وال�شباب لوجود هياكل تنظيمية بالوزارة تتيح قنوات للتوا�صل مع ال�شباب من خالل(�أندية الفتاة � /أندية التطوع  /فرق الك�شافة واجلوالة  /الإدارة العامة للجامعات  /منظمات املجتمع املدين
العاملة مع الوزارة).
-توافر من�سقات ومن�سقني للوزارة بجميع املحافظات لتنفيذ الأن�شطة املختلفة وخا�صة مبراكز ال�شباب.

اجمللس القومي للمرأة
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نقاط ال�ضعف
دمج وزارة ال�شباب مع الريا�ضة �أدى �إىل االهتمام بالأن�شطة الريا�ضية يف و�سائل الإعالم و�إهمال الأن�شطةاملختلفة اخلا�صة باخلدمات املقدمة لل�شباب والفتيات.
عدم التن�سيق بني الوزارات والهيئات وامل�ؤ�س�سات املعنية بال�شباب لتنفيذ الأن�شطة وتقدمي اخلدمات بحيث يتمالتوعية بظاهرة العنف �ضد املر�أة ب�شكل متكامل.
عدم حر�ص اجلهات التنفيذية باملحافظات على تنفيذ خطط مواجهه ظاهرة العنف �ضد املر�أة على الوجهالأكمل.

الفر�ص
 اهتمام و�إميان القيادة ال�سيا�سية ب�أهمية دور املر�أة يف املجتمع و�ضرورة مواجهه ظاهرة العنف �ضد املر�أة. احتواء الد�ستور على مواد تكفل احلماية للمر�أة ورعايتها وحماربة كافة �أنواع التمييز �ضدها.متتلك الوزارة عدد ( )290نادي فتاة يف جميع املحافظات ب�إجمايل عدد م�شاركات ( 51.000فتاة) وحت�صلعلى دعم �سنوي للأن�شطة ()3.480000جنيه

التهديدات
رغم �إميان القيادة ال�سيا�سية ب�ضرورة مواجهة ظاهرة العنف �ضد املر�أة �إال �أن نظرة املجتمع للمر�أة مازلت حتتاج�إىل �إعادة املفاهيم واالجتاهات لدور املر�أة املحوري يف املجتمع.
 �ضعف قدرة و�أداء املحليات على تنفيذ الأن�شطة والربامج التي تنفذها الوزارة. عدم تفعيل مواد الد�ستور اخلا�صة بحقوق وواجبات املر�أة وجزء العقوبات اخلا�صة بالعنف والواردة بالد�ستور(لعدم وجود برملان).

وزارة ال�صحة وال�سكان
عوامل القوة:
انت�شار �أماكن تقدمي اخلدمة يف جميع �أنحاء اجلمهورية (�أكرث من  5000وحدة رعاية �صحية �أ�سا�سية – 300م�ست�شفى مركزي وعام بكل مدينة بخالف �أماكن تقدمي اخلدمة التابعة للهيئات والوزارات واجلمعيات الأهلية).
 وجود كوادر طبية مدربة على تقدمي اخلدمة (�أكرث من  200.000طبيب � -أكرث من  100.000ممر�ضة). وجود برامج خا�صة بالعنف �ضد املر�أة (ختان الإناث – تر�صد وفيات الأمهات). وجود برامج تثقيف �صحي من خالل:• � 18ألف رائدة ريفية ومثقفة �صحية يذهنب �إىل املنازل لتوعية الأ�سرة.
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• ندوات تثقيف �صحي بوحدات الرعاية ال�صحية الأ�سا�سية (نوادي املر�أة)
تقدمي حزمة خدمات �أ�سا�سية  -خا�صة للمر�أة والطفل  -جمان ًا (احلمل – الوالدة – النفا�س – تنظيم الأ�سرة– التطعيمات – التغذية).
 ال متييز يف تقدمي اخلدمة بني الرجل واملر�أة �أو الغني والفقري �أو الريف واحل�ضر. مراكز معلومات على امل�ستوى املركزي  /املحافظة  /الإدارة ال�صحية  /بع�ض وحدات الرعاية ال�صحية الأ�سا�سية.قيادات ن�سائية على جميع امل�ستويات (م�ساعد وزير – رئي�س قطاع – رئي�س �إدارة مركزية – مدير عام – مديرمديرية).
 -وجود برامج للحد من الإعاقة (التخلف العقلي – الإعاقة ال�سمعية).

عوامل ال�ضعف:
 �سوء توزيع بع�ض مقدمي اخلدمة مثل (التمري�ض بال�صعيد). قلة �أعداد الكوادر املتخ�ص�صة يف الأمرا�ض النف�سية املدربة على التعامل مع �ضحايا العنف. قلة �أعداد مراكز عالج الأمرا�ض النف�سية ( 8مراكز على م�ستوى اجلمهورية). �ضعف املرتبات للكوادر الطبية. رف�ض �أطباء التكليف العمل باملناطق النائية واحلدودية.� -سوء �أداء مقدمي اخلدمة بالقطاع اخلا�ص (عيادات – م�ست�شفيات).

الفر�ص املتاحة
 وجود ت�شريع يجرم من يقوم ب�إجراء عملية ختان الإناث.الدعم املايل والفني من اجلهات املانحة (�صندوق الأمم املتحدة لل�سكان – اليوني�سيف – منظمة ال�صحةالعاملية).
 االنتهاء من �إعداد ا�سرتاتيجية قومية لل�سكان .2030 – 2015 دعم املجال�س القومية (املر�أة – الطفولة والأمومة – ال�سكان) لق�ضايا العنف �ضد املر�أة. -تبني الد�ستور اجلديد لق�ضايا املر�أة.

التهديدات
 �ضعف امليزانية املخ�ص�صة لل�صحة. العادات والتقاليد. ارتفاع ن�سبة الأمية. عدم وجود ت�شريعات �صارمة تنظم العمل بالقطاع اخلا�ص.اجمللس القومي للمرأة
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وزارة العدل
عوامل القوة:
 �إن�شاء �إدارة مناه�ضة العنف �ضد املر�أة. توقيع عدد من الربوتوكوالت مع العديد من اجلهات.العمل على تعديالت القوانني املتعلقة مبناه�ضة العنف �ضد املر�أة واال�شرتاك مع عدة جهات �أخري وقد �أ�سفر عنتعديل املادتني  306مكررا �أ 306 ,مكرر ب اخلا�ص بالتحر�ش.
 تنظيم وعقد دورات تدريبية وور�ش عمل لوكالء النيابة والق�ضاة. التعاون امل�شرتك والتن�سيق مع اجلهات املعنية الوطنية والأهلية واخلارجية.� -إقرار الد�ستور اجلديد يخت�ص جهود وزارة العدل يف مناه�ضة العنف �ضد املر�أة.

عوامل ال�ضعف:
 عدم وجود نيابات وحماكم متخ�ص�صة �أ�سوة بنيابات وحماكم الطفل مما ي�ؤثر �سلبا على الف�صل يف الق�ضايا. �ضعف الإمكانيات املادية بالنيابات واملحاكم. قلة عدد الأطباء ال�شرعيني وعدم وجود نوبتجيات عمل خالل فرتات الليل والأجازات الر�سمية. -قلة الإمكانات املادية بالطب ال�شرعي التي ت�ؤثر �سلبا على �سرعة االنتهاء من �إعداد التقرير.

الفر�ص املتاحة:
 اال�شرتاك يف �إعداد دليل طبي �إر�شادي للأطباء لتلقي حاالت العنف. ب�صدد �إعداد بيان �إح�صائي دوري لتلك اجلرائم و�أماكن انت�شارها. -التعاون امل�شرتك مع كافة اجلهات املعنية داخليا وخارجيا وتبادل اخلربات.

التهديدات:
 عدم وجود درا�سات �إح�صائية وبيانية عن حجم الظاهرة و�أماكن انت�شارها. �إحجام املجني عليها عن الإبالغ �أو تنازلها عن �شكواها يف �أحيان �أخري. عدم التعامل مع البالغات املقدمة من املجني عليهن بالطريقة املثلي. -نظرة اجلهات املتعاملة لل�ضحية كمتهم ولي�س كمجني عليها.
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وزارة القوى العاملة
عوامل القوة:
وجود م�شروعات �صغرية توفر فر�ص عمل لل�سيدات ت�ساعد على تهيئة احلياة داخل الأ�سرة مما يقلل من العنف�ضد املر�أة داخل حمور الأ�سرة.
توافر خطة على م�ستوى مديريات القوى العاملة للتوعية بهذه الظاهرة من خالل مناذج خا�صة ب�إقامة ندواتتوعية.
وجود مراكز تدريب مهني على م�ستوى مديريات القوى العاملة للتدريب على مهن مطلوبة يف �سوق العمل داخلاملحافظات لإيجاد فر�ص عمل ت�ساهم يف التقليل من ظاهرة العنف الأ�سرى.
 -درا�سة و�ضع املر�أة يف القطاع اخلا�ص مما ميكن من التعرف على حاالت التحر�ش �أو التمييز داخل �أماكن العمل.

عوامل ال�ضعف:
عدم توافر معلومات �إح�صائية عن حجم الظاهرة وفى �أي املحافظات �إال بع�ض البحوث ال�سكانية والدرا�ساتالتي حتتاج �إىل حتديث.
 عدم توافر العدد الكايف للقيام بالتوعية بالإ�ضافــة �إىل ت�ضا�ؤل مهارات الكفاءة للقائمني على التوعية احلالية. -عدم توافر قانون خا�ص لهذه الظاهرة تتمثل فيه عقوبات وا�ضحة ورادعة.

الفر�ص املتاحة
وجود عدد كبري من اجلهات واملراكز البحثية التي ب�إمكانها امل�ساعدة اجليدة يف احل�صول على م�سوح حمدثةلهذه الظاهرة.
وجود نقابيات يف النقابات العمالية بكل حمافظة ت�ساهم يف التوعية امل�ستمرة ومعرفة مدى تفاقم هذه الظاهرةمن عدمه يف كل حمافظة.
وجود رائدات ريفيات ت�ستطيع الو�صول �إىل املر�أة داخل املنزل ملعرفة ما يدور بحياتها اليومية وامل�ساعدة يفمعاجلة �أي ظاهرة.
 وجود وانت�شار مراكز اجلمعيات الأهلية التي ت�ساهم يف معاجلة هذه الظاهرة. -اال�ستفادة من التجربة الأردنية فيما يخ�ص عمال املنازل ك�إحدى املهن الدنيا يف املجتمع امل�صري.

التهديدات
 انت�شار اجلهل والفقر الذي يحول دون تو�ضيح الظاهرة يف �صورتها احلقيقية الكاملة. -عدم وجود �آلية للعمل اجلماعي و�سيا�سة موحدة ملواجهة الظاهرة.

اجمللس القومي للمرأة
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اجلهاز املركزي للتعبئة العامة والإح�صاء
عوامل القوة:
اجلهاز هو اجلهة امل�سئولة عن توفري املعلومات وامل�ؤ�شرات اخلا�صة ب�أي ظاهرة حمل الدرا�سة  ,لدى اجلهازمنظومة كاملة من املعلومات واملقدرة على �إجراء جميع الأبحاث بكفاءة و�سرعة نظر ًا لتوفر الكفاءات من
العاملني.

عوامل ال�ضعف:
نظر ًا لأن درا�سة ظاهرة العنف �ضد املر�أة حتتاج �إىل الأبحاث املتخ�ص�صة ومثل هذه الأبحاث حتتاج �إىل دعممادي فهناك فجوة يف توفري بيانات وم�ؤ�شرات عن ظاهرة العنف.

الفر�ص املتاحة
االهتمام املتزايد لدى املجتمع بدرا�سة هذه الظاهرة وتكاتف اجلهود فيمكن عن طريق ال�شركاء احل�صول علىالدعم املادي من املنظمات الدولية �إجراء مثل هذه البحوث وبالفعل فاجلهاز الآن ب�صدد �إجراء بحث عن العنف
وتكلفة العنف �ضد املر�أة بالتعاون مع املجل�س القومي للمر�أة و�صندوق الأمم املتحدة لل�سكان.

التهديدات
عدم توافر الدعم املادي ,الثقافات واملوروثات التي تكر�س للعنف �ضد املر�أة ,العادات والتقاليد ال�سلبية املنت�شرةيف املجتمع.

الكني�سة القبطية الأرثوذك�سية
عوامل القوة
 خربة الكني�سة يف املجال التنموي مب�ؤ�س�ساتها �أ�سقفية اخلدمات (� 52سنة) الهوية املعروفة وامل�صداقية. فريق العمل  :جمموعة كبرية من اخلرباء يف املجاالت املتنوعة. موارد ب�شرية كثرية ( 400موظف و�آالف املتطوعني). جماالت عمل متنوعة وتقدم تنمية �شاملة – ق�ضايا املر�أة .Cross cuttingوجود رائدات ريفيات مب�شاريع الكني�سة القبطية الأرثوذك�سية منت�شرات وقادرات على الو�صول لأفراد املجتمعامل�ستهدفني.
�إمكانية اال�ستفادة من خربات م�شروع (ال�صحة الإجنابية وق�ضايا العنف �ضد املر�أة  -ال�صحة الإجنابية وختان78

الإناث) والتي تت�ضمن حماور للتوعية وتدريب رجال الدين و�إعداد مواد توعوية.
 م�شروع ملناه�ضة ختان الإناث بالتعاون مع �سفارة الرنويج يف  25قرية وجمتمع بالقاهرة الكربى و�سوهاج.م�شروع ملناه�ضة العنف �ضد املر�أة مع  UNFPAلتدريب رجال الدين امل�سيحي والقيادات الكن�سية يف القاهرةو�سوهاج و�أ�سيوط.

عوامل ال�ضعف:
 قلة املوارد املالية. عدم قدرة بع�ض الأفراد على االندماج يف عملية �صناعة القرار. نق�ص يف تو�ضيح الدور التنموي الذي تقوم به الكني�سة على م�ستوي امل�ؤ�س�سات. -ق�صور يف الت�سجيل والتوثيق ب�شكل عام.

الفر�ص املتاحة
 �إ�شادة وتقدير �أجهزة الدولة لدور الكني�سة. زيادة وعى النا�س والتفهم لق�ضايا التنمية. العالقة املمتازة بني امل�سلمني وامل�سيحيني على م�ستوى القاعدة ال�شعبية. اال�ستفادة واالنطالق من وعى املجتمع بدور املر�أة امل�صرية �صانعة الثورات. متتع الأ�سقفية مب�صداقية عالية يف املجتمعات والقرى الفقرية. حت�سن احلالة الأمنية نوع ًا يزيد من فر�ص العمل داخل املجتمعات امل�ستهدفة. -فر�ص االنفتاح على هيئات �أخرى والتعاون يف م�شروعات للمر�أة ومناه�ضة العنف �ضد املر�أة.

التهديدات
 اندالع ال�صراعات بني الأفراد يف املجتمعات امل�ستهدفة. تزايد التيار الإ�سالمي املت�شدد يف بع�ض املجتمعات والقرى امل�ستهدفة. قلة املوارد املالية نظر ًا للحالة االقت�صادية للمتربعني حيث تعتمد الأ�سقفية على تربعات الأقباط. -العنف املبنى على الطائفية وخا�صة املوجه �ضد ال�سيدات والفتيات الأقباط.

اجمللس القومي للمرأة

79

مالحق االستراتيجية الوطنية ملكافحة العنف ضد املرأة 2020 – 2015

املجل�س القومي حلقوق الإن�سان
عوامل القوة:
 �أن�شئ املجل�س مبوجب القانون رقم  94ل�سنة .2003 املجل�س هيئة م�ستقلة تتمتع بال�شخ�صية االعتبارية العامة ،واال�ستقالل املايل والإداري.للمجل�س مقر رئي�سي يف القاهرة الكربى ،وله عدة فروع يف بع�ض املحافظات (�سوهاج ،بني �سويف ،بور�سعيد،الإ�سماعيلية ،كفر ال�شيخ ،ال�سوي�س).
للمجل�س مكتب �شكاوى متخ�ص�ص يتلقى �شكاوى املواطنني �أو الهيئات من كافة املحافظات ،ويتم درا�ستهاو�إحالتها �إىل جهات االخت�صا�ص.
�إ�صدار التقارير الدورية عن �أو�ضاع حقوق الإن�سان ،وتقدمي املقرتحات ،والتو�صيات �إىل اجلهات املخت�صة يف كلما من �ش�أنه حماية وتعزيز حقوق الإن�سان.
 متابعة الت�صديق على االتفاقيات واملعاهدات الدولية املتعلقة بحقوق الإن�سان.الإ�سهام بالر�أي يف �إعداد التقارير التي تلتزم الدولة بتقدميها دوريا �إىل جلان و�أجهزة حقوق الإن�سان تطبيق ًاالتفاقيات دولية.
 امل�شاركة يف املحافل الوطنية والدولية املعنية بحقوق الإن�سان.التن�سيق مع �أجهزة الدولة احلكومية وغري احلكومية ،وامل�ؤ�س�سات الوطنية املماثلة لن�شر وتعزيز ثقافة حقوقالإن�سان ،وتر�سيخ قيمتها وحماية ممار�ستها ون�شر الوعي بها.

عوامل ال�ضعف:
 �ضعف تفاعل �أجهزة الدولة بال�شكل الكايف مع التو�صيات التي يطرحها املجل�س.عدم وجود �آلية تلزم �أجهزة الدولة بالرد على ال�شكاوى املحالة من املجل�س"�إزالة �أ�سبابها �أو تربير رف�ضها ب�شكلم�سئول".
 قلة التزام جهات االخت�صا�ص املعنية بال�شكل الكايف بتوفري املعلومات والبيانات التي يطلبها املجل�س. -عدم وجود فروع للمجل�س بجميع املحافظات.

الفر�ص املتاحة
 ا�ستقاللية عمل املجل�س.منح الد�ستور اجلديد للمجل�س �صالحيات مل تكن موجودة من قبل ،وذلك مبوجب املادة "99كل اعتداء علىاحلرية�،أو حرمة احلياة اخلا�صة للمواطنني ،وغريها من احلقوق واحلريات العامة التي يكفلها الد�ستور والقانون
جرمية ال ت�سقط الدعوى اجلنائية ،وال املدنية النا�شئة عنها بالتقادم ،وتكفل الدولة تعوي�ض ًا عاد ًال ملن وقع عليه
االعتداء .وللمجل�س القومي حلقوق الإن�سان �إبالغ النيابة العامة عن �أي انتهاك لهذه احلقوق .وذلك كله على
الوجه املبني بالقانون"
80

وبناء على تلك املادة يوجد الآن جدول خا�ص لدى النائب العام ي�سمى عرائ�ض املجل�س القومي حلقوق الإن�سانمبا يفيد ب�سرعة الت�صرف يف البالغات املقدمة للمجل�س.
 وجود �ستة فروع للمجل�س يف حمافظات (�سوهاج ،بني �سويف ،بور�سعيد ،الإ�سماعيلية ،كفر ال�شيخ ،ال�سوي�س).هناك تن�سيق متميز ودائم بني املجل�س ومنظمات املجتمع املدين وو�سائل الإعالم بهدف تعزيز ون�شر ثقافة حقوقالإن�سان.
 -يوجد ببع�ض الوزارات �إدارات خا�صة بحقوق الإن�سان ،ميكن التن�سيق معها.

التهديدات
املوروث الثقايف واالجتماعي جتاه املر�أة والذي ال يزال ي�ؤثر ب�صورة �سلبية يف حتديد �أدوار ومواقع املر�أة يفاملجتمع ،والطابع الذكورى للمجتمع.
عدم مراجعة بع�ض املناهج الدرا�سية مبا يتما�شي مع مفاهيم وحقوق الإن�سان"امل�ساواة – العدالة – احلرية -الت�سامح ،حقوق املر�أة والطفل"
عدم �إدماج املواد املت�ضمنة باتفاقية الأمم املتحدة ملنع كافة �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة (ال�سيداو) بالت�شريعاتالوطنية.
 عدم وجود قانون وطني يجرم كافة �أ�شكال العنف �ضد املر�أة.عدم تبنى الو�سائل الإعالمية (امل�سموعة ،املرئية ،املقروءة) لق�ضايا حقوق الإن�سان،ومناه�ضة العنف �ضد املر�أةب�شكل دائم.
 ال�صورة ال�سلبية التي تعك�سها ال�سينما امل�صرية عن املر�أة. ارتفاع ن�سب"الأمية ،البطالة ،الفقر".حمدودية اخلدمات االجتماعية الأ�سا�سية املقدمة للمر�أة ،مع عدم تخ�صي�ص موارد مالية موجهه لذلك الغر�ضيف امليزانية العامة للدولة.
 -ظاهرة الع�شوائيات.

اجمللس القومي للمرأة
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املجل�س القومي للإعاقة
عوامل القوة:
وجود د�ستور م�صري ي�ضمن حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة واملجل�س ي�ستمد قوته من الد�ستور للدفاع واملطالبةبتفعيل حقوق ذوي الإعاقة كما ن�ص عليها الد�ستور امل�صري واالتفاقية الدولية للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
متكني الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ك�شركاء يف تنمية الوطن وتواجد الكوادر الب�شرية من ذوي الإعاقة �أنف�سهم من�أ�صحاب الق�ضية.
 وجود جمموعة من اخلرباء يف جمال الإعاقة ميدون املجل�س باخلربات الكافية (املجموعة اال�ست�شارية).امل�شاركة يف و�ضع اال�سرتاتيجية اخلا�صة لذوي الإعاقة مع كافة اجلهات املعنية �ضمن اال�سرتاتيجية الوطنيةللدولة.
فريق العمل باملجل�س معني بق�ضية الإعاقة مبا�شرة حيث �أن  %75تقريبا من موظفي املجل�س من ذوي الإعاقةوباقي العاملني من املتخ�ص�صني يف جمال الإعاقة واملهتمني بالق�ضية.
 التفاهم والعمل بروح الفريق الواحد. -رغبة العاملني على الق�ضية بو�صول ذوي الإعاقة �إيل متكينهم يف املجتمع.

عوامل ال�ضعف:
 �ضعف القرار رقم  410ال�صادر عن رئي�س الوزراء ال�سابق كمال اجلنزوري واحلاجة لتعديله. عدم وجود هيكل �إداري معتمد. عدم وجود الئحة داخلية للعاملني باملجل�س. عدم تفعيل بع�ض فروع وجلان املحافظات للمجل�س. الهجوم امل�ستمر من قبل ذوي الإعاقة �أنف�سهم على كيان املجل�س. عدم وجود قاعدة بيانات ومعلومات كافية خا�صة بق�ضية الإعاقة وذوي الإعاقة يف م�صر. عدم توافر الأبحاث والدرا�سات الكافية عن الإعاقة يف م�صر. عدم وجود ح�صر �شامل للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة. �ضعف املوازنات اخلا�صة بالإعاقة وم�شاريعها وتوفري اخلدمات.� -ضعف تعاون بع�ض امل�سئولني واملعنيني وتخاذلهم عن �أداء امل�سئولية.

الفر�ص املتاحة:
بدا اهتمام القيادة العليا يف الدولة برعاية ذوي الإعاقة وقد بادر �سيادة الرئي�س عبد الفتاح ال�سي�سي بدعوتهم�أكرث من مرة يف املرا�سم وامل�ؤمترات.
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 اهتمام الوزارات املعنية يف الدولة بذوي الإعاقة من خالل م�شاركتهم امل�ستمرة يف ر�سم اخلطط وال�سيا�سات. قناعة بع�ض امل�سئولني بالدولة ب�أهمية االهتمام ب�شئون ذوي الإعاقة وتوفري اخلدمات اخلا�صة لهم. اهتمام بع�ض الوزارات املختلفة املعنية بتدريب كوادر من ذوي الإعاقة �أنف�سهم لتمكينهم يف املجتمع.اهتمام بع�ض الكيانات وم�ؤ�س�سات ومنظمات املجتمع املدين باملوهوبني والكوادر من ذوي الإعاقة لتطويرمواهبهم.
 -ا�ستقاللية املجل�س طبق ًا للد�ستور امل�صري  2014التي �سوف يتم تطويرها بعد جمل�س النواب.

التهديدات:
�ضعف الر�ؤية الإ�سرتاجتية العامة التي يفرت�ض بها متابعة تفعيل االتفاقية الدولية للأ�شخا�ص ذوي الإعاقةوتفعيل الد�ستور امل�صري .2014
 عدم وجود �آليات �إعالمية و�إعالم متخ�ص�ص يف ق�ضية الإعاقة. -الهجوم الدائم من ذوي الإعاقة على خدمات املجل�س وجلانه باملحافظات.

املجل�س القومي للطفولة والأمومة
عوامل القوة:
املجل�س القومي للطفولة والأمومة الآلية الوطنية املعنية بالأم والطفل وفقا ملا جاء بن�ص املادة  214من د�ستورم�صر اجلديدة ,وهو ال�سلطة العليا التي تتويل اقرتاح ال�سيا�سات العامة يف جمال الطفولة والأمومة.
اقرتاح �سيا�سات و برامج ل�ضمان حق الطفل امل�صري يف احلماية من كافة �أ�شكال العنف ,والإ�ساءة ,واال�ستغاللاجلن�سي ,والتجاري ,وكذلك العمل مع م�ؤ�س�سات الدولة املعنية لإنفاذ حق الطفل يف م�أوي �آمن ,وتنمية وجدانية
ومعرفية ,و�أوراق ثبوتية ,وم�شاركة �إيجابية ,وحلماية الطفل"خا�صة الأطفال املعر�ضني للخطر"�ضحايا العنف,
واملت�سربني يف التعليم ,و�أطفال ال�شوارع ,املتجر بهم ,املهاجرين هجرة غري �شرعية ,والأطفال العاملني ,واملجني
عليهم ,وال�شهود على اجلرمية ,وذوي الإعاقة.
اقرتاح الت�شريعات واللوائح املتعلقة بالطفل والأم حتقيقا للم�صلحة العليا لهما وفقا للم�ستجدات التي تطر�أ علىاملجتمع.
 الإبالغ عن انتهاكات حقوق الطفل والأم وكافة املمار�سات التي تعر�ضهم للخطر"�أمني ًا و�صحي ًا ,و�أخالقي ًا".جمع املعلومات والإح�صائيات والدرا�سات املتاحة يف املجاالت املتعلقة بالطفولة والأمومة وتقييم م�ؤ�شراتها,و�إعداد ما يلزم وفق امل�ستجدات ال�سيا�سية واالجتماعية والثقافية ,واعتبارها ق�ضية �أمن قومي.

عوامل ال�ضعف:
امل�شكالت الثقافية واالقت�صادية واالجتماعية ،كالأمية ،والزيادة ال�سكانية ،والفقر واملوروثات الثقافية والتمييز،اجمللس القومي للمرأة
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بالإ�ضافة �إيل �أن املجل�س مل ينجح قبل الثورة يف احلد من ظاهرة �أطفال ال�شوارع ،والع�شوائيات ،ومناه�ضة
عملهم وحماية ذوي الإعاقة ،ومناه�ضة زواج ال�صفقة وزواج الأطفال ،وكفالة حقوق الأيتام ،وحماية الأمومة،
خ�صو�ص ًا املعيالت و�إن كنا قطعنا فيها �شوط ًا كبريا ،بالإ�ضافة �إيل ق�ضايا اخلتان وتعليم الفتيات من الق�ضايا
التي حتتاج تكثيف العمل وزيادة التوعية يف املرحلة املقبلة ،خ�صو�ص ًا �أن هناك زيادة يف ن�سب ت�سرب الفتيات من
التعليم ب�سبب الزواج املبكر و الظروف االقت�صادية ال�سيئة التي يعاين منها البع�ض.

الفر�ص املتاحة:
 التعاون مع اجلهات املعنية من اجل متكني ورفاهية وا�ستقرار الأ�سرة امل�صرية ,و�ضمان الرعاية الكاملة حلقوقالأمومة من �أجل �أطفال و�شباب و�أ�سرة متما�سكة.
 التن�سيق والت�شبيك مع اجلهات املعنية لتوفري الإغاثة العاجلة للأطفال والواردة من خالل �آليات جندة الطفل.التعاون مع اجلهات املعنية حلماية حقوق الأمومة ال�سيما الأمهات يف خطر "الأم ال�سجينة ,الأم املعيلة ,زوجاتال�شهداء� ,أمهات الأطفال ذوي الإعاقة ..الخ".
 و�ضع م�شروع خطة قومية �شاملة حلماية الطفولة والأمومة يف �إطار اخلطة العامة للدولة ومتابعة تنفيذها. �إبداء الر�أي يف االتفاقيات الدولية والإقليمية املتعلقة بالطفولة والأمومة. -تعزيز التعاون مع املنظمات احلكومية ,وغري احلكومية ,والدولية يف جمايل الطفولة والأمومة على كافة الأ�صعدة.

التهديدات:
 عدم وجود ا�ستقرار �أمنى للبالد يف الوقت الراهن مما ي�صعب القيام بدور املجل�س على �أكمل وجه. وجود بع�ض القوانني والت�شريعات التي تعرقل اجلهود املبذولة ملحاربة بع�ض الظواهر والتي ي�ستدعى تعديلها. -املوروثات الثقافية ال�سيئة للمجتمع التي تدخل �ضمن التهديدات والتي يجب ت�صحيحها.

املجل�س القومي للمر�أة
عوامل القوة
املجل�س �أداة حكومية ملنا�صرة ق�ضايا املر�أة وهو الآلية الوطنية املنوط بها متابعة تنفيذ االتفاقيات الدوليةاخلا�صة بو�ضع املر�أة واتفاقيات مناه�ضة العنف �ضد املر�أة.
-للمجل�س �سلطة اقرتاح ومراجعة القوانني التي تخ�ص املر�أة وكذلك متابعة وتقييم تطبيقات ال�سيا�سة العامة
والتقدم مبالحظاته للجهات املخت�صة.
مكافحة العنف �ضد املر�أة ي�أتي على ر�أ�س �أولويات املجل�س وللمجل�س خربات مرتاكمة ملواجهته من خالل درا�ستنيميدانيتني لظاهرة العنف يف  2009قوامها �أكرث من  8000كعينة والثانية  2013وقوامها  13500كعينة على
م�ستوى جميع املحافظات.
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لدى املجل�س جلنة ت�شريعية ت�ضم نخبة من �سيدات ورجال الق�ضاء تعمل على درا�سة واقرتاح الت�شريعات ملكافحةالعنف �ضد املر�أة وتقرتح القوانني لتفعيل مواد الد�ستور  11و.51
 ي�ضم الهيكل الإداري للمجل�س �آليات داعمة تتمثل يف:•مكتب لتلقي �شكاوي املر�أة ومن بينها �شكاوى العنف مع وجود حمامني متخ�ص�صني للتعامل معها وللمكتب
فروع باملحافظات.
•�إدارة للتعاون الدويل تعمل على و�ضع الق�ضايا الدولية على �أجندة عمل املجل�س وت�سعى للح�صول على
التمويل الالزم لدعم �أن�شطته.
• �إدارة �إعالمية تعمل على ت�سليط ال�ضوء بو�سائل الإعالم على ق�ضايا العنف.
• �إدارة للتدريب والتوعية تت�ضمن �أن�شطتها برامج لرفع الوعي املجتمعي بق�ضايا العنف.
تعاون و�شراكة قوية بني املجل�س القومي للمر�أة وعدد من اجلهات التنفيذية كوحدة مكافحة العنف بوزارةالداخلية وقطاع حقوق الإن�سان بوزارة العدل وغريها من الوزارات.
 تن�سيق وتكامل دائم بني املجل�س واملجتمع املدين وتعاون يف �أن�شطة العنف. -تعاون وتن�سيق بني املجل�س وعدد من اجلهات املانحة لتنفيذ برامج و�أن�شطة ملكافحة العنف.

عوامل ال�ضعف:
 املجل�س لي�س جهة تنفيذية مما يعوق قيام املجل�س بتنفيذ م�شروعات على الأر�ض ملواجهة العنف. نق�ص املخ�ص�صات املالية الالزمة لأن�شطة مكافحة العنف ،وعدم وجود ميزانية للحمالت الإعالمية. �إحجام املعنفات عن �إبالغ املجل�س والتخوف من �إجراءات التقا�ضي. نق�ص القوى الب�شرية والكوادر الفنية املتخ�ص�صة يف جمال مكافحة العنف على امل�ستوى املركزي واملحلي.�ضعف االلتزام امل�ؤ�س�سي لدى بع�ض اجلهات احلكومية يف تنفيذ برامج مكافحة العنف� ،أو التن�سيق مع املجل�سلتجنب االزدواجية يف الأن�شطة.
 افتقاد �آلية لت�سريع �إنفاذ القوانني و �إ�صدار قانون �شامل ملكافحة العنف �ضد املر�أة والفتاة.عدم كفاية و�سائل جمع البيانات والإح�صاءات حول العنف �ضد املر�أة والفتاة ،و�أدوات التحليل والتقييم للربامجوالأن�شطة املنفذة.

الفر�ص املتاحة:
مواد الد�ستور امل�صري املتعلقة مبكافحة العنف والتمييز �ضد املر�أة وااللتزام باالتفاقيات الدولية وا�ستقالليةاملجل�س ك�آلية معنية بالنهو�ض ب�أو�ضاع املر�أة.
 اهتمام رئي�س الدول مبكافحة العنف �ضد املر�أة. �سعي احلكومة �إىل تنفيذ توجيهات رئي�س الدولة وو�ضع ملف العنف �ضد املر�أة �ضمن �أولوياتها.اجمللس القومي للمرأة
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 الرتكيز الإعالمي على امل�شكلة و�سعي و�سائل الإعالم للتعاون مع املجل�س يف هذا املجال. م�شاركة اجلهات التنفيذية واملجتمع املدين يف �صياغة اال�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة العنف -االهتمام الدويل بق�ضايا املر�أة بعد مرور  20عام ًا على م�ؤمتر بيجني واعتبار عام  2015عام املر�أة.

التهديدات:
 عدم ت�ضافر جهود بع�ض منظمات املجتمع املدين وم�ساندتها لأن�شطة املجل�س. عدم ا�ستمرارية الدعم املايل والفني املقدم للمجل�س من اجلهات املانحة. تقلي�ص عدد املحامني مبكتب �شكاوى املر�أة. -رف�ض تغيري القرار املن�شئ للمجل�س وا�ستمرار عمله بدون �صالحيات تنفيذية.

الهيئة العامة لال�ستعالمات
عوامل القوة:
وجود عدد  95جممعا ومركزا للإعالم منت�شرة من �أق�صى �شمال اجلمهورية من مر�سى مطروح �إىل �أق�صىاجلنوب يف �أبو �سمبل ،ومن �أق�صى ال�شرق يف العري�ش �إىل الوادي اجلديد يف الغرب .واملجهزة ب�أعلى م�ستوى من
التجهيزات �سواء على م�ستوى الأثاث �أو الو�سائل املعينة.
 وجود عدد من املكاتب الإعالمية يف �أهم عوا�صم العامل .والتي يوجد على قمتها العديد من الن�ساء. توفر الكوادر املدربة يف الداخل واخلارج من العاملني بالهيئة واملوزعني على مراكز الإعالم باملحافظات.متتلك الهيئة من خالل مراكزها الإعالمية �شبكة عالقات عامة متنوعة ومنت�شرة على م�ستوى امل�ؤ�س�ساتاحلكومية وغري احلكومية.
 وجود �شبكة للفيديوكونفران�س والتي متكنا من التوا�صل مبراكز الإعالم املختلفة. قامت الهيئة بتوقيع عدد من الربوتوكوالت مع جهات خمتلفة مثل ال�صندوق االجتماعي واملجل�س القومي للمر�أة.تتمتع الهيئة العامة لال�ستعالمات مبيزة ن�سبية ب�أن معظم العاملني بها من الن�ساء .حيث ي�شغل العديد من الن�ساءاملنا�صب القيادية مثل مديرين العموم ووكالء الوزارة ور�ؤ�ساء القطاعات.
 -توجد بالهيئة �إدارة مركزية للتدريب ،و�إدارة للفيديو وال�سينما ولديها مطابعها اخلا�صة والتي �أ�صدرت العديد من
املطبوعات.
يوجد موقع على ال�شبكة الدولية للهيئة العامة لال�ستعالمات باللغات الأربع (عربي ،اجنليزي ،فرن�ساوي،�أ�سباين).
 -يوجد بالهيئة العامة لال�ستعالمات �إدارة عامة لالت�صال ب�أبناء الوطن باخلارج.
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ت�صدر الهيئة جمموعة من الإ�صدارات الورقية الإلكرتونية ،كما ت�صدر جملة �أبناء الوطن باخلارج والتي متثلالإ�صدار الر�سمي الوحيد املوجه للجاليات امل�صرية باخلارج.
يوجد بالهيئة العامة لال�ستعالمات املركز ال�صحفي للمرا�سلني الأجانب ،و هو اجلهة الر�سمية املنوط بها التوا�صلمع املرا�سلني العرب و الأجانب املعتمدين لدى جمهورية م�صر العربية ،و ال�صحفيني و املرا�سلني الزائرين.

عوامل ال�ضعف:
 ثبات امليزانية اخلا�صة بالأن�شطة والتدريب وعدم مواكبتها لتو�سع وت�شعب �أن�شطة الهيئة املختلفة ال�سيما التدريب. عدم تفعيل بع�ض الربوتوكوالت املوقعة مع الغري مما يقلل اال�ستفادة منها. توقف التعيينات بالهيئة مما ي�ؤدى �إىل تفريغ مراكز الإعالم من العاملني. عدم اال�ستفادة من �شبكة الفيديوكونفرا�س اال�ستفادة املثلى. -عدم توفر و�سيلة موا�صالت منا�سبة للو�صول للمر�أة يف بع�ض املناطق النائية (�سيارات الهيئة).

الفر�ص املتاحة
 تفعيل الربوتوكوالت التي وقعتها الهيئة مع الغري. اال�ستمرار يف تدريب العاملني يف الداخل واخلارج. التنوع يف م�صادر التمويل واال�ستفادة من املناخ العام الداعم للدولة امل�صرية. -اال�ستفادة من املجمعات الإعالمية كمراكز تنويرية ب�صفة عامة.

التهديدات
 ارتفاع ن�سبة الأمية بني الن�ساء مما ي�ؤثر على فاعلية الر�سالة الإعالمية. وقوف العادات والتقاليد عائقا يف حتقيق النتيجة املرجوة من ن�شاط الهيئة. تقاع�س بع�ض القيادات خا�صة الطبيعية يف القيام باملعاونة يف حتقيق املرجو من الر�سالة الإعالمية. انت�شار الأفكار الدينية املغلوطة خا�صة يف القرى مما يعيق جناح الر�سالة الإعالمية املن�شودة. نظرا لأن معظم العاملني بالهيئة من الن�ساء ف�أحيانا ال يتقبل املجتمع امل�ستهدف عمل املر�أة يف املجال الإعالمي. عدم وجود م�شاريع بديلة للم�شروعات التي ا�ستنفذت �أغرا�ضها الزمنية والتمويلية مثل م�شروع تنظيم الأ�سرة. �إغالق كثري من املكاتب الإعالمية باخلارج. -التلويح ب�صورة م�ستمرة من جانب الدولة ب�إعادة هيكلة الهيئة مما ي�شعر العاملني بالقلق وعدم الطم�أنينة.

اجمللس القومي للمرأة
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املجتمع املدين
مركز و�سائل االت�صال املالئمة من �أجل التنمية (�أكت)
عوامل القوة:
 وجود ظهري من املجتمع املدين ذو ت�أ�صيل نظري احرتافـي:•تقدمي  ACTملع�سكرات وور�ش عمل وتدريبات دورية للمتطوعني اجلدد ،ي�ؤهلهم للفهم النظري لق�ضية
التحر�ش اجلن�سي بطريقة �أكرث عمق ًا و�ضمن �أطر �أكرث ات�ساعا مثل العنف �ضد املر�أة ،مفاهيم امل�ساواة بني
اجلن�سني والفجوة اجلندرية ،ومفاهيم العنف �ضد املر�أة.
•تقدمي  Fouada Watchلتدريبات دورية ومتابعة حية على مهارات الر�صد والتوثيق ،كذلك تقدمي ما يلزم
من تقارير و�إح�صائيات تخت�ص بالتحر�ش اجلن�سي.
• العمل على الأر�ضية احلقوقية ولي�س الأر�ضية الأخالقية.
• تقدمي مركز الندمي للدعم النف�سي للناجيات من التحر�ش اجلن�سي ،والدعم القانوين �إن تطلب الأمر.
•التن�سيق مع القطاعات ذات ال�صلة مثل املجل�س القومي حلقوق املر�أة وقطاع حقوق الإن�سان بوزارة
الداخلية.
 كفاءة العمل امليداين• الت�أقلم ال�سريع مع ظروف ال�شارع مهما كانت الأو�ضاع.
• القدرة على االرجتال وابتكار و�سائل ذكية لتجنب ال�صدام والعراك مع املتحر�شني.
• التنظيم الإداري والعمل على برامج مدرو�سة وخرائط عمليات وا�ضحة وحمددة.
•التنظيم امليداين وتوزيع مهام حمددة لأفراد حمددين داخل املجموعة الواحدة مع التحديد لقيادة
ميدانية حمددة لتجنب التخبط يف القرارات.
•ا�ستخدام الأ�ساليب التكنولوجية يف االت�صال ال�سريع والتوا�صل التفاعلي مع غرفة العمليات �أثناء التواجد
يف ال�شارع.
• كثافة الفاعليات وحمالت التوعية امل�ستمرة طوال العام.
• التعاون والتكاتف و�إميان �أفراد املبادرة بنبل الق�ضية.
االلتزام مبعايري الدميقراطية وذاتية �صناعة القرار واالجتماعات الدورية لو�ضع اخلطط الق�صرية والربامجالقادمة.
 االلتزام باحلياد وامل�سافة املت�ساوية مع كل التيارات ال�سيا�سية. وجود"مدونة �سلوك" ُيعتمد عليها كقانون �ضمريي للمتطوعني. -وجود نخب مبدعة يف ابتكار وتنفيذ ر�سائل التوعية املختلفة.
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 القدرة العالية على ن�شر الر�سائل� ،سواء بالطرق التقليدية �أو بالإعالم البديل �أو بالتفاعل اجلماهريي املبا�شر. -وجود م�صداقية عالية للمبادرة اكت�سبتها عرب تاريخها امل�شرف.

عوامل ال�ضعف:
 الدعم املادي. االعتماد املفرط على اجلهود الفردية. عدم وجود موظفني دائمني تقريبا ،واالعتماد ب�شكل كبري على العمل التطوعي وحده. م�شكالت العمل التطوعي:• عدم التفرغ.
• عدم الدوام و�سرعة الإحالل.
• �صغر �سن املتطوعني.

الفر�ص املتاحة
 التو�سع جغرافيا يف خم�س حمافظات جديدة. تو�سيع رقعة عمل املتطوعني و�إ�ضافة وحدات و�أق�سام جديدة. تغيري يف هيكلة املبادرة للح�صول على �شكل �أكرث كفاءة تنظيمي ًا. �إ�ضافة دائمة لدورات التدريب البدين والدفاع عن النف�س للفتيات يف املراكز املتخ�ص�صة. بروتوكول تعاون مع جامعة القاهرة (مت تعطيله وميكن �إعادة تفعيله). بروتوكول تعاون مع غرفة املن�ش�آت الفندقية(ن�شط). -بروتوكول تعاون مع وزارة الرتبية والتعليم (معلق وجاري تفعيله).

التهديدات
 تعر�ض �أع�ضاء حركات التحر�ش للخطر �أثناء �أداء مهامهم بالأماكن العامة عند الت�صدي للتحر�ش. عدم الت�صدي بقوة لل�صورة النمطية للمر�أة يف الإعالم. عدم الت�صدي بقوة ووجود عقوبات رادعة ملرتكبي جرائم التحر�ش اجلن�سي بالأطفال. -عدم االعرتاف الر�سمي من الدولة حتى الآن مب�صطلح العنف الأ�سري وعدم الت�صدي بقوة له ولتحر�ش الأقارب.

اجمللس القومي للمرأة
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مبادرة املحاميات امل�صريات
عوامل القوة
• متطوعات �شابات وقانونيات يغطني قطاع عري�ض من املجتمع .
• تعاون مع العديد من اجلهات الر�سمية والغري ر�سمية.
•فريق متطوع ميكنه العمل بدون رواتب وبالتاىل ال يتوقف عملنا على توافر متويالت وامنا هو عمل
م�ستمر.
• مت م�ؤخر ًا قبول املتطوعني من ال�شباب واملحامني الذكور وبالتاىل تتنوع خرباتنا وتواجدنا.
•متطوعني وعاملني مبحافظات خمتلفة (املنيا � -سوهاج  -بور�سعيد  -اال�سكندرية  -الفيوم  -اجليزة
 القاهرة  -ا�سوان  -ال�شرقية  -دمياط  -بنى �سويف).•اع�ضاء فاعلون و�شخ�صيات م�ؤثرة مبواقع قيادية وحقوقيون وحقوقيات مبا يدعم اعمالنا وم�ستوى الرقابة
الداخلية ملبادرتنا.
• خربة فى وحدات الدعم القانونى وتنفيذ االن�شطة التدريبية وبناء الكوادر احلقوقية.
•ع�ضوية فى حتالفات عديدة نعمل �سوي ًا وحمالت م�شرتكة (تن�سيقية ن�ساء م�صر -ن�ساء من �أجل الثورة
– مدنية بامتياز – برملان لينا وليكم).

