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ي مناهضة العنف ضد المرأة 
 جهود مرص ف 

يعات       التشر وإصدار  الجهود  من  العديد  بذل  عىل  ة  األخير سنوات  الثمان  خالل  المرصية  الدولة  حرصت 

نص  الذى     2014دستور  والقوانير  والقرارات  لضمان حماية المرأة من جميع أشكال العنف ضدها ،  بدأت ب 

م الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف" 11المادة )   ف   ي الدولة المرصية لهذا النص  .. و ( عىل: " تلي  
تبن 

امات الدولية فقط ولكنه خرج من رحم   الدستوري لم يكن من باب التباهي أو إقرار نص دستوري للوفاء بااللي  

المرصية  المرأة  لحماية  وتم  إرادة حقيقية  الدستورى ترجم ،  النص  اتيجي   ة  إسي  وقرارات  ف   ات وخطط عمل 

ي تنفيذها جميع مؤسسات الدولة وهيئاتها . 
 تكاتفت ف 

 

تبنت       المرأة  ال ا  المرصيةالحكومة  حيث  العنف ضد  للقضاء عىلي  الوطنية  اتيجية 
أقرها مجلس  و سي  ي 

الن 

ي عام  ق التقرير الخاص بالوتم إط،   الوزراء وبمشاركة عدة وزارات  
اتيجيات  اعتماد    .. و تم    2021ها ف  عدة اسي 

اتيجية الوطنية الساوطنية ه   نجابية ل صحة اوال -تان( الخ ) ناثل عضاء التناسلية لأل للقضاء عىلي تشويه ا)ي 

عية  وم -تجار بالبشر ال مناهضة او  -مكافحة الزواج المبكر و -  ( . ناهضة الهجرة الغير شر

ي اجراء  وأطلقت مرص " مسح التكل   
فة االقتصادية للعنف ضد المرأة" وتعتير مرص هي الدولة العربية األوىل ف 

ي تتحملها النساء وأشهن بسبب العنف تبلغ  
مليار جنيه    2.17هذا المسح .. وقد أظهر أن التكلفة االجمالية الن 

 ، و  ةمليون امرا  7.888مرصي ، و
ً
  18)أعمارهن بير     % من النساء10يعانير  من العنف بجميع أشكاله سنويا

ىل من أحد  64و18% من النساء )أعمارهن بير   18( تعرضن للتحرش بشوارع مرص ، و64و ( تعرضن لعنف مي  

 أفراد األشة. 

وس  حول  المرصيات  رأي   استطالع   تم اطالق ة  ف    المستجد   كورونا   فير   من  2020  ابريل  14  اىل  4  من   الفي 

  االستطالع   نتائج  وأظهرت  فأكي    سنة18  الناث  من  1518  االستطالع  وشمل  الهاتف  باستخدام  مقابالت  خالل

ي   ساهمت  الجائحة  أن
ي   تغيير   إحداث  ف 

ة  مقارنة  نمط الحياة  ف   موضوعات   االستطالع  وشمل  الجائحة  قبل  ما   بفي 

 حيث:  الزوج ناحية من المرأة عىل الواقع عىل العنف الجائحة تأثير  عن

ب(  الزوج  قبل  من  للعنف  بالفعل  تعرضن  أنهن  الزوجات  من%  7  ذكرت  يكن   لم  ذلك  أن)  أهانة لفظية  أو   ض 

 .الجائحة حدوث قبل يحدث

ي  الزيادة نسبة هي   ٪  33 أن االستطالع أظهر 
 .األشة أفراد  بير   زيادة العنف نسبة ٪  19 و  األشية  المشاكل ف 



 
 مجهورية مصر العربية 
 اجمللس القومي للمرأة 

لألعالم  اإلدارة العامة   

 

 

 

   ____________________________________ _______________________________ 

 ش عبد الرزاق السنهورى متفرع من ش مكرم عبيد بجوار الرقابة اإلدارية وامام منظمة الصحة العالمية   11

     23490066فاكس /   – 23490060ت / 

وس من الوقاية بكيفية االشة افراد  لدى الوىع نسبة وأن  %94 كورونا   فير

ي   تقضيه المرأة  الذى   الوقت  أن  كما ,    باألزمة  تأثر   قد   االشة  دخل  ان  يرين  المبحوثات  %من72
  قد   البيت   مهام  ف 

 .زاد

 وبحسب نتائج الدراسة األوىل حول العنف ضد المراة ذات العاقة: 

ي   العاقة  ذوات  السيدات  من 61٪
ي   قبل أزواجهن  من  للعنف  تعرضن  الزواج  لهن  سبق  الالت 

