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العديد من أشكال  إىل  املجتمعات  النساء يف مجيع  تتعرض 
واخلاص،  العام  املجالني  يف  النوع  أساس  عىل  املبني  العنف 
ولذلك تعد قضية العنف ضد النساء إحدى القضايا املحورية 
داخل احلركات النسوية حول العامل. بدأ احلراك حول العنف 
املايض،  القرن  تسعينيات  منتصف  منذ  مرص  يف  النساء  ضد 
مناهضة ختان  احلراك هو محلة  أشكال هذا  أول  كانت  وربام 
اإلناث والتي اختذت عام 1994 شكل قوة عمل تضم عدًدا 
استمر  اخلتان.  مناهضة  أجل  من  املدين  املجتمع  منظامت  من 
العنف،  من  أخرى  ألشكال  ليتسع  التطور  يف  احلراك  هذا 
ولتصبح قضية العنف ضد النساء تدرجيًيا من األولويات عىل 

أجندة احلركة النسوية املرصية. 
فيام  احلراك  بحلول عام 2005، وهو عام مفصيل يف عمر 
خيص العنف ضد النساء، كانت القضية قد أصبحت مطروحة 
بقوة ال فقط داخل احلركة النسوية ولكن أيًضا عىل املجتمع. 
محلة  دشنت  قد  األهلية  املنظامت  بعض  كانت  ناحية،  فمن 
أثار  أخرى  ناحية  ومن  األرسي،  العنف  جيرم  قانون  لتبني 
تم  والذي   ،2005 مايو   25 يوم  األسود"  "األربعاء  حادث 
نقابة  أمام  وناشطات  صحفيات  عىل  جنسيا  االعتداء  خالله 
قبل  من  الدستور  لتعديل  معارضة  تظاهرة  أثناء  الصحفيني 
مواطنني يف محاية الرشطة، اهتامم العديد من الفاعلني بمفهوم 

العنف اجلنيس يف املجال العام.     
ضد  العنف  من  جعلت  التي  األحداث  بعد  فيام  توالت   
التحرش  حوادث  مثل  مواجهتها،  ينبغي  ظاهرة  النساء 
اجلامعي أمام دور السينام يف عيد الفطر عام 2006 والتي تم 

احلصول  ثم  اإللكرتونية،  املدونات  عىل  وتداوهلا  تصويرها 
رشدي  هنى  قضية  يف  متحرش  ضد  قضائي  حكم  أول  عىل 
ثالث  بالسجن  املتحرش  عىل  احلكم  تم  حيث   2008 عام 
العنف  حول  احلراك  يف  مهمة  حتول  نقطة  وكانت   سنوات، 
الشباب\ آالف  وانخراط   2011 يناير  ثورة  أتت  اجلنيس. 
يف  املهمة  املحطات  إحدى  لتشكل  العام  املجال  يف  الشابات 

مسرية النضال ضد العنف. 
من  مئات  تعرضت   2014 ويونيو   2012 نوفمرب  بني  ما 
املواطنات إىل اعتداءات جنسية واغتصابات مجاعية يف حميط 
ميدان التحرير مما أحيا احلديث حول العنف اجلنيس يف املجال 
واالجتامعية  السياسية  القوى  أجندة  عىل  وفرضه  العام، 

والدولة يف آن واحد.
ضد  العنف  قضية  حول  الطويل  النضال  من  بالرغم   
العنف  يظل  املكاسب،  بعض  حتقيق  من  وبالرغم  النساء، 
العديد من  يثري  ما  النساء ظاهرة متفشية يف مرص، وهو  ضد 
التساؤالت. ملاذا يستمر العنف ضد النساء بمعدالت مرتفعة 
يف ظل وجود سياسات تتصدى له؟ ما هي إشكاليات تلك 
السياسات؟ وماذا نعني ب"العنف ضد النساء" من األساس 

وكيفية مواجهته يف السياق املرصي؟
 هتدف هذه الورقة إىل التطرق إىل بعض اإلشكاليات اخلاصة 
منظور  من  مرص  يف  النساء  ضد  العنف  قضية  مع  بالتعامل 
نسوي، وذلك عن طريق 1( توضيح ملفهوم العنف وحتليله يف 
السياق املرصي 2( عرض بعض أوجه القصور يف الترشيعات 

والسياسات الكائنة 3( اقرتاح بعض التوصيات العملية. 

