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العالقة بني االتجاه النسوي وسياسات الدولة ملناهضة العنف ضد النساء:
االستراتيجية الوطنية ملناهضة العنف ضد النساء مثاال
مقدمة
ت %%عد ق %%ضية ال %%عنف ض %%د ال %%نساء ف %%ي امل %%جال ال %%عام م %%ن ال %%قضاي %%ا ال %%تي ف %%رض %%ت ن %%فسها ب %%قوة خ %%الل اآلون %%ة األخ %%يرة،
وخ%اص%ة ف%ي األع%وام ال%تي أع%قبت ق%يام ال%ثورة امل%صري%ة ف%ي ي%ناي%ر  .2011ون%ظرا ً ل%تفاق%م ال%ظاه%رة وت%زاي%د وت%يرت%ها ،ف%قد
ص %%ار م %%ا ت %%عان %%يه ال %%نساء ف %%ي امل %%جال ال %%عام م %%وض %%و ًع%%ا ش %%ائ ً %عا ع %%لى م %%ناب %%ر ع %%دي %%دة ،س %%واء ف %%ي اإلع %%الم أو ع %%لى م %%واق %%ع
ال%تواص%ل االج%تماع%ي .وم%ن ن%اح%ية أخ%رى ،أص%بحت ه%ذه ال%قضية تح%ظى ب%أه%مية م%حوري%ة ل%دى امل%نظمات واملج%موع%ات
النسوية.
وف %%ي ه %%ذا اإلط %%ار ،ش %%ددت ال %%عدي %%د م %%ن املج %%موع %%ات ال %%نسوي %%ة ع %%لى ض %%رورة م %%حاس %%بة م %%رت %%كبي االع %%تداءات ال %%جنسية
واالغ%%تصاب%%ات الج%%ماع%%ية وم%%عاق%%بتهم ،وأه%%مية ال%%تصدي ل%%تلك الج%%رائ%%م م%%ن خ%%الل م%%نظوم%%ة ش%%ام%%لة م%%ن اإلج%%راءات ط%%وي%%لة
األم %%د ل %%لقضاء ع %%ليها ،وال %%حاج %%ة لتح %%مل ال %%دول %%ة مل %%سؤول %%يتها ت %%جاه م %%واط %%نات %%ها ب %%إق %%رار س %%ياس %%ات وط %%نية مل %%واج %%هة ت %%لك
الظاهرة املتفاقمة.
وب%ال%فعل ،ف%قد اتخ%ذت ال%حكوم%ة امل%صري%ة ب%عض ال%تداب%ير ،ب%ما ف%ي ذل%ك إط%الق وح%دة م%تاب%عة ج%رائ%م ال%عنف ض%د امل%رأة
ف%%ي م%%اي%%و  ،2013وإن%%شاء إدارات مل%%ناه%%ضة ال%%عنف ض%%د ال%%نساء ب%%مدي%%ري%%ات األم%%ن ،ث%%م إط%%الق االس%%ترات%%يجية ال%%وط%%نية
مل%ناه%ضة ال%عنف ض%د ال%نساء )االس%ترات%يجية ال%وط%نية( ال%تي أع%ده%ا املج%لس ال%قوم%ي ل%لمرأة ،ونُش%رت ف%ي ي%وم  7م%اي%و
 .2015وت %%غطي االس %%ترات %%يجية ال %%وط %%نية ف %%ترة خ %%مس س %%نوات )،(2020 - 2015و ته %%دف إل %%ى ال %%تنسيق ب %%ني ج %%هات
ع%%دي%%دة ،ب%%ما ف%%ي ذل%%ك ع%%دد م%%ن ال%%وزارات وامل%%جال%%س ال%%قوم%%ية وال%%هيئات ذات ال%%طبيعة ال%%خاص%%ة ،ل%%لعمل س%%وي%ا ً ع%%لى نش%%ر
الوعي بجرائم العنف ضد املرأة وتوفير الدعم الالزم للناجيات منها.
وتج%%در اإلش%%ارة ف%%ي ال%%بداي%%ة إل%%ى أ َّن االس%%ترات%%يجية ال%%وط%%نية ت%%تطرق ب%%وج%%ه ع%%ام إل%%ى ت%%فاص%%يل ك%%ثيرة م%%تعلقة ب%%ال%%سياق
ً
فضال عن بعض
املجتمعي للعنف ضد املرأة في كل من املجالني الخاص والعام ،كما تطرح تصورا ً نظريا ً للقضية،
اإلج %%راءات ال %%عملية ال %%تي ت %%ش ِّكل ف %%ي مج %%ملها رؤي %%ة ال %%حكوم %%ة امل %%صري %%ة ل %%وض %%ع االس %%ترات %%يجية م %%وض %%ع ال %%تنفيذ .وت %%رك %%ز
االس%ترات%يجية ال%وط%نية ف%ي ج%ان%بها ال%عملي ع%لى ب%روت%وك%ول ت%عاون وت%نسيق ي%ضم  12وزارة وه%يئة م%ختلفة خ%الل ال%فترة
م%ن  2015وح%تى  .2020إال أ َّن االس%ترات%يجية ال%وط%نية ت%شوب%ها ب%عض ال%عيوب ال%جوه%ري%ة ال%تي ت%عود ف%ي أص%لها إل%ى
االت%%جاه ال%%عام ال%%ذي ت%%عتمده ال%%دول%%ة واإلج%%راءات التش%%ري%%عية ال%%تي تتخ%%ذه%%ا إع%%ماال له%%ذا االت%%جاه .وه%%ذه ال%%ورق%%ة م%%عنية
ب %%تناول ه %%ذه ال %%عيوب ال %%جوه %%ري %%ة ب %%التح %%ليل وال %%نقد ،وال س %%يما م %%ا ت %%نطوي ع %%ليه االس %%ترات %%يجية م %%ن غ %%ياب ك %%ام %%ل ل %%لتوج %%ه
ال%نسوي ،ال%ذي ج%اء ن%تيجة ط%بيعية ل%عدم إش%راك مج%موع%ات ن%سوي%ة ف%ي ع%ملية وض%ع االس%ترات%يجية ال%وط%نية ب%ما ي%سمح
بأن يُدمج فيها خطاب نسوي يتناول قضايا النوع االجتماعي وإشكالياته.
وم%%ن الج%%دي%%ر ب%%ال%%ذك%%ر أن ت%%عبير "خ%%طاب ن%%سوي" ال ي%%شير إل%%ى خ%%طاب ج%%ام%%د ذو ت%%وج%%ه واح%%د .ب%%ل ع%%لى ال%%عكس ،ف%%هناك
ال%عدي%د م%ن الخ%طاب%ات ال%نسوي%ة ال%تي ت%ضم ال%عدي%د م%ن امل%دارس وال%توج%هات ،ب%ما ي%شمل ال%عدي%د م%ن اآلل%يات وامل%قارب%ات
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ل%لتعام%ل م%ع م%ختلف ال%قضاي%ا االج%تماع%ية واالق%تصادي%ة وال%سياس%ية .ب%يد أ َّن االس%ترات%يجية ال%وط%نية ت%فتقر إل%ى أي م%ن
مقاربة نسوية من أي نوع.
وته%دف ه%ذه ال%ورق%ة إل%ى إب%راز م%ا ت%فتقر إل%يه اس%ترات%يجية ال%دول%ة ف%ي م%وض%وع م%رت%بط ب%امل%رأة ارت%باط%ا ً أص%يال ،أال وه%و
ال%%عنف امل%%مارس ض%%ده%%ا ،م%%ن دون إدم%%اج م%%نظور ال%%نوع االج%%تماع%%ي ف%%يها ،وم%%ن دون ت%%ضمينها خ%%طاب %ا ً ن%%سوي %ا ً ف%%يما
يتعلق بهدفها وأدواتها وسياسات تطبيقها.

الخطاب النسوي :دالالته وأهميته
ت%تبنى الح%رك%ات ال%نسوي%ة ع%لى اخ%تالف م%دارس%ها أف%كارا ً وم%ناه%ج ن%سوي%ة ف%ي ت%ناول%ها ل%لقضاي%ا واإلش%كال%يات امل%جتمعية
وال%سياس%ية واالق%تصادي%ة .واله%دف األس%اس%ي له%ذه األف%كار وامل%ناه%ج ه%و ال%وق%وف ع%لى ج%ذور ال%ترك%يبة األب%وي%ة ل%لعالق%ات
امل %%جتمعية ب %%شكل ع %%ام ،ول %%لعالق %%ات ال %%تي ت %%نطوي ع %%لى ال %%تمييز ض %%د ال %%نساء ب %%شكل خ %%اص .وي %%بدأ ذل %%ك بتح %%ليل الخ %%لل
ال%%واض%%ح ال%%ذي ي%%شوب ف%%هم ال%%حياة ف%%ي ح%%د ذات%%ها ،بس%%بب االف%%تقار إل%%ى م%%نظور ال%%نوع االج%%تماع%%ي ،أي امل%%نظور ال%%ذي
ي %%أخ %%ذ ف %%ي االع %%تبار أن ال %%هوي %%ة اإلن %%سان %%ية ت %%تشكل ف %%ي س %%ياق م %%جتمعي وت %%تأث %%ر ج %%ذري %ا ً ب %%ما ت %%درك %%ه م %%ن أن %%ماط وأدوار
ذك%%وري%%ة أو أن%%ثوي%%ة .1وم%%ن م%%نطلق ه%%ذا ال%%فهم ال%%نسوي ،ي%%عمل الخ%%طاب ال%%نسوي ع%%لى تح%%دي األن%%ماط التح%%ليلية ال%%تي
ت%تجاه%ل ع%الق%ات ال%قوى امل%جتمعية وامل%مارس%ات األب%وي%ة وال%ذك%وري%ة ال%تي ت%عزز ال%تمييز ض%د ال%نساء ،وه%و م%ا ي%ؤدي إل%ى
إغ%%فال أه%%مية تح%%ليل آث%%ار ت%%لك ال%%عالق%%ات ع%%لى ق%%ضاي%%ا ت%%هم ال%%نساء ف%%ي امل%%قام األول ،وع%%لى رأس%%ها ق%%ضية ال%%عنف ض%%د
النساء.
