
  



 

 

 

 حماية المرأة من جرائم العنف 

 فى القوانين والتشريعات الوطنية
 

يحظى ملف الحمااياة القاانونياة للمرأة من العنف ماا تمااو ىااق وفى مقاوماة ىتج وا ااااااترا  ياات 

والمسااانوة   قومًا إي اميًا وملحوظًا فى ظل االرادة الساايا ااية الوا مة  الوولة المصاارية قفقو داا و

التمييز والعنف والتى ال  لف  ن  لليف جميع   أدااااالا كافة   لىلقضاااااايا  ملين المرأة والقضاااااا   

أج زة الوولة المصارية متتوير و ننى التشاريعات واالجرا ات التنذيةية المنا انة التى   وح لحماية 

 وة محافل وطنية العنف كما  اانو وا لن الساايو رئيج ال م ورية فى    أداالا المرأة فعلًيا من كل 

ودولياة وكةل  اال ااااااترا ي ياات المعنياة التى  عتنر ممةاامة ىريتاة العمال للاوولة فيماا يتعلو مالحمااية  

 العنف. أدلا الواجنة للمرأة من كافة 

ح ر الزاوية  ق االجتما ية والةقافيةاإلقتصااااديةق  ق السااايا ااايةمأمعاد ا المونيةنساااا  اإلحقوق  و عو

وفقا للقانو  الوولي لحقوق و  قاإلنساا الوولية لحقوق    في  حويو مضاامين التتنيو العاو للمعايير

ق  ر نج حقوق المرأة ار ناطا وثيقا مالحو في المسااااااواة و وو التمييز الة  يعو ممةامة أحو اإلنساااااا 

 اإلقتصاااااادية اااااائر حقوق المرأة المونية والسااااايا اااااية و    لىالمنادئ األ اااااا اااااية التي   يمن 

يحتال الصاااااااوارة في كال مواثيو األمم المتحاوة وفي مقاومت اا اإل    واالجتماا ياة والةقاافياةق و 

ق حيث  نص المادة اإلنسااااا ق وفي اال ذاقيات الوولية واإلقليمية لحقوق اإلنسااااا العالمي لحقوق 

والع ااو الااوولي للحقوق المااونيااة   -٢نساااااااا   اإلاإل    العااالمي لحقوق    -١الةااانيااة من كاال من   

منوأ المسااواة ومنع   لىجتما ية والةقافية واإل اإلقتصااديةللحقوق   والع و الوولي -٣والسايا اية  

أو أ  معيار  ٠٠التمييز ضاو االفراد مسانا العرقق أو اللو ق أو ال نجق أو الل،ةق أو الوين   أدالا كافة 

وق آىر من معايير التمييزق أما المواثيو اإلقليمية فقو نصت المادة الةانية من الميةاق االفريقي لحق

منوأ المسااااواة في الحقوق مين ال ميع دو    لىنذج المعنى وأكوت   لىوالشاااعو   نساااا  اإل

  مييز مين ال نسين ) الرجل والمرأة(.

  لىو  -وقو انضمت مصر الى كل اال ذاقيات المةكورةق وكةا انضمت الوولة ال ذاقيات دولية أىرى 

لحماية حقوق المرأة   -1981رأة " ايواو"  او التميز ضاو الم  أدالا رأ ا ا ا ذاقية القضاا   لي جميع 

 نذية التزاما  ا الوولية الناداااعة  ن اال ذاقيات     لىمصااار دائما   ومنا ضاااة العنف ضاااو ا و حرق 

 قويم التقارير الوولية المعنية مرصااااو    لىالوولية المتعلقة مالمرأة التي صااااوقت  لي ا كما  حرق  

حات  اةا المواثيو الحقوقياة قاانو  من قوانين الاوولاة  اإلن اا  في م اا  الن وب ماالمرأة وقاو أصاااااان

 ( من الو تور.151ق93المصرية مموجا نص الماد ين )
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 عزيز حماية المرأة وضاااااما  حق ا في الحماية ملافة     لىولقو  ملت الوولة المصااااارية  

ات والتعاوي ت التشاااااريعية   ًا نحو  حقيو المزياو من االصااااا حا اريا ا واليزا  العمال جا أنوا  ا

 العنف و التمييز. أدلا ر االطار القانونى الشامل للمرأة من كافة لتوفي

الة  يؤكو  لي حماية حقوق  و ظ ر الحماية القانونية للمرأة  مواية من نصاااااوق الو اااااتور 

 مصذة  امة وحقوق المرأة مصذة ىاصة كما  و منين في موادا التالية   نسا  اإل

مواد للمواطنة والمسااااواة مين المواطنين المصاااريين و  ريم  ٢٠١٤ ضااامن د اااتور  •

وضااع المرأة المصاارية فقو نصاات   لىالتمييز و و األمر الة  ينعلج مصااورة مناداارة  

 المادة االولي من الو تور  لي ا  نظاو الوولة يقوو  لي ا اس المواطنة. 