عوامل �ضعف
• كون مبادرتنا حديثة الوالدة وال يتوافر لديها متويالت كافية من جهات متعددة.
•اجتاه املجتمع لال�ستغناء عن التمويالت وخا�صة اخلارجية بدون وجود بديل داخلي �أو دعم حكومي مما
يهدد فر�ص تنفيذ بع�ض االن�شطة واملقرتحات.
• قلة فر�ص التعاون وال�شراكة مع جهات حكومية.
• الروتني الإدراى الذى الزال ي�سيطر على مفا�صل الدولة.
• عدم توافر ثقافة التعامل مع القيادات ال�شابة والثقة بها وبقدراتها.

الفر�ص املتاحة
•االهتمام احلكومي والرئا�سي بق�ضايا املر�أة بهدف التقليل من العنف املجتمعي وخا�صة العنف �ضد الن�ساء
والفتيات.
•توافر �أعداد من القانونيات وال�شابات متطوعات من �أجل الدعم القانونى للن�ساء وق�ضاياهم وباالخ�ص
اال�شكاليات القانونية والتعديالت القانونية اولوية هامة فى الفرتة احلالية وهو التدخل القانونى املريح
واملقبول للعديد من ال�ضحايا اللآتي غالب ًا ما يف�ضلن التعامل مع املحاميات .
•خطتنا اال�سرتاتيجية املحددة لع�شر �سنوات قادمة بنيت على هدف رئي�سى هو الو�صول العدالة للن�ساء
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وهو ما يتواكب مع الظروف احلالية من �إن�شاء جلنة الإ�صالح الت�شريعى للعمل على تعديل الت�شريعات وكذا
ت�شهد املرحلة احلالية تعديالت قانونية عديدة بهدف تطبيق الد�ستور وحتقيق عدالة �أكرب لفئات عديدة .
• االهتمام العاملي مبكافحة العنف �ضد املر�أة وو�ضع ق�ضايا املر�أة على �أولويات االمم املتحدة .
•توقيع برتوكوالت تعاون مع جهات عديدة منها املجل�س القومى للمر�أة والعديد من اجلمعيات بالقاهرة
وال�صعيد والدلتا وحمافظات عديدة .
•تواجد ما اليقل عن  70برملانية بالربملان القادم وهو تواجد داعم لق�ضايا الن�ساء وم�شاركتهم باحلياة
العامة .
•توجه االنظار لتطبيق العدالة االنتقالية باملرحلة القادمة وهى بالتاكيد ت�شمل الن�ساء وما عانني منه من
انظمة وفرتات فائته .

التهديدات
•تواجد العديد من اللوائح والقوانني الغري من�صفة للن�ساء والتي قد تعيق عملنا يف خطة رفع الوعي بق�ضايا
العنف �أو جتد معار�ضة من فئات م�ستفيدة من تهمي�ش الن�ساء.
•وجود بع�ض املعوقات القانونية لعملنا من الناحية العملية يف عدم الرتكيز على �أهمية الدعم القانوين
ودعم دولة القانون.
•عدم توافر متويالت كافية لتنفيذ الأن�شطة والأهداف املطلوبة �أغلب الوقت مما ي�ضطرنا لالعتماد بكثافة
على املتطوعني وهم غري متوافرين طوال الوقت بالأعداد املطلوبة.
•االن�شغال خالل تلك الفرتة بالعديد من االنتخابات مما يجعل املجتمع من�صرف عن ق�ضايا املر�أة بع�ض
ال�شيء وقد ال تكون ب�أوىل االهتمامات.
•عدم تعاون بع�ض اجلهات احلكومية والهيئات بدرجة كافية �إال فيما يتفق مع براجمهم وم�شروعاتهم
الداخلية املحددة �سلف ًا.

اجمللس القومي للمرأة
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1

م

تنظيم م�سابقات للأعمال الفنية امل�ستوحاه
من حاالت عنف

طباعة مل�صقات للتوعية ب�أ�شكال العنف
واخلدمات املقدمة و�سبل الإبالغ

ور�ش عمل باملحافظات مع املعنيني
للتعريف باال�سرتاتيجية الوطنية وكيفية
تنفيذها على امل�ستوى املحلي

لقاءات جماهريية مع الفتيات باجلامعات
واملدار�س

الأن�شطة املقرتحة

املحور الرئي�سي:

الهدف اال�سرتاتيجي:

2016-2015

2017-2015

2016-2015

2020-2015

التوقيت
الزمني لتنفيذ
الأن�شطة

الوقاية

 عدد اللقاءات -عدد امل�شاركات

املجل�س القومي للمر�أة

 عدد الأعمال الفنية و�أنوع العنفالتي تتناولها

وزارة الثقافة -
UNDP

�أعمال فنية تعك�س �أنواع العنف

مل�صقات دعائية حول نبذ العنف
و�سبل الإبالغ

 عدد املطبوعات -ن�سبة التوزيع

UN Women

الوزارات املعنية -

وزارة الرتبية والتعليم
وزارة التعليم العايل
وزارة ال�شباب
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية ووزارة العدل
ووزارة الت�ضامن

جهات تنفيذية حملية واعية بخطط
 عدد اللقاءاتالوزارات يف جمال مكافحة العنف
 عدد امل�شاركني من اجلن�سني منودورها يف التطبيق على امل�ستوى
اجلهات التنفيذية
املحلي

فتيات واعيات بحقوقهن وطرق
التبليغ والت�صدي للعنف

املخرجات

م�ؤ�شرات الأداء
كمي  /نوعي

اجلهة امل�ساندة

37.500

50.000

100.000

200.000

تقرير ر�صد �إعالمي دوري

مدى انت�شار املل�صقات يف
الأماكن العامة

تقارير اللقاءات ومقرتحات
اجلهات املعنية باملحافظات

تقرير اللقاءات وا�ستطالع ر�أي
امل�شاركات والتغطية الإعالمية

تكاليف
الأن�شطة
املقرتحة

معوقات
التنفيذ

�سبل املتابعة والتقييم

الهدف الفرعي -1 :تنمية الوعى العام وت�صحيح اخلطاب الديني وتغيري الثقافة ال�شعبية من خالل برامج التوعية
والتعليم والتدريب

الق�ضاء على كافة �أ�شكال العنف �ضد املر�أة والفتاة
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�إ�ضافة ف�صل ملادة حقوق الإن�سان التى
تدر�س لطلبة كلية ال�شرطة حول مفهوم
العنف �ضد املر�أة وتداعيات و�آليات
مواجهته

عقد ندوات باملحافظات بالتن�سيق مع
املجل�س القومى للمر�أة وقطاع حقوق
الإن�سان بوزارة الداخلية ب�ش�أن �إجراءات
التعامل مع ق�ضايا العنف �ضد املر�أة

�إعداد وطباعة دليل �إر�شادى للعاملني
2
بالوزارة فى جمال العنف �ضد املر�أة

م

الأن�شطة املقرتحة

املحور الرئي�سي:

الهدف اال�سرتاتيجي:

طوال العام مع مناخ �إجتماعي وثقايف م�ضاد ل�صور
العنف �ضد املر�أة
التجديد ال�سنوي

 عدد الندوات -عدد امل�شاركني بالندوات

املجل�س القومي للمر�أة

تقارير فعاليات الندوات

2016-2015

ال يوجد

جمل�س �إدارة الأكادميية

�سبل املتابعة والتقييم

قطاع حقوق الإن�سان

�أكادميية ال�شرطة

اجلهة امل�ساندة

تكاليف
الأن�شطة
املقرتحة

معوقات
التنفيذ

 عدد الن�سخ املوزعة على العاملني مدى تغطية الدليل كافةاخلدمات

 كتيب �إر�شادي للعاملني �شاملكافة اخلدمات املقدمة ل�ضحايا
العنف
 -دليل تدريبي

وزارة الداخلية

طويلة املدى

املخرجات

م�ؤ�شرات الأداء
كمي  /نوعي

 عدد ال�سنوات الدرا�سية التي�ستت�ضمن مناهج العنف �ضد املر�أة
 املحتوى العلمي للمناهجمناهج درا�سية تتناول حقوق املر�أة
الدرا�سية ومدى تناولها كافة �أ�شكال
العنف

التوقيت
الزمني لتنفيذ
الأن�شطة

الوقاية

الهدف الفرعي -1 :تنمية الوعى العام وت�صحيح اخلطاب الديني وتغيري الثقافة ال�شعبية من خالل برامج التوعية
والتعليم والتدريب

الق�ضاء على كافة �أ�شكال العنف �ضد املر�أة والفتاة

خطط العمل التنفيذية لال�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة العنف �ضد املر�أة

96

ت�ضمني مو�ضوع مكافحة العنف �ضد املر�أة
�ضمن املنهج التدريبي لل�سادة الأئمة

�إلقاء اخلطب والدرو�س الدينية بامل�ساجد
ملكافحة العنف �ضد املر�أة

طبع كتيبات درا�سات وق�ضايا �إ�سالمية
للتوعية بق�ضايا املر�أة

مواد تثقيفية خا�صة باملر�أة والطفل
باملجل�س الأعلى لل�شئون الإ�سالمية
تت�ضمن كتاب
ودرا�سة ن�صف �شهرية

1.080.000

املجل�س القومي للمر�أة

تقارير ربع �سنوية
وعدد القوافل وعدد الدرو�س

500.000

تقارير ربع �سنوية تت�ضمن عدد
الندوات واللقاءات التوعوية
اخلا�صة باملر�أة

عدم وجود
متويل

720.000

تقارير ن�صف �سنوية وعدد
وعنوان اخلطبة

تقارير ن�صف �سنوية تت�ضمن
عدد املحا�ضرات

تقارير ن�صف �سنوية تت�ضمن
عدد وعنوان اخلطبة والدر�س يف
جميع املحافظات

390.000

عدد الكتب املطبوعة واملحتوى
العلمي

عدد الندوات وعدد امل�شاركات
تنوع املو�ضوعات التي تناق�ش

عدد الكتب املطبوعة

معوقات
التنفيذ

�سبل املتابعة والتقييم

تقارير ربع �سنوية

قوافل التوعية يف جميع املحافظات ملكافحة
العنف �ضد املر�أة

جمتمع واعي بق�ضايا املر�أة
وحقوقها

كتاب اخلطب الع�صرية يحتوي على
معلومات عن ق�ضية العنف

جملة منرب الإ�سالم تت�ضمن مقاالت
ودرا�سات حول العنف �ضد املر�أة

عدد املقاالت التي تت�ضمن
مو�ضوعات عن العنف

1800000
خطبة
3000000
در�س

جمتمع واعي مبكانة املر�أة يف الدين
2015-2015

وزارة الأوقاف
عدد اخلطب التي تتناول مو�ضوعات
حول العنف �ضد املر�أة
مواطنني لديهم الوعي مبفاهيم
تعدد املو�ضوعات التي تطرح
العنف �ضد املر�أة
باخلطبة �أو الدر�س
 عدد املو�ضوعاتعدد من �أئمة امل�ساجد مدربني على
مو�ضوعات حول مكافحة العنف  -مدى تناول املو�ضوعات لأ�شكال
العنف
�ضد املر�أة

املخرجات

م�ؤ�شرات الأداء
كمي  /نوعي

اجلهة امل�ساندة

تكاليف
الأن�شطة
املقرتحة

 عدد القوافل وعدد امل�شاركني -املو�ضوعات املطروحة

2020-2015

2020-2015

2020-2016

2020-2015

التوقيت
الزمني لتنفيذ
الأن�شطة

الوقاية

الهدف الفرعي -1 :تنمية الوعى العام وت�صحيح اخلطاب الديني وتغيري الثقافة ال�شعبية من خالل برامج التوعية
والتعليم والتدريب

وزارة ال�شباب  -وزارة الداخلية
 وزارة الرتبية والتعليم  -مراكز 8.568.000تنظيم الأ�سرة

طباعة ن�سخ من جملة منرب الإ�سالم
مت�ضمنة مقاالت ودرا�سات عن العنف �ضد
املر�أة
طبع كتاب اخلطب الع�صرية مت�ضمنا
 3ق�ضية العنف �ضد املر�أة
عقد الندوات الدينية والثقافية وال�صحية
وغريها للتوعية مب�شكالت املر�أة وحقوقها
ومنها م�شكلة العنف بالقاهرة واملديريات
الإقليمية

م

الأن�شطة املقرتحة

املحور الرئي�سي:

الهدف اال�سرتاتيجي:

الق�ضاء على كافة �أ�شكال العنف �ضد املر�أة والفتاة
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4

م

وزارات املالية -ال�شباب
والريا�ضة-ال�صحة-املجل�س
القومى للمر�أة

الإعداد الرتبوي اجليد للمعلمني واملعلمات وغريهم
من العاملني بقطاع التعليم وتفعيل دور التوجيه
الفني فيما يخ�ص الت�أكيد على �أخالقيات مهنة
التعليم خا�صة فيما يرتبط ب�سلوكيات بع�ض املعلمني
من ناحية العنف اللفظي والإيحائي ور�صد حجم
امل�شكالت ومواجهتها تربوي ًا ومهني ًا وقانونيا

�إقرار مو�ضوعات/درو�س عن املر�أة وقيمتها يف
املجتمع وكيفية مكافحة العنف �ضد املر�أة والتوعية
بالنوع االجتماعي وربطه بامل�سئولية الأخالقية
واالجتماعية

معوقات
التنفيذ

�سبل املتابعة والتقييم

متابعة دورية لعينات
ع�شوائية من املدار�س
وا�ستطالع ر�أى املعلمني
والتالميذ عن طريق
ا�ستمارة �أو ا�ستبيان

متابعة دورية لعينات
 10مليون جنية
ع�شوائية من املدار�س
تكلفة مبدئية خالل الـ � ٥سنوات
�ضعف التمويل وا�ستطالع ر�أى االخ�صائيني
وهي عقد حواىل  9800ندوة يف
والتالميذ عن طريق
كل عام
ا�ستمارة او ا�ستبيان
مل يتم حتديد التكلفة نظر ًا
متابعة دورية لعينات
لوجود 27مديرية و� 278إدارة
ع�شوائية من املدار�س
تعليمية تخدم �أكرث من  49الف
وا�ستطالع ر�أى االخ�صائيني
مدر�سة و 18مليون طالب مما
والتالميذ عن طريق
يتطلب حتديد الأولويات طبق ًا
ا�ستمارة او ا�ستبيان
للمناطق اجلغرافية.
متابعة دورية لعينات
ع�شوائية من املدار�س واخذ
لن يكون هناك تكلفة حيث �سيتم
ر�أى التالميذ واملدر�سني
�إدراج هذا الن�شاط خالل عملية
عن طريق ا�ستمارة او
تطوير املناهج اجلديدة
ا�ستبيان

تكاليف الأن�شطة املقرتحة

معلم معد �إعداد جيد وحا�صل
14700000
عدد الربامج التدريبية
املالية-املجل�س القومي للمر�أة
على الربامج التدريبية
تدريب عدد ( )3عاملني بكل
املوجهة للمعلم واملوجه الفني
 اجلهات املانحةاملالئمة وتوجيه فنييعي دوره
مدر�سة على �أن يقوموا بنقل
وعدد امل�شاركني يف تلك
ويقوم مبهامه خا�صة املرتبطة
التوعية لزمالءهم ملدة يومان
الربامج التدريبية
بال�سلوكيات لدى املعلمني

عدد املقررات او املو�ضوعات
انتاج املو�ضوعات او الدرو�س او الدرو�س واملراحل الدرا�سية وزارة املالية -املجل�س القومي
للمر�أة
واملواد الدرا�سية وال�صفوف
وت�ضمينها
الدرا�سية

عقد دورات توعية لأولياء الأمور تناق�ش �أهمية
مالحظة ومتابعة �سلوكيات الأبناء وتقوميها.

عدد الندوات -عدد
امل�شاركني من املحاورين
والتالميذ

وزارة الرتبية والتعليم

اجلهة امل�ساندة

وزارة املالية – وزارة ال�شباب
عدد الدورات املنعقدة وعدد
والريا�ضة – املجل�س القومى
تعديل يف �سلوكيات التالميذ
اولياء الأمور امل�شاركني
للمر�أة

املخرجات

م�ؤ�شرات الأداء
كمي  /نوعي

عقد ندوات خمتلفة ومتنوعة تناق�ش احلفاظ على
اجل�سد ي�شارك فيها رجال الدين بطريقة مبا�شرة �أو
عن طريق الفيديو كونفران�س �أو ت�سجيلها وعر�ضها
داخل املدار�س

2016-2015
2020-2019

التوقيت
الزمني
لتنفيذ
الأن�شطة

الوقاية

الهدف الفرعي -1 :تنمية الوعى العام وت�صحيح اخلطاب الديني وتغيري الثقافة ال�شعبية من خالل برامج التوعية
والتعليم والتدريب

تالميذ على وعي ب�أهمية
ج�سدهم وطرق حمايته
واحلفاظ عليه

الأن�شطة املقرتحة

املحور الرئي�سي:

الهدف اال�سرتاتيجي:

الق�ضاء على كافة �أ�شكال العنف �ضد املر�أة والفتاة

خطط العمل التنفيذية لال�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة العنف �ضد املر�أة
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4

م

تخ�صي�ص بع�ض احل�ص�ص يف �أوقات خمتلفة/
متفرقة من العام الدرا�سي لطرح ومناق�شة مو�ضوع
(تعرف على م�شكالت جمتمعك و�ساهم يف حلها)
يتم من خاللها (�إن �أمكن) عر�ض جمموعة من
ال�صور والأفالم لل�سلوكيات الإيجابية وال�سلبية
و�إجراء مناق�شات حولها وتو�ضيح كيفية مواجهة
ال�سلوكيات ال�سلبية داخل وخارج املدر�سة وذلك
بالتعاون مع الإعالم

تفعيل �أن�شطة برنامج الأن�شطة املدر�سية �ضمن
اخلطة اال�سرتاتيجية للتعليم وحث جميع الطالب
للم�شاركة يف تلك الأن�شطة وفقا لرغبة كل طالب
وقدراته ،واالهتمام بتنفيذ تلك الأن�شطة املختلفة
(�أثناء العام الدرا�سى يف �إجازة ن�صف العام
والإجازة ال�صيفية) والعمل على تنوعها لتوعية
الطالب/التالميذ ولكي متت�ص طاقاتهم مع مراعاة
الفروق الفردية

الأن�شطة املقرتحة

املحور الرئي�سي:

الهدف اال�سرتاتيجي:

التوقيت
الزمني
لتنفيذ
الأن�شطة

الوقاية

عدد التالميذ والطالب
امل�شاركني يف الأن�شطة
املختلفة وعدد البطوالت
واملباريات وامل�سابقات
وغريها من �أحداث ي�شارك
بها الطالب

وزارة الرتبية والتعليم

انت�شار ال�سلوكيات الإيجابية
وانخفا�ض ال�سلوكيات ال�سلبية
تعديل يف �سلوكيات التالميذ/
وتقوميها -انخفا�ض عدد
الطالب
التالميذ الذين ميار�سون
�سلوكيات �سيئة

ممار�سة الأن�شطة املختلفة
من معظم �إن مل يكن من
جميع طالب وتالميذ
املدار�س

املخرجات

م�ؤ�شرات الأداء
كمي  /نوعي

من ميزانية املدار�س

49000000
عدد املدار�س يف تكلفة تفعيل
الأن�شطة يف كل مدر�سة

متابعة دورية لعينات
ع�شوائية من املدار�س
وا�ستطالع ر�أى املعلمني
والتالميذ عن طريق
ا�ستمارة او ا�ستبيان

متابعة دورية لعينات
ع�شوائية من املدار�س

الإعالم -
املجتع املحلى

وزارات املالية -ال�شباب
والريا�ضة -الثقافة

اجلهة امل�ساندة

�سبل املتابعة والتقييم

تكاليف الأن�شطة املقرتحة

معوقات
التنفيذ

الهدف الفرعي -1 :تنمية الوعى العام وت�صحيح اخلطاب الديني وتغيري الثقافة ال�شعبية من خالل برامج التوعية
والتعليم والتدريب

الق�ضاء على كافة �أ�شكال العنف �ضد املر�أة والفتاة

خطط العمل التنفيذية لال�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة العنف �ضد املر�أة

حمور الوقاية

اجمللس القومي للمرأة
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خطط العمل التنفيذية

التوقيت
الزمني
لتنفيذ
الأن�شطة

الوقاية

املخرجات

وزارة الرتبية والتعليم

م�ؤ�شرات الأداء
كمي  /نوعي

5
تنظيم دورات تدريبية على مناه�ضة العنف �ضد
املر�أة

�إقامة ندوات وم�ؤمترات وور�ش عمل

العاملني باجلامعات امل�صرية
2020-2015
العاملني بوزارة التعليمالعايل
�أع�ضاء هيئة التدري�سباجلامعات.
-الطالب باجلامعات

الطالب باجلامعات امل�صرية
�أع�ضاء هيئة التدري�س

عدد الدورات

عدد اللقاءات
عدد امل�شاركني

وزارة التعليم العايل

الوزارات املعنية املجل�س
القومي للمر�أة
املجتمع املدين

الوزارات املعنية -
املجل�س القومي للمر�أة

اجلهة امل�ساندة

400.000

250.000

من ميزانية املدار�س

تقارير الدورات التدريبية

تقارير اللقاءات والندوات
وور�ش العمل

متابعة دورية لعينات
ع�شوائية من املدار�س واخذ
ر�أى االخ�صائيني والتالميذ
عن طريق ا�ستمارة او
ا�ستبيان

تكاليف الأن�شطة املقرتحة

معوقات
التنفيذ

�سبل املتابعة والتقييم

الهدف الفرعي -1 :تنمية الوعى العام وت�صحيح اخلطاب الديني وتغيري الثقافة ال�شعبية من خالل برامج التوعية
والتعليم والتدريب

انخفا�ض عدد التالميذ الذين
تعظيم النماذج اجليدة و�إثابتها وتكرميها يف طابور جارى عمل
ميار�سون �سلوكيات
كتاب دوري
ال�صباح وتفعيل الئحة ال�شرف باملدر�سة وعر�ض
تعديل يف ال�سلوكيات للأف�ضل �سيئة-انت�شار ال�سلوكيات
4
الئحة العقوبات التي متت ملواجهة جرائم التحر�ش للجهات املعنية
احلميدة بني التالميذ/
لبدء التطبيق
من �أجل التوعية بها وردع املخالفني
الطالب

م

الأن�شطة املقرتحة

املحور الرئي�سي:

الهدف اال�سرتاتيجي:

الق�ضاء على كافة �أ�شكال العنف �ضد املر�أة والفتاة

خطط العمل التنفيذية لال�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة العنف �ضد املر�أة
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6

5

م

برامج توعية وور�ش عمل للتوعية بق�ضية
العنف للرائدات الريفيات  /املرتددات
على مراكز تنمية املر�أة  /الأندية الن�سائية
ومراكز اال�ست�ضافة

تخ�صي�ص حما�ضرات يف بداية العام
اجلامعي

قوافل توعية

و�ضع دليل ا�سرت�شادي
للقوانني والت�شريعات الدولية واملحلية
واخلدمات املقدمة للمر�أة ب�صفة عامة.

الأن�شطة املقرتحة

املحور الرئي�سي:

الهدف اال�سرتاتيجي:

2020-2015

2020-2015

التوقيت
الزمني لتنفيذ
الأن�شطة

الوقاية

رائدات مدربات واعيات بق�ضايا
املر�أة والعنف �ضد املر�أة والنوع
االجتماعى بجميع حمافظات
اجلمهورية

طالب اجلامعات امل�صرية
�أع�ضاء هيئة التدري�س باجلامعات

اجلامعات امل�صرية
م�ؤ�س�سات التعليم العايلالعاملني باجلامعات (تقدمياخلدمات)

املخرجات

وزارة ال�شباب والريا�ضة
وزارة الثقافة-املجل�س القومي للمر�أة
-وزارة الأوقاف

امل�ؤ�شر الكمى :عدد الرائدات
املتدربات واملخطط جلميع
الرائدات �أى  2390رائدة وعدد
املتدربات من املرتددات على
الأندية الن�سائية وتبلغ عدد الأندية
جمل�س الوزراء -املجل�س القومى
 576نادى .وعدد املتدربات من
للمر�أة-جهات مانحة
املرتددات على مراكز اال�ست�ضافة
وعدد املراكز 9
امل�ؤ�شر النوعى :ن�شر الوعى
بخدمات الوزارة لل�سيدات املعنفات
على م�ستوى املحافظات

وزارة الت�ضامن االجتماعي

تعديل �سلوك الطالب – ن�شر ثقافة
الت�سامح واالحرتام

عدد القوافل

التوعية وتعريف املر�أة بحقوقها.

املجل�س القومي للمر�أة

وزارة التعليم العايل

م�ؤ�شرات الأداء
كمي  /نوعي

اجلهة امل�ساندة

متابعة دورية
ا�ستطالع الر�أي

ا�ستطالع الر�أي
تقرير ن�شاط ربع �سنوي

عدم توفر تقارير دورية ربع �سنوية  /ن�صف
 5مليون جنيه
البند املاىل �سنوية و�سنوية

250.000

500.000

200.000

ا�ستطالع ر�أي

تكاليف
الأن�شطة
املقرتحة

معوقات
التنفيذ

�سبل املتابعة والتقييم

الهدف الفرعي-1 :تنمية الوعى العام وت�صحيح اخلطاب الديني وتغيري الثقافة ال�شعبية من خالل برامج التوعية
والتعليم والتدريب

الق�ضاء على كافة �أ�شكال العنف �ضد املر�أة والفتاة

خطط العمل التنفيذية لال�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة العنف �ضد املر�أة

حمور الوقاية

اجمللس القومي للمرأة
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خطط العمل التنفيذية

حلقات بحثية حول مظاهر العنف �ضد
املر�أة و�أ�سبابها

ور�ش م�سرحية لفنون خيال الظل
وم�سرح العرائ�س

ور�ش فنية لإنتاج فيلم ر�سوم متحركة
من ال�صل�صال يت�ضمن امل�شكلة واحلل

مو�سيقى �شعبية (موال �أو غناء)

2020 - 2015
2020 - 2015

ور�ش احلكي

م�سرح ال�شارع

2020 - 2015

2020 - 2015

2020 - 2015

2020 - 2015

2020 - 2015

التوقيت
الزمني لتنفيذ
الأن�شطة

الوقاية

2020 - 2015

ندوات وحما�ضرات

م�سابقات بحثية تت�ضمن مفاهيم العنف
 7وكيفية الت�صدي له من خالل ت�صحيح
اخلطاب الديني وتغيري الثقافة ال�شعبية

م

الأن�شطة املقرتحة

املحور الرئي�سي:

الهدف اال�سرتاتيجي:

وزارة الثقافة

االنتهاء من درا�سة علمية موثقة

االنتهاء من درا�سة علمية موثقة

توعية الن�ساء ب�أهمية ت�صحيح
عر�ض فني للجمهور يناق�ش امل�شكلة
اخلطاب الديني
وطرق احلل
توعية الن�ساء بحقوقهن وعر�ض
ق�ص�ص ق�صرية من الواقع
امل�شكلة واحلل
املراحل الدرا�سية املختلفة ،النوادي
�أغنية �أو موال يناق�ش امل�شكلة
مراكز ال�شباب ،ق�صور وبيوت
واحلل
الثقافة ،املر�أة والفتاه

تو�صيات ونتائج للجهات املعنية

تو�صيات ونتائج للجهات املعنية

تو�صيات ونتائج للجهات املعنية

االنتهاء من درا�سة علمية موثقة

عمل �إح�صاء قبل وبعد الن�شاط
فيلم كرتون من ال�صل�صال ي�ساعد
للمر�أة والطفل يف املدر�سة �أو البيت
على ت�صحيح اخلطاب الديني
وق�صور الثقافة ومراكز ال�شباب وما
وتغيري الثقافة ال�شعبية
ت�أثريه عليهم �سل ًبا �أو ايجا ًبا
تقدمي مقرتح ل�سيا�سات ت�صحيح
عر�ض م�سرحي من خالل خيال
اخلطاب الديني وتغيري الثقافة
الظل عر�ض م�سرحية للعرائ�س
ال�شعبية

املخرجات

م�ؤ�شرات الأداء
كمي  /نوعي

الرتبية والتعليم وال�شباب والريا�ضة
والتعليم العايل والتنمية املحلية
والداخلية وكافة الوزارات امل�شاركة

الرتبية والتعليم وال�شباب والريا�ضة
والتعليم العايل والتنمية املحلية
واملجل�س القومي للمر�أة

الرتبية والتعليم وال�شباب والريا�ضة
والتعليم العايل والتنمية املحلية
واملجل�س القومي للمر�أة

الرتبية والتعليم وال�شباب والريا�ضة
والتعليم العايل والتنمية املحلية

اجلهة امل�ساندة

150.000

50.000

75.000

150.000

250.000

100.000

عمل ا�ستبيان ملعرفة مدى جدوى
الن�شاط

عمل ا�ستبيان ملعرفة مدى جدوى
الن�شاط

مراجعة التو�صيات ال�صادرة و
�إدراج الدرا�سة �ضمن اخلطة
ال�سنوية للجهات املخت�صة
مراجعة التو�صيات ال�صادرة و
�إدراج الدرا�سة �ضمن اخلطة
ال�سنوية للجهات املخت�صة
مراجعة التو�صيات ال�صادرة و
�إدراج الدرا�سة �ضمن اخلطة
ال�سنوية للجهات املخت�صة
عمل ا�ستبيان ملعرفة مدى جدوى
الن�شاط
عمل ا�ستبيان ملعرفة مدى جدوى
الن�شاط

100.000

100.000

عمل ا�ستبيان ملعرفة مدى جدوى
الن�شاط

تكاليف
الأن�شطة
املقرتحة

معوقات
التنفيذ

�سبل املتابعة والتقييم

الهدف الفرعي -1 :تنمية الوعى العام وت�صحيح اخلطاب الديني وتغيري الثقافة ال�شعبية من خالل برامج التوعية
والتعليم والتدريب

الق�ضاء على كافة �أ�شكال العنف �ضد املر�أة والفتاة

خطط العمل التنفيذية لال�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة العنف �ضد املر�أة
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منتدى املر�أة يناق�ش التوعية بتنمية
الوعي العام وت�صحيح اخلطاب الديني
وتغيري الثقافة ال�شعبية

م�ؤمتر اليوم الواحد يناق�ش الق�ضاء
على كافة �أ�شكال العنف �ضد املر�أة
والفتاة

عرو�ض �سينمائية (تناق�ش م�شكلة
العنف)

ور�ش فنون ت�شكيلية

دورات تدريبية للتوعية ال�سيا�سية
للعامالت بوزارة ال�سياحة لتعريف املر�أة
8
بحقها فى الت�صويت فى االنتخابات

7

م

الأن�شطة املقرتحة

املحور الرئي�سي:

الهدف اال�سرتاتيجي:

2016-2015

2020 - 2015

2020 - 2015

2020 - 2015

2020 - 2015

التوقيت
الزمني لتنفيذ
الأن�شطة

الوقاية

وزارة ال�سياحة

توعية الن�ساء بالقوانني وتي�سري
الو�صول �إىل اخلدمات القانونية
و�سرعة الإجناز

عدد تكرار امل�ؤمتر ون�سبة امل�شاركني
بامل�ؤمترات

املراحل الدرا�سية املختلفة ،النوادي
مراكز ال�شباب ،ق�صور وبيوت
الثقافة ،املر�أة والفتاه

املراحل الدرا�سية املختلفة ،النوادي
مراكز ال�شباب ،ق�صور وبيوت
الثقافة ،املر�أة والفتاه

وزارة الثقافة

امل�ؤ�شر الكمى  :ن�سبة م�شاركة
ال�سيدات بالوزارة فى الت�صويت فى
االنتخابات.
�سيدات واعيات بحقوقهن ال�سيا�سية
امل�ؤ�شر النوعى  :زيادة وعى ال�سيدات
بحقوق املر�أة ال�سيا�سية

�أوراق عمل حول التعديالت املطلوبة
للقوانني و�سيا�سات وممار�سات التي
تناه�ض العنف �ضد املر�أة

جمتمع واعي بق�ضايا العنف �ضد
املر�أة وحقوقها

ن�ساء يعرفن حقوقهن

�أعمال فنية حتاكي م�شكلة العنف
ومعر�ض لتلك الأعمال

املخرجات

م�ؤ�شرات الأداء
كمي  /نوعي

قطاع التدريب بالوزارة

املجل�س القومي للمر�أة واملركز
القومي للبحوث االجتماعية واجلنائية
ووزارة العدل بالتعاون مع كافة
الوزارات امل�شاركة

الرتبية والتعليم وال�شباب والريا�ضة
والتعليم العايل والتنمية املحلية
والداخلية وكافة الوزارات امل�شاركة

اجلهة امل�ساندة

 5300للدورة

10.000

100.000

10.000

100.000

تقارير الدورات التدريبية
ا�ستمارات تقييمية للمدربني
واملتدربني
ا�ستمارات ا�ستبيان للمتدربات

مراجعة التو�صيات ال�صادرة و
�إدراج الدرا�سة �ضمن اخلطة
ال�سنوية للجهات املخت�صة

مراجعة التو�صيات ال�صادرة و
�إدراج التو�صيات �ضمن اخلطة
ال�سنوية للجهات املخت�صة

عمل ا�ستبيان ملعرفة مدى جدوى
الن�شاط

عمل ا�ستبيان ملعرفة مدى جدوى
الن�شاط

تكاليف
الأن�شطة
املقرتحة

معوقات
التنفيذ

�سبل املتابعة والتقييم

الهدف الفرعي -1 :تنمية الوعى العام وت�صحيح اخلطاب الديني وتغيري الثقافة ال�شعبية من خالل برامج التوعية
والتعليم والتدريب

الق�ضاء على كافة �أ�شكال العنف �ضد املر�أة والفتاة
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خطط العمل التنفيذية

دورات تدريبية للعاملني فى جمال
مناه�ضة كافة �أ�شكال العنف �ضد املر�أة
بقطاع الفنادق و العاملني فى جمال بيع
العاديات ممن لهم تعامل مبا�شر مع
ال�سائحني (املدونة العاملية لآداب ال�سياحة
ال�صادرة من منظمة ال�سياحة العاملية)

حث و�إلزام الفنادق على �إ�ضافة جزء من
املنهج التدريبى حول مناه�ضة العنف �ضد
املر�أة

 8دورات تدريبية للعاملني بالوزارة فى
جماالت  :التمييز �ضد املر�أة ،مكافحة
العنف �ضد املر�أة فى جمال العمل،
امل�ساواة بني اجلن�سني والنوع االجتماعى

م

الأن�شطة املقرتحة

املحور الرئي�سي:

الهدف اال�سرتاتيجي:

2017-2015

2017-2015

2017-2015

التوقيت
الزمني لتنفيذ
الأن�شطة

الوقاية

منهج تدريبى جديد حول مناه�ضة
العنف �ضد املر�أة

امل�ؤ�شر الكمى  :عدد املتدربني من العمالة
اجلديدة والقدمية
امل�ؤ�شر النوعى  :حت�سن فى �أداء العاملني،
وقيا�س مدى ر�ضاء ال�سائحني

اخلطابات تقارير الدورات
التدريبية بعد �إ�ضافة املنهج
اجلديد

تقارير الدورات التدريبية
ا�ستمارات تقييمية للمدربني
واملتدربني
ا�ستمارات ا�ستبيان للمتدربني

امل�ؤ�شر الكمى � :أعداد املتدربني وعدد
حاالت التحر�ش
عاملني مدربني على كيفية التعامل مع
ال�سائحني عامة و ال�سائحات خا�صة ونبذ امل�ؤ�شر النوعى  :انح�صار حاالت التحر�ش
بال�سائحني  -زيادة وعى العاملني بقيم نبذ
التحر�ش و�أفعال العنف
العنف

االحتاد امل�صرى
للغرف ال�سياحية

كادر من املوظفني م�ؤهل ولديه القدرة
املعرفية حول ق�ضايا املر�أة والنوع
االجتماعى

امل�ؤ�شر الكمى  :عدد ال�سيدات فى مواقع
�صنع القرار بالوزارة ،وعدد املتدربات
واملتدربني ،وعدد ال�شكاوى املقدمة من
قطاع التخطيط و
العامالت بالوزارة واخلا�صة بالتمييز
�ضرروة
التدريب بالوزارة
�ضدهن
االختيار اجليد
املجل�س القومى للمر�أة  5300للدورة
امل�ؤ�شر النوعى :
للمدربني
اجلهات املانحة
رفع وعى العاملني والعامالت بق�ضاياواملادة العلمية
املجتمع املدنى
املر�أة والنوع االجتماعى
متتع املر�أة بكامل حقها فى العمل الرتقى– التدريب – العمل فى كل �أنواع
الوظائف التابعة للوزرة

وحدة تنمية املوارد
الب�شرية باالحتاد
امل�صرى للغرف
ال�سياحية

عدم التمكن
من تدريب
كافة العاملني
 5300للدورة
نظرا لطبيعة
العمل و ُبعد
الأماكن

وزارة ال�سياحة

تقارير الدورات التدريبية
ا�ستمارات تقييمية للمدربني
واملتدربني
ا�ستمارات ا�ستبيان للمتدربني

املخرجات

م�ؤ�شرات الأداء
كمي  /نوعي

اجلهة امل�ساندة

�صعوبة
التن�سيق مع
الفنادق

معوقات
التنفيذ

�سبل املتابعة والتقييم

تكاليف
الأن�شطة
املقرتحة

الهدف الفرعي -1 :تنمية الوعى العام وت�صحيح اخلطاب الديني وتغيري الثقافة ال�شعبية من خالل برامج التوعية
والتعليم والتدريب

الق�ضاء على كافة �أ�شكال العنف �ضد املر�أة والفتاة
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9
دورات تدريبيه فى جمال ال�صحة
الإجنابية و�صحة املراهقات

مع�سكرات تثقيفيه لع�ضوات �أندية الفتاة

�إعداد مل�صقات و كتيبات لنبذ العنف �ضد
 8املر�أة للقطاعات ال�سياحية وو�ضعها ب�أمكن
بارزة بالفنادق ،مع تطويرها ب�صفة دورية

م

الأن�شطة املقرتحة

املحور الرئي�سي:

الهدف اال�سرتاتيجي:

وزارة ال�سياحة

اجلهة امل�ساندة

تكاليف
الأن�شطة
املقرتحة

معوقات
التنفيذ

�سبل املتابعة والتقييم

2014/8/1
2015/5/31 -

2014 /7/15
2015/6/30 -

 توعية الفتيات بالتغريات الف�سيولوجيةوالنف�سية فى مرحلة املراهقة0
 توجيه بع�ض الن�صائح الطبية التىيجب �إتباعها فى هذه املرحلة
 عدد الإناث امل�شاركات  1000فتاة.عدد امل�شاركات من ذوي االحتياجاتاخلا�صة 500

 عدد الإناث امل�شاركات  2700فتاة.عدد امل�شاركات من ذوي االحتياجاتاخلا�صة 300

وزارة ال�شباب والريا�ضة

منظمات جمت.مع
مدنى

وزارة العدل منظمات
املجتمع املدنى

338.800
�سنوي ًا

600.000
�سنويا

ا�ستطالع ر�أى امل�شاركات عن
مدى اال�ستفادة

ا�ستمارة تقييم ملدى اال�ستفادة
من الربنامج
تقدمي ورقة عمل بامل�شكالت �إىل
ترغب الفتيات يف طرحها
للمع�سكرات التالية

امل�ؤ�شر الكمى  :عدد املل�صقات ب�أجهزة
قطاع ال�سياحة وعدد الر�سائل املوجهة حول
مل�صقات وكتيبات حول نبذ العنف �ضد العنف وتنوعها واملبادرات اجلديدة التى قد
عدم وجود املتابعة مع ال�سيدات و تب�سيط و
املر�أة وزيادة الوعى بق�ضايا املر�أة ت�صدر من العاملني بالقطاع ملكافحة العنف
�شرح �أي مفهوم مغلوط بالن�سبة
املجل�س القومى للمر�أة مل تتحدد بعد موازنات
ومكافحة العنف �ضد املر�أة بقطاعات امل�ؤ�شر النوعى :ن�سبة توزيع الكتيبات ورفع
لهن
لتغطية التكلفة
الوعى بق�ضايا املر�أة وبخا�صة ق�ضايا العنف
ال�سياحة
�ضد املر�أة ومدى تطبيق العاملني بالقطاع
ال�سياحى للر�سائل املن�شورة

املخرجات

م�ؤ�شرات الأداء
كمي  /نوعي

تعرف الفتيات باحلقوق التي ن�ص عليها
الد�ستور امل�صري
�إتاحة الفر�صة للفتيات للتعبري عن�أ�شكال العنف التي متار�س يف املجتمع
والأ�سرة �ضد املر�أة
 -تدريب الفتيات على احلوار واملناق�شة

2020-2015

التوقيت
الزمني لتنفيذ
الأن�شطة

الوقاية

الهدف الفرعي -1 :تنمية الوعى العام وت�صحيح اخلطاب الديني وتغيري الثقافة ال�شعبية من خالل برامج التوعية
والتعليم والتدريب

الق�ضاء على كافة �أ�شكال العنف �ضد املر�أة والفتاة
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خطط العمل التنفيذية

10

م

 30ندوة توعية بالكنائ�س يف حمافظات
املنيا وبني �سويف والقاهرة

12ور�شة عمل تدريبية يف حمافظتي املنيا
وبني �سويف وبع�ض �أحياء القاهرة

�إ�صدار مطويات لرفع الوعى – تناه�ض
العنف �ضد املر�أة بكافة �أ�شكاله

 20ندوة توعية بالكنائ�س يف حمافظتي
�أ�سيوط و�سوهاج

 16ور�ش عمل تدريبية لرجال الدين
امل�سيحي مبحافظتي �أ�سيوط و�سوهاج

الأن�شطة املقرتحة

الهدف اال�سرتاتيجي:
املحور الرئي�سي:

2016

�سيدات ورجال واعون ب�أهمية نبذ العنف
وخا�صة العنف املوجه �ضد املر�أة.

 عدد ال�سيدات احلا�ضرات.عدد الرجال احلا�ضرين.مطلوب متويل
ن�سبة الرجال املتفاعلون يف الندوات.-ن�سبةال�سيدات امل�ستجيبات خالل الندوات.

2016

عدد رجال الدين احلا�ضرين ور�ش العمل.رجل دين واعي:
عدد رجال الدين املهتمني بتنفيذ الأن�شطة بحجم العنف املمار�س على املر�أة. ب�أهمية دوره كرجل دين يف مناه�ضة هذه اخلا�صة مبناه�ضة العنف داخل كنائ�سهماملحلية.
الق�ضية.
 بالدور التوعوي والإر�شادي الذي يجب ان -الأن�شطة املبتكرة ملناه�ضة العنف من قبلالكنائ�س املحلية.
يقوم به مع �أبناء كني�سته املحلية.

عدد املطويات املوزعة
عدد املطويات التى مت طباعتها

UNFPA

UNFPA

-2015
2020

�سيدات ورجال واعون ب�أهمية نبذ العنف
وخا�صة العنف املوجه �ضد املر�أة.

عدد ال�سيدات احلا�ضرات.عدد الرجال احلا�ضرين.ن�سبة الرجال املتفاعلون يف الندوات.ن�سبةال�سيدات امل�ستجيبات خاللالندوات.

عدد رجال الدين احلا�ضرين ور�ش العمل.عدد رجال الدين املهتمني بتنفيذالأن�شطة اخلا�صة مبناه�ضة العنف داخل
كنائ�سهم املحلية.
الأن�شطة املبتكرة ملناه�ضة العنف من قبلالكنائ�س املحلية.

اجلهة
امل�ساندة

UNFPA

الكني�سة القبطية الأرثوذوك�سية
رجل دين واعي:
 بحجم العنف املمار�س على املر�أة. ب�أهمية دوره كرجل دين يف مناه�ضةهذه الق�ضية.
 بالدور التوعوي والإر�شادي الذي يجب�أن يقوم به مع �أبناء كني�سته املحلية.

املخرجات

م�ؤ�شرات الأداء
كمي  /نوعي

زيادة وعى الن�ساء والرجال وال�شباب من
اجلن�سني ب�أهمية مكافحة العنف �ضد املر�أة

2015

2015

التوقيت
الزمني
لتنفيذ
الأن�شطة

الوقاية

60.000

240.000

20.000

م�شروع
ممول

م�شروع
ممول

تكاليف
الأن�شطة
املقرتحة

 �ضيق وقت بع�ض الكهنةمما يعوق ح�ضور البع�ض
منهم.

