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مقدمة

أطلقت الدولة املرصية تحت نظام عبد الفتاح السييس عدة مبادرات واسرتاتيجيات 
للحد من التمييز والعنف ضد املرأة، كان أولها االسرتاتيجية الوطنية ملناهضة العنف 
ضد املرأة 2015-2020 الصادرة عن املركز القومي للمرأة يف أواخر عام 2014، التي 
قدمت تدابري عملية للحد من العنف ضد املرأة من خالل إجراءات للوقاية، والحامية، 
للمرأة  القومي  املركز  أصدر   ،2017 عام  ويف  القانونية.1  واملالحقة  والتدخالت، 
كذلك االسرتاتيجية الوطنية لتمكني املرأة املرصية 2030، والتي تناولت سبل متكني 
املرأة سياسيًا واقتصاديًا واجتامعيًا، وكذلك حاميتها من العنف.2 وبينام اعرتفت تلك 
االسرتاتيجيتني بوجود أوجه قصور ومتييز ضد املرأة يف الحياة العملية، دعت أيًضا 
لتحسني وتنقيح القوانني الخاصة بالعنف ضد املرأة. من ناحية أخري، كان قد احتفى 
من  املرأة  بحامية  الخاصة  الوطنية  والترشيعات  بالقوانني  للمرأة  القومي  املجلس 
مبرشوع  املرصي  الربملان  تقدم  كام   3.2020 عام  صادر  له  تقرير  يف  العنف  جرائم 
قانون موحد لألحوال الشخصية، أدانته  300 منظمة نسوية ومنظامت حقوقية مرصية 
أخرى كونه يتبنى "فلسفة ازدرائية بحق املرأة املرصية"،4 يأيت ذلك يف إطار عدة 
حمالت من جانب مؤسسات حقوق النساء املرصية لتمرير قانون أحوال شخصية مدين 
يكفل املساواة بني النساء والرجال، وكذلك حملة "مي تو" عىل الفضاء اإللكرتوين 
عجز  عىل  الضوء  وتسليطهم  اليومية،  العنف  أشكال  من  النساء  تعانيه  مبا  للتنديد 

القوانني وجهات إنفاذ القانون عن حامية من النساء من العنف. 

يف إطار تلك الجهود، تقدم الجبهة املرصية لحقوق اإلنسان اسرتاتيجية مقرتحة 
للقضاء عىل التمييز والعنف ضد املرأة يف القانون املرصي، وتغطى اإلسرتاتيجية 
خمس محاور أساسية، نتناول يف املحور األول قوانني األحوال الشخصية واملرياث، 
يأيت  ثم  املرأة،  ضد  العنف  مبناهضة  الخاصة  القوانني  الثاين  املحور  ويستعرض 
املحور الثالث ليناقش مقرتحات تتعلق بالصحة العامة والجنسية واإلنجابية، ويتناول 
املحور الرابع القوانني املنظمة ألوضاع النساء بالسجون ومقرات االحتجاز، يف حني 

يتمحور الخامس حول القوانني الخاصة مبجتمع امليم. 

https://2u.pw/JOCsvk  ،2022 اإلسرتاتيجية الوطنية ملناهضة العنف ضد املرأة 2015-2020، املجلس القومي للمرأة، نوفمرب  1
https://2u.pw/EeXPRj ،2022 االسرتاتيجية الوطنية لتمكني املرأة املرصية 2030، املجلس القومي للمرأة، نوفمرب  2

https://2u.pw/1jjFSv ،2020 ،3   حامية املرأة من جرائم العنف يف القوانني والترشيعات الوطنية، املجلس القومي للمرأة
منظامت حقوقية مرصية مستقلة،  نرفض قانون القرون الوسطي لألحوال الشخصية لعصفه بحقوق النساء يف مرص، الجبهة   4

 /https://egyptianfront.org/ar/2021/03/personal-status-law  2021، املرصية، مارس
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المنهجية

تهدف تلك اإلسرتاتيجية إىل تقديم مقرتحات ملناهضة العنف والتمييز ضد املرأة 
أوجه  ودراسة  العميق  الفحص  خالل  من  وذلك  الوطنية  والقوانني  الترشيعات  يف 
القصور يف القوانني، وكذلك استعراض القوانني التي متيز بشكل مبارش ضد النساء. 
اإلجراءات  وقانون  العقوبات،  قانون  من  كل  تحليل  تم  االسرتاتيجية  هذه  إطار  فقي 
الشخصية  بالحريات  املتعلقة  القوانني  وكافة  الشخصية،  األحوال  وقوانني  الجنائية، 
واملساحات املتقاطعة بني حقوق املرأة واألقليات، وكذلك قانون تنظيم السجون و 
ما يخص عملية إصدار األحكام واإلجراءات اإلصالحية ودعم الضحايا ومساعدتهن، كذلك 
العاملني  القانونيني  الخرباء  من  محامني/ات   6 استشارة  عىل  االسرتاتيجية  اعتمدت 
بقضايا املرأة وسؤالهم عن القوانني التمييزية فيام يخص الثامنية محاور التي ترتكز 

عليها االسرتاتيجية.
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 التزامات مصر بموجب
َولّي القانون الدُّ

اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة )سيداو( التمييز ضد  تعرف 
املرأة يف املادة األوىل بأنه:

الجنس  أساس  على  يتم  تقييد  أو  استبعاد  أو  تفرقة  "أي 
ويكون من آثاره أو أغراضه، توهني أو إحباط االعرتاف للمرأة 
بحقوق اإلنسان والحريات األساسية يف امليادين السياسية 
واالقتصادية واالجتماعية والثقافية واملدنية أو يف أي ميدان 
آخر، أو توهني أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها 

لها، برصف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس املساواة 
بينها وبني الرجل". 

وجاءت املادة 2 من االتفاقية لتؤكد عىل أهمية وضع آليات وقوانني داخل الدول 
ضد  التمييز  أشكال  كافة  عىل  القضاء  عىل  للعمل  االتفاقية  عىل  املوقعة  األعضاء 
املحلية.  القوانني  أو  الوطنية  دساتريها  يف  سواء  االتفاقية  بنود  وتنفيذ  املرأة، 
وقد وقعت مرص عىل اتفاقية سيداو يف عام 1980، وتم التصديق عليها عام 1981، 
يف حني تحفظت عىل 4 مواد، منها املادة 2، وكان نص تحفظها "إن جمهورية مرص 
العربية عىل استعداد لتنفيذ ما جاء يف فقرات هذه املادة برشط أال يتعارض ذلك 
مع الرشيعة اإلسالمية"، وبذلك فإن مرص اتخذت من الرشيعة اإلسالمية ذريعة لتقنني 
التمييز ضد املرأة، خاصة فيام يخص مسائل األحوال الشخصية من زواج وطالق ومرياث 

وحضانة األطفال.