ن المواطنين دو  أ   مييز كما أر ااايت الوولة متحقيو  لافؤ الذرق مي  (9 لزو المادة ) •

ص  لي  مذا يم المواطنة والتسااااامد و وو التمييز وأضااااحت من ا واح التعليم وقو ن 

في ال اامعاات و و ماا ينشاااااار جيال يحترو حقوق المرأة نسااااااا   اإل اوريج ماادة حقوق  

 المساواة والمواطنة الحقيقة.  لىويقوو 

"  لذل الوولة المساااااااواة مين الرجل والمرأة    أ   لىمن الو ااااااتور  (11 نص المادة ) •

واالجتما ية والةقافية وفقا ألحلاو   اإلقتصاااديةفي جميع الحقوق المونية والساايا ااية و 

الو اااتورت و عمل الوولة  لي ا  ال التوامير اللذيلة مضاااما   مةيل المرأة  مةيً  منا اااًنا  

النحو الاة  يحاودا القاانو ق كماا  لذال للمرأة حق اا في  ولي     لىت   في الم االج النيااماة

الوظااائف العااامااة ووظااائف اإلدارة العليااا في الااوولااة والتعيين في ال  ااات وال يعااات 

 تالعنف أدااالا ضاااو كل  و لتزو الوولة محماية المرأةالقضاااائية دو   مييز ضاااو ا  

متتلنات العمل كما  لتزو متوفير  و لذل  ملين المرأة من التوفيو مين واجنات األ اارة و 

 . الر اية والحماية لألمومة والتذولة والمرأة المعيلة والمسنة والنسا  األدو احتياًجا"

رو في العويو من مواد الو اتور مأن  التمييز الحاصال  (53 رفت المادة ) • التمييز الة  ج 

الل،ة أو اإل اقة أو    مساااااانا الوين أو العقيوة أو ال نج أو األصاااااال أو العرق أو اللو  أو 

 االجتما ي أو االنتما  السيا ي أو أل   نا آىر. المستوىالموقع ال ،رافي أو 
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• ( ادة  الماا وألزماات الااوولااة متوفير األمن إنساااااااا   الحياااة انمنااة كحو للاال    (59كذلاات 

 والتمأنينة لمواطني ا.

نساا  لإل كل صاور العنودية واال اترقاق والق ر واال ات،   القسار  (89 حظر المادة ) •

 ت وي رو القانو  كل لل  . اال  ار في النشر أدلا ت و  ارة ال نج وغير ا من 

 طار القوانين والتشريعات المصرية ل ةا الحماية المقررة كالتالى  إ  لى سليج الضو  ومن ال اوق 

 و عوي      ١٩٣٧لسنة   ٥٨قانو  العقوماتق رقم 

العنف في نصاوصا  الم تلذة ومن ا اال توا    أدالا   ريم    لىينص قانو  العقومات   •

اال توا  ا وإ انة د ص و مالضر  وال رح و التمييز أو العنف النذسي مما في لل  الس

  176ملرر و 161و   171الحقوق والحريات الشاااااا صااااااية و ي جرائم مموجا المواد )  لى

من قاانو  العقوماات ( و ساااااار   اةا النصااااااوق  375و  308و  307و  242و   241و  240و 

 . من ير لا  ةا ال رائم دو   مييز مين رجل أو امرأة  لىمصرامة 

واالغتصاااااااا  و تا  العرب فى قاانو  العقوماات     م  عاويال مواد المتعلقاة ماالتحر  •

 –ملرر    269  -269-268  -267فتم  عاويال مواد )  2011لسااااااناة    11مموجاا القاانو  رقم  

 .ملررأ(  306- 289

    التحر  ال نسى

   لى السامقة والتى ا ذرت  ن اجرا   عوي ت  امة  األ واو   م ا  ال االجرا ات القانونية ى    

العقومات ومن ا   القانو  رقم  قوانين  ال نسى والةى صور مموجا  التحر     50شويو  قومة 

ولم يرد في ا  شريعًا صريحًا ممصتلد التحر  ال نسي    2011حيث أ    عوي ت    2014لسنة  

ملررًا    306ملررًا )أ(  وأضافة مادة جويوة  مرقم    306وممقتضى لل   م ا تنوا  نص  المادة  

  ) ( 

جا ت  اإلمالمتعلقة  مواد  ال م  عويل   فقو  ومالتالى  لل،ير  والتعرب  العرب  و ت   غتصا  

الت ريم   نتاق  لتو يع  ال نسي.  التعوي ت  التحر   ولت ريم  للمرأة  الموج ة  العنف  ل رائم 
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عاقا القانو     قو عريف مذ وم  ألو  مرة مموجا القانو  التعرب ألنةى  وا      لىو لي  ي 

