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 السيدة االستاذة 

 السيدة 

 الحضور الكرام 

 

المرأة المصرية نظرا اوضاع  ذات تاثير االيجابي على  2013 -2012كن الفترة عام لم ت

قضايا المرأة تتوارى خلف االنقسام السياسي  تا البالد و التي جعلظروف  التي مرت بهلل

دوراالمومة ورعاية الطفولة كما ومحاوله تيار االسالم السياسي حصر قضايا المرأة في 

 في حينه. انتقادناه وهو ما  2012وردت في دستور 

 

 

 

والتي زاد العنف ضده المرأة  هامة مثالمجتمعية تم التغافل عمدا عن موضوعات  كما

 معدلها مع خروج النساء في المظاهرات والوقفات

 وممارسات تمييز 

..  دمي من صحة وتعليمو الخمعاناتها اليومية مع تدني المستوى االقتصادي  وكذلك 

 . وغيرها

 

رافضة سيطرة قوى الظالم على مقدراته و محاوالته  خروج جماهير الشعبومع     

 الرجعية .به الي عهود التخلف و العوده 

 

نتهاء من الدستور اال هي خريطة الطريقاو خطوة في وبدا الجميع العمل على انجاز 

 . د منها المراة بشكل مباشر من اهمها تضمن اكثر من عشرون مادة تستفيوالتي 

 

 المدنية  تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة و الرجل فى جميع الحقوق

  .الدستور ماعية والثقافية وفقا ألحكامالسياسية ،االقتصادية و االجت

  تمثيال مناسبا  تعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة

 . فى المجالس النيابية على النحو الذى يحددة القانون

 حقها فى تولى الوظائف العامه ووظائف االدارة  ة للمرأةكما تكفل الدول

 .الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها العليا فى الدولة والتعيين فى

 و تكفل تمكينها  من  تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف

 . بين واجباتها فى االسرة ومتطلبات العمل  التوفيق

  تلتزم الدولة بتوفيق الرعاية والحماية لالمومة و الطفولة والمرأة المعيلة

 . والمسنه والنساء االشد إحتياجا



 

 مثل فضال عن استفادتها من كامل مواد الدستور باعتبارها مواطنا كامل المواطنة
 

   التزام الدولة بتحقيق العدالة االجتماعية وتوفير سبل التكافل االجتماعى بما يضمن
الحياة الكريمة لجميع المواطنين رجاالً و نساًء وهذا أمر تستفيد به المرأة ألنها 

 االكثر احتياجا .
 

 

 في الجريدة الرسمية وتعتبر القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة اتفاقية تم نشر هل

  981لسنة  345القرار الجمهوري رقم  ؟التطبيقبمثابة قانون وطني واجب 
 

هل القانون مفعّل ويتم  ؟العنف ضد النساء لمنعإجراءات(  قانون+)تم تشريع قانون إطارهل 

 هل تم تشريع قانون إجرائي التي تحول دون تفعيله؟ عيقاتسباب والم  األ هي ما إليه؟ االحتكام

ل القضاء وأعضاء النيابة العامة والشرطة والصحة بشأن كيفية تنفيذ هذا القانون من قب  

 ؟االجتماعيينن يواألخصائي
 

بممارسات تمثل عنف ضد المرأة  مواد خاصة1937 لسنة 58يتضمن قانون العقوبات رقم  .1

 األخالق وفساد العرض كجرائم هتك
 العرض جرائم على المقررة العقوبات بتشديد 2011 لسنة 11 رقم بقانون صدر المرسوم

 .منه الرابع الباب في عليها المنصوص األخالق وإفساد
 

ة بهن فهل هناك والممارسات الضارّ األ س ري العنف  للحماية منإذا لم يتم تشريع قانون  .2

 مشروع قانون حماية المرأة من العنف . لهذا القانون؟مشروع مطروح أو قيد المناقشة 

 
 االتفاقياتتتم مراجعة القوانين الوطنية بشكل دوري من أجل مالئمتها مع مقتضيات  هل .3

ما هي العقبات التي تحول دون ذلك؟ فريق عمل قانوني الدولية التي تلتزم بها الدولة 

 يتولى ذلك؟ يرجى تقديم مختصر
صة في االتفاقيات مي للمرأة هذه المراجعة من خالل لجنته التشريعية خايتولى المجلس القو -

 ةالمتعلقة بالمرأ

 

 الّرجاء تحديد نوع أو أنواع العنف الذي يغطيه قانون الحماية العنف األ س ري .4

 
 أي من األشكال التالية من العنف يغطيها قانون العقوبات والجزاءات .5

 

من الفتاة  القاصر التي الزواج مغتصب لل العقوبات/الجزاءات ل يبيح قانونه .6

 اغتصبها حتى تسقط عنه المتابعة والعقوبة؟



 

