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عالمي رائد  مركز مؤسسة الحقوق المتساوية
 ،متساو   عالم هي رؤيتنا .المساواة قانون في
وضمان مشاركة  التمييزرسالتنا القضاء على و

 .المساواة قدم على المجتمع فيكل شخص 
 المساواة عن مدافعين مع شراكةبال نعمل

 .المساواة قوانين وتطبيق اعتماد لضمان
 
 السياسي القمع من عقود بعد .مصر في ثورة اندلعت، 2011 يناير 25 في

منادين  العامة األماكن في المتظاهرين آالف تجمع، االقتصادي والتدهور
 حسني الرئيسإلى خلع  الثورةقادت  .النظامإسقاط و والحرية بالكرامة
 نهايةينذر ب لملكن ذلك  .سنة 29لحكمه الذي دام  حدا  ووضعت ، مبارك

عضو جماعة اإلخوان المسلمين، والذي أدى  مرسي محمدالعاصفة. فالرئيس 
 انقالب بهسرعان ما أطاح ، 2012 يونيو 2 فيرئيسا  للبالد  الدستورية اليمين

 السيسي الفتاح عبد االنقالبوتم انتخاب قائد ، عام من أكثر بعد عسكري
 .رئيسا  
 ثورة إلى تهديباجأشارت ، جديدا   دستورا   الدولةاعتمدت ، 2014 يناير في

 عتتطل  وبشارة بمستقبل ، حاضرا   زال ما ماض  إشارة إلى »على أنها  2011
 في( ...) المساواة حققي»، مشيرة إلى أن الدستور «اإلنسانية كلها إليه

 .«تمييزأي  دون والواجبات الحقوق
 لتحقيق ةالالزمالتدابير  تتخذ لم الدولة أنيخلص إلى  التقرير هذاغير أن 

 على تميزكثيرة  قانونية أحكام إلغاءعن  الحكومةفقد امتنعت  .التطلعات هذه
كما ، الصفات من وغيرها الجنسيوالنوع االجتماعي والميل  الدين أساس

 .األسس من وغيره السياسي الرأي أساس على تميز جديدة قوانين اعتمدت
 واإلثنية الدينية األقليات ضد التمييز في للدولة التابعة الجهات استمرتكما 

تقم  لمو .العقاب منمع حصانة نسبية  ،وغيرهم اإلعاقة ذوي واألشخاص
 هيئة إنشاءنحو  خطوات اتخاذب – دستوري مطلب وجود رغم – الدولة
، فيما بقيت شامل مساواة قانون تبنينحو  أو، للمساواةومخصصة  مستقلة
مطبقة ومنفذة  التمييزي والعنف التمييز تحظر التي المعزولة القانونية األحكام
 .ءسي بشكل
 التي االجتماعية والعدالة والمساواة الحريةوعود  من الرغم على، وهكذا

 .تاريخها من مصرتَنُج  لم، 2014 دستور اعتمادثم  2011 ثورةأطلقتها 
 الماضي زالي ما، طويلالمعرضين للتمييز منذ زمن  واألفرادللفئات  بالنسبة

 .حاضرا  بشدة
 
 
 
ه محتويات إن هذا التقرير بمساعدة مالية من االتحاد األوروبي.إعداد تم 

 هاتوجوال تعكس بحال من األحوال فقط المتساوية  مسؤولية مؤسسة الحقوق
.االتحاد األوروبي نظر  
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ي قانون المساواة. عىل عالم متساو ورسالتنا القضاء عىل 
ز فز مؤسسة الحقوق المتساوية هي مركز عالمي متمي 

ز عن المساواة  اكة مع المدافعي  ي المجتمع عىل قدم المساواة. نعمل بالشر
ز وضمان مشاركة الجميع فز التميي 

ز تكفل المساواة.  لضمان اعتماد وتطبيق قواني 

 : مؤسسة الحقوق المتساوية2018كانون األول   ©
 تصميم الغالف: استيفان فينيفيسي  ©
 صور الغالف )من األعىل إىل األسفل(:  ©

 مركز العهد للمساعدة القانونية؛

، من فليكر.   مصعب الشامي
ي المملكة المتحدة 

 عي  طبع فز

جاع أو جميع الحقوق  ي نظام اسير
محفوظة. ال يجوز ترجمة أي جزء من هذا التقرير أو إعادة إنتاجه أو تخزينه فز

، أو عىل ترخيص بتصويره بشكل مقيد  ي مسبق من الناشر نقله بأي وسيلة أخرى إال بعد الحصول عىل إذن كتاب 
ي المملكة المتحدة، أو من مركز ترصي    

ي الواليات من وكالة تراخيص حقوق النشر المحدودة فز
ح حقوق النشر فز

 المتحدة األمريكية. 

كة محدودة بضمانة  مؤسسة الحقوق المتساوية شر
ية  ا، وهي مؤسسة خي  ي إنكلير

 مسجلة. تأسست فز
كة  ية 5559173رقم الشر . 1113288. رقم المؤسسة الخي 

. إن محتويات هذا التقرير هي مسؤولية مؤسسة الحقوق  ي تم إعداد هذا الكتاب بدعم ماىلي من االتحاد األوروب 
 . ي ورة آراء االتحاد األوروب  المتساوية حرصًا وال تعكس بالرصز



 
 
 

 حتى النصر!ثورة ثورة 
 ال بد من يوم تُرّد فيه المظالم، أبيض على كل مظلوم وأسود على كل ظالم!

 أشرقت شمس الحرية.
 

2011شعارات الثورة المصرية عام من 
 

 
تاريخ اإلنسانية،  ييونيو، فريدة بين الثورات الكبرى ف 30يناير  25ثورة 

قدرت بعشرات الماليين، وبدور بارز لشباب  يبكثافة المشاركة الشعبية الت
متطلع لمستقبل مشرق، وبتجاوز الجماهير للطبقات واإليديولوجيات نحو أفاق 
وطنية وإنسانية أكثر رحابة، وبحماية جيش الشعب لإلرادة الشعبية وبمباركة 

أيضاً فريدة بسلميتها وبطموحها  يوه لها،األزهر الشريف والكنيسة الوطنية 
أن تحقق الحرية والعدالة االجتماعية معاً. هذه الثورة إشارة وبشارة، إشارة 

 إلى ماض مازال حاضرًا، وبشارة بمستقبل تتطلع إليه اإلنسانية كلها
 

 2014ديباجة دستور جمهورية مصر 
 

 
 

محدد هدف له  مجتمعيتنظيم مصدر خطر وتهديد ألي النظام السياسي الحالي 
على إيصال رسالة، وال سيما رسالة الديمقراطية والحرية وحقوق اإلنسان وقادر 
وهي تهدف  للنظام الحاليمرير منظمات حقوق اإلنسان المستقلة عدو )…( 

وسجن  ألشخاص عاديينلذلك يجري استهداف تنظيمات )…(  لزعزعته
.عسكريكما يريد، أي وفق نموذج . يريد النظام الحالي تشكيل المجتمع منسقيها
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 شكر وتقدير
ت مؤسسة الحقوق العربية. قاممؤسسة الحقوق المتساوية بنسختين واحدة باإلنجليزية واألخرى بهذا التقرير تنشر 

التي تتناول من القطرية ها سلسلة تقاريرضمن اإلطار المفاهيمي وهيكل ومنهجية البحث بتطوير  المتساوية
عبر تعاون تم إعداد التقرير نفسه وأنحاء العالم. مختلف بلدان في عدة لتمييز وعدم المساواة في خاللها مسألة ا

 .محلي في مصر، وهي منظمة مجتمع مدني ال يمكن تسميتها ألسباب أمنية وشريكالمؤسسة وثيق بين 

ؤون القانونية والبرامج الشمسؤولة كاميال ألونزو، هي هذا المنشور التي قادت العمل على المشروع  ةمنسق تكان
البحث وصياغة التقرير فريق من قام بإجراء على إنتاج هذا التقرير.  تأشرفوالتي  في مؤسسة الحقوق المتساوية

بإجراء في مصر مقيم خبير قانوني قام إشراف كاميال ألونزو. استشاريي مؤسسة الحقوق المتساوية العاملين تحت 
باإلضافة إلى قام به بويا فارد. استكماله ببحث والذي جرى حول اإلطار القانوني في مصر، التأسيسي البحث 
المكتبي بحث قام االستشاريان في مؤسسة الحقوق المتساوية سابينا غاراهان وكاتريونا هاريس بإجراء الذلك، 

ارالث من جالكاملة بمساعدة المسودة وتحرير قامت كاميال ألونزو بتجميع و ،من التقريرالثالث الجزء الخاص ب
شارك في البحث ، الشؤون القانونية والبرامج في المؤسسةكليفورد فيما يتعلق بالجزء الثالث. سام بارنز، مساعد 

مؤسسة جيم المشارك للالمدير كما قدم للتقرير. اللمسات األخيرة على وضع أثناء والصياغة والمساعدة التحريرية 
. أساسيا   ا  تحريري ا  إشراف، إلى العربيةترجمته اإلنجليزية وبالتقرير تفويضه بالعمل على  باإلضافة إلىفيتزجيرالد، 

 من المنشور.النسخة العربية الزيات ترجما شيماء تيسير وياسر 

بحث للمؤسسة بإجراء الشريك المحلي من إشراف بفي مصر، مؤسسة الحقوق المتساوية فريق من باحثي قام 
ركز على أنماط التمييز وعدم المساواة. ال يمكن تسمية هؤالء  من التقرير، والذيثالث الللجزء أولي ميداني 

 .لعملهم الشجاع والدؤوب اعن امتنانهالمؤسسة تود اإلعراب الباحثين ألسباب أمنية، ولكن 

كان هناك التقرير. ألسباب أمنية، صحة من أثناء عملية التثبت  مع عدد من الخبراء المصريينالمؤسسة تشاورت 
للحصول على ت المؤسسة المؤلف. كما سعفي عهدة محفوظة لكنها ستبقى ، ء أي منهمعدم نشر أسمابقرار 

كاتريونا هاريس وآدم هابتيسليسي  منت ، وتلق2.2القسم فيما يتعلق بمناقشة الشريعة في بول مكدونا  منإسهامات 
جميع ل هاشكر. توجه المؤسسة القوانين المحليةمناقشة من قابل أثناء التثبت دون ممساعدة  كاب-وآنيا درايكوت

 ت والمشورة.المعلوماوأغنوه ب على مسودة التقريروقدموا تعقيبات  األفراد الذين ردوا على استفسارات

روسي  نيكولووال سيما والزمالء،  والمنتدبينللمتدربين المتساوية عن امتنانها حقوق كما تعرب مؤسسة ال
 ر.تطوير التقريأثناء مساعدة تحريرية  اوقدماللذين أجريا بحوثا  مكتبية  ونزاليس دي أليدو وإليوت هاتج

 بما في ذلك التدقيق اللغوي ،مراحل التحرير النهائيةمؤسسة الحقوق المتساوية على أشرفت كلير لونزر من 
وتخطيط صفحات  الفتصميم الغقام بالذي  فينيفسيستفان اإلى أيضا  وطباعة التقرير. شكر خاص وتخطيط 
 التقرير.

تمكين المجتمع يهدف إلى به مؤسسة الحقوق المتساوية في سياق مشروع ت عمل قامحصيلة هذا التقرير هو 
تمويل هذا المشروع من قبل االتحاد تم وأنماط التمييز. وإبراز حاالت رصد وتوثيق من أجل المدني في مصر 

إال أن  المقدّم،لالتحاد األوروبي على الدعم المالي في غاية االمتنان وق المتساوية األوروبي. مؤسسة الحق
نظر من األحوال وجهات حال تعكس بوال الحقوق المتساوية فقط  مؤسسةهي مسؤولية محتويات هذا المنشور 

 .ات هذا التقريرمحتويفي بأي شكل من األشكال في البحث أو لم يتدخل االتحاد األوروبي. االتحاد األوروبي 

المشروع المذكور أعاله، وعلى وجه انطالق منذ  الضخمةفي مصر على جهودهم  نتقدم بالشكر إلى شركائنا أخيرا  
لهم لهذا التقرير أن يرى النور من دونهم، وهو مهدى الخصوص لعملهم ومساعدتهم في تطوير هذا التقرير. لم يكن 

 من التمييز والقمع واالستبعاد. –يزالون وما  –ولجميع األشخاص اآلخرين في مصر الذين عانوا 
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  تنفيذي ملخص

 السياسي القمع من عقود بعد. األوسط الشرق اجتاح الذي العربي الربيع أحداث خضم في مصر في ثورة اندلعت ،2011 يناير 25 في
. النظام وإسقاط والحرية بالكرامة منادين العامة األماكن في المتظاهرين آالف تجمع مبارك، حسني رئاسة ظل في االقتصادي والتدهور

 اإلخوان جماعة عضو أدى ،2012 يونيو 2 في. سنة 29 دام الذي لحكمه حد ووضع مبارك الرئيس خلع تم التظاهر، من يوما   18 بعد
. عسكري انقالب عبر الجيش به أطاح 2013 يوليو ففي: طويال   يدم لم عهده أن إال. للبالد رئيسا   الدستورية اليمين مرسي محمد المسلمين

.2014 مايو في رئيسا   السيسي خليل حسين سعيد الفتاح عبد انتخاب تم ذلك وبعد
 سياق في 2011 ثورة بأهمية الدستور ديباجة تقر  . االستفتاء طريق عن العربية مصر لجمهورية جديد دستور تبني تم 2014 يناير في

 االجتماعية والعدالة الحرية تحقق أن طموحها» في يدةفر كانت 2011 عام حدثت التي االنتفاضة أن إلى مشيرة المصري، التاريخ
 بعد ما وعود على الديباجة تؤكد كما«. كلها اإلنسانية إليه تتطلع بمستقبل وبشارة حاضرا ، زال ما ماض   إلى إشارة» مثلت وأنها ،«معا  

 الحقوق في…  المساواة يحقق» وأنه« عادلة ودولة متالحم مزدهر بمجتمع األجيال حلم يجسد» الدستور أن إلى مشيرة الثورة،
«.تمييز أي دون والواجبات

 أنها عن فعدا: العالية التطلعات هذه من أي تحقق عدم إلى مكثف، مكتبي وآخر أولي ميداني بحث على يعتمد الذي التقرير، هذا يخلص
 على أدلة التقرير يقدم. المساواة وانعدام للتميز واسع انتشار من مصر تعاني ،«العادلة الدولة»و« المتالحم المجتمع» عن تكون ما أبعد

 الخصوص وجه على ويظهر المختلفة، الحياة مجاالت من العديد وفي المتنوعة األسس من واسعة مجموعة على القائمة التمييز حاالت
 السلطات جانب من تمييزية لمعاملة يخضعون القائمة والسياسية االجتماعية للمعايير تهديدا   تعتبر التي األفراد ومجموعات األفراد أن

س هذه المساواة وانعدام التمييز أنماط أن إلى التقرير يخلص. سواء حد على الحكومية غير والجهات  القانوني اإلطار ضعف: بفعل تتكر 
 بشكل تميز التي والسياسات القوانين واستبقاء الفعالة؛ واإلنفاذ التنفيذ آليات وغياب التمييز؛ وعدم المساواة في الحق بحماية المخول
.شخصية خصائص بسبب الجماعات ضد مباشر

 مقدمة األول: الجزء

 والهيكل الغرض

 مكافحة إلى تهدف بخطوات والتوصية وتحليلها، مصر في المساواة وعدم التمييز حاالت على الضوء تسليط إلى التقرير هذا يهدف
 األقل التمييز أنماط على اإلضاءة إلى أيضا   يسعى لكنه طويلة، فترة منذ معروفة حقوقية قضايا التقرير يتناول. المساواة وتعزيز التمييز
 للقوانين تحليل تقديم مع أشكالها، بمختلف المساواة وعدم للتمييز المعاشة التجارب من أدلة – مرة ألول – التقرير يجمع. البالد في شهرة

 على مصر في العاملين لجميع أدلة وقاعدة مرجعية نقطة ليصبح يسعى وهو. بمعالجتها المعنية والمؤسسات والممارسات والسياسات
.التمييز من الحماية وتحسين المساواة تعزيز
 التمتع في الجوهري المساواة دور على يؤكد والذي للمساواة، الموحد اإلنسان حقوق منظور من المفاهيمي إطاره في التقرير هذا ينطلق
 كلية مقاربة اإلنسان لحقوق الموحد اإلطار يمثل. المساواة وسياسات قوانين حقل في التجزؤ على للتغلب ويسعى اإلنسان حقوق بجميع
 يجمع. المساواة انعدام أوجه لمختلف الشاملة بالنواحي نفسه الوقت وفي حدة، على المساواة انعدام أشكال من شكل كل بفرادة تعترف
:يلي ما الموحد العمل إطار

 والهوية الجنسي والميل واإلعاقة والجنسية والدين الجنس ونوع العرق مثل مختلفة، أسس على القائمة المساواة عدم أشكال .أ
ذلك؛ وغير الجنسية

 والتعليم التوظيف ذلك في بما القتصادية،وا والثقافية واالجتماعية والسياسية المدنية المجاالت مختلف في المساواة عدم أشكال .ب
وأخيرا   وغيرها؛ والخدمات، السلع وتوفير

.واالقتصادية االجتماعية والخلفية االجتماعي الوضع على القائمة المساواة انعدام أوجه .ج

. البحث ومنهج العمل به يتقيد الذي المفاهيمي واإلطار وهيكله، التقرير من الغرض األول الجزء يحدد. أجزاء أربعة من التقرير يتكون
 القانوني اإلطار الثاني الجزء يحلل ذلك بعد. الحالي واالقتصادي السياسي ووضعها وتاريخها مصر عن أساسية معلومات يقدم كما

 الرسمية التشريعات تحليل ثم ومن لمصر الدولية االلتزامات تحديد مع التمييز، وعدم بالمساواة صلته حيث من مصر في والسياسي
 مصر، في القضائي النظام عمل آليات على فاحصة نظرة القسم هذا يلقي كما. الممارسات وأفضل الدولي للقانون امتثالها ومدى
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مصر في المساواة وعدم التمييز تحّدي :حاضرا ً زال ما ماض  

تنفيذي ملخص  حاضرا ًزالماماض  
مقدمة   حاضرا ًزالماماض

بالمساواة المتعلق القانوني اإلطار  حاضرا ًزالماماض   
المساواة وعدم التمييز أنماط حاضرا ًزالماماض

التوصيات حاضرا ًزالماماض
حاضرا ًزالماماض

 واإلثباتات، واألدلة القانونية، المساعدة ونظام العدالة، إلى الوصول ذلك في بما القانون، إنفاذ مسائل من مجموعة مستعرضا  
 مع مصر، في الجماعات على الواقع والتمييز المساواة عدم لحاالت الرئيسية األنماط الثالث الجزء يعرض ثم. والعقوبات والتعويضات

 والوضع واإلعاقة، والمواطنة، والجنسية واإلثنية، العرقية والخلفية والجنس، الديني، والمعتقد السياسي الرأي محددات على التركيز
 في الحق وإعمال وحماية مراعاة ضمان إلى تهدف توصيات الرابع الجزء يتضمن أخيرا  . الجنسية والهوية الجنسي والميل الصحي،
 والسياسي القانوني اإلطار في االتساق وعدم الضعف ونقاط الثغرات تحليل من مستمدة توصيات وهي مصر، في التمييز وعدم المساواة
.الثالث الجزء في المبي نة والتمييز المساواة عدم وأنماط الثاني، الجزء في المحدد

 اإلطار المفاهيمي

 اإلنسان حقوق بجميع التمتع في الجوهري المساواة دور على يؤكد والذي للمساواة، الموحد اإلنسان حقوق منظور من التقرير هذا يتخذ
.المساواة وسياسات قوانين حقل في التجزؤ على للتغلب ويسعى
 الممارسات ألفضل بيان وهو ،«(المبادئ إعالن)» المساواة مبادئ إعالن في تعبيره بالمساواة الخاص الموحد اإلنسان حقوق إطار يجد

 من اإلنسان وحقوق المساواة مجال في والنشطاء الخبراء من آخرون، مئات والحقا   ،128 ابتداء   عليه ووقع 2008 عام تبنيه تم الدولية
 وأن الكرامة، في متساوين يكونوا أن في البشر جميع حق أنه على المساواة في الحق يُفهم المبادئ، إعالن بموجب. العالم أنحاء جميع
 أو السياسية أو االجتماعية أو االقتصادية الحياة مجاالت من أي في المساواة قدم على اآلخرين ويشاركوا ومراعاة باحترام يعاملوا

 من محظورة أشكال أربعة يتضمن وهو. المساواة في الحق ضمن ويندرج بذاته قائم حق هو التمييز عدم في الحق. المدنية أو ثقافيةال
 ينبغي فعاال ، المساواة في الحق يصبح ولكي. معقولة ترتيبات تقديم وعدم والمضايقة؛ المباشر؛ غير والتمييز المباشر؛ التمييز: التمييز
.الكامنة الهيكلية المساواة عدم أوجه نتيجة معينة بفئات يلحق الذي الحرمان إزالة أجل من إيجابية إجراءات اتخاذ الدول على

 منهج البحث

 المجتمع تمكين مشروع سياق في 2015 عام منذ مصر في التمييز لمكافحة المدني المجتمع دعم على المتساوية الحقوق مؤسسة تعمل
 األوروبية اآللية عبر األوروبي االتحاد من بتمويل وذلك ،والمناصرة والتقاضي التوثيق عبر التمييز لمكافحة مصر في المدني

.اإلنسان وحقوق للديمقراطية

 وضع على – أمنية ألسباب هويتها عن الكشف يتعذر مصرية، مدني مجتمع منظمة – محلي شريك مع وثيق بشكل المؤسسة عملت
 واإلطار التمييز أنماط يتناول مكتبي بحث إجراء ثم ومن للتمييز، المعرضة الفئات تجارب لتوثيق أولي ميداني بحث خطة وتنفيذ

 التمييز حول األولي الميداني البحث إلجراء الميدانيين الباحثين من مجموعات أربع تعيين تم. بالمساواة المتعلق والسياساتي القانوني
 تسجيل من مجتمعة   البحث فرق تمكنت الكبيرة، األمنية التحديات من الرغم على. 2018 مايو 31و 2017 يونيو 1 بين المساواة وعدم
 القانوني اإلطار من كال   تناول مكثف مكتبي ببحث األولي الميداني البحث هذا استكمال تم وقد. التمييز ضحايا من ضحية 201 شهادة

.2018 وأغسطس 2017 أكتوبر بين المؤسسة إشراف تحت عملوا باحثون أجراه وقد التمييز، وأنماط والسياساتي

 ،2018 وأغسطس يونيو بين ما الفترة في. التقرير هذا مسودة من تثب ت عملية أُجريت التقرير، واستنتاجات خالصات دقة ولضمان
 باإلضافة المسودة، من أقسام بمراجعة والسياسي القانوني للسياق عميقين وفهم بمعرفة يتمتعون الذين الخبراء من مختارة مجموعة قامت

 الخبراء من الواردة والمالحظات والتعليقات التعقيبات معالجة تمت. المحلي وشريكنا المؤسسة قبل به قامت تحريري وتدقيق لمراجعة
.للتقرير النهائية المسودة في وإدراجها

 نطاق وقيود هذا التقرير

 التمييز أنماط على واسعة عامة نظرة لتقديم يسعى بل مصر؛ في المساواة وعدم التمييز لحاالت شامل عرض تقديم التقرير هذا يحاول ال
.التمييز وعدم للمساواة القانوني اإلطار لتقييم باإلضافة البالغة، أهميتها يستشعر التي الرئيسية المساواة وعدم

 معينة ومجاالت معينة فئات بأوضاع المتعلقة الموثوقة المنشورة المعلومات أشكال من وغيرها المصنفة اإلحصائية البيانات غياب بسبب
 في حرمان حاالت وجود عدم على كإشارة الصدد هذا في إغفال أي تفسير ينبغي ال لذلك. كبير بتعم ق نتناولها لن قضايا ثمة الحياة، من

 نقص أو/و الحماية في فجوة إلى ذاته بحد معينة بفئة خاصة أدلة توفر عدم يشير قد بالعكس،. لةالمغف للفئات بالنسبة أو المغفلة المجاالت
.المساواة عدم تجربة فهم في

 األنماط تمثيل في معينة تحديات خلقت األخيرة األشهر خالل مصر في والتشريعي واألمني السياسي السياق بها تغير التي الوتيرة إن
 المستمر للتطور وبالنظر أنه إال الصدد، هذا في التطورات ألحدث خريطة رسم التقرير حاول وإذ. المساواة وعدم للتمييز الرئيسية
.التقرير في الوقائعية المعلومات تحديث عنده انتهى 2018 سبتمبر 1 هو تاريخ تحديد من بد ال كان البالد، في اإلنسان حقوق ألوضاع
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 سياق البلد

 وشمال األوسط الشرق بلدان أكبر إحدى العربية مصر جمهورية تعد. البلد حول أساسية سياقية معلومات التقرير من 1.5 القسم يقدم
 عالميا   14 رقم البلد يجعلها ما ،2017 عام نسمة 97,553,151 سكانها عدد وبلغ ،كم 1,002,450 مساحتها تبلغ حيث أفريقيا،
.السكان عدد حيث من األوسط الشرق في واألول

 مجموعات إلى المتبقية% 9 نسبة ينتمي فيما السكان، مجموع من% 91 يشكلون المصرية اإلثنية أبناء أن الحديثة الدراسات تقد ر
 وقبائل( األمازيغ أو البربر باسم أيضا   المعروفين) والسيويين والنوبيين واألباظيين واليونانيين كاألتراك اإلثنية األقليات من متنوعة
لين عدد بلغ المهاجرين، من كبيرا   عددا   البالد تستضيف. بدوية عربية  233,045 إلى باإلضافة ،2015 عام 491,643 منهم المسج 
لين اللجوء وطالبي الالجئين من ل غير فلسطيني الجئ 70,000 وحوالي جنسية 58 من المسج  .مسج 

 السن ي، المذهب إلى معظمهم ينتمي مسلمون، مصر سكان من% 90 حوالي أن إلى التقديرات تشير رسمية، بيانات توفر عدم ورغم
 ينص%. 10 بحوالي المسيحيين السكان نسبة تقدر فيما والبُهريين، واألحمديين القرآنيين المسلمين من صغيرة لمجموعات باإلضافة
 والقبطية النوبيون بها يتحدث التي كالنوبية أيضا   أقلية لغات وجود رغم مصر، لدولة الرسمية اللغة هي العربية اللغة أن على الدستور

.األقباط المسيحيون بها يتحدث التي

 30.2 إلى 1960 عام دوالر مليار 17 من الوطني اإلجمالي المحلي الناتج ارتفع فقد: الستينات منذ مستداما   اقتصاديا   نموا   مصر شهدت
 سنوات ومتوسط دوالر 10,064 قدره إجمالي قومي وبدخل. 2017 عام دوالر مليار 271.7 لىإ وصوال   ،1975 عام دوالر مليار
.0.691 برصيد البشرية التنمية مؤشر في 111 المرتبة مصر تحتل سنة، 13.1 يبلغ دراسة

 التاريخ

 على أدلة تتوفر حيث العالم، في القديمة الحضارات أعظم إلحدى موطنا   مصر كانت. مصر تاريخ عن عامة لمحة 1.6 القسم يقدم
 م،636 عام العربي للفتح أخرى مرة ثم ،.م.ق 30 عام الرومان للفاتحين البالد خضعت. م.ق 6000 حوالي إلى يعود واسع استيطان
 حكم بانتقال( م1517-1516) المملوكية-العثمانية الحرب انتهت. البالد في رئيسي كدين تدريجيا   اإلسالم ترس خ إلى أدى والذي

 ألكثر تقريبا   انقطاع دون العثمانية السيطرة واستمرت العثمانية، اإلمبراطورية إلى( م1517-1250) المماليك من المصرية األراضي
.عاما   350 من

 ورغم: البريطانية اإلمبراطورية قبضة في 1882 عام منذ مصر وقعت فقد. البالد تاريخ في حاسمة نقطة عشر التاسع القرن نهاية مثلت
 في البريطانية للحكومة دانت السيطرة أن إال العثمانية، اإلمبراطورية خديوي لقب تحت باشا علي محمد لساللة الرسمي الحكم استمرار
.بريطانية محمية رسميا   مصر بريطانيا أعلنت 1914 عام األولى العالمية الحرب اندالع بعد. العملية القضايا جميع

 مدى وعلى. 1924 عام ديمقراطية انتخابات أول وأجريت 1923 عام للبالد دستور أول اعتماد وتم. 1922 عام استقاللها مصر نالت
 جديدة أحزاب عدة ظهور مع الدستوريين، األحرار وحزب الوفد حزب بين بالتناوب تدور السلطة كانت التالية، العشرين السنوات
.أخرى

 انقالب في السلطة على نجيب محمد واللواء الناصر عبد وجمال السادات أنور بقيادة الشباب الضباط من مجموعة استولت ،1952 عام
 بدءا   الرئاسة ومنصب العسكري الحكم قيادة وتولى األخير انتصر ،1954 عام الناصر وعبد نجيب بين حاسمة مواجهة بعد. عسكري

 حسني السادات خلف وبدوره السادات، أنور نائبه الناصر عبد خلف. 1970 سبتمبر 28 في وفاته حتى به واحتفظ ،1956 عام من
.2011 عام عزله حتى السلطة في بقي والذي مبارك،

 المجلس إألى السلطة وانتقلت مبارك، الرئيس عزل تم المتظاهرين، مئات ومقتل التظاهرات من أسابيع بعد ،2011 فبراير 11 في
 لجماعة التابع والعدالة الحرية حزب فوز التالية االنتخابات شهدت. الدستور وتعليق البرلمان بحل قام الذي المسلحة للقوات األعلى
 بعبد واستبداله بمرسي اإلطاحة إلى أدى 2013 عام الحقا   عسكريا   انقالبا   أن إال. للبالد رئيسا   مرسي محمد وانتخاب المسلمين اإلخوان
 موضع كانت بانتخابات 2018 مارس في فوزه منذ التقرير هذا كتابة حتى رئيسا   يزال ما والذي السيسي، خليل حسين سعيد الفتاح
 على أيضا   أثر الذي األمر الرئاسة، منصب السيسي تول ي تلت التي السنوات في مصر في اإلنسان حقوق أوضاع تدهورت وقد. استفهام
.لحقوقها األقليات فئات ممارسة
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 وجمهورية سيدة دولة مصر الدستور اعتبار إلى مشيرا   مصر، في السياسي والنظام الحكومة على عامة نظرة التقرير من 1.7 القسم يقدم
 من المؤلفة التشريعية والسلطة الجمهورية؛ رئيس يرأسها التي التنفيذية السلطة: الثالثة الحكومة فروع بين السلطة وتقسيمه ديمقراطية،

.القضائية والسلطة النواب؛ مجلس

 الجزء الثاني: اإلطار القانوني والسياسي

 كما. التمييز وعدم بالمساواة الخاص المحلي والسياسي القانوني واإلطار الدولية القانونية مصر التزامات التقرير من الثاني الجزء يتناول
.القضاء إلى التمييز ضحايا وصول وفعالية القانوني اإلطار إنفاذ كفاية مدى في ينظر

 المتحدة األمم معاهدات جميع على مصر صدقت لقد. الدولية الصكوك في مصر مشاركة على نظرة التقرير من 2.1 القسم يلقي
 من العديد في الدولة قدمت ذلك، ومع. القسري االختفاء من األشخاص جميع لحماية الدولية االتفاقية باستثناء اإلنسان لحقوق األساسية
 مع التعارض عدم درجة إلى التمييز، وعدم المساواة في الحق إلعمال الشديد التقييد إلى سعت النطاق واسعة وإعالنات تحفظات الحاالت
 البالغات تلقي صالحية المعاهدات بموجب منشأة هيئة أي منح مصر تقبل لم ذلك، على عالوة. الحاالت بعض في نفسها المعاهدة غرض
 على بالتصديق يتعلق فيما مختلط سجل مصر لدى. باإلبالغ المتعلقة االلتزامات مستوى على سيء امتثال سجل ولديها الفردية،

 الخاصة سيةالرئي االتفاقيات جميع على التصديق عن امتنعت فقد. التمييز وعدم المساواة في بالحق المتصلة األخرى الدولية المعاهدات
 األساسية الثماني االتفاقيات على صادقت أخرى جهة من وهي. الالجئين اتفاقية على كبيرة تحفظات وأبدت الجنسية، عديمي باألشخاص

 اإلنسان لحقوق األفريقي الميثاق على صدقت فقد: اإلقليمية بالصكوك يتعلق فيما مختلط سجل مصر لدى وبالمثل،. الدولية العمل لمنظمة
 بالمعاهدات يتعلق فيما. األفريقي الميثاق بروتوكوالت على التصديق عن امتنعت ولكنها اإلنسان، لحقوق العربي والميثاق والشعوب
 مصر تنتهج. التمييز وعدم المساواة في الحق إعمال من يحد   بشكل اإلقليمية الصكوك على متحفظة مصر تزال ما األخرى، الدولية
 النظام في مباشرا   تأثيرا   تكتسب الرسمية، الجريدة في ونشرها عليها التصديق بمجرد الدولية، المعاهدات أن بمعنى األحادي، النظام

 حقوق مبادئ اعتبار بوجوب مصر في العليا الدستورية المحكمة حكمت ،1986 عام في. تمكيني لتشريع الحاجة دون الوطني القانوني
 ومع. المحلي القانوني اإلطار ضمن دستورية معايير اإلنسان، لحقوق العالمي اإلعالن ذلك في بما عام، بشكل بها المعترف اإلنسان
.الدولي والقانون المحلي القانون بين هرمي ترتيب إلى إشارة أية الدستور يتضمن ال ذلك،

 المعتمد الدستور على فاحصة نظرة بإلقاء بدءا   التمييز، وعدم المساواة بشأن لمصر المحلي القانوني اإلطار التقرير من 2.2 القسم يقي م
 أن إال. األسس من مفتوحة قائمة على التمييز تحظر بالمساواة، المتعلق الرئيسي الحكم ،53 المادة. 2014 يناير في االستفتاء طريق عن

 من عدد على صراحة   الحكم ينص ال بالحماية، المشمولة بالصفات مفتوحة قائمة تقديم رغم أوال ،. كبيرة عيوب من يعاني الحكم
ف، غير التمييز أن كما. الدولي القانون بموجب بها المعترف الشخصية الخصائص  لمروحة بالنسبة الغموض من حالة يخلق ما معر 
 مجموعة على الدستور ينص. فقط بالمواطنين محصور التمييز عدم في الحق ذلك، على عالوة. يشملها التي المحظورة السلوكيات
. الجوهرية المساواة عدم حاالت في إيجابية إجراءات اتخاذ عموما   تقتضي ال 53 المادة لكن المحددة، اإليجابية اإلجراءات من محدودة
 بها يُقصد الدستور من أخرى مواد ثمة. الدولية المعايير مع تتعارض مقاربة وهي جنائي، كأمر صراحة   التمييز تعريف يتم وأخيرا ،
 يُقصد والتي المثال، سبيل على ،11 فالمادة النمطية؛ القوالب الحاالت بعض في وهي محدود، المواد هذه تأثير أن إال المساواة، تعزيز
 الدين أساس على تميز التي األحكام تؤدي أعم وبصورة«. األسرة [تجاه المرأة] واجبات» إلى تشير الجنسين، بين المساواة تعزيز بها

«.تمييز أي دون والواجبات الحقوق في…  المساواة يحقق» بأن الدستور ديباجة تطلعات تقويض إلى والجنس

 محددة تشريعات بسن الدولة قيام عدم إلى يشير حيث ،التمييز ومكافحة المساواة بشأن المحددة التشريعات فيتناول 2.2.2 القسم أما
 فئة بحقوق للنهوض محدد بشكل يهدف الذي الوحيد المحلي القانون القسم يناقش. بذلك الدولي التزامها من الرغم على للمساواة، وشاملة
 ذوي باألشخاص الخاص»و مؤخرا   الصادر 2018 لعام 11 رقم القانون: التمييز وعدم المساواة في بالحماية مشمولة صفة ذات

 حتى يرقى ال السابقة، المحاوالت مع بالمقارنة تحسنا   يمثل أنه رغم القانون، بموجب اإلعاقة تعريف أن إلى التحليل يخلص«. اإلعاقة
 اإلعاقة، ذوي األشخاص حقوق اتفاقية تماشيهًبشكلًعامًمعًتعريف،ًرغمًالتمييز تعريف أن إلى يخلص كما. الدولية المعايير إلى اآلن
 المشاركة تحقيق إلى تهدف أحكام عدة القانون يتضمن. الدولي القانون في بها المعترف التمييز أشكالجميعًبوضوحً يحدد ال أنهإالً

 هذه من عددا   أن إال. العدالة إلى والوصولوالعملً التعليم ذلك في بما الحياة، مجاالت مختلف في اإلعاقة ذوي لألشخاص المتساوية
 في السلبية، النمطية القوالب األحكام بعض تعزز ذلك، على عالوة .اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق اتفاقية معايير إلى يرقى ال األحكام
 إال. نطاقها من تحد أخرى قوانين بسبب – التعليم إلى المتساوي الوصول تتناول التي 10 المادة مثل – أخرى أحكام تقويض يجري حين
.التعاملًمعًالتمييزًعلىًأنهًجنحةًجنائية،ًوبتنفيذال أو نفاذاإل إجراءاتبتعلقًي القانون في عيب أبرز أن

 يعانون الذين اضطرار يعني ما للتمييز، مناهضة محددة قوانين مصر في توجد ال اإلعاقة، ذوي باألشخاص الخاص القانون عن وبعيدا  
 عليها تنص التمييز عدم أو بالمساواة متعلقة معزولة أحكام إلى أو والغامض، الناقص الدستوري الحكم إلى اللجوء إلى التمييز من
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 قانون ذلك في بما أخرى، قانونية مجاالت في تمييز مكافحة أحكام ،2.2.3 القسم يناقشها التي األحكام، هذه تشمل. أخرى قوانين
 الفرص من تحد التي العمل قانون أحكام من المشاكل، من العديد عن القانونية األحكام هذه تحليل يكشف. والتعليم والعمل العقوبات

 هذه من أي ينص   ال أوسع، نطاق وعلى. لالغتصاب وحظر واف   تعريف على تنص   ال التي العقوبات قانون أحكام إلى للنساء االقتصادية
 المساواة لحقوق الشاملة التشريعية الحماية توفير في تُخفق مجتمعة   وهي التمييز، عدم في للحق مناسب وشرح تعريف على األحكام
.مصر على الواجبة االلتزامات بحسب التمييز وعدم

 مصر في المستدامة التنمية استراتيجية تحدد. التمييز وعدم المساواة في الحق على تؤثر التي الوطنية السياسات في يبحث 2.3 القسم
 إلى ظاهريا   تسعى والتي والتعليم، االجتماعية والعدالة االقتصادية التنمية ركائز ضمن العامة السياسة أهداف من مجموعة 2030 لعام

 النساء حقوق لضمان أهدافا   وتضع محددة تمييز أسس على تنص   سياسات تتضمن كما. للتمييز والمعرضة المهمشة الفئات حقوق تحسين
 لإلنفاذ، قابلة حقوق إلى يؤدي ال السياسات هذه من أيا   أن إلى القسم يشير. اإلعاقة ذوي واألشخاص السن وكبار أطفال لديها التي واألسر

.بطبيعتها تطلعات مجرد تبقى – بالثناء جدارتها على – والغايات األهداف فإن وبالتالي الدولة، على محددة التزامات أي يفرض وال

 القسم في المصري القضائي النظام على عامة نظرة بتقديم بدءا   ،بالمساواة المتعلقة القوانين وتنفيذ إنفاذ ذلك بعد 2.4 مالقس يناقش
 الخاصة العسكرية والمحاكم الدولة أمن محاكم أداء ذلك في بما القضائي، النظام في عديدة مشاكل وجود إلى القسم هذا يخلص. 2.4.1
 عمل وسير بتنظيم المتعلقة المسائل في التنفيذي الجهاز بها يتمتع التي العالية النفوذ ودرجة العدالة، إلى الوصول حق تنتهك التي

 االنتقادات بعض رغم اإلنسان، حقوق بانتهاكات يتعلق فيما العدالة إلى الوصول لزيادة الوطنية المجالس من العديد أنشئت لقد. المحاكم
 لتمكين القائمة اآلليات مناقشة 2.4.2 سمالق ويتابع. الهيئات تلك بها تمتعت التي نسبيا   الضعيفة والمثول التحقيق لصالحيات الموجهة
 أن القسم يرى التمييز، لمكافحة شامل قانون وجود عدم ظل في. المناسبة االنتصاف سبل وتأمين العدالة إلى الوصول من التمييز ضحايا
 النحو على التمييز عدم في للحق الفعال اإلعمال وضمان الدولية مصر بالتزامات للوفاء اإلطالق على كاف   غير القضائي النظام

 االلتماس في الحق غياب: عليها الضوء تسليط يتم التي المحددة المشاكل ومن. األخرى القانونية والمجاالت الدستور في عليه المنصوص
 وغياب القانونية؛ المساعدة إلى العملي الوصول وغياب الدستورية؛ الحقوق انتهاك حال في العليا الدستورية المحكمة أمام الفردي
.التمييز حاالت في اإلثبات عبء بنقل المتعلقة المحددة األحكام

 الجزء الثالث: أنماط التمييز وعدم المساواة

 أو الدين( 2) السياسي؛ الرأي( 1: )التالية األسس على القائمة المساواة وعدم التمييز حاالت على أدلة التقرير من الجزء هذا يقدم
 والنوع الجنسية الميول( 8) الصحي؛ الوضع( 7) اإلعاقة؛( 6) والمواطنة؛ الجنسية( 5) العرق؛ أو اإلثنية( 4) الجنس؛( 3) المعتقد؛

 أنها يبدو لما متعمقة نظرة تقديم إلى يهدف بل مصر، في المرصودة التمييز أنماط لجميع شاملة صورة لتقديم القسم يسعى ال. االجتماعي
 وعدم التمييز من الناس معاناة كيفية األسس هذه من بكل يتصل فيما التقرير يناقش. البالد في التمييز أسس بأبرز المتعلقة القضايا أهم

 والتعرض الدولة؛ وموظفي الحكومة وتصرفات التمييزية؛ والسياسات للقوانين نتيجة: ذلك في بما الحياة، مجاالت من عدد في المساواة
.والخدمات السلع إلى والوصول الصحية والرعاية والتعليم التوظيف مثل مجاالت في والتمييز المساواة وعدم التمييزي؛ للعنف

 تمييزية قوانين تطبيق عبر والمنفذ السياسية، المعارضة قمع أن إلى يخلص حيث ،السياسي الرأي أساس على التمييز 3.1 القسم يتناول
 أساس على التمييز لحاالت والجامع األساسي التمييز نمط هو واالعتقال، والتعذيب التمييزي العنف تشمل قانونية غير وسائل وعبر
 القضائية، للمالحقة اإلنسان حقوق عن المدافعون تعرض السيسي، الرئيس انتخاب تلت التي األربع السنوات ففي. السياسي الرأي
 السلمية االحتجاجات حظر وتم المدني، المجتمع منظمات لضبط التقييد شديد قانون استصدار وجرى السفر، وحظر األصول، وتجميد
 التعبير وحرية الجمعيات تكوين حرية في الحق تآكل لقد. عسكرية محاكم أمام المدنيين آالف ومحاكمة تعسفيا ، الصحفيين واعتقال فعليا ،

 السياسية معتقداتهم عن التعبير بتهمة األفراد ضد وعنف اعتقال حمالت الحكومية السلطات شن ت حيث الحركة، وحرية والتجمع
 حرة انتخابات في والمشاركة التصويت حق ذلك في بما السياسية، بالحريات المتساوي التمتع تدهور إلى بدوره هذا أدى. المعارضة
.وعادلة

فون مصر سكان من العظمى الغالبية. المعتقد أو الدين أساس على التمييز 3.2 القسم يتناول  اإلسالمي للمذهب كأبناء أنفسهم يعر 
 مواصلة نتيجة الحقوق من الحد   أو والحرمان التمييز من تعاني وهي بالماليين، أتباعها يعد الدينية األقليات من عددا   هناك أن إال السن ي،
 أساس على وممنهج مباشر بشكل القانوني اإلطار يمي ز. وخاصة حكومية فاعلة جهات قبل من الممارس والتمييز التمييزية القوانين
. واليهودية والمسيحية اإلسالم على الدينية الشعائر ممارسة حرية تقتصر فيما الدستور، بموجب قانونية أسبقية اإلسالم يمنح حيث الدين،
 الشخصية األحوال بقوانين يتعلق فيما ذلك في بما المصري، القانوني اإلطار ضمن تفضيلية معاملة الثالثة« السماوية األديان» هذه تتلقى

 وتمي ز. التعبير وحرية الدين حرية في الحق تنتهك التي الجنائية التجديف بأحكام الدولة تتمس ك. العبادة دور إلنشاء الناظمة والقوانين
 المهمة التمييز أنماط من عدد ثمة التمييزية، القوانين جانب إلى. المؤمنين غير ضد مباشر بشكل لإللحاد المناهضة الدولة سياسات
 األقليات تواجه فيما البهائية، الديانة ومعتنقي األقباط المسيحيين ضد التمييزي والتعذيب العنف من بارزة أنماط تسجيل تم فقد األخرى،
.التعليمي النظام من وإقصاء التوظيف في مساواة وعدم مضايقة حاالت نفسه الوقت في الدينية
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 يصنف بلد في القلق على الباعثة المواضع أبرز أحد وهي ،الجنس نوع أساس على المرتكبة التمييز أنماط 3.3 القسم يستكشف
 في تسهم وهي منتشرة، األبوية والممارسات الجنسانية النمطية فالقوالب. الجنسين بين للمساواة العالمية المؤشرات أسفل في باستمرار
 في يعززها ما تجد التمييزية االجتماعية األعراف أن كما. الصحية والرعاية والتعليم السياسي والنظام العمل سوق من النساء استبعاد
 وإلى الميراث، وحقوق والطالق الزواج حقوق في المساواة إلى يفتقرن فالنساء النساء، ضد مباشر بشكل تميز التي والسياسات القوانين
 غير بشكل تطبق الزواج خارج الجنس تحظر التي الجنائي القانون أحكام فإن كذلك. الجنسية منح في والمساواة لالعم حق في المساواة
 المصري القانوني اإلطار فشل ويؤدي. النمطية الجنسانية والقوالب الجنسين بين للفوارق التقليدي الفهم يرسخ مما النساء، ضد متناسب

 جرائم» يسمى بما المتهمين األفراد على العقوبات بتخفيف تسمح التي القوانين إلى باإلضافة كامل، بشكل االغتصاب تجريم في
 التقليدية الممارسات واستمرار التمييزي العنف مستويات ارتفاع في تسهم التي المدمرة االجتماعية المعتقدات تكريس إلى ،«الشرف
 على منتشرة ممارسات وهي األنثوية، التناسلية األعضاء وتشويه الزوجات وتعدد األطفال وزواج الشرف جرائم ذلك في بما المؤذية،
 والرعاية والتوظيف التعليم ذلك في بما الحياة، من أخرى مجاالت في المساواة وعدم التمييز من النساء تعاني كما. البالد في واسع نطاق

.والعامة السياسية الحياة في والمشاركة الصحية

 ينحدرون المصريين السكان من% 9 حوالي أن إلى األدلة تشير. العرق أو اإلثنية أساس على المساواة وعدم التمييز 3.4 القسم يتناول
 من الرغم وعلى. سيناء جزيرة شبه في البدوية العربية والقبائل النيل أعالي منطقة في النوبيين ذلك في بما مصرية، غير إثنية أقليات من
 استمرار على أدلة التقرير من القسم هذا يورد واللغة، واللون والعرق األصل أساس على التمييز تحظر الدستور من 53 المادة أن

 السلمية، لالحتجاجات العنيف والتفريق القسري، التوطين إعادة ذلك في بما والبدو، النوبيين ضد المرتكبة اإلنسان حقوق انتهاكات
 ما المدني، السجل وثائق استحصال في تمييزا   يواجهون البدو أن على أدلة أيضا ثمة. اإلنسان حقوق عن للمدافعين التعسفي واالعتقال

 يواجهون كما النوبية، باللغة التعليم لهم يتاح فال النوبيون أما والتعليم، الصحية كالرعاية خدمات إلى الوصول في صعوبات إلى يؤدي
.الصحية الرعاية مرافق إلى الوصول في صعوبات

 وطالب الجئ 230,000 من أكثر حاليا   يوجد. التقرير هذا من 3.5 القسم في والمواطنة الجنسية أساس على التمييز حاالت تناول يتم
 المفوضية من الجئ وتحديد صفة على حاصلين غير فلسطيني أصل من الجئ 70,000بـ يقدر ما إلى باإلضافة مصر، في مسجل لجوء

 تبدي تزال وما اللجوء، وطالبي الالجئين حول شامل تشريع بتبني مصر تقم لم. التمييزية الدولة سياسات بسبب الالجئين لشؤون السامية
 التي القانونية األحكام من عدد على األخرى المحلية والقوانين الدستور يحتوي. تطبيقها من الحد إلى تهدف الالجئين اتفاقية على تحفظات

 فيهم بمن – مصر في المواطنين غير ويواجه. 1975 لعام الجنسية قانون أحكام ذلك في بما المواطنين، غير حقوق تقي د أو ضد تميز
 االحتجاز مراكز في المعاملة وسوء العنف أشكال لمختلف عرضة وهم اجتماعية، عار وصمة – اللجوء وطالبو والمهاجرون الالجئون
 اللجوء وطالبي الالجئين أن إلى التقرير هذا إعداد أثناء جمعها تم التي األدلة تشير. الواجبة القانونية اإلجراءات ضمانات من والحرمان
.واالقتصادي االجتماعي تهميشهم في تساهم والعمل التعليم في عوائق يواجهون

 اإلعاقة ذوي األشخاص بحقوق المتعلق المصري القانوني اإلطار أن إلى باإلشارة يبدأ. اإلعاقة أساس على التمييز 3.6 القسم يناقش
 هائلة اجتماعية وصمة يواجهون اإلعاقة ذوي األشخاص أن غير. األخرى التمييز بأشكال المتعلقة األخرى األطر من أقوى يعتبر

 على القائمين المعاملة وسوء للتعذيب اإلعاقة ذوي األشخاص تعرض على أدلة ثمة. الحياة مجاالت من عدد في للتمييز ويخضعون
 من الرغم وعلى. ذهنية إعاقة ذوات لمراهقات قسري رحم استئصال عمليات إجراء عن تقارير المثال، سبيل على ذلك، في بما التمييز،
 عملية أثناء سواء التوظيف، في التمييز يواجهون يزالون ما أنهم إال ،2018 عام في اإلعاقة ذوي األشخاص لحقوق جديد قانون اعتماد

 السابقة، التشريعات مع بالمقارنة كبيرا   تحسنا   يمثل الجديد القانون أن ومع. التعليم في التمييز إلى باإلضافة العمل، أماكن في أو االستقدام
.عليها التصديق بعد سن ه من الرغم على اإلعاقة، ذوي األشخاص حقوق اتفاقية في عليها المنصوص المعايير إلى يرقى ال أنه إال

 مصر في( اإليدز) البشرية المناعة نقص بفيروس المصابين عدد ارتفع لقد. الصحي الوضع أساس على التمييز في 3.7 القسم ينظر
 واستبقاء االجتماعية الوصمة مستويات ارتفاع إلى ذلك يعزى%. 40 بنحو يقدر سنوي ازدياد بمعدل الماضية، العشرين السنوات خالل

 المصابين على يحظر حيث المجتمع، في والتحيز اإلقصاء يواجهون باإليدز المصابين األشخاص أن إلى البحث يشير. التمييزية القوانين
 باإليدز إصابتهم أصبحت حال في الفصل يواجهون أو أخرى مجاالت في العمل من األفراد يمنع وقد معينة؛ صناعات في العمل باإليدز
. الصحية الرعاية على الوصول في التمييز مستويات ارتفاع من يعانون باإليدز المصابين األشخاص أن إلى أيضا   األدلة تشير. معروفة
 من وكل اإليدز، فيروس يحملون ال أنهم تثبت طبية شهادة بتقديم األجانب العمال المصري القانون مطالبة للقلق المثيرة األمور ومن
 من ذلك على يترتب ما مع الوصمة، مستوى ترفع التدابير هذه مثل إن. البالد في اإلقامة أو العمل من منعه يتم الشهادة هذه تقديم في يفشل
.مصر في اإليدز وانتشار انتقال معدالت على تأثير

 الميم لمجتمع معاداة الدول أكثر» أحد بأنه يوصف بلد في الجنسية والهوية الجنسي الميل أساس على التمييز 3.8 القسم يتناول أخيرا ،
 كتلك القانونية، األحكام من العديد تطبيق يجري أنه إال مصر، في صراحة   الجنسي الشذوذ تجريم عدم رغم«. األرض كوكب على

 أفراد تجاه االجتماعية المواقف تعتبر كما. الواقع األمر باب من المثلي الجنسي للسلوك حظرا   يوفر بشكل والفسوق، بالفجور المتعلقة
 المثلية مفهوم يرفضون أنهم 2013 عام استطالع في استجوابهم جرى ممن% 95 من أكثر ذكر حيث حد، أبعد إلى سلبية الميم مجتمع
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 واالعتقال التعذيب ذلك في بما الحقوقية، االنتهاكات من وغيرها والترهيب العنف حاالت تناولت التي التقارير من العديد ثمة. الجنسية
 التمييز ازداد ،2013 عام منذ اإلنسان لحقوق األوسع القمع حملة جانب وإلى. الميم مجتمع أفراد ضد المرتكبة المعاملة، وسوء التعسفي

 يحرم الذي األمر الجنس، بنوع قانوني اعتراف على الحصول أجل من جراحية عملية إجراء يلزم ذلك، على عالوة. الميم مجتمع ضد
.األحيان معظم في المرضى منه

 الجزء الرابع: التوصيات

الغرضًمنًهذهًالتوصياتًهوًتعزيزًالحمايةًمنً .التمييز وعدم المساواة بحقوق التمتع ضمان إلى تهدف توصيات الجزء هذا يحدد
احترامًوحمايةًوإعمالًالحقًفيًعدمًالتمييزًوالمساواة.ًتستندًبالتزاماتهاًبموجبًالقانونًالدوليًتحقيقًالتمييزًوتمكينًمصرًمنً

  جميعًالتوصياتًعلىًالقانونًالدوليًالمتعلقًبالمساواة،ًوعلىًإعالنًمبادئًالمساواة.ًيقدمًالتقريرًتوصياتًفيًتسعةًمجاالت

 تعزيزًااللتزاماتًالدوليةًالمتعلقةًبالمساواة .

 إصالحًاألحكامًالقانونيةًالتمييزية .

 شاملةمساواةًتشريعاتًإدخالً .

 تحسينًتفسيرًوإنفاذًأحكامًالمساواةًالقائمة .

 ضمانًاستقاللًوفعاليةًهيئاتًالمساواةًومؤسساتًحقوقًاإلنسان .

 محددةفئاتًاتخاذًإجراءاتًللتصديًللتمييزًضدً .

 جمعًالبيانات .

 أخيرا  علىًالمساواة؛ًوالتربيةً .

حظرًالتفسيرًالرجعي .
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 مقدمة: 1
عقود من بعد . الشرق األوسطالذي اجتاح الربيع العربي في خضم أحداث ، اندلعت ثورة في مصر 2011يناير  25في 

منادين  في األماكن العامة آالف المتظاهرين، تجمع مبارك حسني القمع السياسي والتدهور االقتصادي في ظل رئاسة
. سنة 29ووضع حد لحكمه الذي دام  لرئيس مباركتم خلع ا، التظاهرمن  يوما   18النظام. بعد وإسقاط والحرية  الكرامةب

االنتخابات إثر فوزه في اليمين الدستورية محمد مرسي اإلخوان المسلمين جماعة عضو  ، أدى2012يونيو  2في 
. وبعد أقل انقالب عسكريبه الجيش عبر أطاح  2013يوليو  : ففيلم يدم طويال  إال أن عهده . للبالدرئيسا  الديمقراطية 

 . 2014 مايوفي رئيسا   عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسيمن سنة تم انتخاب 

في  2011ثورة  بأهمية ديباجة الدستور العربية. تقر   لجمهورية مصر دستور جديدتم االستفتاء على  2014يناير في 
طموحها أن تحقق الحرية » كانت فريدة في 2011عام التي حدثت نتفاضة االمشيرة إلى أن ، يمصرال تاريخال سياق

كما تؤكد . «، وبشارة بمستقبل تتطلع إليه اإلنسانية كلهاحاضرا  زال  ماماٍض إلى إشارة »وأنها ، «والعدالة االجتماعية معا  
أنه و« ودولة عادلةمتالحم  مجتمع مزدهربجيال األلم يجسد ح» الدستور أن ما بعد الثورة، مشيرة إلىوعود الديباجة على 

 1«.تمييز يالحقوق والواجبات دون أفي … يحقق المساواة »

 «المتالحممجتمع ال»فعدا عن أنها أبعد ما تكون عن  :العالية تطلعاتيخلص إلى عدم تحقق أي من هذه ال هذا التقريرإال أن 
التي  األفراد ومجموعات األفرادويخضع فيها ، انتشار واسع للتمييز وانعدام المساواة، تعاني مصر من «عادلةالدولة ال»و

للمعايير االجتماعية والسياسية القائمة لمجموعة قوانين ومعامالت تمييزية من جانب السلطات والجهات غير  تعتبر تهديدا  
 الحكومية على حد سواء.

كل من ، أو فكل من يمثل. المحظورة األسس مجموعة من ن على أساسالتمييز والحرماحاالت  التقرير أدلة علىيقدم 
، بما في ذلك التعذيب وسوء المعاملة تمييزية لحقوقهوانتهاكات يعتبر أنه يمثل، حالة معارضة للحكومة يواجه قمعا  

األحكام التمييزية تلك الناتجة عن بما في  األقليات الدينية ألشكال مختلفة من التمييز،كما يتعرض أبناء واالعتقال التعسفي. 
كذلك فإن . قبل السلطات الحكوميةمتزايد من  ا  تهديدفيما يواجه الملحدون  في الدستور والقوانين األخرى،المتضمنة 

، من العنف القائم على نوع الجنس مختلفة شكالالتفاوت بين الجنسين منتشرة على نطاق واسع، إذ تخضع النساء أل
تواجه األقليات كما مجاالت الحياة، من التعليم إلى المشاركة في الحياة السياسية والعامة.  مختلفالتمييز في  ويواجهن

عنف تمييزي واحتجاز حاالت ويخضعون ل ،في الحصول على الخدماتوأبناء الجنسيات األخرى التمييز اإلثنية والعرقية 
عالية من العار مستويات  المناعة البشرية / اإليدزروس نقص والمصابون بفياإلعاقة و األشخاص ذوويعاني تعسفي. 

والمتحولو الجنس  والثنائيوأما المثليات والمثليون من مجاالت الحياة. العديد في يتعرضون بالتالي لتمييز كبير المجتمعي و
لفجور والفسوق لتجريم حيث تفسَّر األحكام التي تحظر ابموجب القانون الجنائي، فيتعرضون لالضطهاد  (مجتمع الميم)

 صراحة.الجنسية المثلية مع تقدم عدد من النواب بمقترحات قوانين تجرم  تهديدفيما يزداد ال العالقات الجنسية المثلية،

المساواة وعدم التمييز.  تمتع بالحق فياللضمان كاٍف بالمرة أنه غير إلى  للمساواة تقييمنا لإلطار القانوني المصرييخلص 
 المعايير إلىال يرقي هذا الضمان إال أن وعدم التمييز،  في الحقوق المساواة ضمانعلى  الدستورفعلى الرغم من نص 

منها مطلوب بحسب ال وشاملة لمكافحة التمييز تشريعات محددة تسن  فالدولة المصرية لم . على عدة مستويات مهمة الدولية
قانون حقوق  –بمناهضة التمييز الخاص وحيد القانون . الهي طرف فيهاموجب االتفاقيات الدولية التي ببتعهداتها للوفاء 
ف  ال –اإلعاقة ذوي   ا  أحكامتتضمن  األخرىالوطنية القوانين  من ا  عددومع أن . على النحو الواجب حظرهأو ي التمييزيعر 

الموجهة الوطنية السياسات إن ال توفر حماية شاملة.  مجتمعةوانين في مجاالت محددة، إال أن هذه القتهدف إلى منع التمييز 
ومما زاد من فعال. إلنفاذها بشكل الموارد المالية الالزمة  في نقصوثمة  ،ملزمةليست نحو قضايا المساواة وعدم التمييز 

سواء بصورة مباشرة  –صريح قوانين تنطوي على تمييز وجود المساواة وعدم التمييز المتعلق بالتشريعي هشاشة اإلطار 
اللذان يميزان ضد المرأة بصورة  العمل ضد فئات معينة، بما في ذلك أحكام قانون العقوبات وقانون –أو غير مباشرة 

 .مباشرة

                                                 
 ، الديباجة.2014دستور جمهورية مصر العربية لعام  1



2

مصر في المساواة وعدم التمييز تحّدي :حاضرا ً زال ما ماض  

تنفيذي ملخص  حاضرا ًزالماماض  
مقدمة   حاضرا ًزالماماض

بالمساواة المتعلق القانوني اإلطار  حاضرا ًزالماماض   
المساواة وعدم التمييز أنماط حاضرا ًزالماماض

التوصيات حاضرا ًزالماماض
حاضرا ًزالماماض في اتخاذ  السلطاتت لقد قص ر «.عادلةالدولة الوالمتالحم مجتمع ال» عنبعيدة كل البعد اليوم  التقرير أن مصروعليه يجد 

قائم على مجتمع من أجل ضرورية ال –إلغاء القوانين التمييزية واعتماد تشريع شامل لمكافحة التمييز  –الالزمة الخطوات 
القوانين والسياسات التمييزية، ومن خالل اإلجراءات التمييزية استبقاء وإنفاذ . عالوة على ذلك، من خالل المساواة والعدالة

أن مصر ل. إذا كانت المصدر األهم مصادر التمييز وعدم المساواة، إن لم تكنأحد أهم ، تظل الدولة ها وكالؤهاالتي يمارس
 على الدولة اتخاذ إجراءات حاسمة الحترام وحماية وإعمال الحق في المساواة وعدم التمييز.ف تحقق طموحات دستورها

 وهيكله هذا التقريرغرض  1.1

توصية بخطوات تهدف وال، االتمييز وعدم المساواة في مصر وتحليلهحاالت تسليط الضوء على إلى هذا التقرير يهدف 
اإلضاءة إلى أيضا  يسعى لكنه منذ فترة طويلة، حقوقية معروفة التقرير قضايا يتناول إلى مكافحة التمييز وتعزيز المساواة. 
للتمييز وعدم المساواة أدلة من التجارب الُمعاشة  –ألول مرة  –ع التقرير البالد. يجمعلى أنماط التمييز األقل شهرة في 

وهو يسعى ليصبح نقطة  ،تهامعالجالمعنية بتحليل للقوانين والسياسات والممارسات والمؤسسات تقديم مع  ،بمختلف أشكالها
 .ن التمييزمرجعية وقاعدة أدلة لجميع العاملين في مصر على تعزيز المساواة وتحسين الحماية م

على دور المساواة والذي يؤكد لمساواة، لموحد الحقوق اإلنسان من منظور هذا التقرير في إطاره المفاهيمي ينطلق 
اإلطار يمثل . حفل قوانين وسياسات المساواةلتغلب على التجزؤ في لفي التمتع بجميع حقوق اإلنسان ويسعى الجوهري 

بفرادة كل شكل من أشكال انعدام المساواة على حدة، وفي الوقت نفسه بالنواحي عترف ت ةكليمقاربة الموحد لحقوق اإلنسان 
 :ما يلي . يجمع إطار العمل الموحدانعدام المساواةلمختلف أوجه الشاملة 

جنسية واإلعاقة والميل الجنسي أشكال عدم المساواة القائمة على أسس مختلفة، مثل العرق والجنس والدين وال (أ
 ؛وغير ذلك والهوية الجنسية

أشكال عدم المساواة في مختلف المجاالت المدنية والسياسية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية، بما  (ب
 أخيرا  و والتعليم وتوفير السلع والخدمات، وغيرها؛التوظيف في ذلك 

 االجتماعية واالقتصادية. ماعي والخلفيةمة على الوضع االجتالقائأوجه انعدام المساواة  (ج

يتقيد به العمل الذي  اإلطار المفاهيميوالغرض من التقرير وهيكله،  الجزء األوليحدد يتكون التقرير من أربعة أجزاء. 
 يحلل. بعد ذلك السياسي واالقتصادي الحاليوضعها وتاريخها و مصر معلومات أساسية عنيقدم ومنهج البحث. كما 

 االلتزامات الدوليةتحديد  حيث صلته بالمساواة وعدم التمييز، مع مصر من اإلطار القانوني والسياسي في الجزء الثاني
نظرة هذا القسم كما يلقي الممارسات. وأفضل للقانون الدولي الرسمية ومدى امتثالها تشريعات التحليل ومن ثم  لمصر

الوصول  ، بما في ذلك، مستعرضا  مجموعة من مسائل إنفاذ القانونالنظام القضائي في مصرفاحصة على آليات عمل 
األنماط  الثالث الجزء. ثم يعرض ات، والتعويضات والعقوباتواإلثباتواألدلة إلى العدالة، ونظام المساعدة القانونية، 

المعتقد والرأي السياسي ت محددامصر، مع التركيز على  الجماعات فيالواقع على عدم المساواة والتمييز لحاالت رئيسية ال
 الجنسي والميل ،الصحيوالخلفية العرقية واإلثنية، والجنسية والمواطنة، واإلعاقة، والوضع  ،الجنسونوع  ،الديني

في المساواة وعدم الحق وحماية وإعمال مراعاة توصيات تهدف إلى ضمان  الرابعالجزء أخيرا  يتضمن . والهوية الجنسية
الضعف وعدم االتساق في اإلطار القانوني والسياسي نقاط لثغرات وا مستمدة من تحليلهي توصيات مصر، و التمييز في
 الثالث. في الجزءالمبي نة وأنماط عدم المساواة والتمييز  ،الثاني في الجزء المحدد

 اإلطار المفاهيمي 1.2

ا  مفاهيمي ا  إطار 2«(المبادئ إعالن») بادئ المساواةإعالن م فيالواردة مفاهيم قانون المساواة والتمييز من هذا التقرير يتخذ 
 .الثالثالجزء  لتمييز وعدم المساواة فياأنماط ة أبرز ومناقش الثانيالجزء  في لمصر القانوني والسياسي تحليل اإلطارله ل
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عدد من خبراء حقوق اإلنسان والمساواة من مختلف أنحاء العالم، على يد  2008في عام إعالن المبادئ تمت صياغة 
في السياقات الدولية واإلقليمية واالجتهادات المتطورة المستندة إلى المفاهيم »وهو بيان ألفضل الممارسات الدولية 

مساواة في التمتع بجميع على الدور المتكامل للمشددا  مساواة وعدم التمييز، لل ةالموحدوهو يعزز المقاربة  3«.والوطنية
ومنذ اعتماده قد حقوق. هذه اليشمل المشاركة المتساوية في جميع مجاالت الحياة التي تنطبق عليها بما حقوق اإلنسان، 

المساواة وعدم التمييز من قبل العديد من هيئات الحق بفي تفسيرات المبادئ انعكست المعايير المنصوص عليها في إعالن 
 البلدان.بتطوير قوانين مكافحة التمييز في العديد من أفادت كما  4لمتحدة،معاهدات األمم ا

 النحو التالي:على الحق في المساواة المبادئ  من إعالناألول يحدد المبدأ 

الحق في المساواة هو حق جميع البشر في أن يكونوا متساوين في الكرامة، وأن يعاملوا باحترام 
اآلخرين على قدم المساواة في أي من مجاالت الحياة االقتصادية أو  واشاركيوومراعاة 

ي االجتماعية أو السياسية أو الثقافية أو المدنية. جميع البشر متساوون أمام القانون ولهم الحق ف
 5.الحماية المتساوية واالستفادة من القانون

بتعريفه بهذا الشكل يصبح للحق في المساواة نطاق واسع، ومضمون يتجاوز مجرد الحق في عدم التمييز. فمن عناصر الحق في 
من ذلك أنه يشمل  المساواة التمتع المتساوي بجميع حقوق اإلنسان، فضال  عن المساواة في الحماية واالستفادة من القانون. األهم

 المشاركة المتساوية في جميع مجاالت الحياة التي تنطبق عليها حقوق اإلنسان. تعترف هذه المقاربة الكلية للمساواة بالطبيعة المترابطة
 الناشئة في سياقات مختلفة، ما يجعل من الضروري اتباع مقاربة شاملة لحاالت عدم المساواة في جميع مجاالت الحرمانألشكال 

ى الحياة. فهي تتجاوز المفاهيم األكثر فقرا  للمساواة المعتمدة في العديد من النظم القانونية، وذلك من خالل فهم المساواة ليس فقط عل
أنها الحق في عدم التعر ض ألي شكل من أشكال التمييز، ولكن أيضا  الحق في المساواة الجوهرية بالممارسة العملية. يرى التقرير 

 تعبير عن الحق في المساواة حجر األساس الذي يقي م على أساسه وجود أو درجة انعدام المساواة.في هذا ال

بالنسبة للعالقة بين الحق في المساواة وعدم التمييز، يفسر إعالن المبادئ الحق في عدم التمييز كحق قائم بذاته يندرج في الحق في 
المشاركة وأشكال مجموعة معينة من األشخاص، ينظر التقرير في كل من أشكال التمييز أوضاع النظر في ، لدى وهكذا 6المساواة.

الحرمان إلى السلع والخدمات وأشكال المتفاوت لوصول إلى افي مجاالت مثل التوظيف أو الحياة العامة، باإلضافة غير المتساوية 
 االقتصادي.-االجتماعي

مختلف الصفات المشمولة بين جامعا  ، هاحظريتوجب التي من أسس التمييز ة قائمة واسعإعالن المبادئ من  5يحدد المبدأ 
 :المختلفة بموجب الصكوك الدولية واإلقليميةبالحماية 

أو األصل أو الجنس أو اإلثنية على أساس العرق أو اللون أو حين يحدث  التمييز يجب حظر
أو اللغة أو الدين أو المعتقد أو الرأي  الحضانةة أو يالحمل أو األمومة أو الحالة المدنية أو األسر

أو الوضع االقتصادي  السياسي أو غيره أو الوالدة أو األصل القومي أو االجتماعي أو الجنسية
الوضع الجنسي أو الهوية الجنسية أو السن أو اإلعاقة أو الميل أو االرتباط بأقلية قومية أو 

هذه من أي من مزيج على أساس أو  ،تجاه المرضة أو غيرها يالوراثاالستعدادات أو  الصحي
 .األسسمرتبطة بأي من هذه صفات أو األسس 

)...( 

أساس نطبق عليهم يارتباط الشخص بأشخاص آخرين  حين يحدث أساسكما يجب حظر التمييز 
ر، سواء كان دقيقا  أم ال بأن لدى الشخص صفات مرتبطة ، محظور، أو على أساس التصو 

 7بأساس محظور.

                                                 
 .2المرجع السابق، ص 3
: عدم التمييز في الحقوق االقتصادية واالجتماعية 20لتعليق العام رقم سبيل المثال ال لحصر: لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، اانظر، على  4

؛ اللجنة UN Doc. E/C.12/GC/20 ،2009، من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية( ٢من المادة  ٢)الفقرة ة والثقافي
من اتفاقية القضاء على جميع  2بشأن االلتزامات األساسية للدول األطراف بموجب المادة  28، التعليق العام رقم المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

بشأن حق  6لعام رقم التعليق ا؛ اللجنة المعنية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، UN Doc. CEDAW/C/GC/28 ،2010، أشكال التمييز ضد المرأة
 .UN Doc. CPRD/C/GC/6 ،2018(، 5)المادة  األشخاص ذوي اإلعاقة في المساواة وعدم التمييز
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مصر في المساواة وعدم التمييز تحّدي :حاضرا ً زال ما ماض  

تنفيذي ملخص  حاضرا ًزالماماض  
مقدمة   حاضرا ًزالماماض

بالمساواة المتعلق القانوني اإلطار  حاضرا ًزالماماض   
المساواة وعدم التمييز أنماط حاضرا ًزالماماض

التوصيات حاضرا ًزالماماض
حاضرا ًزالماماض سس األ»وبحسبه ينبغي على إدراج المزيد من أسس التمييز المحظورة،  «اختبار»على المبادئ ما ينص إعالن ك

 :محددةثالثة شروط أصل على األقل من تحقق شرطا  واحدا  أن  «ةالمرشح

س ب أو ( يسب  1كان هذا التمييز )في حال يجب حظر التمييز القائم على أي أساس آخر  يكر 
المتساوي على التمتع  ( يؤثر سلبا  3)أو  ؛الكرامة اإلنسانيةيقو ض ( 2)و أ ؛الممنهجالحرمان 

المحظورة المذكورة األسس التمييز على جدية تصل إلى حد بحقوق وحريات الشخص بطريقة 
 8.أعاله

 المباشر التمييز من التمييزية تشمل كال  معظم النظم القانونية الحديثة التي توفر الحماية ضد التمييز تعترف بأن المعاملة 
ف . المباشر وغير  التمييز المباشر وغير المباشر على النحو التالي:إعالن المبادئ من الخامس المبدأ يعر 

تعلق بواحد أو لسبب يعندما يعامل شخص أو مجموعة من األشخاص،  التمييز المباشر يحدث
من المعاملة التي يتلقاها أو تلقاها أو كان  تفضيال  أكثر من األسس المحظورة، معاملة أقل 

شخص أو ب يلحق الضررأو عندما  ؛صشخص آخر أو مجموعة أخرى من األشخاسيتلقاها 
يمكن السماح بالتمييز . محظورةمن األسس واحد أو أكثر يتعلق بلسبب  مجموعة من األشخاص

 عندما يمكن تبريره وفقا  لمعايير محددة بدقة.وذلك اشر فقط بشكل استثنائي للغاية، المب

أشخاص يتمتعون إلى وضع حكم أو معيار أو ممارسة يؤدي عندما  التمييز غير المباشر يحدث
مواٍت بصفة غير وضع المحظورة في األسس مرتبطة بواحد أو أكثر من صفة بوضع أو 
أو المعيار أو الممارسة بشكل الحكم هذا إال في حال تبرير مقارنة بأشخاص آخرين، خاصة 

 وسائل تحقيق هذا الهدف مناسبة وضرورية.وكانت مشروع، هدف موضوعي بواسطة 

عن قصد  يتمييز على أساس معين: فقد يتم ارتكاب فعل تمييزللتوصل إلى وجود النية  ه ال يشترط وجودأن األهم من ذلك
 :شكال  من أشكال التمييز التحرش قد يشكل عالوة على ذلك، 9.ن غير قصدأو ع

لغرض أو تأثير انتهاك من األسس المحظورة سلوك غير مرغوب مرتبط بأي حين يحدث 
ة أو مسيئة شخص أو خلق بيئة مخيفة أو عدائية أو الكرامة   10مهينة.أو مذل 

الصفات يتعلق بجميع والذي ينشأ فيما  ،ةمعقولترتيبات  الحق في الحصول على لتمييز أيضا  عدم التعرض لالحق في يعني 
 لمراعاةما هو مطلوب المبادئ من إعالن  الثالث عشرليس فقط فيما يتعلق باإلعاقة(. يوضح المبدأ و)المشمولة بالحماية 

 :ومن أي جهة يطلب ذلك االختالف

الضروري مطالبة مؤسسات القطاعين العام تحقيق المساواة الكاملة والفعالة، قد يكون من ل
األسس بواحد أو أكثر من المتعلقة األفراد لمختلف إمكانات  ةمعقولترتيبات والخاص بتوفير 

 المحظورة.

الضرورية والمناسبة، بما في ذلك التدابير  والتسوياتالتعديالت الترتيبات تقديم تعني 
في أي مجال من مجاالت الحياة االقتصادية االستباقية، لتسهيل قدرة كل فرد على المشاركة 

يكون ال ينبغي أن وواالجتماعية والسياسية والثقافية والمدنية على قدم المساواة مع اآلخرين. 
ال داعي له غير متناسب أو هناك التزام بمراعاة االختالف حين يؤدي ذلك إلى فرض عبء 

 دمة.على الجهة المق
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 ةالمعقولالترتيبات أن الحرمان من على في هذا التقرير  ةالمتبعتنص المقاربة ذا المجال، مع القانون الدولي في ه تماشيا  
 11.تمييزا  تشكل 

تدابير ال، أو التمييز اإليجابيباسم المعروفة أيضا  إجراءات إيجابية )شرط اتخاذ الدولة في المساواة كما يطرح الحق 
لضمان المشاركة  حيثما يكون ذلك ضروريا   اختالالت هيكلية كامنةنتيجة معينة  الحرمان التي يلحق بفئاتزالة إلخاصة( ال

في جميع مجاالت الحياة االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية والمدنية. وعلى غرار المبادئ األخرى المتساوية 
لقانون الدولي واإلقليمي لحقوق اإلنسان، راسخة لتفسير االمقاربات ال، يستند هذا المبدأ إلى المبادئ الواردة في إعالن

على ما المبادئ من إعالن الثالث ينص المبدأ  12صكوك.عدة في الواردة في هذه الحالة بمفاهيم التدابير الخاصة يتعلق و
 يلي:

الذي واإلجراء اإليجابي، إن . ةإيجابياتخاذ إجراءات ، يتطلب الحق في المساواة يكون فعاال  لكي 
لتغلب على الرامية إلى ايشمل مجموعة من التدابير التشريعية واإلدارية وتدابير السياسة العامة 

يعتبر من العناصر الضرورية فئات معينة، لالمساواة تحقيق واإلسراع بالتقدم نحو الحرمان 
 13.في إطار الحق في المساواة

إن هذا التقرير. في المقاربة التي ينتهجها لموحد للمساواة، وبالتالي دورا  هاما  في المنظور ا اإليجابياإلجراء تلعب فكرة 
 معالجة أوجه عدم المساواة التي ال تعزى فقط إلى التمييز.اإلجراءات اإليجابية أساسية ل

 تلك األجزاء منأجريت في ضوء تقييم عملية من هذا التقرير إلى الثاني استعراض القوانين والسياسات في الجزء يستند 
على وجه  11في المساواة وعدم التمييز، بما في ذلك المبدأ بالحق المتعلقة  التزامات الدولة حددالمبادئ التي تإعالن 
في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية الوارد التزامات الدولة المبادئ فهم إعالن يطبق في هذا الصدد، و. التحديد

بحسب شرحه في، على سبيل المثال ال والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، 
. للجنة حقوق اإلنسان 31االجتماعية والثقافية والتعليق العام رقم و االقتصاديةالحقوق للجنة  3التعليق العام رقم الحصر، 

 :المبادئ كما جاء في التعليق على إعالنو

للجنة األمم المتحدة  3ياسا  على تفسير التزامات الدول المنصوص عليها في التعليق العام رقم ق
المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، يتعين على الدول اتخاذ جميع الخطوات 

في المساواة في النظام الداخلي وفي برامج  الضرورية، بما في ذلك التشريع، إلعمال الحق
ليس ومع ذلك،  التعاون الدولي. قد يكون من الصعب الوفاء بالحق في المساواة الكاملة والفعالة؛

اتخاذ مثل هذه  إن اشتراطلدى الدولة مبرر لعدم اتخاذ خطوات ملموسة في هذا االتجاه. 
هذا االلتزام باإلشارة إلى ل االمتثالر عدم تأثير فوري. ال يمكن تبريغير مقي د وذو الخطوات 

 14.عوامل ثقافية أو اقتصادية أو سياسية أو أمنية أو اجتماعية أو غيرها

 لمساواةالموحد لتطبيق إطار حقوق اإلنسان 

محتوى وهيكل ومنهجية هذا التي تخص من اآلثار  عددإطار حقوق اإلنسان الموحد للمساواة في بحثنا تطبيق يترتب على 
من  القائمة على عددالتمييز وعدم المساواة  عرض حاالتونطاق التقرير:  األثر األول في موضوع ينعكسالتقرير. 
المختلفة،  قائمة على مجموعة من األسستمييز على حاالت أدلة لذلك يستعرض التقرير مختلفة في نفس الدراسة. األسس ال

حيث ينظر ، المضاعفأدلة على التمييز يستقصي كما  ،ي إلى نوع الجنس إلى الحالة الصحيةتتراوح من الرأي السياس
وبينما ال يطمح . اتالمسيحيالنساء المدافعون عن حقوق اإلنسان والنوبيون الذي يعاني منه  التمييزتعدد جوانب في مثال  

                                                 
؛ لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، 2، المادة U.N.T.S. 3، 2006 2515انظر على سبيل المثال: اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة،  11

يشمل إنكار « سبب العجزالتمييز ب»، والتي تنص على أن 15، الفقرة UN Doc. E/1995/22 ،1995، : األشخاص ذوو العجز5التعليق العام رقم 
؛ «تع بها أو ممارستهاالمرافق المعقولة استناداً إلى صفة العجز مما يؤدي إلى إبطال أو تعطيل االعتراف بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أو التم»

 .31، الفقرة UN Doc. CRPD/C/GC/4 ،2016، عبشأن الحق في التعليم الشامل للجمي 4التعليق العام رقم اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، 
(؛ واتفاقية القضاء 4)1، المادة U.N.T.S. 195 ،1965 660انظر على سبيل المثال: االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،  12

 (.1)4، المادة U.N.T.S. 13 ،1979 1249على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، 
 .3، المبدأ 2ه، الهامش انظر أعال 13
14Petrova, D., “The Declaration of Principles on Equality: A Contribution to International Human Rights”, in  

Declaration of Principles on Equality, Equal Rights Trust, London, 2008, p. 38. 
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مصر في المساواة وعدم التمييز تحّدي :حاضرا ً زال ما ماض  

تنفيذي ملخص  حاضرا ًزالماماض  
مقدمة   حاضرا ًزالماماض

بالمساواة المتعلق القانوني اإلطار  حاضرا ًزالماماض   
المساواة وعدم التمييز أنماط حاضرا ًزالماماض

التوصيات حاضرا ًزالماماض
حاضرا ًزالماماض يتمث ل هدفه في عرض ، مة على كل أساس على حدةالقائلتمييز وعدم المساواة لحاالت ل تقديم تحليل مفص  التقرير إلى 

 .المصري في السياقالموجودة م المساواة ادانعأنماط التمييز وأبرز 

الذي يشمل جميع وإطار حقوق اإلنسان الموحد بالنطاق المادي لتطبيق الحق في المساواة، لتطبيق يتعلق األثر الثاني 
مجاالت الحياة، بما في ذلك في شتى لتمييز مع اقرير إلى تقييم تجربة الناس مجاالت الحياة التي ينظمها القانون. يسعى الت

حيث ال توجد ، في هذا الصدد متفاوتةاألدلة إال أن فيما يتعلق بالسالمة الشخصية والتوظيف والتعليم والرعاية الصحية. 
يعود ذلك إلى عدم تمييز أو عدم مساواة في مجاالت معينة بالنسبة لبعض الفئات المحرومة. قد وجود على أدلة كافية 
دلة على هذا إلى عدم توفر األأيضا  يعود الحياة، ولكن قد مجاالت من  معينمجال لحرمان في من ا الفئاتهذه معاناة أفراد 

على التمييز على أساس الرأي السياسي أو المعتقد الديني لة أدالبحث. على سبيل المثال، ال يحتوي التقرير الحرمان أثناء 
 لكن ينبغي اإلشارةالتقرير.  إعدادأي دليل من هذا القبيل خالل إذ لم يُذكر في مجاالت مثل اإلسكان والرعاية الصحية، 

أنه ال ستنتاج ال دليل على مظهر معين من مظاهر التمييزال يكفي غياب ال، أجري فيه البحثأنه في السياق الذي إلى 
 .يحدث

انتهاكات الحق في عدم التمييز والحق في المساواة. كل من  تحليلفهو أنه يتطلب موحد الطار لتطبيق اإلالثالث أما األثر 
يقيس على أساسه درجة انعدام ، المعيار الذي المبادئ إعالنفي  بحسب تعريفه الحق في المساواة،في التقرير يرى 

اآلخرين مشاركة » فيعلى وجه الخصوص حيث ينظر التقرير أنماط عدم المساواة الجوهرية، يستقصي . ومن هنا المساواة
مجرد من بما يجعل نطاقه أوسع  15،«على قدم المساواة في الحياة االقتصادية أو االجتماعية أو السياسية أو الثقافية أو المدنية

 لتمييز.التعر ض ل

عكس أفضل الممارسات في مجال ألنه ي –والذي لتمييز، المعتمد لتعريف في الموحد الطار لتطبيق اإلالرابع يتمثل األثر 
الحديثة، وليس قائمة األسس المشمولة بالحماية القانونية  تالتمييز القائم على األسس التي صارت تعتبر مجحفة في المجتمعا حظر

حاالت التقرير ومن هنا يفحص صة المشمولة في هذا التقرير. يوفر أساسا  للنظر في نطاق الفئات ذات الهوية الخا –في مصر 
واإلعاقة  الجنسية والمواطنةوالعرق واإلثنية والجنس ونوع المعتقد الديني وعلى أساس الرأي السياسي القائم التمييز 

التمييز الذي ك –التقرير بعض أنماط التمييز يفحص والميل الجنسي والهوية الجنسية. عالوة على ذلك، والوضع الصحي 
 .المضاعفمثلة على التمييز بل تعد  أ محدد واحد فقطأساس  تقوم علىالتي ال  –ات المسيحيتعاني منه النساء 

تحليل اإلطار جنبا  إلى جنب مع لتمييز وعدم المساواة ل الوقائعيةنماط األدلة على عرض األهو األثر األخير لهذه المقاربة 
 وجود وإنفاذ القوانين والسياسات التي تحظر التمييز وتعزز المساواة عامال   يشكلبالمساواة.  المتعلق يالقانوني والسياسات

عبر حماية الناس من التمييز ، كما تعتبر ضمان التمتع بالحق في عدم التمييز والمساواةل –الوحيد وإن لم يكن  – ا  حاسم
بين  الجمعإلى يسعى التقرير وهكذا فإن هذا . بهذا الحقفيما يتعلق  لدولةمن االلتزامات األساسية لسن مثل هذه القوانين 

تحديد أين من أجل  مصراتي في استعراض اإلطار القانوني والسياسوبين لتمييز وعدم المساواة المعاشة لتجربة التقييم 
 .ضعيفا  القوانين ذ وأين يكون إنفا ،الحماية القانونيةفي توجد ثغرات وتناقضات وأين ، التمييز القانونيمارس 

 منهج البحث 1.3

تمكين المجتمع في سياق مشروع  2015تعمل مؤسسة الحقوق المتساوية على دعم المجتمع المدني لمكافحة التمييز في مصر منذ عام 
اآللية األوروبية ، وذلك بتمويل من االتحاد األوروبي عبر والمناصرةالتوثيق والتقاضي  عبرالمدني في مصر لمكافحة التمييز 

 هذا التقرير، الذي يعد أحد نتائج المشروع، على عدة مراحل.إعداد تم  للديمقراطية وحقوق اإلنسان.