ومن ث َّم فإ َّن تبني منظور النوع االجتماعي يعيد التوازن إلى التحليل ،ويبرز اآلثار الناتجة عن املمارسات واألفكار
األب%% %وي%% %ة ال%% %تي تس%% %لب ال%% %نساء إرادت%% %هن .وه%% %كذا ي%% %ساه%% %م ال%% %توج%% %ه ال%% %نسوي ف%% %ي ط%% %رح أوض%% %اع ال%% %نساء ال%% %سياس%% %ية
واالج%تماع%ية واالق%تصادي%ة ب%ال%نظر ف%ي ع%مق ت%أث%ير ع%الق%ات ال%قوى ع%ليها ،دون االق%تصار ع%لى االع%تبارات ال%تنموي%ة أو
الحقوقية فقط.
وم %% %ما س %% %بق تتج %% %لى أه %% %مية األخ %% %ذ ب %% %التح %% %ليل ال %% %نسوي وت %% %بني الخ %% %طاب ال %% %نسوي ع %% %ند وض %% %ع ج %% %ميع ال %% %سياس %% %ات
واالس %%ترات %%يجيات ال %%تي ته %%دف مل %%عال %%جة الخ %%لل ال %%ذي ت %%عان %%ي م %%نه ال %%نساء ف %%ي امل %%جتمع ع %%لى ج %%ميع األص %%عدة ،م %%ع
التصدي لجميع العوامل املؤدية إلى التمييز الذي يقع عليهن في كل من املجالني الخاص والعام.

االتجاه النسوي في الحكومات
ته %%دف ال %%ورق %%ة ل %%عرض ت %%جارب ’ال %%توج %%ه ال %%نسوي‘ ال %%ذي ت %%بنته ب %%عض ال %%حكوم %%ات .ف %%على س %%بيل امل %%ثال ،ت %%بنت ال %%حكوم %%ة
ال%سوي%دي%ة ال%حال%ية خ%طاب%ا ً ن%سوي%اً ،وأع%لنت ن%فسها "ح%كوم%ة ن%سوي%ة" ف%ي س%ياس%ات%ها امل%تعلقة ب%امل%رأة ووض%عها وح%قوق%ها،
وخ%اص%ة ت%لك ال%تي ت%تعلق ب%ال%عنف .وف%ي ه%ذا امل%ثال ،ك%ان%ت س%ياس%ات ال%حكوم%ة ال%سوي%دي%ة ت%رت%كز ع%لى ع%دد م%ن امل%بادئ
األس%%اس%%ية ،أال وه%%ي ض%%مان أ َّن الج%%ميع ي%%تمتع ب%%ال%%حق ف%%ي ال%%عمل وال%%قدرة ع%%لى إع%%ان%%ة أن%%فسهم ،وت%%حقيق ت%%وازن ب%%ني
ال %%حياة امل %%هنية وال %%حياة األس %%ري %%ة ،وال %%عيش ب %%دون ال %%خوف م %%ن إس %%اءة امل %%عام %%لة أو ال %%عنف .2وج %%اءت ه %%ذه ال %%سياس %%ات
 1إدﻣﺎج اﻟﻧوع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺳﯾﺎﺳﺎت وأﻧﺷطﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻏﯾر اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ .اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ:
http://www.bibalex.org/arf/ar/ImpDocs/20.pdf
 2اﻟﻣﺳﺎواة ﻋﻠﻰ ﺻﻌﯾد اﻟﻧوع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺳوﯾد:
https://sweden.se/society/gender-equality-in-sweden/
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ن%تيجة ل%تبني ال%حكوم%ة ال%سوي%دي%ة مل%نظوم%ة ت%رم%ي إل%ى إدم%اج م%نظور ال%نوع االج%تماع%ي ،وف%قا ً ل%لطرح ال%ذي وض%عته األم%م
املتح%دة ف%ي ع%ام  ،1997وال%ذي ي%عمل ع%لى إدخ%ال م%فهوم امل%ساواة ع%لى ص%عيد ال%نوع االج%تماع%ي ف%ي ع%مل ال%كيان%ات
ال%%حكوم%%ية بج%%ميع مس%%توي%%ات%%ها ،وف%%كرة أن امل%%ساواة ع%%لى ص%%عيد ال%%نوع االج%%تماع%%ي ليس%%ت ق%%ضية ف%%ردي%%ة أو م%%نعزل%%ة ،ب%%ل
ع%ملية مس%تمرة وض%روري%ة م%ن أج%ل ت%حقيق امل%ساواة ي%جب أخ%ذه%ا ف%ي االع%تبار ف%ي ص%نع ال%قرارات ،ك%ما ي%جب ات%خاذ
ال %%تداب %%ير واالج %%راءات ال %%الزم %%ة إلي %%جاد آل %%يات وم %%مارس %%ات ته %%دف إل %%ى االع %%تياد ع %%لى ذل %%ك امل %%نظور ف %%ي امل %%جتمع .وم %%ن
ض %%من ال %%تداب %%ير ال %%تي أخ %%ذت %%ها ال %%حكوم %%ة ال %%سوي %%دي %%ة ع %%لى ع %%ات %%قها ت %%جاه ق %%ضية ال %%عنف ض %%د امل %%رأة ت %%وف %%ير  130م %%أوى
تس%تطيع ال%نساء ال%لجوء إل%يها ل%لحصول ع%لى ال%دع%م ال%نفسي وال%طبي ال%الزم%ني إلع%ادة ت%أه%يلهن ب%عد ت%عرض%هن ل%لعنف.
وال%%تداب%%ير م%%ن ه%%ذا ال%%قبيل تظه%%ر ف%%ي امل%%قام األول أ َّن ال%%حكوم%%ة ت%%عترف ب%%ال%%طبيعة اإلش%%كال%%ية ل%%لعنف ال%%قائ%%م ع%%لى ال%%نوع
االجتماعي.
وك%ما ذك%رن%ا ف%يما ت%قدم ،ف%إ َّن ت%بني الخ%طاب ال%نسوي ف%ي ال%سياس%ات ال%حكوم%ية ال ي%عني ت%بني س%ياس%ات ب%عينها ت%جاه
ك%ل ق%ضية ع%لى ح%ده ب%معزل ع%ن غ%يره%ا م%ن ال%قضاي%ا ،وإن%ما ي%عني ال%نظر إل%ى ج%ميع ال%قضاي%ا وامل%مارس%ات ال%تمييزي%ة
ض%د ال%نساء ال%تي يس%تهدف ال%قضاء ع%ليها ن%ظرة ت%شكل ك%ل امل%جاالت ذات ال%صلة وت%أث%يره%ا ع%لى ح%ياة ال%نساء ،س%واء
ال%%سياس%%ية أو االق%%تصادي%%ة أو االج%%تماع%%ية ،وب%%حيث ت%%عمل اآلل%%يات ال%%تي ت%%عتمد ف%%ي ن%%هاي%%ة امل%%طاف ع%%لى إع%%ادة ال%%توازن
ف%ي ع%الق%ات ال%قوى ب%ني ال%نساء وال%رج%ال ب%شكل ش%ام%ل ،ن%ظرا ً ل%كون ك%ل امل%مارس%ات ال%تمييزي%ة ال%تي ت%عان%ي م%نها ال%نساء
م%%رت%%بطة ب%%بعضها ال%%بعض ،وت%%ؤث%%ر ف%%ي م%%دى وق%%ع ج%%رائ%%م ال%%عنف ع%%لى ال%%نساء ت%%أث%%يرا ً م%%باش%%ر .فنج%%د أن إح%%دى ال%%رك%%ائ%%ز
األس%%اس%%ية ال%%تي ت%%قوم ع%%ليها س%%ياس%%ات ال%%سوي%%د ال%%نسوي%%ة ت%%بدأ م%%ن امل%%راح%%ل ال%%تعليمية ف%%ي امل%%دارس ف%%ي ال%%عمر امل%%بكر،
ح%%يث أُدم%%ج م%%بدأ امل%%ساواة ع%%لى ص%%عيد ال%%نوع االج%%تماع%%ي ف%%ي امل%%ناه%%ج ال%%دراس%%ية ،ل%%ترس%%يخ وع%%ي ال%%فتيات وال%%صبيان
ب %%مبدأ ت %%كاف %%ؤ ال %%فرص وامل %%ساواة ،ب %%ما ي %%ؤه %%لهم مل %%راح %%ل دراس %%ية الح %%قة .وم %%ن ن %%اح %%ية أخ %%رى ،يج %%ري ت %%خصيص م %%كتب
ش %%كاوى ل %%لمساواة ي %%نظر ف %%ي ال %%قضاي %%ا امل %%تعلقة ب %%ال %%تمييز ،ت %%كون وظ %%يفته ال %%حفاظ ع %%لى ال %%فرص وال %%حقوق امل %%تساوي %%ة
للج%ميع ف%ي ال%عمل وأم%اك%ن ال%دراس%ة ،ب%خالف أم%اك%ن وم%جاالت أخ%رى .ك%ما ي%تم ال%تأك%د ،ع%لى س%بيل امل%ثال ،م%ن ت%طبيق
ال%قان%ون امل%تعلق ب%أج%ازة ال%وض%ع للجنس%ني ،ب%طري%قة ال ت%ؤث%ر ع%لى امل%وق%ف ال%وظ%يفي ل%أله%ال%ي .والج%دي%ر ب%ال%ذك%ر أن أج%ازة
ال %%وض %%ع ل %%أله %%ال %%ي ب %%ال %%سوي %%د ت %%صل إل %%ى  480ي %%وم% %اً ،وي %%مكن أخ %%ذه %%ا ب %%الشه %%ر أو األس %%بوع أو ال %%يوم أو ح %%تى ب %%عدد