التقارير كل � 3شهور
الزيارات امليدانية كل 3�شهور
ال�صور.-ك�شوف احل�ضور

التقارير كل � 3شهور.
الزيارات امليدانية كل � 3شهور
 ال�صور. -ك�شوف احل�ضور

التقارير كل � 3شهور.
الزيارات امليدانية كل � 3شهورال�صور.-ك�شوف احل�ضور

التقارير كل � 3شهور.
الزيارات امليدانية كل � 3شهورال�صور.-ك�شوف احل�ضور

�ضيق وقت بع�ض الكهنة
مما يعوق ح�ضور البع�ض
منهم

معوقات التنفيذ

�سبل املتابعة والتقييم

الق�ضاء على كافة �أ�شكال العنف �ضد املر�أة والفتاة
الهدف الفرعي -1 :تنمية الوعى العام وت�صحيح اخلطاب الديني وتغيري الثقافة ال�شعبية من خالل برامج التوعية والتعليم والتدريب
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10

م

 30ندوة توعية بالكنائ�س يف حمافظات
قنا و�أ�سوان والقاهرة

12ور�شة عمل تدريبية يف حمافظات قنا
و�أ�سوان وبع�ض �أحياء القاهرة

 30ندوة توعية بالكنائ�س يف حمافظات
اجليزة والفيوم والقاهرة

12ور�شة عمل تدريبية يف حمافظتي
اجليزة والفيوم وبع�ض �أحياء القاهرة

الأن�شطة املقرتحة

الهدف اال�سرتاتيجي:
املحور الرئي�سي:

التقارير كل � 3شهور.
الزيارات امليدانية كل � 3شهور ال�صور. -ك�شوف احل�ضور

التقارير كل � 3شهور.
�ضيق وقت بع�ض الكهنة مما -الزيارات امليدانية كل � 3شهور
 ال�صور. 240.000يعوق ح�ضور البع�ض منهم.
 -ك�شوف احل�ضور

2018

عدد ال�سيدات احلا�ضرات.عدد الرجال احلا�ضرين.�سيدات ورجال واعون ب�أهمية نبذ العنف
مطلوب متويل
ن�سبة الرجال املتفاعلون يف الندوات.وخا�صة العنف املوجه �ضد املر�أة.
 -ن�سبة ال�سيدات امل�ستجيبات خالل الندوات.

رجل دين واعي:
عدد رجال الدين احلا�ضرين ور�ش العمل. بحجم العنف املمار�س على املر�أة.عدد رجال الدين املهتمني بتنفيذ الأن�شطة ب�أهمية دوره كرجل دين يف مناه�ضة هذه اخلا�صة مبناه�ضة العنف داخل كنائ�سهممطلوب متويل
املحلية.
الق�ضية.
 بالدور التوعوي والإر�شادي الذي يجب �أن -الأن�شطة املبتكرة ملناه�ضة العنف من قبلالكنائ�س املحلية.
يقوم به مع �أبناء كني�سته املحلية

60.000

60.000

2018

2017

 عدد ال�سيدات احلا�ضرات.عدد الرجال احلا�ضرين .�سيدات ورجال واعون ب�أهمية نبذ العنف
مطلوب متويل
ن�سبة الرجال املتفاعلون يف الندوات.وخا�صة العنف املوجه �ضد املر�أة.
-ن�سبة ال�سيدات امل�ستجيبات خالل الندوات.

التقارير كل � 3شهور.
الزيارات امليدانية كل � 3شهور ال�صور. -ك�شوف احل�ضور

الكني�سة القبطية الأرثوذوك�سية

معوقات التنفيذ

�سبل املتابعة والتقييم

التقارير كل � 3شهور.
�ضيق وقت بع�ض الكهنة مما -الزيارات امليدانية كل � 3شهور
 ال�صور. 240.000يعوق ح�ضور البع�ض منهم.
 -ك�شوف احل�ضور

املخرجات

م�ؤ�شرات الأداء
كمي  /نوعي

اجلهة
امل�ساندة

تكاليف
الأن�شطة
املقرتحة
عدد رجال الدين احلا�ضرين ور�ش العمل.رجل دين واعي:
عدد رجال الدين املهتمني بتنفيذ الأن�شطة بحجم العنف املمار�س على املر�أة. ب�أهمية دوره كرجل دين يف مناه�ضة هذه اخلا�صة مبناه�ضة العنف داخل كنائ�سهممطلوب متويل
املحلية.
الق�ضية.
 بالدور التوعوي والإر�شادي الذي يجب ان -الأن�شطة املبتكرة ملناه�ضة العنف من قبلالكنائ�س املحلية.
يقوم به مع �أبناء كني�سته املحلية
2017

التوقيت
الزمني
لتنفيذ
الأن�شطة

الوقاية

الق�ضاء على كافة �أ�شكال العنف �ضد املر�أة والفتاة
الهدف الفرعي -1 :تنمية الوعى العام وت�صحيح اخلطاب الديني وتغيري الثقافة ال�شعبية من خالل برامج التوعية والتعليم والتدريب
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10

م

 30ندوة توعية بالكنائ�س يف حمافظات
البحرية والإ�سكندرية والقاهرة

12ور�شة عمل تدريبية يف حمافظات
البحرية والإ�سكندرية وبع�ض �أحياء
القاهرة

 30ندوة توعية بالكنائ�س يف حمافظات
القليوبية واملنوفية والقاهرة

12ور�شة عمل تدريبية يف حمافظات
القليوبية واملنوفية وبع�ض �أحياء القاهرة.

الأن�شطة املقرتحة

الهدف اال�سرتاتيجي:
املحور الرئي�سي:

2020

التقارير كل � 3شهور.الزيارات امليدانية كل � 3شهور ال�صور. -ك�شوف احل�ضور

التقارير كل � 3شهور.
�ضيق وقت بع�ض الكهنة مما -الزيارات امليدانية كل � 3شهور
 ال�صور. 240.000يعوق ح�ضور البع�ض منهم.
 -ك�شوف احل�ضور

�سيدات ورجال واعون ب�أهمية نبذ العنف
وخا�صة العنف املوجه �ضد املر�أة.

عدد ال�سيدات احلا�ضرات.
عدد الرجال احلا�ضرين.مطلوب متويل
ن�سبة الرجال املتفاعلون يف الندوات.
-ن�سبةال�سيدات امل�ستجيبات خالل الندوات

عدد رجال الدين احلا�ضرين ور�ش العمل.
رجل دين واعي:
عدد رجال الدين املهتمني بتنفيذ الأن�شطة بحجم العنف املمار�س على املر�أة. ب�أهمية دوره كرجل دين يف مناه�ضة هذه اخلا�صة مبناه�ضة العنف داخل كنائ�سهممطلوب متويل
املحلية.
الق�ضية.
 بالدور التوعوي والإر�شادي الذي يجب ان -الأن�شطة املبتكرة ملناه�ضة العنف من قبلالكنائ�س املحلية
يقوم به مع �أبناء كني�سته املحلية.

60.000

2020

2019

60.000

عدد ال�سيدات احلا�ضرات.
عدد الرجال احلا�ضرين.مطلوب متويل
ن�سبة الرجال املتفاعلون يف الندوات.
 -ن�سبة ال�سيدات امل�ستجيبات خالل الندوات

التقارير كل � 3شهور.
الزيارات امليدانية كل � 3شهور ال�صور. -ك�شوف احل�ضور

التقارير كل � 3شهور.�ضيق وقت بع�ض الكهنة مما -الزيارات امليدانية كل � 3شهور
 ال�صور. 240.000يعوق ح�ضور البع�ض منهم.
 -ك�شوف احل�ضور

الكني�سة القبطية الأرثوذوك�سية

معوقات التنفيذ

�سبل املتابعة والتقييم

عدد رجال الدين احلا�ضرين ور�ش العمل.
رجل دين واعي:
عدد رجال الدين املهتمني بتنفيذ الأن�شطة بحجم العنف املمار�س على املر�أة. ب�أهمية دوره كرجل دين يف مناه�ضة هذه اخلا�صة مبناه�ضة العنف داخل كنائ�سهممطلوب متويل
املحلية.
الق�ضية.
 بالدور التوعوي والإر�شادي الذي يجب ان -الأن�شطة املبتكرة ملناه�ضة العنف من قبلالكنائ�س املحلية
يقوم به مع �أبناء كني�سته املحلية

املخرجات

م�ؤ�شرات الأداء
كمي  /نوعي

اجلهة
امل�ساندة

تكاليف
الأن�شطة
املقرتحة

�سيدات ورجال واعون ب�أهمية نبذ العنف
وخا�صة العنف املوجه �ضد املر�أة.

2019

التوقيت
الزمني
لتنفيذ
الأن�شطة

الوقاية

الق�ضاء على كافة �أ�شكال العنف �ضد املر�أة والفتاة
الهدف الفرعي -1 :تنمية الوعى العام وت�صحيح اخلطاب الديني وتغيري الثقافة ال�شعبية من خالل برامج التوعية والتعليم والتدريب

خطط العمل التنفيذية لال�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة العنف �ضد املر�أة

108

اجتماعات لرعاية الأ�سرة يف جميع
الكنائ�س املحلية

11
تدريب الرائدات الريفيات (18000
رائدة) على تو�صيل الر�سائل اخلا�صة
بحقوق املر�أة والطفل

التعميم والإعالن عن الدليل اال�سرت�شادي
الطبي وتدريب الأطباء ومقدمي اخلدمة
عليه

ف�صول الرتبية الكن�سية(مدار�س الأحد)
جلميع املراحل (ح�ضانة -جامعة)بجميع
الكنائ�س املحلية

 10اجتماعات لرعاية ال�سيدات يف جميع
الكنائ�س املحلية

م

الأن�شطة املقرتحة

الهدف اال�سرتاتيجي:
املحور الرئي�سي:

2015
2016 -

2015

كوادر قادرة على تو�صيل الر�سائل اخلا�صة ن�سبة الرائدات الريفيات املدربات القادارت
بحقوق املر�أة والطفل �إىل الأ�سرة واملجتمع على تو�صيل الر�سائل اخلا�صة بحقوق املر�أة
والطفل من الإجمايل الكلي للرائدات
خا�صة بالريف

املجل�س
القومي
للمر�أة

الكنائ�س
املحلية

الكنائ�س
املحلية

ن�سبة توافر الدليل يف املن�ش�آت ال�صحية التي
تقدم خدمات مكافحة العنف �ضد املر�أة
ون�سبة الذين مت تدريبهم من مقدمى اخلدمة

وزارة ال�صحة وال�سكان

ن�سبة املنتظمني من الأطفال على ح�ضور
مدار�س الرتبية الكن�سية(مدرا�س الأحد)

ن�سبة ال�سيدات املواظبات على ح�ضوراالجتماعات.
-ن�سبة ال�سيدات املعنفات

-ن�سبة الأزواج املنتظمني باالجتماعات

الكنائ�س
املحلية

اجلهة
امل�ساندة

املجل�س
القومي
للمر�أة

�أطباء ومقدمي اخلدمة ال�صحية لديهم
الوعي الكاف بالدليل الطبي

�أجيال �سوية مقاومة للعنف

-2015
2020

�سيدات واعيات مبهارات التوا�صل اجليد مع
الآخر
�سيدات واعيات بحقوقهن وواجباتهن
�سيدات واعيات بكيفية التن�شئة ال�سوية
لأطفالهن مما يقي املجتمع من العنف
م�ستقبال

-2015
2020

م�ؤ�شرات الأداء
كمي  /نوعي
الكني�سة القبطية الأرثوذوك�سية
-2015
2020

املخرجات

�سيدات ورجال واعون ب�أهمية نبذ العنف
وخا�صة العنف املوجه �ضد املر�أة.

التوقيت
الزمني
لتنفيذ
الأن�شطة

الوقاية

600.000

150.000

عدم توافر امليزانيات

زيارات ميدانية
 متابعة �سجالت احل�ضور� -صور

و�ضع م�ؤ�شرات لقيا�س تطبيق
حقوق املر�أة والطفل �ضمن
ا�ستمارة الإ�شراف
(قرار رقم)60
و�ضع نظام �إ�شرايف على
الرائدات الريفيات لقيا�س مدى
قدرتهن على تو�صيل الر�سائل
من خالل مقابالت مع الأ�سرة
و�أفراد املجتمع

عدم الإنتظام

وجود ن�سبة عدم �إنتظام –
�إن�شغال امل�ستهدفني فى
موا�سم معينة

زيارات ميدانية
 متابعة �سجالت احل�ضور �صور -ت�سجيالت

�سبل املتابعة والتقييم

زيارات ميدانية
 متابعة �سجالت احل�ضور� -صور

معوقات التنفيذ

عدم وجود خم�ص�صات
مالية كافية

ممول من
تربعات
الأقباط

ممول من
تربعات
الأقباط

ممول من
تربعات
الأقباط

تكاليف
الأن�شطة
املقرتحة

الق�ضاء على كافة �أ�شكال العنف �ضد املر�أة والفتاة
الهدف الفرعي -1 :تنمية الوعى العام وت�صحيح اخلطاب الديني وتغيري الثقافة ال�شعبية من خالل برامج التوعية والتعليم والتدريب
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التوقيت
الزمني
لتنفيذ
الأن�شطة

الوقاية

تنظيم ور�شة عمل حول مناه�ضة العنف
والتمييز �ضد املر�أة ب�سبب الدين -
املعتقد -العرف  -العرق

عقد خم�س دورات تدريبية لطالب
املدار�س للتوعية بحقوق الطفل
ومناه�ضة العنف �ضد الأطفال ،وذلك
فى خم�س مدار�س �إبتدائية مبحافظة
�سوهاج

املجل�س القومي حلقوق الإن�سان

اجلهة امل�ساندة

معوقات التنفيذ

2017-2015

2015

�إعداد ور�شة العمل بح�ضور
عدد كافة اجلهات املعنية
واملنظمات املجتمع املدنى
املعنية بحقوق املر�أة

 5لقاءات ×  15م�شارك من
املدر�سني واالخ�صائيني
االجتماعيني من كل مدر�سة

املجل�س القومى للمر�أة،
منظمات املجتمع املدنى،
الوزارات املعنية

وزارة الرتبية والتعليم

التقارير الدورية،
ال�شكاوى املقدمة

التقرير والتو�صيات

اخلروج مبجموعة من التو�صيات ت�ساهم فى
تنمية الوعى بحقوق املر�أة ومناه�ضة العنف
والتمييز�ضد املر�أة

تنمية وعى الأطفال بحقوقهم وواجباتهم،
وتلقى ال�شكاوى اخلا�صة ب�إنتهاكات حقوق
الطفل ،وا�ستحداث �آلية تتيح للأطفال تقدمي
ال�شكاوى ب�أنف�سهم

يتحملها املجل�س
القومى حلقوق عدم امكانية تغطية كافة
املحافظات
الإن�سان بالتعاون
مع اليوني�سيف

تقرير عن كل لقاء،
واال�ستبيانات

رفع وعى املدر�سني واالخ�صائيني االجتماعيني
بحقوق الطفل ومناه�ضة العنف �ضد الأطفال.

وزارة الرتبية والتعليم

املجل�س القومى
حلقوق الإن�سان عدم امكانية تغطية كافة
املحافظات
بالتعاون مع
اليوني�سيف

ـ عدم تبنى و�سائل
ن�شر وتعزيز ثقافة حقوق الإن�سان ـ ن�شر �صورة
احتاد الإذاعة والتليفزيون،
يتحملها املجل�س الإعالم لق�ضايا حقوق
جمموعة الربامج الإذاعية غري منطية للتوعية بحقوق املر�أة ومناه�ضة
التقارير ،ا�ستطالعات
الإذاعات الرئي�سية واالقليمية،
القومى حلقوق الإن�سان،ومنها مناه�ضة
كافة �أ�شكال العنف والتمييز واال�ستغالل
املوجهة التى تُبث عرب عدة
الر�أى
وزارة الأوقاف ،املجل�س القومى
العنف والتمييز �ضد
الإن�سان
�ضدها - .تغيري املوروث الثقايف واالجتماعى
حمطات �إذاعية
للمر�أة ،منظمات املجتمع املدنى
املر�أة ب�شكل دائم.
اخلاطئ جتاه املر�أة.

املخرجات

م�ؤ�شرات الأداء
كمي  /نوعي

تكاليف
الأن�شطة
املقرتحة

�سبل املتابعة
والتقييم

الهدف الفرعي -1 :تنمية الوعى العام وت�صحيح اخلطاب الديني وتغيري الثقافة ال�شعبية من خالل برامج التوعية والتعليم والتدريب

 5دورات ×  20طالب فى
كل دورة تدريبية

2015

�إعداد جمموعة من الربامج الإذاعية
بهدف رفع م�ستوى وعى الر�أى العام
بق�ضايا حقوق الإن�سان ب�صفة عامة،
2020- 2015
ومناه�ضة العنف والتمييز �ضد املر�أة
ب�سبب الدين -املعتقد  -العرق  -العرف
ب�صفة خا�صة
عقد خم�سة لقاءات مع املدر�سني
والأخ�صائيني االجتماعيني لتنمية
الوعى بحقوق الطفل ومناه�ضة العنف
� 12ضد الأطفال وذلك فى خم�س مدار�س
ابتدائية مبحافظة �سوهاج

م

الأن�شطة املقرتحة

املحور الرئي�سي:

الهدف اال�سرتاتيجي:

الق�ضاء على كافة �أ�شكال العنف �ضد املر�أة والفتاة

خطط العمل التنفيذية لال�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة العنف �ضد املر�أة
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13

املخرجات

عدد الكتب الدرا�سية التى مت
تعديلها
ـ �إدماج ثقافة حقوق الإن�سان
 2020-2015ومناه�ضة العنف والتمييز
�ضد املر�أة فى املكون الدرا�سى
ب�إ�سلوب ب�سيط ي�سهل على
الطفل ا�ستيعابه.

التوقيت
الزمني
لتنفيذ
الأن�شطة

الوقاية

ا�ستبدال القيم ال�سلبية فى بع�ض املناهج
الدرا�سية بقيم �أخرى �إيجابية.

املجل�س القومي حلقوق الإن�سان

م�ؤ�شرات الأداء
كمي  /نوعي

تنفيذ لقاءات توعية حول العنف �ضد
املر�أة من منظور اخلطاب الدينى
ال�صحيح

ت�أهيل عدد  100من الدعاه والدعيات
ت�صحيح اخلطاب الدينى ال�صحيح
حلقوق املر�أة

وجود عدد  100من الدعاه
م�ؤ�شر نوعى تبنى امل�ستهدفني حقوق املر�أة
يناير 2015
والدعيات لديهم القدره على
من منظور دينى �صحيح  -م�ؤ�شر كمى -
حتى دي�سمرب
تو�صيل املعلومات الدينة
وجود عدد  500لقاء توعية
2015
ال�صحية حول حقوق املر�أة
وجو د عدد  1100م�ستفيد مت م�ؤ�شر كمى  :وجود عدد  1100م�ستفيد مت
توعيتهم باملفاهيم الدينية ال�صحيحة
يوليو 2015حتى توعيتهم باملفاهيم الدينية
دي�سمرب  2016ال�صحيحة التى حترم العنف م�ؤ�شر كيفى  :ا�ستطالع ر�أى احل�ضور مبدى
�ضد املر�أة
ت�أثري التوعية علية

امل�ؤ�س�سة امل�صرية لتنمية الأ�سرة

املجل�س القومى للمر�أة
وزارة الأوقاف

املجل�س القومى للمر�أة
وزارة الأوقاف

وزارة ال�شباب ،وزارة التعليم
العاىل ،الهيئة العامة
لال�ستعالمات

وزارة الرتبية والتعليم

اجلهة امل�ساندة

90.000

تقارير �شهرية وتقرير
كل � 6شهور

عدم وجود متويل

200.000

التقارير الدورية،
اال�ستبيانات،
ا�ستطالعات الر�أى

عدم ورود موافقات وزارة تقارير �شهرية وتقرير
كل � 6شهور
الت�ضامن

يتحملها املجل�س
القومى حلقوق
الإن�سان

يتحملها املجل�س
القومى حلقوق
الإن�سان

معوقات التنفيذ

التقارير الدورية،
ا�ستطالعات الر�أى،
اال�ستبيانات

تكاليف
الأن�شطة
املقرتحة

�سبل املتابعة
والتقييم

الهدف الفرعي -1 :تنمية الوعى العام وت�صحيح اخلطاب الديني وتغيري الثقافة ال�شعبية من خالل برامج التوعية والتعليم والتدريب

عدد الدورات التدريبية:
تنظيم دورات تدريبية لل�شباب حتت 18
تنمية الوعى لدى ال�شباب بثقافة حقوق
دورة تدريبية كل �شهر.
2018 - 2015
�سنة للتوعية بحقوقهم وواجباتهم،
ـ عدد املتدربني  25 :متدرب الإن�سان ومناه�ضة العنف �ضد املر�أة والطفل
ومناه�ضة العنف �ضد املر�أة والطفل
فى كل دورة تدريبية

مراجعة م�ضمون الكتب املدر�سية يف
مرحلتي التعليم الأ�سا�سي والثانوي
ب�شعبه املختلفة العام والفني مبا
يتما�شي مع مفاهيم وحقوق الإن�سان
امل�ساواة – العدالة – احلرية -
 12الت�سامح،حقوق املر�أة والطفل

م

الأن�شطة املقرتحة

املحور الرئي�سي:

الهدف اال�سرتاتيجي:

الق�ضاء على كافة �أ�شكال العنف �ضد املر�أة والفتاة

خطط العمل التنفيذية لال�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة العنف �ضد املر�أة

حمور الوقاية

اجمللس القومي للمرأة

111

خطط العمل التنفيذية

املخرجات

ندوات ل�سيدات املنازل مبراكز املحافظات
امل�ستهدفة لرفع الوعي ب�أهمية التعليم
املجتمعي.
�إعادة تكوين وتفعيل جلان التعليم التطوعية
داخل املحافظات للقيام بدور يف جمابهة
العنف �ضد الفتيات والأمهات(اقرتحت
وزارة الرتبية والتعليم بان يتم الغا�ؤه النه ال
يوجد جلان تطوعية تخ�ص وزارة الرتبية
والتعليم)
2016-2015

2016-2015

م�ؤ�شرات الأداء
كمي  /نوعي

تكوين جلان التعليم التطوعية مبواقع
املدار�س املجتمعية بن�سبة %25

�سيدات لديهم معرفة بفكرة التعليم
املجتمعي.

عدد اللجان التطوعية التي مت ت�شكيلها
مبواقع املدار�س املجتمعية

وزارة الرتبية والتعليم

250.000

320.000

300.000

1.500.000

عدد ال�سيدات امل�شاركني

اجلمعيات الأهلية

وزارة الرتبية والتعليم

اجلهة امل�ساندة

تكاليف
الأن�شطة
املقرتحة

اجلمعيات الأهلية ووزارة الرتبية
والتعليم

عدد ور�ش العمل التي متت
عدد امل�شاركني

عدد الدورات التدريبية التي متت
عدد املتدربني من كل فئة.

املجل�س القومى للطفولة والأمومة
دورات تدريبية للموجهني واملدر�سني
والأخ�صائيني االجتماعيني بوزارة الرتبية
والتعليم ملناه�ضة العنف يف املدار�س
وجود مدر�سني و�أخ�صائيني مدربني على
(اقرتحت وزارة الرتبية والتعليم دمج هذا
مواجهة العنف فى املدار�س.
2016-2015
الن�شاط مع الن�شاط اخلا�ص بت�أهيل
زيادة وعي املتدربني.
الأخ�صائيني االجتماعيني وتدريبهم على
ال�صحة النف�سية اخلا�صة بوزارة الرتبية
والتعليم وذلك لتوحيد جهود كافة اجلهات)

التوقيت
الزمني
لتنفيذ
الأن�شطة

الوقاية

معوقات
التنفيذ

100 X

100 X

امل�شاركني
عددـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـــــ
امل�ستهدف

امل�ستهدف

100 X

عدد الور�ش التى متت
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 100 X
امل�ستهدف
امل�شاركني
100 X
عددـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـــــ

امل�ستهدف
اختبار قبلي وبعدى للوقوف على
معدل زيادة الوعى

عدد الدورات التى متت
ـــــــــــــــــــــــــــــ
امل�ستهدف
املتدربني
عدد ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ــــــ

�سبل املتابعة والتقييم

الهدف الفرعي -1 :تنمية الوعى العام وت�صحيح اخلطاب الديني وتغيري الثقافة ال�شعبية من خالل برامج التوعية والتعليم والتدريب

قيادات طبيعية مدربني على �أهمية
ور�ش عمل للقيادات الطبيعية لرفع الوعي
ب�أهمية التعليم املجتمعي مبراكز املحافظات  2016-2015التعليم املجتمعي ودوره يف خف�ض الفجوة
14
النوعية يف التعليم الأ�سا�سي
امل�ستهدفة

م

الأن�شطة املقرتحة

املحور الرئي�سي:

الهدف اال�سرتاتيجي:

الق�ضاء على كافة �أ�شكال العنف �ضد املر�أة والفتاة

خطط العمل التنفيذية لال�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة العنف �ضد املر�أة

112

عقد لقاءات مع الأطفال يف املحافظات
املختلفة للتعريف بحقوق الطفل

وزارة الرتبية والتعليم الإدارات
التعليمية
وزارة الثقافة

الوزارات املختلفة
اجلمعيات الأهلية

320.000

800.000

360.000

عدد اللقاءات التي مت عقدها مع
الأطفال
عدد الأطفال الذين مت رفع وعيهم

عدد ور�ش العمل
عدد امل�شاركني
عدد الفئات امل�شاركة وت�صنيفها

وزارة الداخلية ووزارة العدل
النيابة العامة

رفع وعي التالميذ بحقوقهم وواجباتهم
 2016-2015واليات امل�ساندة التي ميكنهم اللجوء
اليها عند احلاجة

وجود عدد من افراد املجتمع
ور�ش عمل لرفع وعي �أفراد املجتمع الأهلى
وامل�سئولني احلكوميني والعاملني
وامل�سئولني احلكوميني والعاملني باجلمعيات
2016-2015
باجلمعيات الأهلية على �إدراك ومعرفة
الأهلية ب�أهمية الإبالغ عن حاالت العنف
تامه ب�أهمية االبالغ عن حاالت العنف.
والتحر�ش والإعتداء اجلن�سي

وجود عدد من العاملني بوزارة الداخلية
دورات تدريبية حول جرائم الإجتار بالب�شر
 – 14جرائم العنف �ضد املر�أة للعاملني بوزارة  2020-2015ووزارة العدل والنيابة مدربني على
جرائم االجتار بالب�شر
بالداخلية ووزارة العدل والنيابة العامة.

عدد الدورات التدريبية التي مت
تنظيمها
عدد العاملني بالداخلية والنيابة
الذين مت رفع كفائتهم يف جرائم
العنف

380.000

عقد ندوات للأطفال باملدار�س (ترى وزارة
الرتبية والتعليم �أن هذا الن�شاط مكرر
باالن�شطة اخلا�صة بالوزارة)

املجل�س القومى للطفولة والأمومة

رفع وعي التالميذ بحقوقهم وواجباتهم
 2016-2015و�آليات امل�ساندة التي ميكنهم اللجوء
�إليها عند احلاجة.

املخرجات

م�ؤ�شرات الأداء
كمي  /نوعي

اجلهة امل�ساندة

تكاليف
الأن�شطة
املقرتحة

وزارة الرتبية والتعليم

التوقيت
الزمني
لتنفيذ
الأن�شطة

الوقاية

معوقات
التنفيذ

100 X

�إختبار قبلي وبعدي  -مقابلة
الأطفال ب�صفة دورية.

امل�ستهدف
�أختبار قبلي وبعدي
متت
100 X
التيـ ـ
الور�شـ ـ ـ ـ ـ ـ
عدد ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ــــــ
امل�ستهدف
عدد امل�شاركني
100 X
ــــــــــــــــــ
امل�ستهدف
تقارير �شهرية عن حاالت العنف
التي مت الإبالغ عنها.

امل�ستهدف
تق�سيم الأطفال طبق�أ للم�ستوي
التعليمي وعمل �أختبارات قبلية
وبعدية منا�سبة لكل مرحلة
تعليمية
عدد الدورات التي متت
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 100 X
امل�ستهدف
املتدربني
100 X
عددـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـــــ

الندواتـ
عدد ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـــــ
امل�ستهدف
أطفالـ
عدد ـ ـا ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ــــــ

100 X

�سبل املتابعة والتقييم

الهدف الفرعي -1 :تنمية الوعى العام وت�صحيح اخلطاب الديني وتغيري الثقافة ال�شعبية من خالل برامج التوعية والتعليم والتدريب

عدد الندوات التي متت لأطفال
املدار�س
عدد الأطفال الذين مت رفع وعيهم
بحقوق الطفل

م

الأن�شطة املقرتحة

املحور الرئي�سي:

الهدف اال�سرتاتيجي:

الق�ضاء على كافة �أ�شكال العنف �ضد املر�أة والفتاة

خطط العمل التنفيذية لال�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة العنف �ضد املر�أة

حمور الوقاية

اجمللس القومي للمرأة

113

خطط العمل التنفيذية

تدريب وت�أهيل الأخ�صائيات  /الأخ�صائيني
االجتماعيني يف املدار�س لتوعية الطلبة
والطالبات عن كافة �أ�شكال العنف �ضد الفتاه
وكيفية مواجهته (تقرتح وزارة الرتبية والتعليم
دمج هذا الن�شاط مع �أن�شطة الرتبية والتعليم)

تدريب وت�أهيل الكوادر من اجلهات التي لها
تعامل مبا�شر مع الأطفال من جمعيات /مراكز/
مدار�س لتوعية الأطفال ملواجهة العنف �ضد
املر�أة با�ستخدام مواد وو�سائل التوعية التي مت
ت�صميمها

ت�صميم مواد  /و�سائل توعية متنوعة ومنا�سبة
لتوعية الأطفال عن العنف �ضد املر�أة وكيفية
 15مكافحته مع ن�شره على م�ستوى جميع اجلهات
امل�شاركة فى اخلطة ومنها وزارة الرتبية والتعليم
(تقرتح وزارة الرتبية والتعليم �ضم الأن�شطة
ذات طابع واحد حتت ن�شاط واحد مبعرفة
املجل�س القومى للمر�أة لتوحيد اجلهود)

م

الأن�شطة املقرتحة

املحور الرئي�سي:

الهدف اال�سرتاتيجي:

عامني

عام

عدد الكوادر التي مت تدريبها
توافر كوادر مدربة لتوعية الأطفال
وزارة الرتبية والتعليم،
مدى قدرة الكوادر التي مت تدريبها على
با�ستخدام
ملواجهة العنف �ضد املر�أة
توعية الأطفال با�ستخدام و�سائل/مواد اجلمعيات الأهلية  -جهة مانحة 500.000
مواد وو�سائل التوعية التي مت ت�صميمها
التوعية التي مت ت�صميمها

عدد مواد  /و�سائل التوعية التي مت
ت�صميمها

وزارة الثقافة  -جهة مانحة

وزارة الرتبية والتعليم  -جهة
مانحة

معوقات
التنفيذ

�سبل املتابعة
والتقييم

400.000

ال يوجد

ال يوجد

و�ضع نظام متابعة
مب�ؤ�شرات قابلة القيا�س

و�ضع م�ؤ�شرات لقيا�س
عدم املقدرة على
النتائج املخططة من
التعاون مع وزارة
التدريب
الرتبية والتعليم
ت�صميم نظام متابعة
( 600.000وزارة الرتبية
بالإدارات التعليمية
والتعليم ترحب ب�أى
ملتابعة توعية الطالبات
تعاون مع �أى جهة)
باملدار�س

مواد  /و�سائل توعية متنوعة ومنا�سبة
لتوعية الأطفال عن العنف �ضد املر�أة
وكيفية مكافحته

اجلهة امل�ساندة

عامني

مركز و�سائل االت�صال املالئمة من �أجل التنمية (�أكت)

املخرجات

م�ؤ�شرات الأداء
كمي  /نوعي

تكاليف
الأن�شطة
املقرتحة

عدد الأخ�صائيني االجتماعيني الذين
مت تدريبهم
عدد املدار�س التي يتوافر بها
توافر كوادر مدربة من الأخ�صائيني
االجتماعيني باملدار�س قادرين على �أخ�صائيني اجتماعيني لديهم القدرة
توعية الفتيات وت�أهيلهن للت�صدي لكافة على توعية الفتيات للت�صدي للعنف
�أ�شكال العنف القائم على �أ�سا�س النوع الأخ�صائيني االجتماعيني باملدار�س
لديهم القدرة على توعية الفتيات
للت�صدي لكافة �أ�شكال العنف

التوقيت
الزمني
لتنفيذ
الأن�شطة

الوقاية

الهدف الفرعي -1 :تنمية الوعى العام وت�صحيح اخلطاب الديني وتغيري الثقافة ال�شعبية من خالل برامج التوعية
والتعليم والتدريب

الق�ضاء على كافة �أ�شكال العنف �ضد املر�أة والفتاة

خطط العمل التنفيذية لال�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة العنف �ضد املر�أة
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تعزيز دور و�سائل الإعالم يف ترويج ال�صورة غري
النمطية للمر�أة ومناه�ضة العنف �ضد املر�أة
وو�ضع خطة �إعالمية �شاملة

و�ضع وتـنـفـيـذ بـرامج تـوعـية مـجتـمعيـة حول
الـعنف �ضد املــر�أة واثـ ــاره ع ــلى ال ـ ـف ــرد
والأ�سرة واملجتمع

ت�صميم وتنفيذ برامج تعريفية حول اخلدمات
املتوفرة للعنف �ضد املر�أة

تدريب الإعالميني حول �آليات مناه�ضة العنف
�ضد املر�أة

 15تـ ـف ـعـ ـيـل دور رجــال ال ــدين وتـعـزيز قـدراتـهم
املهنية فيما يتعلق مب ـنــاهـ�ضــة ال ـعـنف �ضد
املر�أة من خالل ور�شة توعية وبرامج تدريبية

م

الأن�شطة املقرتحة

املحور الرئي�سي:

الهدف اال�سرتاتيجي:

عامني

عامني

عامني

� 3أعوام

� 5أعوام

التوقيت
الزمني
لتنفيذ
الأن�شطة

الوقاية

عدد رجال الدين الذين مت ت�أهيلهم
خطط وزارة الأوقاف ملناه�ضة العنف
�ضد املر�أة
مدى قدرة رجال الدين على توعية
املجتمع ملناه�ضة العنف �ضد املر�أة

خطة �إعالمية متوفرة

توافر برامج تعريفية حول اخلدمات
املتوفرة للعنف �ضد املر�أة

�أ�صبح لدى الإعالميني القدرة واملهارة
على مناه�ضة العنف �ضد املر�أة

رجال الدين �أ�صبح لديهم القدرة
املهنية لتوعية املجتمع ملناه�ضة العنف
�ضد املر�أة

توافر خطة �إعالمية ملناه�ضة العنف
�ضد املر�أة

زيادة وعى املجتمع حول العنف �ضد
املر�أة و�أثاره على الفرد والأ�سرة
واملجتمع

مدى وعى �أفراد املجتمع بالعنف �ضد
املر�أة
عدد برامج التوعية التي مت تنفيذها

املجل�س القومى للمر�أة  -جهة
مانحة

250.000

عدم و�ضع ق�ضايا
و�ضع نظام متابعة
 300.000املر�أة على اخلريطة
مب�ؤ�شرات قابلة القيا�س
الإعالمية

العادات والتقاليد
التي ت�سيطر على
املجتمع

قطاع الإعالم  -جهة مانحة

وزارة الأوقاف  -جهة مانحة

400.000

العادات والتقاليد
التي ت�سيطر على
املجتمع

عدم و�ضع ق�ضايا
 200.000املر�أة على اخلريطة
الإعالمية

400.000

و�ضع نظام متابعة
مب�ؤ�شرات قابلة القيا�س

و�ضع نظام متابعة
مب�ؤ�شرات قابلة القيا�س

قطاع الإعالم ،املجل�س القومي
للمر�أة  -جهة مانحة

املجل�س القومي للمر�أة  -جهة
مانحة

العادات والتقاليد
التي ت�سيطر على
املجتمع

اجلهة امل�ساندة

و�ضع نظام متابعة
مب�ؤ�شرات قابلة القيا�س

مركز و�سائل االت�صال املالئمة من �أجل التنمية (�أكت)

املخرجات

م�ؤ�شرات الأداء
كمي  /نوعي

تكاليف
الأن�شطة
املقرتحة

معوقات
التنفيذ

�سبل املتابعة
والتقييم

الهدف الفرعي -1 :تنمية الوعى العام وت�صحيح اخلطاب الديني وتغيري الثقافة ال�شعبية من خالل برامج التوعية
والتعليم والتدريب

الق�ضاء على كافة �أ�شكال العنف �ضد املر�أة والفتاة

خطط العمل التنفيذية لال�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة العنف �ضد املر�أة

حمور الوقاية

اجمللس القومي للمرأة

115

خطط العمل التنفيذية

2

1

م

درا�سة و�ضع �آلية حل�صر كافة البيانات
اخلا�صة بوقائع العنف �ضد املر�أة والأحكام
ال�صادرة فيها �إح�صائي ًا لر�صد �أهم
�أ�سبابها امل�ؤدية للعنف �إجتاهها و�إفراغ
ذلك �ضمن منظومة الأداء الأمنى لتوقى
الأ�سباب امل�ؤدية للعنف

التن�سيق مع مركز بحوث ال�شرطة لتحليل
الظاهرة بالتعاون مع امل�ؤ�س�سات املعنية
بالدولة (احلكومية وغري احلكومية)

�إجراء درا�سات وبحوث ميدانية لتقييم
ت�أثري تنفيذ ا�سرتاتيجية العنف �ضد املر�أة

�إجراء درا�سة وطنية حول مدى انت�شار
العنف والتكلفة االقت�صادية الناجمة عنه
لعدد � 22ألف �أ�سرة

الأن�شطة املقرتحة

املحور الرئي�سي:

الهدف اال�سرتاتيجي:

2015

2016-2015

2020-2015

2016-2015

التوقيت
الزمني لتنفيذ
الأن�شطة

الوقاية

 عدد الدرا�سات املو�ضوعات التي ت�شملهاالدرا�سات

قاعدة بيانات موحدة تعك�س الواقع
الفعلي ل�صور العنف �ضد املر�أة

وزارة العدل
املجل�س القومي للمر�أة
املجل�س القومي للطفولة والأمومة
منظمات املجتمع املدين

ح�صر كافة �صور العنف على
م�ستوى اجلمهورية

درا�سة حول �أ�سباب العنف �ضد
املر�أة

اجلهاز املركزي للتعبئة العامة
والإح�صاء

UNFPA

اجلهاز املركزي للتعبئة العامة
والإح�صاء -

 االنتهاء من درا�سة علمية موثقةاملركز القومي للبحوث االجتماعية
 تو�صيات حول �سبل التغلب علىواجلنائية
الظاهرة

وزارة الداخلية

درا�سات دورية

درا�سة وطنية حول العنف

وزارة ال�شباب
 الدرا�سة الوطنية -عدد الأ�سر املغطاة بالدرا�سة

املخرجات

م�ؤ�شرات الأداء
كمي  /نوعي

اجلهة امل�ساندة

نتائج الدرا�سات وارتباطها
بتنفيذ �أهداف اال�سرتاتيجية

عدم الإبالغ
عن جميع
الوقائع

من خالل املنظومة القانونية
والفنية اخلا�صة بذلك

�صعوبة
احل�صول على
بيانات حول ر�صد نتائج الدرا�سة مع الواقع
بع�ض �صور الفعلي من خالل حاالت البالغ
العنف كزواج
القا�صرات

3.000.000

2.500.000

تقارير �شهرية وربع �سنوية
و�سنوية

تكاليف
الأن�شطة
املقرتحة

معوقات
التنفيذ

�سبل املتابعة والتقييم

الهدف الفرعي -2 :حتليل الظاهرة من اجلانب الأجتماعي والإقت�صادى لو�ضع برامج وخطط التعامل مع �أ�صل وجذور امل�شكلة ومتكني
املر�أة من جتنب العنف

الق�ضاء على كافة �أ�شكال العنف �ضد املر�أة والفتاة

خطط العمل التنفيذية لال�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة العنف �ضد املر�أة
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�إجراء ابحاث عن ظاهرة التحر�ش
اجلن�سي وباقي �أنواع العنف املمار�س �ضد
املر�أة والفتاة والتلميذة/والتلميذ والطفلة/
والطفل و�آليات مواجهتها وذلك مبعرفة
الطالب/التالميذ ومن قبل اخلرباء
واملراكز البحثية التابعة لوزارة الرتبية
والتعليم وذلك ب�إ�شراك التالميذ فى هذه
البحوث عن طريق عملهم لأبحاث تخ�ص
ظاهرة العنف الأ�سرى
التو�سع يف وجود ف�صول للأطفال يف
 3ظروف �صعبة مع عمل مناهج خا�صة بهذه
الفئة وهي عبارة عن موديوالت �صغرية
حتتوى على بع�ض املعارف الب�سيطة من
خالل ت�شجيع اجلمعيات على فتح ف�صول
للأطفال حيث �أن عدد اجلمعيات التي
تعمل حتت �إ�شراف الوزارة  30جمعية فقط
على م�ستوى اجلمهورية يف  10حمافظات
وذلك �سوف يتم مب�ساعدة وزارة الداخلية
بزيادة  20جمعية �سنوي ًا تعمل يف هذا
املجال لت�صل بحلول � 2020إىل  130جمعية
بالـ 27حمافظة

م

الأن�شطة املقرتحة

املحور الرئي�سي:

الهدف اال�سرتاتيجي:

2020/2019

2016/2015

2020/2019

2016/2015

التوقيت
الزمني لتنفيذ
الأن�شطة

الوقاية

التقليل من عدد الأطفال يف ظروف
�صعبة

�أبحاث خمتلفة بخ�صو�ص �أنواع
العنف املختلفة �ضد املر�أة ب�شكل
عام و�ضد التلميذة  /الطالبة /
الطفلة ب�شكل خا�ص

املخرجات

زيادة �أعداد اجلمعيات الداعمة
لهذا امل�شروع والتو�سع يف باقي
املحافظات

 عدد الأبحاث املنفذة التي مت�إجرا�ؤها
 زيادة الوعي بق�ضايا العنف التيمتار�س �ضد املر�أة/الفتاة/
الطالبة/التلميذة وكيفية مواجهتها
واحلد منها

وزارة الرتبية والتعليم

م�ؤ�شرات الأداء
كمي  /نوعي

وزارة الت�ضامن االجتماعي
وزارة الداخلية
املجتمع املحلى

املجل�س القومي للمر�أة لتقدمي
الدعم الفنى

تتكفل
عدم وجود متابعة من خالل وزارة الت�ضامن
اجلمعيات
ح�صر دقيق االجتماعى بالتعاون مع الرتبية
بالتكلفة
والتعليم
اخلا�صة ب�إن�شاء لأعداد الأطفال
الف�صول

متابعة دورية لعينات ع�شوائية
من املدار�س واخذ ر�أىالعاملني
عدم التطبيق
بالتعليم والتالميذ عن طريق
من ميزانية
الفعال �أو عدم
ا�ستمارة او ا�ستبيان
املراكز البحثية
�أخذ املو�ضوع
حتليل الأبحاث التي متت من
التابعة للوزارة
بجدية
قبل املراكز البحثية املتخ�ص�صة
وغريها

اجلهة امل�ساندة

تكاليف
الأن�شطة
املقرتحة

معوقات
التنفيذ

�سبل املتابعة والتقييم

الهدف الفرعي -2 :حتليل الظاهرة من اجلانب الأجتماعي والإقت�صادى لو�ضع برامج وخطط التعامل مع �أ�صل وجذور امل�شكلة ومتكني
املر�أة من جتنب العنف

الق�ضاء على كافة �أ�شكال العنف �ضد املر�أة والفتاة

خطط العمل التنفيذية لال�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة العنف �ضد املر�أة

حمور الوقاية

اجمللس القومي للمرأة
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خطط العمل التنفيذية

دورات ال للعنف �ضد املر�أة

دورات تدريبيه فى جمال ال�صحة
الإجنابية و�صحة املراهقات

�إن�شاء نظام �صحي لر�صد حاالت العنف
5
�ضد املر�أة  -ت�صميم برنامج اليكرتونى

4

م

الأن�شطة املقرتحة

املحور الرئي�سي:

الهدف اال�سرتاتيجي:

املخرجات

املجل�س القومي للمر�أة

م�ؤ�شرات الأداء
كمي  /نوعي

خالل 2015

وجود نظام �صحي جلمع البيانات
عن العنف �ضد املر�أة وحتليلها
لإتخاذ الإجراءات املنا�سبة
ن�سبة حاالت العنف �ضد املر�أة التي
مت عمل ر�صد لها

وزارة ال�صحة وال�سكان

 توعية الفتيات بالتغرياتالف�سيولوجية والنف�سية فى مرحلة
طوال العام ملدة 3
املراهقة
�سنوات
 توجيه بع�ض الن�صائح الطبية  -م�شاركة عدد الإناث  2700فتاة.تنفذ الدورة
التى يجب �إتباعها فى هذه املرحلة -ذى االحتياجات اخلا�صة 300
الواحدة يف ثالث
 التوعية بخطورة الزواج املبكر�أيام
 العمل على احلد من ظاهرة ختانالإناث
 م�ساعدة الفتيات ملمار�سة حقوقهايف مواجهة العنف
تنفذ الدورة على
 تغري املوروث الثقايف املناه�ضيومني لعدد 27
 3500فتاة من ع�ضوات اندية الفتاة
حلقوق املر�أة
حمافظة مدة
 تنفيذ م�سابقة يف ر�سومات التيالتنفيذ ثالث
تعرب من خاللها الفتيات على
�سنوات
�أ�شكال العنف �إىل تتعر�ض لها

التوقيت
الزمني لتنفيذ
الأن�شطة

الوقاية

املجل�س القومي للمر�أة

جمعية املر�شدات امل�صرية
وزارة الأوقاف

وزارة العدل ووزارة ال�صحة
واجلمعيات الأهلية واملجل�س
القومى للمر�أة

اجلهة امل�ساندة

200.000

رف�ض بع�ض
املعنفات
الإدالء
بالبيانات

 مدى االقبال على الدورات منالفتيات
 ك�سر حاجز ال�صمت يفالتعبري عن املواقف التي حتدث
للفتيات من خالل املجموعات
 -تقيم متابع الدورة

ا�ستخراج تقارير �شهرية  /ربع
�سنوية  /ن�صف �سنوية � /سنوية

288.800
�سنوي ًا

338.800
�سنويا

اختبار قبلى وبعدى للتعرف على
مدى تغري املعلومات واحل�صول
على املعلومة ال�صحيحة

تكاليف
الأن�شطة
املقرتحة

معوقات
التنفيذ

�سبل املتابعة والتقييم

الهدف الفرعي -2 :حتليل الظاهرة من اجلانب الأجتماعي والإقت�صادى لو�ضع برامج وخطط التعامل مع �أ�صل وجذور امل�شكلة ومتكني
املر�أة من جتنب العنف

الق�ضاء على كافة �أ�شكال العنف �ضد املر�أة والفتاة

خطط العمل التنفيذية لال�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة العنف �ضد املر�أة
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�إعداد تقرير �سنوى يتناول ر�صد وحتليل
الأو�ضاع االجتماعية واالقت�صادية فى
املجتمع ومن �ضمنها انتهاكات حقوق املر�أة
والطفل.