 –ألسباب أمنية  الكشف عن هويتها يتعذرمصرية  منظمة مجتمع مدني –مؤسسة بشكل وثيق مع شريك محلي العملت 
يتناول  مكتبيومن ثم إجراء بحث المعرضة للتمييز، لفئات تجارب التوثيق أولي ميداني بحث وضع وتنفيذ خطة على 

 واإلثباتالحاجة إلى الموضوعية بين موازنة المصر. سعت هذه الخطة إلى في ي اتأنماط التمييز واإلطار القانوني والسياس
البيئة األمنية ظل حقوق اإلنسان في التي ينطوي عليها رصد المخاطر تدابير تخفف الحاجة إلى و ،والتحقق من أدلة البحث

 والسياسية الحالية في مصر.

 

                                                 
 .1، المبدأ 2انظر أعاله، الهامش  15



7

أنماط التمييز الرئيسية وإجراء مراجعة أولية ومسح تحديد بهدف  مكتبيبإجراء بحث  2015بدأت عملية البحث عام 
ة فرق من الباحثين التمييز. بعد هذا التمرين، تم تعيين أربعومكافحة المساواة ب المتعلقي اتلإلطار القانوني والسياس

تم تكليف . 2018مايو  31و 2017يونيو  1بين تلقى هؤالء الباحثون الدعم المالي والتقني وقد  ؛2017عام الميدانيين 
الفئات مقابالت شبه منظمة مع عن طريق إجراء التمييز وعدم المساواة حاالت حول بحث ميداني أولي ن بإجراء يالباحث

لتمييز وغيره من انتهاكات حقوق اإلنسان. تم توفير انكشافا  على اأنها األكثر المسح على ين خالل تمراعتبارها التي تم 
كبيرة أثناء تحديات أمنية وقد واجهوا . نتائجهإجراء البحث وعرض كيفية فيما يتعلق بالميدانيين إرشادات مفصلة للباحثين 

القاضي بتنظيم  2017لعام  70قانون رقم  ة في مصر بعد سن  لمنظمات المجتمع المدني العاملالقمع المتزايد نتيجة عملهم 
في مصر. المرخص الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في المجال األهلي، والذي يحظر البحث الميداني غير عمل 
 لتمييز.من ضحايا اضحية  201سجيل شهادة مجتمعة  من ت تمكنت فرق البحثإال أن 

التعريفية أثناء عرض الشهادات المباشرة لضحايا معلومات الوغيرها من حجب األسماء  ، تمالتقرير مختلف أجزاءفي 
قد يلحق بهم نتيجة أي خطر شخصي عدم ذكر أسمائهم ولتبديد الضحايا في ة لرغب احتراما   التمييز وعائالتهم، وذلك

وتم . الثالث رمزا  خاصا  للحفاظ على السريةنها في الجزء يُقتبس مإليها أو يُشار مقابلة أعطيت كل تهم. اهوي عنالكشف 
 .موجود لدى مؤسسة الحقوق المتساويةالمعلومات المتعلقة بهويات األفراد الذين تمت مقابلتهم في ملف االحتفاظ ب

لذي البحث ا المؤسسة. بتوجيه منيعملون من قبل باحثين  2018وأغسطس  2017بين أكتوبر أجريت البحوث المكتبية 
التي وفقا  للتوجيهات البحثية المفصلة  خبير قانوني مصريأجراه جزء الثاني في ال ةالمصري اتالقانون والسياسيتناول 

حول االلتزامات البحث استفاد وشريكنا المحلي. المؤسسة ودعم تحريري من مع ، المتساوية الحقوقتها مؤسسة قدم
وشمل  17وموقع مكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان. 16هدات األمم المتحدةبيانات معاالقانونية الدولية لمصر من قاعدة 

 ،عبر اإلنترنتالمتاحة  لمصادر األوليةللبحث في القانون المصري، بما في ذلك الدستور والتشريعات الوطنية، مراجعة ا
مراجعة تقارير الدول إلى تكماله بقبل اس 18الحكومة المصرية،بوابة موقع على الوثائق القانونية بما في ذلك قاعدة بيانات 

 .من المواقع اإللكترونية الحكوميةالتي تم جمعها هيئات المعاهدات التابعة لألمم المتحدة والوثائق 

لمصادر مراجعة مكتبية لمن التقرير الثالث المذكور أعاله، شملت أبحاث الجزء األولي باإلضافة إلى البحث الميداني 
أنماط التمييز الرئيسية في مصر. تضمن ذلك مراجعة ألدبيات ذات بلورة وعلى تحديد  تساعدالتي و، المتوفرةالمنشورة 

إلى هيئات المقدمة الصلة بالتمييز وعدم المساواة في مصر، بما في ذلك تقارير الحكومة والمنظمات غير الحكومية 
 البيانات والتقارير الحكومية والحكومية الدولية؛و ة الشاملة؛المعاهدات التابعة لألمم المتحدة وعملية المراجعة الدوري

تم استخدام البيانات وومؤسسات إعالمية. وأكاديميون ير حكومية دولية ووطنية غمنظمات التي نشرتها والبحوث 
ى مجموعة من التقرير علالثالث الجزء يستند  . وبالتاليذلك أمكنحيثما  عدم المساواةحاالت اإلحصائية لتحسين فهم 

وتحليل بمراجعة المقابالت عبر جمعها جرى المباشرة التي كما تم استكمال الشهادات متنوعة من مصادر البيانات. 
 ، إلى جانب البيانات اإلحصائية حيثما أمكن.التي أنتجها جهات أخرىوالمنشورات ألبحاث ل

بين يونيو وأغسطس في الفترة ما هذا التقرير.  مسودةأجريت عملية تثب ت من واستنتاجات التقرير،  خالصاتضمان دقة ول
بمراجعة  لسياق القانوني والسياسي في مصروفهم عميقين لمعرفة الذين يتمتعون بخبراء قام خمسة من ال، 2018عام 
منيمؤسسة الحقوق المتساوية وشريكنا. نظرا  للوضع األقامت به  تحريريلمراجعة وتدقيق ، باإلضافة المسودةمن أقسام 

عبر اإلنترنت، مع مشاركة الخبراء المعنيين تعليقاتهم المكتوبة على المسودة عبر البريد اإللكتروني. التثب ت ، تمت عملية 
 للتقرير. ةالنهائيالمسودة في  هاجادرإوالمالحظات الواردة من الخبراء والتعقيبات والتعليقات تمت معالجة كما 

 

 

 

                                                 
16, visited 31 October 2018, available at: United Nations Treaty CollectionUnited Nations,  

https://treaties.un.org/pages/ParticipationStatus.aspx. 
، متاح على: 2018أكتوبر  31، آخر زيارة الصفحة الرئيسيةمكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان،  17

https://www.ohchr.org/AR/Pages/Home.aspx. 
متاح على: ، 2018أكتوبر  31، آخر زيارة الدستور ووثائق قانونيةبوابة الحكومة المصرية،  18
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مصر في المساواة وعدم التمييز تحّدي :حاضرا ً زال ما ماض  

تنفيذي ملخص  حاضرا ًزالماماض  
مقدمة   حاضرا ًزالماماض

بالمساواة المتعلق القانوني اإلطار  حاضرا ًزالماماض   
المساواة وعدم التمييز أنماط حاضرا ًزالماماض

التوصيات حاضرا ًزالماماض
حاضرا ًزالماماض  نطاق وقيود هذا التقرير 1.4

. وليس لتمييز وعدم المساواة في بلد معين، حاالت ال شامال  أن يقدم عرضا  ألي تقرير يمكن  ال واقع إن هذا التقرير استثناء 
لكل شخص تجاربه الخاصة فسكان مصر نفسها. وتنوعها تضاهي كثرة وتنوع التجارب يجعل كثرة التمييز وعدم المساواة 

التفاعل مع مختلف األشخاص ب، وضمن مختلف الظروف في مختلف مجاالت الحياة، الناشئة التمييز وعدم المساواة مع
من هذا التقرير الثالث الجزء ولذلك فإن هويته. من جوانب أو مجموعة نتيجة ألي جانب و المؤسسات أو المنظمات وأ

 في مصر. يستشعر أهميتها البالغةلمساواة الرئيسية التي لتمييز وعدم ااتقديم نظرة عامة واسعة على أنماط يسعى ل

أشكال المعلومات المنشورة الموثوقة وغيرها من مصنفة الحصائية اإلبيانات غياب الالبحث في هذا التقرير مقيدا  بسبب كان 
وضع ز على أساس الالتمييكمعينة، فإن هناك قضايا  معينة من الحياة. وبالتاليمجاالت معينة وأوضاع فئات المتعلقة ب
بمجاالت معينة من الحياة، المتعلقة مفصلة البيانات أدى غياب البعمق كبير. وعلى نطاق أوسع، لن يتم تناولها الصحي، 

بالنسبة مجاالت كافة العدم المساواة في حاالت مؤلفين على مناقشة قدرة المن إلى الحد مثل السكن والتعليم والتوظيف، 
المجاالت في حاالت حرمان على عدم وجود كإشارة تفسير هذا اإلغفال ال ينبغي التقرير. تناولها من الفئات التي يلكل 

بالنسبة لتمييز أو عدم المساواة في مجال معين أو حاالت اتقييم لإجراء عدم قرار كان فقد . المغفلة أو بالنسبة للفئات المغفلة
قد إنتاج هذا التقرير. وبالفعل، خالل  والمكتبي البحث الميدانيمرحلتي األدلة أثناء مدفوعا  ببساطة بعدم توفر  معينةلفئة 
 فهم تجربة عدم المساواة.نقص في حد ذاته إلى فجوة في الحماية و/أو بمعينة خاصة بفئة أدلة توفر عدم يشير 

تحديات معينة في خلقت والتشريعي في مصر خالل األشهر األخيرة إن الوتيرة التي تغير بها السياق السياسي واألمني 
الصحفيين والمدافعين عن ك –فئات معينة لتمييز الذي تواجهه ففي حاالت اتمثيل األنماط الرئيسية للتمييز وعدم المساواة. 

حاول هذا وإذ ي ستمرار،كانت األوضاع تتطور با –، على سبيل المثال والجنسانيةحقوق اإلنسان، أو األقليات الجنسية 
تحديث انتهى عنده  2018سبتمبر  1هو تاريخ كان ال بد من تحديد التقرير رسم خريطة ألحدث التطورات في هذا الصدد، 

 عية في التقرير.ائالمعلومات الوق
 سياق البلد 1.5

أحد أكبر تعتبر مصر  2،19كم 450,002,1تبلغ بمساحة أفريقيا. في شمال دولة كبيرة تقع هي جمهورية مصر العربية 
البحر األبيض ومن الشمال السودان، ومن الجنوب ليبيا، ؛ تحدها من الشرق الشرق األوسط وشمال أفريقيابلدان منطقة 
ما يجعلها البلد  2017،20عام نسمة  97,553,151بلغ عدد سكانها وقد إسرائيل والبحر األحمر. ومن الشرق المتوسط، 

 21الشرق األوسط من حيث عدد السكان. عالميا  واألول في 14رقم 

 – هي القاهرة واإلسكندرية وبورسعيد والسويس واألقصر –خمس مدن وتشكل تنقسم مصر إلى سبع وعشرين محافظة، 
لى ع 5,812,18624و 441,278,923 البالد،، أكبر مدينتين في واإلسكندريةيبلغ عدد سكان القاهرة  22.محافظات مستقلة

% من مساحة 5نهر النيل، والتي تمثل أقل من ضفاف على  – %95حوالي  –الغالبية العظمى من السكان تعيش . الترتيب
% 43.22تشير التقديرات إلى أن  25كثافة سكانية.العالم مناطق إحدى أكثر وادي النيل وبالتالي يعتبر  ؛األراضي المصرية

 26وادي النيل.أنحاء مختلف مناطق ريفية منتشرة في  الباقي فيفيما يعيش فقط من السكان يعيشون في مناطق حضرية، 

                                                 
19, 2017, available at: Surface Area (sq. km) Data:World Bank,  

https://data.worldbank.org/indicator/AG.SRF.TOTL.K2?locations=EG. 
20, 2017, available at: Population Data:World Bank,  

https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?locations=EG. 
 المرجع السابق. 21
، متاح على: 2015، 2015مصر في أرقام جمهورية مصر العربية، الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء،  22

http://www.sis.gov.eg/newvr/EgyptinFigures2015/EgyptinFigures/Tables/PDF/1-
%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86/pop.pdf . 

 المرجع السابق. 23
 المرجع السابق. 24
، متاح على: 2018سبتمبر  17، آخر زيارة عن مصربرنامج األمم المتحدة اإلنمائي،  25

http://www.eg.undp.org/content/egypt/en/home/countryinfo.html . 
26, 2017, available at: Urban Population (% of the total) Data:World Bank,  

https://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS. 
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، كان 2016وفي  2017.27عام  1.9إلى  1960عام  2.8لبيانات من البنك الدولي، انخفض معدل النمو السكاني من  وفقا  
في العمر المتوقع متوسط فيما بلغ  29نسمة، 1000لكل  5.9معدل الوفيات و 28،نسمة 1000لكل  26.5 الوالداتمعدل 

 31.سنة للنساء 73.8سنة للرجال و 69.3بواقع  30سنة، 71.5نفس العام 

الدراسات الحديثة فإن  لة. ومع ذلكمفص  الرسمية البيانات بسبب غياب الد للبال اإلثنيمن الصعب إجراء تقييم دقيق للتكوين 
 األتراك واليوناناإلثنية األقليات فيما تشمل فئات  32،السكانمجموع % من 91يشكلون المصرية أبناء اإلثنية أن تقد ر 

باإلضافة إلى السيويين البالد، والمناطق الصحراوية شرقي وقبائل عربية بدوية في شبه جزيرة سيناء  يينواألباظ
 33.النوبيين في منطقة أعالي النيلو )المعروفين أيضا  باسم البربر أو األمازيغ( في واحة سيوة

 275,000؛ فعدد الذين غادروا البالد زاد عن عدد الذين دخلوها بـ2017و 1962بين  مرات خمس رةتضاعف صافي الهج
ألمم المتحدة ذكرت مفوضية ا، 2018أغسطس وبحلول  643,491.35المهاجرين إجمالي عدد  ، بلغ2015في  34.شخص

 36أكثر من نصفهم سوريون.في مصر،  ينجنسية مسجل 58الجئ وطالب لجوء من  045,233أن هناك  لشؤون الالجئين
 37.لدى المفوضية غير مسجل الجئ فلسطيني 70,000حوالي الرقم وال يشمل هذا 

ة أيضا  كالنوبية التي يتحدث لغات أقلي رغم وجود 38،مصرلدولة الرسمية على أن اللغة العربية هي اللغة الدستور ينص 
مصر كما تتمتع بعض اللغات الغربية بوجود تاريخي في  40.األقباط التي يتحدث بها المسيحيونوالقبطية  39ونالنوبيبها 

 41الميسورة.بالنخبة اللتين ترتبطان  ليزية والفرنسيةكاإلننتيجة االستعمار، ك

بسبب عدم توفر بيانات  في مصرالمختلفة الدينية أيضا  الحصول على أرقام دقيقة حول أحجام الطوائف من الصعب 
فيما يشكل ، معظمهم مسلمون سن ةمسلمون، مصر % من سكان 90حوالي أن ر التقديرات إلى تشيلكن . إحصائية رسمية

واألحمديين وأقلية صغرى من البهرة  مجموعات صغيرة من المسلمين القرآنيينكما توجد %. 10حوالي المسيحيون 
 42 .(ةاإلسماعيليوهي إحدى الطوائف الشيعية )الداوودية 

                                                 
27, 2017, available at: Population Growth (annual%) Data:World Bank,  

https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.GROW?locations=EG. 
28, 2017, available at: Birth Rate, Crude (per 1,000 people) Data:World Bank,  

https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.CBRT.IN?locations=EG. 
29, 2017, available at: Death Rate, Crude (per 1,000 people) Data:World Bank,  

https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.CDRT.IN?locations=EG. 
30, 2017, available at: Life expectancy at birth, total (years) Data:World Bank,  

https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.LE00.IN?locations=EG. 
31, 2017, available at: Life expectancy at birth, male (years) Data:World Bank,  

https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.LE00.IN?locations=EG; World Bank Data, Life expectancy at 
birth, female (years), 2017, available at: https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.LE00.IN?locations=EG. 

32, updated 30 September 2018, available at: Egypt Population 2018World Population Review,  
http://worldpopulationreview.com/countries/egypt-population/.  

 .المرجع السابق 33
34, 2017, available at: Net Migration Data:World Bank,  

https://data.worldbank.org/indicator/SM.POP.NETM?locations=EG.  
35, 2017, available at: International migrant stock Data:World Bank,  

https://data.worldbank.org/indicator/SM.POP.TOTL?locations=EG.  
36, 2018, available at: Egypt Fact Sheet 2018United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR),  

http://reporting.unhcr.org/sites/default/files/UNHCR%20Egypt%20Fact%20Sheet%20-
%20August%202018.pdf.  

37. http://reporting.unhcr.org/node/2540?y=2018#yearlable at: , 2018, avaiGlobal Focus: EgyptUNHCR,   
 .2، المادة 2014دستور جمهورية مصر العربية لعام  38
39, updated October 2017, Egypt Minorities and Indigenous Peoples in:Minority Rights Group International,  

available at: https://minorityrights.org/country/egypt/.  
40, 8 August 2017, available at: Egypt TodayGamil, M., “Coptic: Ancient language still spoken today”,  

http://www.egypttoday.com/Article/4/16207/Coptic-Ancient-language-still-spoken-today.  
 .32انظر أعاله، الهامش  41
42, 2017, p. 3, International Religious Freedom ReportEgypt 2017 United States Department of State,  

available at: https://www.state.gov/documents/organization/281224.pdf.  
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مصر في المساواة وعدم التمييز تحّدي :حاضرا ً زال ما ماض  

تنفيذي ملخص  حاضرا ًزالماماض  
مقدمة   حاضرا ًزالماماض

بالمساواة المتعلق القانوني اإلطار  حاضرا ًزالماماض   
المساواة وعدم التمييز أنماط حاضرا ًزالماماض

التوصيات حاضرا ًزالماماض
حاضرا ًزالماماض إلى  1960مليار دوالر عام  17مستداما  منذ السنيات: فقد ارتفع الناتج اإلجمالي المحلي من  ا  اقتصادينموا  شهدت مصر 

دوالر  10,064وبدخل قومي إجمالي قدره  2017.43مليار دوالر عام  271.7، وصوال  إلى 1975مليار دوالر عام  30.2
 0.691.44برصيد  البشريةمؤشر التنمية  في 111مرتبة التحتل مصر ، سنة 13.1ومتوسط سنوات دراسة يبلغ 

 تاريخال 1.6

اسع يعود إلى حوالي واستيطان حيث تتوفر أدلة على الحضارات القديمة في العالم،  إلحدى أعظم كانت مصر موطنا  
ثين وثالمدشنا  بذلك عهدا  امتد  إحدى ، ق.م. 3100حوالي استحوذ أول الفراعنة على مقاليد األمور  45.قبل الميالد 6000
تحسينات العميم نتيجة عدة زدهار من االفترات ق.م.، وشهدت بعد ذلك  30عام الرومان في قبضة مصر وقعت  46ة.سالل

، من هزيمة البيزنطيينالعرب تمكن  47.ر الثروة من قبل الطبقة الحاكمةامثل التوسع في نظم اإلدارة والري، رغم احتك
كانت مصر قد تحولت إلى المسيحية إلى حد كبير إبان  48.م636عام ة سريعورثة الحكم الروماني، ضمن سلسلة فتوحات 

: إال أن عملية تعريب وأسلمة البالد لم تحدث بشكل فوري 49.تحول السكان إلى اإلسالمالفتح العربي، والذي شكل بداية 
يقضي  706عام ا  مرسوموالي مصر إصدار دى العالمات الفارقة كانت إح 50واستغرقت عدة قرون.تدريجية بل كانت 

 1171إلى  969طوال العهد الفاطمي، والذي امتد من هذا التحول استمر  51.باللغة العربيةالدواوين إصدار جميع ب
 53.(1517-1250)واستمر ذلك خالل العهد المملوكي  52،العالم اإلسالميمن أهم مراكز البالد وأصبحت خالله 

قامت خاللها  (1517-1516)والمماليك  ينالعثمانيبين حرب وحشية إلى األراضي العربية الزحف العثماني باتجاه ى أد
بعد ذلك انتقل حكم األراضي المصرية  54.القاهرةسكان من  10,000نهب واغتصاب وقتل ما يقدر بنحو القوات العثمانية ب

وجيزة فترة باستثناء ،  بعد ذلكعاما   350كثر من ألعثمانية لتصبح البالد والية ، من المماليك إلى اإلمبراطورية العثمانية
 1801.55و 1798من االحتالل الفرنسي بين 

وتم تعيينه واليا   األصل؛ ألبانيهو ضابط وحرب أهلية انتصر فيها محمد علي باشا، ب 1801عام  هزيمة الفرنسيينانتهت 
في تحقيق المزيد من االستقالل محمد علي باشا تمثل مشروع عاما ،  43عهده الذي دام خالل  1805.56عام على مصر 

، محمد علي وخليفته في نهاية المطافوقد سعى إسماعيل باشا، حفيد  57.المصريةوالتحديث لمصر بما يشكل أساسا  للمملكة 
، كخديوي رسميا  به العتراف با همإقناعورغم فشل ذلك، إال أنه تمكن من  ؛مصرين باستقالل العثمانياع اعتراف من النتز
الذين لم السابقين الوالة العثمانيين عن موقع ه عموقتمييز بشكل غير رسمي، وبالتالي جده  هيستخدمالذي كان لقب الوهو 

 58.االستقالليةمن نفسها الدرجة يتمتعوا ب

                                                 
43, 2017, available at: GDP (constant 2010 US$) World Bank, 

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD?locations=EG.  
44, visited 17 September Egypt: Human Development IndicatorsUnited Nations Development Programme,  

2018, available at: http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/EGY.  
45visited 31 July 2018, available at:  ,ian CivilizationAncient EgyptKhan Academy,  

https://www.khanacademy.org/humanities/world-history/world-history-beginnings/ancient-egypt-hittites/a/egypt-
article. 

46, Princeton University Press, 2010, p. 29.Egypt: A Short HistoryTignor R.,   
 .102المرجع السابق، ص 47
 .130المرجع السابق، ص 48
 .124المرجع السابق، ص 49
 .133المرجع السابق، ص 50
 المرجع السابق. 51
 .147السابق، صالمرجع  52
 .162المرجع السابق، ص 53
 .176المرجع السابق، ص 54
55, Vol. International Journal of Middle East StudiesHathaway, J., “The Military Household in Ottoman Egypt”,  

27, No. 1, 1995. 
56, Hachette UK, 2004, p. 38.Nation StateHistory of Modern Egypt: The Formation of a Goldschmidt, A.,   
57, Vol. 13, No. 3, Middle Eastern StudiesAbir, M., “Modernisation, Reaction and Muhammad Ali’s ‘Empire’”,  

2006.  
58e , CambridgA History of Modern Egypt: From the Arab Conquest to the PresentMarsot, S. and Lutfi, A.,  

University Press, 2012, p. 82. 
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القوى أحيا مطامع ، مما 1869عام  فقد تم افتتاح قناة السويسحاسمة في تاريخ مصر. نقطة نهاية القرن التاسع مثلت 
ورغم استمرار : البريطانية اإلمبراطوريةفي قبضة  1882عام وقعت مصر منذ  59ة.االستراتيجي في تلك المنطقةالغربية 

القضايا جميع في لحكومة البريطانية إال أن السيطرة دانت ل، والخديوي العثمانياشا محمد علي بالحكم الرسمي لساللة 
بعد  61.جيش احتالل بريطاني كبير، يدعمه كان القنصل البريطاني العام في مصر هو الحاكم الفعلي للبالدحيث  60العملية،

 62رسميا  محمية بريطانية.مصر  واعتبرانيين العثمأعلنت بريطانيا الحرب على ، 1914اندالع الحرب العالمية األولى عام 

 1922فبراير عام  82في  63.في جميع أنحاء البالدكانت المشاعر الوطنية تتعاظم ، 1918عام الحرب العالمية نهاية مع 
بقاء ذات سيادة، رغم كاملة االستقالل ومصر كدولة اعترفت فيه بمن جانب واحد  أصدرت الحكومة البريطانية إعالنا  
الخديوي قبل الذي كان يسمى بعد اإلعالن، أصبح الحاكم الرسمي لمصر،  64.السويسسيطرة الجيش البريطاني على قناة 

 66.وهكذا أصبح السلطان فؤاد الملك فؤاد 65؛والسلطان أثناء وبعد الحرب مباشرة، ملكا   الحرب العالمية األولى

يحظى الذي كان ولملك فؤاد، لكبير من السكان والنزعات االستبدادية  لقطاعصراع بين التطلعات الليبرالية الخلفية على 
فوزا  ساحقا   1924شهدت أول انتخابات ديمقراطية عام  1923.67عام لمصر دستور ، تم اعتماد أول البريطانيينبدعم 

فقد أدى  وقتذاك؛ والشغب الذي شهدته البالدالعنف ، والذي دفعت حكومته ثمن سعد زغلول لحزب الوفد الوطني بقيادة
من قبل وطنيين مصريين إلى عدة إجراءات احتجاجية من جانب  السير لي ستاك)اإلنكليزي( قائد الجيش المصري  اغتيال

التالية باالضطرابات السياسية،  السنواتاتسمت  68وإلى حل  الملك لبرلمان زغلول في نهاية المطاف. ،الحكومة البريطانية
ارتبطت مصالحه بمصالح حزب وهو األحرار الدستوريين، حزب بين حزب الوفد وة بالتناوب وجرى خاللها تداول السلط

  70صدقي.إسماعيل  بتشكيل الملك حكومة تابعة لألحرار برئاسة وقد انتهت هذه الفترة 69األثرياء،

الترب ح شائعات فيما أج جت أصال ، الهش  ،ثالثينات القرن العشرين إلى تفاقم الوضع االقتصاديمطلع سياسات صدقي أدت 
إلى سد ة لحزب الوفد ، ما شك ل عودة 1933عام استقال صدقي  ؛شعبيال غضبحالة من الالحكومة في سجون التعذيب و

لتحد ي أحزاب سياسية جديدة إلى نشوء عدة البريطانيين وتواصل التدخل األحزاب التقليدية من خيبة األمل أدت  71السلطة.
 ياليمينحزب مصر الفتاة  1933عام وأنشئ  73،جماعة اإلخوان المسلمين 1928فتأسست عام  72؛لوفدهيمنة حزب ا

 1936.75في انتخابات عام مرة أخرى  عاد ليفوزحزب الوفد إال أن  74.المتطرف

 مراكزوتمكن من الوصول إلى الحدود المصرية  1942عام عبر الجيش األلماني الحرب العالمية الثانية، غضون في 
في المدعوم من الحكومة من وضع حد للزحف العسكري األلماني  الجيش البريطانيرغم تمكن ، ية عبر البالدسكان
يضغطون على  –الحكومة التفاوض مع األلمان أن تحاول الذين كانوا يخشون  –قبل ذلك، كان البريطانيون  76.النهاية

 77.ريطانياحكومة وفدية مؤيدة لب لتشكيلالملك فاروق، خليفة فؤاد، 

                                                 
59, Routledge and Sons, 1933.Ismail: The Maligned KhediveCrabités, P.,   
60, Princeton University Press, 1914-Modernization and British Colonial Rule in Egypt, 1882Tignor, R.L.,  

2015, p. 50. 
 .228، ص.Hiba! A könyvjelző nem létezikانظر أعاله، الهامش 61
 .95، ص.Hiba! A könyvjelző nem létezikانظر أعاله، الهامش  62
63, Oneworld Publications, 2000.Egypt: A Short HistoryJankowski, J.,   
 .98، ص !A könyvjelző nem létezik.Hibaانظر أعاله، الهامش  64
 .243، ص.Hiba! A könyvjelző nem létezikانظر أعاله، الهامش  65
 .96، ص.Hiba! A könyvjelző nem létezikهامش انظر أعاله، ال 66
 .98المرجع السابق، ص 67
 .101المرجع السابق، ص 68
 .99المرجع السابق، ص 69
 .104المرجع السابق، ص 70
 .108المرجع السابق، ص 71
 .104المرجع السابق، ص 72
73, Princeton University Press, n of an Islamist MovementThe Muslim Brotherhood: EvolutioWickham, C.R.,  

2013. 
74Risala’s Reactions to Fascism and -Gershoni, I., “Egyptian Liberalism in an Age of ‘Crisis of Orientation’: Al 

Nazism”, International Journal of Middle East Studies, Vol. 31, No. 4, pp. 551-576. 
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مصر في المساواة وعدم التمييز تحّدي :حاضرا ً زال ما ماض  

تنفيذي ملخص  حاضرا ًزالماماض  
مقدمة   حاضرا ًزالماماض

بالمساواة المتعلق القانوني اإلطار  حاضرا ًزالماماض   
المساواة وعدم التمييز أنماط حاضرا ًزالماماض

التوصيات حاضرا ًزالماماض
حاضرا ًزالماماض

. إسرائيلدولة دول عربية أعلنت الحرب على واحدة من عدة ، كانت مصر 1948عام  بوساطة من األمم  78الناشئة للتو 
 1948.80يونيو  11لمدة أربع أسابيع ابتداء  من  بين الجانبينتم إعالن هدنة  79،الكونت فولك برنادوتقادها المتحدة 

 باالستيالء جمال عبد الناصر واللواء محمد نجيبو أنور الساداتاب بقيادة الضباط الشبمجموعة من قامت ، 1952عام 
تم حل النظام  وبعد ذلك بعام ،بعد ثالثة أيام من االنقالب غادر الملك فاروق مصر 81على السلطة في انقالب عسكري.

أشرف على  82لجمهورية.لأول رئيس  نجيب اللواء محمدانتخاب ، مع  وإعالن النظام الجمهوري في مصرالملكي تماما  
انتقالية مدتها ثالث لمرحلة صالحيات بموجب دستور مؤقت كافة الب ت، وهو هيئة تمتعةمجلس قيادة الثورالتحول هذا 

 83.سنوات

قبل أن يجري  84الحكم العسكريوتولى قيادة انتصر األخير ، 1954عام  ناصرعبد البين نجيب ومواجهة حاسمة  بعد
العالقات مع وقد تدهورت  86السريع في البالد، التحديثأطلق عبد الناصر مرحلة من  1956.85انتخابه بشكل رسمي عام 

بريطانية فرنسية وقوات  قامتذلك، ردا  على  87.لمصالح التجارية البريطانيةوتقويضه ل قناة السويسه تأميمإبان الغرب 
توسط األمم إلى للهجوم قادت  ةتياالسوفيوكية يردانة األمإال أن اإل، 1956 كتوبرأ 29في  مصربمهاجمة إسرائيلية و

قتصادية منتصف الستينيات فترة من الصعوبات االمصر  عانت 1956.88نوفمبر   6بدءا  من وقف إطالق نار المتحدة ل
 1970.90سبتمبر  28يوم انتهت رئاسته بوفاته والذي  89،عبد الناصرظل في 

 برنامجة وأطلق رأسماليدولة ليبرالية لى إتحويل مصر ، والذي سعى لأنور الساداتبعد وفاته نائبه عبد الناصر خلف 
كامب اتفاقية  توقيعتقوضت بشكل لم يمكن تداركه إثر شعبية السادات إال أن  91.خصخصة لجذب رأس المال األجنبي

تنازالت بما في ذلك تبادل السفراء عدة بموجبها قدمت مصر ل إسرائيمع وقف إطالق النار وهي اتفاقية ، 1978عام  ديفيد
وجرى اغتيال  92أثار وقف إطالق النار عداء الدول العربية األخرى والجمهور المصري،قد و ؛العالقات «تطبيع»و

 93جماعة إسالمية صغيرة مسلحة.من قبل عضو في  1981عام السادات 

مختلف التوجهات ألحزاب السياسية من بتشكيل ا حكمهارك في أوائل وقد سمح مب. حسني مبارك السادات رئيسا  خلف 
إال أن أوضاع  94.صحف المعارضةوازدهرت  أصبحت الصحافة أكثر ليبرالية، كما )باستثناء األحزاب الدينية(السياسية 

حسني حكم طوال ية الدولية لحقوقاجماعات الوفقد وثق المحامون المصريون مبارك، تدهورت في ظل حقوق اإلنسان 
وقد تم ارتكاب  95.انتزاع االعترافات أو معاقبة المعتقلينبهدف للتعذيب وسوء المعاملة وممنهجا   ا  واسعا  استخدام مبارك

 مسؤوال   كان نظام مبارك أيضا   96ها.لضحايا الحكومة أي تعويضفيما لم تقدم من العقاب، مرتكبيها هذه األفعال مع إفالت 

                                                 
 .121، ص.Hiba! A könyvjelző nem létezikانظر أعاله، الهامش  78
79, Yale University Press, 2008. p. 264.Israeli War-1948: A History of the First ArabMorris, B.,   
 .267المرجع السابق، ص 80
 .254-259، ص.Hiba! A könyvjelző nem létezikانظر أعاله، الهامش  81
 .126، ص.Hiba! A könyvjelző nem létezikانظر أعاله، الهامش  82
 .129المرجع السابق، ص 83
 .259، ص.Hiba! A könyvjelző nem létezikانظر أعاله، الهامش  84
 .138، صelző nem létezik.Hiba! A könyvjانظر أعاله، الهامش  85
861956: Strategy and Diplomacy in the Early Cold -The United States, Britain and Egypt 1945Hahn, P.L.,  

War, University of North Carolina Press, 1991. 
87, Yale University Press, 2013, p. 58.Egypt on the Brink: From Nasser to the Muslim BrotherhoodOsman, T.,   
 .60المرجع السابق، ص 88
 .150، ص.Hiba! A könyvjelző nem létezikانظر أعاله، الهامش  89
 .151المرجع السابق، ص 90
91, Arab Studies Quarterly1992, -Aoudé, I.G., “From National Bourgeoise Development to ‘Infitah’: Egypt 1952 

Vol. 16, No. 1, p. 11. 
 .160، ص.Hiba! A könyvjelző nem létezikانظر أعاله، الهامش  92
 .165المرجع السابق، ص 93
 .171المرجع السابق، ص 94
، متاح 2011يناير  30، إفالت الجناة من العقاب وحرمان الضحايا من العدالة في قضايا التعذيب«: إضغط عليه حتى يعترف»هيومان رايتس ووتش،  95

 .https://www.hrw.org/ar/report/2011/01/31/257953على 
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والجمعيات المهنية  األحزاب السياسية والمنظمات غير الحكوميةتقييد عمل عن قمع المعارضة السياسية، بما في ذلك 
 97.االعتقال والتعذيبو لتخويفبالحكومة مع إخضاع منتقدي اوالنقابات ووسائل اإلعالم، 

 2011الربيع العربي: ثورة 

 فقر: وفقا  يعيشون تحت وطأة المن المصريين وكان الكثير ، دومشبه مع، كان الدعم الشعبي لمبارك 2010بحلول عام 
نسبة فيما قد ر آخرون  98% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر الوطني،25.2 كانت التقديرات تشير إلى للبنك الدولي،
ما يقرب من سيشمل القطاع غير الرسمي  2011التقديرات تشير إلى أنه بحلول  كانتعالوة على ذلك،  99أعلى بكثير.

 100.االجتماعي التأمينبالتالي من االستفادة من أي شكل من أشكال المحرومين  ،% من العمال45

ان في ميدالمتظاهرين آالف تجمع في مصر:  «الربيع العربي»اندلع ، متزايدة ، في سياق اضطرابات2011يناير  25في 
من  يوما   18، بعد 2011فبراير  11في  101.لكرامة والحريةباألجهزة األمنية ومنادين بادين التحرير في القاهرة، مند  

تم خلع ، األجهزة األمنية آخرون على يد 6,000وأصيب على األقل متظاهر  840خاللها سقط الجماهيرية  التظاهرات
 سنة. 29في السلطة قد أمضى كان  102.الرئيس مبارك

وتعليق  مجلسي الشعب والشورىبحل  قام، والذي المجلس األعلى للقوات المسلحةانتقلت صالحيات الرئاسة فورا  إلى 
للدولة ، حيث طالب المتظاهرون بتطهير شامل 2011طوال عام استمرت التظاهرات  2011.103فبراير  13الدستور في 

االنتخابات وقد شهدت  104.خارطة طريق واضحة النتخابات ديمقراطيةالحكومة واعتماد السابقين في عضاء األجميع من 
حزب الحرية »انتصارات كاسحة أخذ حققها ، 2012ويناير  2011مراحل بين نوفمبر جرت على ، التي التشريعية
البالد، ا تماما  شهدته، بعد أول انتخابات رئاسية حرة 2012يونيو  2وفي  105المسلمين،جماعة اإلخوان التابع ل «والعدالة
 106.للبالدرئيسا  محمد مرسي اليمين الدستورية عضو اإلخوان أدى 

صالحيات واسعة ه مرسوما  رئاسيا  يمنحإصداره ، بعد 2012في نوفمبر تتنامى للرئيس مرسي الشعبية معارضة البدأت 
اإلسراع في البت  في »بـ والسماح 107،قراراته من الطعن القانوني، من بينها على سبيل المثال ال الحصر إعفاء النطاق

داخل له المعارضة كذلك تنامت  2012.108ديسمبر  22يه فيما بعد في تبن  تم « ذي صبغة إسالميةدستور مثير للجدل 
  109،في ظل النظام السياسي السابق تازدهرالتي  ةالفاسدكان يقف في وجه محاوالت تحد ي المنظومة الذي والجيش، 

                                                 
97Egypt: Submission to the UN Universal Periodic Review: Seventh Session of the Amnesty International,  

UPR Working Group, February 2010, p. 3, available at: https://www.upr-
info.org/sites/default/files/document/egypt/session_7_-

_february_2010/aiupregys072010amnestyinternational.pdf. 
98, updated 18 October 2018, available at: DataBank: World Development Indicators: EgyptWorld Bank,  

http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=World-Development-Indicators. 
 انظر على سبيل المثال: 99

Sabry, S., Poverty Lines in Greater Cairo: Underestimating and Misrepresenting Poverty, 2009, p. 10, 
available at: http://pubs.iied.org/10572IIED/. 

 .37، ص2013، دار الساقي، بحث جذري في االنتفاضة العربيةالشعب يريد: األشقر، ج،  100
101-, 2011, available at: https://www.mepc.org/egyptsEgypt’s Spring: Causes of the RevolutionLesch, A.M.,  

spring-causes-revolution. 
، متاح على: "الربيع العربي": بعد مرور خمس سنواتالعفو الدولية، منظمة  102

https://www.amnesty.org/ar/latest/campaigns/2016/01/arab-spring-five-years-on/. 
103, Algora Publishing Egyptian Revolution: Between Hope and Despair, Mubarak to MorsiM.,  Bendary,-El 

2013, p. 129. 
 .المرجع السابق 104
105, 2015, available at: 2012 Egyptian Parliamentary ElectionsCarnegie Endowment for International Peace,  

https://carnegieendowment.org/2015/01/22/2012-egyptian-parliamentary-elections-pub-58800.  
 .4، ص.Hiba! A könyvjelző nem létezikانظر أعاله، الهامش  106
107, 23 November 2012, The GuardianBeaumont, P., “Protests erupt across Egypt after presidential decree”,  

available at: https://www.theguardian.com/world/2012/nov/23/protests-egypt-presidential-decree. 
108, The GuardianHow Mohamed Morsi, Egypt’s first elected president, ended up on death row”, Kingsley, P., “ 

1 June 2015, available at: https://www.theguardian.com/world/2015/jun/01/mohamed-morsi-execution-death-
sentence-egypt. 
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، بعد عام واحد فقط 2013في يوليو  110.في الحياة السياسيةالعسكر من دور الحد قرار جماعة اإلخوان وكان ناقما  على 
يشغل الذي كان و، السيسيعبد الفتاح سعيد حسين خليل  قادهالرئيس مرسي في انقالب عسكري تمت اإلطاحة ب، من الحكم

 ووزير الدفاع.آنذاك منصب القائد العام للقوات المسلحة 

جماعة اإلخوان المسلمين وأنصار أعضاء تعرض  األشهر التاليةوخالل  111عيد االنقالب حكومة مدنية مؤقتة،تشكلت بُ 
في  – إلخوانأعضاء أو مؤيدون لمعظمهم  –شخص  3,000ما ال يقل عن األجهزة األمنية اعتقلت فقد . لقمع حكومي

أعضاء ومن أنصار  817بقتل الجيش ضباط الشرطة وقام  ،2013أغسطس  14يوم في و 2013،112يوليو وأغسطس 
 113إلى منصبه،إعادة الرئيس السابق في ميدان رابعة بالقاهرة للمطالبة بمفتوح الذين كانوا مشاركين في اعتصام جماعة ال
قد لحزب يعبر عن دعمه اشخص أن أي  يعنيما  114،اإلخوان المسلمين جماعة إرهابية تصنيف، تم 2013في ديسمبر و

 115.اإلرهابيواجه تهمة 

 116؛المعايير الديمقراطية الدوليةعدم استيفاء بسبب: تعرضت النتقادات ، فاز السيسي بانتخابات رئاسية 2014في مايو 
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 هيومن رايتس ووتشسب تعبير ح، «نلحقوق اإلنساإهماله البي ن » هفي السنوات التي تلت انتخاب السيسيالرئيس أظهر 
البالد شهدت وفيما  122«.إلى واحدة من أسوأ أزماتها الحقوقية والسياسية منذ عقود»قاد مصر أنه ، التي أكدت 2018

في مراكز الشرطة المنتشر والممنهج تعذيب ال»عن مسؤولية األجهزة األمنية األبحاث إلى أشارت موجة من االعتقاالت، 
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available at: http://www.bbc.com/news/world-middle-east-25515932. 
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Jadeed, 26 November 2015, available at: https://www.alaraby.co.uk/english/news/2015/11/26/egyptian-

officials-say-29-83-percent- turnout-in-parliamentary-elections. 
121, 19 Ahram OnlineAfifi, H., “Egypt elections: Some aren't running, some are boycotting, and this is why”,  

October 2015, available at: http://english.ahram.org.eg/NewsContentP/1/155967/Egypt/Egypt-elections-Some-
arent-running,-some-are-boyco.aspx.  

، متاح على: 2018أبريل  10، هيومان رايتس ووتش، «مصر: على السيسي إنهاء االنتهاكات الحقوقية»هيومان رايتس ووتش،  122
https://www.hrw.org/ar/news/2018/04/10/316744. 



15

الكثير  123ات.جمعيتكون ال حرية التعبير وحرية التنقل وحريةل الشديدالتقييد ، فضال  عن «الوطنيومكاتب جهاز األمن 
في أبريل عامة حالة طوارئ الرئيس السيسي  وقد فرضمكافحة اإلرهاب. كان يجري تحت غطاء من هذه االنتهاكات 

على األقل  45عن مقتل  اأسفرو في طنطا واإلسكندرية تينطيقباستهدفا كنسيتين في أعقاب تفجيرين انتحاريين  2017
 125.حالة الطوارئ سارية المفعول حتى تاريخ هذا التقريروما تزال  124على األقل. خرينآ 126صابة إو

حملة ترهيب وسط % من األصوات، 97االنتخابات الرئاسية بنسبة مرة ثانية في ، فاز الرئيس السيسي 2018في أبريل و
 126آخرين. بما في ذلك اعتقال مرشحين محتملينضيه طالت معار

 الحكومة والسياسة 1.7

كان الذي  2012محل دستور ليحل ، 2014استفتاء عام في الدستور الحالي لجمهورية مصر العربية التصويت على تمت 
الحكومة على يد لجنة الخمسين التي شكلتها  2014دستور تمت صياغة بعد االنقالب الذي أطاح بالرئيس مرسي. معلقا  

  127.مرسياإلطاحة بالمؤقتة التي تولت السلطة بعد 

ينص على أن النظام كما  128.على المواطنة وحكم القانونقائمة وجمهورية ديمقراطية سيدة الدستور مصر دولة يعتبر 
جمهورية تمتاز ال 129«.بينهاتوازن الوالسلطات  بينالفصل »و «التعددية السياسية والحزبيةأساس على »السياسي يقوم 

رئيس وكذلك  130،السلطة التنفيذيةورئيس الدولة صالحياته بوصفه رئيس الرئيس بنموذج الحكم الرئاسي، حيث يمارس 
أعلى هيئة تنفيذية والتي تمثل  132،الحكومةليشكل الرئيس رئيس الوزراء يعي ن  131.المجلس األعلى للقوات المسلحة

 134.السلطة التنفيذيةأعمال الذي يمارس الرقابة على  النوابفي مصر بمجلس  سلطة التشريعفيما تناط  133،وإدارية للدولة
  135استقالل السلطة القضائية.ينص الدستور كذلك على 

نتخابات االتأخذ  136.مرة واحدةوال يجوز إعادة انتخابه إال لانتخابات تُجرى كل أربع سنوات، عبر يتم اختيار الرئيس 
الرئيس، باالشتراك يضع  137.أغلبية مطلقة من األصواتالذي نال مرشح ويكون الفائز الشكل االقتراع السري المباشر، 

المعاهدات ويبرم الخارجية، عالقاتها مثل الدولة في وي 138،ويشرف على تنفيذها ،مع مجلس الوزراء، السياسة العامة للدولة
إصدار غير قائم وحدث ما يوجب اإلسراع، مجلس النواب إذا كان للرئيس، يجوز باإلضافة إلى ذلك،  139.عليهاويصدق 

 140.خالل خمسة عشر يوما  يوافق عليها مجلس النواب على أن ، قرارات بقوانين

، والموازنة العامة السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية االقتصادية واالجتماعيةإقرار مجلس النواب  يتولى
االقتراع ا  ينتخبون بعضوأربعمائة وخمسين ال يقل عن المجلس يتشكل من عدد ينص الدستور على أن  141لدولة.ل

                                                 
123, 27 Human Rights WatchHuman Rights Watch, “Human Rights Watch Letter to UK Foreign Secretary”,  

July 2018, available at: https://www.hrw.org/news/2018/07/27/human-rights-watch-letter-uk-foreign-secretary.  
 .3.2انظر المزيد في القسم  124
https://www.al-، متاح على: 2018يوليو  1، المونيتور، «السيسي يمّدد الطوارئ في مصر للمّرة الخامسة منذ تولّيه الرئاسة»حسني، هـ،  125

monitor.com/pulse/ar/contents/articles/originals/2018/06/egypt-state-of-emergency-extension-terrorism.html. 
 ..Hiba! A könyvjelző nem létezikانظر أعاله، الهامش  126
127, 19 January 2014, available at: BBC NewsBBC News, “Egypt referendum: 98% back new constitution”,  

https://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-25796110. 
 .1، المادة 1420دستور جمهورية مصر العربية لعام  128
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 .101، المادة 2014دستور جمهورية مصر العربية لعام  141
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 منهج البحث 1.3

 سياق البلد 1.5
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تنفيذي ملخص  حاضرا ًزالماماض  
مقدمة   حاضرا ًزالماماض

بالمساواة المتعلق القانوني اإلطار  حاضرا ًزالماماض   
المساواة وعدم التمييز أنماط حاضرا ًزالماماض

التوصيات حاضرا ًزالماماض
حاضرا ًزالماماض ويجوز  144.%5عدد من األعضاء ال يزيد على للرئيس تعيين يجوز باإلضافة إلى ذلك،  143.لمدة خمس سنوات 142السري

 145، رغم اشتراط استفتاء الشعب قبل ذلك.حل مجلس النوابللرئيس 

لنظام القوائم  120ومخصصا  لنظام القائمة الفردية  مقعدا   448مجلس النواب من الحق على تشكيل  رئاسيمرسوم نص 
يُنتخب نظام القائمة الفردية،  في 146أي من النظامين.في والحزبيين المستقلين إمكانية ترشح مع الحزبية المغلقة، 

ُ األفراد على أساس األغلبية المطلقةالمرشحون  إلى أربع دوائر انتخابية، قسم البالد في نظام القائمة المغلقة ، فيما ت
في االنتخابات األخيرة التي أجريت عام  147.األغلبية المطلقةتنال المقاعد في كل دائرة للقائمة التي وتُخص ص جميع 

 148.%28وز اإلقبال لم تتجانسبة أن ، على الرغم من المجلسمن مقاعد  351المستقلون بـ ، فاز المرشحون2015

معطية الدولة تقييما  عاما  للحريات ، «غير حرة»على أنها مصر هاوس مؤسسة فريدوم صنفت ، 2018في مراجعة 
السياسية والحريات أيضا  لكل من الحقوق  6وتقييما  محددا  بلغ  حرية(األقل  7األكثر حرية و 1حيث ) 6المتاحة فيها بلغ 

شبه »سياسية بطريقة سلطوية وسط معارضة حكم مصر يواصل أن الرئيس السيسي أشار التقرير إلى  149.المدنية
 150«.معدومة

                                                 
 .102المرجع السابق، المادة  142
 .106المرجع السابق، المادة  143
 .102مرجع السابق، المادة ال 144
 .137المرجع السابق، المادة  145
 .2، المادة 2015لعام  92المرسوم الرئاسي رقم  146
147Elections in Egypt: 2015 House of Representatives International Foundation for Electoral Systems,  

Elections, Frequently Asked Questions, 2015, p. 1, available at: 
https://www.ifes.org/sites/default/files/2015_ifes_egypt_hor_elections_faq_final.pdf. 

148, 2015, available at; Election for Egyptian People’s AssemblyElectionGuide,  
http://www.electionguide.org/elections/id/2840/. 

149, 2018, available at: he World 2018: EgyptFreedom in tFreedom House,  
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2018/egypt.  
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 بالمساواة المتعلق القانوني اإلطار الثاني: الجزء2.  
 القانونية االلتزامات من كال يتناول حيث مصر، في بالمساواة المتعلق القانوني لإلطار التقرير من الثاني الجزء يتعرض
 الخاصة الوطنية السياسات مناقشة في الخوض وقبل المحلي، بالقانون يتعلق وفيما المحلي. القانوني واإلطار لمصر الدولية

 ضد الصادرة األحكام وكذلك التمييز، مناهضة قوانين وتحديدا   الدستور بدراسة الجزء هذا يقوم التمييز، ومناهضة بالمساواة
 التي وخاصة القائمة والسياسات القوانين وتطبيق إنفاذ بتقييم الجزء هذا يقوم ثم ومن القانون. من أخرى أجزاء في التمييز
 مع الجزء هذا قراءة علينا بالمساواة، المتعلق القانوني لإلطار كاملة   الصورة تقييم أجل ومن المساواة. ضمان إلى تهدف
 بالتمييز، يتسم لتطبيق تخضع التي أو الصريحة التمييز لقوانين تحليال   يحوي والذي التقرير ذات من الثالث الجزء سياق وفي
 الممارسة عند التمييز هذا أنماط مناقشة مع جنب إلى جنبا   ذلك

 إال التمييز، ومناهضة بالمساواة صلة ذات تعد والتي الرئيسية الدولية المعاهدات من عدد على مصر مصادقة من بالرغم
 الدستور يضمن وبينما الدولية. المعايير يوفي لم المحلي القانون إطار في التمييز وعدم المساواة في الحق حماية ورود أن

 معنى لتعريف يتطرق لم الدستور أن كما ،محدود جاء المساواة في الحق هذا نطاق أن إال التمييز، ويحظر المساواة نفسه
 القانون بموجب بها المعترف األسس وسلسلة تتسق ال الدستور في صريح بشكل الواردة المحظورات قائمة كذلك ،«التمييز»

 للتمييز تتعرض بعينها، مجموعة حقوق يتناول محدد واحد بقانون اكتفت بل للمساواة شامل قانونا   بسن تقم لم فالدولة الدولي.
 مع بدوره يتماشى ال والذي – الخاصة االحتياجات وذوي المعاقين األشخاص حقوق قانون إلى هنا ونشير – شائع بشكل
 ترمي التي األحكام من بعدد استكمالها يتم الدستور بنص جاءت التي الحماية بنود أن نرى ذلك، عن وبعيدا   الدولي. القانون
 أنه إال التمييز، من للحماية ترقيعا   يعد فيما ،القانون من مختلفة ونواحي مجاالت عبر التمييز ومناهضة المساواة تعزيز إلى

 تشريعات لصياغة الماسة الحاجة لنا يكشف أدناه والتحليل الدولي. القانون عليها نص التي المعايير استيفاء في أخفق كترقيع
 مصر. في التمييز لمكافحة شاملة

 استقالل بشأن مخاوف هناك أن إال ضعيفا . اآلخر هو جاء التنفيذ حيز ودخوله بالمساواة المتعلق القانوني اإلطار تطبيق إن
 القضاة، تعيين في التنفيذية للسلطة البارز الدور تزايد من األخيرة السنوات شهدته ما ضوء في خاصة   القضائية، السلطة
 التنفيذية السلطة إلشراف تخضع التي الطوارئ أمن محاكم ظهور جانب إلى ذلك للمدنيين، العسكرية المحاكمات وعودة
 ما وجود وعدم وعملها واليتها نطاق محدودية من تعاني المحلية اإلنسان حقوق مؤسسات أن إلى اإلشارة وعلينا المباشر.
 مدخل أية لديهم ليس واألفراد الدستور. بموجب الهيئات هذه مثل بإنشاء المكالبة من بالرغم ،«المساواة هيئة» عليه يطلق
 إثبات عناء يتكبدون األفراد فإن ذلك، من العكس على بل التمييز، وعدم المساواة في حقوقهم إنفاذ أجل من للعدالة فعال

 البعد كل بعيدا   مصر في بالمساواة المتعلق القانوني اإلطار فإن ثم ومن التمييز. من للشكوى ومطالب دعاوى برفع حقوقهم
 منها. جزءا   مصر تعد التي الدولية المعاهدات عليها تنص التي المعايير عن

 الدولي القانون 1.2
 بالتصديق مصر قامت فقد التمييز. وعدم المساواة في بالحق يتعلق فيما الدولية مصر التزامات عن عامة لمحة القسم هذا يقدم
 وبالتالي اإلنسان، حقوق ركائز من ركيزة تعد والتي التسع، األساسية المتحدة األمم معاهدات من ثمانية إلى االنضمام و/أو
 القانونية بااللتزامات والوفاء الصكوك تلك في وردت التي الحقوق وإعمال بل واحترام حماية على صراحة   وافقت فقد

 يتعلق فيما هامة حماية توفر التي العرفي الدولي القانون بقواعد تلتزم أن مصر على ذلك، إلى إضافة   عليها. المنصوص
 محددة. ألسس وفقا   التمييز عدم في بالحق

 بالمساواة الصلة ذات الرئيسية المتحدة األمم معاهدات 1.1.2

 صدقت وقد اإلنسان. لحقوق الدولية واالتفاقات الصكوك في المشاركة من نسبيا ، حافل، بسجل ظاهري، بشكل مصر، تتمتع
 من األشخاص كافة لحماية الدولية االتفاقية عدا فيما اإلنسان لحقوق الرئيسية المتحدة األمم معاهدات جميع على مصر

 .1القصري االختفاء

                                                 
 .1. معاهدات حقوق اإلنسان الرئيسية التسع مظللة باللون الرمادي في الجدول 1
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مصر في المساواة وعدم التمييز تحّدي :حاضرا ً زال ما ماض  

تنفيذي ملخص  حاضرا ًزالماماض  
مقدمة   حاضرا ًزالماماض

بالمساواة المتعلق القانوني اإلطار  حاضرا ًزالماماض   
المساواة وعدم التمييز أنماط حاضرا ًزالماماض

التوصيات حاضرا ًزالماماض
حاضرا ًزالماماض

 

عليها: بالتصديق مصر قامت التي الدولية اإلنسان حقوق معاهدات 1 جدول  
 

تاريخ التصديق عليها / تاريخ االنضمام إليها / هل 
 حققت النجاح المرجو؟

 الصك / المعاهدة ذات الصلة بالمساواة تاريخ التوقيع

1982يناير  14 بتاريخ عليه التصديق تم أغسطس  4 
1967 

 المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد
(1966) والسياسية  

للتطبيق قبل غير  

 غ/م
للتطبيق قبل غير  

 غ/م

 بالعهد الملحق االختياري البروتوكول
 والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي

(1976)  

1982يناير  14 بتاريخ عليه التصديق تم أغسطس  4 
1967 

 االقتصادية بالحقوق الخاص الدولي العهد
(1966) والثقافية واالجتماعية  

للتطبيق قبل غير  

 غ/م

للتطبيق قبل غير  

 غ/م

 بالعهد الملحق االختياري البروتوكول
 االقتصادية بالحقوق الخاص الدولي

(2008) والثقافية واالجتماعية  

1981سبتمبر  18 بتاريخ عليها التصديق تم 1980يوليو  16   التمييز أشكال جميع على القضاء اتفاقية 
(1979) المرأة ضد  

للتطبيق قبل غير  

 غ/م

للتطبيق قبل غير  

 غ/م

 باتفاقية الملحق االختياري البروتوكول
 ضد التمييز أشكال جميع على القضاء
(1999) المرأة  

1967مايو  18 بتاريخ عليها التصديق تم سبتمبر  28 
1966 

 أشكال جميع على للقضاء الدولية االتفاقية
(1965) العنصري التمييز  

1986يونيو  25 بتاريخ إليها االنضمام تم للتطبيق قبل غير   

 غ/م

 ضروب من وغيره التعذيب مناهضة اتفاقية
 أو الالإنسانية أو القاسية العقوبة أو المعاملة
(1984) المهينة  

للتطبيق قبل غير  

 غ/م

للتطبيق قبل غير  

 غ/م

 باتفاقية الملحق االختياري البروتوكول
 ضروب من وغيره التعذيب مناهضة
 أو الالإنسانية أو القاسية العقوبة أو المعاملة
(2002) المهينة  

1990يوليو  6 بتاريخ عليها التصديق تم 1990فبراير  5  (1989) الطفل حقوق اتفاقية   

2007فبراير  6 بتاريخ إليه االنضمام تم للتطبيق قبل غير   

 غ/م

 باتفاقية الملحق االختياري البروتوكول
 في األطفال اشتراكبشأن  الطفل حقوق

(2000) المسلحة النزاعات  
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تاريخ التصديق عليها / تاريخ االنضمام إليها / هل 
 حققت النجاح المرجو؟

 الصك / المعاهدة ذات الصلة بالمساواة تاريخ التوقيع

2002يوليو  12 بتاريخ إليه االنضمام تم للتطبيق قبل غير   

 غ/م

 األطفال بيعبشأن  االختياري البروتوكول
 األطفال عن اإلباحية والمواد األطفال وبغاء

(2000)  

2008أبريل  14 بتاريخ عليها التصديق تم 2007أبريل  4   / اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق اتفاقية 
(2006) الخاصة االحتياجات ذوي  

للتطبيق قبل غير  

 غ/م

للتطبيق قبل غير  

 غ/م

 باتفاقية الملحق االختياري البروتوكول
 / اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق اتفاقية
(2006) الخاصة االحتياجات ذوي  

للتطبيق قبل غير  

 غ/م

للتطبيق قبل غير  

 غ/م

 من األشخاص كافة لحماية الدولية االتفاقية
(2006) القصري االختفاء  

1993فبراير  19 بتاريخ إليها االنضمام تم للتطبيق قبل غير   

 غ/م

 العمال كافة حقوق لحماية الدولية االتفاقية
(1990) أسرهم وأفراد المهاجرين  

 

 وعدم المساواة في الحق حماية يقوض مما الدولية اإلنسان حقوق معاهدات على تحفظات عدة للدولة كان ذلك، من وبالرغم
 المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد من كل على2التصديق عند عام تفسيري أو توضيحي بإعالن مصر أدلت وقد التمييز.

 وجوب إلى مشيرة   ،(ICESCR) والثقافية واالجتماعية االقتصادية بالحقوق الخاص الدولي والعهد (ICCPR) والسياسية
 تقوم ثم ومن والتأييد القبول تحوز كي المعاهدة بصك الملحق النص مع تعارضها وعدم اإلسالمية الشريعة أحكام مراعاة

 القانوني األثر تقويض» في تأثيرا   التوضيحي أو التفسيري لإلعالن يكون عندما أن إلى نشير أن وعلينا .3عليها بالتصديق
 جاسمين صرحت الغامضة، الصياغة من بالرغم .4التحفظ وظيفة نفس بذلك فله« ككل للمعاهدة أو المعاهدة أحكام ألحد
 الدولي والعهد والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد من كلبشأن  مصر به تقدمت الذي اإلعالن بأن موسى
 .5 التحفظ من المرجو التأثير له يكون أن المرجح من والثقافية واالجتماعية االقتصادية بالحقوق الخاص

)اتفاقية  المرأة ضد التمييز أشكال جميع على القضاء اتفاقية من المادية األحكام من اثنينبشأن  تحفظات مصر أصدرت كما
 كافة في المرأة ضد التمييز على بالقضاء الدول تلزم والتي االتفاقية من 16 رقم المادة فيخص األول التحفظ أما .(سيداو
 مع والمرأة، الرجل بين والمسئوليات الحقوق في المساواة ضمان ذلك في بما األسرية، والعالقات بالزواج المتعلقة األمور
 كالتالي: 16 المادة نص على مصر تحفظ وجاء حله. أو الزواج بدخول يتعلق وما األطفال يخص ما االعتبار في الوضع

  

                                                 
، أيا كانت الصياغة أو التسمية الصادرة عن دولة أو عن منظمة «بيان فردي»تعني « إعالن توضيحي أو تفسيري»فان كلمة وفقاً للجنة القانون الدولي،  2

وم بنفس الدور عالمية، والتي تهدف من خاللها تحديد أو توضيح معنى أو نطاق معاهدة ما أو بعض من أحكامها، فإن هذا اإلعالن التوضيحي أو التفسيري يق
لجنة القانون الدولي التقرير الرابع عشر به التحفظ، إذا ما كان له تأثير في تقويض األثر القانوني ألحد أحكام المعاهدة أو للمعاهدة برمتها. انظر:  الذي يقوم

 .134 ، فقرةA/CN.4/614/ADD.1, 2009بشأن التحفظات على المعاهدات، التي صاغها المقرر العام، آالن بيليه، وثيقة األمم المتحدة. 
 مجموعة معاهدات األمم المتحدة، الفصل الرابع: حقوق اإلنسان، متاح على رابط: 3

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-3&chapter=4&clang=_en#EndDec 
 عاليه. 2انظر ملحوظة  4
 .115، صفحة 2011يونيو  22، من سلسلة بريل، األسرية للمرأة المصريةاألصوليات المتنافسة والحقوق أنظر موسى، ج،  5

 اإلطار المفاهيمي 1.2

 منهج البحث 1.3

 سياق البلد 1.5

 تاريخال 1.6

 الحكومة والسياسة 1.7

 القانون الدولي 1.2

 اإلطار القانوني المحلي للمساواة وعدم التمييز 2.2

 المساواة والتمييزالسياسات المحلية التي تؤثر على  3.2

 دخول حيز التطبيق والتنفيذ 4.2

 خاتمة 5.2

 التمييز وعدم المساواة على أساس الرأي السياسي 3.1

 المعتقد أو الدين أساس على المساواة وعدم التمييز 3.2
 الجنسنوع  أساس على المساواة وعدم التمييز 3.3

 العرق أو اإلثنية أساس على المساواة وعدم التمييز 3.4

 والمواطنة الجنسية أساس على المساواة وعدم التمييز 3.5

 اإلعاقة أساس على المساواة وعدم التمييز 3.6

 فيروس نقص المناعة البشرية / اإليدز أساس على المساواة وعدم التمييز 3.7

 والهوية الجنسيةالميل الجنسي  من أساس على المساواة وعدم التمييز 3.8

 خاتمة3.9
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بالمساواة المتعلق القانوني اإلطار  حاضرا ًزالماماض   
المساواة وعدم التمييز أنماط حاضرا ًزالماماض

التوصيات حاضرا ًزالماماض
حاضرا ًزالماماض

 

 والعالقات الزواج أمور كل في والمرأة الرجل بين المساواةبشأن  16 المادة نص على التحفظ
 مفصل شرح مع اإلسالمية، الشريعة بأحكام المساس دون المادة تأتي أن يجب حيث األسرية
 المرأة منح يتم األحكام تلك بواسطة أنه حيث والطالق. الزواج مسائل في ةالشريع لتطبيق
 للطبيعة احتراما   وذلك بينهما، العادل التوازن لضمان وذلك زوجها لحقوق مساوية حقوقا  

 تكون ال قد والتي مصر، في الزوجية العالقات تحكم التي الراسخة الدينية للمعتقدات المقدسة
 معادلة هو العالقات هذه عليها تقوم التي القواعد أهم أحد أن حقيقة ضوء في تساؤل موضع
 وتنص الزوجين. بين الحقيقية المساواة بدوره يكفل الذي التكامل، لضمان والواجبات الحقوق
 بها ويتكفل برعايتها يقوم وأن لزوجته مهر بدفع الزوج يقوم أن وجوب على الشريعة أحكام
 كل للزوجة حين في لها، صداق مؤخر بدفع يقوم أن عليه الطالق حالة وفي كامل، بشكل
 قيدت والشريعة بحوزتها. ما على شئ أي بإنفاق إلزام دون بممتلكاتها االحتفاظ في الحق
 القيد هذا يوجد ال حين في القاضي بحكم مشروطة جعلتها حين الطالق في الزوجة حقوق
 6.للزوج بالنسبة

 بكافة عليه والقضاء المرأة ضد التمييز بإدانة الدول تلزم والتي االتفاقية ذات من 2 رقم المادة ليخص الثاني التحفظ وجاء
 السياق هذا وفي .7اإلسالمية والشريعة يتعارض أال شريطة المادة، لمحتوى لالمتثال استعدادها إلى مصر وأشارت أشكاله،
 تتعارض أال يجب تحفظات أية أن» على لتنص 1969لسنة  المعاهدات لقانون فيينا اتفاقية من )ج( 19 رقم المادة جاءت
 مصر تحفظات اعتبار المرأة ضد التمييز على بالقضاء المعنية اللجنة أعلنت 2010 عام وفي، «المعاهدة وغرض هدف مع
 ثم ومن )سيداو( المرأة ضد العنف أشكال كافة على القضاء اتفاقية وغرض هدف مع متعارضة   16و 2 رقم المادتين على
 أنها إلى مصر أشارت 2014لسنة  الشامل الدوري لالستعراض المحلي التقرير وفي .8التحفظات تلك سحب على حثتها
 حين في، «وسيدا» المرأة ضد التمييز أشكال كافة على القضاء اتفاقية من 2 رقم المادة على تحفظها سحب أمر في ستنظر

 .9االتفاقية ذات من 16 رقم المادة على ينطبق لن ذلك أن

 / اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق اتفاقية من( 2)12 رقم المادةبشأن  تفسيريا   أو توضيحيا   إعالنا   بإصدار كذلك مصر قامت
 القانونية، باألهلية يتمتعون االحتياجات ذوي أو المعاقين األشخاص اعتبار» على تنص والتي الخاصة، االحتياجات ذوي
 اإلعاقة ذوي أو الخاصة االحتياجات ذوي أن اإلعالن في جاء«. الحياة ونواحي جوانب كل في واآلخرين المساواة، قدم على

 ب)أهلية يعرف فيما القانونية المسئولية وتحمل الحقوق اكتساب على بالقدرة مصر في يتمتعون المصري القانون بموجب
 حيث اإلسالمية، الشريعة من مستمدان القانونية لألهلية الشكالن ذاك أن على مصر وتعول .10األداء أهلية وليس الواجب(

 والواجبات الحقوق اكتساب على الفرد قدرة إلى تحول والتي« التقديرية القانونية القدرة»ـب والمعروف األول الشكل أن
 سبيل على وحقوقه، بواجباته الوفاء على الفرد قدرة وهي« الفعالة القانونية األهلية» باسم يعرف اآلخر والشكل بالميالد،
 األشخاص بحقوق المعنية اللجنة أوضحت األول العام تعليقها في .11قانوني عقد في والدخول المالية بالمعامالت القيام المثال
 بالحقوق االحتفاظ على القدرة تمنح( 2)12 رقم المادة سياق في القانونية األهلية أن الخاصة االحتياجات ذوي / اإلعاقة ذوي

 مصر، إعالن يأتي ثم ومن .12 القانونية( )الوكالة أي والواجبات الحقوق تلك وممارسة القانوني( )الوضع أي والواجبات
 وأغراض أهداف مع متعارضا   القانونية بالوكالة التمتع من اإلعاقة وذوي الخاصة االحتياجات ذوي استبعاد إلى يهدف الذي
 االتفاقية. من 12 المادة

                                                 
 مجموعة معاهدات األمم المتحدة، الفصل الرابع: حقوق اإلنسان، متاح على رابط: 6

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-3&chapter=4&clang=_en#EndDec 
 .المرجع نفسه 7
، فقرة CEDAW/C/EGY/CO/7, ،2010اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة )سيداو(، المالحظات الختامية: مصر، وثيقة األمم المتحدة.  8

14. 
، وثيقة األمم 16/21من ملحق قرار األمم المتحدة  5مجلس حقوق اإلنسان، االستعراض الدوري الشامل، تقرير محلي، تم رفعه فيما يتطابق والفقرة رقم  9

 .14 – 13، فقرتي 2014يوليو  A/HRC/WG.6/20/EGY/1, ،22المتحدة. 
نوفمبر / تشرين الثاني  27معاهدة بشأن حقوق األشخاص المعاقين وذوي االحتياجات الخاصة، تم تحديثها في  15مجموعة معاهدات األمم المتحدة، 10

-https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV، متاح على رابط: 2018
15&chapter=4&clang=_en. 

 .2018سبتمبر  4قدمت المعلومات لصندوق الحقوق المتساوية من خالل محامي مصري،  11
 .UN Docالمتساوي أمام القانون،: االعتراف 12اللجنة المعنية بحقوق األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة أو ذوي اإلعاقة، التعليق العام األول: مادة  12

CRPD/C/GC/1, 13،، فقرة. 



21

 

 يرفض التحفظات تلك أول أسرهم، وأفراد المهاجرين العمال كافة حقوق لحماية الدولية االتفاقية على تحفظات مصر أبدت
 والتقيد االلتزام عدم على تحفظا   مصر أوضحت كما بديل. تعريف تقديم دون ،4 رقم المادة في« األسرة أفراد»لـ التعريف
 كدولة أنها إال العدالة.إخفاق  حاالت في تعويض على الحصول في الحق تضمن والتي ذاتها االتفاقية من (6)18 بالمادة
 اإلسالمية، بالشريعة مصر اللتزام 4 المادة على تحفظها إرجاع تم جدال بعدو ،للتحفظ تفسير أو سبب تقديم في فشلت

 .13الزواج غير الشركاء بين للعالقات آخر شكل باي تعترف ال التي ومبادئها

 المعاهدات بموجب التزاماتها من للحد السعي شأنها من التي والتحفظات، التفسيرية اإلعالنات على حفاظها إلى باإلضافة
 لهيئات شكاوى برفع لألفراد السماح في فقير سجل لديها مصر أن إال فيها، طرف هي التي اإلنسان بحقوق الخاصة الدولية

 باستقبال المعاهدات هيئات من هيئة أية اختصاص فكرة بعد تقبل لم التقرير هذا إصدار حتى الصلة. ذات المعاهدات
 اإلعالنات إصدار أو الصلة، ذات االختيارية البروتوكوالت على التصديق فيخفاق لإل كنتيجة وذلك الفردية: االتصاالت
 اتفاقية من 22 رقم المادة أو العنصري التمييز أشكال جميع على للقضاء الدولية االتفاقية من 14 رقم المادة بموجب الالزمة
 ال مصر في التمييز ضحايا إن. المهينة أو الالإنسانية أو القاسية العقوبة أو المعاملة ضروب من وغيره التعذيب مناهضة

 التنفيذ. زحي ودخولها الصكوك تطبيق برصد المنوطة المعاهدات لهيئات فردية شكاوى رفع يستطيعون

 المثال سبيل على الفردية. الشكاوى بتلقي القضائي اختصاصهم قبول على مصر بحث المعاهدات هيئات من عدد قامت
 2010،14عام للبالد واستعراضها مراجعتها خالل السيداو، بلجنة المعروفة المرأة، ضد التمييز على القضاء لجنة دعت
 قامت وبالمثل .المرأة ضد التمييز أشكال جميع علىالختياري الملحق باتفاقية القضاء ا البروتوكول إلى لالنضمام مصر
 الدولي بالعهد الملحق االختياري البروتوكول على للتصديق مصر بتشجيع والثقافية واالجتماعية االقتصادية الحقوق لجنة

 لمصر الثاني الشامل الدوري االستعراض وخالل ،2014 عام وفي والثقافية. واالجتماعية االقتصادية بالحقوق الخاص
 بالعهد الملحق االختياري البروتوكول على بالتصديق مصر دول أربع أوصت اإلنسان، لحقوق المتحدة األمم مجلس قبل من

 النظر من والثقافية واالجتماعية االقتصادية الحقوق لجنة لتمكين والثقافية واالجتماعية االقتصادية بالحقوق الخاص الدولي
 باتفاقية الملحق االختياري البروتوكول على تصدق بأن مصر الدول إحدى أوصت ذلك، إلى إضافة   .الفردية الشكاوى في

 االختياري البروتوكول إلى باالنضمام دول ثالث حثتها حين في الخاصة، االحتياجات ذوي / اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق
 وأخذها التوصيات تلك على ستطلع بأنها مصر أدلت وقد 17.المرأة ضد التمييز أشكال جميع على القضاء باتفاقية الملحق

 الدولية االتفاقية إلى مصر انضمام من وبالرغم .تفسيرات أية تقديم عدم مع صراحة ، رفضها أو قبولها دون االعتبار، في
 فردية. شكاوى برفع يسمح مما 14 رقم المادة بموجب إعالنا   تصدر لم أنها إال العنصري، التمييز أشكال جميع على للقضاء
 فتقدمت ،خفاقاإل ذلك الحظت ،2016 عام لمصر واستعراضها العنصري التمييز على القضاء لجنة مراجعة وخالل
 التمييز أشكال جميع على للقضاء الدولية االتفاقية من 14 رقم المادة بموجب إعالنا   بإصدار للقيام مصر إلى بتوصية

 الشكاوى. من النوع هذا في بالنظر اللجنة بأحقية االعتراف مع العنصري،

 عليها. صدقت التي والمعاهدات االتفاقيات بموجب الواجبة التزاماتها عن التقارير لرفع امتثالها نحو سيء سجل لديها مصر
 مصر على كان التي المحلية والتقارير ،2002 عام في تم للبالد اإلنسان حقوق لجنة به قامت استعراض آخر فإن وعليه
 في منها أيا تقديم يتم لم ،2004 عام األخيرة دورتهم في التعذيب، مناهضة ولجنة اإلنسان بحقوق المعنية اللجنة إلى رفعها
 لكل تقريرها رفع في الدولة أخفقت قد التقرير هذا من لالنتهاء المقرر الموعد وحتى إنه ذلك إلى إضافة .2018 سبتمبر
 ضد التمييز على للقضاء السيداو ولجنة اإلعاقة، وذوي الخاصة االحتياجات ذوي األشخاص بحقوق المعنية اللجنة من:

                                                 
 ، متاح على رابط:8و 2، صفحات 2010الخاصة بحماية العمال المهاجرين،  1990بدوي، ت، معهد الجامعة األوربية، مصر واتفاقية عام  13

http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/14046/CARIM_ASN_2010_41.pdf?sequence=1&isAllowed=y. 
 .53، فقرة 8انظر أعاله، الهامش  14
 .E/C.12/EGY/CO/2-4 ،13: المالحظات الختامية: مصر، وثيقة األمم المتحدة. (CESCR)لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  15

 .25، فقرة 2013ديسمبر
مجموعة العمل حول المراجعة الدولية العالمية: مصر وثيقة األمم المتحدة. مجلس حقوق اإلنسان، االستعراض الدوري الشامل، تقرير  16

A/HRC/WG.6/20/L.13, ،7  2014نوفمبر. 
 .المرجع نفسه 17
مجموعة العمل حول المراجعة الدولية العالمية: مصر وثيقة األمم المتحدة. مجلس حقوق اإلنسان، االستعراض الدوري الشامل، تقرير  18

A/HRC/WG.6/20/L.13, ،7  2014نوفمبر. 
 

، 2016يناير  CERD/C/EGY/CO/17-22, ،6، المالحظات الختامية: مصر، وثيقة األمم المتحدة. (CERD)لجنة القضاء على التمييز العنصري  19
 .42فقرة 
 ، متاح على رابط:2018مايو  18مكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان، تقرير حول وضع مصر، تم تنفيذه بتاريخ  20

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/countries.aspx?CountryCode=EGY&Lang=EN. 
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 ويناير 2014 ،2014 ،2010 بتواريخ العنصري، التمييز على القضاء ولجنة الطفل بحقوق المعنية واللجنة المرأة،
 المعاهدات هيئات قدرة يعيق تقاريرها برفع االلتزام في مصرإخفاق  أن إلى اإلشارة بنا ويجدر .21التوالي على 2018

 التنفيذ. حيز التمييز وعدم المساواة يخص فيما التزاماتها دخول في البالد تحرزه الذي التقدم تقييم على

 معاهدات أخرى بشأن المساواة 2.1.2

 وعدم المساواة بحقوق صلة ذات أخرى، دولية ومعاهدات اتفاقيات على بالتصديق يتعلق فيما مختلط سجل لديها مصر
 واتفاقية بها، الخاص والبروتوكول الالجئين( )اتفاقية الالجئين وضعبشأن  اتفاقية على الدولة صدقت حين ففي التمييز.

 للعمل، الدولية المنظمة واتفاقيات )اليونسكو(، والثقافة والعلم للتربية المتحدة األمم منظمة التابعة التعليم، في التمييز مناهضة
 الجنائية للمحاكمة األساسي روما نظام أو الجنسية بانعدام الخاصة االتفاقيات في أخفقت أنها إال التمييز، بعدم الصلة ذات
 ولية.الد

 

 عليها: بالتصديق مصر قامت التي الدولية اإلنسان حقوق معاهدات 2 جدول

تاريخ التصديق عليه / تاريخ االنضمام 
إليه / هل حقق النجاح المرجو؟ / هل حاذ 

 على القبول؟

 الصك هل تم التوقيع عليه؟

1981مايو  22 بتاريخ إليها االنضمام تم للتطبيق قبل غير   

 غ/م

(1951) الالجئين بوضع الخاصة االتفاقية  

 

1981مايو  22 بتاريخ إليه االنضمام تم للتطبيق قبل غير   

 غ/م

 الالجئين بوضع الخاص البروتوكول
(1967)  

للتطبيق قبل غير  

 غ/م

للتطبيق قبل غير  

 غ/م

 عديمي األشخاص وضعبشأن  اتفاقية
(1954) الجنسية  

للتطبيق قبل غير  

 غ/م

للتطبيق قبل غير  

 غ/م

 الجنسية انعدام حاالت خفض اتفاقية
(1961)  

1962مارس  28 بتاريخ قبولها تم  

 

للتطبيق قبل غير  

 غ/م

 في التمييز مكافحةبشأن  اليونسكو اتفاقية
(1960) التعليم مجال  

للتطبيق قبل غير  

 غ/م

2000ديسمبر  26  الجنائية للمحكمة األساسي روما نظام 
(1960) الدولية  

                                                 
 

 .المرجع نفسه 21



23

 

تاريخ التصديق عليه / تاريخ االنضمام 
إليه / هل حقق النجاح المرجو؟ / هل حاذ 

 على القبول؟

 الصك هل تم التوقيع عليه؟

1957نوفمبر  6 بتاريخ عليها التصديق تم للتطبيق قبل غير   

 غ/م

 حق وحمايـة الجمعيات تكوين حرية اتفاقية
 رقم الدولية العمل منظمة )اتفاقية التنظيم

87) (1948)  

1960يوليو  26 بتاريخ عليها التصديق تم للتطبيق قبل غير   

 غ/م

 منظمة )اتفاقية األجور في المساواة اتفاقية
(1951) (100 رقم الدولية العمل  

1960مايو  10 بتاريخ عليها التصديق تم للتطبيق قبل غير   

 غ/م

 والمهنة( التوظيف )في التمييز اتفاقية
 (111 رقم الدولية العمل منظمة )اتفاقية

(1958)  

2002مايو  6 بتاريخ عليها التصديق تم للتطبيق قبل غير   

 غ/م

 األطفال عمالة أشكال أسوأ حظر اتفاقية
 (182 رقم الدولية العمل منظمة )اتفاقية

(1999)  

1955نوفمبر  29 بتاريخ عليها التصديق تم للتطبيق قبل غير   

 غ/م

 العمل منظمة )اتفاقية الجبري العمل اتفاقية
(1930) (29 رقم الدولية   

1954يوليو  3 بتاريخ عليها التصديق تم للتطبيق قبل غير   

 غ/م

اتفاقية حق التنظيم النقابي والمفاوضة 
الجماعية )اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 

98) (1949)   

1958أكتوبر  23 بتاريخ عليها التصديق تم للتطبيق قبل غير   

 غ/م

 منظمة )اتفاقية الجبري العمل الغاء اتفاقية
(1957) (105 رقم الدولية العمل   

1999يونيو  9 بتاريخ عليها التصديق تم للتطبيق قبل غير   

 غ/م

 منظمة )اتفاقية للسن األدنى الحد اتفاقية
(1973) (138 رقم الدولية العمل   

 

 يضمنهما اللذان التمييز ومكافحة المساواة بمبدئ وأخل أضعف مما الالجئين اتفاقية أحكام على تحفظات عدة مصر أبدت لقد
 23و (1)22و 20 المواد على العام بتحفظها يتعلق فيما خاصة االتفاقية، حماية كبير بشكل يقوض مما االتفاقية، صك
 الوطنية، التقنين أنظمة يخص فيما وذلك المواطنون بها يتمتع التي المعاملة نفس الالجئين منح تضمن التي المواد تلك ،24و

 فإن وبالتالي، .المجتمعي واألمن العمل عالقات وكذلك العامة، واإلغاثة المساعدات وتقديم االبتدائي، التعليم وتوفير
 عدم في الالجئين حق باحترام وااللتزام االتفاقية في عليها المنصوص الحماية من كال   كبير، حد إلى ليقوض، جاء التحفظ
 لمنح التقديرية السلطة من بنوع االحتفاظ وتفضل بل للمواطنين مساويين ليسوا الالجئين أن مصر أشارت حيث التمييز.