  من  مرحلة   أي  ف 

 .حياتهن مراحل

  أفراد   قبل  من  ،  المرتبط بإعاقتهن  العنف  أو   والجنسي   والجسدي  النفسي   للعنف  تعرضن  المبحوثات  من 48٪

 سنة  10 العمر  منذ  المحيطة  البيئة  من أو  العائلة

ي   خاللو 
ي   ا   شهر    عشر   االثن 

  من   لشكل  العاقة المبحوثات  ذوات  النساء  من  ٪8  تعرضت  ،  الدراسة  سبقت  الن 

ي  التحرش أشكال
 .العامة األماكن ف 

ي   وخالل
ي   ا   شهر    عشر   االثن 

% من النساء ذوات العاقة المبحوثات للتحرش 4تعرضت  ،   الدراسة   سبقت  الن 

ي األماكن العامة. 
 الجنس ف 

ي مرص
فقد تلق  مكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة وفروعه    وفيما يتعلق باالطار المؤسسي لجهود الحماية ف 

ي   201عدد    2022بالمحافظات منذ انشائه وحن  مارس  
ي ف 
ألف شكوى واستفسار ، وتم تقديم الدعم القانوت 

ها .   قضايا األشة والعنف ضد المرأة وغير

وبمديريات    العدل  رةضد المرأة بالمجلس القومي للمرأة وبوزا  لعنفاخاصة للقضاء عىلي    اتتم إنشاء وحدو 

مكتب لحقوق مديريات األمن بالمحافظات ، و ب؛ و إدارات لحقوق النسان والقضاء عىلي العنف    وزارة الداخلية  

طة ، من اقسام قسم كل ب  االنسان وتم تفعيل خط ساخن مرتبط بإدارة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية  الشر

و  ، العنف  من  المرأة  لحماية  ووحدة مجمعة  و8،   ، العنف  الناجيات من  للنساء  استضافة  عيادات  3مراكز 

ىعي  
الشر الطب  مصلحة  داخل  للعنف  ومتخصصة  والمنصورة(،  والسكندرية  لمكافحة وحدة    28)القاهرة 

 8وتم انشاء مدن آمنة وأسواق صديقة للمرأة .. كما تم  انشاء    ..   والخاصة  الجامعات الحكوميةب  التحرش

بمستشف طبية  استجابة  جامعيةوحدات  رقمي    27تشغيل  تم  و .. يات  العامة مكتب  بالنيابة  االشة  لكاتب 

 .وأصدر األزهر دليل لتدريب القيادات الدينية عىل قضايا المرأة ، . 



 
 مجهورية مصر العربية 
 اجمللس القومي للمرأة 

لألعالم  اإلدارة العامة   

 

 

 

   ____________________________________ _______________________________ 

 ش عبد الرزاق السنهورى متفرع من ش مكرم عبيد بجوار الرقابة اإلدارية وامام منظمة الصحة العالمية   11

     23490066فاكس /   – 23490060ت / 

تم إنشاء أول لجنة تنسيقية وطنية للقضاء عىل تشويه األعضاء التناسلية )ختان الناث(   2019وف  عام    

كاء لمعنيير  بهذ ي مرص )الجهات الحكومية وسلطات انفاذ القانون المعنية واألزهر بانضمام كافة الشر
ه القضية ف 

كاء التنمية والمجتمع المدت  (وتهدف اىل توحيد الرؤى وتنسيق الجهود  يف والكنائس المرصية الثالثة وشر الشر

ي تحقيق ما يزيد عن 
 مليون اتصال توعوى..  86للقضاء عىل الختان .. نجحت ف 

 تم اعال  
ً
ات المسح الصىح لألشة المرصية ن ومؤخرا النتائج إىل إنخفــاض   حيث اشارت، 2021نتائج ومؤشر

ي 21% مقابل 14سنه لتصل اىل  19-0نسب ختان االناث بير  البنات 
 . 2014% ف 

عية واالتجار بالبشر .. وأنشئت دوائر   و تم تشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشر

ي جرائم ال  عىل مستوى الجمهوريةستئناف  جنائية متخصصة بمحاكم ال 
.. وإقرار قانون    التجار بالبشر لنظر ف 

.. وأول   المهاجرين  عية وتهريب  الشر الهجرة غير  ال مكافحة  بالبشر دار استضافة لضحايا  ..وتخصيص    تجار 

خمة للتوعية بمخاطر الهجرة لالبالغ عن هذه لجرائم .. واطلقت حملة رئاسية ض  16000و    15115خطوط  

عية " مراكب النجاة" ، وعقد عامالت المنازل.   غير الشر

طلقت
ُ
ي يتعرضن للعنف ..  احزمة الخدمات األساسية للنساء والفتيات    وأ

دول تم   10ومرص من بير  أول  لالت 

للمرأة وتم    لصندوق األمم المتحدة للسكان وهيئة األمم المتحدة  حزمة الخدمات األساسيةترشيحها لتجربة  

 اعداد أول نموذج إحالة وطن  لالبالغ عن حاالت العنف ضد المرأة. 

