
 خبرخبر صحفيصحفي

 اطالقاطالق المبادرةالمبادرة القومیةالقومیة لمواجهةلمواجهة العنفالعنف ضدضد المرأةالمرأة برعایةبرعایة وزاراتوزارات االستثماراالستثمار

 والتعاونوالتعاون الدولىالدولى والنقلوالنقل والشبابوالشباب واالممواالمم المتحدةالمتحدة واالتحادواالتحاد االوروبىاالوروبى وفرنساوفرنسا

 والمانیاوالمانیا

 دد.سحرسحر نصرنصر:المبادرةالمبادرة تأتىتأتى ضمنضمن منظومةمنظومة متكاملةمتكاملة لتمكینلتمكین المرأةالمرأة فىفى اطاراطار تنفیذتنفیذ

 توجیهاتتوجیهات القیادةالقیادة السیاسیةالسیاسیة بدعمهابدعمها

 >>دد.مایامایا مرسىمرسى:الدولةالدولة تكفلتكفل الحمایةالحمایة للمرأةللمرأة منمن كافةكافة أشكالأشكال العنفالعنف الموجهالموجه

 ضدها،ضدها، وفقًاوفقًا لمالما نصنص علیهعلیه الدستورالدستور المصريالمصري

 >>نائبنائب وزیروزیر النقلالنقل: حمالتحمالت توعیةتوعیة فىفى مترومترو االنفاقاالنفاق منمن مخاطرمخاطر التحرشالتحرش

 الجنسىالجنسى..ووكیلووكیل وزارةوزارة الشبابالشباب: تدریبتدریب الفتیاتالفتیات فىفى مراكزمراكز الشبابالشباب علىعلى الدفاعالدفاع

 عنعن النفسالنفس ضدضد التحرشالتحرش الجنسىالجنسى

 >>ممثلةممثلة االمماالمم المتحدةالمتحدة للمرأةللمرأة بمصربمصر:بحلولبحلول عامعام 2020 نعملنعمل علىعلى تحریرتحریر

 المرأةالمرأة منمن العنفالعنف علىعلى مستوىمستوى العالمالعالم..وسفیروسفیر االتحاداالتحاد االوروبىاالوروبى لدىلدى القاهرةالقاهرة:

 20 ملیونملیون یورویورو لدعملدعم مشروعاتمشروعات المرأةالمرأة فىفى مصرمصر

 >>مدیرةمدیرة مشروعمشروع مكافحةمكافحة التحرشالتحرش بالوكالةبالوكالة االلمانیةااللمانیة للتعاونللتعاون الدولىالدولى:بانراتبانرات فىفى

 مراكزمراكز الشبابالشباب لمحاربةلمحاربة التحرشالتحرش الجنسىالجنسى فىفى مصرمصر

 

المبادرةالمبادرة إطالقإطالق مؤتمرمؤتمر 2018م،م، نوفمبرنوفمبر 25 االحداالحد الیومالیوم الدولي،الدولي، والتعاونوالتعاون االستثماراالستثمار وزارةوزارة              احتضنتاحتضنت

فيفي نوعهانوعها منمن مبادرةمبادرة وأكبروأكبر أولأول وهيوهي العامة،العامة، المواصالتالمواصالت فيفي المرأةالمرأة ضدضد العنفالعنف لمواجهةلمواجهة                القومیةالقومیة

والتعاونوالتعاون االستثماراالستثمار وزاراتوزارات برعایةبرعایة المبادرة،المبادرة، ودولیین،ودولیین، محلیینمحلیین شركاءشركاء تجمعتجمع العربیةالعربیة والمنطقةوالمنطقة             مصرمصر

واالتحادواالتحاد للمرأة،للمرأة، المتحدةالمتحدة األمماألمم وبرنامجوبرنامج للمرأة،للمرأة، القوميالقومي والمجلسوالمجلس والریاضة،والریاضة، والشبابوالشباب والنقل،والنقل،             الدولي،الدولي،

 األوروبي،األوروبي، والوكالةوالوكالة الفرنسیةالفرنسیة للتنمیة،للتنمیة، والوكالةوالوكالة األلمانیةاأللمانیة للتعاونللتعاون الدوليالدولي.

