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قائمة بالقوانني الرئيسية والقرارات الىت صدرت يف مصر ذات  
 الصلة باملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة 

 

 القوانين:

 ومنها االيت: وتعديالته  ١٩٣٧لسنة  ٥٨قانون العقوابت، رقم  •
o ومت تعديل  بتعديل بعض أحكام قانون العقوابت 20١١لسنة   ١١لقانون رقم ا (   - 26٩-26٨ -26٧مواد 

 ( املتعلقة ابلتحرش واالغتصاب وهتك العرضمكرر أ  ٣06- 2٨٩ –مكرر  26٩
o  بعديل بعض احكام قانون العقوابت )مواد التحرش اجلنسي(  20١4لسنة  ٥0القانون رقم 
o   ة بتعديل بعض أحكام قانون العقوابت بشأن جرمية ختان االانث )تعديل املاد  20١6لسنة    ٧٨القانون رقم

 مكرر أ(  242مكرر بتشديد العقوبة واضافة مادة  242
o   املتعلقتني   2٩0واملادة  2٨٩بتعديل بعض أحكام قانون العقوابت " تعديل املادة   20١٨لسنة    ٥القانون رقم

 "جبرمية اخلطف
o   ١٩٣٧لسنة  ٥٨بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوابت الصادر ابلقانون رقم  2020لسنة  6القانون رقم 

 واجهة املتهربني من دفع النفقة أو املتعنتني ىف سداد ديون النفقاتمل
o  بتعديل بعض احكام قانون العقوابت ألول مرة بتجرمي وتوصيف التنمر  2020لسنة  ١٨٩القانون رقم 
o   ختان االانث( وتضمنت    202١لسنة    ١0قانون رقم جرمية  )مواد  احكام قانون العقوابت  بعض  بتعديل 

وتغليظ العقوابت برفع احلد األدىن واالقصى    6١اشارة اىل استخدام املربر الطيب واملادة  التعديالت حذف اى
التمريض وعقوابت أخرى ابملنشأة كما   واستحداث عقوابت مستقلة لألطباء ومزوايل مهنة    استحدثللعقوبة 

الدعوى على ارتكاب   ووسع نطاق التأثيم ليشمل صور جديدة لتجرمي كل أشكال التحريض أو التشجيع او 
 .اجلرمية

o  ٣06بتعديل بعض احكام قانون العقوابت )تعديل مواد التحرش اجلنسى مادة   202١لسنة  ١4١قانون رقم 
 مكرر ب(   ٣06مكرر أ و مادة 
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تنص على تقرير  4٩إضافة مادة رقم  " 20١٧لسنة  2١٩ل ابلقانون رقم املعد  ١٩4٣لسنة  ٧٧قانون املواريث، رقم  •
حيجبون املرياث عن كل من له احلق فيه. "  العقوابت على أولئك الذين 

 بتعديالته  ١٩4٨لسنة  ١٣١القانون املدين، رقم  •
 بتعديالته ١٩٥0لسنة   ١٥0قانون اإلجراءات اجلنائية، رقم  •
 ١٩6١لسنة  ١0الدعارة، رقم  مكافحة قانون •
بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي يف مسائل   2000لسنة  ١والقانون رقم   ١٩٨٥قانون األحوال الشخصية لسنة  •

 األحوال الشخصية
 يف شأن األحوال املدنية وتعديالته ١٩٩4لسنة   ١4٣قانون رقم  •
 200٨لسنة  ١26، واملعدل ابلقانون رقم ١٩٩6لسنة   ١2قانون الطفل املصري، رقم  •
 200٣لسنة  ١2قانون العمل رقم  •
 ١٩٧٥لسنة   26بتعديل قانون اجلنسية رقم  2004لسنة   ١٥4قانون رقم  •
، واليت عادة قضااي األحوال الشخصيةوهى احملاكم املختصة بنظر  بشأن إنشاء حماكم األسرة    2004لسنة    ١0قانون رقم   •

، كما توجد دوائر استئنافية متخصصة داخل  مصرما تتعلق حبقوق املرأة، وتوجد حمكمة أسرة داخل كل حمكمة جزئية يف 
 للنظر يف الطعون على أحكام حماكم األسرة )يف األحوال اليت جييزها القانون(.  حمكمة استئنافكل  