يخص  فيام  واملرأة  الرجل  بني  املساواة  نفسها  االتفاقية  من   16 املادة  وتضمن 
اتخاذ جميع  األطراف عىل  الدول  العائلية، وتحث  بالزواج والعالقات  األمور املتعلقة 
التدابري املناسبة للقضاء عىل التمييز ضد املرأة يف كافة األمور املتعلقة بالزواج. 
وحددت عدة بنود واضحة تخص كل ما يتعلق بأحوال الزواج حال عقده وفسخه وكذلك 
مصلحة  يراعي  مبا  املتساوية  وحقوقهام  الزواج  عن  الناتجة  األطفال  يخص  فيام 
األطفال أواًل. وكذلك نصت املادة عىل حرية املرأة أن تقرر اإلنجاب من عدمه وكذلك 
كل ما يخص عدد األطفال والفرتات الزمنية بينهام وطريقة اإلنجاب، وكفلت املادة ذات 
الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، مبا يف ذلك الحق يف اختيار اسم األرسة واملهنة 
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ونوع العمل، وأيًضا نفس الحقوق لكال الزوجني فيام يتعلق مبلكية وحيازة املمتلكات 
َويّل الخاص  واإلرشاف عليها وإدارتها والتمتع بها والترصف فيها. كام ينص العهد الدُّ
بالحقوق السياسية واملدنية يف املادة 23 منه البند الرابع عىل مساواة الحقوق 

بني املرأة والرجل عند الزواج وخالله وعند االنفصال:

الزوجني  حقوق  تساوى  لكفالة  املناسبة  التدابري  العهد  هذا  يف  األطراف  الدول  "تتخذ 
وواجباتهما لدى الزتوج وخالل قيام الزواج ولدى انحالله، وىف حالة االنحالل يتوجب اتخاذ 

تدابري لكفالة الحماية الرضورية لألوالد يف حالة وجودهم".

وقد تحفظت مرص عىل املادة 16 من اتفاقية سيداو أيًضا وكان تحفظها أيًضا يتعلق 
بالرشيعة اإلسالمية واألديان الساموية املعرتف بها وحدها يف الدستور املرصي، 

وكان نص تحفظها:

بالزواج  املتعلقة  األمور  كافة  يف  بالرجل  املرأة  مساواة  بشأن   ١٦ املادة  نص  على  "التحفظ 
وعالقات األرسة أثناء الزواج وعند فسخه دون إخالل بما تكفله الرشيعة اإلسالمية للزوجة 
تقوم  ملا  مراعاة  وذلك  بينهما  العادل  التوازن  يحقق  بما  الزوج  لحقوق  مقابلة  من حقوق 
عليه العالقات الزوجية يف مرص من قدسية مستمدة من العقائد الدينية الراسخة اليت ال 
التقابل  يجوز االرتياب فيها، واعتباراً ألن من أهم األسس اليت تقوم عليها هذه العالقات 
بني الحقوق والواجبات على نحو من التكامل الذي يحقق املساواة الحقيقية بني الزوجني 
ال مظاهر املساواة الشكلية اليت ال تحقق للزوجة مصلحة نافعة من الزواج بقدر ما تثقل 

كاهلها بالقيود…".

حرية  وكذلك  َوليّة،  الدُّ املعاهدات  يف  ُمصانة  الشخصية  والحياة  امللبس  وحرية 
َويّل خاصة  اختيار أي ملبس كجزء من مظاهر أي دين، فتنص املادة 17 من العهد الدُّ
لتدخل يف  أو غري قانوين،  "ال يجوز تعريض أي شخص، عىل نحو تعسفي  أنه  عىل 
أو مراسالته، وال ألي حمالت غري قانونية متس  بيته  أو  أو شؤون أرسته  خصوصياته 
رشفه أو سمعته. وعىل أنه من حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل 

َويّل عىل أنه أو املساس". كام تؤكد املادة 18 من العهد الدُّ

"لكل إنسان حق يف حرية الفكر والوجدان والدين. ويشمل ذلك حريته يف أن يدين بدين ما، 
وحريته يف اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته يف إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة 

الشعائر واملمارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام املأل أو على حدة".

َويّل العريف، واعتربته لجنة  الدُّ القانون  النساء من مبادئ  العنف ضد  ويعد حظر 
سيداو  لجنة  عرفت  وقد  املرأة.  ضد  التمييز  أشكال  من  شكاًل  املتحدة  باألمم  سيداو 
يف التوصية العامة َرقَم 19 العنف ضد املرأة بأنه "العنف املوجه ضد املرأة بسبب 
كونها امرأة أو العنف الذي ميس املرأة عىل نحو جائر". وتؤكد ذات التوصية عىل أن 
اتفاقية سيداو تنطبق عىل العنف الذي ترتكبه السلطات وموظفي الدولة أيًضا، وهو 
َويّل العمومي لحقوق اإلنسان. ويف  يعد خرقًا اللتزامات الدولة مبوجب القانون الدُّ
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التوصية العامة 35 للجنة سيداو، تقول اللجنة أن العنف ضد املرأة يتضمن "األفعال 
وأوجه التقصري التي يقصد منها أو يحتمل أن تسبب الوفاة أو الرضر البدين أو الجنيس 
أو النفيس أو االقتصادي أو املعاناة للمرأة، أو أن تفيض إىل ذلك، والتهديد بتلك 

األفعال، والتحرش، واإلكراه، والحرمان التعسفي من الحرية".5

التوصية العامة َرقَم 35 بشأن العنف الجنساين ضد املرأة، الصادر تحديثًا للتوصية العامة َرقَم 19، اللجنة املعنية بالقضاء عىل   5
https://cutt.ly/gNoKMHu ،2017 ،التمييز ضد املرأة
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محاور اإلستراتيجية

المحور األول: مقترحات تخص قوانين األحوال الشخصية 

مقترحات تخص الدستور المصري

إلغاء املادة الثانية6 والثالثة7 من الدستور املرصي اللتان . 1
مبادئ  عىل  الوطنية  القوانني  اعتامد  عىل  تنصان 

األحوال  قوانني  جميع  أن  حيث  اإلسالمية،  الرشيعة 
الشخصية من زواج وطالق ومرياث وحضانة األطفال 
متيز ضد النساء بناًء عىل أحكام الرشيعة اإلسالمية، 
أساس  عىل  متييز  بال  املواطنة  مبدأ  اعتامد  ويجب 

املنصوص  التمييز  عدم  مبدأ  مع  يتوافق  مبا  ديني، 
عليه يف املادة 53 من الدستور املرصي.8

تفعيل املادة 53 من الدستور، وذلك بإنشاء مفوضية مستقلة . 2
منصوص  هو  كام  التمييز،  أشكال  كافة  عىل  للقضاء  الالزمة  التدابري  باتخاذ  مختصة 
عليه باملقطع األخري من املادة.9 برغم مرور حوايل 9 سنوات عىل مترير الدستور 
املرصي املعدل لعام 2014، مل يتم حتى تاريخ صدور هذه االسرتاتيجية إنشاء تلك 

املفوضية.  