الساعات ،ونتيجة لذلك نجد أن  %24من اآلباء بالسويد يأخذون أجازة الوضع املشار إليها.3
وف%يما ي%تعلق ب%ال%سياس%ات ال%حكوم%ية ،ت%وج%د وزارة خ%اص%ة ب%امل%ساواة ع%لى ص%عيد ال%نوع االج%تماع%ي م%نذ ع%ام ،2013
وت%شغلها وزي%رة م%ن ال%نساء ،واله%دف م%ن ت%لك ال%وزارة ه%و ض%مان األخ%ذ ب%منظور ال%نوع االج%تماع%ي ف%ي ج%ميع وزارات
ال%حكوم%ة ال%سوي%دي%ة واع%تماد س%ياس%ات م%بنية ع%لى ذل%ك .والج%دي%ر ب%ال%ذك%ر أ َّن  13وزارة م%ن إج%مال%ي  24وزارة ت%شغلها
ن%ساء ،وف%ي ال%حياة ال%سياس%ية 45% ،م%ن أع%ضاء ال%برمل%ان م%ن ال%نساء ،وت%عتبر ه%ذه النس%بة م%ن أع%لى نس%ب م%شارك%ة
ل%%لنساء م%%قارن%%ة ب%%باق%%ي ال%%دول االس%%كندن%%اف%%ية )ال%%تي ت%%قع ب%%شمال أوروب%%ا وت%%شمل ال%%دن%%مارك وال%%سوي%%د وال%%نروي%%ج( ،ح%%يث
ت%%تراوح ت%%لك النس%%بة ب%%ني  %35إل%%ى  .%45وم%%ن خ%%الل ت%%بني ال%%حكوم%%ة ال%%سوي%%دي%%ة إلدم%%اج م%%نظور ال%%نوع االج%%تماع%%ي،
يج%ري ال%تأك%د ،س%واء ف%ي م%جال ال%عمل أو امل%جال ال%سياس%ي ،م%ن أ َّن ج%ميع ال%فرص م%تساوي%ة وم%تاح%ة ل%كل م%ن ال%نساء
وال %%رج %%ال ،وأ َّن أي م %%مارس %%ات ت %%مييزي %%ة ض %%د ال %%نساء ي %%عاق %%ب ع %%ليها ال %%قان %%ون وي %%تم ال %%تصدي ل %%ها ف %%ورا َ م %%ن خ %%الل إج %%راء

 3اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق.
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ت%%حقيقات ش%%ام%%لة ،واله%%دف م%%ن ذل%%ك ه%%و ت%%وف%%ير م%%ناخ ي%%عطي ك%الً م%%ن ال%%نساء وال%%رج%%ال ن%%فس ال%%قدر م%%ن ال%%تمثيل وامل%%وارد
والقوة والفرص.4
وم %%ع ذل %%ك ،ف %%هناك ن %%قد ن %%سوي ل %%لسياس %%ات امل %%شار إل %%يها أع %%اله .ح %%يث ت %%عتقد ب %%عض ال %%نسوي %%ات أنَّ %%ه ب %%ال %%رغ %%م م %%ن ن %%جاح
ن %%موذج ال %%دول االس %%كندن %%اف %%ية ،ف %%فيما ي %%تعلق ب %%امل %%شارك %%ة ال %%سياس %%ية ،ع %%لى س %%بيل امل %%ثالُ ،ي %%عتبر ارت %%فاع م %%عدل ال %%تمثيل
ال %%نسائ %%ي أم %%را ً ه %%ام %اً ،ول %%كن ي %%جب أن ي %%ؤخ %%ذ ف %%ي االع %%تبار أن ه %%ناك اخ %%تالف %%ات ث %%قاف %%ية وم %%جتمعية ف %%يما ب %%ني ال %%نساء
أن%فسهن .ف%بال%رغ%م م%ن ت%كات%فهن لتح%دي ال%هيمنة األب%وي%ة ب%شكل ع%ام وم%ا ق%د ي%نتج ع%ن ذل%ك م%ن اه%تمام ب%طرح تش%ري%عات
م %%وال %%ية ل %%لمرأة وإق %%راره %%ا ،ف %%قد ي %%ترت %%ب ع %%لى ذل %%ك اخ %%تالف %%ات ف %%يما ب %%ينهن ب %%خصوص ال %%سياس %%ات ن %%فسها ال %%تي ي %%قمن
بطرحها ،ألنها تعكس اختالفاتهن املبنية على هوياتهن الثقافية والسياسية.5

االستراتيجية الوطنية ملناهضة العنف ضد املرأة في مصر :قراءة أولية
تظه%ر ال%قراءة األول%ية ل%الس%ترات%يجية ال%وط%نية مل%ناه%ضة ال%عنف ض%د ال%نساء ال%تي نُش%رت م%نذ ب%ضعة أشه%ر ،اإلش%كال%يات
التالية:
أوالً :إش%%كال%%ية ال%%لغة املس%%تخدم%%ة ل%%تعري%%ف ج%%رائ%%م ال%%عنف؛ ح%%يث تس%%تخدم م%%صطلحات غ%%ير م%%ناس%%بة تظه%%ر ق%%صورا ً ف%%ي
توصيف وفهم جرائم العنف املختلفة واألسباب الجذرية وراء تفاقمها.
ث %%ان %%يا ً :إش %%كال %%ية إج %%راءات وت %%داب %%ير امل %%حاس %%بة وامل %%سائ %%لة؛ ح %%يث ل %%م يُ %%حاس %%ب ال %%جناة ف %%ي ت %%لك الج %%رائ %%م إال م %%رة واح %%دة
اس %%تثنائ %%ية ف %%ي ق %%ضية االع %%تداءات ال %%جنسية الج %%ماع %%ية واالغ %%تصاب %%ات الج %%ماع %%ية ف %%ي م %%يدان التح %%ري %%ر ي %%وم  8ي %%ون %%يو
 ،2014وه%و ي%وم ح%لف ي%مني ال%رئ%يس ’ع%بد ال%فتاح ال%سيسي‘ ،ب%اإلض%اف%ة إل%ى ال%حكم ب%ال%سجن امل%ؤب%د ع%لى أم%ني ش%رط%ة
اعتدى جنسيا ً على فتاة محتجزة بقسم شرطة إمبابة في مايو .62015
ث%%ال%%ثا ً :إش%%كال%%ية االس%%تعان%%ة ب%%كيان%%ات ال%%دول%%ة ل%%تطبيق ت%%لك االج%%راءات وال%%تداب%%ير؛ ح%%يث إ َّن ت%%لك ال%%كيان%%ات ن%%فسها ت%%تبني
خ %%طاب %%ات م %%عادي %%ة ل %%لمرأة ،وت %%فرض ع %%ليها تح %%دي %%ات ت %%حول دون ت %%طبيق االس %%ترات %%يجية امل %%عنية م %%ا ل %%م تُ %%طرح ح %%لول أو
إجراءات من شأنها مواجهة تلك التحديات.
وراب%% %عاً ،ع%% %دم وج%% %ود آل%% %ية واض%% %حة ل%% %تقييم وم%% %تاب%% %عة ت%% %طبيق االس%% %ترات%% %يجية ،م%% %ما ي%% %طرح ت%% %ساؤالً ه%% %ام % %ا ً ح%% %ول ج%% %دوى
االس%%ترات%%يجية ع%%لى امل%%دى ال%%بعيد ،وم%%دى ن%%جاح%%ها ف%%ي ال%%تصدي ل%%قضية ال%%عنف ض%%د امل%%رأة وت%%حقيق ن%%تائ%%ج ف%%علية للح%%د
من الجرائم.

إشكاليات االستراتيجية الوطنية ملناهضة العنف ضد النساء
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Woman Friendly Policies and State Feminism: Theorizing Scandinavian Gender Equality, Anette Borchorst and Birte
Siim:
http://www.soc.aau.dk/fileadmin/user_upload/kbm/VoF/Kurser/2011/Multiculturalism/borchorst_siim-womanfriendly-policies-and-state-feminism.pdf
 5اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق.
 6اﻟﺳﺟن اﻟﻣؤﺑد ﻷﻣﯾن ﺷرطﺔ ھﺗك ﻋرض ﻓﺗﺎة ﻣﻌﺎﻗﺔ ذھﻧﯾﺎ ﺑﺣﺟز ﻗﺳم إﻣﺑﺎﺑﺔhttp://www.elwatannews.com/news/details/736716 :
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الUUكلمة االفUUتتاحUUية :ت %%أت %%ي ك %%لمة رئ %%يس ال %%وزراء االف %%تتاح %%ية ب %%ال %%عدي %%د م %%ن اإلش %%كال %%يات امل %%شار إل %%يها أع %%اله ،ح %%يث
تفس%%ر ت%زاي%د ال%عنف ض%د امل%رأة ب%أن%ه ن%تيجة ل%لظروف االق%تصادي%ة واالج%تماع%ية وال%سياس%ية األخ%يرة ،وف%ي ذل%ك ت%جاه%ل
ِّ %
ت %%ام ل %%لعنف امل %%وث %%ق ال %%ذي يج %%ري ارت %%كاب %%ه ض %%د ال %%نساء م %%نذ س %%نوات ط %%وي %%لة ،س %%واء ف %%ي امل %%جال ال %%خاص أو ف %%ي امل %%جال
العام.