للزوجة بشأن صندوق أتمني األسرة    2004لسنة   ١١قانون رقم   • بني أهدافه ضمان تنفيذ األحكام الصادرة بتقرير نفقة 
 اإلشراف على تنفيذه بنك انصر االجتماعي.أو املطلقة أو األوالد أو األقارب، ويتوىل  

 20١0لسنة  64قانون مكافحة اإلجتار ابلبشر، رقم  •
 20١4دستور مجهورية مصر العربية، لسنة   •
 إبصدار قانون تنظيم املشاركة السياسية  20١4لسنة  4٥قانون رقم  •
 عد للسيدات يف نظام القوائم.إبصدار قانون جملس النواب والذى اشرتط عدداً من املقا  20١4لسنة  46قانون رقم  •
بشأن تنظيم السجون حيث نص   ١٩٥6لسنة   ٣٩6بتعديل بعض أحكام القانون رقم  20١٥لسنة   ١06القانون رقم  •

السن،  بعد هذا  العمر واحلصول على حق الزايرة  من  على محاية األم السجينة وحقها يف إبقاء طفلها حىت يبلغ الرابعة 
 تنفيذ حلني بلوغ الطفل عامنيابإلضافة إىل أتخري عقوبة ال

 20١6لسنة  ٨١قانون اخلدمة املدنية رقم  •
 بشأن مكافحة اهلجرة غري الشرعية وهتريب املهاجرين  20١6لسنة  ٨2قانون رقم  •
 على تكافؤ الفرص بني الرجل واملرأة 2املادة رقم  يفنص   الذي 20١٧لسنة   ٧2قانون االستثمار املوحد رقم   •

https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D9%86%D8%A7%D9%81_(%D9%85%D8%B5%D8%B1)
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كفل حصول مجيع املصريني ومنهم املرأة على العالج ابجملان    والذي  20١٨لسنة   2قانون التأمني الصحي الشامل رقم   •
 لغري القادرين.

إبصدار قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة الذي يضمن املزيد من احلقوق للنساء    20١٨لسنة  ١0القانون رقم  •
 .لألشخاص ذوي اإلعاقة وحيوي حتت مظلته مجيع شرائح اإلعاقة  ذات اإلعاقة، ويضع القانون أول تعريف شامل

 إبصدار قانون تنظيم اجمللس القومي للمرأة.  20١٨لسنة  ٣0قانون رقم  •
  "مكافحة جرائم تقنية املعلومات " 20١٨لسنة   ١٧٥قانون رقم  •
 قانون اجمللس القومى الشخاص ذوى االعاقة إبصدار  20١٩لسنة  ١١ قانون رقم •
مقاعد الربملان  من %2٥من الدستور لتخصيص حصة ال تقل عن  ١02بتعديل املادة   20١٩التعديالت الدستورية لعام   •

 للمرأة بشكل دائم.   
 قانون التأمينات االجتماعية واملعاشات  إبصدار  20١٩لسنة  ١4٨القانون رقم  •
 األهليإبصدار قانون ممارسة تنظيم العمل   20١٩لسنة  ١4٩القانون رقم  •
احكام قانون تنظيم   2020لسنة    ١40قانون رقم  ال •  4٥احلقوق السياسية الصادر ابلقانون رقم    مباشرةبتعديل بعض 

شأن اهليئة  يف  20١٧لسنة  ١٩٨والقانون   20١4لسنة   46وقانون جملس النواب الصادر ابلقانون رقم   20١4لسنة 
 الوطنية لالنتخاابت

عن  على ختصيص نسبة ال تقل من القانون تنص ١املادة    " إبصدار قانون جملس الشيوخ  2020لسنة    ١4١قانون رقم  ال •
 "  %١4سيدة لتصل نسبة متثيل املرأة لتقارب   20من املقاعد للمرأة كما قد عني رئيس اجلمهورية   ١0%

 إبصدار قانون محاية البياانت الشخصية  2020لسنة  ١٥١القانون رقم  •
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 إبصدار قانون تنمية املشروعات املتوسطة والصغرية ومتناهية الصغر  2020لسنة  ١٥2القانون رقم  •
انتخاابت جملس النواب يف 2020  ةلسن ١٧4قانون رقم  •  شأن تقسيم دوائر 
مسائل االحوال   ىف التقاضيبتعديل بعض احكام قانون تنظيم بعض اوضاع واجراءات   2020لسنة   ١٧6القانون رقم   •