ال��ع��ن��ف ض���د ال���ن���س���اء وإش���ك���ال���ي���ات م��واج��ه��ت��ه ف���ي ال���س���ي���اق امل��ص��ري
سلمي  شاش

باحثة في الدراسات النسوية
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قضايا املرأة املرصية : التحديات واالنجازات
النساء ووضعه يف السياق   أوال: حول مفهوم العنف ضد 

املرصي
لألمم  العامة  اجلمعية  إعالن  تعريف  إىل  االستناد  يمكن 
 1993 عام  املرأة  ضد  العنف  عىل  القضاء  بشأن  املتحدة 
عنيف  فعل  "أي  باعتباره  النساء  ضد  العنف  يعرف  والذي 
مبني عىل أساس النوع يرتتب عليه أو يرجح أن يرتتب عليه، 
أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحية اجلسامنية أو اجلنسية 
أو النفسية بام يف ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القرس 
التعسفي من احلرية، سواء حدث ذلك يف احلياة  أو احلرمان 

العامة أو اخلاصة."  
اعتمدنا  والتي  العنف،  من  التالية  األنواع  ذلك  ويشمل 
بشأن  املتحدة  لألمم  العامة  اجلمعية  إعالن  عىل  تفسريها  يف 
من  الصادرة  والتعريفات  املرأة  ضد  العنف  عىل  القضاء 
التحرش  وخريطة  اجلديدة  املرأة  مثل  النسوية  املنظامت 
والدليل اإلقليمي للرصد والتوثيق جلرائم العنف املبني عىل 

أساس النوع الصادر من مركز "نظرة للدراسات النسوية":
األذى  إحلاق  إىل  يسعى  فعل  أي  اجلسدي:   العنف   -
عىل  ذلك  كرامته" ويتضمن  من  "واحلط  املرأة  بجسد  البدين 
سبيل املثال وليس احلرص: الرضب واستخدام اآلالت احلادة 

واألسلحة، تشويه اجلسد، احلرق وقد يصل إىل القتل. 
ا من   - العنف اجلنيس: أي فعل جنيس مقرتن باإلكراه بدءاً
التحرش البرصي واللفظي واجلسدي الذي يشمل  التفّحص، 
ملامرسة  والدعوة  والتتبع،  اجلنسية،  والتعليقات  واإلحياءات 
اجلنس، واللمس، والتعّري، مرورا باالعتداء اجلنيس وهو أي 
فعل جنيس يامرس دون رضا وال يصل إىل حد االغتصاب، 
باألعضاء  إيالج  طريق  عن  تم  سواء  االغتصاب  ا  وأخرياً
اجلنسية أو أي أداة أخرى )مثل األصابع أو اآلالت احلادة( 
عرب املهبل أو الرشج أو إيالج عضو جنيس عرب الفم. يشمل 
ا ختان اإلناث أي إزالة أيٍّ من األعضاء  العنف اجلنيس أيضاً

التناسلية اخلارجية بشكل جزئي أو تام للفتيات.
 - العنف النفيس- املعنوي: وهو أي فعل قد يسبب أذى 
التهديد،  مثل  جسدية"  ا  آثاراً يرتك  أن  "دون  للمرأة  ا  نفسيًّ
العنف  تعريفات  بعض  تتضمن  إلخ.  التحقري  الرتهيب، 

ا العنف اللفظي أي اإلهانات والسب.  النفيس أيضاً
حرية  يقيد  فعل  أي  واإلجبار-اإلكراه:  احلرية  تقييد   -  
املرأة مثل احلبس واملراقبة، أو جيربها عىل فعل ما مثل الزواج 

باإلكراه.
 قد متارس هذه اجلرائم  يف املجالني اخلاص والعام )الشارع-
وسائل املواصالت-أماكن العمل(، وداخل أماكن االحتجاز 

)السجون وأقسام الرشطة( ومن قبل فاعيل الدولة واملجتمع. 