 . أو أ  و يلة مما في لل  اإل صاالت السللية وال  لليةكا  ماإلدارة أو القو  أو الذعل 

منذعة جنسية " حت مسمى     لىشرع العقومة إلا كانت  ل  األفعا  م،رب الحصو   دود الم  

 نوات وغرامة   5أد ر و صل الى    6التحر  ال نسي"  و تراوح العقومات مالحنج موة  نوأ من   

حاالت  شويو العقومة المنصوق  لي ا  جني  مصر  وأضاح المشرع الى    000ق50 صل إلى  

من ل   لتة وظيذية أو أ رية أو درا ية او ا ت وو ض،تًا وار لا  ال ريمة   267فى المادة  

من د صين أو أكةر أو احو ما يحمل   ح ولل  لتو يع نتاق الت ريم ليشمل النتاق اال رى  

سا  والذتيات المصريات في  و الورا ى والعملى ويمةل ىتوة رئيسية نحو  حقيو الس مة للن

 األماكن العامة وال اصة.

 نص مواد التحر  ال نسى   

مالحنج موة ال  قل  ن  تة أد ر وم،رامة ال  قل   )أ(   ملرر  306المادة    ن    "يعاقا 

ىمسة آالح جني  أو مإحوى  ا ين العقومتين كل من  عرب     لىث ثة آالح جني  وال  زيو  

ق أو متروق مإ يا  أمور أو إيحا ات أو  لميحات جنسية أو إماحية  لل،ير في ملا   او أو ىا 

 وا  ماإلدارة أو مالقو  أو مالذعل مأية و يلة مما في لل  و ائل اال صاالت السللية أو 

 ال  للية. 

و لو  العقومة الحنج موة ال  قل  ن  نة وم،رامة ال  قل  ن ىمسة آالح جني  وال  زيو  

مإحوى  ا ين العقومتين إلا  لرر الذعل من ال اني من ى   الم حقة    شرة آالح جني ا و    لى

 والتتنع للم ني  لي . 

 وفي حالة العودة  ضا ف  قومتا الحنج وال،رامة في حوي ما األدنى واألقصى." 

"يعو  حردا جنسيا إلا ار لنت ال ريمة المنصوق  لي ا في المادة   ملرر ) (  306المادة 

منذعة لات طنيعة     لى ةا القانو  مقصو حصو  ال اني من الم ني  لي      منملرر )أ(    306

جنسيةق ويعاقا ال اني مالحنج موة ال  قل  ن  نة وم،رامة ال  قل  ن  شرة آالح جني   

  شرين ألف جني  أو مإحوى  ا ين العقومتين.   لىوال  زيو 

( من  ةا القانو  أو كانت 267ة )فإلا كا  ال اني ممن نص  لي م في الذقرة الةانية من الماد

الم ني  لي  أو مارس  لي  أ  ض،ج  سمد ل      لى  ل   لتة وظيذية أو أ رية أو درا ية
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األقل يحمل     لىالظروح مممار ت   لي  أو ار لنت ال ريمة من د صين فأكةر أو كا  أحو م  

ال،رامة ال  قل    حا  لو  العقومة الحنج موة ال  قل  ن  نتين وال   او  ىمج  نين و 

 ىمسين ألف جني ."   لى ن  شرين ألف جني  وال  زيو 

ا  اإل  :ناث ىت

مموجا    2016مت ريم ال تا  منصوق قانونية وفى  او    2008صور  عويل قانو  العقومات فى  

   لىملرر وأصنحت  نص   242 م  عويل المادة  2016لسنة  78القانو  رقم 

قانو  العقوماتق ودو  اإلى   مأية  قومة أدو ينص  لي ا  ( من  61"مع مرا اة حلم المادة )

قانو  آىرق يعاقا مالس ن موة ال  قل  ن ىمج  نوات وال   او   نع  نوات كل من قاو  

م تا  ألنةى مأ  أ ا  أيًا من األ ضا  التنا لية ال ارجية مشلل جزئي أو  او أو ألحو إصامات 

 .متل  األ ضا  دو  منرر طني

قومة الس ن المشود إلا نشأ  ن  ةا الذعل  ا ًة مستويمةق أو إلا أفضى لل  و لو  الع

 الذعل إلى الموت." 

فقو  م رفع ال ريمة من جنحة الى جناية و  تراوح العقومة مالس ن من ىمج إلى  نع  نوات لمن  

ت القضية  اًما إلا أ ذر  15يمار و   شوي  األ ضا  التنا لية ل ناث )ال تا ( ويملن أ   صل إلى  

  ن العا ة المستويمة أو وفاة وأ مية التعويل  نر  فى   

 (. شويو العقومة من الحنج او ال،رامة الي الس ن )أى جعل ا جناية موال من جنحة .1

أصند إنقضا  الو وى ال نائية في ا معو مرور  شر  نوات موال من ث ث  نوات في   .2

 مواد ال ند.