املUUحور األول :ي %%نطوي امل %%حور األول م %%ن االس %%ترات %%يجية ب %%دوره ع %%لى إش %%كال %%ية ك %%بيرة ت %%تمثل ف %%ي غ %%ياب م %%نظمات
امل%%جتمع امل%%دن%%ي ع%%ن ج%%ميع ال%%لجان امل%%عنية ب%%وض%%ع وت%%نفيذ وت%%قييم االس%%ترات%%يجية ،أي ك%%ل م%%ن ال%%لجان ال%%تيسيري%%ة ال%%عليا
وال%تنفيذي%ة وال%تنسيقية .وح%تى وإن ك%ان ق%د ت%م ع%رض االس%ترات%يجية ع%لى م%مثلني م%ن امل%جتمع امل%دن%ي م%ن خ%الل ورش%ة
عمل للوقوف على رؤيتهم حول االستراتيجية وكيفية تطويرها إال أن ذلك ال يعد كافيا ً.
املUحور الUثانUي :ب%ال%رغ%م م%ن اح%تواء امل%حور ال%ثان%ي ل%الس%ترات%يجية ب%عنوان "أن%واع ال%عنف ض%د امل%رأة وال%فتاة" ،ع%لى
ت %%عري %%فات ت %%فصيلية ألن %%واع م %%تعددة ل %%لعنف ض %%د ال %%نساء وال %%قاص %%رات ،إال أن %%ه ي %%تجاه %%ل أن %%واع %ا ً وان %%ماط %ا ً أخ %%رى؛ ح %%يث
ت%ضمن ت%عري%ف ال%عنف الجس%دي أم%ثلة م%فصلة ت%نبع م%ن ال%واق%ع امل%صري وارت%كبها ف%اع%لون ب%ال%دول%ة وأف%راد ف%ي امل%جتمع،
ول%%كن دون اإلش%%ارة إل%%ى واق%%ع ارت%%كاب%%ها م%%ن ق%%بل ف%%اع%%لي ال%%دول%%ة .ه%%ذا ب%%اإلض%%اف%%ة ال%%ى أ َّن االس%%ترات%%يجية ال ت%%تطرق ع%%لى
اإلط%%الق إل%%ى ك%%يفية م%%حاس%%بة ف%%اع%%لي ال%%دول%%ة ،وه%%و م%%ا ي%%ن ُّم ع%%ن االت%%جاه األب%%وي ال%%ذي ت%%عتمده االس%%ترات%%يجية ف%%ي ع%%دم
م %%عاق %%بة ف %%اع %%لي ال %%دول %%ة .ك %%ما ي %%عيدن %%ا ذل %%ك إل %%ى ف %%كرة ع %%دم ت %%ساوي ع %%الق %%ات ال %%قوى وال %%عالق %%ات امل %%ؤس %%سية وامل %%تمثلة ف %%ي
ف%%اع%%لي ال%%دول%%ة م%%قاب%%ل أف%%راد امل%%جتمع ،ح%%يث ي%%شمل ت%%عري%%ف ال%%عنف ال%%جنسي ك%%ل م%%مارس%%ات%%ه م%%ع ال%%ترك%%يز ع%%لى امل%%جال
ال%%خاص ،ب%%اإلض%%اف%%ة إل%%ى ال%%عنف ال%%نفسي وال%%عنف االق%%تصادي ،دون أن ي%%شمل م%%فهوم ال%%عنف ال%%جنسي ،ع%%لى س%%بيل
املثال ،كشوفات الحمل اإلجبارية التي تُجرى للنساء الالتي يتم القبض عليهن.
وب%%ال%%رغ%%م م%%ن أ َّن ت%%عري%%ف أش%%كال ال%%عنف ض%%د امل%%رأة وال%%فتاة م%%تنوع إل%%ى ح%%د ك%%بير ،إال أن%%ه ي%%تسم ب%%بعض اإلش%%كال%%يات
االص%%طالح%%ية واألي%%دي%%ول%%وج%%ية ،م%%ثل ان%%تهاك الس%%الم%%ة "ال%%جنسية" ب%%دال م%%ن "الجس%%دي%%ة" .ك%%ما ت%%م االح%%تفاظ ب%%لفظ "ه%%تك
ال %%عرض" ورب %%طه "ب %%حياء امل %%رأة" وك %%ذل %%ك رب %%ط االس %%تغالل ال %%جنسي "ب %%أح %%كام ال %%دي %%ن واألخ %%الق" ،م %%ما ي %%عزز ال %%جان %%ب
األخ%%الق%%ي وم%%فهوم الش%%رف وي%%تجاه%%ل واق%%ع ك%%ون%%ها ج%%رائ%%م ع%%نف ت%%نتهك ح%%ق الس%%الم%%ة الجس%%دي%%ة ل%%لنساء وال%%قاص%%رات.
وأي%% %ضا ً ت%% %م اإلح%% %تفاظ ب%% %تعري%% %ف مح%% %دود وق%% %اص%% %ر وت%% %قليدي ل%% %إلغ%% %تصاب ب%% %معنى م%% %واق%% %عة األن%% %ثى وع%% %دم ال%% %تطرق إل%% %ى
االغ%تصاب ب%اآلالت واألص%اب%ع واالغ%تصاب ال%فموي والش%رج%ي ،ك%ما ج%رى ف%ي ال%عدي%د م%ن ح%وادث ال%عنف امل%وث%قة .وف%ي
م%وق%ع آخ%ر ،ت%م اس%تخدام ل%فظ "ال%دع%ارة" ف%ي الج%زء ال%خاص ب%االت%جار ب%البش%ر ب%دال م%ن ل%فظ "ال%عمل ب%ال%جنس" .وع%الوة
ع%%لى ذل%%ك ،ل%%م تُ%%ذك%%ر االغ%%تصاب%%ات الج%%ماع%%ية أو االع%%تداءات ال%%جنسية الج%%ماع%%ية ،ك%%ما ل%%م تُ%%ذك%%ر ال%%كشوف%%ات امله%%بلية أو
ف%%حوص%%ات ال%%عذري%%ة .ك%%ما ك%%ان م%%ن ال%%ضروري أن ي%%تم ال%%فصل ب%%شكل واض%%ح ب%%ني ال%%عنف ف%%ي ك%%ل م%%ن امل%%جال ال%%خاص
وال%%عام ،وغ%%ياب ذل%%ك ي%%عطي االن%%طباع ب%%ال%%نظر إل%%ى ال%%عنف امل%%مارس ض%%د ال%%نساء ك%%كتلة واح%%دة ،م%%ع ت%%جاه%%ل ال%%سياق%%ات

املختلفة لكل من املجالني الخاص والعام وبني مسؤولية فاعلي الدولة وغيرهم بنا ًء علي عالقات القوي قيد النظر.
املUUحور الUUثالUUث :ي %%تطرق امل %%حور ال %%ثال %%ث ب %%عنوان "اإلط %%ار ال %%قان %%ون %%ي :ال %%وط %%ني وال %%دول %%ي" ،إل %%ى امل %%واث %%يق ال %%دول %%ية
والتش%ري%ع امل%صري ال%خاص ب%ال%عنف ض%د امل%رأة .وي%أت%ي ذل%ك امل%حور م%فصالً بج%ميع االت%فاق%يات وامل%واث%يق ال%دول%ية ال%تي
ص %%دق %%ت ع %%ليها م %%صر  -م %%ثل ال %%سيداو  -م %%ع ت %%وض %%يح ال %%تحفظ ع %%لى امل %%واد  2و 16و ،28ويس %%تند إل %%ى امل %%واد  9و11
و 53و 59و 89و 99م%ن ال%دس%تور امل%صري ،ب%اإلض%اف%ة إل%ى م%واد ق%ان%ون ال%عقوب%ات امل%صري وال%تعدي%الت ال%تي ت%مت
ع %%ليها ) 267و 268و 269م %%كرر و 288و 290و 296و 306م %%كرر و 241و (242ب %%اإلض %%اف %%ة إل %%ى ت %%عدي %%ل امل %%ادة
 306ف%ي ي%ون%يو  .2015ول%كن م%ن ال%ضروري ل%فت االن%تباه إل%ى أن االس%ترات%يجية ت%شير إل%ى م%ا ب%ذل%ه املش%رع امل%صري
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م %%ن جه %%د ل %%تغليظ ال %%عقوب %%ة ووض %%ع ت %%عري %%ف واض %%ح للتح %%رش ال %%جنسي ،ب %%دون ذك %%ر ج %%رائ %%م االغ %%تصاب أو االع %%تداء
الجنسي ،الفردي منها والجماعي.