 املتعلقة مبسائل الوالية على مال(  4٧)تعديل املادة    2000لسنة  ١الشخصية الصادرة ابلقانون رقم 
احكام قانون االجراءات اجلنائية وذلك   2020سنة  ل  ١٧٧القانون رقم   • مادة جديدة تنص على  إبضافةبتعديل بعض 

عليها    املنصوص كذلك  لعنف و هتك العرض و افساد االخالق  جرائم التحرش وا  يفعدم الكشف عن بياانت اجملىن عليها  
 من قانون الطفل   ٩6املادة  يف 

 القرارات:

رقم   • للسجون ابلقرار  الداخلية  الالئحة  ومت  200٨لسنة    ١0٥٨تعديل  ألمه   مبوجبها،  الطفل  زايرة  ومدد  مرات  زايدة 
 .املسجونة

  6٨بتعديل بعض أحكام ابملرسوم ابلالئحة التنفيذية لقانون التوثيق رقم  اخلاص   20١٥لسنة  ٩200قرار وزير العدل رقم  •
 واخلاص بزواج أجنيب من مصرية.  ١٩٧6لسنة  ١0٣املعّدل ابلقانون رقم   ١٩4٧لسنة 

 الوالية التعليمية لألم املطلقة دون احلاجة حلكم أو قرار  أبثبات 20١٧لسنة  2٩لوزير الرتبية والتعليم رقم   الدوريالكتاب   •
حبظر نقل السيدات العامالت من مكان عملهم ملكان آخر بدون رغبتها إال بعد    20١٨لسنة   ٣2قرار شيخ األزهر رقم  •

 عرض مربرات النقل.
على الشقق السكنية يف مشروعات    من وزير اإلسكان إضافة املرأة املعيلة ضمن أولوايت املتقدمني للحصول 20١٨قرار عام   •

 الوزارة.
 ( هيئة الرقابة املالية بشأن متثيل املرأة يف جمالس إدارات الشركات١24, ١2٣)  قراري •
لسنة   ٩٨٣إبعادة تشكيل اجمللس القومي لألجور املنشأ ابلقرار رقم    2020لسنة   26٥٩رئيس جملس الوزراء رقم  قرار   •

 وتضمني عضويته اجمللس القومي للمرأةلتحديد اختصاصاته    200٣
 تقارير ربع سنوية عن البياانت املصنفة حسب اجلنس  مجلة أمور، اعداد ، من١٨٧/2020قرار هيئة الرقابة املالية   •
لتعزيز املساواة بني اجلنسني يف ااتحة التمويل واالستفادة من  2020لسنة    20٥و  204هيئة الرقابة املالية ارقام قرارات   •

 اجلنس علىاملالية غري املصرفية وحظر التمييز القائم   االنشطة
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هليئة الرقابة املالية إبصدار امليثاق األخالقي ملنع التحرش اجلنسي والعنف واملضايقات   202١لسنة  ٧رقم  الدوريالكتاب   •
يف األنشطة املالية غري املصرفية    داخل بيئة عمل الشركات املقيدة ابلبورصة املصرية والعاملة 

 ملرأة من العنف"  الوحدة اجملمعة حلماية ا"أبنشاء  ٨2٧/202١قرار رئيس جملس الوزراء رقم  •
رقم   • النقل  وزير  يف مرافق    2٣٧/202١قرار  السلوك للمستخدمني واملشغلني والعاملني  القومية لقواعد  إبصدار املدونة 

مبناهضة كافة اشكال   املواطنني واملواطنات يف وسائل املواصالت العامة ومنها ما يتعلق  ووسائل النقل إلحكام سالمة وأمن 
 يقات يف مرافق ووسائل النقلالتحرش والعنف واملضا

لرفع القيود املفروضة على قدرة املرأة على العمل ليالً والقيود  202١لعام  44و  4٣وزير القوى العاملة رقم   يقرار  •
 .املفروضة على العمل يف صناعات / مهن معينة مع ضمان توفري تدابري احلماية والسالمة للمرأة

لتنظيم املعامالت ذات الصلة ابلوالية على مال حيث سهل اإلجراءات   ٣0/٩/202١بتاريخ    املركزيللبنك    الدوري  القرار •
 مبوجب أصل قرار الوصاية.   -املالية اليت يقوم هبا الوصي _يف معظم احلاالت النساء

 
 