عقد م�ؤمتر دوىل حول تعزيز حقوق الن�ساء
والفتيات يف مناطق النزاعات امل�سلحة

 6تنظيم ور�شة عمل حول حقوق املر�أة على
هام�ش امللتقى ال�سنوى للمجتمع املدنى
حتت عنوان املواطنة وحقوق الإن�سان

م

الأن�شطة املقرتحة

املحور الرئي�سي:

الهدف اال�سرتاتيجي:

2015

تقدمي املقرتحات والتو�صيات فى
هذا ال�صدد �إىل اجلهات
املخت�صة.

جامعة الدول العربية،
الفرنكوفونية ،اليون�سكو

منظمات املجتمع املدنى املعنية
بحقوق املر�أة

يتحملها
املجل�س
امكانية عدم تفاعل �أجهزة
القومى حلقوق
التقرير والتو�صيات
الدولة بال�شكل الكافى مع
الإن�سان
التو�صيات التى يطرحها املجل�س
بالتعاون مع
ال�شركاء

�إعداد التقرير
والتو�صيات

يتحملها
امكانية عدم تفاعل �أجهزة
املجل�س
الدولة بال�شكل الكافى مع
القومى حلقوق
التو�صيات التى يطرحها املجل�س
الإن�سان

معوقات التنفيذ

املجل�س القومى للمر�أة ،املركز
القومى للبحوث االجتماعية
واجلنائية ،الهيئة العامة
لال�ستعالمات ،اجلهاز املركزي
للتعبئة العامة والإح�صاء

اجلهة امل�ساندة

تكاليف
الأن�شطة
املقرتحة

�سبل املتابعة
والتقييم

عدم توافر البيانات واملعلومات
يتحملها
واالح�صاءات.
التقارير الدورية،
املجل�س
ـ �إمكانية عدم تفاعل �أجهزة
ا�ستطالعات الر�أى
القومى حلقوق
الدولة بال�شكل الكافى مع
الإن�سان
التو�صيات التى يطرحها املجل�س.

املجل�س القومي حلقوق الإن�سان

م�ؤ�شرات الأداء
كمي  /نوعي

ر�صد وتوثيق وحتليل الأو�ضاع
االجتماعية واالقت�صادية فى
املجتمع ومن �ضمنها انتهاكات
�إ�صدار تقرير �سنوى عن حالة
حقوق املر�أة والطفل،ن�سبة
حقوق الإن�سان فى م�صر ون�شاط
االنتهاكات.
املجل�س.
ـ تقدمي املقرتحات والتو�صيات فى
هذا ال�صدد �إىل اجلهات املخت�صة.

املخرجات

تقدمي املقرتحات والتو�صيات فى
هذا ال�صدد �إىل اجلهات
يناير 2015 -
املخت�صة.

عمل �سنوى

التوقيت
الزمني
لتنفيذ
الأن�شطة

الوقاية

الهدف الفرعي -2 :حتليل الظاهرة من اجلانب الأجتماعي والإقت�صادى لو�ضع برامج وخطط التعامل مع �أ�صل وجذور امل�شكلة ومتكني
املر�أة من جتنب العنف

الق�ضاء على كافة �أ�شكال العنف �ضد املر�أة والفتاة

خطط العمل التنفيذية لال�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة العنف �ضد املر�أة

حمور الوقاية

اجمللس القومي للمرأة
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خطط العمل التنفيذية

6

م

تنظيم الزيارات امليدانية لل�سجون بهدف
تفقد �أحوال ال�سجناء وال�سجينات

ا�ستكمال الزيارات امليدانية لدور رعاية
كبار ال�سن (امل�سنات  -امل�سنني)

عمل ب�صورة عدد الزيارات  12 :زيارة مبوجب
دورية
زيارة كل �شهر ـ ال�شكاوى املقدمه

2015

التعرف على �شكواهم واخلدمات
املقدمة لهم .و�إعداد تقرير عن
�أو�ضاعهم االجتماعية وال�صحية،
وتقدمي التو�صيات واملقرتحات
للجهات املعنية

التعرف على طبيعة اخلدمات
عدد الزيارات ،ال�شكاوى املقدمه االجتماعية وال�صحية املقدمه لتك
الفئة وتلقى ال�شكاوى

منظمات املجتمع املدنى املعنية
بحقوق كبار ال�سن

املجل�س
القومى حلقوق
الإن�سان

التقاريرالدورية،
تنائج الزيارات

�إعداد التقارير،
تنائج الزيارات

عدم �إمكانية تنظيم زيارات
يتحملها
املجل�س مفاجئة بدون احل�صول على �إذن التقارير الدورية،
القومى حلقوق م�سبق من النيابة العامة �أو وزارة نتائج الزيارات
الداخلية
الإن�سان

عدم �إمكانية تغطية كافة
حمافظات اجلمهورية

املجل�س
عدم �إمكانية تغطية كافة
القومى حلقوق
حمافظات اجلمهورية،وخوف
الإن�سان
بع�ض الأطفال الإدالء ببيانات
بالتعاون مع
ومعلومات عن تعر�ضهم للعنف
اليوني�سيف

ا�ستكمال الزيارات امليدانية للم�ؤ�س�سات
العقابية لرعاية الأحداث

تفقد �أحوال الأحداث والتعرف على
�شكواهم والوقوف على طبيعة
اخلدمات املقدمة لهم
ـ عدد الزيارات  12 :زيارة مبوجب
 �إعداد تقرير مف�صل عنزيارة كل �شهر
2016 - 2015
�أو�ضاعهم االجتماعية وال�صحية
ـ ال�شكاوى املقدمه
تقدمي التو�صيات واملقرتحاتللجهات املعنية

املجل�س القومي حلقوق الإن�سان

اجلهة امل�ساندة

معوقات التنفيذ

التقارير ،تنائج
الزيارات

املخرجات

م�ؤ�شرات الأداء
كمي  /نوعي

تكاليف
الأن�شطة
املقرتحة

�سبل املتابعة
والتقييم

تفقد �أحوال الأطفال الأيتام
والتعرف على �شكواهم والوقوف ـ عدد الزيارات  12 :زيارة مبوجب
زيارة كل �شهر
تنظيم زيارات ميدانية لدور رعاية الأيتام  2016 - 2015على طبيعة اخلدمات املقدمة
ـ ال�شكاوى املقدمه
لهم،وتقدمي التو�صيات واملقرتحات
للجهات املعنية

التوقيت
الزمني
لتنفيذ
الأن�شطة

الوقاية

الهدف الفرعي -2 :حتليل الظاهرة من اجلانب الأجتماعي والإقت�صادى لو�ضع برامج وخطط التعامل مع �أ�صل وجذور امل�شكلة ومتكني
املر�أة من جتنب العنف

املجل�س
ـ عدم �إمكانية تغطية كافة
القومى حلقوق
حمافظات اجلمهورية- .خوف
الإن�سان
بع�ض الأطفال الإدالء ببيانات
بالتعاون مع
ومعلومات عن تعر�ضهم للعنف.
اليوني�سيف

الأن�شطة املقرتحة

املحور الرئي�سي:

الهدف اال�سرتاتيجي:

الق�ضاء على كافة �أ�شكال العنف �ضد املر�أة والفتاة

خطط العمل التنفيذية لال�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة العنف �ضد املر�أة
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تنظيم ور�شة عمل لعر�ض نتائج الدرا�سة

2018

التوقيت
الزمني
لتنفيذ
الأن�شطة

الوقاية

تنظيم ور�شة عمل لعر�ض نتائج الزيارات
امليدانية لدور رعاية كبار ال�سن ،ودرا�سة
مدى جدوى �إن�شاء جمل�س قومى لكبار
ال�سن�،أواالكتفاء بتطوير امل�ؤ�س�سات املعنية
القائمة بالفعل
2015

�إعداد درا�سة تتناول الأبعاد النف�سية
واالجتماعية واجلنائية املرتتبة على تعر�ض
2017-2015
6
الن�ساء للعنف والتمييز ب�سبب الدين -
املعتقد  -العرف  -العرق

م

الأن�شطة املقرتحة

املحور الرئي�سي:

الهدف اال�سرتاتيجي:

عر�ض نتائج الدرا�سة وتقدمي
املقرتحات والتو�صيات فى هذا
ال�صدد �إىل اجلهات املخت�صة.

�إعداد درا�سة وطنية

تقدمي نتائج الدرا�سة وتقدمي
املقرتحات والتو�صيات فى هذا
ال�صدد �إىل اجلهات املخت�صة.

املخرجات

عر�ض نتائج الدرا�سة وتقدمي
املقرتحات والتو�صيات فى هذا
ال�صدد �إىل اجلهات املخت�صة.

يتحملها
�إمكانية عدم تفاعل �أجهزة
منظمات املجتمع املدنى املعنية
املجل�س
الدولة بال�شكل الكافى مع
بحقوق كبار ال�سن ،املركز القومى
القومى حلقوق
التو�صيات التى يطرحها املجل�س
للبحوث االجتماعية واجلنائية
الإن�سان

�إعداد التقرير
والتو�صيات

املجل�س القومى للمر�أة ،املركز
القومى للبحوث االجتماعية
واجلنائية ،الهيئة العامة
لال�ستعالمات ،اجلهاز املركزي
للتعبئة العامة والإح�صاء

عدم توافر البيانات واملعلومات
واالح�صاءات املتعلقة بق�ضايا
التقارير الدورية،
العنف والتمييز �ضد املر�أة.
ا�ستطالعات الر�أى
 ورف�ض بع�ض املعنفات الإدالءبالبيانات

التقرير والتو�صيات

اجلهة امل�ساندة

معوقات التنفيذ

املجل�س القومى للمر�أة ،املركز
القومى للبحوث االجتماعية
واجلنائية ،الهيئة العامة
لال�ستعالمات ،اجلهاز املركزي
للتعبئة العامة والإح�صاء

املجل�س القومي حلقوق الإن�سان

م�ؤ�شرات الأداء
كمي  /نوعي

تكاليف
الأن�شطة
املقرتحة

�سبل املتابعة
والتقييم

الهدف الفرعي -2 :حتليل الظاهرة من اجلانب الأجتماعي والإقت�صادى لو�ضع برامج وخطط التعامل مع �أ�صل وجذور امل�شكلة ومتكني
املر�أة من جتنب العنف

الق�ضاء على كافة �أ�شكال العنف �ضد املر�أة والفتاة

خطط العمل التنفيذية لال�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة العنف �ضد املر�أة

حمور الوقاية

اجمللس القومي للمرأة

121
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ت�صميم وتنفيذ برامج و�أن�شطة لإ�شراك
الرجال يف مناه�ضة العنف �ضد املر�أة

تقييم مدى كفاءة نظام العدالة اجلنائية
وفعاليتها يف تلبية احتياجات الن�ساء
الالئي يتعر�ضن للعنف

ر�صد معدﻻت العنف �ضد املر�أة ،ومعدﻻت
اعتقال املجرمني وتربئتهم ،ومالحقتهم
قانوني ًا ،والبت يف الدعاوى املقامة �ضدهم،
و�إ�صدار تقارير �سنوية عن ذلك؛

�إعداد درا�سات ا�ستق�صائية يف جمال
اجلرمية تتعلق بطبيعة العنف �ضد املر�أة
 7ومداه

م

الأن�شطة املقرتحة

املحور الرئي�سي:

الهدف اال�سرتاتيجي:

م�ستمر

وزارة العدل
وزارة الداخلية  -جهة مانحة

تقارير حول مدى كفاءة نظام
العدالة اجلنائية وفعاليتها يف تلبية
احتياجات الن�ساء

تقارير حول معدﻻت العنف �ضد
املر�أة ،ومعدﻻت اعتقال املجرمني
وتربئتهم ،ومالحقتهم قانوني ًا،
والبت يف الدعاوى املقامة �ضدهم،

روتني
 300.000.00الإجراءات
التنفيذية

300.000.00

عدد التقارير التي مت �إ�صدارها

عدد التقارير التي مت �إ�صدارها

وزارة العدل  -جهة مانحة

م�ستمر

� 3أعوام

درا�سات ا�ستق�صائية يف جمال
اجلرمية تتعلق بطبيعة العنف �ضد
املر�أة ومداه

املجل�س القومي للمر�أة  -جهة
مانحة
عدد الدرا�سات التي مت �إعدادها

� 3أعوام

250.000

اليوجد

اليوجد

العادات
والتقاليد التي
 400.000.00ت�سيطر على
املجتمع
املجل�س القومي للمر�أة  -جهة
مانحة

مركز و�سائل االت�صال املالئمة من �أجل التنمية (�أكت)

املخرجات

م�ؤ�شرات الأداء
كمي  /نوعي

اجلهة امل�ساندة

تكاليف
الأن�شطة
املقرتحة

معوقات
التنفيذ

عدد الربامج التي مت ت�صميمها
لإ�شراك الرجال
م�شاركة الرجال يف مناه�ضة العنف مدى قدرة الرجال امل�شاركة يف هذه
�ضد املر�أة من خالل برامج و�أن�شطة الربامج على مناه�ضة العنف �ضد
املر�أة
خمتلفة
مدى فاعلية م�شاركة الرجال يف
مناه�ضة العنف �ضد املر�أة

التوقيت
الزمني لتنفيذ
الأن�شطة

الوقاية

ردود �أفعال املتعاملني مع الهيئات
الق�ضائية واملحاكم � -أعداد
البالغات وال�شكاوى مبكاتب
التفتي�ش

و�ضع نظام ر�صد ومتابعة

من خالل �إعداد قاعدة بيانات

و�ضع نظام متابعة مب�ؤ�شرات
قابلة القيا�س

�سبل املتابعة والتقييم

الهدف الفرعي -2 :حتليل الظاهرة من اجلانب الأجتماعي والإقت�صادى لو�ضع برامج وخطط التعامل مع �أ�صل وجذور امل�شكلة ومتكني
املر�أة من جتنب العنف

الق�ضاء على كافة �أ�شكال العنف �ضد املر�أة والفتاة
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1

م

حتليل وتقييم املناهج الدرا�سية بالأزهر
وحتديد املو�ضوعات التي تتعار�ض وحقوق
املر�أة

ور�ش عمل مع املعنيني بوزارة العدل
والداخلية وال�صحة والت�ضامن

�إجراء درا�سة حول كافة القوانني الوطنية
لتحديد �أوجه الق�صور يف تناول ق�ضايا
العنف واقرتاح تعديالت ت�شريعية

�إجراء درا�سة حول م�ضمون املناهج
الدرا�سية للمرحلة االبتدائية والإعدادية
والثانوية وو�ضع مقرتحات لت�ضمني ق�ضايا
املر�أة والعنف

الأن�شطة املقرتحة

املحور الرئي�سي:

الهدف اال�سرتاتيجي:

2016-2015

2020-2015

2016-2015

2016-2015

التوقيت
الزمني لتنفيذ
الأن�شطة

الوقاية

املجل�س القومي للمر�أة

درا�سة حتليلية عن م�ضمون املناهج
الدرا�سية للأزهر

مقرتحات بتطوير �أداء العاملني
باجلهات املعنية

مقرتح بالتعديالت الت�شريعية
الالزمة ملكافحة العنف

 م�شاركة الأزهر ال�شريف يفعملية التقييم
 املناهج الدرا�سية التي �سيتمتطويرها

 ن�سبة امل�شاركني يف الور�ش عدد االجتماعات  /امل�شروعاتامل�شرتكة  /املرا�سالت

 عدد القوانني التي متت درا�ستها -مقرتح التعديالت الت�شريعية

 ت�شكيل اللجنة املعنية بو�ضعمقرتح بالتطوير املطلوب باملناهج
الدرا�سة
الدرا�سية
 -املناهج الدرا�سية التي مت حتليلها

املخرجات

م�ؤ�شرات الأداء
كمي  /نوعي

الأزهر ال�شريف

اجلهات املعنية

وزارة العدل

وزارة الرتبية والتعليم

اجلهة امل�ساندة

20.000

200.000

10.000

20.000

تقارير اللجنة املعنية بالتحليل

اللجنة التن�سيقية املعنية مبتابعة
اال�سرتايجية

تقارير اللجنة الت�شريعية
باملجل�س

ت�شكيل اللجنة وخمرجاتها

تكاليف
الأن�شطة
املقرتحة

معوقات
التنفيذ

�سبل املتابعة والتقييم

الهدف الفرعي -3 :مراجعة وتنقيح القوانني وال�سيا�سات واملمار�سات التي حت�ض على العنف �ضد املر�أة

الق�ضاء على كافة �أ�شكال العنف �ضد املر�أة والفتاة

خطط العمل التنفيذية لال�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة العنف �ضد املر�أة

حمور الوقاية
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�إعادة النظر يف الن�صو�ص املتعلقة بزنى
الزوجني

مقرتح بتجرمي ال�شريك يف جرائم
الدعارة والبغاء

عمل مر�صد قانونى الو�ضاع الن�ساء
 3الت�شريعية وما يحتاج لتعديالت قانونية
للتوافق مع د�ستور 2014

2

م

الأن�شطة املقرتحة

املحور الرئي�سي:

الهدف اال�سرتاتيجي:

خم�س �سنوات

2016-2015

2016-2015

التوقيت
الزمني لتنفيذ
الأن�شطة

الوقاية

وزارة الداخلية

اجلهة امل�ساندة

ن�ساء واعيات بحقوقهن القانونية
ويعمل على ال�ضغط من اجل
تعديالت قانونية لتطبيق الد�ستور
وما ورد به من حقوق قانونية

مبادرة املحاميات امل�صريات

�أوراق عمل حول التعديالت املطلوبة  -اخلروج مبقرتح تعديل للن�صو�ص

قيد البحث للتعاون

وزارة العدل
املواد التي مت اقرتاحها
مقرتح مادة قانونية جترم ال�شريك
املركز القومي للبحوث االجتماعية
طرح املقرتح على اجلهات املعنية
يف جرائم الدعارة والبغاء
واجلنائية

املخرجات

م�ؤ�شرات الأداء
كمي  /نوعي

تكاليف
الأن�شطة
املقرتحة

عدم توافر
متويالت كافيه
لتعميم ون�شر
التدريبات
مبحافظات
اخرى

طول فرتة
االجراءات
الت�شريعية
لإدخال
التعديالت
املقرتحة

معوقات
التنفيذ

و�ضع نظام تقييم مبتابعة
مب�ؤ�شرات قابلة القيا�س

قطاع حقوق الإن�سان

قيا�سات الر�أي العام

�سبل املتابعة والتقييم

الهدف الفرعي -3 :مراجعة وتنقيح القوانني وال�سيا�سات واملمار�سات التي حت�ض على العنف �ضد املر�أة

الق�ضاء على كافة �أ�شكال العنف �ضد املر�أة والفتاة
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تفعيل تنفيذ القرار الوزارى اخلا�ص بحفظ
النظام واالن�ضباط داخل املدار�س بعد و�ضع
�أحكام عامة للقرار

تقدمي مقرتح قانون لوزارة العدل �أو جمل�س
النواب حول تعديل الت�شريعات اخلا�صة
بالتعليم الإلزامي من خالل فر�ض عقوبة
على وىل الأمر وفر�ض عقوبة على اجلهة
املنوطة بتنفيذ العقوبة �إذا مل تنفذ

تقدمي مقرتح قانون لوزارة العدل �أو جمل�س
النواب حول �إ�صدار قانون �صارم خا�ص
4
باملعلم/املعلمة ي�ضمن عدم تعر�ضه بالإيذاء
للتلميذ داخل املدر�سة

م

الأن�شطة املقرتحة

املحور الرئي�سي:

الهدف اال�سرتاتيجي:

2016-2015

زيادة عدد اال�ستيعاب للطالب

 انخفا�ض معدل الت�سرب انخفا�ض ن�سب الغياب-انخفا�ض ن�سب االنقطاع

2016-2015

معلم من�ضبط �سلوكي ًا

 �إ�صدار القانونانخفا�ض عدد البالغاتوال�شكاوى والعقوبات التي مت
تطبيقها على اخلارجني عن القانون
 التزام العاملني بقطاع التعليمقبل اجلامعى بتطبيق القانون

وزارة الرتبية والتعليم

2016-2015
2020-2019

املخرجات

م�ؤ�شرات الأداء
كمي  /نوعي

االن�ضباط ال�سلوكى لكل من -انخفا�ض العنف ب�أنواعه باملدار�س
امل�صرية
الطالب والقائمني على العملية
التعليمية باملدر�سة وتفعيل �سيا�سة  -انخفا�ض عدد ال�شكاوى التي مت
االبالغ عنها
احلماية داخل املنظومة التعليمية

التوقيت
الزمني لتنفيذ
الأن�شطة

الوقاية

وزارة العدل -وزارة الداخلية

وزارة العدل
وزارة الداخلية
املجتمع املحلى

املجل�س القومي للمر�أة
وزارة الداخلية
املجتمع املحلى

اجلهة امل�ساندة

عدم التفعيل
من قبل
املنفذين
باملديريات
والإدارات
التعليمية
و�إدارة املدر�سة

عدم االلتزام بتطبيق القانون

متابعة دورية للمدار�س
ورفع تقرير �شهري/ربع �سنوي
من املدار�س

احلالة
االقت�صادية ر�صد التغري يف عدد التالميذ/
التي متنع وىل الطالب امللتحقني باملدار�س
ال يوجد تكلفة
النظامية �أو مبدار�س الفر�صة
الأمر من
�إحلاق الطفل
الثانية/املجتمع املختلفة
بالتعليم

ال يوجد تكلفة

ممول من
قبل الوزارة

تكاليف
الأن�شطة
املقرتحة

معوقات
التنفيذ

�سبل املتابعة والتقييم

الهدف الفرعي -3 :مراجعة وتنقيح القوانني وال�سيا�سات واملمار�سات التي حت�ض على العنف �ضد املر�أة

الق�ضاء على كافة �أ�شكال العنف �ضد املر�أة والفتاة
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�إقامة وحدة تكاف�ؤ الفر�ص بكل جامعة

�أن�شطة خمتلفة للتعريف بحقوق املر�أة ونبذ
العنف �ضدها

املتابعة والتعاون مع وزارة العدل لإقرار
التعديل الت�شريعى املقدم من الوزارة حول
 6قانون العقوبات ال�صادرة بالقانون رقم
( )58ل�سنة 1937
(قانون التحر�ش اجلن�سي)

5

م

الأن�شطة املقرتحة

املحور الرئي�سي:

الهدف اال�سرتاتيجي:

2020-2015

التوقيت
الزمني لتنفيذ
الأن�شطة

الوقاية

قانون التحر�ش اجلن�سى مت�ضمنا
تعديل املادتني املقرتحتني من
الوزارة

معاجلة كافة ق�ضايا املر�أة
العمل على تقدمي احللول لكافة
امل�شاكل التي تواجه املر�أة .
التعريف باحلقوق والواجبات.

زيادة التوعية لدى الطالب

املخرجات

�إ�صدار القانون

وزارة ال�سياحة

وزارة العدل

امل�ساهمة يف حل م�شاكل املر�أة
عدد املتعاملني مع الوحدة.

اجلامعات امل�صرية
املجل�س القومي للمر�أة
وزارة العدل
املجل�س القومي حلقوق الإن�سان

200.000

تقارير دورية ربع �سنوية
ا�ستطالع الر�أي

ت�أخر التعديل عدد حاالت التحر�ش بال�سائحات
ال يوجد تكلفة املقدم على تقارير �إح�صائية حتليلية حول
حاالت التحر�ش
القانون

750.000

انخفا�ض العنف ب�صفة عامة و�ضد
املر�أة ب�صفة خا�صة.

وزارة ال�شباب والريا�ضة
وزارة الثقافة
املجل�س القومي للمر�أة
وزارة الأوقاف
وزارة الداخلية
املجل�س القومي حلقوق الإن�سان
وزارة العدل

وزارة التعليم العايل

م�ؤ�شرات الأداء
كمي  /نوعي

اجلهة امل�ساندة

تكاليف
الأن�شطة
املقرتحة

معوقات
التنفيذ

�سبل املتابعة والتقييم

الهدف الفرعي -3 :مراجعة وتنقيح القوانني وال�سيا�سات واملمار�سات التي حت�ض على العنف �ضد املر�أة

الق�ضاء على كافة �أ�شكال العنف �ضد املر�أة والفتاة
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تطبيق ما جاء مبواد د�ستور  2014فيما
يتعلق بق�ضايا املر�أة والفتاة

مراجعة كافة الت�شريعات القائمة
والتو�صية بتنقيتها مما يخالف �أو يتعار�ض
مع مبادئ حقوق الإن�سان ومناه�ضة العنف
8
والتمييز �ضد املر�أة.
واقرتاح الت�شريعات التى تهدف �إىل دعم
وحماية حقوق الإن�سان

توعية املر�أة بحقوقها وواجباتها وذلك فى
�أماكن العمل

تعديل �أحكام القوانني مبا يتما�شى مع
 7مكافحة العنف �ضد املر�أة والفتاة وتطبيق
وتفعيل املواد القائمة عن طريق مفت�شى
العمل على م�ستوى مديريات القوى العاملة
باجلمهورية

م

الأن�شطة املقرتحة

املحور الرئي�سي:

الهدف اال�سرتاتيجي:

عمل م�ستمر
ب�صورة دورية

م�ستمر

م�ستمر

على مدى �شهري
لكل حمافظة

التوقيت
الزمني
لتنفيذ
الأن�شطة

الوقاية

�إ�صدار ت�شريعات تتالئم مع املواثيق
الدولية والد�ستور اجلديد وتهدف
�إىل دعم وحماية حقوق الإن�سان

التنفيذ الفعلى للقوانني

تنفيذ مواد الد�ستور بفاعلية

املخرجات

عدد القوانني التى مت �إ�صدارها

املجل�س القومى حلقوق الإن�سان

رفع امل�ستوى احلقوقى

ارتفاع ن�سبة التقليل من العنف
الأ�سرى واملجتمعى فى جميع
الأماكن داخل املنزل وخارجه

وزارة القوى العاملة والهجرة

م�ؤ�شرات الأداء
كمي  /نوعي

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة الداخلية

اجلهة امل�ساندة

يتحملها املجل�س
القومى حلقوق
الإن�سان

تكاليف
الأن�شطة
املقرتحة

عدم وجود
برملان

عدم تفعيل
وتطبيق مواد
القوانني

معوقات
التنفيذ

�إ�صدار القوانني

ب�صفة م�ستمرة طوال العام

ب�صفة م�ستمرة

�سبل املتابعة والتقييم

الهدف الفرعي -3 :مراجعة وتنقيح القوانني وال�سيا�سات واملمار�سات التي حت�ض على العنف �ضد املر�أة

الق�ضاء على كافة �أ�شكال العنف �ضد املر�أة والفتاة
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خطط العمل التنفيذية

10

9

م

العمل على �إ�صدار قانون يجرم العنف �ضد
املر�أة

مراجعة القوانني اخلا�صة بالعقوبات,
وخا�صة املادة اخلا�صة بالر�أفة ومواد
الزنا.

تقدمي امل�ساعدة االجتماعية والقانونية
لعامالت املنازل ،وتقدمي مقرتح لإدراجهم
حتت مظلة قانون العمل

دورات تدريبية ت�ستهدف بناء قدرات
القائمني على �إنفاذ القانون من خالل
التوعية بقانون الطفل رقم  126ل�سنة
 2008وقانون مكافحة الإجتار بالب�شر

الأن�شطة املقرتحة

املحور الرئي�سي:

الهدف اال�سرتاتيجي:

2016-2015

2015

2016-2015

2016-2015

التوقيت
الزمني
لتنفيذ
الأن�شطة

الوقاية

وجود قانون خا�ص بتجرمي
العنف �ضد املر�أة (مركز
الندمي)

تعديل ن�صو�ص املواد

حت�سني و�ضع عامالت املنازل
والت�صدي للإنتهاكات التي
يتعر�ضون لها

رفع كفاءة العاملني و�إملامهم
بكافة القوانني اخلا�صة بجرائم
العنف.

املخرجات

تقدمي م�شروع القانون �إىل جمل�س
ال�شعب واقراره

وجود ن�ص جديد مينع االباحة
وي�ساوى فى العقوبة بني الرجل
واملر�أة فى ق�ضايا الزنا

املجل�س القومى للمر�أة  -وزارة
العدل

25.000.00

50.000.00

عدم وجود متويل
ح�ضور لقاءات املناق�شات داخل
طبيعة �أع�ضاء
جمل�س النواب
جمل�س النواب

تقارير �شهرية عن احلاالت التي
مت م�ساعدتها ومتابعة وما و�صلت
�إليه

الثقافة املجتمعية تقارير حول املخرج من كل لقاء
 وجود ن�ص مبدئىوالعادات والتقاليد

اجلمعيات الأهلية

�صعوبة ح�صر عدد
العامالت فى
 1.800.000.00املنازل وعدم
وجود �آلية لتتبعهم

500.000.00

ال يوجد

عدد الدورات التى متت
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 100 X
امل�ستهدف
عدد املتدربني
100 X
ــــــــــــــــ
امل�ستهدف
�إختبارات قبلية وبعدية

�سبل املتابعة والتقييم

وزارة العدل
النيابة العامة

اجلهة امل�ساندة

املجل�س القومي للمر�أة  -وزارة
العدل

امل�ؤ�س�سة امل�صرية لتنمية الأ�سرة

عدد عامالت املنازل الذين مت
ادراجهم حتت مظلة قانون العمل

عدد الدورات التدريبية التي مت
االنتهاء منها
عدد العاملني الذين مت رفعكفائتهم بالقوانني

املجل�س القومى للأمومة والطفولة

م�ؤ�شرات الأداء
كمي  /نوعي

تكاليف
الأن�شطة
املقرتحة

معوقات
التنفيذ

الهدف الفرعي -3 :مراجعة وتنقيح القوانني وال�سيا�سات واملمار�سات التي حت�ض على العنف �ضد املر�أة

الق�ضاء على كافة �أ�شكال العنف �ضد املر�أة والفتاة
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التوقيت
الزمني
لتنفيذ
الأن�شطة

الوقاية

ت�صميم حملة �إعالمية ملناه�ضة العنف

2017-2015

2016-2015

�إن�شاء خريطة �إلكرتونية تفاعلية للإبالغ
عن حاالت العنف تت�ضمن خريطة اخلدمات 2016-2015
املتاحة على م�ستوى اجلمهورية

و�ضع ا�سرتاتيجية اعالمية ملناه�ضة العنف
� 1ضد املر�أة

م

الأن�شطة املقرتحة

املحور الرئي�سي:

الهدف اال�سرتاتيجي:

حملة �إعالمية ملناه�ضة العنف

ا�سرتاتيجية �إعالمية

خريطة �إلكرتونية حلاالت العنف
واخلدمات املتاحة

املخرجات

 خطة للحملة -و�سائل الإعالم امل�شاركة

UNDP- UN Women

املجل�س الأعلى للإعالم واملجل�س
الأعلى لل�صحافة -

UNDP- UN
Women

املجل�س الأعلى
للإعالم واملجل�س
الأعلى لل�صحافة

UNDP

املجل�س الأعلى
للإعالم واملجل�س
الأعلى لل�صحافة
والهيئة العامة
لال�ستعالمات

375.000

UNDP

املجل�س الأعلى للإعالم واملجل�س
 اال�سرتاتيجية الإعالمية مدى تغطية اال�سرتاتيجية لو�سائل الأعلى لل�صحافة والهيئة العامةلال�ستعالمات -
الإعالم

وزارة الداخلية ،وزارة العدل،
 التغطية اجلغرافية للخريطة ن�سبة البالغات على اخلريطة وزارة الت�ضامن ،وزارة االت�صاالت اخلدمات املتاحة على اخلريطةUNDP

املجل�س القومي للمر�أة

م�ؤ�شرات الأداء
كمي  /نوعي

اجلهة امل�ساندة

تكاليف الأن�شطة
املقرتحة

375.000

108.750

معوقات
التنفيذ

و�سائل الإعالم ومدى تغطيتها
ملو�ضوعات العنف

جلنة للمتابعة والتقييم م�شكلة
مع اجلهات املعنية ،متابعة

جلنة للمتابعة والتقييم من
اجلهات املعنية ،وا�ستطالع �آراء،
املقابلة ال�شخ�صية ،املتابعة
الدائمة

مدى ا�ستحداث البيانات املتاحة
على موقع الإنرتنت

�سبل املتابعة والتقييم

الهدف الفرعي -4 :تطوير وا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت وو�سائل الإعالم لنبذ ومكافحة العنف

الق�ضاء على كافة �أ�شكال العنف �ضد املر�أة والفتاة
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حمور الوقاية

اجمللس القومي للمرأة

129
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ن�شر وتعميم ر�سائل �إعالمية �إيجابية من
الناجيات حول �أف�ضل املمار�سات يف جمال
مكافحة العنف

الإعالن عن م�سابقة لأف�ضل الأعمال الفنية
التي تتناول ق�ضايا العنف

 1برامج تدريب الإعالميني وال�صحفيني
وكتاب الدراما

م

الأن�شطة املقرتحة

املحور الرئي�سي:

الهدف اال�سرتاتيجي:

ر�سائل �إعالمية من الناجيات

املخرجات

� 2107-2015أعمال درامية تتناول ق�ضايا العنف

اجلهة امل�ساندة

 الإعالن عن امل�سابقة عدد الأعمال الفنية املتقدمةللم�سابقة

UNDP

UNDP

املجل�س الأعلى للإعالم
املجل�س الأعلى لل�صحافة

 عدد الر�سائل التي غطتها و�سائلاملجل�س الأعلى للإعالم UNDP
الإعالم
 -ن�سبة امل�شاهدة ور�أي املجتمع

املجل�س القومي للمر�أة

م�ؤ�شرات الأداء
كمي  /نوعي

عدد الربامج الإعالمية التي تتناول
الق�ضية
مواد �إعالمية ملناه�ضة العنف �ضد
2020-2015
عدد الأعمال الدرامية ملناه�ضة
املر�أة
العنف

2017-2015

التوقيت
الزمني
لتنفيذ
الأن�شطة

الوقاية

37.500

1.000.000

75.000

نتائج امل�سابقة

تقرير ر�صد �إعالمي دوري

�سبل املتابعة والتقييم

جلنة للمتابعة والتقييم من
اجلهات املعنية ،ملتابعة التنفيذ

تكاليف الأن�شطة
املقرتحة

معوقات
التنفيذ

الهدف الفرعي -4 :تطوير وا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت وو�سائل الإعالم لنبذ ومكافحة العنف

الق�ضاء على كافة �أ�شكال العنف �ضد املر�أة والفتاة
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3

الن�شرة الدورية لوحدة املعلومات بالوزارة

التوعية عرب املوقع الإلكرتوين للوزارة

ربط الكامريات بامليادين وال�شوارع
الرئي�سية و�أماكن التجمعات واالجتفاالت
2
العامة بقطاع حقوق الإن�سان والأق�سام
اخلا�صة ملكافحة العنف �ضد املر�أة

م

الأن�شطة املقرتحة

املحور الرئي�سي:

الهدف اال�سرتاتيجي:

2020-2015

غري حمدد

التوقيت
الزمني لتنفيذ
الأن�شطة

الوقاية

وزارة التعليم العايل

 ن�سبة التغطية مبناطق حمددة -الأدلة التي مت احل�صول عليها

وزارة الداخلية

العاملني والطالب باجلامعات
امل�صرية
كافة الوزارات واجلهات

عدد الن�شرات ال�صادرة
البيانات اخلا�صة مبنع كافة �أ�شكال
العنف �ضد املر�أة

عاملني بالوزارة وباجلامعات
انخفا�ض العنف ب�صفة عامة و�ضد
وم�ؤ�س�سات التعليم العايل اخلا�صة
املر�أة ب�صفة خا�صة.
واعيني بق�ضية العنف �ضد املر�أة
عدد متلقي اخلدمة
و�سبل مواجهتها

مراقبة و�ضبط ما تتعر�ض له
الفتيات وال�سيدات من انتهاكات
�أثناء الزحام
وقرائن مادية لوقائع العنف

املخرجات

م�ؤ�شرات الأداء
كمي  /نوعي

املجل�س القومي للمر�أة
وزارة ال�شباب
وزارة الثقافة
وزارة الأوقاف
وزارة االت�صاالت

وزارة ال�شباب والريا�ضة
وزارة الثقافة
املجل�س القومي للمر�أة
وزارة الأوقاف
وزارة الداخلية
املجل�س القومي حلقوق الإن�سان
وزارة العدل

اجلهة امل�ساندة

200.000

100.000

تكاليف
الأن�شطة
املقرتحة

معوقات
التنفيذ

متابعة دورية
ا�ستطالع الر�أي

متابعة ا�ستطالع الر�أي

القطاع الفني بالوزارة

�سبل املتابعة والتقييم

الهدف الفرعي -4 :تطوير وا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت وو�سائل الإعالم لنبذ ومكافحة العنف

الق�ضاء على كافة �أ�شكال العنف �ضد املر�أة والفتاة

خطط العمل التنفيذية لال�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة العنف �ضد املر�أة

حمور الوقاية

اجمللس القومي للمرأة
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خطط العمل التنفيذية

منتدى للمر�أة يناق�ش تطوير وا�ستخدام
تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت وو�سائل
الإعالم ،والق�ضاء على كافة �أ�شكال العنف
�ضد املر�أة

م�سابقات بحثية تت�ضمن مفاهيم تطوير
وا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت وو�سائل الإعالم للق�ضاء على
كافة �أ�شكال العنف �ضد املر�أة والفتاة

دورات تعليم اخلطوات الب�سيطة لتعلم
5
احلا�سب الآىل

4

م

الأن�شطة املقرتحة

املحور الرئي�سي:

الهدف اال�سرتاتيجي:

�سنتني

2020 - 2015

2020 - 2015

التوقيت
الزمني لتنفيذ
الأن�شطة

الوقاية

 تعليم الفتيات بخطوات ب�سيطةكيفية ا�ستخدام احلا�سب الآىل
وكذلك كيفية ا�ستخدام �شبكة
التوا�صل االجتماعى للتعرف على
م�شكلة العنف واجلهات امل�ساندة
وكيفية احل�صول على اخلدمات

�أوراق عمل حول التعديالت املطلوبة
للقوانني وال�سيا�سات واملمار�سات
التي تناه�ض العنف �ضد املر�أة

تو�صيات ونتائج للجهات املعنية

املخرجات

 4000فتاة من ع�ضوات �أندية
الفتيات يف املحافظات احلدودية
والنائية والع�شوائيات

وزارة ال�شباب والريا�ضة

توعية الن�ساء بالقوانني وتي�سري
الو�صول �إىل اخلدمات القانونية
و�سرعة الإجناز

االنتهاء من درا�سة علمية موثقة

وزارة الثقافة

م�ؤ�شرات الأداء
كمي  /نوعي

�شركة انتل ايجيبت

املجل�س القومي للمر�أة واملركز
القومي للبحوث االجتماعية
واجلنائية ووزارة العدل

وزارات الرتبية والتعليم وال�شباب
والريا�ضة والتعليم العايل والتنمية
املحلية

اجلهة امل�ساندة

280.000
�سنوي ًا

100.000

100.000

عدد امل�شروعات التى تقدمها
الفتيات يف نهاية كل دورة

مراجعة التو�صيات ال�صادرة
و�إدراج املخرجات �ضمن اخلطة
ال�سنوية للجهات املخت�صة

مراجعة التو�صيات ال�صادرة و
�إدراج الدرا�سة �ضمن اخلطة
ال�سنوية للجهات املخت�صة

تكاليف
الأن�شطة
املقرتحة

معوقات
التنفيذ

�سبل املتابعة والتقييم

الهدف الفرعي -4 :تطوير وا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت وو�سائل الإعالم لنبذ ومكافحة العنف

الق�ضاء على كافة �أ�شكال العنف �ضد املر�أة والفتاة
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تطوير نظام التغطية الإعالمية ل�صور
العنف �ضد املر�أة /الفتاة

و�ضع اال�سرتايجية الإعالمية املناه�ضة
للعنف �ضد املر�أة يف حيز التنفيذ ورفع
الوعي املجتمعي بالق�ضية

�إعداد برنامج �إلكرتوين لإدخال البيانات
اخلا�صة بالعنف �ضد املر�أة وحتليلها
7
وا�ستخراج امل�ؤ�شرات (دمج من خالل
برنامج الر�صد مع رقم)

6

م

الأن�شطة املقرتحة

املحور الرئي�سي:

الهدف اال�سرتاتيجي:

بيانات ومعلومات وم�ؤ�شرات عن
العنف �ضد املر�أة موزعة على
م�ستوى الإدارة  /املحافظة /
اجلمهورية
ن�سبة احلاالت التي مت �إدخال
بياناتها على الربنامج الإلكرتوين
من �إجمايل احلاالت

وزارة ال�صحة وال�سكان

�سنة

املجل�س القومي للمر�أة

وزارة الداخلية ،املحليات ،دور
العبادة ،املجل�س القومى للمر�أة

املجل�س القومى للمر�أة ،اجلمعيات
 8ور�ش عمل  160 -من املتدربني
الأهلية ،املجل�س القومى للأمومة
واملتدربات،
والطفولة

عمل بو�سرتات مو�ضح بها �أماكن
تقدمي اخلدمة للمعنفات و�أرقام عدد  10000بو�سرت و  6000ن�شرة و
التليفونات مع و�ضعها فى �أماكن  3000كتيب  -تنويه �إذاعي ،امل�ؤ�شر
وا�ضحة وبارزة،عمل ن�شرة دورية النوعي� :أثر احلمالت الإعالمية
على اجلمهور
بو�سائل الإعالم املحلية املختلفة،
عمل كتيبات

2015

اجلهة امل�ساندة
الهيئة العامة لال�ستعالمات  -قطاع الإعالم الداخلي

�سنتان

املخرجات

م�ؤ�شرات الأداء
كمي  /نوعي

تنمية الوعي فى املحافظات بالعنف
�ضد املر�أة ،تدريب كوادر �إعالمية
مدربة لتبنى حمالت �إعالمية فى
جمال العنف �ضد املر�أة /الفتاة

التوقيت
الزمني
لتنفيذ
الأن�شطة

الوقاية

ا�ستطالع الآراء ،املقابلة
ال�شخ�صية ،املتابعة الدائمة

ا�ستطالع الآراء ،املقابلة
ال�شخ�صية ،املتابعة الدائمة

15.000

الأمية ،عدم و�صول
الر�سالة الإعالمية
لبع�ض من امل�ستهدف
� -ضعف التمويل

ـ العادات والتقاليد،
الفهم اخلاطىء
ل�صحيح الدين،
ال�صورة ال�سلبية
للمر�أة فى الدراما
امل�صرية ـ �ضعف
التمويل

معوقات التنفيذ

�سبل املتابعة والتقييم

متابعة �إدخال البيانات وحتليلها
وا�ستخراج امل�ؤ�شرات من خالل
فرق الإ�شراف على م�ستوى
الإدارة  /املحافظة  /اجلمهورية

250.000

100.000

تكاليف
الأن�شطة
املقرتحة

الهدف الفرعي -4 :تطوير وا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت وو�سائل الإعالم لنبذ ومكافحة العنف

الق�ضاء على كافة �أ�شكال العنف �ضد املر�أة والفتاة
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خطط العمل التنفيذية

برامج توك �شو متخ�ص�صة للمر�أة
وق�ضاياها

الإنتاج الدرامى مل�سل�سالت تناق�ش
خمتلف ق�ضايا املر�أة وتعاجلها

تطوير نظام التغطية الإعالمية
ل�صور العنف �ضد املر�أة فى
الن�شرات الإخبارية

تدريب العاملني فى جمال الإعالم
لتناول هذه الق�ضية مبهنية عالية

�إنتاج �أفالم درامية

�إنتاج �أفالم ت�سجيلية ملناق�شة
 8الق�ضايا

م

الأن�شطة املقرتحة

املحور الرئي�سي:

الهدف اال�سرتاتيجي:

2015

2015

2015

تغطية �إخبارية ل�صور العنف تراعي القيم
املجتمعية

اخراج جيل �إعالمي واعى

�أفالم درامية تقدم مناذج قريبة من
الواقع من خالل �شكل درامى روائى

خطط لتطوير الأداء الإخباري

قطاع الأخبار

متويل ذاتي و�/أو
خارجي

انعكا�س التطوير وظهوره فى
الن�شرات الإخبارية

عدد كبري مدرب من املذيعني
ومقدمى الربامج

معهد الإذاعة
والتليفزيون
التنمية الب�شرية

متويل ذاتي و�/أو
خارجي

�ضعف امليزانيات

انعكا�س التدريب على املحتوى
وامل�ضمون الذى يقدم على
ال�شا�شة

متويل ذاتي و�/أو
خارجي

ا�ستطالعات ر�أى الإدارة العامة
لبحوث اال�ستماع وامل�شاهدة

 عدم متابعة الأفالم الت�سجيليةلدى قطاع كبري من ال�شباب

متويل ذاتي و�/أو
خارجي

الإدارة العامة لبحوث اال�ستماع
وامل�شاهدة

ا�ستطالعات ر�أى -الإدارة
العامة لبحوث اال�ستماع
وامل�شاهدة

متويل ذاتي و�/أو
خارجي

 وجود ابتذال فى تناول بع�ضالق�ضايا التى تتعلق باالغت�صاب
والتحر�ش مما ينتج عنه رف�ض
الر�سالة املقدمة من اجلمهور

معوقات التنفيذ

�سبل املتابعة والتقييم

عدد الأفالم الدرامية التي مت
انتاجها

�إلقاء ال�ضوء على الق�ضية و�إبراز بع�ض
النماذج وحتليل الق�ضية من كافة اجلوانب
من خالل اخلرباء واملتخ�ص�صني

خرباءومتخ�ص�صني

 �أطباء نف�سيني منظماتاملجتمع املدنى

اجلهة امل�ساندة

تكاليف
الأن�شطة
املقرتحة

ابتذال وجر�أة فى التناول لبع�ض
الإدارة العامة لبحوث اال�ستماع
متويل ذاتي و�/أو
الأعال الدرامية مما يجعل اجلمهور
وامل�شاهدة
خارجي
�ضد العمل

2015

2015

جذب االهتمام لبع�ض احلاالت التى
تتعر�ض للعنف وت�سليط ال�ضوء ب�شكل
مبا�شر على تلك الق�ضايا

انتاج جاذب
لالنتباه
التناول ب�إ�سلوب جذاب بعيد عن
االبتذال

املجل�س الأعلى للإعالم
التوعية مبختلف ق�ضايا املر�أة من خالل
الدراما

املخرجات

م�ؤ�شرات الأداء
كمي  /نوعي

توفري �سيناريوهات و�أعمال ميكن
تنفيذها دراميا

-2015
2016

التوقيت
الزمني
لتنفيذ
الأن�شطة

الوقاية

الهدف الفرعي -4:تطوير وا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت وو�سائل الإعالم لنبذ ومكافحة العنف

الق�ضاء على كافة �أ�شكال العنف �ضد املر�أة والفتاة
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التوقيت
الزمني
لتنفيذ
الأن�شطة

الوقاية

2018-2015

تعديل ا�سرتاتيجية املجل�س للإت�صال عرب
و�سائل الإعالم بهدف �إمتالك من�صات
ن�شطة ودائمة لبث ر�سائل داعمة حلقوق
الإن�سان ،ومناه�ضة العنف �ضد املر�أة ،من 2018 -2015
خالل تعزيز خدمة الر�صد الإعالمى
وتطويرها،تو�سيع �إطار املحتوى الذى يقدمه
املجل�س عرب املوقع االلكرتونى.