املUحور الUرابUع :ي%%تناول امل%%حور ال%%راب%%ع ال%%جهود ال%%وط%%نية امل%%بذول%%ة ب%%خصوص ق%%ضية ال%%عنف ض%%د امل%%رأة  -ال%%حكوم%%ي
وغ %%ير ال %%حكوم %%ي م %%نها – م %%ن ج %%ان %%ب ك %%ل م %%ن املج %%لس ال %%قوم %%ي ل %%لمرأة ووزارة ال %%داخ %%لية ووزارة ال %%عدل ووزارة ال %%صحة
وال%سكان ووزارة ال%تضام%ن االج%تماع%ي ووزارة ال%ترب%ية وال%تعليم ووزارة األوق%اف ووزارة الش%باب وال%ري%اض%ة واملج%لس
ال%%قوم%%ي ل%%ألم%%وم%%ة وال%%طفول%%ة وال%%هيئة ال%%عام%%ة ل%%الس%%تعالم%%ات والج%%معيات األه%%لية وم%%نظمات امل%%جتمع امل%%دن%%ي .وم%%ن أه%%م
الجهود املذكورة والتي يمكن الضغط من أجل متابعتها ونشر معلومات عنها بشفافية هي:
• ال %%بدء ف %%ي إج %%راء دراس %%ة وط %%نية م %%ن ق %%بل املج %%لس ال %%قوم %%ي ل %%لمرأة وال %%جهاز امل %%رك %%زي ل %%لتعبئة ال %%عام %%ة
واإلحصاء للخروج بإحصاءات حول حاالت العنف وتحديد التكلفة االقتصادية الناجمة عنه.
• ت %%أس %%يس "غ %%رف %%ة امل %%شورة ال %%نفسية" م %%ن ق %%بل وزارة ال %%عدل وال %%تي ت %%م إس %%تحداث %%ها م %%ؤخ %%را ً ب %%املج %%لس
القومي لألمومة والطفولة.
• وض%%ع ب%%روت%%وك%%ول  /دل%%يل ط%%بي م%%ن ق%%بل وزارة ال%%صحة وال%%سكان ل%%لتعام%%ل م%%ع ض%%حاي%%ا ال%%عنف امل%%بني
ع%% %لى ال%% %نوع االج%% %تماع%% %ي وت%% %عميمه ع%% %لى املس%% %توى ال%% %وط%% %ني ب%% %كل املس%% %تشفيات وامل%% %نشآت ال%% %صحية
وت%دري%ب ك%وادر م%ن م%قدم%ي الخ%دم%ة ع%لى اس%تخدام%ه ب%حيث ي%تم ت%غطية ك%ل املس%تشفيات ال%عام%ة ف%ي
ال %%قاه %%رة ال %%كبرى وأس %%يوط وس %%وه %%اج ب %%نهاي %%ة  2014وب %%اق %%ي امل %%حاف %%ظات ع %%لى م %%راح %%ل ح %%تى ن %%هاي %%ة
 .2017والج%دي%ر ب%ال%ذك%ر أ َّن االس%ترات%يجية امل%عنية تس%تخدم ل%فظ "ض%حاي%ا" ب%دال م%ن "ن%اج%يات" ،وه%و
م%ا ي%عني ض%منيا ً إغ%فال ع%ملية إع%ادة ت%أه%يل ال%نساء ال%الت%ي تُ%رت%كب ت%لك الج%رائ%م ض%ده%ن ودور ال%دول%ة
ف%%ي ذل%%ك ،ويس%%لب م%%ن ت%%لك ال%%نساء ح%%ق االع%%تراف ب%%شجاع%%تهن ف%%ي م%%زاول%%ة ح%%يات%%هن ال%%طبيعية ب%%ال%%رغ%%م
من جسامة ما تعرضن له.
• اإلش%ارة إل%ى  9دور اس%تضاف%ة م%خصصة ل%لمرأة امل%عنفة ع%لى مس%توى امل%حاف%ظات م%ع اإلش%ارة إل%ى
أ َّن وزارة ال%تضام%ن االج%تماع%ى ط%رح%ت إن%شاء م%رك%زي%ن الس%تقبال ال%نساء امل%عنفات ف%ى  3م%حاف%ظات
وت %%طوي %%ر  6م %%راك %%ز م %%ن ح %%يث ال %%تجهيزات واألج %%ور ،إالّ أن ه %%ذا ال %%عدد غ %%ير ك ٍ %
%اف ل %%تغطية م %%حاف %%ظات
الج%%مهوري%%ة أو ل%%تلبية اح%%تياج%%ات ال%%نساء امل%%عنفات مل%%راك%%ز اس%%تقبال؛ وه%%و ع%%دد ض%%ئيل ل%%لغاي%%ة م%%قارن%%ة
ب%معدل ان%تشار ت%لك الج%رائ%م ،وامل%ساح%ة ال%جغراف%ية ال%كبيرة ل%لدول%ة ،وع%دد س%كان%ها .ك%ما أ َّن امل%حور ال
ي %%تطرق إل %%ى م %%دى ان %%تشار ت %%لك امل %%راك %%ز ،وخ %%اص %%ة أ َّن االس %%ترات %%يجية وض %%عت ف %%ترة زم %%نية م %%دت %%ها 5
س%%نوات ل%%تنفيذ ه%%ذا ال%%نشاط .ك%%ما ل%%م ت%%تطرق االس%%ترات%%يجية إل%%ى ت%%صميم آل%%ية ل%%إلش%%راف ال%%فعال ع%%لى
العاملني بتلك املراكز وتعديل لوائحها الداخلية.
• ط%%بع مج%%موع%%ة م%%ن ال%%كتب ال%%تي ت%%تطرق إل%%ى ال%%عنف ض%%د امل%%رأة م%%ن ق%%بل وزارة األوق%%اف ل%%ألئ%%مة وم%%نها
"م%كان%ة امل%رأة ف%ي اإلس%الم وح%قها ف%ي ال%تعليم" و"امل%رأة ب%ني ال%جاه%لية واإلس%الم" ،ول%كن ب%دون ت%دب%ير
ن%%فس اآلل%%ية مل%%عتنقي ال%%دي%%ان%%ات األخ%%رى ح%%يث أن ت%%عزي%%ز م%%فهوم ال%%وازع ال%%دي%%ني واألخ%%الق%%ي وت%%جاه%%ل
ع%الق%تة ب%ال%قيم األب%وي%ة ب%امل%جتمع امل%صري ي%ساع%د ع%لي ت%بني خ%طاب%ات أب%وي%ة م%حاف%ظة ت%دي%ن ال%نساء وال
ت%قبل بخ%طاب دي%ني ن%سوي .ف%على س%بيل امل%ثال ،وف%ي ل%قاء ت%ليفزي%ون%ي ب%برن%ام%ج ’واهلل أع%لم‘ ع%لى ق%ناة
’س%%ي ب%%ي س%%ي‘ ف%%ي شه%%ر أغس%%طس  ،2015أف%%اد د’ .ع%%لي ج%%معة‘ ،م%%فتي الج%%مهوري%%ة األس%%بق ب%%أنَّ
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ال%نظر إل%ى امل%رأة "امل%تبرج%ة" ال ي%شكل إث%ما ً ع%لى ال%رج%ال ،ن%ظرا ألن%ها "ت%نازل%ت ع%ن ]رخ%صة ال%حجاب[،
ح%%رم%%ة ف%%يه" .7وي%%وض%%ح ذل%%ك ال%%نظرة األب%%وي%%ة ل%%لمرأة وجس%%ده%%ا ،والخ%%طاب ال%%ذي
وأص%%بح ال%%نظر إل%%يها ال ُ%
ُيستعمل في املجتمع املصري عموما ً تجاه أجساد النساء.
• ت%م ال%تطرق ل%لهيئة ال%عام%ة ل%الس%تعالم%ات ب%صورة ت%عكس أن دوره%ا م%تمثل ف%ي إح%اط%ة امل%جتمع ال%دول%ي
ب%%ال%%جهود امل%%بذول%%ة ،وت%%ناول اإلع%%الم ال%%دول%%ي ل%%لشأن امل%%صري ،ف%%ي ح%%ني أن%%ه يج%%در أن ي%%كون دور ال%%هيئة
امل%%عنية ه%%و ت%%وف%%ير ب%%يان%%ات مس%%توف%%اة وش%%ام%%لة ع%%ن ج%%رائ%%م ال%%عنف ض%%د امل%%رأة ،وإح%%صاءات ق%%ائ%%مة ع%%لى
ال%%تقسيم ال%%نوع%%ي ل%%تسهيل دراس%%ة ع%%دم امل%%ساواة ع%%لى ص%%عيد ال%%نوع االج%%تماع%%ي ف%%ي ج%%ميع ال%%قضاي%%ا
واملؤسسات.
يخص التحديات التي تواجهها كيانات الدولة القائمة على تطبيق االستراتيجية املعنية،
املحور الخامس :وفيما
ُّ
ي%%تناول امل%%حور ال%%خام%%س ب%%عنوان "تح%%ليل ال%%بيئة ال%%داخ%%لية ل%%لجهات امل%%عنية" ،ع%%وام%%ل ال%%قوة وال%%ضعف وال%%فرص امل%%تاح%%ة
والته%دي%دات ) (SWOT-Analysisل%جهات م%تعددة ،م%نها م%ا ه%و ح%كوم%ي وم%ا ه%و غ%ير ح%كوم%ي .وأض%يفت ل%لوزارات
وال%هيئات امل%شار إل%يها أع%اله ه%يئات ج%دي%دة ه%ي :وزارة ال%تعليم ال%عال%ي ووزارة ال%ثقاف%ة ووزارة ال%سياح%ة ووزارة ال%قوى
ال %%عام %%لة وال %%كنيسة ال %%قبطية األرث %%وذك %%سية واملج %%لس ال %%قوم %%ي ل %%حقوق اإلن %%سان واملج %%لس ال %%قوم %%ي ل %%إلع %%اق %%ة ،وب %%عض
م%ؤس%سات امل%جتمع امل%دن%ي ،م%نها ع%لى س%بيل امل%ثال م%رك%ز وس%ائ%ل االت%صال امل%الئ%مة م%ن أج%ل ال%تنمية )آك%ت( وم%بادرة
املحاميات املصريات.