ا للمنظور النسوي، فالعنف ضد النساء هو نتاج للبنية   طبقاً
الرجال  بني  متكافئة  غري  قوة  عالقات  وجود  بمعنى  األبوية 
احلياة،  جماالت  كافة  يف  النساء  ضد  متييز  عنها  ينتج  والنساء 
األخرى  التمييز  ألشكال  األعىل  التجسيد  هو  العنف  ويعترب 
التي تتعرض هلا النساء يف املجتمع. بالرغم من أن العنف ضد 
النساء ظاهرة عاملية، إال أن السياق املرصي - و ربام العريب- له 
بعض اخلصوصية التي قد جتعل الظاهرة أكثر تفشياًا والتصدي 
هلا أكثر صعوبة. يف الكثري من األحيان، يقرتن احلديث بالعنف 
ضد النساء يف مرص ب " التحرش" أو العنف يف املجال العام 
تلك  بني  الربط  دون  يومي  بشكل  النساء  له  تتعرض  والتي 
النساء  هلا  تتعرض  التي  األخرى  العنف  وأشكال  الظاهرة 
خاصة يف املجال اخلاص. إن حتليل العنف ضد النساء يف مرص 
جيب أن يبدأ من العالقات اجلندرية التي حتكم املجال اخلاص 

وكيفية تأثريها عىل تواجد النساء باملجال العام.
 ففي املجتمع املرصي-وبالتأكيد يف غريه من املجتمعات- 
يبدأ تعنيف النساء والفتيات من املجال اخلاص، ال فقط عرب 
األشكال الفجة من العنف مثل الرضب املربح أو اغتصاب 
املحارم، بل كام جتادل داليا عبد احلميد وهند زكي يف مقالتهن  
النساء يف  العام" يبدأ العنف ضد  النساء يف املجال  "استباحة 
املجال اخلاص من تقييد حرية حركتهن واحلد من اختياراهتن 
متثل  أجسادهن  أن  منطلق  من  أجسادهن  عىل  والوصاية 
الكثري من األحيان  يف  إغفاله  يتم  ما  وهو  العائلة   "رشف" 
ا  كإحدى مظاهر العنف. إال أن هذه الوصاية املقبولة جمتمعياً
والتي  ألجسادهن،  النساء  "ملكية"  عدم  فكرة  إىل  تصل 
الزوج(.  األخ-   – )األب  باألساس  الرجل  "يمتلكها" 
ا من مفهوم الوصاية األبوية عىل أجساد النساء داخل  انطالقاً
العائلة، يتم قبول العديد من أشكال العنف التي تتعرض هلا 
بالرضب  ا  املنزيل مروراً ا من احلبس  بدءاً النساء داخل األرسة 
جرائم  حالة  يف  القتل  حتى  أو  "التأديب"  من  نوع  باعتباره 
دون  النساء  ضد  العنف  تفيش  فهم  يصعب  إذا،  الرشف. 
من  العديد  مع  متساحمة  جمتمعية  ثقافة  بوجود  االع��رتاف 
اخلاص وعدم حتريمها،  املجال  التي متارس يف  العنف  أنواع 
بل هي ضمن تقسيم األدوار اجلندرية التي يعتربها املجتمع 
"طبيعية".  لذلك، يغيب عن الترشيعات املرصية حتى اآلن 

قانون جيرم العنف األرسي. 
، فيعترب  وحيث إن ديناميكيات العام واخلاص تتقاطع دائاماً
داخل  النساء  ختتربه  ملا  جتلياًا  العام  املجال  يف  املامرس  العنف 
يزال  ال  العام  املجال  يف  النساء  وجود  أن  خاصة  املنزل، 
بمظهر  االلتزام  أنه وجود مقيد بضوابط  مثل  أي  ا،  مرشوطاً
معني وتوفر أسباب وجيهة للتواجد باملجال العام كالعمل أو 
النساء ليس بظاهرة جديدة أو  بالتايل، العنف ضد  الدراسة. 
غريبة عن جمتمعنا، بل مع االلتفات إىل  املجال اخلاص يظهر 
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العنف اجلندري كظاهرة متأصلة يف القواعد احلاكمة ألدوار 
"جديدا" هنا  البعض  النساء والرجال يف املجتمع. فام يعتربه 
هو تفيش هذه األشكال من العنف بدرجات شديدة الفجاجة 
يف األماكن العامة، وال يرجع ذلك إىل ظهور مفاجئ للعنف 
ضد النساء يف املجتمع، ولكن إىل تغري يف املجال العام املرصي 