العمل على وجود ر�سائل �إلكرتونية ب�سيطة
10
هدفها �إبراز حالة العنف و�سبل مكافحتها

9

م

الأن�شطة املقرتحة

املحور الرئي�سي:

الهدف اال�سرتاتيجي:

وجود ر�سائل �إلكرتونية ب�سيطة
هدفها �إبراز حالة العنف و�سبل
مكافحتها.وبثها عرب الإنرتنت

ن�شر ثقافة حقوق الإن�سان،
ومناه�ضة العنف والتمييز �ضد
املر�أة

املخرجات

وجود عدد من الر�سائل لكل حالة
عنف كافية لبثها

امل�ؤ�س�سة امل�صرية لتنمية الأ�سرة

زيادة �أعداد املتابعني لأن�شطة
املجل�س عرب و�سائل الإعالم
احلديثة

املجل�س القومي حلقوق الإن�سان

م�ؤ�شرات الأداء
كمي  /نوعي

املجل�س القومي للمر�أة -وزارة
االت�صاالت

GIZ

الوكالة الأملانية للتعاون الدوىل

اجلهة امل�ساندة

متويل ذاتي ومنح
خارجية

تكاليف
الأن�شطة
املقرتحة

عدم وجود
متويل

معوقات
التنفيذ

وجود ر�سائل نهائية قابلة
للإنتاج والعمل بها

�أعداد التقارير الدورية،
ا�ستطالعات الر�أى

�سبل املتابعة والتقييم

الهدف الفرعي -4 :تطوير وا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت وو�سائل الإعالم لنبذ ومكافحة العنف

الق�ضاء على كافة �أ�شكال العنف �ضد املر�أة والفتاة

خطط العمل التنفيذية لال�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة العنف �ضد املر�أة

حمور الوقاية

اجمللس القومي للمرأة
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11

م

�أفالم ت�سجيلية و�ألعاب للأطفال حتث
على نبذ العنف

ور�ش عمل للتوعية باال�ستخدام الآمن
للإنرتنت للأطفال واملدر�سني حلمايتهم
من اال�ستغالل والإنتهاكات املتوقع حدوثها
من الإنرتنت

ور�ش عمل للمي�سرات لتدريبهم على
ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات لرفع وعي
الأطفال بحقوقهم و�إك�سابهم املهارات
الأ�سا�سية الالزمة

تنفيذ برنامج ملحو الأمية با�ستخدام
احلا�سب الأيل عن طريق الأقرا�ص
املدجمة والو�سائط املتعددة

الأن�شطة املقرتحة

املحور الرئي�سي:

الهدف اال�سرتاتيجي:

2017-2016

2017-2015

2016-2015

2016-2015

التوقيت
الزمني لتنفيذ
الأن�شطة

الوقاية

�أطفال لديهم وعى مبخاطر العنف
من خالل الإنرتنت

مدر�سني و�أطفال لديهم وعى بكيفية
ا�ستخدام الإنرتنت ب�شكل �آمن

عدد الأفالم �أو الألعاب التى نفذت

عدد املدر�سني  -عدد املتدربني

وجود مي�سرات مدربات على
ا�ستخدام تكنولوجليا املعلومات
ن�شر ثقافة تكنولوجيا املعلومات يف
عدد ور�ش العمل التي مت تنظيمها
املدار�س ال�صديقة للفتيات
(املي�سرات املق�صود بها مبدار�س  -عدد املي�سرات الذين مت تدريبهن
املجتمع املختلفة مثل �صديقة
الفتيات-والف�صل الواحد-والأطفال
فى ظروف �صعبة)

عدد الأمهات الذين مت حمو
�أميتهم با�ستخدام احلا�سب الآيل

املجل�س القومى للأمومة والطفولة
حمو �أمية الأمهات يف املناطق
النائية با�ستخدام تكنولوجيا
املعلومات.

املخرجات

م�ؤ�شرات الأداء
كمي  /نوعي

�إحتاد الإذاعة والتليفزيون

وزارة االت�صاالت -وزارة الرتبية
والتعليم

وزارة الرتبية والتعليم

وزارة االت�صاالت
الهيئة العامة لتعليم الكبار

اجلهة امل�ساندة

250.000

متابعة الآراء الواردة للمجل�س
من خالل موقع الإنرتنت

عمل �إختبارات قبل وبعد ور�ش
العمل

زيارات ميدانية للمدار�س ملتابعة
التطورات

�صعوبة �إذاعة
الأفالم فى
القنوات
الف�ضائية
نظر َا لتكلفتها
العالية

320.000

350.000

2.000.000

و�ضع �إختبارات لقيا�س مدي
اال�ستفادة.

تكاليف
الأن�شطة
املقرتحة

معوقات
التنفيذ

�سبل املتابعة والتقييم

الهدف الفرعي -4 :تطوير وا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت وو�سائل الإعالم لنبذ ومكافحة العنف

الق�ضاء على كافة �أ�شكال العنف �ضد املر�أة والفتاة
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12

م

�سنتني

ثالث �سنوات

�سنتني

التوقيت
الزمني
لتنفيذ
الأن�شطة

الوقاية

تدريب الن�ساء والفتيات يف املجتمعات
املحلية على ا�ستخدام تكنولوجيا
املعلومات

قطاع الإعالم و جهة مانحة

قطاع الإعالم ،املجل�س القومي
للمر�أة وجهة مانحة

مراكز تكنولوجيا املعلومات وجهة
مانحة

600.000

500.000

عدم و�ضع ق�ضايا
 300.000املر�أة على اخلريطة
الإعالمية

و�ضع نظام متابعة مب�ؤ�شرات
قابلة القيا�س

وفق ًا لل�سبل التى تتيح لنا املتابعة

و�ضع نظام متابعة مب�ؤ�شرات
قابلة القيا�س

التحليل والبحث الأكادميى
عدم و�ضع ق�ضايا
 200.000املر�أة على اخلريطة للمنتجات الإعالمية حول �صورة
املر�أة
الإعالمية

600.000

�صعوبة ح�صر
الن�شطاء وكيفية
التعامل معهم

و�ضع نظام متابعة مب�ؤ�شرات
قيا�س وا�ضحة

خطة �إعالمية متوفرة

الن�ساء والفتيات يف املجتمعات
خم�س �سنوات املحلية مت تدريبهن على ا�ستخدام
تكنولوجيا املعلومات
عدد الن�ساء والفتيات الالتى مت
تدريبهن

عدد املراكز التي مت �إن�شائها

�أ�صبح لدى الإعالميني القدرة
واملهارة على مناه�ضة العنف �ضد عدد الإعالميني الذين مت تدريبهم
املر�أة

توافر خطة �إعالمية ملناه�ضة
العنف �ضد املر�أة

ن�شطاء الإعالم االجتماعي مت
توعيتهم وتدريبهم ملناه�ضة العنف
�ضد املر�أة

عدد ن�شطاء الإعالم االجتماعي
ملناه�ضة العنف �ضد املر�أة

مراكز تكنولوجيا املعلومات وجهة
مانحة

مراكز تكنولوجيا املعلومات وجهة
مانحة

مركز و�سائل االت�صال املالئمة من �أجل التنمية (�أكت)

املخرجات

م�ؤ�شرات الأداء
كمي  /نوعي

معوقات
التنفيذ

�سبل املتابعة والتقييم

اجلهة امل�ساندة

تكاليف
الأن�شطة
املقرتحة

الهدف الفرعي -4 :تطوير وا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت وو�سائل الإعالم لنبذ ومكافحة العنف

�إن�شاء مراكز معلومات حملية ملحو الأمية
التكنولوجية لدى الن�ساء والفتيات يف
مراكز معلومات مت �إن�شائها داخل
املجتمعات املحلية حتى يتمكن من
خم�س �سنوات
املجتمعات املحلية
احل�صول على املعلومات الالزمة
لت�أهيلهن ملناه�ضة كافة �أ�شكال العنف
�ضد املر�أة

تدريب الإعالميني حول �آليات مناه�ضة
العنف �ضد املر�أة

تعزيز دور و�سائل الإعالم يف ترويج
ال�صورة غري النمطية للمر�أة ومناه�ضة
العنف �ضد املر�أة وو�ضع خطة �إعالمية
�شاملة

توعية وتدريب ن�شطاء الإعالم االجتماعي
ملناه�ضة العنف �ضد املر�أة

الأن�شطة املقرتحة

املحور الرئي�سي:

الهدف اال�سرتاتيجي:

الق�ضاء على كافة �أ�شكال العنف �ضد املر�أة والفتاة
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مراجعة مقرتح القانون ال�شامل ملكافحة
كافة �أ�شكال العنف �ضد املر�أة ومتابعة
الإجراءات الالزمة من قبل وزارة العدل
لعر�ضه على الربملان

مراجعة الت�شريعات اخلا�صة بجرائم
العنف للخروج مبواد قانونية تت�ضمن
2
عقوبات �أكرث ردع ًا وحتمي خ�صو�صية
املعنفات

متابعة �إ�صدار ت�شريع متكامل ملكافحة كافة
�أ�شكال العنف �ضد املر�أة

عقد اجتماعات تن�سيقية مع املنظمات غري
1
احلكومية حل�شد الت�أييد لإ�صدار الت�شريع

م

الأن�شطة املقرتحة

املحور الرئي�سي:

الهدف اال�سرتاتيجي:

2016-2015

2016-2015

مواد ت�شريعية تت�ضمن تغليظ
العقوبات
مادة ت�شريعية ل�ضمان �سرية
البيانات اخلا�صة باملر�أة املعنفة

ت�شريع متكامل ملكافحة العنف �ضد
املر�أة

 عدد القوانني التي متت مراجعتها مدى احلماية التي كفلها القانوناملقرتح خل�صو�صية املر�أة املعنفة

وزارة الداخلية

 مناق�شة الت�شريع بالدورةالربملانية القادمة
 موافقة الربملان على �إ�صدارالت�شريع

2016-2015

ح�شد جمتمعي لإ�صدار القانون

 عدد امل�شاركني من اجلمعياتالأهلية
 عدد احلمالت الدعائية التي�سيقوم بها املجتمع املدين للح�شد

املجل�س القومي للمر�أة
2016-2015

املخرجات

م�ؤ�شرات الأداء
كمي  /نوعي

 تعديل مقرتح القانون املقدم مناملجل�س لوزارة العدل
مقرتح قانون �شامل ملكافحة العنف
 ت�ضمني املقرتح الت�شريعي ر�ؤى�ضد املر�أة
الوزارات املختلفة واملجتمع املدين

التوقيت
الزمني لتنفيذ
الأن�شطة

احلماية

وزارة العدل

وزارة العدل وبرملان 2015

طول فرتة
االجراءات
الت�شريعية
لإدخال
التعديالت
املقرتحة

قيا�سات الر�أي العام

احتمالية عدم
تبني �أع�ضاء
جل�سات جمل�س النواب القادم
الربملان ق�ضايا
املر�أة

وزارة العدل
املنظمات غري احلكومية

تقارير االجتماعات
م�شاركة الإعالم

60.000

وزارة العدل
وزارة ال�سياحة
الوزارات املعنية

�سبل املتابعة والتقييم

ت�شكيل جلنة ملراجعة املقرتح
تقارير اللجنة

اجلهة امل�ساندة

تكاليف
الأن�شطة
املقرتحة

معوقات
التنفيذ

الهدف الفرعي -1 :تفعيل وتطوير الت�شريعات والقوانني املناه�ضة للعنف �ضد املر�أة فى �ضوء الد�ستور و�إ�صدار ت�شريع متكامل يتناول كل
�صور العنف املوجهة �ضد الن�ساء والفتيات ل�ضمان الق�ضاء عليها

الق�ضاء على كافة �أ�شكال العنف �ضد املر�أة والفتاة
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3

م

امل�شاركة فى �إعداد برامج توعية �إعالمية
عن العنف �ضد املر�أة (حمالت توعية فى
اجلامعات ،مطوية بالقوانني اخلا�صة
باملر�أة ،جل�سات توعية للإعالميني بحقوق
املر�أة)

�إن�شاء قاعدة بيانات �إلكرتونية بوزارة العدل
لإح�صاء الق�ضايا اخلا�صة بالعنف �ضد
املر�أة والفتاة

�إجراء درا�سة حتليلية لق�ضايا العنف �ضد
املر�أة البراز الإيجابيات وال�سلبيات والعمل
على تالفى تلك ال�سلبيات م�ستقب ًال

ت�شكيل جلنة ملراجعة الت�شريعات �أو اقرتاح
قانون جديد ملناه�ضة العنف �ضد املر�أة

الأن�شطة املقرتحة

املحور الرئي�سي:

الهدف اال�سرتاتيجي:

2017-2015

2017-2015

2017-2015

2017-2015

التوقيت
الزمني لتنفيذ
الأن�شطة

احلماية

وزارة العدل

توعية املواطنني بالقوانني وكيفية
التعامل فى حاالت العنف

تقرير ر�صد الظاهرة

درا�سة للق�ضايا والتقرير الفنى

عدد اجلل�سات والفئة املتدربة

عدد الق�ضايا التى مت ح�صرها

الأمم املتحدة-املجل�س القومى
للمر�أة-وزارة ال�شباب والريا�ضة-
الإعالم-وزارة الأوقاف-الكني�سة

الأمم املتحدة-وزارة الداخلية

الأمم املتحدة-املجل�س القومى
للمر�أة

الأمم املتحدة

عدد الق�ضايا التى �سيتم بحثها

ن�صو�ص ت�شريعية ت�ساعد على احلد
من ظاهرة العنف �ضد املر�أة
تعديالت ت�شريعية �أو قانون جديد
التقارير والتو�صيات اخلا�صة
باللجنة

املخرجات

م�ؤ�شرات الأداء
كمي  /نوعي

اجلهة امل�ساندة

التقارير

التقارير

التقارير والتو�صيات عن اللجنة

جهة مانحة �ضعف التمويل

جهة مانحة

تقارير دورية عن الربامج
واحلمالت

ال يوجد

ال يوجد

الإرادة
الت�شريعية
والتمويل
املادى

جهة مانحة

جهة مانحة

تكاليف
الأن�شطة
املقرتحة

معوقات
التنفيذ

�سبل املتابعة والتقييم

الهدف الفرعي -1 :تفعيل وتطوير الت�شريعات والقوانني املناه�ضة للعنف �ضد املر�أة فى �ضوء الد�ستور و�إ�صدار ت�شريع متكامل يتناول
كل �صور العنف املوجهة �ضد الن�ساء والفتيات ل�ضمان الق�ضاء عليها

الق�ضاء على كافة �أ�شكال العنف �ضد املر�أة والفتاة
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حلقات بحثية حول تفعيل وتطوير
الت�شريعات والقوانني املناه�ضة للعنف �ضد
املر�أة يف �ضوء الد�ستور

تفعيل القرار رقم  271لعام 2007
5
واخلا�ص مبنع ختان الإناث

م�سابقات بحثية تتناول كيفية تفعيل
وتطوير الت�شريعات والقوانني املناه�ضة
للعنف �ضد املر�أة يف �ضوء الد�ستور

ندوات وحما�ضرات حول الت�شريعات
4
الوطنية املناه�ضة للعنف

م

الأن�شطة املقرتحة

املحور الرئي�سي:

الهدف اال�سرتاتيجي:

م�ستمر

2017-2015

2017-2015

2017-2015

التوقيت
الزمني لتنفيذ
الأن�شطة

احلماية

وجود عقوبة لكل من �أجرى عملية
ختان الإناث

االنتهاء من درا�سة علمية موثقة

 عدد احللقات املنفذة ن�سبة امل�شاركني -خمرجات اللقاءات

ن�سبة حاالت ختان الإناث التي مت
فيها معاقبة مقدمي اخلدمة من
�إجمايل حاالت ختان الإناث

وزارة ال�صحة

تو�صيات ونتائج للجهات املعنية

تو�صيات ونتائج للجهات املعنية

تو�صيات ونتائج للجهات املعنية

وزارة الثقافة
 عدد احللقات املنفذة ن�سبة امل�شاركني -نتائج احللقات

املخرجات

م�ؤ�شرات الأداء
كمي  /نوعي

املجل�س القومي للمر�أة  -وزارة
العدل  -وزارة الداخلية

الرتبية والتعليم وال�شباب والريا�ضة
والتعليم العايل والتنمية املحلية

اجلهة امل�ساندة

و�ضع نظام �إ�شرايف للمن�ش�آت
عدم التبليغ اخلا�صة (عيادات ،م�ست�شفيات)
عن احلاالت للت�أكد من عدم �إجراء عمليات
ختان

تقارير اللقاءات

20.000

100.000

100.000

�سبل املتابعة والتقييم

مراجعة التو�صيات ال�صادرة و
�إدراج الدرا�سة �ضمن اخلطة
ال�سنوية للجهات املخت�صة

تكاليف
الأن�شطة
املقرتحة

معوقات
التنفيذ

الهدف الفرعي -1 :تفعيل وتطوير الت�شريعات والقوانني املناه�ضة للعنف �ضد املر�أة فى �ضوء الد�ستور و�إ�صدار ت�شريع متكامل يتناول كل
�صور العنف املوجهة �ضد الن�ساء والفتيات ل�ضمان الق�ضاء عليها

الق�ضاء على كافة �أ�شكال العنف �ضد املر�أة والفتاة
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ور�ش عمل مع املعنيني ب�إنفاذ القانون
وممثلي الوزارات واملجتمع املدين وبع�ض
 7الأ�سر امل�صرية التي تطالب بتعديالت
ت�شريعية ت�ستهدف الو�صول ملقرتح
التعديالت

مطالبة الربملان اجلديد بالتعجيل ب�إ�صدار
حزمة من الت�شريعات مبا يتفق مع ما جاء
فى د�ستور  ،2014واملعايري الدولية حلقوق
الإن�سان ومنها �إ�صدار م�شروع قانون
مكافحة العنف �ضد املر�أة املعد من املجل�س
القومي للمر�أة ،وم�شروع قانون حظر
 6التمييز بني املواطنني ..وتكاف�ؤ الفر�ص
املعد من قبل املجل�س القومى حلقوق
الإن�سان ،وتعديل قانون املجل�س القومى
حلقوق الإن�سان،وتعديل القوانني املنظمة
ملبا�شرة احلقوق ال�سيا�سية وانتخابات
جمل�س النواب لتعزيز و �ضمان نزاهة
العملية االنتخابية.

م

الأن�شطة املقرتحة

املحور الرئي�سي:

الهدف اال�سرتاتيجي:

2016-2015

2015

التوقيت
الزمني لتنفيذ
الأن�شطة

احلماية

الو�صول ملقرتح بالتعديالت
الت�شريعية الالزمة لتعزيز حماية
ورعاية حقوق الأطفال -فتح حوار
جمتمعي للو�صول �إيل �أف�ضل ال�صيغ
ورقة عمل مبقرتحات التعديالت
الت�شريعية

املجل�س القومى للأمومة والطفولة

�إ�صدار القوانني

املجل�س القومي حلقوق الإن�سان

�إ�صدار ت�شريعات تتالئم مع املواثيق
الدولية والد�ستور اجلديد وتهدف
�إىل دعم وحماية حقوق الإن�سان

املخرجات

م�ؤ�شرات الأداء
كمي  /نوعي

ممثلي الوزارات –
النيابة العامة -اجلمعيات الأهلية

وزارة العدل ،الربملان

اجلهة امل�ساندة

�سبل املتابعة والتقييم

250.000

متابعة التو�صيات املر�سلة
للجهات املعنية مع متابعة �إ�صدار
القوانني اجلديدة.

احتمالية عدم
موافقة
جل�سات جمل�س النواب والقوانني
متويل ذاتي الربملان على
ال�صادرة
القوانني
املقرتحة

تكاليف
الأن�شطة
املقرتحة

معوقات
التنفيذ

الهدف الفرعي -1 :تفعيل وتطوير الت�شريعات والقوانني املناه�ضة للعنف �ضد املر�أة فى �ضوء الد�ستور و�إ�صدار ت�شريع متكامل يتناول كل
�صور العنف املوجهة �ضد الن�ساء والفتيات ل�ضمان الق�ضاء عليها

الق�ضاء على كافة �أ�شكال العنف �ضد املر�أة والفتاة

خطط العمل التنفيذية لال�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة العنف �ضد املر�أة

حمور احلماية

اجمللس القومي للمرأة

141

خطط العمل التنفيذية

العمل على �إ�صدار قانون يجرم العنف �ضد
املر�أة

مراجعة القوانني اخلا�صة بالعقوبات.
وخا�صة املادة اخلا�صة بالر�أفة ومواد الزنا

وحدة الدرا�سات القانونية (ادخال تعديالت
على قانون العقوبات ) تتنا�سب مع جرائم
جديدة للعنف �ضد الن�ساء على ان يراعى
بها مبد�أ التما�شى مع قبح اجلرمية حتى
9
حتظى بالتطبيق وال�ضغط من اجل اقرارها
بالربملان القادم وكذا ادخال تعديالت
ايجابية على قانون االحوال ال�شخ�صية
امل�صرى وقانون اال�سرة

8

م

الأن�شطة املقرتحة

املحور الرئي�سي:

الهدف اال�سرتاتيجي:

خم�س �سنوات

2016-2015

2015

التوقيت
الزمني لتنفيذ
الأن�شطة

احلماية

قوانني حتقق االن�صاف والعدالة
للن�ساء واملجتمع

مبادرة املحاميات امل�صريات

تقدمي م�شروع القانون �إىل جمل�س
ال�شعب و �إ قراراه

وجود ن�ص جديد مينع الإباحة
وي�ساوى فى العقوبة بني الرجل
واملر�أة فى ق�ضايا الزنا

امل�ؤ�س�سة امل�صرية لتنمية الأ�سرة

وجود قانون خا�ص بتجرمي العنف
�ضد املر�أة (مركز الندمي)

تعديل ن�صو�ص املواد

املخرجات

م�ؤ�شرات الأداء
كمي  /نوعي

قيد البحث للتعاون

املجل�س القومى للمر�أة ووزارة
العدل

املجل�س القومي للمر�أة ووزارة
العدل

اجلهة امل�ساندة

تقارير حول املخرج من كل لقاء
ووجود ن�ص مبدئى

250.000

الثقافة
املجتمعية
والعادات
والتقاليد

�سبل املتابعة والتقييم

عدم توافر
متويل كايف

طبق ًا لنظام املتابعة بامل�شروع

عدم وجود
متويل
احتمالية عدم
ح�ضور املناق�شات داخل جمل�س
وجود دعم من
النواب
نواب الربملان
لإ�صدار
القانون

50.000

تكاليف
الأن�شطة
املقرتحة

معوقات
التنفيذ

الهدف الفرعي -1 :تفعيل وتطوير الت�شريعات والقوانني املناه�ضة للعنف �ضد املر�أة فى �ضوء الد�ستور و�إ�صدار ت�شريع متكامل يتناول
كل �صور العنف املوجهة �ضد الن�ساء والفتيات ل�ضمان الق�ضاء عليها

الق�ضاء على كافة �أ�شكال العنف �ضد املر�أة والفتاة
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10

م

تنفيذ �أن�شطة دعوة وك�سب ت�أييد من �أجل
تطوير �أنظمة الإجراءات التنفيذية يف
جمال حماية املر�أة من العنف

تنفيذ �أن�شطة وبرامج دعوة وك�سب ت�أييد من
�أجل �إ�صدار قوانني جديدة /تعديل قوانني
حالية ل�ضمان حماية املر�أة من كافة �أ�شكال
العنف

�إعداد م�سودة قوانني مر�ضية لتجرمي العنف
�ضد املر�أة بكافة �أ�شكاله

تنفيذ �أن�شطة دعوة وك�سب ت�أييد من �أجل
تطوير �أنظمة الإجراءات التنفيذية يف
جمال حماية املر�أة من العنف

الأن�شطة املقرتحة

املحور الرئي�سي:

الهدف اال�سرتاتيجي:

اجلهة امل�ساندة

م�ستمر

م�ستمر

م�ستمر

م�ستمر

�أن�شطة وبرامج دعوة وك�سب ت�أييد
مت تنفيذها من �أجل تطوير �أنظمة
الإجراءات التنفيذية يف جمال
حماية املر�أة من العنف

الأن�شطة والربامج التي مت تنفيذها
من �أجل الدعوة وك�سب الت�أييد من
�أجل �إ�صدار قوانني جديدة /تعديل
قوانني حالية ل�ضمان حماية املر�أة
من كافة �أ�شكال العنف

م�سودة قوانني مر�ضية لتجرمي
العنف �ضد املر�أة بكافة �أ�شكاله مت
�إعدادها

عدد الأن�شطة والربامج التي مت
تنفيذها من �أجل الدعوة وك�سب
الت�أييد من �أجل �إ�صدار قوانني
جديدة /تعديل قوانني حالية
ل�ضمان حماية املر�أة من كافة
�أ�شكال العنف

عدد القوانني التي مت �صياغة
م�سودة لها

عدد الأن�شطة والربامج التي مت
تنفيذها

عدد الأن�شطة والربامج التي مت
تنفيذها

املجل�س القومي للمر�أة ،اجلمعيات
الأهلية وجهة مانحة

املجل�س القومي للمر�أة ،اجلمعيات
الأهلية وجهة مانحة

املجل�س القومي للمر�أة ،اجلمعيات
الأهلية وجهة مانحة

املجل�س القومي للمر�أة ،اجلمعيات
الأهلية وجهة مانحة

مركز و�سائل االت�صال املالئمة من �أجل التنمية (�أكت)

املخرجات

م�ؤ�شرات الأداء
كمي  /نوعي

�أن�شطة وبرامج دعوة وك�سب ت�أييد
مت تنفيذها من �أجل تطوير �أنظمة
الإجراءات التنفيذية يف جمال
حماية املر�أة من العنف

التوقيت
الزمني لتنفيذ
الأن�شطة

احلماية

ال يوجد

ال يوجد

عدم ا�ستقرار
احلياه النيابية

و�ضع نظام متابعة مب�ؤ�شرات
قيا�س وا�ضحة

و�ضع نظام متابعة مب�ؤ�شرات
قيا�س وا�ضحة

�إ�صدار الت�شريع

و�ضع نظام متابعة مب�ؤ�شرات
قيا�س وا�ضحة

500.000

600.000

500.000

500.000

ال يوجد

معوقات
التنفيذ

�سبل املتابعة والتقييم

تكاليف
الأن�شطة
املقرتحة

الهدف الفرعي -1 :تفعيل وتطوير الت�شريعات والقوانني املناه�ضة للعنف �ضد املر�أة فى �ضوء الد�ستور و�إ�صدار ت�شريع متكامل يتناول
كل �صور العنف املوجهة �ضد الن�ساء والفتيات ل�ضمان الق�ضاء عليها

الق�ضاء على كافة �أ�شكال العنف �ضد املر�أة والفتاة
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ور�ش عمل بني مكتب �شكاوى املر�أة
ووحدات العنف �ضد املر�أة بوزارة العدل
والداخلية

دورات تدريبية لوحدات تكاف�ؤ الفر�ص
بالوزارات حول �سبل الإحالة ومتابعة
�شكاوى املعنفات يف مواقع العمل

�إجراء درا�سة حتليلية لق�ضايا العنف �ضد
 3املر�أة لإبراز الإيجابيات وال�سلبيات والعمل
على تاليف تلك ال�سلبيات م�ستقب ًال.

جتهيز وت�سليح قوات مكافحة العنف �ضد
2
املر�أة باملعدات احلديثة واملتطورة

1

م

الأن�شطة املقرتحة

املحور الرئي�سي:

الهدف اال�سرتاتيجي:

2017-2015

2015

2017-2015

2020-2015

التوقيت
الزمني لتنفيذ
الأن�شطة

احلماية

درا�سة حتليلية لق�ضايا العنف �ضد
املر�أة لإبراز الإيجابيات وال�سلبيات
والعمل على تاليف ال�سلبيات
م�ستقب ًال

قوات جمهزة للتدخل ال�سريع يف
حاالت العنف �ضد املر�أة

 عدد ور�ش العمل تغطية كافة امل�شكالت التي تواجه�سبل الإحالة

�صدور الدرا�سة التحليلية

وزارة العدل

 تناق�ص وقائع العنف �ضد املر�أة �سرعة و�صول القوات وتعاملهااجليد مع حاالت العنف

وزارة الداخلية

ورقة عمل حول �سبل التن�سيق
والتعاون

م�سئولني تنفيذيني مدرين على �سبل
التن�سيق مع اجلهات املعنية بتناول
ق�ضايا العنف يف العمل

املجل�س القومي للمر�أة
 ن�سبة �شكاوى املعنفات مبواقعالعمل التي مت حلها
 تناول تقارير وحدات تكاف�ؤالفر�ص حلاالت العنف بالعمل

املخرجات

م�ؤ�شرات الأداء
كمي  /نوعي

وزارة االت�صاالت واجلهات املانحة

وزارة الداخلية ووزارة العدل

اجلهات التنفيذية

اجلهة امل�ساندة

تقارير ور�ش العمل

ر�صد �إح�صائي لوقائع العنف يف
ال�شارع من خالل متابعة �أجهزة
وقطاعات الوزارة املعنية

60.000

200.000

�سبل املتابعة والتقييم

اجتماعات املجل�س مع وحدات
تكاف�ؤ الفر�ص وتقارير الوحدات
الدورية

تكاليف
الأن�شطة
املقرتحة

معوقات
التنفيذ

الهدف الفرعي -2 :تعزيز تنفيذ القوانني من خالل تطوير �آليات التن�سيق ونظم الإحالة

الق�ضاء على كافة �أ�شكال العنف �ضد املر�أة والفتاة
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�إن�شاء مراكز م�ساندة قانونية داخل
6
املحاكم

تقدمي الدعم القانوين للفتيات �ضحايا
العنف من خالل املجل�س واتخاذ
 5الإجراءات حلمايتهن خالل مراحل
التحقيق حتى يتم �إيداعهن امل�ؤ�س�سات
املخت�صة

 4تنظيم دورات تدريبية

م

الأن�شطة املقرتحة

املحور الرئي�سي:

الهدف اال�سرتاتيجي:

2018-2015

2016-2015

2020-2015

التوقيت
الزمني لتنفيذ
الأن�شطة

احلماية

ا�ستمارات ت�سجيل للحاالت
املرتددة و�إعداد تقارير �شهرية
وربع �سنوية و�سنوية

امل�ؤ�س�سة امل�صرية لتنمية الأ�سرة

عدم وجود
متويل

االنتهاء من �إن�شاء مراكز امل�ساندة
عدد الن�ساء املعنفات املرتددات
وجود مركز م�ساندة قانونى داخل
على مراكز امل�ساندة
املجل�س القومى للمر�أة ووزارة العدل 2.000.000
كل حمكمة كلية
دعم ح�صول الن�ساء على حقوقهن
القانونية

حماية الفتيات �ضحايا العنف
و�إعادة �إدماجهن باملجتمع.

النيابة العامة
منظمة الهجرة الدولية
اجلمعيات الأهلية

1.000.000

عدد احلاالت التي مت تقدمي الدعم
القانوين لها
عدد احلاالت التي مت ايداعهاامل�ؤ�س�سات املخت�صة

املجل�س القومى للأمومة والطفولة

تقارير عن احلاالت التي مت
م�ساعدتها وما و�صلت �إليه

املجل�س القومي للمر�أة
وزارة الداخلية
املجل�س القومي حلقوق الإن�سان
وزارة العدل

200.000

عدد الدورات
عدد احل�ضور

وزارة التعليم العايل

اجلهة امل�ساندة

�سبل املتابعة والتقييم

ا�ستطالع الر�أي
تقارير ربع �سنوية

التعريف بالإجراءات القانونية
ملكافحة العنف �ضد املر�أة

املخرجات

م�ؤ�شرات الأداء
كمي  /نوعي

تكاليف
الأن�شطة
املقرتحة

معوقات
التنفيذ

الهدف الفرعي -2 :تعزيز تنفيذ القوانني من خالل تطوير �آليات التن�سيق ونظم الإحالة

الق�ضاء على كافة �أ�شكال العنف �ضد املر�أة والفتاة
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�إعداد و�/أو تطوير �أطر عمل مرجعية تو�ضح
�أدوار وم�س�ؤوليات و�أ�ساليب عمل وفق النهج
الت�شاركي بني كافة اجلهات املعنية

تدريب املحاميات على التعامل مع ق�ضايا
8
العنف وتاهيل املعنفات

�إن�شاء نظام �إحالة ل�ضحايا العنف يت�ضمن
كافة اجلهات املعنية

ت�شكل وتفعيل جمموعات عمل من كافة
 7اجلهات املعنية بتنفيذ القوانني واملجتمع
املدين ملتابعة تنفيذ قوانني مناه�ضة العنف
�ضد املر�أة

م

الأن�شطة املقرتحة

املحور الرئي�سي:

الهدف اال�سرتاتيجي:

عامان

حماميات واعيات بالقوانني
والن�صو�ص اخلا�صة بق�ضايا العنف
�ضد املر�أة قادرات على تقدمي
الدعم القانونى بكفاءة للمعنفات

نظام �إحالة ل�ضحايا العنف يت�ضمن
كافة اجلهات املعنية

مبادرة املحاميات امل�صريات

قيد البحث للتعاون

عدد اجلهات امل�شاركة

املجل�س القومي للمر�أة ،وزارة
العدل ،وزارة ال�صحة ،وزارة
ال�شئون االجتماعية.....،الخ وجهة
مانحة

خم�س �سنوات

عدد اجلهات امل�شاركة

جمموعات عمل مت ت�شكيلها من
كافة اجلهات املعنية بتنفيذ
القوانني واملجتمع املدنى ملتابعة
تنفيذ قوانني مناه�ضة العنف �ضد
املر�أة

املجل�س القومي للمر�أة وجهة
مانحة

املجل�س القومى للمر�أة ،وزارة
العدل وجهة مانحة

خم�س �سنوات

�سنتان

اجلهة امل�ساندة
مركز و�سائل االت�صال املالئمة من �أجل التنمية (�أكت)

املخرجات

م�ؤ�شرات الأداء
كمي  /نوعي

عدد /طبيعة �أطر عمل مرجعية
�أطر عمل مرجعية تو�ضح �أدوار
وم�س�ؤوليات و�أ�ساليب عمل وفق تو�ضح �أدوار وم�س�ؤوليات و�أ�ساليب
النهج الت�شاركي بني كافة اجلهات عمل وفق النهج الت�شاركي بني كافة
اجلهات املعنية
املعنية

التوقيت
الزمني لتنفيذ
الأن�شطة

احلماية

و�ضع نظام تقييم مبتابعة
مب�ؤ�شرات قابلة القيا�س

ت�صميم نظام �إدارة احلالة
ملتابعة احلاالت

ترجع �سبل املتابعة الخت�صا�صات
املجل�س القومى للمر�أة

عدم توافر
متويالت كافيه
لتعميم ون�شر
التدريبات
مبحافظات
اخرى

400.000

300.000

500.000

�سبل املتابعة والتقييم

ترجع �سبل املتابعة الخت�صا�صات
املجل�س القومى للمر�أة

تكاليف
الأن�شطة
املقرتحة

معوقات
التنفيذ

الهدف الفرعي -2 :تعزيز تنفيذ القوانني من خالل تطوير �آليات التن�سيق ونظم الإحالة

الق�ضاء على كافة �أ�شكال العنف �ضد املر�أة والفتاة
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2
�إبراز اخلدمات التي تقدمها الوزارة من
خالل و�سائل الإعالم

�إ�ستحداث خطوط �ساخنة ( رقم
خمت�صر) بقطاع حقوق الإن�سان بوزارة
الداخلية وفى كل مديرية من مديريات
الأمن لتلقى بالغات العنف �ضد املر�أة
عموما

عقد لقاءات توعوية حول قوانني العنف
1
واخلدمات القانونية املتاحة

م

الأن�شطة املقرتحة

املحور الرئي�سي:

الهدف اال�سرتاتيجي:

م�ستمر

2016-2015

2020-2015

التوقيت
الزمني لتنفيذ
الأن�شطة

احلماية

تعريف اجلمهور بخدمات الوزارة
ملكافحة العنف

عدد من اخلطوط ال�ساخنة

 عدد الربامج الإعالمية التيتناولت اخلدمات
 -ن�سبة امل�شاهدة لهذه الربامج

وزارة الداخلية

عدد امل�شاركني باللقاءات
مدى ا�ستفادة امل�شاركني باملعلومات
القانونية

املجل�س القومي للمر�أة

 �سرعة الو�صول حلاالت العنف�ضد املر�أة
 عدد اجلناة الذي مت �إلقاءالقب�ض عليهم

جمتمع واعي باحلقوق القانونية
والعقوبات املتعلقة بالعنف �ضد
املر�أة

املخرجات

م�ؤ�شرات الأداء
كمي  /نوعي

املجل�س الأعلى للإعالم

وزارة االت�صاالت

وزارة العدل

اجلهة امل�ساندة

200.000

تكاليف
الأن�شطة
املقرتحة

ال يوجد

معوقات
التنفيذ

قيا�سات الر�أي العام

ر�صد عددي حلاالت الإبالغ
ومتابعة

تقارير دورية وا�ستطالع ر�أي
امل�شاركني

�سبل املتابعة والتقييم

الهدف الفرعي -3 :التوعية بالقوانني وتب�سيط الإجراءات وتي�سري الو�صول �إىل اخلدمات القانونية و�سرعة الإجناز

الق�ضاء على كافة �أ�شكال العنف �ضد املر�أة والفتاة
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4
ن�شرات دورية حتمل مكون عن قوانني
مكافحة العنف وكيفية الو�صول للخدمات
القانونية

تنظيم ور�ش عمل للتوعية بالقوانني
والإجراءات اخلا�صة مبكافحة العنف
والتعريف ب�سبل احل�صول على اخلدمات
القانونية

منتدى املر�أة يناق�ش التوعية بالقوانني
 3التي ت�ساعد على الق�ضاء على كافة
�أ�شكال العنف �ضد املر�أة والفتاة

م

الأن�شطة املقرتحة

املحور الرئي�سي:

الهدف اال�سرتاتيجي:

م�ستمر

2020-2015

2020 - 2015

التوقيت
الزمني لتنفيذ
الأن�شطة

احلماية

رفع وعي العاملني بوزارة التعليم
العايل
العاملني باجلامعات امل�صرية
م�ؤ�س�سات الدولة بقوانني مكافحة
العنف و�سبل الو�صول للخدمة
القانونية

طالب اجلامعات امل�صرية
�أع�ضاء هيئة التدري�س على دراية
بالإجراءات القانونية و�سبل
الو�صول للخدمات القانونية

�أوراق عمل حول التعديالت املطلوبة
للقوانني وال�سيا�سات واملمار�سات
التي تناه�ض العنف �ضد املر�أة

املخرجات

عدد الن�شرات الدورية
البيانات اخلا�صة باملر�أة وحقوقها
القوانني والقرارات اخلا�صة
مبكافحة العنف �ضد املر�أة
اخلدمات التي تقدم للمر�أة

عدد ور�ش العمل

املجل�س القومي للمر�أة
وزارة العدل
املجل�س القومي حلقوق الإن�سان
وزارة الأوقاف
وزارة ال�شباب
وزارة الثقافة

املجل�س القومي للمر�أة واملركز
القومي للبحوث االجتماعية
واجلنائية ووزارة العدل

اجلهة امل�ساندة

وزارة ال�شباب والريا�ضة
وزارة الثقافة
املجل�س القومي للمر�أة
وزارة الأوقاف
وزارة الداخلية
املجل�س القومي حلقوق الإن�سان
وزارة العدل