تعديل املادة 64 من الدستور املرصي بحيث تكفل حرية العقيدة ومامرسة الشعائر . 3

الرسمية، ومبادئ الرشيعة اإلسالمية املصدر  العربية لغتها  الدولة، واللغة  الدستور املرصي: "اإلسالم دين  املادة 2 من   6
الرئيس للترشيع

املنظمة  للترشيعات  الرئيس  املصدر  واليهود  املسيحيني  من  املرصيني  رشائع  "مبادئ  املرصي:  الدستور  من   3 املادة   7
ألحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية"

املادة 53 من الدستور املرصي: "املواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون يف الحقوق والحريات والواجبات العامة،   8
ال متييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو األصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو اإلعاقة، أو املستوى االجتامعي، 
أو االنتامء السيايس أو الجغرايف، أو ألي سبب آخر. التمييز والحض عىل الكراهية جرمية، يعاقب عليها القانون. تلتزم الدولة 

باتخاذ التدابري الالزمة للقضاء عىل كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض".
نفس املادة السابقة  9
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حرية  أن  عىل  تنص  املادة  أن  من  فبالرغم  متييز،10  دون  املواطنني  لكافة  الدينية 
إقامة  أو  املختلفة  الدينية  الشعائر  مامرسة  حرية  حددت  أنها  إال  مطلقة،  االعتقاد 
الذي  األمر  غريها،  دون  فقط  الساموية  بالديانات  دينية  مظاهر  أية  أو  عبادة  دور 
يتسبب يف انتقاص حقوق النساء من غري الديانات الثالثة بالكامل فيام يخص أحوالهن 

الشخصية.

مقترحات تخص قوانين الزواج والطالق

يف . 1 الشخصية  لألحوال  املنظمة  املواد  جمع 
إشكاليات  أحد  تعد  حيث  وموحد،  حديث  قانون 
هي  مرص  يف  الشخصية  األحوال  قوانني 
يف  وتضاربها  عليها  التعديالت  وكرثة  قدمها 

أحيان.11

التمييزية، . 2 املواد  من  الزواج  قوانني  تنقيح 
وذلك بإلغاء املواد التي تسمح للزوج بالزواج 

من أربعة.12

أن يكفل للزوجة الحق يف فسخ عقد الزواج سواسية مع الرجل، حيث يعطي القانون . 3
الحق للزوج وحده يف الطالق ما مل يتم كتابة العصمة، أي املوافقة عىل حصولها 
أخرى  من  الرجل  زواج  حال  ويف  الزواج،  عقد  يف  نفسها،  تطليق  يف  حقها  عىل 
إذا ما وقع عليها رضر مادي أو  الزوجة، يحق للمرأة طلب الطالق فقط  بدون علم 
معنوي، وبذلك ال يعد عدم رضائها كافيًا لضامن حقها يف طلب الطالق.13 كذلك يجب 
إلغاء الطالق الغيايب حيث أنه وفًقا للقانون يحق للزوج فسخ عقد الزواج غيابيًا مع 

رشط إخطار الزوجة. 14

املادة 64 من الدستور تنص عىل "حرية االعتقاد مطلقة. وحرية مامرسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة ألصحاب األديان   10
الساموية، حق ينظمه القانون".

يوجد عدة قوانني تخص الزواج والطالق واألحوال الشخصية أبرزها القانـون رقـم 25 لسنة 1920، واملرسـوم قانـون رقـم 25   11
لسنة 1929. الذي تم تعديله بالقوانني 100 لسنة 1985، وأيًضا 4 لسنة 2005 والقانون 2 لسنة 2006. كام أنه القانون رقـم 1 لسنة 
2000 يف املادة 20 منه يختص بتنظيم حاالت التطليق بالخلع، وأيًضا القانـون رقـم 10 لسنة 2004 الذي أسس محاكم األرسة، 
والقانون 11 لسنة 2004 الذي أنشأ صندوق نظام تأمني األرسة، كام يوجد عدة قرارات صادرة من وزارة العـدل ولوائح تنظيـم 

عمـل والتزامات املأذونني.
أن  املسلم  للزوج  تبيح  اإلسالمية  الرشيعة  أن  أساس  عىل  مرص  ملسلمي  به  مسموح  املرصي  القانون  يف  الزوجات  تعدد   12
يتزّوج بأكرث من واحدة يف حدود 4 زوجات، وبرشط العدل املستطاع بينهن، وبرشط القدرة عىل القيام بواجبات التعدد. د. جابر 

عبد الهادي سامل - د. محمد كامل الدين إمام، أحكام األرسة، مطابع السعدين، اإلسكندرية، 2009.
وفقا لنص املادة 11 مكرًرا من القانون َرقَم 25 لسنة 1929 املعدل بالقانون َرقَم 100 لسنة 1985  13

نص القانون َرقَم 1 لسنة 2000 يف املادة 22 عىل أنه: "مع عدم اإلخالل بحق الزوجة يف إثبات مراجعة مطلّقها لها بكافة طرق   14
اإلثبات، ال يُقبَل عند اإلنكار اّدعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما مل يُعلمها بهذه املراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستني يوًما 
ملن تحيض وتسعني يوًما ملن عدتها باألشهر من تاريخ توثيق طالقه لها، وذلك ما مل تكن حاماًل أو تقّر بعدم انقضاء عدتها 

حتى إعالنها باملراجعة".
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أن . 4 حيث  الدين،  عىل  املبني  التمييز  من  والطالق  بالزواج  الخاصة  القوانني  تحرير 
كافة  يسقط  مام  أساًسا  الثالثة  بالديانات  املؤمنني  غري  بزيجات  يعرتف  ال  القانون 
واإلسالمية  املسيحية  للطوائف  يحق  أنه  من  بالرغم  أنه  كام  بالتبعية،15  حقوقهم 
تلك  يعطي  الذي  األمر  بها،  الرسمي  االعرتاف  الحكومة  من  تطلب  أن  واليهودية 
الطوائف الحق يف أن يكون لها قوانينها الدينية التي تحكم شؤونها، إال أنه ليك 
تحصل عىل اعرتاف رسمي بها عليها أن تقدم طلباً إىل قسم الشؤون الدينية يف 