                                                 
نوفمبر  27. اتفاقية ذات صلة بوضع الالجئين، تم تحديثها في 2مجموعة معاهدات األمم المتحدة، الفصل الخامس: األشخاص الالجئين وعديمي الجنسية:  22

 -https://treaties.un.org/pages/ViewDetailsII.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=V، متاح على الرابط: 2018
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 تقرير في الالجئين لشئون المتحدة لألمم السامي المفوض أوصى ثم ومن .23حدى على حالة كل لالجئين االمتيازات
 الفور على مصر تقوم بأن المتحدة، باألمم اإلنسان حقوق لمجلس رفعه تم والذي ،2014لسنة  الشامل الدوري االستعراض

 .الالجئين حقوق وضمان لطالبيه السياسي اللجوء حق لضمان وذلك الالجئين اتفاقية على تحفظاتها كافة بسحب

 األساسية الثماني االتفاقات على بالتصديق مصر قامت حيث إيجابيا ، أمرا   يعد العمل معايير على المصادقة في سجلها إن
 والمهنة(. التوظيف )في التمييز واتفاقية األجور في المساواة اتفاقية ذلك في بما الدولية، العمل لمنظمة والرئيسية

 الصكوك اإلقليمية 3.1.2

 بالتصديق الدولة قامت حيث التمييز، وعدم بالمساواة الصلة ذات اإلقليمية بالصكوك يتعلق فيما مختلط سجل لديها مصر
 أدناه. موضح هو كما عليه، تحفظا   إبدائها من بالرغم وذلك ،(ACHPR) والشعوب اإلنسان لحقوق اإلفريقي الميثاق على
 المحكمة إنشاءبشأن  والشعوب اإلنسان لحقوق اإلفريقي بالميثاق الملحق البروتوكول بتوقيع تقوم لم اآلن، حتى إنها، بل

 رفع على قادرين غير ودوال   أفرادا   اإلفريقي االتحاد أعضاء فإن ثم ومن .(ACHPR) والشعوب اإلنسان لحقوق اإلفريقية
 أن إال البروتوكول. هذا على التصديق في هاخفاقإل كنتيجة الميثاق النتهاكها مصر ضد الالزمة اإلجراءات واتخاذ دعوى
 على الدولة تصديق بموجب مصر من أفراد برفعها يقوم شكاوى إلى تستمع قد والشعوب اإلنسان لحقوق اإلفريقية اللجنة
 شكاوىبشأن  ملزمة غير قرارات اللجنة تصدر ذلك، وبخالف .ICCPR والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد

 اإلنسان. حقوق انتهاكات

بشأن  والشعوب اإلنسان لحقوق اإلفريقي بالميثاق الملحق البروتوكول على التصديق في مصر أخفقت آخر صعيد وعلى
 بعد ،(ACRWC) الطفل ورفاهية لحقوق اإلفريقي الميثاق على بالتصديق قامت أنها حين في إفريقيا، في المرأة حقوق
 أدناه(. عرضها يتم التحفظات )تلك عليه تحفظات عدة أدخال

 بدورة دخل والذي اإلنسان، لحقوق العربي الميثاق على صادقت وقد العربية، الدول جامعة داخل مؤسس عضو مصر تعد
 بالمراقبة المكلفة اإلنسان لحقوق العربية اللجنة قبل من للمراجعة مصر تخضع عليه وبناء   .2008 عام التنفيذ حيز

 قبل من شديدة النتقادات الميثاق تعرض، التنفيذ حيز بدخوله أن إلى اإلشارة وتجدر للميثاق. االمتثال مدى على واإلشراف
 لألطفال اإلعدام عقوبة» إزاء قلقها عن أعربت حين المتحدة، األمم في اإلنسان لحقوق السامية المفوضة أربور، لويز

 .25«والعنصرية الصهيونية بين يساوي الذي الحد إلى .(…وال .…) المواطنين بغير الخاصة الحقوق وكذلك النساء وحقوق
 تكفل كي الالزمة التدابير تتخذ أن عليها األطراف الدول أن على 3 المادة في اإلنسان لحقوق العربي الميثاق يؤكد حين في

 كافة من الحماية ضمان أجل من وذلك الميثاق هذا عليها ينص التي والحريات الحقوق بكافة التمتع في الفعالة المساواة
 شاملة أحكاما   كونها تعد ال (1) 3 المادة في وردت التي التمييز ومخاطر ألسباب المغلقة القائمة أن إال، «التمييز أشكال
 وفقا   التمييز وعدم المساواة في والحق القائمة هذه تتسق ال حيث المواطنين، وغير النساء من كل مع التعامل يخص فيما

 .26الدولي اإلنسان حقوق لقانون
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 عليها: بالتصديق مصر قامت التي اإلنسان لحقوق اإلقليمية الصكوك :3جدول

تاريخ التصديق عليه / تاريخ االنضمام 
 إليه / هل حقق النجاح المرجو

 الصك هل تم التوقيع عليه؟

مارس  20 بتاريخ عليه التصديق تم
1984 

1981نوفمبر  16  والشعوب اإلنسان لحقوق اإلفريقي الميثاق 
(1981)  

للتطبيق قبل غير  

 غ/م

1999فبراير  17  اإلفريقي بالميثاق الملحق البروتوكول 
 إنشاءبشأن  والشعوب اإلنسان لحقوق
 اإلنسان لحقوق اإلفريقية المحكمة
(1998) والشعوب  

للتطبيق قبل غير  

 غ/م

للتطبيق قبل غير  

 غ/م

 اإلفريقي بالميثاق الملحق البروتوكول
 حقوقبشأن  والشعوب اإلنسان لحقوق
(2005) إفريقيا في المرأة  

2001مايو  9 بتاريخ عليه التصديق تم 1999يونيو  30   الطفل ورفاهية لحقوق اإلفريقي الميثاق 
(1990)  

1980يونيو  بتاريخ عليها التصديق تم  

 

للتطبيق قبل غير  

 غ/م

 الجوانب تحكم التي اإلفريقي االتحاد اتفاقية
 إفريقيا في الالجئين لمشكالت الخاصة

(1969)  

للتطبيق قبل غير  

 غ/م

للتطبيق قبل غير  

 غ/م

 واالنتخابات للديمقراطية اإلفريقي الميثاق
(2011) والحوكمة  

1994مارس  7 بتاريخ عليه التصديق تم للتطبيق قبل غير   

 غ/م

(1994) اإلنسان لحقوق العربي الميثاق  

 

 هذه تنفيذ وجوب على مؤكدة   والشعوب، اإلنسان لحقوق اإلفريقي الميثاق من (3)18و 8 المواد على تحفظ مصر أدخلت
 وحرية للدين الحرة والممارسة الضمير حرية لتضمن الميثاق من 8 رقم المادة جاءت .27اإلسالمي للقانون وفقا   األحكام
 رقم المادة تلزم بينما الحريات، هذه ممارسة تقييد أو من للحد محلية وإجراءات تدابير أي حظر وكذلك األديان، امتهان

 بتحفظ مصر أدلت كما والطفل. المرأة حقوق حماية وضمان النساء ضد التمييز أشكال كافة على بالقضاء الدول (3)18
 فمثل ،ACHPR والشعوب اإلنسان لحقوق اإلفريقي الميثاق من 9 رقم المادة تكفله الذي المعلومات تلقي في الحق على
 .28المصرية واللوائح القوانين حدود في إال عليها الحصول يمكن ال المعلومات هذه

 تلزم ال كدولة فهي .ACRWC الطفل ورفاهية لحقوق اإلفريقي الميثاق على التحفظات من العديد بأبداء مصر قامت كما
 إجراءات لضمان التبني بنظام االعتراف الدول من تقتضي المادة هذه أن حيث الميثاق، هذا من 24 المادة في جاء بما نفسها

                                                 
، متاح على رابط: 2018مايو  8اإلفريقي لحقو اإلنسان والشعوب، في زيارتها بتاريخ اللجنة اإلفريقية المعنية بحقوق اإلنسان والشعوب، الميثاق  27
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مصر في المساواة وعدم التمييز تحّدي :حاضرا ً زال ما ماض  

تنفيذي ملخص  حاضرا ًزالماماض  
مقدمة   حاضرا ًزالماماض

بالمساواة المتعلق القانوني اإلطار  حاضرا ًزالماماض   
المساواة وعدم التمييز أنماط حاضرا ًزالماماض

التوصيات حاضرا ًزالماماض
حاضرا ًزالماماض

 

 مماثل آخر سحبت وقد التحفظ هذا شأن في مصر تنظر ذلك، من وبالرغم .29للطفل مصلحة أفضل في تصب تنظيمية حماية
 الطفل، ورفاهية لحقوق اإلفريقي الميثاق من 30 رقم المادة على بتحفظها تتمسك أنها حين في .30الطفل حقوق اتفاقيه من
 إدانتهم ثبت ممن أو اتهامهم تم التي الصغار واألطفال المرضعات واألمهات للحوامل خاصة معاملة بتقديم الدول تلزم التي

 الطفل ورفاهية بحقوق المعنية اإلفريقية الخبراء لجنة استبعاد شأنها من تحفظات بتقديم قامت كما ،العقوبات قانون بانتهاك
 وفتح ،32حكومية غير منظمات أو مجموعات أو أفراد خالل من رفعها يتم التي سواء الشكاوى بتلقي اختصاصها من

 .33الطفل ورفاهية لحقوق اإلفريقي للميثاق انتهاكا   ذلك يعد مما مناسبة، وسيلة أية طريق عن التحقيق

 اإلسالم في اإلنسان لحقوق القاهرة إعالن

 التعاون منظمة أعضاء إحدى بصفتها القاهرة(، )إعالن اإلسالم في اإلنسان لحقوق القاهرة إعالن على بالتوقيع مصر قامت
 تعرض وقد ،1990 عام الخارجية لوزراء عشر التاسع اإلسالمي المؤتمر قبل من اإلعالن هذا تبني تم وقت اإلسالمي،

 لإلسالم الظاهر واإلعالء، جانب من نساناإل لحقوق العالمي لإلعالن بديل صياغة لمحاولة النطاق وواسع شديد النتقاد
 عن نيابة   الدولية، الحقوقيين للجنة العام األمين حث وقد آخر. جانب من اإلنسان حقوق أولوية على اإلسالمية والشريعة
فبراير  في المتحدة لألمم التابعة اإلنسان حقوق لجنة إلى بيانه في اإلنسان، لحقوق الدولي واالتحاد الدولية العدل محكمة
 يلي: ما على بناء   القاهرة إعالن رفض على ،1992

 الدولية الصكوك عليه تستند الذي الثقافات بين التوافق خطير بشكل يهدد اإلعالن .1
 اإلنسان؛ لحقوق

 المسلمين غير من كل ضد مفرطا   تمييزا   اإلنسان، حقوق عن الدفاع باسم يقدم، كما .2
 والنساء؛

 أن الحد إلى األساسية، والحريات الحقوق بعضبشأن  متعمد تقييد اإلعالن يكشف . .3
 منن عدد في به المعمول من أقل قانوني بمعيار أتى ما الجوهرية األحكام من هناك
 اإلسالمية؛ البلدان

 كالعقوبة الممارسات بعض شرعية )القانون(، اإلسالمية الشريعة غطاء تحت ويؤكد، .4
 .34اإلنسان وكرامة سالمة على تغيير التي الجسدية

 في متساوون البشر كل أن على: نصت حيث التمييز، وعدم للمساواة أساسي بضمان القاهرة إعالن من ()أ1 المادة جاءت
 العقيدة أو اللغة أو اللون أو العرق أساس على تمييز أي دون األساسية، والمسئوليات والوجبات والتكليف اإلنسانية، الكرامة

 الحق الدين / الصحيحة العقيدة وأن أخرى. اعتبارات أية أو االجتماعي الوضع أو السياسي االنتماء أو الدين أو الجنس أو
 .اإلنساني التكامل طريق على الكرامة هذه لتعزيز الضمانة هو

 أية له وليست إعالن بمسابة ليس القاهرة إعالن أوال : السبل. من بعدد محدود الحكم هذا وأثر نطاق أن إلى نشير أن يجب
 ضد شكاوى رفع من يتمكنوا لن التمييز ضحايا أن كما عليه، بالتوقيع قامت التي الدول قانوني بشكل يلزم وال قانونية، قوة

 آليات من آلية أية على ينص لم فاإلعالن وبالتالي .1 للمادة انتهاكا   ذلك سيعد حيث اآلخرين الفاعلين من أي ضد أو الدولة
 على المتحدة األمم صكوك بموجب أنشأت التي المعاهدات هيئات تعادل للرصد هيئة إلنشاء يتطرق ولم الشكاوى رفع

 يقتصر التمييز من الحماية تطبيق أن حيث محدودان، ()أ1 المادة في عليه المنصوص الحق ومدى نطاق إن ثانيا : اختالفها.
 بتوفير بااللتزام هذا يفي ال ثم ومن المساواة. لضمان والمسئوليات والوجبات والتكليفات اإلنسانية الكرامة على األساس في

 بالحقوق الخاص الدولي العهد من (1)2 المادة من كال   تفرضها التي األخرى اإلنسان بحقوق التمتع في التمييز من الحماية

                                                 
 18من الميثاق اإلفريقي لحقوق ورفاهية الطفل، التي قامن بزيارة بتاريخ  44لجنة الخبراء اإلفريقية لحقوق ورفاهية الطفل، تحفظات، تحفظ على المادة  29

 ./http://www.acerwc.org/reservationsمايو، متاح على رابط: 
 .المرجع نفسه 30
 .المرجع نفسه 31
 .المرجع نفسه 32
 .( من الميثاق اإلفريقي لحقوق ورفاهية الطفل1) 45ع نفسه، تحفظ على المادة المرج 33
، 1990أغسطس  A/CONF.157/PC/62/Add.18 ،5منظمة المؤتمر اإلسالمي، إعالن القاهرة لحقوق اإلنسان في اإلسالم، وثيقة األمم المتحدة  34

 http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/CONF.157/PC/62/Add.18متاح على رابط: 
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 هذه ذلك، على عالوة   والثقافية. واالجتماعية االقتصادية بالحقوق الخاص الدولي العهد من (2) 2 والمادة والسياسية المدنية
 بتوفير تلزم ال حيث والسياسية، المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد من 26 المادة عليه نصت عما البعد كل بعيدة مادة

 اإلعالن في عليها المنصوص الحقوق وكل الحق يأتي ثالثا : القانون. يحكمها التي الحياة، نواحي كافة في التمييز من الحماية
 أن على ينص ()أ1 المادة من األخير البند أن مالحظة مع اإلسالمي. للقانون أو اإلسالمية للشريعة خاصة قراءة إلى مستندا  

 مجاال   يفتح مما خاصة مكانة لإلسالم أعطى فقد وبالتالي الكرامة، (…) لتعزيز الضمانة هو الحق والدين الصحيحة العقيدة»
 موضع اإلسالمية الشريعة واضح وبشكل عامة بصورة البند هذا يضع المسلمين. غير حماية على ذلك تأثير في للشك
 الحقوق كافة أن» فتقر: 24 المادة أما ذاتها. اإلنسان حقوق تفوق بل األخرى اإلنسان حقوق قواعد بدورها فتفوق السيادة

 الشريعة» أن إلى 25 المادة تذهب حين في«. اإلسالمية الشريعة ألحكام تخضع اإلعالن هذا عليها نص التي والحريات
 «.اإلعالن مواد من مادة أي توضيح أو لتفسير الوحيد والمرجع المصدر هي اإلسالمية

 القانون الدولي العرفي 4.1.2

 وقد الدولي، القانون بموجب وذلك المعاهدات قانون ومن العرفي الدولي القانون من تستمد للدول القانونية االلتزامات إن
 .36وأدائها الدول ممارسات خالل من الوقت بمرور العرفي الدولي القانون هذا نتج

 بانتقاصها، السماح يتم ال التي والجوهرية األساسية المبادئ من تعتبر التعذيب، حظر مثل الدولي، القانون مبادئ من بعض  
 كالنوع أخرى أسس على التمييز حظر باإلمكان أنه القول يمكننا ذلك، إلى إضافة .37اآلمرة القواعد عليها يطلق حيث

 بعد احتاللها عدم من الرغم على ،38الدولي العرف قانون من جزء بمثابة اآلن األسس هذه تُعد وقد والدين، االجتماعي
 يُعد التمييز عدم مبدأ أن حول اإلنسان لحقوق األمريكية الدول مكمة خالل من جدال هناك كان وقد .39اآلمرة القواعد مرتبة
 .41للنقاش خاضعا   يزال ال األحوال كل في أنه إال ؛40العرفي الدولي القانون قواعد من آمرة قاعدة
 المحلي القانون في جاء كما الدولي القانون وضع 5.1.2

 وبناء   42تلقائي ا المحلي قانونها من جزء   تُعتبر فيها، طرف هي التي الدولية، المعاهدات كافة أن حيث أُحادية، دولة مصر تُعد
لسنة  العربية مصر جمهورية دستور من 93 للمادة تخضع المصري المحلي القانوني النظام في الدولية المعاهدات فإن عليه

 على: ينص والذي ،2014
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 .35 – 34، صفحتى 2006كامبريدج، 

، 53، أنظر أعاله، الهامش 506، صفحة 2008، 19، المجلة األوربية للقانون الدولي، عدد «حقوق اإلنسان وسحر القواعد اآلمرة» Bianchi, Aأنظر  41
 ،Pellettو

42 Abiad, N،2008 ، الشريعة، الدول اإلسالمية والتزامات معاهدة حقوق اإلنسان الدولية: دراسة مقارنة،المعهد البريطاني للقانون الدولي المقارن ،،
 .104-103صفحات 
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 التي اإلنسان لحقوق الدولية واالتفاقات والمواثيق والمعاهدات بالعقود كدولة مصر تلتزم
 نشره بعد وذلك القانون، قوة له عليه المصادقة تمت ما كل فإن ثم ومن عليها بالتصديق قامت
 المحددة. للظروف ووفقا  

 أن ما الدولية، المعاهدات فإن ثم، ومن 43المصرية الرسمية بالجريدة الصلة ذي الصك نشر، « المحددة الظروف»ـب بقصد
 إلى الحاجة دون المحلي القانوني النظام في المباشر تأثرها لها أصبح الرسمية، الجريدة في ونشرها عليها التصديق تم

 في العليا الدستورية المحكمة قضت ،1986 عام في .44بعينها تنفيذية تشريعات ذاتها المعاهدة تتطلب لم ما تمكيني، تشريع
 قواعد اإلنسان، لحقوق العالمي اإلعالن ذلك في بما عام، بشكل بها المعترف اإلنسان حقوق مبادئ اعتبار بوجوب مصر

 45المحلي القانون اطار ضمن دستورية

 يوضح ما أحكامه ضمن يأتي فلم الدولي. والقانون المحلي القانون بين المراتب إعالء يخص فيما الصمت الدستور ألتزم وقد
 أية إبرام يجوز ال الحاالت جميع في» أنه على الدستور من 151 المادة وتنص بينهما. تعارض وجود حال في السيادة لمن

 دولية واتفاقيات عقود في للشروع الرئيس صالحيات من المحتمل الحد إلى مشيرة  ، «الدستور وأحكام يتعارض فيما معاهدة
 الدستور. وأحكام تتعارض أو مع تتماشى ال

 التمييز وعدم للمساواة المحلي القانوني اإلطار 2.2
 سيطرة وفرض االستعمارية الفترات ذلك في بما مختلفة، تاريخية فترات مدار على تطورا   المصري القانوني النظام شهد لقد
 المصري القانون أن حقيقة إلى ذلك ويرجع القانون، من« مختلط» أو« هجين» نظام بأنه وصفه تم وقد األجنبية. دول

 المدونة القوانين من ومجموعة اإلسالمية، الشريعة من مقننة غير ومبادئ عادات من مزيج من يتكون والثابت األساسي
 العشرين القرن طوال الدولة وتبنتها اعتمدتها التي التشريعات وكذلك األوربية، والجنائية المدنية القوانين في جذور ذات
 طرحها تم التي مصر، في المشرعة الشخصية األحوال قوانين سيما )وال اإلسالمية للشريعة امثالها وتزعم تدعي والتي
 في اإلسالمية، الشريعة في العرفية والمبادئ القواعد إلى اللجوء القضاة من فيُطلب سبق، بما يتعلق فيما أما46 أدناه(
 .47األسرة وقانون المدني القانون إجراءات يخص فيما وذلك« التطبيق وواجبة المفعول سارية القانون أحكام غياب«حال

 كلمة وباألحرى العربي؛ الوطن أنحاء جميع في اإلسالمية للشريعة واحد تعريف أو تفسير يوجد ال أنه إلى اإلشارة تجدر
 حقيقة فإن أدناه موضح هو وكما .48«الحاكمة األسر ومراسيم للوحي العلمية التفسيرات من مزيج» إال ليس هي« شريعت»

 مصر في المحلى القانوني اإلطار ضمن وتفسيرها تطبيقها أن يعني اإلسالمية للشريعة المختلفة التفسيرات من عدد وجود
 النطاق. واسع نقاش موضوع كان

 من تاله وما ،2011 ثورة بعد مبارك نظام انهيار أعقاب في مصركانت في القانوني بالنظام الخاصة التطورات أحدث أما
 .49المسلمين لإلخوان الثورة بعد ما حكومة وعزل 2013 عام عسكري انقالب

                                                 
 .225، مادة 2014دستور جمهورية مصر العربية لسنة  43
، التأثير المباشر للقانون Tams et al. وفقاً ل 145، صفحة 2014عام  Edward Elgarدليل بحثي عن قانون المعاهدات، نشر Tams, C.Jانظر  44

ً »الدولي في نظام القانون المحلي  في مصر. يستهد المؤلفون محكمة أمن الدولة العليا، النيابة العامة ضد صالح الدين مصطفى إسماعيل )صالح « يبدو ممكنا
ة أمن الدولة العليا أن العهد الدولي الخاص ( كدليل.، في محاكمة صالح الدين، قررت محكم1987كلي شمال( ) 121ازبكية ) 4190/86الدين(،، رقم 

مما يعني أن تلك المحاكم كان عليها لزام أن تطبق أحاكم الميثاق « تم إدراجه بشكل صحيح في القانون المصري»بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
تماشيه مع العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.  وتذهب إلى إعالن أن العديد من المراسيم الرئاسية غير صالح وغير دستوري لعدم

 .203و 44، صحيفة جامعة أوكسفورد، صفحتي 2012، المحاكم الوطنية وحكم القانون الدولي، ,.Nollkaemper, Aانظر: 
 
، متاح 3، صفحة 2018مايو  3مة الدستورية العليا، زيارة بتاريخ ، انظر كذلك: ميدان مصر، المحك1986لسنة  41المحكمة الدستورية العليا قضية رقم  45 

 .http://www.midanmasr.com/en/datafile.aspx?FileID=31على رابط: 
ي أن معاهد قضائية، شرعية القانون اإلسالمي للدولة والتحول الديمقراطي في مصر: هل يمكن للتحول نحو نموذج قانون مشترك للحكم القضائ»فاضل م.،  46

، المعهد البريطاني للقانون الدولي والقانون 648، صفحة 2013، 2، رقم 11مجلة القانون الدستوري الدولية، عدد « يحسن احتماليات تحول ديمقراطي ناجح؟
، متاح على الرابط: 50،، صفحة 2016البريطاني، حماية التعليم في إقليم الشرق األوسط وشمال إفريقيا يونيو 

https://www.biicl.org/documents/1263_protecting_education_in_the_mena_region_-_full_report_-
_june_2016__web_version_v2.pdf?showdocument=1. 

قانون بعض الشروط واإلجراءات التقاضي في مسائل »بشأن  2000لسنة  1: قانون رقم 1، مادة «القانون المدني»، بشأن 1948لسنة  131قانون  47
 .3، مادة«األحوال الشخصي

 .، فاضل60انظر أعاله، الهامش  48
 .لمزيد من الطرح 1انظر الجزء  49
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 الدستور 1.2.2

 ،2011 ثورة بعد تبنيه تم الذي 2012 عام دستور قبله من فجاء الدساتير. سلسلة في األحدث هو الحالي، 2014دستور إن
 إلى األول الجزء في اإلشارة تمت وقد .50مبارك عهد في والساري به المعمول ،1971 سبتمبر 11 دستور من بدال   ليأتي
 صالحيات بموجبه، لنفسه، يمنح رئاسيا   مرسوما بإصدار 2012 نوفمبر في قام مرسي، محمد الثورة، بعد ما رئيس أن

 يهدف كان جديد، دستور باتباع التعجيل فرصة له وأتاح ،51القانوني الطعن من قراراته لها وفقا   تستثنى حيث النطاق واسعة
 طرحنا وكما .532012 ديسمبر 22 في الدستور هذا تبني تم وقد .52«المصرية للدولة اإلسالمية الهوية وتقوية تعزيز» إلى

 األمر وانتهى مؤقتة حكومة وإقامة مرسي الرئيس بخلع، 2013يوليو  في السيسي، عبدالفتاح بقيادة الجيش قام أعاله،
 .552012 دستور محل حل الذي الحالي الدستور اعتماد تم 2014 يناير استفتاء خالل ومن .جديد دستور بصياغة

 بصدد نحن» التالي: معلنا   التمييز، وعدم المساواة مبدأ وكذلك العالمية اإلنسان حقوق إلى ديباجته في صراحة   الدستور يشير
 يحقق أن شأنه من الدستور هذا إن« اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن» مع ويتماشى مستقبلنا، طريق يمهد دستور صياغة
 «تمييز. أي دون والواجبات الحقوق في بيننا المساواة

 اإلسالمية والشريعة اإلسالم دور
 المادة وتأتي«. للتشريع األساسي المصدر هي اإلسالمية الشريعة مبادئ أن يؤكد الدستور» أن على الديباجة هذه تنص كما
 هو اإلسالم أن على فتنص المحلي، القانوني النظام في اإلسالمية للشريعة والرئيسي المركزي الدور لتعزز الدستور من 2
 من 2 المادة مع الحكم أو البند هذا ويتوافق«. للتشريع الرئيسي المصدر هي اإلسالمية الشريعة مبادئ وأن الدولة دين

 إلى )يشار للتشريع الرئيسي المصدر هي اإلسالمية الشريعة مبادئ أن كذلك يأتي حيث ،2012و 1971 عام دستوري
 .56(«الشريعة بند»ـب بعد فيما ذلك

 في التالي: بشرح قاما وبراون لومبارد من كال   اإلسالمية: للشريعة فهم محاولة أو واحد تفسير يوجد ال أعاله، ورد كما
 الالئقة المنهجية أو اإلسالمية الشريعة تفسير يستطيع من حول (…) إجماع أو توافق هناك يكن لم« الحديثة مصر»

 يجب التي الطريقة يحدد لم الشريعة( بند بإدراج قام لذي)أ1971 دستور أن كما إسالمي؛ قانوني لتفسير والصحيحة
 ويمثل يشكل ما تحديد عملية إسناد تم النحو، هذا على .الصلة ذات اإلسالمية الشريعة مبادئ وتفسير لتعريف استخدامها
 المحكمة قامت الماضية، القليلة العقود مدى وعلى 58العليا الدستورية للمحكمة الشريعة بند يخص فيما اإلسالمية الشريعة

 لمقاربات مسوغة» بذلك خالقة   ،اإلسالمية الشريعة تفسير في« المرن» بالنهج وصفه تم ما فقهها، بتطوير العليا الدستورية
 النهج، لهذا ووفقا   .«يحترمها أن الدولة قانون على يجب التي للشريعة العالمية واألهداف القواعد لتحديد حداثية ومناهج
 التاليين: المعيارين تستوفي قوانين بتطوير الدولة تقوم أن على الشريعة بند بتفسير العليا الدستورية المحكمة قامت

                                                 
، متاح على رابط: 2018مايو  18دستورنت، تاريخ مصر الدستوري، زيارة بتاريخ  50

http://www.constitutionnet.org/country/constitutional-history-egypt. 
51 Beaumont, P. «متاح على رابط: 2012نوفمبر  23، الجوارديان، «دلعت االحتجاجات في مختلف أنحاء مصر بعد صدور مرسوم رئاسيان ،

https://www.theguardian.com/world/2012/nov/23/protests-egypt-presidential-decree. 
52 Kingsley, P. «متاح على 2015يونيو  1، الجواريان، «كيف انتهى المطاف بمحمد مرسي، أول رئيس منتخب لمصر، منتظراً تنفيذ حكم اإلعدام ،

 https://www.theguardian.com/world/2015/jun/01/mohamed-morsi-execution-death-sentence-egyptرابط: 
53 Grote, R., ،«حزيران الثاني / نوفمبر  27، قانون أكسفورد الدستوري، زيارة «2014دستور المصري الجديد لسنة التطورات الدستورية في مصر: ال

-http://oxcon.ouplaw.com/page/egyptian-constitution/constitutional-developments-in-egypt-the-newمتاح على رابط: 
2014-egyptian-constitution. 
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:  اإلسالمية الشريعة وأحكام قواعد انتهاك على المسلمين تجبر أال )الدولة( ريعتش على أوال 
 يتعلق فيما مؤكدة أحكام أنها على بتعريفها )المحكمة( تقوم والتي عالميا ، والمطبقة السارية
 «الشريعة أهداف» وتقديم بدفع تقوم أن تشريعاتها على ثانيا : والمعنى. باألصالة

 .اإلسالمية للشريعة تفسيرها في العليا الدستورية المحكمة نهج كبير، بشكل أخرى، محاكم اتبعت وقد

 طويال ؛ يدم لم الذي ،2012 دستور في اإلسالمية، الشريعة« مبادئ»ـل تقني تعريف إدراج تم الشريعة، بند يخص فيما
 والمصادر الفقه وقواعد التأسيسية والقواعد العامة األدلة تتضمن اإلسالمية الشريعة مبادئ» أن على التعريف هذا ونص
 البند هذا فهم» محاولة بدأت حين القلق عن اإلعراب تم«. األكبر المجتمع وفي السنية المذاهب في والمقبولة فيها الوثوق

 ذلك، إلى وباإلضافة .«اإلنسان حقوق فهرسة»ـل تقويضه ظهر حيث« للشريعة واسع تعريف تثبيت أجل من الحكم أو
 مؤسسة» هو )واألزهر اإلسالمية؛ بالشريعة المتعلقة المسائلبشأن  األزهر علماء كبار هيئة باستشارة تُلزم 4 المادة فإن

 في العربية واللغة الدينية العلوم نشر وكذلك اإلسالمي الخطاب وعن باإلسالم التبشير عن مسئولة« »مستقلة إسالمية علمية
 (.«والعالم مصر

 في يكمن اإلسالمية الشريعة مبادئ لتفسير المرجع أن على ديباجته نصت بل األحكام، هذه بتكرار 2014 دستور يقم لم
 عليه كان لما الوضع يعيد الحالي الدستور فإن النحو هذا وعلى العليا. الدستورية المحكمة وقواعد بأحكام الصلة ذات الهيئة
 بند نطاق بتحديد والمخولة المؤهلة الوحيدة هي العليا الدستورية المحكمة» كانت بموجبه والذي ،2012 دستور قبل

 «.اإلسالمية والشئون الدينية للعلوم والرئيسية األصلية السلطة» هو األزهر يكون 7 المادة وبموجب .«الشريعة

 المصريون أن لتعلن 3 المادة تأتي حيث الدستور، بموجب واألسبقية األولوية اإلسالمية والشريعة لإلسالم ُمنح جنب إلى جنبا  
 الدينية وشئونهم المدنية أحوالهم تنظيم في بهم الخاصة والقواعد الدينية مبادئهم على يعتمدون قد واليهود المسحيين من

 ألتباع منفصال   قانونيا   نظاما   معا   ينشأ حيث (2 )المادة مع تمييزيا   البند أو الحكم هذا ويعد الدينية؛ للقيادات اختيارهم وكذلك
 بحقوق يتمتعون ال األخرى الدينية األقليات فإن ثم ومن أخرى؛ جهة من واليهودية المسيحية ولمعتنقي ناحية من اإلسالم
 حرية أن على تنص 64 المادة أن التقرير، هذا من 3.2 القسم في تفصيليا   طرحه تم كما ونجد، الدستور. بموجب مماثلة
 األديان» يسمى ما وإلى« العبادة أماكن وإنشاء الدينية الشعائر ممارسة حرية» من للحد تمضي أنها إال« مطلقة» العقيدة

 الدينية. األقليات ضد التمييز ثم ومن واليهودية والمسيحية اإلسالم إلى عام بشكل يشير الذي المصطلح، «السماوية

 التمييز وعدم المساواة أحكام
 ،4 المادة أن فنجد التمييز. وعدم المساواة ضمان إلى التحديد وجه على تهدف التي األحكام من عدد على الدستور يحتوي
 وتكافؤ والعدالة المساواة مبدأ على تقوم» الوطنية الوحدة أن على تنص أنها إال تصريحي، طابع ذات تبدو أنها من بالرغم
 «المواطنين بين الفرص

 ضمان هو اإللتزام هذا وجوهر ؛«تمييز دون المواطنين لكافة الفرص تكافؤ تكفل أن يجب الدولة» بأن فتُقر 9 المادة أما
 المادة يخص فيما بعد فيما أدناه.وسنتطرق طرحها تم التي 53 المادة في صياغته تمت الذي التمييز، وعدم الفرص تكافؤ
 وقصورا   خلال   يعد مما المواطنين على فقط يقتصر 9 المادة في جاء الذي الفرص تكافؤ ضمان أن حقيقة إلى بالتفصيل 53
 .66اإلنسان لحقوق الدولي القانون مع مباشر بشكل ويتعارضا بهما يستهان ال

 الحقوق في التمييز وعدم لمساواة تكفل حيث التمييز، وعدم بالمساواة الخاص البند أو الحكم هي الدستور من 53 المادة إن
 التالي: النحو على والواجبات العامة

                                                 
61 Lombardi, C  انظر أيضاً، 256، صفحة 2006قانون الدولة كالشريعة في مصر الحديثة: دمج الشريعة في القانون الدستوري المصري، بريل ،
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 .219، مادة 43انظر أعاله، الهامش  63
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 التمييز يجوز وال عامة، وواجبات متساوية حقوق ولهم القانون، أمام متساوون المواطنون
 اللغة أو اللون أو العرق أو األصل أو النوع أو الجنس أو العقيدة أو الدين، أساس على ضدهم

 آخر. سبب ألي أو الجغرافي أو السياسي االنتماء أو االجتماعية الطبقة أو العجز أو
 اتخاذ الدولة على يجب القانون. عليهما يعاقب جريمتان الكراهية على والتحريض التمييز
 إنشاء ينظم أن القانون وعلى العنف، أشكال كافة على للقضاء الالزمة واإلجراءات التدابير
 الغرض لهذا مستقلة لجنة

 أمام بالمساواة يتمتعون المواطنون أن» إلى ببساطة أشار الذي ،2012 دستور في المساواة لبند تحسينا   تعتبر المادة هذه
 القصور أوجه من عددا   تعاني 53 المادة أن إال «. تمييز بينهم وليس عامة وواجبات ومماثلة متطابقة حقوق ولهم القانون،
 فعاليتها. وتقوض نطاقها تحدد بدورها والتي الرئيسية

 إلى ذلك ويرجع – واضح بشكل شاملة غير تعد ،53 المادة تتضمنها التي المحظورة، واألسباب األسس قائمة إن أوال ،
 اإلنسان لحقوق الدولية الصكوك بموجب المصانة األسس ومجموعة تتسق ال وهي –« آخر سبب ألي أو» عبارة ورود
 والجنسية السن، أساس على التمييز صريح، بشكل يحظر، ال المثال، سبيل على والدستور، .68فيها طرفا   مصر تكون التي

 به معترف ذكره سبق ما كل أن حين في الصحية، والحالة الجنسية الهوية أو الجندرية والهوية والحمل الجنسي والتوجه
 يتعرضون الذين لألشخاص اليقين عدم من حالة واإلغفال السهو من النوع هذا يخلق ثم ومن 69الدولي القانون في الئق بشكل
 تتماشى ال بطريقة وتفسيرها 53 المادة قراءة ضوء في يلوح خطرا   وهناك المحظورة، األسباب من أي أساس على للتمييز

 أي» تعبير مغزى يوضح أو للتمييز مقايس يمنح أو يحدد ال الدستور أن حيث المخاطر، هذه وتتزايد بل الدولي. القانون مع
 العبارة، لهذه تفسير إلى االفتقار ضوء وفي وعليه هذا. يومن حتى قضائية تفسيرات أي هناك تكن لم وكذلك« آخر سبب
 في الواردة« أخرى حالة» او« آخر وضع» فئة من لعبارة المعاهدات هيئات وتفسير يتفق بأسلوب 53 المادة قراءة يجب
 المادة بها جاءت التي المخاطر وأسباب لألسس صريحة حماية وجود وعدم .70الدولية اإلنسان حقوق صكوك من العديد

 هاإخفاق كذلك الجادة 53 المادة إشكاليات ومن بالحسم. تتسم ألن بحاجة وليست الفهم، وسوء اليقين عدم من نوع يخلق 53
 .71اإلدراكي والتمييز المؤسسي التمييز أو جماعة قبل من والتمييز المتعدد التمييز حظر في

 أي غياب ظل وفي نفسه. التمييز تعريف في أخفقت أنها إال التمييز، عدم يكفل حقيقيا   ضمانا   53 المادة تحتوى بينما ثانيا ،
 مع الدستور في التعريف هذا إدراج في الفشل أن إلى اإلشارة بنا يجدر للمزيد(، أدناه )أنظر للتمييز مناهض شامل تشريع
 قصورا   يعد والمضايقة والتحرشالترتيبات التيسيرية المعقولة  إنكار جانب إلى المباشر غير والتمييز المباشر التمييز تضمنه

 باتخاذ الدولة التزام إلى إشارة في ما، حد إلى فضفاضة بعبارات صياغتها تمت فقد 53 المادة إلى وبالنظر هذا .72ملحوظا  
 يتم أن وينبغي يجب« التمييز» فمصطلح وعليه تأكيدات(، إضافة )تم« العنف أشكال كافة» على للقضاء الالزمة التدابير
الترتيبات و الالئق السكن من الحرمان وكذلك والمضايقات والتحرش مباشر والغير المباشر التمييز من كال   يشمل كي تفسيره

 الدولي. اإلنسان حقوق قانون بموجب مصر اللتزامات وفقا  التيسيرية المعقولة 

 من الثالث للمبدأ فوفقا   المساواة: في الحق من إلزامي كجزء اإليجابي اإلجراء أو العمل اشتراط في 53 المادة تخفق ثالثا ،
 وبينما 73فعاال   يكون كي إيجابي إجراء أو عمل المساواة في الحق يتطلب حيث ،(«اإلعالن)» المساواةبشأن  المبادئ إعالن
 حكم أي وال 53 المادة تطرح ال أدناه( التفاصيل من بمزيد موضح هو )كماالتدابير اإليجابية  بعض على الدستور ينص
 القضايا أو الحاالت جميع في مطلوب اإليجابي العمل أو اإلجراء وأن توضيحية تكون التدابير هذه مثل أن بوضوح آخر
 المساواة. لعدم وجوهرية موضوعية أوجه بها تنشأ التي
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 المصريين، المواطنين فقط تشمل الحماية أن حقيقة هو به يستهان ال الذي ،53 المادة في الملحوظ القصور من مزيدا  
 يتطلب ال بينما التمييز، ضد الحماية من الجنسية عديمي واألشخاص األجانب إقصاء أدق بمعنى أو استبعاد تم وبالتالي
 واضحا   جاء القانون أن إال المواطنين، غير ثم للمواطنين والحريات الحقوق كافة وكفل ضمان اإلنسان لحقوق الدولي القانون
 والخاضعين األراضي داخل األشخاص كل لتشمل التمييز وعدم المساواة في الحق وكفل وضمان بحماية الدول بالتزام
 وكفالة بضمان التزامها مصر على والسياسية، المدنية بالحقوق الخاص العهد من 26 المادة فبموجب القضائية. الدولة لوالية
 أو الضمان هذا أن أي ؛«تمييز أي دون القانون أمام المتساوية الحماية حق ولهم القانون أمام متساوين األشخاص كل» أن

 في اإلنسان حقوق لجنة قامت ذلك، على وعالوة .74األشخاص كافة على ويطبق المواطنين على يقتصر ال الكفالة نطاق
 بأن والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد من 1 (2) المادة بموجب الدول التزام بتوضيح 15 رقم العام تعليقها
 عن النظر بغض« القضائية لواليتها والخاضعين أراضيها على األفراد لكافة عليها المنصوص تمييز،الحقوق دون تكفل،

 لجنة أشارت وبالمثل، .75فقط المواطنين على الحقوق تطبيق اقتصار على صراحة ينص لم ما الجنسية، انعدام أو الجنسية
 عدم في الحق )وبالتالي العهد في الواردة الحقوق أن 20 رقم العام تعليقها في والثقافية واالجتماعية االقتصادية الحقوق
 اللجوء وطالبي الالجئين مثل مواطنين، الغير ذلك في بما، «الجميع على» تُطبق الحقوق( بهذه التمتع في التمييز

 .76المهاجرين والعمال الجنسية عديمي وواألشخاص

 كون حين ففي الجادة، اإلشكاليات من يعتبر« القانون عليها يعاقب جريمة» بأنه للتمييز 53 المادة تصنيف فإن وأخيرا ،
 أساس على التمييز مع التعامل يتطلب ذلك أن إال الدولية، الممارسات أفضل به توصي الذي التمييز بحظر ملتزمة الدولة
 اللجوء خالل من وفعالة، دقيقة بصورة التنفيذ، حيز التمييز عدم في الحق دخول يمكن فال الجنائي: وليس المدني القانون
  أسباب: لعدة الجنائية والمسئولية الجنائي القانون عقوبات إلى

 المسائل مستوى وعلى التمييز. فعل يمارس من جانب من الخبيث الدافع أو النية يتطلب ال التمييز أن أولها، •
ً  يكون أن ينبغي ال وبالتالي، .77عمد غير عن أو عمد عن يرتكب أن التمييز لفعل يمكن القانونية،  على لزاما

 خالل من الواقع في يحدث أن المباشر للتمييز ويمكن .78التمييز شأن في للتحقيق النية يثبت أو يزعم أن الشاكي
 هذه وفي الفُضلى. الضحية مصلحة في يتصرف أنه التمييز فعل بممارسة يقوم الذي الطرف فيها يعتقد حاالت

 النية توفر شرط فإن ذلك، من العكس وعلى مبرر. وغير متناسب غير الجنائية العقوبات تطبيق يكون الحاالت
ً  يشكل الجنائي القانون بموجب  القانون. بحماية المطالبة على قدرتها داع بال ويقيد التمييز ضحية على ثقيالً  عبئا

 ،«(المنطقي الشك من أبعد)» هو الذي اإلثبات عبئ عام، بشكل الجنائية، واإلجراءات الدعاوى تطلب ثانيها، •
 ارتفع فكلما المدنية. واإلجراءات الدعاوى في المستخدمة «االحتماالت معادلة» من األدنى الحد عكس على

 الذي اإلثبات عبء فإن النحو هذا وعلى اإلنصاف. على الضحايا حصول صعوبة زادت كلما اإلثبات معيار
ً  ليس الجنائي القانون يتطلبه  عن بعيد أو مباشر بشكل إثباته الصعب من يكون قد والذي التمييز، لمنع مناسبا

  المنطقية. الشكوك

 االقتصادية الحقوق لجنة أوضحت كما وذلك اإلثبات. عبء ارتداد هي المطلوبة الرئيسية األدلة أحد أن ثالثها، •
 التالي: نصها في ،20 رقم العام بيانها في والثقافية واالجتماعية

 أو الحصرية السلطات معرفة ضمن وجزئيا   كليا   موضوعا   واألحداث الوقائع تكون عندما
 أي أو السلطات على اعتماده في اإلثبات عبء إلى النظر حالها فوجب آخر، عليه مدعى أي

 .79تواليا   آخر، مدعي
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 ارتداد أن الواضح فمن .80الدولي القانون بموجب راسخ مبدأ هو البراءة افتراض أن من فبالرغم الجنائي للقانون بالنسبة أما
 معاقبة على وتركز تنصب الجنائية واإلجراءات الدعاوى فإن وأخيرا   البراءة. افتراض مع متوافقا   يكون لن اإلثبات عبء
 أن لإلعالن ووفقا   األمر حقيقة وفي. الضحية إنصاف هو التمييز مكافحة قانون من الرئيسي الغرض أن جين في الجاني

 تركيز فإن النحو هذا وعلى .81«نافذ وإنصاف قانوني تعويض التماس في الحق لهم» للتمييز يتعرضون الذين األشخاص
 إنفاذ لضمان مالئمة أكثر تكون أن عليها – للضحايا واإلنصاف الطعون بدورها توفر التي - المدنية واإلجراءات الدعاوى
 .82الجنائية مثيالتها عن التمييز مكافحة قوانين

 للتمييز تتعرض معينة مجموعات حقوقبشأن  خاصة أحكام
 مجموعات حقوق مع خاص بشكل التعامل شأنها من التي األحكام من عدد الدستور يتضمن ،53 المادة إلى باإلضافة
 بين المساواة تعزيز بهدف« والطفولة واألمومة المرأة ميدان» عنوان تحت 11 المادة فتأتي للتمييز. تتعرض معينة

 الجنسين:

 والسياسية المدنية الحقوق كافة في والرجال النساء بين المساواة بتحقيق الدولة تلتزم
 الدستور. هذا ألحكام وفقا   والثقافية واالجتماعية واالقتصادية

 الذي بالنسق البرلمان في للمرأة المناسب التمثيل لضمان الالزمة التدابير باتخاذ الدولة تلتزم
 اإلدارية والمناصب العامة المناصب شغل في الحق المرأة تمنح فهي وعليه القانون. يحدده
 الدولة، في العليا
 تمييز. دون القضائية والكيانات الهيئات في التعيين وكذلك
 بين للتوفيق المرأة تمكين وضمان العنف، أشكال كافة ضد النساء بحماية الدولة تلتزم

 عملها. ومتطلبات أسرتها تجاه واجباتها
 والمسنة المعيلة والمرأة والطفولة األمومة رعاية وكذلك والحماية الرعاية الدولة تُكفل

 احتياجا . واألكثر
 المكونات»بشأن  الدستور من الثاني الفصل في 11 المادة تأتي أعاله، باختصار طرحها تم التي ،9 المادة مثل مثلها

 التمييز عدم في الحق تتضمن حيث، «والواجبات والحريات العامة الحقوق» الثالث الفصل عن عوضا  « للمجتمع األساسية
 يمكن مدى أي إلى الواضح من لبس ،9 المادة مع الحال هو وكما اإلنسان. حقوق حماية تتناول التي األحكام من وغيرها
 التمييز. تحدى من كنوع 11 المادة على االعتماد لألفراد

 المادة فيه تدعي الذي الوقت في الهامة. الجوانب من عدد في عيوب يشوبها 11 المادة فإن التوجس، هذا إلى باإلضافة
 دور تجاه النمطية التمييز قوالبو سلوكيات ترسخ 11 المادة ان حيث الشديد القلق تثير حقيقة هناك الجنسين، بين المساواة
 ويماثلها يعادلها ما إلى اإلشارة دون« أسرتها تجاه المرأة واجبات» إلى اإلشارة خالل من المصري المجتمع داخل المرأة
 الحق لهم والرجال النساء أن إلى صراحة   اإلشارة من بدال   أنه أوسع، نطاق على المالحظ، ومن للرجل. أسرية واجبات من
 بإجراء فقط الدولة لتلزم 11 المادة تأتي والثقافية، واالجتماعية واالقتصادية والسياسية المدنية الحقوق بكافة التمتع في

 مطلوب مستقل ذاتي كحق وليس قانونية حقوق إقامة في مشارك كونه المساواة في الحق تميز أنها إال المساواة. تحقيق
 باتخاذ الدولة 11 المادة تُلزم حين وفي السياسية.و المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد من 26 المادة مع التوافق لضمان
 التمثيل» مقابل في – للمرأة« المناسب» التمثيل إلى فقط أشارت أنها إال البرلمان، في المرأة تمثيل لضمان الالزمة التدابير
 الواضحة اإلشارة فإن ذلك، من وبالرغم السياق. هذا في« مناسب» لفظ تفسير كيفية يوضح ما هناك فليس –« المساو

 في الهامة التعديالت من العديد إلى أدت حيث بالذكر جديرة إضافة هي العنف، أشكال كافة من المرأة لحماية والصريحة
 .3.3 القسم في أدناه للنقاش طرحة سيتم الذي المصري، العقوبات قانون
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مصر في المساواة وعدم التمييز تحّدي :حاضرا ً زال ما ماض  

تنفيذي ملخص  حاضرا ًزالماماض  
مقدمة   حاضرا ًزالماماض

بالمساواة المتعلق القانوني اإلطار  حاضرا ًزالماماض   
المساواة وعدم التمييز أنماط حاضرا ًزالماماض

التوصيات حاضرا ًزالماماض
حاضرا ًزالماماض

 

 الخاصة االحتياجات وذوي المعاقين لألشخاص تكفل بأن الدولة إلزام على تنصو« المعاق حقوق» بعنوان 81 المادة تأتي
 الدولة أن إلى المادة تذهب كما«. والتعليمية والرياضية والترفيهية والثقافية واالجتماعية واالقتصادية الصحية الحقوق»

 مسكن بتوفير االلتزام 81 المادة وتتضمن الفرص. هذه من لهم نسبة وتخصيص األفراد لهؤالء عمل فرص توفر» أن عليها
 التزم الدستور أن وبما« بهم. المحيطة والبيئة العامة المرافق وتجهيز» الخاصة االحتياجات وذوي المعاقين لألشخاص الئق

 2018لسنة  10 رقم قانون طريق عن األمور هذه تنظيم فيتم بها، االلتحاق وإمكانية العمالة حصة تفاصيلبشأن  الصمت
 أدناه(. عرضه تم )الذي اإلعاقة( حقوق )قانون الخاصة االحتياجات وذوي اقينالمع األشخاصبشأن 

 الشباب رعاية وضمانات الطفل حقوق تخص محددة أحكامبشأن  83و 82و 80 المواد تأتي األحكام، هذه إلى وباإلضافة
 التوالي. على للمسنين والترفيهية والثقافية واالجتماعية واالقتصادية الصحية الحقوق ضمانات وكذلك الصغار واألطفال

 ةاإليجابي تدابيرال
 فالمادة محددة. حماية خصائص لهم أشخاص تجاه إيجابي إجراء باتخاذ الدولة تلزم التي األحكام من العديد الدستور يتضمن

 على: تنص المحلية المجالس انتخابات تنظم التي ،180

 ربع ويخصص والثالثين، الخامسة سن دو للشباب المحلي المجلس مقاعد ربع تخصص
 وتشمل اإلجمالي العدد من بالمائة 50 عن تقل ال بنسبة والفالحين العمال تمثيل ويتم للمرأة،
 الخاصة. االحتياجات وذوي للمسيحي مالئم تمثيال   النسب هذه

 الشعب مثل – عرقية أقليات أفراد وإن السياق، هذا في« المالئم التمثيل»بـ المقصود ما توضح لم 180 المادة فإن وعليه
 ملحوظ. بشكل المادة تطبيق نطاق من وإقصائهم استبعادهم تم قد – النوبي

« المغتربين والمصريين اإلعاقة ذوي أو الخاصة االحتياجات وذويالمسيحيين و الشباب» من كل فتمنح 224 المادة أما
 طرحه سيتم وكما ؛«القانون يحددها التي بالطريقة» الدستور اعتماد بعد للبرلمان انتخاب أول في« المناسب التمثيل» حق

 فإن ،180 المادة في لوحظ وكما .83البرلمان في المجموعات هذه تمثيل زيادة عنه نتج قانون تبني إلى ذلك أدى فقد الحقا  
 .224 المادة في كفالة أو ضمانات آية له يوجد ال – النوبيين مثل – األخرى المهمة للفئات السياسي التمثيل

 تشريعات خاصة بالمساواة ومكافحة التمييز 2.2.2

 الخاص المصري القانوني اإلطار في الملحوظ العوار نقاط أكثر من يُعتبر التمييز وعدم للمساواة شاملة تشريعات نقص إن
 بالحقوق الخاص الدولي والعهد والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الولي العهد من كال   في كرف وبصفتها بالمساواة.
 والجهات األشخاص قبل من الممارس التمييز من الحماية بتوفير ملزمة مصر فإن والثقافية، واالجتماعية االقتصادية
 وقد التمييز. لمكافحة شاملة تشريعات وتبني اعتماد خالل من الفاعلة الحكومية غير والجهات واألشخاص الفاعلة الحكومية
 الدول جميع تلتزم والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد من 26 المادة بموجب أنه اإلنسان حقوق لجنة ذكرت

 أو األسس من أساس أي على القائم التمييز من األشخاص لكافة وفعالة متساوية حماية القانون يكفل» أن بضمان األطراف
 تتطلب والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد من 2 المادة أن لوحظ كما« .84المذكورة الحظر أسباب من سبب أي
 وفاء أجل من المناسبة التدابير من وغيرها وتعليمية وإدارية وقضائية تشريعية تدابير وتتبنى األطراف الدول تعتمد» أن
 األطراف الدول» أن والثقافية واالجتماعية االقتصادية الحقوق لجنة ذكرت ذلك جانب إلى« القانونية. بالتزاماتها الدول هذه

 .85والثقافية واالجتماعية االقتصادية الحقوق مجال في التمييز يحظر محدد تشريع واعتماد تبني بالتالي تشجع

 الخاص الدولي والعهد والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد من كال   بموجب العامة االلتزامات إلى باإلضافة
 التمييز أشكال كافة على للقضاء الدولية االتفاقية في طرف مصر وبصفة والثقافية واالجتماعية االقتصادية بالحقوق
 ذوي أو اإلعاقة ذوي األشخاص اتفاقية وكذلك )السيداو( المرأة ضد العنف أشكال كافة على القضاء واتفاقية العنصري
 اإلثنية أو العرقية المجموعات ضد التمييز حظربشأن  تشريع بوضع للقيام خاصة التزامات افعليه الخاصة، االحتياجات
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 عامة فاعلة وجهات أشخاص قبل من ضدهم يمارس الذي الخاصة االحتياجات ذوي أو المعاقين واألشخاص النساء وضد
 .86المعاهدات هذه تشملها التي النشاط مجاالت جميع في خاصة أو

 أشكال كافة على للقضاء الالزمة واإلجراءات التدابير اتخاذ عليها الدولة أن» على الدستور من 53 المادة تنص حين وفي
 المساواة. في الحق وتطبيق العنف أشكال كافة لحظر المالئمة التشريعية والتدابير النظم بعد تتبنى لم مصر أن إال« التمييز
 نحو على التمييز من الحماية في مصرإخفاق  إلى قبل، من والثقافية، ةواالجتماعي االقتصادية الحقوق لجنة أشارت وقد
 87 .«والموضوعي الشكلي التمييز على والقضاء التمييز عدمبشأن  شاملة تشريعات تبني» على وحثتها فعال

 ممن هؤالء يضطر الدولي، القانون بموجب وتتبناه تعتمده أن مصر على لزاما   الذي الشامل المساواة قانون غياب في
 حماية توف متعددة قوانين عبر متفرقة أحكام على أو آنفا   المذكورة الدستورية الحماية إما على لالعتماد للتمييز يتعرضون

 الحقوق وتعزيز قدما   للمضي خاصة وبصفة الحالي الوقت في يهدف الذي الوحيد، المحلي القانون أما مرقعة. التمييز من
 مؤخرا . سنه تم الذي اإلعاقة حقوق قانون هو حماية خصائص لها لمجموعة التمييز وعدم المساواة في

 «اإلعاقة ذوي أو الخاصة االحتياجات ذوي األشخاص حقوق»بشأن  2018لسنة  10 رقم قانون
 – االجتماعي الضمان صندوق أعضاء ألحد ووفقا  «. اإلعاقة حقوق قانون» بتمرير ،2018فبراير  19 في مصر قامت

 ذوي أو الخاصة االحتياجات ذوي األشخاص حقوق اتفاقية أحكام تطبيق إلى يهدف القانون هذا فإن – حكومية مؤسسة
 صحية رعاية على الحصول وسائل تحسين في والحق« اإلعاقة» تعريف متضمنا   المحلي، القانوني اإلطار داخل اإلعاقة
 يلي: كما الخاصة، االحتياجات ذوي أو المعاق للشخص تعريف تقدم القانون من 2 المادة .88العمل ومجال والتعليم والنقل

 أو نفسي أو عقلي أو جسدي كان )سواء   عيب و/أو الجزئي أو الكلي القصور ذو الشخص
 والفعالة الكاملة المشاركة من يمنعه عائق يشكلو دائما   العيب أو القصور هذا ويكون حسي(،

 .89لآلخرين مساو بشكل المجتمع في
 عرف والذي المعاقين، تأهيل إعادةبشأن  1975لسنة  39 رقم القانون في جاء الذي السابق مثيله من أفضل التعريف هذا

 على االعتماد على قادر غير» فرد أنه على الخاص االحتياج وذوي المعاق الشخص وعرف أضيق، منظور من اإلعاقة
 تعريف فإن ذلك، ومع«. خلقي لعيب نتيجة أو والحسية العقليةو الجسدية» لإلعاقة نتيجة عملها / بعمله للقيام نفسها / نفسه

 نصت الذي والتعريف متسق غير يزال ال المعاقين حقوق قانون / الخاصة االحتياجات ذوي حقوق قانون بموجب اإلعاقة
 بدال  « خلل» أو« عيب» مصطلح استخدام تم حيث اإلعاقة: ذوي أو الخاصة االحتياجات ذوي األشخاص حقوق اتفاقية عليه
 .الخاصة االحتياجات ذوي او اإلعاقة ذوي األشخاص اتفاقية من 1 المادة في استُخدمت التي الضعيفة المعتلة اللغة من

 اإلعاقة أساس على التمييز بتعريف فتأتي المعاقين حقوق قانون / الخاصة االحتياجات ذوي حقوق قانون من 3 المادة أما
 الحريات أو األساسية اإلنسان حقوق من أي إبطال أو اإلنكار أو التقييد أو اإلقصاء أو االستبعاد أنواع من نوع أي» أنه على
 على التمييز» تعريف بها صيغ التي اللغة القانون يستخدم وبينما«. آخر تشريع أي أو الدستور عليها ونص حددها التي
 يخفق أنه إال اإلعاقة، ذوي أو الخاصة االحتياجات ذوي األشخاص حقوق اتفاقية من 2 المادة في ورد الذي« اإلعاقة أساس
 المضايقة أو والتحرش المباشر غير والتمييز المباشر التمييز ذلك في بما التمييز أشكال كافة يشمل التعريف هذا أن تحديد في
  .«الترتيبات التيسيرية المعقولة إنكار جانب إلى

 أو المؤقتة التدابير من مجموعة» أنها على 3 المادة بموجب منفصل بشكل« الترتيبات التيسيرية المعقولة» تعريف تم
 التعريف هذا أن إال«. مستحيال   الوصول هذا كان حال في الوصول إمكانية في االتساق تحقيق إلى تهدف التي التعديالت

                                                 
(، اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد 1)2، مادة ,U.N.T.S. 195, 1965 660االتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز األصولي،  86

 .(2) 5)ب(، اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة أو ذوي االحتياجات الخاصة، مادة  2، مادة U.N.T.S. 13 ،1979 1249المرأة )السيداو( 
 .8، فقرة 2013ديسمبر  E/C.12/EGY/CO/2-4 ،13مم المتحدة لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، مالحظات ختامية: مصر، وثيقة األ 87
، متاح باللغة العربية على رابط: 2017أبريل  13لقاء مع هبة هجري، عضوة صندوق الضمان االجتماعي، اكسترا نيوز،  88

https://www.youtube.com/watch?v=Qsf-LMf42Hc. 
 .2، المادة 2018فبراير  19االحتياجات الخاصة وذوي اإلعاقة، بشأن حقوق األشخاص ذوي  10/2018قانون رقم  89
األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة يشمل في تعريفه من يعاني من »اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، التي تعرف اإلعاقة كما يلي: ( من 2) 1المادة 90

 «عائق يحد من مشاركتهم الكاملة والشاملة في المجتمع على قدم المساواة مع اآلخرين.إعاقات جسدية وعقلية وفكرية أو عيوب حسية طويلة األمد مما تشكل 
 .18، فقرة 72، أنظر أعاله، الهامش 2اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وذوي االحتياجات الخاصة، مادة  91
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 اعتباره يتم عما وضوح عدم وهناك ،92الخاصة االحتياجات ذوي أو اإلعاقة ذوي األشخاص اتفاقية في ورد عما يختلف
 اتخاذ صريح بشكل الدولة من تتطلب المواد من العديد أن من وبالرغم .3 المادة ألغراض93« الئق» تعديل أو ترتيب

 ضد التميز أشكال من كشكل إدراجه يتم لم الالئقة التيسيرية الترتيبات من الحرمان أن إال« الالئقة التيسيرية الترتيبات»
 ترتيبات بتوفير الدولة التزامات نطاق ان يعني ذاته للتعريف بالنسبة الوضوح وغياب هذا، .3 المادة بموجب اإلعاقة
 هي ملزمة الفاعلة الحكومية غير الجهات كانت إذا ما الواضح غير من أنه كما عام. بشكل واضح غير الئقة تيسيرية
 94 3 المادة في المحدد النحو على الئقة تيسيرية ترتيبات بتوفير األخرى

 تفرض«. الخاصة االحتياجات ذوي أو اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق حماية»ـب القانون من 4 المادة بموجب الدولة وتلتزم
 والجوهرية الموضوعية والمساواة التمييز عدم ضمان ذلك: في بما الدولة، على المحددة االلتزامات من عددا   المادة هذه

 اإلعاقة ذوي األشخاص بين فرص تكافؤ» وخلق بحقوقهم، التمتع في الخاصة االحتياجات ذوي أو اإلعاقة ذوي لألشخاص
 اتخاذ يتم» حيث اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق اتفاقية من 9 المادة مع االلتزامات هذه تتماشى أن يجب كما، «وغيرهم
 المادي النقل واستخدام إلى الوصول سهولة الخاصة االحتياجات وي أو اإلعاقة ذوي لألشخاص تكفل أن شأنها من خطوات
 .95«ومهاراتهم قدراتهم تطوير أجل من واالتصاالت المعلومات وتكنولوجيا البيئي

 مشاركة ضمان هدفها أحكام بعدة المعاقين حقوق قانون / الخاصة االحتياجات ذوي حقوق قانون جاء التعليم يخص وفيما
 المتقدم أو اإلضافي التعليم وزارة على 12 المادة وتفرض اإلعاقة. ذوي أو الخاصة االحتياجات ذوي للطالب المتساوية

 ذلك في بما الخاصة االحتياجات وذوي اإلعاقة ذوي لألشخاص الالئقة التيسيرية الترتيبات توفير»  لها التابعة والمؤسسات
 1996لسنة  12 رقم قانون من مكرر 76 المادة« ضوء في» تهاءقرا يجب التي ،10 المادة وبموجب. « بعد عن التعليم
 ذوي األشخاص لتمكين الالزمة التدابير باتخاذ الدولة تلتزم أدناه( )يطرح («الطفل قانون« )»المصري الطفل قانون»بشأن 

 يكون أن على مستوياته كل في وإدماجهم التعليم في المشاركة من األطفال، ذلك في بما اإلعاقة، وذوي الخاصة االحتياجات
 جادي، بشكل إشكالي يعد الطفل قانون من مكرر 76 للمادة بدورها تخضع 10 المادة أن حقيقة مسكنهم. من بالقرب ذلك
 بالمدارس الخاصة االحتياجات ذوي إللحاق سبل بتوفير الدولة االلتزام من عام استثناء تخلق مكرر 76 المادة أن حيث

 المؤسسات كل على فوجب القانون هذا من 11 المادة وبموجب«. اإلعاقة ودرجة طبيعة من نابعة استثنائية حاالت في»
 وتوفر« اإلعاقة وذوي الخاصة االحتياجات ذوي من لألشخاص التعليمي اإلدماج وسياسات قواعد»بـ تلتزم أن العلمية
 الخاصة االحتياجات ذوي حرمان حظر على تنص أنها كما أنواعها. بكافة إعاقة يعاني من لكل متكافئة تعليمية فرص

 المغزى أن حين في الفرد. إعاقة أساس على التعليمية المؤسسات في قبولهم رفض أو مراحله جميع في التعليم من والمعاقين
 عزل أو بفصل يسمح أنه حقيقة فإن اإلعاقة، ذوي األشخاص تعليم في المتساوية المشارة ضمان هو اإلعاقة قانون من

 والتزامات يتماشى ال ذلك أن يعني الطفل قانون من مكرر 76 المادة بمقتضى« استثنائية حاالت في» اإلعاقة ذوي األطفال
 إلى الوصول سبل توفير ينبغي االتفاقية هذه من 24 المادة وبموجب اإلعاقة. ذوي األشخاص حقوق اتفاقية بموجب مصر
 حقوق اتفاقية بموجب التمييز عدم في الحق أن اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق لجنة أوضحت حيث تمييز، دون التعليم

 األشخاص جق بضمان الدولة تلتزم ذلك عن وعوضا   .97«الفصل أو العزل عدم في الحق يشمل» اإلعاقة ذوي األشخاص
 .98«شامل تعليمي نظام» خالل من وذلك التعليم، في اإلعاقة ذوي

 على الحصول في اإلعاقة وذوي الخاصة االحتياجات ذوي األشخاص حق تكفل أن الدولة على لتشترط 20 المادة وتأتي
 أو التمييز أشكال من شكل أي» تحظر كما العلمية. مؤهالتهم مع يتناسب بما المهني والتدريب العمل في متكافئة فرص
 وبالرغم« المكافأة. أو الترقيات أو العمل نوع أو العمل في سواء اإلعاقة أساس على القائم الحقوق أو االمتيازات من حرمان

 المحظور التمييز أشكال كافة تشمل 20 المادة كانت إذا ما الواضح غير من يزال ال إنه إال هذا، التمييز حظر قبول من

                                                 
التعديالت والتغيرات الالزمة والمناسبة والتي ال »التيسيرية المعقولة على انها: اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، تعرف الترتيبات ( من 2) 1المادة  92

تساوية لكافة تتعارض او تقوض أو تشكل عائق، عند الحاجة إليها في الحاالت الخاصة، لضمان أن يتمتع األشخاص ذوي اإلعاقة واالحتياجات الخاصة بأسس م
 .«مع اآلخرين حقوق اإلنسان والحريات الجوهرية ويمارسونها

، فيما يتعلق بالتعليم والعمل والتوظيف والنقل «تدابير تيسيرية الئقة»من قانون حقوق اإلعاقة تتطلب من الدولة أن تقوم باتخاذ  38و 20و 15المواد  93
 للمحتجزين على التوالي.

يمكن أن يتم « ألحكام للترتيبات التيسيرية المنطقية في مكان العملافتقار ا»، 47( و7) 46انظر أدناه طرح إدخال اآلليات حيز التنفيذ، بفضل المواد  94
 .جنيهاً مصرياً كحد أدنى 5000العقاب على أساس السجن مدة ستة شهور كحد أدنى و/ أو غرامة مالية بقيمة 

 .4، مادة 119انظر أعاله، الهامش  95
 .15المرجع نفسه، مادة  96
، فقرة UN Doc. CRPD/C/GC/6, ،2018: المساواة وعدم التمييز 6وي االحتياجات الخاصة، تعليق عام رقم اللجنة المعنية بحقوق األشخاص من ذ 97

 .13و 8
 .المرجع نفسه 98
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 تنص ذلك عن بعيدا   القانون. من 3 المادة في الوارد للتمييز الواضح غير التعريف إلى بالنظر وذلك الدولي القانون بموجب
 ألسواق اإلعاقة وذوي الخاصة االحتياجات ذوي وصول سبل توفير تضمن سياسات واعتماد تبني وجوب على 20 المادة
 والدولية. المحلية العمل

 تضم منظمات في الخاصة االحتياجات أو اإلعاقة ذوي من األشخاص بتوظيف خاصة حصة أو كوتا 22 المادة وتفرض
 .99إعاقة ذوو أشخاص هم الموظفين من %5 أن المنظمات هذه مثل علة يجب أنه على تنص حيث أكثر، أو موظفا   20
 وتحفز 23 المادة تحث 100«األعمال أصحاب جميع وعلى الحكومية وغير الحكومية الهيئات» على الشرط هذا ينطبق حيث

 وزيادة الضريبية اإلعفاءات طريق عن الخاصة االحتياجات وذوي اإلعاقة ذوي من األشخاص تعين على األعمال أصحاب
 إلزامي تخفيض القانون من 24 المادة أدخلت وقد .101اإلعاقة ذوي من العاملين األشخاص عدد مع تماشيا   المالية الفوائد
 مثل أن على تنص حيث الحكومية، وغير الحكومية الهيئات في اإلعاقة ذوي من لألشخاص العمل ساعات عدد من ساعة
 يتم أن األنسب بينما رواتبهم. على يؤثر ال بشكل، «يوميا   ساعة عملهم ساعات عدد لخفض يحتاجون» األشخاص هؤالء
 شمولي بشكل وليس الالئقة، التيسيرية الترتيبات من كنوع فردي أساس على اإلعاقة ذوي من شخص عمل ساعات خفض
 احتياجات يخص فيما السلبية االجتماعية النمطية القوالب تعزيز على يعمل ذلك ألن اإلعاقة ذوي من األشخاص لجميع
 اإلعاقة. ذوي األشخاص حماية

 الحق لهم اإلعاقة ذوي من األشخاص جميع اإلعاقة. ذوي باألشخاص المتعلقة القانونية اإلجراءات 38و 35 المواد تتناول
 كما .والتقنية واالجتماعية الطبية المساعدات توفير جانب إلى ذلك االحتجاز، حاالت في« خاصة إنسانية معاملة» في
 التيسيرية الترتيبات اتخاذ» الدولة من يتطلب وعليه .103والمحاكمات التحقيق مراحل خالل بمحام االستعانة في الحق لهم أن

 ومراكز السجون إلى الوصول سبل وضمان، «الخاصة االحتياجات وذوي عاقةاال ذوي من المعتقلين لنقل الالئقة
 105«مختص إشراف تحت تنظيمها ويتم منفصلة أماكن في منها أيا   تنفيذ يتم أن يجب للعقوبات» وبالنسبة .104االحتجاز

 بضمان الدولة تلتزم حيث المعاقين 37 المادة فتكفلها والمعاقين الخاصة االحتياجات ذوي لألشخاص السياسية الحقوق أما
 في تكون أن يمكن التي الالزمة والتسهيالت اإلجراءات اتخاذ طريق عن االنتخابات في والترشح التصويت في مشاركتهم
 متناولهم.