وزارة التعليم العايل

توعية الن�ساء بالقوانني وتي�سري
الو�صول �إىل اخلدمات القانونية
و�سرعة الإجناز

وزارة الثقافة

م�ؤ�شرات الأداء
كمي  /نوعي

200.000

400.000

100.000

ا�ستطالع ر�أي

تقارير ربع �سنوية
متابعة تنفيذ تو�صيات ور�ش
العمل

�سبل املتابعة والتقييم

مراجعة التو�صيات ال�صادرة و
�إدراج الدرا�سة �ضمن اخلطة
ال�سنوية للجهات املخت�صة

تكاليف
الأن�شطة
املقرتحة

معوقات
التنفيذ

الهدف الفرعي -3 :التوعية بالقوانني وتب�سيط الإجراءات وتي�سري الو�صول �إىل اخلدمات القانونية و�سرعة الإجناز

الق�ضاء على كافة �أ�شكال العنف �ضد املر�أة والفتاة

خطط العمل التنفيذية لال�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة العنف �ضد املر�أة

148

تدريب مقدمي اخلدمة على الدليل
اال�سرت�شادي اخلا�صة بق�ضايا العنف �ضد
املر�أة

�إعداد دليل ا�سرت�شادي ملقدمي اخلدمة
ال�صحية للتعريف بالقوانني والإجراءات
اخلا�صة بق�ضايا العنف �ضد املر�أة

7
رفع قدرات مقدمى اخلدمات فى مراكز
امل�ساندة القانونية

تنفيذ لقاءات توعية حول العنف �ضد
املر�أة والقوانني التى جترم العنف
وعقوبتها

تكثيف ا�ست�ضافة �أ�ساتذة اجلامعات
6
خا�صة ا�ساتذة ال�شريعة والقانون

5

م

الأن�شطة املقرتحة

املحور الرئي�سي:

الهدف اال�سرتاتيجي:

2018-2015

2016-2015

2015

2016-2015

2015

التوقيت
الزمني لتنفيذ
الأن�شطة

احلماية

ن�سبة توافر الدليل اال�سرت�شادي
باملن�ش�آت ال�صحية من �إجمايل
املن�ش�آت

وزارة ال�صحة وال�سكان

وجود فرق عمل مدربة ملراكز
امل�ساندة

وجو د عدد 1500م�ستفيد مت
توعيتهم
وجود عدد ( )00من العاملني فى
مراكز امل�ساندة لديهم القدرة على
تقدمي خدمات للن�ساء املعنفات

امل�ؤ�س�سة امل�صرية لتنمية الأ�سرة
م�ؤ�شر كمى  :وجود عدد1500
م�ستفيد مت توعيتهم
م�ؤ�شر كيفي :ا�ستطالع ر�أى
احل�ضور مبدى ت�أثري التوعية

تقدمي الوعى القانونى والديني

التو�سع فى ا�ست�ضافة اخلرباء

املجل�س الأعلى للإعالم

كوادر لديها املعرفة بالقوانني
ن�سبة مقدمي اخلدمة املدربني على
والإجراءات اخلا�صة بق�ضايا العنف
الدليل من �إجمايل مقدمي اخلدمة
�ضد املر�أة

دليل ي�شتمل على القوانني
والإجراءات ب�صورة مب�سطة

املخرجات

م�ؤ�شرات الأداء
كمي  /نوعي

املجل�س القومى للمر�أة ووزارة
العدل

املجل�س القومى للمر�أة

قطاع التليفزيون
القنوات املتخ�ص�صة
اجلامعات

املجل�س القومي للمر�أة  -وزارة
العدل  -وزارة الداخلية

قيا�س مدى معرفة مقدمي
اخلدمة بالقوانني والإجراءات
اخلا�صة بق�ضايا العنف �ضد
املر�أة

متابعة دورية للمن�ش�آت ال�صحية

400.000

90.000

عدم وجود
متويل

عدم وجود
متويل

تقارير �شهرية و�سنوية

تقارير �شهرية وتقرير كل 6
�شهور

متويل ذاتي

�ضعف
امليزانيات

ا�ستطالعات ر�أى

200.000

املجل�س القومي للمر�أة  -وزارة
العدل -وزارة الداخلية

اجلهة امل�ساندة

تكاليف
الأن�شطة
املقرتحة

معوقات
التنفيذ

�سبل املتابعة والتقييم

الهدف الفرعي -3 :التوعية بالقوانني وتب�سيط الإجراءات وتي�سري الو�صول �إىل اخلدمات القانونية و�سرعة الإجناز

الق�ضاء على كافة �أ�شكال العنف �ضد املر�أة والفتاة
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حتديث املحتوى الإعالمى بهدف التوعية
باحلقوق املت�ساوية بني الرجل واملر�أة

9

الهيئة العامة لال�ستعالمات  -قطاع الإعالم الداخلي

اجلهة امل�ساندة

تنمية الوعي لدى �شرائح املجتمع
املختلفة بالإجراءات القانونية
ومراكز اخلدمة املختلفة

املجل�س القومى للمر�أة ،وزارة
ال�شباب ،وزارة الرتبية والتعليم،
عدد  4دورات تدريبية فى ال�سنة تنمية الوعى العام ب�أ�شكال و�صور
التعليم العاىل ،املجل�س الأعلى
مبعدل دورة كل ثالثة �أ�شهر ،العنف �ضد املر�أة ،وتنمية الوعى
للإعالم ،منظمات املجتمع املدنى
القانوين
ت�ستهدف كل دورة  20متدربة
املعنية بحقوق املر�أة ،احلركات
الن�سائية

نقابة املحامني ،منظمات املجتمع
املدنى

املجل�س القومي حلقوق الإن�سان

 14لقاء

120.000

�ضعف التمويل -
متابعة خمرجات الور�ش عن
�صعوبة االنتقال �إىل
طريق التقارير والت�أكد من �أن
املحافظات واملراكز
التو�صيات قابلة للتنفيذ
النائية

�سبل املتابعة والتقييم

متويل ذاتي ومنح
خارجية

�صعوبة الو�صول
لكافة الفئات
امل�ستهدفة

�إعداد التقارير ،اال�ستبيانات،
ا�ستطالعات الر�أى

التقاريرالدورية ،اال�ستبيانات

الأمية� ،أعطال
و�سائل االت�صال
وزارات الداخلية ،الت�ضامن ،العدل،
تنفيذ التو�صيات املتخذة ،تقارير
ال�صحة ،املجل�س القومي حقوق  10.000لكل لقاء واملعلومات ،الروتني
املتابعة
احلكومى � -ضعف
الإن�سان
التمويل

اجلامعات ومراكز البحوث ،املجل�س
حمتوى �إعالمي يراعي حقوق املر�أة
القومى للمر�أة ،املجل�س القومى
ومبادئ امل�ساواة بني اجلن�سني -
عدد  4ور�شة عمل  80 -متدرب
حلقوق الإن�سان  -و�سائل الإعالم
متدربني على ق�ضايا امل�ساواة
املختلفة
وواعني باحلقوق والواجبات

املخرجات

م�ؤ�شرات الأداء
كمي  /نوعي

تكاليف
الأن�شطة
املقرتحة

معوقات
التنفيذ

الهدف الفرعي -3 :التوعية بالقوانني وتب�سيط الإجراءات وتي�سري الو�صول �إىل اخلدمات القانونية و�سرعة الإجناز

عدد اربع دورات تدريبية فى ال�سنة تكوين فريق من الكوادر امل�ؤهلة
من املحامني لتقدمي امل�ساعدة
 2020 -2015مبعدل دورة كل ثالثة �أ�شهر،
القانونية.
ت�ستهدف كل دورة  20متدرب

�سنة

�سنة

التوقيت
الزمني
لتنفيذ
الأن�شطة

احلماية

عقد دورات تدربيبة للن�ساء والفتيات
للتوعية ب�أ�شكال العنف وكيفية التعامل مع
2020-2015
تلك الظاهرة من خالل االجراءات
القانونية

تدريب كوادر من املحامني على تقدمي
امل�ساعدة القانونية الالزمة ل�ضحايا
انتهاكات حقوق الإن�سان واملعنفات من
الن�ساء والفتيات.

 8تنفيذ لقاءات دورية بالإدارات املركزية
فى كل حمافظة مع املهتمني بق�ضية
العنف من كافة الفئات وامل�ستويات
للتعريف بالإجراءات القانونية ملكافحة
العنف �ضد املر�أة /الفتاة ومراكز خدمتها

م

الأن�شطة املقرتحة

املحور الرئي�سي:

الهدف اال�سرتاتيجي:

الق�ضاء على كافة �أ�شكال العنف �ضد املر�أة والفتاة
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�إن�شاء مراكز دعم قانونى لتقدمي
الدعم القانوين للن�ساء �ضحايا
العنف يف املجتمعات املحلية

ور�شة عمل لتوعية املحاميني بالعنف
�ضد املر�أة وت�أهيلهم مل�ساندة الن�ساء
�ضحايا العنف

برامج توعية لل�سيدات حول حقوقهن
القانونية واخلدمات القانونية
املتاحة للن�ساء املعنفات

ور�شة عمل لتوعية وتدريب العاملني
مبحاكم الأ�سرة ال�ستقبال �ضحايا
العنف والتعامل معهم

تدريبات حول العدالة االنتقالية
11
وحقوق الن�ساء

10

م

الأن�شطة املقرتحة

املحور الرئي�سي:

الهدف اال�سرتاتيجي:

خم�س �سنوات

م�ستمر

م�ستمر

جمتمع لديه �شجاعة االعرتاف باخلط�أ والظلم
وقادر على ت�صويب االخطاء املرتبطة بتهميي�ش
واق�صاء الن�ساء ودولة ملتزمة بح�صول كل فرد على
حقوقه وخا�صة الن�ساء وتطبيق ذلك باثار رجعية
ل�ضمان ان�سجام املجتمع مع كامل التغيريات

قيد البحث للتعاون

عدد املراكز التي مت �إن�شائها

نقابة املحامني ،اجلمعيات
الأهلية وجهة مانحة

مبادرة املحاميات امل�صريات

مراكز دعم قانونى مت �إن�شائها داخل املجتمعات
املحلية

عدد ور�شة العمل

جهة مانحة

وزارة العدل وجهة مانحة

اجلهة امل�ساندة

نقابة املحامني وجهة مانحة

برامج توعية لل�سيدات حول حقوقهن القانونية
واخلدمات القانونية املتاحة للن�ساء املعنفات جاري عدد برامج التوعية التي مت تنفيذها
تنفيذها
ور�ش العمل لتوعية املحاميني بالعنف �ضد املر�أة
وت�أهيلهم مل�ساندة الن�ساء �ضحايا العنف جاري
تنفيذها

م�ستمر

عامان

عدد العاملني الذين مت توعيتهم

مركز و�سائل االت�صال املالئمة من �أجل التنمية (�أكت)

املخرجات

م�ؤ�شرات الأداء
كمي  /نوعي

العاملني مبحاكم الأ�سرة مت توعيتهم ال�ستقبال
�ضحايا العنف والتعامل معهم

التوقيت
الزمني لتنفيذ
الأن�شطة

احلماية

عدم توافر
متويل كايف

ت�صميم نظام �إدارة احلالة

طبق ًا لنظام املتابعة بامل�شروع

600.000

450.000

و�ضع نظام متابعة مب�ؤ�شرات
قيا�س وا�ضحة

و�ضع نظام متابعة مب�ؤ�شرات
قيا�س وا�ضحة

بريوقراطية
الإجراءات

700.000

600.000

و�ضع نظام متابعة مب�ؤ�شرات
قيا�س وا�ضحة

تكاليف
الأن�شطة
املقرتحة

معوقات
التنفيذ

�سبل املتابعة والتقييم

الهدف الفرعي -3 :التوعية بالقوانني وتب�سيط الإجراءات وتي�سري الو�صول �إىل اخلدمات القانونية و�سرعة الإجناز

الق�ضاء على كافة �أ�شكال العنف �ضد املر�أة والفتاة

خطط العمل التنفيذية لال�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة العنف �ضد املر�أة
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1

م

مد مظلة اخلدمات القانونية املقدمة من
خالل مبادرة مدن �آمن لتغطي عدد �أكرب
من املناطق ذات معدالت عنف عالية

توفري اال�ست�شارات القانونية مبناطق
امبابة وعزبة الهجانة ومن�شية نا�صر �ضمن
برنامج مبادرة مدن �آمن

تطوير �أداء العاملني مبكتب �شكاوى املر�أة

تطوير خدمة اخلط ال�ساخن لتلقي
ال�شكاوى باملجل�س القومي للمر�أة والإعالن
عنها ب�صورة �أو�سع

الأن�شطة املقرتحة

املحور الرئي�سي:

الهدف اال�سرتاتيجي:

2018-2016

2016-2015

زيادة وعي الن�ساء باحلقوق
القانونية

زيادة وعي الن�ساء باحلقوق
القانونية

 عدد ال�شكاوى التي مت ا�ستقبالها -تقارير حتليلية بال�شكاوى

 عدد ال�شكاوى التي مت ا�ستقبالها -تقارير حتليلية بال�شكاوى

2018-2015

 عدد ال�شكاوى التي تعامل معهااملكتب
متلقي �شكاوى املر�أة �أكفاء ولديهم
القدرة الكافية للتعامل مع ال�شكاوى  -ن�سبة ال�شكاوى التي اتخذ فيها
�إجراء

املجل�س القومي للمر�أة

2016-2015

املخرجات

م�ؤ�شرات الأداء
كمي  /نوعي

 ن�سبة البالغات املقدمة من خاللاخلط ال�ساخن
خدمة متطورة للخط �ساخن لتلقي
 مدى �سهولة الإبالغ عن حاالتال�شكاوى
العنف

التوقيت
الزمني لتنفيذ
الأن�شطة

احلماية

UN WOMEN

توفري الدعم
2.000.000
املايل

660.000

التقارير الدورية للم�شروع

التقارير الدورية للم�شروع

التقارير الدورية ملكتب �شكاوى
املر�أة باملجل�س

UN WOMEN

50.000

30.000

تقارير �شهرية وربع �سنوية
و�سنوية

توفري الدعم
املايل

UNDP

UNDP

اجلهة امل�ساندة

تكاليف
الأن�شطة
املقرتحة

معوقات
التنفيذ

�سبل املتابعة والتقييم

الهدف الفرعي -4 :خلق بيئة منا�سبة للن�ساء املعنفات للإبالغ عن حوادث العنف واال�ستفادة من اخلدمات وبرامج احلماية وامل�ساعدة.

الق�ضاء على كافة �أ�شكال العنف �ضد املر�أة والفتاة
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درا�سة �إن�شاء جلان حلماية املر�أة على
امل�ستوى العام وباملحافظات واملراكز
والأق�سام على غرار جلان حمياة الطفل
للت�أكيد على توفري فر�ص �أكرث لتحقيق
احلماية املطلوبة للمر�أة

التو�سع يف نظام الدوريات الراكبة بو�سائل
النقل خفيفة االنتقال لأماكن البالغات
والتواجد يف الأماكن املعروف عنها زيادة
ارتكاب تلك اجلرائم

تفعيل وحدات تكاف�ؤ الفر�ص باجلامعات
3
امل�صرية وم�ؤ�س�سات التعليم العايل.

2

م

الأن�شطة املقرتحة

املحور الرئي�سي:

الهدف اال�سرتاتيجي:

2020-2015

2016-2015

التوقيت
الزمني لتنفيذ
الأن�شطة

احلماية

وزارة الداخلية

وزارة التعليم العايل

300.000

تقارير �شهرية

تقاير دورية ربع �سنوية
بيانات اح�صائية
ا�ستطالع الر�أي

املجل�س القومي للمر�أة
وزارة العدل
جهات مانحة

جهات مانحة

تقارير �شهرية

وزارة ال�شباب والريا�ضة
تلقي ال�شكاوي من الن�ساء املعنفات
وزارة الثقافة
عدد البالغات وال�شكاوي املقدمة
تلقي البالغات عن حوادث العنف
املجل�س القومي للمر�أة
تقارير حتليلية وبيانات حول ظاهرة
(طالب اجلامعات)
وزارة الداخلية
العنف
العاملني بوزارة التعليم العاليى
املجل�س القومي حلقوق الإن�سان
�أنواع العنف
العاملني باجلامعات امل�صرية
وزارة الت�ضامن االجتماعي
�أنواع ال�شكاوي
�أع�ضاء هيئة التدري�س
املجتمع املدين

جلان حماية داخل كل حمافظة

 عدد اللجان التي مت �إن�شاءها عدد الن�ساء امل�ستفيدات مناخلدمات

توفري دوريات راكبة مدبة مل�ساندة  -عدد الزيادة يف املركبات بالن�سبة
حلجم املنطقة اجلغرافية
املر�أة

املخرجات

م�ؤ�شرات الأداء
كمي  /نوعي

اجلهة امل�ساندة

تكاليف
الأن�شطة
املقرتحة

معوقات
التنفيذ

�سبل املتابعة والتقييم

الهدف الفرعي -4 :خلق بيئة منا�سبة للن�ساء املعنفات للإبالغ عن حوادث العنف واال�ستفادة من اخلدمات وبرامج احلماية وامل�ساعدة.

الق�ضاء على كافة �أ�شكال العنف �ضد املر�أة والفتاة
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املخرجات

�أوراق عمل حول التعديالت املطلوبة
منتدى املر�أة يناق�ش خلق بيئة جديدة
منا�سبة للن�ساء املعنفات وكيفية تقدمي  2020 - 2015للقوانني و�سيا�سات وممار�سات التي
تناه�ض العنف �ضد املر�أة
امل�ساعدة

التوقيت
الزمني
لتنفيذ
الأن�شطة

احلماية

توعية الن�ساء بالقوانني وتي�سري الو�صول �إىل
اخلدمات القانونية و�سرعة الإجناز

وزارة الثقافة

م�ؤ�شرات الأداء
كمي  /نوعي

5
عقد دورات تدريبية لل�سادة
الإعالميني الإعالم احلكومى
واخلا�ص ملناه�ضة العنف والتمييز
�ضد املر�أة.

عقد دورات تدريبية لل�سادة م�سئوىل
اجلهاز الإداري للدولة ملناه�ضة
العنف والتمييز �ضد املر�أة فى العمل

2020- 2015

2020- 2016

عدد  4دورات تدريبية فى ال�سنة
مبوجب دورة كل ثالثة �أ�شهر،
ت�ستهدف كل دورة  20متدرب

عدد  4دورات تدريبية فى ال�سنة
مبوجب دورة كل ثالثة �أ�شهر،
ت�ستهدف كل دورة  20متدرب

التن�سيق بني جميع الوزارات
امل�شاركة بالن�شاط مع وزارة
الداخلية

التقارير ،اال�ستبيانات،
ا�ستطالعات الر�أى

التقارير ،اال�ستبيانات،
ا�ستطالعات الر�أى

100.000

100.000

معوقات
التنفيذ

�سبل املتابعة والتقييم

مراجعة التو�صيات ال�صادرة و
�إدراج الدرا�سة �ضمن اخلطة
ال�سنوية للجهات املخت�صة

توعية امل�سئوليني احلكوميني ب�ضرورة مناه�ضة
املجل�س القومى للمر�أة ،كافة
العنف والتمييز �ضد املر�أة من خالل الن�شر
متويل ذاتي
وزارات الإعالم ،منظمات
والتعمييم على كافة املديريات و�أفرع الوزارات
املجتمع املدنى املعنية بحقوق وجهات مانحة
باملحافظات ب�ضروة اتباع هذا النهج.
املر�أة،
ـ حماولة تغيري الواقع والثقافة املجتمعية من
خالل منع ممار�سات العنف والتمييز �ضد املر�أة.
توعية ال�سادة الإعالميني ب�ضرورة مناه�ضة
احتاد الإذاعة والتليفزيون،
العنف والتمييز �ضد املر�أة.
متويل ذاتي
الهيئة العامة لال�ستعالمات،
ـ حماولة تغيري الواقع والثقافة املجتمعية من
قنوات النايل �سات ،الف�ضائيات  -جهات مانحة
خالل برامج التوعية املرئية وامل�سموعة
اخلا�صة
 تقدمي حمتوى �إعالمى يناه�ض العنف �ضداملر�أة.

املجل�س القومى حلقوق الإن�سان

املجل�س القومي للمر�أة واملركز
القومي للبحوث االجتماعية
واجلنائية ووزارة العدل ووزارة
الداخلية

اجلهة امل�ساندة

تكاليف
الأن�شطة
املقرتحة

الهدف الفرعي -4 :خلق بيئة منا�سبة للن�ساء املعنفات للإبالغ عن حوادث العنف واال�ستفادة من اخلدمات وبرامج احلماية وامل�ساعدة.

 4عرو�ض الأراجوز امل�صري (ت�ساعد
 عدد العرو�ضعلى خلق بيئة جديدة منا�سبة للن�ساء
 ن�سبة الن�ساء امل�ستفيداتعر�ض فني للجمهور يناق�ش امل�شكلة
املعنفات للإبالغ عن حوادث العنف 2020 - 2015
 مدى وعي الن�ساء ب�أهمية الإبالغ على م�ستوىوطرق احلل
واال�ستفادة من اخلدمات وبرامج
امليادين واملناطق الع�شوائية والنائية واحلدودية
احلماية وامل�ساعدة)

م

الأن�شطة املقرتحة

املحور الرئي�سي:

الهدف اال�سرتاتيجي:

الق�ضاء على كافة �أ�شكال العنف �ضد املر�أة والفتاة
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7

6

م

رفع قدرات مقدمى اخلدمات فى مراكز
امل�ساندة القانونية

�إن�شاء مراكز م�ساندة قانونية داخل
املحاكم

تفعيل دور جلان احلماية يف املحافظات

الت�شبيك بني خط جندة الطفل وجلان
احلماية واجلمعيات الأهلية لتقدمي
الإعانات العاجلة

الأن�شطة املقرتحة

املحور الرئي�سي:

الهدف اال�سرتاتيجي:

2016

2018-2015

2016-2015

2016-2015

التوقيت
الزمني لتنفيذ
الأن�شطة

احلماية

فرق عمل مدربة ملراكز امل�ساندة

مركز م�ساندة قانونى داخل كل
حمكمة كلية

وجود عدد من العاملني فى مراكز
امل�ساندة لديهم القدرة على تقدمي
خدمات للن�ساء املعنفات

امل�ؤ�س�سة امل�صرية لتنمية الأ�سرة
 االنتهاء من �إن�شاء مراكزامل�ساندة
 تردد عدد من الن�ساء املعنفاتعلى مراكز امل�ساندة
 دعم ح�صول الن�ساء علىحقوقهن القانونية

ر�صد حلاالت الأطفال املعر�ضني
للخطر و�سرعة التعامل معها

عدد احلاالت من الأطفالاملعر�ضني للخطر التي مت ر�صدها

عدد جلان احلماية التي مت تفعيلها
 عدد اجلمعيات االهلية التي متالتعاون

املجل�س القومي للأمومة والطفولة
�سرعة �إحالة البالغات وتقدمي
امل�ساعدات

املخرجات

م�ؤ�شرات الأداء
كمي  /نوعي

املجل�س القومى للمر�أة ووزارة
العدل-املجتمع املدنى

املجل�س القومى للمر�أة ووزارة
العدل

وزارة التنمية املحلية

املحافظات
اجلمعيات الأهلية

اجلهة امل�ساندة

400.000

2.000.000

1.000.000

1.000.000

عدم وجود
متويل

عدم وجود
متويل

تقارير �شهرية و�سنوية

ا�ستمارات ت�سجيل للحاالت
املرتددة وجود تقارير �شهرية
وربع �سنوية و�سنوية

متابعة رفع التقارير من اللجان
الفرعية للجان العامة ثم �إىل
املجل�س

التقارير الدورية التي يتم رفعها
عن كل حالة من احلاالت.

تكاليف
الأن�شطة
املقرتحة

معوقات
التنفيذ

�سبل املتابعة والتقييم

الهدف الفرعي -4 :خلق بيئة منا�سبة للن�ساء املعنفات للإبالغ عن حوادث العنف واال�ستفادة من اخلدمات وبرامج احلماية وامل�ساعدة.

الق�ضاء على كافة �أ�شكال العنف �ضد املر�أة والفتاة

خطط العمل التنفيذية لال�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة العنف �ضد املر�أة

حمور احلماية

اجمللس القومي للمرأة
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خطط العمل التنفيذية

8

م

�إن�شاء نظام ملتابعة العنف �ضد املر�أة داخل
املجتمع

�إن�شاء خطوط �ساخنة للإبالغ عن حوادث
العنف

برامج و�أن�شطة لتوعية الن�ساء باخلدمات
املتاحة وبرامج امل�ساعدة يف جمال العنف
�ضد املر�أة

حمالت توعية حول مناه�ضة العنف �ضد
املر�أة يف جميع املحافظات

الأن�شطة املقرتحة

املحور الرئي�سي:

الهدف اال�سرتاتيجي:

م�ستمر

م�ستمر

م�ستمر

م�ستمر

التوقيت
الزمني لتنفيذ
الأن�شطة

احلماية

جهة مانحة

املجل�س القومى للمر�أة وجهة
مانحة

500.000

700.000

600.000

عدد اخلطوط التي مت �إن�شائها

عدد الن�ساء الالتى مت توعيتهن

اليوجد

و�ضع وت�صميم نظام متابعة به
م�ؤ�شرات قيا�س وا�ضحة وقابلة
للقيا�س

و�ضع وت�صميم نظام متابعة به
م�ؤ�شرات قيا�س وا�ضحة وقابلة
للقيا�س

900.000

العادات
والتقاليد
داخل
املجتمعات
املحلية

و�ضع وت�صميم نظام متابعة به
م�ؤ�شرات قيا�س وا�ضحة وقابلة
للقيا�س

جهة مانحة

نظام ملتابعة العنف �ضد املر�أة داخل عدد التقارير التي يتم �إ�صدارها
ب�ش�أن متابعة العنف �ضد املر�أة
املجتمع

توافر خطوط �ساخنة لالبالغ عن
العنف �ضد املر�أة

الن�ساء �أ�صبح لديهن الوعى
باخلدمات املتاحة وبرامج امل�ساعدة
يف جمال العنف �ضد املر�أة

توعية �أفراد املجتمع حول كيفية
مناه�ضة العنف �ضد املر�أة

عدد احلمالت التي مت تنفيذها

املجل�س القومى للمر�أة وجهة
مانحة

مركز و�سائل االت�صال املالئمة من �أجل التنمية (�أكت)

املخرجات

م�ؤ�شرات الأداء
كمي  /نوعي

اجلهة امل�ساندة

تكاليف
الأن�شطة
املقرتحة

معوقات
التنفيذ

�سبل املتابعة والتقييم

الهدف الفرعي -4 :خلق بيئة منا�سبة للن�ساء املعنفات للإبالغ عن حوادث العنف واال�ستفادة من اخلدمات وبرامج احلماية وامل�ساعدة.

الق�ضاء على كافة �أ�شكال العنف �ضد املر�أة والفتاة
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ت�شجيع �إن�شاء او تخ�صي�ص مراكز لعالج
ورعاية املر�أة املعنفة بالتن�سيق مع
الأجهزة احلكومية وغري احلكومية

تدريب مقدمي اخلدمة على الدليل
اخلا�ص بتقدمي اخلدمات ال�صحية
العالجية والنف�سية للمعنفات

�إعداد دليل ا�سرت�شادي لرفع مهارات
مقدمي اخلدمة يف جماالت اخلدمات
ال�صحية العالجية والنف�سية للمعنفات

توفري خطوط ات�صاالت �ساخنة لتلقى
امل�شورة على م�ستوى اجلمهورية

زيادة �أعداد ال�ضابطات الطبيبات من
 2خالل االلتحاق بالق�سم اخلا�ص ب�أكادميية
ال�شرطة

1

م

الأن�شطة املقرتحة

املحور الرئي�سي:

الهدف اال�سرتاتيجي:

2016-2015

م�ستمر

2016-2015

2015

2015

التوقيت
الزمني لتنفيذ
الأن�شطة

التدخالت

ن�سبة املن�ش�آت التي يتوافر بها
الدليل من �إجمايل املن�ش�آت

وزارة ال�صحة وال�سكان

خطوط �ساخنة للتوا�صل مع
الراغبات يف تلقي امل�شورة

زيادة عنا�صر ال�شرطة الن�سائية
املتخ�ص�صة
 مدى تغطية اخلط ال�ساخنملحافظات م�صر
 -عدد االت�صاالت الواردة

متابعة الأجهزة املعنية بالوزارة

وزارة االت�صاالت

متابعة اجلهات املعنية بالوزارة

 وجود عنا�صر �شرطة ن�سائيةبكافة املحافظات
 -عدد حاالت الإبالغ من الن�ساء

وزارة ال�صحة واملجل�س القومي
للمر�أة

اللجنة العليا لل�سيا�سات بالوزارة

نظام �إ�شرايف ملتابعة مقدمي
اخلدمة يف تقدمي اخلدمات
العالجية والنف�سية للمعنفات

خدمات متخ�ص�صة ل�ضحايا العنف
�ضد املر�أة

املجل�س القومي للمر�أة

600.000

10.000

متابعة مدى توافر الدليل
باملن�ش�آت ال�صحية مبعرفة فريق
الإ�شراف

�سبل املتابعة والتقييم

 نوع اخلدمة املقدمة الإعالن عن اخلدمات -عدد امل�ستفيدات من اخلدمة

وزارة الداخلية

�إعداد كواد من مقدمي اخلدمة
ن�سبة املعنفات الالئي تلقني خدمة
قادرة على التعامل مع املعنفات من
(�صحية ونف�سية ) ذات جودة
الناحية العالجية والنف�سية

دليل ا�سرت�شادي يحتوى على
املهارات الأ�سا�سية يف تقدمي
اخلدمة العالجية والنف�سية
للمعنفات

املخرجات

م�ؤ�شرات الأداء
كمي  /نوعي

اجلهة امل�ساندة

تكاليف
الأن�شطة
املقرتحة

معوقات
التنفيذ

الهدف الفرعي -1 :توفري خدمات الدعم ال�صحى والنف�سى وامل�شورة للمعنفات

الق�ضاء على كافة �أ�شكال العنف �ضد املر�أة والفتاة

خطط العمل التنفيذية لال�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة العنف �ضد املر�أة

حمور التدخالت

اجمللس القومي للمرأة
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خطط العمل التنفيذية

 4دورات �سالمة املر�أة من التحر�ش

متابعة االخ�صائى النف�سى �أو االجتماعى
حلاالت العنف اجلن�سى �أو اجل�سدى �أو
اللفظى مع تفعيل ملف الطالب ملتابعته
ور�صد مدى التعديل احلادث يف �سلوكه

ت�أهيل الأخ�صائيني االجتماعيني وتدريبهم
على ال�صحة النف�سية وامل�شكالت وخطوات
حلها وعالجها وكيفية التعامل مع
امل�شاغبني وممار�سي العنف من التالميذ/
الطالب �ضد �أقرانهم من التالميذ/
 3التلميذات �أو الطالب/الطالبات �أو
املعلمني/املعلمات

م

الأن�شطة املقرتحة

املحور الرئي�سي:

الهدف اال�سرتاتيجي:

م�ستمر

2016-2015
"–
2020-2019

التوقيت
الزمني
لتنفيذ
الأن�شطة

التدخالت

وزارة الرتبية والتعليم

 تعريف الفتيات بالأماكن التى تلج�أ �إليهايف حالة تعر�ضها للعنف
 عر�ض لر�أى الدين يف ال�شباب املتحر�ش عر�ض لأنواع التحر�ش التى تتعر�ض لهاالفتيات من خالل جتاوبهم يف الدورة
 تنظيم م�سابقة ر�سم لعر�ض مناذج منالتحر�ش ال ترغب الفتاة يف �سردها
للحا�ضرين
 م�شاركة عدد الإناث 1000فتاة.
 -م�شاركة ال�شباب 500

وزارة ال�شباب والريا�ضة

عدد احلاالت التي متت
متابعتها ووثائق امللفات
انخفا�ض ملمو�س يف حاالت العنف ب�أ نواعه
اخلا�صة بهم وتقارير التعديل
وتعديل يف �سلوكيات التالميذ
يف �سلوكهم

عدد االخ�صائيني الذين مت
تدريبهم � 75ألف
اخ�صائى اجتماعى يدرك ويطبق �أدواره تغيري ملمو�س يف دور الأخ�صائي
االجتماعي وفى �سلوكيات
التالميذ/الطالب

املخرجات

م�ؤ�شرات الأداء
كمي  /نوعي

منظمات جمتمع مدنى -
وزارة الأوقاف  -وزارة
العدل

وزارات املالية -ال�شباب
والريا�ضة -اجلهات
املانحة -منظمات املجتمع
املدين

اجلهة امل�ساندة

450.000.00

التكلفة املبدئية
 8مليون جنيه

تكاليف
الأن�شطة
املقرتحة

متابعة دورية لعينات ع�شوائية
من املدار�س وا�ستطالع ر�أى
االخ�صائيني والتالميذ عن
طريق ا�ستمارة �أو ا�ستبيان

مدى الإقبال على هذه
الدورات  -ا�ستمارة تقيم
ملدى اال�ستفادة

�ضعف التمويل -عدم متابعة دورية لعينات ع�شوائية
من املدار�س وا�ستطالع ر�أى
التدريب اجليد
للأخ�صائي لأداء دوره االخ�صائيني والتالميذ عن
طريق ا�ستمارة او ا�ستبيان
ب�شكل فعال

�ضعف التمويل

معوقات التنفيذ

�سبل املتابعة والتقييم

الهدف الفرعي -1 :توفري خدمات الدعم ال�صحى والنف�سى وامل�شورة للمعنفات

الق�ضاء على كافة �أ�شكال العنف �ضد املر�أة والفتاة
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تقدمي دعم مبا�شر للأطفال ال�ضحايا من
خالل تقدمي خدمات عالجية وت�أهيلية
ونف�سية ،وقانونية للأطفال و�أ�سرهم

�إك�ساب العاملني ملقدمى خدمات الدعم
 6ال�صحى وامل�شورة للمعنفات خربة التعامل
مع املعنفات

و�ضع منوذج لدار �إيواء منوذجي ميكن
تعميمه م�ستقبلأ

ت�شكيل جلان تق�صي حقائق من العاملني
باملجل�س للتحرك ال�سريع يف حاالت
اخلطر.

دار الأيواء التابعة للمجل�س اخلا�صة
 5بالن�ساء والأطفال

م

الأن�شطة املقرتحة

املحور الرئي�سي:

الهدف اال�سرتاتيجي:

2018-2015

م�ستمر

م�ستمر

م�ستمر

التوقيت
الزمني
لتنفيذ
الأن�شطة

التدخالت

امل�ؤ�س�سة امل�صرية لتنمية الأ�سرة

تقارير عن احلاالت التي مت
م�ساعدتها

تقارير �شهرية

تقارير عن احلاالت التي مت
م�ساعدتها وما و�صلت �إليه.

�سبل املتابعة والتقييم

وجود ك�شوف ح�ضور ملقد مى
عدم وجود متويل اخلدمات لدى م�ؤ�س�سات املجتمع
املدنى

دار منوذجى ال�ستقبال �أطفال ال�شوارع

مل يحدد بعد

 2.000.000عدم وجود متويل

500.000

وجود عدد  100من مقدمى خدمات الدعم
وجود عدد من مقدمى خدمات
ال�صحى وامل�شورة للمعنفات لديهم خربة
املجل�س القومي للمر�أة
الدعم ال�صحى وامل�شورة للمعنفات
التعامل مع املعنفات
 املجتمع املدنىلديهم خربة التعامل مع املعنفات  -جناح عدد من الن�ساء املرتددات فى جتاوز
حاالت العنف

تقدمي �إعانات عاجلة للأطفال
�ضحايا العنف.

عدد احلاالت التي قامت جلان تق�صي
احلقائق مبتابعتها

عدد احلاالت التي مت ا�ستقبالها من الن�ساء
والأطفال داخل دار الإيواء

1.500.000

معوقات
التنفيذ

عدم وعى ال�سكان
املحيطني بالدار
منظمة الهجرة الدولية
 1.000.000باخلدمات املقدمة
لهن

عدد احلاالت التي مت تقدمي خدمات عالجية اليوني�سيف -اجلمعيات
الأهلية
وت�أهيلية لهم ولأ�سرهم

املجل�س القومي للطفولة والأمومة

�إ�ستقبال الن�ساء والأطفال �ضحايا
الإجتار واال�ستغالل �أو العنف –
�إعادة �إدماجهم باملجتمع

عالج الأطفال �ضحايا العنف

املخرجات

م�ؤ�شرات الأداء
كمي  /نوعي

اجلهة امل�ساندة

تكاليف
الأن�شطة
املقرتحة

الهدف الفرعي -1 :توفري خدمات الدعم ال�صحى والنف�سى وامل�شورة للمعنفات

الق�ضاء على كافة �أ�شكال العنف �ضد املر�أة والفتاة
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7

م

�إن�شاء وت�أ�سي�س وحدات رعاية �صحية
متخ�ص�صة مل�ساعدة الن�ساء �ضحايا العنف
داخل املجتمعات املحلية

تدريب الأخ�صائيني النف�سيني حول تقدمي
الدعم النف�سى للن�ساء �ضحايا العنف

تدريب العاملني بوزارة ال�صحة حول كيفية
تقدمي الدعم ال�صحى للن�ساء �ضحايا
العنف

�إن�شاء وت�أ�سي�س مراكز لتقدمي الدعم
النف�سي للن�ساء �ضحايا العنف داخل
املجتمعات املحلية

�إن�شاء وت�أ�سي�س وحدات رعاية �صحية
متخ�ص�صة مل�ساعدة الن�ساء �ضحايا العنف
داخل املجتمعات املحلية

الأن�شطة املقرتحة

املحور الرئي�سي:

الهدف اال�سرتاتيجي:

م�ستمر

م�ستمر

م�ستمر

م�ستمر

م�ستمر

التوقيت
الزمني
لتنفيذ
الأن�شطة

التدخالت

اجلهة امل�ساندة

وحدات رعاية �صحية متخ�ص�صة
مل�ساعدة الن�ساء �ضحايا العنف
داخل املجتمعات املحلية

�أخ�صائيني نف�س�سني مت تدريبهم
حول تقدمي الدعم النف�سى للن�ساء
�ضحايا العنف

عاملني بوزارة ال�صحة مت تدريبهم
حول كيفية تقدمي الدعم ال�صحى
للن�ساء �ضحايا العنف

مراكز لتقدمي الدعم النف�سي
للن�ساء �ضحايا العنف داخل
املجتمعات املحلية

وحدات رعاية �صحية متخ�ص�صة
مل�ساعدة الن�ساء �ضحايا العنف
داخل املجتمعات املحلية

عدد وحدات الرعاية التي مت
ت�أ�سي�سها

عدد الأخ�صائيني الذين مت
تدريبهم

عدد العاملني الذين مت تدريبهم

عدد املراكز التي مت ت�أ�سي�سها

عدد وحدات الرعاية التي مت
ت�أ�سي�سها

وزارة ال�صحة  -جهة مانحة

مركز و�سائل االت�صال املالئمة من �أجل التنمية (�أكت)

املخرجات

م�ؤ�شرات الأداء
كمي  /نوعي

800.000

400.000

و�ضع وت�صميم نظام متابعة به
م�ؤ�شرات قيا�س وا�ضحة وقابلة
للقيا�س

و�ضع وت�صميم نظام متابعة به
م�ؤ�شرات قيا�س وا�ضحة وقابلة
للقيا�س

400.000

600.000

و�ضع وت�صميم نظام متابعة به
م�ؤ�شرات قيا�س وا�ضحة وقابلة
للقيا�س

�ضعف التمويل -
بريوقراطية
الإجراءات  -عدم
و�ضع وت�صميم نظام متابعة به
االهتمام باخلدمات
م�ؤ�شرات قيا�س وا�ضحة وقابلة
النف�سية وال�صحية
للقيا�س
للمر�أة

800.000

�سبل املتابعة والتقييم

و�ضع وت�صميم نظام متابعة به
م�ؤ�شرات قيا�س وا�ضحة وقابلة
للقيا�س

تكاليف
الأن�شطة
املقرتحة

معوقات
التنفيذ

الهدف الفرعي -1 :توفري خدمات الدعم ال�صحى والنف�سى وامل�شورة للمعنفات

الق�ضاء على كافة �أ�شكال العنف �ضد املر�أة والفتاة
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دمج مرتكبي العنف يف الأن�شطة املختلفة
 3وممار�سة الريا�ضة وم�ساعدتهم على
التفاعل مع املجتمع

الت�أهيل االقت�صادي للمر�أة املعنفة من
 2خالل �إقامة ور�ش للفنون والأ�شغال الفنية
املختلفة والرتاثية

تنظيم برامج توعية (عن طريق ا�ساتذة
1
االجتماع باجلامعات امل�صرية)

م

الأن�شطة املقرتحة

2020-2015

2020 - 2015

2020-2015

التوقيت
الزمني
لتنفيذ
الأن�شطة

وزارة الثقافة

عدد الربامج.

مرتكبي العنف متفاعلني مع
املجتمع ب�شكل طبيعي و
اال�ستفادة من جتاربهم
للوقاية من حدوث الظاهرة.
عدد احلاالت التي مت التعامل
معها

املجل�س القومي للمر�أة-
وزارة الداخلية -مراكز
الت�أهيل

وزارة ال�شباب والريا�ضة

�إجحام مرتكبي العنف عن اال�ستفادة
 80.000من برامج الت�أهيل و عدم رغبتهم يف
العالج �أو الإندماج داخل املجتمع.

كل الوزارات امل�شاركة يف
اال�سرتاتيجية

تقارير عن الور�ش وكيفية
 600.000الت�سويق للمنتجات اخلا�صة بالور�ش اال�ستفادة منها  -ا�ستبيان
ملعرفة مدى جدوى هذه الور�ش

برامج الت�أهيل  -برامج
الأن�شطة املختلفة.

ر�صد لعدد احلاالت.
ا�ستمارة بيانات للمتابعة
ال�شهرية
50.000

اجلهة امل�ساندة

معوقات التنفيذ

�سبل املتابعة والتقييم

املجل�س القومي للمر�أة
وزارة ال�صحةوزارة الت�ضامنوزارة االوقاف.وزارة ال�شباب والريا�ضة.وزارة الثقافة.
وزارة الداخلية.

وزارة التعليم العايل

تعليم املر�أة حرفة ت�ستطيع
عدد ال�سيدات امل�ستفيدات من
من خاللها حت�سني م�ستواها
الور�ش وكيفية ت�سويق منتجاتهم
االقت�صادى

حاالت مرتكبي العنف

املخرجات

م�ؤ�شرات الأداء
كمي  /نوعي

تكاليف
الأن�شطة
املقرتحة

املحور الرئي�سي:

الهدف الفرعي -2 :تطوير برامج العالج والت�أهيل ملرتكبى العنف

التدخالت

الهدف اال�سرتاتيجي:

الق�ضاء على كافة �أ�شكال العنف �ضد املر�أة والفتاة

خطط العمل التنفيذية لال�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة العنف �ضد املر�أة

حمور التدخالت
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جتميع وتطوير الأدلة اخلا�صة بربامج
 5العالج والت�أهيل ملرتكبي العنف لتتنا�سب مع
احلالة امل�صرية

تقدمي برامج دينية لتوعية ال�شباب بخطورة
4
مظاهر العنف �ضد املر�أة

م

الأن�شطة املقرتحة

2015

2016-2015

التوقيت
الزمني لتنفيذ
الأن�شطة

الرتكيز على كم هذه الربامج
وعلى الكيف �أي�ض ًا

املجل�س الأعلى للإعالم

وجود دليل واحد جممع من كل
اخلربات الداخلية واخلارجية

الأزهر ال�شريف

اجلهة امل�ساندة

طباعة عدد  5000ن�سخة من الدليل
وزارة ال�صحة وال�سكان وزارة
توزيع الن�سخ على اجلهات احلكومية
الداخلية وزارة العدل
والأهلية للعمل بها بعد تدريب
املجتمع املدنى
القائمني عليها

امل�ؤ�س�سة امل�صرية لتنمية الأ�سرة

ت�شكيل الوعى الديني لدى ال�شباب
تغيري اخلطاب الديني فيما يتعلق
بق�ضايا املر�أة

املخرجات

م�ؤ�شرات الأداء
كمي  /نوعي

100.000

�إجحام مرتكبي العنف عن
اال�ستفادة من برامج الت�أهيل و
عدم رغبتهم يف العالج �أو
الإندماج داخل املجتمع.