مایامایا والدكتورةوالدكتورة الدولي،الدولي، والتعاونوالتعاون االستثماراالستثمار وزیرةوزیرة نصر،نصر، سحرسحر الدكتورةالدكتورة منمن كلكل المؤتمر،المؤتمر،              وحضروحضر

فؤاد،فؤاد، دینادینا والدكتوروالدكتور النقل،النقل، وزیروزیر نائبنائب شعث،شعث، عمروعمرو والدكتوروالدكتور للمرأة،للمرأة، القوميالقومي المجلسالمجلس رئیسرئیس               مرسى،مرسى،



إیفانإیفان والسفیروالسفیر بمصر،بمصر، للمرأةللمرأة المتحدةالمتحدة األمماألمم هیئةهیئة ممثلةممثلة ألیكو،ألیكو، بلرتابلرتا والسیدةوالسیدة/ الشباب،الشباب، وزارةوزارة               وكیلوكیل

 سوركوشسوركوش سفیرسفیر االتحاداالتحاد األوروبياألوروبي لدىلدى القاهرة،القاهرة، والسفیروالسفیر ستیفانستیفان روماتیه،روماتیه، سفیرسفیر فرنسافرنسا لدىلدى القاهرةالقاهرة.

وتدعووتدعو بمصر،بمصر، العامةالعامة المواصالتالمواصالت فيفي الجنسيالجنسي التحرشالتحرش لمحاربةلمحاربة توعویةتوعویة حملةحملة المبادرةالمبادرة             وأطلقتوأطلقت

مشاركةمشاركة طریقطریق عنعن وذلكوذلك الجنسي،الجنسي، التحرشالتحرش لمحاربةلمحاربة المبذولةالمبذولة الدولةالدولة جهودجهود لدعملدعم المواطنینالمواطنین              الحملةالحملة

الجنسيالجنسي التحرشالتحرش لمناهضةلمناهضة الحملةالحملة دعوةدعوة ونشرونشر االجتماعي،االجتماعي، التواصلالتواصل منصاتمنصات علىعلى الحملةالحملة             فیدیوفیدیو

التحرشالتحرش حاالتحاالت معظممعظم تتمتتم حیثحیث العامة،العامة، المواصالتالمواصالت فيفي خاصةخاصة المرأة،المرأة، ضدضد األخرىاألخرى العنفالعنف               وصوروصور

محطاتمحطات فيفي األماناألمان معدلمعدل لزیادةلزیادة ونصائحونصائح معلوماتمعلومات الحملةالحملة تقدمتقدم كماكما الدراسات،الدراسات، آخرآخر بحسببحسب               الجنسيالجنسي

 المتروالمترو واألماكنواألماكن العامةالعامة.

المرأةالمرأة ضدضد العنفالعنف لمكافحةلمكافحة القومیةالقومیة المبادرةالمبادرة بتدشینبتدشین سعیدةسعیدة الوزارةالوزارة أنأن نصر،نصر، سحرسحر الدكتورةالدكتورة               وقالتوقالت

فىفى تأتىتأتى والتىوالتى التنمیة،التنمیة، فىفى والشركاءوالشركاء للمرأةللمرأة القومىالقومى والمجلسوالمجلس والشبابوالشباب النقلالنقل وزارتىوزارتى معمع               بالتعاونبالتعاون

 اطاراطار منظومةمنظومة متكاملةمتكاملة لتمكینلتمكین المرأةالمرأة فىفى اطاراطار تنفیذتنفیذ توجیهاتتوجیهات القیادةالقیادة السیاسیةالسیاسیة بدعمهابدعمها.

تنجحتنجح الذيالذي التمویلالتمویل نصفنصف منمن تقریًباتقریًبا تستفیدتستفید المرأةالمرأة أنأن موضحةموضحة للمرأة،للمرأة، الوزارةالوزارة دعمدعم الوزیرة،الوزیرة،                وأكدتوأكدت

الفرصالفرص فيفي المساواةالمساواة علىعلى االستثماراالستثمار قانونقانون ینصینص كماكما الدولیة،الدولیة، المؤسساتالمؤسسات معمع علیهعلیه االتفاقاالتفاق فيفي                الوزارةالوزارة

 بینبین الذكورالذكور واإلناثواإلناث.

القومىالقومى والمجلسوالمجلس الدولىالدولى والتعاونوالتعاون االستثماراالستثمار وزارةوزارة بینبین مستمرمستمر تعاونتعاون هناكهناك أنأن الوزیرة،الوزیرة،              وذكرتوذكرت

 للمرأةللمرأة لدعملدعم مشروعاتمشروعات المرأة،المرأة، وانشاءوانشاء شباكشباك مخصصمخصص للمرأةللمرأة فىفى مركزمركز خدماتخدمات المستثمرینالمستثمرین.

