
 

 

 المرآز المصري لحقوق المرأة مؤتمرا صحفيا وذلك لعرض التقرير السنوي لحالة المرأة عقد
  :وذلك تحت عنوان   ٢٠١٠المصرية خالل عام 

   ٢٠١٠لعام  المرأة المصريةحالة   
  ) البرلمان في مؤقتة وحقوق  الدولة مجلس في مؤجلة حقوق( 

سياسية والقانونية واالجتماعية واالقتصادية التناول هذا التقرير رصد ألوضاع المرأة المصرية 
فضال عن العديد من المجالت واألسبوعية من واقع التقارير الدولية والمحلية والصحف اليومية 

الدولي يعكس التقرير رصدا لواقع المرأة العربية وعلي المستوي المرأة،آما تناقش قضايا التي 
 الساعة الثانية عشر بمقر المرآز  ٢٠١٠ديسمبر  ٢٦الموافق  وذلك يوم األحد. ٢٠١٠ لعام

 

  

 
  

  : المشارآة السياسية للمرأة  وتولي  المناصب العامة: اوال 

إلي تأخر  وضع   ٢٠١٠أشار تقرير المنتدى االقتصادي العالمي حول المساواة بين  الجنسين  
مصر مكانة منخفضة  تحتلبين الجنسين  حيث ا  مصر في التغلب علي الفجوات الموجودة

فيما يتعلق بالفجوة بين الجنسين في ) دولة ١٣٤من  ١٢٥(للغاية مقارنة بباقي دول العالم 
  ٢٠١٠التمكين السياسي في عام 

   -: الشورىمجلس  انتخابات : -١

فرت س  أس في لمجل د النص ات التجدي ة النتخاب ائج النهائي النت
ورى  وز  ٢٠١٠الش ن ف ر      ع ة آف ي محافظ ط  ف دة فق يدة واح س

اط شديد     وطني  بإحب ائج     و,الشيخ مرشحة الحزب ال ذه النت د ه تع
ة م      متوقع اب دع حات وغي ع للمرش دد المتواض ار الع ي أط ف

يحات   ذ إعالن ترش ديدا من ا ش كل أخفاق ذي يش ر ال األحزاب األم
يدة واحدة فقط         وطني س د رشح الحزب ال األحزاب لالنتخابات فق

امج      على الرغم ك للبرن ة ذل ارك    االنتخابي  من مخالف رئيس مب لل
يدة  , ورئيس الحزب الوطني  آما رشح حزب التجمع سيدة واحدة  وأيضا حزب األحرار رشح س

د انتكاسة    ٩آما ترشحت , وتخلت باقي األحزاب عن ترشيح نساء , واحدة  مستقالت فقط مما يع
  .في مصر  ليست للمرأة فحسب وإنما هي انتكاسة للديمقراطية 

  انتخابات  مجلس  الشعب  
رأة و مرشحة عن المقاعد المخصصة    ٣٨٠ خاضت ي المقاعد المفتوحة      ٧٦للم من  مرشحة عل

نهن  زاب و ١٤٥بي ن األح حة ع تقالت ٢٢٣مرش حة مس   . مرش



 

 

دعم  يا  ١٦حيث  ي ا سياس ي حزب ات مرشحات عل رأة االنتخاب ة المخصصة للم المقاعد االنتخابي
ة( وض،)الكوت ث يخ وطني   حي زب ال ـالح د  ٦٩ب حة، والوف ع  ٢٣مرش حة، والتجم  ٨مرش

د   ٦مرشحات، واألحرار  ديمقراطي مرشحتان، وشباب       ٥مرشحات، والغ ل ال مرشحات، والجي
ديمقراطي     ٦مصر مرشحتان، والجمهوري الحر     مرشحات، والعربي    ٨مرشحات، والسالم ال

ري  دة،  ٦الناص حة واح ة مرش ة االجتماعي حات، والعدال تراآي مرش ي االش ر العرب  ٤ومص
مرشحات، والخضر مرشحة واحدة، واالتحادي الديمقراطي مرشحتان، والتكافل مرشحة واحدة،  

  .والمحافظين مرشحة واحدة
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االحزاب  المستقالت 

المرشحات  فى برلمان 2010



 

 

  وانتماءاتهن الحزبية  ٢٠١٠جدول يوضح أسماء عضوات مجلس الشعب لعام 
  

  اإلجمالي   بياالنتماء الحز  اسم المرشحة  الدائرة  م
  محافظة القاهرة  -١

  الدائرة األولي   
  زينب رضوان

  سحر عثمان 
  وطني  –فئات 
  وطني –عمال 

٢  

  محافظة القاهرة  
  الدائرة الثانية   

  مديحه خطاب 
  حنان الصعيدي

  وطني  –فئات 
  وطني –عمال 

٢  

  محافظة حلوان   ٢
  

فاطمة محمد 
  إبراهيم 

  فايزة حسبو

  وطني -فئات
  وطني –عمال  

٢  

محافظة   ٣
  اإلسكندرية

  نادية عبدة
  سعاد صالح

  فئات وطني  
  وطني –عمال  

٢  
  

  جيهان حالوة   محافظة القليوبية   ٤
  نجاح ادريس  

  آوتا–عمال وطني 
  فئات وطني آوتا 

٢  

  فاطمة الشافعي   محافظة المنوفية   ٥
  بهيجة عبد الفتاح 

  فئات وطني 
  عمال وطني 

٢  
  

  ياة عبدون ح  محافظة الشرقية   ٦
  فردوس أبو هاشم 

  آوتا وطني فئات 
  آوتا وطني عمال 

  
٢  

  أمل عبد الهادي   محافظة البحيرة   ٧
  عبير الزقم 

  فئات وطني 
  فالح وطني 

٢  

إرجاء االنتخابات محافظة آفر الشيخ   ٨
لحين انتهاء 

  انتخابات بيال 

    

  سامية الزيني  محافظة دمياط   ٩
  وفاء المندوه  

  فئات وطني 
  عمال وطني 

٢  

محافظة  ١٠
  اإلسماعيلية 

  سلوى فراج 
  ماجدة النويشي 

  فئات وطني
  عمال مستقل  

٢  
  

  فايزة أبو النجا   محافظة بورسعيد  ١١
  سعاد حسين 

  فئات وطني 
  عمال وطني 

٢  

  فوزية عبد اهللا   محافظة السويس ١٢
  زينب البهادي 

  فئات وطني 
  عمال وطني 

٢  

محافظة شمال  ١٣
  سيناء 

  سوسن حجاب
صبحة إبراهيم 

  حسن 

  فئات وطني 
  عمال وطني

٢  

  محافظة سوهاج  ١٤
  الدائرة األولي 

  هبة العطار
زاهية عبد اللطيف  

  وطني -فئات
  وطني  –عمال  

٢  
  



 

 

  محافظة سوهاج   
  الدائرة الثانية 

  ماجدة محمود 
  هوايدا جابر 

  فئات وطني
  وطني  –فالح 

٢  
  

  بيسنجالء دع  محافظة الغربية  ١٥
  سلوي عمارة  

  فئات وطني 
  عمال وطني 

٢  

  محافظة قنا ١٦
  

  نهلة فتحي
 ليلي محمود خليفة  

  فئات مستقل 
  مستقل  –عمال 

٢  

سلوى صالح الدين   محافظة االقصر  ١٧
  نور

  هدي محمد خليل 

  فالح وطني
  عمال مستقل  

  
٢  

محافظة الوادي  ١٨
  الجديد 

  نجوي واعر
  مني ذاآر

  فئات وطني 
  ستقل عمال م

٢  

محافظة جنوب  ١٩
  سيناء 

  مني سالم عودة
  جليلة عواد حسين

  فئات وطني
  فالح وطني  

٢  

  سليمة عبد الرحيم   محافظة مطروح  ٢٠
  ناجية زايد 

  فئات وطني 
  عمال وطني 

٢  

  أمال عثمان  محافظة الجيزة  ٢١
  

  إقبال السمالوطي 
  خديجة عثمان 

فئات –دائرة الدقي 
  وطني 

   آوتا وطني فئات
  آوتا فالح وطني 

١  
  
  

٢  
 ٦محافظة    ٢٢

  أآتوبر 
  مؤمنة آامل

  نرمين بدراوي 
  فئات وطني 
  فالح وطني 

٢  

  عزة حواس   محافظة الفيوم  ٢٣
 عائشة عبد التواب 

  فئات وطني 
  عمال وطني 

٢  

محافظة بني  ٢٤
  سويف 

  نهي فرج 
  عبير حسين 

  فئات وطني
  عامل وطني 

٢  

  عبد الحكيم إيمان   محافظة المنيا  ٢٥
هانم حسن عبد 

  الوفا 

  فئات وطني 
  عمال وطني 

٢  

  مني شاآر   محافظة أسوان  ٢٦
  ايمان سعد محمود 

  عمال مستقل 
  فالح وطني 

  
٢  

  مني مصطفي   محافظة أسيوط  ٢٧
  علية أبو غدير

  فئات وطني
  عمال وطني 

٢  

محافظة البحر  ٢٨
  األحمر

  حنان فاروق 
  أمل محمد جاد اهللا 

  قلفئات مست
  عمال مستقل

٢  

  محافظة الدقهلية ٢٩
  الدائرة األولي 

  )  آوتا (  

 فردوس عبد الفتاح 
   يجواهر الشر بين

  فئات وطني آوتا
  عمال وطني آوتا

٢  



 

