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  دوائر الجحیم من التحریر إلى الزقازیق: متى یتوقف التطبیع مع العنف الجنسي ضد النساء؟

مارس 31 الموافق الجمعة یوم من األولى الساعات في وقعت التي الجماعي الجنسي اإلعتداء جریمة                 ُتؤكد
في وتفشیها الجرائم هذه استمرار جامعیة فتاة ضد الشرقیة بمحافظة الزقازیق بمدینة القومیة بمنطقة 2017               
استجابة الجنسي العنف لمناهضة سیاسات عدة تبنت قد المصریة الدولة كانت المصري. العام               المجال
متابعة وحدة إنشاء قرار على التصدیق فتم الماضیة. السنوات خالل المحلیة المجموعات من العدید                لضغط
مكافحة وحدات تواجد على ینص والذي ،2013 مایو في الداخلیة وزراة في النساء ضد العنف                 جرائم
قانون من 306 المادة تعدیل تم كما المصریة، المحافظات جمیع في األمن بمدیریات النساء ضد                 العنف
المجلس أطلق وأخیرا صریح، قانوني نص في مرة ألول الجنسي التحرش لُتَجِرم 2014 عام                العقوبات
وجود أهمیة من وبالرغم .2015 مایو 7 یوم النساء ضد العنف لمناهضة وطنیة استراتیجیة للمرأة                 القومي
إما لتبرهن أتت الواقعة تلك أن إال النسویة، المجموعات بها طالبت طالما التي والتشریعات السیاسات                 هذه
یتطلب ما وهو السیاسات، هذه في القصور أوجه بعض وجود عن أو مجدي، بشكل تفعیلها غیاب                  عن
فاعلیة. أكثر بشكل الجنسي العنف مناهضة من لنتمكن الماضیة، السنوات خالل تم لما وتقییم حقیقیة                 مواجهة
الحراك أسفر والتي التحریر میدان محیط في وقعت التي واالغتصابات الجنسیة االعتداءات موجة تكن                فلم
السیاسات هذه مع الدولة تتعامل أن یمكن وال استثناءا، الدولة قبل من السیاسات هذه اتخاذ عن                  حولها
في الجنسي فالعنف اآلن. تجاهله ویمكن الجنسي العنف حول الحراك أوج في اُتِخذ وقتي إجراء                 باعتبارها

  المجال العام ظاهرة شبه یومیة، ومواجهتها تتطلب مجهود یومي ومضني لتفعیل وتطویر اآللیات الُمَتَخذة.

قضیة مع والمجتمع الدولة تعامل تحاصر التي اإلشكالیات على دالة الفاعلین من العدید فعل ردة                 كانت
أعضاء بعض قبل من الجرائم هذه على الناجیات لوم ثقافة بوضوح فظهرت النساء. ضد الجنسي                 العنف
انتشار أسباب لبحث طارئة اجتماعات عقد ضرورة إلى نواب عدة أشار حیث النواب ، مجلس                وعضوات
األخالق تدني من الجدیدة األجیال "إنقاذ لضرورة العوضي أحمد النائب تأكید وسط في الجرائم                هذه
االتصاالت وزارتي إلى إحاطة طلب تقدیم ضرورة إلى طرابیة آمال النائبة أشارت بینما               وانحدارها"،
باإلضافة الجرائم تلك تفشي على تساعد التي اإلباحیة المواقع انتشار لعدم سبل إیجاد بخصوص                والداخلیة
أمور ألنها القصیرة، والمالبس التبرج عن بعیدًا المجتمع، فى والتدّین األخالق الستعادة ندوات "عقد                إلى
كانت الناجیة أن الزقازیق أمن مدیریة صرحت كما المعاكسات". فى وتتسّبب النظر، وتلفت الشباب                تشد
وعززت بها ". التحرش محاولین الشباب علیها فتجمع الكافیهات، أحد أمام جًدا قصیرة مالبس "                ترتدي
األمثلة أحد إال لیست الناجیات لوم ثقافة إن ویلومها. الناجیة یوصم الذي الطرح هذا اإلعالم وسائل                  بعض
الخطاب عن فیغیب النساء. ضد الجنسي العنف قضیة حول والمجتمعي الرسمي الخطاب إلشكالیة               الكاشفة
سیاقها في ویضعها األبویة، الثقافة من منطلقة كجریمة الجنسي العنف یرى الذي النسوي المنظور                السائد
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الظروف من بدءا أخرى أسباب إلى الجنسي العنف جرائم إرجاع یتم بالتالي، النساء. ضد بالتمییز                 المرتبط
القوانین في واضح قصور ذلك عن وینتج مظهرها، على الناجیة لوم وحتى التدین ونقص                االجتماعیة
المعنیة الوطنیة واآللیات الدولة قررت كما القضیة. حول المجتمعي والخطاب الدولة تتبناها التي               والسیاسات

 عدم إتباع آلیات شفافة في مراقبة أو تقییم التدابیر واإلجراءات التي تم استحداثها.