وزارة الداخلية، ومعايري القسم غري واضحة يف قَبول الطوائف املختلفة.16

يتوافق . 5 مبا  الديانات  اختالف  يخص  فيام  الزواج  عىل  قيود  يضع  القانون  فإن  كذلك 
مع الرشيعة اإلسالمية، حيث يشرتط القانون عىل الرجل غري املسلم اعتناق اإلسالم 
يك يستطيع االقرتان بامرأة مسلمة، مع أنه ال يشرتط اعتناق املرأة املسيحية أو 
اليهودية اإلسالم يك تتمكن من االقرتان برجل مسلم، وال يسمح للمرأة املسلمة 

بالزواج من رجل غري مسلم.17

مقترحات تخص قوانين الحضانة 

تأصيل حق الحضانة لألطفال لألم إال إذا خالف هذا مصلحة الطفل، مبعايري غري مرتبطة . 1
بديانة الوالدين وال جنسهام، فالقانون يف األصل يحدد حضانة األطفال عىل أساس 
"الشفقة"، أي االهتامم والعطف، وليس للدين، لذلك فإن حضانة األطفال حتى سن 
الزوجات غري  أغلب  أنه يف املامرسات فإن  إال  للقانون،18  الخامسة عرش لألم وفًقا 

املسلامت يتم سحب حضانة األطفال منهن لصالح زوجها املسلم بعد الطالق.19

اعتامد حق وصاية األبناء عىل معايري الكفاءة املادية وإعامل العقل، فوفًقا للقانون . 2
الحايل فإن الوصاية تأول لألب ومن بعده الَجّد وليس لألم.20

تعرتف املادة الثالثة من الدستور باألديان الساموية فقط، أي اإلسالم واملسيحية واليهودية  15
واملسيحية،  اإلسالم،  وهي:  الساموية؛  باألديان  إال  تعرتف  ال  مرص(  يف  العامة  الرشيعة  )وهي  اإلسالمية  للرشيعة  وفًقا   16
واليهودية. وبناًء عىل ذلك، ال يجوز أن يعرتف القانون املرصي بأية طائفة دينية، ويُسَمح ألتباعها بإقامة شعائرها وطقوسها، 
إال إذا كانت من الطوائف املسيحية أو اليهودية التي تعرتف بها الحكومة املرصية بصورة رسمية. وباإلضافة إىل رشط انتامء 
الطوائف إىل األديان الساموية، فإنه يُشرتَط يف الطوائف الدينية؛ ليك يتم االعرتاف بها يف مرص، أن تكون لها جهات قضائية 

ملية منظمة قبل صدور القانون َرقَم 462 لسنة 1955؛ أي قبل 31 ديسمرب 1955.
من نفس منطلق الرشيعة اإلسالمية املادة 2 من الدستور  17

املادة 20 من القانون َرقَم 25 لسنة 1929 الخاص بأحكام النفقة وبعض مسائل األحوال الشخصية، بعد تعديلها مبوجب القانون   18
َرقَم 100 لسنة 1985 مبوجب القانون َرقَم 4 لسنة 2005، تنظم مسائل الحضانة والوصاية عىل األطفال. 

استثناء لذلك كان يف حيثيات حكم لقضية أم غري مسلمة مطلقة من أب أشهر إسالمه، تم الحكم لصالحها عىل أساس أنها   19
مل يصدر منها قول أو فعل قد يجعل الطفلني يعتنقان ديًنا غري اإلسالم، وهو حكم ال زال يؤسس للتمييز بني النساء والرجال 
يف أمور الحضانة عىل أساس الدين: "إذ خلت األوراق مام يفيد أنه ثبت ملحكمة املوضوع بدرجتيها أن الطفلني لديهام القدرة 
عىل إعامل العقل ىف التمييز بني األديان املختلفة، كام مل يثبت أنه صدر عن املطعون ضدها األوىل من األقوال أو األفعال 
ما ينجم عنها أن يألف هذين الصغريين غري دين اإلسالم سواء كان ذلك قبل أو بعد بلوغهام هذه السن". الطعن َرقَم 15277 

لسنة 74 َجلسة 15/06/2009 س 60 ص 727 ق 121
للوالية عىل مال القارص  :"الوصاية لألب ثم للجد الصحيح إذا مل يكن األب قد اختار وصياً  1 قانون َرقَم 119 لسنة 1952  املادة   20

وعليه القيام بها وال يجوز له أن يتنحى عنها إال بإذن املحكمة".
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مقترحات تخص قانون المواريث

إلغاء أحكام قانون املواريث َرقَم 77 لسنة 1943 املستمدة من أحكام الرشيعة اإلسالمية، 
الذي مييز يف أحكام املواريث بني النساء والرجال، واعتامد قانون مواريث مدين يتبع 

مبادئ املساواة بني الجنسني يف كافة األحوال.

قانون املواريث نفسه مييز بني النساء والرجال املسلمني بشكل واضح يف تقسيم . 3
املرياث. حيث يعتمد أنصبة مختلفة بينهام اعتامًدا عىل الرشيعة دون النظر لقبول 
أو رفض أصحاب الحق. ويصل التمييز إىل حصول املرأة عىل نصف نصيبها من اإلرث 

من تركة األُب بعد وفاته حال وجود ابن ذكر. 

كام أن القانون نفسه يجعل ابناء األُب ليسوا الورثة وحدهم يف حالة كان جنسهم . 4
بأنصبة  الثانية  الدرجة  من  األقارب  معهم  الرتكه  يتشارك  لكن  "النساء"  من  جميًعا 
يف  "ذكر" واحد فإنه  أو حتى يوجد  "ذكور"  األبناء  كان جميع  يف حني  أما  مختلفة. 
تلك الحالة ال يتم تقسيم الرتكة من األب خارج األبناء لكن يحصل "الذكر" عىل ضعف 

األنثى".