 

  الدائرة الثانية   
  )آوتا ( 

  وجيهة التابعي 
  راقية مسعود

  فئات وطني آوتا 
  عمال وطني آوتا

٢  

  ليلي الرفاعي   دائرة عامة   
  

مرآز أجا  ١٥دائرة 
  فالح وطني 

١  

  
  :  األحزابفي    المرأةثانيا  

  استمر  وضع المرأة  في  األحزاب  المصرية  يتسم  بالضعف العام   
 .  آأول سيدة رئيس لحزب العمل ) أسمهان شكري ( السيدة تم اختيار  

 

  

  :حزب الوفد 
ة  خصوم      ين  ثالث ة ب د   منافس زب الوف ا ت ح هدت انتخاب ش

ي  رئاس م  دعل زب وه ة  ، د.  ة  الح ود  أباظ يد  .  محم س

يدة  ترشح  نفسها         د  أول س الم   والتي تع البدوي ،  إجالل س

د   ة النظام بحزب       .  علي  رئاسة  حزب الوف د أوصت لجن وق

الم   " الوفد بفصل مرشحه رئاسة الحزب  في إطار   " إجالل س

ا  ي      تصفية الحسابات لقرار خوضها انتخابات الحزب الداخلية أم د في إشارة إل م أقطاب الوف

ة الئحة النظام األساسي للحزب           الحزب بحجة مخالف ائية ب وادر النس ة الك ا  .إرهاب آاف ، آم

ة عن   ات البرلماني ي االنتخاب ي نجحت ف دة الت ة  المعارضة الوحي ن الحزب نائب تقالت م اس

 االنتخاباتحزب الوفد وهي ماجدة  النويشي بعد  قرار الحزب االنسحاب في مرحلة إعادة  

  :الحزب  الوطني  
ات      ل انتخاب ة  قبي ات االنتخابي ي المجمع يحات  ف ارت  الترش كالت   ٢٠١٠أث ن  المش د م العدي

   حداخل الحزب ،  وأدت  إلي  استقاالت جماعية بعد إعالن  نتائج الترشي

 

 

  



 

 

  : حزب التجمع

حات        ل المرش وس لتموي ي ملم ل عمل اد ح زب إليج عي الح س

اد   الحزب تنظيم معرض للسلع       حيث قرر اتح دمي ب النساء التق

عف    را لض حات نظ دعم المرش ده ل يص عائ رة وتخص المعم

ة للحمالت   ة الالزم وارد المالي وفير الم ي ت ات الحزب ف إمكاني

 االنتخابية

  
  :ومجلس  الدولة    المرأةثالثا 

الذي رفضت في مجلس الدولة  إلى أن آانت المفاجأة مناصب قاضيات سيدة في ٤٢يوجد  حاليًا 
مساعدين بالمجلس بعد إعالن نشره المجلس  في وظائف مندوبين المرأة جمعيته العمومية تعيين

رئيس مجلس الدولة وستة من أقدم نوابه تضمن ألول مرة السماح للراغبين  الخاص الذي يضم
نت وآا. الذين تنطبق عليهم الشروط المطلوبة للتقدم لشغل الوظائف المعلن عنها من الجنسين

 األوائل من آل آلية وأن يكون آل منهم حاصًال ١٥   اإلعالن أن يكون المتقدمون من ال شروط
من  ٤٣٣وقد تبين بعد فرز جميع الطلبات استيفاء .  على تقدير جيدًا جدًا تراآمي على األقل

 إال أن المفاجأة آانت رفض المجلس الخاص، بعد أن .من اإلناث الشروط المطلوبة١٩٣الذآور و
 المطلوب في الوظائف واعتباره مشقة على مبررًا ذلك بالمجهود المرأة تغير تشكيله، مبدأ تعيين

  المرأة
  

   المرأة في  الحياة االقتصادية: رابعا 

ين الجنسين    رصد تقرير المنتدى االقتصادي  اواة ب أخر وضع مصر     ٢٠١٠العالمي حول المس ت
ين الجنسين   ة       في التغلب على الفجوات الموجودة ب د احتلت  مصر  المرتب في مجال    ١٢١، فق

  دولة  ١٣٤من  بين   المشارآة االقتصادية والوصول للفرص

 فيما  يتعلق  بالحرية  عن وضع المرأة في  مصر    ٢٠٠٩تقرير  فريدم هاوس رأى آما 
  أنه ال تزال المرأة ممثلة تمثيال ناقصا في قوة العمل الفرص وتكافؤ االقتصادية

حصلت خريطة الفجوة االقتصادية بين الجنسين   ٢٠٠٧نتدى االقتصادي  العالمي وفقا  للمو
٪ في المؤشر المساواة  ١٠٠تمثل نسبة (٪  ٤٢: مصر على تقدير أقل من متوسط في التقرير

). ٪ االستبعاد الكامل للمرأة ٠الكاملة بين الجنسين في الحصول على الموارد ،بينما تعني نسبة 
ن هذه الخريطة تبين الحالة قبل اجتياح األزمة المالية العالمية في السوق ونالحظ مع ذلك، أ

ووفقا لمنظمة العمل الدولية، فالمرأة المهمشة هي أآثر الفئات معاناة في جميع قطاعات . العالمية
  العمل نتيجة األزمة المالية



 

 

قليلة في آل من حققت مصر والتي تعتبر واحدة من أآبر االقتصاديات في المنطقة مكاسب لقد 
المشارآة االقتصادية والتمكين السياسي، بينما يظل األداء العام للدولة من بين أسوأ األداء في 

فوفقا لبيانات البنك الدولي، هناك بعض الفروق المرتبطة بالنوع االجتماعي في . المنطقة والعالم
  :مناخ االستثمار في مصر 

أة بصورة ايجابية مع سيادة دور القانون ومكافحة يرتبط تفضيل عمل المر :مكافحة الفساد •
 . الفساد المتزايدين

تعاني الشرآات المملوآة للنساء بنسبة  :الوصول إلى األراضي والكهرباء ومستلزمات اإلنتاج• 
٪ من انقطاع الكهرباء وخسائر في المبيعات بسبب انقطاع التيار الكهربائي أآثر من  ٤٠

٪ من إجمالي المبيعات، مقارنة  ٧تفقد الشرآات المملوآة للنساء (الشرآات المملوآة للرجال 
 ) ٪ فقط في الشرآات المملوآة للرجال ٥بنسبة 

تعاني الشرآات المملوآة للنساء من قيود قانونية  :المتطلبات القانونية لبدء األعمال التجارية• 
وقتا يزيد ثمان أشهر حيث تستغرق . أآثر من تلك المفروضة على الشرآات المملوآة للرجال

باإلضافة إلى أن الشرآات المملوآة للنساء . لتسوية الخالفات بشأن المدفوعات غير المستحقة
 ٥٤أسبوع لتسوية الخالفات بشأن المدفوعات المتأخرة، وهو ما يزيد عن فترة  ٨٦تحتاج 

 .أسبوعا التي تستغرقها الشرآات المملوآة للذآور بثمانية أشهر

الشرآات المملوآة للنساء في مصر لديها مشكالت أقل فيما يتعلق بتنظيم العمالة  :تنظيم العمل• 
 . وهو ما يعني قدرتهن ورغبتهن في العمل مع االلتزام الدقيق بالهيكل التنظيمي للعمالة في البلد

ثمة تصور خاطئ شائع بأن الشرآات المملوآة للنساء هي أعمال صغيرة بعدد  :حجم األعمال• 
فقط من الشرآات المملوآة لنساء % ٨فهناك . ومع ذلك، هذا ليس هو الحال. الموظفين قليل من

٪ من الشرآات المملوآة  ٣٠في القطاع الرسمي هي شرآات صغيرة، في حين أن أآثر من 
في مصر تصل نسبة الشرآات . موظفا ٢٥٠لنساء هي شرآات آبرى يعمل بها أآثر من 

في حين يملك الرجال نسبة . الشرآات التي تمتلكها رجال شرآات أآبر من% ٥المملوآة لنساء 
أآبر من شرآات األعمال الصغيرة؛ ويمتلك الجنسين تقريبا نفس النسبة من الشرآات متوسطة 

٪، وهي نسبة أقل من  ٤٠وتصل نسبة الشرآات الخاصة المملوآة لنساء حوالي . الحجم
  .٪ ٦٠الشرآات المملوآة للرجال والتي تصل إلى 

  صول  للعدالة والحرية  الشخصية  والمساواة  في الفرص  الو

علي الرغم من الجهود المبذولة من اجل تحسين أوضاع المرأة المصرية ، إال أن الواقع  حمل 
شيئا آخر ، فلقد  أحرزت مصر تقدم ضئيل في أوضاع المرأة  ، فيما  يتعلق بالوصول إلي 

فرص ، وفقا لما رصدته المنظمات الدولية ،  فقد العدالة والحرية الشخصية والمساواة في ال
 ١٣٤الذي شمل  ٢٠١٠العالمي حول المساواة بين الجنسين رصد تقرير المنتدى االقتصادي 