عن تنفصل ال فهي السیاق، منزوعة لیست النساء ضد الجنسي العنف جرائم أن نؤمن نحن النقیض،                  على
سیاسات وتفعیل تبني أن نرى وبینما ِبُحریة. العام المجال في أجسادهن وجود ورفض للنساء الدونیة                 النظرة
إقصاء األحوال من حال بأي یعني ال ذلك أن إال الدولة، مسئولیة هي النساء ضد الجنسي العنف                   لمناهضة
لذلك، الدولة. تتبناها التي السیاسات مراقبة من تمكینهم وعدم القضیة، حول النقاش من المجتمعیین                الفاعلین
فالتزام النساء . ضد العنف لمناهضة الوطنیة االستراتیجیة وتقییم مراقبة تضمن آلیة بوجود مرارا               طالبنا
حیث مجتمعي، حق هو وتطبیقها محتواها في الفجوات واكتشاف الوطنیة االستراتیجیة تطبیق في               الشفافیة
سبیل ال أنه نرى بالتالي، المواطنین. جمیع تخص وسیاسیة مجتمعیة قضیة هي النساء ضد العنف قضیة                  أن
النساء لها تتعرض عنف كجرائم الجرائم هذه یرى خطاب من االنطالق سوى الجنسي العنف                لمواجهة
أحقیة وتدرك بدرجاته، الیومي العنف هذا لمواجهة شاملة منظومة تطویر بأهمیة وتؤمن نساء،               لكونهن

 المجتمع في المراقبة على هذه السیاسات.

 لقد خاضت المجموعات المعنیة بحقوق النساء معارك قاسیة خالل السنوات الماضیة من أجل طرح قضیة
 العنف الجنسي للحوار المجتمعي، ومن أجل تحمل الدولة مسئولیتها في التصدي لها، وال تزال النساء تدفع

 أثمان باهظة نتیجة تواجدها في المجال العام لقضاء أبسط الحاجات الیومیة. الیوم، وبعد مرور بضعة
 سنوات ظننا خاللها أننا نجحنا في تطویر بعض اآللیات لمناهضة العنف الجنسي، نجد أنفسنا مرة أخرى

  أمام مشاهد االعتداء الجنسي الجماعي دون أي ضمانات للمحاسبة أو عدم تكرار الجریمة.

   وبناء علیه نطالب باآلتي:

 1. مراجعة استراتیجیات الدولة لمناهضة العنف ضد النساء، بمشاركة المجتمع المدني والمجموعات
 المعنیة.

  2. تفعیل آلیة شفافة لمتابعة وتقییم "االستراتیجیة الوطنیة لمكافحة العنف ضد المرأة ".
  3. معاقبة الجناة  واإلعالن عن سیر القضیة بشكل شفاف، یضمن خصوصیة الناجیة وسریة بیاناتها.
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 من المنظمات:

  1. نظرة للدراسات النسویة
  2. الجمعیة المصریة للنهوض بالمشاركة المجتمعیة

 3. جمیعة بنت األرض بالمنصورة
  4. حركة بصمة

  5. مجموعة المساعدة القانونیة لحقوق اإلنسان
  6. المرصد المصري لالستشارات والتدریب

  7. مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان
  8. المركز المصري لدراسات السیاسات العامة

  9. المركز المصري للحقوق االقتصادیة واالجتماعیة
 10. مركز الندیم لتأهیل ضحایا العنف والتعذیب

 11. مركز الوسائل المالئمة من أجل التنمیة (أكت)
  12. مركز تدوین لدراسات النوع االجتماعي
  13. مؤسسة قضایا المرأة المصریة (سیوال)

  14. مركز هلیوبولیس للتنمیة السیاسیة وأبحاث حقوق اإلنسان
  15. مؤسسة القاهرة للتنمیة والقانون

  16. مؤسسة المرأة الجدیدة
  17. مؤسسة جنوبیة حرة للتنمیة بأسوان

 18. مؤسسة سالمة لتنمیة النساء
  19. مؤسسة أصوات واعدة لحقوق اإلنسان والتنمیة

 
 من األحزاب:

 
 1. أمانة المرأة بالحزب المصرى الدیمقراطى

 2. حزب التیار الشعبي (تحت التأسیس)
 3. حزب العیش والحریة (تحت التأسیس)

 4. حزب الدستور
 5. حزب مصر الحریة

 
  من المبادرات النسویة:

 
  1. بنت المصاروة

  2. حركة بنت النیل بالبحیرة
  3. مبادرة رادیو بنات أوف الین باالسماعیلیة

 4. مبادرة فیمي هاب
  5. مبادرة تقدري
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