العنف  وتم عقد   المرأة من  النيابة   وممثالت ممثىلي  (ورش عمل تدريبية وتفاعلية لمقدمي الخدمات لحماية 

، مأأل وجهات انفاذ القانون والهيئات القضائية، ا  الدارية العامة وهيئة النيابة   عيير  ذونير  وزارة العدل،  طباء الشر

همأل ا  . )طباء بالعيادات المتخصصة للعنف ضد المرأة، مكتب شكاوي المرأة، وغير

ي تضم خط مكتب شكاوى المجلس القوم للمرأة ، وقد  
كما يضم االطار المؤسس : خطوط البالغ ، والن 

ي تلق  شكاوى االتجار بالبشر ، وهناك خط  2020أعلن المجلس عام  
نجدة الطفل ، والخط    عن بدء المكتب ف 

الساخن لألمانة العامة للصحة النفسية ، وخدمة التواصل مع مكتب النائب العام لالبالغ عن حاالت العنف  

 ، وخدمة العمالء لوزارة النقل لتلق  بالغات التحرش بوسائل النقل العام وسكك حديد مرص .. 
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ً
أيضا يعات  القوانير  والتشر ثمات  سنوات انترصت  للمرأة المرصيةوعىل مدار  تم تخصيص مادة حيث  ..        

اف قانون   اث ، واعي  تضمن تكافؤ فرص االستثمار بقانون االستثمار الجديد  .. وتم تجريم الحرمان من المير

ائب بالمرأة كعائل لألشة ، وصدر قانون الخدمة المدنية بمنح إجازة أمومة    من    4الرص 
 
أشهر ، وتم   3أشهر بدال

وت  .. وصدر قا   نون لمواجهة المتهربير  من دفع النفقة تعديل إجراءات الدفع االلكي 

ي التقديم عىل شقق وزارة السكان 
وصدر قانون التأمينات االجتماعية والمعاشات .. وللمراة المعيلة األولوية ف 

القومي  .. وصدر قانون حقوق األشخاص ذوي العاقة وقانون المجلس  الدراسية  واعفائها من المرصوفات 

 .ون  إنشاء صندوق دعم األشخاص ذوي العاقةلألشخاص ذوي العاقة.. وقان

المتعلقة   المواد  تعديل  تم  حيث   ، يعات  التشر من  العديد  صدرت  العنف   من  المراة  حماية  مجال  وف  

وهتك العرض والتعرض للغير ، و جاءت التعديالت لتوسيع نطاق التجريم لجرائم العنف الموجهة   باالغتصاب

تعريف مفهومه ألول مرة بموجب القانون.. وتم تجريم الخطف واألفعال  للمرأة ولتجريم التحرش الجنسي ، و 

 . الفاضحة العلنية وغير العلنية

وع فيها أو   وصدر  .. وقانون بتجريم تهريب المهاجرين أو الشر قانون بتجريم كافة أشكال وصور االتجار بالبشر

ي ذلك، وشدد عقوبتها إذا كان من بير  المهاجرين المهربير  ن 
.. ،و صدر قانون لمكافحة جرائم  التوسط ف  ساء 

االتصاالت   ومواقع  نت  الني  شبكة  عير  تتم  ي 
الن  الجرائم  يخاطب  مرصي،  يــــع  تشر المعلومات كأول  تقنية 

ونية بما يغىط الجرائم   ي االلكي 
تقع عىل المرأة من تحرش وتتبع وانتهاك للخصوصية االشخاص .. و صدر   الن 

وقانو  الشخصية  البيانات  حماية  عدم قانون  بالنص عىل  الجنائية  الجراءات  قانون  أحكام  بعض  بتعديل  ن 

ي جرائم التحرش والعنف وهتك العرض ..وقانون بتجريم وتوصيف التنمر  
الكشف عن بيانات المجن  عليها ف 

ي جرائم تشويه األ   2021ألول مرة ... وخالل عام  
  التناسليةعضاء  صدر قانون بتغليظ وتوسيع نطاق التجريم ف 