دولة تأخر وضع مصر في التغلب على الفجوات الموجودة بين الجنسين، حيث جاءت في 
على  ١٣هي المرتبة بين دول العالم، واحتلت مصر آذلك مكانة متأخرة و ١٢٥المرتبة 



 

 

المستوى اإلقليمي الذي تصدره في التغلب على الفجوات بين الجنسين وسبق مصر إسرائيل 
واإلمارات العربية المتحدة ومن ثم الكويت وتونس والبحرين وموريتانيا ولبنان وقطر والجزائر 

  واألردن وعمان وسوريا

في الحصول على  ١١٠رتبة آان تصنيف مصر في المؤشرات الفرعية آاآلتي ، وفي المو
في الصحة ومتوسط العمر، والدخل المرتفع؛ جاءت مصر ضمن  ٥٢التعليم، و في المرتبة 

  .في التمكين السياسي ١٢٥في المرتبة . الدول ذات الدخل المتوسط المنخفض
، ١٧٩من أصل  ١١٦، جاءت مصر في المرتبة رقم ٢٠٠٨ووفقا لمؤشر التنمية البشرية لعام 

  في الفئة المتوسطة من حيث التنمية البشرية مما يضعها
  
  

  
  

وق عدد السيدات          ٢٠١٠وفقا لتوقعات الهرم السكاني عام  إن عدد الرجال سوف يف في مصر ف
ين   ة ب ة العمري ي المرحل ي    ٤٤-٠ف ال ف دد الرج وق ع اء سوف يف دد النس ين أن ع ي ح نة، ف س

ين   ك      ٨٠-٤٥المرحلة العمرية ب د عن ذل ا يزي ا وم ا  . عام اك     آم يوضح انحراف المؤشر أن هن
م من النساء       (عبء المسنين الذين يعولهم أفراد آخرين  الين ه ر من المسنين المع ). فالجزء األآب

ة       ز المشارآة الوظيفي يم وتعزي ويشير هذا إلى أن نتائج تطوير السياسة، وال سيما في مجال التعل
ة       ) للفتيات والنساء ( تتأخر لبضع سنوات في مؤشرات التنمي دة أسباب   س ة لع ان  ) ١: (الكلي طغي

طغيان اإلناث في  ) ٢(مقارنة بالفئات العمرية نفسها بين النساء، و) من حيث العدد(نسبة الذآور 
باإلضافة إلى . الفئات العمرية الكبيرة التي تتسم استجاباتها الستراتيجيات التنمية بأنها أقل مرونة

رد   وا مط هد نم ع أن نش ا أن نتوق ه يمكنن ك، فإن د   ذل ق أش ع تطبي ى م د، حت دالت الموالي ي مع ا ف
ة الخصبة في قاعدة             ر من المجموعات العمري دد الكبي د النسل، نظرا للع السياسات حزًما لتحدي

ر      : فعلى سبيل المثال(الهرم مقارنة مع من يكبرونهم في السن  د النسل غي دو سياسات تحدي قد تب
 فعالة حتى وإن آان لها تأثير حقيقي في الواقع

 
 
  



 

 

  :تقرير فريدم هاوس   التغييرات  في وضع المرأة  في  مصر خل خمس  سنوات  آالتالي رصد
  

 ٢٠٠٩ ٢٠٠٤نتائج
 ٢.٨٣.٠عدم التمييز وإمكانية اللجوء للقضاء
 ٢.٨٢.٩االستقاللية واألمن والحرية الشخصية
 ٢.٨٢.٩الحرية االقتصادية وتكافؤ الفرص
 ٢.٧٢.٧الحقوق السياسية والصوت المدني
 ٢.٤٢.٦الحقوق االجتماعية والثقافية

  
رأة الفلسطينية   تحت             ان وضع الم ر،  ف اييس التي وضعها التقري ا للمق ه وفق جدير بالذآر ان
الد المغرب  العربي               رأة  في ب ا احتلت الم رأة المصرية  بينم االحتالل   أفضل  من وضع الم

  .حقوقها   أفضل الدول تقدما في مجال  حقوق  المرأة  علي 
  

  تعليم الفتيات   

ة     ال اتفاقي ن إدخ الرغم م ية ب اهج الدراس ي المن اواة ف وقي والمس نهج الحق ة الم ي الحكوم م تتبن ل
رأة        ز  ضد الم ع أشكال التميي اء جمي حقوق  الطفل ببعض المناهج إال انه لم يتم تناول اتفاقية إلغ

وقي        وم الحق اك  تضارب  في المفه ذلك هن اهج ، آ يم       بتلك المن ة التعل ة لمرحل اهج التعليمي بالمن
ائن استهالآي         ٢٠٠٨األساسي  رأة آك ة للم ي استمرار الصورة النمطي وي عل و  يؤآد هذا المحت

ة  ال  المنزلي ط "اليصلح  إال  لألعم ة فق ال  "  دور األم أو المعلم و صانع األعم ا  الرجل فه أم
  الكبير  خارج المنزل

ا أن   تراتيجي  آم ات أو االس ة السياس من  ات التعليمي م تتض ة     ل ة أو رعاي ة  للحماي رامج  آافي ب
تقبلهن           حية بمس تم التض ي ي ات الالت ة الفتي رب وخاص ين للتس ربين أو المعرض ذ المتس التالمي

ا ل   ية المنخفضة ، فوفق تويات المعيش ر  ذات المس ي األس ي خاصة ف نشء  التعليم ح  ال ائج مس نت
ي         الذي  أجراه مرآز  المعلو   ٢٠١٠والشباب   وزراء  إل رار  بمجلس  ال اذ  الق مات ودعم اتخ

يم  ،      ٢أن هناك أآثر من  اث  % ٨٠مليون نشء متسربين من التعل نهم إن ا     م ذه األسر وفق ، وه
در ب   ة تق رية الوطني ة البش ارير التنمي اك    %٤٨لتق ه هن ا  ان ر المصرية ، آم الي األس ن أجم م

ة مثل الطب البشري والهندسة خالل الخمس    تراجعا في عدد الطالبات الملتحقات بالكليات العملي
  سنوات األخيرة 

يم بوظائف  و ال التعل ل بمج ي سوق العم اء ف وظيفي للنس رم ال دة اله اع قاع رغم من اتس ي ال عل
ن   ر  م كلن  أآث ن ال يش ة  إال  إنه اتذة الجامع ذلك أس ات وآ ة %  ٢٠المعلم ز القيادي ن المراآ م

 داخل مؤسساتهم التربوية  

 

  



 

 

  عمل المرأة 

ة  ففي تتمثل معاناة المرأة من التمييز في األجر علي  أساس النوع ، ين  الت بداي نخفض األجر    عي ي
امال  حرمان للعمال فضال عن نظيره عن األساسي للعامالت  مناصب  شغل  أو الترقي  من  تالع

 بسبب وقت أي في العمل تترك أن يمكن مؤقتة عمالة أساس أنهن ية و التعامل معهن  علىفإشرا
ابيدوره الي سرة،ألا داخل ا  اإلنج ي  وأيضا  وبالت ي  الترق امالت  من  حقهن ف تحرم الع

ع     رافية ، م غل المناصب اإلش ن  يش نح  لم ي تم وافز  الت ر والح ي األج ادة ف ي زي الحصول عل
ة  ،  فضال     استمرار حرمان العامالت الزراعيات وعامالت الخدمة المنزلية من الحماية  القانوني

  .ماية من التحرش  الجنسي  في أماآن العملعن غياب الح

  إضرابات  واعتصامات 
ام ،  ذي    آل هذا أدي إلي مشارآة قوية  للمرأة  في االعتصامات واإلضرابات  هذا الع وصفه  ال

  .البعض بأنه عام االعتصامات  والسيما  في النصف األول  منه 

ة والهجرة أن    قد و وي العامل ة خالل     أآد تقرير صادر عن وزارة الق حاالت االحتجاجات العمالي
ن    ي م هر  األول ة أش غ   ٢٠١٠الثالث ا   ٢٠بل ام به ة ق ل  ٩حال ة  آالف عام اهرة  وعامل ي الق ف

حالة احتجاج في شرآات القطاع الخاص       ١٥،منها  والشرقية والغربية والمنوفية واإلسكندرية 
ت ا بلغ ا  ٥  ،فيم ال الع اع األعم ات قط ي منش االت ف اج ح ي احتج ة م وأت ي مقدم الممرضات ف
  االحتجاجات

  :أوضاع المصريات بالخارج 

ات      د  تصدر زواج الفتي ذري ،  وق ل ج ال ح ارج  ب ي الخ اء ف ة  النس كالية  حماي تمرت  إش اس
ا     المصريات من أجانب أو عرب المشهد ،  فقد طالعتنا  الصحف بخبر عن   فتاة مصرية عمره

  نيجيرياثالثة  عشر عاما  تزوجت من حاآما سابقا ب

وق  ا ضاعت حق ه  آم ا ، رفض أهل ة عشر عام ذ ثماني وفي من مصرية  تزوجت من سعودي ت
  استخراج شهادة وفاة له حتى ال تتمكن الزوجة من الحصول علي ميراثها من ثروته