وجود �أدلة
مرحلية

متويل ذاتي

معوقات التنفيذ

�سبل
املتابعة
والتقييم

ر�صد �إح�صائي
 �ضعف امليزانياتلعدد حاالت
 �صعف الوازع الديني لدىالتحر�ش �أو
ال�شباب خا�صة بعد انت�شار
اال�ستخدام ال�سيئ للتكنولوجيا االغت�صاب

تكاليف
الأن�شطة
املقرتحة

املحور الرئي�سي:

الهدف الفرعي -2 :تطوير برامج العالج والت�أهيل ملرتكبى العنف

التدخالت

الهدف اال�سرتاتيجي:

الق�ضاء على كافة �أ�شكال العنف �ضد املر�أة والفتاة
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6

م

تدريب وت�أهيل �أفراد ال�شرطة للتعامل مع
�ضحايا جرائم التحر�ش اجلن�سى

�إعداد م�سودة لتعديل مواد القانون التي
جترم التحر�ش اجلن�سى بحيث تت�ضمن
العمل على �إعادة ت�أهيل مرتكبى جرائم
التحر�ش اجلن�سى وفر�ض غرامة مالية
عليهم يف كافة الأحوال

تنفيذ برامج ت�أهيل ملرتكبى جرائم
التحر�ش اجلن�سى لإعادة دجمهم باملجتمع
على نحو �سوى

�إن�شاء �سجن موحد على م�ستوى اجلمهورية
خا�ص مبرتكبى جرائم التحر�ش اجلن�سى

الأن�شطة املقرتحة

� 5أعوام

عام واحد

� 5أعوام

عامني

التوقيت
الزمني
لتنفيذ
الأن�شطة

برامج لتدريب وت�أهيل �أفراد
ال�شرطة للتعامل مع �ضحايا جرائم
التحر�ش اجلن�سى

م�سودة لتعديل مواد القانون

عدد �أفراد ال�شرطة الذين مت
تدريبهم

وزارة الداخلية -
جهة مانحة

املجل�س القومى
عدد الأطراف امل�شاركة يف �إعداد
للمر�أة  -جهة مانحة
امل�سودة

عدد الربامج التي مت تنفيذها
برامج ت�أهيل ملرتكبى جرائم
التحر�ش اجلن�سى لإعادة دجمهم عدد مرتكبى العنف الذين �شاركوا
يف هذه الربامج
باملجتمع على نحو �سوى

�سجون خا�صة مبرتكبى جرائم
التحر�ش اجلن�سى

اخلدمات التي يقدمها ال�سجن
ملرتكبى جرائم التحر�ش

وزارة الداخلية
 -جهة مانحة

مركز و�سائل االت�صال املالئمة من �أجل التنمية (�أكت)

املخرجات

م�ؤ�شرات الأداء
كمي  /نوعي

اجلهة امل�ساندة

و�ضع وت�صميم نظام متابعة به
م�ؤ�شرات قيا�س وا�ضحة وقابلة
للقيا�س

و�ضع وت�صميم نظام متابعة به
م�ؤ�شرات قيا�س وا�ضحة وقابلة
للقيا�س

500.000

و�ضع وت�صميم نظام متابعة به
م�ؤ�شرات قيا�س وا�ضحة وقابلة
للقيا�س

�إ�صدار الت�شريع

اليوجد

موافقة اجلها ت التنفيذية

معوقات التنفيذ

�سبل املتابعة والتقييم

غري حمدد عدم قبول امل�شرع ملاهية خطورة
جرائم العنف اجلن�سى
بعد

800.000

تكاليف
الأن�شطة
املقرتحة

املحور الرئي�سي:

الهدف الفرعي -2 :تطوير برامج العالج والت�أهيل ملرتكبى العنف

التدخالت

الهدف اال�سرتاتيجي:

الق�ضاء على كافة �أ�شكال العنف �ضد املر�أة والفتاة

خطط العمل التنفيذية لال�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة العنف �ضد املر�أة

حمور التدخالت
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1

م

تدريب اجلهاز الوظيفي لرفع الكفاءة
واملهارة ( الأخ�صائيني االجتماعيني
والنف�سيني مبكاتب التوجيه
واال�ست�شارات الأ�سرية وم�ؤ�س�سات
الرعاية ووحدات تكاف�ؤ الفر�ص)

تطوير عدد  6مراكز ا�ست�ضافة بعدد 6
حمافظات (ت�شمل التجهيزات والأجور)

التعاون مع اجلمعيات الأهلية لدعم
�إن�شاء مراكز ا�ست�ضافة

�إن�شاء عدد  3مراكز ال�ست�ضافة وتوجيه
املر�أة املعنفة بعدد  3حمافظات مرحلياً

الأن�شطة املقرتحة

املحور الرئي�سي:

الهدف اال�سرتاتيجي:

2020-2015

التوقيت
الزمني
لتنفيذ
الأن�شطة

التدخالت

امل�ؤ�شر الكمي :عدد احلا�صلني على التدريب من
�أخ�صائيني وموظفني م�ؤهلون اجلهاز الوظيفي بالأفرع املختلفة بالوزارة ،الزيادة فى
ولديهم املهارات املطلوبة وذوى عدد ال�سيدات املعنفات التى تلج�أ ملراكز اال�ست�ضافة
امل�ؤ�شر النوعي :جودة اخلدمات املقدمة مبراكز
معرفة بق�ضايا املر�أة والنوع
اال�ست�ضافة حت�سن فى امل�ستوى الوظيفى واملهنى
االجتماعى
للعاملني باجلهاز الوظيفى للوزارة

عدد  6مراكز مطورة وفق ًا
للمعايري الدولية

امل�ؤ�شر الكمي :عدد  6مراكز تعمل وفق ًا للمعايري
الدولية وعدد احلاالت التى مت �إ�ستقبالها باملراكز
امل�ؤ�شر النوعي :جودة اخلدمات املقدمة لل�سيدات
املعنفات

املجل�س القومي للمر�أة
جهات مانحة

جمل�س الوزراء هيئة الأمم
املتحدة للمر�أة

 5مليون جنيه

 3مليون جنيه

عدم توفر
البند املايل

تقارير دورية ربع �سنوية
 /ن�صف �سنوية و�سنوية

تقارير دورية ربع �سنوية
 /ن�صف �سنوية و�سنوية

تقارير دورية ربع /
ن�صف �سنوية و�سنوية

عدد الطلبات املقدمة من
اجلمعيات الأهلية

امل�ؤ�شر الكمي :عدد اجلمعيات التي مت تر�شيحها
مليون جنيه للمركز
واملوافقة عليها و عدد مراكز اال�ست�ضافة اجلديدة التى
�ضعف
اجلمعيات الأهلية  -اجلهات
الواحد بعد توفري
مت �إن�شائها
املوارد املالية
املانحة
مكان باجلمعية
امل�ؤ�شر النوعي :ال�شراكة بني املجتمع املدين واحلكومي
يف مواجهة ق�ضية العنف

تقارير دورية ربع /
ن�صف �سنوية و�سنوية

وزارة الت�ضامن االجتماعي

اجلهة امل�ساندة

معوقات
التنفيذ

�سبل املتابعة
والتقييم

امل�ؤ�شر الكمي 3 :مراكز ا�ست�ضافة جمهزة ال�ستقبال
مليون جنيه للمركز
جمل�س الوزراء  -وزارة
الن�ساء املعنفات  -عدد احلاالت التى مت ا�ستقبالها
(غري �شامل تكلفة عدم توفر
عدد  3مراكز ا�ست�ضافة للمر�أة
التخطيط -وزارة املالية -
باملراكز
توفري مكان لإن�شاء البند املايل
املعنفة
امل�ؤ�شر النوعي :قيا�س زيادة الوعى مبراكز اال�ست�ضافة املحافظة  -اجلمعيات الأهلية
املراكز)
املوجودة

املخرجات

م�ؤ�شرات الأداء
كمي  /نوعي

تكاليف الأن�شطة
املقرتحة

الهدف الفرعي -3 :توفري مراكز ا�ست�ضافة كافية للمعنفات

الق�ضاء على كافة �أ�شكال العنف �ضد املر�أة والفتاة
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4
ت�صميم نظام �إحالة للمر�أة املعنفة وتفعيل
العمل به داخل مراكز اال�ست�ضافة

تدريب وت�أهيل العاملني مبراكز ا�ست�ضافة
املر�أة املعنفة

العمل على توفري �أماكن ال�ست�ضافة الن�ساء
3
املعنفات مدعومة من الدولة

الإ�شراف ال�صحي على مراكز �إ�ست�ضافة
2
املعنفات

م

الأن�شطة املقرتحة

املحور الرئي�سي:

الهدف اال�سرتاتيجي:

م�ستمر

م�ستمر

2020-2015

م�ستمر

التوقيت
الزمني
لتنفيذ
الأن�شطة

التدخالت

املجل�س القومي للمر�أة

امل�ؤ�س�سة امل�صرية لتنمية الأ�سرة

ن�سبة مراكز اال�ست�ضافة التي يتم
الإ�شراف ال�صحي عليها

وزارة ال�صحة وال�سكان

اجلهة امل�ساندة

نظام �إحالة ملتابعة املر�أة املعنفة مت
تفعيله داخل دور اال�ست�ضافة
نظام الإحالة

تتوافر كوادر مدربة وم�ؤهلة للتعامل
عدد العاملني الذين مت تدريبهم
مع املر�أة املعنفة داخل مراكز
اال�ست�ضافة

املجل�س القومي للمر�أة
 -جهة مانحة

مركز و�سائل االت�صال املالئمة من �أجل التنمية (�أكت)

وجود بيئة �صاحلة لإقامة املر�أة وجود �أماكن خم�ص�صة من قبل املحافظات  -الإعالم
 املجتمع املدنىالدولة وتعمل بكفائة
املعنف وتطبيق برامج العالج عليها

تقدمي خدمات �صحية للمعنفات
مبراكز اال�ست�ضافة

املخرجات

م�ؤ�شرات الأداء
كمي  /نوعي

500.000

700.000

200.000

تكاليف
الأن�شطة
املقرتحة

ال يوجد

تخ�صي�ص مباين ـ و�ضع فريق
عمل مهني

نظام �إ�شراف �شهري على
مراكز اال�ست�ضافة ملتابعة
تقدمي اخلدمة بها

و�ضع وت�صميم نظام متابعة به
م�ؤ�شرات قيا�س وا�ضحة وقابلة
للقيا�س

عدم وجود متويل

عدم وجود مراكز ا�ست�ضافة

معوقات التنفيذ

�سبل املتابعة والتقييم

الهدف الفرعي -3 :توفري مراكز ا�ست�ضافة كافية للمعنفات

الق�ضاء على كافة �أ�شكال العنف �ضد املر�أة والفتاة
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حمور التدخالت
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خطط العمل التنفيذية

�إتاحة معلومات حول خدمات الرعاية ال�صحية
وامل�ساعدة القانونية لكافة �شرائح املجتمع من خالل
التوا�صل مع منظمات املجتمع املدنى واملجال�س الوطنية
املتخ�ص�صة املعنية

تنفيذ برامج بناء قدرات العاملني بدور اال�ست�ضافة

�إن�شاء خريطة �إلكرتونية على موقع الإنرتنت للخدمات
املتاحة ل�ضحايا العنف

دعم �سبل الإحالة حلاالت العنف من خالل التن�سيق مع
دور اال�ست�ضافة لتقدمي الدعم النف�سي واملجتمعي
للمعنفات

توفري مكان مالئم وجمهز وم�ستقل فى �أق�سام ال�شرطة
 2ال�ستقبال �ضحايا العنف مع تخ�صي�ص �أفراد معنيني
ومدربني على تلقى البالغ وحترير حم�ضر وجمع
الإ�ستدالالت ويف�ضل �أن تكون من الإناث

1

م

الأن�شطة املقرتحة

املحور الرئي�سي:

الهدف اال�سرتاتيجي:

2016-2015

2016-2015

م�ستمر

2016-2015

2016-2015

التوقيت
الزمني
لتنفيذ
الأن�شطة

التدخالت

بروتوكول تعاون مع وزارة
الت�ضامن االجتماعي

وجود �أماكن مالئمة ال�ستقبال
املجني عليهن

معلومات وافية حول اخلدمات
التي تقدمها الوزارة واجلهات
املعنية الأخرى ل�ضحايا العنف

خدمات �صحية ونف�سية متطورة
للمعنفات بدور اال�ست�ضافة

وزارة الت�ضامن
االجتماعي
جمل�س املر�أة بالدامنارك

UNDP

اجلهة امل�ساندة

وزارة الت�ضامن
 عدد احلاالت املحولة للمركز من الوزارةاالجتماعي
و�سرعة تقدمي اخلدمات للمر�أة املعنفة
وزارة ال�صحة وال�سكان

 عدد حاالت الإبالغ� -صور العنف املبلغ عنها

وزارة ال�صحة

 عدد اللقاءات والندوات والفعاليات بنيالوزارة والكيانات الر�سمية وغري الر�سمية كافة اجلهات املعنية
بق�ضايا العنف �ضد املر�أة
 عدد مقدمي اخلدمات -نوعية اخلدمات التي يعلن عنها

وزارة الداخلية

 ن�سبة امل�شاهدات للخريطة مدى تغطية اخلريطة لكافة اخلدماتوتطويرها
 ن�سبة املتدربني من العاملني مدى تطور �أداء العاملني ا�ستحداث خدمات جديدة بدوراال�ست�ضافة

املجل�س القومي للمر�أة
خريطة �إلكرتونية باخلدمات

املخرجات

م�ؤ�شرات الأداء
كمي  /نوعي

درا�سة عن تطوير الأداء
للعاملني من خالل اخلدمات
املقدمة

تقارير ومتابعة للحاالت

تقدير تقارير ربع �سنوية
ون�صف �سنوية و�سنوية من
خالل ا�ستمارات ت�سجيل
للحاالت املرتددة

تقارير متابعة من كافة
اجلهات امل�شاركة

250.000

150.000

�سبل املتابعة والتقييم

تقارير �شهرية وربع �سنوية
و�سنوية

تكاليف
الأن�شطة
املقرتحة

معوقات
التنفيذ

الهدف الفرعي� -4 :إن�شاء وتوزيع نطاق خدمات الرعاية ال�صحية وامل�ساعدة القانونية ومراكز الن�صح والإر�شاد وامل�شورة الطبية
والنف�سية واخلطوط ال�ساخنة ودور اال�ست�ضافة للمعنفات

الق�ضاء على كافة �أ�شكال العنف �ضد املر�أة والفتاة

خطط العمل التنفيذية لال�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة العنف �ضد املر�أة

166

تقدمي خدمات �صحية وعالجية بامل�ست�شفيات اجلامعية
للمعنفات.

دورات ت�أهيل نف�سي واجتماعي .
(من خالل كليات اخلدمة االجتماعية باجلامعات ،
و�أ�ساتذة االجتماع بكليات الآداب)

تقدمي خدمات �صحية �أولية .
( 3من خالل العيادات بالكليات واجلامعات امل�صرية)

م

الأن�شطة املقرتحة

املحور الرئي�سي:

الهدف اال�سرتاتيجي:

2020-2015

التوقيت
الزمني
لتنفيذ
الأن�شطة

التدخالت

طالب وعاملني مدربني
باجلامعات امل�صرية
عالج احلاالت املرتددة علىالعيادات ال�صحية باجلامعات
ومتابعة من الناحية النف�سية
واالجتماعية.

خدمات طبية مقدمة �إىل طالب
اجلامعات امل�صرية.
-العاملني باجلامعات.

100.000

عدد الطالب.
عدد العاملني.-نوعية التاهيل النف�سي واالجتماعي.

وزارة ال�صحة.
املجل�س القومي للمر�أة

400.000

املجل�س القومي للمر�أة.
وزارة ال�صحة.وزارة االت�ضامن.100.000
وزارة الأوقاف.-وزارة ال�شباب والريا�ضة

نوعية الرعاية ال�صحية.
-عدد املرتددين

عدد املرتددات.
نوعية اخلدمة ال�صحية .-متابعة للحاالت احلرجة

وزارة ال�صحة.
املجل�س القومي للمر�أة.وزارة الأوقاف.
وزارة الثقافة.وزارة الت�ضامن

وزارة التعليم العايل

خدمات �صحية وعالجية كاملة.

املخرجات

م�ؤ�شرات الأداء
كمي  /نوعي

اجلهة امل�ساندة

تكاليف
الأن�شطة
املقرتحة

معوقات
التنفيذ

تقارير متابعة �شهرية
و�سنوية.

�سبل املتابعة والتقييم

الهدف الفرعي� -4 :إن�شاء وتوزيع نطاق خدمات الرعاية ال�صحية وامل�ساعدة القانونية ومراكز الن�صح والإر�شاد وامل�شورة الطبية
والنف�سية واخلطوط ال�ساخنة ودور اال�ست�ضافة للمعنفات

الق�ضاء على كافة �أ�شكال العنف �ضد املر�أة والفتاة
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حمور التدخالت
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خطط العمل التنفيذية

الإعالن عن اخلط ال�ساخن  16432للوزارة ال�ستقبال
املكاملات والبالغات اخلا�صة بال�سيدات املعنفات بهدف
توفري امل�ساعدة واال�ست�شارات والتوعية باخلدمات
املتاحة بالوزارة والتوجيه والإر�شاد لأماكن اخلدمة
2020-2015

التوقيت
الزمني
لتنفيذ
الأن�شطة

التدخالت

توقيع بروتوكول تعاون بني وزارة الت�ضامن االجتماعي
ووزارة الداخلية ( وحدة مكافحة العنف �ضد املر�أة ) يف 2020-2015
جمال حقوق الإن�سان

تنظيم حمالت قومية �إعالمة  -مطبوعات لرفع الوعي
املجتمعي ب�أهمية املراكز والتعريف ب�أهدافها وكيفية 2020-2015
 4احل�صول على اخلدمات املقدمة

م

الأن�شطة املقرتحة

املحور الرئي�سي:

الهدف اال�سرتاتيجي:

وزارة الت�ضامن االجتماعي

اجلهة امل�ساندة

امل�ؤ�شر الكمي :عدد احلاالت املحولة للمراكز
من وحدة مكافحة العنف �ضد املر�أة
واخلدمات املقدمة لهم وعدد املحا�ضر التى مت
منظومة واليات للتن�سيق والتعاون
حتريرها من ال�سيدات املعنفات والإح�صاءات
مع وزارة الداخلية فيما يخ�ص
النوعية املوثقة حول حاالت العنف
ق�ضايا حقوق الإن�سان وب�صفة
امل�ؤ�شر النوعي� :أثر التعاون بني وزارة الداخلية
خا�صة العنف �ضد املر�أة
ووزارة الت�ضامن االجتماعي على �سرعة تلبية
اخلدمات وت�سهيل الإجراءات على ال�سيدات
املعنفات

وزارة الداخلية

امل�ؤ�شر الكمي :عدد املكاملات اخلا�صة
عدد
بال�سيدات املعنفات التى مت تلقيها
وزارة الداخلية -
رقم اخلط ال�ساخن للبالغات
امل�شاكل  /البالغات التى مت حلها �أو التعاون
وزارة العدل
 ،16432والذى يتبعه ع�شرة �أرقام
ب�ش�أنها مع اجلهات املخت�صة
املجل�س القومى للمر�أة
لكل خدمة من خدمات الرعاية
امل�ؤ�شر النوعي:مدى �سرعة تلبية احتياجات
وزارة ال�صحة
بالوزارة
املر�أة �أو الفتاة التي تتعر�ض للعنف وتوجيهها
للخدمة املنا�سبة
امل�ؤ�شر الكمي :عدد الربامج الإعالمية
وزارات الإعالم -
بالقنوات املحلية بالتعريف باملراكز وما تقدمه
ال�شباب  -ال�صحة -
تو�سيع قاعدة املعرفة بخدمات
من خدمات  -توزيع املطبوعات
الثقافة  -املجل�س
املراكز
امل�ؤ�شر النوعي :تو�سيع قاعدة امل�ستفيدين من
القومي للمر�أة
خدمات املراكز

املخرجات

م�ؤ�شرات الأداء
كمي  /نوعي

تقارير دورية ربع �سنوية
ون�صف �سينوية و�سنوية
بامل�ؤ�شرات

�سبل املتابعة والتقييم

التقارير النوعية والكمية

قيا�س �أثر احلمالت
الإعالمية وزيادة الوعى
� 9000000ضعف املوارد
باخلدمات املقدمة من
املالية وعدم
خالل الدرا�سات والتقارير
ا�ستدامة املنح

20000

تكاليف
الأن�شطة
املقرتحة

معوقات
التنفيذ

الهدف الفرعي� -4 :إن�شاء وتوزيع نطاق خدمات الرعاية ال�صحية وامل�ساعدة القانونية ومراكز الن�صح والإر�شاد وامل�شورة الطبية
والنف�سية واخلطوط ال�ساخنة ودور اال�ست�ضافة للمعنفات

الق�ضاء على كافة �أ�شكال العنف �ضد املر�أة والفتاة
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التوقيت
الزمني
لتنفيذ
الأن�شطة

التدخالت

املخرجات

وزارة ال�شباب والريا�ضة

م�ؤ�شرات الأداء
كمي  /نوعي

اجلهة امل�ساندة

م�ستمر

املجل�س القومي للمر�أة

ن�سبة البالغات املقدمه

املجل�س القومي حلقوق الإن�سان
ـ بحث ودرا�سة ال�شكاوى املقدمه وابد�أء
تلقى �شكاوى العنف �ضد املر�أة من خالل
الر�أى فى �ش�أنها واحالتها �إىل جهات
عمل م�ستمر
 7اخلط ال�ساخن ،واملكاتب املتنقلة ،وفروع
االخت�صا�ص املعنية ومتابعتها وتلقى
ب�صورة دورية
املجل�س فى بع�ض املحافظات
الردود -تقدمي امل�شورة وامل�ساعدة القانونية
� -أعداد تقرير عن عدد ال�شكاوى املقدمه .

حتديد وحدة �صحية وم�ست�شفى بكل
� 6إدارة �صحية لتقدمي خدمات �صحية
للمعنفات على م�ستوى اجلمهورية
تقدمي خدمات �صحية للمعنفات بجميع
حمافظات اجلمهورية

ن�سبة تغطية الإدارات
ال�صحية مبراكز تقدمي
اخلدمة للمعنفات

وزارة ال�صحة وال�سكان

توفري مكان قريب للفتيات للإبالغ عن
حاالت التحر�ش  .توفري دعم نف�سى للفتاة
�إن�شاء وحدة �سالمة الفتاة باجلامعات
الت�ضامن االجتماعية
املعنفة من خالل طبيب �أو �أخ�صائي
ومراكز ال�شباب بفروع املجل�س القومى 2018-2015
الفتيات يف كافة االعمار وزارة التعليم املجل�س
القومى للمر�أة
اجتماعى – �سرعة التوا�صل مع اجلهات
للمر�أة
املعنية حلماية الفتيات
5
م�ساعدة الفتيات وال�سيدات يف ت�سهيل الأمور
احلياتية با�ستخدام بطاقات الرقم القومى
وزارة الداخلية
الفتيات وال�سيدات من �أعمار
�أ�صدار بطاقات الرقم القومى للريفيات  – 2017-2015الإدالء ب�أ�صواتهن يف االنتخابات –
املجل�س القومى للمر�أة
 16عام ف�أكرب
متكني الفتيات وال�سيدات من دخول
امتحانات حمو الأمية

م

الأن�شطة املقرتحة

املحور الرئي�سي:

الهدف اال�سرتاتيجي:

�ضرورة تعديل قانون املجل�س وفق ًا
يتحملها
للد�ستور اجلديد حتى يتمكن املجل�س
املجل�س
من تقدمي امل�ساعدة القانونية
القومى حلقوق
ـ رف�ض بع�ض املعنفات الإدالء
الإن�سان
بالبيانات الكاملة

كم البطاقات التي يتم
ا�ست�صدارها للفتيات
والن�ساء

التقارير الدورية

نظام �إ�شراف متابعة
املن�ش�آت ال�صحية (قرار
رقم )60

20.000
�سنويا

50.000
�سنويا

معوقات التنفيذ

�سبل املتابعة
والتقييم

ن�سبة الرتدد على الوحدة
– كم البالغات املقدمة
– عدد امل�شكالت التي
مت حلها

تكاليف
الأن�شطة
املقرتحة

الق�ضاء على كافة �أ�شكال العنف �ضد املر�أة والفتاة
الهدف الفرعي� -4 :إن�شاء وتوزيع نطاق خدمات الرعاية ال�صحية وامل�ساعدة القانونية ومراكز الن�صح والإر�شاد وامل�شورة الطبية والنف�سية
واخلطوط ال�ساخنة ودور اال�ست�ضافة للمعنفات

خطط العمل التنفيذية لال�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة العنف �ضد املر�أة
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9

تدريب الأخ�صائيني النف�سيني حول تقدمي الدعم
النف�سى للن�ساء �ضحايا العنف

تدريب العاملني بوزارة ال�صحة حول كيفية تقدمي
الدعم ال�صحى للن�ساء �ضحايا العنف

�إن�شاء وت�أ�سي�س مراكز لتقدمي الدعم النف�سي للن�ساء
�ضحايا العنف داخل املجتمعات املحلية

�إن�شاء وت�أ�سي�س وحدات رعاية �صحية متخ�ص�صة
مل�ساعدة الن�ساء �ضحايا العنف داخل املجتمعات املحلية

� 8إن�شاء مراكز م�ساندة قانونية داخل املحاكم

م

الأن�شطة املقرتحة

املحور الرئي�سي:

الهدف اال�سرتاتيجي:

امل�ؤ�س�سة امل�صرية لتنمية الأ�سرة

املخرجات

م�ؤ�شرات الأداء
كمي  /نوعي

اجلهة امل�ساندة

تكاليف
الأن�شطة
املقرتحة

معوقات
التنفيذ

م�ستمر

م�ستمر

م�ستمر

�أخ�صائيني نف�سيني مت تدريبهم
حول تقدمي الدعم النف�سى للن�ساء
�ضحايا العنف

عاملني بوزارة ال�صحة مت
تدريبهم حول كيفية تقدمي الدعم
ال�صحى للن�ساء �ضحايا العنف

عدد الأخ�صائيني الذين مت تدريبهم

عدد العاملني الذين مت تدريبهم

عدد املراكز التي مت ت�أ�سي�سها

400.000

400.000

600.000

مراكز لتقدمي الدعم النف�سي
للن�ساء �ضحايا العنف داخل
املجتمعات املحلية

وزارة ال�صحة  -جهة
مانحة

م�ستمر

عدد وحدات الرعاية التي مت ت�أ�سي�سها

800.000

وحدات رعاية �صحية متخ�ص�صة
مل�ساعدة الن�ساء �ضحايا العنف
داخل املجتمعات املحلية

مركز و�سائل االت�صال املالئمة من �أجل التنمية (�أكت)

االنتهاء من �إن�شاء مراكز امل�ساندة
 تردد عدد ( )00من الن�ساء املعنفات علىعدم وجود
املجل�س القومى للمر�أة
وجود مركز م�ساندة قانونى داخل
مراكز امل�ساندة
2018 - 2015
2.000.000
متويل
وزارة العدلكل حمكمة كلية
 دعم ح�صول الن�ساء على حقوقهنالقانونية

التوقيت
الزمني
لتنفيذ
الأن�شطة

التدخالت

و�ضع وت�صميم نظام متابعة به
م�ؤ�شرات قيا�س وا�ضحة وقابلة
للقيا�س

ا�ستمارات ت�سجيل للالحاالت
وجود
املرتددة
تقارير �شهرية وربع �سنوية
و�سنوية

�سبل املتابعة والتقييم

الهدف الفرعي� -4 :إن�شاء وتوزيع نطاق خدمات الرعاية ال�صحية وامل�ساعدة القانونية ومراكز الن�صح والإر�شاد وامل�شورة الطبية
والنف�سية واخلطوط ال�ساخنة ودور اال�ست�ضافة للمعنفات

الق�ضاء على كافة �أ�شكال العنف �ضد املر�أة والفتاة

خطط العمل التنفيذية لال�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة العنف �ضد املر�أة
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2

1

م

عمل ور�ش للأ�شغال الفنية املختلفة

منتدى املر�أة يناق�ش كيفية توفري الدعم االقت�صادي
للمر�أة املعنفة

التن�سيق مع ال�صندوق االجتماعي للتنمية واجلهات
املمولة لتوفري الدعم املايل للمعنفات لإقامة م�شروعات
�صغرية

تخ�صي�ص دورات تدريب مهني و�إقامة م�شروعات
�صغرية ل�ضحايا العنف من خالل مركز تنمية املهارات

الأن�شطة املقرتحة

املحور الرئي�سي:

الهدف اال�سرتاتيجي:

م�ؤ�شرات الأداء
كمي  /نوعي

2020 - 2015

2020 - 2015

ن�ساء قادرات على عمل �أ�شغال
فنية خمتلفة ت�ساعدها على
املعي�شة

متويل مقدم للمعنفات لإقامة
م�شروعات �صغرية

عدد الن�ساء الالتي ح�صلن على التدريب
ونوعية الور�ش املقدمة لهم

 ن�سبة احل�ضور� -سبل الدعم املطروحه من امل�ؤمتر

وزارة الثقافة

 ن�سبة امل�ستفيدات من قرو�ض �أو متويل خف�ض الفوائد على القرو�ض املقدمةللن�ساء املعنفات

 عدد الربامج املنفذة تنا�سب املحتوى العلمي مع قدراتاملعنفات

املجل�س القومي للمر�أة
ن�ساء لديهن القدرة على �إقامة
م�شروعات �صغرية

املخرجات

تو�صيات ونتائج للجهات املعنية

2020-2015

2018-2016

التوقيت
الزمني
لتنفيذ
الأن�شطة

التدخالت

150.000

100.000

تقرير عن مدى اال�ستفادة من
التدريب والقدرة على الإنتاج
والت�سويق

�صعوبة
الو�صول
للمعنفات

وزراة اال�ستثمار وال�شباب
والريا�ضة وال�سياحة
والت�ضامن االجتماعي

مراجعة التو�صيات ال�صادرة
و�إدراج الدرا�سة �ضمن اخلطة
ال�سنوية للجهات املخت�صة

م�ؤ�شرات لقيا�س مدى ا�ستفادة
املتدربات من الربامج
عدد املقيمات مل�شروعات
�صغرية من املعنفات

�سبل املتابعة والتقييم

ال�صندوق االجتماعى

100.000

�صعوبة
الو�صول
للمعنفات

معوقات
التنفيذ

ح�صر امل�ستفيدات من
املعنفات على قرو�ض
والتي�سريات املقدمة لهن

مركز تنمية املهارات
باملجل�س

اجلهة امل�ساندة

تكاليف
الأن�شطة
املقرتحة

الهدف الفرعي -5 :توفري الدعم االقت�صادي للمر�أة املعنفة

الق�ضاء على كافة �أ�شكال العنف �ضد املر�أة والفتاة

خطط العمل التنفيذية لال�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة العنف �ضد املر�أة

حمور التدخالت
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3

م

م�شروعات /معا�شات ال�ضمان االجتماعي

م�شروعات الأ�سر املنتجة

توفري م�شروعات �صغرية مدرة للدخل للمر�أة والفتاة
املعنفة

الأن�شطة املقرتحة

املحور الرئي�سي:

الهدف اال�سرتاتيجي:

2020-2015

التوقيت
الزمني
لتنفيذ
الأن�شطة

التدخالت

امل�ؤ�شر الكمي :عدد الأ�سر  /امل�ستفيدين التي
ح�صلت على امل�ساعدات ال�ضمانية
معا�شات �ضمان �إجتماعى
امل�ؤ�شر النوعي� :أثر امل�شروعات على الظروف
وم�ساعدات �شهرية للم�ساعدة فى
االجتماعية واالقت�صادية والأثار اجلانبية
اخلروج من دائرة الفقر
الأخرى وهى عدم ت�سرب الأطفال من التعليم
واحلد من عمالة الأطفال

�أ�سر فقرية مالكة لبع�ض و�سائل
التمكني الإقت�صادى

امل�ؤ�شر الكمى  :عدد امل�شروعات امل�ؤ�شر
النوعى� :أثر امل�شروعات على الظروف
االقت�صادية واالجتماعية لهم

امل�ؤ�شر الكمي :عدد امل�شروعات التي ح�صلت
عليها كل من املر�أة/الفتاة املعنفة
امل�ؤ�شر النوعي� :أثر امل�شروعات على حت�سن
الأحوال املعي�شية لل�سيدة والفتاة

وزارة الت�ضامن االجتماعي

م�شروعات �صغرية مدرة للدخل
منا�سبة للبيئة املحلية للمر�أة
والفتاة املعنفة

املخرجات

م�ؤ�شرات الأداء
كمي  /نوعي

15000000

وفق املعا�شات
وامل�ساعدات
املقررة

 5000كحد
�أدين
جمل�س الوزراء  -وزارة
للم�شروع
التخطيط  -وزارة
املالية  -جهات مانحة

اجلهة امل�ساندة

تكاليف
الأن�شطة
املقرتحة

الهدف الفرعي -5:توفري الدعم االقت�صادي للمر�أة املعنفة

الق�ضاء على كافة �أ�شكال العنف �ضد املر�أة والفتاة

خطط العمل التنفيذية لال�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة العنف �ضد املر�أة

عدم توافر
البند املايل

معوقات
التنفيذ

تقارير دورية ربع �سنوية ،
ن�صف �سنوية و�سنوية

تقارير دورية ربع �سنوية ،
ن�صف �سنوية و�سنوية

تقارير دورية ربع �سنوية ،
ن�صف �سنوية و�سنوية

�سبل املتابعة والتقييم
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4

م

عقد دورات تدريبية على �أعمال الزخرفة على املرايات
وال�سرياميك وامل�شغوالت اجللدية اجلاذبة لل�سائحني
ببور �سعيد

عقد دورات تدريبية على �أعمال املالب�س اجلاهزة بكفر
ال�شيخ

عقد دورات تدريبية عن تنمية املر�أة الريفية بالدقهلية

عقد دورات تدريبية ملعاونة املر�أة الفقرية والريفية
ومتكني املر�أة اقت�صاديا فى جمال �صناعة الأخ�شاب
و�صناعة ال�سجاد والكليم مبحافظة �أ�سيوط

�سيدات مدربات قادرات على
الإن�ضمام �إىل �سوق العمل �أو فتح
م�شروعات �صغرية

امل�ؤ�شر الكمى  :عدد املتدربات وعدد
�سيدات مدربات قادرات على
امل�شروعات ال�صغرية وعدد ال�سيدات
فتح
الإن�ضمام �إىل �سوق العمل �أو
امللتحقات ب�سوق العمل من املتدربات
م�شروعات �صغرية
امل�ؤ�شر النوعى  :املهارات واخلربات املكت�سبة
بالدورة التدريبية وقيا�س مدى متكني املر�أة
�سيدات مدربات قادرات على
الإن�ضمام �إىل �سوق العمل �أو فتح اقت�صاديا والأثار اجلانبية الإيجابية مثل
التحاق الأطفال بالتعليم وانتظام الرعاية
م�شروعات �صغرية
ال�صحية للأ�سرة
�سيدات مدربات قادرات على
الإن�ضمام �إىل �سوق العمل �أو فتح
م�شروعات �صغرية

عقد دورات تدريبية ملعاونة املر�أة الفقرية والريفية
ومتكني املر�أة اقت�صاديا فى جمال ال�صناعات اليدوية
املختلفة مبحافظة قنا

�سيدات مدربات قادرات على
الإن�ضمام �إىل �سوق العمل �أو فتح
م�شروعات �صغرية

وزارة ال�سياحة

متويل ذاتي

متويل ذاتي

متويل ذاتي

متويل ذاتي

متويل ذاتي

متويل ذاتي

150.000

25.000

70.000

-

-

-

-

-

عقد دورات تدريبية على كيفية �إقامة م�شروعات
اقت�صادية ملعاونة املر�أة الفقرية والريفية ومتكني املر�أة
اقت�صاديا فى جمال اجللود اليدوية مبحافظة اجليزة

2015-2014

80.000

1.195.000

5.000

-

املخرجات

معوقات
التنفيذ

م�ؤ�شرات الأداء
كمي  /نوعي

تكاليف
الأن�شطة
املقرتحة
اجلهة امل�ساندة

التوقيت
الزمني
لتنفيذ
الأن�شطة

التدخالت

الهدف الفرعي -5 :توفري الدعم االقت�صادي للمر�أة املعنفة

�سيدات مدربات قادرات على
الإن�ضمام �إىل �سوق العمل �أو فتح
م�شروعات �صغرية

الأن�شطة املقرتحة

املحور الرئي�سي:

الهدف اال�سرتاتيجي:

الق�ضاء على كافة �أ�شكال العنف �ضد املر�أة والفتاة

خطط العمل التنفيذية لال�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة العنف �ضد املر�أة

التقارير الدورية

�سبل املتابعة والتقييم

حمور التدخالت
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برنامج املعاونة للمر�أة الفقرية ب�شمال �سيناء

عقد دورات تدريبية لتدريب املر�أة الريفية على
ال�صناعات اليدوية والبيئية بالغربية

عقد دورات تدريبية حول م�شروع اخلياطة وتطريز
العباءات و�صناعة املكرميات واجللود اليدوية واملنظفات
مبحافظة اجليزة

عقد دورات تدريبية على تنمية احلرف البيئية اليدوية
مبحافظة �أ�سوان

عقد دورات تدريبية على الأعمال اليدوية املختلفة
4
مبحافظة البحر الأحمر

م

الأن�شطة املقرتحة

املحور الرئي�سي:

الهدف اال�سرتاتيجي:

40.000

70.000

195.000

-

-

-

2016-2015

2016-2015

2016-2015

وزارة ال�سياحة

�سيدات مدربات قادرات على
الإن�ضمام �إىل �سوق العمل �أو فتح
م�شروعات �صغرية

امل�ؤ�شر الكمى  :عدد املتدربات وعدد
امل�شروعات ال�صغرية وعدد ال�سيدات
امللتحقات ب�سوق العمل من املتدربات
�سيدات مدربات قادرات على
امل�ؤ�شر النوعى  :املهارات واخلربات املكت�سبة
الإن�ضمام �إىل �سوق العمل �أو فتح
بالدورة التدريبية وقيا�س مدى متكني املر�أة
م�شروعات �صغرية
�إقت�صاديا والأثار اجلانبية الإيجابية مثل
التحاق الأطفال بالتعليم و�إنتظام الرعاية
�سيدات مدربات قادرات على
ال�صحية للأ�سرة
الإن�ضمام �إىل �سوق العمل �أو فتح
م�شروعات �صغرية

2016-2015

65.000

�سيدات مدربات قادرات على
الإن�ضمام �إىل �سوق العمل �أو فتح
م�شروعات �صغرية

-

2015-2014

570.000

�سيدات مدربات قادرات على
الإن�ضمام �إىل �سوق العمل �أو فتح
م�شروعات �صغرية

-

املخرجات

وزارة ال�سياحة

متويل ذاتي

متويل ذاتي

متويل ذاتي

متويل ذاتي

اجلهة امل�ساندة

التوقيت
الزمني
لتنفيذ
الأن�شطة

تكاليف
الأن�شطة
املقرتحة

معوقات
التنفيذ

م�ؤ�شرات الأداء
كمي  /نوعي

التدخالت

الهدف الفرعي -5 :توفري الدعم االقت�صادي للمر�أة املعنفة

الق�ضاء على كافة �أ�شكال العنف �ضد املر�أة والفتاة

خطط العمل التنفيذية لال�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة العنف �ضد املر�أة

تقدمي التقارير الدورية

�سبل املتابعة والتقييم
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تنفيذ دورات تدريبية على ت�صنيع احلمل البدوى
مبر�سى مطروح

عقد دورات تدريبية على تنمية احلرف اليدوية
(ال�سجاد الأ�سيوطى واحلرير و�أخ�شاب البيئة و�صناعات
خان اخلليلى ) مبحافظة �أ�سيوط

دورات تدريبية لتعليم الرتيكو واخلياطة بكفر ال�شيخ

دورات تدريبية لتنمية املر�أة فى املناطق الريفية بقنا
(مركز نفادة – الرباهنة –الطويرات – �أوالد عمرو)

 4تنفيذ م�شروعات تنمية املر�أة الريفية بالدقهلية

م

الأن�شطة املقرتحة

املحور الرئي�سي:

الهدف اال�سرتاتيجي:

10.000

1.000.000

70.000

-

-

-

2016-2015

2016-2015

2016-2015

وزارة ال�سياحة

�سيدات مدربات قادرات على
الإن�ضمام �إىل �سوق العمل �أو فتح
م�شروعات �صغرية

امل�ؤ�شر الكمى  :عدد املتدربات وعدد
امل�شروعات ال�صغرية وعدد ال�سيدات
امللتحقات ب�سوق العمل من املتدربات
�سيدات مدربات قادرات على
امل�ؤ�شر النوعى  :املهارات واخلربات املكت�سبة
الإن�ضمام �إىل �سوق العمل �أو فتح
بالدورة التدريبية وقيا�س مدى متكني املر�أة
م�شروعات �صغرية
�إقت�صاديا والأثار اجلانبية الإيجابية مثل
التحاق الأطفال بالتعليم و�إنتظام الرعاية
�سيدات مدربات قادرات على
ال�صحية للأ�سرة
الإن�ضمام �إىل �سوق العمل �أو فتح
م�شروعات �صغرية

2016-2015

50.000

�سيدات مدربات قادرات على
الإن�ضمام �إىل �سوق العمل �أو فتح
م�شروعات �صغرية

-

2016-2015

1.500.000

�سيدات مدربات قادرات على
الإن�ضمام �إىل �سوق العمل �أو فتح
م�شروعات �صغرية

-

املخرجات

وزارة ال�سياحة

وزارة ال�سياحة

وزارة ال�سياحة

وزارة ال�سياحة

وزارة ال�سياحة

اجلهة امل�ساندة

التوقيت
الزمني
لتنفيذ
الأن�شطة

تكاليف
الأن�شطة
املقرتحة

معوقات
التنفيذ

م�ؤ�شرات الأداء
كمي  /نوعي

التدخالت

الهدف الفرعي -5 :توفري الدعم االقت�صادي للمر�أة املعنفة

الق�ضاء على كافة �أ�شكال العنف �ضد املر�أة والفتاة

خطط العمل التنفيذية لال�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة العنف �ضد املر�أة

�إعداد التقارير الدورية
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خطط العمل التنفيذية

عقد دورات تدريبية ب�شمال �سيناء لإنتاج ال�سجاد
والكليم ومنتجات ال�صوف وفن التف�صيل واخلياطة /
�أعمال اخلرز ال�سياحى  /تطريز الزى ال�سيناوى /
منتجات النخيل مبناطق (نخل – احل�سنة –العري�ش
–ال�شيخ زويد – بئر العبد )

عقد دورات تدريبية عن ال�سجاد الأ�سيوطى واحلرير
و�أخ�شاب البيئة و�صناعات خان اخلليلى مبحافظة
�أ�سيوط

عقد دورات تدريبية بالوادى اجلديد لتطوير �صناعة
الأرابي�سك – التطريز – الفخار واخلزف – ال�سجاد
4
والكليم – اخلو�ص فى (اخلارجة – الداخلة –
الفرافرة -باري�س)

م

الأن�شطة املقرتحة

املحور الرئي�سي:

الهدف اال�سرتاتيجي:

املخرجات

2017-2016

2017-2016

2017-2016

امل�ؤ�شر الكمى  :عدد املتدربات وعدد
امل�شروعات ال�صغرية وعدد ال�سيدات
امللتحقات ب�سوق العمل من املتدربات
�سيدات مدربات قادرات على
امل�ؤ�شر النوعى  :املهارات واخلربات املكت�سبة
الإن�ضمام �إىل �سوق العمل �أو فتح
بالدورة التدريبية وقيا�س مدى متكني املر�أة
م�شروعات �صغرية
�إقت�صاديا والأثار اجلانبية الإيجابية مثل
التحاق الأطفال بالتعليم و�إنتظام الرعاية
ال�صحية للأ�سرة
�سيدات مدربات قادرات على
الإن�ضمام �إىل �سوق العمل �أو فتح
م�شروعات �صغرية

�سيدات مدربات قادرات على
الإن�ضمام �إىل �سوق العمل �أو فتح
م�شروعات �صغرية

وزارة ال�سياحة

ذاتي

ذاتي

ذاتي

اجلهة امل�ساندة

1.000.000

500.000

-

-

التقارير الدورية

�سبل املتابعة والتقييم

التوقيت
الزمني
لتنفيذ
الأن�شطة

م�ؤ�شرات الأداء
كمي  /نوعي

تكاليف
الأن�شطة
املقرتحة

معوقات
التنفيذ

التدخالت

الهدف الفرعي -5 :توفري الدعم االقت�صادي للمر�أة املعنفة

الق�ضاء على كافة �أ�شكال العنف �ضد املر�أة والفتاة

خطط العمل التنفيذية لال�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة العنف �ضد املر�أة
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7
معار�ض و�أ�سواق لت�سويق منتجات الفتيات
املعنفات

ملتقيات حرفية باملدن ال�شبابية
خا�صة بالفئات املعنفة

م�شروعات مدرة للدخل لل�سيدات خا�صة
6
املعنفات

تقدمي اخلدمات ال�صحية والنف�سية
5
للمعنفات جمان ًا

م

الأن�شطة املقرتحة

املحور الرئي�سي:

الهدف اال�سرتاتيجي:

م�ستمر

ثالث �سنوات

2017-2015

م�ستمر

التوقيت
الزمني
لتنفيذ
الأن�شطة

التدخالت

وزارة ال�شباب والريا�ضة

ن�سبة ال�سيدات �صاحبات
امل�شروعات الناجحة

الكني�سة القبطية الأرثوذوك�سية

ن�سبة �أعداد املعنفات الالئي تلقني
خدمة جمانيه من �إجمايل احلاالت

وزارة ال�صحة وال�سكان

توفري و�ضع اقت�صادي كرمي للفتاة
املعنقة ومتكينها اقت�صاديا
 1000فتاة �سنويا و 350من املعقات

تعليم الفتيات احلرف اليدوية وما
 750فتاة من ع�ضوات �أندية الفتاة
ي�ستجد يف جمال احلرف واحلفاظ
مبراكز ال�شباب  250من املعاقني
على ال�صناعات الرتاثية

�سيدات ممكانات اقت�صاديا

توافر خدمات جمانية للمعنفات

املخرجات

م�ؤ�شرات الأداء
كمي  /نوعي

منظمات جمتمع مدنى
وزارة الت�ضامن االجتماعى

وزارة الت�ضامن االجتماعي
وزارة التعليم العاىل
احتاد ال�صناعات ال�صغرية
ال�صندوق االجتماعى

املجل�س القومي للمر�أة  -وزارة
املالية

اجلهة امل�ساندة

عدم توافر
ميزانيات

معوقات
التنفيذ

تخ�صي�ص ميزانية بوزارة
ال�صحة وال�سكان خا�صة بق�ضية
العنف �ضد املر�أة والفتاة

�سبل املتابعة والتقييم

� 60.000سنويا

� 273.750سنويا

ن�سبة بيع املنتجات يف املعار�ض
ومتابعة املتميزين من خالل
امل�شروعات ال�صغرية

عر�ض مناذج للحرف التي مت
التدريب عليها وتقيم مدى
جودتها يف نهاية كل ملتقى

التقاريرممول من
 الزيارات امليدانيةتربعات الأقباط قلة التمويل
داخل وخارج وكرثة االحتياج  -لقاءات �شخ�صية مع ا�صحاب
امل�شروعات درا�سات اجلودة
م�صر

500.000

تكاليف
الأن�شطة
املقرتحة

الهدف الفرعي -5 :توفري الدعم االقت�صادي للمر�أة املعنفة

الق�ضاء على كافة �أ�شكال العنف �ضد املر�أة والفتاة

خطط العمل التنفيذية لال�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة العنف �ضد املر�أة
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خطط العمل التنفيذية

ندوات توعية خا�صة ب(تنظيم الأ�سرة
– خطورة الزواج املبكر للحد من
الزيادة ال�سكانية والتى ت�ؤثر على احلالة
االقت�صادية للأ�سرة وت�ؤدى لزيادة
العنف الأ�سرى

املخرجات

اجلهة امل�ساندة

�إيجاد جهات ت�سويقية ملنتجات املر�أة
من خالل جمعيات �أهلية بكل حمافظة
وال�صندوق االجتماعي للتنمية

رفع م�ستوى مهارتها فى العمل
وتطويرها باك�سابها مهارات جديدة

عدد امل�ستفيدات من منافذ الت�سويق ال�صندوق االجتماعي
للتنمية
مدى �إرتفاع العائد املادي من
منافذ لت�سويق منتجات املر�أة
منتجات املر�أة

زيادة املهارات فى العمل

وزارة الت�ضامن

املجل�س القومى للمر�أة

اجلمعيات الأهلية

وزارة الت�ضامن

املجل�س القومى للمر�أة

وزارة القوى العاملة والهجرة

م�ؤ�شرات الأداء
كمي  /نوعي

زيادة الريادات القيادية القائمني
رفع م�ستوى الوعى الثقافى
على اقامة م�شروع لي�ساهم فى
للأ�سرة
فر�صة عمل للأ�سر الفقرية
رفع م�ستوى الوعى الأ�سرى
الربط والتوا�صل مع عدد كبري من
بقيمة التعليم الفنى وتالءمه
الأ�سر (تدريب عدد � 800أ�سرة كل
مع احتياجات �سوق العمل
عام)
حتى ي�ساعد فى ايجاد فر�ص
اربفاع دخل عدد كبري من الأ�سر
عمل
تقليل عدد كبري من الزيجات
على مدى �شهرين
ارتفاع دخل الأ�سرة
املبكرة
ملدة خم�س
�سنوات
لكل حمافظة
عدد كبرية من املتدربني زيادة
زيادة الوعى بحقوقها فى العمل
فر�ص العمل

التوقيت
الزمني
لتنفيذ
الأن�شطة

التدخالت

مليون ون�صف
مليون مبعدل 300
�ألف فى ال�سنة
جلميع حماور
اال�سرتاتيجية

تكاليف
الأن�شطة
املقرتحة

عدم التقدم فى حالة التحر�ش
اجلن�سى فى العمل خوفا من و�ضعها
العملى وترك الوظيفة

تقرير �شهرى لكل حمافظة
يتم فيها تنفيذ الن�شاط

تقرير �شهرى لكل حمافظة
يتم فيها تنفيذ الن�شاط

املوروث الثقافى من العادات
والتقاليد
�صعوبة تنفيذ برامج التوعية فى
بع�ض امل�ؤ�س�سات نتيجة ظروف
العمل .
�صعوبة �إجراءات تنفيذ امل�شروعات
املتو�سطة مع �صندوق التنمية
االجتماعى وبنوك التمويل

معوقات التنفيذ

�سبل املتابعة والتقييم

الهدف الفرعي -5 :توفري الدعم االقت�صادي للمر�أة املعنفة

التقليل من التحر�ش اجلن�سى
فى العمل

متكني املر�أة اقت�صاديا عن طريق
م�شروعات �صغرية قائمة على التدريب
 8املهنى طبق ًا لكل حمافظة اليجاد فر�صة
عمل
التدريب على مهن داخل كل حمافظة
توفري مدربني للخياطة والتطريز
 800متدربة كل �سنة

م

الأن�شطة املقرتحة

املحور الرئي�سي:

الهدف اال�سرتاتيجي:

الق�ضاء على كافة �أ�شكال العنف �ضد املر�أة والفتاة

خطط العمل التنفيذية لال�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة العنف �ضد املر�أة
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تطوير �آليات التن�سيق بني الهيئات
والوزارات املختلفة املعنية والهيئة
�سنة

تكوين جلنة تن�سيقية بني اجلهات
املختلفة على �ضوءعقد لقاءات
عدد من اللقاءات واحلوارات التى
وحورات مع اجلهات املعنية ومراكز
يتم عقدها مع اجلهات املعنية
الإعالم فى املحافظات  -تبادل
بالأمر
اخلربات مع اجلهات املعنية ومراكز
الإعالم.