 ..والتحرش

 
ً
ي   ومؤخرا
الزواج     ٢٠٢٢عام    ف  وع قانون لمنع  الوزراء عىل مشر المبكر/ زواج    / القشيوافق مجلس  الزواج 

 .(الصفقة

لحقوق  الدائمة  العليا  اللجنة  بإنشاء  الوزراء  مجلس  رئيس  قرارات  بينها  من  هامة  قرارت  عدة  كما صدرت 

لحماية المرأة من العنف"  ، تتبع مجلس الوزراء، انشاء "الوحدة المجمعة  ب االنسان، وقرار رئيس مجلس الوزراء  

ي مختلف المحافظات بقرار من رئيس  
ى، ويجوز إنشاء فروع لها ف  ي نطاق القاهرة الكير

ويكون مقرها الرئيس ف 

الهدف األساسي منها هو وجود مقر مجمع لخدمات الجهات والوزارات المعنية بالتعامل مع    ..    مجلس الوزراء
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ي التعامل مع مثل هذه الجرائم  قضايا العنف ضد ا
 وتسهيال للجراءات المتبعة ف 

ً
ا ي مكان واحد تيسير

لمرأة ف 

 .بالنسبة للمرأة المعنفة حن  يتوفر لها الحصول عىل كافة أوجه الدعم

 .إعادة تشكيل المجلس القومي لألجور لتحديد اختصاصاته وتضمير  عضويته المجلس القومي للمرأةكما تم 

بعد قرار شيخ اصدر  و  إال  بدون رغبتهن  لمكان آخر  العامالت من مكان عملهن  السيدات  نقل  ألزهر بحظر 

للحصول عىل  المتقدمير   أولويات  المعيلة ضمن  المرأة  بإضافة  السكان  وزير  وقرار   ، النقل.  رات  عرض مير

وعات الوزارة  .الشقق السكنية بمشر

بمجالس   المرأة  تمثيل  المالية بشأن  الرقابة  ربــع سنوية عن وقرارات هيئة  تقارير  اعداد  و   ، كات  الشر إدارات 

ي اتاحة التمويل واالستفادة من االنشطة  
البيانات المصنفة حسب الجنس  ، و تعزيز المساواة بير  الجنسير  ف 

الجنسي  التحرش  لمنع  ي 
األخالف  الميثاق  وإصدار   ، الجنس  عىل  القائم  التميير   وحظر  المرصفية  غير  المالية 

ي األنشطة المالية غير   والعنف والمضايقات 
بالبورصة المرصية والعاملة ف  كات المقيدة  داخل بيئة عمل الشر

 المرصفية

بية والتعليم بأثبات الوالية التعليمية لألم المطلقة دون الحاجة لحكم أو قرار، وقرار وزير  كما صدر قرار وزير الي 

ي مرافق ووسائل النقل  النقل بإصدار المدونة القومية لقواعد السلوك للمستخدمير  والم
شغلير  والعاملير  ف 

ي وسائل المواصالت العامة ومنها ما يتعلق بمناهضة كافة اشكال 
لحكام سالمة وأمن المواطنير  والمواطنات ف 

ي مرافق ووسائل النقل.. وقراري وزير القوى العاملة )السابق الشارة إليهما(
 .التحرش والعنف والمضايقات ف 

الدوري       الجراءات والقرار  بالوالية عىل مال حيث سهل  الصلة  المعامالت ذات  لتنظيم  المركزي   للبنك 

ي معظم الحاالت النساء
ي يقوم بها الوصي _ف 

 .بموجب أصل قرار الوصاية -المالية الن 

ا للكتاب الدوري رقم  
ً
ي بموجبه    ٢٠٢٢لسنة    ٦١١، صدر قرار النائب العام رقم     ٢٠٢٢لسنة    ٢ووفق

لغ 
ُ
والذي أ

ونيه لتسهيل واختصار إجراءات الدورة المستندية لنيابات األشة  الع مل ببعض الدفاتر واستبدالها بدفاتر الكي 

  المرأة والتسهيل ايتاء    والحضانة  الزوجيةمسكن    حيازةوذلك لشعه فض منازعات    الجمهوريةعىل مستوى  

االجراءات    الحاضنة القرار  ويتضمن  عناء  او  تحملها مشقه  دون  دون    المنظمةكافه حقوقها  الطلبات  ي 
لتلق 

اط اللجوء اىل  طة جهةاشي   لتنفيذ هذا القرار.  الالزمة الداريةمسبقا والتوجيهات  الشر

 

 