ك     وقد   تعددت  حوادث  العنف ضد  المصريات في الغرب في ظل  اضطهاد المسلمين ومن ذل
  .ل سيدة مصرية في بريطانيا حادثة اغتصاب ومحاولة  قت

  
    المرأةد ض العنف

رأة      إن العنف ضد الم ع  أشكاله   بسبب وجود فجوة بين الوضع الحقيقي والقانوني للمرأة، ف بجمي
ك    ال يزال يحدث على أرض الواقع، حتى وإن تم التغاضي عنه في الوثائق الرسمية وخاصة، ذل

ذي يمارسه       العنف الذي يمارسه األزواج تجاه زوجاتهم والم ا العنف ال تمثل في الضرب، وأيًض
ل إشكالية  . اآلباء ضد بناتهم فيما يتعلق بجرائم الشرف ا أن   ، آما أن االغتصاب يمث التحرش  آم

ه   الجنسي اب   . يمثل مشكلة ألن القانون ال يعرف التحرش الجنسي وال يحدد طرق إلثبات وفي غي



 

 

يس سهال    هذه التعريفات، يكون إثبات التحرش الجنسي أو هتك   ا نفس     . العرض ل ا تطبق هن آم
  .الصعوبات في التحقيق واإلثبات آما هو الحال في حاالت االغتصاب

  
  :جرائم التحرش الجنسي  أوال 

  
ان         د من األحي تصدرت جريمة التحرش الجنسي مظاهر العنف المجتمعي والتي بلغت في العدي

  ةإلى تحرش جماعي السيما في األعياد والتجمعات االحتفالي
  

دة           ا  الصحف بع د طالعتن دارس فق ات الم ومن  الالفت هذا العام انتشار التحرش الجنسي  بطالب
ن    ات أو التحرش به دارس  للتحرش بالفتي ام  الم باب  اقتح ن الش دد م ة  ع ار حول  محاول أخب

  بالفعل داخل المدارس من  قبل  الزمالء أو المعلمين
اجهة  والتي  تبنت  مشروع  المرآز  المصري لحقوق  العديد من  الجهات   للمووقد  تصدت      

  .المرأة 
  :فعلي المستوي  القانوني    

  
ة التحرش    علي   وافقت لجنة االقتراحات  والشكاوي  بمجلس الشعب   انون لمواجه مشروع ق

  للجنة التشريعية الجنسي المقدم من النائبة جورجيت قليني وتمت إحالته
  

ا   ت  آم ة ٢٣أعلن ة حقوقي ه   منظم ت في انون مناهضة العنف الجنسي  طالب عن مشروع  ق
اب            ات  تحت ب انون العقوب ك في ق ي  االغتصاب  والتحرش  وإدراج ذل ة  عل بتشديد العقوب

 العنف الجنسي 
  

  :مستوي الحمالت األمنيةوعلي 
ة التحرش في مختلف المحافظات وأسفرت             ة  لمواجه نها وزارة  الداخلي ة  تش هناك  حمالت أمني

  القبض علي المئات من المتحرشين عن 
  

  :وعلي  المستوي  الفني 
  ٦٧٨تم  تقديم  أول فيلم سينمائي  يناقش قضية التحرش  هو  فيلم  

  
   :وعلي  المستوي الديني  

اف د     ر األوق ة  في  وزي ي الحديث عن        . آما حثت  وزارة األوقاف ممثل دعاة  إل زوق ال حمدي  زق
ا    ،    ظاهرة التحرش من  فوق المنابر الي م وقد رصد   المرآز  المصري لحقوق المرأة   من إجم

من إجمالي عدد جرائم العنف  ضد     %  ٧١.٤جريمة  بنسبة  ٩٣٣  نشر  في الجرائم في  مصر 
 المرأة 

  
  :جرائم  العنف األسري ثانيا  

ادت         ر من  جرائم  العنف األسري حيث   أف  %٣٣ نسبة  يحتل العنف  الزوجي المساحة  األآب
ات  من  وقت  في تعرضن أنهن النساء من ل، أو  أو الصفع،  أو للضرب،  األوق  من  شكل  أي الرآ



 

 

ى  الجسدي العنف أشكال د  عل ابق، والجدول   أو الحالي  زوجهن  ي الي يوضح نسبة    الس  النساء  الت
ل  من  )النفسي  أو الجنسي، الجسدي، أو( للعنف تعرضن الالتي حاليا المتزوجات  زوج أحدث  قب

  .٢٠٠٥لعام والصحي الديموغرافي المسح االجتماعية واالقتصادية، للخصائص وفقا
  " يتم  المسح  آل عشرة  سنوات "  مالحظة   
  

 ٧٢.٦رصد مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة نسبة العنف المنزلي وصلت إلى وقد 
بنسبة وتمثلت  أشكال العنف في الضرب , حيث أحتل المرآز األول من أجمالي الشكاوى %

 ١٨.٩ق بنسبة  قوالقهر واغتصاب الحقو% ٣٢.١والتعرض للسب والقذف بنسبة %  ٦٦.٧
  %    ١٥.٧والطرد من منزل الزوجي بنسبة %
  
رصد   ٢٠١٠في  ال يلقي  العنف األسري  اهتماما  إعالميا  ،  و وبالرغم من  ذلك  ،  

جريمة  ١٤٠ رائم في  مصر  المرآز  المصري لحقوق المرأة  من  إجمالي  ما نشر   عن الج
  والذي  أتي في المرتبة  الثانية  بعد  جرائم  التحرش  الجنسي  %١٠.٧بنسبة 

دم            وانين الرادعة ، تق ق سن الق ة ظاهرة العنف األسري عن طري دين  "وفي محاولة لمواجه حم
ة النساء من العنف األسري      "الصباحي  انون لحماي . د  بحسب   عضو مجلس الشعب بمشروع ق

انون من      ما  ١٩جدة العدلي مديرة مرآز النديم لعالج وتأهيل ضحايا العنف ، يتكون مشروع الق
ا            مادة وتقوم فلسفته علي مشارآة ه يوم زداد وطأت ذي ت المجتمع في مناهضة العنف األسري ال

  بعد يوم 

  :جرائم االغتصابثالثا  

ام      ل  ع م يحم اء  ول ق النس ب بح رائم االغتصاب ترتك ت ج وادث   ٢٠١٠مازال ي ح ا ف تراجع
ومي        حيث    ، االغتصاب التي  تغتال حياة النساء   ة صادرة عن المرآز الق آشفت دراسة حديث

رة "للبحوث االجتماعية والجنائية عن حدوث  ا    في م  االغتصاب  في جرائم  " طف ى أن م صر، إل
بة     وي نس ل س مية ال يمث ائيا بصورة رس ده إحص تم رص وادث، وأن%  ٥ي ن الح االت  م الح

ا    األخرى ال يتم التوصل إليها إما لعدم اإلبالغ أو أن الجريمة وقعت من احد أقارب المجني عليه
ار ا الوصمة والع ا خوف تم عليه تم التك ة في ا طفل ي عليه ة أو أن المجن د يلحق بكاف ذي ق راد  ال أف

سنة وان   40 سنة إلى ٢٥األسرة وتشير اإلحصائيات إلى أن أعمار المغتصبين تتراوح ما بين 
زواج وان        %  ٧٠ م ال م يسبق له نهم من العزاب ل ال   %  ٥٢م ون في أعم ة، ونسبة    يعمل حرفي

وبلغت نسبة ..غرفتين منهم يعيشون في غرفة أو%  ٤٢وان %  ٣٤األمية بين الجناة تصل إلى 
 % ٣٣والفردي  % ١٦وهم أشخاص ال تربطهم صداقة والثنائي %  ٤٣ب الجماعي االغتصا
ي ارتكاب   % ٧٤ويؤآد   من الجناة أن انعدام التواجد األمني في العديد من المناطق شجعهم عل

 .إلى أن المجني عليها آانت مريضة نفسيا فال تدري بما يحدث لها%  ٦.٢الجرائم وأشار 

ة بشبكة إسالم اون      حايا االغتصاب  وفي خطوة جديدة لمساعدة ض   أطلقت الصفحات االجتماعي
ات      اندة لضحايا االنتهاآ دعم والمس ديم ال ي تق دف إل ت ته ي االنترن ة عل ذة  تفاعلي ن أول ناف الي

حايا االغتصاب     ادي ض م ن ت اس اث تح ن اإلن ية م االت     الجنس دد ح ادة  ع ظ  زي ن المالح وم
  رس من قبل المدرسين  اغتصاب األطفال ،وآذلك االغتصاب في المدا



 

 

من إجمالي  الجرائم التي تم   ٢٠١٠وقد  رصدت إحصائيات المرآز  المصري لحقوق المرأة   
د        % ٧.٥جريمة اغتصاب  بنسبة   ٩٨النشر  عنها  حدوث    ة  بع ة  الثالث د أتت في المرتب وق

  جرائم  التحرش الجنسي  والعنف  األسري  

  :جرائم الشرفرابعا  

ة الدراسة عن أن         آشفت دراسة حد ة والجنائي ومي للبحوث االجتماعي ة للمرآز الق من  % ٧٠يث
زوج أو األب أو األخ     جرائم الشرف لم تقع في حالة تلبس وإنما ان ال اعتمد علي ارتكبها سواء آ

  علي الشائعات وهمسات الجيران واألصدقاء

ين     جريمة   ٨٤رصدت إحصائيات المرآز  المصري لحقوق المرأة حدوث   وقد   شرف من  ب
رأة     %٦.٤الجرائم  التي  تم  النشر  عنها  بنسبة   من  إجمالي  عدد  جرائم  العنف ضد  الم

.  