والرشوط التي حتكم تواجد النساء به. 
 يعد ما سبق حماولة لتعريف العنف ضد النساء يف السياق 
املرصي، لذلك جيب حتليل القصور يف القوانني والسياسات 
يف  بشدة  ينعكس  والذي  سبق  ما  ضوء  يف  بالعنف  املتعلقة 
الرضورى  ومن  املرصية،  والسياسات  الترشيعات  تفاصيل 
أوال ربط العنف يف املجالني العام واخلاص ببعضهام البعض 
وإدراك أن حل مشكلة العنف يف املجال العام ال تنفصل عن 
حل مشكلة العنف يف املجال اخلاص، وثانياًا االعرتاف بوجود 
النساء وال تعتربه جريمة يف  العنف ضد  ثقافة جمتمعية تطبع 
ا أن ما نراه اليوم من توحش الظاهرة  أغلب األحيان، وأخرياً
العنف  هلذا  "مفاجئ"  بظهور  مرتبط  غري  العام  املجال  يف 
جعل  والذي  نفسه   العام  املجال  أوجه  بعض  بتغري  ولكن 
أشكال العنف التي كانت دائاماً موجودة يف املجال اخلاص عىل 

ا وحدة يف املجال العام.  األقل أكثر بروزاً
والترشيعات  السياسات  يف  القصور  أوجه  بعض  ثانيا: 

اخلاصة بالعنف ضد النساء  
اإلجراءات  تواترت  املاضية،  األربعة  السنوات  خالل   
ففي  النساء.  ضد  العنف  مواجهة  هبا  املنوط  والترشيعات 
2013 تم التصديق عىل إنشاء إدارة ملتابعة جرائم العنف ضد 
املرأة تابعة لوزارة الداخلية والتي كان من املفرتض أن ينتج 
مديريات  كل  يف  النساء  ضد  العنف  ملكافحة  وحدات  عنها 
ليلزم   2014 دستور  وجاء  اجلمهورية.  مستوى  عىل  األمن 
العنف.  أشكال  مجيع  من  النساء  بحامية  األوىل  للمرة  الدولة 
وتىل ذلك التعديل الترشيعي الصادر يف يونيو 2014 بتعديل 
املادة 306 من قانون العقوبات لتجرم التحرش اجلنيس، ويف 
الوطنية  االسرتاتيجية  للمرأة  القومي  املجلس  أطلق   2015
ملناهضة العنف ضد النساء. باإلضافة إىل ذلك تأسست أول 
يف  مرصية  جامعة  داخل  والعنف  التحرش  ملكافحة  وحدة 
القاهرة يف 2015 وهو ما أهلم عدة جامعات أخرى   جامعة 
شمس  عني  جامعات  مثل  مشاهبة  وح��دات  هبا  تأسست 

وأسيوط وغريها.
 بالرغم من هذه اخلطوات املحمودة، تستمر بعض جرائم 
قصور  أوجه  لوجود  وذلك  النساء،  ضد  املروعة  العنف 
تنفيذها  يف  أو  املوجودة  والترشيعات  السياسات  يف  أساسية 
العنف  بمفهوم  اخلاصة  اإلشكاليات  بوضوح  فيها  ينعكس 

التي تم التطرق هلا يف اجلزء السابق. 

 1 -  ربام تكون أبرز أوجه القصور هو املفهوم املنقوص 
عن العنف يف حد ذاته مما جيعل الفلسفة احلاكمة للسياسات 
يف  عليها  املنصوص  احلالية  فاملواد  كاملة.  غري  والترشيعات 
قانون العقوبات تعاين من قصور يف توصيف جرائم العنف 
وكام  العنف.  هذا  أشكال  بعض  تتجاهل  كام  النساء  ضد 
للدراسات  "نظرة  من  الصادرة  األوراق  إحدى  أوضحت 
من   267 املادة  تعترب  نشاز"،   "قانون  محلة  ضمن  النسوية" 
إيالج  أنه  عىل  االغتصاب  تعرف  والتي  العقوبات  قانون 
االغتصاب  اعتبار  دون  الناجية  مهبل  إىل  الذكري  العضو 
احلادة  اآلالت  أو  األصابع  طريق  وعن  والرشجي  الفموي 
عرض"  "هتك   268 املادة  وتعترب  االغتصاب،  من  أنواع 
عىل  يقترص  )ومل  االغتصاب  حد  إىل  يصل  مل  آخر  فعل  كل 
املواد ال تكمن فقط يف جتاهلها   إن إشكالية هذه  التحرش(. 
لبعض أشكال العنف واالغتصاب ولكن األهم أهنا تعكس 
العرض"  "هتك  مفهوم  إن  حيث  املواد  هذه  وراء  الفلسفة 
والتعريف القارص لالغتصاب يعزز كون املرشع املرصي يرى 
"رشف" أكثر من كوهنا  النساء جرائم  العنف ضد  يف جرائم 
جترم  مواد  أي  توجد  ال  و  املرأة،  جسد  تنتهك  عنف  جرائم 