 لخدمة دائم بشكل تخصيصها يتم التي المباني تصاريح على األخرى والنفقات والرسوم الضريبة من إعفاء   31 المادة تضع
 الستيعاب صالحة المباني لجعل الالزمة التراخيص إعفاء وكذلك ؛الخاصة االحتياجات وذوي المعاقين األشخاص
 والمساعدات، والمعونات والطبية، التعليمية والمواد المعدات جانب إلى  خاصة احتياجات وذوي معاقين أشخاص
 القضائية الرسوم وكذلك ؛ل، ووسائل النقالمساعدة واألجهزة ،الصناعية واألطراف الخاصة واألدوات واآلالت،

 قانون» أحكام تطبيق بمقتضى .(…) المحاكم أمام المقدمة باإلجراءات يتعلق فيما اإلعاقة ذوي من شخص يتكبدها قد التي
  إعاقتهم على بناء   األشخاص هؤالء مثل حقوق بحماية صلة ذو آخر قانون أي أو« اإلعاقة حقوق

 متاح المبنى لجعل مقترحات إدراج على يتوقف مصر في الجديدة المباني لجميع التراخيص منح أن على 29 المادة تنص
 توفير لضمان بالتزاماتها الدولة وفاء اتجاه في التدابير هذه تمضي بينما الخاصة. االحتياجات وذوي المعاقين الستخدام
 9 للمادة وفقا   وذلك متساو بشكل المرافق من وغيرها والمواصالت المباني إلى للوصول اإلعاقة ذوي لألشخاص وسائل

 المعلومات تكنولوجيا مثل أخرى مجاالت إلى تمتد أنها تبدو ال التدابير أن إال اإلعاقة، ذوي األشخاص حقوق اتفاقية من (1)
 من )ب( (1) 9 المادة في المطلوب النحو على الطوارئ وخدمات اإللكترونية الخدمات ذلك في بما االتصال، وتقنيات
 أي – 31و 29 المواد في المعتمدة الوسائل ان إلى اإلشارة تجدر ذلك، على عالوة اإلعاقة. ذوي األشخاص حقوق اتفاقية
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 اتفاقية من (2) 9 المادة تطلبه الذي التدابير من الكامل المدى تعكس وال النطاق محدودة – والرسوم الضرائب من اإلعفاء
 اإلعاقة. ذوي األشخاص حقوق

 المعاقين لألشخاص قومي / محلي مجلس بإنشاء يوصي المعاقين حقوق قانون / الخاصة االحتياجات ذوي حقوق قانون إن
 ويتم .1122012 عام إنشاءه تم الذي اإلعاقة، لشئون القومي المجلس محل يحل المجلس هذا 111الخاصة االحتياجات وذوي
 المساعدات وتوفير المعاقين، حقوق قانون / الخاصة االحتياجات ذوي حقوق لقانون االمتثال بمراقبة الجديد المجلس تكليف
 الخاصة االحتياجات ذوي من للمحتجزين المتخصصة القانونية المساعدة جانب إلى والتقنية االجتماعيةو الصحية
 القواعد، إصداربشأن  الوزراء لرئيس السلطة منح يتم المثال، سبيل على القانون، من 22 المادة فبموجب .113والمعاقين

« والتوظيف العمل فرص» بدورها تحكم والتي عليها، بالموافقة المهنية الكيانات تنظيم ووزارة المجلس من كل قام التي
 .4.2.القسم في الحقا   عرضه سيتم التكليف هذا اإلعاقة. ذوي لألشخاص« الخاصة العمل ظروف»و

 متطلبات يفرض أو اإلعاقة، ذات المرأة وضع مباشر بشكل القانون يتناول لم اإلعاقة حقوق اتفاقية تطلبه ما عكس وعلى
 التعامل فيتم« والعقابات الجزاءات» أما أحكامه. وتنفيذ إنفاذ القانون يشوب ما أهم فإن حال، أية وعلى 114بيانات بجمع
 أي في اإلعاقة ذوي من شخص تُعرض التي األفعال فإن» :46 المادة في جاء وكما القانون. من الثامن القسم بموجب معها
 عليها ويُعاقب 116جريمة تعتبر 115«إعاقته بسبب ضده تمييزا   تشكل أو واستقالله الشخصية، كرامته تهدد حالة أو وضع
 لالئقة التيسيرية الترتيبات توافر ينقصه» للجرائم التوضيحي التصور إن .117غرامة فرض أو /و أشهر ستة لمدة بالسجن
 119«إليها الوصول من تمكنهم سبل دون العليا األدوار في واألطفال اإلعاقة ذوي من األشخاص ترك» مع118«العمل بمكان
 34 أو 30و 29و 25و 24و 22 للمواد خرق به مفصل بشكل والمخالفات الجرائم من المزيد 54 المادة تتناول حين في

 تمت التي ولألسباب مصريا . جنيها   آالف عشرة عن تقل ال غرامة او /و أقصى كحد عام لمدة السجن عقوبة فرض مع 
 خاضعة مسألة إنه على التمييز مع التعامل الدولية الممارسات أفضل تتطلب التقرير هذا من 1.2.2 القسم في إليها اإلشارة
 .121الجنائي القانون وليس المدني للقانون

 التمييز وعدم المساواة بحقوق التمتع» أن على الخاصة االحتياجات ذوي أو اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق لجنة أكدت وقد
 سبل» وتوفير« الراضعة الجزاءات» ذلك في بما، «التنفيذ حيز في الدخول تدابير واعتماد تبني يستدعي فعال بشكل

 وجود حالة في والتنفيذ لإلنفاذ تدابير بأية القانون يأتي ال أعاله المبينة التجريم أحكام عن بعيدا   .«المناسبة اإلنصاف
 إنصاف سبل في والحق124 اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق اتفاقية تطلبه لما معاكسا   جاء بل 123به الواردة لاللتزامات خرق
 .125فعالة

أحكام عدم التمييز في أجزاء أخرى من التشريعات 3.2.2

 وعدم بالمساواة خاصة أحكام على تحتوي المصرية التشريعات من أخرى أجزاء هناك اإلعاقة حقوق قانون إلى إضافة
 والتمييز المباشر التمييز تعريفات عن ناهيك الحقا ، عرضها سيتم التي القوانين في للتمييز تعريف يوجد ال أنه إال التمييز.
 .الترتيبات التيسيرية المعقولة توفير في وواجبها الدولة دور تفصيال   توضح لم أيضا   فهي والمضايقات والتحرش المباشر غير

                                                 
فبراير: متاح على رابط:  7لس القومي / المحلي لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة والمعاقين، ايجيبت اندبندت، مجلس الوزراء يوافق على إنشاء المج 111

http://www.egyptindependent.com/cabinet-approves-establishment-national-council-persons-disabilities/. 
 .2012لسنة  410مرسوم رئيس الوزراء رقم  112
 .37المرجع نفسه، مادة  113
 .31و 6اتفاقية األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة، مادة  114
 .46مادة  119انظر أعاله، الهامش  115
 .45المرجع نفسه، مادة  116
 .47جنيهاً مصرياً كأقل مبلغ. المرجع نفسه، مادة  5000تم تحديد  117
 .(7) 46المرجع نفسه، مادة  118
 .(5) 46المرجع نفسه، مادة  119
 .جملة أمور، من شأنها أن تحكم مسائل مثل خفض عدد ساعات العمل والنقل لألشخاص ذوي اإلعاقة واالحتياجات الخاصةفي  120
 .1.2.2تمييز بموجب ما ينص عليه الدستور في القسم انظر طرح تجريم ال 121
 .)ح( 31، فقرة 72انظر أعاله، الهامش  122
 من المالحظة التمهيدية. 2، فقرة 119ائح والقوانين قد منحت لرئيس الوزراء. انظر أعاله، الهامش على الرغم من أن سلطة اعتماد وتبني اللو 123
 .UN Doc(، بشأن المساواة وعدم التمييز 2018) 6اللجنة المعنية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة واالحتياجات الخاصة، تعليق عام رقم  124

,CRPD/C/GC/6 ،2018 31، فقرة. 
هذا الصدد، فإن اللجنة المختصة بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وذوي االحتياجات الخاصة أوصت بشكل خاص أن عبء اإلثبات في القضايا وفي  125

 .(3) 2)ل(؛ انظر كذلك: االتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية، مادة  73المدنية انتقل إلى المدعي عليه. ذات الحكم. فقرة 

,
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 على تؤكد ولم الدولي، القانون بموجب مصر التزامات توفي ولم قصور بها القوانين هذه عليها نصت التي الحماية كذلك
 التي التمييز وعدم للمساواة الدستورية الكفالة أو الدستوري الضمان تطبيق عند التمييز لمكافحة شامل تشريع إلى الحاجة
 .53 المادة عليهما نصت

 المدني القانون
 أن حين في الموضوعي، المدني القانون األول المقام في لينظم« المدني القانون»بشأن  1948لسنة  131 رقم القانون جاء

 25 رقم والقانون، «والتجارية المدنية اإلجراءات قانون»بشأن  1986لسنة  13 رقم القانون ينظمه اإلجرائي القانون
 التمييز. وعدم المساواة حقوق تتناول أو صراحة   القوانين هذه تشير ولم 1968.لعام

 الجنائي القانون

 القانون أما المصري، الجنائي القانون األول المقام في لينظم« العقوبات قانون»بشأن  1937لسنة  58 رقم القانون جاء
 رقم كقانون مكملة متخصصة تشريعات به ألحقت ولكن، «الجنائية اإلجراءات قانون»بشأن  فجاء 1950لسنة  150 رقم
 «.بالبشر اإلتجار مكافحة»بشأن  2010لسنة  64

 زللتميي الجنائي الحظر

 بعض أدخلت وقد القانون. عليها يعاقب التي اإلجرامي السلوك من مختلفة أشكاال   ويحدد ينظم المصري الجنائي القانون إن
 التالي: على لتنص مكرر 161 المادة فجاءت .126التمييز بجريمة خاصة القانون على 2011 عام في التعديالت

 األفراد من مجموعة أو أفراد بين التمييز شأنه من عمل عن يتغافل أو يرتكب شخص أي
 مبدأ انتهاك إلى ويؤدي العقيدة، أو الدين أو اللغة أو األصل أو النوع أو الجنس حساب على
 ال وغرامة بالحبس يعاقب أن يجب العام..، السالم أو االجتماعية العدالة أو الفرص تكافؤ
 يورو( 2300 – 1400) جنيه ألف خمسين عن تزيد وال جنيه ألف ثالثين عن تقل

 – 2300) جنيه 100000 – 50000 من وغرامة تقدير أقل على أشهر ثالثة الحبس إلى لتصل العقوبة مدة وتزداد
 عموميا . موظفا   أو عاما   مسئوال   الجاني كان إذا يورو(، 4600

 القانون بموجب بها والمعترف المحظورة التمييز وأسباب األسس كافة شمل ال مكرر 161 المادة أن إلى اإلشارة وتجدر
 الممارسات أفضل أن 1.2.2 القسم خالل من وبالتفصيل سابقا   ناقشنا وكما كبيرة. إشكالية بها ذاتها حد في فالمادة الدولي،
 العوامل، من مجموعة إلى ذلك جنائي.ويرجع قانون وليست مدنية كمسألة األول المقام في التمييز مع التعامل تقتضي الدولية

 في األدلة طبيعة أن حقيقة وكذلك قصد، بدون او قصد عن على يتم أن يمكن التمييز أن حقيقة خاص، وبشكل ذلك في بما
 صاحب كاهل على من اإلثبات عبء نقل وتستلزم بل الجنائية اإلثبات معايير استيفاء الممكن غير من انه تعني التمييز قضايا

 المستفتي. أو عليه المدعي إلى الشكوى

 الحماية توفير أجل من الجنائي القانون بموجب الحادة التمييز مظاهر بعض مع التعامل وجوب الدولي القانون يتطلب
 ،127المحظورة التمييز وأسباب بأسس مرتبطة جزئية أو كلية دوافع لها العنف على والتحريض العنف أعمال أي الشاملة،

 شأنه من تغافل أو فعل أي على الجنائية المسئولية تفرض حين ذلك العقوبات قانون من مكرر 161 المادة تتعدى ذلك ومع
 في« التمييز» مصطلح تعريف يتم لم ذلك إلى باإلضافة أنه حقيقة إلى وبالنظر األفراد. من مجموعات أو أفراد بين التمييز
 تجريم لخطر ويتعرض السلوك من واسع نطاق على يطبق مكرر 161 المادة بموجب الناشئ الجرم فإن العقوبات، قانون
 جنائية. لعقوبة تخضع أن ينبغي ال التي األفعال

 للعنف كدافع الكراهية

 اإلنسان لحقوق الدولي القانون فبموجب مرضي. نحو على للعنف كدافع الكراهية ظاهرة تناول في العقوبات قانون أخفق
 ذلك ويشمل العنف. من األفراد لحماية والخاصة، العامة الفاعلة الجهات خالل من مالئم، إجراء باتخاذ االلتزام الدول على
 الجنسية واألقليات الخاصة، االحتياجات وذوي المعاقين واألشخاص كالمرأة األفراد من بعينها فئات ضد الموجه العنف

                                                 
 .2011لسنة  126لها القانون رقم أدخ 126
، المبدأ السابع، االتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على كافة أشكال التمييز األصولي، مادة 2008إعالن مبادئ المساواة، صندوق الحقوق المتساوية، لندن  127

 .)أ( 29يداو(، فقرة ، الجنة المعنية بمناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة )س51؛ انظر أعاله، الهامش 4
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 على أو الملموسة، أو الفعلية الشخصية خصائصهم أساس على أفراد ضد المرتكب العنف إن .128 )الجندرية( والنوعية
 اتخاذ هذا يتطلب وقد التمييز أشكال من خطير شكل خاص وجه على يعد حماية ذو خص أو بمجموعة ارتباطهم أساس
 الدافع اعتبار يجب ثم ومن 129تمييزي دافع دون ارتكبت شبيهة بقضايا يتعلق فيما مثيله عن يختلف ربما مالئم، أجراء

 الراسخة، الدولية المعاير هذه من وبالرغم130العقوبة إعالن خالل مشدد عامل العنف ارتكاب في أو التحريض في التمييزي
 العنف. جرائم ارتكاب في مشدد ظرف إنه على تمييزي دافع وجود مع العقوبات قانون يتعامل ال

 والتحريض الكراهية خطاب

 من أي يستخدم من كل» أن على وتنص الكراهية على للتحريض حظر فتتضمن العقوبات قانون من 176 المادة أما
 العام السالم زعزعة بغرض الشعب، من لطائفة واإلساءة االستهزاء أو الكراهية على التحريض في ذكرها السابق األساليب

 132والعرقية واألثنية 131الدينية المجموعات ليشمل« طائفة» مصطلح ويأتي« يحتجز. أن يجب

 دعوة أي» أن بضمان ملزمة مصر تعد والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد من (2) 20 المادة وبموجب
 وتتضمن القانون. بموجب ويحظرها العنف أو العداء أو التمييز على تحريضا   تُعتبر الدينية أو العرقية أو الوطنية للكراهية

 أساسية: عناصر ثالثة المادة هذه

 إلى الدعوة تصل أن يجب ثانيها: المادة، عليها تشتمل ما هي فقط الكراهية إلى الدعوة أولها:
 من النوع هذا ثالثها: وحده، التحريض من بدال   تحريضا   بدورها تشكل التي الكراهية حد

 133العنف او العداء أو التمييز أي المذكورة النتائج إحدى إلى يؤدي أن يجب التحريض
 يمتثل أن يجب والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد من (2) 20 المادة في ورد حظر أي فإن ذلك، على عالوة

 الحق على المفروضة القيود على ينص أن يجب القانون ان بها جاء حيث ذاته العهد من (3) 11 للمادة الصارمة للمتطلبات
 النظام أو القومي األمن لحماية أو سيرهم احترام أو اآلخرين حقوق الحترام الزمة ضرورة باعتبارها التعبير حرية في
 يكون المحظور الكالم حد أو الخطاب نبرة النحو، هذا وعلى .134العامة واآلداب األخالق او العامة الصحة أو العام
 .135مرتفع

 176 المادة تتطلب ال أوال ، المرتفع. الحد أو المرتفعة والنبرة الصارمة الشروط استيفاء في أخفقت فقد ،176 المادة
 في االنخراط الواقع في تعني بل فكرة، طرح مجرد» تعني وال ،136النية عنصر تستتبع فالدعوة الكراهية: إلى« الدعوة»

 .137ومنظم منضبط الخطاب يكون أن يجب متى تحديد في ضروريا   عامال   يعد مما، «معينة نظر وجهة تبني اآلخرين اقناع
 السخرية بين المساواة يمكن ال أنه على عالوة

                                                 
 .9، فقرة CPR/C/GC/35 ،2014: الحرية واألمن الشخصي، وثيقة األمم المتحدة 35لجنة حقوق اإلنسان، تعليق عام رقم  128
لمساواة مع القضايا التعامل مع العنف والوحشية اللذان ارتكبا بنية التمييز، على قدم ا»على سبيل المثال، اعترفت المحكمة األوربية لحقوق اإلنسان أن  129

أنظر المحكمة األوربية لحقوق اإلنسان، « التي ال تحمل مثل تحمل مثل هذه المبالغات قد تغض الطرف عن الطبيعة المحددة ألفعال مدمرة للحقوق الرئيسية.
 14للجنة مناهضة التعذيب: تنفيذ المادة  3م . أنظر كذلك التعليق العام رق67، فقرة 2015مايو  12، 73235/12ادنينتوبا وأخرون ضد جورجيا، تطبيق رقم 

، ومجلس حقوق اإلنسان مالحظات ختامية خاصة بالتقرير الدوري الخاص 33و 8، فقرات UN Doc. CAT/C/GC/3 ،2012بواسطة أطراف الدولة، 
 .10، فقرة 2015أبريل  UN Doc. CCPR/C/RUS/CO/7 ،28باالتحاد الروسي، 

 .، المبدأ السابع، أعاله68انظر المالحظة  130
 ، متاح على رابط:24، صفحة 2010فريدم هاوس، تنظيم االعتقاد: قوانين تأثير التكفير على حقوق اإلنسان،  131

https://freedomhouse.org/sites/default/files/PolicingBelief_Egypt.pdf 
132 Dienne, D  متاح على  6، صفحة 2018يوليو  12دراسة حول حظر التحريض على الكراهية الوطنية أو العرقية أو الدينية في إفريقيا، زيارة بتاريخ
 رابط:

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Expression/ICCPR/Nairobi/NairobiStudyE.pdf. 
 .43، فقرة UN Doc. A/67/357 ،2012ر الخاص بشأن تعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، الجمعية العامة لألمم المتحدة، تقرير المقر 133
 .48، فقرة UN Doc. CCPR/C/GC/34 ،2011: حريات الرأي والتعبير 19: مادة 34لجنة حقوق اإلنسان، تعليق عام رقم  134
( من العهد الدولي الخاص بالحقوق 2) 20فسر، بشكل تقيدي، المصطلحات المفتاحية للمادة طبقاً لمبادئ كامدن للمساواة وحرية التعبير على الدول أن ت 135

على أنه نية لتعزيز الكراهية « دعوة»المدنية والسياسية إذا كان غرضهم حظر الخطاب بطريقة تتوافق والقانون الدولي. وينبغي على وجه التحديد فهم مصطلح 
يجب أن تفهم على إنها إشارة إلى مشاعر الخزي والعداء واالحتقار الحادة والغير عقالنية تجاه فئة مستهدفة؛ « عداء»و« كراهية»علناً تجاه فئة مستهدفة؛ 

، مبادئ 19انظر: مادة «. تخلق خطر وشيك من التمييز والعداء والعنف ضد أشخاص ينتمون لتلك الجماعات»يجب أن تفهم على أنها صياغات « تحريض»و
 )أ(. 44، فقرة 167بير والمساواة، المبدئ الثاني عشر. أُقرت مبادئ كامدن من قبل المقرر الخاص بشأن حرية التعبير. انظر أعاله، الهامش كامدن لحرية التع

 .)ب( 44، فقرة 167انظر مالحظة  136
: .، متاح على رايط74، صفحة 2015كتيب ادوات شارح، « خطاب الكراهية» 19انظر المادة  137

https://www.article19.org/data/files/medialibrary/38231/'Hate-Speech'-Explained---A-Toolkit-%282015-
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 أو فئة تجاه والمقت والعداء االزدراء تحمل عقالنية وغير شديدة مشاعر» إلى األخير المصطلح يشير حيث والكراهية؛
 176 المادة صياغة تفسح وعليه .138الحد هذا أو الشرط هذا استيفاء في السخرية تفشل ثم ومن، «مستهدفة مجموعة

 تجديف كحكم عمليا   المادة هذه استخدام تم أنه إلى األدلة تشير كما التعسفي، أو التمييزي التطبيق من لكال   المجال الفضفاضة
 لألمم التابعة الخاصة واإلجراءات المعاهدات هيئات أثارت وقد .140الدولي للقانون واضح انتهاك في 139واقع تكفير أو

 في الحق انتهاك في أثر لها يكون وقد واسع نطاق على صياغتها تمت الجنائي بالقانون حاصة أحكامبشأن  القلق المتحدة
 141التعبير حرية

 العنف الجنساني

 وتنقسم والفتيات. النساء ضدالعنف الجنساني  تناول إلى تسعى والتي العقوبات قانون عليها ينص التي األحكام من عدد هناك
 والتي وجنايات، الوحيدة، الجريمة الجنسي التحرش يُعتبر حيث جنح بين ما العقوبات قانون في النساء تستهدف التي الجرائم
 قانون من 11 للمادة وفقا   الجنسي، واالعتداء امرأة واختطاف واالغتصاب، األنثوية، التناسلية األعضاء تويه تشمل

 في يورو(، 4.70) مصريا   جنيها   المائة عن تزيد بغرامة أو باالحتجاز عليها يعاقب جرائم هي الجنح أن حيث العقوبات،
 بموجب السجن أو المؤقت الشاقة األشغال أو المؤبدة الشاقة األشغال أو باإلعدام عليها يعاقب جرائم هي الجنايات أن حين
 العقوبات قانون من 10 المادة

 تنص حيث الجنسي، التحرش على جنائية مسئولية تفرض 142 )أ( مكرر 306 المادة بموجب الجنسي التحرش تعريف يتم
 أن يجب عام مكان في« وفاحشة بذيئة حركات او جنسية إشارات أو إليماءات» آخر شخصا   أخضع شخص أي أن على
 237 – 142) مصريا   جنيها   5000 – 3000 بين ما تتراوح مالية غرامة أو /و األقل على أشهر ستة لمدة بالسجن يعاقب
 االتصال وسائل» طريق عن أخر لشخص بذيئة أو جنسية ألفاظ إرسال لتشمل )أ( مكرر 306 المادة وتمتد .143 يورو(
 – 5000 بين تتراوح مالية وغرامة األقل على عام لمدة السجن يواجهون الفعل ذات الجناة كرر حال وفي«. الحديثة

 التحرش فعل ارتكاب أن على فتنص145 )ب( مكرر 306 المادة أما .144 يورو( 474 – 237) مصريا   جنيها   10000
 – 10000 بين تتراوح مالية وغرامة عام عن تقل ال لمدة بالسجن عليه يعاقب الجنسي اإلشباع أو الجنسية المتعة بغرض

 أقسى عقوبة تتطلب الجريمة أن على )ب( مكرر 306 الفقرة تنص كذلك يورو(. 948 – 474) مصريا   جنيها   20000
 العقوبة رفع فيتم التعليم أو األسرة أو العمل إطار في سواء بالضحية عالقته في سلطة مركز في الجريمة مرتكب كان ما إذا
 – 948) مصريا   جنيها   50000 – 20000 بين تتراوح مالية غرامة ودفع سنوات خمس إلى سنتين من السجن إلى

 146 يورو( 2370

 لمحكمة الجنائية الدائرة وقضت موافقتها. دون بامرأة الجماع أو الجنسي االتصال العقوبات قانون من 267 المادة تجرم
 وغياب الناجية، أو الضحية لمهبل بالكامل القضيب دخول يتطلب الجنسي االتصال أن 1988يناير  6 في المصرية النقض
 أشكال كافة على بالقضاء المعنية اللجنة« السيداو» لجنة أوضحت 147محتمل جنسي اعتداء إلى الفعل شأن من يقلل ذلك

 اختراق أنها على االغتصاب جريمة تعريف يقتصر أال تضمن أن الدول من تتطلب السيداو اتفاقية أن المرأة ضد التمييز

                                                 
Edition%29.pdf; مكافحة العنصرية، خطاب الكراهية، 35، انظر كذلك االتفاقية الدوليةللقضاء على كافة أشكال العنف التمييزي، تعليق عام رقم ،

CERD/C/GC/35UN Doc  حيث أكدت أنه يجب أخذ نية المتكلم في االعتبار كعنصر مهم في جرائم التحريض 16فقرة 
( من العهد الدولي الخاص بالحقوق 2) 20طبقاً لمبادئ كامدن للمساواة وحرية التعبير على الدول أن تفسر، بشكل تقيدي، المصطلحات المفتاحية للمادة  138

 ، المبدئ الثاني عشر.169ر الخطاب بطريقة تتوافق والقانون الدولي. انظر: مالحظة المدنية والسياسية إذا كان غرضهم حظ
، متاح على رابط: 28 – 26صفحات  2016، 2015إلى  2011انظر: محامون بال حدود، دولة حق حرية التعبير في مصر وتونس والمغرب، من  139

https://asf.be/wp-content/uploads/2016/10/ASF_FoE_Egypt-Mar-Tun2011-2015_EN_201608.pdf. 
 .48أعاله، صفحة  168انظر المالحظة  140
 .52 – 51، فقرات 167، انظر أعاله، الهامش 34ذات المرجف، فقرة  141
 .2014لسنة  50تم إدراجها بمعرفة، المرسوم رئاسي رقم  142
، لالطالع رابط: 2014يونيو  5، أهرام أونالين، «تحرش الجنسيمنصور مصر يصدر قانوناً لتشديد العقوبات على ال»األهرام أونالين،  143

http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/103010/Egypt/Politics-/Egypts-Mansour-imposes-tougher-sexual-
harassment-p.aspx. 

 مكرر )أ(. 306، مادة «قانون العقوبات»بشأن  1937لسنة  58قانون رقم  144
 .2014لسنة  50تم إدراجها بمعرفة، المرسوم رئاسي رقم  145
 .180انظر أعاله، الهامش  146
 79، صفحة 39، المكتب الفني، عدد رقم 1988يناير  6، جلسة استماع بتاريخ 1988لسنة  4113محكمة النقض، الدائرة الجنائية، عريضة رقم  147

، متاح على رابط: 2014سطية لحقوق اإلنسان: تقرير عن العنف ضد النساء في مصر، )باللغة العربية(. انظر أيضا الشبكة األورو متو
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/droi/dv/57_emhrnfctsheetviolencewom/57_em

hrnfctsheetviolencewomen.pdf. 
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مصر في المساواة وعدم التمييز تحّدي :حاضرا ً زال ما ماض  

تنفيذي ملخص  حاضرا ًزالماماض  
مقدمة   حاضرا ًزالماماض

بالمساواة المتعلق القانوني اإلطار  حاضرا ًزالماماض   
المساواة وعدم التمييز أنماط حاضرا ًزالماماض

التوصيات حاضرا ًزالماماض
حاضرا ًزالماماض

 

 واالختراق الرقمي االختراق مثل: اختراق طرق تضمينه عدم الحالي االغتصاب قانون على ويؤخذ .148فقط للمهبل القضيب
 الموافقة على إجبار أي القضائي للتفسير وفقا   آخر جانب ومن 149أشياء إدخال طريق عن أو الشرجي واالختراق الفموي
 أن الشرعي الطب من دليل هناك يكون وأن الجسدية الناحية من ظاهرا   يكون أن يجب الناجية أو الضحية امتثال وعدم
 مع يتعارض القضائي التفسير هذا فإن 3.3 القسم في تطرقنا وكما150موافقتها عدم إلثبات االغتصاب بمقاومة قامت المرأة
 االغتصاب. تعريفبشأن  الدولي اإلنسان حقوق قانون معايير

 .151موافقته دون شخص مع الجسدي الجنسي االتصال يشمل والذي، «الالئق غير» االعتداء تجرم فهي 268 المادة أما
 حكم صدر وقد ..152فقط اإلناث الناجين / الضحايا على يقتصر ال تطبيقها نطاق فإن أعاله، المذكورة الجرائم عكس على
 بجسد وفاضحا   الئق غير بعمل اإلتيان هو الجنسي االعتداء أن ليوضح 1950فبراير  24 في المصرية النقض محكمة من

 153الناجية أو للضحية ومسيء وفاحش هجومي ذلك كع لكنه االغتصاب حد إلى يصل ولم موافقتها دون الناجية أو الضحية
 عاما   عشر خمسة إلى تزيد أن ويمكن أعوام، وسبع ثالث بين ما تتراوح لمدة الشقة األشغال مع السجن فهي العقوبة أما

 .154بالجاني القرابة وصلة الناجية أو الضحية عمر حسب

 قانون من مكرر 242 المادة بموجب« الختان» لألنثى التناسبية األعضاء بتشويه القيام فعل مصر جرمت ،2008 في
 2016 عام وفي .155اإلناث ختان بعمليات قام شخص ألي عامان إلى أشهر ثالثة بين ما السجن عقوبة فرض مع العقوبات

 يرتكبون ممن األشخاص هؤالء مثل يخضع أن يمكن بحيث ،2016لسنة  78 رقم بقانون مكرر 242 المادة تعديل تم
 في عاما   عشر خمسة من أكثر إلى العقوبة مدة وتزيد أعوام، سبع أو خمس إلى تصل لمدة السجن لعقوبة الختان عمليات
 يخضع جديدة كمادة )أ( مكرر 242 المادة الحاق تم وقد 156دائم بعجز أصيبت أو الضحية وفاة الفعل هذا عن نتج حال

 .157سنوات ثالث إلى سنة من تتراوح التي السجن لعقوبة اإلناث ختان يطلب شخص أي بموجبها

 بتقديم 2013 عام في للمرأة القومي المجلس قام وقد العقوبات. قانون بموجب منفصلة جريمة يعتبر ال المنزلي والعنف
 التقرير. هذا من االنتهاء تاريخ حتى البرلمان قبل من يمرر لم لكنه ،158المنزلي العنف جريمة حول قانون لمشروع مقترح

 قانون الجنسية والمواطنة والهجرة
 ،(«الجنسية قانون« )»المصرية الجنسية»بشأن  1975لسنة  26 رقم القانون في عليه منصوص للمواطنة القانوني اإلطار
 «.وخروجهم وإقامتهم البالد األجانب دخول»بشأن  2005لسنة  88 رقم القانون خالل من تنظيمه يتم الهجرة وقانون

 المصرية المرأة أن يعني مما مصري، أب له شخص أي أنه على المصري المواطن الجنسية قانون عرف ،2004 عام قبل
 الجنس على قائم المباشر التمييز من واضحة حالة هذه .159ألطفالها جنسيتها تمرير من تمنع المصري غير من المتزوجة

 عديم األب يكون أن جالة في للطفل جنسيتهم تمرير المصريات لألمهات يسمح الجنسية قانون أن من وبالرغم النوع. أو
 منعدمي مصريات ألمهات أطفال من كبير عدد يزال ال العملية الناحية من أنه إال ،160الجنسية معروف غير أو الجنسية

                                                 
ة السيداو، بشأن التقريرين الدوريين السابع والثامن المشتركين للصين )هونج كونج(، وثيقة األمم انظر على سبيل المثال: المالحظات الختامية التفاقي 148

، مالحظات ختامية التفاقية السيداو، بشأن التقريرين الدوريين الثالث والرابع 55 – 54، فقرات UN Doc. CEDAW/C/CHN/CO/7-8المتحدة 
 .19 – 18، فقرات UN Doc. CEDAW/C/KAZ/CO/3-4, ،2014المشتركين لكزاخستان، وثيقة األمم المتحدة، 

 ، الشبكة اليورو متوسطية لحقوق اإلنسان.184انظر: مالحظة  149
 .2009، جرائم االغتصاب بين الواقع والتشريع، 165/2009جمهورية مصر العربية، قضية رقم  150
)باللغة  534(، صفحة 1، المكتب الفني، العدد األول )1950أبريل  24استماع بتاريخ ، جلسة 289محكمة النقض، الدائرة الجنائية، عريضة رقم  151

 .العربية(
 .المرجع نفسه 152
 .المرجع نفسه 153
 .269، مادة 181انظر أعاله المالحظة رقم  154
 .1937لسنة  58، والقانون المعدل رقم 2008لسنة  126انظر القانون رقم  155
، متاح على رابط: 2016سبتمبر  9، «ختان اإلناث»مصر: عقوبات جديدة بشأن تشويه األعضاء التناسلية لإلناث هيومن رايتس ووتش،  156

https://www.hrw.org/news/2016/09/09/egypt-new-penalties-female-genital-mutilation عدد  28مؤسسة توماس رويترز و
 ، متاح على رابط:4، صفحة 2018كبير جداً، مصر: القانون وختان اإلناث: يونيو 

https://www.28toomany.org/static/media/uploads/Law%20Reports/egypt_law_report_v1_(june_2018).pdf. 
 .عدد كبير جداً  28المرجع نفسه مؤسسة توماس رويترز و 157
، متاح على رابط: 2013مارس  27، ديلي نيوز ايجيبت، «البرلمان المصري ومناقشة مشروع قانون تجريم العنف المنزلي»نور الدين، و.،  158

http://www.egyptindependent.com/egypts-parliament-discuss-bill-criminalizes-domestic-violence/. 
 .2مادة « ية المصريةالجنس»بشأن  1975لسنة  26قانون رقم  159
 .(1)2المرجع نفسه، مادة  160
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 ليصبح ،2004 في تمريره تم الذي التشريع خالل من 2 المادة في المصري المواطن معنى تعديل تم وقد .161الجنسية
 كالتالي:

 مصرية. أم أو مصري ألب ولد شخص أي .1
 أن إلى فيها مولود مصر في اللقيط ويعتبر مجهولين. أبين من مصر في ولد شخص أي .2

 .162ذلك خالف يثبت

 واإلجراء المصرية. الجنسية على للحصول مصري من المتزوجة األجنبية للمرأة شروط الجنسية قانون من 7 المادة تحدد
 القانون بموجب أنه حين في الداخلية. وزير إلى طلبا   زواجها على عامين مرور بعد المرأة تقدم أن سوى يقتضي ال ببساطة
 على قائم مباشرا   تمييزا   ذلك ويعد مصرية. من زواجه حالة في الجنسية على الحصول األجنبي الرجل استطاعة في ليس

 النوع. أو الجنس

 األمم مفوضية أن حين في الالجئ، لتسجيل بديلة أنشطة تتبع ذلك من وبدال   اللجوء،بشأن  محلية تشريعات إلى مصر تفتقر
 بين 1954 عام في إبرامها تم التي التفاهم مذكرة بموجب حالته وتحديد الالجئ توثيق تقوم الالجئين لشئون السامية المتحدة
 بمنع قامت الحكومة أن إلى الثالث الجزء في اإلشارة تمت وقد .163الالجئين لشئون السامية المتحدة األمم مفوضيةو مصر

 مما فلسطين، من لالجئين أخرى خدمات وتوفير الالجئين وضع تحديد من الالجئين لشئون السامية المتحدة األمم مفوضية
 الرعاية أو المأوى أو القانونية المشورة تقديم على الالجئين لشئون السامية المتحدة األمم مفوضية قدرة من الحد يعني

 .164آخرين الجئين مع المفوضية به تقوم الذي األمر وهو الفلسطينيين، لالجئين التعليم أو الصحية

 قانون التعليم
 وكذلك« التعليم قانون» بالتعليم الخاص 1981لسنة  139 رقم القانون طريق عن والثانوي االبتدائي التعليم تنظيم تم
 165«الطفل قانون»

 الدستور من 19 المادة غرار على .166المواطنين لكافة المجاني الجامعي قبل ما التعليم حق التعليم قانون من 3 المادة تكفل
 على تنص الطفل قانون من 54 المادة فإن ذلك، من النقيض وعلى المصريين. المواطنين على فقط يقتصر التطبيق فنطاق

 أنه ظاهريا   يبدوا األخير المادة حكم تأكيد(. إضافة )تم« األطفال لكل مكفول حق العامة المدارس في المجاني التعليم أن»
 167للجميع التعليم بإتاحة تطالب التي الدولية الممارسات أفضل مع يتوافق

 تكفل والتي الالجئين، بوضع الخاصة االتفاقية من (1)22 المادة على تحفظا   بإصدار مصر قامت أعاله، المناقشة تمت كما
 والتعليم التربية وزارة أصدرت بينما التعليم. يخص فيما المواطنون به يتمتع بما ويتمتعون بالمثل المعاملة في لالجئين الحق

 اللجوء حق طالبي أطفال وكذلك السودان من بهم المعترف الالجئين ألطفال يتيح الذي 1992لسنة  24 رقم وزاريا   مرسوما  
 إعماال   العامة بالمدارس االلتحاق حق فلهم السورين الالجئين أما العامة. بالمدارس االلتحاق واألردن ليبيا من السياسي
 على يحصلوا أن البلدان هذه من اللجوء حق وطالبي الالجئين وعلى 1682013 عام في الصادر الوزاري الدوري بالمنشور
 .169بالمدارس قبولهم يتم كي ساري إقامة تصريح

                                                 
161 Van Waas, L  مفوض األمم المتحدة السامي لشئون الالجئين، وضع األشخاص عديمي الجنسية في الشرق األوسط وشمال إفريقيا، أكتوبر، صفحة

-http://www.unhcr.org/protection/statelessness/4ce63e079/situation-stateless-persons-middle، متاح على رابط: 13
east-north-africa-laura-van-waas.html. 

 .2004لسنة  154، والمعدل بقانون رقم «الجنسية المصرية»بشأن  1975لسنة  26قانون رقم  162
 .6و 2، مادتي 1954فبراير  10مفوضية األمم المتحدة السامية لشئون الالجئين، مذكرة تفاهم بين مصر و 163
، متاح على: 2016، «تقييم أثر سياسات الدولة المصرية واللوائح على الالجئين الفلسطينين»الفلسطينيون في مصر: »مركز العودة الفلسطيني،  164

https://prc.org.uk/upload/library/files/Palestinians_in_Egypt_full.pdf. 
 2008لسنة  126تم تعديله بالقانون رقم  165
 القانون تنص بوضوح على تطبيق القانون فقط على األطفال المصريين.ديباجة  166
 .28، مادة U.N.T.S. 3 ،1989 1577اتفاقية حقوق الطفل،  167
 ، نقالً عن مبادرة أطفال خارج المدارس.62، المعهد البريطاني للقانون الدولي المقارن، صفحة 46انظر مالحظة رقم  168
، متاح على رابط: 24، صفحة 2013مفوضية شئون الالجئين، معلومات لطالبي حق اللجوء السياسي والالجئين في مصر،  169

http://www.refworld.org/pdfid/5267a1d9b.pdf. 
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مصر في المساواة وعدم التمييز تحّدي :حاضرا ً زال ما ماض  

تنفيذي ملخص  حاضرا ًزالماماض  
مقدمة   حاضرا ًزالماماض

بالمساواة المتعلق القانوني اإلطار  حاضرا ًزالماماض   
المساواة وعدم التمييز أنماط حاضرا ًزالماماض

التوصيات حاضرا ًزالماماض
حاضرا ًزالماماض

 

 النظام يخص فيما األخرى اللغات من األقليات أو العرب غير تعليمبشأن  بحكم يأتي لم التعليم قانون أن من الرغم على
 اللغة جانب إلى التعليم في أخرى لغة تستخدم التي الخاصة المدارس إنشاء إمكانية على تنص 55 المادة فإن العام، التعليمي
 العربية.

 وعدم المساواة قيم توطيد» إلى تهدف أن يجب األطفال تعليم مستويات كل أن على الطفل قانون من (5) 53 المادة تنص
 من آلخر شكل أي أو واإلعاقة االجتماعي واألصل األثن أو والعرق النوع أو والجنس الدين أساس على األفراد بين التمييز
 األطفال بمشاركة يتعلق فيما الدولة على التزامات خلق شأنها من أحكام عدة الطفل قانون يتضمن كما« التمييز. أشكال

 :170يلي بما فتأتي مكرر 76 المادة أما التعليم. نظام في الخاصة االحتياجات وذوي المعاقين

 المعاهد أو المدارس نفس في المهني والتأهيل والتدريب التعليم في الحق الخاص االحتياج ذوي أو المعاق للطفل
 اإلعاقة. ودرجة طبيعة عن ناتجة استثنائية حاالت في إال المعاقين، غير لألطفال المتاحة التدريب مراكزو

 ذوي ومن المعاقين األطفال هؤالء أن ضمان« االستثنائية الحاالت» هذه مثل في الدولة على أنه على القانون ينص كذلك
 الشروط تستوفي خاصة تدريب مراكز أو ومعاهد ومدارس فصول في والتدريب التعليم عي يحصلون الخاصة االحتياجات

 التالية:

 المهني التأهيل ونظام التدريب وكذلك النظامي التعليم بنظام ومرتبطة صلة ذات تكون أن .1
 المعاقين. غير لألطفال

 منزله من بالقرب وتتواجد الخاص االحتياج ذوي أو المعاق الطفل احتياجات تلبي أن .2
 إقامته. ومحل

 ودرجة أعمارهم كانت أيا   المعاقين األطفال لكافة شامل وتدريبي تعليمي نظام توفر أن .3
 171إعاقتهم

 االحتياجات وذوي المعاقين من الطلبة وإقصاء استبعاد باب يفتح أن شأنه من هذا فإن الثالث، الجزء في التناول تم وكما
 والمعاقين، الخاصة االحتياجات ذوي من الطالب من الكثير وضع يتم العملية الناحية فمن المدارس، في اإلدماج من الخاصة

 األشخاص حقوق اتفاقية من 24 رقم المادة بموجب .172متخصصة مدارس في الذهنية، اإلعاقة ذوي من هؤالء ذلك في بما
 أوضحت وقد اإلعاقة؛ على قائم تمييز بدون التعليم في الحق تكفل بأن مصر تلتزم الخاصة، االحتياجات وذوي المعاقين
 يشمل» االتفاقية عليه نصت الذي التمييز عدم في الحق أن الخاصة االحتياجات ذوي من األشخاص بحقوق المعنية اللجنة
 خالل من التعليم في الخاصة االحتياجات ذوي من األشخاص حق تكفل أن الدول وعلى، «الفصل أو العزل عدم في الحق

 .173«وشامل جامع نظام»

 يعني مما التأهيل، إعادة في الحق له االحتياج وذوي المعاق الطفل أن على كذلك تنص الطفل قانون من (1) 77 المادة إن
 في لمساعدتهم وألسرته االحتياج وذوي المعاق للطفل الالزمة والمهنية والتعليمية والذهنية االجتماعية الخدمات» توفير
 توفيرها يتم أن يجب الصناعية واألطراف التأهيل إعادة خدمات أن على تنص (2) 77 والمادة« إعاقته. عواقب تخطي
 رئيس أن على تنص التي ،85 للمادة خاضعة   الدولة ميزانية في المصروفات هذه إدراج يتم حيث الدولة، قبل من مجانا  

 إنشاء يتم ولم الخاصة. االحتياجات وذوي المعاقين األطفال تأهيل وإعادة لرعاية صندوق بإنشاء يقوم أن يجب الجمهورية
 التقرير. هذا من االنتهاء تاريخ حتى الصندوق هذا

  

                                                 
 2008لسنة  126تم تعديله بالقانون رقم  170
 مكرر. 76، مادة «قانون األطفال»بشأن  1996لسنة  12قانون رقم  171
 ، الرابط متاح على:2014الكتاب السنوي حول حقوق اإلعاقة اإلفريقية، تقرير عن مصر،  172

http://www.saflii.org/za/journals/ADRY/2014/8.html :.تطوير وتوفير الخدمات التعليمية لألطفال من ذوي االحتياجات »، عبدالحميد ه
 2010، 16البرازيلية للتعليم المتخصص، عدد ، المجلة «الذهنية والعقلية في مصر

: الحق في تعليم جامع شامل، وثيقة األمم المتحدة. 24، مادة 4اللجنة المعنية بحقوق األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة والمعاقين، تعليق عام رقم  173
CRPD/C/GC/4 2016 13و 8، فقرتي. 
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 قانون التوظيف
 قانون« )»العمل قانون»بشأن  2003لسنة  12 رقم القانون خالل من العمل وعالقات الوظيف وقضايا مسائل تنظيم يتم

 (.«المدنية الخدمة قانون« )»بالدولة المدنية الخدمة موظفي»، بشأن 1978لسنة  47 رقم القانون وكذلك («العمل

 العمل قانون

 وكذلك واإلرشاد، المهني التدريب مثل قضايا ويتناول والموظفين العمل أصحاب بين العمل عالقات بإدارة العمل قانون يقوم
 وعمال المدنية الحماية موظفي يشمل ال أنه بالذكر والجدير المهنية. والسالمة والصحة والمشتركة، الجماعية العمل عالقات
 التمييز. وعدم بالمساواة الخاصة األحكام من بعدد العمل قانون وجاء .174المنازل

 إنهاء عند وكافية شرعية مبررات يقدموا أن العمل أصحاب على يجب الموظف، عمل إنهاء حال في أنه على القانون ينص
 االجتماعية الحالة أو النوع أو الجنس أو اللون بسبب موظف ألي الفصل أن صراحة   120 المادة وتنص الموظفين. أحد عمل
 باتحاد خاصة أنشطة في المشاركة أو ما نقابة أو اتحاد إلى االنتماء أو سياسي رأي أو الدين أو الحمل أو أسرية، التزامات أو
 األسس، من مجموعة على القائم التمييز 120 المادة تحُظر حين في العمل. إلنهاء كافي أو مشروع مبرر يُعد ال نقابة، أو

 والتوجه اإلعاقة، ملحوظ وبشكل ذلك في بما، إغفالها تم والتي الدولي، العمل قانون بموجب ومحظور به معترف منها بعض
 الصحية. والحالة العمر وكذلك النوعية، أو الجندرية والهوية الجنسي،

 بالرغم وذلك الصحية، الفرد حالة بسبب العمل من الفصل تحظر أنها على المحاكم قبل من تفسيرها تم ،120 المادة أن إال
 هذه عليها ينطبق ال التي واألسباب األسس من مغلقة قائمة غلى بناء   التمييز بحظر تقوم تبدو كما المادة أن حقيقة من

 إلصابته الموظفين أحد فصل شرعية بعدم المصرية المحاكم إحدى قضت ،2016 عام البارزة األحكام أحد ففي الخاضية.
 االستئناف جلسة في المحكمة قرار تأييد تم لإلقالة. قانوني غير أساس على الستناده )إيدز(، البشرية المناعة نقص بفيروس

 للنظر مستعدة المحاكم أن إال مغلقة، محظورة وأسس أسباب قائمة على تنص أنها120 المادة على وهكذا .1752017 عام
 أساس على القائم الفصل تحظر 120 المادة أن إلى كذلك اإلشارة ويجدر مماثلة. خصائص وتغطي لتشمل تمديدها في

 «بسبب» عبارة استخدام خالل من وحده المباشر التمييز

 أو الدين أو اللغة أو األصل أو النوع أو الجنس أساس على األجور في التمييز حظر يتم أن يجب» على: 35 المادة تنص
 فقط. المباشر التمييز يحظر الحكم أن إلى يشير« بسبب» عبارة استخدام لكن، «التمييز» مصطلح تعريف يتم لم«. العقيدة

 أسس .176 يورو( 23 – 4,5) مصريا   جنيها   500 إلى 100 بين ما تتراوح ومخالفته الحكم هذا انتهاك على والعقوبة
 المالحظ من لكن الدولي، اإلنسان حقوق قانون بموجب بها معترف بأسس محددة 35 المادة عليها تنص التي وأسبابه التمييز

 لجنة من طلب تلقي وبعد والعمر. السياسي الرأيو الجندرية والهوية الجنسي والتوجه اإلعاقة، ذلك في بما – حذفها تم أنه
 األسس كافة إدراج يتم بحيث العمل قانون لتعديل الدولية العمل منظمة وتوصيات اتفاقيات بتطبيق المختصة الخبراء

 أسس كافة تغطي سالفا ( طرحها تم )التي الدستور من 53 المادة بأن مصر عقبت وقد ،35 المادة في للتمييز المحظورة
 قانون أن حين في1771958 ،111 ج والمهنة التوظيف او االستخدام في التمييزبشأن  اتفاقية بموجب بها المعترف التمييز
 المكافآت في المساواة يضمن أن في واضح بشكل أخفق أنه إال النوع، أو الجنس أساس على األجور في التمييز يحظر العمل
 .178المتساوية للقيم إعماال   والرجال النساء بين

 فيما التمييز وعدم المساواة في الحق يكفل ال« العمال لتوظيف» والموجه المخصص العمل قانون من (1) األول الجزء إن
 بأحكام يتعلق فيما التمييز وعدم المساواة تكفل أحكام أية تضمين في القانون أخفق كما التوظيف. وإجراءات بسياسات يتعلق

 أدناه(. )الموضحة 88 المادة باستثناء العمل، وشروط

                                                 
 .4مادة  ،«قانون العمل»بشأن  2003لسنة  12قانون رقم  174
(، للقضاء 2017 – 2009منظمة قانون التنمية الدولية، مساهمة المنظمة في االستجابة لمرض نقص المناعة البشرية )اإليدز( وبرنامج قانون الصحة ) 175

 متاح على رابط: 14، صفحة 2018مايو  24على مرض اإليدز في أمريكا الالتينية والشرق األوسط وشمال إفريقيا، 
https://www.idlo.int/sites/default/files/pdfs/publications/IDLO%20Equal%20rights%2C%20equal%20treatment%

2C%20ending%20AIDS.pdf. 
 .247مادة  212انظر أعاله، الهامش  176
 .2017لجنة الخبراء المعنية لتطبيق االتفاقات والتوصيات، )اتفاقية التوظيف والمهنة(، مالحظة: مصر  177
( مادة 100)رقم  1951مبدأ المساواة في المكافآت للنساء والرجال إعماالً للقيم المتساوية اتفاقية منظمة العمل الدولية للمساواة في المكافآت واألجور،  178
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مقدمة   حاضرا ًزالماماض
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المساواة وعدم التمييز أنماط حاضرا ًزالماماض

التوصيات حاضرا ًزالماماض
حاضرا ًزالماماض

 

 حماية شأنها من أن يفترض الحقوق من عدد ويحدد« العاملة المرأة توظيف» إسم العمل قانون من (2) الثاني الفصل يحمل
 الذين األعمال أصحاب وعلى اإلشكالية. في غاية أحكام على كذلك يحتوي أنه إال وضع، إجازة في الحق مثل المرأة،
 لما ملخصا   يعد والذي« المرأة توظيف نظام»بـ يسمى ما وعرض تبني أقصى، بحد سيدات خمس عدد بتوظيف يقومون
 توظيف تنظم التي األحكام كافة» أن على 88 المادة وتنص .179العمل بيئةبشأن  العمل قانون من الثاني الفصل في ورد

 ما يوضح لم العمل قانون أن إال« مماثلة. عملهم ظروف أن طالما تمييز أي وبدون العامالت على تنطبق أن يجب العاملين
 من يبدو لكن المماثلة؟ الظروف هذه يحتاجون الذين هم ومن؟ المماثلة الظروف وما المماثلة؟ العمل لظروف الحاجة هي

 «.للرجال مماثلة» تكون أن يعني أنه نفترض أن المنطقي

 تنطبق ال الزراعة قطاع في فالعامالت والخطيرة. الجادة المشكالت من عدد به (2) الثاني الفصل أن إلى اإلشارة وتجدر
 مراسيم بإصدار الحكومة من مكلف هو العمل عالقات مسئولية تولي الذي الحكومة وزير إن 180 الفصل. هذا أحكام عليهم

. والسابعة صباحا   السابعة الساعة بين ما العمل في المرأة الحق تحدد ذاته الوقت وفي تحظر 89 المادة بموجب  وبناء   مساء 
 في الساعات هذه خالل العمل في المرأة حق ليقيد 183لسنة  183 رقم والهجرة العاملة القوى وزارة مرسوم جاء عليه

 والتي أخالقية الغير» العمل وأنواع أنماط تحديد سلطة له المختص الوزير فإن ذلك، على عالوة .181الصناعية المنشآت
 155 رقم والهجرة العاملة القوى وزير لمرسوم وطبقا   .182كليا   معينة مهن في العمل من منعهن وكذلك« للنساء أذا   تسبب
 والمناجم القمار وأندية الحانات في العمل وتتضمن والصناعات المهن من مجموعة في العمل النساء على يحظر 2003لسنة 
 أن إلى التقرير، هذا من 3.3 القسم في اإلشارة تمت وقد اللحام. وأعمال الزجاج وتسيل إذابة وكذلك األرض سطح تحت
 يعد مما الجنس على قائم مباشر تمييز على تنطوي التي األحكام تلك عنها نتج إصداره تم الذي المرسومو 90و 89 مادتي
 لمهنتها اختيارها حرية وتكفل المرأة ضد التمييز أشكال كافة حظر شأنها من التي الدولية مصر اللتزامات انتهاك

 .183ووظيفتها

 وضع إجازة على الحصول العمل، قانون من 91 المادة بموجب أشهر، عشرة أدنى بحد بالخدمة عملن من للنساء ويحق
 على 94 المادة تنص كما .184الفترة هذه خالل األمهات إقالة العمل أصحاب على ويحظر يوما ، 90 لمدة األجر مدفوعة

 إجازة على الحصول األجر المدفوعة يوم 90ال إلى باإلضافة لهن يحق موظف، 50 من أكثر بها أماكن في الموظفات أن
 على للحصول الرجال بالموظفين خاص حكم بأي العمل قانون يأتي ولم سنتين. إلى تصل لمدة مدفوعة غير أو مرتب بدون
 حضانة دور تخصيص أو إنشاء العمل أصحاب على فلزم أكثر أو موظفة مائة تضم التي العمل أماكن أما لآلباء. إجازة

 تتراوح مالية غرامة لدف عرضة يكون العمل أصحاب من الحكم هذا يخالف أو ينتهك من .185الموظفات أطفال الستيعاب
 يتحملن من هن فقط العامالت أن افتراض على األحكام هذه تقوم .186يورو (9 – 4,50) مصريا   جنيها   200 – 100 بين

 المصري. المجتمع داخل المرأة بدور يتعلق فيما السلبية االجتماعية النمطية الصور يعزز وبالتالي األطفال، رعاية مسئولية

 المدنية الخدمة قانون

 ووحدات الحكومية والوكاالت وإداراتها والوزارات المدنية الخدمة في األشخاص توظيف بتنظيم العامة الخدمة قانون يقوم
 المدنية الخدمة قانون من 12 المادة ان إال التمييز، عدمبشأن  أحكام أية على يحتوي وال العامة، والهيئات المحلية اإلدارة
 والجدارة الكفاءة أساس على المدنية الخدمة موظفي بتعيين يقوم من هو ممثليه أحد أو الجمهورية رئيس أن على تنص

 المواطنين. بين والمساواة الفرص تكافؤ وتضمن تكفل بطريقة

                                                 
 .95، مادة 212أنظر أعاله، الهامش  179
 .97المرجع نفسه، مادة  180
من المرسوم كالتالي: أ( المنشآت التي تقوم بتصنيع المواد وتعديلها وتنظيفها وإصالحها وتزينها وإعدادها  2للمادة تم تعريف المنشآت الصناعية طبقاً  181

 ا وتحويلها أو ربطها بأيللبيع وتفكيكها وإعدامها أو تحويلها، بما في ذلك المنشآت التي تعمل في بناء السفن أو التي تعمل في مجال الطاقة وقوة الدفع وتوليده
ت التي يصدر وزير شكل. ب( المنشآت التي تعمل في مجال البناء والهندسة بما في ذلك إنشاء المباني وأعمال الترميم والصيانة والتعديل والهدم. ج( المنشآ

اءات فيما يتعلق بحظر العمل القوى العاملة مرسوم بشأنها بناء على توصيات من الحي المختص إلضافة أو استثناء أنشطة بعينها. يتضمن المرسوم عدة استثن
صلت على ترخيص في فترات ليلية في هذه القطاعات، بما في ذلك العامالت اللواتي يقمن بأعمال إدارية أو فنية في هذه المجاالت، وكذلك المنظمات التي ح

 خاص من الحكومة يسمح بتشغيل السيدات خالل هذه الساعات.
 .90، مادة 212انظر أعاله، الهامش  182
 )ج(. 11اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة )سيداو(، مادة  183
 .92، مادة 212انظر المالحظة  184
 .96المرجع نفسه مادة  185
 .249المرجع نفسه، مادة  186
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 تقديرية سلطة الوزراء رئيس تمنح 13 فالمادة إيجابية. والتدابير اإلجراءات بعض كذلك المدنية الخدمة قانون يضم
 االحتياجات ذوي واألشخاص األمنية العمليات وموظفي المحاربين وقدامى الحرب لمصابي المدنية الخدمة داخل لتخصيص
 المدنية الخدمة يخص فيما وظائف بتخصيص التزاما   تفرض ال 13 المادة أن إلى اإلشارة وتجدر ومن والمعاقين. الخاصة
 ذوي لألشخاص ذلك، على عالوة الحكم. هذا قوة يضعف مما الوزراء، رئيس لتقدير تتركها بل األشخاص، هؤالء لمثل

 المدنية الخدمة قانون من 48 المادة أن حيث إضافية: سنوية إجازة على الحصول في الحق والمعاقين الخاصة االحتياجات
 ذوي من الموظفين بينما خدمتهم سنوات لعدد وفقا   تحسب سنوية إجازة على الحصول في الموظفين حق على تنص

 خدمتهم. سنوات بعدد التقيد دون الحق نفس لهم والمعاقين الخاصة االحتياجات

 قانون الضمان االجتماعي
 79 رقم وقانون« االجتماعي الضمان»بشأن  1977لسنة  30 رقم قانون بواسطة االجتماعي الضمان مجال تنظيم يتم

 في يكمن القوانين هذه في بالمساواة يتعلق الذي الوحيد الحكم فإن حال أي وعلى«. االجتماعي التأمين»بشأن  1975لسنة 
 المقيمين من األخرى الدول ومواطني المصريين من كال   أن على تنص والتي االجتماعي، الضمان قانون من 173 المادة
 الدولة. تحددها التي باالستثناءات رهنا   القانون، نفس ألحكام االجتماعي بالضمان يتعلق فيما يخضعون مصر في

 الصحةقانون 
 1964لسنة  63 رقم وقانون 1964لسنة  75 رقم قانون التالية: القوانين طريق عن الصحية الرعاية مجال تنظيم يتم

بشأن  1992لسنة  99 وقانون 2012لسنة  23 رقم قانون وكذلك« الصحي التأمين قوانين» 1975لسنة  32 رقم وقانون
 المساواة في الحق إلى وبوضوح صراحة يشير ما المجال هذا قوانين بين من هناك وليس« تعليمهم فترة خالل الشباب»

 التمييز. وعدم

 قانون األحوال الشخصية
 الدينية الشخصية مبدأ بموجب يعمل الزال الذي المحلي القانون من الوحيد الفرع هو المصري الشخصية األحوال قانون إن

 التي الخاصة القواعد مجموعة لديها واليهود( والمسيحيون )المسلمون بها معترف دينية مجموعة كل أن يعني مما للقوانين،
 الرئيسي المصدر تُعد واليهود المسحيين المصريين قوانين مبادئ إن .187 الشخصية باألحوال المتعلقة المسائل على تطبق

 .188الدستور من 3 للمادة طبقا   وذلك الروحيين والقادة الدينية وشئونهم الشخصية أحوالهم تنظم التي للقوانين

 والشريعة مقنن( )قانون الوضعي القانون من اإلسالمية العقيدة ألصحاب المصري الشخصية األحوال قانون يتكون
 والميراث. األطفال وحضانة واألبوة والطالق كالزواج مسائل ينظم مما مقنن( غير )قانون اإلسالمية

 المتعلقة األسئلة وبعض الصيانة»بشأن  1920لسنة  25 رقم بقانون مرسوم هي الوضعي للقانون الرئيسية المصادر إن
 قانون أحكام بعض»بشأن  1929لسنة  25 رقم قانون ومرسوم ،189(«الشخصية األحوال قانون« )»الشخصية باألحوال
 وقانون، «الميراث»بشأن  1943لسنة  77 رقم قانون وكذلك ،190(«الثاني الشخصية األحوال )قانون« الشخصية األحوال

 األحوال قانون« )»الشخصية باألحوال متعلقة مسائل في التقاضي وإجراءات الشروط بعض»بشأن  2000لسنة  1 رقم
 («اإلجرائية الشخصية

 أوضحت كما ::191الشريعة لمبادئ خاص تفسير على تستند مصر في المقننة الشخصية األحوال قوانين أحكام من العديد إن
 الحقوق يمنح اإلسالمية الشريعة مبادئ أساس على القائم المصري التشريع» السيداو، للجنة 2014 عام في مصر

 أية تكفل أو تضم ال هذه الشخصية األحوال .فقوانين192متكاملة فهي مطابقة تكن لم وإن والزوجة الزوج من لكل والواجبات

                                                 
187 Bernard-Maugiron, N., and Dupret, B «ي مصرمن سوزان إلى جيهان عشرون عاماً من قانون األحوال الشخصية ف »Recht van 

de Islam 1، صفحة 2002، 19، عدد. 
 3، مادة 57انظر أعاله، الهامش  188
تعديل المادة »بشأن  2005لسنة  4، وقانون رقم «1929و 1920لعامي  25تعديل مرسوم قوانين رقم »بشأن  1985لسنة  100تم تعديله بقانون رقم  189

 «.1920لسنة  25من مرسوم قانون رقم  20
 .«1929و 1920لعامي  25تعديل مرسوم قوانين رقم »بشأن  1985لسنة  100تم تعديله بقانون رقم  190
، متاح على رابط: 6، صفحة 2010المؤسسة الفنية األلمانية، تعزيز حقوق المرأة، )مصر(، قانون األحوال المدنية في مصر، القاهرة، مصر، مارس  191

http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/divers17-07/010048687.pdf. 
من  5فقرة مجلس حقوق اإلنسان، االستعراض الدوري الشامل، تقرير مجموعة عمل التقرير الدوري الشامل، مصر: التقرير المحلى الذي تم رفعه طبقاً لل 192

 .2014ديسمبر  UN Doc. A/HRC/28/16 ،24، وثيقة األمم المتحدة: 16/21ملحق قرقار مجلس حقوق اإلنسان 
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مصر في المساواة وعدم التمييز تحّدي :حاضرا ً زال ما ماض  

تنفيذي ملخص  حاضرا ًزالماماض  
مقدمة   حاضرا ًزالماماض

بالمساواة المتعلق القانوني اإلطار  حاضرا ًزالماماض   
المساواة وعدم التمييز أنماط حاضرا ًزالماماض

التوصيات حاضرا ًزالماماض
حاضرا ًزالماماض

 

 باألحوال المتعلقة القانونية األحكام أن قلق في السيداو لجنة الحظت العكس على بل التمييز، وعدم للمساواة ضمانات
 يطرح «. 193والرجال للنساء متساوية حقوقا   تقدم ال» – والميراث والطالق الزواج يخص ما – ذلك في بما – الشخصية

 3.3 القسم في بالتحليل ذلك

 قوانين بواسطة للتنظيم الدستور، من 3 المادة بموجب واليهود، للمسيحين الشخصية باألحوال المتعلقة المسائل تخضع
 الزواج تنظيم يتم المثال سبيل على الدولة. تشريعات بواسطة وليس الصلة، ذات للطائفة الدينيون القادة ويعتمدها يتبناها

 في تعديله تم )الذي 1938 عام في األرثوذكسية القبطية الكنيسية أصدرتها التي للوائح وفقا  المسيحيين  األقباط بين والطالق
 أصدرتها التي للوائح اليونانية األرثوذكسية الكنيسة ألعضاء الشخصية األحوال مسائل تخضع حين في ،194 (2008 عام

 األولوية المسلمين على الساري الشخصية األحوال لقانون يكون مسلما   األطراف أحد يكون وعندما .195 1937 عام الكنيسة
 الشخصية األحوال ويحكم ينظم موحد وضعي قانون لصياغة محاوالت هناك كانت بينما .196القبطية الكنيسة لوائح على

 .197اآلن حتى منها أيا   تنجح ولم بالفشل بآت المحاوالت هذه أن إال للمسيحين

 قيود وأي ،198األفراد لكافة بالتساوي الدين( )حرية الدينية الحرية في الحق تكفل بأن الدولي القانون بموجب مصر تلتزم
 للحدود الضيقة القائمة مع يتسق أن يجب الديني المعتقد أو الدينية العقيدة ممارسة أو مراقبة أو إظهار على وضعها يتم

 حقوق لجنة أوضحت وقد .199والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد من (3)18 المادة بموجب بيها المسموح
 وعدم المساواة في الحق ذلك في بما ،200بحقوقهم اآلخرين تمتع على يؤثر أال يجب الدولة بدين االعتراف أن اإلنسان
 به يكمن مجتمع، داخل عليها والحفاظ مختلفة دينية لمجموعات الشخصية لألحوال منفصلة قوانين صيانة إن .201التمييز
 التزامات مع يتعارض مما الجماعات، بتلك متعلقة أخرى ومسائل والميراث والطالق الزواج حقوق تباين إلى تؤدي مخاطر
 األحوال مسائل وتحمي تحفظ مصر أن حقيقة .202الدولي القانون بموجب التمييز وعدم المساواة حقوق وكفل بضمان الدولة

 الخاص المقرر أشار وقد الديني. المعتقد أساس على ذاتها الدينية للمجتمعات تمييزية بالتالي هي واليهود للمسيحين الشخصية
 األقليات ضد تمييز أي إلزالة منها لكل الشخصية األحوال قوانين بإصالح مطالبة الدول جميع أن االعتقاد بحرية المعني
 .204الشخصية األحوالبشأن  موحد أسرة قانون إصدار في للنظر مصر خاص، بشكل السيداو، لجنة دعت وقد .203الدينية

األخرى القانون مجاالت

 «البرلمان»بشأن  2014لسنة  46 رقم رئاسي مرسوم

 وفقا   البرلمان في كامال   تمثيال   ممثلة الغير المجموعات مشاركة تكفل كي اللتزاماتها الدولة تنفيذ أحكام القانون هذا يتضمن
 والمعاقين الخاصة االحتياجات ذوي واألشخاصالمسيحيين و والشباب الدستور( من 11 )مادة النساء وتحديدا   للدستور،
 الدستور(. من 244 )مادة المغتربين المصريين وكذلك

                                                 
 .47، فقرة 8انظر أعاله، الهامش  193
، 2010، 3، بركلي جريدة الشرق األوسط والشريعة اإلسالمية، عدد «تاريخ موجز عن قانون األحوال الشخصية القبطي»خليل، ج. وروبري، ر.،  194

، متاح 2008سيس أسرة : المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حول قوانين االحوال الشخصية القبطية: الدولة مسئولة عن حماية حق الزواج وتأ118صفحة 
-https://eipr.org/en/press/2008/05/coptic-personal-status-laws-state-responsible-protecting-right-marryعلى رابط: 

and-found-family. 
 .26، أعاله، صفحة 233أنظر مالحظة  195
 .25المرجع نفسه، صفحة  196
، متاح على رابط: 2015أكتوبر  6، اشهد «يحين: مسئولية الكنيسة والدولة واألفرادقانون الشئون الشخصية للمس»إبراهيم، ي.  197

https://eshhad.org/analysisblog/2017/10/4/personal-affairs-law-for-christians-the-responsibility-of-the-church-
the-state-and-individuals. 

 .(1) 26( و1)2، 18المدنية والسياسية، مواد العهد الدولي الخاص بالحقوق  198
ة وحريات أي أن مثل هذه الحدود يجب أن ينص عليها القانون وتكون الزمة لحماية السالمة العامة، والنظام، والصحة أو األخالق أو الحقوق الجوهري 199

 .اآلخرين
، UN Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.4والدين، وثيقة األمم المتحدة  : الحق في حرية الفكر، الضمير22مجلس حقوق اإلنسان، تعليق عام رقم  200

 .9، فقرة 1993
 .المرجع نفسه 201
 .UN Doc.من قانون القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وثيقة األمم المتحدة،  16لجنة السيداو، توصية عامة على المادة  202

CEDAW/C/GC/29 ،2013 10، فقرة. 
 .87، فقرة UN Doc. A/HRC/37/49 ،2018ق اإلنسان، تقرير المقرر الخاص المعني بحرية الدين والمعتقد، وثيقة األمم المتحدة، مجلس حقو 203
 .48.، فقرة 8انظر مالحظة  204
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 لنظام وفقا   المستقلين للمرشحين تخصيصها يتم مقعد، 448 من النواب مجلس يتألف األول، الجزء في اإلشارة تمت كما
 انتخابية دوائر أربع خالل من األحزاب لممثلي مقعد 120 جانب إلى شرطا ( ليس حزب إلى المرشحين )وانتماء فردية قائمة
 القائمة، نظام .في206الرئيس قب من تعينهم يتم عضو 28 إلى باإلضافة .205المغلقة األحزاب قوائم لنظام خاضعة مغلقة
 لها مجموعات من لمرشحين المقاعد ببعض األحزاب تحتفظ أن 2014لسنة  46 رقم للقانون الرئاسي المرسوم يقتضي
 مقعدينو الفالحين أو للعمال ومقعدين للمسيحين مقاعد ثالثة تخصيص يتم المرسوم من 5 المادة بموجب :207حماية مميزات
 15 من قائمة كل في 210المغترب للمصري ومقعد 209والمعاقين الخاصة االحتياجات ذوي من لمرشح ومعقد 208للشباب
 األوسع االنتخابية الدوائر في أما .211اإلناث من للمرشحات مقاعد سبعة عن يقل ال ما تخصيص وجوب جانب إلى مقعد.
 تخصص حين في النساء، من للمرشحات الحزب قائمة من 45 أصل من 21 تخصيص فيتم مقعدا ، 45 تتضمن والتي
 الخاصة االحتياجات لذوي وثالثة للشباب مقاعد ستو الفالحين أو للعمال مقاعد وتسع للمسيحين، األقل على مقاعد تسعة

 مرسوم من 5 المادة تنص الكوتا، نظام تتبع التي األحزاب قوائم يخص وفيما .212المغتربين للمصريين وثالثة والمعاقين
 من %5 يتجاوز أال على النواب مجلس أعضاء من عددا   الجمهورية لرئيس يجوز» أنه على 2014لسنة  46 رقم قانون
 مجلس أعضاء من عضوة 14 األقل على هناك أن يعني مما« النساء. من األقل على نصفهم ويكون المنتخبين األعضاء عدد

 رئاسيا . تعينهن تم يتم أن يجب النواب

 األعلى تعد والتي %، 15 بنسبة 596 أصل من مقعدا   87 على النساء حصلت ،2015لسنة  النواب مجلس انتخابات خالل
 ذوي من األشخاص أما %،9 مقدا   54 والشباب %،6 بنسبة مقعد 36ب المسيحيون فاز حين في .213مصر تاريخ في

 كان المرسوم ذلك أن إال .214%1,3 أي مقاعد 8 على حصلوا فقد المغتربون والمصريون والمعاقين الخاصة االحتياجات
 لوجود مؤكدة احتمالية دون ،2020لسنة  القادمة االنتخابات في يطبق ولن فقط، واحدة انتخابية دورة في للتطبيق صالحا  
 إلى اإلشارة ذلك يستوجب المقبلة، االنتخابات حتى المرسوم بأحكام العمل تمديد تم حال في المستقبل. في مماثل كوتا نظام
 بها العمل يتم التي مقعدا ، 448الـ عدد على تنطبق ال الكوتا نظام تدابير أن أولها الضعف. نقاط من عدد تعاني األحكام أن

 على تشمل ال لها المقاعد تحديد تم التي المجموعات أن ثانيها، محدود. تأثيرها أن يعني مما الفردية، القوائم نظام بموجب
 يتمتعون المصريين من المغتربين أن حين في - النوبي المجتمع كأعضاء – العرقية األقليات من األفراد المثال: سبيل

 وتعريف يتماشى ال المرسوم من 2 المادة عليه نصت الذي اإلعاقة تعريف فإن ذلك، على عالوة تمييزية. أو تفضيلية بمعاملة
 الخاصة. االحتياجات ذوي او اإلعاقة ذوي بحقوق الخاصة االتفاقية من 1 المادة بموجب اإلعاقة

  

                                                 
 .2015لسنة  92مرسوم رئاسي رقم  205
 .5، مادة «مجلس النواب»بشأن  2014لسنة  46المرسوم الرئاسي رقم  206
نظرة  – 2015النساء في االنتخابات البرلمانية لسنة  –لالطالع على تحليل مفصل لنظام الكوتا، برجاء النظر: شبكة تقرير األمم المتحدة للمرأة، مصر  207

-http://wunrn.com/2016/02/egypt-women-in-2015-parliamentary-elections-overview، متاح على رابط: 2016عامة وتحليل، 
analysis/. 

الشخص الذي أتم عامه الخامس والعشرين طبقاً للتقويم الميالدي يوم فتح باب التقدم بطلب الترشح، ولم »على أنه: « الشاب»من القانون تعرف  2مادة  208
 «.يكمل الخامسة والثالثين، حتى إذا بلغ أو بلغت هذا العمر خالل فترة العضوية

شخص يعاني من إعاقة تمنعه / تمنعها من ممارسة حقوقه / »على أنه: « المواطن من ذوي االحتياجات الخاصة والمعاق»من القانون تعرف  2المادة  209
شخاص ذوي االحتياجات حقوقها المدنية والسياسية، وذلك طبقاً لتقرير طبي يتفق وشروط وأحكام اللجنة العليا لالنتخابات، وذلك بعد استشارة المجلس القومي لأل

 «ة والمعاقين.الخاص
الشخص الذي يقيم بشكل منتظم ودائم خارج جمهورية مصر العربية من خالل الحصول »على أنه: « المصري المغترب»من القانون تعرف  2المادة  210

رشح. ألغراض خاصة بتطبيق سنوات قبل يوم فتح باب التقدم بطلب الت 10على تصريح إقامة دائم في دولة أجنبية، أو من أقام في الخارج لمدة ال تقل عن 
ية لمجلس النواب الطريقة أحكام هذا القانون ال يتم اعتبار الطالب أو المنتدب أو المعار أو المفوض في الخارج مقيماً في الخارج. يجب أن تحدد القواعد اإلجرائ

 «التي تمكن للعضو المقيم أو العضوة المقيمة بالخارج القيام بواجباتهم.
 5، مادة «مجلس النواب»بشأن  2014لسنة  46ئاسي رقم المرسوم الر 211
 المرجع نفسه 212
213 Fracolli, E.,  ،متاح على رابط: 2017مايو  1معهد التحرير لسياسات الشرق األوسط، المرأة وأنظمة الكوتا في البرلمان المصري ،

https://timep.org/commentary/women-and-quotas-in-egypts-parliament/ 
، متاح على رابط: 2015جمهورية مصر العربية، البرلمان المصري الجديد، األكثر قدرة وتمكين وتنوع في تاريخنا،  214

http://www.egyptembassy.net/media/12.16.15-Egypt-Parliamentary-Elections-Fact-Sheet1.pdf. 
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مصر في المساواة وعدم التمييز تحّدي :حاضرا ً زال ما ماض  

تنفيذي ملخص  حاضرا ًزالماماض  
مقدمة   حاضرا ًزالماماض

بالمساواة المتعلق القانوني اإلطار  حاضرا ًزالماماض   
المساواة وعدم التمييز أنماط حاضرا ًزالماماض

التوصيات حاضرا ًزالماماض
حاضرا ًزالماماض

 

 2008لسنة  126بقانون رقم المعدل « قانون الطفل»بشأن  1996لسنة  12قانون رقم 

 بإدخال 2008لسنة  126 رقم القانون وقام األطفال. بحياة المتعلقة الحياة نواحي مختلف بتنظيم« الطفل قانون» يقوم
 الطفل. قانون على هامة تعديالت

 التمييز أشكال كافة من التحرر حق لألطفال تكفل أن الدولة تلزم والتي )ب(، (1) 3 مادة إدراج في تتمثل التعديالت تلك أحد
 وضع أو أخرى حالة أي أو اإلعاقة أو العرق أو الدين أو الجنس أو النوع أو النسب أو الميالد محل على قائما كان سواء
 شاملة تأتي لم المحظورة األسس من القائمة تلك لكن األطفال. حقوق بكافة واالستفادة للتمتع الفرص تكافؤ يضمن بما آخر،
 هو التعليم من الهدف أن على تنص (5) 53 المادة فإن أعاله، العرض تم وكما«. التمييز» لمصطلح تعريفا   تتضمن ولم

 االجتماعي واألصل واألثنية والعرق والجنس والنوع الدين، أساس على األفراد بين التمييز وعدم المساواة قيم وإدماج توحيد
 التمييز. أشكال من آخر شكل أي أو واإلعاقة

 ختامي استنتاج
 وال فادح قصور بها المصرية التشريعات في التمييز وعدم المساواة حقوق حماية أن أعاله، طرحه تم مما لنا يتضح وكما
 مناحي بعض في التمييز وعدم المساواة تكفل أحكام توجد فبينما الدولي. القانون بموجب مصر التزامات لمستوى ترقى
 وحيثما واإلسكان. الصحية الرعاية مثل رئيسية أخرى حياتية مناحي الحماية في نقص هناك أن إال – التوظيف مثل – الحياة
 مدى يخص فيما شاملة غير جاءت األحكام هذه مثل أن إال التمييز، وعدم بالمساواة صلة ذات أحكاما   التشريعات تتضمن
 يتضمن المثال، سبيل على التمييز: عدم تكفل التي الضمانات نطاق أو المحظورة التمييز وأشكال الحماية خصائص تطبيق
 كالمكافآت محددة بقضايا يتعلق فيما فقط تتطبق أنها إال التمييز، وعدم المساواة تكفل التي األحكام من عدد العمل قانون

 – ظاهري بشكل المساواة تعزز التي األحكام بعض هناك ذلك، على عالوة«. تمييز»ـلل تعريف تتضمن وال والفصل،
 السلبية االجتماعية النمطية القوالب على تقوم لكنها – الطفل رعاية وتسهيالت بخدامات تتعلق التي العمل قانون كاألحكام

 يخص فيما المصري القانوني اإلطار يفتقر عام وبشكل أنه حيث المصري. المجتمع في والنساء الرجال أدوار يخص فيما
 تشريع واعتماد تبني إلى حاجتنا على الضوء يلقي مما والوضوح، التماسك إلى التمييز وعدم المساواة تكفل التي الضمانات

 الدستور. من 53 للمادة إعماال   التمييز عدمبشأن  شامل

 والتمييز المساواة على تؤثر التي المحلية السياسات 3.2
 سياسات عدة هناك لكن التمييز، وعدم المساواةبشأن  شاملة وطنية أو محلية سياسة لديها ليس الحكومة أن إلى اإلشارة يجب
 بأهداف الدولة بدورها تلزم السياسات هذه المحرومة. أو المتدنية الفئات لبعض المساواةبشأن  محددة إقليمية أو محلية
 األساسية. السياسات لبعض شامل غير توضيح أدناه ملزمة. روابط خلق دون كبير، حد إلى طموحة

 2030 مصر رؤية المستدامة: التنمية استراتيجية

 ألهداف الوطني التنفيذ إطار التنمية( )استراتيجية 2030 مصر رؤية وتمثل ؛2015 عام االستراتيجية هذه إطالق تم
 بالتنمية خاصة أبعاد لثالثة األهداف هذه وتمتد طموحة، أهداف التنمية استراتيجية وتحدد مصر. في 215المستدامة التنمية

 عليها يطلق متعددة فرعية أبعاد إلى بدورها تتفرع والتي البيئي، والبعد االجتماعي والبعد االقتصادي البعد وهي المستدامة،
 .216التمييز وعدم المساواة في بالحق صلة ذات برامج إلى وتدعو السياسة أهداف بتحديد تقوم الركائز هذه من والعديد ركائز.

 والتنوع والتنافس المعرفة على قائم القتصاد مصر اقتصاد تحويل هو االقتصادية التنمية لركيزة واألسمى الشامل الهدف إن
 تتضمن: التمييز، وعدم المساواة في الحق على تأثير ذات مؤشرات عدة وهناك .217الحر االقتصاد أي السوق واقتصاد
 مستهدف انخفاض 218؛2030 بحلول %35 إلى %22.8 من ليصل العاملة القوى في المرأة مشاركة لمعدل مستهدفة زيادة

                                                 
، متاح على رابط: 2018مايو  21، بناء على زيارة بتاريخ 2030جمهورية مصر العربية، استراتيجية التمية المستدامة: رؤية مصر  215

http://sdsegypt2030.com/?lang=en. 
 .المرجع نفسه 216
 .12المرجع نفسه، صفحة  217
 .16المرجع نفسه، صفحة 218
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 الوصول كيفية بتحديد الركيزة لهذه طبقا   تنفيذها سيتم التي البرامج أو المشاريع من أي يقوم لم ذلك، ومع219 الفقر معدل في
 220المذكورة لألهداف

 (2) االجتماعي؛ االندماج تعزيز (1): المساواة على تركز االجتماعية العدالة ركيزة أساس في األهداف من عدد هناك
 يسعى األول الهدف إن .221احتياجا   األكثر والفئات للمجموعات الحماية توفير (3) والفرص؛ الحقوق في المساواة تحقيق
 النوع بين الفجوة لتقليص والشباب المرأة تمكين وكذلك التنمية، شركاء بين الثقة تعزيز شامل، اجتماعي اندماج تحقيق» إلى

 في المساواة» تحقيق إلى فيصبو الثاني الهدف أما .222«اإلنسان حقوق احترام إلى باإلضافة األجيال، وبين االجتماعي
 الرئيسية الخدمات في الجودة وتوافر الجغرافية الفجوات تقليص طريق عن مجتمعي حراك تأسيس اجل من والفرص الحقوق

التدابير  على واضح بشكل ليركز الثالث الهدف ويأتي 223«االجتماعية والحماية الالئق والعمل والتعليم الصحة ذلك في بما
، «احتياجا   واألكثر المهمشة االجتماعية الفئات»بشأن  («اإليجابي التمييز»بـ التنمية استراتيجية في إليها )يشاراإليجابية 

 والمعاقين الخاصة االحتياجات ذوي واألشخاص المشردين، واألطفال واجتماعيا ، اقتصاديا   تدنيا   األكثر ذلك في بما
 تبنيها. سيتمالتدابير اإليجابية  من نوع أي توضح لم االستراتيجية أن إال .224والمسنين

 هو لألداء رئيسي مؤشر االجتماعية. العدالة عنصر إطار في اإلنجازات لقياس عدة أداء مؤشرات مصر اختارت وقد
 المرتبة حاليا   تحتل حيث العالمي. االقتصادي المنتدى في الجنسين بين النوعية الفجوة يخص فيما عالميا   مصر تصنيف

 بين الكاملة المساواة تعادل 1) 0،608 إلى يصل بمجموع الجنسين بين المساواة يخص فيما دولة، 144 بين من 134
 .226بالتوالي 2030و 2020 بحلول الستين والمركز المائة المركز لتحتل بالمراكز للتقدم مصر وتسعى، 225 الجنسين(
 %12 إلى %26.3 من النسبة هذه خفض هو والهدف الفقر، خط تحت تعيش التي المعيالت النساء نسبة وهو مؤشر وهناك
 التعريف في دقة أقل لكنها أخرى مؤشرات وهناك .227 2030 في بالمئة صفر إلى نهائي بشكل تصل كي 2020 في

 اإلنسان لحقوق العام الوضع» أنه على تعريفه تم« اإلنسان حقوق مؤشر» المثال، سبيل على بعينها. فئات استهداف وتفتقر
 هناك أن فقط تحدد التنمية استراتيجية أن كما، «وكيفية كمية آلية خالل من واالجتماعية واالقتصادية السياسية النواحي في
 بشكل تركز ال المؤشرات بعض أن حين في .228المؤشر بهذا خاص قياس نظام لتطوير تشكيلها سيتم الخبراء من لجنة
 برامج من المستفيدين» مؤشر المثال سبيل على التمييز، وعدم المساواة نطاق في والتحسينات التقدم قياس على خاص
 أن شرط تضع التنمية استراتيجية –« االجتماعية البرامج من للمستفيدين الكلي العدد يقيس الذي –« االجتماعية الرعاية
 يعتبر وبينما .229والسن الجنس أو النوع أساس على وتصنيفه قياسه يتم االجتماعية العدالة ركيزة مؤشرات كل في التقدم
 ذلك في بما الدولي، القانون بموجب الحماية أسس كافة إلى رجوعا   المعلومات تصنيف يتم أن يجب إيجابيا، تطورا   ذلك
 واإلعاقة. الديني والمعتقد واألثنية العرق الحصر ال المثال سبيل على

 تطوير» برنامج أما االجتماعية. العدالة ركيزة بأهداف الوفاء بهدف الرئيسية البرامج من العديد التنمية استراتيجية تضع
 التكامل وتحسين االجتماعية المساواة عدم من للحد وسياسات تشريعات وضع إلى فيصبو« والحوكمة القانوني العمل اطار

 فرض بهدف« المرأة ضد العنف جوانب بكافة الصلة ذو العقوبات قانون مواد تعديل»ـل خطط هذا .ويتضمن230«االجتماعي
 يتعلق فيما والخاصة العامة المؤسسات التزامات تُحدد مفصلة تشريعية قواعد وضع يتم بحيث 231« قاسية» رادعة عقوبات
 الحد إلى تصل لن بتنفيذها أنه نجد الخطط، بهذه الترحيب خضم وفي .232المواطنين بين التمييز وحظر الفرص بتكافؤ
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 خطط يعلن ال البرنامج أن حيث التمييز، وعدم المساواة حقوق وتحمى تكفل التي بالتزاماتها الوفاء من مصر إلبراء الكافي
  .شاملة تشريعات واعتماد لتبني

 ولجنة المظالم ديوان من كل دور تفعيل إلى يهدف« والحماية بالشفافية المعنية الدولة سلطات دور وتوسيع تطوير» برنامج
 بنا يجدر وأخيرا .234فعال نحو على التمييز وحظر الفرص تكافؤ تحقيق بغرض بعد( منهما أيا   إنشاء يتم )لم المساواة
« االنتخابي القائمة نظام» بتطبيق سيقوم« والجنسين االجتماعي الجيل بين والفوارق الفجوة تقليص» برنامج أن إلى اإلشارة

 3.2.2 القسم في تناوله تم الذي األحزاب، بقائمة الخاص الكوتا نظام في الدولة استمرار يعني هذا كان إذا ما نعرف وال –
 البرامج كافة من االنتهاء المقرر ومن .235السياسية الحياة في للمشاركة والمساء الشباب تشجيع أجل من وذلك – ال أم

 تنفيذها. مراقبة آليات أو باألهداف الخاصة الميزانية التنمية استراتيجية توفر ال ذلك، من وبالرغم .2030 بحلول

 هؤالء بين أو والنساء، الرجال بين سواء تمييز، بدون للجميع التعليمية الخدمات توفير» إلى والتدريب التعليم ركيزة تسعى
« والموهوبين المتميزين والطالب الخاصة االحتياجات ذوي من الطالب بين أو الحضر من والقادمون الريف من القادمون
 دون التعليم من الجميع استفادة» الركيزة أهداف أحد فإن ذلك، على وبناء .236الجامعي قبل ما بالتعليم يتعلق فيما وذلك
، «الجامعي قبل ما والتعليم المدارس» في الطفيفة اإلعاقات ذوي من هؤالء داعمة بيئة توفير يتضمن حيث، «تمييز

 بالطالب خاص حكم أو خاصة مادة صياغة تم. 237«والمتعددة الشديدة اإلعاقات لذوي المجهزة المدارس جودة تحسين»و
 األهداف على ويحتوي، «المدارس في الطفيفة اإلعاقات ذوي الطالب إدماج» برنامج بموجب المعتدلة اإلعاقة ذوي من

 منفصلة ميزانية وتخصيص المعاقين؛ الطالب احتياجات لتلبية الحديثة بالتكنولوجية المدارس تجهيز التالية: الفرعية
 تقديم جانب إلى التعليم؛ اعتماد ييرمعا من كجزء التكامل:» وتضمين والمعاقين الخاصة االحتياجات ذوي الطالب« دمج»لـ

 .238الخاصة التعليم وأنظمة التكامل لدعم ودولية وإقليمية محلية شراكات وإقامة االجتماعين، واألخصائيين للمدرسين حوافز
 اإلعاقة ذوي من الطالب وصول تسهيل سبل لتحسين ظاهري، بشكل والتدريب، التعليم ركيزة تسعى ذلك، من الرغم وعلى

 اإلعاقة أو« الطفيفة» أو« المعتدلة» اإلعاقة ذوي من الطالب بين الفصل إنتاج تعيد أنها إال التعليم إلى الخاصة واالحتياجات
 تعليم ضمان أن إلى ونشير3.2.2 القسم في أعاله لها التطرق تم الذي التعليم قوانين في الموجود« الحادة»و« الشديدة»

 لجميع يُكفل أن يجب والذي، «الشامل التعليم في الحق» هذا بانتهاك يقوم والمعتدلة الطفيفة اإلعاقات ذوي من للطالب شامل
 كذلك يتضمن أن على .239الخاصة االحتياجات وذوي اإلعاقة ذوي األشخاص بحقوق الخاصة االتفاقية بموجب األفراد
 فإن ،6.3 القسم في أعاله اإلشارة تمت وكما ..240والشديدة الحادة اإلعاقات أو المتعددة اإلعاقات ذوي من الطالب هؤالء
 اتفاقية بموجب التمييز عدم في والحق يتعارض وصيانته والمعاقين الخاصة االحتياجات لذوي خاص تعليم نظام على الحفاظ
 «.241العزل أو الفصل عدم في الحق تتضمن» والتي الخاصة، االحتياجات وذوي اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق

 الفعال التنفيذ ضمان حد إلى تصل ال أنها إال المساواة على تركز التي األهداف من عددا   التنمية استراتيجية تتضمن وبينما
 الذي (5) الخامس الهدف خاص )وبشكل بالمساواة الصلة ذات األهداف سيما وال المستدامة، التنمية استراتيجية ألهداف

 وكذلك المساواة، وعدم التفاوت خفضبشأن  (10) العاشر والهدف النوع(، في )المساواة الجنسين بيت المساواةبشأن  جاء
 ذات المستدامة التنمية أهداف أما والمتكاملة. الشاملة والمؤسسات المجتمعات وتشجيع لتعزيز (16) عشر السادس الهدف
 اإلعاقة ذوي من واألشخاص المرأة مثل – معينة مجموعات على يركز ضيق، نطاق في أتت فقد بالمساواة الصلة

 والعابرين الجنسية الهوية وثنائي والمثليين والمثليات والعرقية األثنية األقليات مثل آخرين أما – الخاصة واالحتياجات
 من العديد فإن ذلك، إلى باإلضافة تي(. بي جي إل / الميم )مجتمع جنسيا   والمتحوالت المتحولين أو للجنس والعابرات
 فيما إليه تهدف ما فإن المثال: سبيل على المساواة، تحقق ألن ترقى وال قصور بها االستراتيجية عليها تنص التي األهداف
 المؤشرات يخص فيما أما %.35 من بدال   %50 ليصبح النساء مشاركة زيادة معدل تحديد أو فرض هو المرأة عمل يخص
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 األهداف. بهذه الوفاء كيفية حول التفاصيل من الكثير يوجد ال وبالتالي بوضوح، محددة غير جاءت فقد باألهداف، الصلة ذات
 مخصصات ذلك في بما واضحة، تنفيذ آليات تحديد في لفشلها االستراتيجية بنقد المصري المدني المجتمع قام فقد وعليه

 إلى إشارة في واالجتماعية، االقتصادية للحقوق المصري المركز مع لالستراتيجية محددة ومكونات عناصر لتنفيذ الميزانية
 الموضوعي المستويين كال على واقعية غير األهداف هذه يجعل أن شأنه من التنفيذ لعملية طريق خارطة وجود عدم» أن

 .242«والعملي

 2030 المرأة لتمكين الوطنية االستراتيجية

)استراتيجية المرأة( بالتشاور مع مختلف  2030االستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة قام المجلس القومي للمرأة بإعداد 
الكتمال استراتيجية مصر للتنمية المستدامة )التي تم  2017الوزارات الحكومية وفاعلي المجتمع المدني، وتم إطالقها عام 

 .عرضها أعاله( مع أهداف إنمائية أكثر تفصيال  وذات منحى جندري أو نوعي

إن الهدف المعلن من استراتيجية المرأة هو ضمان مساهمة المرأة في التنمية المستدامة لمصر وان تُوفر لها الفرص السياسية 
تعزيز وضع المرأة من خالل نهج شامل يأخذ في اعتباره األدوار »فهدفها هو  واالجتماعية واالقتصادية، دون تمييز.