ورغ%م إش%ارة دي%باج%ة االس%ترات%يجية إل%ى إش%راك امل%جتمع امل%صري ك%ليا ف%ي ال%تصدي ل%تلك الج%رائ%م ،ل%م تُنش%ر خ%طوات
إق%رار االس%ترات%يجية أو اإلع%الن ع%ن ال%لجان ال%قائ%مة ع%لى ت%طبيقها ل%تكون ه%ناك م%تاب%عة ع%ام%ة ل%تطبيق االس%ترات%يجية أو
إق%%راراه%%ا م%%نذ ال%%بداي%%ة .وت%%قتصر م%%عظم ع%%وام%%ل ال%%ضعف والته%%دي%%دات ف%%ي ع%%دم ت%%واف%%ر اإلم%%كان%%يات امل%%ادي%%ة م%%ع م%%شاك%%ل
أخ%%رى ،م%%ثل ع%%دم ت%%واف%%ر ال%%عدد ال%%كاف%%ي م%%ن امل%%وارد البش%%ري%%ة أو ع%%دم وج%%ود آل%%ية ل%%لمتاب%%عة ،ب%%ينما ت%%أت%%ي م%%عظم ع%%وام%%ل
القوة متمثلة في اتفاقيات تعاون وتشارك لم يعلن عنها مسبقا وال توجد أي معلومات بخصوصها ،ومن أهمها:
• وزارة ال %%ترب %%ية وال %%تعليم :أح %%د ع %%وام %%ل ال %%قوة ه %%و "ع %%دم وج %%ود م %%ظاه %%ر ل %%لتمييز ع %%لى أس %%اس ال %%جنس
ب%منظوم%ة ال%تعليم ق%بل ال%جام%عي" وه%و ع%ام%ل غ%ير واق%عي وي%تجاه%ل ج%ميع ج%رائ%م ال%عنف ض%د ال%فتيات
وال%% %قاص%% %رات ،وال%% %تي أص%% %بحت م%% %تفشية ف%% %ي امل%% %دارس وامل%% %عاه%% %د امل%% %صري%% %ة .ف%% %ضال ع%% %ن ع%% %دم وج%% %ود
س%ياس%ات ل%ضمان ع%دم م%مارس%ة ال%تمييز واس%تخدام م%واد ف%ي امل%ناه%ج ال%تعليمية ال%تي ت%ؤك%د ع%لى أدوار
مح%%ددة وق%%اص%%رة ل%%لنساء مس%%توح%%اة م%%ن ال%%دور امل%%صبغ م%%جتمعيا ً ع%%لى ال%%نساء وه%%يمنة ال%%رج%%ال ع%%ليهن.
ك%%ما أن%%ه غ%%اب ف%%ي ت%%لك الج%%زئ%%ية ط%%رح ك%%يفية ت%%نقية امل%%ناه%%ج ال%%تعليمية م%%ن أي%%ة م%%واد ت%%عليمية ت%%عزز م%%ن
الثقافة األبوية ،ولم يتم التطرق إلى كيفية إدماج معلومات ودراسات عن جرائم العنف ضد النساء.
• وزارة ال%%تعليم ال%%عال%%ي :ت%%أت%%ي أول إش%%ارة إل%%ى ال%%ثقاف%%ة األب%%وي%%ة ل%%لمجتمع امل%%صري ه%%نا ف%%قط ،وت%%نحصر
ع%لى م%ؤس%سات ال%تعليم ال%عال%ي ب%مناط%ق ال%ري%ف وال%صعيد وامل%حاف%ظات الح%دودي%ة ف%قط ب%ما ي%تناف%ى م%ع
ال %%واق %%ع .ب %%اإلض %%اف %%ة إل %%ى اإلش %%ارة إل %%ى ال %%وازع ال %%دي %%ني ل %%دى "م %%ختلف ف %%ئات ال %%شعب امل %%صري و]ال %%ذي
ي%%حث[ ف%%ي اإلس%%الم وامل%%سيحية ع%%لى رع%%اي%%ة ال%%نساء وح%%سن م%%عام%%لتهن" وال%%ذي ال ي%%عكس ال%%واق%%ع ع%%لى
اإلط %%الق ،ح %%يث تُس %%تخدم ت %%فسيرات دي %%نية ع %%دي %%دة مل %%مارس %%ة ال %%عنف ض %%د ال %%نساء وال %%تمييز ض %%ده %%ن،
 7ﻋﻠﻲ ﺟﻣﻌﺔ :اﻟﻧظر ﻟﻠﻣرأة اﻟﻣﺗﺑرﺟﺔ "ﻋﺎدي ..وﻣﺗﺗﺑﻌﮭﺎش ﺑﺎﻟﻔﻛر"http://www.almasryalyoum.com/news/details/793494 :
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ب%اإلض%اف%ة إل%ى ت%عزي%ز ف%رض ال%وص%اي%ة ع%لى ال%نساء وض%رورة رع%اي%تهن وي%عتبر ذل%ك إش%كال%يا ً ل%لغاي%ة م%ن
م%%نظور ن%%سوي .ه%%ذا ب%%االض%%اف%%ة إل%%ى أ َّن الج%%زء ال%%خاص ب%%الته%%دي%%دات ي%%تضمن م%%ا ي%%تناق%%ض م%%ع ال%%نقطة
األخ%يرة ،م%تمثالً ف%ي اإلش%ارة إل%ى أف%كار وق%يم دخ%يلة م%ن ش%أن%ها إع%طاء امل%رأة ح%ري%ة م%طلقة ال ت%راع%ي
ال %%قيم وال %%عادات امل %%صري %%ة .والج %%دي %%ر ب %%ال %%ذك %%ر أ َّن ذل %%ك ي %%عزز م %%ن م %%عاداة امل %%جتمع امل %%دن %%ي ،وي %%مثل ف %%كراً
م %%فرط% %ا ً ف %%ي أب %%وي %%ته وي %%عيد ل %%ألذه %%ان خ %%طاب ال %%خصوص %%ية ال %%ثقاف %%ية ال %%ذي يس %%تخدم ل %%الس %%تمرار ف %%ي
م%مارس%ة ال%عنف وال%تمييز ض%د ال%نساء وت%حفظات ال%حكوم%ة امل%صري%ة ع%لى ال%عدي%د م%ن م%واد ب%ات%فاق%يات
ومواثيق دولية  -التي تؤكد عليها االستراتيجية الوطنية.
• وزارة ال%داخ%لية :ش%ملت ن%قاط ال%قوة إن%شاء أق%سام م%ناه%ضة ج%رائ%م ال%عنف ض%د امل%رأة ب%امل%دي%ري%ات ع%لى
مس %%توى الج %%مهوري %%ة ووص %%ول ال %%نساء مل %%نصب ال %%لواء وق %%يام ال %%وزارة ب %%ال %%تنسيق م %%ع ال %%كيان %%ات ال %%دول %%ية
واملح %%لية ل %%صقل م %%هارات ال %%عام %%لني ،ف %%ي ح %%ني أن %%ه ال ي %%تم نش %%ر أي م %%علوم %%ات ب %%خصوص ه %%ذا ال %%صدد
ب %%شفاف %%ية ع %%لى اإلط %%الق .ك %%ما أش %%ير إل %%ى ق %%لة ع %%دد ض %%اب %%طات الش %%رط %%ة ك %%نقطة ض %%عف ن %%ظرا ً ل %%لظروف
األم%نية ،م%ما ي%عزز م%ن ف%كرة ع%دم ق%درة ع%مل امل%رأة به%ذا امل%جال ف%ي ظ%ل ت%لك ال%ظروف .ف%ي ح%ني أش%ير
ف %%ي الته %%دي %%دات إل %%ى إح %%جام امل %%جني ع %%ليهن ع %%ن اإلب %%الغ وال %%تراج %%ع ع %%نه ف %%ي أح %%يان أخ %%رى ،ب %%دون
ال%تطرق ل%ألس%باب األس%اس%ية وم%نها ع%دم م%راع%اة خ%صوص%ية ب%يان%ات ال%ناج%يات ف%ي م%حاض%ر الش%رط%ة
وق%يام ف%اع%لي ال%دول%ة ب%ارت%كاب ت%لك الج%رائ%م وامل%ماط%لة وأح%يان%ا م%نع امل%ضي ف%ي إج%راءات ال%تقاض%ي م%ن
قبل أفراد وجهاز الشرطة نفسه.
 oوم%رة أخ%رى ي%تم ذك%ر ته%دي%د ي%ن ُّم ع%ن م%عاداة امل%جتمع امل%دن%ي وال%دول%ي ف%ي رؤي%ة االس%ترات%يجية،
أال وه%%و ع%%دم دق%%ة وم%%وض%%وع%%ية اإلح%%صائ%%يات وال%%بيان%%ات ال%%واردة م%%ن م%%صادر وج%%هات أج%%نبية،
وذل %%ك إش %%كال %%ي ل %%لغاي %%ة ح %%يث ي %%عرض امل %%جتمع امل %%دن %%ي ع %%لى أن %%ه ته %%دي %%د م %%باش %%ر ل %%الس %%ترات %%يجية
ذات%ها ،م%ما ي%قلص م%ن أي ف%رص مل%تاب%عة ت%طبيق االس%ترات%يجية ،وب%طبيعة ال%حال ه%و دور ي%جب
أن ت %%قوم ب %%ه م %%نظمات امل %%جتمع امل %%دن %%ي وامل %%نظمات ال %%نسوي %%ة ،وي %%عكس ع %%دم وج %%ود أي آل %%يات
ل%%لشفاف%%ية ف%%ي ك%%يفية ت%%طبيق االس%%ترات%%يجية ذات%%ها .وأش%%ير أي%%ضا ً إل%%ى ت%%راج%%ع امل%%نظوم%%ة ال%%قيمية
ال %%ذي أث %%ر ع %%لى "ال %%فضيلة واح %%ترام امل %%رأة" م %%ما ي %%عزز م %%ن رب %%ط ت %%لك الج %%رائ %%م بش %%رف امل %%رأة
وأخ%%الق%%ها ،وي%%عزز م%%ن ال%%تبري%%رات امل%%جتمعية املس%%تخدم%%ة ل%%تلك الج%%رائ%%م وال%%تأك%%يد ع%%لى ال%%وص%%مة
املجتمعية التي تلحق بالنساء الالتي تُرتكب ضدهن هذه الجرائم.