العنف يف املجال اخلاص.   
تنطلق  أن  ينبغي  العنف،  مفهوم  عن  ذكره  سبق  بام  ا  ربطاً  
حلقوق  كانتهاك  العنف  جرائم  رؤية  من  املرصية  القوانني 
املرأة اإلنسانية، وحلقهن يف السالمة اجلسدية. قد تكون أوىل 
ملناهضة  موحد  قانون  تبني  هي  اختاذها  يمكن  التي  التدابري 
العنف ضد النساء، يربط بني خمتلف أشكال العنف ويرجعها 
امتداد  إن  النوع.  أساس  عىل  التمييز  عىل  املبنية  أسباهبا  إىل 
فاعلني جيعل  بني عدة  وتشابكه  احلياة  لكافة جماالت  العنف 
العقوبات  قانون  يف  املتناثرة  املواد  من  جمموعة  عرب  مقاومته 

دون مواجهته كظاهرة بشكل شامل اسرتاتيجية غري جمدية. 
القوانني  بتفعيل  اخلاصة  اإلشكاليات  بعض  توجد    -  2
يف  العقاب  من  اجلناة  يفلت  بالفعل.  املوجودة  والسياسات 
الكثري من األحيان يف جرائم العنف ضد النساء، فعىل سبيل 
املثال رغم جتريم ختان اإلناث يف املادة 242 مكرر من قانون 
العقوبات منذ عام 2008، إال أنه مل يتم معاقبة أي من مرتكبي 
جريمة ختان اإلناث حتى عام 2013 بعد وفاة الطفلة "سهري 
اخلتان  قضايا  أوىل  "لتشكل  ختان  عملية  إجراء  إثر  الباتع" 
ا لورقة بعنوان "نحو تطبيق أكثر  التي تصل إىل املحكمة" طبقاً
فاعلية ملادة جتريم ختان اإلناث" الصادرة من املبادرة املرصية 
للحقوق الشخصية، وحتى يف هذه القضية مل يتم تنفيذ  احلكم 
الصادر ضد الطبيب. من ناحية أخرى بالرغم من توثيق حوايل 
ميدان  حميط  يف  واغتصاب  مجاعي  جنيس  اعتداء  حالة   500
معاقبة  يتم  مل   ،2014 ويناير   2012 نوفمرب  بني  ما  التحرير 
أي من اجلناة يف هذه اجلرائم، باستثناء األحكام الصادرة يف 
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قضايا املرأة املرصية : التحديات واالنجازات
حق اجلناة يف قضية 8 يونيو 2014 اخلاصة باعتداءات جنسية 
مجاعية واغتصاب نساء أثناء احتفاالت تنصيب الرئيس عبد 
القصور  هذا  يرجع  قد  التحرير.  ميدان  يف  السييس  الفتاح 
ا  كثرياً )الذين  القانون  منفذي  بعض  تعاطف  إىل  التطبيق  يف 
مرتكبي  مع  القضاة(  برأفة  املتعلقة   17 املادة  يستخدمون  ما 
جرائم العنف ضد النساء، أو عدم اقتناعهم بكون بعض هذه 
ا اخلدمات  املامرسات جرائم . وتطول إشكاليات التطبيق أيضاً
البيوت  أخذ  يمكن  العنف.  من  للناجيات  املقدمة  احلكومية 
اآلمنة أو مراكز استضافة النساء املعنفات كمثال. فبالرغم من 
وجود 9 بيوت آمنة للمعنفات يف مرص )واحد منها فقط تابع 
أن  إال  التضامن(  لوزارة  تابعون  والباقي  ملنظمة جمتمع مدين 
ومتكني  تأهيل  إعادة  يف  بدورها  تقوم  ال  البيوت  هذه  أغلب 
هذه  عن  املسئوالت  فهم  عدم  بينها  من  أسباب  لعدة  النساء 
تقوم هذه  ما  ا  الناجية كثرياً فبدالاً من متكني  البيوت لدورها، 
البيوت بالصلح بني الناجية واملعتدي عليها سواء كان زوجها 