يعاقا   .3 التى  ال رائم  من  ولم ا   لى أصنحت  الشروع  حو  وقذت  نو  الا  في ا  لشروع 

 . لتمل

 اضافة ظرفين مشودين لل ريمة )العا ة المستويمة / وفاة الم نى  لي ا (.  .4

ملرر "أ "و ي  قا  طالا ال تا   مالحنج إلا  242كما إ تحوث المشرع جريمة جويوة منص المادة 

للحو من الو وات التي يتلق ا النعض إلجرا   طلن  و أ ي أ مية لل  التعويل     لى مت ال ريمة منا   
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ال تا   وا  كا  د ص ل  صل  مالم ني  لي ا أو يقوو مالو وة إلر لا   ل  ال ريمة مشلل  او 

   أملرر  242ونص المادة 

"يعاقا مالحنج موة ال  قل  ن  نة وال   او  ث ث  نوات كل من طلا ىتا  أنةى و م ىتان ا  

 ( ملررًا من  ةا القانو ." 242نحو المنصوق  لي  مالمادة ) ال  لىطلن    لىمناً  

 غتصا ( جريمة مواقعة أنةى م،ير رضا ا )اإل

أّ  العقومة القصوى لةل   ي الس ن     لىغتصا  و نص  من قانو  العقومات اإل  267  رو المادة  

العقومة في معض الحاالت   امًا أو اإل واو. وقو دود المشرع    25المؤمو الة   صل  قومت  الي  

 :ان ية

 .لم  نلغ الضحية  ن الةامنة  شرة .1

أ  يلو  مر لا ال ريمة من أوصيا / أصول ا الضحية وأ  يلو  مسؤواًل  ن  رميت ا أو ر ايت ا   .2

أو أ  يلو  ل   لتة  لي ا ) مليا أو  عليميا( أو يعمل ك ادو ماألجرة للضحية أو  نو من  قوو  

 .لكر م

   االغتصا  من قنل د صين أو أكةر.أ  يتم ار لا .3

    267ونص المادة 

من واقع أنةى م،ير رضا ا يعاقا ماإل واو أو الس ن المؤمو ق ويعاقا الذا ل ماإل واو إلا "

كانت الم ني  لي ا لم ينلغ  ن ا ثماني  شر  نة مي دية كاملة أو كا  الذا ل من أصو   

م حظت ا أو ممن ل م  لتة  لي ا أو كا  ىادما الم ني  لي ا أو من المتولين  رميت ا أو  

 ماألجر  نو ا أو  نو من  قوو لكر م أو  عود الذا لو  لل ريمة." 

  ت  العرب   

  ت  العرب مالقوة  

من قانو  العقومات  ت  العرب مالقوة و حود العقومة مالس ن لموة  صل   267  رو المادة 

إلى الس ن المشودق إلا كا  الم ني  لي  لم ينلغ ثماني   اًما. و ،لظ  قومة  ت  العرب  ١٥إلى 

 شرة  نة. أو كا  المت م من أصول ا أو من المتولين  رميت ا أو م حظت ا أو ممن ل م  لتة  
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 لي م أو كا  ىادما مأجر  نو ا أو  نو من  قوو لكر م. و لو  العقومة الس ن المؤمو إلا كانت  

 إجتماع ظرفا  من الظروح المشودة. 

   268ونص المادة 

مالقوة أو الت ويو أو درع في لل  يعاقا مالس ن المشود ق وإلا إنسا   "كل من  ت   رب  

كا   مر من وقعت  لي  ال ريمة المةكورة لم ينلغ ثمانية  شرة  نة كاملة أو كا  مر لن ا أو 

العقومة الس ن المشود  (  لو   267أحو مر لني ا ممن نص  لي م في الذقرة الةانية من المادة )

 موة ال  قل  ن  نع  نوات وإلا إجتمع  ةا  الشرطا  معا يحلم مالس ن المؤمو." 

  ت  العرب م،ير قوة  

ث ث اركا   االو  فعل     لى جرو المشرع فعل  ت  العرب حتى معوو ا ت واو القوة وحود قيام   

فاضد م ل مالحيا  الةانى  القصو ال نائي والةالث  و  مر من وقعت  لي  ال ريمة وقو فرب المشرع  

لعوقنة  حماية ىاصة فى  ةا المادة حيث ال يعتو مالقنو   والرضا  كو  الضحية قاصر مع اىت ح ا

وفو  مر الض ية حيث وضع  قومة أدو من  ل  التي وضع ا للم ني  لي  أقل من ثمانية  شر  

  اما.  

  269ونص المادة 

"كل من  ت   رب صاااني أو صااانية لم ينلغ  ااان ك  من ما ثماني  شااار  ااانة كاملة م،ير قوة أو  

ملة أو كا  من وقعت من    ويو يعاقا مالساا ن و إلا كا   اانة لم ينلغ إثنى  شاار  اانة مي دية كا

 لو  العقومة الساااا ن المشااااود موة ال   267ال ريمة ممن نص  لي م في الذقرة الةانية من المادة 

  قل  ن  نع  نوات."