  :العنف من طرف امني   جرائم  ا  خامس 

هتك العرض   , رصدت العديد من تقارير المنظمات الحقوقية تزايد ظاهرة التهديد بهتك العرض 
د أ       ا يع ام الشرطة وهو م وع من           فعليا في أقس ذا الن يما في ضوء عدم شيوع ه ر ال س مر خطي

  التعذيب من قبل ،  أيضا ظاهرة احتجاز النساء رهائن أثناء البحث عن المطلوبين أمنيا

ام      ذا الع الم  ه ي اإلع ورة  ف ي  المنش ف األمن رائم العن دد  ج غ  ع د بل بة   ٢٩وق ة بنس جريم
٢.٢%.  

  :العنف  النفسيجرائم   سادسا 

ي المسح حول  باك  ف ز س ه مرآ ام ب ذي ق اء وال اهرة العنف ضد النس اع " ظ اري االجتم مستش
ل واإلدارة  ار " والتخطيط والتحلي ارت  الزوجي، العنف حول انتش بةأش ي  نس اء إل من النس

 من  لشكل  بتعرضهن % ٦١ النساء  ثلثي  من  يقرب  ما وأفاد ؛%٦٢.٦  النفسي للعنف التعرض
 ما أقر آما .قبل الزوج من للسب التعرض هيئة على معظمه جاء اللفظي/ المعنوي  العنف أشكال
  زوجاته النفسي إلى العنف أشكال من ما شكال وجهوا بأنهم رجال خمسة آل من أربعة من يقرب

ام     ن ع ره  خالل النصف األول م م نش ذي ت رأة ال الي نسب العنف ضد الم كل الت ويوضح الش
٢٠١٠  

  



 

 

  
  ١شكل رقم 

م نشره  خالل النصف           يو ذي  ت رأة  ال ضح الرسم البياني السابق أشكال العنف الموجه ضد الم
ام    و      "  ٢٠١٠األول من ع ة شهر يوني ي نهاي اير إل ة شهر ين الي جرائم      " من بداي غ أجم حيث بل

  جريمة  ٥٣٧العنف الموجهة ضد المرأة خالل تلك الفترة 
ك العنف   % ٤٩.٨التي احتلت نسبة  وجاء علي قمة هذا العنف حوادث التحرش الجنسي وتلي ذل

، ثم جرائم الشرف  %١٠.٥، وجاء االغتصاب في المرآز الثالث بنسبة %١٣.٢األسري بنسبة 
  %١.٨وأخيرا العنف المؤسسي بنسبة % ٢.٥ثم العنف من جانب أمني بنسبة % ٧.٩بنسبة 

  
  ٢٠١٠ام ويوضح الشكل التالي نسب العنف ضد المرأة خالل النصف الثاني  من ع

  
  ٢شكل رقم 

  "٢٠١٠من بداية شهر يوليو حتي نهاية شهر ديسمبر "  ٢٠١٠وشهد النصف الثاني من عام 



 

 

ذه     ٨٤٤أجمالي أشكال العنف الموجه ضد المرأة  ، واحتل التحرش الجنسي الترتيب األول من ه
اني العنف األ    %٤٨.٥٨األشكال بنسبة  ، وجاء في   %٨.٠٥سري بنسبة   ، وآان في المرآز الث

بة     رف بنس رائم الش رائم االغتصاب وج ن ج ال م ث آ ز الثال اء  % ٤.٨المرآ ا ، وج ل منهم لك
  %١.٤٢، وأخيرا العنف المؤسسي بنسبة % ١.٧٧العنف من جانب أمني بنسبة 

  :استخدام  النساء  آوقود للفتنة الطائفية  

ك في       شهد هذا  العام  اختفاء  عدد من الفتيات المس  بعض استغالل  ذل د حاول ال يحيات ، وق
ا شحاتة زوجة          اء  آاميلي ه مع اختف ي ذروت إشعال نيران الفتنة الطائفية ، وقد وصل األمر إل

اظرات وسجال في الصحف       آاهن دير مواس  ،  وقد تمثلت ردود الفعل في مظاهرات ومن
ة  الم المختلف ائل اإلع ا  . ووس ان  الط ن  االحتق ة م ادت حال د  س بب  فق ة األقصر بس ئفي مدين

اء             ر اختف دلعت  االحتجاجات الغاضبة في اإلسماعيلية  اث ا ان اتين مسيحيتين ،  آم اختفاء فت
لم ،      فتاة مسيحية  وظهورها  بعد ذلك  لتؤآد أنها أشهرت  إسالمها  وستتزوج من  شاب مس

ن  المحافظات    د م ي العدي هد ف ذا المش رر ه د  تك د إوق ذي  يع ر  ال اء  ،  األم ن  صح اختف
اء    نهن  أشهرهن وف د م ة لع از الكنيس ع احتج يما  م انون  ، الس الف للق ات مخ قصري  للفتي
وال      ددت  األق ي تع حاتة الت ا  ش ا  ، وآاميلي ة  عن مكانه م تفصح  الكنيس ي ل طنطين  الت قس

وق      ز  المصري لحق ي  رفض  المرآ د عل ع  التأآي ا ، وم ول  اختفاءه رأةح اء    الم لالختف
تم من حشد  ومظاهرات      ال ا ي قصري  للسيدات  والقيد  علي  حرية  العقيدة  لهن  ، إال أن م

ه    اني في عشرات  ال يعد سوي استخدام للقضية  ألسباب سياسية وطائفية ، في الوقت الذي  تع
اء وأمهات الشوارع    " اآلالف من الفتيات المقيمات في الشارع  ازلهن    " أبن أو من سقطت من

  .العراء عرضه لكافة أنواع االنتهاآات اإلنسانية والجنسية والمؤسسية من البقاء في

  نشرت  في  الصحف  ياالختفاء التمن حوادث  اوقد رصد   المرآز  عدد             

  ختان اإلناث 
ائج            اث إال أن نت ان اإلن ادة خت ة لممارسة  ع بالرغم من األضرار الصحية والنفسية واالجتماعي

رون  إن    %   ٦٤اتضح من خالله أن  ٢٠١٠ء في مصر مسح الشباب والنش ة المسح ي من عين
ذي           اتهن األمر ال ان بن ي خت د من األسر إل ختان اإلناث شيء  ضروري، فضال عن لجوء العدي

ن       ان له راء الخت اء أج ال أثن اث األطف اة بعض اإلن ي وف ذه   . أدي إل راء ه ة إج رم الحكوم وتج
  .سالممارسة وتعاقب آل من يقوم بها بالحب

وقد أآد محمد فريد منسق مشروع اإلعالم  للصحة في وزارة الصحة إن بيانات المسح الصحي   
ي       اث إل ان اإلن اء لخت ة األطب اع ممارس ن ارتف فت ع كاني آش بة ال  % ٧٧الس ت النس ا آان بينم

ام % ٥٥تتجاوز  ي ع ة الطب،  ١٩٩٥ف ي آلي ة ف ذه العملي دريس إجراء ه ه ال يجري ت م أن رغ
اء ال  دد األطب و  وع ة ه ذه العملي رون ه ي    ٢٠٠٠ذين يج ت الصحف  ف ب  ، وزال   ٢٠١٠طبي

ن       رغم م ي ال ك  عل ن  وذل ان له ات  الخت راء عملي ر إج وفين  اث ات  ت ن  فتي ار ع ا بأخب تطالعن
 الجهود  المبذولة  لمناهضة  هذه  العادة

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  االتجار بالبشر 
زوا      ازال ال ج الصيفي والمؤقت من القضايا     تتعدد أشكال االتجار بالفتيات والنساء في مصر فم

المؤرقة في المجتمع المصري آما أن تصدير العمالة المنزلية بال ضمانات حقيقية يشكل مصدر  
ه وبال     فيمن مصادر االتجار فضال على العمالة المنزلية في الداخل  ر أمن ظل ظروف عمل غي

  ضمانات

ادرة خط المشورة األسرية      آشف تقرير للمجلس القومي للطفولة واألمومة الخاص بخطوقد   مب
ه في     ١٦٠٢١ ة عمل و    ٢٠٠٩أغسطس   ١٣أنه ورد للخط منذ بداي  ٢٤٢عدد   ٢٠١٠حتي يوني

ات تحت السن في          زويج الفتي ورطين في ت أذونين مت بالغا عن زواج أطفال منها بالغات عن م
  محافظات وقري معينة

مجلس الشعب نهائيا  ةوافقمومن  الخطوات الجيدة  التي اتخذت  ف سبيل مواجهة الظاهرة  
علي مشروع قانون مكافحة االتجار ، وضع القانون عقوبات لالتجار بالبشر السجن المشدد ال 

ألف  ٢٠٠ألًفا وال تجاوز  ٥٠سنة وغرامة ال تقل عن  ٢٠سنوات وال يزيد علي  ٧يقل عن 
ول حملة وطنية آما دشنت السيدة  سوزان مبارك خالل افتتاح منتدى األقصر الدولي أ  .جنيه