يتمتع كاّلً من المرأة والرجل بظروف حكم التخفيف والحق في إسقاط المتابعة  هل .7

  فيما يتعلق بقضايا الشرف والزنا؟

 الرجاء ذكر نص ورقم المادة القانونية المتعلقة بجرائم الشرف 

 وني يجّرم ختان االناث؟هل هناك نص قان 

 هل هناك نص قانوني يجرم التحرش الجنسي؟ 

 مواد خاصة بالسياحة الجنسية؟   العقوبات/الجزاءات قانون يتضمن هل 

  يجّرمها الضارة التي  االجتماعيةاألعراف والممارسات والتقاليد يرجى ذكر

 ، إن وجدتضد المرأةعنف إلى قانون العقوبات والتي تؤدي 
 

التهديد بالحرمان من الحرية قسراً م اإلكراه أو العقوبات يجرّ  ص في قانونهناك ن هل .8

 أو تعسفاً سواء حدث ذلك في مكان عام أو في الحياة الخاصة؟

من النساء الضحايا قانون العقوبات هل يعوض .9  

ما هي القيود التي تحول دون احتراف النساء التجارة أو إنشاء الشركات أو القيام  .10

جارية باسمهن الشخصي أو إدارة الممتلكات بما فيها ابرام كافة انواع بالعمليات الت

 العقود ؟ مع ذكر المواد القانونية

 ز مقتضيات قانون التجارة بين الرجال والنساء؟ميّ هل ت   .11

اإلتفاقيات الدولية المتعلقة  هل تمت مالءمة قانون الوظيفة العمومية مع مقتضيات .12

 تفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؟إ بالعمل وحقوق االنسان بما فيها

 مقتضيات قانون الوظيفة العموميةضمن  .13

تفاقية القضاء اإلتفاقيات الدولية بما فيها إهل تمت مالءمة قانون الجنسية مع مقتضيات  .14

 على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؟

 ضمن مقتضيات قانون الجنسية .15

 ضمن مقتضيات قانون جوازات السفر .16

 الجنسية بشكل جيد  قانونما هي االسباب التي تحول دون تطبيق  .17

 ؟فعالو .18

 هل "العرف السائد" يعتبر قانون يمكن االحتكام إليه؟ .19

 هل قامت حمالت دعوة من أجل عدم االحتكام أو محاربة بعض األعراف السائدة؟ .20

 قانون اإلنتخاب المعمول به حالياً  .21

 قانون األحزاب السياسية .22

ً  قانون األحزاب .23  السياسية المعمول به حاليا

 تتمتع النساء بنفس الحق والفرصة لتمثيل حكوماتهن على المستوى الدولي .24

 من ضمن السياسات التي تم إتخاذها .25

 من ضمن اإلستراتيجيات الوطنية المعمول بها .26

 من أجل تحقيق الهدف الثالث من أهداف األلفية )تكافؤ الفرص والعدالة النوعية( تم  .27



من أجل مناهضة العنف ضد  الموازنة العامةعتمادات محددة في إصصت هل خ   .28

 ؟ النساء

ً بجمع وإعداد البيانات المتعلقة .29 التشريعات أو ب من هي الجهة/ الجهات المخولة رسميا

 المواد القانونية المتعلقة بالتمييز العنف ضد النساء والممارسات الضارة بهن؟

يانات، ما هي آلية التنسيق المتبعة فيما في حال وجود أكثر من جهة معنية بجمع الب .30

 بينها؟

ستراتيجيات هل تم إنشاء مؤشرات تتبع وتقييم للمبادرات التشريعية وللسياسات واإل .31

 والبرامج المتعلقة بمناهضة العنف ضد النساء؟

هل تم جمع بيانات دقيقة حول عدد الدعاوى القضائية التي رفعت أمام مختلف المحاكم  .32

العنف ضد النساء: سواء منه الذي /ألخيرتين والمتعلقة بكل أنواع التمييزخالل السنتين ا

يقع داخل األسرة أو في المجال العام أو في مجال العمل والضرائب والضم ن 

 جتماعي؟           اإل

إذا كانت اإلجابة على السؤال السابق نعم، الرجاء تحديد الجهة أو الجهات الرسمية التي  .33

 تتولى ذلك

الثغرات والتحديات التي ما زالت قائمة فيما يتعلق بجمع البيانات المتعلقة  ما هي .34

 بالتشريعات أو المواد القانونية المتعلقة بالعنف ضد النساء والممارسات الضارة بهن؟

ما هي السياسات التي تم رسمها أو القوانين التي تم تعديلها أو اإلجراءات التي اتخذت  .35

 التي تم جمعها ؟ بناء على نتائج البيانات

القائمة في منع  أو السياسات تقييم مدى فعالية التشريعات أو المواد القانونيةيتم عمل  .36