 ال تف   

أ  كل     لىمن قانو  العقومات المصر  التي أصنحت  نص    289ق  م  عويل المادة  2018فى  او  

يعاقا مالس ن المشود موة ال  قل  ن  شر  نوات. الا كا  من ىتف من غير  حيل وال إكراا طذً ق  

المادة   االكراا فى  أو  مالتحيل  ال تف  أنةى و شود  قومة  أو  كو     290الم توح طذ   حالة  فى 

 النحو التالى    لىالم توح أنةى أو طذل و  صل الى الس ن المؤمو أو اال واو 
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عاقا مالس ن المشود موة ال  قل  ن  شر  نوات؛   " كل من ىتف مالتحيل أو اإلكراا د ًصاق ي 

 نة    15فإلا كا  ال تف مصحومًا متلا فوية  لو  العقومة الس ن المشود لموة ال  قل  ن  

وال  زيو  ن  شرين  نة؛ أما إلا كا  الم توح طذً  أو أنةىق فتلو  العقومة الس ن المؤمو؛  

أو  ت     لى  ويحلم الم توح  مواقعة  جناية  م ا  اقترنت  إلا  ماإل واو  ال تف  جناية  فا ل 

  رض ." 

 االفعا  الذاضحة العلنية وغيرالعلنية 

   لى األفعا  الذاضحة العلنية الم لة مالحيا  ويعاقا  لي ا مالحنج لموة ال  زيو    278  رو المادة  

مالحيا  مع امرأةق ولو في غير الع نيةق و لو   ار لا  أ  أمر م ل    279 نة وغرامة و  رو المادة  

 العقومة الحنج لموة ٌأقصا ا  نة واحوة وغرامة.

 االج اب   اال قاط /

 ا قاط الحوامل مالحنج والس ن المشود 264-263 -261- 260 عاقا مواد 

 التعنت فى دفع النذقة 

لمواج ة المت رمين    2020  لسنة  6من قانو  العقومات مموجا القانو  رقم    293 م  عويل المادة  

و أمين   لر اية اال رة  التعويل  وجا   وح  النذقات  المتعنتين فى  واد ديو   أو  النذقة  من دفع 

 مصادر العيش والحياة اللريمة وكةل   س يل قياو من  ناصر مقياو مالتزاما  .

 فى 293ويتمةل  عويل المادة  

 للل من يمتنع  ن أدا  النذقةآالح جني   5جني  إلى   500رفع ال،رامة من  من  •

الحلومية وال يعات   • ال  ات  ال ومات التي  قوم ا  المحلوو  لي  من معض   عليو ا تذادة 

العامةق ووحوات القتاع العاو وقتاع األ ما  العاو وال  ات التي  ؤد  ىومات مرافو  امة  

األحوا  ويصور    حتى أدائ  ما   مو في لمت  لصالد المحلوو ل  ومن  ناصر االجتما ي حسا 

مع   ماال ذاق  العو   و ير  من  قرار  وإن ائ ا  وإجرا ات  عليق ا  وقوا و  ال ومات  متحويو  ل  

 الو را  الم تصين



 

 

 

 حماية المرأة من جرائم العنف 

 فى القوانين والتشريعات الوطنية
 

دلوى من صاحا الشأ  وإلا رفعت معو الحلم  لي  د وى ثانية  ن     لىالو وى  رفع منا    •

  نة   لى ةا ال ريمة فتلو   قومت  الحنج موة ال  زيو 

  293المادة ونص 

"كل من صور  لي  حلم قضائي واجا النذال موفع نذقة لزوج  أو أقارم  أو أص ارا أو أجرة حضانة 

مالوفعق   التنني   لي   معو  لموة ث ثة أد ر  الوفع مع قور    لي   وامتنع  ن  أو مسلن  أو رضا ة 

ال  زيو   موة  مالحنج  أو    لىيعاقا  جني   آالح  ىمسة  ال  ت او   وم،رامة  مإحوى  ا ين     نة 

 .العقومتين

 .دلوى أو طلا من صاحا الشأ   لىوال  رفع الو وى  لي  إال منا  

   لى وإلا رفعت معو الحلم  لي  د وى ثانية  ن  ةا ال ريمة فتلو   قومت  الحنج موة ال  زيو  

 . نة

لحصو   الحلم الصادر ماإلدانة  عليو ا تذادة المحلوو  لي  من ال ومات المتلو  ا   لىويتر ا  

العامةق   وال يعات  الحلوميةق  ال  ات  والتي  قوم ا  الم ني  نشاط   ممار ت   ممنا نة   لي ا 

ووحوات القتاع العاو وقتاع األ ما  العاوق وال  ات التي  ؤد  ىومات مرافو  امةق حتى أدائ   