كوادر مدربة قادرة على �إعادة
الت�أهيل النف�سى للمعنفات

حتديث برامج الت�أهيل النف�سى
9
للمعنفات
�سنه

اجلهة امل�ساندة

اللوائح الداخلية املنظمة
لعمل كل جهة معنية -
عدم تفعيل ما مت اتخاذه
من تو�صيات

تقارير املتابعة واملخرجات
60.000

املجل�س القومى للمر�أة  -وزارة
ال�صحة  -الرتبية والتعليم-
الت�ضامن -جمتمع مدنى

املجل�س القومى للمر�أة  -وزارة
ال�صحة  -الرتبية والتعليم

�شرط وجود �ضامنات
للح�صول على قر�ض
وتعقيد الإجراءات -
املتابعة املتبادلة مع ال�صندوق
ت�سويق املنتجات � -ضعف
املبالغ املخ�ص�صة
للقرو�ض

معوقات التنفيذ

�سبل املتابعة والتقييم

املتابعة املتبادلة مع اجلهات
ال�سابقة املعنية

500.000

تكاليف
الأن�شطة
املقرتحة

العادات والتقاليد  -ميكن
 200.000من زيادة التمويل تدريب
كوادر �إ�ضافية

ال�صندوق االجتماعى

الهيئة العامة لال�ستعالمات  -قطاع الإعالم الداخلي

 950كادر ن�سائي مدرب على
التعامل مع املعنفات وتوجيههن
التوجيه املنا�سب  -ال�سيدات
امل�ستيفدات من املدربات

املخرجات

م�ؤ�شرات الأداء
كمي  /نوعي

توقيع بروتوكول بني الهيئة
وال�صندوق االجتماعى لدعم
الن�ساء

التوقيت
الزمني
لتنفيذ
الأن�شطة

التدخالت

الهدف الفرعي -5 :توفري الدعم االقت�صادي للمر�أة املعنفة

عدد الن�ساء /الفتيات اللآتي
ح�صول الن�ساء املتعامالت مع
�سنة � -سنتيان مراكز الإعالم الداخلي من الفئات ح�صلن على قرو�ض  -مدى حتقيق
( )2016/2015الفقرية على القرو�ض مل�شروعاتهم تقدم يف حياتهن االقت�صادية
واالجتماعية بعد �إقامة امل�شروعات
ال�صغرية

م

الأن�شطة املقرتحة

املحور الرئي�سي:

الهدف اال�سرتاتيجي:

الق�ضاء على كافة �أ�شكال العنف �ضد املر�أة والفتاة

خطط العمل التنفيذية لال�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة العنف �ضد املر�أة

حمور التدخالت
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خطط العمل التنفيذية

تدريب الفتيات والن�ساء مب�شغل
احلرف اليدوية باحلوامدية

2016-2015

2016-2015

2016-2015

التوقيت
الزمني
لتنفيذ
الأن�شطة

التدخالت

عقد عدد  12ور�شة تدريب حرفية
 11لرفع كفاءة املر�أة حرافيا للحرف 2016-2015
االكرث رواجا فى مناطق العمل

�إقامة معر�ض لت�سويق املنتجات
بالتعاون مع اجلمعيات الأهلية

التعاون مع ال�شركات اخلا�صة
 10والبنوك وال�صندوق الإجتماعي
للتنمية لإعطاء قرو�ض �صغرية
لإقامة م�شروعات منزلية.

م

الأن�شطة املقرتحة

املحور الرئي�سي:

الهدف اال�سرتاتيجي:

املجل�س القومى للأمومة والطفولة

متكني عدد  240من الن�ساء
اقت�صاديا

رفع امل�ستوي الإقت�صادي لل�سيدات

�إعطاء قرو�ض �صغرية لليدات
رفع امل�ستوي الإقت�صادي

ح�ضور عدد  240من الن�ساء
املعنفات التدريبات احلرفة
متكني عدد  240من الن�ساء
اقت�صاديا

املجل�س القومى للمر�أة -وزارة
الت�ضامن

250.000

اجلمعيات الأهلية

600.000

900.000

امل�ؤ�س�سة امل�صرية لتنمية الأ�سرة

بروتوكالت التعاون مع ال�شركات/
البنوك  /ال�صندوق الإجتماعي
للتنمية

ال�شركات اخلا�صة
البنوك
ال�صندوق الإجتماعي للتنمية

عدد الدورات التدريبية التي متت
رفع امل�ستوي الإقت�صادي لل�سيدات  -عدد املتدربات الذين مت تدريبهم املجل�س القومى للأمومة والطفولة 1.000.000

املخرجات

م�ؤ�شرات الأداء
كمي  /نوعي

اجلهة امل�ساندة

تكاليف
الأن�شطة
املقرتحة

عدم وجود متويل

معوقات التنفيذ

الهدف الفرعي -5 :توفري الدعم االقت�صادي للمر�أة املعنفة

الق�ضاء على كافة �أ�شكال العنف �ضد املر�أة والفتاة

خطط العمل التنفيذية لال�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة العنف �ضد املر�أة

تقارير لكل ن�شاط وتقرير ربع
�سنوية وتقارير �سنوية

متابعة ميدانية لل�سيدات الذين
مت تدريبهم

�سبل املتابعة والتقييم
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13

12

م

توفري فر�ص عمل لل�سيدات �ضحايا
العنف من خالل

تنفيذ برامج � /أن�شطة لتمكني الن�ساء
�ضحايا العنف اقت�صاديا

�إتاحة بيئة العمل وتوفري برامج وخطط
ت�ضمن االمن وال�سالمة داخل بيئة
العمل للن�ساء ذات االعاقة

 10ور�ش عمل وتدريبات حرفية
لتح�سني جودة احلياة للمر�أة ذات
االعاقة وتذكية توفري املعا�ش ال�ضمانى
لغري القادرات على العمل

الأن�شطة املقرتحة

املحور الرئي�سي:

الهدف اال�سرتاتيجي:

م�ستمر

م�ستمر

2020-2015

2017 -2015

التوقيت
الزمني
لتنفيذ
الأن�شطة

التدخالت

املجل�س القومي ل�شئون الإعاقة

عدد الن�ساء اللآتي مت توفري فر�ص
فر�ص عمل لل�سيدات �ضحايا العنف
عمل لهن

برامج و�أن�شطة لتمكني املر�أة املعنفة
اقت�صاديا
عدد الن�ساء الالتي مت تدريبهن

جهة مانحة

مركز و�سائل االت�صال املالئمة من �أجل التنمية (�أكت)

�أماكن تطابق معايري االمن
وال�سالمة فى بيئة العمل واتاحتها
ملوائمة الن�ساء ذات االعاقة

وجود عدد من امل�ؤ�س�سات بها �سبل
الإتاحة واالمن وال�سالمة  -وجود
بيئة عمل جاذبة للمر�أة املعاقة

وزارة القوى العاملة
النقابات واالحتاداتالعمالية

التمكني االقت�صادي لعدد 200من عدد من برامج متكني اقت�صادى وزارة الت�ضامن  -احتاد
الن�ساء ذات االعاقة املعر�ضات  -وجود معا�ش �ضمانى للم�ستحقات م�صر جلمعيات ذوى
االعاقة  -ال�صندوق
 لدينا عدد من الن�ساء ذاتللخطر  -وجود بع�ض امل�شروعات
االعاقة لديهم ا�ستقاللية اقت�صادية االجتماعى للتنمية
متناهية ال�صغر

املخرجات

م�ؤ�شرات الأداء
كمي  /نوعي

اجلهة امل�ساندة

700.000

و�ضع وت�صميم نظام متابعة به
م�ؤ�شرات قيا�س وا�ضحة وقابلة
للقيا�س

�ضعف االمكانيات  -قلة
الوعى فى �شريحة
تقارير تنفيذ اخلطط والربامج
املتعاملني من الن�ساء
اخلا�صة باحلماية
ذات االعاقة فى جمال
العمل

عدم تعاون جهات
التوظيف والإقرا�ض

800.000

300.000

100.000

معوقات التنفيذ

�سبل املتابعة والتقييم

املخ�ص�صات املالية
تقارير التنفيذ  -املخ�ص�صات
�ضعيفة بالت�ضامن
االجتماعى  -عدم وجود املالية  -ممتابعة تنفيذ اخلطط
خم�ص�صات مالية املعنية بالن�شاط ومراجعة ن�سب
امل�ستفيدات
خلدمة هذه ال�شريحة
بال�صندوق االجتماعى

تكاليف
الأن�شطة
املقرتحة

الهدف الفرعي -5 :توفري الدعم االقت�صادي للمر�أة املعنفة

الق�ضاء على كافة �أ�شكال العنف �ضد املر�أة والفتاة

خطط العمل التنفيذية لال�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة العنف �ضد املر�أة

حمور التدخالت

اجمللس القومي للمرأة

181

خطط العمل التنفيذية

عقد دورات تدريبية للأطباء ال�شرعيني

�إن�شاء وحدة تن�سيق بني اجلهات العاملة فى جمال
العدالة اجلنائية وزارة العدل-النيابة العامة-املحاكم
 -ال�شرطة-وزارة الت�ضامن االجتماعى

�أعداد دليل اجرائى وتدريبى يتم توزيعه على النيابات
وجهات انفاذ القانون والطب ال�شرعى حول كيفية
التعامل الأمثل مع ق�ضايا العنف �ضد املر�أة

تفعيل دور �إدارة مناه�ضة جرائم العنف �ضد املر�أة
بقطاع حقوق الإن�سان بوزراة العدل للتن�سيق واملتابعة

تعزيز كفاءة ال�سلطة الق�ضائية فى التعامل مع جرائم
 1العنف �ضد الن�ساء والفتيات من خالل الدورات
التدريبية امل�ستهدفة لل�سادة الق�ضاة و�أع�ضاء النيابة

م

الأن�شطة املقرتحة

املحور الرئي�سي:

الهدف اال�سرتاتيجي:

2015-2017

طويل املدى

2015-2017

2015-2017

2015-2017

التوقيت
الزمني
لتنفيذ
الأن�شطة

املالحقة
القانونية

الدليلني

التن�سيق بني جهات انفاذ القانون

عدد الق�ضايا التى مت الف�صل فيها بالطرق
املثلى وعدد املتدربني وعدد الدورات

عدد الق�ضايا التى مت التن�سيق فيها

تقارير عن الدورات التدريبية

عدد الدورات وعدد املتدربني (الدليل
التدريبى واالجرائي)

الأمم املتحدة

الأمم املتحدة

الأمم املتحدة

جهة مانحة

ال يوجد

جهة مانحة

جهة مانحة

عدد الق�ضايا

الأمم املتحدة-
جهة مانحة
الداخلية-الت�ضامن

التقارير الدورية

وزارة العدل

اجلهة امل�ساندة

عدد الدورات وعدد املتدربني

تقرير بعدد الق�ضايا التى مت
اجنازها

املخرجات

م�ؤ�شرات الأداء
كمي  /نوعي

تكاليف
الأن�شطة
املقرتحة

التمويل

ال يوجد

التمويل

التمويل

التمويل

معوقات
التنفيذ

التقرير الدورى

تقارير دورية عن الن�شاط

التقرير الدورى

التقرير الدورى

التقرير الدورى

�سبل املتابعة والتقييم

الهدف الفرعي -1 :و�ضع �آلية تدابري وقائية حلماية الن�ساء �ضحايا العنف ومدي مالئمة ذلك لالتفاقيات الدولية بهدف
التعرف على املو�ضع التنفيذي الفعلي

الق�ضاء على كافة �أ�شكال العنف �ضد املر�أة والفتاة

خطط العمل التنفيذية لال�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة العنف �ضد املر�أة
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1

م

متابعة وتقييم دور ايواء املر�أة املعنفة

العنف �ضد املر�أة �صورة من �صور االجتار فى الب�شر
والتو�سع فى �أماكن �إيواء املر�أة املعنفة  ،التن�سيق بني
�إدارة العنف �ضد املر�أة واللجنة الوطنية لالجتار بالب�شر

�إن�شاء وحدات متخ�ص�صة �سريعة االنتقال لنجدة
�ضحايا العنف �ضد املر�أة ( �ضابط �شرطة-طبيب
�شرعى-طبيب نف�سي)

عقد دورات تدريبية لتدريب املدربني لأعداد كوادر
وطنية

الأن�شطة املقرتحة

املحور الرئي�سي:

الهدف اال�سرتاتيجي:

2015-2017

2015-2017

2015-2017

التوقيت
الزمني
لتنفيذ
الأن�شطة

املالحقة
القانونية

التن�سيق بني اجلهات

عدد الوحدات التى مت جتهيزها

فريق تدريبي متخ�ص�ص

املخرجات

عدد الق�ضايا التى ا�ستفادت من ذلك التن�سيق

عدد الن�ساء امل�ستفيدات من تلك الوحدات
واملحافظة على الدلة اجلنائية

عدد الدورات -عدد املتدربني

الأمم املتحدة-
وزارة الت�ضامن
االجتماعى

الأمم املتحدة-
الداخلية-املجل�س
القومى للمر�أة

اجلهة امل�ساندة

الأمم املتحدة

وزارة العدل

م�ؤ�شرات الأداء
كمي  /نوعي

جهة مانحة

جهة مانحة

جهة مانحة

تكاليف
الأن�شطة
املقرتحة

التن�سيق

التمويل

التمويل

معوقات
التنفيذ

التقرير الدورى

التقرير الدورى

التقرير الدورى

�سبل املتابعة والتقييم

الهدف الفرعي -1 :و�ضع �آلية تدابري وقائية حلماية الن�ساء �ضحايا العنف ومدي مالئمة ذلك لالتفاقيات الدولية بهدف
التعرف على املو�ضع التنفيذي الفعلي

الق�ضاء على كافة �أ�شكال العنف �ضد املر�أة والفتاة

خطط العمل التنفيذية لال�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة العنف �ضد املر�أة

حمور املالحقة القانونية

اجمللس القومي للمرأة
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خطط العمل التنفيذية

تنفيذ ندوات داخل بيوت العائلة املمتدة
3
والتى تكرث فيها حاالت العنف

10ور�ش عمل وتدريبات حول اليات ر�صد
ومتابعة تطبيق اتفاقية �سيداو واتفاقية
2
الدولية حلقوق اال�شخا�ص ذوى االعاقة
فيما يتعلق بحماية املر�أة

م

الأن�شطة املقرتحة

املحور الرئي�سي:

الهدف اال�سرتاتيجي:

2016-2015

2018-2015

التوقيت
الزمني لتنفيذ
الأن�شطة

املالحقة
القانونية

يكون لدين عدد من الرا�صدين
لتطبيق االتفاقيات الدولية ب�ش�أن
حماية املر�أة

املجل�س القومي للإعاقة

رفع الوعى لبيوت العائلة املمتدة
بالعنف والنتائج املرتتبة علية داخل عدد  100عائلة مت رفع الوعى بيها
اال�سر

امل�ؤ�س�سة امل�صرية لتنمية الأ�سرة

وجود تقارير وطنية عن موقف
ال�سيا�سات والقوانني والو�ضاع
امل�صرية ومالئمتها لالتفاقيات
الدولية فيما يخت�ص بحماية املر�أة

املخرجات

م�ؤ�شرات الأداء
كمي  /نوعي

املجل�س القومى للمر�أة ووزارة
الت�ضامن االجتماعى

القومى للمر�أة  -القومى حلقوق
الإن�سان

اجلهة امل�ساندة

عدم وجود
متويل

قلة اهتمام
�صناع القرار
وعدم وجود
خطط وطنية
خا�صة باملر�أة
املعاقة

تقارير �شهرية وربع �سنوية
و�سنوية

التقارير الدورية حول تطبيق
االتفاقيات  -التوثيق  -حتليل
مرحلى لالو�ضاع امل�صرية وحالة
العنف �ضد املر�أة

�سبل املتابعة والتقييم

50.000

100.000

تكاليف
الأن�شطة
املقرتحة

معوقات
التنفيذ

الهدف الفرعي -1 :و�ضع �آلية تدابري وقائية حلماية الن�ساء �ضحايا العنف ومدي مالئمة ذلك لالتفاقيات الدولية بهدف التعرف على
املو�ضع التنفيذي الفعلي

الق�ضاء على كافة �أ�شكال العنف �ضد املر�أة والفتاة

خطط العمل التنفيذية لال�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة العنف �ضد املر�أة
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و�ضع اليات لتعزيز االطار القانوين وتفعيله
حلماية الن�ساء من العنف

ا�ستحداث ادارة للمالحقة الق�ضائية داخل
قطاعات وزارة العدل بحيث تكون هناك
متابعة �أو �سلطة على كافة االجراءات
الق�ضائية.

ربط نيابات الأ�سرة وقطاع حقوق الإن�سان
ب�أجهزة احلا�سب االىل و�شبكاته

توفري الأجهزة الالزمة ملمار�سي الطب
ال�شرعى

جتهيز عدد من املحاكم لتكون مالئمة
لنظر ق�ضايا العنف �ضد املر�أة

اقرار ن�صو�ص و مواد عقابية �سواء يف
قانون العقوبات �أو الت�شريعات اجلنائية.
متابعة ور�صد تنفيذ الأحكام املتعلقة
 1بق�ضايا العنف �ضد املر�أة من خالل �إدارة
مناه�ضة العنف �ضد املر�أة بقطاع حقوق
الإن�سان بوزارة العدل

م

الأن�شطة املقرتحة

املحور الرئي�سي:

الهدف اال�سرتاتيجي:

2017-2015

�شبكة �إلكرتونية مت�صلة
باجلهات املتعاملة
�سرعة الر�صد

2016-2015

عدد امل�ستفيدين من هذه
الأجهزة

عدد الق�ضايا التى مت اجنازها
والف�صل فيها بال�سرعة املطلوبة
با�ستخدام هذه الأجهزة

2017-2015

عدد الق�ضايا التى مت ر�صدها

عدد الق�ضايا التى مت نظرها
بهذه املحاكم

تقرير ر�صد دورى ن�صف
�سنوى وربطه بقاعدة البيانات
الإلكرتونية

عدد الأحكام التي مت تنفيذها -
املدة الزمنية التي مت فيها تنفيذ
احلكم.

وزارة العدل

م�ؤ�شرات الأداء
كمي  /نوعي

عدد ثالثة حماكم

2017-2015

2016-2015

املخرجات

ادارة للمالحقة الق�ضائية

التوقيت
الزمني
لتنفيذ
الأن�شطة

املالحقة
القانونية

الأمم املتحدة

الأمم املتحدة

الأمم املتحدة

الأمم املتحدة النيابة العامة

ارتفاع تكاليف التقا�ضي و
عدم �صياغة الن�صو�ص
80.000.00
التي مت ا�ضافتها لقانون
العقوبات.

جهة مانحه

جهة مانحه

جهة مانحه

جهة مانحه

وزارة الداخلية

اجلهة امل�ساندة

التمويل

التمويل

التمويل

التمويل

تقارير الر�صد

التقارير اخلا�صة بعدد
الق�ضايا

تقارير بعدد الق�ضايا التى يتم
نظرها بهذه املحاكم

احل�صول على املوافقات
الالزمة ال�ستحداث االدارة.

�سبل املتابعة والتقييم

التقرير اخلا�ص بالر�صد

معوقات التنفيذ

تكاليف
الأن�شطة
املقرتحة

الهدف الفرعي -2 :تخ�صي�ص دوائر خا�صة للنظر يف ق�ضايا عنف �ضد املر�أة ب�سرعة الف�صل فيها ،على �أن تتوىل نيابة الأ�سرة التحقيق يف
جرائم العنف �ضد املر�أة

الق�ضاء على كافة �أ�شكال العنف �ضد املر�أة والفتاة

خطط العمل التنفيذية لال�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة العنف �ضد املر�أة

حمور املالحقة القانونية

اجمللس القومي للمرأة
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خطط العمل التنفيذية

2

م

برامج لتدريب وت�أهيل العاملني بنيابة
الأ�سرة حول كيفية التعامل مع الن�ساء
�ضحايا العنف

برامج لتدريب وت�أهيل العاملني بوزارة
العدل حول كيفية التعامل مع الن�ساء
�ضحايا العنف وتقدمي الدعم القانوين لهن

الأن�شطة املقرتحة

املحور الرئي�سي:

الهدف اال�سرتاتيجي:

م�ؤ�شرات الأداء
كمي  /نوعي

اجلهة امل�ساندة

� 5أعوام

� 5أعوام

العاملني بنيابة الأ�سرة �أ�صبح لديهم
املهارة والكفاءة للتعامل مع الن�ساء
�ضحايا العنف

عدد العاملني الذين مت تدريبهم

عدد العاملني الذين مت تدريبهم

وزارة العدل  -جهة مانحة

مركز و�سائل االت�صال املالئمة من �أجل التنمية (�أكت)

املخرجات

العاملني بوزارة العدل �أ�صبح لديهم
املهارة والكفاءة للتعامل مع الن�ساء
�ضحايا العنف وتقدمي الدعم
القانوين لهن

التوقيت
الزمني لتنفيذ
الأن�شطة

املالحقة
القانونية

700.000

700.000

تكاليف
الأن�شطة
املقرتحة

عدم قبول
الوزارة

معوقات
التنفيذ

و�ضع وت�صميم نظام متابعة به
م�ؤ�شرات قيا�س وا�ضحة وقابلة
للقيا�س

�سبل املتابعة والتقييم

الهدف الفرعي -2 :تخ�صي�ص دوائر خا�صة للنظر يف ق�ضايا عنف �ضد املر�أة ب�سرعة الف�صل فيها ،على �أن تتوىل نيابة الأ�سرة التحقيق يف
جرائم العنف �ضد املر�أة

الق�ضاء على كافة �أ�شكال العنف �ضد املر�أة والفتاة

خطط العمل التنفيذية لال�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة العنف �ضد املر�أة
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�إجراء درا�سات مقارنة بني الو�ضع امل�صري
والإقليمي والدويل من حيث مواجهة العنف

التعرف على خربات الدول العربية واالجنبية
فى هذا املجال عن طريق املراكز واملكاتب
 2الثقافية فى اخلارج التابعة لوزارة التعليم
العاىل لالطالع على جتارب هذة البالد يف
جمال مناه�ضة العنف �ضد املر�أة

�إعدادالتقارير الوطنية للمنظمات الدولية
(ال�سيداو  - CSW -بيجني� -إلخ)

تنظيم عدد ( )2رحالت درا�سية للجهات
املعنية �إىل البلدان ذات �إجنازات هامة يف
1
مكافحة العنف �ضد املر�أة

م

الأن�شطة املقرتحة

املحور الرئي�سي:

الهدف اال�سرتاتيجي:

2020-2015

2020-2015

2017-2015

2018-2016

التوقيت
الزمني
لتنفيذ
الأن�شطة

املالحقة
القانونية

 نتائج الدرا�سة -تو�صيات لتطوير الأداء

املجل�س القومي للمر�أة

الو�صول للمعيار الدويل

تقارير وطنية تعك�س حت�سن
�أو�ضاع املر�أة وانخفا�ض معدالت
العنف �ضدها

قيا�س الو�ضع احلايل مقارنة بالدول
الأخري املتقدمة.

وزارة التعليم العايل

 �صدور التقارير ب�صورة دورية حمتوى التقارير يعك�س الواقعالفعلي

 مقرتحات لتطوير �أداء اجلهاتحت�سن يف النظام القانوين
املعنية
والأمني واخلدمي ملكافحة العنف
 عدد اجلهات امل�شاركة�ضد املر�أة

درا�سات حول و�ضع م�صر مقارنة
بدول العامل من حيث الإجراءات
املتخذة ملكافحة العنف

املخرجات

م�ؤ�شرات الأداء
كمي  /نوعي

وزارة العدل -
املجل�س القومي
للمر�أة

اجلهات املعنية

UNDP
"
USAID

اجلهات املعنية

اجلهات املانحة

اجلهة
امل�ساندة

100.000

�صعوبة احل�صول على البيانات
الدقيقة لدي الدول الأخري.

البدء يف اجراءات امل�أموريات.

50.000

 ت�شكيل جلان لإعداد التقاريرندرة اخلرباء املعنيني بق�ضايا
 م�ضمون التقارير ومدى ات�ساقهاملر�أة ،و�ضعف البيانات املتاحة
بالتح�سن يف انخفا�ض معدالت
لدى احلكومة عن ق�ضايا العنف
العنف �ضد املر�أة

 االجراءات املتخذة للبدء يفالدرا�سة

450.000

بيانات حول ن�سبة العنف يف
املجتمع

معوقات التنفيذ

�سبل املتابعة والتقييم

 توقيع مذكرات التفاهم معاجلهات املانحة
 -تقارير الوفد امل�صري امل�شارك

100.000

تكاليف
الأن�شطة
املقرتحة

الهدف الفرعي -3 :الو�صول للمعيار الدويل من خالل تبادل اخلربات مع الدول الأخرى التي تقدمت يف هذا املجال

الق�ضاء على كافة �أ�شكال العنف �ضد املر�أة والفتاة

خطط العمل التنفيذية لال�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة العنف �ضد املر�أة

حمور املالحقة القانونية

اجمللس القومي للمرأة
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خطط العمل التنفيذية

عقد امللتقى الثقافى الريا�ضي الدوىل للأ�شخا�ص ذوى
الإعاقة من �أجل ال�سالم ومناه�ضة العنف

�إعداد التقارير الدولية املتعلقة باملر�أة

عقد ور�ش عمل وم�ؤمترات دولية لتبادل املعلومات

)1ابرام عدة بروتوكوالت تعاون مع عدد من املنظمات
االجنبية لتبادل اخلربات وتبادل الزيارات امليدانية.
)2ور�ش العمل ونقل التجارب يف الدول املتقدمة يف تلك
املجاالت
4
 )3امل�ؤمترات الدولية
 )4مراجعة مدى ات�ساق القوانني املحلية مع االتفاقيات
الدولية اال�شرتاك فى �أعداد كافة التقارير الدولية فيما
يخ�ص الت�شريعات الوطنية وفيما يخ�ص حقوق الإن�سان.

3

م

الأن�شطة املقرتحة

املحور الرئي�سي:

الهدف اال�سرتاتيجي:

2017-2015

فرباير  2016ملدة
ا�سبوع

2017-2015

التوقيت الزمني
لتنفيذ الأن�شطة

املالحقة
القانونية

)1مذكرة تفاهم مع هيئة االمم
املتحدة
)1بروتوكول تعاون مع املعهد
ال�سوي�سري باال�سكندرية

وزارة ال�شباب
والريا�ضة  -وزارة
الثقافة�-إحتاد م�صر
جلمعيات ذوى الإعاقة
 -حمافظة �أ�سوان

منظمات الدولية
حلقوق الإن�سان

عدد الربوتوكوالت والزيارات
االمم املتحدة
وور�ش العمل التى متت
املعهد ال�سوي�سري
(6زيارات  8 -ور�ش عمل)
وزارة اخلارجية
التقارير والتو�صيات عن مدى
املجل�س القومى للمر�أة
ات�ساق القوانني املحلية مع
جهات مانحة �أخرىاالتفاقيات الدولية

وزارة العدل

ت�شكيل ال�شبكة الدولية للأ�شخا�ص
 عدد امل�شاركني  -الربنامجذوى الإعاقة من �أجل ال�سالم
 البيان  -ت�شكيل ال�شبكةواخلروج ببيان �أ�سوان لل�سالم
ومناه�ضة العنف

اوراق عمل وطنية ودولية حول
العنف �ضد املر�أة

املجل�س القومي للإعاقة
وجود تو�صيات  /وجود ورقة
موقف الو�ضاع املر�أة ذات االعاقة
املعنفة فى م�صر

املخرجات

م�ؤ�شرات الأداء
كمي  /نوعي

اجلهة امل�ساندة

جهة مانحة

600.000

200.000

التمويل املادى

عدم التوا�صل
اجليد بني
الوزارات واملجتمع
املدنى

التقارير
الر�صد الإعالمى
مدى االنت�شار
والتغطية عامليا للملتقى

التقارير الدولية الدورية حول
حقوق الإن�سان  -حقوق املر�أة
 -حقوق ذوى االعاقة

تكاليف
الأن�شطة
املقرتحة

معوقات
التنفيذ

�سبل املتابعة والتقييم

الهدف الفرعي -3 :الو�صول للمعيار الدويل من خالل تبادل اخلربات مع الدول الأخرى التي تقدمت يف هذا املجال

الق�ضاء على كافة �أ�شكال العنف �ضد املر�أة والفتاة

خطط العمل التنفيذية لال�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة العنف �ضد املر�أة

188

تفعيل بروتوكوالت وزارة الثقافة مع الدول
الأجنبية والعربية املختلفة و�إقامة �إ�سبوع ثقايف
بالتبادل مع الدول املختلفة للوقوف على التجارب
الناجحة يف توظيف الفن والثقافة يف مناه�ضة
العنف �ضد املر�أة

ملتقى الفتاة العربية حتت �شعار
6
�أرف�ض العنف

م�ؤمتر دوىل ملناق�شة مناه�ضة العنف �ضد املر�أة
مب�شاركة الدولة املختلفة ( عربية و�أجنبية) بواقع
م�ؤمتر يف كل عام

عمل ملتقى دوىلللمر�أة حتت عنوان مع ًا �ضد
 5العنف للمر�أة والفتاة يف ن�صف العام الدرا�سي
بالتبادل مع الدول املختلفة والدول العربية
والأجنبية

م

الأن�شطة املقرتحة

املحور الرئي�سي:

الهدف اال�سرتاتيجي:

م�شاركة  132فتاة من الدول
العربية ( )22دولة

وزارة ال�شباب والريا�ضة

عمل ورق عمل ملناه�ضة العنف �ضد املر�أة
وتو�صيات وكتاب خا�ص بالأبحاث
والتجارب الناجحة يف مناه�ضة العنف
�ضد املر�أة

عمل ورق التو�صيات و�أن�شطة ثقافية وفنية
ت�ساعد يف مناه�ضة العنف �ضد املر�أة

م�ؤ�شرات الأداء
كمي  /نوعي

عدد الدول امل�شاركة يف امللتقى

وزارة الثقافة
تبادل اخلربات الناجحة يف مناه�ضة
العنف

املخرجات

 التعرف على مظاهر العنف �ضد الفتاةبالدول العربية
خالل االجازة ال�صيفية
 اجلهود احلكومية املبذولة بكل دولةملدة (� ) 5أيام
للحد من الظاهرة
ي�ستمر خم�س �سنوات
 ن�سبة حدوث الظاهرة يف كل دولةوكيفية حما�سبة املتحر�ش ورعاية املعنفة

2020 -2015

من 2015اىل 2020

2015اىل 2020

التوقيت الزمني
لتنفيذ الأن�شطة

املالحقة
القانونية

عمل تقارير عن امل�ؤمتر وكيفية
الإ�ستفادة من التجارب
الناجحة للدول الأخرى يف
مناه�ضة العنف �ضد املر�أة

جامعة الدول

العربية والوزارات
امل�شاركة يف تفعيل
اال�سرتاتيجية

دليل متابعة على م�ستوى الدول
عدم اال�ستقرار يف
العربية –حتديد ن�سبة تراجع
 225.000بع�ض الدول قد ي�ؤدى
الظاهرة وفقا للجهود
مل�شاركة �ضعيفة
احلكومية

500.000

500.000

عمل تقارير عن امللتقى وكيفية
الإ�ستفادة من التجارب
الناجحة للدول الأخرى يف
مناه�ضة العنف �ضد املر�أة
جميع الوزارات
امل�شاركة يف و�ضع
اال�سرتاتيجية

جميع الوزارات
امل�شاركة يف و�ضع
اال�سرتاتيجية

بالتعاون مع جميع
الوزارات امل�شاركة 800.000
يف اال�سرتاتيجية

معوقات التنفيذ

�سبل املتابعة والتقييم

عمل تقارير عن اال�سبوع
الثقافى ومدى ا�ستفادة الدولة
منه يف جمال مناه�ضة العنف
�ضد املر�أة

اجلهة امل�ساندة

تكاليف
الأن�شطة
املقرتحة

الهدف الفرعي -3 :الو�صول للمعيار الدويل من خالل تبادل اخلربات مع الدول الأخرى التي تقدمت يف هذا املجال

الق�ضاء على كافة �أ�شكال العنف �ضد املر�أة والفتاة

خطط العمل التنفيذية لال�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة العنف �ضد املر�أة

حمور املالحقة القانونية

اجمللس القومي للمرأة

189

خطط العمل التنفيذية

7

م

حث احلكومة على رفع حتفظاتها على االتفاقيات
الدولية واالقليمية املعنية بحماية حقوق الن�ساء
والفتيات ومن �ضمنها اتفاقية ال�سيداو .

تقدمي التقارير �إىل اللجان التعاهدية املعنية مبتابعة
تنفيذ االتفاقيات الدولية حلقوق الإن�سان.

عقد عدة دورات تدريبية لل�سادة امل�سئولني
احلكوميني املعنيني بتطبيق االتفاقيات الدولية
حلقوق الإن�سان وخا�صة العاملني فى جماالت انفاذ
القانون وحتقيق العدالة .

متابعة تطبيق االتفاقيات واملعاهدات الدولية
املتعلقة بحقوق الإن�سان .

الأن�شطة املقرتحة

املحور الرئي�سي:

الهدف اال�سرتاتيجي:

2018 -2015

م�ستمر

2020 -2015

م�ستمر

التوقيت الزمني
لتنفيذ الأن�شطة

املالحقة
القانونية

وزارة العدل -
يتحملها املجل�س القومى
النيابة
العامة  -وزارة حلقوق الإن�سان بالتعاون
مع اجلهات املانحة
الداخلية  -وزارة
اخلارجية

امكانية عدم ا�ستجابة
املجل�س القومى
يتحملها املجل�س القومى
تقدمي املقرتحات واملالحظات والتو�صيات رفع التحفظات على االتفاقيات
احلكومة للمطالبة
للمر�أة  -منظمات
حلقوق الإن�سان
الدولية
�إىل اجلهات املعنية.
برفع التحفظات
املجتمع املدنى

تقارير وطنية تعك�س حالة حقوق الإن�سان
فى م�صر

�أعداد التقارير ب�صفة دورية

امكانية عدم �إلتزام
جهات الإخت�صا�ص
يتحملها املجل�س القومى املعنية بال�شكل الكافى
بتوفري املعلومات
حلقوق الإن�سان
والبيانات التى يطلبها
املجل�س

ـ عدد  4دورات تدريبية فى ال�سنة مبوجب رفع وعى امل�سئولني احلكوميني
دورة كل ثالثة �أ�شهر  ،ت�ستهدف كل دورة باالتفاقيات الدولية حلقوق
الإن�سان ـ �سرعة تنفيذ القانون
ـ تقارير املتابعة
 20م�شارك

تقدمي املقرتحات واملالحظات والتو�صيات
الالزمة ل�سالمة التطبيق �إىل اجلهات
املعنية

وزارة العدل -
وزارة اخلارجية

يتحملها املجل�س القومى
حلقوق الإن�سان

املجل�س القومي حلقوق الإن�سان

املخرجات

م�ؤ�شرات الأداء
كمي  /نوعي

اجلهة امل�ساندة

تكاليف الأن�شطة
املقرتحة

معوقات التنفيذ

التقارير دورية
 ،اال�ستبيانات

�سبل املتابعة
والتقييم

الهدف الفرعي -3 :الو�صول للمعيار الدويل من خالل تبادل اخلربات مع الدول الأخرى التي تقدمت يف هذا املجال

الق�ضاء على كافة �أ�شكال العنف �ضد املر�أة والفتاة

خطط العمل التنفيذية لال�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة العنف �ضد املر�أة
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ت�أ�سي�س �شبكة �إقليمية ملناه�ضة العنف
�ضد املر�أة على م�ستوى دول الإقليم

تنفيذ برامج تبادل خربات مع جهات
تعمل على مناه�ضة العنف �ضد املر�أة من
بلدان �أخرى

العمل على رفع التحفظات على اتفاقية
9
ال�سيداو

8

م

الأن�شطة املقرتحة

املحور الرئي�سي:

الهدف اال�سرتاتيجي:

 2015حتى 2018

م�ستمر

م�ستمر

التوقيت الزمني
لتنفيذ الأن�شطة

املالحقة
القانونية

عدد الدول الأع�ضاء يف ال�شبكة

مراجعة االتفاقيات الدولية
لتتما�شى مع الد�ستور

تنظيم عدد 12من ور�ش العمل
للعمل على رفع التحفظ

املجل�س القومى للمر�أة

املجل�س القومى للمر�أة -
جهة مانحة  -جامعة الدول
العربية

-امل�ؤ�س�سة امل�صرية لتنمية الأ�سرة

امل�ؤ�س�سة امل�صرية لتنمية الأ�سرة

�شبكة �إقليمية ملناه�ضة العنف
�ضد املر�أة

برامج تبادل خربات يف جمال
مناه�ضة العنف �ضد املر�أة مع
جهات من بلدان �أخرى

عدد الربامج التي مت تنفيذها

جهة مانحة  -وزارة التعاون
الدوىل

مركز و�سائل االت�صال املالئمة من �أجل التنمية (�أكت)

املخرجات

م�ؤ�شرات الأداء
كمي  /نوعي

اجلهة امل�ساندة

عدم وجود متويل  -عدم
150.000
موافقة وزارة الت�ضامن

تقرير كل � 3شهور  -تقرير
�سنوي  -تقرير نهائي -
الو�صول لرفع التحفظات

و�ضوح خمرجات اخلطط

600.000

عدم اال�ستقرار يف بع�ض
الدول قد ميكن
الإ�ستفادة من خرباتها

معوقات التنفيذ

�سبل املتابعة والتقييم

التو�صيات واملخرجات التى
ت�صدر عن البلدان واجلهات
امل�شاركة

900.000

تكاليف
الأن�شطة
املقرتحة

الهدف الفرعي -3 :الو�صول للمعيار الدويل من خالل تبادل اخلربات مع الدول الأخرى التي تقدمت يف هذا املجال

الق�ضاء على كافة �أ�شكال العنف �ضد املر�أة والفتاة

خطط العمل التنفيذية لال�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة العنف �ضد املر�أة

حمور املالحقة القانونية

اجمللس القومي للمرأة
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املجل�س القومي للمر�أة
العنوان� 15 :شارع حممد حافظ متفرع من �شارع الثورة  -املهند�سني
ت 3760 3529 - 3760 3581 :ف3760 3508 :
E-mail: ncw@ncwegypt.com

Website: www.ncwegypt.com