• وزارة ال%صحة وال%سكان :ش%ملت ن%قاط ال%قوة وج%ود ب%رام%ج خ%اص%ة ب%ال%عنف ض%د امل%رأة م%تمثلة ف%قط ف%ي
ال%ختان ورص%د وف%يات األم%هات ،م%ما ي%قصي ج%ميع أش%كال ج%رائ%م ال%عنف األخ%رى ،وذُك%ر أن%ه ت%وج%د 8
م%%راك%%ز ف%%قط ع%%لى مس%%توى الج%%مهوري%%ة ل%%عالج األم%%راض ال%%نفسية وه%%و ع%%دد ق%%اص%%ر ل%%لغاي%%ة وال ي%%تماش%%ى
مع ضرورة إعادة تأهيل الناجيات من تلك الجرائم.
• وزارة ال %%عدل :اإلش %%ارة إل %%ى ق %%لة ع %%دد األط %%باء الش %%رع %%يني وع %%دم وج %%ود ن %%وب %%تجيات خ %%الل ف %%ترات ال %%ليل
واألع%ياد ال%رس%مية ك%نقطة ض%عف ،ب%دون ال%تطرق إل%ى ع%دم ت%دري%بهم ع%لى ال%تعام%ل م%ع ال%ناج%يات وع%دم
ت%وف%ير أم%اك%ن وأدوات م%ناس%بة ب%مصلحة ال%طب الش%رع%ي؛ ف%على س%بيل امل%ثال وم%ن ع%ملنا امل%يدان%ي ،ي%تم
اس%%تخدام م%%الئ%%ة ف%%راش م%%تسخة ف%%ي م%%صلحة ال%%طب الش%%رع%%ي ب%%شارع رم%%سيس ب%%ال%%قاه%%رة وب%%اب غ%%رف%%ة
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ال%كشف ال ي%نغلق م%ما ي%ناف%ي ح%ق ال%ناج%ية ف%ي ال%خصوص%ية وت%كون ع%رض%ة ل%رؤي%تها م%ن امل%اري%ن ب%ممر
الغرفة.
• ال%جهاز امل%رك%زي ل%لتعبئة ال%عام%ة واإلح%صاء :م%ن ال%فرص امل%تاح%ة إج%راء ب%حث ح%ال%يا ً ع%ن ال%عنف وت%كلفة
ال %%عنف ض %%د امل %%رأة ب %%ال %%تعاون م %%ع املج %%لس ال %%قوم %%ي ل %%لمرأة وص %%ندوق األم %%م املتح %%دة ل %%لسكان ،وي %%جب
ال%ضغط ع%لى نش%ره ب%شفاف%ية وع%الن%ية وم%تاب%عة ن%تائ%جه وال%توص%يات ال%تي س%تنتج ع%نه ،ك%ما ذك%رن%ا ف%يما
تقدم.
• ال%%كنيسة ال%%قبطية األث%%وذك%%سية :إدراج ن%%قاط ك%%فرص م%%تاح%%ة م%%تناق%%ضة ت%%مام%%ا م%%ع ال%%واق%%ع م%%ثل "ال%%عالق%%ة
امل%% %متازة ب%% %ني املس%% %لمني وامل%% %سيحيني ع%% %لى مس%% %توى ال%% %قاع%% %دة ال%% %شعبية" ،وه%% %ي م%% %ضللة ل%% %لغاي%% %ة ح%% %يث
ت%%تجاه%%ل األح%%داث ال%%طائ%%فية امل%%تكررة وال%%تهجير القس%%ري وم%%ا ي%%نتج ع%%نه م%%ن م%%مارس%%ات وج%%رائ%%م ع%%نف
ض%% %د ال%% %نساء ،س%% %واء ك%% %ان ج%% %نسي أو جس%% %دي أو اق%% %تصادي .ب%% %اإلض%% %اف%% %ة إل%% %ى إدراج ن%% %قطة م%% %تعلقة
"ب%تحسن ال%حال%ة األم%نية ن%وع%ا" وه%و م%ضلل ل%لغاي%ة ،وه%و م%ا ت%م ذك%ره ف%ي الته%دي%دات ،م%ما ي%تناق%ض م%ع
م %%ا س %%لف ذك %%ره" :ال %%عنف امل %%بني ع %%لى ال %%طائ %%فية وخ %%اص %%ة امل %%وج %%ه ض %%د ال %%سيدات وال %%فتيات األق %%باط".
وتج%%در اإلش%%ارة أن%%ه ل%%م ي%%تم ال%%تطرق إل%%ى ال%%تمييز امل%%مارس م%%ن ق%%بل تش%%ري%%عات ال%%دول%%ة ض%%د امل%%سيحيات
وخاصة فيما يخص مجالهن الخاص.
• املج%لس ال%قوم%ي ل%حقوق اإلن%سان :ذُك%ر ع%دم وج%ود ق%ان%ون وط%ني يج%رم ك%اف%ة أش%كال ال%عنف ض%د امل%رأة
كته%%دي%%د ،ف%%ي ح%%ني ل%%م ي%%تم ال%%تطرق ع%%لى اإلط%%الق إل%%ى اإلف%%الت م%%ن امل%%حاس%%بة ل%%كل م%%ن ف%%اع%%لي ال%%دول%%ة
وأف %%راد امل %%جتمع .ك %%ما ل %%م ي %%تم ال %%تطرق إل %%ى ت %%عدي %%ل الئ %%حة ال %%سجون ع %%لى س %%بيل امل %%ثال ،ل %%ضمان ع %%دم
القيام بفحوص مهبيلة عنيفة وغير صحية ومهينة للسجينات الوافدات.
• املج %%لس ال %%قوم %%ي ل %%لمرأة :ج %%اء ع %%دم وج %%ود ص %%فة ت %%نفيذي %%ة للمج %%لس ك %%عام %%ل ض %%عف ،م %%ما ي %%ؤك %%د ع %%لى
ض %%رورة ت %%عدي %%ل ص %%الح %%يات %%ه ح %%تى يس %%تطيع ت %%فعيل االس %%ترات %%يجية امل %%عنية وت %%طبيقها وم %%تاب %%عتها .ه %%ذا
ب %%االض %%اف %%ة ال %%ى ادراج "ض %%عف االل %%تزام امل %%ؤس %%سي ل %%دى ب %%عض ال %%جهات ال %%حكوم %%ية ف %%ي ت %%نفيذ ب %%رام %%ج
م%%ناه%%ضة ال%%عنف ،أو ال%%تنسيق م%%ع املج%%لس ل%%تجنب اإلزدواج%%ية ف%%ي األنش%%طة" ،م%%ما ي%%عزز م%%ن ال%%نقطة
ال%سال%ف ذك%ره%ا م%ع ض%رورة ت%طوي%ر آل%ية م%تاب%عة وت%نسيق ل%تجنب ذل%ك .أم%ا ف%ي الته%دي%دات ،ك%ان م%لفتا
ل%لغاي%ة ذك%ر اآلت%ي كته%دي%د" :ع%دم ت%ضاف%ر ج%هود ب%عض م%نظمات امل%جتمع امل%دن%ي وم%سان%تده%ا ألنش%طة
املج%%لس" ،ف%%ي ح%%ني أن املج%%لس ي%%قصي ال%%عدي%%د م%%ن امل%%نظمات ال%%نسوي%%ة ،وت%%ناول االس%%ترات%%يجية ل%%عدد
محدود للغاية من تلك املنظمات وعدم استشارتها يعكس أن ذلك تهديد املجلس نفسه متسبب فيه.