كافةكافة منمن للمرأةللمرأة الحمایةالحمایة تكفلتكفل الدولةالدولة إنإن للمرأة،للمرأة، القومىالقومى المجلسالمجلس رئیسرئیس مرسي،مرسي، مایامایا الدكتورةالدكتورة                وقالتوقالت

المرأةالمرأة حمایةحمایة قضیةقضیة تعدتعد كماكما المصري،المصري، الدستورالدستور علیهعلیه نصنص لمالما وفقًاوفقًا ضدها،ضدها، الموجهالموجه العنفالعنف                أشكالأشكال

المرأةالمرأة تمكینتمكین الستراتیجیةالستراتیجیة الرئیسیةالرئیسیة المحاورالمحاور إحدىإحدى العامةالعامة األماكناألماكن فيفي العنفالعنف أشكالأشكال كافةكافة منمن               المصریةالمصریة

والتعاونوالتعاون االستثماراالستثمار لوزیرةلوزیرة شكرهاشكرها مقدمةمقدمة باالستراتیجیة،باالستراتیجیة، "الحمایةالحمایة" محورمحور ضمنضمن تأتىتأتى والتيوالتي ،،2030            

 الدولىالدولى علىعلى دعمهادعمها لهذهلهذه المبادرةالمبادرة.

الجنسيالجنسي التحرشالتحرش تعریفتعریف لیعیدلیعید الجنائيالجنائي القانونالقانون بتعدیلبتعدیل 2014 فيفي بالفعلبالفعل قامتقامت الدولةالدولة أنأن               وأضافتوأضافت

 كجریمة،كجریمة، ویسهلویسهل علىعلى ضحایاضحایا هذههذه الجریمةالجریمة رفعرفع الدعاويالدعاوي القانونیةالقانونیة.

قضیةقضیة هيهي المرأةالمرأة ضدضد العنفالعنف قضیةقضیة بأنبأن المجلسالمجلس إیمانإیمان علىعلى للمرأةللمرأة القوميالقومي المجلسالمجلس رئیسرئیس                وأكدتوأكدت

یسعدیسعد لذالذا لها،لها، التصديالتصدي أجلأجل منمن والمؤسساتوالمؤسسات المجتمعالمجتمع أفرادأفراد جمیعجمیع تكاتفتكاتف مواجهتهامواجهتها یتطلبیتطلب               مجتمعیةمجتمعیة

للتأكیدللتأكید الحملة،الحملة، هذههذه خاللخالل منمن الحكومیة،الحكومیة، وغیروغیر الحكومیةالحكومیة الجهاتالجهات منمن الشركاءالشركاء معمع بالتعاونبالتعاون               المجلسالمجلس

مساندمساند مجتمعمجتمع ولخلقولخلق العامة،العامة، األماكناألماكن فيفي المرأةالمرأة ضدضد الُممارسالُممارس العنفالعنف أشكالأشكال جمیعجمیع ضدضد الوقوفالوقوف                علىعلى

 للمرأة،للمرأة، لتكونلتكون قادرةقادرة علىعلى المشاركةالمشاركة فيفي تنمیةتنمیة المجتمعالمجتمع والنهوضوالنهوض بهبه.



لمقاومةلمقاومة المصریةالمصریة الحكومةالحكومة تنتهجهاتنتهجها الحملةالحملة هذههذه أنأن النقل،النقل، وزیروزیر نائبنائب شعث،شعث، عمروعمرو الدكتورالدكتور               وأكدوأكد

بدأتبدأت ولذلكولذلك یومیا،یومیا، الركابالركاب معمع كبیركبیر جمهورجمهور معمع تتعاملتتعامل النقلالنقل وزارةوزارة أنأن إلىإلى مشیرامشیرا المرأة،المرأة، ضدضد                  العنفالعنف

 بعملبعمل حمالتحمالت توعیةتوعیة فىفى مترومترو االنفاقاالنفاق منمن مخاطرمخاطر التحرشالتحرش الجنسىالجنسى.