أن الدعم »إال أن هذا الهدف يقوض الجملة التالية له، والتي تؤكد « احل حياتهن المختلفةالمختلفة التي تلعبها النساء في مر
فكرة أن النساء هن  .«.أمُر مطلوب حت تتمكن المرأة من المشاركة في تنمية األمة دون المساس بواجبتها« المجتمعي

طر يرسخ القوالب النمطية التي تعمل على مجموعة بحاجة إلى خصوصية من قبل الدولة فكرة أبوية وبها نوُع من المخا
تقويض مساواة المرأة في المشاركة. وبالرغم من الحاجة إلى اتخاذ بعض التدابير اإليجابية مساواة حقيقية وفعلية بين الرجل 

ال  من والمرأة، وثل هذه التدابير ترجع إلى احتياجنا لتصحيح ضرر تاريخي ناجم عن عدم المساواة والتفاوت الهيكلي، بد
للمرأة. كما أنه وباإلشارة إلى الوجبات األسرية للمرأة، تزيد االستراتيجية « خاص»أو وضع « خاصة»كونه نتيجة لحالة 

من النظرة التمييزية واألبوية فيما يخص دور المرأة في المجتمع كأم وربة منزل. مثل هذه النظرة تسهم في استمرار استبعاد 
.المرأة من سوق العمل

حظ أن اللغة األبوية والذكورية تستخدم بشكل ثابت على مدار استراتيجية المرأة بطريقة تعزز القوالب النمطية التميزية ونال
 االجتماعية.« الحماية»النوعية / الجندرية. فتتكرر في األهداف التي حددتها االستراتيجية حاجة المرأة إلى 

 المصري الدستور في عليه المنصوص النحو على المرأة بحقوق مصر التزام على التأكيد
 مصر تكون التي واإلعالنات والمعاهدات الدولية، االتفاقيات في جاء وكما 2014لسنة 
 والسيما – المصرية للمرأة الحقيقية لالحتياجات واالستجابة االلتزام، بهذا والوفاء فيها طرفا  
 أسرهن يعولن والالتي الفقيرات،و مصر، صعيد في الريفية المناطق في يعشن الالتي أولئك

 المجموعات لهذه ويحق الخاصة. االحتياجات وذوات اإلعاقة من تعانين ومن والمسنات
 لهن لتكفل التنمية، خطط وتطوير بإعداد الدولة تقوم حين – بالرعاية تحظى أن والفئات
 تكافؤ بمبدأ للوفاء وإمكانيتهن والمالية البشرية مواردهن واستخدامهن الكاملة، الحماية
 .الدستور في عليه المنصوص النحو على الفرص

تم تنظيم استراتيجية للمرأة في إطار أربع ركائز: التمكين السياسي للمرأة والقيادة؛ والتمكين االقتصادي للمرأة؛ والتمكين 
، لكنها ال تلتزم بأهداف 2030طموحة لتحقيقها بحلول . وتدعو االستراتيجية إلى أهداف االجتماعي للمرأة؛ وحماية المرأة

المرأة في مجلس النواب والمجالس المحلية؛ المزيد من « زيادة مشاركة»متوسطة المدة. فنجد أن الركيزة األولى تدعو إلى 
أن هناك تدخالت  . إالالنساء في المناصب التنفيذية في الحكومة؛ وعدم التمييز بشأن تعيين النساء في المناصب القضائية

                                                 
، متاح على رابط: 2016، 2030المركز المصري للحقوق االقتصادية واالجتماعية، أوجه القصور في استراتيجية  242
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حاضرا ًزالماماض

 

عديدة تدعو لتنفيذ هذه الركيزة بدء  من تدريب النساء المرشحات للعمل في المكاتب العامة وصوال  إلى استعراض التشريعات 
 .القائمة لتكافؤ الفرص للنساء فيما يتعلق بهذه المناصب

امات مصر لضمان المساواة بين الجنسين وتجدر اإلشارة إلى أن األهداف الخاصة بمشاركة المرأة بها قصور وال تفي بالتز
من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة )سيداو(، مع  7في الحياة السياسية والحياة العامة بموجب المادة 

على هذا  بدال  من ضمان المساواة في المشاركة بين الرجال والنساء.« المشاركة المتزايدة»وضع األهداف في إطار 
  حو، وحتى في حالة تحقيق األهداف تبدو احتمالية استمرار وجود التفاوت بين الجنسين وعدم المساواة.الن

ونجد أهدف فرعية تتضمن القضاء عل التمييز  أما الركيزة الثانية فتضع الهدف من تحقيق التمكين االقتصادي للمرأة
لعاملة، وكذلك ضمان وجود قوانين مستجيبة للنوع االجتماعي ضد المرأة في تأمين الوظائف، وامتداد خدمات الدعم للمرأة ا

. وتدعوا التدخالت التي خطط لها إلى ضمان اإلذعان لسياسات الموارد البشرية وعالقات العمل في كافة القطاعات
عمال وبرامج ودمج جوانب المساواة بين الجنسين؛ ومكافحة التحرش في أماكن العمل؛ وكذلك االستثمار في التدريب على األ

 .دعم النساء

وتأتي الركيزة الثالثة لتركز على زيادة المشاركة المجتمعية للمرأة ومنع الممارسات الضارة أو التميزية ضد النساء في 
. ومن أهدافها الفرعية زيادة المساعدة القانونية والدعم القانوني للنساء؛ والتوسع في تنظيم األسرة المجالين الخاص والعام

وق الصحة اإلنجابية؛ وتقديم المساعدة لفئات محددة من النساء من ذوات االحتياجات الخاصة أو المعاقات؛ واألمهات وحق
. إن مؤشرات األداء موجهة، إلى حد كبير، للصحة وتتضمن المعاقات ومن ذوات االحتياجات الخاصة، والمسنات. 

إال أن هذه  ، واستخدام وسائل منع الحمل بين النساءبعض المسائل مثل متوسط العمر المتوقع، ومعدل الخصوبة
 المؤشرات لم تقدم ما يقيم أحكام الدعم القانوني بالرغم من أن هذا هو الهدف الفرعي.

وأخيرا  تأتي الركيزة الرابعة لتدعو إلى القضاء على الممارسات السلبية التي تهدد حيوات وكرامة النساء، وتلك التي تعوق 
. وتتضمن األهداف عالة في التنمية المجتمعية، بما في ذلك القضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأةمساهمتهن الف

الفرعية مكافحة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث أو الختان والزواج المبكر، تناول ظاهرة التحرش الجنسي وتعديل قانون 
وتشتمل التدخالت المخطط  بأهداف تستخدم لقياس األداء . وهناك ثمانية مؤشراتالميراث وقانون األحوال الشخصية

لها ضمان دخول قوانين العنف القائم على النوع االجتماعي حيز التنفيذ، وزيادة رصد إنفاذ قوانين الجرائم القائمة على 
 .النوع االجتماعي

ة مرات خالل العام، مما يقتضي عقد سيقوم المجلس القومي للمرأة بتنسيق عملية رصد استراتيجية المرأة على أن تتم عد
اجتماعات استعراض للتقدم في مجلس الوزراء والمجالس الحكومية أو مجالس المحافظين إلى جانب أنشطة أخرى للرصد 

. وعلى الرغم من إنشاء آليات المراقبة هذه، تبقى وثيقة السياسة طموحة: حيث أنها ال تلزم الدولة يقوم بها المجلس
مالية أيا  من األهداف المنصوص عليها والمعلنة كما أنها ال تفرض التزامات محددة على الدولة لتتخذ  بتخصيص موارد

إجراء معين. وعلى هذا النحو، فإن هذه اآلليات تفتقر إلى النوعية أو الخصوصية والموارد الالزمة للتنفيذ الفعال. عالوة 
من خالل إصالح قانوني هام، من حيث تحديد القوانين التمييزية  على ذلك، ال يمكن تحقيق الكثير من هذه األهداف إال

وإلغائها وتبني واعتماد تشريعات شاملة ضد عدم التمييز. وهناك مناقشات صغيرة حول الحاجة إلى تحديد وإزالة الحواجز 
اتيجية طموحة إلى حد كبير التمييزية التي تحول دون مشاركة النساء وضمان الحماية الفعالة من التمييز. وهكذا تظل االستر

 دون وضع خطة عملية وملموسة لضمان مشاركة المرأة على قدم المساواة.
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 2020 – 2015 المرأة ضد العنف لمكافحة الوطنية االستراتيجية

القومي من قبل المجلس «( استراتيجية العنف الجنساني)»تمت صياغة االستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة 
 .، وتتمتع االستراتيجية بدعم وتعاون مختلف الوزارات الحكومية2015للمرأة وأُطلقت عام 

وأنه يعتبر أحد « العنف ضد النساء والفتيات يشكل انتهاك فاضح لحقوق اإلنسان»تقر استراتيجية العنف الجنساني بأن 
لعام من استراتيجية العنف الجنساني هو مكافحة ومحاربة إن الهدف ا.« مظاهر العالقة غير المتوازنة بين الرجل والمرأة

. الركيزة األولى تركز على كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات، وتشتمل الركيزة الرابعة على األهداف الفرعية
لنساء والفتيات، والركيزة الثانية تصبو إلى توفير الحماية ل ؛تدابير المنع وتدعو إلى زيادة الوعي العام بالعنف األسري

بما في ذلك تنفيذ وتطوير التشريعات والسياسات التي من شأنها مكافحة العنف ضد المرأة، غلى جانب إعداد حمالت رفع 
؛ أما الركيزة الثالثة فتركز على التدخل بهدف تقديم المشورة والعالج وإعادة التأهيل للناجيات من العنف الجنساني، الوعي

. وهنا تأتي الركيزة الرابعة تخصيص خطوط ساخنة لإلبالغ وإنشاء المأوي والمالجئ للناجياتوذلك باإلضافة إلى 
 .للتركيز على آليات الوقاية الفعالة واإلجراءات القانونية لمالحقة قضايا العنف ضد المرأة

ة العنف الجنساني. بحلول إن االستراتيجية تضع أهداف صعبة، وهناك سبعة عشر مؤشرا  لألداء يقيس مدى تقدم استراتيجي
%، وسيزداد عدد المالجئ والمأوي بنسبة 50، سينخفض عدد النساء الالتي يتعرضن ألعمال عنف بنسبة 2020نهاية عام 

. وهناك هدف أخر ملحوظ هو سن قانون %50%، وكذلك سينخفض معدل النساء اللواتي يخضعن للختان بنسبة 50
. إال أن الوثيقة ال تقدم أية تفاصيل عن كيفية تمويل االستراتيجية وعوضا  لمرأةشامل لتجريم كافة أعمال العنف ضد ا

 .عن ذلك ذكرت أنه سيتم تحديد التكاليف والمنح واألموال المتاحة

من اإليجابي، إدراج هدف فيما يخص سن قانون من شأنه تجريم كافة أنواع العنف القائم على أساس النوع أو الجنس، نظرا  
أحكام قانون العقوبات ذات الصلة بالعنف القائم على النوع تعاني من نقاط ضعف هامة، كما تم طرحها في القسم إلى أن 
ال يتم تجريمها في الوقت الراهن.  –كالعنف المنزلي أو األسري  –، ذلك إلى جانب حقيقة أن بعض أشكال العنف 3.2.2

ومع غياب واسع للجهد في إصالح قانوني فمن المرجح أن تضعف فاعلية مثل هذه التشريعات: وذلك في ظل وجود حظر 
غير فعال للتمييز من خالل قانون مساواة شامل ومتكامل، وأعراف اجتماعية تمييزية، يصعب التصدي لها، تؤدي إلى 

لقائم على النوع. وبينما يُشكل تبني واعتماد قوانين جنائية تحظر العنف ضد المرأة جزءا  ضروريا  من تبرير أفعال العنف ا
، كما يجب فإن القانون الجنائي للحظر يجب أن يتم تنفيذه بشكل فعالالتزامات الدولة للقضاء على التمييز ضد المرأة 

يد(، إلى جانب أشكال أخرى من المساعدة القانونية واالجتماعية أن يقترن بسبل إنصاف القانون المدني )مثل أوامر التقي
إلى ضعف آليات التنفيذ واإلنفاذ، بما في ذلك  4.2. وكما تطرقنا في القسم  )كتوفير بيوت آمنة يسهل الوصول إليها(

والتي تمتد لتشمل  نقص سبل الحصول على المساعدات القانونية، مما يطرح تحديات كبيرة أمام إنفاذ القوانين في مصر،
الحماية من العنف القائم على النوع االجتماعي. وبالرغم من االستراتيجية الوطنية الخاصة بالعنف القائم على النوع تتضمن 
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مصر في المساواة وعدم التمييز تحّدي :حاضرا ً زال ما ماض  

تنفيذي ملخص  حاضرا ًزالماماض  
مقدمة   حاضرا ًزالماماض

بالمساواة المتعلق القانوني اإلطار  حاضرا ًزالماماض   
المساواة وعدم التمييز أنماط حاضرا ًزالماماض

التوصيات حاضرا ًزالماماض
حاضرا ًزالماماض

 

خطط للتوسع بناء على تدابير الحماية الحالية )على سبيل المثال، زيادة عدد البيوت اآلمنة المتاحة(، فال توجد التزامات 
 دة مفروضة على هيئات الدولة.قانونية محد

الخاص باستراتيجية العنف  2016، منظمة غير حكومية مصرية، في تقييمها لسنة «نظرة للدراسات النسوية»وقد أشارت 
. على سبيل المثال، في حين تتضمن الجنساني، أنها كاستراتيجية تعاني من أوجه قصور فيما يخص الرصد والتقييم

. االستراتيجية مؤشرات أداء، وتطمح إلى مراقبة إنجازها، لم يتم تخصيص مؤشرات أداء لوكاالت مراقبة ورصد محددة
كانت هي الجهات الفاعلة عالوة على ذلك، أشارت نظرة إلى أن في الحاالت التي تم فيها تحديد وكاالت الرصد والمراقبة 

، أما الجهات الخارجية )كمنظمات المجتمع المدني( فليس لها دور تلعبه في للدولة التي أوكلت إليها مهمة تنفيذ األهداف
متوسطية -. كما أشارت الشبكة األوروعملية رصد ومراقبة تنفيذ االستراتيجية، إلى أن آلية الرصد تلك تفتقر إلى الشفافية

ح الحلول الرئيسية للعقبات القانونية لحقوق اإلنسان )اوروميد( أن استراتيجية العنف الجنساني أخفقت بشكل واضح في طر
التي تواجها الناجيات من العنف، أي التوسع في تعريف مفهوم االغتصاب في قانون العقوبات وإلغاء أو تعديل أحكام قانون 

. باإلضافة إلى ذلك، أعربت  (3.3العقوبات التي تتيح للجناة فرصة اإلفالت من العقاب )تمت مناقشتها في القسم 
وميد عن قلقها من افتقار التنسيق بين الوكاالت التي أسندت إليها مهمة تنفيذ االستراتيجية، كما أن إخفاق الدولة في األور

 .مكافحة العنف األسري يثير الشك في نيتها لطرح ومعالجة هذه المشكلة بالشكل المناسب

اء الذين يتعاملون مع الناجيات من العنف وبذل وقد أدت استراتيجية العنف الجنساني إلى نشر بروتوكول طبي خاص باألطب
. عالوة على ذلك، فقد تم إنشاء وحدة طب شرعي وجنائي للعنف ضد مجهود في التدريب المهني على كيفية استخدامه

النساء واألطفال في محافظة القاهرة ونطاقها. وعليه تنص بروتوكوالت الشرطة على ضرورة إحالة الناجيات إلى هذه 
. كما أدت . باإلضافة إلى ذلك، أدت االستراتيجية إلى وجود حمالت توعية عامة وشاملة في وسائل اإلعالمةالمؤسس

إلى قيام كل من الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء والمجلس القومي للمرأة بإطالق أو استبيان محلي ودراسة 
كما قامت الدراسة بقياس أثر العنف الجنساني  . 2016نيو استقصائية لقياس مدى انتشار العنف الجنساني في شهر يو

على صحة المرأة، والصحة اإلنجابية والرفاهة العامة، وسلطت الضوء على التكلفة االقتصادية المرتبطة بهذا النوع من 
لصانعي القرار والهدف المزعوم من مثل هذه الدراسة، هي أن تكون مرشدا   العنف على أسر الناجيات والمجتمع والدولة

 .كي يقوموا بصياغة استراتيجيات وسياسات أساسها األدلة لمكافحة العنف الجنساني

 2011لسنة  والمواطنة المرأة مبادرة

، كمبادرة من هيئة األمم المتحدة للمرأة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي والمجلس 2011تم إطالق هذا المشروع المشتركعام 
. وكان الهدف المباشر للمرأة معا  ومختلف الوزارات الحكومية المصرية بما في ذلك وزارة الدولة للتمية اإلداريةالقومي 

مليون هوية وطنية للمرأة المصرية لتحقيق الهدف األكبر الخاص بتعزيز مشاركة المرأة في العملية  2من المبادرة إصدار 
قة هوية بين النساء في مصر، مما أثر بالضرر على ما يقرب من أربعة . حيث أن انتشار عدم وجود وثيالديمقراطية

                                                 
 25، صفحة 263أنظر أعاله، الهامش  276
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http://nazra.org/en/2016/05/one-year-after-its-launch-national-strategy-combating-violence-against-women-still-
lacking. 
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 مما يحد من قدرتهن على التصويت والترشح وأن يصبحن عضوات في األحزاب السياسية ، 2012ماليين سيدة عام 
ية تأتي نتيجة ذلك باإلضافة إلى التحديات المتعلقة بالوصول إلى التعليم والتمكن من التوظيف والحصول على رعاية صح

 .لعدم وجود بطاقات هوية بين النساء

. وكان تتضمن التدابير الخاصة بالتنفيذ رفع الوعي بين النساء حول أهمية بطاقات الهوية، خاصة  في المجتمعات الريفية
. وفي عام أول التدابير األساسية هو إعداد وحدات قيد محمول لتسجيل بيانات السيدات واستخراج بطاقات الهوية لهن

. وأفادت هيئة األمم المتحدة للمرأة بأنه تم استخراج سيدة وتوفير بطاقات هوية لهن 230000، تم تسجيل بيانات 2015
بصفة فردية 2016بطاقة هوية عام  80000

 والكرامة التكافل برامج
)التضامن والكرامة(، وهي تُعد برامج تحويل نقدي مبادرة التكافل والكرامة  2015أطلقت وزارة التضامن االجتماعي عام 

، 2017واعتبارا  منن عام  لدعم األسر التي لديها أطفال وكبار السن واألشخاص من ذوي االحتياجات الخاصة والمعاقين
 .مواطنا  مصريا  االستفادة من هذه البرامج 1739000بدأ 

. أما الشروط فتتطلب من أن دخل المنخفض التي لديها أطفالوالتكافل هو برنامج تحويل نقدي مشروط لألسر ذات ال
تقوم األسر بتسجيل األطفال في المدارس واألمهات الحوال عليها طلب رعاية ما قبل الوالدة والحصول على التطعيمات 

إلى  16رب من جنيها  مصريا  )أي ما يق 645و 325. تتلقى األسر الخاضعة لهذا البرنامج مبلغ يتراوح ما بين الالزمة
. أما الكرامة فهي برنامج غير مشروط يستفيد منه األشخاص يورو شهريا ( اعتمادا  على عدد األطفال وأعمارهم 31

عاما  أو أكثر( واألشخاص الذين يعانون من إعاقات حادة  65ممن ليس لديهم عمل، والسيما المسنين )البالغين من العمر 
 350فيتم تقيمها بمعرفة وزارة الصحة، ويتلقى الشخص الخاضع لشروط البرنامج مبلغ  . أما نسبة العجزوشديدة ودائمة

. يورو شهريا ( 17جنيها  مصريا  )ما يقرب من 

                                                 
، 2012يوليو  10، هيئة األمم المتحدة، «مليون إمرأة في مصر 2مبادرة المرأة والمواطنة ستضمن حقوق المواطنة لعدد »هيئة األمم المتحدة للمرأة،  290
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مصر في المساواة وعدم التمييز تحّدي :حاضرا ً زال ما ماض  

تنفيذي ملخص  حاضرا ًزالماماض  
مقدمة   حاضرا ًزالماماض

بالمساواة المتعلق القانوني اإلطار  حاضرا ًزالماماض   
المساواة وعدم التمييز أنماط حاضرا ًزالماماض

التوصيات حاضرا ًزالماماض
حاضرا ًزالماماض

 

 2020 – 2017 مصر في الخاصة االحتياجات وذوي المعاقين لألشخاص والتمكين التأهيل وإعادة الحماية استراتيجية

التضامن االجتماعي استراتيجية الحماية وإعادة التأهيل وتمكين األشخاص المعاقين وذوي ، أطلقت وزارة 2017في عام 
، قبل االستعراض 2018. ومن المقرر إجراء استعراض نصفي خالل عام «(استراتيجية اإلعاقة)»االحتياجات الخاصة 

 .2020والمراجعة النهائية المقرر لهما في عام 

أهداف رئيسية. الهدف األول تبني تشريعات وسياسات محلية من شأنها تنظيم حقوق  تتضمن استراتيجية اإلعاقة ستة
 2018األشخاص المعاقين وذوي االحتياجات الخاصة بما يتماشى واالتفاقات الدولية؛ وقد تم إصدار قانون اإلعاقة لسنة 

مل آخر أعداد السكان من ذوي . والهدف الثاني جاء لتحديث سجل األحوال الشخصية المحلي ليشبمقتضى هذا الهدف
. أما الهدف الثالث فهو إلنشاء برامج االحتياجات الخاصة والمعاقين، مصنفة طبقا  لنوع اإلعاقة والموقع الجغرافي

، بما في 2018مساعدة لتوفير دخل ورفع مستوى معيشة األشخاص من ذوي االحتياجات الخاصة والمعاقين بحلول عام 
. ويأتي الهدف الرابع لخلق نظام أمان وضمان اجتماعي فعال، بهدف زيادة أعداد األشخاص يذلك فرص التدريب المهن

%، كذلك زيادة نسبة التخصيص لهم في 30المعاقين وذوي االحتياجات الخاصة ممن يتلقون الدعم المالي لتصل النسبة إلى 
أو « الكرامة»اقة إلى زيادة عدد متلقي خدمة . خامسا ، تدعو استراتيجية اإلع%20ميزانية الضمان االجتماعي لتكون 

. وأخيرا ، فقد تم إعداد شخصا   200000إلى  40000برنامج التحويل النقدي )كما تم شرحه أعاله( ليصل من 
االستراتيجية بهدف زيادة الوعى بين الجمهور حول التحديات التي يواجها األشخاص المعاقين وذوي االحتياجات الخاصة 

 .، وبشكل خاص في مجال التعليمفي المجتمع

 ختامي استنتاج
تبنت الحكومة مجموعة من السياسات واالستراتيجيات والمبادرات واعتمدتها بأهداف كان من بينها زيادة المساواة فيما 

عدد  يتعلق بمشاركة المجموعات المهمشة والتمييزية في المجتمع. وبرغم الترحيب بمثل هذه السياسات إال أنها تخلوا من
من السبل الهامة. وعليه فإن المشكلة الرئيسية تكمن في أن هذه السياسات والمبادرات تُعد مجرد وثائق طموحة ال تفرض 
واجبات والتزامات على فاعلي الدولة أو فاعلي غير الدولة، ومن ثم ال تفي بالتزامات مصر إلنشاء إطار قانوني شامل 

. ذلك باإلضافة إلى أن الكثير من التزامات هذه ن حقوق المساواة وعدم التمييزومتكامل، بموجب القانون الدولي، ليضم
السياسة التي أقرتها الدولة، لم تأتي محددة بشكل كاف أو مدعومة بأهداف جلية أو مخصصات واضحة بالميزانية. وهناك 

كما تم إغفال بعض المجموعات الكثير من السياسات ذات نطاق محدود حيث أنها تركز فقط على خصائص حماية محددة، 
كليا  ولم يتم التطرق إليها مثل األقليات األثنية ومجتمعات الميم. وفي بعض السياسات جاءت اللغة أبوية وغير دقيقة والبعض 

، وبهذا تأتي السياسات بأهداف عكس ما تم زعمه. وتجدر اآلخر يواجه خطر ترسيخ التفاوت وعدم المساواة والتمييز
لى أن نقاط الضعف هذه تتفاقم مع غياب آليات رصد ومتابعة كافية ومع اإلخفاق في تخصيص ميزانية مناسبة اإلشارة إ

. كل ما تم ذكره هنا يثير الشكوك حول فاعلية هذه السياسات في تحقيق تكفي للتنفيذ وكذلك بسبب وضع أهداف ضعيفة
 أهدافها المعلنة.

                                                 
ديسمبر  27، مدى مصر، «أعوام من أجل تمكين وإدماج األشخاص المعاقين وذوي االحتياجات الخاصة 3لمدة وزارة تعلن استراتيجية »مدى مصر،  304

-https://www.madamasr.com/en/2016/12/27/news/society/ministry-announces-3-year-strategy، متاح على رابط: 2016
for-empowerment-integration-of-disabled-persons/ 
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 والتنفيذ التطبيقحيز  دخول 4.2
القسم الذي تم عرضه أعاله على إطار العمل القانوني المحلي وسياسات حماية الحقوق في المساواة وعدم التمييز في ركز 

مصر. ومع ذلك، فإن فاعلية إطار العمل هذا تعتمد على كيفية دخول القوانين ذات الصلة حيز التنفيذ وتطبيقها من الناحية 
ال يشكل )….( اعتماد التدابير التشريعية »وق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أن العملية. وقد الحظت اللجنة المعنية بالحق

. بل إن الدول يجب أن تتبنا كافة التدابير المناسبة وتعتمدها «بأي حال من األحوال التزامات شاملة على الدول األطراف
 لضمان التأثير الكامل لحقوق المساواة وعدم التمييز.

الطريقة التي يتم من خاللها تطبيق حقوق المساواة وعدم التمييز وإدخالها حيز التنفيذ في مصر. وحيث أنه  يناقش هذا القسم
ال يوجد حاليا  آليات مؤسسية محددة من شأنها التركيز على حماية حقوق المساواة وعدم التمييز، فقد ركز أيضا  هذا القسم 

 ية واإلصالحات وسبل اإلنصاف المتاحة للضحايا والناجين من التمييز.على إمكانية الوصول للعدالة والمساعدة القانون

 النظام القانوني 2.4.1

يعتبر النظام القضائي المصري نظام قانون مدني، ويتألف من محاكم مختصة بالقضاء العادي وتنقسم المحاكم كذلك إلى 
 محاكم مدنية ومحاكم إدارية ومحاكم مختصة بالقضاء الخاص

اكم المدنية المختصة بالقضاء العادي من ثالث درجات وهي: محاكم الدرجة األولى ومحاكم االستئناف ومحكمة تتكون المح
. إن محكمة النقض هي أعال هيئة قضائية فيما يتعلق بالقضايا المدنية والجنائية وكافة القضايا األخرى التي النقض

حين أن الطعون التي تقدم أمام محكمة النقض تقتصر بشكل تخضع الختصاص المحاكم في إطار نظام الثالث درجات. في 
رسمي على قضايا القانون في مقابل قضايا الواقع، وبشكل عملي نجد األحكام القائمة على أدلة غير كافية يمكن أن يتم 

المدنية والتجارية . وينظم كل من قانون اإلجراءات إلغائها أو إبطالها من قبل هذه المحكمة لكونها خاطئة كمسألة قانونية
 وقانون اإلجراءات الجنائية االختصاص القضائي للمحاكم العادية.

. ولمجلس الدولة دول حصري بموجب «مجلس الدولة»يتم اإلشارة إلى المحاكم اإلدارية بشكل جماعي تحت اسم 
 الدستور يتمثل في التالي:

 المتعلقة المنازعات في والفصل والطعون، التأديبية والقضايا اإلدارية، المنازعات في الفصل
 القانون، يحددها التي للهيئات القانونية القضايا حول أراء بإصدار كذلك ويختص  بقرارتها.

 ومراجعة التشريعي، الطابع ذات والقرارات القوانين مشاريع وصياغة مراجعة جانب إلى
 .320بها طرفا    عام كيان أي أو الدولة تكون التي العقود مشاريع

ويوضح لنا هذا القانون أن مجلس «. قانون مجلس الدولة»بتحديد اختصاص مجلس الدولة  1972لسنة  47يقوم القانون رقم 
الدولة يتكون من المحاكم التأديبية والمحاكم اإلدارية ومحاكم القضاء اإلداري ومفوضي الدولة والمحكمة اإلدارية العليا، 

وتستمع محاكم التأديب إلى اإلجراءات التأديبية التي تم اتخاذها من قبل الجهة التنفيذية للحكومة  .والتي تأتي في قمة الهرم
. أما المحاكم اإلدارية فتتولى الفصل في النزاعات والحكومات المحلية والشركات العامة ضد العاملين بالخدمة المدنية

. ومحاكم القضاء اإلداري هي محاكم الدرجة األولى المختصة اإلداريةالمتعلقة بقرارات موظفي الحكومة والعقود 
بالمنازعات اإلدارية التي ال تخضع للمحاكم اإلدارية األخرى التابعة لمجلس الدولة، وتقوم أيضا  باالستماع إلى الطعون 
                                                 

 UN: طبيعة التزامات الدول األطراف، وقيقة األمم المتحدة رقم 3العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، تعليق عام رقم  315
Doc. E/1991/23, ،1990 4، فقرة. 

 ى رابط:، متاح عل2012محمد صالح الدين عبدالوهاب، استعراض لنظام القانون المصري والبحث القانوني،  316
 http://www.nyulawglobal.org/globalex/Egypt1.html. 
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guide/egypt.php. 
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والية على بعض المسائل اإلدارية، . ونشير هنا إلى أن محاكم القضاء اإلداري تتمتع بالتي تم رفعها من قبل هذه المحاكم
وعلى المراسيم التي يصدرها مسئولي الحكومة  –على العكس من المحاكم اإلدارية  –بما في ذلك العقود الحكومية 

. في حين يقوم مفوضي والوزارات. كما تنظر المحكمة اإلدارية العليا في الطعون المقدمة من المحاكم اإلدارية األدنى
 .ظرائهم في المحكمة الدستورية العليا، بإعداد القضايا ومشاريع اآلراء للمحكمة اإلدارية العلياالدولة، مثل ن

وتضم المحاكم المصرية المختصة بالقضاء الخاص المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة ومحاكم األسرة والمحاكم 
 رية العليا تتمتع باختصاص حصري طبقا  للدستور:. والمحكمة الدستوالعسكرية والمحاكم االقتصادية ومحاكم البيئة

 المنازعات في والفصل التشريعية، النصوص وتفسير واللوائح، القوانين دستورية في البت 
 التي والكيانات القضائية الهيئات بين المنازعات في الفصل وكذلك أعضائها، بشئون المتعلقة

 تناقض بينها نهاءين حكمين بتنفيذ المتعلقة المنازعات في والفصل قضائية، والية لها
 هيئةواآلخر يصدر من  قضائية والية ذات وكالة أو قضائية جهة أي من يصدر وإحداهما
 .وقرارتها أحكامها بتنفيذ المتعلقة النزاعات في الفصل جانب إلى أخرى،

. ويتم اختيار رئيس هم حاليا  إلى عشرة نواب؛ يصل عدد«عدد كافي من النواب للرئيس»وتتكون المحكمة من رئيس و
. كما ينص الدستور على تعيين هيئة من المحكمة من قبل الجمعية العمومية للمحكمة المسؤولة عن إدارة شئون المحكمة

لكافة المكلفة بإجراء استعراض أولي أو مراجعة أولية « هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا»المفوضين، تعرف باسم 
.القضايا الواردة والتي تمت إحالتها للمحكمة الدستورية العليا وصياغة تقارير استشارية

لينص على أن محاكم األسرة لها والية قضائية على كافة « إنشاء محاكم األسرة»، بشأن 2004لسنة  10جاء القانون رقم 
لى القانون تبسيط إجراءات التقاضي الخاصة بمسائل . ويتوالمسائل المتعلقة باألحوال الشخصية والنزاعات العائلية

األحوال الشخصية ويسمح بنظام محاكم أسرة مالئم وموات للمدعي: على سبيل المثال، األهلية القانونية لبدء رفع دعوى 
ست من عاما  في الدعاوى المتعلقة بمسائل لي 21عاما ، بينما هي  15قضائية أمام محكم األسرة يمكن أن تكون من عمر 

. عالوة على ذلك، يمكن رفع الدعاوى القانونية أمام محاكم األسرة دون تسجيل أي محامي، األحوال الشخصية بشيء
وتتكون  حيث يسمح للمتقاضين أو المتخاصمين تمثيل أنفسهم، وذلك على خالف المحاكم المدنية المصرية األخرى 

على أن تكون واحدة من بينهم سيدة واحدة على  –ئي اجتماعي محكمة األسرة من ثالثة قضاة، وأخصائي نفسي وأخصا
 .األقل

بتنظيم المحاكم العسكرية. تُعد المحاكم العسكرية نظاما   1966لسنة  25من الدستور والقانون رقم  204يقوم كل من المادة 
. ليس للمحاكم 336ا وموظفيهامستقال  للمحاكم يفصل، بشكل حصري، في كافة المسائل المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطه

 العسكرية أي والية قضائية على المدنيين، فيما عدا:

 أو العسكرية، والثكنات العسكرية، والمنشآت المرافق ضد مباشرا   اعتداء   تمثل التي الجرائم 
 ما كل ذلك في بما المحددة العسكرية الحدود أو المناطق كذلك لسلطتهم؛ يخضع ما كل
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 أموال أو عسكرية أسرار أو وثائق أو ذخيرة أو أسلحة أو مركبات أو معدات من يخصها
 اعتداء   تمثل التي الجرائم أو بالتجنيد، المتعلقة الجرائم جانب إلى حربية؛ مصانع أو عامة

 .واجبهم بأداء القيام بسبب التجنيد موظفي أو ضباط ضد مباشرا  
ينص الدستور على أن القانون يمكنه أن يعرف بشكل محدد الجرائم التي يمكن أن يخضع بناء  عليها المدنيين للمحاكمة أمام 

، مما يتيح الفرصة المتداد اختصاص هذه المحاكم. وحيث أن المحاكم العسكرية لها نظام منفصل عن المحاكم العسكرية 
تخضع لمراجعة محكمة النقض: فالطعون المقدمة للمحاكم العسكرية تعتمد على  النظام القضائي العادي، فإن أحكامها ال

. 339نوع الجريمة المزعومة لتحديد إذا ما كان الطعن سيرفع إلى جنح االستئناف أو المحكمة العليا للطعون العسكرية
. ومنذ انتخابه 341العسكريينالمباشر التي تقوم أيضا  بتعين القضاة  340وتخضع المحاكم العسكرية إلشراف وزارة الدفاع

رئيسا  للبالد، قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوسيع نطاق اختصاص المحاكم العسكرية وواليتها القضائية بمرسوم 
. فقد مدد المرسوم الرئاسي 343وقد أسفر ذلك عن آالف المالحقات القضائية للمدنيين أمام المحاكم العسكرية ،342رئاسي
ية القضائية للمحاكم العسكرية واختصاصها ليشمل كافة الجرائم التي تم ارتكابها في منشآت الوال 2014لسنة  136رقم 

أية مباني ومنشآت ومرافق أخرى والممتلكات »عامة وحيوية، بما في ذلك البنية التحتية للمرافق، وشبكات النقل و
ي أي مرفق عام أو أي ملكية عامة، مثل . مما يعطي الوالية للمحاكم على العسكرية على أي جرائم ترتكب ف344«العامة

، أدى ذلك إلى انتشار مالحقة المدنيين قضائيا  3.1. وكما تمت اإلشارة في الجزء 345المباني الحكومية والجامعات العامة
 346استنادا  على انتمائهم وأراءهم السياسية الفعلية والواضحة أو التي قد تُستشف

. نون الطوارئ(، في جملة األمور، الحق بإنشاء محاكم أمن الدولة الطارئة)قا 1958لسنة  162أعطى القانون رقم 
. وتقوم هذه المحاكم، التي يدعو الرئيس بانعقادها، بعملها خالل حالة الطوارئ، وهي مستقلة عن النظام القضائي العادي

. كما تمتد الوالية القضائية لمحاكم ويجدر بنا اإلشارة إلى أنه ال يجوز الطعن على قرارات محاكم أمن الدولة الطارئة
أمن الدولة الطارئة لتشمل مجموعة من الجرائم الغير محددة، بما في ذلك اإلرهاب وتجارة المخدرات والنشر المتعمد 

. وقد استمرت محاكم أمن الدولة الطارئة في عملها 350«اضطرابات داخلية»وأية « البلطجة»لألخبار الكاذبة وإشاعتها و
، ذلك التاريخ الذي انتهت فيه صالحية آخر إعالن لحالة طوارئ للرئيس 2012مايو  31وحتى  1981من عام  في الفترة

 97بالرغم من أن المادة و . خالل تلك الفترة، تمت محاكمة مدنيين أمام محاكم أمن الدولة الطارئة. المخلوع مبارك 
الطوارئ لم يعدل بعد ومازال ينص على إنشاء محاكم أمن الدولة إال أن قانون « المحاكم االستثنائية»من الدستور تحُظر 

، أصدر رئيس الوزراء مرسوما  يقضي بإعادة الوالية القضائية لمحاكم األمن الطارئة 2017الطارئة. وفي أكتوبر من عام 
من خالل المظاهرات  ويخصها بمحاكمة المتهمين بجرائم بموجب قانون الطوارئ، وتشمل هذه الجرائم االنتهاكات التي تتم

، فقد تم استخدام هذه المحاكم 3.1. وكما أشارنا في القسم 353والوقفات االحتجاجية وكذلك انتهاك قوانين مكافحة اإلرهاب
 لمالحقة النشطاء السلميين قضائيا .
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 القضائية السلطة
 لحماية وأساسية جوهرية ضمانات تعد ونزاهتها وحصانتها القضائية السلطة استقالل أن» على الدستور من 94 المادة تنص

 يلي: ما إلى الدستور من 184 المادة وتذهب«. والحريات الحقوق

 األنواع مختلفة العدلة محاكم في راسخة بدورها وهي مستقلة. سلطة القضائية السلطة إن
 بمقتضى صالحيتها وتحديد تعريف ويتم للقانون. وفقا   أحكامها تصدر التي والدرجات،
 بالتقادم. تسقط ال جريمة يعد وإعاقتها القضائية واإلجراءات الشئون في التدخل إن القانون.

 يمكن وال والواجبات؛ الحقوق في ومتساوون مستقلون القضاة أن على الدستور من 186 المادة تنص ذلك، على عالوة
 على القرارات من عدد في العليا الدستورية المحكمة شددت كما القانون. غير أخرى سلطة ألي يخضعون وال فصلهم؛
 .354ملزم دستوري مبدأ باعتباره القضائية السلطة استقالل أهمية

 السلطة )قانون 1972لسنة  46 رقم القضائية السلطة قانون هو المصري القضائي الجهاز يحكم الذي الرئيسي التشريع إن
 والتي القضائية، السلطة قانون على أُدخلت التي التعديالت على النواب مجلس وافق ،2017أبريل  وفي القضائية(.
 مجلس ورئيس النقض، محكمة رئيس وهم، 355 الرئيسية القضائية الهيئات رؤساء بتعيين يقوم أن للرئيس يحق بمقتضاها
 رؤساء اختيار يتم كان التعديالت، هذه إدخال قبل 357 الدولة قضايا هيئة ورئيس 356 اإلدارية النيابة هيئة ورئيس الدولة،
 اإلجراءات من كنوع الموافقة في فقط ينحصر الرئيس دور وكان األقدمية، أساس على ذاتها الهيئات قبل من الهيئات
 كل له ترفعها مرشحين ثالث بها قائمة خالل منن الهيئات رؤساء تعيين اآلن الرئيس يقوم التعديالت هذه بعد أما الشكلية؛

 لهذا ،2017مايو  في تمت والتي له تعيين جولة أخر في تمتثل، لم التي الوحيدة الهيئة هو فكان الدولة مجلس أما .358هيئة
 الذي االمتياز وهو الدولة، مجلس قضاة كبار من سبعة بين من مرشحه باختيار الرئيس قيام عنه نتج مما الجديد، اإلجراء
 فإن الدولية، العفو لمنظمة وطبقا   .359الجديدة التعيين إلجراءات قضائية هيئة فيها تمتثل ال ظروف ظل في الرئيس به يتمتع
 القضاء استقالل تقويض على القدرة تمتلك بذلك فهي القضائية السلطة شئون على التنفيذية السلطة من تعديا   يُعد التعديل هذا
 .360حاسم بشكل البالد في

 إلساء مساحة يعطيها مما القضاة على واسعة سلطات» العدل وزارة منح بحقيقة يتعلق فيما المخاوف بعض أُثيرت وقد
 إجراءات باتخاذ الشروع في والحق البالد أرجاء جميع في بالمحاكم القضاة تعيين في الحق فلديها، 361«واستغاللهم معاملتهم
 .362القضاة ضد تأديبية

 السلطة في (…) العدل وزارة تدخل وإمكانية واالستغالل المعاملة إلساءة التنفيذية للسلطة المجال تتيح» السلطات هذه مثل
 علنية، بصورة اإلنسان، لحقوق الحكومة انتهاكات انتقدوا ممن القضاة فإن الدولية، الحقوقيين للجنة ووفقا   363« القضائية.

 بشكل (…) واالستنتاجات االتهامات تستند لم» حيث التأديبية، اإلجراءات من كنوع تعسفي بشكل مناصبهم من عزلهم تم
 االنتهاكات من العديد شابتها قد» اإلجراءات هذه مثل من الكثير أن بل، «القضائي للسلوك ومعرفة محددة معايير على واضح

                                                 
وتتضمن المرسوم كذلك جرائم متعلقة باإلرهاب وانتهاكات «. قانون حرية العبادة» 2008لسنة  113، وقانون رقم «قانون األسلحة والذخيرة» 1954لسنة 

 لعرض والطلباألمن القومي والتخويف أو التهديد والشغب ومنع التنقل وبعض جرائم قانون العقوبات والجرائم التي تتعارض مع قوانين التسعير وا
 .1996يونيو  15، 1996لسنة  34على سبيل المثال: المحكمة الدستورية العليا، قضية رقم  354
 .2017لسنة  13، تم تعديله بقانون رقم «قانون السلطة القضائية»، 1972لسنة  46قانون ر قم  355
الجرائم التي يتم ارتكابها بواسطة موظفي الخدمة المدنية في كل المؤسسات الحكومية هيئة النيابة اإلدارية هي وكالة حكومية أسند إليها مهمة رصد  356

 والتحقيق فيها.
 هيئة قضايا الدولة هي وكالة حكومية تمثل الدولة في اإلجراءات أمام المحاكم الوطنية والدولية وأمام المحكمين. 357
 ، متاح على رابط:2017أبريل  27ة السلطة القضائية في مصر، منظمة العفو الدولية، التشريع الجديد يهدد استقاللي»منظمة العفو الدولية،  358

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/04/new-legislation-threatens-judicial-independence-in-egypt/. 
 ، متاح على رابط:2018مايو  22مصر،  – 2018فريدم هاوس، الحرية في العالم  359

https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2018/egypt. 
 .358انظر أعاله، الهامش  360
، متاح على رابط: 6، صفحة 2014رابطة المحامين الدولية، الفصل بين القانون والسياسة، تحديات الستقالل القضاة وأعضاء النيابة العامة في مصر  361

https://www.ibanet.org/Article/NewDetail.aspx?ArticleUid=B30A63AE-8066-4B49-8758-C1684BE5E9B9; 
الل السلطة المرجع نفسه، رابطة المحامين الدولية، مصر، يحث معهد حقوق اإلنسان التابع لرابطة المحامين الدولية الحكومة الجديدة على تعزيز استق 362

متاح على رابط:  2014يوليو  1نات الجديدة، القضائية في ضوء اإلدا
https://www.ibanet.org/Article/NewDetail.aspx?ArticleUid=d358354a-f212-4001-b465-30a670da36b2;  ،أنظر أعاله

 .358الهامش 
 .27أعاله، صفحة  361انظر مالحظة  363
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 السلطات أن ،2016أكتوبر  في رويترز وكالة أفادت وقد 364«.القانونية اإلجراءات أو الواجبة التقاضي إجراءات خالل
يوليو  انقالب خالل السلطة من مرسي الرئيس عزل تنتقد وثيقة على 2013 عام لتوقيعهم قسرا ، قاضيا   32 بعزل قامت

 365الحكم. بنظام واإلطاحة 2013

 لمجالس لقومية

 المجلس ذلك في بما، «القانون بموجب تحديدها يتم المستقلة القومية المجالس» أن على الدستور من (1)214 المادة تنص
 المعاقين لألشخاص القومي والمجلس واألمومة، للطفولة القومي والمجلس للمرأة، القومي والمجلس اإلنسان، لحقوق القومي
 وحيادية المجالس الستقاللية ضمانات (…) بإعداد يقوم القانون» أن على كذلك المادة وتنص .ةالخاص االحتياجات وذوي

 والمالي التقني باالستقالل والتمتع القانونية، الشخصية على بالحصول المجالس لهذه فتكفل (2)214 المادة أما«. أعضائها
 منها. كل عمل بمجاالت المتعلقة واللوائح القوانين صياغة عند استشارتها ووجوب واإلداري،

 هذا إعداد تاريخ حتى التمييز. أشكال كافة على القضاء ألغراض مستقلة لجنة بإنشاء الدولة الدستور من 53 المادة تلزم
 بعد. اللجنة هذه إنشاء يتم لم التقرير

 اإلنسان لحقوق القومي المجلس
 لحقوق وطنية كمؤسسة بدوره ويقوم 366 2003لسنة  94 رقم قانون بموجب اإلنسان لحقوق القومي المجلس إنشاء تم

 بما أعضائه، وبتعيين اإلنسان لحقوق القومي المجلس لعضوية المرشحين باختيار النواب مجلس يقوم مصر. في اإلنسان
 .367األصوات بأغلبية الرئيس، ونائب المجلس رئيس فيهم

 ووفائه المتثاله نظرا   متقدم( تقييم )وهو كتقييم )أ( اإلنسان، لحقوق القومي المجلس تلقى ،2006 عامأكتوبر  في .146
 العامة الجمعية واعتمدتها تبنتها، اإلنسان لحقوق الوطنية المؤسسات وعمل وضع حول معايير وهي ،368«باريس مبادئ»ـب

 الذي األمر ،2011 عام خالل اإلنسان لحقوق القومي المجلس اعتماد إعادة المقرر من كان .369 1993 عام المتحدة لألمم
 التنسيق للجنة التابعة لالعتماد الفرعية اللجنة قامت الثورة، بعد ما فترة وفي نفسه. العام في الثورة اندالع بسبب يتم لم

 النواب مجلس أن لحقيقة نظرا   مرة من أكثر االعتماد إعادة بإرجاء اإلنسان حقوق وحماية لتعزيز الوطنية للمؤسسات الدولية
 .370اإلنسان لحقوق القومي للمجلس األساسي النظام الئحة وتعديل بمراجعة يقوم كان

 هامة بتغييرات قام والذي التنفيذ، حيز 2017لسنة  197 رقم القانون دخول وقبل ،2017مارس  في ذلك، من وبالرغم
 أن إلى لالعتماد الفرعية اللجنة أشارت – واستحسانا   ثناء   القت – عمله وسير اإلنسان لحقوق القومي المجلس أداءبشأن 
 والغير المفاجئة الزيارة إدراج إلى لالعتماد الفرعية اللجنة دعت المثال، سبيل فعلى .371قائمة الزالت المشكالت من العديد
 يستبق أن يمكن تحقيقات أي أن لضمان اإلنسان لحقوق القومي المجلس الختصاصات االحتجاز وأماكن للسجون معلنة
 كان إذا ما يحدد لم القانون أن إلى لالعتماد الفرعية اللجنة أشارت كما .372الحقوق انتهاكات حجب أو إلخفاء الدولة جهود
 الرسيمة، بصفتهم نية بحسن المتخذة اإلجراءاتبشأن  وظيفية بحصانة يتمتعون اإلنسان لحقوق القومي المجلس أعضاء
 هاتين أن إال .373اإلنسان لحقوق القومي المجلس استقاللية لضمان جوهرية نقطة لالعتماد الفرعية للجنة طبقا   تعتبر والتي

لسنة  197 رقم القانون تبني عند االعتبار بعين يؤخذا لم لالعتماد، الفرعية اللجنة مخاوف ضمن تعد التي المالحظتين،

                                                 
 .74 – 73، صفحة 343انظر أعاله، الهامش  364
، متاح على 2016أكتوبر  18، رويترز، «كيف أوقعت حملة القمع على المعارضة في مصر بمجموعة من علية القضاة في البالد»وكالة رويترز،  365

 ./https://www.reuters.com/investigates/special-report/egypt-judgesرابط: 
 .2017لسنة  197تم تعديله بقانون رقم  366
 .(2مكرر ) 2، مادة 2017لسنة  197، تم تعديله بقانون رقم 2003لسنة  94قانون رقم  367
 ، متاح على رابط:3، صفحة 2018فبراير  21التحالف العالمي لمؤسسات حقوق اإلنسان القومية، حالة االعتماد اعتباراً من  368

https://nhri.ohchr.org/EN/AboutUs/GANHRIAccreditation/Documents/Status%20Accreditation%20Chart.pdf. 
 .G.A. Res 48/134, ،1993الجمعية العامة لألمم المتحدة، مبادئ تتعلق بوضع المؤسسات القومية )مبادئ باريس(،  369
، متاح على 9، صفحة 2013وحماية حقوق اإلنسان، تقرير وتوصيات جلسة اللجنة الفرعية لالعتماد، لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات القومية لتعزيز  370

-https://nhri.ohchr.org/EN/AboutUs/GANHRIAccreditation/Documents/Report%20May%202013رابط: 
Consolidated-English.pdf. 

 ، متاح على رابط:35، صفحة 2017وتوصيات جلسة اللجنة الفرعية لالعتماد، التحالف العالمي لمؤسسات حقوق اإلنسان، تقرير  371
https://nhri.ohchr.org/EN/AboutUs/GANHRIAccreditation/Documents/SCA%20Final%20Report%20-

%20March%202017-%20English.pdf. 
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 تاريخ وحتى وأداءه. اإلنسان لحقوق القومي المجلس عمل بسير الخاصة الضعف نقاط ظلت ثم ومن واعتماده، 2017
 بعد. اإلنسان لحقوق القومي المجلس اعتماد بإعادة لالعتماد الفرعية اللجنة تقوم لم التقرير هذا من االنتهاء

 اعتداء إي» عن العام النائب مكتب بإبالغ يقوم أن اإلنسان لحقوق القومي المجلس على يجب الدستور، من 99 للمادة طبقا  
 الدستور من كل يكفلها التي العامة والحريات الحقوق جانب إلى المواطنين، حياة قدسية أو الشخصية الحريات على يتم

 عن نيابة   مدنية دعوى لرفع التدخل سلطة اإلنسان لحقوق القومي للمجلس 99 المادة تكفل ذلك على عالوة« والقانون.
 اإلنسان. حقوق انتهاكات ضحايا

 جملة في السلطة اإلنسان حقوق مجلس يمتلك ،374 2017 عام في تعديله تم والذي 2003لسنة  94 رقم للقانون وطبقا  
 محلية عمل خطط وإعداد اختصاصه؛ بنطاق المتعلقة واللوائح القوانين مشارع صياغة في الرأي إبداء حيث من أمور
 بمشاركة وحلها تسويتها ثم ومن اإلنسان، حقوق يخص فيما الفردية الشكاوى وفحص تلقي اإلنسان؛ حقوق وتعزيز لحماية
 والعمل االحتجاز؛ مراكز وزيارة اإلنسان، لحقوق الدولية المعاهدات تنفيذ ومراقبة رصد جانب إلى المعنية؛ الدولة سلطة
 شكاوى إلى االستماع يمكنه اإلنسان لحقوق القومي المجلس أن من وبالرغم .375العامة بين اإلنسان بحقوق الوعي رفع على
 ملزمة. غير وآرائه استنتاجاته نأ إال الدولة وكاالت كافة ضد أفراد من

 للمرأة القومي المجلس
 تعزيز هو إنشاءه من األساسي والغرض .2000لسنة  90 رقم رئاسي مرسوم بموجب للمرأة القومي المجلس إنشاء تم

 2018لسنة  30 رقم قانون جديد، قانون صدر ،2018 عام وخالل .376المجتمع في المستويات كافة في النساء مشاركة
 للمجلس يكون الجديد القانون هذا وبموجب للمرأة. القومي المجلس بتنظيم ويقوم 2000 عام 90 رقم المرسوم محل ليحل

 وعدم المساواة قيم وترسيخ المرأة، وحريات حقوق وحماية تعزيز بينها: من أمور جملة تتضمن أهداف للمرأة القومي
 377 الدولية مصر التزامات ومع المصري الدستور مع يتماشى بما التمييز

ُ  تقنيا  » للمرأة القومي المجلس استقالل على الدستور من 214 المادة تنص  الذي القانون يتضمن أن وعلى، «وإداريا   وماليا
 على لتنص 2018لسنة  30 رقم القانون من 1 المادة تأتي لذلك ووفقا   أعضائه. وحيادية استقالليةبشأن  ضمانات ينظمه
 في وإداري ومالي وتقني فني واستقالل قانونية شخصية»ـب يتمتع« مستقل قومي مجلس» يُعد للمرأة القومي المجلس أن
 )البرلمان بينها من صلة ذات هيئات قبل من ترشيحهم يتم الثالثين أعضائه أن إال ؛«به الخاصة باألنشطة والقيام وظائفه أداء

 األخير القرار باتخاذ يقوم كما، الترشيحات بهذه الجمهورية رئيس ويقوم المدني(، المجتمع ومنظمات القومية والمجالس
 والعملية. الوظيفية الناحية من مستقال   ليس للمرأة القومي المجلس أن يعني مما المجلس، تشكيلبشأن 

 تنفيذ ومراقبة ورصد بالمرأة، للنهوض ووطنية محلية خطط اقتراح للمرأة القومي المجلس يتوالها التي األمور بين ومن
 اإلقليمية لالتفاقات مصر تنفيذ متابعة المعنية، للسلطات ومالحظات مقترحات تقديم كذلك بالمرأة، يتعلق فيما الدولة سياسات
 إحالتها ثم ومن ومراجعتها، المرأة حقوق بانتهاك المتعلقة الشكاوى وتلقي المرأة،بشأن  جاءت والتي الصلة، ذات والدولية،
 .378المالئمة المعنية للمؤسسات

لسنة  30 رقم القانون بموجب عمله أداء في مستمر وهو ،379 2001 عام للمرأة القومي المجلس مظالم ديوان إنشاء تم
 كهيئة المجلس أن حين في .381العامة الحياة في المرأة مشاركة أمام العقبات وإزالة رصد في مهامه وتتمثل .3802018

 الحكومية باإلجراءات المتعلقة الشكاوى تلك المثال: سبيل على التمييز، أشكال بكافة المتعلقة الشكاوى بتلقي مختص
 المرأة ضد التمييز أشكال على بالقضاء المعنية اللجنة أن إال ،382 الشخصية األحوال بشئون المتعلقة أو العمل وعالقات

                                                 
 .2017لسنة  197قانون رقم  374
 .3، مادة 2017لسنة  197، تم تعديله بقانون 2003لسنة  94قانون رقم  375
 ، متاح على رابط:2012لجنة األمم المتحدة االقتصادية إلفريقيا، مقدمة عن المجلس القومي للمرأة،  376

http://www1.uneca.org/ngm/NCWIntroductionVisionMission.aspx. 
 .2، مادة 2018لسنة  30قانون رقم  377
 .7المرجع نفسه، مادة  378
نشر في تم المنظمة التعاون االقتصادي والتنمية، المرأة في الحياة العامة، النوع االجتماعي والقانون والسياسات في الشرق األوسط وشمال إفريقيا،  379

 .79، صفحة 2014
 .2018سبتمبر  18معلومة قدمها محامي مصري لمؤسسة صندوق الحقوق المتساوية،  380
 .أعاله 379انظر الملحوظة  381
 .المرجع نفسه 382
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 دور فإن ثم ومن 383 الشكاوى تلك في التحقيق أمر يملك ال المجلس أن إلى القلق، من ببعض ،2010 عام في أشارت
 مع طوعية حلول وإيجاد الشكاوى لرافعي والقانونية االجتماعية االستشارة تقديم على يقتصر كهيئة للمرأة القومي المجلس
 .384المالئمة المختصة للهيئات الشكاوى هذه تحويل أو، المختصة السلطة

 واألمومة للطفولة القومي المجلس
 حماية هي ومهمته .3851988لسنة  54 رقم رئاسي مرسوم بموجب NCCM واألمومة للطفولة القومي المجلس إنشاء تم

 في ودعمهن وصحية آمنة أمومة في بحقوقهن األمهات جميع تتمتع أن» وضمان المصريين، األطفال كافة حقوق وتعزيز
 «386 المجتمع وتجاه أسرهن تجاه بأدوارهن القيام

 الوزراء رئيس يكون أن على بتأسيسه الخاص المرسوم ينص حيث مستقلة، مؤسسة واألمومة للطفولة القومي المجلس يُعد ال
 المهام ببعض كهيئة واألمومة للطفولة القومي المجلس تكليف تم .387أعضاءه بين وزراء سبعة يضم وأن المجلس رئيس هو
 والرعاية االجتماعية الرعاية مجال في قومية خطة تطوير واألمومة؛ الطفولة بمجال خاصة سياسات اقتراح بينها: من

 التوصيات؛ وتقديم الصلة ذات السياسات تنفيذ تقييم جانب إلى االجتماعية؛ والحماية واالستعالم والتعليم والصحة األسرية،
 رفع على والعمل الصلة؛ ذات السياسات تنفيذ كيفية عن تدريبات وعقد واألمومة؛ بالطفولة المتعلقة القضايا في والبحث
 .388واألمومة الطفولة قضايا حول الوعي

 خط إنشاء بينها: من واألمهات، األطفال لصاح البرامج من العديد إطالق في دورا   واألمومة للطفولة القومي المجلس لعب
 األمهات مساعدة جانب إلى )الختان(، األنثوية التناسلية األعضاء تشويه حول الوعي ورفع بالطفل، يتعلق بما خاص ساخن
 .389هوية على الحصول في واألطفال النساء ومساعدة مواليدهن، تسجيل في

 والمعاقين الخاصة االحتياجات ذوي لألشخاص القومي المجلس
 اإلعاقة لشئون القومي للمجلس خلفا   NCPD والمعاقين الخاصة االحتياجات ذوي من لألشخاص القومي المجلس جاء

NCDA، إلى يفتقر كان اإلعاقة لشئون القومي المجلس أن إلى تشير تقرير هناك كانت .3902012 عام تأسيسه وتم 
 حل التنفيذ حيز 2018لسنة  10 رقم القانون دخول وبعد .391الموارد ونقص التمويل مصادر لنقص نظرا   االستقاللية
  .392اإلعاقة لشئون القومي المجلس محل والمعاقين الخاصة االحتياجات ذوي من لألشخاص القومي المجلس

 مراقبة بينها: من األمور، من جملة في سلطة لديه والمعاقين الخاصة االحتياجات ذوي من لألشخاص القومي المجلس إن
 وذوي للمعاقين العاملة القوى من األقل على %5 بتخصيص موظفا   20 من أكثر تضم التي األعمال أصحاب التزام

 لألشخاص المتخصص القانوني والدعم والتقنية واالجتماعية الصحية المساعدات توفير وضمان ،393 الخاصة االحتياجات
 .394والمعاقين الخاصة االحتياجات ذوي من المحتجزين

 حيز التنفيذ والتطبيق 

 في حظر مجرد فهو التمييز، من األشخاص حمايةبشأن  بالتزاماتها تفي ال الدول أن إلى بوضوح الدولي القانون يشير
 باإلضافة أنه يعني، مما عملي. بشكل التمييز وعدم المساواة في للحق الفعال والتطبيق التنفيذ ضمان وعليهم إال. ليس القانون

                                                 
 .19، أعاله، صفحة 8انظر مالحظة  383
 .379انظر أعاله، الهامش  384
 .1989لسنة  273تم تعديله مرسوم رئاسي رقم  385
-http://www.nccm، متاح على رابط: 2018مايو  22المجلس القومي للطفولة واألمومة، مهمتنا، زيارة تاريخ  386

egypt.org/e3/e1310/index_eng.html 
 .2، مادة 1988لسنة  54مرسوم رئاسي رقم  387
 .3المرجع نفسه، مادة  388
 ، متاح على رابط:2018مايو  22 المجلس القومي للطفولة واألمومة، برامج، زيارة تاريخ 389

 http://www.nccm-egypt.org/e11/e3206/index_eng.html. 
 .112انظر أعاله، الهامش  390
 2، صفحة 2016المجلس القومي لحقوق اإلنسان، استجابة لطلب معلومات حول سياسات تضمين األشخاص من ذوي االحتياجات الخاصة والمعاقين،  391

 .https://www.ohchr.org/en/issues/disability/srdisabilities/pages/decisionmaking.aspx)باللغة العربية(، الرابط متاح على: 
 .111أعاله، الهامش  انظر 392
 .22، أعاله، مادة 8أنظر مالحظة  393
 .37المرجع نفسه، مادة  394
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 للعدالة الفعال الوصول التمييز لضحايا تكفل آليات وضع مصر على يجب التمييز، من القانونية الحماية تحسين إلى
 اإلعالن: من عشر الثامن للمبدأ وطبقا   المناسبين. واإلنصاف

 ويجب فعال. وإنصاف قانوني تعويض طلب في الحق لهم لتمييز تعرضوا الذين األشخاص 
 المساعدة على والحصول واإلدارية، القضائية اإلجراءات إلتمام الوصول سبل لهم تتوفر  أن

 بها، تسمح أو مبرر دون عقبات تخلق أال الدول وعلى الغرض. وهذا تتماشى التي  القانونية
 تطبيق على يؤثر مما الضحايا، تمثيلبشأن  تفرض التي القيود أو المالية  العقبات ذلك في بما

 .395فعال بشكل المساواة في الحق

  للعدالة الوصول سبل 

 التمييز ضحايا تمكن إذا إال تحقيقه يتم ولن 396دئ القانون الدولي لحقوق اإلنسانمبا من هام مبدأ للعدالة الوصول سبل إن
 فيجب اإلنصاف أما .397المبررة غير اإلجرائية والتكاليف العقبات تشوبه وال مشروط وغير مطلق بتعويض المطالبة من
 تسمح أن فعليها القائمة القواعد يخص وفيما .399األمر لزم إذا القانونية المساعدة توفير مع ،398« وفعال ميسر» يكون أن

 نظام خالل من األفراد يواجها التي السلبيات على التغلب أجل من دعمهم أو التمييز ضحايا عن نيابة   بالتعامل للمنظمات
 لمعاملة خاللها تعرضوا مشابها بتجارب مروا ممن الضحايا، من لمجموعات السماح المهم من أنه كذلك نجد .400العدالة
 للتمييز المنهجية الطبيعة ومعالجة تناول الغرض كان ما إذا جماعية، شكاوى أو دعاوى بتقديم يقوموا أن تمييز، بها

 لحماية تدابير استحداث يتطلب التمييز حاالت في للعدالة الوصول لكيفية نظام وجود أن إلى اإلشارة ويجب .401بفاعلية
 القواعد تطويع جانب إلى402 بالتمييز تتعلق شكوى لرفع نتيجة عكسية او سلبية عواقب أية أو سيئة معاملة أية من األفراد
 403 أدناه( المزيد تناول )تم واإلثبات األدلةبشأن 

 أخرى. وتشريعات الدستور طريق عن مصر في العدالة إلى الوصول ُسبل تنظيم يتم

 الدستور بموجب للعدالة الوصول سبل
 على: لتنص 97 المادة تأتي وعليه للعدالة. الوصول بسبل الصلة ذات والحقوق المبادئ من لعدد الدستور يؤسس

 للجميع. ومكفول محفوظ حق هو التقاضي إن 
 القضايا. في سريع لحكم الوصول أجل من والعمل التقاضي، أطراف بين تجمع أن الدولة على
 القضائي. واإلشراف الرقابة قبل من إداري قرار أو عمل ألي الحصانة منح يحظر كما

 خالل ومن الذاتي التمثيل خالل من سواء قانونية، محكمة أمام النفس عن الدفاع في الحق الدستور من 98 المادة تكفل
 يلي: ما على 99 المادة تنص كما قانوني. مستشار

  والحريات الحقوق جانب إلى المواطنين، حياة قدسية أو الشخصية الحريات على اعتداء أي 
 اإلجراءات مع سواء بالتقادم تسقط ال جريمة يُعد والقانون، الدستور يكفلها التي العامة

 مباشرة. جنائية دعوى يرفع أن المتضرر للطرف ويجوز والجنائية. المدنية  والدعاوى

                                                 
 .، المبدأ الثامن عشر68أنظر أعاله، الهامش  395
؛ الجمعية العامة لألمم 18-15، فقرة 84(؛ انظر أعاله، الهامش 3) 2انظر على سبيل المثال: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة  396

بشأن الحق في االنتصاف وجبر المتحدة، المبادئ األساسية والمبادئ التوجيهية للقانون الدولي لحقوق اإلنسان واالنتهاكات الجسيمة للقانون اإلنساني الدولي 
 .12و 11و 2، الفقرات G.A. Res. 60/147 ،2005الضرر لضحايا االنتهاكات الجسيمة، 

 .، المبدأ الثامن عشر68أنظر أعاله، الهامش  397
 .15، فقرة 84أنظر أعاله، الهامش  398
 .، المبدأ الثامن عشر68أنظر أعاله، الهامش  399
 .لعشرونالمرجع نفسه، المبدأ ا 400
 .المرجع نفسه 401
 .المرجع نفسه، المبدأ التاسع عشر 402
 .المرجع نفسه، المبدأ الحادي والعشرون 403
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 االتهامات توجيه عن مسؤولة وهي، «القضائية السلطة من يتجزأ ال جزء  » العامة النيابة تُعتبر الدستور، من 189 للمادة وفقا  
 العام المدعي بواسطة يتم العام واالدعاء«. بقانون استثنى ما إال» الجنائية القضايا لكافة القضائية والمالحقة فيها، والتحقيق

 .404العام النائب أو

 هناك يكون ثم ومن التمييز، بتجريم العقوبات قانون من مكرر 161 المادة وكذلك الدستور من 53 المادة من كال   تقوم
 تجريم أن إال الجنائية المحاكم طريق عن العدالة وراء للسعي مكرر( 161 المادة لتعريف )طبقا   التمييز لضحايا إمكانية
 405 الدولية. الممارسات أفضل مع متماشية وغير عميقة إشكالية يُعد ذاته حد في التمييز

 29 المادة جاءت وقد .406العليا الدستورية المحكمة على مقصور واللوائح القوانين دستورية في البت اختصاص أن ونجد
 قضائي محفل أي أو المحكمة» أن على لتنص العليا، الدستورية المحكمة قانونبشأن  ،1979لسنة  48 رقم القانون من )أ(
 والقضية إحالتهم يمكن دستورية غير الئحة أي أو دستوري غير قانوني حكم أي أن يرى القضائية، اإلجراءات أثناء، «آخر
 فيما العليا الدستورية المحكمة إلى مباشرة ، طعن، تقديم على القدرة لديهم فليس األفراد أما العليا. الدستورية المحكمة إلى

 أن على 1979لسنة  48 رقم القانون من 48 المادة تنص بينما الئحة. حكم أو القانون أحكام من حكم أي بدستورية يتعلق
 المراجعة. من لمزيد تخضع وال ونهائية نافذة تعتبر العليا الدستورية المحكمة وقرارات أحكام

 الدستورية المحكمة أمام الدستورية حقوقهم وإنفاذ لفرض المباشر للوصول سبل بأي يتمتعون ال األفراد فإن النحو هذا وعلى
 محدود. يُعتبر فعالة بصورة الدستور، يكفلها التي التمييز، وعدم المساواة في حقوقهم وتطبيق إنفاذ نطاق فإن وبالتالي العليا،
 فإن التمييز، عدمبشأن  الشامل التشريع غياب في أنه حيث المصري، القانوني العمل إطار في خاصة   جادة، مشكلة إنها

 المساواة. في للحق األساسي المصدر يُعد الدستور

 التشريعات بموجب للعدالة الوصول سبل
 في حقها بتأكيد تطالب التي المدعية، أو الدعوى، خالل من التمييز وعدم المساوة في حقه بتأكيد يطالب الذي المدعي، إن

 أو الجنائية أو المدنية اإلجراءات طريق عن سواء الدعاوى رفع لهما يجوز الدعوى، خالل من التمييز وعدم المساواة
 اإلدارية.

 العمل، قانون ألحكام وفقا   لها التابعة واإلجراءات المقدمة الدعاوى المثال: سبيل على المدنية، الدعاوى إجراءات خالل
 اإلجراءات قانون من 3 للمادة طبقا   أنه إال المحكمة. أمام دعوى رفع أو االعتبارين أو الطبعيين األشخاص من كل يمكن
 المصلحة هذه«. وقائمة ومباشرة شخصية مصلحة» المشتكي أو للمدعي كان إذا إال الدعوى قبول يتم ال والتجارية، المدنية
 أن أي وشخصية، مباشرة )ب( قانوني؛ وضع أو حق أساس على قائمة تكون أن يعني مما قانونية، )أ( تكون: أن يجب
 القانوني، الوضع أو الحق أن بمعنى قائمة، )ج( الدعوة؛ خالل من القانوني وضعه أو حقه على بالتأكيد المدعي يطالب

 كيانات أي أو المنظمات أو للجمعيات يجوز فال النحو، هذا وعلى .407بالفعل إعاقته تمت قد النزاع، أو الخالف موضوع
 هذا ويُعد .408ثالث كطرف المدنية الدعوى إجراءات في تشارك أن القضية، في شرعية مصلحة لهم ممن أخرى، قانونية
 مساهمات تقدم أن لها يمكن الثالثة واألطراف الحكومية غير المنظمات أن حيث مصر: في القانوني اإلطار في هام قصور
 اإلنسان حقوق قانون وقواعد معايير وفهم بتطبيق يتعلق فيما وخاصة   المحكم، أمام المطروحة القضايا مناقشة خالل من قيمة

 المدعي عن نيابة سواء اإلجراءات، في والدخول المشاركة على القدرة الكيانات هذه مثل لدى تكون أن فينبغي وعليه الدولي،
 .409لدعهم أو بإنصاف المطالبون األشخاص أو

 لما طبقا   التمييز بقضايا يتعلق فيما القضائية المالحقات في وتنظر تستمع أن للمحاكم فيمكن الجنائية، لإلجراءات بالنسبة أما
 المادة بموجب التمييز ذلك في بما الجرائم، لتلك أمثلة إلى أعاله، 2.2 القسم في التطرق تم وقد العقوبات. قانون في ورد

 بالمادة جاء كما الختان أو األنثوية التناسلية األعضاء وتشويه ،306 المادة عليه نصت الذي الجنسي والتحرش مكرر، 161
 الجنائية الدعاوى لرفع القضائية الوالية تمتلك التي الوحيدة الهيئة هي العامة النيابة فإن ذلك، من وبالرغم مكرر. 24

                                                 
 .189، مادة 43انظر أعاله، المالحظة  404
 .، اعاله3.2.2و 1.2.2انظر المزيد من النقاش في القسم  405
 .192، مادة 43انظر أعاله، الهامش 406
تشرين الثان /  29، 1997لسنة  434، محكمة النقض، طعن رقم 3القانون لمدني واإلجراءات التجارية، مادة »بشأن  1986لسنة  13قانون رقم  407

 .1997ديسمبر 
 .2018أيلول  21معلومة واردة لمؤسسة صندوق الحقوق المتساوية من محامي مصري،  408
 ، المبدأ العشرون.68انظر أعاله، الهامش  409
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 قاضي أو العام المدعى يقرر حيث المحكمة أمام المزعومون الجناة يمث ل أن إمكانية هناك أن حين في .410معها والتعامل
 المزعوم الجاني كان ما إذا ذلك في المضي في القدرة وتنعدم جنائية، إجراءات في الدخول عدم أو القضية إغالق التحقيقات

 .411الرسمية لمهامه أدائه أثناء التمييز فعل ارتكب عاما   مسؤوال  

 قانونية صفة له للسلطة، عامة هيئة بممارسة يتعلق فيما شخصية مصلحة لديه شخص فكل اإلداري، القانون يخص وفيما
 .412الدولة مجلس أمام مرسوم أو قراربشأن  شكوى لرفع

 نظام المساعدة القانونية
 ضمانات الدستور يتضمن الجنائي، بالقانون يتعلق وفيما والتشريعات. الدستور بموجب القانونية المساعدة في الحق تنظيم يتم

 ويتم .413به خاص محامي أتعاب وسداد لتحمل المتهم لدى المالية القدرة وجود عدم حالة في المحاميين، تعيينبشأن  معينة
 باإلجراءات للقيام المحكمة قبل من محامي تعيين في الحق لتنظيم المحلي القانون من بأحكام الضمانات هذه استكمال
 القانوني الدعم لتوفير القانونية للمساعدة وكاالت بإنشاء المصريين المحاميين نقابة تكليف تم عليه، وبناء   .414الجنائية
 حقوق معهد أجراه الذي البحث أن إال .415القانونية االستشارة تكاليف تحمل يستطيعون ال ممن جنائيا   عليهم للمدعى المجاني
 عملي، بشكل وتطبيقها تنفيذها يتم ال األحكام هذه أن أظهر 2011 عام في IBAHRI الدولي المحامين التحاد التابع اإلنسان

 416 الواقع. في مضمون غير القانونية المساعدة حاالت في الفعال القانون التمثيل في الحق أن يعني مما

 هذا ويلزم .2009لسنة  13637 رقم العدل وزارة مرسوم بموجب العمل إجراءات في القانونية المساعدة تنظيم يتم
 الدرجة )من االبتدائية العمل محاكم أمام المدعين لدعم العدل، وزارة من بتمويل قانونية، مساعدة مكاتب بإنشاء المرسوم
 لمدعين متاحة القانونية المساعدة أن نجد فال .417العملية الناحية من إنشائها يتم لم هذه المساعدة مكاتب أن إال مجانا . األولى(

 في بالتقاضي المطالبين لدعم متاحة قانونية مساعدة آليات يوجد ال حيث األخرى. المدنية اإلجراءات في شكاوى مقدمي أو
 418 األسرة. محاكم أمام الشخصية، األحوال مسائل

 األدلة والبراهين )اإلثبات(
 القواعد بين مالئمة يتطلب وبالتالي للتمييز، ضحايا كانوا أنهم إلثبات األفراد أمام تحدي وجود بإمكانية الدولي القانون يقر

 اإلعالن من عشر الحادي المبدأ ينص السياق هذا وفي اإلنصاف. على الضحايا حصول لضمان اإلثبات ودليل القانونية
 يلي: ما على

 منع أو تثبيط عدم لضمان متالئمة تكون أن يجب والبراهين باألدلة المتعلقة القانونية القواعد
 في اإلثبات قواعد مالئمة خاصة، مبرر. دون اإلنصاف على الحصول من التمييز ضحايا

 لهذا تعرضهم يزعمون لمن الوهلة من التمييز حدوث تفرض التي للوقائع المدنية اإلجراءات
 المساواة. في الحق خرق عدم ولضمان أخرى، مختصة سلطة أي أو المحكمة أمام لتمييزل

 الوقائع وإثبات تأكيد بمجرد وذلك عليه، المدعي إلى يتحول التمييز قضايا في« اإلثبات عبء» أن إلى المبدأ هذا يشير كما
 20 رقم العام تعليقها في والثقافية واالجتماعية االقتصادية الحقوق لجنة نصت وقد التمييز. وقوع تفترض أن يمكنها التي
 يلي: ما عل

                                                 
، 1972لسنة  46، قانون رقم 1، مادة «قانون اإلجراءات الجنائية»بشأن  1950لسنة  150، قانون رقم 159و 186، مواد 43انظر أعاله، الهامش  410

 .21مادة « قانون السلطة القضائية»
 118، صفحة 343، انظر أعاله، الهامش 232و 162المرجع نفسه، قانون اإلجراءات الجنائية، مواد  411
 .10، مادة 319نظر أعاله، الهامش ا 412
 .98( و3) 54، مواد 43أنظر أعاله، الهامش  413
 17، قانون رقم 125مادة « قانون الطفل»بشأن  1996لسنة  12، قانون رقم 237و 124، قانون اإلجراءات الجنائية، مواد 328انظر أعاله، الهامش  414
 .95و 93و 64، مواد «الدعوة والمناصرة»بشأن  1983لسنة 
 .94 – 93، مواد 1983لسنة  17المرجع نفسه، قانون رقم  415
، 2011ول معهد حقوق اإلنسان التابع التحاد المحامين الدولي، العدالة في مفترق الطرق: القانون كمهنة وحكم القانون في مصر الجديدة، كانون األ 416

-https://www.ibanet.org/Article/NewDetail.aspx?ArticleUid=A29760B6-B2F0-4AE1-887E، متاح على رابط: 48صفحة 
997D4334F957. 

 .2018كانون الثاني / نوفمبر  14معلومة واردة لمؤسسة صندوق الحقوق المتساوية من محامي مصري،  417
، 2018، سارة بركات، تقرير بحثي، مؤسسة أوكسفام، تكلفة العدالة: تقييم استكشافي حول وصول المرأة إلى العدالة في لبنان واألردن ومصر واليمن 418

-https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/rr-womens-access-to-justice-mena، متاح على: 18صفحة 
040618-en.pdf. 
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  الحصرية المعرفة حدود في جزئيا ، أو كليا   النظر، موقع واألحداث، الوقائع تكمن حيثما 
  السلطات على يعتمد الذي اإلثبات عبء في النظر إعادة ينبغي آخر، مدعي ألي أو للسلطات

 .419التوالي على أخر عليه مدعي أي أو
 على تطبيقها يمكن المدني القانون في لألدلة محددة قواعد يوجد فال المعاير، هذه عن بعد كل بعيد المصري القانون إن

 طرف كل على واإلثبات، األدلة قانون من 3 للمادة وطبقا   المدعي. عاتق على اإلثبات عبء يقع وبالتالي التمييز. قضايا
 التي الدعوى مقدم أن يعني مما .420حجته لدعم األدلة وتقديم الوقائع إثبات على قادرا   يكون أن المدنية الدعوى أطراف من

 التمييز. هذا وقوع يثبت أن المجنية اإلجراءات خالل من عليه للتمييز تعرضه فيها يزعم

 اإلنصاف والعقوبة
 المساواة حقوق انتهاك حاالت في المناسب والعقاب المناسب اإلنصاف أهمية لنا يوضح اإلعالن من والعشرون الثاني المبدأ
 كالتالي: التمييز، وعدم

 ومناسبة فعالة تكون أن يجب المساواة في الحق وانتهاك خرقبشأن  المفروضة العقوبات إن
 بما المساواة، في حقه انتهك لمن المناسب اإلنصاف العقوبات هذه توفر أن ويجب ورادعة.

 أن للعقوبات يمكن كما مادية؛ والغير المادية األضرار أو الخسائر عن التعويضات ذلك  في
 والمؤسسية الهيكلية سواء الالزمة التغيرات وتطبيق التميزية الممارسات على بالقضاء  تلزم

 المساواة. في الحق إلعمال بالسياسات لمتعلقةا أو والتنظيمية
 الحقوق لجنة أعلنت حين في ،421« وفعالة المنال سهلة» تكون أن يجب اإلنصاف سبل أن اإلنسان حقوق لجنة ذكرت وقد

 وضمان التأهيل وإعادة واالسترجاع والجبر التعويض تتضمن« الفعالة» اإلنصاف سبل أن والثقافية واالجتماعية االقتصادية
 422 العلني واالعتذار التكرار عدم

 عدد في جاءت التي التمييز مكافحة وأحكام مصر. في التمييز لمكافحة محدد قانون حاليا   يوجد ال أعاله، المبين النحو وعلى
 حين في المثال، سبيل على االنتهاك؛ أو الخرقبشأن  محددة وعقوبات إنصاف سبل على دائما   تنص ال التشريعات من

 الوضع أو الجنس أو النوع أو اللون» أساس على الموظفين فصل من األعمال أصحاب العمل قانون من120 المادة تحظر
 في المشاركة أو ما التحاد االنتماء أو السياسي الرأي أو الدين أو الحمل أو األسرية والواجبات االلتزامات أو االجتماعي

 كبير بشكل اإلنصاف سبل ترك يتم لذلك الحكم. هذا انتهاك أو خرق عقوبة على ينص لم القانون أن إال، «ما اتحاد نشاط
 تعليق على المتاحة اإلنصاف سبل تشتمل المدني، بالقانون يتعلق وفيما اإلداري. القانون أو المدني للقانون العامة لألحكام
 يتعلق وفيما (.163 المادة في جاء )كما التعويضو (50 المادة في جاء )كما الضرر عن بالتعويض القانوني غير الفعل

 عن وإيقاف والنصح، التحذيرات، تشمل: اإلداريين الموظفين على تفرض أن يمكن التي العقوبات فإن اإلداري، بالقانون
 .423الراتب وخفض أجر دون العمل

 بموجب تجريمهم تم بالتمييز المرتبطة والجرائم التمييز مظاهر بعض فإن ،2.2.3و 1.2.2 أعاله القسمين في عرضنا وكما
 عادة ويستتبعها جزائي طابع ذات لتكون العقوبات تأتي ،العقوبات بقانون الصلة ذات األحكام وبموجب العقوبات. قانون
 حاالت باستثناء التمييز، مع تتناسب ال الجزائية العقوبات فإن ،1.2.2 القسم في جاء وكما الحرية. على قيود أو مالية غرامة
 القانون بموجب يكون التمييز مع التعامل أن الدولية الممارسات أفضل علينا تملى حيث عليه، التحريض أو التمييزي العنف
 الجزاءات أن يعني مما الضحايا، إنصاف بسبل خاص حكم وجود عدم ذلك أسباب أحد الجنائي. القانون بدال   المدني

 بطبيعتها. «فعالة» ليست والعقوبات

 خاتمة 5.2
 يتعلق فيما بالتزاماته يفي كي واضح، بشكل كاف، غير المصري القانوني اإلطار أن التقرير من الجزء هذا أوضح وكما
 الدولية الصكوك مع متماشيا   المحلي القانوني إطارها تجعل أن في الدولة رغبت ما وإذا التمييز. وعدم المساواة في بالحق

                                                 
 .)أ( 73، فقرة 72، انظر أعاله، الهامش 13، فقرة 69انظر أعاله، الهامش  419
 .3مادة « إصدار قانون األدلة في المسائل المدنية والتجارية»  1968لسنة  25قانون رقم  420
 .15، فقرة 84انظر أعاله، الهامش  421
 .40، فقرة 69انظر أعاله، الهامش  422
 .37، مادة 1964ة لسن 54قانون رقم  423
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 أنو التمييز من فعالة حماية توفر أن للدولة كان وإذا ملحوظ. قانوني بإصالح تقوم أن عليها فلزاما   فيها، طرف هي التي
 التشريعات، هذه تحظر أن على المساواة، بشأن ومتكاملة شاملة تشريعات بسن القيام عليها وجب الدولية، بالتزاماتها تفي

 مجاالت جميع وفي الدولي القانون بموجب بها المعترف األسس جميع على القائم التمييز أشكال كافة أمور جملة وفي بدورها
 توفير مع الجوهرية، المساواة وعدم التفاوت أوجه تحيد خالله من يتم إيجابيا إجراء   يتطلب مما القانون، ينظمها التي الحياة

 بفاعلية. دوره للمساواة القانوني اإلطار يؤدي كي الالزمة اإلجرائية الضمانات

 إال اإلنسان، لحقوق أساسية دولية معاهدات على التصديق في جيد سجل لها مصر أن من فبالرغم العالمي، المستوى وعلى
 حيوية مجاالت في المعاهدات هذه تطبيق نطاق من الحد إلى سعيا   وموسعة صريحة وتحفظات إعالنات أصدرت إنها

 المتعلقة الشكاوى ذلك في بما الفردية الشكاوى لتلقي المعاهدات هيئات من أي اختصاص الدولة تقبل لم حيث وحساسة.
 التي المعاهدات بموجب ،واإلبالغ التقارير برفع المتعلقة اللتزاماتها االمتثال في السيء سجلها إلى باإلضافة ذلك بالتمييز.