مييز القانون بشكل خاص ضد النساء املسيحيات، فيشرتط اتفاق املتقاضني من غري . 5
أحد  اعرتاض  أو  الخالف  حال  يف  أما  طائفتهم،  رشيعة  استخدام  عىل  املسلمني 
املتقاضني يتم الرجوع ألحكام الرشيعة اإلسالمية بغض النظر عن ديانة املتقاضني، 
ولذلك فإن كثرًيا من النساء املسيحيات يعانني اضطهاد الذكور ضدهن وعدم االتفاق 
عىل الرشيعة الخاصة بهم خاصة يف حالة األخ واألخت يف املرياث، فريفض الذكر 
ليتحول  النساء  عن  ُرغاًم  املسلمني  لرشائع  القضية  يحيل  مام  املسيحية  الرشيعة 
االحتكام  يتم  األرثوذكس  طائفة  من  املسيحيات  أن  ثم  الذكر.  نصيب  لنصف  نصيبهن 
يف أمور أحوالهن الشخصية لنصوص الئحة األقباط األرثوذكس لسنة 1938، وهذه 
إلغاء  "للذكر مثل حظ األنثيني" يف بعض األحوال، يجب كذلك  القواعد تطبق قاعدة 
املادة 6 من قانون املواريث التي تحرم الزوجة غري املسلمة من حق املرياث إذا ما 

تزوجت لزوج مسلم.21

املادة 6 من القانون َرقَم 77 لسنة 1943: "ال توارث بني مسلم وغري مسلم. ويتوارث غري املسلمني بعضهم من بعض. واختالف   21
الدارين ال مينع من اإلرث بني املسلمني".
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 المحور الثاني: مقترحات تخص قوانين 

مناهضة العنف ضد المرأة 

إصدار قانون موحد ملكافحة العنف ضد املرأة، بحيث يشمل قضايا القتل املبني عىل . 1
النوع واالغتصاب واالنتهاك الجنيس والتحرش الجنيس واملالحقة والعنف املنزيل، 
ووفًقا ملبدأ العناية الواجبة، يجب سن ترشيعات تحمي النساء من العنف وتوفر لهن 
الرعاية الصحية النفسية والجسدية الالزمة يف أثناء كافة مراحل التقايض وبعدها.

تعديل املادة 267 من قانون العقوبات الخاصة بجرمية االغتصاب بحيث يشمل عنرصي . 2
اإلدخال واإلكراه، بغض النظر عن مدى اإلدخال، أو العضو أو األداة املستخدمة، أو ما 
ما إذا كان اغتصابًا مهبليًا أم رشجيًا أم فمويًا، حيث أن املادة السابق ذكرها تعرف 
االغتصاب عىل أنه "مواقعة أنثى بغري رضاها"، إال أن املواقعة تعرف بأنها "االتصال 
أخرى  رضائية  غري  أفعال  أية  تعد  فال  واملرأة"،  الرجل  بني  التام  الطبيعي  الجنيس 
اغتصابًا كاملساس بالعضو التناسيل للمرأة، أو وضع يشء آخر فيه، أو إيالج اإلصبع 
أو أي أداة، بل تعد هتك عرض أو رشوع يف اغتصاب، حسب القصد الجنايئ للمتهم، 
لو قام  لذلك  الذكري كامال يف املهبل،  العضو  إيالج  كذلك يشرتط يف املواقعة 
الجاين باالغتصاب الرشجي عن طريق إيالج العضو الذكري أو االغتصاب املهبيل أو 
الخلفي عن طريق اإلصبع أو أي أداة أو االغتصاب الفموي فال يكون مرتكبًا لجرمية 

اغتصاب وفًقا للقانون املرصي بل لجرمية هتك العرض.

تجريم االغتصاب الزوجي، حيث أنه وفًقا لقانون العقوبات، فإن االغتصاب الزوجي ال . 3
يٌعد اغتصابا، ويف حالة تخلل الفعل نوع من اإلكراه، فقد يتم التقايض بتهمة الرضب 
أو إن أدى إىل وفاة الضحية قد يعاقب برضب أفىض إىل موت، فالقانون يشرتط يف 
املواقعة أال تكون مرشوعة، فال تعد اغتصابًا املواقعة التي تتم بني زوج وزوجته 
دون رضاها؛ ألن الزوجة تعد حاًل له بناًء عىل عقد الزواج. ولكن لو أتاها من الخلف دون 
رضاها، فإن ذلك يعد جرمية »هتك عرض بالقوة، ألن عقد الزواج ال يسمح باالتصال 

الجنيس الخلفي. 

فإن . 4 نفسه  للقانون  وفًقا  أنه  حيث  أنثتني،  أو  رجلني  بني  الواقع  االغتصاب  تجريم 
االغتصاب بني ذكر وأنثى فقط، وما خالف هذا يتم تصنيفه "هتك عرض".

تعديل قانون التحرش بحيث ال تقرتن العقوبة بقصد املنفعة الجنسية.22. 5

تعديالت القانون َرقَم 141 لسنة 2021، الخاص بقانون العقوبات ملواجهة التحرش الجنيس، حيث نصت التعديالت عىل استبدال   22
نص املادتني »306 مكرر أ« و»306 مكرر ب« من قانون العقوبات الصادر بالقانون َرقَم 58 لسنة 1937، شددت العقوبة إذا حدثت 
واقعة التحرش الجنيس بقصد حصول الجاين من املجني عليه عىل منفعة ذات طبيعة جنسية، بحيث يعاقب بالسجن مدة ال 

تقل عن خمس سنوات، كل من تعرض للغري يف مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان األفعال املجرمة اآلتية:
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إصدار قانون للعنف املنزيل وإبطال املادة 60 من قانون العقوبات عليه، حيث أنها . 6
للزوج  مرشوع  حق  وأنه  التأديب  بنية  فعل  أنها  عىل  املنزيل  العنف  حاالت  توصف 

مبقتىض الرشيعة، وعليه فإنه ال يعاقب عليها.23

الزوج . 7 عىل  العقوبة  لتخفيف  استخدامها  وعدم  القانون  من  الزنا24  جرمية  إلغاء 
العقوبات، ففي  الرجل واملرأة من حيث  الذي يقتل زوجته، حيث مييز املرشع بني 
القانون يجرم قتل  الزنا فإن  تلبسها بجرمية  لزوجته حال  الزوج  حني يربر ويربأ قتل 
الزوجة لزوجها حال تلبسه بالجرمية نفسها، كام يضع القانون عدة رشوط تعسفية 
إلثبات زنا الزوج، يف حني أن مجرد شكوى الرجل ضد زوجته واتهامه لها بالزنا كايف 
كدليل إدانة بل ويضع املرشع حق الرجل يف العفو عن حبس زوجته يف حالة قبوله 

ورجوعها لبيت الزوجية ومعارشته.25

إلغاء تخفيف العقوبة عىل القتل بدعوى "الرشف"، فوفًقا للقانون فإن الشك يف . 8
سلوك املرأة سبب كايف لتخفيف عقوبة القتل العمد حال قتل الزوج لزوجته أو األُب 

ابنته.26

الحكومة  تراعي  لكن  الجنائية يف مرص موحدة،  العقوبات  أن  بالرغم من  فإنه 
تقدير  يف  للمحكمة  التقديرية  السلطة  حدود  ضمن  تصنف  التي  القتل،  دوافع 
العقوبة، فيكون هناك اعتبارات للقتل املسبب بالدفاع عن الرشف ولو مجرد الشك 
يؤدي لتخفيف العقوبة أو إلغائها،  كام يطبق القانون مبدأ "ال يقتل الوالد بولده"، 
وهو مبدأ مستمد من أحكام الرشيعة اإلسالمية، ووفًقا له فال يطبق حكم اإلعدام 
أثناء مشاجرة أو رَضب  ابنه، ويف حالة قتله يف  أو  ابنته  عىل أي والد حال قتله 
يتم استخدام حق التأديب لتخفيف العقوبة أو إعفاءه متاًما منها، حتى وإن كانت 

الضحية طفلة.