 .ما   مو في لمت  لصالد المحلوو ل  ومن  ناصر االجتما ي حسا األحوا 

وكيل  ال اق ولورثت  أو وكيل م ال اق وكةا من  ناصر االجتما ي أ  يتلا من    وللم ني  لي  أو 

النيامة العامة أو المحلمة الم تصةق محسا األحوا  وفى أ  حالة كانت  لي ا الو وىق إثنات  صالح   

  التصالد انقضا  الو وى ال نائية و أمر النيامة العامة موقف  نذية العقومة    لىمع المت م. ويتر ا  

إلا  م التصالد أثنا   نذية ا ولو معو صيرورة الحلم ما اق وال ير ا الصلد أثرا إلا  نين أ  المحلوو 

لصالح  قو  قاضى من من  ناصر االجتما ي كل أو معض ما حلم م  لصالح ق ما لم يقوو المت م  

حلم ا وجميع   أو المحلوو  لي  د ادة متصالح  مع النن   ما قاو مأدائ  من نذقات وأجور وما في

 .ما  لنوا من مصاريف فعلية أنذق ا مسنا امتناع المحلوو  لي   ن أدائ ا

وفي جميع األحوا ق إلا أدى المحلوو  لي  ما   مو في لمت  أو قوو كذي  يقنل  صاحا الشأ   

 .ف   نذة العقومة 
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لعو  ماال ذاق مع  ويصور متحويو  ل  ال ومات وقوا و وإجرا ات  عليق ا وإن ائ ا قرار من و ير ا

 "  الو را  الم تصين.

 جريمة التمييز  

القانو   2011/ 10/ 15متاريخ   العقوماتق    2011لسنة    126رقم    صور  قانو   أحلاو  معض  متعويل 

 ( مرقم  العقومات  قانو   من  الةاني  اللتا   من  الحاد   شر  النا   إلى  جويوة  مادة    161وأضاح 

 ما يلي     لىملررًا(ق والتي نصت 

"يعاقا مالحنج وم،رامة ال  قل  ن ث ثين ألف جني  وال   او  ىمسين ألف جني  أو مإحوى  ا ين 

العقومتين كل من قاو معمل أو ماالمتناع  ن  مل يلو  من دأن  إحواث التمييز مين األفراد أو ضو  

 ةا     لى طائذة من طوائف الناس مسنا ال نج أو األصل أو الل،ة أو الوين أو العقيوة و ر ا  

 التمييز إ وار لمنوأ  لافؤ الذرق أو العوالة االجتما ية أو  لوير للسلم العاو.

و لو  العقومة الحنج موة ال  قل  ن ث ثة أد ر وال،رامة التي ال  قل  ن ىمسين ألف جني  وال  

األولى      او  مائة ألف جني  أو مإحوى  ا ين العقومتين إلا ار لنت ال ريمة المشار إلي ا في الذقرة

 مللف م ومة  مومية." إنسا  من  ةا المادة من موظف  او أو مست وو  مومي أو أ  

 التنمر 

  309متعويل معض احلاو قانو  العقومات ولل  ماضافة مادة    2020لسنة    189صور القانو  رقم  

 ملرر   والتى الو  مرة وضعت  عريف ونصوق لت ريم ومعاقنة التنمر. 

 " "  ملرر  309المادة 

يعو  نمرا كل قو  أو ا تعراب قوة أو  يترة لل انى أو ا ت،   ضعف للم نى  لي  أو لحالة  "

يعتقو ال انى أن ا  سي  للم نى  لي  كال نج أو العرق أو الوين أو األوصاح النونية أو الحالة 

الس رية أو الحج من  الصحية أو العقلية أو المستوى االجتما ى مقصو   ويذ  أو وضع  موضع 

 .دأن  أو إقصائ  من محيت  االجتما ى

ومع  وو اإلى   ماى  قومة أدو منصوق  لي ا فى أ  قانو  آىرق يعاقا المتنمر مالحنج موة  

ث ثين ألف جني  أو مإحوى   لىال  قل  ن  تة أد ر وم،رامة ال  قل  ن  شرة آالح جني  وال  زيو 
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 . ا ين العقومتين

   لىمة مالحنج موة ال  قل  ن  نة وم،رامة ال  قل  ن  شرين ألف جني  وال  زيو و لو  العقو 

مائة الف جني ق أو ماحوى  ا ين العقومتينق إلا وقعت ال ريمة من د صين أو اكةر أو كا  ال انى 

من أصو  الم نى  لي  أو من المتولين  رميت  أو م حظت  أو ممن ل م  لت   لي  أو كا  مسلما  

مقتضي القانو  أو مموجا حلم قضائي أو كا  ىادما لوى ال انىق أما إلا اجتمع الظرفا  إلي  م

 .يضا ف الحو األدنى للعقومة

 "  .وفى حالة العودق  ضا ف العقومة فى حوي ا األدنى واألقصى

 قوانين اىرى 

 

 الزواج المنلر/ واج الصذقة   الزواج القسرى /

التزاو الوولة محماية التذل دو   ن الةامنة    لى ق 2014( من د تور  او  80نصت المادة )  •

العنف واإل ا ة و و  المعاملة واال ت،   ال نسى  أدلا  شرة  اما من جميع 

 والت ارى. 