  فيها. طرفا   هي

 المنصوص الحكم على تستند التمييز من والحماية للغاية. محدود التمييز وعدم المساواة بشأن المحلي القانوني اإلطار إن
 يقدم أنه ففحين متعددة، أوجه في إشكالي الحكم هذا أن إال التمييز. وعدم المساواة بشأن الدستور، من 53 المادة في عليه
 المنصوص األسس قائمة في بها المعترف الخصائص بعض أغفل أنه إال التمييز، وأسباب ألسس شاملة وغير مفتوحة قائمة
 من الحماية أن كما بالواجبات. والقائمين الحقوق أصحاب من لكل بالنسبة اليقين عدم من حالة يخلق مما صراحة ، عليها
 يحظر ال النص ألن واضح، غير المحظور السلوك نطاق أن جانب إلى فقط. للمواطنين مكفولة الحكم هذا في جاءت التمييز
 أو المباشر غير والتمييز المباشر التمييز إلى يشير ولم ،«تمييز»ـلل تعريف يقدم وال ،«العنف أشكال كافة» صراحة

 لعدة يتعارض، الذي األمر التمييز، بتجريم الحكم ويسمح مالئمة. تيسيرية ترتيبات توفير في خفاقاإل يذكر ولم المضايقة،
 الدولية. الممارسات أفضل مع أسباب،

 الدولة ان إال «.التمييز أشكال كافة على للقضاء الالزمة التدابير تتخذ أن يجب مصر» أن على الدستور من 53 المادة تنص
 بشأن بالتزاماتها الوفاء أجل من واضح بشكل مطلوب هو كما التمييز، لمكافحة شاملة تشريعات واعتماد تبيني في فشلت
 بخصائص تتمتع معينة لمجموعة خاص بشكل مكرسا   واحدا   قانونا   الدولة واعتمدت الدولي. القانون بموجب التمييز عدم

 المنصوص بالمعايير الوفاء في القانون وأخفق للتمييز، شامال   تعريفا   يتضمن لم الذي – اإلعاقة حقوق قانون وهو – الحماية
 تعريف ذلك في بما الهامة، الجوانب من عدد في الخاصة االحتياجات وذوي اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق اتفاقية في عليها

 ذاتها. «اإلعاقة»

 التمييز، عدم أحكام من مجموعة على االعتماد إلى التمييز ضحايا يضطر فقد اإلعاقة، حقوق وقانون الدستور عن وبعيدا  
 التمييز تحظر أن أحكامها شأن من المحلية القوانين من عدد فهناك الحياة. مجاالت مختلف تحكم التي القوانين في المعزولة،

 العقوبات قانون أما الدولية. الدولة االلتزامات مستوى إلى ترقى وال قصور بها األحكام هذه أن إال الحياة، مجاالت مختلف في
 اإلجراءات منظور من مالئم غير الوقت ذات في يُعد التمييز تجريم أن من الرغم على وذلك جنائية، جريمة التمييز فيعتبر

 لعدم المختلفة األحكام إن للتمييز. تعرضهم سبب ب التعويض يلتمسون من احتياجات لتلبية كاف   وغير الواجبة القانونية
 وفي الدولي القانون بموجب بها المعترف األسس جميع على القائمة الحماية توفر في أخفقت مجتمعة، التشريع، في التمييز
 التمييز، لمكافحة مخصص ومتكامل شامل لقانون غياب فهناك ذلك، على عالوة القانون. ينظمها التي الحياة مجاالت جميع
 بفعالية. المساواة قانون عمل لسريان الالزمة اإلجرائية للضمانات وغياب ،«تمييز»ـلل تعريف وعدم

 الالزمة التدابير باتخاذ تنفذ ال أنها إال التمييز، وعدم المساواة قضايا إلى الموجهة الوطنية السياسات من عدد يوجد وبينما
 المضمونة. المالية الموارد إلى وتفتقر

 في القضائية السلطة استقالل بشأن المخاوف من العديد وهناك مصر. في للتطبيق تفتقر التمييز وعدم المساواة حقوق إن
 القضائية. السلطة شؤون في التنفيذية السلطة وتدخل تأثير زيادة شأنها من تدابير واعتماد تنبي تظهر التي التقارير بعض ظل
 وعدم المساواة حقوق انتهاكات تناول يخص فيما محدودة اإلنسان لحقوق القومي المجلس واختصاصات صالحيات أن كما

 مصر. في القانونية والمساعدات الخدمات بشأن أحكام وجدود عدم إلى اإلشارة وتجدر ومعالجتها. التمييز

 امتثالها تعزيز أجل ومن كلي. بشكل كاف غير يأتي التمييز، عدم المساواة بشأن مصر، في القانوني اإلطار إن باختصار،
 التمييز. مناهضة بشأن شامل تشريع وتعتمد تتبنى أن مصر على ،اإلنسان لحقوق الدولي القانون بموجب بالتزاماتها للوفاء
 والمناسبة الكافية القانونية المساعدة توفير على تشتمل ومستقلة وفعالة قوية إنفاذ آليات خالل من دعمه يجب التمييز هذا

 للمساواة. مستقلة هيئة إنشاء جانب إلى للضحايا، الفعالة اإلنصاف وسبل



71

 : أنماط التمييز وعدم المساواة3
 لتمييزالنماذج المتواترة ل لتحديد سعىي، ومصر في المساواة وعدم للتمييز الرئيسية األنماط التقرير من الجزء هذايتناول 
 وعلى موثوقة مصادرقامت بها  التياألبحاث  تحليل علىهذا الجزء  يقوم .البالد سكانيتعرض لها  التي المساواة وانعدام

وقد سعت المؤسسة  المتساوية. الحقوق مؤسسة مع نوالعاملالباحثون  جمعها األفراد من مجموعةل مباشرةات أصيلة شهاد
 .اإلفادات لجميع ةدقيق اتإسناد وتقديمالحقائق  جميع إثبات إلى

 إلى يهدف بل ،مصر في المرصودة التمييز أنماط لجميع شاملة صورة تقديمل يسعى ال الجزء هذا أن إلىال بد من اإلشارة 
يناقش التقرير فيما يتصل بكل من هذه  البالد. في التمييزبأبرز أُُسس  المتعلقة القضايا أهم اأنه يبدو لمامتعمقة  نظرة تقديم

 والسياسات القوانين نتيجة ذلك في بما الحياة، مجاالت منعدد  في المساواة وعدم لتمييزمن ا الناساألُُسس كيفية معاناة 
التوظيف  مثل مجاالت في المساواة وعدم والتمييز التمييزي، للعنف والتعرض ،الحكومية الجهاتتصرفات و التمييزية،

 .والخدمات السلع لىوالوصول إ الصحية والرعاية والتعليم

قائمة على مجموعة  مساواة وعدم تمييزحاالت  على أدلة العثور على، تم التقرير هذاالذي جرى أثناء إعداد  البحثخالل 
 المعتقد؛ أو الدين (2) ؛السياسي الرأي (1) أساس: على والتمييز المساواةانعدام  على الجزء هذا يركز المختلفة.األسس  من

الميول الجنسية والنوع  (8) الصحي؛ الوضع (7) اإلعاقة؛ (6) والمواطنة؛ الجنسية (5) العرق؛ أواإلثنية  (4) الجنس؛ (3)
 االجتماعي.

التمييز وعدم المساواة على أساس الرأي السياسي 3.1

 (1)2المادة  فيمكّرسة  األخرى اإلنسان بحقوق التمتع في« سياسياً أو غير سياسي الرأي» أساس على التمييز من الحمايةإن 
 واالجتماعية االقتصادية الحقوقالخاص ب الدولي العهد من (2)2المادة و سيةوالسيا المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد من

على ضمان الحماية الفعالة لجميع  والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد من 26 المادةكما تنص  .ةوالثقافي
 1.القانون يحكمها التي الحياة مجاالت جميع فيعلى أساس الرأي السياسي أو غيره  التمييز مناألشخاص على السواء 

 لجميع العهد فيالمعترف بها  الحقوق جميعكفالة  والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهدمن  (1)2المادة تتطلب 
 السياسي الرأي أساس على التمييز عدمبضمان  االلتزام فإنلذا  السياسي. الرأي أساس على ذلك في بما تمييز، دون األشخاص

 التنقل، وحرية الشخصي، واألمن والحرية، لتعذيب،وعدم التعرض ل الحياة، في الحقب ،أمور جملةبين  التمتع، إلى يمتد
 الدولي العهد من 22و 21و 19و 12و 9و 7و 6 الموادوهي الحقوق التي تحميها  الجمعيات، تكوينو والتجمع التعبير وحرية
 وأن 2،التمييز عدم مبدأتراعي  أن الحريات هذه علىقيود  أيعلى  أن ذلك على يترتب والسياسية. المدنية بالحقوق الخاص

ً  يشكل وحده السياسي الرأي أساس على الحقوق هذهحرمان من  أوحد  أوقيد  أي  المدنية بالحقوق الخاص الدولي للعهد انتهاكا
 3.مصر عليها صدقت التي اإلقليمية المعاهدات فيات أيضاً الحماي هذه تنعكس والسياسية.

عبر  سواء، والتي تحدث مصر في السياسي الرأي أساس على لتمييزحاالت الالجامع  النمط السياسية المعارضة قمعيمثل 
على  واالعتقال والتعذيب العنف استخدامعبر  سيما وال ،خارج اإلطار القانوني وسائلأو اللجوء إلى  تمييزية قوانين تطبيق

للمالحقة في السنوات األربع التي تلت انتخاب الرئيس السيسي، تعرض المدافعون عن حقوق اإلنسان ف .أساس تمييزي
وتم حظر  ؛وجرى استصدار قانون شديد التقييد لضبط منظمات المجتمع المدني ؛، وتجميد األصول، وحظر السفرالقضائية

ً االحتجاجات   4.ومحاكمة آالف المدنيين أمام محاكم عسكريةاً؛ واعتقال الصحفيين تعسفي ؛السلمية فعليا

                                                 
 .26، المادة U.N.T.S. 171 ،1996 999بما في ذلك على أساس الرأي السياسي أو غير السياسي. انظر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،  1
 .26، الفقرة UN Doc. CCPR/C/GC/34 ،2011، : حريات الرأي والتعبير34التعليق العام رقم انظر: لجنة حقوق اإلنسان،  2
؛ االتحاد األفريقي، ميثاق الشباب األفريقي، OAU Doc. CAB/LEG/24.9/49 ،1990لوحدة األفريقية، الميثاق األفريقي لحقوق ورفاهية الطفل، منظمة ا 3

منظمة الوحدة ؛ Assembly/AU/Dec.121 (VII)، 2006بانجول، الذي اعتمدته الجمعية العامة لالتحاد األفريقي المنعقدة في الدورة العادية السابعة، يوليو 
 .OAU Doc. CAB/LEG/67/3 rev. 5 ،1981األفريقية، الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب، 

 انظر على سبيل المثال: 4
Human Rights Watch, “Human Rights Watch Letter to UK Foreign Secretary”, Human Rights Watch, 27 July 

2018, available at: https://www.hrw.org/news/2018/07/27/human-rights-watch-letter-uk-foreign-secretary. 
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مصر في المساواة وعدم التمييز تحّدي :حاضرا ً زال ما ماض  

تنفيذي ملخص  حاضرا ًزالماماض  
مقدمة   حاضرا ًزالماماض

بالمساواة المتعلق القانوني اإلطار  حاضرا ًزالماماض   
المساواة وعدم التمييز أنماط حاضرا ًزالماماض

التوصيات حاضرا ًزالماماض
حاضرا ًزالماماض

 6الدولية العفو نظمةوم 5ووتش رايتس هيومنفعلى سبيل المثال قد قامت  نسبياً: بتغطية واسعة التطورات هذهحظيت 
 خلص 2018 فيو األخيرة. السنوات في السياسية المعارضة قمعوغيرها بتوثيق واسع النطاق لحاالت  7حدود بال مراسلونو

 100وحرية  األقل 0 )حيث 26/100بلغت  إجمالية درجةمعطياً الدولة  ،«حرةغير » مصر أنتقرير فريدوم هاوس إلى 
معدومة، حيث يتعرض الناشطون الليبراليون واإلسالميون ة الجادة شبه السياسي المعارضة» أن إلى ومشيراً  (حرية األكثر

 المتاحة المعلومات تنظيمإلى  بل موسعة، جديدة أدلة تقديم إلى القسم هذا يسعى الومن هنا  8«.والسجن الجنائية لمالحقةل
 معارضة آراء هم،أن لدييُعتقد  أو لديهم، الذين ضد اإلنسان حقوق انتهاكاتالمتأصلة في  التمييزية الطبيعة وتحليل بالفعل

 لحكومة.ل

 السياسي السياق
المتظاهرين  آالففقد تجمع  مصر:في « العربي الربيع»انطالقة  2011 يناير 25شهد يوم  ،1.6 القسم في سبقت اإلشارة كما
ً  18 بعد ،2011 فبراير 11وفي  9.والحرية الكرامةومنادين ب األمنبأجهزة  دينمندّ  القاهرة، في التحرير ميدان في  من يوما

تم خلع  األمن، قواتعلى يد  6000 منمتظاهراً وأصيب أكثر  840سقط خاللها ما ال يقل عن  الجماهيريةالتظاهرات 
 حلقام ب الذيو المسلحة، للقوات األعلى المجلستم نقل صالحيات الرئاسة إلى  10.السلطة فيسنة  29 بعد مبارك الرئيس

عضو جماعة اإلخوان المسلمين  أدى ،2012 يونيو انتخابات أعقاب يوف 2011.11 فبراير 13 في الدستور قيعلتو البرلمان
ً رئيس الدستورية اليمين مرسي محمد  12اً.جديد ا

ً إصداره  بعد نوفمبر في تتنامى مرسي للرئيسالعامة  معارضةال بدأت ً  مرسوما  13واسعة، صالحياتفيه  نفسه منح رئاسيا
أطاح  ،السلطة فيواحدة له  مضي سنة بعد ،2013 يوليو في المسلحة. القواتفي صفوف  المعارضةكما أخذت تتنامى 

 االنقالب أعقبت التي األشهر يف 14السيسي. خليل حسين سعيد الفتاح عبدقاده  عسكري انقالب في مرسي الرئيسالجيش ب
 أكثروقُتل  15اآلالف، على القبض ألقيفقد  مكثف: حكومي لقمع المسلمين اإلخوان جماعةوأنصار  أعضاءتعرض  ،مباشرة

 17.إرهابية جماعة المسلمين اإلخوانتصنيف  تم ،2013 ديسمبر في 16ة.واحدمقتلة  في الجماعة أنصار من 800 من

                                                 
، متاح على 2018أبريل  10، هيومن رايتس ووتش، «مصر: على السيسي إنهاء االنتهاكات الحقوقية»هيومن رايتس ووتش،  5

https://www.hrw.org/ar/news/2018/04/10/316744 ،هيومن ، «القمع تحت غطاء مكافحة اإلرهاب مصر: تكثيف»؛ هيومن رايتس ووتش
 .https://www.hrw.org/ar/news/2018/07/15/320289، متاح على 2018يوليو  15، رايتس ووتش

، متاح على: 2017أكتوبر  19، العفو الدولية، «مصر: يجب انهاء االحتجاز التعسفي للمدافع عن حقوق اإلنسان هشام جعفر»منظمة العفو الدولية،  6
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2017/10/egypt-end-two-year-arbitrary-detention-of-human-rights-

defender-hisham-gaafar/. 
، متاح على 2018أغسطس  1، مراسلون بال حدود، «مراسلون بال حدود تناشد فريق األمم المتحدة المعني باالحتجاز التعسفي»مراسلون بال حدود،  7

https://rsf.org/ar/news/-81. 
8, 2018, available at: Freedom in the World 2018: Egypt ProfileFreedom House,  

https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2018/egypt. 
9, Middle East Policy Council, 16 September 2011, available Egypt’s Spring: Causes of the RevolutionLesch, A.,  

at: https://www.mepc.org/egypts-spring-causes-revolution. 
، متاح على: د مرور خمس سنوات"الربيع العربي": بعالعفو الدولية، منظمة  10

https://www.amnesty.org/ar/latest/campaigns/2016/01/arab-spring-five-years-on/. 
11, Algora Publishing 2013, Egyptian Revolution: Between Hope and Despair, Mubarak to MorsiBendary, M., -El 

p. 129. 
12, Yale University Press, 2013, p. 4.Brink: From Nasser to the Muslim BrotherhoodEgypt on the Osman, T.,   
13, 23 November 2012, The GuardianBeaumont, P., “Protests erupt across Egypt after presidential decree”,  

available at: https://www.theguardian.com/world/2012/nov/23/protests-egypt-presidential-decree. 
14, 2 January 2017, available at: The New YorkerHessler, P., “Egypt’s Failed Revolution”,  

https://www.newyorker.com/magazine/2017/01/02/egypts-failed-revolution.  
15, 12 Amnesty Internationalheir rights”, Amnesty International, “Egypt: Detained Morsi supporters denied t 

September 2013, available at: https://www.amnesty.org/en/press-releases/2013/09/egypt-detained-morsi-
supporters-denied-their-rights/.  

، متاح على: 2014أغسطس  12 هيومن رايتس ووتش،، «حسب الخطة: مذبحة رابعة والقتل الجماعي للمتظاهرين في مصر»هيومن رايتس ووتش،  16
https://www.hrw.org/report/2014/08/12/all-according-plan/raba-massacre-and-mass-killings-protesters-egypt. 

17, 25 December 2013, available BBC NewsBBC News, “Egypt's Muslim Brotherhood declared 'terrorist group'”,  
at: http://www.bbc.com/news/world-middle-east-25515932. 
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 18الدولية؛ الديمقراطية المعاييربانتخابات رئاسية تعرضت النتقادات بسبب عدم استيفائها  سيسيال فاز ،2014 مايوفي 
وقد قادت  21.ن من الوصول إلى مراكز االقتراحمراقبيال وحرمان 20؛الناخبينوترهيب  19على التصويت؛ قبالوانخفاض اإل

علماً أن الكثير من األحزاب  22،بجميع المقاعد المئة وعشرين لسيسيفوز التحالف الموالي ل إلىاالنتخابات التشريعية الالحقة 
 23.المعارضة السياسية األحزابالتي واجهتها  التهديد أجواء بسبب االنتخاباتقاطعت هذه 

 ووتش رايتس هيومنحيث أكدت منظمة  ،«ناإلنسا لحقوقإهماله البيّن » هانتخاب تلت التي السنوات في السيسيالرئيس  أظهر
وثمة  االعتقاالت، من موجةالبالد  شهدتوقد  24«.عقود منذ والسياسية الحقوقية أزماتها أسوأ من واحدة إلى»قاد مصر  أنه

 حريةل الشديدالتقييد  عن فضالً  ،«الوطني األمن جهاز ومكاتب الشرطة مراكز فيالمنتشر والممنهج  تعذيبال»أدلة على 
وقد  اإلرهاب. مكافحةكان يجري تحت غطاء  االنتهاكات هذه منالكثير  25ات.جمعيتكون ال وحرية التنقل وحرية التعبير

 26.انتحاريين تفجيرين أعقاب في 2017 أبريل فيعامة  طوارئ حالةالرئيس السيسي فرض  أعلن

 ترهيب حملةوسط  األصوات، من% 97 بنسبة الرئاسية االنتخاباتمرة ثانية في  السيسي الرئيس فاز ،2018 أبريل فيو
ذكر محاورون  التقرير، هذاإلعداد  أجريالبحث الذي  في 27آخرين. محتملين مرشحين اعتقال ذلك في بماطالت معارضيه 

 أحد وصف .السيسي لرئيسالذين يعارضون ا لمرشحينلقمع أي دعم ل ينمنهجيوترهيب  لضغطأنهم تعرضوا  مقابلتهمتمت 
 السياسي: لرأيه نتيجة عمله مكان في لها تعرض التي المضايقاتالمحاورين 

 الرئيسيدعو  طلبتوقيع  العاملينأن على جميع  اإلدارة مجلس رئيسأعلمني  2017 نوفمبر في
مستقل  يدعى حزب عن صدرت النماذج جميع أن سمعت انية.السيسي للترشح لفترة رئاسية ت

استدعاني المدير المنفذ  الثاني اليوم وفي يوم،أول  في االستمارة على التوقيع رفضت .وطن
خفت من األذى الذي  المكتب.ب الزمالء بقيةعلى و عليّ  وضغط إقناعي حاول السبب. عنوسألني 

من أن  ولكن وجهوها لي التي التهديدات من فقط ليسخفت  التوقيع. رفضتفيما لو  منه أعانيقد 
 28.ويسأل أيام بعديأتي األمن القومي 

الذي يواجه كل من  الخوف مناخ عن تحدث المتساوية الحقوق مؤسسة باحثو قابلهم الذين اإلنسان حقوق عن المدافعين أحد
 الحالي: لنظاميعارض ا

 الإيص على وقادر محدد هدفي تنظيم مجتمعي له أل وتهديد خطر مصدر الحالي السياسي النظام
  اإلنسان حقوق منظمات (…) اإلنسان. وحقوق والحرية الديمقراطية رسالة وخاصة رسالة،

  

                                                 
18The Kirkpatrick, D.K., “International Observers Find Egypt’s Presidential Election Fell Short of Standards”,  

New York Times, 29 May 2014, available at: https://www.nytimes.com/2014/05/30/world/middleeast/international-
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تنفيذي ملخص  حاضرا ًزالماماض  
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التوصيات حاضرا ًزالماماض
حاضرا ًزالماماض

 هذه كل عن مسؤولةاألجهزة األمنية  .تهتهدف لزعزعوهي  الحالي للنظام مرير عدو المستقلة
 اإلنسان حقوق عن للمدافعين يحدث ما والدولة. مالنظا أمن، فهي تستخدم لحراسة االعتداءات

 لسيطرةيحاول ا الحالي النظامو ،مبارك عهد في موجودة كانت التينسخة متطورة عن األوضاع 
لذلك يجري استهداف  المجتمع. إصالح في تفكر ألنها الحشد على قدرتها من والحد المنظمات على

كما يريد، أي وفق  المجتمع تشكيل الحالي النظام يريد .وسجن منسقيها عاديين ألشخاصتنظيمات 
 29.عسكرينموذج 

 التدابير من واسعة مجموعةوهي تتم عبر  االنتشار، ةواسع السياسية المعارضة قمعحاالت  فإن الشهادات هذه تشير وكما
 قوانينال تطبيق بين التمييزية المعاملة هذه تتراوح .أو يُعتقد أنه يعارضه النظامكل من يعارض  ضد الموجهة التمييزية

 االعتقالسواء ب اإلعالم، وسائل والعاملين في المدني المجتمع وممثلي السياسيين النشطاء عمل في المباشر والتدخل تمييزيةال
 العنف.أو  التعذيب وأ التعسفي االحتجاز وأ

والسياسي القانوني السياق
ً جديد اً دستور مصر اعتمدت ،2 الجزء فيجاء  كما  الدستور محل حل 2014 يناير 16-15 في الشعبي االستفتاء طريق عن ا

 على»يقوم  السياسي النظام أن على 2014 دستور من 5 المادةتنص  30.مرسي محمد رئاسة تحت 2012 ديسمبر فيالمعتمد 
أن المواطنين لدى القانون  53 المادةكما تضمن  ،«وحرياته اإلنسان حقوق احترام»و «والحزبية السياسية التعدديةأساس 

 السياسي. االنتماءسواء وال تمييز بينهم على أساس 

 عن التعبير حق»ولكل إنسان  والرأي، الفكر حرية تكفل 65 المادةف والسياسية. المدنية الحقوق الدستور مواد من عدد ضمنت
 تكفل ذلك، على وعالوة .«والنشر لتعبيروسائل اغير ذلك من  من كتابة، شفهيتها،بالقول أو الكتابة أو التصوير أو  رأيه

 على 71 المادة وتنص اإللكتروني،والنشر الورقي والمرئي والمسموع و والطباعة الصحافة حرية الدستور من 70 المادة
 الرغم على «اإغالقه أووقثفها  أومصادرتها  أو المصرية اإلعالم ووسائل الصحف على رقابة فرضبأي وجه  يحظر» أنه
 المادة تضمنكذلك «. العامة التعبئة أو الحربمحددة عليها في زمن  رقابةفرض » الستثناء األخير الحكم هذاخضوع  من
 اإلعالم: وسائل إلىالمتساوي  الوصولو اإلعالم حرية 72

 حيادها، يكفل بما لها، المملوكة اإلعالم ووسائل الصحفية المؤسسات استقالل بضمان الدولة تلتزم
 المساواة ويضمن االجتماعية، والمصالح والفكرية السياسية واالتجاهات اآلراء كل عن وتعبيرها

 .العام الرأي مخاطبة يف الفرص وتكافؤ

 وجميع اتوالتظاهروالمواكب  العامة االجتماعات تنظيم حق للمواطنينف التجمع: وحرية التنظيمفي  حقال 73 المادة تنظم
 الحاجة دونحق االجتماع الخاص سلمياً مكفول » فيما القانون، ينظمهعلى النحو الذي  إخطارب السلمية االحتجاجات أشكال

 «.مسبق إخطار إلى

 بشرط: ،«القانون ينظمه إخطارب سياسيةال حزاباأل تكوينللمواطنين حق » أن على 74 المادة تنص

 التفرقة على بناء أو ،يدين أساس على سياسية أحزاب قيام أو ،يسياس نشاط يأ مباشرة يجوز ال
 لمبادئ معاد نشاط ممارسة أو ،يجغراف أو يطائف أساس على أو األصل أو الجنس بسبب

 .يعسكر شبه أو يعسكر طابع يذ أو ،يسر أو الديمقراطية،

 المدرجةنظراً التساع نطاق أسباب التمييز  تمييزيلل تطبيقلل إمكانيةإال أنه يتيح  التمييز، مكافحةيرمي إلى  الحكم هذامع أن 
ً معادي»قد يعتبر  نشاطوجود  عدموجود أو  تفسيروأيضاً إمكانية التوسع أو التعسف في  – الجغرافي والموقع األصلك –  ا

ً سري» أو« لديمقراطيةلمبادئ ا  تكوين حرية في الحق ممارسةتتجاوز القيود المسموح بوضعها على  األخيرة القيود هذهإن «. ا
 والتي تشترط أن تكون أي قيود تدابير  والسياسية، المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد من (2)22 لمادةوفقاً ل الجمعيات

  

                                                 
 .3مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية أ 29
30Oxford Constitutional Grote, R., “Constitutional Developments in Egypt: The New 2014 Egyptian Constitution”,  

Law, visited 23 November 2018, available at: http://oxcon.ouplaw.com/page/egyptian-constitution/constitutional-
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 اآلداب أو العامة الصحة حماية أو العام النظامأو  العامة السالمة أو القومي األمنلصيانة  ،ديمقراطي مجتمع فيضرورية، 
 .هموحريات اآلخرين حقوق حماية أو العامة

 ،«تمارس نشاطها بحرية»تكوين الجمعيات والمؤسسات األهلية، والتي  في المواطنين حق على الدستور من 75 المادة تنص
 ينظمه حق السلمي اإلضراب» أن على الدستور من 15 المادة تنصكما  .المهنية النقابات وإدارة إنشاء 77 المادة تنظم مافي

 «.القانون

االنتخاب  حق» مواطن لكل أنكما  ،«وطني واجب» العامة الحياة فيمشاركة المواطن  الدستور، من 87 المادةوبحسب 
 «.االستفتاء في الرأيوالترشح وإبداء 

 من 87و 75و 74و 73 المواد في عليها المنصوص تلك تحديداً  – السياسية الحقوق هذه من عدداً  أن إلى اإلشارة تجدر
 والحريات الحقوق جميعأن تمتد  اإلنسان لحقوق الدولي القانونال يتطلب  حين فيو فقط. للمواطنينمكفولة  – الدستور

 محدودة. المواطنين وغير المواطنين بين للمساواة العام المبدأ استثناءات أن إال المواطنين، غيرلتشمل  للمواطنين مكفولةال
 في الحق ذلك في بما – السياسية الحقوق بعض ،الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية العهدمن  25 المادة فبموجب

 بالحقوقغير المواطنين  تمتع على المصري الدستور بموجب المفروضة القيودغير أن  فقط؛ للمواطنين مكفولة – التصويت
 العهد.من  25 المادةبحسب  بها المسموح القيود بوضوحتتجاوز  السياسية

 المدنية الحقوق تعزيز في الحكومةمع  المدني المجتمع وتعاونمشاركة  الدستور من 84و 83و 25و 16 المواد تشجع
 كشركاء،معاملتهم  من فبدالً  أدناه: مبين هو كماإال أن لم يتم الوفاء بالوعد الذي تقدمه هذه المواد،  واالقتصادية. والسياسية

 مكتب أعرب لذلك، ونتيجة اإلنسان. حقوق انتهاكات من واسعة لمجموعةلمالحقة ول المدني المجتمعيتعرض أعضاء وفئات 
 البالد، في حكمة األكثر األصواتالذي يطال  البطش والترهيب» إزاء قلقه عن اإلنسان لحقوق السامي المتحدة األمم مفوض

 31.«الحكومية غير المنظمات تقدمها حيوية اقتصاديةو اجتماعية خدمات قطعو

 قوانين تمييزية
تتنافى  الحقوق بهذه التمتعتضع قيوداً على  تشريعاتتجد ما يحدّها في  الجمعيات وتكوين والتجمع التعبير حريةإن حقوق 

 .والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد بموجب بها المسموح القيود مع

 التجمع حرية في الحق تمس قوانين

 التجمع حرية في الحق من تحد قوانينعدة  ثمة الجمعيات، تكوين حرية في الحقتحول دون  التي القوانين إلى باإلضافة
 المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد من 21 المادةالضيقة التي تتيح الحد من هذا الحق بحسب  معاييرال تجاوزبطرق ت

 والسياسية.

ً  المؤقت الرئيس وقع ،2013 نوفمبر 24 في  في الحق تنظيم بشأن» 2013 لعام 107 رقم القانون منصور عدليسابقا
 تعريف على 4 المادة تحتوي التجمع. حرية في الحق بشدة يقيدوالذي  32،«السلمية والتظاهرات والمواكب العامة االجتماعات

 :فضفاض للمظاهرة

 على عددهم يزيد عام طريق أو مكان يف لهم مسيرة أو ألفراد ثابت تجمع كل يه المظاهرة
 33السياسية. احتجاجاتهم أو مطالبهم أو آرائهم عن سلمياً  التعبير بقصد عشرة،

في ساحاتها أو في  أو العبادة أماكن في (…) سياسية ألغراضاالجتماع العام »تنظيم  التحديد وجه على 5 المادة تحظر
 األحزاب بعض بين الوثيق االرتباط إلى بالنظر خاصة ،يلتمييزعرضة للتطبيق ا المادة هذه أن الواضح منو 34.«ملحقاتها
 مصر. في الدينية والجماعات السياسية
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حاضرا ًزالماماض

 األقصى الحد المادة،هذه  بموجب عام. اجتماع أومظاهرة  أيإجراء  أو تنظيم في الراغبين على قيوداً  8 المادة تفرضكذلك 
 وتنص ساعة. 24 عن تزيديجب أن  ال التي االنتخابية االجتماعات استثناءمع  يوماً، 15 العام االجتماع أو االحتجاج لمدة

 أو االجتماع بدء من األقل على عمل أيام ثالثة قبل الشرطة مركز إلى كتابي إخطار تقديم الضروري من أنه على المادة
 ،امنه والغرضالمظاهرة  أو العام االجتماع موضوع ذلك في بما مفصلة، معلوماتتزويد الشرطة ب يجبكما  .المظاهرة

 35«.محل إقامتهم ووسائل االتصال بهم» ذلك في بما ،المظاهرة أو لالجتماع المنظمةالجهة  أو األفراد وأسماء

المظاهرة في حال الحصول  أو العام االجتماع ينقل أو يعلق أويمنع  مرسوم إصدار الداخلية لوزير يجوز ،10 المادة بموجبو
أن تفض  األمن قواتل أن على 11 المادة تنصبينما  36،السالم أو ألمنتشير إلى إمكانية اإلخالل با «معلومات جدية»على 

 عنعن الطابع السلمي للتعبير  نيالمشاركخروج »االجتماع العام أو تفّرق المظاهرة وتقبض على المتهمين في حال 
 ،لتفريقها أو بالقوةوالمظاهرات  العامة االجتماعاتلمنع  ، سواءللسلطات الممنوحة الواسعةالصالحيات  هذهإن  37«.الرأي
 إمكانيةيفتح الباب على  مما وسلمية،مظاهرات قد تكون في الواقع قانونية  أية دون سلطة تقديرية للحيلول المسؤولين تعطي

 التمييزي. التطبيق

 لتنفيذه، أمني أو قانوني إجراء 37,000 حوالي اتخاذ تم ،2013 لعام 107 رقم القانون سن أعقبت التي الثالثالسنوات  خالل
 المنظمة قدمت ،2015 يناير 13 في 38واستجواب.احتجاز  حالة 0003,و اعتقال حالة 00019, من أكثر عن اإلبالغ وتم

 ،2013 لعام 107 رقم القانون بموجب احتجازهم تم شخص 200 أسماء تضم السيسي للرئيس قائمة اإلنسان لحقوق المصرية
 وعين والقاهرة األزهر جامعاتمن  طالب مجموعة على حكمصدر  أسبوعين،ذلك ب قبلو 39.عنهمإلصدار عفو  طلب مع

 107 رقم القانونالتي يمنحها  القانونية الصالحيات بمقتضى نصر مدينة فيمظاهرات  بسبب سنوات لثالث بالسجن شمس
 2013.40 لعام

 107 رقم القانون بشأن الدولي القلقعن  2015 عام في اإلنسان حقوق عن المدافعين بحالة المعني الخاص المقررأعرب 
 متظاهرينإصدار أحكام بحق و معاملة وسوء تعسفي اعتقال حاالت عن أسفر القانونهذا  إنفاذ بأن أفادحيث  ،2013 لعام

 أنه: الخاص المقررأشار  41.القانونيةحرمانهم من الحق في المعاملة وفقاً لألصول  عن فضالً  سلميين،

 بشدة يقيد الذيو القانون، هذا بموجب الصادرة متناسبةال غير العقوبات إزاء بالغ قلق يساوره
 42.البالد في اإلنسان حقوق عن المدافعين عمل على وخيمة آثاروله  التجمع حرية في الحق

 أبريل 30 وفي 43،دستورية غير أنها أساس على القانون من 10 المادة العليا الدستورية المحكمة ألغت دستوري، طعن بعد
 مسار تغيير أونقل موقع  أو تعليق قبل قضائية موافقة على الحصول الداخلية وزير على يتعينصار  بحيث اتعديله تم 2017

  رقم القانون من 3أن السلطة غير المقيدة لمنع المظاهرات لم تعد منوطة بوزير الداخلية، إال أن الفصل  رغمو 44.المظاهرة
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41Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights defenders, Michel Human Rights Council,  

Forst: Addendum, UN Doc. A/HRC/28/63/Add.1, 2015, available at: 
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Defenders/A-HRC-28-63-Add-1.pdf. 
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 استمرار أن من قلقهم عن المعلقون أعربوقد  سارياً. يزال ال القانونخرق  على عقوبات فرضي الذي 2013 لعام 107
 45.«المتظاهرينواعتقال  مضايقة في باالستمرار» األمن لقوات يسمح األحكام هذه تطبيق

 قوانين تمس الحق في حرية تكوين الجمعيات
 والمؤسسات الجمعيات قانون لمتطلبات تخضع مصر في العاملة الحكومية غير والمنظمات الجمعياتكانت  ،2017 عام حتى

 47.المدني المجتمع منظماتعمليات ل والحرية المساحة منيعطي درجة  الكبيرة،عيوبه  من الرغم على ،والذي كان 46األهلية،
 قوانينال اعتماد إلى كبير حد إلى رجعت متزايدة، ضغوطبدأت تتعرض في السنوات األخيرة ل الحكومية غير المنظماتإال أن 

 غير المنظماتعمل  ينظم جديد قانون اعتماد بصفة خاصة ذلك في بما الجمعيات، تكوينالتي تعيق بال مسّوغات الحق في 
 الحكومية.

بقصد ارتكاب عمل ضار » األجنبي التمويلأو تلقي  طلببشكل يجّرم  48العقوبات قانون من 78 المادة تعديل تم ،2014 عام
 الحكم هذا بموجب إدانتهم تثبت منوقد يواجه «. أو سالمة أراضيها باستقالل البالد أو وحدتهابمصلحة قومية أو المساس 

ً موظفتشمل  التي لقضايابل يجوز الحكم باإلعدام بالنسبة ل المؤبد؛ السجن ً حكومي ا واسعة  يةتقديرسلطة  التعديليمنح هذا  49.ا
ضمن « عمالً »قد يشكل  وكالهما والتجمع، التعبير حرية في الحق ناهيك عن الجمعيات، تكوين حرية من لحدتتيح للسلطات ا

والذي  – المنقحة المادة في عليه المنصوص الجمعيات تكوين حرية في الحق تقييد نطاق إن المادة.المقصود في  معنىال
 بكثير أوسعهو  – «أو سالمة أراضيها استقالل البالد أو وحدتهاأو  قوميةالمصلحة لل ةضار» تعتبرأي أعمال  علىينطبق 

 50.على أساسها الجمعيات تكوين حرية فيالتي يمكن تقييد الحق  للغاية المحدودةاألغراض الصارمة و من

 الفعلية السياسية آرائهم أساس على تمييزية بطريقة حكومية غير ومنظمات أفراد ضد 78 المادةوبعد تعديلها، جرى تطبيق 
بعد  الحكومية غير المنظمات قادة من عدد أصول السلطات جمدت ،2016 مارس في المثال، سبيل على المتصورة. أو

ً لأجنبي تمويلاتهامهم بتلقي  غير المسيّسة بوضوح كانت عرضة  المنظمات حتىبل  .78 لمادة، األمر الذي يشكل انتهاكا
 أطفال رعايةالملتزمة ب« بالدي»ي منظمة المشاركة ف ةالمؤسس حجازي، آية تبرئة تمت الخصوص، وجه على ؛للمالحقة

 78.51 المادةبموجب  اتهامهاسنتين في المعتقل دون محاكمة نتيجة  من أكثرقضاء  بعد 2017 أبريل في الشوارع،

 قانون»)العاملة في مجال العمل األهلي  تنظيم الجمعيات وغيرها من المؤسسات قانون سيسيال الرئيس وقع ،2017 مايو في
 مفوضيةذكرت  2013 مارسففي  صدوره:لفترة من الوقت سبقت  قلقمدعاة  للقانون المتوقع األثركان  52.(«الجمعيات

واجه  صدوره منذو 53.المدني المجتمع لمنظماتالمشروع  العمل لقمعالقانون المقترح  استخدامباإلمكان  أن اإلنسان حقوق
ً  حكومية غير منظماتمن قبل ثماني  ذلك في بما ،شديدة إدانة الجمعيات قانون  منظمة وصفتو 54.أصدرت ضده بياناً مشتركا

                                                 
45, 25 Daily News EgyptSheikh, S., “Parliament to start discussing amendments to Protest Law Sunday”, -El 

March 2017, available at: https://dailynewsegypt.com/2017/03/25/parliament-start-discussing-amendments-
protest-law-sunday/.  

 «.بشأن الجمعيات والمؤسسات األهلية» 2002لعام  84القانون رقم  46
47November 2018, , updated 12 Civic Freedom Monitor: EgyptProfit Law, -for-International Center for Not 

available at: http://www.icnl.org/research/monitor/egypt.html. 
 «.بشأن تعديل أحكام قانون العقوبات» 2014لعام  128المرسوم الرئاسي رقم  48
 . 78، المادة «حول قانون العقوبات» 1937لعام  58القانون رقم  49
وأن يكون  ،أي تقييد للحق في حرية تكوين الجمعيات أن ينص عليه القانونعلى ( أن 2)22المادة في اسية نص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسيي 50

 الصحة العامة أو اآلداب العامة أو حماية حقوق اآلخرينأو حماية النظام العام  وأاألمن القومي أو السالمة العامة لصيانة في مجتمع ديمقراطي  ضروريا  
 .لحد من الحق في حرية التعبير وحرية التجمع، على التواليلية امن العهد على أسس شبه متطابقة آل 21( و3)19مادتان تنص الكما . وحرياتهم

51Mada Mada Masr, “Aya Hegazy and Belady Foundation staff acquitted after more than 2 years in detention”,  
Masr, 16 April 2017, available at: https://www.madamasr.com/en/2017/04/16/news/u/aya-hegazy-and-belady-

foundation-staff-acquitted-after-more-than-2-years-in-detention/; Islam, S., “American charity worker in Egypt is 
acquitted after three years in jail”, Public Radio International, 17 April 2017, available at: 

https://www.pri.org/stories/2017-04-17/american-charity-worker-egypt-acquitted-after-three-years-jail. 
 بشأن الجمعيات والمؤسسات األخرى العاملة في مجال العمل األهلي. 2017لعام  70القانون رقم  52
53UN rights experts urge legislators to reject it”, 28  –OHCHR, “Egypt: NGO Bill infringes international standards  

March 2013, available at: 
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=13190&LangID=E  

، متاح على: 2017يونيو  2، هيومن رايتس ووتش، «صر: قانون جديد سيسحق المجتمع المدنيم»هيومن رايتس ووتش،  54
https://www.hrw.org/ar/news/2017/06/02/304553. 
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مصر في المساواة وعدم التمييز تحّدي :حاضرا ً زال ما ماض  

تنفيذي ملخص  حاضرا ًزالماماض  
مقدمة   حاضرا ًزالماماض

بالمساواة المتعلق القانوني اإلطار  حاضرا ًزالماماض   
المساواة وعدم التمييز أنماط حاضرا ًزالماماض

التوصيات حاضرا ًزالماماض
حاضرا ًزالماماض

 المعني الخاص المقررفيما أعرب  55،«بمثابة حكم باإلعدام على جماعات حقوق اإلنسان في البالد» بأنه القانون الدولية العفو
ً لكل من ا القانونمن خشيته من أن يشكل  اإلنسان حقوق عن المدافعين بحالة مصر  والتزامات المصري لدستورانتهاكا

 56.الدولية القانونية

 مجال في العمل القانون هذا ألحكام الخاضعة الكياناتغيرها من و للجمعياتيجوز  ال» أنه على القانون من 13 المادة تنص
 القومي ألمنبا ضري»أو « سياسيذي طابع »أي عمل  في االنخراط أو« األحزابيدخل في نطاق عمل  نشاط ممارسة أو

 األنشطة لتنظيم السبل أفضل حول دولي إجماع وجود عدم رغمو 57«.العامة الصحة أو العامة اآلداب أوالعام  النظام أوللبالد 
 التمييزي. لتطبيقا خطرينطوي وضوحاً على  13 للمادةالتعبير الفضفاض إال أن  58،والجمعيات للمنظمات السياسية

 إتاحة أو نشر وأ الرأي استطالعاتإجراءات » الحكومية غير المنظماتفتحظر على  القانون من (7)14 المادةأما 
 ماا له االنتخاباتمع اقتراب موعد  االقتراع بيانات نشر على اً قيودالقوانين التي تفرض  أن من الرغم علىو 59«.نتائجها
ً يبرره ً  مصدراً » توفر والتي ،االستطالع أشكال حظر شامل لجميعإال أن من شأن  60،ا أحيانا  الحق يقيدأن  61،«للمساءلة هاما

 بموجب هافرضب المسموح للقيودالصارمة  القائمة إلى بالرجوع تبريره يمكن الهو أمر و دون مسّوغات، التعبير حرية في
 والسياسية. المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد من (2)22 أو (3)19 المادة

 سلطة، والذي يتمتع بالحكومية غير األجنبية لمنظماتا عمل لتنظيم، يتم إنشاء الجهاز القومي القانون من 70 المادةوبمقتضى 
 :للبت في واسعة

وكافة صور وعمل ونشاط المنظمات األجنبية غير الحكومية في مصر، كل ما يتعلق بتأسيس 
التمويل األجنبي والحكومية وغير الحكومية داخل البالد، والجهات المؤسسات ها مع تعاون

 62.لجمعيات والمؤسسات األهلية المصريةل

]الجهاز القومي لتنظيم عمل  على عرضها قبل نتائجها عرض أو ةميدانياألبحاث ال إجراء» الجمعياتعلى  14 المادة تحظر
 األمنأو  الوطنيةيترتب عليها اإلخالل بالوحدة » أنشطة أي تحظر كما ،«وحيادها سالمتها من للتأكدالمنظمات األجنبية[ 

مما  الحكومية، غير المنظمات عمل على كبيرةللدولة سطوة  األحكام هذهتعطي «. العامةاآلداب  وأ العام النظام وأ القومي
المقرر الخاص وقد أعربت ميانا كياي،  الحكومية.ات السياس وانتقاد التغييرمناصرة  على الجماعات هذه قدرة علىيؤثر 

سلطة تقديرية واسعة من أجل »يمنح  التشريعخشيتها من من  عن ،المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات
 تشاركالتي  منظماتال وجود استمرار علىكبيراً  خطراً » يشكل قداألمر الذي  ،«راف عليهاأو اإلش الجمعياترصد أنشطة 

 63«.الدولة ديتهد أنها على إليها يُنظر أنشطة في

 إجراء أي تصحيحما يلزم نحو  اتخاذ»للجهاز القومي لتنظيم عمل المنظمات األجنبية  يحق القانون، من 26 المادة بموجبو
وال يتجاوز خمس سنوات من  سنة عن يقل ال ماإلى  للقانونمخالفة  ةأيوقد تفضي  64«.القانون حكامبالمخالفة أليقع  عمل أو

 65.السجن

 

                                                 
، متاح على 2017مايو  30، العفو الدولية، «الجمعيات األهلية يهدد بالقضاء على منظمات حقوق اإلنسانمصر: قانون »منظمة العفو الدولية،  55

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2017/05/egypt-ngo-law-threatens-to-annihilate-human-rights-groups. 
56on the situation of human rights defenders, Margaret  Report of the Special RapporteurHuman Rights Council,  

Sekaggya: Addendum, UN Doc. A/HRC/25/55/Add.3, 2014, Para 155. 
 .13، المادة 52انظر أعاله، الهامش  57
 .UN Doc، ماينا كياي، السلمي وفي تكوين الجمعياتالحق في حرية التجمع تقرير المقرر الخاص لألمم المتحدة المعني بالجمعية العامة لألمم المتحدة،  58

A/70/266 ،2015 47، الفقرة. 
 .(7)14، المادة 52انظر أعاله، الهامش  59
، UN Doc. A/HRC/26/30 ،2014، روفي حرية الرأي والتعبير، فرانك ال وحماية الحق بتعزيز تقرير المقرر الخاص المعني مجلس حقوق اإلنسان،  60

 .74-72الفقرات 
 .72، الفقرة المرجع السابق 61
 .70، المادة 52انظر أعاله، الهامش  62
، UN Doc. A/HRC/26/29، تقرير المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، ماينا كيايالجمعية العامة لألمم المتحدة،  63

 .58، الفقرة 2014أبريل  14
 .26، المادة 52انظر أعاله، الهامش  64
 .87، المادة 52انظر أعاله، الهامش  65
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 اإلرهاب مكافحة تشريعات

 الواردةالفضفاضة  حكاماأل تطبيق لحكومةون لمعارضأنهم  عتقديُ  ومن المتظاهرين حقوقمما يزيد التقييد المفروض على 
 67«رهابياإل عملال»تعرض النتقادات بسبب سعة نطاق تعريف  قانونال 66.اإلرهاب قانون مكافحة في 2015 قانون في

 :2 المادةالذي يتبناه والوارد في 

يقصد بالعمل اإلرهابي كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع في الداخل أو الخارج 
سالمة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر أو إيذاء بغرض اإلخالل بالنظام العام أو تعريض 

األفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم 
للخطر أو غيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون أو اإلضرار بالوحدة الوطنية 

القومي أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالموارد الطبيعية أو باآلثار أو  أو السالم االجتماعي أو األمن
باألموال أو بالمباني أو باألمالك العامة أو الخاصة أو احتاللها أو االستيالء عليها أو منع أو عرقلة 
السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور 

دة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية أو المنظمات العبا
والهيئات اإلقليمية والدولية في مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها أو 

 مقاومتها أو تعطيل تطبيق أي من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح.

 ضماناتالمساس ب إلى اإلرهاب بمكافحة المتعلقة األحكامتؤدي  أنخشيتها من  عن اإلنسان بحقوق المعنية اللجنة أعربت
الخاص  العهدبموجب  هأن لجنةال ذكرتكما  68.والتجمع الجمعيات وتكوين التعبير حرية في الحق ذلك في بما االتفاقية،

وإمكانية التنبؤ  واليقين الشرعية لمبادئأن يتمثل  رهابإ مكافحة قانونينبغي على أي  ،بالحقوق المدنية والسياسية
 ،فاإلشارات إلى، على سبيل المثال ال الحصر ،المعيارإلى هذا  اإلرهاب مكافحةقانون  من 2 المادةوال ترقى  69.والتناسب

في نطاقها  واضحة غير 70«العامة السلطاتعرقلة »و «العام بالنظام اإلخالل»و «المجتمع للخطرسالمة مصالح  تعريض»
 السياسية. أنشطتها أو معتقداتها بسببتستهدف فئات معينة  تمييزية وبطريقة فيتعسّ  بشكلوبالتالي قابلة للتطبيق 

د  اإلرهابمكافحة  قانون من 35 المادة وتحظر أو العمليات  إرهابية أعمالعن  بيانات ترويج أو عرض أوأو إذاعة  نشرتعمُّ
منع ومالية  بغرامةومن ينتهك هذا الحظر يُعاقَب  الدفاع. وزارة ة الصادرة عنالرسميالمرتبطة بمكافحتها بما يخالف البيانات 

 البرلمان أعرب ،2015 عام في 71.«إخالالً بأصول مهنته الجريمةوقعت  إذا» سنةال تزيد على  لمدة الصحافةمزاولة 
 نطاق اتساع أن إلى مشيراً  ،والفضفاض الغامض التعريف هذا عن الناجمة االستخدام إساءة احتمالمن  قلقه عن األوروبي
 أعمال ذلك في بماوهو بالتالي ذو أثر مثبط للتعبير والتظاهر المشروع  تمييزية، بطريقة تطبيقهإمكانية  يعني التعريف
 الصحفيين لمقاضاة اإلرهاب مكافحةقانون  متزايد نحو على المصرية السلطاتتستخدم  الحين ذلك ومنذ 72.دنيالم العصيان

 أدناه. مبين هو كما للحكومة، السلمي مانتقادهوالناقدين على  والناشطين

  

                                                 
 «.بشأن مكافحة اإلرهاب» 2015لعام  94القانون رقم  66
، متاح على 2015أغسطس  19، هيومن رايتس ووتش، «قانون مكافحة اإلرهاب يقضي على الحقوق األساسية :مصر»هيومن رايتس ووتش،  67

https://www.hrw.org/ar/news/2015/08/19/280313. 
 انظر مثال : 68

HRC, Concluding Observations: Bahrain, UN Doc. CCPR/C/BHR/CO/1, 26 July 2018, Para 28.  
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مصر في المساواة وعدم التمييز تحّدي :حاضرا ً زال ما ماض  

تنفيذي ملخص  حاضرا ًزالماماض  
مقدمة   حاضرا ًزالماماض

بالمساواة المتعلق القانوني اإلطار  حاضرا ًزالماماض   
المساواة وعدم التمييز أنماط حاضرا ًزالماماض

التوصيات حاضرا ًزالماماض
حاضرا ًزالماماض

التمييزي العنف
يظهر  مصر. في السياسي الرأي أساس على لتمييزحاالت ال األساسي النمطيمثل قمع المعارضة  أعاله، سبقت اإلشارة كما
مذكرة مشتركة إلى  في خطيرة. إصاباتللتظاهرات، والذي يسفر عن حدوث وفيات و العنيف القمع فيبأوضح حاالته  ذلك

 الحكومات ممارسة أن المصرية الحكومية غير المنظمات من عددذكرت  ،2014 عام في الشامل الدوري الستعراضا
 ممارسةب رغبوافي حال  جسيمة مخاطرلمواجهة  األفرادوضع يضطر فيه  إلى تأد» السابقة األربع السنوات اللخ المتعاقبة

 73«.حقهم في التجمع السلمي، بما في ذلك خطر القتل

 تقارير أفادتفقد  السلميين: المتظاهرين ضد القوة باستخدام والعسكرية األمنية القوات ردت ،2011 يناير 25 ثورةخالل 
نتيجة  2011 فبراير 11و يناير 25 بين الفترة في الحكومية المباني وحول العامة الميادين في قتيالً  846 عن يقل ال ماسقوط 

 من المفرطة القوة مااستخدمن  لنمط بدايةتلك  كانت 74.الدولة عن نيابة يعملونومدنيون  والجيش الشرطة نفذتها قتل عمليات
 قبل من التحرير ميدان في اعتصامات في انخرطوا الذين نيالمتظاهرفقد تم تفرق  السلمية:التظاهرات  لتفريق الدولة قبل

 75.األقل على واحد متظاهر، وفي عملية التفريق األخيرة سقط 2011 وأبريل 2011كل من مارس  في العسكرية القوات
ُ  األقل على متظاهراً  51قُتل  ،2011 وديسمبر نوفمبر فيو  سلمية،ال ظاهراتللت األمن قواتمهاجمة  بعد مئاتال صيبوأ

 اشتباكات وقعتكما  76«.كاملة أيام ستة لمدة عشوائيو مستمر بشكل للدموع المسيل الغازقنابل » الشرطةحيث أطلقت 
 من عدد مقتلأسفرت عن  2012 ونوفمبر 2012وأبريل ومايو  2012 فبراير في والمتظاهرين الجيش بينأخرى 

 000,2 من يقرب ما وأصابت متظاهراً  60 عن يقل ال ما الشرطة قتلت 2013 من األولى األشهر وخالل 77.المتظاهرين
ً  46وقد قُتل  وبورسعيد، واإلسماعيلية والسويس القاهرة في آخرين  78.وحدها بورسعيد في شخصا

 14 فيف .المتظاهرين ضد العنف تصعيدجرى  مرسي، الرئيساإلطاحة ب عن أسفرالذي  2013 يوليو في انقالب أعقاب في
ً  900 األمن قوات قتلت ،«رابعةمذبحة » باسم يعرف أصبح ماخالل  ،2013أغسطس  من المشاركين في  قلألا على شخصا

 المسلمين إلخوانوالواسع لمن القمع الكثيف  حملة» بأنه صفوُ  ما في ،القاهرةمدينة  في النهضةو العدوية رابعةاعتصامي 
 غيرالفتاكة  للقوة المسبوق غير المفرط االستخدام» هذاوقد أعقب  79.«السيسى لحكومة اإلسالميين غيروكذلك الناقدين 

 مناقشته تمت )الذي 2013 لعام 107 رقم القانونحيث تم اعتماد  التجمع، حرية في لحقضد ا ةتشريعيحملة « المشروعة
 المدافعين بحالة ةالمعني الخاص المقرر تأعرب البالد،في تقريرها عن أوضاع  ،2014 عام 80.أشهر بضعةذلك ب بعد أعاله(

 :عن اإلنسان حقوق عن

إزاء االستخدام المفرط للقوة من جانب الشرطة ضد المتظاهرين السلميين والمدافعين العميق  اقلقه
وصلتها تشعر بقلق خاص إزاء التقارير التي إنها عن حقوق اإلنسان، بما في ذلك النساء واألطفال. 

تعرب لمتظاهرين. كما بحق اعن عمليات قتل وإصابات خطيرة وأعمال التعذيب وتحرش جنسي 
 81.األمن لحماية المتظاهرينوعناصر الشرطة من جانب تدخل غياب أي زاء عن قلقها إ
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السنوية  ذكرىوال سيما على خلفية ال ،متظاهرين ضدغير القانوني والواسع النطاق  العنفأخرى من  حوادثأعقبت ذلك 
طالت  سلسلة إجراءات قمعية عنيفةضمن  الشرطةيد  علىمتظاهر  100 من أكثر قُتل 2014 يناير 25 يفف المصرية: لثورةل

ً  15 عن يقل القُتل ما  2015 يناير وفي 82،دبالالتظاهرات في مختلف أنحاء ال المتظاهرين  بين اشتباكات في شخصا
 المسيل الغاز باستخدام مصر أنحاء جميع فيتظاهرات جرت  بعنف األمن قواتفّرقت  ،2016 أبريل فيو 83.والشرطة

 84.للدموع

 ومحاكمةفعال بشأنه  تحقيقفي إجراء أي  الدولة فشلمع  السياسية المعارضة قمعفي  التمييزيالعنف  استخداملقد ترافق 
لم يجِر التحقيق مع أي » ،أشارت هيومن رايتس ووتش مؤخراً  كما 85.هلضحايا تعويضات تقديمكذلك في و عنه، لمسؤولينل

 فيو 86«.على ]مذبحة رابعة[ سنوات 5 نحومسؤول أو عنصر من قوات األمن أو تعرض للمالحقة القضائية بعد انقضاء 
 ضباط يمنح –بشأن معاملة كبار قادة القوات المسلحة  – الحكومة قدمته قانون على المصري البرلمان وافق ،2018 يوليو
 مرسي بالرئيس أطيححين ) 2013 يوليو بين واجباتهم أداء أثناء وهارتكب فعل أي بشأن القضائية المالحقة منحصانة  األمن

ً » القانون فإن األوسط، الشرقات لسياس التحرير معهدذكر  وكما 2016.87 ينايرو منصبه( من ً انتقائيّ  يفرض نوعا ً  ا  وتعسفيّا
ً «من العفو  العقاب من اإلفالت ثقافة»وُمشيعاً  (المدنيين والعسكريين من كل مقابل )فيالقوات المسلحة حصراً  أعضاء ، حاميا

 88«.بشأن بعض أخطر انتهاكات حقوق اإلنسان التي شهدتها البالد خالل الفترة االنتقالية الحديثة

على أساس تمييزي المعاملة وإساءة التعذيب
 ذلك في بما اإلنسان، حقوق معاهدات من العديد فيوهو يدر  89،به االلتزام ولالد جميع على مطلق حق التعذيب حظر إن

 القاسية العقوبة أو المعاملة ضروب من وغيره التعذيب مناهضة واتفاقية 90والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد
ً تعريفتقدم  التعذيب مناهضة اتفاقية من 1 المادة 91.المهينة أو الالإنسانية أو ً  يعتبر للتعذيب ا  :مرجعيا

بشخص ما بقصد الحصول  ، يلحق عمداً كان أم عقلياً  أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسدياً 
من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل 

أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث  ،ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث
ز أيا كان نوعه، أو عندما يلحق مثل هذا األلم أو العذاب ألي سبب من األسباب يقوم على التميي –

أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته 
الرسمية. وال يتضمن ذلك األلم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو المالزم لهذه العقوبات 

 92أو الذي يكون نتيجة عرضية لها.
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مصر في المساواة وعدم التمييز تحّدي :حاضرا ً زال ما ماض  

تنفيذي ملخص  حاضرا ًزالماماض  
مقدمة   حاضرا ًزالماماض

بالمساواة المتعلق القانوني اإلطار  حاضرا ًزالماماض   
المساواة وعدم التمييز أنماط حاضرا ًزالماماض

التوصيات حاضرا ًزالماماض
حاضرا ًزالماماض

 52 المادة تنص حين في ،51 المادة بموجب اإلنسان كرامة وحماية وضمان باحترام الدولةتلتزم  الدستور المصري،بحسب 
كل من يقبض  أن على الدستور من 55 المادة تنص كما 93«.التعذيب بجميع صوره وأشكاله جريمة ال تسقط بالتقادم» أن

وال « إكراههوال ترهيبه وال  تعذيبه» يجوز وال «كرامتهعليه  حفظتجب معاملته بما ي»عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته 
« ً ً  أوإيذاؤه بدنيا كل »يجّرم  العقوبات قانونأن  كما جريمة.مخالفة أي شيء من ذلك  أن على، كما تنص المادة «معنويا

من قبض على » أو (126 )المادة« عترافعلى اال حملهأمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه ل موميأو مستخدم ع موظف
ً و 94((.2)282 )المادة« عذبه بالتعذيبات البدنية أو قتلالب ههددو حق وجه دونب شخص  العقوبات، قانون من 63 للمادة وفقا

 95«.لتعذيبا باألوامر لتبرير التذرع يمكن ال»

 وال البالد، في اإلنسان لحقوق الدولي القانون التزامات معغير متوافق  التعذيب بشأن لمصر الوطني القانوني اإلطارإن 
على  أعالهوقانون العقوبات المناقش  الدستور أحكام من أيال تشتمل  التعذيب. مناهضة اتفاقية بموجبالناشئة  تلك سيما

ً  مصر التزامات مع يتوافق للتعذيب شامل تعريف  المادةمع أن  ذلك، على وعالوة التعذيب. مناهضة اتفاقية من 1 لمادةل وفقا
 العقوبات قانون من 126 المادةإال أنه بحسب  ،«بالتقادم تسقط ال جريمةالتعذيب بجمع صوره وأشكاله » أن على تنص 52

والعذاب  األلمعدم حظر إيقاع  أمور جملةبين  ما يعني اعتراف، على الحصول بهدف يرتكبحين  فقطمحظور  التعذيبفإن 
عالوة على ذلك  التعذيب. مناهضة اتفاقية من 1 المادةتشترط  ماك «هنوع اً كانأي التمييز على يقومألي سبب من األسباب »

المحتجزين  األفرادإمكانية استثناء  يعني ما، «‘المتهمين’بالضحايا  التعذيب تعريف»تقيّد  العقوبات قانون من 126 المادةفإن 
فهو ال يعترف  وبالتالي ،«البدنية اتالتعذيب» علىيقتصر  العقوبات قانون من (2)282 المادة فيكما أن الحظر  96تهم. دونب

 التعذيب مناهضة لجنة أوصت أن سبقلقد  .من اتفاقية مناهضة التعذيب 1 المادةبحسب  شديدالعقلي ال عذابال أو األلمبحظر 
ً  تتبنى بأنمصر  ً  يتوافق» للتعذيب تعريفا  97التعذيب. مناهضة اتفاقية من (1)1 المادة في لواردا التعريف مع «تماما

 المعارضينالمتظاهرين  تعذيبانتشرت عدة تقارير حول  المصرية، الثورة أعقاب وفي أثناءللمعارضين  العنيف القمع خالل
 الذين المتظاهرين من عدد حاالت 2011 فبراير فينُشر  ووتش رايتس هيومنمن  تقريروقد وثّق  98االعتقال. مراكز في

ذوهم وأخ الجيش ضباط معليه قبضالذين  الضحايا أحد .2011 يناير 28 فياعتقالهم  بعد الجيش قبل من لتعذيب تعرضوا
 :ة مجاورة وصف التعذيب الذي تعرض له بالقولعسكرينقطة  إلى

. للتحقيقثم أمروني بالجلوس ، وصوليبمجرد  ضرباً  انهالوا عليّ . ةجهنمي (…)ت المعاملة كان
يرتدون  جميعاً يمّر، وكانوا جندي أيّ من الجنود يضربونني. مجموعة خلف ظهري وبدأ  يديّ كبّلوا 

. قالوا إننا أساليب تعذيب رهيبةاً عسكرياً، كان يوّجه اإلهانات والتهديدات ويمارس ضدي زي
وبعض ، تعرضت للصفع والركل. دناوإننا ندمر بلمجدية الغير تلك التظاهرات كل بالجيش نتعب 

 99.بنادقالبالعصي وأعقاب رؤسائهم ضربوني 

  

                                                 
Torture, 2005, pp. 5–6; Lasson, K., “Torture, Truth Serum, and Ticking Bombs: Toward a Pragmatic Perspective 

on Coercive Interrogation”, Loyola University Chicago Law Journal, Vol. 39, 2008, p. 334. 
9352.-Constitution of the Arab Republic of Egypt 2014, Articles 51  
 (.2)282و 126المادة ، 49انظر أعاله، الهامش  94
 .63 المرجع السابق، المادة 95
، متاح على 57، ص2017، التعذيب واألمن الوطني في مصر تحت حكم السيسي :هنا نفعل أشياء ال تُصّدقهيومن رايتس ووتش،  96

https://www.hrw.org/ar/report/2017/09/05/308495. 
97, UN Doc. CAT/C/CR/29/4, 23 Concluding Observations: EgyptCommittee against Torture (CAT Committee),  

December 2002, Para E(b). 
والعقوبات على أعمال طلبت من مصر تقديم معلومات مفصلة عن األحكام الجنائية المطبقة وقضايا من القائمة  2010أصدرت لجنة مناهضة التعذيب عام 

 :الحقا   دوريا   أي رد على قائمة القضايا، ولم تقدم تقريرا  أبدا  لم تقدم إال أن مصر باعتماد تعريف شامل للتعذيب. المتعلقة لتوصيتها السابقة  التعذيب وفقا  
CAT Committee, List of issues prior to the submission of the fifth periodic report of Egypt, UN Doc. 

CAT/C/EGY/Q/5, 13 July 2010, Para 1. 
 .6، ص73 انظر أعاله، الهامش؛ 2، ص75 انظر أعاله، الهامش 98
99, 8 Human Rights Watch”, yHuman Rights Watch, “Egypt: Statements From Protesters Detained by Arm 

February 2011, available at: https://www.hrw.org/news/2011/02/08/egypt-statements-protesters-detained-army. 
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 في للتعذيب منهجيال ستخدامنظرت فيه في االدعاءات المتعلقة باال تقريراً مناهضة التعذيب  لجنة أصدرت ،2017 مايو في
ما ال يقل  تضمنتبالغات قدمتها مؤسسة الكرامة، وهي منظمة غير حكومية،  على، وذلك بناء 2015و 2012 بين مصر
 المنظماتالمتاحة من قبل  تقاريرال أن اللجنةوقد ذكرت  100عن التعذيب ووصفاً لعدة أحداث جماهيرية. فرديادعاء  146عن 
 معاقبة ألغراضمصريين والسجون ال الشرطةيتم على أيدي المسؤولين العسكريين ومسؤولي » التعذيب أن إلى تشير

التي قامت بها السلطات  االعتقالعمليات  في كبيرةال زيادةقد يّسرتها ال التعذيبممارسة  أن اللجنةكما أشارت  ؛«المتظاهرين
 جميع في اللجنة نظرت أن وبعد 101رسمية.وكذلك ممارسة احتجاز المتظاهرين في أماكن احتجاز غير  2013منذ يوليو 

 102«.مصر في منهجية ممارسة التعذيبوهو أن  منه مفر ال استنتاج» إلى توصلت عليهاالمعروضة  األدلة

تحت حكم  مصر في الوطني واألمن التعذيب» حول تقريراً  ووتش رايتس هيومن نشرت ،2017 عام من الحق وقت في
 103بهم. المشتبهالمعارضين  ضد« االنتهاكاتسلسلة إجراءات متكاملة الرتكاب »وصفه بأنه  ما عن كشف والذي ،«السيسي

 الضرببشكل روتيني بأساليب تشمل  السياسيينوقطاع األمن الوطني يعذبون المعارضين  الشرطةضباط  أن التقريروجد 
وكالء  قاموا بإبالغ مقابالت معهم أجريت الذينالمعتقلين  غالبية أن التقريركما أفاد  104واالغتصاب.ء كهرباوالصعق بال

 وفي 105«.على أن هؤالء اتخذوا أي إجراء للتحقيق في ادعاءاتهم لم يشهدوا دليالً » هملكن للتعذيب،النيابة العامة بتعرضهم 
مركز  غالقإ ذلك في بما التعذيب، ومكافحة االنتهاكات هذه لفضحالرامية  جهودإلى تقويض ال السلطاتعمدت  نفسه، الوقت

 106أدناه. سيرد كما والتعذيب، العنف ضحايا لتأهيل نديمال

 2016 مايو فيجرت  التيالقضايا الخطيرة  إحدى فيف .اتالمحاكمأثناء  التعذيب طريق عن المنتزعة االعترافاتوال تُستبعد 
 اإلخوان جماعة إلى االنتماء شملت بجرائم إدانتهمبعد  باإلعدام مدنيين ثمانية على حكمت عسكرية محكمة نذكرت تقارير أ

 15 للمادة صريحة مخالفةإن هذا يمثل  107التعذيب. طريق عن عليها الحصول تم اعترافات على االعتمادوذلك ب المسلمين،
ستشهاد بأية أقوال يثبت أنه تم اإلدالء بها عدم اال» األطراف لدولضمان ا علىتنص  التيو ،من اتفاقية مناهضة التعذيب

 «.نتيجة للتعذيب

ي وانتهاكات الحق في المحاكمة العادلةاالحتجاز التعسف
 ً على وجه الخصوص يجري استهداف  108حالياً.المعتقلين  السلميين المعارضين آالف عشراتثمة  ووتش، رايتس لهيومن وفقا

 األفراد منالمسلمين، حيث تتم إحالة الكثير  اإلخوان جماعةصلتهم ب في يشتبهالذين  فراداألويين حقوقوالنشطاء ال الصحفيين
 109.اإلرهاب مكافحة قانونب عمالً  باإلرهاب تتعلق بتهم لحكومةل ،تهممعارض أو ،يالسلم انتقادهمإلى القضاء فيما يتعلق ب
صحفياً  24وتفيد تقارير سجن  110«.في العالم لصحافيينا سجون أكبرأحد » بأنها مصر حدود بالوقد وصفت مراسلون 

 111.المسجونين الصحفيين عددمن حيث  تركياما يجعل مصر ثاني دولة في العالم بعد  ،2018 عامخالل 

  

                                                 
، UN Doc. A/72/44, 2017، تقرير لجنة مناهضة التعذيب )الدورات الثامنة والخمسون والتاسعة والخمسون والستون(لجنة مناهضة التعذيب،  100

 خامسا .
 .66الفقرة  المرجع السابق، 101
 .69 ، الفقرةالمرجع السابق 102
 .1، ص96انظر أعاله، الهامش  103
 .3-4، صالمرجع السابق 104
 .4المرجع السابق، ص 105
 .6المرجع السابق، ص 106
107, 2017, available at: Freedom in the World 2017: EgyptFreedom House,  

https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2017/egypt. 
 .2018، هيومن رايتس ووتش، أبريل 5انظر أعاله، الهامش  108
 .Human Rights Watch, July 2018 ,5انظر أعاله، الهامش  109
110018, available at: , 2Egypt: One of the world’s biggest prisons for journalistsReporters Without Borders,  
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مصر في المساواة وعدم التمييز تحّدي :حاضرا ً زال ما ماض  

تنفيذي ملخص  حاضرا ًزالماماض  
مقدمة   حاضرا ًزالماماض

بالمساواة المتعلق القانوني اإلطار  حاضرا ًزالماماض   
المساواة وعدم التمييز أنماط حاضرا ًزالماماض

التوصيات حاضرا ًزالماماض
حاضرا ًزالماماض

 والمعارضين المعارضة نشطاءالقمعية ضد  حملتها السلطات كثفت ،2018 عام الرئاسية االنتخابات سبقت التي الفترة فيو
ً  36 اعتقال الدولية العفو منظمة أفادت ،2017 مايو في السياسيين.  من كثيروتشير التقارير إلى أنه في  ؛األقل على شخصا

 أن الداخلية وزارة أعلنت رسمي بيان فيو 112نترنت.إلا علىعن االنتخابات نشروها  تعليقاتكان ذلك بسبب  الحاالت هذه
ً  40وتكنولوجيا المعلومات ضبط  االتصاالتقطاع نظم   وإهانة االجتماعي التواصل وسائل عبر الحكومة انتقادبتهمة  شخصا

 واألحزاب الجماعات أعضاء استهدفت غارات سلسلة األمن قوات نفذت كما 113العام. السلمالجمهورية واإلخالل ب رئيس
 114اإلسكندرية. محافظة في نشطاء خمسة منازل وداهمت السياسية،

 علي، خالد فقد تم القبض على السيسي. الرئيس ضد الترشح نيتهم أعلنوا الذين المرشحينالقمعية لتشمل  الحملة هذه امتدت
من الواضح »كان  الدولية العفو منظمةوبحسب تعبير  ،«خدش الحياء العام» بتهمة 2017 مايو في محتمل،ال رئاسيال منافسال

 للرئاسة، خراآل محتملال مرشحال عنان، سامي على القبض تم 2018 عام يناير فيو 115.وراء اعتقاله «ةسياسي دوافعأن هناك 
 116.الرئاسية االنتخاباتبعدما أنه سيخوض  «العسكرية الخدمة قوانينل ةالجسيمالمخالفة » بتهمة

األمم المتحدة  مفوضيةالحظت  ،2018 يونيو فيف الرئاسية. االنتخابات في السيسي الرئيس فوز بعد الحملة هذهتواصلت 
فمن المعتقلين فقط  :يينمصر وصحفيين نشطاءبحق  األخيرة اتواالحتجازت االعتقاال موجة بقلقلحقوق اإلنسان 

 كاذبة(،أخبار  نشربو« إرهابية منظمة»بعضوية في  متهمال) عباس وائل البارز والمدون الصحفي 2018 مايو في
 شاديو (المشروع غير لتظاهرالمتهم بالتحريض على ا) محمدين هيثم والمحامي المدني المجتمعفي  ناشطوال

وقد أشارت  117الشرطة(. بإهانة )المتهم زيد أبو شادي والكوميدي كاذبة(أخبار  نشرب تهمةال) حرب الغزالي
 118«.مصر في مزمنة مشكلة أصبح» التعسفي االعتقالإلى أن  المفوضية

ً انتهاكاألمر الذي يشكل  االحتياطي، الحبس في المحتجزين األشخاص عددب يتعلق آخر قلق ثمة الدولي  العهدمن  14 للمادة ا
 مستقلةو مختصة محكمةلكل متهم النظر المنصف والعلني في قضيته من قبل  تكفل التيالخاص بالحقوق المدنية والسياسية و

تتيح  التي الظروفتحدد  الجنائية اإلجراءات قانون من 134 المادة«. له مبرر ال تأخير دون»يحاَكم  أنوتكفل له  ،وحيادية
أو الخشية من  الخشية من هروب المتهم؛أو في حال  ؛تلبسحالة إذا كانت الجريمة في  :للقاضي فرض حبس احتياطي

معّرفة  المعلقين،، بحسب أحد الظروف هذه 119العام. النظامو باألمنلتوقي اإلخالل بالجسيم  أو التحقيق؛اإلضرار بمصلحة 
 120«.هاطبيقمتسعاً من الحرية في ت» القضاةعلى نحو فضفاض ويعطي 

حيث  مصر، فيالحبس االحتياطي القانوني  مدةتضع حداً ل الجنائية اإلجراءات قانون من 143 المادةكانت  ،2013 عام قبل
 بالنسبة نيسنت أو الجسيمة، للجرائم بالنسبة شهراً  18 أو البسيطة، للمخالفات بالنسبة أشهر 6 ذلك يتجاوزنصت على أال 

 الحاالت في لقاضيأصبح بإمكان ا ،2013 عام القانون تغيير بعد الحياة. مدى السجن أو اإلعدام عقوبة تحمل التي للجرائم
  121يوماً. 45 تبلغ متجددة لفتراتحبس بال يأمر أن الحياة مدى السجن أو اإلعدام عقوبة األفراد فيها يواجه التي

  

                                                 
، متاح 2017مايو  24، العفو الدولية، «مصر: المرشح الرئاسي السابق خالد علي يواجه المحاكمة وسط حملة ضد نشطاء سياسيين»منظمة العفو الدولية،  112

-https://www.amnesty.org/ar/press-releases/2017/05/egypt-former-presidential-candidate-khaled-ali-facingعلى: 
trial-amid-crackdown-on-political-activists. 

، متاح على: 2017مايو  22، مدى مصر، «حملة اعتقال النشطاء تستمر.. والنيابة تستدعي خالد علي للتحقيق»محيي، م.،  113
https://madamasr.com/ar/2017/05/21/feature/تس-والنيابة-تستمر-النشطاء-اعتقال-سياسة/حملة. 
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 .112انظر أعاله، الهامش  115
116, 23 January BBC NewsBBC News, “Egypt election: Retired general and candidate Sami Anan arrested”,  

2018, available at: http://www.bbc.com/news/world-middle-east-42795008. 
117OHCHR, “Press briefing note on Egypt, United States and Ethiopia”, 5 June 2018, available at:  

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23174&LangID=E. 
 .المرجع السابق 118
 .134، المادة «بشأن قانون اإلجراءات الجنائية» 1950لعام  150رقم  القانون 119
120, 2017, p. 14, The Role of the Public Prosecution in Egypt’s RepressionProject on Middle East Democracy,  

available at: https://pomed.org/wp-content/uploads/2016/11/POMEDAnsaryEgyptReport.pdf. 
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 التحايلسّهلت  القانون، من 134 المادة في عليها المنصوصالعريضة  الشروط جانب إلى التعديل،هذا  أن علىوثمة أدلة 
 الشخصية للحقوق المصرية المبادرةوبحسب  :ينتظر فيها األفراد صدور الحكم التي الحاالت في االحتياطي الحبس سقف على
 منتقارير فإن وكالء النيابة العامة أبقوا أكثر ووفقاً ل 122«.السياسي للعقاب أداة» صبحاالحتياطي أالحبس  نفإ 2016 عام

ومن هؤالء  123الجنائية. اإلجراءات لقانون انتهاك في عامين،تجاوزت ال لمهلةمحتجزين على ذمة المحاكمة  شخص 1400
ً  )المعروف زيد أبو محمود الصحفيالمحتجزين المصور   2013 أغسطس 14 فياعتُقل عليه  الذيو (،شوكان باسم أيضا

للتنمية  مدى مؤسسة مدير جعفر، هشام والصحفي 124رابعة،مذبحة  سياق في األمن قوات قبل من القوة استخدامته لتغطي
 125«.إرهابية جماعة» إلى االنتماء بتهمة 2015 أكتوبر 21 فياعتُقل  الذيو ،اإلعالمية

 واالستثنائية العسكرية المحاكم استخدام

أنه و «وحيادية مستقلة محاكم هااعتبار يمكن ال»العسكرية  المحاكم أن التعسفي االحتجازمسأألة ب المعني العامل الفريق ذكر
ذكرت لجنة  13 رقم العام تعليقها وفي 126.«يواجهونها التي التهم كانت مهما المدنيين، محاكمة صالحية» ال يجوز أن تمتلك

ً  توفر ظروف في جريت وأن جداً ة استثنائي كونت أن» عسكرية محاكم أمام المدنيين محاكمةعلى  أنحقوق اإلنسان   كل فعليا
 على تنص التيو المصري، الدستور من 204 المادة في مكفول المبدأ هذا 127.«14 مادةال في عليها المنصوص الضمانات

ً  محددة ظروف في إال العسكريالقضاء  أماميجوز محاكمة مدني  ال أنه مثالً االعتداء المباشر على  ذلك في بما ،تحديداً ضيقا
 العسكرية. المنشآت

الذي وّسع نطاق اختصاص و 0142،128 لعام 136 رقم الجمهوري القرار 2014أكتوبر  27إال أن الرئيس السيسي أصدر في 
 في نوقش كما 129«.الحيوية» العامةالمنشآت الحكومية و ضد جرائم بارتكاب المتهمين المدنيينليشمل  العسكرية المحاكم
 الحكومية المبانيالعامة ك ممتلكاتال أوالمنشآت  فيجرت  جرائم أيةصالحية محاكمة  العسكرية لمحاكميعطي ذلك ا ،2 الجزء

ُ  وقد 130العامة. والجامعات  ،التظاهرات في المزعوم بدورهم تتعلق جرائمب المتهمين األفراد إلحالةهذا القرار  خدماست
 المحاكم أن ووتش رايتس هيومن ذكرت ،2016 أبريل في 131عسكرية. محاكم إلى ،اتالطرق وإغالق العنف على التحريضك

 بالمشاركة منهمأفادت تقارير اتهام عدد كبير  حيث ،2014 أكتوبر منذ مصري مدني 7,420 قاضت ما ال يقل عن العسكرية
  محكمة حكمت ،2018 مايو فيو 132.مناصرتها أو المسلمين اإلخوان جماعة فيبالعضوية  أومشروعة  غيرتظاهرات  في

  

                                                 
122Egyptian Initiative for Personal Rights, “The New Emergency Law: Endless Pretrial Detention as Political  

Punishment At least 1,464 people in Four Governorates Held in Pretrial Detention Longer than the Two Year 
Legal Limit”, 10 May 2016, available at: https://eipr.org/en/press/2016/05/replacement-emergency-law-pretrial-

detention-political-punishment. 
 .14، ص120انظر أعاله، الهامش  123
124sixth -Opinions adopted by the Working Group on Arbitrary Detention at its seventyHuman Rights Council,  

session, 22-26 August 2016 – Opinion No. 41/2016 concerning Mahmoud Abdel Shakour Abou Zeid Attitallah 
(Egypt), UN Doc. A/HRC/WGAD/2016/41, 2016. 

 .7 انظر أعاله، الهامش 125
126Opinions Adopted by the Working Group on Arbitrary Detention: Opinion No. 27/2008 Human Rights Council,  

(Egypt), UN Doc. A/HRC/13/30/Add.1, 2010, p. 47, Para 40.  
127, 13 April 1984, Para 4.General Comment No. 13: Article 14 (Administration of Justice)HRC,   
 «.العامة والحيويةالمنشآت بشأن تأمين وحماية » 2014لعام  136المرسوم الرئاسي رقم  128
129Sadek, G., “Egypt: Decree Allowing Armed Forces to Assist Law Enforcement Agencies in Protecting  

Government and Public Facilities”, Global Legal Monitor, 6 November 2014, available at: 
http://www.loc.gov/law/foreign-news/article/egypt-decree-allowing-armed-forces-to-assist-law-enforcement-

agencies-in-protecting-government-and-public-facilities/. 
130Egypt’s Judiciary: A Tool of Repression Lack of Effective Guarantees of International Commission of Jurists,  

Independence and Accountability, 2016, p. 136, available at: https://www.icj.org/wp-
content/uploads/2016/10/Egypt-Tool-of-repression-Publications-Reports-Thematic-reports-2016-ENG-1.pdf. 

، متاح على: 2014ديسمبر  18، هيومن رايتس ووتش، «مصر: تصاعد في المحاكمات العسكرية»هيومن رايتس ووتش،  131
https://www.hrw.org/ar/news/2014/12/18/265654. 