إلغاء جملة "التهم األخالقية" التي تستخدم للتحكم يف أجساد النساء ومالحقتهن . 9
 278 باملادة  العام"  بالطريق  فاضح  فعل  "ارتكاب  تهمة  رأسها  وعىل  قضائيًا، 
الخاصة  العقوبات  قانون  من   178 املادة  وكذلك  املرصي،27  العقوبات  قانون  من 

املادة 60 من قانون العقوبات: ال ترسى أحكام قانون العقوبات عىل كل فعل ارتكب بنية سليمة عماًل بحق مقرر مبقتىض   23
الرشيعة.

املادة 276 من قانون العقوبات قد نصت عىل التلبس بفعل الزنا كدليل من أدلة اإلثبات عىل املتهم بالزنا مع املرأة املتزوجة   24
مل تقصد التلبس الحقيقي، كام عرفته املادة 30 من قانون اإلجراءات الجنائية

تنص املادة )274( من قانون العقوبات عىل أن الزوج الذي يثبت زناه يف منزل الزوجية يعاقب بالحبس ست أشهر. ووفقا   25
لنص املادة )277( من القانون ذاته يخفف قانون العقوبات عقاب الزوج الذي يفاجئ زوجته حال تلبسها بالزنا وقتلها هي 
ورشيكها وال تطاله عقوبة القتل العمد أو الرضب املفيض للموت وعلة ذلك حسب الترشيع هو حالة الغضب واالستفزاز اللذين 

يتحكامن يف الزوج، أما لو فعلت الزوجة نفس األمر وقتلت الزوج تعاقب عن جناية قتل عمد وال تستفيد من هذا العذر. 
فدى مكدايش، إميان عومير، طارق ديلواين، أمينة خريي، جرائم الرشف... قتل عىل مقصلة الشك تحت مظلة القانون، أكتوبر   26

https://2u.pw/bVplka ،2020
املادة 278 من قانون العقوبات املرصي: "كل من فعل عالنية فعل فاضح مخل بالحياء، يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عن سنة أو   27

بغرامة ال تتجاوز 300 جنيه".
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بالقانون  والفجور"  الفسق  عىل  "التحريض  وتهم  والفجور"،28  الفسق  ب"مكافحة 
الجامعة فيام يخص وضع رشوط  الصادرة عن  القرارات  29،1961 وإلغاء  10 لسنة  َرقَم 

وضوابط للمالبس،30 مبا يتعارض مع الحريات الشخصية للنساء. 

بالدعارة، . 10 الخاص   1961 لسنة   10 َرقَم  القانون  بإلغاء  بالجنس  العمل  تجريم  إلغاء 
التحكم يف أجسادهن، ورفع اإلجراءات االحرتازية عىل  النساء يف  ملخالفته لحق 
برضورة  العقوبة  انقضاء  بعد  ملزمات  بالجنس  العامالت  تجعل  التي  الدعارة  قضايا 

وجود "ضامن ذكر" من أقارب الدرجة األوىل لها حتى يتم إخالء سبيلها.

نص قانون العقوبات املرصي يف مادته 178، عىل مكافحة الفسق والفجور، "الحبس مدة ال تزيد عىل سنتني. وبغرامة ال تقل   28
عن خمسة آالف جنيه وال تزيد عىل عرشة آالف جنيه أو بإحدى هاتني العقوبتني. لكل من صنع أو حاز بقصد االتجار أو التوزيع أو 
اإليجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعالنات أو صورا محفورة أو منقوشة أو رسومات يدوية أو 

فوتوغرافية أو إشارات رمزية. أو غري ذلك من األشياء أو الصور عامة إذا كانت منافية لآلداب العامة".
املادة 6 من قانون َرقَم 10 لسنة 61 "يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر، وال تزيد عىل ثالث سنوات كل من استغل بأيه   
وسيلة بغاء شخص أو فجوره. فإن عقوبة املدان بالتحريض عىل الفسق والفجور ال تتعدى الـ 3 سنوات. حيث تنص عىل “كل 
من أعلن بأي طريقة من طرق اإلعالن دعوة تتضمن إغراء بالفجور، أو الدعارة. أو لفت األنظار إىل ذلك، يعاقب بالحبس مدة ال 

تزيد عن ثالث سنوات، وبغرامة ال تزيد عىل مائة جنيه".
املادة 1 من قانون مكافحة الدعارة َرقَم 10 لسنة 1961، تنص عىل "كل من حرض شخًصا ذكًرا كان أو أنثى عىل ارتكاب الفجور   29
أو الدعارة أو ساعده عىل ذلك أو سهله له. وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة. 

يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة وال تزيد عىل ثالث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إىل ثالمثائة جنيه".
أصدر القرار رئيس جامعة القاهرة يف 29 سبتمرب 2015، ونص القرار عىل: "ال يُجوز لعضوات هيئة التدريس والهيئة املعاونة   30
بجميع كليات الجامعة ومعاهدها إلقاء املحارضات والدروس النظرية والعملية أو حضور املعامل أو التدريب العميل وهن 
منتقبات، وذلك حرًصا عىل التواصل مع الطالب وُحسن أداء العملية التعليمية وللمصلحة العامة". كام متنع بعض الجامعات 
املرصية الحكومية دخول الطالب ممن يرتدون الشورت أو الفيزون أو الشبشب، ويف بداية العام الدرايس الجاري، منع أمن 
القرار  ويشمل  املنرصم،  العام  منذ  الجامعة  إدارة  أصدرتها  بتعليامت  التزاًما  الفيزون،  ترتدي  طالبة  دخول  القاهرة  جامعة 

كذلك الشورت والشبشب.
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المحور الثالث: الصحة العامة والجنسية واإلنجابية

 إصدار ترشيع خاص بتجريم الختان وتغليظ عقوبته خاصة يف املناطق النائية.31. 1

تجريم زواج األطفال دون 18 عام، حيث أن جرمية زواج القارصات يف القانون مقرتنة . 2
دون  الزواج  وقع  حال  نفسه  الزواج  تجريم  دون  الفتاة،  عمر  يف  الرسمي  بالتزوير 
تزوير، سواء بشكل غري قانوين أو بعقود عرفية،32 ويجب تغليظ العقوبات عىل من 
يكذب بخصوص عمر الفتاة عند الزواج، وتغليظ كذلك العقوبات عىل كل من تورط يف 

تسجيل عقد زواج لطفلة.