لسنة   126والمعو  مالقانو  رقم   1996لسنة   12من قانو  التذل رقم    2 نص المادة  •

  امًا.   18أ  التذل  و كل من لم يت او  الا   لى 2008

مشأ  األحوا   1994لسنة   143للقانو   2008ملررًا( والمضافة  او  31ص المادة ) ن •

" ال ي و   وثيو  قو  واج لمن لم ينلغ من ال نسين ثماني  شرة  نة  أن     لى المونية

 مي دية كاملة." 

" وال ي و  منادرة  قو  أن    لىالة  ينص  2008لسنة   6927أصور و ير العو  القرار رقم  •

  واج مالم يلن  ن الزوجيين ثمانى  شر  نة وقت العقو".   لىالمصادقة  الزواج أو 

"يعااقاا ماالحنج ماوة ال  ت ااو   اااااانتين أو م،راماة ال من قاانو  العقوماات    227 نص الماادة  •

 زيو  لي ث ثمائة جني  كل من أمو  أماو الساالتة الم تصااة مقصااو إثنات ملوا أحو الزوجين 

ا لضانج  قو الزواج أقواال يعلم أن ا غير صاحيحة أو حرر أو قوو ل ا أوراقا السان المحودة قانون
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أ اس  ةا األقوا  أو األوراق ويعاقا مالحنج أو م،رامة     لىكةل  متى ضنج  قو الزواج 

جني  كل دااا ص ىول  القانو   ااالتة ضااانج  قو الزواج و و يعلم أ  أحو   500ال  زيو  لي 

 القانو ." طرفي  لم ينلغ السن المحودة في

رقم   • النشر  م اال  ار  ملافحة  قانو   األطذا    2010لسنة    64ي رو  حاالت  واج  معض 

ما تنار ا صورة من صور اال ت،   ال نسي واال  ار في النشر  نوما يقوو ولى أمر التذلة  

" يتلو  لي   ما  و و  مالى  منلغ  مقامل  محودة  لذترة  للزواج  لش ص    واج متسليم ا 

عو مر لنًا ل ريمة اال  ار مالنشر كل من يتعامل  من القانو     2لمادة  فنتص ا  "الصذقة  " ي 

مأية صورة في د ص طنيعى مما في لل  النيع أو العرب للنيع أو الشرا  أو الو و م ما أو 

اال ت واو أو النقل أو التسليم أو اإليوا  أو اال تقنا  أو التسلم  وا  في داىل الن د أو  

إلا  م لل  موا تة ا تعما  القوة أو العنف أو الت ويو م ما ق أو   – ة   نر حوود ا الوطني 

موا تة االىتتاح أو االحتيا  أو ال واع ق أو ا ت،   السلتة ق أو ا ت،   حالة الضعف أو 

الحاجة ق أو الو و مإ تا  أو  لقى منالغ مالية أو مزايا مقامل الحصو   لي موافقة د ص  

إلا كا  التعامل مقصو اال ت،   أيا   –ولل  كل     – يترة  لي      لي اال  ار مش ص آىر ل 

اال ت،   ال نسي ق    أدلا كانت صورة مما في لل  اال ت،   في أ ما  الو ارة و ائر  

وا ت،   األطذا  في لل  وفي المواد اإلماحية أو الس رة أو ال ومة قسرًا ق أو اال ترقاق 

 تعناد ق أو التسو ق أو ا تعصا  األ ضا  أو األنس ة  أو الممار ات الشني ة مالرق أو اال

 النشرية ق أو جز  من ا." 

  م اقتراح مشروع قانو  منع  واج االطذا  و قويم  لم لج النوا .  •

   2018لسنة  175قانو  

قانو   • المعلومات  2018لسنة    175رقم   صور  جرائم  قنية  كأو   شريع مصر ق   "ملافحة 

ومواقع اال صاالت االللترونية مما ي،تى ال رائم    تم  نر دنلة اإلنترنتي اطا ال رائم التي  

 المرأة من  حر  و تنع وانت اك لل صوصية االد اق    لىالتى  قع 
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 جريمة الحرما  من الميراث

ماضافة مادة    2017لسنة  219مالقانو  رقم   1943لسنة   ٧٧ م  عويل قانو  المواريثق رقم  •

 المرأة   لىثر التى لوي ا  ظيم اال  49

    49ونص المادة 

"مع  وو اإلى   مأية  قومة أدااو ينص  لي ا أ  قانو  آىرق يعاقا مالحنج موة ال  قل  ن 