   ٢٠١٣وحتي  يناير     ٢٠١١لمناهضة االتجار بالبشر يتم  تنفيذها من  يناير 
  

 أحوال  شخصية  

ى من    ٨شهدت محاآم األحوال الشخصية في القاهرة خالل الشهور الـ    ا في    ٢٠١٠األول تراجع
ع، من   قضايا الطالق التي تقيمها الزوجات ضد أزواجهن، في الوقت الذي زادت فيه قضايا   الخل

انيرى   رة بزن ات األس ن نياب االت  . خالل إحصائية صادرة ع ع ح ن تراج فت اإلحصائية ع آش
ة لشؤون األسرة،        اهرة الكلي ات جنوب الق الطالق أمام وقائع الزواج، وذلك من خالل دوائر نياب

ة     ٥تبين أن هناك حالة طالق أمام آل  رة الجمالي زواج في دائ  حاالت زواج، وقد بلغت حاالت ال
  .حالة ١٢٨١٠لشؤون األسرة 

دخول صغيرة في حضانة     شهد هذا العام أحكاما خاصة باألحوال الشخصية ألول مرة منها قد و
ي ا المتزوجة من شخص أجنب ه . أمه اة، وأحقيت د الحي ى قي ة عل ا للطفل الرغم  من وجود عم ب

العم  أآ         ة الخاصة ب ارير األمني ات والتق ه نشاطات   قانونًا في حضانتها  إال أن التحري دت أن ل
  .سياسية محظورة، وتتردد الشرطة على مسكنه يوما بعد اآلخر فتقرر ضم  الطفلة لألم 

  
ائق       آما دير مصلحة وث ة وم ر الداخلي دم     ألزمت محكمة القضاء اإلداري وزي السفر والهجرة بع

ة أن             ي طلب أزواجهن أآدت المحكم اء عل نعهن من السفر بن سحب جواز سفر الزوجات وم
ًا ال تمس،       الدست ًا طبيعي ا حق ة الشخصية واعتبره ل الحري ة       ور آف ل حق الهجرة الدائم ا آف آم

  .والمؤقتة إلي الخارج
  
  
  



 

 

  
  مشاريع  قوانين خاصة بالمرأة 

ان   شهد هذا العام التقدم ببعض مشاريع القوانين  الخاصة  بالمرأة  علي متلف المستويات ،  آ
  :أهمها  

  
  :آة في االنتخاباتعلي  الصعيد السياسي والمشار_١
  

ات ،    قدم المجلس القومي للمرأة مشروع قانون لمواجهة العنف والبلطجة في االنتخاب
د     أبرز مالمح هذا المشروع تشديد العقوبة على أعمال البلطجة أمام اللجان والتي تع

  .أهم وأآبر التحديات التي تواجه النساء
  

ى مجلسي الشعب والشورى مشر  ة إل ا أحالت الحكوم ديلآم د بتع انون جدي  وع ق
   جداول الدوائر االنتخابية للشورى

  
ة ت المحلية ليتضمن تخصيص آو اإلدارةتعديل قانون آما أن هناك مطالب بضرورة  

 الطريق الصحيح لتفعيل دورها وتمكينها ىخطوة عل داخل المحليات يعد للمرأة
  

  :علي مستوي األحوال الشخصية _٢
ام     أحالت وزارة العدل إلي اللجنة   ديل بعض األحك الوزارية بمجلس الوزراء مشروعا لتع

 ٢٠٠٠لسنة )١(رقم  نالخاصة بإجراءات التقاضي في المنازعات األسرية الواردة بالقانو
ي         تالمنظم ألوضاع وإجراءا دا لعرضه عل التقاضي في مسائل األحوال الشخصية تمهي

 .مجلسي الشعب والشورى 
ر الحاضنة      يناقش المجلس القومي للمرأة حاليا   ة غي أمين المسكن للمطلق مشروع قانون لت

  من خالل مشارآة الرجل في تدبيره أو بإنشاء صندوق تأمين لهذا الغرض
د د   ة والمجالس        . أآ ة للشئون القانوني ر الدول د شهاب وزي ة أ مفي م    نالنيابي دل ل وزارة الع

ر المسلمين       انون األحوال الشخصية لغي ة حتي    ترفع الصياغة النهائية لمشروع ق للحكوم
راره   ه وإق ور تلقي ه ف ي أن يًرا إل داده، مش ة مختصة بإع ي آلفت لجن ن مجلس  اآلن الت م

  .الوزراء سيوضع علي أولويات األجندة التشريعية للبرلمان المقبل
 قال خليل مصطفي المستشار القانوني لوزارة األسرة والسكان إن قانون األسرة الذي تعده 

دأت في صياغة   الوزارة حالًيا سيلغي قانو  ن األحوال الشخصية، مشيًرا إلي أن الوزارة ب
 .القانون بالتشاور مع الجمعيات األهلية

دت   ل     ١١أع ل مح امًال يح رة متك انون أس روع ق رأة مش وق الم ة بحق ة معني ة أهلي جمعي
أجر ويرفض مصطلح       األحوال الشخصية يتضمن احتساب قانون رأة ب ي للم العمل المنزل

روة المشترآة    عتبارها تمثل دخًال قوميًاالمرأة العاطلة با من هذا العمل، وآذلك حساب الث
ا         للزوجين والتي تكونت ألي منهما أثناء ة امتالآه ي آيفي ا عل اق بينهم تم االتف زواج، وي ال

 .ونسبة آليهما
 



 

 

  :علي مستوي التحرش الجنسي وهتك  العرض _٣
ر    ي اقت ة     احوافقت لجنة االقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب عل انون لمواجه بمشروع ق

ت     ي وتم ت قلين ة جورجي ن النائب دم م ي المق رش الجنس هالتح ريعية إحالت ة التش  ، للجن
ره من      الجنس اآلخر    يتضمن عقوبة بالحبس سنة وغرامة ألف جنيه لكل من تحرش بغي

هدون  ارات الصريحة أو   إرادت اللفظ بالعب ة أو ب اللمس أو المالحق واء ب ات أو  س التلميح
ق االتصال السلكي أو    بالصور ة    الجنسية الخادشة للحياء أو عن طري الالسلكي، وبالعقوب

 .آالف جنيه لكل من تحرش بطفل ٥بالحبس عامين وغرامة ال تقل عن 
يتناول  تعد المجموعة الوزارية حاليا مشروع قانون تمهيدا لعرضه علي مجلس الوزراء 

المؤبد بل واإلعدام  لي عقوبة السجنلتصل إ تغليظ العقوبات علي جرائم التحرش الجنسي 
 باإلآراه هخاصة في حاالت االختطاف والمواقع

ق      23 أعلنتآما   ا يتعل ات فيم انون العقوب جمعية نسائية عن مشروع قانون جديد لتعديل ق
العنف واد   ب ع الم ي جمي اء ف ال والنس ين الرج اواة ب تهدف ضمان المس الجنسي حيث يس
 آشفت نولة درويش ــ رئيس مؤسسة المرأة الجديدة ــ فيباالعتداءات الجنسية و الخاصة

وق الشخصية أمس عن عزم المنظمات           ادرة المصرية للحق ر المب المؤتمر الذي عقد بمق
ديم وق    لتق ومي لحق س الق ل المجل ة المتخصصة مث الس القومي ي المج روع إل نص المش

  والطفولة واألمومة اإلنسان والمرأة

  علي مستوي العنف األسري_٤

عضو مجلس الشعب بمشروع قانون لحماية النساء من العنف "حمدين الصباحي "قدم ت
 ج وتأهيل ضحايا العنف الماجدة العدلي مديرة مرآز النديم لع. د  بحسب  األسري

  :علي  مستوي المواريث_٥

م      انون رق ام الق  ٧٧أعدت اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة مقترحا بتعديل بعض أحك
را أو أنثي من خالل إضافة        ١٩٤٣لسنة  ان ذآ بشأن المواريث لترسيخ حق الوارث سواء آ

رقم    دة ب ي     ٤٩مادة جدي انون تنص عل ي الق ل عن سنة آل من         " إل دة ال تق الحبس م يعاقب ب
ة نصيبه         ليم احد الورث آانت أعيان الترآة أو بعضها تحت يده وامتنع دون وجه حق عن تس

ل        ٦مدة ال تقل عن  وتكون العقوبة بالحبس. الشرعي ة ال تق د عن سنة وغرام أشهر وال تزي
ده        ١٠٠٠عن  ة أو بعضها تحت ي ان الترآ جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين آل من آانت أعي

  .باتفاق الورثة وامتنع بغير حق عن تسليم آل وارث نصيبه في ريعها

  :الضمان االجتماعي  _٦
ن م    وزراء م س ال ريعية بمجل ة التش انون انتهت اللجن روع ق ة لمش ديالت النهائي ة التع  ناقش

ة ي صورته النهائي اعي ف ي مجلسي الشعب والشورى   ، الضمان االجتم دا لعرضها عل تمهي
ي  ، دال    ٦٠ تضمنت تلك التعديالت خفض سن استحقاق معاشات الضمان لكبار السن إل  سنة ب

 عاما  ٤٥ إلي  خاصة المعيلة التي لم تتزوج  والمرأة ،٦٥ من
 



 