لتنفیذلتنفیذ الوزاراتالوزارات جمیعجمیع معمع تعاونتتعاونت الشبابالشباب وزارةوزارة أنأن الشباب،الشباب، وزارةوزارة وكیلوكیل فؤاد،فؤاد، دینادینا الدكتورةالدكتورة                وذكرتوذكرت

هذاهذا فىفى الدولىالدولى للتعاونللتعاون االلمانیةااللمانیة الوكالةالوكالة معمع التعاونالتعاون تمتم أنهأنه إلىإلى مشیرامشیرا الجنسى،الجنسى، التحرشالتحرش ضدضد                 حمالتحمالت

 المجال،المجال، وتدریبوتدریب الفتیاتالفتیات فىفى مراكزمراكز الشبابالشباب علىعلى الدفاعالدفاع عنعن النفسالنفس ضدضد التحرشالتحرش الجنسىالجنسى.

علىعلى للقضاءللقضاء العالمىالعالمى هوهو الیومالیوم أنأن بمصر،بمصر، للمرأةللمرأة المتحدةالمتحدة األمماألمم هیئةهیئة ممثلةممثلة ألیكو،ألیكو، السیدةالسیدة/بلرتابلرتا                وأكدتوأكدت

ولتشجیعولتشجیع العامة،العامة، المواصالتالمواصالت وسائلوسائل فىفى الجنسىالجنسى التحرشالتحرش ضدضد حملةحملة اطالقاطالق یمثلیمثل المرأة،المرأة، ضدضد               العنفالعنف

انحاءانحاء كافةكافة فىفى المتحدةالمتحدة األمماألمم بهبه تقومتقوم ماما وهووهو المرأة،المرأة، ضدضد العنفالعنف محاربةمحاربة علىعلى المجتمعالمجتمع فىفى عضوعضو                   كلكل

 العالمالعالم.

اشكالاشكال كلكل لمحاربةلمحاربة العالمىالعالمى المجتمعالمجتمع یطالبیطالب المستدامة،المستدامة، بالتنمیةبالتنمیة الخاصالخاص 5 رقمرقم الهدفالهدف أنأن               وأوضحتوأوضحت

مستوىمستوى علىعلى العنفالعنف منمن المرأةالمرأة تحریرتحریر علىعلى نعملنعمل 2020 عامعام بحلولبحلول أنهأنه إلىإلى مشیرةمشیرة المرأة،المرأة، ضدضد                  العنفالعنف

 العالمالعالم.

ملتزمملتزم االوروبىاالوروبى االتحاداالتحاد إنإن القاهرة،القاهرة، لدىلدى األوروبياألوروبي االتحاداالتحاد سفیرسفیر سوركوش،سوركوش، إیفانإیفان السفیرالسفیر              وقالوقال

وتمكینوتمكین واالجتماعیة،واالجتماعیة، االقتصادیةاالقتصادیة حقوقهاحقوقها تعزیزتعزیز خاللخالل منمن للمرأةللمرأة والنفسیةوالنفسیة البدنیةالبدنیة السالمةالسالمة             بضمانبضمان

االتحاداالتحاد فإنفإن لذلكلذلك االوروبى،االوروبى، االتحاداالتحاد اهتماماتاهتمامات یتصدریتصدر المرأةالمرأة تمكینتمكین أنأن إلىإلى مشیرامشیرا مصر،مصر، فىفى                المرأةالمرأة

خاللخالل منمن العامةالعامة الحیاةالحیاة فىفى ومشاركتهاومشاركتها المرأةالمرأة مكانةمكانة تعزیزتعزیز أجلأجل منمن المبادرةالمبادرة هذههذه فىفى بالمشاركةبالمشاركة                 سعیدسعید

ملیونملیون 20 نحونحو االوروبىاالوروبى االتحاداالتحاد یقدمهیقدمه الذىالذى الدعمالدعم ویتجاوزویتجاوز ،،2030 حتىحتى المشروعاتالمشروعات منمن عددعدد                دعمدعم

 یورویورو لدعملدعم مشروعاتمشروعات المرأةالمرأة.

  وأوضحوأوضح السفیرالسفیر

أنهأنه الدولى،الدولى، للتعاونللتعاون االلمانیةااللمانیة بالوكالةبالوكالة التحرشالتحرش مكافحةمكافحة مشروعمشروع مدیرةمدیرة حمدان،حمدان، یاسمینیاسمین السیدةالسیدة/              وذكرتوذكرت

 سیتمسیتم عرضعرض بانراتبانرات فىفى مراكزمراكز الشبابالشباب لمحاربةلمحاربة التحرشالتحرش الجنسىالجنسى.