تقنني اإلجهاض بسبل آمنة للنساء وفًقا إلرادتهن الحرة وإلغاء القوانني التي تعاقب . 3
ساعد  من  كل  عىل  العقوبات  أيًضا  إلغاء  وكذلك  عمًدا،  اإلجهاض  حالة  يف  النساء 

املرأة عىل اإلجهاض.33

واألب، . 4 الزواج  ملوافقة  الحاجة  دون  الطبية  العمليات  إجراء  يف  املرأة  حق  حامية 
ففيام يخص التدخالت الطبية الخاصة بجراحة الرحم واملبايض، وبالرغم من أن القانون 
والقرارات الرسمية ال يوجد بها ما يوجب موافقة الزوج أو األب عىل إجراء النساء 
لتلك الجراحات، إال أن اإلجراءات الداخلية واألعراف بني األطباء اعتمدت عىل طلب إذن 
وإقرار مكتوب من الزوج قبل التدخل الجراحي، حتى إذا كانت الحالة يف حالة خطرة.34

نصت تعديالت املادة )242 مكرر أ( من قانون العقوبات، "املعاقبة بالسجن مدة ال تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانًا   31
ألنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزيئ أو تام، أو ألحق إصابات بتلك األعضاء، ويف حالة تسبب الختان 
ا إذا أفىض هذا الفعل إىل املوت، يعاقب  يف عاهة مستدمية تصبح العقوبة السجن املشدد مدة ال تقل عن سبع سنوات، أمَّ

املتهم بالسجن املشدد مدة ال تقل عن عرش أعوام".
التعديالت تحدد أيًضا العقوبة التي تلحق بالطبيب أو من ميارس مهنة التمريض؛ إذ يسجن مدة ال تقل عن خمسة سنوات، يف   

حالة أجرى ختانًا ألنثى، وإذا تسبب الختان يف عاهة مستدمية، يعاقب بالسجن املشدد مدة ال تقل عن عرشة سنوات.
التعديالت شددت عقوبة الطبيب أو من ميارس مهنة التمريض، يف حالة أفىض الختان إىل املوت، فتصبح مواجهة السجن   

املشدد مدة ال تقل عن خمسة عرشة عاًما أمًرا حتميًا، وال تزيد املدة عن عرشين عاًما.
نصت املادة 116 مكرر من قانون الطفل َرقَم 126 لسنة 2008 الذي يضاعف العقوبة إذا ما وقعت الجرمية عىل طفل، عىل أنه:   32
"يزاد مبقدار املثل الحد األدىن للعقوبة املقررة ألي جرمية إذا وقعت من بالغ عىل طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له 
الوالية أو الوصاية عليه أو املسئول عن مالحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادماً عند من تقدم ذكرهم، و)أ( يعاقب 
بالحبس مدة ال تقل عن سنتني وبغرامة ال تقل عن عرشة آالف جنيه وال تجاوز خمسني ألف جنيه كل من استورد أو صدر أو أنتج 
أو أعد أو عرض أو طبع أو روج أو حاز أو بث أى أعامل إباحية يشارك فيها أطفال أو تتعلق باالستغالل الجنىس للطفل، ويحكم 
مبصادرة األدوات واآلالت املستخدمة ىف ارتكاب الجرمية واألموال املتحصلة منها، وغلق األماكن محل ارتكابها مدة ال تقل 

عن ستة أشهر، وذلك كله مع عدم اإلخالل بحقوق الغري وحسن النية".
الجرمية تقوم عىل افرتاض  َرقَم 95 لسنة 2003. "وإذا كانت  بالقانون  آخر تعديالته  العقوبات املرصي، حسب  33   مواد قانون 
وجود الحمل عند ارتكاب فعل اإلجهاض، فهذا يعني أنه إذا مل تكن املرأة حامالً، فال تقع الجرمية ولو كان الفاعل يعتقد أنه 
يبارش نشاطه عىل امرأة حامل وكان قصده من الفعل إسقاط حملها". ذلك أن املادة 264 من قانون العقوبات تنص رصاحًة عىل 
"أنه ال عقاب عىل الرشوع يف اإلجهاض، كام أن عدم وجود الحمل يعد من قبيل االستحالة املطلقة أو القانونية التي متنع من 
تحقق الرشوع يف الجرمية". املادة 261 "كل من أسقط عمًدا امرأة حبىل؛ بإعطائها أدوية، أو باستعامل وسائل مؤدية إىل 

ذلك، أو بداللتها عليها، سواء كان برضائها أو ال، يعاقب بالحبس".
وسم "جسد مريم ملكها" يتصدر مواقع التواصل ويعيد النقاش حول حقوق املرأة يف القانون املرصي، موقع ايرو نيوز،   34

 https://2u.pw/pwtY7i ،2022 مارس
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المحور الرابع: السجون ومقرات االحتجاز الخاصة بالنساء

إضافة فصل خاص بحقوق السيدات السجينات يف قانون تنظيم السجون َرقَم 396 . 1
لسنة 1956 لضامن احتياجات النساء الخاصة، ومبا يتوافق مع قواعد األمم املتحدة 
السجينة  حق  يكفل  أن  عىل  وذلك  بانكوك(،  )قواعد  السجينات  ملعاملة  النموذجية 
فور دخول السجن يف االتصال بأقاربها والحصول عىل املشورة القانونية والتعريف 
لتسهيل  سكنها  محل  من  االحتجاز  مكان  قرب  يف  السجينة  وحق  السجن،  بقواعد 
زيارة أهلها وأطفالها، وتوفري خدمات الرعاية الصحية الخاصة بالنساء والتي تتضمن 
الفحص الطبي حال دخول السجن، الصحة العقلية، منع االنتحار وإيذاء الذات، الوقاية 
من  عالج  برامج  به،  للمصابني  الرعاية  وتوفري  البرشية  املناعة  نقص  فريوس  من 
تعاطي املواد املؤثرة يف الحالة النفسية، وخدمات الرعاية الصحية الوقائية، يجب 
أيًضا أن ينص هذا القانون عىل حق السجينات يف توفري مقتضيات النظافة الالزمة 
لتلبية احتياجات النساء الخاصة، مبا فيها الفوط الصحية، وتوفري قواعد خاصة بأمن 
قيام  تتضمن  أن  عىل  االحتجاز،  أماكن  داخل  العنف  من  وحاميتهن  النساء  وسالمة 
عمليات التفتيش بشكل يحفظ كرامتهن، وقواعد تنظم استخدام أدوات تقييد الحرية، 
وأن تتم أساليب العقاب بشكل يحمي السجينات الحوامل والنساء الاليت برفقتهن 
أطفال رضع، ووضع وسائل للشكوى يف حالة تعرضن السجينات النتهاك جنيس أو 
جسدي أو معنوي، وتزويد السجينات مبعلومات عن سبل الشكوى، كام يجب أن ينص 
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القانون عىل قواعد تحفظ حق السجينات يف التواصل مع العامل الخارجي وذلك عن 
الزيارات، يف مكان مفتوح بني األم والطفل،  بأفراد أرسهن وتلقي  االتصال  طريق 
الخاصة  االحتياجات  مع  والتعامل  لفهم  بتدريبات  السجل  موظفي  إلزام  وكذلك 

بالنساء وعدم التمييز ضدهم.