 

  :عربالق زواج المصريات من توثي _٧
انون          روع ق عب بمش س الش و مجل ب  عض ام حبي ة ابتس دمت النائب ق زواج لتق توثي

 المصريات من عرب

  :المسئولية الطبية _٨

ة     انون المسئولية الطبي ذي    وافقت لجنة الصحة بمجلس الشعب علي مادتين من مشروع ق وال
اك ظروف معيشية      أةيقضي بإجهاض المر   ة    إذا ثبت أن هن أو   صعبة أو ثبوت تشوه األجن

  دون استكمال حملها إصابة األم بأمراض تحول
  
رأة       _٩ ين الرجل والم انون يساوي ب تقدم المجلس القومي للمرأة إلي مجلس الوزراء بمشروع ق

  .في عقوبة الزنا
 

  :عمليات التلقيح الصناعي وأطفال األنابيب_١٠

يح      ح بماوافقت لجنة الصحة بمجلس الشعب علي اقتر ات التلق انون بشان تنظيم عملي شروع ق
  حبيبالصناعي وأطفال األنابيب المقدم من النائبة ابتسام 

  :إثبات النسب _١١

ل              وع لتحلي ي الخض اء عل ر اآلب انون يجب روع ق ة بمش ل قويط د خلي ب محم دم النائ تق
ي      ات النسب إل  ١٥الحامض النووي إلثبات نسب األطفال خاصة بعض ارتفاع قضايا إثب

 .ف قضية آال
  
 

  :مشاريع قوانين للمرأة العاملة _ ١٢
  

رأة    حسين مجاور  طالب  رئيس اتحاد العمال خالل المؤتمر العربي المشترك لممثالت الم
بوضع تشريع عربي موحد يحمي حقوق المرأة في العمل وتعميق     العاملة وشباب العمال

 .واالجتماعي مشارآتها في العمل النقابي
  
  :للمرأة العاملة مشاريع قوانين  _١٣
  

رأة    حسين مجاور  طالب  رئيس اتحاد العمال خالل المؤتمر العربي المشترك لممثالت الم
بوضع تشريع عربي موحد يحمي حقوق المرأة في العمل وتعميق     العاملة وشباب العمال

 .واالجتماعي مشارآتها في العمل النقابي
 
 
 



 

 

  قوانين تم  إقرارها 

  علي قانون مكافحة االتجار بالبشر بصفة نهائيةوافق مجلس الشعب  
  أقر مجلس الشورى قانون التأمينات والمعاشات الجديد من حيث المبدأ  
  حددت الالئحة التنفيذية لقانون الطفل عددا من اإلجراءات إلنهاء ظاهرة أطفال بال نسب 
د   ر أآ اعي التضامن  وزي انون أن االجتم اعي الضمان  ق د االجتم يبدأ  الجدي ه س  لأو في تطبيق

   ٢٠١١ يناير

  فتاوى المرأة 
 

ام   اء أن ع نوي الصادر عن دار اإلفت ر الس وى  ٤٦٥، عن إصدار ٢٠١٠آشف التقري ف فت أل
ة    « ة، وإلكتروني ر اإلنترنت  (مكتوبة، وشفهية، وهاتفي اوى    » )عب ر أن الفت شملت   أوضح التقري

ي ي    بعض القضايا المعاصرة الت م الشرع ف ل حك رأة مث م الم وع ال«ته د ن ين، وضع تحدي جن
دخول      د ال ة بع وق المطلق زوج وحق اح زوجة    البويضة المخصبة في رحم الزوجة بعد وفاة ال ونك

ام     ذا الع رأة رئاسة     جواز  األب غير المدخول بها، ومن أهم  الفتاوى  التي  شهدها ه ولى  الم ت
   وآذلك شرعية تزويج المرأة  البالغة نفسها. الدولة

  
اوى التي   ل ا  والزالت الفت اوي          تمث ا  فت ا  موجودة  ومن  بينه دين اإلسالمي مع رأة  ولل ة للم هان

ي        اوى الت ن  الفت ا م احة  وغيره ي الس ري  عل رة أخ ور م ادت  للظه ي ع ر  الت إرضاع الكبي
    تنتقص  من حق  المرأة  وآرامتها

  
  

  :المدني عالمرأة في اإلعالم و دور المجتم
  

ومية ، والمستقلة ، المعارضة وآذلك عبر خالل رصد أخبار المرأة في مختلف الجرائد الق
االنترنت آان هناك تعامًال ايجابيا مع قضايا المرأة  السيما في مقاالت الرأي ، وبشكل خاص 
قضايا المرأة في مواقع صنع القرار آما في قضية تولي المرأة القضاء والتي آتب فيها المثقفين 

  ا يتعلق بحقهن في مواطنة آاملة غير  منقوصةوالنخبة لتفنيد أي محاولة للنيل من النساء فيم

لبية   التي عالميةالإمعالجات العديد من الهناك آانت من ذلك وبالرغم  ا    تكرس النظرة الس وهو م
ات مصطلحات            ابعين لالنتخاب ان واضحًا في استخدام بعض محرري صفحات السياسة والمت آ

در   ومعارك حريمي " خناقة ستات "وعناوين سلبية وسطحية مثل وغيرها من المرادفات التي ته
  من مشارآة المرأة في العمل العام

 المرأة تمكينالعمل على في  فقد تجلي دوره   م٢٠١٠المجتمع المدني خالل عام أما عن 
الجمعيات األهلية  جهود تنسيق خالل من وذلك ، االجتماعية مشارآتها درجة ورفع سياسًيا

سائية منها في العمل علي قضية المرأة في القضاء والتي ومؤسسات المجتمع المدني السيما الن
تناولها الجميع ضمن أجندته الحقوقية نفذ فيها العديد من األنشطة التي تدعم حق المرأة في تولي 



 

 

االحتجاجية ، والمقابالت الحية مع  تمنصب القضاء من خالل الندوات ، والدراسات ، والوقفا
  .انتباه المجتمع إلى القضية والعمل على توجيه  المستشارين ،

  
من خالل  للمرأة النمطية الصور إزالة ضرورة إلى لفت االنتباه ىعمل المجتمع المدني علوقد 

رصد المعالجات اإلعالمية السلبية من خالل تقارير ودراسات وأبحاث صادرة عن طريق 
 التي الخاصة عالميةاإل المبادرات تشجيعوآذلك  .والمؤتمرات الندوات وعقدالتوعية المستمرة 

 وآافة والمسموعة والمكتوبة المرئية اإلعالم وسائل في حقوقها وتعزز المرأة لصالح تعمل
 في ودورها للمرأة االيجابية الصور لإلعالميين وإبراز النظر بهدف توجيه.أشكال االتصال

  .صورتها وتشويه المرأة لعدم استغال وآذلك مجتمعها تنمية في المشارآة
 

 حتى وتدريبهم وإعدادهم النسائية الكوادر من وثالث ثاني صف ناءلبعمل المجتمع المدني آما  
  .القرارات باتخاذ األول الصف نساء أو رجال سواء يستأثر ال
  

  



 

 

  

رأة    ايا الم الم  لقض اول اإلع ا عن تن ة   أم وم الكاريكاتوري ا الرس ر ت عنه ي عب ة والت المختلف
  فكانت  آالتالي 

  

  

  



 

 

 صيات التو

  :التشريعات علي مستوي أوال 

آما . من أجل تحسين تنفيذ وتطبيق التشريعات الحاليةة العمل النظام القضائي تعزيز وتقوي 
 هممكينوتالموظفين في مكتب تسوية المنازعات األسرية في محاآم األسرة ينبغي تدريب 

  .الخالفاتبتسوية بفعالية قومون بحيث ي
حقوق اإلنسان عامة  وحقوق  المرأة  آجزء ال يتجزأ  من  العمل علي نشر مبادئ  وقيم 

  حقوق  اإلنسان  
حتى ال جريمة مخلة بالشرف، واعتباره   العنف المنزليسرعة إصدار  قانون  لمواجهة  

سوابق ال سجلعلى  ةفيعمال العنإدراج تلك األمقبولة آقاعدة اجتماعية، بما في ذلك  تكون
حوادث العنف المنزلي، يمكن عندئذ أن تستخدم لحفظ سجل خالل من و. لمرتكبها جنائيةال

مع  تالزوجة عن حقوقها وتصالح تنازلتحتى لو (ضد هؤالء األفراد في حالة التكرار 
مشددة آما هو الحال مع  على العنف العائلي  أن تكون العقوباتآذلك، ينبغي ). زوجها

من شأنه أن يعزز فكرة أن الزوج  لذياالتي يرتكبها أحد أقرباء الضحية،  جرائم االغتصاب
القبول االجتماعي لالنضباط آسبب آما أن . هازوجته ومصالحرفاهية حماية بهو المكلف 

بدائل للعقاب الحالي ألعمال ، آما أنه ينبغي البحث عن للعنف ضد المرأة يحتاج إلى تغيير
اعات عمل مختلفة، عادة التأهيل، وسإبدائل وقد تشمل ال. العنف آشكل من أشكال االنضباط

حظر  وأعلى رخص القيادة وبطاقات الهوية، أو السجل التجاري،  تفرضأو من خالل قيود 
 .السفر، أو تولي مناصب قيادية