 اااتة أدااا ر وم،رامة ال  قل  ن  شااارين ألف جني  وال   او  مائة ألف جني ق أو مإحوى  ا ين 

الشاار ي من الميراثق أو ح ا العقومتينق كل من امتنع  موا  ن  سااليم أحو الورثة نصااين  

 ااااانوا يؤكو نصاااااينا لوارثق أو امتنع  ن  ساااااليم لل  السااااانو حا  طلن  من أ  من الورثة 

الشر يين ق و لو  العقومة في حالة العود الحنج الة  ال  قل مو    ن  نة ق وي و  الصلد 

معاو    في ال رائم المنصااااااوق  لي اا في  اةا الماادة في أ  حاالاة  لو   لي اا الاو وى ولو

صاااااايرورة الحلم ماا اا ق وللال من الم ني  ليا  أو وكيلا  ال ااقق ولورثتا  أو وكيل م ال ااقق  

وكاةلا  للمت م أو المحلوو  ليا  أو وكيل ماا ال ااقق إثناات الصاااااالد في  اةا ال رائم أمااو 

الصاااالد انقضااااا  الو وى ال نائية ولو كانت    لىالنيامة أو المحلمة محسااااا األحوا . ويتر ا 

ريو االد ا  المنادارق و أمر النيامة العامة موقف  نذية العقومة إلا  م الصالد أثنا   مرفو ة مت

 حقوق المضرور من ال ريمة"  لى نذية اق وال يلو  للصلد أثر 

انات الم نى  لي م فى جرائم العنف والتحر   حماية مي

رقم   • القانو   ال نائي  2020مسنة    177صور  االجرا ات  قانو   احلاو  معض  ولل  متعويل  ة 

 وو اللشف  ن ميانات الم نى  لي م فى جرائم     لىملرر(  نص    113ماضافة مادة جويوة )

من قانو  التذل ويمةل   96التحر  والعنف و ت  العرب وافساد االى ق وكةل  المادة  

مةل  ةا   للم نى  لي م فى  والضمانات  الحماية  نحو  وفير  واي امية  منا نة  لل  ىتوة 

 ئم المنصوق  لي ا فى القانو . النو ية من ال را

 ملرر  113المادة  ونص

" ال ي و  لمامور  الضنج أو ج ات التحقيو اللشف  ن ميانات الم ني  لي  في أ  من  

ال رائم المنصوق  لي ا في النا  الرامع من اللتا  الةالث من قانو  العقومات الصادر 
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ملررا /  (    306ملررا / أ ق    306ق أو في أ  من الماد ين )1937لسنة    58مالقانو  رقم  

لسنة    12( من قانو  التذل الصادر مالقانو  رقم  96من لات القانو ق أو في المادة )

 ".ق إال لةو  الشأ 1996

النشر   وال  رة غير در ية حماية المرأة من اال  ار م

اإل  ار مال نجق والعمل القسر  واال ت،   ال نسي    ٢٠١٤يحظر الو تور المصر  لسنة   •

 ل طذا  ويحظر قانو  التذل اإل  ار مال نج والعمل القسر  لألطذا .  

مشأ  ملافحة اال  ار مالنشر ويتضمن   ريم كافة صور    2010لسنة    64صوور القانو  رقم   •

  صيص دوائر جنائية لنظر جرائم     لىي إحوى موادا  اال  ار مالنشرق والة  ينص ف  أدلا و 

 .مستوى ال م ورية  لىاال  ار في مالنشر داىل محاكم اال تعناح 

مشأ  ال  رة غير الشر ية و  ريا الم اجرين مأ   ناو     2016لسنة    82إصوار القانو  رقم   •

د  قومت ا إلا مالت ريم جريمة   ريا الم اجرين أو الشروع في ا أو التو ج في لل ق ودو

 .كا  من مين الم اجرين الم رمين نسا ً 

 اال ترا ي يات الوطنية 

اال ترا ي ية الوطنية لملافحة العنف ضو المرأة و شمل ارمع محاور ا ا ية و ي  -

م الو ي  رفع  يضمن  قمما  والتوى ت  القانونية  والم حقة  والحماية    أدلا  الوقاية 

الوا مة للمرأة واالجرا ات الواجنة لحماية المرأة العنف ضو المرأة والتو ية مالقوانين 

 . من  عرض ا للعنف 

 اال ترا ي ية الوطنية لملافحة ال تا .  -

 . اال ترا ي ية الوطنية لمنا ضة الزواج المنلر -

المرأة   - لتملين  الوطنية  "والتي  تضمن محورًا م صصًا للحماية   2030اال ترا ي ية 

 .   رأةالعنف والتمييز ضو الم أدلا من كافة 

مالنشر   - اال  ار  لملافحة  الوطنية  الوطنية    2021-2016اال ترا ي ية  واال ترا ي ية 

 .   2026 –  2016لملافحة ال  رة غير الشر ية 