أو أي فرد من العائلة للحفاظ عىل "التامسك األرسي". 
السياسات  يف  األساسية  اإلشكاليات  إحدى  تتمثل    -  3
املرصية املنوط هبا التصدي للعنف اجلنيس يف عدم وجود نظام 
شامل ومرتابط لالستجابة الحتياجات الناجيات من العنف 
اجلنيس. فمواجهة العنف اجلنيس تعني بالرضورة وجود نظام 
والطبية  والقانونية  النفسية  لالحتياجات  يستجيب  شامل 
ووحدات  واملحاكم  واملستشفيات  الرشعي  الطب  يشمل: 
العنف بمديريات األمن والبيوت اآلمنة واملنظامت  مكافحة 
غري احلكومية التي تقدم خدمات مبارشة للناجيات. بالرغم 
هذه  أن  إال  مرص  يف  اخلدمات  هذه  من  العديد  وجود  من 
اخلدمات غري مربوطة ببعضها البعض، وكل منها يعمل عىل 
بني  يربط  فعال  إحالة  نظام  تطوير  رضورة   ثم  ومن  حدة، 

اخلدمات احلكومية وغري احلكومية املقدمة إىل الناجيات. 
الرئيسية  النواقص  إحدى  اخلصوصية  يف  احلق  يعترب   -  4
يف منظومة السياسات املرصية اخلاصة بمواجهة العنف املبني 
للدراسات  "نظرة  أصدرهتا  لورقة  طبقا  النوع  أساس  عىل 
ال  املثال،  سبيل  فعىل  اخلصوصية.  يف  احلق  حول  النسوية" 
توجد أماكن خاصة بالناجيات يف األقسام والنيابات، فتضطر 
الناجية إىل حكي ما مرت به أكثر من مرة أمام مجيع احلضور 
يف  متواجدين  متهمني  أو  نيابة  وكالء  أو  ا  ضباطاً كانوا  سواء 
نفس الغرفة. باإلضافة إىل ذلك، ال يوجد ما حيمي خصوصية 
الناجية من الترسب إىل اجلاين أو الصحافة حيث إنه  بيانات 
ا  متضمناً التحقيق  حمرض  عىل  االطالع  اجلاين  حمامي  حق  من 

والعنوان(.  القومي  والرقم  )االسم  كاملة  الناجية  بيانات 
يؤدي ذلك يف أحيان كثرية إىل تتبع الناجية من قبل مرتكب 
العنف أو عائلته لالنتقام أو ملحاولة الضغط عليها من أجل 

التنازل عن حقها القانوين. 
5 -  بالرغم من وجود اسرتاتيجيات وسياسات ملناهضة 
اإلنجازات  رص��د  يصعب  أن��ه  إال  النساء  ضد  العنف 
شفافة  آليات  لغياب  السياسات  هبذه  اخلاصة  واإلخفاقات 
للمتابعة واملراقبة عىل املؤسسات املنفذة هلذه السياسات. ربام 
ا هو االسرتاتيجية الوطنية ملكافحة  يكون املثال األكثر توضيحاً
 2015 يف  القومي  املجلس  أصدرها  التي  املرأة  ضد  العنف 
دون وجود أي آليات تضمن املراقبة والتقييم أو تقارير دورية 

من قبل املجلس. 
ثالثا: التوصيات املقرتحة

بناءاً عىل ما سبق، يمكن اقرتاح بعض التوصيات التي من 
شأهنا حتسني آليات مواجهة العنف ضد النساء:

� تبني قانون موحد ملناهضة العنف ضد النساء جيرم مجيع 
أشكال العنف ضد النساء )اجلنيس واجلسدي واملعنوي،إلخ( 
يف املجالني العام واخلاص ومن قبل فاعيل الدولة واملجتمع، 
ضد  العنف  من  واحلامية  للوقاية  واضحة  آليات  عىل  وينص 
النساء. ويرتتب عىل تبني هذا القانون إنشاء حماكم أو نيابات 

خمتصة بالعنف ضد النساء.
الشهود واملبلغني يضمن خصوصية  قانون حلامية  تبني   �   

الناجيات من العنف والشهود يف هذا النوع من القضايا.
 � حتسني اخلدمات احلكومية املقدمة للناجيات من العنف 
النوع االجتامعي  العاملني هبا عىل مفهوم  عن طريق تدريب 
آليات  وضامن  الناجيات،  الحتياجات  االستجابة  وكيفية 

للمراقبة واملحاسبة.
� تطوير نظام إحالة أفعال يربط بني مجيع اخلدمات املقدمة 

للناجيات من العنف.
ملتابعة  امل��دين  املجتمع  ت��رشك  شفافة  آليات  إق��رار   �
االسرتاتيجية الوطنية ملكافحة العنف ضد املرأة التي أطلقها 

املجلس القومي للمرأة يف 2015.
 