وحدات خاصة داخل إنشاء وينبغي . التدريب على النهج المناسب للتعامل مع العنف المنزلي 
. رائم المتصلة بالعنف المنزليعن الجرائم الجنسية والج البالغاتتلقى لمراآز الشرطة 

مسؤولية ضابطات  بأن تتولى بما يسمحاإلجراءات ضرورة تغيير  وعالوة على ذلك، 
. المقابالت في مناطق خاصة وأن تجرىالتحرش الجنسي أو ضحايا االغتصاب، التحقيق في 

كفل تدريب في مكتب المدعي العام ينبغي أن ت تتملتحقيقات التي بالنسبة لباإلضافة إلى ذلك، 
وضع معايير لتحديد  يضا منال بد أ. مقابلة الضحايا في البيت أو في المستشفىلموظفات 

من قانون العقوبات،  ١٧، بموجب المادة مخففة فيهاالظروف التي يمكن للقضاة فرض أحكام 
 . حاليا متروك للسلطة التقديرية للقضاة منفردين أن الحكمحيث 

 ،باإلضافة إلى ذلك. دلة وتجريم التحرش الجنسيأف وسن قانون جديد ينص على تعري 
 وفقاعن الحوادث فور حدوثها،  صياغة تقاريرالشارع سلطة أن يمنح الضباط في ينبغي 

  .ضباط المرور آما يفعللنماذج معدة مسبقا، تماما 
من خالل روابط بناءة  ويتم تكوينهاالعنف الموجه ضد المرأة  تتعامل مع ةمنسق إنشاء وحدة 
ين الشرطة والمدعين العامين، ومقدمي الرعاية الصحية والمنظمات غير الحكومية، وقادة ب

نظام يشمل جميع أن يتم من خالل وبالتالي، فإن إنشاء آلية اإلحالة يمكن . المجتمعات المحلية
) المجلس القومي للمرأة، والوزارات والمنظمات غير الحكومية، الخ(أصحاب المصلحة 

وأخيرا، ينبغي أن . الستجابة لالحتياجات المختلفة للنساء من ضحايا العنفويمكن تحسين ا
وضع إجراءات جديدة لتشغيل مالجئ تتضمن مراعاة الفوارق بين الجنسين في جميع  يتم



 

 

مستويات اإلدارة والمأوى، وتتيح للمرأة إيجاد حلول طويلة األجل، وضمان توافر األطباء 
 .نفاتالنفسيين في مالجئ النساء المع

أخذ مشروعات القوانين المقدمة من المجتمع المدني بعين  االعتبار ومناقشتها مناقشة جادة  
 .القرارها في  البرلمان  

طويلة األجل لتوفير فرص للتغيير ومستدامة، مبادرة طالق إوزارة التربية والتعليم على  
 ا يتعلق بأدوار الجنسيندارة المدرسة والمعلمين فيمإوالتحول في المواقف والممارسات من 

هذا سيساعد بدوره على حصول المرأة على التعليم العالي . مع تطوير  المناهج الدراسية
تحديد دون التمييز بين أدوار بناء على النوع االجتماعي  وقيام المسئولين في التعليم ب

الحصول  سيكون بإمكانهمالثغرات في السوق وبذل جهود متضافرة لتدريب وتثقيف المرأة، 
  .على مهارات العمل الالزمة لسد هذه الثغرات

في مكان العمل لجميع أرباب العمل  اشرط فيجب أن تكون دور الحضانةبيئة العمل، تحسين  
عدد معين من الموظفين، والتي تمكن أصحاب العمل أن تكون شرطا يعتمد على بدال من 

لمرأة على أن يكون حصول اك، ينبغي عالوة على ذل. الحالياللتفاف على القانون من احاليا 
المرأة بسبب االلتزامات  يوظفونبعض أصحاب العمل ال خاصة وأن فرص العمل أسهل 

يتعين على الحكومة تشجيع مشارآة المرأة آما . في المستقبل التي يمكن أن تقع عليهاالعائلية 
غير  -ام من أهميتهعلى الرغ- تقديم القروض الصغيرة، والتي بتوسيع طريقةفي قوة العمل 

تشجيع المرأة على تنظيم المشاريع، إن . طبق على المرأةنت وعادة ماتعميم العلى  ةقادر
وتسهيل الوصول إلى إنشاء األعمال التجارية من شأنه أيضا أن يساعد على التخفيف من 

  حدة ارتفاع نسبة البطالة لدى النساء المتعلمات تعليما عاليا
معظم النساء ف. عتماد تشريعات قانونية للتصدي للتحرش الجنسيالحكومة المصرية اعلى  
خلق بيئة توفر لكل  ي، وأول خطوة لتعزيز المساواة بين الجنسين هيومًيا عانين من التحرشت

  على السير بحرية في الشوارعفيها من الرجال والنساء 

  :  السياسيعلي المستوي ثانيا  

صنع القرار وتعميم  تجربة الكوتا لتشمل آافة إلغاء التمييز ضد المرأة  في مواقع   
  المجالس المنتخبة في  اتحادات  طالبية  وعمالية إلي نقابات وروابط المجالس التمثيلية  

المنظمات غير و، اتوالدولي اتوالعربي اتالمصريالتنسيق واالشتراك مع البرلمانيات  
ول األعمال ذات الصلة، ن وضع جدايوتحس وهو ما من شأنه تعزيزالحكومية المحلية 

إذا آان للمرأة أن تشارك بنشاط في المجاالت ف. وبناء القدرات وآسب التأييد الالزم
عضاء في األحزاب األ٪ من  ٢٥تمثل ما ال يقل عن فينبغي أن المدنية والسياسية، 

  . النقابات العمالية، والنقابات المهنيةفي قوائم المرشحين  والسياسية، 
ضمان صحة ونزاهة لاالنتخابات تحت إشراف هيئات مستقلة  تكونضرورة أن  

المرأة غالبا ما تكون الضحية األولى للعنف االنتخابي، وتواجه تحديات ف. االنتخابات
 آثيرة عند الترشح للمناصب

ئة        داث تنش امل وأح ي الش وات لإلصالح السياس اذ خط ا باتخ ام الكوت ط نظ ضرورة رب
 .آة النسائية لمساندة التعديالت التشريعيةسياسية مواتية وتفعيل دور الحر



 

 

بية           ة النس اب بالقائم بح االنتخ ية ليص وق السياس رة الحق انون مباش ديل ق ي تع ل عل العم
ن   ل ع بة ال تق روطة بضمان نس الي  % ٣٠المش س الشعب الح ي مجل ه إل اء وتقديم للنس

 .للدراسة والتشريع
رأة آقضية م    ية للم ارآة السياس ع قضية المش ل م ة والنظر التعام اجتمعي ى  إليه اعل  أنه

 قضية فئوية أو قضية رفاهية
ة        ة المختلف ات  ( تنظيم حملة لفتح الحوار مع اإلطراف المعني  –أحزاب سياسية    –جمعي

ل آل اإلطراف     ) إعالميين  –نقابات  رأة وتحمي حول قضايا تفعيل المشارآة السياسية للم
 .مسئوليتها مع تكامل أدوار هذه األطراف

ع مستوي مشارآتها    العمل ع  لي التزام األحزاب بتفعيل وتوسيع مشارآة النساء في   ورف
ين     ن ب ا وم ي قوائمه اء عل ي للنس د أدن يح ح زام بترش ذلك االلت ة وآ ي المناصب القيادي ف
ار          ع اختي ًا م ا ومالي يا وتنظيمي حات سياس ة للمرش اندة المالئم ديم المس ع تق حيها م مرش

 ).لتاريخ السياسي، الشعبية الكفاءة، ا( المرشحات علي أساس 
ا بشكل             ة حله ات ومحاول رأة في االنتخاب تقبال شكاوى الم تشكيل لجنة عمل  خاصة الس

 .سريع مع األجهزة المعنية
المرأة            ة ب وانين الخاص روعات الق ة مش ي مناقش اء ف ن النس عة م ات واس راك قطاع إش

 .هاوعرضها علي النساء بمختلف فئاتهن إلبداء رأيهن فيها قبل صدور
اني         عبي والبرلم ة الش الس المنتخب وات المج وير أداء عض ين وتط ي تحس د عل التأآي

 واستمرار التواصل مع القواعد الشعبية لتأآيد ثقة المجتمع فيهن
وير      ين وتط ي تحس د عل توي   التأآي ي المس حات عل اني   أداء المرش عبي والبرلم الش

 . تمع فيهنالشعبية لتأآيد ثقة المج واستمرار التواصل مع القواعد

  :علي مستوي اإلعالم  ثالثا 

التعامل  مع قضايا المرأة آجزء ال يتجزأ من قضايا المجتمع  ، وتوخي الدقة وإتباع  
 مواثيق الشرف المهني فيما يتعلق بالنشر 

تعزيز المساواة بين الجنسين مسألة آتاب السيناريوهات والمخرجين والفنانين في تشجيع  
عمال الفنية التي تهدف إلى تغيير أدوار الجنسين والصور النمطية من خالل تطوير األ

 للمرأة التي تمثل أآثر دقة لهم بدال من إدامة أية تحيزات تجاه قدرات المرأة 

  

  

  

  

  