 العنف ضد النساء والممارسات الضارة بهن؟

 يتم عمل تقييم لإلستراتيجيات والخطط التي تم وضعها من أجل منع العنف ضد النساء  .37

ستفادة منها  وتطبيقها )بعد تكييفها في حال وجود مبادرات تشريعية ناجحة يمكن اإل .38
وفقاً للسياق الجديد( في دول أو مناطق أخرى يرجى ذكرها، خصوصاً إذا انتهجت تلك 
المبادرات منهج المشاركة ما بين القطاع الحكومي ومنظمات المجتمع المدني وأدت الى 
 إحداث تغيير إيجابي ملموس على حياة الجهة المستهدفة، يرجى عرضها بشكل

 مختصر.
 



 

 لسيد الرئيسا

  

         تعتز المرأة المصرية بأن تأتى االشارة لحقوقها فى باب الدولة والمقومات

االساسية , وهذا فى حد ذاته تطور هام يؤكد على أهمية المرأة و دورها فى الدولة 

 . والمجتمع

        صل عنه ، كما يؤكد كذلك على ان قضية المرأة هى قضية المجتمع وال تنف

والمرأة ليست فئة من فئات المجتمع ولكن هي نصف المجتمع و أساس األسرة وقد 

 مادة او أكثر تخص المرأة 20تضمنت مسودة الدستور على ما يزيد عن 

        الدستور أن تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة و الرجل فى جميع  أكد

 الدستور و االجتماعية والثقافية وفقا ألحكام المدنية ،السياسية ،االقتصادية الحقوق

         وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة فى المجالس

 . النيابية على النحو الذى يحددة القانون

         كما تكفل الدول حقها فى تولى الوظائف العامه ووظائف االدارة العليا فى

 . فى الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدهاالدولة والتعيين 

        وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف . 

        بين واجباتها فى االسرة ومتطلبات العمل  التوفيق . 

         تلتزم الدولة بتوفيق الرعاية والحماية لالمومة و الطفولة والمرأة المعيلة

 . االشد إحتياجاوالمسنه والنساء 

        الجنسية المصرية حق لمن يولد ألب مصري أو ألم مصرية . 

          التزام الدولة بتحقيق العدالة االجتماعية وتوفير سبل التكافل االجتماعى بما

يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين رجاالً و نساًء وهذا أمر تستفيد به المرأة 

 ا .ألنها االكثر احتياج

         تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز هذا أيضا يعتبر فى صالح

 المرأة حيث أنها عبر السنين كان يتم التمييز ضدها .

         حرص الدولة على تماسك االسرة و استقرارها أمر يهم المرأة فى المقام االول

 النها العمود الفقري لهذه االسرة .

        فهناك   د على حقوق العمال والحفاظ عليها و حمايتها من مخاطر العملالتأكي

 (13عدد كبير من النساء فى سوق العمل وهذه المادة لصالح المرأة العاملة أيضا )

         توفير خدمات التأمين االجتماعي و من ال يتمتع بها له الحق فى الضمان

 (17االجتماعي بما يضمن له حياه كريمة )

        والمعاشات أموال خاصة تديرها هيئة مستقله و تستثمرها فى   التامينات

 مجاالت أمنه وعوائدها الصحاب المعاشات

        ( 29تنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه) 

         التمييز جريمة يعاقب عليها القانون والمرأة ستكون مستفيدة من هذه المادة

 مراقبة التمييز( حيث ستقام أليه ل53)

         توفير المعلومات من أهم النقاط التى تساعد على البحث والتعرف على مشاكل

المجتمع والمرأة فى أمس الحاجة الى توفير المعلومات حيث ال نستطيع معلجة 

 (68القضايا االجتماعية بدون هذه المعلومات )



        وعية الحياه وحيث أن المرأة وضع خطة قومية لمواجهة العشوائيات لتحسين ن

( لصالح المرأة فى هذه 78الفقيرة أيضاً من سكان العشوائيات ،فإن هذه المادة )

 المناطق

        ( عن حماية الطفل تهم المرأة فى المقام األول80المادة ) 

        ( 83( االشخاص ذوى االعاقة تهم المرأة و كذلك المسنين )81المادة) 

        ( أهمية االشارة إلى منع العبودية واالسترقاق واإلتجار فى البشر 89ة )ماد

 األمر الذى تعانى منه المرأة

        (93اإللتزام باإلتفاقيات الدوليه ) 

         االدارة المحلية ربع عدد المقاعد للمرأة فى المجالس المحلية 180مادة 

        لقومى للمرأة أحد هيئات الدولة فى الباب اعتبار المجالس المستقلة كالمجلس ا

 السادس

 