، متاح على: 2016أبريل  13 هيومن رايتس ووتش،، «مدني في محاكم عسكرية مصرية 7400محاكمة »هيومن رايتس ووتش،  132
https://www.hrw.org/ar/news/2016/04/13/288747. 
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« كاذبة أخبار» نشر بتهمة سنوات 10 بالسجن –اإلسكندراني  إسماعيل – بارز مصري صحفي على القاهرة في عسكرية
 133المسلمين(. )اإلخوان محظورةلمنظمة  واالنضمام

 134الطوارئ. حالةبموجب  – «طوارئ الدولةأمن  محاكم»يتمثل في  –  آخرمواز   قضائييعمل نظام  ،2017 عام أواخر منذو
؛ طوارئ الدولة أمن محاكم إنشاءب 135(«الطوارئ قانون») 1958 لعام 162 رقم القانونيسمح  ،2 الجزء في نوقش كما

عليها  شرفيو العادي القضاء عن مستقلة العسكري، القضاء غرار علىوتكون،  الطوارئ أوقاتوهذه المحاكم تعمل في 
مرسوماً أعاد لمحاكم أمن الدولة طوارئ  مصر وزراء رئيس أصدر ،2017 أكتوبر في 136.مباشرة للحكومة التنفيذيالذراع 

 اإلرهاب مكافحة وقانون 2013 عام 107 رقم للقانون المزعومة االنتهاكاتبشأن  ذلك في بما ،صالحية محاكمة المتهمين
 منمجموعة  ذلك في بما السلميين، النشطاء منالمحاكم لمالحقة عدد  هذه استخداموقد جرى  137.األخرى القوانين منوعدد 

 138(.للمزيد 4.3القسم  )انظر ةمرخص غيرتظاهرة  في مشاركتهم بسبب اعتُقلوا الذين النوبيين يينحقوقال نشطاءال

 

 جزيرتي تيران وصنافير احتجاجاتاعتقال المتظاهرين: 

 السلطات اعتقلتهم الذين األفراد من عدد إلى الباحثون تحدث التقرير، هذاأثناء إعداد  الميداني البحث مرحلةخالل 
 مضيق في الجزر هذه تقع .2016 أبريل في وصنافير تيران تيريبجز المتعلقة االحتجاجات في ملمشاركته

ً استراتيجيمائي مهم  امتداد وهو – تيران  موضعوقد كانتا  – األحمر البحر إلى للوصول إسرائيل تستخدمه ا
فيهما  تتمركز مصرية قواتإال أن  بالسكان، مأهولة غير تينريالجز ومع أن 139السعودية.و مصر بين قديم نزاع
 أبريل في 1957.140 عاممنذ  يرتينالجزعلى  يةمصرال سيادةبمناكفة ال السعوديةوقد بدأت  ؛1950 عام منذ

 السيادية السيطرة عنتنازل فيه  سلمانالملك  السعوديالعاهل  مع اتفاق إلى السيسي الرئيس توصل ،2016
 «يبيع» السيسي أنناقدون  زعم حيث جماهيرية، احتجاجات إلىذلك  أدى السعودية.لصالح  تينريالجز على
 مليارات قيمتها تبلغتنموية  اتفاقياتعدة  على وقعقد  سلمان الملكوكان  سعودية،ال مساعداتال مقابل تينريالجز

 2016.141 أبريل في لمصر زيارته خالل الدوالرات

ُ  الذي أحدأوضح  أمني كان يقبع فيه  معسكر إلى اقتيد هأن 2016 أبريل احتجاجات فيإثر مشاركتهم  واقلاعت
 االحتياطي الحبسبقي في  حيث القاهرة، في النهضة سجن إلى هنقلتم  ذلك وبعد .معتقل آخر 400-350حوالي 
 يلي: ما أوضحسبب هذه المعاملة من وجهة نظره  عن ُسئل وعندما سراحه.إطالق  قبل أشهرلعدة 

فهم أن ت )…(. قبض إذا لم يكن مع النظامسيتم الكل من يتظاهر إرسال رسالة إلى أي مواطن أو سياسي أن 
يعبر عن رأي مختلف أو كل من  )…(. كالقبض عليوال بد من سبب المتاعب تقد ك القانون أو الدستور يعني أن

 142.يجرؤ على التفكير يتم القبض عليهحتى 

  

                                                 
133Committee Committee to Protect Journalists, “Military court in Egypt sentences journalist to 10 years in jail”,  

to Protect Journalists, 22 May 2018, available at: https://cpj.org/2018/05/military-court-in-egypt-sentences-
journalist-to-10.php. 

 .2018، يوليو 5انظر أعاله، الهامش  134
 «.بشأن حالة الطوارئ» 1958لعام  162القانون رقم  135
 .147، ص130انظر أعاله، الهامش  136
 2015لعام  94؛ القانون رقم «التجمعقانون » 1914لعام  10القانون رقم ؛ «التظاهرقانون » 2013لعام  107شمل قرار رئيس الوزراء: القانون رقم  137

قانون األسلحة » 1954لعام  394؛ القانون رقم «عتداء على حرية العمل وتخريب المنشآتالريم اتج» 2011لعام  34؛ القانون رقم «قانون مكافحة اإلرهاب»
كما شمل الجرائم المتعلقة باإلرهاب وانتهاكات األمن القومي والترهيب والتشويش ومنع النقل . «قانون حرية العبادة» 2008 لعام 113؛ القانون رقم «والذخيرة

 وجرائم معينة في قانون العقوبات والجرائم المخالفة لقوانين التسعير واإلمداد.
 .2018، هيومن رايتس ووتش، يوليو 5 انظر أعاله، الهامش 138
139, Tiran and Sanafir: Developments, Dynamics, and Implicationsute for Middle East Policy, The Tahir Instit 

August 2017, p. 8, available at: https://timep.org/wp-content/uploads/2017/08/Tiran-and-Sanafir-Developments-
Dynamics-and-Implications-web.pdf; BBC News, “Egypt’s parliament approves islands deal to Saudi Arabia”, 

BBC News, 14 June 2017, available at: https://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-40278568. 
 .8، صThe Tahir Institute for Middle East Policy، المرجع السابق 140
 .BBC News، 139 انظر أعاله، الهامش. والمرجع السابق 141
 .14مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية أ 142
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 إلى واقتياده عليه القبض تم أنهوصنافير  تيرانالتنازل عن  ضد االحتجاجات في شاركوأوضح شخص آخر 
 أمور، جملةواتهامه، بين  المحكمة إلىإحالته  قبل ،وهو معصوب العينين ومكبّل اليدين والقدمين القومي األمن

 النيابة أنهذا الشخص  وأوضح الدستور. تقويض على والعمل محظورةجماعة  إلى واالنضمام الرئيس إهانةب
بعد ذلك إلى  القضية نقل تمو .التهم الموجهة إليه إلثبات بوكفيس علىصوراً من مشاركات له  استخدمت العامة

 143محاكم أمن الدولة طوارئ.

 

التعبير حرية من التمييزي الحرمان
 المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد من 19و 2 المادة بموجب تمييز دون التعبير حرية في الحقبضمان  مصرتلتزم 

فيما  أعاله، مذكور هو كما والرأي الفكر حرية الدستور من 65 المادة، تكفل الدولية االلتزامات هذه جانب وإلى والسياسية.
 اإلعالم. بحرية تتعلق ضمانات 72و 71و 70 المواد توفر

 في اإلعالمأوضاع حرية  حدودبال  مراسلونوصفت  ،2018 عام فيف .إال أن حرية التعبير مقيّدة بشدّة من الناحية العملية
 فيو 144دولة. 180على مؤشر حرية الصحافة العالمي من أصل  161في المرتبة  مصروصنّفت  ،«للغاية مقلقةال»بـ البالد

حقوقية  منظمة وهي (،AFTE) والتعبير الفكر حريةذكرت مؤسسة  ،2017لعام  مصر في التعبير حريةحالة  عن تقريرها
 السيسي الرئيسوصول  منذ« الرأي عنالحر  التعبير أشكالكل  على لقضاءإلى ا)…( عمدت » المصرية الدولة أن ،مصرية

 145السلطة.إلى 

 450حجبت  الحكومة أنفقد أفادت مؤسسة حرية الفكر والتعبير  اإلنترنت. على التعبير حرية لقمع خاص جهد هناكوقد كان 
 منظماتتابعة ل ومواقع اجتماعيتواصل  ومنصات مستقلةإخبارية  منافذ ذلك في بما ،2017 عام خالل األقل على موقع

 ميناأعلنت وكالة األنباء الحكومية  وحده، 2017 مايو 24 في 146.البروكسي والتصفح االفتراضي الخاص وخدماتحقوقية 
ً إخباريموقعاً  21حجبت  السلطات أن  دعمت»و« كاذيباأل نشرت» اأنه بدعوىبانتقادها للحكومة،  المعروفة تلك ذلك في بما ،ا

 147«.اإلرهاب

 ذلك في بما ،«القمعية إجراءاتهاتقنين »تعمل على  الحكومة أن أفادت مؤسسة حرية الفكر والتعبير 2018وفي أوائل عام 
 – جديدإلكترونية  جرائم قانون علىالسيسي  الرئيسصدّق  ،2018 أغسطس 18 فيف 148.تشريعية تعديالت إدخالعبر 

يزعم التصدي لمشكلتي عدم االستقرار  الذي – 149«(اإلنترنتقانون جرائم )»قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات 
 التصاالت،على ا شاملةبرقابة  وتسمحمقدمي خدمة اإلنترنت،  أنشطةاإلنترنت  جرائم قانون من 2 المادةتنظم  150واإلرهاب.
ً  180 لمدة المستخدمين بياناتحفظ وتخزين  االتصاالت شركاتفتطلب من  حجب أي  سلطة الدولة 7 المادة وتمنح .يوما

أشارت مؤسسة وقد  151أو تعرض اقتصاد البالد للخطر. القومي لألمن اً تهديدتشكل  «دعاية» نشرمصري أو أجنبي يموقع 

                                                 
 .18مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية أ 143
144, 2016, available at: https://rsf.org/en/egypt. Reporters Without BordersWithout Borders, “Egypt”, Reporters   
، متاح على 6، ص2018، 2017 –التقرير السنوي الخامس عن حالة حرية التعبير في مصر مؤسسة حرية الفكر والتعبير،  145

https://afteegypt.org/wp-content/uploads/2017-السنوي-التقرير.pdf. 
 .8 انظر أعاله، الهامش؛ 16المرجع السابق، ص 146
147, Article 19Article 19, “Egypt: Blocking news websites violates the constitution and international obligations”,  

30 May 2017, available at: https://www.article19.org/resources.php/resource/38768/en/egypt:-blocking-news-
websites-violates-the-constitution-and-international-obligations; Alkarama, “Egypt: 21 News Agencies’ Websites 

Blocked for “Spreading Lies” and “Supporting Terrorism”, Alkarama, May 2017, available at: 
https://www.alkarama.org/en/articles/egypt-21-news-agencies-websites-blocked-spreading-lies-and-supporting-

terrorism. 
 .7، ص145 انظر أعاله، الهامش 148
 «.لمعلوماتبشأن مكافحة جرائم تقنية ا» 2018لعام  175القانون رقم  149
15018 August 2018,  ,BBC NewsBBC News, “Egypt internet: Sisi ratifies law tightening control over websites”,  

available at: https://www.bbc.com/news/world-middle-east-45237171. 
جرائم تقنية المعلومات، خطوة جديدة لتقنين حجب المواقع اإللكترونية والمراقبة موافقة البرلمان المصري على قانون مكافحة »مؤسسة حرية الفكر والتعبير،  151

-https://afteegypt.org/digital_freedoms/2018/06/20/15354، متاح على: 2018يونيو  20، حرية الفكر والتعبير، «الشاملة على المصريين
afteegypt.html. 
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 فعلإلى أي  القانون عقوباتامتداد  نيةإمكايتيح »يغلب عليه الغموض، وجرائم اإلنترنت  قانون أنحرية الفكر والتعبير 
 152«.المصرية السلطات لسياسات مخالفأو  عادي

على وسائل  حسابات حجبصالحية  الدولة يمنح قانون مشروعأقر  البرلمان أن إعالمية تقاريرذكرت  2018 يوليوفي 
الجهة المنظمة  شرافخاضعاً إل وبالتالياً إعالميمنفذاً  5,000يزيد عدد متابعيه عن  حساب أيمعتبراً  االجتماعي،التواصل 

 2018.154 سبتمبر 1 في القانون هذا على التصديق تم 153إلعالم.تنظيم ال األعلى المجلسأي  ،ةالمصريلوسائل اإلعالم 

من حرية تكوين الجمعيات التمييزي الحرمان
بشأن الجمعيات  2002لعام  84 رقم القانونيحكمه  2017و 2002بين  مصر في المدني المجتمع عمل كان أعاله، ورد كما

 ذلك في بما االجتماعي، التضامن لوزارة كبيرة تقديرية سلطة القانونيعطي هذا  155التنفيذية. والئحته والمؤسسات األهلية
 مع تتعارض أو الوطنية الوحدة تهدد الجمعية أغراض بأن عتقادألسباب مثل اال للجمعيات القانوني التسجيل رفض الحق في

 مسبقة موافقة على الحصول دون أجنبية أموال تلقي جمعية أيكما يحظر القانون على  156.«العامة اآلداب أو العام النظام»
 157االجتماعي. التضامن وزارة من

 عن المدافعين الستهداف 2002لعام  84 رقم القانون حكامأل متزايد نحو علىتلجأ  السلطاتأخذت  ،2011بدءاً من عام 
ً  السلطاتأطلقت  ،2011 يوليو فيف 158المدني. المجتمعضد  أوسع حملة من كجزءومنظماتهم  اإلنسان حقوق  في تحقيقا
 التحقيق من األولى المرحلةانتهت  ؛2011لسنة  173 القضية باسم يعرف أصبح فيما المدني المجتمع منظمات من عدد تمويل

من العاملين األجانب والمصريين في خمس منظمات دولية بالسجن مدداً  43معاقبة  وشهدت 2013 يونيو في القضية هذه في
تتراوح بين سنة واحدة وخمس سنوات، بتهمة العمل في البالد بشكل غير مشروع وتلقي تمويل أجنبي دون تصريح 

 والمعهدي الوطن الديمقراطي للمعهد المصرية الفروع إغالق أخرى، أمور بين من القرار، هذا عن نتج 159.حكومي
القضية  فتحوقد أعيد  160أديناور. كونراد ومؤسسة للصحفيين الدولي والمركز هاوس فريدوممؤسسة و الدولي الجمهوري

 161سفر.ومنع  أصول لتجميد حكومية غير منظمة 26 عن يقل التعرض مديرو ما  2017و 2016 عامي وخالل ،2016 عام
بشبهة  2016 فبراير في األمن قوات قبل من والتعذيب العنف ضحايا لتأهيل النديمتمت مداهمة مركز  المثال، سبيل على

 منتعرضت مجموعة  ،2016 ديسمبر 7 فيو 2017.163 فبراير في السلطاتقبل أن تغلقه  162أجنبي، تمويل على حصوله
 ة والمدافعة عنمحاميوقد كان بين هؤالء ال ،2011لسنة  173لالعتقال باالقتران مع القضية  اإلنسان حقوق عن المدافعين

                                                 
موافقة البرلمان المصري على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، خطوة جديدة لتقنين حجب المواقع اإللكترونية والمراقبة »مؤسسة حرية الفكر والتعبير،  152

 .https://afteegypt.org/digital_freedoms/2018/06/20/15354-afteegypt.htmlتاح على: ، م2018يونيو  20، «الشاملة على المصريين
15317 July 2018, available at:  ,BBC NewsBBC News, “Egypt to regulate popular social media users”,  

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-44858547. 
154, 1 September ABC News“Egypt's president ratifies law to monitor social media”, The Associated Press,  

2018, available at: https://abcnews.go.com/Technology/wireStory/egypts-president-ratifies-law-monitor-social-
media-57551126. 

 (.2002لعام  178وزارة الشؤون االجتماعية رقم  )مرسوم 2002لعام  84الالئحة التنفيذية للقانون رقم  155
 .11، المادة 46انظر أعاله، الهامش  156
 .17 المرجع السابق، المادة 157
 ، متاح على:2016مارس  23، العفو الدولية، «مصر: حملة لم يسبق لها مثيل على المنظمات غير الحكومية»منظمة العفو الدولية،  158

https://www.amnesty.org/ar/press-releases/2016/03/egypt-unprecedented-crackdown-on-ngos. 
 .المرجع السابق 159
 .المرجع السابق 160
مناخ منظمات حقوقية: نعمل في <BR>محاولة غلق النديم تكشف الحرب الشرسة على المنظمات الحقوقية المستقلة»مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان،  161

 ./عل-الشرسة-الحرب-تكشف-النديم-غلق-محاولة/https://cihrs.org، متاح على 2016فبراير  22، «قمعي والدولة تسعى للتنكيل بنا بشتى الطرق
16210 February , Nazra Center for Feminist Studies, “Nadeem Centre Forcibly Shut Down: Joint Statement” 

2017, available at: http://nazra.org/en/2017/02/nadeem-center-forcibly-shut-down.  
163Nadeem Center -European Union External Action, “Statement by the Spokesperson on the closure of the Al 

for Rehabilitation of Victims of Violence”, 9 February 2017, available at: 
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-Homepage/20325/statement-spokesperson-closure-al-

nadeem-center-rehabilitation-victims-violence_en. 
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 نفس في بكفالة سليمان عزةأطلق سراح  164.سليمان عزة المصرية لمرأةالقانونية ل مساعدةة مركز الومؤسس اإلنسان حقوق
 165.سنة 25 لمدةقد تصل إلى السنجة  اتهاماتلكنها ما تزال تواجه  اليوم،

الجمعيات وغيرها من المؤسسات بشأن  2017لعام  70 رقم قانونال 2017 مايووقع الرئيس السيسي في  أعاله، ذكر وكما
 المجتمع منظمات وأنشطة سلوك علىقيوداً إضافية  يفرضو للغايةمتشدّد  جديد قانونوهو  166،العاملة في مجال العمل األهلي

 غير المنظمات عملالمفروضة على  القيودتعميق  إزاء قلقها عن اإلنسان حقوق مفوضيةوقد أعربت  مصر. في المدني
 حقوقلرصد والمناصرة والتبليغ بشأن الحيوية الخاصة با نشطةتعيق األ القيودتلك  مثل أن إلىةً مشير مصر، في الحكومية
 167.اإلنسان

التنقل حرية منالتمييزي  الحرمان
 مكان اختيار حرية ذلك في بما التنقل، حرية في الحق والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهدمن  12 المادةتكفل 

 بلد، أي مغادرة حريةلكل فرد » التحديد وجه على (2)12 المادة تكفل .بلد األصل ذلك في بما بلد، أي مغادرةاإلقامة وحرية 
 أو القومي األمن لحماية الوطني القانون بموجب التنقل حرية تقييد يجوز أنه (3)12 المادة تنص، فيما «بلده ذلك في بما

 األخرى، الحقوق معمتماشية  القبيل هذا من قيود أي تكون أنعلى  وحرياتهم، اآلخرين حقوق أو العامة الصحة أو العام النظام
يكون منع  ال» أنه على وتنص التنقل، حرية المصري الدستور من 62 المادة تكفلو 168.تمييزال عدم في الحق ذلك في بما

 .القانوناألحوال المبينة  وفي ،محددة ولمدة قضائي أمربموجب  إال« الدولةإقليم  مغادرة]المواطن[ من 

ً كل من هم، أو يُعتقد بأنهم، معارضون للحكومة  سفر على قيوداً  المصرية السلطاتتفرض   أفادت 2015 عام فيف .سياسيا
 سياسيين نشطاء سفر جوازات بمصادرة المطار أمن مسؤولو فيها قام حالة 32 عن يقل ال ما وثقت هاأن ووتش رايتس هيومن

ي صحفية وه الفتاح، عبد إسراءتم إيقاف  ،الحقة حالة فيو 169.السفر منبالتالي  منعهمو حكومية غير منظماتفي  وعاملين
 يناير 3 يوم الدولي القاهرة مطار في الشرطة ضباط قبلمن  حكومية( غير )منظمة الديمقراطيالمعهد المصري  فيوعاملة 

 الفتاحوقد سعت عبد  170.هابحق دراص قضائي سفرمنع  أساس على ألمانيا إلى متجهة طائرة ركوب من هاومنع 2015 عام
ال  أنها أساس على 2017 مايو 9 فيبالرفض  دعواهاإال أن المحاكم قابلت  الدولة، مجلس أمام السفرالطعن في منع  إلى

 171.المسألة هذهتملك والية قضائية للبت في 

 تحدثوقد  السفر، تعرضوا لمنع الذين اإلنسان حقوق عن المدافعين من عددإلى  المتساوية الحقوقباحثو مؤسسة  تحدث
 انتهاكالمتعلقة ب شكاوىال معالجةعن  السلطاتوعن امتناع  الخارج، في لعملعلى ا مقدرته على التدابير هذهأثر  عنهؤالء 

 :حالته بما يلي األفراد أحد شرحوقد  172هم.حقوق

عندما تم منعني من السفر إلى ألمانيا لكنها وصلت إلى الذروة الكثير من الصعوبات كانت أواجه 
 لحضور ورشة تدريبية حول العنف ضد المرأة. كانت الجهة المنظمة  2015من القاهرة عام 

  

                                                 
164, 1 December 2016, available at: Open DemocracyHassan, M., “What has Azza Soliman done?»  

https://www.opendemocracy.net/north-africa-west-asia/mozn-hassan/what-has-azza-done-azza-soliman-unique-
feminist-at-risk.  

، متاح على 2017مايو  3، العفو الدولية، «دافعوا عن عزة سليمان، المدافعة عن حقوق المرأة»منظمة العفو الدولية،  165
https://www.amnesty.org/ar/get-involved/take-action/speak-out-for-egypt-womens-rights-defender-azza-soliman ؛ 

Amnesty International, BRAVE – Azza Soliman, 23 August 2017, available at: 
https://www.youtube.com/watch?v=aUtBxeajiXI.  

 .52 انظر أعاله، الهامش 166
1671 June 2017, Zeid,  –Repressive New NGO Law Deeply Damaging For Human Rights in Egypt OHCHR,  

available at: http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21678&LangID=E.  
168, UN Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.9, General Comment No. 27: Article 12 (Freedom of Movement)HRC,  

1999, Para 2. 
، متاح على: 2015نوفمبر  1 هيومن رايتس ووتش،، «من السفر واسعا   ن منعا  المصريون يواجهو»هيومن رايتس وواتش،  169

https://www.hrw.org/ar/news/2015/11/01/282883. 
170, available at: Front Line DefendersFront Line Defenders, “Case History: Esraa Abdel Fattah”,  

https://www.frontlinedefenders.org/en/case/case-history-esraa-abdel-fattah. 
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مصر في المساواة وعدم التمييز تحّدي :حاضرا ً زال ما ماض  

تنفيذي ملخص  حاضرا ًزالماماض  
مقدمة   حاضرا ًزالماماض

بالمساواة المتعلق القانوني اإلطار  حاضرا ًزالماماض   
المساواة وعدم التمييز أنماط حاضرا ًزالماماض

التوصيات حاضرا ًزالماماض
حاضرا ًزالماماض

إلى مدعوة منظمات تونسية ومنظمات أوروبية أخرى وكانت هناك للتدريب منظمة ألمانية، 
شخص اسم تشابهاً بين اسمي و إن هناكحين تم إيقافي وقيل لي  أعبر قسم الجوازاتكنت ورشة. ال

ذهب وجيزة بعد فترة  (…). ما خطأوأخبروني أنه قد يكون هناك االنتظار طلبوا مني مطلوب. 
أصدره األمن القومي بحقي « سرياً »قراراً ليخبرني أن هناك إلجراء مكالمة هاتفية وعاد الموظف 
وخائفاً من من السفر  اً الوقت ممنوعبقيت لفترة من  (…)من السفر. وأنني لذلك ممنوع قبل شهر 

أرسلت رسالة إلى النائب العام، لكن  (…)دولية. في منظمة ألني أعمل ، فقط التحدث عما حدث
ا فشلت. قدمت هفيها بجدية. حاولت أيضاً رفع دعوى قضائية مع بعض الزمالء لكنالنظر لم يتم 

هذه هي  (…)ولكن مرة أخرى، لم يحدث شيء. شكوى إلى المجلس القومي لحقوق اإلنسان، 
. وعميالً يعتبر خائناً « الرسميةالرواية »يصادق على أي شخص ال  …المشكلة الرئيسية للنظام

ويرفض بالمطلق بل يرفض وجوده  النظام ال يرفض فقط االعتراف به اً،مخالف اً ن لدي رأيفقط أل
 173.مفهوم االختالف نفسه

خاتمة
 الرأي أساس علىإال أن التمييز  ،السياسي االنتماء أساس على التمييز عدم في حقال علىينص  المصري الدستوررغم أن 
 الدولة قبل من المعارضة قمع هو السياسي الرأي أساس على للتمييزالرئيسي  النمطواسع وحادّ في واقع األمر.  السياسي

 ونشطاء ،المعارضة أحزاب وممثلي أعضاء – الحاكم للحزبضون معار ،كل من يُعتقد بأنهم أو ،كل من هم .وعناصرها
 حقوقهم انتهاكيتم  –التواصل االجتماعي  وسائل ونشطاء ،المستقلين والصحفيين ،اإلنسان حقوق عن والمدافعين ،المجتمع
 حرية في الحق دتقيّ  تمييزية قوانينكما يتم تقويض الحقوق الدستورية عن طريق  .على أسس تمييزية والسياسية المدنية
 القوانين هذهلقد جرى استخدام  الدولي. القانون في بها المسموح القيود معتتماشى  ال طرقب الجمعيات وتكوين والتجمع التعبير

 عن نيالمدافع ذلك في بما المدني المجتمع في الفاعلة الجهات عمل قمعلو ،والمفترضين الفعليين السياسيين الخصوم لقمع
 ن.يوالصحفي اإلنسان حقوق

برعاية الدولة على  المعاملة وسوء والتعذيب العنف بممارسة السياسية المعارضة لقمع التمييزية القوانينوقد اقترن استخدام 
 للحكومة.معارضون  نهم،لمن يُعتقد بأ أو هم، لمن التعسفيوباالعتقال  ،المتظاهرين سيما وال ،أسس تمييزية ضد المعارضين

 العادلة، المحاكمة وقهم فيحقل انتهاكاتوهم يواجهون  مصر، في السلميين المعارضين آالفتقارير فقد تم اعتقال  وبحسب
 حريةهناك تضييقاً تدريجياً على كما أن  االستثنائية. والمحاكم العسكرية والمحاكماتنتيجة الحبس االحتياطي  ذلك في بما

 – المستقلةالتواصل االجتماعي  ومنصات اإلعالم وسائل ذلك في بما – المواقع مئاتبحجب  السلطاتحيث قامت  التعبير،
كذلك يتعرض المدافعون  المواقع. بعض على الرقابةالسماح بومقدمي خدمة اإلنترنت  أنشطةلتنظيم  قمعية تشريعاتوإدخال 

 وتجميد السفرحاالت منع  والمنظمات األفرادحيث يواجه  السلطات،جانب  منقمعية  لحملة هممنظماتو اإلنسان حقوق عن
ً انتهاكتشكل  أصول  الدولي. القانونالتي يكفلها  حقوقهمل ا

المعتقد أو الدين أساس على المساواة وعدم التمييز 3.2

من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،  18المادة  محمية بمقتضىبموجب القانون الدولي، حرية الدين أو المعتقد 
التمييز في التمتع بالحقوق التي تحظر  –( 1)2 ةالمادمحمي بمقتضى كل من عدم التمييز على أساس الدين أو المعتقد فيما 

( 2)2المادة تنص . العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةمن  26 والمادة – األخرى المنصوص عليها في العهد
العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية على عدم التمييز في التمتع بالحقوق االقتصادية من 

من اتفاقية حقوق الطفل على ضمان عدم التمييز،  2 تنص المادة ،في حالة األطفالو. واالجتماعية والثقافية التي يحميها العهد
 على حق الطفل في حرية الفكر والوجدان والدين.أيضاً  14نما تنص المادة بي

من أي نوع على أساس تفرقة التمييز دون أي ضمان عدم على مصر  يتوجبمعاهدات حقوق اإلنسان اإلقليمية، وعمالً ب
الطفل ورفاهية من الميثاق األفريقي لحقوق  3المادة  وتؤكد. (حقوق اإلنسان والشعوبمن الميثاق األفريقي ل 2ديني )المادة 

  من الميثاق نفسه 9المادة كما تحدد . القانونيين ئهوالديه أو أوصيادين مبدأ عدم التمييز بصرف النظر عن دين الطفل أو على 
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من ميثاق الشباب األفريقي التمتع بالحقوق  2عالوة على ذلك، تكفل المادة و. لكل طفلوالديانة  والصميرحق حرية الفكر 
 والدين.التفكير والضمير الحق في حرية على  6الدين، في حين تنص المادة بسبب دون تمييز 

 ميةرساإلحصائية البيانات نظراً لعدم توفر الالدينية في مصر الحصول على أرقام دقيقة حول أحجام الطوائف من الصعب 
 174.مسلمون سنّة% 90منهم حوالي ، مصر مسلمونمن سكان تقريباً % 95وتفاوت التقارير. إال أن التقديرات تشير إلى أن 

ة والشيعة، السنّ العبادة لدى كل من من أشكال شائع للصوفية، وهي شكل الممارسين المسلمين كما تشير تقارير إلى أن عدد 
هناك أيضاً مجموعات صغيرة من المسلمين  176% من مجموع السكان المسلمين.61يقارب ي ما أ 175،مليون نسمة 15يبلغ 

بحوالي يقدر عدد أتباعها  (ةاإلسماعيليوهي إحدى طوائف الشيعية )وأقلية صغرى من البهرة الداوودية  ين،األحمديو القرآنيين
660  ً  177.شخصا

ً دينية غير إسالمية في مصر، جماعة األقباط أكبر يشكل المسيحيون   المأكبر طائفة مسيحية في العويشكل هؤالء أيضا
 15بين حجم الجماعة القبطية يتراوح إلى أن تشير بعض المصادر : الجماعةحجم في تقدير التقارير تتفاوت  178.العربي

 مليون 7.1إلى  4.7بين قباط األالمسيحيين عدد المجموعة الدولية لحقوق األقليات قدّرت حين  في 179،مليون نسمة 18و
كنائس األرمن الرسوليين، تشمل هي % من السكان؛ و2أقل من وتشكل الطوائف المسيحية األخرى بحسب تقارير  180.نسمة

( الروم والسريان) وكساألرثوذو( والسريان نوالالتيوالموارنة والروم  ينوالملكي والكلدان الكاثوليك )األرمنو
 182.شهود يهوهمن أتباع  500,1و 000,1كما يقدّر أن هناك بين  181وغيرهم. يناألسقفي/والبروتستانت األنجليكان

 23و 18ما بين يشكلون اليهودية إن أفراد الطائفة ، يقال 1948إسرائيل عام نحو لسكان اليهود لجماعي النزوح البعد و
كما رغم الغموض الذي ينتاب عددهم الدقيق، البهائية في مصر، مؤمن ب 000,7و 500بين بوجود ما يعتقد كما  183.فقط

 1960.184منذ القانوني الرسمي  هملغاء وضعيشير التقدير السابق، نظراً إل

عدد الملحدين في مصر ال يتجاوز دينية، بأن الفتاوى البإصدار والمخولة لدولة التابعة لدار اإلفتاء، المؤسسة السنية وتقدّر 
 186.أميركية، بهذه األرقام، وهي منظمة (Jubilee Campaignحملة اليوبيل ) تشكيكرغم  866،185

                                                 
174, visited 23 November 2018, available at: Global Religious Futures Project: EgyptPew Research Center,  

http://www.globalreligiousfutures.org/countries/egypt/religious_demography#/?affiliations_religion_id=0&affiliation
s_year=2010; United States Department of State, Egypt 2016 International Religious Freedom Report, 2016, 

available at: https://www.state.gov/documents/organization/269132.pdf. 
175, visited 23 November 2018, available at: Sufi MuslimsMinority Rights Group International,  

http://minorityrights.org/minorities/sufi-muslims/. 
 .174وفقا  لتقديرات إلجمالي عدد المسلمين في مصر؛ انظر أعاله، الهامش  176
 .3مرجع سابق، وزارة الخارجية األميركية، ص 177
178updated October 2017, available at:  ,Copts of EgyptMinority Rights Group International,  

http://minorityrights.org/minorities/copts/. 
179, 17 June 2015, available eCairo ScenPrimo, V, “What does Ramadan mean for Egypt’s Coptic Christians?”,  

at: http://www.cairoscene.com/In-Depth/What-does-Ramadan-mean-for-Egypt-s-Coptic-Christian. 
 .178انظر أعاله، الهامش  180
 .2، وزارة الخارجية األميركية، ص174انظر أعاله، الهامش  181
182updated October 2017, available at:  ses of Egypt,Jehovah’s WitnesMinority Rights Group International,  

http://minorityrights.org/minorities/copts/. 
183, 9 September The EconomistThe Economist, “Muslims in Egypt are trying to preserve its Jewish heritage”,  

2017, available at: https://www.economist.com/news/middle-east-and-africa/21728590-egypts-leaders-have-
increased-their-outreach-shrinking-jewish; Parisse, E, “Egypt’s last Jews aim to keep heritage alive”, The Times 

of Israel, 26 March 2017, available at: https://www.timesofisrael.com/egypts-last-jews-aim-to-keep-alive-heritage/. 
184updated October 2017, available at:  ,Bahá’i of EgyptSee: Minority Rights Group International,  

http://minorityrights.org/minorities/bahai-of-egypt/; and Daily News Egypt, “Ministry of Endowments warns against 
‘Bahá’i threat’”, Daily News Egypt, 11 December 2014, available at: 

https://dailynewsegypt.com/2014/12/11/ministry-endowments-warns-bahai-threat/. 
185, 12 December 2014, available at: The Guardianprecisely“,  –Kingsley, P, “Egypt’s atheists number 866  

https://www.theguardian.com/world/2014/dec/12/egypt-highest-number-atheists-arab-world-866. 
186Egypt Report: Human Rights and Freedom of Religion in Egypt: Statement for Human  Jubilee Campaign, 

Rights Council Session 28, visited 23 November 2018, available at: http://jubileecampaign.org/country-
reports/2015-reports/2015-egypt-report/. 
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مصر في المساواة وعدم التمييز تحّدي :حاضرا ً زال ما ماض  

تنفيذي ملخص  حاضرا ًزالماماض  
مقدمة   حاضرا ًزالماماض

بالمساواة المتعلق القانوني اإلطار  حاضرا ًزالماماض   
المساواة وعدم التمييز أنماط حاضرا ًزالماماض

التوصيات حاضرا ًزالماماض
حاضرا ًزالماماض

اإلطار القانوني والسياسي
في الحقوق وأنهم متساوون  ،القانونسواء لدى جميع المواطنين أن من الدستور على  53كما ذكر أعاله، تنص المادة 
على أن التمييز جريمة يعاقب  53كما تنص المادة . على أساس الدين أو المعتقدبينهم تمييز وال والحريات والواجبات العامة 

على  64تنص المادة و. «أشكال التمييزكافة باتخاذ جميع التدابير الالزمة للقضاء على »الدولة حيث تلتزم  187،عليها القانون
 «.السماويةاألديان »ألصحاب العبادة قامة دور حق ممارسة الشعائر الدينية وإ وعلى «مطلقة االعتقادحرية »أن 

اإلسالم »على أن  2المادة حيث تنص : بموجب الدستوريحظى اإلسالم بأسبقية قانونية  مزيد من التفاصيل أدناه،سنناقش بكما 
هيئة إلى من الدستور  7المادة كما تشير . «ي للتشريعالمصدر الرئيس [هي]مبادئ الشريعة اإلسالمية »وأن « دين الدولة

األزهر وصف ي. «واللغة العربية في مصر والعالم الدعوة ونشر علوم الدينتتولى مسؤولية » ،دينية متخصصة، هي األزهر
من دستور  4دة بموجب الماو. «والشؤون اإلسالمية الدينيةالمرجع األساسي في العلوم »و« إسالمية علمية مستقلةهيئة »بأنه 

إال أن هذا الشرط أزيل بالشريعة اإلسالمية؛ في الشؤون المتعلقة األزهر بهيئة كبار العلماء بأخذ رأي هناك التزام  2012
أحكام ما تضمنه مجموع »هو تفسير مبادئ الشريعة اإلسالمية المرجع في في المقدمة أن يؤكد الذي و ،2014من دستور 

كانت والذي « 2012الذي كان قبل دستور القائم الوضع »الدستور الحالي يعيد على هذا النحو، . «الدستورية العليالمحكمة ا
  188.«الشريعةالبند المتعلق بمؤهلة لتحديد نطاق وحدها المحكمة الدستورية العليا »بموجبه 

ً من الدستور، التي تنظم انتخاب المجالس المحلية،  180المادة  الخامسة سن مثل الشباب دون  –معينة فئات ل تتضمن حصصا
في « المناسبالتمثيل »على معنى ال تنص  180المادة إال أن . «للمسيحيينتمثل مناسب »وتنص على  –والثالثين، والنساء 

 على األفراد المنتمين إلى أقليات دينية أخرى.نفسه هذا السياق، كما أنها ال تطبق الشرط 

جريمة يعاقب عليها بالحبس « الدين أو العقيدة»على أن التمييز على أساس « قانون العقوبات» من مكرر 161تنص المادة 
أو لمبدأ تكافؤ الفرص إهدار هذا التمييز ترتب على إذا »تجاوز خمسين ألف جنيه تال تقل عن ثالثين ألف جنيه وال وبغرامة 

للتمييز الفضفاض هذا التجريم يتعارض  ،من هذا التقرير 2الجزء وكما نوقش في  «.العامتكدير للسلم العدالة االجتماعية أو 
 جنائي. قانونال مسألة التي تملي ضرورة التعامل مع التمييز باعتباره مسألة مدنية ومع أفضل الممارسات الدولية، 

 القوانين والسياسات التمييزية

لممارسي بعض األديان االعتقاد الحق في حرية الدين أو من  هناك العديد من األحكام التمييزية في التشريعات المصرية تحدّ 
في الدستور وقانون العقوبات والتشريعات موجودة تمييزية الحكام هذه األ. لجماعات الدينية األخرىلمنح مزايا قانونية تو

بعض الجهات  بل إنضد الملحدين، تمييزية إبرام سياسات وطنية على الحكومة في السنوات األخيرة دأبت  وقد. األخرى
 جعل اإللحاد جريمة جنائية بموجب قانون العقوبات. تالسياسية اقترح

 الدستور
التأكد من أن  فعلى هذه الدولةرسمي للدولة، ديانة ما باعتبارها الدين الاالعتراف ب ه في حالذكرت لجنة حقوق اإلنسان أن

غير ضد أو ينتهك حقوق أفراد آخرين، وال ينتج عنه أي تمييز ضد أي من أتباع الديانات األخرى أو يمّس هذا االعتراف ال 
قيود خاصة على »إلى فرض االعتراف بالدين الرسمي أال يؤدي الدول تكفل وجه الخصوص، يجب أن  على 189.المؤمنين
 190.«أخرىديانات ممارسة 

على أن حرية االعتقاد من الدستور، رغم نصها  64أن المادة  بالذكر الجدير. هذا المعيارال يفي الدستور المصري إن 
الممارسة العملية، ب 191«.األديان السماوية»بـ« حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة»إال أنها تحدّ ، «مطلقة»

 الحق الدستوري يرّسخ ضمن الدستور إن وبالتالي ف 192.اإلسالم والمسيحية واليهودية« األديان السماوية»من عبارة عادة يُفهم 

                                                 
لعدة ة جنائي توليس ةمدنيمسألة أن التمييز على أفضل الممارسات الدولية حول تجريم التعذيب. وفقا  لهذا القسم، تنص من أجل نقاش  2.2.1انظر القسم  187

 أسباب.
 .30انظر أعاله، الهامش  188
 .9، الفقرة CCPR/C/21/Rev.1/Add.4UN Doc.  ،1993، : الحق في حرية الفكر والوجدان والدين22التعليق العام رقم لجنة حقوق اإلنسان،  189
 المرجع السابق. 190
 .46، المادة 93انظر أعاله، الهامش  191
اإلسالم  ةوضع ومكانتخص ( 3-2وضع أحكام خاصة )المواد يتابع صراحة، إال أن الدستور ال يرد  «السماوية الثالثةاألديان »على الرغم من أن تعريف  192

 .30الهامش أعاله،  والمسيحية واليهودية في النظام القانوني. انظر أيضا  
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. محددةتباع معتقدات أليمان إال ممارسة وإعالن اإلالحق في ب ه ال يعترفأي أن – بشكل مباشرمبدأ تمييزياً نية حرية الديالفي 
شعائرهم الدينية عملية الصياغة الدستورية لالعتراف بحقوقهم في ممارسة أثناء الضغط حاولوا الطائفة البهائية ومع أن أبناء 

 193إال أنهم لم ينجحوا في مساعيهم تلك.، خاصتهم العبادةدور وتأسيس الخاصة 

 قانون العقوبات
. المعتقد تمييزية على أساس الدين أوتفسيرات وتطبيقات على المفتوحة من األحكام التمييزية أو  اً قانون العقوبات عدديضم 

 لتجديف:جنائي ل)و( على حظر 98أوالً، تحتوي المادة 

يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر وال تجاوز خمس سنوات أو بغرامة ال تقل عن خمسمائة 
جنيه، وال تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين في الترويج بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى 

ارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد األديان السماوية أو الطوائف المنتمية ألفكار متطرفة بقصد إث
 194.إليها أو اإلضرار بالوحدة الوطنية

وتفسيره كإشارة  فهمهلكنه جرت العادة على « األديان السماوية»مصطلح ال يتم تعريف من الدستور،  64المادة في كما و
في نظر أهل دين من األديان التي أو نشر كتاب طبع ( »1)161جرم المادة ت 195.واليهوديةإلى ديانات اإلسالم والمسيحية 

ً يغّير من معناه ف عمداً نص هذا الكتاب تحريفا ً إذا ُحّرِ ( عقوبة 2)161المادة تفرض حين  في 196،«تؤدي شعائرها علنا
ليتفرج عليه أو به بقصد السخرية مي مجتمع عموأو عمومي في مكان  تقليد احتفال ديني»كل من يقوم بـجنائية على 

 .197«الحضور

تجرم ، حيث على أساس المعتقد الديني مباشرفهي تمييزية بشكل من قانون العقوبات  (2)161و(1) 161و )و(98المواد أما 
عالوة . أديان أخرىنتقاد حظر جنائي بالنسبة التفرض أي دون أن إلسالم والمسيحية واليهودية، لانتقاد حقيقي أو متصور أي 

تأثير غير العملي طبيقها ينتج عن تمن المرجح أن يكون إذ تمييزية بشكل غير مباشر، أن تكون هذه األحكام يمكن لعلى ذلك، 
في ضوء وضع اإلسالم كدين رسمي  إلسالم(غير تقليدية لمتناسب على غير المسلمين )أو أولئك الذين يمارسون تفسيرات 

آراء جميع من يعتنق ضد التجديف هذه أحكام تميّز من الناحية العملية، . لهذه الديانة كبيرة من السكان نسبةوممارسة للدولة 
ومن ثم فإن هذه . لذلك الدينتقليدي بتفسير غير  أو إيمانه أو إلحادهدينه البديل معين، سواء كان ذلك على أساس لدين  مخالفة

( من 1)18لق بالحق في حرية الفكر والوجدان والدين المحمي بموجب المادة الحق في عدم التمييز فيما يتعتنتهك األحكام 
لى عحثت لجنة حقوق اإلنسان الدول لقد . (1)2باالقتران مع المادة مقروءاً العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 

 198.«تعارض مع العهدي( …)ئدي آخر نظام عقادين أو إظهار قلة االحترام لحظر »من أن  ةغاء أحكام مثل هذه، محذرإل
تؤدي »أبدى مقرر األمم المتحدة الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد مالحظات مماثلة، مشيراً إلى أن مثل هذه القوانين كما 

ليات األشخاص المنتمين إلى أقفي كثير من األحيان تأثيراً شديداً في ؤثر فتالحوار المفتوح والخطاب العام، إلى شل عادة 
 199.«دينية

)و( 98، صدر حكم بالسجن لمدة خمس سنوات على ثالثة أطفال مسيحيين في محافظة المنيا عمال بالمواد 2016في عام 
أُودع  200.مهممعلّ  م فيهقطع الرأس في فيديو صّورهفعل الصالة اإلسالمية وبسبب تقليدهم من قانون العقوبات  161و 160و

أدانت منظمات قد و 201.كم على المعلم بالسجن ثالث سنوات في محاكمة منفصلةلألحداث، في حين حُ طفل رابع في منشأة 
 )و( لمحاكمة 98المادة جرى استخدام كما  202.)و(98إلى إلغاء المادة داعية  ،األحكامحقوق اإلنسان المصرية والدولية هذه 

  
                                                 

 ، المجموعة الدولية لحقوق األقليات.184انظر أعاله، الهامش  193
 )و(.98، المادة 49انظر أعاله، الهامش  194
 .186في ديباجة الدستور؛ انظر أعاله، الهامش على هذه اإلشارة يمكن العثور  195
 .(1)161، المادة 49أعاله، الهامش انظر  196
 .(2)161المرجع السابق، المادة  197
 .48، الفقرة 2انظر أعاله، الهامش  198
 )ه(.70، الفقرة UN Doc. A/HRC/25/58 ،2013، تقرير المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد، هاينر بيليفيلتمجلس حقوق اإلنسان،  199
، متاح على: 2016مارس  13، هيومن رايتس ووتش، «مصر إلغاء أحكام ازدراء األديان بحق أطفال مسيحيينعلى »هيومن رايتس ووتش،  200

https://www.hrw.org/ar/news/2016/03/14/287527. 
 المرجع السابق. 201
، متاح 2016فبراير  25، «بتهمة ازدراء األديانتدين حبس أطفال خمس سنوات المبادرة المصرية » ،المبادرة المصرية للحقوق الشخصيةالمرجع السابق؛  202

 .قضايا-9-األديان،-ازدراء-بتهمة-سنوات-خمس-أطفال-حبس-تدين-الشخصية-للحقوق-المصرية-المبادرة/https://eipr.org/press/2016/02على: 
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ً السيدة حيث تلقت ؛ 2016الكاتبة فاطمة ناعوت عام  الحقاً إلى ستة أشهر  ا)تم تخفيضه سنوات ثالث بالسجن ناعوت حكما
في عام و 203.عيد األضحى اإلسالمياألضاحي الذي يشكل جزءاً من تقليد ذبح على فيسبوك  ااالستئناف( بسبب انتقادهبعد 

عفا وقد فزيون؛ اإلسالم على شاشة التلازدراء بتهمة  سنةالتلفزيوني إسالم البحيري بالسجن لمدة المذيع كم على ، حُ 2015
ً هذه تستخدم أدناه، أحكام قانون العقوبات سيأتي كما  2016.204سيسي عام العنه الرئيس   اإللحاد. لتشديد الضغط على  أيضا

 في شأن األحوال المدنية 1994لسنة  143قانون رقم ال

على كل مواطن التقدم بطلب للحصول يجب  ،شأن األحوال المدنيةفي  1994لسنة  143قانون رقم ال من 48بموجب المادة 
ً  هبلوغمن تاريخ ستة أشهر )بطاقة هوية( خالل « تحقيق شخصيةبطاقة »على  ت تحقيق الشخصية بطاقا. ستة عشر عاما

مطلوبة للتسجيل في المؤسسات التعليمية، والحصول على عمل، هي و ،الهوية الدينية للفرد ،أمورهذه تسجل، بين جملة 
 205.في البنكالعالج الطبي وفتح حساب وتلقي 

ً اوتم إال باإلسالم لم تعترف تاريخياً الحكومة المصرية ، فإن «األديان السماوية»لـخاص الممنوح المع الوضع الدستوري  شيا
في منتصف العقد األول من القرن الحادي والعشرين، أفادت كل من . فردتسجيل الهوية الدينية لللدى والمسيحية واليهودية 

أوعز  صادر عن وزارة الداخلية،ال 49/2004التعميم  بموجببأنه  المجموعة الدولية لحقوق األقلياتهيومن رايتس ووتش و
باالمتناع عن تقديم بطاقات ألي  (الرقم القوميلوزارة الداخلية )المسؤولة عن إصدار بطاقات  ةالتابع مصلحة السجل المدني

والملحدين األخرى الجماعات الدينية تم منع أبناء  وعلى هذا النحو 206.نفسه كمسلم أو مسيحي أو يهوديعن شخص ال يعرف 
ون أنفسهم البهائيلقد وجد . الرسميالوضع من رمانهم ح هويتهم الوطنية، وبالتالي اتالحقيقي في بطاقمعتقدهم من إدراج 

في عام و 207.بشكل قانوني وراثةتلقي وفاة أو التأمين شهادات ومن التعليم والخدمات الصحية وفرص العمل ين مستبعدمثالً 
أخرى غير ديانات ذكر إنه يبدو أن استبعاد إمكانية مقرر األمم المتحدة الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد قال ، 2004

ً انتهاكيشكل »وبالتالي  «مع حرية الدين أو المعتقدفي تعارض »اإلسالم أو المسيحية أو اليهودية   208.«للقانون الدولي ا

لبهائيين من حق ارأت أن  ، والتيالبهائية قضية أمام المحكمة اإلدارية المصريةأفراد من الجماعة  كسب، 2006في أبريل 
العليا في ديسمبر  في وقت الحق من قبل المحكمة اإلداريةإال أن الحكم ألغي  209.وثائق قانونيةتسجيل في الحصول على 

، حكمت المحكمة اإلدارية العليا في النهاية 2009ومع ذلك، في عام  211.الحكومة واألزهرضغوطات من بعد  2006،210
المغلوط بأنفسهم على أنهم مسلمون أو التعريف  الحصول على بطاقة هوية دون الحاجة إلى ةالبهائيمن حق أبناء الديانة أن 

 212.مسيحيون

ن اإلسالم مشاكل خاصة في يواجه المتحولون عباإلضافة إلى البهائيين،  أنه 2007أفادت هيومن رايتس ووتش في عام و
 تغيير أو تسمح ب 1994لسنة  143من القانون رقم  47المادة مع أن لمتحولين، فبالنسبة ل 213.الحصول على وثائق هوية

                                                 
203, 31 Ahram Onlineot”, Din, E, “Egyptian court upholds three year jail sentence for writer Fatma Nao-Gamal El 

March 2016, available at: http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/0/198367/Egypt/0/Egyptian-court-upholds-
three-year-jail-sentence-fo.aspx; Masriya, A, “Writer Fatma Naoot’s sentence reduced to six months”, Egypt 

Independent, 24 November 2016, available at: http://www.egyptindependent.com/writer-fatma-naoot-s-sentence-
reduced-six-months/. 

204, 21 November AsiaNews Behairy”,-Lahham, L, “President al Sisi grants amnesty to Islamic thinker Islam Al 
2016, available at: http://www.asianews.it/news-en/President-al-Sisi-grants-amnesty-to-Islamic-thinker-Islam-Al-

Behairy-39193.html. 
، متاح على 2007، هويات ممنوعة: انتهاك الدولة لحرية المعتقدهيومن رايتس ووتش،  205

https://www.hrw.org/ar/report/2007/11/11/255299. 
ا إلى هذتشير الوثائق الحكومية مع أن . وكما الحظت هيومن رايتس ووتش، سابقحقوق األقليات؛ مرجع الدولية لمجموعة ال، 184انظر أعاله، الهامش  206

 نسخة منها.لم تنشر الحكومة المصرية التعميم إال أن 
 وعة الدولية لحقوق األقليات.المرجع السابق، المجم 207
إلى لجنة حقوق اإلنسان، الدورة الستون، ، تقرير مقدم من السيد عبد الفتاح عمر، المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقدلجنة حقوق اإلنسان،  208

UN Doc. E/CN.4/2004/63 ،2004 42، الفقرة. 
 .2006أبريل  4صادر في ال 24044/45قرار الدائرة األولى لمحكمة القضاء اإلداري في القضية رقم  209
 .2006ديسمبر  16في الصادر  16834/52قرار المحكمة اإلدارية العليا في القضية رقم  210
 ، المجموعة الدولية لحقوق األقليات.184 انظر أعاله، الهامش 211
بل رفعها الحكومة لم توالذي تم بموجبه الطعن في االستئناف ضد المحكمة اإلدارية )التي  2009مارس  16يا الصادر في قرار المحكمة اإلدارية العل 212

 المجموعة الدولية لحقوق األقليات.، 184مواطن مصري ليس له مصلحة مباشرة( وتم تأييد قرار المحكمة األدنى؛ انظر أعاله، الهامش 
 .205انظر أعاله، الهامش  213



95

وجدت هيومن رايتس ووتش إال أن  –بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالدين  –هوية البطاقة الواردة في لمعلومات اصحيح ت
وبالمقابل،  214.«رسمية ومضايقاتاً رفض»يواجهون من اإلسالم إلى المسيحية  دينهم المسجلالراغبين في تغيير أن األفراد 
حيث أفادت إحدى ، «من أي نوعمشاكل أية »الراغبون في التحول إلى اإلسالم بحسب ما تفيد التقارير األفراد ال يواجه 

 215.«في غمضة عين]أوراقها[ تم تغيير »ه أنهؤالء 

على بطاقة الهوية للحصول « غير المعترف بها»بحق أتباع الديانات  2009عام  وزارة الداخليةصادر عن قرار  اعترف
بطاقات هوية أعضاء  على (-رطة )بوضع شَ مصلحة السجل المدني المسؤولين في القرار تم توجيه وفقاً لهذا  216.الوطنية

 217.بدالً من ذكر ديانة الشخص المعني« غير المعترف بها»الديانات 

 قوانين االحوال الشخصية
ما ن األحوال الشخصية المصري الفرع الوحيد من القانون المحلي الذي قانو يمثلفي الجزء الثاني من هذا التقرير،  وردكما 

مسيحيين المسلمين والدينية معترف بها )جماعة كل لدى الشخصية الدينية، ما يعني أن القوانين يزال يعمل بموجب مبدأ 
مبادئ »الدستور على أن من  3تنص المادة  218.القواعد المطبقة على مسائل األحوال الشخصيةمن يهود( مجموعة خاصة الو

 الشخصيةللتشريعات المنظمة ألحوالهم المصدر الرئيسي ]هي[ واليهود المصريين من المسيحيين المصريين شرائع 
محكومة مسائل األحوال الشخصية للمسيحيين واليهود فإن  وعلى هذا النحو 219.«قياداتهم الروحيةواختيار  الدينية هموشؤون

قانون فمحكومة ب 221األحوال الشخصية للمسلمينأما  220.بتشريعاتوليس المعنية للطائفة بشرائع تتبناها القيادات الدينية 
 223.دونةمشريعة إسالمية غير و 222تشريعي مدّون

اقتصار االعتراف القانوني على الزيجات اإلسالمية ي مصر ألحوال الشخصية فالحاكم لللنظام القانوني  ةكبيرال من التبعات
يتوجب  224المعتقدات الدينية للمشاركين،وبحسب على هذا النحو، . لزواج المدنيلمفهوم ليس ثمة : ة فقطواليهودي ةالمسيحيو

كمعتنقي الديانة  ،األقليات الدينيةأما  225.ةاليهوديالشريعة قانون الكنسي المسيحي أو الوفقاً للشريعة اإلسالمية أو عقد الزواج 
ال يحصى من المشكالت والصعوبات القانونية في مجاالت ما »يخلق األمر الذي غير معترف به قانوناً، فزواجهم  ،البهائي

 226.«في المدارسمثل األعمال المصرفية والعقارات والميراث، وأحياناً التسجيل 

الفئات المختلفة حيث تحظى لحماية القانونية، ل أً مجز الشخصية منفصلة إطاراً قوانين األحوال يخلق بقاء وعلى نطاق أوسع، 
ً انتهاكويشكل  227لقانون الدوليبما يخالف ا، وغير ذلك الزواج والطالقعلى مستوى  مختلفةبحقوق   228.للحق في عدم التمييز ا

                                                 
 المرجع السابق. 214
 المرجع السابق. 215
 .2009لسنة  520وزير الداخلية، القرار الوزاري رقم  216
، متاح على: 2009أبريل  15، هيومن رايتس ووتش، «مصر: قرار بإنهاء التمييز ضد البهائيين في الوثائق الثبوتية»هيومن رايتس ووتش،  217

https://www.hrw.org/ar/news/2009/04/15/236184. 
218Maugiron, N., and Dupret, B, “From Jihan To Susanne Twenty Years Of Personal Status Law In -Bernard 

Egypt”, Recht van de Islam, Vol. 19, 2002, p. 1. 
 .3، المادة 93انظر أعاله، الهامش  219
2202010, , Promotion of Women’s Rights (Egypt), Personal Status Laws in Egypt, rationGerman Technical Corpo 

p. 26, available at: http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/divers17-07/010048687.pdf. 
 «.ر الرئيسي للتشريعالمصد»الشريعة اإلسالمية أن من الدستور التي تنص على  2بموجب المادة  221
بشأن تعديل » 1985لسنة  100بالقانون رقم  ، المعدل«وبعض مسائل األحوال الشخصيةأحكام النفقة بشأن » 1920لسنة  25رقم المرسوم بقانون  222

مرسوم ال ؛«1920لعام  25رقم  المرسوم بقانون من 20بشأن تعديل المادة » 2005لسنة  4والقانون رقم  «1929و 1920لسنتي  25رقم المرسوم بقانون 
تعديل المرسوم »بشأن  1985لسنة  100بصيغته المعدلة بموجب القانون رقم « األحوال الشخصيةبعض أحكام قانون »بشأن  1929لسنة  25بقانون رقم 
وإجراءات التقاضي تنظيم أوضاع بشأن » 2000لسنة  1م والقانون رق« بشأن الميراث» 1943لسنة  77قانون رقم ال؛ «1929و 1920لعام  25بقانون رقم 

 «.في مسائل األحوال الشخصية
 1الحنفي: القانون رقم الفقه قانون األحوال الشخصية اإلجرائية القضاة إلى توظيف الرأي السائد في يوجه في مسألة محددة، مدونة في حالة عدم وجود قاعدة  223

 .3، المادة «مسائل األحوال الشخصية يفي ت التقاضبشأن تنظيم أوضاع وإجراءا» 2000لسنة 
 .25، ص220قانون األحوال الشخصية الساري على المسلمين: انظر أعاله، الهامش ديانتين مختلفتين تكون األسبقية لعندما يكون الزوجان من  224
225Religions and Constitutional Transitions in the Muslim Risley, D.E, “Freedom of Religion» in Ferrari, A.,  

Mediterranean: The Pluralistic Moment, Taylor & Francis, 2016, p. 174. 
226.Ibid  
العهد المدني الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المواد  لجميع األفراد. على وجه الخصوص، التزامات الدول بضمان منح الحق في حرية الدين بالتساوي 227
 (.1)26( و1)2و 18
 .UN Doc، من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 16توصية عامة بشأن المادة اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة،  228

CEDAW/C/GC/29 ،2013 ، انظر المناقشة الموسعة وتحليل قوانين األحوال الشخصية في مصر في الجزء الثاني من هذا التقرير؛ 10الفقرة. 
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مصر في المساواة وعدم التمييز تحّدي :حاضرا ً زال ما ماض  

تنفيذي ملخص  حاضرا ًزالماماض  
مقدمة   حاضرا ًزالماماض

بالمساواة المتعلق القانوني اإلطار  حاضرا ًزالماماض   
المساواة وعدم التمييز أنماط حاضرا ًزالماماض

التوصيات حاضرا ًزالماماض
حاضرا ًزالماماض

 السياسات الوطنية ضد اإللحاد

في عام  229.«من ال دين لهمتجاه واضحة كراهية أجندة »التحاد الدولي اإلنساني واألخالقي، تنتهج مصر منظمة اووفقاً ل
 هاأهدافمن بين كان  230«مخاطر اإللحاد»، أطلقت وزارة األوقاف ووزارة الرياضة والشباب حملة وطنية تحذر من 2015

 المعلنة:

لمجتمع، وعالج هذه الظاهرة من خالل في ا ت التي يخلقهاتهديداوالاإللحاد بمخاطر ]نشر[ الوعي 
 231.الملحدين وإعطائهم فرصة إلعادة النظر في قراراتهم والعودة إلى دينهممحاورة 

السلطات القبض على  ، فقد ألقتمجلس حقوق اإلنسان في األمم المتحدةأمام حملة اليوبيل  هذكرتبحسب ما ، 2015في عام 
أو متهمين بالتعبير إللحاد مرّوجين لهؤالء األفراد  تم اعتبارقانون العقوبات، حيث في التجديف عدد من األفراد وفقا ألحكام 

القبض على طالب تحدث عن اإللحاد على فيسبوك ألقي في إحدى الحاالت،  232.اإللحاديةوجهات نظرهم أو النقاش العلني ل
وقد ذكر رئيس شرطة المنطقة  233.في القاهرة« إلحاديمقهى »حكومية إلغالق وهدم حملة كجزء من  2014في نوفمبر 

نشر لمن الملحدين  اً عدددعوا غير قانونيين وألنهم ألنهم  ( …)ا مقهى عبدة الشيطان نلقد دمر»: على إغالق المقهىمعلّقاً 
إللحاد على قيل إنه يرّوج لشخص آخر باعتقال واتهام الشرطة المصرية قامت ، 2017ديسمبر عام  21في  234.«أفكارهم

 235.فيسبوك ته علىصفح

قانون بموجب تجريم اإللحاد يدعو إلى ناقشت لجنة الشؤون الدينية في مجلس النواب مشروع قانون  ،2017ديسمبر  24في 
، ازدراء األديانووضعه في بند اإللحاد ضرورة تجريم »على اللجنة أكد أمين ع القانون، مشرووفي تقديمه ل 236.العقوبات

ً مشروع القانون المقترح دعموقد نال  237.«األديان اإلبراهيميةألن الملحد ال عقيدة له ويعمل على إهانة  ً  ا ، حيث ذكر أزهريا
منع هذا التفكير السام من االنتشار بين يُ »أن و« اإللحاديعاقَب الذين أغواهم »ه ال بد أن رئيس المجلس األعلى لألزهر أن

تم اقتراح مشروع القانون بعد بضعة أشهر من تقديم مشروع قانون يجرم المثلية الجنسية إلى وقد  238.«المسلمين والشباب
لمزيد من ل 3.8الجزء ثلية الجنسية )انظر في البالد فيما يتعلق بالم« حالة من الذعر األخالقي المتنامي»وسط  ،239البرلمان
اإللحاد على بشأن القانون المقترح حيث ظهر بين اإللحاد والمثلية، أقامت صلة الحظ معلقون أن الحكومة وقد  240.النقاش(

 241ات والمثليين والمخنثي والمتحولي الجنس )مجتمع الميم(.مثليال وسيلة لقمع أنه

                                                 
229-Written statement submitted by the International Humanist and Ethical Union, a nonHuman Rights Council,  

governmental organization in special consultative status, UN Doc. A/HRC/31/NGO/141, 22 February 2016, 
available at: http://iheu.org/wp-content/uploads/2016/03/A_HRC_31_NGO_141.pdf. 

 .186انظر أعاله، الهامش  230
 المرجع السابق. 231
 :، متاح على2015يناير  13، هيومن رايتس ووتش، «سنوات لمتهم ٍ باإللحاد 3مصر: السجن لمدة »المرجع السابق؛ هيومن رايتس ووتش،  232

https://www.hrw.org/ar/news/2015/01/13/266024. 
23314 December 2014, , The Cairo PostSamir, A, “Café destroyed in Abdeen to counter its ‘atheist’ patrons”,  

available at: http://www.thecairopost.com/news/130812/news/cafe-destroyed-in-abdeen-to-counter-its-atheist-
patrons. 

234Ibid.  
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ً اإلجراءات التي تتخذها ضد الملحدين، انتهاكباإلضافة إلى د، اإللحاالخاصة بسياسة الدولة تشكل  لكل من الدستور المصري  ا
 العهدمن  18المادة  فبحسب. والتزامات مصر بموجب القانون الدولي –« مطلقة»حرية العقيدة التي تؤكد أن  64المادة  –

ي أي دين أو تبنّ اعتناق حرية على والوجدان والدين الحق في حرية الفكر يشتمل ، الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
حرية الفكر إن  242.«الحق في عدم اعتناق أي دين أو معتقد»والتي أوضحت لجنة الحقوق اإلنسان أنها تشمل أو معتقد، 

هذا ، وال يجوز فرض أي قيود على «محمية بال قيد أو شرط»من العهد  18المادة بحسب والوجدان والدين أو المعتقد 
بحسب ما ، «ضد أتباع الديانات األخرى أو غير المؤمنين»هذا القانون حظر التمييز ينتهك مثل عالوة على ذلك،  243.الحق

 22.244لجنة حقوق اإلنسان في تعليقها العام رقم شددت 

 تمييزالقائمان على الالتعذيب وسوء المعاملة 

وكذلك اتفاقية مناهضة ، 7بموجب المادة وسوء المعاملة تعذيب اليحظر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 
في  –على أساس الدين أو المعتقد بما في ذلك التمييز  –على عدم التمييز العهد الدولي ينص . 16بموجب المادة التعذيب 

اتفاقية مناهضة لمذكور في اعدم التمييز في تعريف التعذيب فيما يرد  245المعاهدة،التي تشملها التمتع بجميع الحقوق األخرى 
أية تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو  إجراءات»باتخاذ  بموجب اتفاقية مناهضة التعذيبوتلتزم الدول  246.التعذيب

 ذكرت لجنة مناهضة التعذيب أن:وقد  247.«أخرى لمنع أعمال التعذيبإجراءات 

لخطر التعذيب، هي  ين منهمالمعرضوال سيما من األقليات، مهمشة أو معينة فئات حماية أفراد أو 
ينبغي على الدول األطراف بالتالي ضمان  (…)جزء من االلتزام بمنع التعذيب أو سوء المعاملة 

ومعاقبة جميع أعمال مالحقة من خالل  لخطر التعذيببشكل خاص المعرضين أبناء الفئات حماية 
 248.وضمان تنفيذ تدابير إيجابية أخرى للوقاية والحمايةالعنف واإلساءة بحق هؤالء األفراد 

على أيدي مسؤولين عن إنفاذ القانون، على أساس تمييزي أفراد مسيحيين للتعذيب وسوء المعاملة  بتعرضتقارير تفيد  ثمة
حي قبطي مسي رجلوردت أنباء عن ، 2016على سبيل المثال، في نوفمبر . في عدد من المناسباتالوفاة أدى إلى وبشكل 

في  شرطة العامرية بعد إلقاء القبض عليه قسممن رجال الشرطة المصريين في عشرة تعرض للتعذيب حتى الموت على يد 
جثته  نُقلتبعد إبالغ عائلة الضحية بوفاته، . حصاناً وعربة وهو يوقداصطدامه بسيارة تابعة للشرطة إثر  2016نوفمبر  13

 249.عالمات اعتداء وتعذيب على جسده تجدإلى المستشفى ووُ 

وهو رجل مسيحي قبطي يبغ من العمر جمال عويضة، تم اعتقال ، 2017يوليو  18في . 2017مماثلة في عام وردت أنباء 
43  ً   ائلته بوفاتهأبلغت السلطات ع. الستجوابه بخصوص إحدى الجنحلشرطة في القاهرة أحد أقسام ااقتيد إلى حيث ، عاما

  

                                                 
 .2، الفقرة 189انظر أعاله، الهامش  242
 .3المراجع السابق، الفقرة  243
 .9المراجع السابق، الفقرة  244
 .(1)2 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة245
، Res. 39/46 ،1984الجمعية العمومية لألمم المتحدة، ة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة، اتفاقية مناهض 246

 .(1)1المادة 
 .(1)2اتفاقية مناهضة التعذيب، المادة  247
 .21الفقرة  UN Doc. CAT/C/GC/2 ،2008، الدول األطرافمن قبل  2: تنفيذ المادة 2التعليق العام رقم لجنة مناهضة التعذيب،  248

صرخات ساوية، ومن أجل مناقشة مفّصلة حول التعذيب وسوء المعاملة على أساس تمييزي والتزامات الدول بمنع مثل هذه األعمال، انظر: مؤسسة الحقوق المت
، متاح على 2، الجزء 2017، ة من األردنعبر الجدران: التعذيب وسوء المعاملة القائمان على التمييز، دراسات حال

http://www.equalrightstrust.org/ertdocumentbank/jordan%20report%20arabic%20version.pdf. 
249, 22 Middle East ObserverAli, N, “Christian citizen tortured to death by Egyptian police forces: Reports”,  

November 2016, available at: https://www.middleeastobserver.org/2016/11/22/christian-outrages-from-makeens-
death-and-a-cold-statement-from-the-church/; The New Arab, “Egypt probes cart vendor’s death in police 

custody”, The New Arab, 21 November 2016, available at: 
https://www.alaraby.co.uk/english/news/2016/11/21/egypt-probes-cart-vendors-death-in-police-custody. 
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مصر في المساواة وعدم التمييز تحّدي :حاضرا ً زال ما ماض  

تنفيذي ملخص  حاضرا ًزالماماض  
مقدمة   حاضرا ًزالماماض

بالمساواة المتعلق القانوني اإلطار  حاضرا ًزالماماض   
المساواة وعدم التمييز أنماط حاضرا ًزالماماض

التوصيات حاضرا ًزالماماض
حاضرا ًزالماماض

لعفو الدولية أنه رأى كدمات أفراد عائلته ذكر لمنظمة اأحد إال أن  250.بشنق نفسهمدعية أنه انتحر ، ساعة 15بعد حوالي 
كما أفادت  251.للتعذيب على يد الشرطة الى أنه تعرض ، مشيراً وعلى ساقيهالسيد عويضة جسم على الجزء العلوي من 

دينه، وبعد  األخير بشتممع ضابط الشرطة المسؤول بعد أن قام « كالميةمشادة »منظمة العفو الدولية أن الضحية دخل في 
ثروت سامح، هو مسيحي،  مراهق قبطيلبعد أسبوع، ُعثر على جثة و 252.مكان آخر في قسم الشرطةذلك نقله ضباط إلى 

وعالمات الحروق وعالمات  كدماتالبه مليئة كانت جثت 253.االقبض عليهالشرط خارج مدينة الفيوم بعد يومين من إلقاء 
 254.إلجراء تحقيق في ظروف وفاتهاألمر الذي استدعى مطالبات الجلد، 

 العنف التمييزي

العنف الطائفي إال أن  ،ز على أساس الدين أو المعتقدلحق في حرية الدين أو المعتقد وحظر التمييلرغم الضمانة الدستورية 
أن المسيحيين حقوق األقليات أشارت المجموعة الدولية لوقد  255.«في مصر بعد الثورةأكثر بروزاً مع الوقت قضية »أصبح 

ما لقي ، 2011ففي العامين التاليين إلقالة الرئيس السابق مبارك في عام : بشكل خاص بمثل هذا العنفمتأثرون األقباط 
 256.كله العقد الماضيوهو عدد يفوق ضحايا عنف طائفي، مصرعهم في أحداث من األقباط المسيحيين  100يقرب من 
العنف  بلغحيث ، 2013يوليو في الرئيس مرسي اإلطاحة بضد المسيحيين األقباط بعد أخرى اعتداءات عنيفة وحصلت 

ائتالف أقباط مصر وقد ذكر  257.لهجماتاألقباط تعرض كنائس ومنازل ومحالت مع  2013في أغسطس أقصى مستوياته 
المبادرة كما وثّقت  2014،258-2011عنف ضد المسيحيين األقباط في الفترة وخطف وابتزاز حالة  72ال يقل عن ما 

ً طائفياعتداًء  74للحقوق الشخصية المصرية  على  اعتداءاتك ، بما في ذل2016وأغسطس  2011يناير  25في مصر بين  ا
 259.وكنائس المسيحيينمنازل 

تفجير انتحاري في كاتدرائية بعد  2016ديسمبر منذ تصعيد كبير في مستوى العنف ضد المسيحيين األقباط في مصر حصل 
تل ما قأدى هذا التفجير إلى م ، وقدالدولة اإلسالمية(تبناها تنظيم ما يسمى مارمرقس القبطية األرثوذكسية في القاهرة )التي 

ً  25ال يقل عن  في شمال شبه منازلهم ، اضطر مئات المسيحيين المصريين إلى الفرار من 2017في فبراير و 260.شخصا
بعد أشهر و 262.قتل سبعة مسيحيين أقباطتم حيث  261اإلسالمية،الدولة نفذها ضدهم تنظيم  بعد حملة عنف موّجه جزيرة سيناء

إلى « أحد السعف»في طنطا واإلسكندرية في تين قبطياستهدفا كنسيتين ، أدى تفجيران انتحاريان 2017قليلة فقط، في أبريل 
دموية لمسيحيي مصر  العنفأحد أكثر أيام »في ما وصف بأنه  ،آخرين على األقل 126شخصاً وإصابة  45ما ال يقل مقتل 

                                                 
، متاح 2018يوليو  21، العفو الدولية، «تحقيق في وفاة شخص قبطي في الحجز بعد تعرضه للتعذيب بشكل واضحمصر: ينبغي ال»منظمة العفو الدولية،  250

-https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2017/07/egypt-investigate-apparent-torture-and-death-in-custody-ofعلى: 
coptic-man/. 
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الرئيس السيسي دفعت الهجمات إلى إعالن وقد  264.التفجيرينعن يم الدولة مسؤوليته تنظ مرة أخرى أعلنو 263.«عقودمنذ 
ثالثة أشهر إضافية في لتمديدها جرى  حيث ،هذا التقريركتابة تاريخ حتى ال تزال سارية المفعول  265حالة طوارئ وطنية

ُ شخصاً بعد أن هاجم مسلحون  28تل ما ال يقل عن ، قُ 2017في مايو  2018.266أكتوبر  ً مسيحيين أقباط لّ قِ حافلة ت في كانوا  ا
مسيحياً على األقل في كنيسة مارمينا القبطية في  11قتل مسلحون  2017وفي ديسمبر  267.إلى دير جنوب القاهرةطريقهم 
على أسقف قبطي مقتول داخل دير في محافظة البحيرة في ما وصف بأنه  ُعثر، 2018في يوليو و 268.مدينة حلوانضاحية 

 269.«مشتبه به على المسيحيين في البالداألخير الهجوم ال»

مقاضاة ومعاقبة بأعاله، أشارت لجنة مناهضة التعذيب إلى أن الدول األطراف في اتفاقية مناهضة التعذيب ملزمة ورد وكما 
ضمان تنفيذ تدابير إيجابية أخرى للوقاية ب، وبشكل كامل األقليات والمجموعات المهمشةجميع أعمال العنف واإلساءة ضد 

. ومالحقة مرتكبيهاتخاذ خطوات كافية للتحقيق في هذا العنف الطائفي امتنعت عن السلطات المصرية إال أن  270.والحماية
أطراف تجمع  عرفيةتحال إلى مصالحات  ال سيما في صعيد مصر،وعدد كبير من الحاالت التي تنطوي على عنف طائفي، ف

 عن الحادث وتقديم األدلة المناسبة، قبل التوصل إلى اتفاق مصالحةيتاح لهم فيها شرح روايتهم  ةمحايدوضعية النزاع في 
ً ين محايديممحكّ يوقعه الطرفان بعد اقتراحه من قبل  ً دينيالمدفوع من التحقيق في جرائم العنف بدالً وهكذا،  271.ن ظاهريا  ا

فإن تكوين مجالس التحكيم  عالوة على ذلك 272.، ترفض السلطات عموماً إحالة هذه النزاعات إلى المحاكمومالحقة مرتكبيها
ً زعمها الحياد، على الرغم من واألعراف التي يتبعونها،  يضاف إلى ذلك افتقار  273.األغلبية المسلمةما تعكس نفوذ غالبا

القبطية لذلك فإن هذه الجلسات تتعرض النتقادات الطائفة  274.بحسب تقارير لفعالية والشرعيةما يضمن االجلسات إلى 
ً »والتي ترى فيها والكنائس المصرية،  ً مقلقا سيادة الدولة ونظامها القضائي وعلى مبادئ المواطنة وعدم على  تعديا

ً النظام القضائي الرسمي  عبرمحاكمة المشتبه بهم عدم ذكرت هيومن رايتس ووتش أن وقد  275.«التمييز من خلق مناخا
 276.اإلفالت من العقاب للجناة
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 .الدولة-ومسئولية-الطائفية-النزاعات-في-العرفية-الجلسات-دور-عن-دراسة-َمن؟-ُعرف-في/https://eipr.org/press/2015/06على: 
272, Middle East InstituteKårtveit, B.H, “Egyptian Copts Under Attack: The Frailty of a National Unity Discourse”,  

13 July 2017, available at: http://www.mei.edu/content/map/egyptian-copts-under-attack-frailty-national-unity-
discourse. 

 .16، ص712انظر أعاله، الهامش  273
 .4المرجع السابق، ص 274
 .4المرجع السابق، ص 275
، متاح على: 2016سبتمبر  15، هيومن رايتس ووتش، «قانون مصري جديد لبناء الكنائس يميّز ضد المسيحيين»هيومن رايتس ووتش،  276

https://www.hrw.org/ar/news/2016/09/15/293994. 
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 العتداءاتالبهائية فقد تعرض أتباع الديانة . للعنف التمييزيتتعرض الدينية الوحيدة التي الجماعة المسيحيون األقباط ليس 
هائيين في سوهاج، مما أجبر مسلمون منازل عدد من الب ن، أحرق شبا2011و 2009في عامي ف: مناسباتعدة في  ةعنيف

ً  15حوالي  سبق،، كما يبلغ عددهم الذين –كما تم استهداف المسلمين الصوفيين  277.السكان على الفرار واحدة في  – مليونا
مصرعهم من المصلّين  235لقي ، 2017نوفمبر  24في ف 278.الحديث الهجمات العسكرية دموية في تاريخ مصرمن أشد 

جماعة مسؤوليتها  ةوبينما لم تعلن أي. يؤّمه الصوفيون إلى حد كبيرالذي وسيناء، شمال  الروضةجامع الجمعة في أثناء صالة 
وفقاً لتقارير وسائل و 279.الدولة اإلسالميةالذي يرفعه تنظيم الجناة العلم األسود أنباء عن رفع  تداروتعن الهجوم، رسمياً 

الجماعات اإلسالمية المتشددة وهو نمط تدين روحاني ترى فيه الته بالتصوف، بسبب ِص »اإلعالم، تم استهداف المسجد 
 280.«هرطقة

 الممارسات الدينية ودور العبادة

( من العهد الدولي الخاص بالحقوق 1)18ما هو منصوص في المادة بحسب يشمل الحق في حرية الفكر والوجدان والدين، 
ذكرت لجنة حقوق كما . عليموالتبالتعبّد وإقامة الشعار والممارسة أو معتقده دينه ظهار في إاإلنسان المدنية والسياسية، حق 

 281.أماكن العبادةورعاية وحماية تتطلب إنشاء  معتقدالأو الدين اإلنسان أن حرية التعبير عن 

ألصحاب العبادة وإقامة دور حرية ممارسة الشعائر الدينية »من الدستور على أن  64، تنص المادة سبق القولومع ذلك، وكما 
يتمتعون بحق مكفول من وحدهم هم فإن المسلمين والمسيحيين واليهود بالتالي و. «األديان السماوية حق ينظمه القانون

 ً ً هذا يعني و. العبادةدور إقامة بدستوريا ممارسة على مجبرون ، ةالبهائيكمعتنقي الديانة يات الدينية، األقلأبناء أن  عمليا
 282.في منازلهمبشكل سري دينية شعائرهم وأعيادهم ال

إال أن المسيحيين العبادة، دور المسيحيين في بناء حق من الدستور  64المادة  وعلى الرغم من ضمانعالوة على ذلك، 
أصدرت قواعد قد وزارة الداخلية فقد كانت . الكنائسأو ترميم لبناء إلجرائية االمتطلبات في تاريخياً يعانون تمييزاً األقباط 

كنائس قرب المساجد والمدارس والمكاتب والمرافق الحكومية البناء ، والتي حالت دون 1934تقييدية بشأن بناء الكنائس عام 
. 2005الكنائس حتى عام لترميم عالوة على ذلك، كانت موافقة الرئيس مطلوبة  283.ومناطق عديدة أخرىوالسكك الحديدية، 

افقة ، ظل المسيحيون األقباط يواجهون صعوبات في الحصول على مو2005إزالة شرط الموافقة الرئاسية عام ورغم 
ً من معارضة قوية أو »بناء التصاريح منح  رفضتأن السلطات المحلية وتشير تقارير إلى  284.المحليةالسلطات  خوفا

 285.«متطرفيناحتجاجات من قبل مسلمين 

مبان  ضمن كنائس  لبناءبناء الكنائس بشكل غير قانوني أو تلجأ لالمسيحية في مصر كانت الجماعات نظراً لهذه العقبات، 
 تم إحراق  2016على سبيل المثال، في مايو  286.عنفحاالت في بعض األحيان إلى كانت تؤدي وهي أعمال  أخرى،

  

                                                 
277, 29 January 2016, available at: Atlantic CouncilMiller, E, “Five Years On: Egypt’s Minorities”,  

http://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/five-years-on-egypt-s-minorities; 184 انظر أعاله، الهامش, Minority 
Rights Group International. 

278, 24 November 2017, available at: BBC Newsypt attack: Gunmen kill 235 in Sinai mosque”, BBC News, “Eg 
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-42110223. 

279, 26 November Reuters Mohamed, Y., and Mourad M, “Islamic State raises stakes with Egypt mosque attack”, 
2017, available at: https://www.reuters.com/article/us-egypt-security-mosque/islamic-state-raises-stakes-with-

egypt-mosque-attack-idUSKBN1DQ0K0. 
 المرجع السابق. 280
281ased on Resolution 6/37: Elimination of all forms of intolerance and of discrimination bHuman Rights Council,  

religion or belief, UN Doc. A/HRC/RES/6/37, 14 December 2007, Paras 9(e) and (g). 
 .4، الفقرة 189وانظر أعاله، الهامش 

 .2018يوليو  9مدافع مصري عن حقوق اإلنسان، قدمها لمؤسسة الحقوق المتساوية المعلومات  282
 .276انظر أعاله، الهامش  283
 .178انظر أعاله، الهامش  284
285Communication report of special procedures: Special Rapporteur on minority issues Human Rights Council,  

and Special Rapporteur on freedom of religion or belief, UN Doc. AL/EGY/17/2016, 2016, p. 1. 
 المرجع السابق. 286
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المنيا بسبب معارضة بمحافظة في قرية اإلسماعيلية كنيسة القديسة العذراء مريم المقامة في مكان مؤقت للمسيحيين األقباط 
 287.السكان المحليين

ً  235في المادة  2014تضمن دستور وقد   :وترميم الكنائسبإصدار تشريع جديد لتنظيم بناء  التزاما

أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانوناً لتنظيم بناء وترميم  ييصدر مجلس النواب ف
 .الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية

عمالً  ،الكنائسوترميم بناء تنظيم بشأن  2016لسنة  80، أصدر البرلمان المصري القانون رقم 2016أغسطس  30في 
، التقييدبعد عقود من يضمن لهم،  القانون الجديد على أمل أنبكثير من المسيحيين الرحب د قو 288.من الدستور 235بالمادة 

 289.حماية الدولةبالحق في بناء الكنائس 

إلنشاء الكنائس المسيحية، بدالً من  ةمنفصلمنظومة قانونية خلق فقد ، في جوهرهتمييزياً  2016لعام  80القانون رقم كان 
أشار إليها المقررون الخاصون المعنيون بقضايا التي نقطة هي الالعبادة لجميع األديان أو المعتقدات؛ ووترميم دور تنظيم بناء 

وهي ل، االمتثاأعصى على بل منفصلة ليس فقط منظومة عالوة على ذلك، يحدد القانون  290.األقليات وحرية الدين أو المعتقد
أن القانون الجديد  2017عام  المبادرة المصرية للحقوق الشخصيةوبالفعل نّوهت . لمسيحيينمعاملة غير مواتية لؤدي إلى ت

شرعنة األمر الواقع القائم على التمييز الصريح بين المواطنين المصريين من حيث الحق في ممارسة شعائرهم »لم يتجاوز 
 291.«الدينية

وزارة مرسوم والتي ينص عليها بناء المساجد، المنظومة الحاكمة لمن  قانون بناء الكنائس أكثر تقييداً خها فالمنظومة التي يرس
على نحو »الكنيسة أن تراعى مساحة من القانون على  2على سبيل المثال، تنص المادة ف. 2001األوقاف المصرية لسنة 

، وهو «منطقة التي تقام بها، مع مراعاة معدالت النمو السكانييتناسب مع عدد وحاجة مواطني الطائفة المسيحيين في ال
وباإلضافة إلى الصعوبات  292.لعدم وجود بيانات رسمية عن عدد المسيحيين في البالد مشاكل عملية، نظراً  يفرضمطلب 

أي تناسب مع عدد المسلمين المرسوم الذي يحكم بناء المساجد ثمة وجه تمييزي في هذا الحكم بسبب عدم اشتراط العملية، 
 293.المنطقةفي 

تاريخ أربعة أشهر من الترميم خالل مدة ال تتجاوز طلب البناء أو بالبت في المختص  من القانون المحافظ 5المادة تُلزم 
في ضوء »المذكرة اإليضاحية المرفقة بالقانون األصلي بحسب تقارير أن المحافظ يفحص الطلب في حين تنص ، تقديمه

ممارسة ا وصوالً إلى كفالة حرية لحفاظ على األمن والسالمة العامة واإلشراف على المرافق وحماية أمنهاختصاصاته في ا
جراء الذي يمكن اتخاذه في حالة رفض الطلب، أو شرح اإليال ينص القانون على حق االستئناف أو و 294.«الشعائر الدينية
سلطة تقديرية واسعة منحه إن هذا القانون، من خالل  295.الطلب خالل الفترة القانونية المنصوص عليهاالبت بفي حالة عدم 

ومن جهة . يلتمييزللتطبيق اإمكانية يتيح في االستئناف، اشتماله على الحق ه، وعدم اتشرح قراروعدم إلزامه ب، للمحافظ
 لقرارات يعني أنه يمكن ل ةاشتراط النظر في الطلبات في ضوء الحاجة إلى الحفاظ على األمن والسالمة العامأخرى فإن 

  

                                                 
 .18، ص174 هامشانظر أعاله، ال 287
ممارسة حرية بما يكفل  تنظيم بناء وترميم الكنائسل»قانون دور انعقاد له بعد العمل بالدستور إصدار مجلس النواب المصري، في على  235المادة تفرض  288

 «.لشعائرهمالمسيحيين 
289, 16 Middle East EyeMiddle East Eye, “Egypt’s law on building churches dashes Christian hopes for equality”,  

November 2016, available at: http://www.middleeasteye.net/in-depth/features/egypt-s-law-building-churches-
dashes-christians-hope-equality-440271953. 