فرص تشبيك املجتمع املدني مع االستراتيجية املعنية؟
ت%%أت%%ي امل%%حاور ال%%الح%%قة ل%%الس%%ترات%%يجية ب%%عرض ت%%فصيلي ل%%ألنش%%طة ال%%تنفيذي%%ة ال%%تي س%%تقوم ب%%ها ك%%يان%%ات م%%ختلفة
ت%اب%عة ل%لدول%ة ب%خصوص ج%رائ%م ال%عنف ض%د امل%رأة ،ورغ%م وج%ود ب%عض ال%ثغرات ب%ها  -ك%ما س%يتم ت%وض%يحه أدن%اه
 إال أن%ها ف%رص%ة ج%يدة ل%لتعاون م%عها ورب%ما ت%كون م%ساح%ة مل%تاب%عة ت%طبيق االس%ترات%يجية امل%عنية ،وه%ي م%تمثلةفي اآلتي:
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 .1وزارة ال%% %داخ%% %لية :إع%% %داد وط%% %باع%% %ة دل%% %يل إرش%% %ادي ل%% %لعام%% %لني ب%% %ال%% %وزارة ف%% %ي م%% %جال ال%% %عنف ض%% %د امل%% %رأة
)(2016-2015
 .2دراس%ة وض%ع آل%يه ل%حصر ك%اف%ة ال%بيان%ات ال%خاص%ة ب%وق%ائ%ع ال%عنف ض%د امل%رأة واألح%كام ال%صادرة ف%يها
إح %%صائ %%يا ً ل %%رص %%د أه %%م أس %%باب %%ها امل %%ؤدي %%ة ل %%لعنف وإف %%راغ ذل %%ك ض %%من م %%نظوم %%ة األداء األم %%نى ل %%توق %%ي
األسباب املؤدية للعنف )(2015
 .3زيادة كاميرات املراقبة في األماكن العامة لرصد حاالت االعتداء والتحرش الجنسي
 .4دراسة تعديالت تشريعية تحمي خصوصية بيانات املعنفات
 .5وزارة الش %%باب :إج %%راء دراس %%ة وط %%نية ح %%ول م %%دى ان %%تشار ال %%عنف وال %%تكلفة اإلق %%تصادي %%ة ال %%ناج %%مة ع %%نه
لعدد  22ألف أسرة )(2016-2015
 .6املج%لس ال%قوم%ى ل%حقوق اإلن%سان :إع%داد ت%قري%ر س%نوى ي%رص%د األوض%اع اإلج%تماع%ية واإلق%تصادي%ة ف%ي
املجتمع ومنها حقوق املرأة والطفل)عمل سنوي(
 .7ت %%نظيم ال %%زي %%ارات امل %%يدان %%ية ل %%لسجون به %%دف ت %%فقد أح %%وال ال %%سجناء وال %%سجينات )ع %%مل دوري ب %%معدل
زيارة كل شهر(
 .8إع %%داد دراس %%ة ت %%تناول األب %%عاد ال %%نفسية واإلج %%تماع %%ية وال %%جنائ %%ية امل %%ترت %%بة ع %%لى ت %%عرض ال %%نساء ل %%لعنف
بسبب الجنس – املعتقد – العرف -العرق
 .9تدريب كوادر من املحامني على قضايا العنف الجنسي )(2016-2015
.10املجلس القومى للمرأة :إجراء دراسة حول كافة القوانني الوطنية واقتراح تعديالت تشريعية
.11املج%لس األع%لى ل%إلع%الم :ت%دري%ب ال%عام%لني ف%ي م%جال اإلع%الم ل%تناول م%لف ال%عنف ض%د امل%رأة ،ح%يث ل%م
يتم طرح التشبيك مع املنظمات واملجموعات النسوية التي تناولت تلك القضية ولديها الخبرة فيها
.12وزارة ال%ثقاف%ة :إن%تاج م%واد ف%نية ل%لتوع%ية ب%أخ%طار ال%عنف ض%د امل%رأة )أف%الم – مس%رح%يات – أغ%ان%ى –
عروض فنية(
.13خ %%لق ب %%يئة م %%ناس %%بة ل %%لنساء امل %%عنفات ل %%إلب %%الغ ع %%ن ح %%وادث ال %%عنف واألس %%تفادة م %%ن الخ %%دم %%ات وب %%رام %%ج
الح%%ماي%%ة وامل%%ساع%%دة ،وال%%تي خ%%لت م%%ن ش%%رح ل%%كيفية ق%%يام املج%%لس ال%%قوم%%ي ل%%لمرأة ب%%تطوي%%ر خ%%دم%%ة الخ%%ط
ال%ساخ%ن ،ك%ما أن%ه غ%ير واض%ح ال%عدد امل%توق%ع ت%دري%به ل%تطوي%ر أداء ال%عام%لني ف%ى م%كات%ب ش%كاوى امل%رأة
وم%%نهجية ال%%تدري%%ب ن%%فسه ،ك%%ما ل%%م ي%%وض%%ح إذا م%%ا ك%%ان ب%%رن%%ام%%ج "م%%دن آم%%نة" ي%%قدم اس%%تشارات ق%%ان%%ون%%ية
فقط ،أم خدمات قانونية
.14وزارة ال %%تعليم ال %%عال %%ى :ت %%فعيل دور وح %%دات ت %%كاف %%ؤ ال %%فرص ل %%تتلقى ش %%كاوى ال %%نساء امل %%عنفات ،دون
اإلش%ارة إل%ى ك%يفية ال%تعام%ل م%ع ه%ذه ال%شكاوى أو امل%تاب%عة وامل%سان%دة أو ت%دري%ب م%تلقى ال%شكاوى ع%لى
التعامل مع املبلغات

www.nazra.org
info@nazra.org

.15ل %%م ت %%أت %%ي اإلش %%ارة إل %%ى وح %%دة م %%ناه %%ضة التح %%رش ب %%جام %%عة ال %%قاه %%رة ،وال %%تي ت %%أسس %%ت ن %%تيجة الن %%تشار
ج%%رائ%%م التح%%رش ال%%جنسي وال%%ذي أدى إل%%ى ع%%مل "مج%%موع%%ة م%%ن األك%%ادي%%ميني امله%%تمني ل%%لمبادرة ب%%تقدي%%م
س%ياس%ة مل%جاب%هة التح%رش ال%جنسي ب%جام%عة ال%قاه%رة ش%ارك ف%ي ص%ياغ%تها أي%ضا م%مثلون ع%ن ال%طالب
وب%% %عض م%% %ؤس%% %سات امل%% %جتمع امل%% %دن%% %ي ال%% %فاع%% %لة ف%% %ي ه%% %ذا امل%% %جال" ،وال%% %تي ي%% %توج%% %ب ت%% %عميمها بج%% %ميع
ال%%جام%%عات وامل%%عاه%%د ع%%لى مس%%توى الج%%مهوري%%ة ،ل%%لتأك%%يد ع%%لى أه%%داف االس%%ترات%%يجية وال%%تصدي ل%%تلك
الجرائم على املستوى الجامعي.
.16وف %%ي ن %%فس س %%ياق م %%ا س %%بق ،ل %%م ي %%تم ال %%تطرق إل %%ى وض %%ع س %%ياس %%ات ض %%د التح %%رش ال %%جنسي وج %%رائ %%م
ال %%عنف ال %%جنسي بج %%ميع ال %%وزارات وال %%كيان %%ات ال %%حكوم %%ية ،وال %%تي ي %%جب ع %%ليها أن ت %%حتوى ع %%لى آل %%يات
ل%%لتأك%%د م%%ن م%%عاق%%بة ج%%ميع م%%رت%%كبي ت%%لك الج%%رائ%%م ،ل%%لقضاء ع%%ليها وال%%تأك%%د م%%ن ت%%وف%%ير ب%%يئة آم%%نة وص%%حية
للنساء االتي يشغلن وظائف بتلك الجهات.

الخالصة
ال ي%%وج%%د م%%جال ل%%لشك ف%%ي أه%%مية ت%%صميم ونش%%ر االس%%ترات%%يجية ال%%وط%%نية مل%%ناه%%ضة ال%%عنف ض%%د ال%%نساء ،ف%%هي
خ%طوة أول%ية ج%ادة وه%ام%ة الس%تمرار ط%رح ق%ضية ت%ؤث%ر ع%لى امل%جتمع امل%صري ب%شكل ع%ام ،س%واء اج%تماع%يا ً أو
اق%%تصادي %ا ً أو س%%ياس%%ياً ،وع%%لى ال%%نساء وس%%الم%%تهن الجس%%دي%%ة وح%%قهن األس%%اس%%ي ف%%ي ال%%عيش ب%%كرام%%ة وس%%الم%%ة
ب%شكل خ%اص .وم%ع ذل%ك ،ي%تضح ج%ليا ً ال%ثغرات األص%يلة ف%ي ت%لك االس%ترات%يجية ن%ظرا ً ل%غياب امل%نظور ال%نسوي
ع%%نها ،وه%%و غ%%ال%%با ً ن%%تيجة ل%%غياب ح%%وار م%%جتمعي ح%%قيقي ح%%ول%%ها ،ب%%ما ي%%شمله م%%ن س%%بل ت%%طبيقها وم%%تاب%%عة ذل%%ك
ال%%تطبيق ع%%لى أرض ال%%واق%%ع .ول%%كن ال%%سؤال ال%%حقيقي ه%%نا ،ه%%ل غ%%ياب االت%%جاه ال%%نسوي ع%%ن ت%%لك االس%%ترات%%يجية
م %%تعمد ،مل %%ا ي %%طرح %%ه ذل %%ك االت %%جاه م %%ن تح %%دي %%ات ع %%ميقة ألع %%راف وم %%عتقدات م %%جتمعية م %%توغ %%لة م %%نذ ق %%دي %%م األم %%د،
وتح %%د ل %%لثقاف %%ة األب %%وي %%ة امل %%تأص %%لة ف %%ي امل %%جتمع امل %%صري بج %%ميع ط %%وائ %%فه ،أم أ َّن ال %%دول %%ة ت %%عتبر ق %%ضاي %%ا ال %%نساء
قضايا فرعية ومنفصلة عن السياق املجتمعي العام ،وتكتفي بحلول مؤقتة ومنعزلة لها؟