الحوامل . 2 النساء  حقوق  أواًل،  السجينات،  من  الخاصة  الفئات  حق  ذاته  القانون  كفالة 
واألمهات من رعاية صحية خاصة وحقوق األطفال املصاحبني ألمهاتهن، ثانيًا حقوق 
بالنساء  الخاصة  الصحية  الرعاية  بشأن  والتثقيف  التعليم  يف  القارصات  السجينات 
وتقديم املشورة بشأن االنتهاك والعنف الجنيس، وتشري بشكل خاص إىل التدابري 
أو  ثالثا، حقوق املوقوفات  الحوامل،  القارصات  اتخاذها فيام يخص  الواجب  الصحية 
أهمية  عىل  والنص  الفرتة،  تلك  خالل  سالمتهن  لضامن  املحاكمة  رهن  املحتجزات 

استخدام التدابري غري االحتجازية، ورابًعا.
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المحور الخامس: مجتمع الميم

وضع قانون لحامية الحقوق الشخصية ألفراد مجتمع امليم وإضافة امليول الجنسية . 1
الحقوق  باب  يف  بها  مسموح  الغري  التمييزية  األسس  كأحد  الجندرية  والهوية 

والحريات من الدستور املرصي.

إلغاء املادة 178 من قانون العقوبات املرصي الذي يتضمن تهم "مامرسة الفسق . 2
والفجور" وكذلك املواد 1 و6 من القانون َرقَم 10 لسنة 1961 الخاص مبكافحة الدعارة، 
التي تشمل تهم "التحريض عىل مامرسة الفجور" أو "اعتياد مامرسة الفجور" التي 

تستخدم ملالحقة مجتمع امليم قضائيًا وحبسهم.35

مناسبة . 3 صحية  رعاية  عىل  الحصول  يف  جنسيًا  والعابرات  العابرين  حق  عىل  النص 
القضاء  موافقات  واستبعاد  متخصصني،  أطباء  خالل  من  عبورهم  عملية  لتيسري 

وسلطات األمن واألزهر والكنيسة كرشط من رشوط تلقي الرعاية الصحية الالزمة.36

كفالة حق العابرات والعابرين يف تغيري أوراقهم الرسمية وتيسري تلك اإلجراءات، . 4
األوراق  تغيري  يف  املوظفني  قبل  من  التعسف  أو  الرفض  أن  عىل  التشديد  مع 

الرسمية يعد متييًزا. 

حامية املحتجزين واملحتجزات من ذوات امليول الجنسية والهويات الجندرية الغري . 5
وحاميتهن  األمن  سبل  توفري  حيث  من  وخاصة  السجون،  تنظيم  قانون  يف  منطية 
الرشجية  الفحوص  استخدام  وتجريم  والنفيس،  والجسدي  الجنيس  االنتهاك  من 
من  الخاصة  احتياجاتهن  وتوفري  املطول،  االحتياطي  الحبس  أو  العذرية  اختبارات  أو 

الرعاية الصحية، وتسكني النساء العابرات جنسيًا يف سجون خاصة بالنساء.

رسية . 6 عىل  والحفاظ  الدوليّة،  املعايري  مع  متسقة  جنيس  عبور  إجراءات  اعتامد 
أن  الرْغم  عىل  الرسمية،  أوراقه  تغيري  إجراءات  وتيسري  معلوماته  وحفظ  الشخص 
القانون وفًقا للرشيعة قد اقر بعض حاالت التحول الجنيس إال أنه ما زالت املساحة 
ضيقة واإلجراءات الخاصة بالتحول طويلة وتحمل أوصاف غري حقوقية مثل "مخنث"، 
والقانون:  الفقه  يف  يسمى  معني  جنس  إىل  االنتامء  الغامض  الشخص  إن  حيث 
)الخنثى املشكل( وله يف كثري من شؤونه أحكام خاصة به، وقد يرتتب عىل تصحيح 

جنسه أحكام رشعية مغايرة، وكذلك حقوق قانونية واجتامعية ومالية.37

35  نص قانون العقوبات املرصي يف مادته178، عىل مكافحة الفسق والفجور، “الحبس مدة ال تزيد عىل سنتني. وبغرامة ال تقل 
عن خمس آالف جنيه وال تزيد عىل عرشة آالف جنيه أو بإحدى هاتني العقوبتني. لكل من صنع أو حاز بقصد االتجار أو التوزيع أو 
اإليجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعالنات أو صورا محفورة أو منقوشة أو رسومات يدوية أو 

فوتوغرافية أو إشارات رمزية. أو غري ذلك من األشياء أو الصور عامة إذا كانت منافية لآلداب العامة".
الهوية  اضطراب  هاوية  يف  السقوط  من  وتحذيرات  رشوطه  حول  وجدل  يرفض..  األزهر  الجنيس..  التحول  فكري،  إميان   36

https://gate.ahram.org.eg/News/3156490.aspx ،2021 الجنسية، نوفمرب
37  الدكتور أحمد عبد الظاهر – أستاذ القانون الجنايئ بجامعة القاهرة، صناعة الترشيعات الجنائية يف عامل متغري.. تغيري الجنس، 

https://2u.pw/RloJNH .2يوليو 2021، ص
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اجلهبة املرصية حلقوق اإلنسان: يه منظمة أوروبية مستقةل، تأسست 
عام 2017 يف مجهورية التشيك عىل يد عدد من النشطاء واملدافعني 
عن حقوق اإلنسان. تعمل اجلهبة عىل تحسني أوضاع حقوق اإلنسان 
يف مرص من خالل أعمال املنارصة والبحث والدعم القانوين يف عدة 

مجاالت أهمها العدالة اجلنائية.

اسرتاتيجية  توصيات 
التميزي  لترشيعات تناهض 
املرأة يف مرص والعنف ضد 
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