 .285انظر أعاله، الهامش  290
 .259انظر أعاله، الهامش  291
 .276؛ انظر أيضا ، أعاله، الهامش 2، المادة 2016لسنة  80القانون رقم  292
293The Legal framework of Mosque building and Muslim religious affairs in Egypt: Addeh, D., and Fuad, S.,  

towards a strengthening of State control, 2011, available at: 
https://www.arabwestreport.info/sites/default/files/pdfs/paper30.pdf. 

الشخصية، ؛ المذكرة اإليضاحية التي أصدرتها وزارة الشؤون القانونية مشار إليها في تقرير المبادرة المصرية للحقوق 5، المادة 292انظر أعاله، الهامش  294
 .25، ص259انظر أعاله، الهامش 
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 معتقدالأو الدين الحق في إظهار ومع أنه يمكن تقييد  296.تتأثر بأعمال أو تهديدات العنف الطائفيأن المتعلقة ببناء الكنائس 
إال أن هناك ( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 3)18عند الضرورة لحماية السالمة العامة بموجب المادة 

لحياة ا تتهديدا»في الواقع، أوضحت لجنة حقوق اإلنسان أن و. هذا الشرطخطر تمييز في عملية صنع القرار يتوفر عليه 
( من العهد 3)19هذا الحق بموجب المادة لتقييد ليست مبرراً شرعياً  أي أو التعبيريمارسون حريتهم في الرمن ضد « والقتل

 297.الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

إال . من بينها االمتثال ألنظمة البناءأمور بعدة التزامها العبادة القائمة شريطة تقنين أوضاع دور ينص القانون على إمكانية 
من مباني الكنائس للكثير االمتثال لهذا المطلب بالنسبة صعوبة المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد أشار إلى أن 

تحديداً على  2016 لسنة 80من القانون رقم  8ذلك، تنص المادة ذكر بعد و 298.مساحات سكنيةكانت في األصل القائمة التي 
بغض ملحقاتها لسلطات إغالق الكنائس أو ال يجوز للجنة المنشأة بموجب هذه المادة، أنه باستثناء القرارات التي تتخذها ال

 299.النظر عن تحقيق شروط توفيق األوضاع من عدمه

على سبيل المثال، . العبادة المسيحيةدور على العدائية واالعتداءات إلى وقف  2016لسنة  80إصدار القانون رقم  لم يؤدّ 
مئات »لالعتداء على أيدي  نتعرضت كنيسة كفر الواصلي 2017لحقوق الشخصية أنه في ديسمبر أفادت المبادرة المصرية ل

الكنيسة معلّلين ذلك بشروع « بهدم الكنيسةوأخرى عدائية ضد األقباط تطالب دينية ردّدوا هتافات »الذين « يةمن مسلمي القر
كنيسة قائمة  14تم إغالق  2018أبريل و 2017 المنظمة أنه في الفترة ما بين سبتمبركما أشارت  300.تركيب جرسفي 

 2016.301لسنة  80بموجب القانون رقم توفيق األوضاع شروط كانت تقام فيها صلوات دينية دون تحقيق 

 العمل

منع جميع أشكال التعصب عن تتحمل مسؤولية رسمية »المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد أن الدول أشار 
األقليات الدينية إال أن  302.«، بما في ذلك في مكان العملوعن القضاء عليها على أساس الدين أو المعتقدالقائمين والتمييز 

 303.ايقات من زمالئهم بسبب معتقداتهم الدينية، بما في ذلك مضالعملفي تواجه تمييزاً في مصر 

والمتوسطة من وظائف في الرتب العليا الفرص عدم المساواة في قضية في مصر منذ فترة طويلة يثير المسيحيون األقباط 
بحسب تقارير إلى وهم يتعرضون  304.الجيش والشرطة والقضاء والسلك الدبلوماسي والتعليمفي بما في ذلك  القطاع العام،

عقود من الحرمان يشتكون منذ عدة و 305األجهزة األمنية،الرفيعة المستوى في الحكومة وداخل وظائف من الروتيني حرمان 
 رؤساء جامعات أو عمداء ليس هناك  306.، كالعمل األكاديميالمجاالتشتى التمييزي من الوظائف العليا في 

  

                                                 
 .276انظر أعاله، الهامش  296
 .23، الفقرة 2انظر أعاله، الهامش  297
 .2، ص285انظر أعاله، الهامش  298
ة التحقيقات في وقائع االعتداءات على المبادرة المصرية تطالب بإعاد»؛ المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، 10-8، المواد 292انظر أعاله، الهامش  299

المبادرة المصرية للحقوق ، «كنيسة كفر الواصلين بأطفيح وإعادة فتحها لممارسة الشعائر الدينية مع سرعة االنتهاء من تقنين جميع الكنائس غير المرخصة
-على-االعتداءات-وقائع-في-التحقيقات-بإعادة-تطالب-المصرية-المبادرة/https://eipr.org/press/2018/02 ، متاح على:2018فبراير  1، الشخصية

 .الواصلين-كفر-كنيسة
 المرجع السابق. 300
إلفراج عن المقبوض المبادرة المصرية تنتقد قيام أجهزة الدولة بغلق كنائس قدَّمت طلبات تقنين أوضاعها وتطالب با»المبادرة المصرية للحقوق الشخصية،  301

-قيام-تنتقد-المصرية-المبادرة/https://eipr.org/press/2018/04 ، متاح على:2018أبريل  30، «كنيسة منذ صدور قانون بناء الكنائس 14عليهم، غلق 
 .وتطالب-أوضاعها-تقنين-طلبات-قدَّمت-كنائس-بغلق-الدولة-أجهزة

، متاح على 69، الفقرة UN Doc. A/69/261 ،2014، المؤقت للمقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقدالتقرير الجمعية العمومية لألمم المتحدة،  302
https://undocs.org/ar/A/69/261. 

 .27مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية د 303
304, 14 July nitorWorld Watch MoWorld Watch Monitor, “Coptic Bishop: Egypt ‘diseased’ with discrimination”,  

2016, available at: https://www.worldwatchmonitor.org/2016/07/coptic-bishop-egypt-diseased-with-
discrimination/. 

 .260انظر أعاله، الهامش  305
306able , 12 December 2016, availAl Jazeera Al Jazeera, “Sisi names bomber of Cairo Coptic Christian church”,

at: http://www.aljazeera.com/news/2016/12/sisi-suicide-bomber-cairo-church-attack-161212145751882.html. 



103

وقد أوردت  307.قص في التمثيل في المناصب األكاديمية العلياعلى أنه سبب هذا الني الدينويشار إلى التمييز ، أقباط كليات
الطالب،  احتجاجمدرسة بسبب إلى منصب مديرة الوظيفية مسيحية قبطية من الترقية  ناظرة خبر حرمان 2016عام تقارير 

 308.للترقية من قبل وزارة التربية والتعليماسمها  على الرغم من إدراج

منظمة قدمت قد و 309.بسبب التمييز الدينيمزاولة االحتراف في الرياضة الرياضيين المسيحيين من منع تقارير تفيد كما توجد 
التمييز »اشتكت فيها من االتحاد الدولي لكرة القدم )الفيفا( وشكاوى رسمية إلى اللجنة األولمبية الدولية  التضامن القبطي

من أندية كرة كثيرة حول استبعادهم شكاوى تلقيها بعد وذلك  ،في مصر الرياضيون األقباطيتعرض له التي « الممنهجالديني 
للحرمان  ونهؤالء الرياضييتعرض في اجتياز جميع مراحل االختيار ذات الصلة،  نجاحهمفرغم  310.القدم ورياضات أخرى

أحد الذين كانوا يسعون إلى  311.فيتهم الدينيةألسباب يعتقدون أنها تتعلق بخل على المستوى الوطني والدولي المنافسةمن حق 
 312.«كمحترفلعب لكي أاسمي أن علي تغيير مسؤولو النادي أبلغني »: أخبر أحد الصحفيينكرة قدم االحتراف في 

بحسب ما نوقش بطاقات الهوية الوطنية )فغياب . األسبابلعدة  تمييز في العملحاالت البهائية كذلك يواجه أبناء الطائفة 
األفراد الذين تمكنوا من العثور وقد ذكر  313.عملالباحثين عن لبهائيين عنى تاريخياً الكثير من الصعوبات بالنسبة لأعاله( 

جامعة القاهرة إحدى البهائيات اللواتي عملت في : قبل زمالئهم الموظفينمن  يعانون من التمييز والوصمأنهم على عمل 
 لترقيةيتجنبونها، وأنه جرى إغفال حقها بادينها بدأوا  ا زمالئها بمجرد إفصاحها لهم عنأنهية إعالمفي مقابلة  تأوضح

 314.باستمرار

 

 االعتقاد الديني والنوع االجتماعي: المعاملة التمييزية للنساء غير المحجباتأساس على المتعدد التمييز 

يواجهن معاملة تمييزية في مجموعة المتساوية أنهن الحقوق مؤسسة عدد من النساء الالئي قابلهن باحثو  تأفاد
فقد  315.عدم ارتداءهن الحجاببسبب  –لى السلع والخدمات إلى الحصول عمن التوظيف  –من مجاالت الحياة 

أو  اتإما ملحدأنهن  وذلك على افتراضمن قبل آخرين، سلبية تعرضهن لمعاملة النساء  هؤالءذكرت 
إحدى اللواتي وبحسب ما شرحت  317.مسلماتن الديني كبواجبهعدم التزامهن أو على أساس  316،اتمسيحي

 حول النساء غير المحجبات في مصر:تنشأ افتراضات معينة قابلهن باحثو المؤسسة، ثمة 

 يقولون إني بال مبادئ؛ بسوء الخلق والفسوق ةألنني امرأة ال تنتمي إلى األغلبية الدينية في مصر، أنا دائماً متهم
 318.مسيحية وعاهرةفأنا إذن  محجبةغير  ألنيفقط على هذا األساس. وأتعرض للتحرش أخالق، وال 

                                                 
307, 17 December 2016, available at: The AtlanticTadros, S, “The Actual War on Christians”,  

https://www.theatlantic.com/international/archive/2016/12/egypt-copts-muslim-christian-isis/511007/. 
308, 2 World Watch MonitorWorld Watch Monitor, “Coptic headmistress denied promotion ‘for being Christian’”,  

March 2016, available at: https://www.worldwatchmonitor.org/2016/03/coptic-headmistress-denied-promotion-for-
being-christian/. 

309Godden, M, “I was told to change my name to play professionally”: the plight of Egyptian Christians in  
football”, The New Statesman, 15 June 2018, available at: 

https://www.newstatesman.com/politics/sport/2018/06/i-was-told-change-my-name-play-professionally-plight-
egyptian-christians. 

310Vessey, L, “Coptic Solidarity Files Complaints with the IOC and FIFA Regarding Egypt’s Religious  
Discrimination Against Copts in Athletics”, Coptic Solidarity, 24 August 2016, available at: 

https://www.copticsolidarity.org/2016/08/24/coptic-solidarity-files-complaints-with-the-ioc-and-fifa-regarding-
egypts-religious-discrimination-against-copts-in-athletics/. 
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 .309انظر أعاله، الهامش  312
 ، المجموعة الدولية لحقوق األقليات.184انظر أعاله، الهامش  313
314, 14 October 2012, available at: tDaily News EgypProvan, “L.Bahai’s in Egypt”,  
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 .10مثال  مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية د 316
 .45مثال  قابلة مؤسسة الحقوق المتساوية د 317
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مصر في المساواة وعدم التمييز تحّدي :حاضرا ً زال ما ماض  

تنفيذي ملخص  حاضرا ًزالماماض  
مقدمة   حاضرا ًزالماماض

بالمساواة المتعلق القانوني اإلطار  حاضرا ًزالماماض   
المساواة وعدم التمييز أنماط حاضرا ًزالماماض

التوصيات حاضرا ًزالماماض
حاضرا ًزالماماض

عن الصعوبات  مؤسسة الحقوق المتساوية في مدرسة دولية باحثي عملأخبرت امرأة كانت تعلى سبيل المثال، 
فقد واصلت إحدى المعلمات اتهامها باإللحاد ؛ ارج المدرسة دون حجابخشوهدت ما التي واجهتها في العمل بعد

 سلطات المدرسة:جانب تحقيقات داخلية من كما تعرضت الحقاً لعدة خلع حجابها خارج المدرسة، نها تأل

في الفصول  بسوءكانوا يتحدثون «. ةالملحد [فالنة]اآلنسة »وأسمى داخل المدرسة بعدها أصبحت منبوذة 
عمل. اضطررت لمغادرة تكلفني بأي المدرسة تعد ، ولم للخوف منيالطالب تدفع وكانت المدرسة  ،الدراسية

ويقولون إنهم طردوني فسيفضحونني  أي شيءقمت بت أو ياشتكتعرضت لتهديد ضمني بأني إذا المدرسة بعد أن 
 319.ألسباب أخالقية

 :2018في وقت مبكر من عام ناء امتحان لها المعاملة التي تلقتها أثامرأة أخرى شرحت 

التنفس. عندما أتمكن من االمتحان بسبب المراقبين. تعرضت ألذى نفسي ولم أثناء أسوأ يوم في حياتي عشت 
 (…)« رمضان؟ما بتتحجبيش ليه واحنا ف »قام المراقب بفحص هويتي ورأى أنني مسلمة، نظر إلي وسألني: 

كنت ن التركيز. ثم نظر إلى القالدة التي وعاجزة ع االمتحان بطريقة جعلتني متوترةإلى جانبي طوال فترة قف و
اتهمني  كتب على ورقة السؤالشاهدني أاً للغاية. وأخيرًا، عندما يتعليقاً قاسأطلق ووكانت تبدو كصليب،  أرتديها

 ا، ولكنهلي ورقتي أعاد تدخل المشرف بعد أن )…(ضدي غش قضية  على رفع ي وأصرّ تبالغش، وسحب ورق
 320.مرة أخرىإلعادة كتابتها وقت لدي بدون اإلجابات التي كنت قد كتبتها؛ لم يكن و ةفارغ تكان

نساء أخريات المؤسسة المعاملة السلبية التي كن يتلقينها بالمقارنة مع  عدد من النساء األخريات لباحثي تأوضح
 الحجاب:لمجرد عدم ارتدائهن 

في المدينة السكان لكن غالبية و فيها مسيحيونيعيش كنت أعيش في منطقة بورفؤاد، وهي من األماكن التي 
يرفضون الوقوف يارات األجرة سائقو سكان . وجماعات سلفيةجماعة اإلخوان المسلمين وأعضاء في ن ومسلم
 321.عادلةألتلقى معاملة الحجاب فقط صرت أرتدي . ةأني مسيحيوكانوا يظنون ألنني لم أكن محجبة لي 

 لكثير من النساءسمح لوقد الركاب ينظم كان حارس األمن  .كنت في طريقي إلى العمل باستخدام مترو األنفاق
 322.لفترة طويلةوجعلني أنتظر تركني حتى النهاية  لم كنت سافرة. ألنني قبليمحجبات بالمرور ال

 

 

 التعليم 

على سبيل المثال، . التعليم العاليالوصول إلى في ال سيما في التعليم، و يواجهون تمييزاً األقليات الدينية أبناء على أن ثمة أدلى 
إخطاره مشيراً إلى الديني،  انتمائهطلبه على أساس  ه تم رفضطالب مسيحي في جامعة القاهرة أنادعى ، 2016في أكتوبر 

خانة الديانة شكواه الرسمية، أصدر رئيس الجامعة توجيهاً بإلغاء استجابة ل. بأنه اجتاز مقابلة القبولسابقاً بشكل غير رسمي 
 323.في البرنامج مقعداً ، القبولمن المحرومين م الطلب، وكذلك غيره من المسيحيين في جميع وثائق الجامعة ومنح مقدّ 

  

                                                 
 .37مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية أ319
 .45مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية د320
 .13د مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية321
 .4مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية د322
323Mada Dim, M. S, “Cairo University strikes religion from official documents in move to curtail discrimination”, -El 

Masr, 17 October 2016, available at: https://madamasr.com/en/2016/10/17/feature/society/cairo-university-
strikes-religion-from-official-documents-in-move-to-curtail-discrimination/. 
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عتقد ي  . كطبيب مقيمسنة واحدة إلكمال  ا  مسيحي ا  طالب 2017في يونيو قبلت جامعة األزهر اإلسالمية ، يةتقارير إعالمبحسب 
محمد  عضو البرلمانقليلة من تقدم شهر بعد أقبول جاء هذا ال 324.ا  مسيحي ا  طالبفيها الجامعة أن هذه أول حالة معروفة تقبل 

مثل الطب والهندسة  –جامعة الالكليات غير الدينية في إلحاق نص على ي م األزهرتنظي قانونلقترح تعديل بم أبو حامد
ومعارضة جدال  أثار اقتراح أبو حامد إال أن  325.األزهرمؤسسة من  وزارة التعليم العالي بدال  ب –عالم واالتصاالت إلوا

 األزهر عباس شومان:علّق وكيل ، حيث ينواسع

لكن شروط القبول ال  )…(من الدارسة بجامعة األزهر  يمصر ينص يمنع دخول أ ييوجد أال 
هذا لن يحدث، فنظام  ؟األزهر يالقرآن ليدرس ف المسيحيتنطبق إال على المسلمين، فهل سيحفظ 

األزهر ال يناسب المسيحيين ألن شروط االلتحاق بها صعبة عليهم ولن نستطيع رفع  يالدراسة ف
 326.منها واستثنائهم يليم اإلسالممواد التع

 خاتمة

إال أن وينص على أن حرية المعتقد مطلقة،  ،الدين أو المعتقدعلى عدة أسس منها لتمييز يحظر االدستور المصري رغم أن 
م اإلسالف. أشكال الحماية القانونية هذههذه تقوض األحكام التمييزية في الدستور والقوانين األخرى المجموعة الواسعة من 

اإلسالم والمسيحية لمعتنقي فقط مكفولة وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة  لة،لدوالرسمي لدين الهو 
على مستوى اإلطار القانوني في مصر، بما في ذلك الثالثة معاملة تفضيلية ضمن « األديان السماوية»تتلقى هذه . واليهودية

السلطات، حيث استهداف لخطر  ونيتعرض الملحدكذلك . ادةعبالتنظم إنشاء دور والقوانين التي قوانين األحوال الشخصية 
اإللحاد إلى البرلمان في ديسمبر لتجريم تقديم مشروع قانون وجرى ، 2015اإللحاد عام لمكافحة الحكومة حملة وطنية أطلقت 
2017. 

القائمين على التمييز لمعاملة قليات الدينية ألشكال مختلفة من التمييز، بما في ذلك التعذيب وسوء ايتعرض أفراد األكذلك 
هجمات عنيفة أدت عدة هذا العنف، حيث من الجماعة المسيحية القبطية في مصر بشكل خاص وتتأثر . والعنف التمييزي

لتعذيب وسوء مسيحيين لأفراد إلى تعرض تقارير كما تشير . مئات في السنوات األخيرةالالعبادة المسيحية إلى وفاة دور على 
في العمل من التمييز البهائية ، ويعاني المسيحيون وأبناء الطائفة إنفاذ القانونقبل مسؤولين عن من ييزيين تمالمعاملة ال

 والتعليم.

 الجنسنوع  أساس على المساواة وعدم التمييز 3.3

من  3مادة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وال 3محددة بموجب المادة مصر التزامات تقع على عاتق 
من العهد الدولي الخاص بالحقوق  26بموجب المادة  327.العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
اص على السواء حماية فعالة من التمييز ألي األشخلجميع »المدنية والسياسية، يتعين على مصر ضمان أن يكفل القانون 

لى االحتجاج بأي يحتاج إفي عدم التمييز ال وقائم بذاته على حق مستقل  26 المادةوتنص  328.«سبب ]بما في ذلك[ الجنس
على العهد الدولي الخاص لدى تصديقها  330عموميصرحت مصر بإعالن تفسيري لقد  329.حكم آخر من أحكام المعاهدات

                                                 
324, 4 June Egypt Independentistian dental resident for first time”, Azhar admits Chr-Noureldin O, “Egypt’s “Al 

2017, available at: http://www.egyptindependent.com/al-azhar-christian-dental-resident/. 
325”, Student Amid Accusations of Discrimination Azhar University Accepts Christian-Smith, S, “Egypt's Al 

Christian Post, 6 June 2017, available at: https://www.christianpost.com/news/egypts-al-azhar-university-accepts-
christian-student-amid-accusations-of-discrimination-186530/. 

https://www.al-على:  ، متاح2017مارس  29 المونيتور،، «للمسيحيّين؟هل تتّسع جامعة األزهر »مصطفى، ع.  326
monitor.com/pulse/ar/contents/articles/originals/2017/03/proposal-affiliate-scientific-faculties-endowment-

ministry.html. 
، U.N.T.S. 3 993قافية، ة والث؛ والعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعي3انظر: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة  327

 .3المادة 
 .26العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة المرجع السابق،  328
329, 10 November 1989, seventh session, 1989)-Discrimination (Thirty-General Comment No. 18: NonHRC,  

Para 12. 
تصريحاً أحادياً، بغض النظر عن صياغته أو تسميته، صادراً عن دولة أو منظمة دولية تزعم من ‘ اإلعالن التفسيري’ي يعن»وفقاً للجنة القانون الدولي،  330
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لشريعة خضوعا  ل»يقول  افيةمدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقبالحقوق ال
 331«.عليهاونصدق وندعم  ، فإننا نقبلاإلسالمية وباالتفاق معها

اتفاقية القضاء على جميع بالتزاماتها بموجب جميع أشكال التمييز ضد المرأة وحظرها بمناهضة وحظر أيضا   مصر مطالبة
على حكمين أساسيين من عن تحفظها مصر أعلنت ، الجزء الثانيفي ورد كما . (اتفاقية سيداو) أشكال التمييز ضد المرأة

، التي تتعلق 16ى التمييز بين الجنسين، والمادة ، التي تحدد التدابير السياسية المطلوبة للقضاء عل2المادة : اتفاقية سيداو
عة لشريمع اذلك أال يتعارض بشرط  16و 2بالمادتين وفي تحفظها أعلنت مصر أنها ستلتزم . بشؤون الزوجية واألسرة

م إنها تدرس وتقيّ ، قالت مصر 2014ألمم المتحدة عام التابع لإلى مجلس حقوق اإلنسان المقدم في تقريرها و 332.اإلسالمية
 333من اتفاقية سيداو. 16و 2تحفظاتها على المادتين 

على ذين أبدتهما التحفظين اللمصر على سحب بحث اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة )لجنة سيداو(  تقومو
سيداو أوضحت لجنة وقد  334.«وغرضها االتفاقيةموضوع مع يتعارضان »واللذين رأت أنهما ، من االتفاقية 16و 2المادتين 

 الدينية ال تحل محل احترام مبدأ المساواة: األعرافأن  21في توصيتها العامة رقم 

داخل الدولة. مناطق مختلفة ن يمكن أن يختلف شكل ومفهوم األسرة من دولة إلى أخرى وحتى بي
التقليد  وبغض النظر عن الشكل الذي يتخذه، ومهما كان النظام القانوني أو الدين أو العرف أو

أن تتوافق اإلطار الخاص معاملة المرأة في األسرة سواء في القانون أو في على داخل البلد، فإن 
 335.لجميع األشخاصمع مبادئ المساواة والعدالة 

ماتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية إلى التزاباإلضافة 
( 3)1بموجب المادة ناشئة  التزامات على المستوى اإلقليميأيضا   مصر، تقع على عاتق اتفاقية سيداواالجتماعية والثقافية وو

( …)القضاء على كل تمييز ضد المرأة »بـالدول األطراف تطالب لشعوب، والتي من الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان وا
 «.االتفاقيات الدوليةاإلعالنات وفي  منصوص عليهعلى نحو ما هو 

المجتمع فيوموقع النساء  الثقافية المواقف
نسمة، مليون  92عن  يزيد قليال   2017يناير  1بدءا  إجمالي عدد السكان فإن  لجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاءل وفقا  
المنتدى  337.يواجهن تحديات كبيرةمصر ء المعترف به على نطاق واسع أن نسامن  336.%( نساء49مليون ) 45حوالي منهم 

، 2017عام  العالميالفجوة الجندرية مؤشر على دولة  144أصل من  134صنف مصر في المرتبة االقتصادي العالمي 
 338.مساواة كاملة بين الجنسين(إلى  1 تشيرحيث ب) 0.608برصيد 

                                                 
Pellet, A., International Law Commission, Fourteenth report on reservations to treaties, UN Doc. 

A/CN.4/614/ADD.1, 2009, Para 134; 
 علق بكل من العهدين التأثيرات المقصودة من التحفظ. انظر:متورغم صياغته الغامضة، تؤكد ياسمين موسى أن هناك احتماالً بأن يكون إلعالن مصر ال

, p. 115.2011, BrillMoussa, J., “Competing Fundamentalisms and Egyptian Women’s Family Rights”,  
331ial ocChapter IV: Human Rights: 3. International Covenant on Economic, SUnited Nations Treaty Collection,  

and Cultural Rights, updated 27 November 2018, available at: 
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-3&chapter=4&clang=_en#EndDec 

332Chapter IV: Human Rights: 8. Convention on the Elimination of All Forms of United Nations Treaty Collection,  
Discrimination against Women, updated 27 November 2018, available at: 

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-8&chapter=4&clang=_en. 
 .UN Doc، : مصر16/21من مرفق قرار مجلس حقوق اإلنسان  5تقرير وطني مقدم وفقاً للفقرة مجلس حقوق اإلنسان،  333

A/HRC/WG.6/20/EGY/1 ،22  13، الفقرة 2014يوليو. 
، 2010فبراير  UN Doc. CEDAW/C/EGY/CO/7 ،5، على التمييز ضد المرأة، مصربالقضاء المالحظات الختامية للجنة المعنية لجنة سيداو،  334

 .14الفقرة 
335General Recommendation No. 21: Equality in Marriage and Family Relations (Thirteenth CEDAW Committee,  

session, 1994), 1994, Para 13. 
، متاح على 2017الكتاب اإلحصائي السنوي  اإلحصاء،الجهاز المركزي للتعبئة العامة و 336

http://www.capmas.gov.eg/Pages/StaticPages.aspx?page_id=5034. 
 انظر على سبيل المثال: 337

Thomson Reuters Foundation, Cairo, The World’s Most Dangerous City for Women 2017, 2017, available at: 
http://poll2017.trust.org/city/?id=cairo. 

338available at: , 2017The Global Gender Gap Report: 2017, World Economic Forum,  
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2017.pdf.  



107

لجنة ، أشارت 2010في عام . النمطية الجنسانية والمواقف األبويةيستند التمييز ضد المرأة في مصر إلى انتشار القوالب 
أوضاع مجحفة وغير متساوية ينعكس في وهو ما العادات والممارسات تكرس التمييز ضد النساء والفتيات؛ »إلى أن  سيداو
 339«.في العديد من المجاالتلهن 

نصف الرجال اتفق ، معهد بروموندوالمتحدة للمرأة و األممفي تعاون بين  2017المصريين أجري عام مواقف لاستطالع وفي 
وعالوة  340.«في مصروثقافتنا من تقاليدنا  ليست جزءا  »االستطالع أن المساواة بين الجنسين  نشملهالذين % من النساء 60و

، لمنزليعن اعتقادهم بدور المرأة ااالستطالع الذين شملهن  المصريات% من 76.7والمصريين % من 86.8 عبر على ذلك،
كما عبر . القرار النهائي في منزلهالمصريات على أن الرجل هو صاحب % من 58.5والمصريين % من 90.3فيما وافق 

على ممارسة موافقة الزوجة يتوقع أن زوج لل»ارة بعمع عن اتفاقهم أو اتفاقهم الشديد  النساء% من 84و الرجال% من 96
المشمولين في %( 98أفاد جميع الرجال تقريبا  )وقد  341بين األزواج.الخاصة العالقة في سياق « معه متى أرادالجنس 

ون غبير% من الرجال أنهم 93ذكر كما مغادرة المنزل، كن يستطعن زوجاتهم وما إذا يتحكمون بما ترتديه أنهم باالستطالع 
 342.معرفة مكان وجود زوجاتهم في جميع األوقاتب

. الشهادات التي تم جمعها لهذا التقريركما تظهر المجتمع المصري في المرأة ودورها س على تنعكهذه المواقف المجتمعية 
غوط باحثي مؤسسة الحقوق المتساوية نوعية الضعدد من النساء اللواتي أجرت مقابالت مع  تعلى وجه الخصوص، أوضح
 الزواج:االجتماعية المحيطة بمسألة 

الحق في أنه ليس لي هو السائد الرجال، فإن الموقف والتعرف على فيما يتعلق بفكرة الزواج 
يوجب يضعني في موقف فهو ، بالتمييز. هذا يجعلني أشعر أكن أحبهرفض الرجل حتى لو لم 

 –ه في حياتي ج أهم ما يمكنني تحقيقكما يعتبر الناس الزواعمومتي وأقاربي، كأبناء الزواج على 
. يدخل في الحسبان وسأعتبر إنسانة فاشلة في النهايةأحققه ال آخر ففي حال لم أتزوج فكل شيء 

من النساء غيري أقل من إال أنني أعتبر شقة، رغم أنني أعمل في وظيفتين، وأسافر، وأملك 
 343.وغيرهال فاشلة بالنسبة ألمي فأيا  يكن ما أفعله سأظلديهن أطفال، اللواتي متزوجات ال

عدم اتخاذها إجراءات فعالة لمكافحة القوالب النمطية بسبب معاهدات الجب النتقادات الهيئات المنشأة بمو الدولةتعرضت 
مثل  –بالممارسات التقليدية  لجنة سيداوذكرت ، 2010في عام . مؤذيةالمتعلقة بالجنسين وما يرتبط بها من ممارسات ثقافية 

الوصمة عن ضمنيا  سياسات الدولة تغاضي كمجاالت ل –وتعدد الزوجات  ،اسلية األنثويةواج المبكر، وتشويه األعضاء التنالز
داعية الستكمال ذلك ، اتفاقية سيداومراجعة القوانين ومواءمتها مع على حثت اللجنة مصر قد والتي تواجهها النساء. الثقافية 

 344.مساواة بين الجنسينمرأة والبحقوق الللتوعية حمالت تثقيفية ب

مشيرة   345،«انتشار التمييز الخطير ضد المرأة»أيضا   اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية كما أدانت
، والفجوات الواسعة في 2011مظاهرات عدم وجود إجراءات تشريعية أو تحقيقية في عمليات اغتصاب النساء خالل ل

العقوبات الجنائية عن تنفيذ الدولة امتناع قدت اللجنة المذكورة حقيقة انتكما . عدالت البطالة بين اإلناثفاع موارت ،األجور
 346.سوق العملالوصول المتساوي للنساء إلى تدابير تستهدف زيادة فرص نساء، وعدم اتخاذها عنف ضد الناجمة عن حاالت 

ياتاإلطار القانوني والسياس
القانون وحظر التمييز  لدىالمواطنين تساوي ن الدستور على م 53من هذا التقرير، تنص المادة  الثانيالجزء كما نوقش في 

  وتنص المادة . من األحكام المحددة المتعلقة بجوانب المساواة بين الجنسينأيضا  عددا   يتضمن الدستور. على أساس الجنس

                                                 
 .22، الفقرة 334انظر أعاله، الهامش  339
340Understanding Masculinities: Results from the International Men and Gender Equality ndo, UN Women/Promo 

Statement, Middle East and North Africa, May 2017, p. 74, available at: https://imagesmena.org/wp-
content/uploads/sites/5/2017/05/IMAGES-MENA-Multi-Country-Report-EN-16May2017-web.pdf. 

 المرجع السابق. 341
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345UN Doc. Concluding Observations: Egypt, Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR),  

E/C.12/EGY/CO/2-4, 13 December 2013, Para 9. 
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والسياسية واالقتصادية واالجتماعية حقوقه المدنية في جميع الل رجالالمرأة والمساواة بين تحقيق تكفل الدولة »على أن  11
المواقف والقوالب النمطية تكرس نفسها ولكن المادة  347.بالتصدي للعنف الجنساني صريحا   وتتضمن التزاما   ،«والثقافية

 :«األسرةاجبات و»األبوية باإلشارة إلى 

بين واجبات كفل تمكين المرأة من التوفيق تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وت
 األسرة ومتطلبات العمل.

الدولة اتخاذ على  11تنص المادة . المشاركة السياسية للمرأةعلى مستوى على اتخاذ تدابير إيجابية أيضا   ينص الدستور
العامة  تولي الوظائففي حقها »للمرأة كما تكفل ، المجالس النيابيةفي تمثيال  مناسبا  لمرأة اتمثيل بضمان « الكفيلةتدابير ال»
عالوة على ذلك، تنص  348.«ضدها دون تمييز»والهيئات القضائية الجهات في والتعيين « اإلدارة العليا في الدولةوظائف و

الرئاسي القرار وتستكمل هذه األحكام بموجب . من الدستور على تخصيص ربع مقاعد المجالس المحلية للنساء 180المادة 
في نظام القانون على األحزاب هذا يشترط مجلس النواب؛ كما هو موضح في الجزء الثاني، الخاص ب 2014لسنة  46رقم 
مع تخصيص نصف المقاعد الثمانية والعشرين التي يعينها الرئيس  ،معين من المقاعد للنساء عددتخصيص  يةقائمة الحزبال

 349.ألعضاء إناث

التمييز بين  88تحظر المادة : على عدد من األحكام المتعلقة بالمساواة بين الجنسين 2003لسنة  12رقم  يحتوي قانون العمل
إجازة مع أحكام  96إلى  91المواد من ، وتتعامل من الفصل بسبب الحمل على الحماية 92المادة نص فيما تالرجال والنساء، 

 األمومة، وإنشاء دور حضانة في مكان العمل. وأجراألمومة، 

السياسات تشكيل االستشاري في تأسس دوره الذي ووالية المجلس القومي للمرأة، مدرجة ضمن الجنسين  المساواة بين
من  30تعيين المرسوم على هذا من  2المادة تنص . 2000 لسنة 90رئاسي رقم وصياغة التشريعات بموجب المرسوم ال

تم اعتماد ، 2018ومع ذلك، في عام . منظمةل الاستقاليمّس ب، مما يمصرالرئيس الالمجلس القومي للمرأة من قبل أعضاء 
جملة بين وينص القانون الجديد، . للمرأةالمجلس القومي عمل تنظيم بهدف ، 2018لسنة  30قانون رقم هو القانون جديد، 

« مستقلقومي مجلس »على أن المجلس هو من القانون  1المادة حيث تؤكد استقالل المجلس القومي للمرأة، على  أمور،
 «.تهوأنشطمهامه الشخصية االعتبارية واالستقالل الفني والمالي واإلداري في ممارسة ب»تمتع وي

هيئة بالتعاون مع  ،خمس سنوات، ومدتها االستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأةأطلقت الحكومة  2015في عام 
وتعزيز تطوير عبر حماية )ال)عبر التعليم(، واية وقال: استراتيجيةوقد قامت على أربعة محاور األمم المتحدة للمرأة، 

للنساء القانونية )تطوير آليات محاكم خاصة والمالحقة النفسية والصحية( الخدمات )عبر توفير والتدخالت التشريعات(، 
إجراء عدم نظرا  لإذا كانت هذه االستراتيجية قد نفذت بشكل فعال ولم يتبين حتى اآلن ما  350.العنف المنزلي(من ضحايا 
 أي تقييم.

هدفها وقد كان  2017،351عام  2030مصرية االستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة الانطلقت كما ورد في الجزء الثاني، 
 352،«خالل دورة حياة المرأةاألدوار المختلفة في اعتباره المراحل وهج شامل يأخذ في إطار نتعزيز وضع المرأة »

الفرص السياسية واالجتماعية واالقتصادية دون ومنحها مستدامة لمصر أة في التنمية الضمان مساهمة المرباإلضافة إلى 
 353.تمييز

                                                 
 .11، المادة 93انظر أعاله، الهامش  347
 المرجع السابق. 348
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/wphttp://ncw.gov.eg-، متاح على 22-21، ص2015، 2020-2015االستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة المجلس القومي للمرأة،  350

content/uploads/2016/12/LR-Violence-National-Strategy.pdf. 
http://ncw.gov.eg/wp-، الديباجة، متاح على: 2017، 2030الوطنية لتمكين المرأة المصرية  االستراتيجيةالمجلس القومي للمرأة،  351

content/uploads/2018/02/2017-04-23-strategy-2030.pdf. 
 .9المرجع السابق، ص 352
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تمييزيةال قوانينال
ولدى  354.في مصر« استمرار وجود عدد كبير من القوانين التمييزية»إزاء لجنة سيداو عن مخاوفها ، أعربت 2010عام 

وقد  355.الكافيشكل الالمخاوف به تمت معالجة تلك ها غير مقتنعة بأن، أشارت اللجنة إلى أن2017إجراء مراجعة أخرى عام 
 356.باألحوال الشخصية واألسرة والعمالة بقلق خاصالمتعلقة القوانين أشير بقلق خاص إلى 

 قوانين األحوال الشخصية واألسرة
المرأة في األمور المتعلقة ين الرجل والمساواة بتكفل التي  اتفاقية سيداومن  16كما ذكر أعاله، أبدت مصر تحفظا  على المادة 

للزوجة من حقوق الشريعة اإلسالمية إخالل بما تكفله دون » 16قبول المادة ه ينبغي التحفظ على أننص وقد . وفسخهبالزواج 
 :مضيفا  أن ذلك يتم، «امالتوازن العادل بينهالزوج بما يحقق لحقوق مقابلة 

دينية الراسخة في مصر من قدسية مستمدة من العقائد ال مراعاة لما تقوم عليه العالقات الزوجية
ألن من أهم األسس التي تقوم عليها هذه العالقات التقابل  التي ال يجوز االرتياب فيها، واعتبارا  

 357.بين الحقوق والواجبات على نحو من التكامل الذي يحقق المساواة الحقيقية بين الزوجين

بما في ذلك تلك المتعلقة بالزواج والطالق  –م القانونية المتعلقة باألحوال الشخصية حكااألأن بقلق لجنة سيداو قد ذكرت و
 358.«متساوية للنساء والرجال وفر حقوقا  تال » –راث والمي

كل لأن ما يعني الشخصية الدينية، القوانين مبدأ بموجب قانون األحوال الشخصية في مصر يعمل ، 3.2في القسم سبق وكما 
على مسائل األحوال خاصة من القواعد المطبقة  ةسلمين ومسيحيين ويهود( مجموعة معترف بها )ممجموعة ديني

غير مدونة، ينظمان  شريعة إسالميةقانون تشريعي مدون وقوانين األحوال الشخصية للمسلمين من تتكون  359.خصيةالش
القانون التشريعي أحكام تستند بعض ، ذلكعلى  عالوة. وحضانة األطفال والميراث واألبوة والطالق الزواجالخاصة بالمسائل 
، 2014لجنة السيداو عام لالدولة أوضحت كما ف: ةاإلسالمي لشريعةلمعين اللدولة األحوال الشخصية على تفسير على ل

التشريعات المصرية المؤسسة على مبادئ الشريعة اإلسالمية تمنح حقوقا  وواجبات لكل من الزوج والزوجة، وإن كانت »
 360.«ةر متطابقة لكنها متكافئغي

أحكام »بشأن  1920لسنة  25هي المرسوم بقانون رقم ألبناء الديانة اإلسالمية ون األحوال الشخصية المصادر الرئيسية لقان
الخاص  1929لسنة  25مرسوم بقانون رقم وال 361،(«قانون األحوال الشخصية)» النفقة وبعض مسائل األحوال الشخصية

بشأن » 1943لسنة  77قانون رقم وال 362،(«الثانيقانون األحوال الشخصية »« )الشخصية والببعض أحكام األح»
بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل »الخاص بتنظيم  2000لسنة  1والقانون رقم ( «المواريثقانون « )»المواريث
باإلحالة في المقام األول منظمة ية مسائل األحوال الشخص 363.(«األحوال الشخصيةقانون إجراءات »« )الشخصيةاألحوال 

إجراءات بشأن مسألة محددة، يوجه قانون مدونة قاعدة حال عدم وجود هذه؛ ومع ذلك، في المدونة مصادر القانون  إلى
 364.الحنفيالفقه الرأي السائد في اعتماد القضاة إلى  ةالشخصياألحوال 

 

                                                 
 .59و 16، الفقرتان 334انظر أعاله، الهامش  354
355Up of the Convention on the Elimination of all -up by the Rapporteur on Follow-followReport on OHCHR,  

Discrimination against Women, UN. Doc DB/follow-up/Egypt/67, 21 September 2017. 
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مصر في المساواة وعدم التمييز تحّدي :حاضرا ً زال ما ماض  

تنفيذي ملخص  حاضرا ًزالماماض  
مقدمة   حاضرا ًزالماماض

بالمساواة المتعلق القانوني اإلطار  حاضرا ًزالماماض   
المساواة وعدم التمييز أنماط حاضرا ًزالماماض

التوصيات حاضرا ًزالماماض
حاضرا ًزالماماض

بكامل قواهم العقلية سن البلوغ، وأن يكونوا تجاوزوا »واج أن يكونوا الداخلين في عقد زجميع ي طلب من كان مع أنه تاريخيا  
 1996لسنة  12التعديالت على القانون رقم إال أن  365،«عنهمبالنيابة عقد الزواج يقوم بتمثيلهم ولي أمر ي (…)عندها ]أو[ 

لكل من عاما   18اآلن يبلغ مصر نى لسن الزواج في أدتضع حدا  أدناه، المناقشة ، («قانون الطفل»)بشأن الطفل المصري 
فقد وجدت : ال يزال قائما  الوالية ومع ذلك، فيما يتعلق بالنساء البالغات، من غير الواضح ما إذا كان شرط  366.الرجال والنساء
ي محاكم أخرى فو 367لزواج،البالغات لالنساء  بأهلية ونفي بعض الحاالت يعترفالقضاة كانوا أنه  2013دراسة في عام 

 تعامل النساء بشكل مختلف عن الرجال، فهي هذه المتطلبات تمييزية بشكل واضحإن  368.أولياء أمورهنإذن لبون ا يطكانو
 369اتفاقية سيداو.من  16وتتعارض بشكل مباشر مع المادة 

وجات القانوني بتعدد الزالسماح أنها تشعر بقلق خاص إزاء استمرار  لجنة سيداوذكرت  ،2010لسنة لمصر  في استعراضها
أعلنت لجنة حقوق اإلنسان أن تعدد الزوجات ال يتماشى مع مبدأ المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالحق وقد  370.في مصر

وجدت دراسة أعدتها  2017ي فو 371.«النساءتمييز غير مقبول ضد »وأنه « ينتهك كرامة المرأة»إلى أنه  ة  في الزواج، مشير
 372.في ممارسات تعدد زوجاتمنخرطون % من الرجال 1رب من ا يقأن مومعهد بروموندو األمم المتحدة 

حيث  ،فقط للرجال ا  متاحكان حق فسخ الزواج من طرف واحد ، 2000األحوال الشخصية عام إجراءات قبل بدء نفاذ قانون 
ولم يكن  373.لتحقق الطالقثالث مرات على مدى فترة معينة من الزمن  شفهيا   لتنصل من الزواجافقط كان المطلوب منهم 

حق الطالق الراغبة بلمرأة لم يكن يتاح لعلى النقيض من ذلك، . قانونا   مثل هذا الطالق لتفعيلرط رفع دعوى قضائية تشي
 374.من جانب الزوج« ضرر»وقوع ي طلب منها إثبات كان الطالق االنفرادي، بل 

من جانب إال أنه منح المرأة حقها في الطالق  ،يالشفه الطالقعلى نظام  لم يقض   قانون إجراءات األحوال الشخصيةأن ومع 
وقوع الزواج دون االضطرار إلى إثبات لفسخ تسمح هذه اآللية للزوجة بالشروع في إجراءات قضائية  375(.الخلع) واحد
 اإلسالميةوكجزء من الشريعة  376.الصلحخاللها محاولة ينبغي من تي ، ولكن فقط بعد انقضاء فترة الثالثة أشهر الضرر

وفقا  377.الطالق أو الوفاةعند قبل إتمام عملية الزواج، والباقي  هنصف، الزوج المرتقب دفع مهريتوجب على ، المدونة يرغ
 الخلع التنازل عن مهرها وغيرهايتوجب على الزوجة الراغبة في طالق ، قانون إجراءات األحوال الشخصيةمن  20مادة لل

الطالق من جانب الراغبات ببمثابة حاجز عملي أمام النساء هو هذا الشرط  378.النفقة، بما في ذلك «الحقوق المالية»من 
فة المختلالمعاملة نتيجة  القانون يظل تمييزيا  إال أن للمرأة المتزوجة بشكل عام، مكسبا  الخلع كان إدخال وهكذا، في حين . واحد

من تلك أحادي طالق النساء الراغبات في على المهور وفرض شروط أكثر صرامة بدفع لرجال والنساء فيما يتعلق كل من ال
 لرجال.المفروضة على ا

الشروط يحقق العرفي الزواج  379.قدرة الدولة على تنظيم الزواج استمرار انتشار الزيجات العرفية غير المسجلة قوضومما 
النساء ، لم تكن 2000عام  تىوح 380.غير مسجل قانونيا  يبقى ، لكنه الحنفي اإلسالميصحيح وفقا  للفقه المطلوبة لعقد زواج 

                                                 
365“The Enforcement of Personal Status Law by Egyptian Courts”, in Giunchi, A. (ed.),  Lindbekk, M., 

Adjudicating Family Law in Muslim Courts, Routledge, 2013. 
 «.األحوال المدنية»بشأن  1994لسنة  143مكرر في القانون رقم  31المادة  2008لسنة  126يدرج القانون رقم  366
 .365؛ انظر أيضاً أعاله، الهامش 2009ديسمبر  31، 637رة عين شمس، قضية رقم محكمة األس 367
 .365ه، الهامش ؛ انظر أيضاً أعال2008يونيو  28، 300محكمة أسرة مصر الجديدة، قضية رقم  368
 .16، المادة U.N.T.S. 13 ،1979 1249انظر: اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة )سيداو(، 369
 .47، الفقرة 334ه، الهامش انظر أعال 370
371 ,General Comment No. 28: Equality of rights between men and women (article 3)Human Rights Committee,  

UN Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.1, 2000, Para 24. 
 .68، ص340انظر أعاله، الهامش  372
 .5و  3، المادتان222انظر أعاله، الهامش  373
وجود دليل على أن الزوج إما مريض أو عاجز أو مهمل للنفقة أو غائب أو تسبب بأذى نفسي أو بدني لزوجته: انظر أعاله، الهامش « الضرر»إثبات يتطلب  374

 .9، المادة 3سم ، الق222
 .20، المادة 2000لسنة  1، القانون رقم 222انظر أعاله، الهامش  375
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377110; Human -, Graham and Trotman Ltd., 1992, pp. 109arriage Contract in Islamic LawThe MEl Alimi, D.S.,  

Rights Watch, Overview of Marriage and Divorce Laws in Egypt, 2004, available at: 
https://www.hrw.org/reports/2004/egypt1204/3.htm. 
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من قانون  17على إنفاذ الحقوق والواجبات الناشئة عن مثل هذه الزيجات من خالل المحاكم؛ ومع ذلك، فإن المادة  اتقادر
تقديم تتمكن من المحكمة، شريطة أن الطالق من الحق في التماس المتزوجة عرفيا  المرأة ح تمنالشخصية األحوال إجراءات 
 381.تثبت زواجهادليل خطي 

حين يكونان على لمرأة نصف نصيب الرجل ل على أن المواريثينص قانون : ال تتمتع المرأة بحقوق متساوية في الميراث
ووفقا  لمنظمة . المواريثء عوائق في إنفاذ حقوق الميراث بموجب قانون النساتواجه كما  382.المتوفىدرجة القرابة من نفس 

الكلفة المالية من تعقيد هذه القضايا ومما يزيد إلى حرمان النساء من ميراثهن، تؤدي التمييزية الممارسات فإن  كير الدولية
المواريث بحيث أصبحت عقوبة تعديل قانون تم  2017وفي ديسمبر  383.واستغراقها وقتا  طويال  للغايةجراءات المحاكم إل

على األقل جنيه مصري  100,000ال تقل عن  غرامةوستة أشهر حبس قل عن ته المشروعة ال تحصحرمان الوارث من 
 384يورو(. 478)

ا يزال يتوجب وم 385.يتم التعامل مع مسائل األحوال الشخصية في محاكم األسرة، 1956بعد إلغاء المحاكم الشرعية عام 
تي تنص على لاولمذهب الحنفي عند الفصل في قضايا األحوال الشخصية، لالمعايير اإلجرائية االلتزام بلى محاكم األسرة ع

 386.الرجلشهادة نصف بأن شهادة المرأة 

 قانون العقوبات
 قانون العقوبات المصري على عدد من األحكام التمييزية المباشرة وغير المباشرة.ينطوي 

من حيث المفهوم »الممارسة أن تجريم الزنا هو في مل المعني بمسألة التمييز ضد المرأة في القانون وفريق العاالالحظ 
في مصر، حيث يعتبر الزنا جريمة جنائية، يجد ما يؤيده هذا التقييم  387.«موجه ضد النساء والفتياتالعملية مارسة والم
المرأة المتزوجة يثبت زنا من القانون،  274بموجب المادة ف. مباشرمن قانون العقوبات تمييزية بشكل المتصلة به األحكام و

لرجل اتهام ايمكن ال على النقيض من ذلك، . مدة تصل إلى سنتين ها بالحبسويحكم علي ،بغض النظر عن مكان وقوع الفعل
لعقوبة أقصاها و معرض إال إذا وقع الفعل في منزل الزوجية، وه من قانون العقوبات 277المادة بموجب الزنا بالمتزوج 
وعقوبتهن في حال ثبوت التهمة أشدّ.  الرجال،نطاقا  من إدانة أوسع بتهمة الزنا النساء فإن إدانة  وهكذا. ستة أشهرالحبس ل

التمييزية يتبين عدم اتساق األحكام  2008عام سيداو إلى لجنة  يتحالف منظمات المجتمع المدنفي تقرير ظل قدمته لجنة 
 388.مع التزامات مصر بموجب اتفاقية سيداو مباشربشكل 
 6قضت الدائرة الجنائية لمحكمة النقض المصرية في وقد . مواقعة أنثى بغير رضاهامن قانون العقوبات  267المادة تجّرم 
 الضحية، والذي يؤدي غيابه إلى خفض مستوى الفعل إلى احتمال حدوث  في فرجكامال  إيالجا  بأن هذا يتطلب  1988يناير 
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 نص في مسائل األحوال الشخصية. انظر أيضاً:
Freedom House, Women's Rights In The Middle East And North Africa – Egypt 2010, 2010, p. 5, available at: 

https://freedomhouse.org/sites/default/files/inline_images/Egypt.pdf. 
387Communication report of special procedures: Mandate of the Working Group on the uncil, Human Rights Co 

issue of discrimination against women in law and in practice, UN Doc. OL/EGY/18/2017, 2017, pp. 1-2. 
388UN Doc. presented,  Egyptian NGOs Coalition Committee, List of IssuesCEDAW Committee,  

EGY/INT_CEDAW_NGO_EGY_45_8669, 2008, p. 10. 
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مصر في المساواة وعدم التمييز تحّدي :حاضرا ً زال ما ماض  

تنفيذي ملخص  حاضرا ًزالماماض  
مقدمة   حاضرا ًزالماماض

بالمساواة المتعلق القانوني اإلطار  حاضرا ًزالماماض   
المساواة وعدم التمييز أنماط حاضرا ًزالماماض

التوصيات حاضرا ًزالماماض
حاضرا ًزالماماض

و الشرجي اإليالج اإلصبعي أو الفموي أعدم تضمينه النتقادات بسبب قانون االغتصاب الحالي وقد تعرض  389.اعتداء جنسي
ويجب ، جسديا   واضحا  قة المواف رفضأن يكون يجب للتفسير القضائي،  عالوة على ذلك، وفقا   390.إيالج األجسام الماديةأو 

هذا التفسير إن  391.على الوقاع أن يكون هناك دليل شرعي على أن المرأة قاومت االغتصاب من أجل إثبات أنها لم توافق
أن لجنة سيداو قد ذكرت و. بتعريف االغتصاب ةتعلقالملمعايير الدولية لحقوق اإلنسان القضائي يتناقض بشكل مباشر مع ا

في االعتبار يأخذ موافقة بحرية، وأن يستند إلى عدم ال»جنسي، بما في ذلك االغتصاب الزوجي يجب الاالعتداء تعريف 
 :أنه التأكيد علىمع  392،«الظروف القسرية

لم  راضية ألنهاأن المرأة العملية بلقانون أو في الممارسة ال ينبغي أن يكون هناك افتراض في ا
الشخص المنسوب إليه السلوك الجنسي غير المرغوب فيه، بغض النظر عما إذا كان  تقاوم جسديا  

 393.ستخدمهأم لم يهدد باستخدام العنف الجسدي الجرم 

عدم حظر ممارسات أيضا   تعني 267لقضائي المادة فسر بها النظام اي، فإن الطريقة التي الجديةوباإلضافة إلى هذه العيوب 
والذي نص على ، 1928لسنة  التعريف الذي يطبقه القضاء ينبع من قرار محكمة النقضف: يحبشكل صراالغتصاب الزوجي 

 394.«بغير عذر شرعي»زوجها أنه ليس للزوجة أن تمتنع عن مجامعة 

الجرائم التي يرتكبها رجل أي  –« جرائم الشرف»لما يسمى من قانون العقوبات على عقوبات مخففة  237تنص المادة 
يوازيه حكم وهذا الحكم تمييزي بشكل مباشر، ألنه ال . «في الحال هي ومن يزني بهاالزنا وقتلها تلبسها ب حالزوجته فاجأ »

رأة أن مسألة التمييز ضد المفريق العامل المعني بوقد أشار ال. الزنا وتقتلهمتلبسا  بمماثل في حالة الزوجة التي تجد زوجها 
 395.«المرأةانتهاك واضح لحقوق »هي  237المادة 

رأفة »الجريمة أحوال فيها  تقتضيللقضاة بتخفيف األحكام على الجرائم التي فتسمحان من قانون العقوبات  60و 17المادتان 
 17وقد استخدمت المادة  397.«يعةالشربنية سليمة عمال  بحق مقرر بمقتضى »على األفعال التي ترتكب أو  396،«القضاة

الشريعة مع االستناد في هذا السياق إلى تأكيد  398واالغتصاب،المنزلي بي العنف مرتكبحق األحكام الصادرة لتخفيف 
تتغاضى عن أعمال العنف ضد »التي  هذه األحكامسيداو وانتقدت لجنة  399حق الزوج في تأديب زوجته.على اإلسالمية 

 400.«عليهم الجناة من العقاب أو تخفيض العقوبات المفروضةالمرأة عن طريق إعفاء 

 قانون العمل
أحكام والتوظيف  وشروطوالذي يحكم الوصول إلى الوظائف وغير مباشرة في قانون العمل، أحكام تمييزية مباشرة هناك 
أنواع معينة بالقيام ساء من قرار يمنع النبإصدار  مخولفإن الوزير المختص بشؤون القوى العاملة  89بموجب المادة . الفصل

قرار وزارة القوى العاملة والهجرة رقم  2003صدر عام ، 89وعمال  بالمادة . صباحا   7مساء و 7من العمل بين الساعة 

                                                 
 ؛ وانظر أيضاً:79، ص39الفني، المجلد ، المكتب 1988يناير  6، جلسة االستماع في 1988لسنة  4113محكمة النقض، الدوائر الجنائية، الطعن رقم  389

Euro-Mediterranean Human Rights Network, Egypt: Report on Violence against Women in Egypt, 2014, p. 1, 
available at: 

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/droi/dv/57_emhrnfctsheetviolencewom/57_emhr
nfctsheetviolencewomen.pdf. 

 متوسطية لحقوق اإلنسان.-المرجع السابق، الشبكة األورو 390
 .2009، جرائم االغتصاب بين الواقع والتشريع، 2009لسنة  165العربية، القضية رقم جمهورية مصر  391
، UN Doc. CEDAW/C/GC/35، 19لتوصية العامة رقم بشأن العنف الجنساني ضد المرأة، الصادرة تحديثاً ل 35التوصية العامة رقم لجنة سيداو،  392

 .33، الفقرة 2017
 .5-8، الفقرة 2010سبتمبر  UN Doc. CEDAW/C/46/D/18/2008 ،22، تيدو ضد الفلبينحكم كارين تاياغ فيرلجنة سيداو،  393
 .1928نوفمبر  22، 45/1193محكمة النقض، القضية رقم  394

Court of Cassation, Case No. 45/1193, 22 November 1928. 
 ..2، ص387انظر أعاله، الهامش  395
 .17، المادة 49انظر أعاله، الهامش  396
 .60المادة ع السابق، المرج 397
398Qanun Nashaaz» A Campaign on the Legal Issues Associated with Nazra Center for Feminist Studies, “ 

Violence Against Women in both Private and Public Spheres, 2014, available at: 
http://nazra.org/en/2014/12/%E2%80%9Cqanun-nashaz%E2%80%9D-campaign-legal-issues-associated-

violence-against-women-both-public-and. 
399, 2014, p. 1, available at: Factsheet on Violence Against Women in EgyptNew Woman Foundation,  

http://nwrcegypt.org/en/?p=10898. 
 .23، الفقرة 334انظر أعاله، الهامش  400
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القرار من  2تنص المادة  401.«صناعيةأية منشأة »في العمل خالل هذه الساعات في النساء الذي يقيد حق  2003لسنة  183
لحظر العام من للى العديد من االستثناءات عالقرار يحتوي و 402.«صناعية»باعتبارها المنشآت ة من على مجموعة واسع

بموجب المادة و. الالتي يشعلن وظائف إدارية أو فنية في هذه األماكنليلية في هذه القطاعات، بما في ذلك العامالت النوبات ال
هذا الحكم،  بوعمال  . للنساء« ا  أخالقيلضارة صحيا  أو ا»د األعمال قرارا  بتحديالمختص يصدر الوزير من قانون العمل،  90

من ، يحظر على النساء العمل في مجموعة من المهن، 2003لسنة  155القوى العاملة والهجرة رقم بموجب قرار وزير 
 403.مناجمالبارات ونوادي القمار إلى ال

 404.القوالب النمطية التمييزية ضد المرأة تكريسإلى ؤدي أن يأشكال العمل بعض حظر من شأن أن  لجنة سيداووقد أكدت 
 6و 3الدولة بضمان حق المساواة بين الرجل والمرأة في العمل بموجب المادتين كما أن هذا الحظر يتعارض مع التزامات 

ي العمل الذ حق علىالعهد ( من 1)6المادة حيث نصت من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، 
 405.«يختاره ويقبله بحرية»يشمل حق كل شخص في كسب الرزق بعمل 

 قوانين الجنسية
وهو ما تكّرسه . جنسيةحق في اكتساب كل طفل ل ،( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية3)24بموجب المادة 

الطفل وال سيما حيثما يعتبر »جنسية كتساب االحق في هذا في كفالة إعمال الدول واجب التي تنص على  ،اتفاقية حقوق الطفل
 406.«عديم الجنسية

من  2بموجب المادة ف: ألم مصرية وأب أجنبي من اكتساب الجنسية المصريةالطفل المولود يكن بإمكان لم  ،2004قبل عام 
شخص هو المصري الاطن ومالتعريف كان ( «قانون الجنسية»« )بشأن الجنسية المصرية» 1975لسنة  26القانون رقم 
التشريع إال أن . طفالهاألمن نقل جنسيتها مصري ممنوعة ما يعني أن المصرية المتزوجة من غير  407مصري،المولود ألب 

 تعريف المواطن المصري على أنه:ليصار إلى مباشر، العدل هذا الحكم التمييزي  2004عام الصادر 

 م مصرية.ألب مصري أو أل. من ولد 1

يثبت ما لم  افيهمولودا  يعتبر اللقيط في مصر و ،مصر من أبوين مجهوليند في . من ول2
 408العكس.

حق الجنسية »التي تنص على أن ومن الدستور،  6المساواة بين الجنسين في الجنسية والمواطنة بموجب المادة  النظر فييتم 
 «.يولد ألب مصري أو ألم مصريةلمن 

زوجها األجنبي، ل نجنسيتهمنح على  اتغير قادر اتالمصريفالنساء : يزية مباشرةم تميإال أن قانون الجنسية يحتفظ بأحكا
. من قانون الجنسية 7جنسيتهم إلى زوجاتهم األجنبيات بعد سنتي زواج بموجب المادة منح ن والرجال المصريبينما يستطيع 

 409.الدوليانون مع الق جعله متوافقا  لمصر على تعديل قانون الجنسية  لجنة سيداوحثت وقد 

                                                 
 .1، المادة 2003لسنة  183لقوى العاملة والهجرة رقم قرار وزير ا 401
أ( المنشآت التي يجري فيها تصنيع المواد وتعديلها وتنظيفها وإصالحها وزخرفتها »)بأنها:  2المرجع السابق. ينص تعريف المنشأة الصناعية في المادة  402

لمنشآت التي تعمل في مجال بناء السفن أو في توليد أو تحويل أو توصل الكهرباء أو القوى لبيع أو تفكيكها أو تدميرها أو تحويل موادها، بما في ذلك اوإعدادها ل
رميم والصيانة والتعديل والهدم؛ المحركة من أي نوع؛ )ب( المنشآت التي تعمل في مشروعات البناء والهندسة المدنية، بما في ذلك أعمال اإلنشاءات والتشييد والت

 «.وزير القوى العاملة والهجرة بناء على عرض الجهة المختصة بإضافة بعض األنشطة أو االستثناء منها )ج( ما يصدر بشأنه قرار من
 .1، المادة 2003لسنة  155قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم  403
 .3UN Doc. CEDAW/C/63/D/60/201 ،2016، 60/2013، البالغ رقم الروسي سفيتالنا ميدفيديفا ضد االتحادلجنة سيداو،  404
من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية  6: المادة 18التعليق العام رقم اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،  405

 .4، الفقرة UN Doc. E/C.12/GC/18 ،2006، والثقافية
. 2003يوليو  3أدخلت مصر في األصل تحفظاً على اتفاقية حقوق الطفل ولكنها سحبته في ؛ 7، المادة U.N.T.S. 3 ،1989 1577اتفاقية حقوق الطفل،  406

 انظر:
United Nations Treaty Collection, Chapter IV: Human Rights: 11. Convention on the Rights of the Child, available 

at: https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&lang=en. 
 .2، المادة «بشأن الجنسية المصرية» 1975لسنة  26القانون رقم  407
 .2004لسنة  154المعدل بالقانون « بشأن الجنسية المصرية» 1975لسنة  26القانون رقم  408
 .38، الفقرة 334، الهامش انظر أعاله 409
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مصر في المساواة وعدم التمييز تحّدي :حاضرا ً زال ما ماض  

تنفيذي ملخص  حاضرا ًزالماماض  
مقدمة   حاضرا ًزالماماض

بالمساواة المتعلق القانوني اإلطار  حاضرا ًزالماماض   
المساواة وعدم التمييز أنماط حاضرا ًزالماماض

التوصيات حاضرا ًزالماماض
حاضرا ًزالماماض

المجتمع المدني المصرية أن النساء اللواتي حاولن التقدم بطلب الجنسية ألطفالهن يواجهن  مجموعاتعالوة على ذلك، أفادت 
أجرت منظمة غير وقد  410.رغم حيازتهن للمستندات المطلوبة عقبات إدارية، وغالبا  ما يتم إبعادهن عن مكاتب التسجيل

، وأفادوا بأن آليات 2013التدابير في عام ذه نساء مصريات حاولن تسجيل أطفالهن بموجب هحكومية دولية مقابالت مع 
للنساء اللواتي يعشن في بعيدا  بالنسبة معالجة هذه الطلبات )القاهرة( مكان تسجيل األطفال بموجب القانون معقدة، وكان 

لمحلية أي من الوحدات الصحية افي  ينآلباء مصريدين المولوألطفال يمكن تسجيل اعلى سبيل المقارنة،  411.المناطق الريفية
من الحرمان التمييزي أزال  2004لسنة  أن تعديل قانون الجنسيةمع هذا النحو، على  412.في البالدالمنتشرة  417,4الـ
 جيل أطفالهن.النساء يواجهن عمليا  صعوبات في تسإال أن لألطفال المولودين ألمهات مصريات وآباء أجانب، بالنسبة لجنسية ا

العنف التمييزي
لتزام بالقضاء على االالدول على فإن  يه، وعلالجنسانيبوضوح أن تعريف االتفاقية للتمييز يتضمن العنف  ولجنة سيداذكرت 

الذي يؤثر على النساء هو العنف أو  ،هو العنف الموجه ضد نساء أو فتيات بسبب جنسهنالجنساني العنف  413.هذا العنف
 يشمل:هو ناسب؛ وبشكل غير مت

أو الجنسي الضرر البدني حتمل أن تسبب الوفاة أو يأو التي يقصد منها تقصير األفعال أو أوجه ال
 ،األفعالبتلك التهديد أو المعاناة للمرأة، أو أن تفضي إلى ذلك، وأو النفسي أو االقتصادي 

 414.الحرمان التعسفي من الحريةو ،اإلكراهوالتحرش، و

، النساءضد وعناصرها وتسبب حاالت عنف جنساني أجهزتها ها التقصير التي ترتكبأو أوجه ن أفعال مسؤولة عإن الدول 
باإلضافة إلى  415.التنفيذية والتشريعية والقضائيةالتقصير التي يرتكبها مسؤولون في األجهزة فعال أو أوجه األبما في ذلك 
واستقصاء لمنع « جميع التدابير المناسبة»اتخاذ عها عن في حال امتناأن الدول مسؤولة لجنة سيداو أيضا  ذلك، شددت 

غير حكومية وتسبب حاالت جهات التقصير المرتكبة من قبل فعال أو أوجه األوتقديم تعويضات عن الجناة ومقاضاة ومعاقبة 
 416.عنف جنسي ضد النساء

دوق األمم المتحدة للسكان في عام راها صنوفقا  لدراسة أج: في مصر ويتخذ أشكاال  مختلفةالجنساني منتشر ينتشر العنف إن 
 ألف امرأة 200ونحو  ؛كل عام بسبب عنف منزلي يرتكبه أزواجهنيغادرن بيوتهن مليون امرأة متزوجة ثمة حوالي ، 2015

مليون امرأة يعانين من أشكال  1.7أكثر من و؛ أزواجهنعام من مضاعفات متعلقة بالحمل نتيجة عنف يرتكبه يعانين كل 
مليون امرأة عانين من أشكال مختلفة من التحرش الجنسي  2.5تحرش الجنسي في وسائل النقل العام؛ وحوالي ة من المختلف

 417.في الشوارع في العام السابق

  

                                                 
410 Women and Development Association,cipation Enhancement, Egyptian Association for Community Parti 

ACT, Dr. Fatema Khafagy of the Alliance for Arab Women, Egyptian Foundation for Family Development, UPR 
Joint Stakeholder Report for Egypt 2014, 2014, p. 2, available at: https://www.upr-

info.org/sites/default/files/document/egypt/session_20_-_october_2014/js7_upr20_egy_e_main.pdf. 
411Our Motherland, Our Country: Gender Discrimination and Statelessness in Women’s Refugee Commission,  

the Middle East and North Africa, 2013, pp. 9-10, available at: www.refworld.org/docid/51c02a084.html. 
412Civil Registration and Vital Statistics omic and Social Affairs, Statistics Division, UN Department of Econ 

System in Egypt, 2008, available at: https://unstats.un.org/unsd/vitalstatkb/KnowledgebaseArticle50088.aspx. 
413, UN Doc. A/47/38, 1992, Para 6; See also, above, General Recommendation No. 19CEDAW Committee,  

note 392, Para 21. 
 .14، الفقرة 392انظر أعاله، الهامش  414
 .22الفقرة المرجع السابق،  415
 )ب(.24المرجع السابق، الفقرة  416
، متاح على: 4-2، ص2015، 2015التكلفة االقتصادية لمسح العنف القائم على النوع االجتماعي في مصر صندوق األمم المتحدة للسكان،  417

https://egypt.unfpa.org/sites/default/files/pub-
pdf/%20%20مصر%20اإلجتماعي%20النوع%20على%20ائم%الق20للعنف%20اإلقتصادية%20التكلفة%20مسحWEB%202015.pdf. 
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 المنزليالعنف 
خاص ، فإن مصر ملزمة بمنع ومعاقبة أفعال العنف التي يرتكبها أفراد من القطاع الاتفاقية سيداومن  3و 2بموجب المادتين 

العنف ضد أشكال أخبث »واألسري كأحد المنزلي لقد اعترفت لجنة سيداو بالعنف  418.في نطاق واليتها القضائيةنساء ضد ال
 419.«المرأة

، انيباعتماد تشريعات محددة تحظر جميع أشكال العنف الجنس اتفاقية سيداوأن الدول ملزمة بموجب لجنة الوقد أوضحت 
. معاقبة مرتكبيهينص على أحكام كافية لمنع العنف المنزلي أو ال اإلطار القانوني المصري  نإ 420.بما في ذلك العنف المنزلي

وبات التي يمكن االعتماد األحكام الوحيدة في قانون العقو ؛بموجب قانون العقوباتجنحة منفصلة العنف ليس هذا النوع من 
مرض أو عجز عن ينشأ عنه »أو ضرب شخص آخر التي تجّرم جرح  – 241عليها في حاالت العنف األسري هي المادة 

)…( إذا لم يبلغ »عاقب على الضرب أو الجرح تالذي  242 ،والمادة –« عشرين يوما  على تزيد األشغال الشخصية مدة 
 سنة واحدة.بالحبس مدة ال تزيد عن [« 241]المادة المنصوص عليها في الجسامة درجة 

بجنح فيما يتعلق تصالح يمكن لضحايا الجرائم المشاركة في إجراءات  اءات الجنائية،من قانون اإلجرمكرر  18ووفقا  للمادة 
 انقضاء الدعوىوينتج عن المصالحة . 242و 241وهي تشمل الجنح المشمولة في المادتين  – معينة في قانون العقوبات

ح المتعلقة عليها إجراءات التصال ثمة أخطار كبيرة تنطوي 421.صدر بالفعلفي حال تعليق تنفيذ حكم جنائي ة أو الجنائي
ساء لضغوط اجتماعية وثقافية وحتى بجرائم العنف الجنساني، وال سيما حين يحدث ضمن عالقة أسرية تتعرض فيها الن

حاالت العنف ه ال ينبغي في أن لجنة سيداوأكدت الشريك المعنّف أو غيره من أفراد األسرة. لقد « مصالحة»اقتصادية من أجل 
مثل على وأن « والمصالحة، بما في ذلك الوساطة بصورة إلزامية إلى إجراءات بديلة لتسوية المنازعاتاإلحالة » الجنساني

ال توجد »حيث ، بللضحية« الموافقة الحرة والمستنيرة»بشرط إال تستخدم وال « بدقةتكون منظمة »أن المقاربات ذه ه
 422.اللضحية أو عائلتهبالنسبة « مؤشرات لمزيد من المخاطر

عنف ضد أن البالرجال وال سيما نتيجة اعتقاد ، المصري مع العنف المنزلي في المجتمعإن هناك تسامحا  واسع النطاق 
أن أكثر من  2017ومعهد بروموندو المذكورة آنفا  لعام األمم المتحدة للمرأة لقد وجدت دراسة هيئة . شركائهم أمر مشروع

% من المشاركين 90أكد ، في حين «في بعض األحيانلضرب اتستحق »المرأة نصف المشاركين من الذكور اعتبروا أن 
النساء اعتقاد تشير األبحاث إلى كما  423.«على األسرةالمحافظة مثل هذه المعاملة من أجل قبول المرأة على أن »الذكور 
موافقة  2009جريت في عام على سبيل المثال، أظهرت دراسة أ. أن العنف المنزلي له ما يبرره في بعض الظروفبأنفسهن 

وقد وجدت  424.ما يبررهلهن له أزواجهن ضرب ذا غادرن المنزل دون إذن أزواجهن، فإن إ % من النساء على أنهن55
 425.زوجهامع « على ممارسة الجنس تأجبر»الدراسة  هننساء شملت ستمن كل أن واحدة وبروموندو األمم المتحدة دراسة 

، تينمن أجل الوفاء بالتزاماتها بموجب االتفاقيمن واجب الدول، ولجنة حقوق الطفل أن داو أوضحت لجنة سيفي بيان مشترك، 
متخصصة لضحايا خدمات »يسهل من خالله الوصول إلى للنساء المعرضات للعنف المنزلي، « ملجأ مالئم»توفير 
قع ت د،للعنف المنزلي في البالللنساء اللواتي تعرضن مالجئ وجد سوى تسعة تلحكومة المصرية، ال وبحسب ا 426.«العنف

                                                 
 )ب(.24، الفقرة 392انظر أعاله، الهامش  418
 .22، الفقرة 413انظر أعاله، الهامش  419
 )أ(26، الفقرة ,392انظر أعاله، الهامش  420
 .مكرر 18، المادة 119انظر أعاله، الهامش  421
 .45، الفقرة 392انظر أعاله، الهامش  422
 .80، ص340نظر أعاله، الهامش ا 423
424, 2009, Table 3.14, available at: Egypt Demographic and Health Survey 2008 A.,, Zanaty, F. and Way-El 

https://dhsprogram.com/pubs/pdf/fr220/fr220.pdf. 
 .80، ص340انظر أعاله، الهامش  425
426ild (CRC Committee), Joint general recommendation No. 31 CEDAW and Committee on the Rights of the Ch 

of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women/general comment No. 18 of the Committee 
on the Rights of the Child on harmful practices, UN Doc. CEDAW/C/GC/31-CRC/C/GC/18, 2014, Para 83. 
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مصر في المساواة وعدم التمييز تحّدي :حاضرا ً زال ما ماض  

تنفيذي ملخص  حاضرا ًزالماماض  
مقدمة   حاضرا ًزالماماض

بالمساواة المتعلق القانوني اإلطار  حاضرا ًزالماماض   
المساواة وعدم التمييز أنماط حاضرا ًزالماماض

التوصيات حاضرا ًزالماماض
حاضرا ًزالماماض

 428.دفع رسوممن خالل ماليا  في إقامتهم في هذه المالجئ المساهمة النساء من توقع ي 427.القاهرة والقليوبيةمنها مدن عدة في 
بالنتيجة عدم إمكانية استقبال  ن المالجئ تعاني من نقص في التمويل ونقص في الموظفين، مما يعنيتشير تقارير إلى أكما 
 429.ظهرا  على اإلطالق بعد الساعة الثالثة عدم إمكانية االستقبال لمالجئ، ت الطوارئ أو، في بعض االحا

 «جرائم الشرف»
الممارسات الجيدة في التشريعات لمعالجة الممارسات األمم المتحدة حول خبراء  بحسب تعريف مجموعة «جرائم الشرف»

عائلتها الذين ال يوافقون على السلوك الجنسي  لقتل، المرأة من قبل أفرادجريمة قتل أو الشروع في ا»هي الضارة ضد المرأة 
لمنزلي من ( التي فحصت تقارير العنف اCWELAأظهرت دراسة أجرتها رابطة المساعدة القانونية للمرأة )قد و 430.«لها

 431.«جرائم شرف»ا أنهعلى من حاالت العنف المنزلي أ بلغ عنها  %42، أن 2003إلى منتصف عام  2002منتصف عام 
 2017  عامالمذكورة آنفا  دراسة األمم المتحدة وبروموندو % من المشاركين في 10ما يقرب من ذكر وفي اآلونة األخيرة 

نفس الدراسة مستويات عالية من وقد أظهرت  432.محلي في العام السابقفي مجتمعهم ال« جرائم شرف»ن أنهم سمعوا ع
أن الضحية عادة ما يعتقدون % من الرجال وما يقرب من نصف النساء 60أكثر من ف :«جرائم الشرف»ـالتأييد الشعبي ل

 433.تستحق هذه العقوبة

جرائم »بما في ذلك  ،كبي العنف ضد المرأةلمقاضاة مرت المعتمد على الرغم من أن قانون العقوبات هو القانون األساسيو
من قانون العقوبات  17المادة توفر أعاله، ورد وكما  434.العقوبةغالبا  ما يستخدم كوسيلة لتخفيف عمليا  ، إال أنه «الشرف

جرائم »أن القضاة ويجد  435.أحوال الجريمة الرأفة «تقتضي»حين لتخفيض العقوبة مجاال  واسعا  يخضع لتقدير القضاة 
من  237المادة  436.ائلةالعار للعتسبّبها بلقيم االجتماعية السائدة أو لالضحية انتهاك على أساس « مبررة»قد تكون « الشرف

 437.زناالناجمة عن حالة لحكم في جرائم القتل اقانون العقوبات على وجه الخصوص تمكن القضاة من خفض 

 زواج األطفال
نص على أنه ال يمكن تسجيل الزواج  «المدنية األحوال»بشأن  1994لسنة  143ون رقم القانإلى حكم أضيف ، 2008في عام 

من تسجيل كان كتاب العدل ممنوعين قبل صدور هذا القانون،  438.فين دون سن الثامنة عشرةفي مصر إذا كان أحد الطر
 مباشر.بشكل حكم تمييزي وهو  439على التوالي، 16و 18لذكور واإلناث تحت سن ازواج 

  

                                                 
427The shelters, including the addresses and phone numbers, are listed at the government website: Ministry for  

Social Solidarity, Department of Social Affairs, Reception and Protection Centres for Women: 
http://www.moss.gov.eg/ar-eg/Pages/social-protection.aspx.   

 
428Where to Go? Problems Facing Shelters  –Women Survivors of Violence Nazra Center for Feminist Studies,  

for Women in Egypt and Gaps in Responses to Needs of Women Survivors of Violence, 2016, pp. 11-13, 
available at: http://nazra.org/en/2016/08/women-survivors-violence-where-go. 

 السابق. المرجع 429
430, UN ‘Honour’ Killings and the Quest for Justice in Black and Minority Ethnic Communities in the UKGill, A.,  

Doc. EGM/GPLHP/2009/EP.03, 2009, p. 3, available at: 
http://www.un.org/womenwatch/daw/egm/vaw_legislation_2009/Expert%20Paper%20EGMGPLHP%20_Aisha%2

0Gill%20revised_.pdf. 
431-, 2005, p. 1, available at: http://www.un.org/womenwatch/daw/egm/vawHonour Killing in Egypty, F., Khafag 

gp-2005/docs/experts/khafagy.honorcrimes.pdf. 
 .83، ص340انظر أعاله، الهامش  432
 .المرجع السابق 433
434, 2009, p. 39, available at: st Violence Against Women Study: Summary of FindingEgypUSAID,  

https://www.cepal.org/mujer/noticias/paginas/7/42837/internal_link_EGYPT_VIOLENCE.pdf. 
 .17، المادة 49انظر أعاله، الهامش  435
 .434انظر أعاله، الهامش  436
 .237مادة ، ال49انظر أعاله، الهامش  437
 .366انظر أعاله، الهامش  438
 .365انظر أعاله، الهامش  439
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غير  2008أن اعتماد تعديل عام تشير إلى باحثون ومنظمات المجتمع المدني في مصر فإن األبحاث التي قام بها  ومع ذلك
من قبل الجهاز المركزي للتعبئة  2017إلحصاء أجري عام  وفقا  ف 440.الفتياتتزويج في حد ذاته للقضاء على ممارسة كاٍف 

وعالوة على ذلك،  441.سبق لهن الزواجأو  ات( إما متزوج19-15ن المراهقات )% م11 ت حواليالعامة واإلحصاء، كان
 442.«اللتفاف على القيود المتعلقة بالحد األدنى لسن الزواجل»غالبا   تشير األبحاث إلى أن الزواج العرفي يستخدم

ج في قانون الطفل وخفض ، قدم المشرعون اقتراحات بإلغاء الحكم الخاص بالحد األدنى لسن الزوا2017و 2014في عامي 
بما في جهات عديدة،  بمقاومة منلم تنجح وقوبلت هذه االقتراحات وبحسب تقارير فإن  443.سنة 16سن زواج الفتيات إلى 

 444.للمرأةالقومي ذلك المجلس 

يف الجهود الرامية كثبت»مصر  موصية  في مصر، « ضارةال اتممارسال»من لجنة حقوق الطفل أن زواج األطفال  أشارت
 445.«عاما   18أي شخصين دون سن حظر أي زواج بين عبر إلى منع جميع أشكال زواج األطفال والقضاء عليها، وال سيما 

بهذه المحيطة تحول فعلي في المعايير االجتماعية والثقافية إلنشاء مصر تجريم زواج األطفال على أن رت ذك كما
صياغة مشروع قانون من شأنه حظر زواج تقوم بإلى أن اللجنة التشريعية في البرلمان  تشير التقارير األخيرة 446.الممارسة

أو واليته على الفتاة حرمانه من عبر الحد األدنى لسن الزواج بلوغها  األطفال ومعاقبة أي أب يجبر ابنته على الزواج قبل
اإلشارة إلى أن مشروع القانون ال بد من ألطفال، به فيما يتعلق بزواج ا مرحبا   أن هذا سيكون تغييرا  ومع  447.ممتلكاتها

 .ضد الفتيات والتمييزي األبوي« الوالية»عرف المقترح سيعزز 

 ة لإلناثتشويه األعضاء التناسلي
ومعهد األمم المتحدة مسح % من النساء الالئي شملهن 92: في مصرلإلناث ممارسة سائدة التناسلية يعتبر تشويه األعضاء 

دراسات استقصائية وطنية قدمتها مع األرقام التي وهو رقم يتوافق  448إليه أعاله ذكرن أنهن مختونات،المشار بروموندو 
على  ون% من النساء اللواتي تمت مقابلتهن يوافق50% من الرجال و70راسة أن عالوة على ذلك، وجدت الد 449.أخرى

 450.ختان اإلناث

من قانون العقوبات عقوبة السجن لمدة مكرر  242المادة حيث تفرض ، ختان اإلناث ، جرمت مصر ممارسة2008في عام 
المادة تم تعديل ، 2016وفي عام  451.األنثويةبممارسة تشويه األعضاء التناسلية للمتهمين تتراوح بين ثالثة أشهر وسنتين 

سنوات؛  7-5ة السجن لمدة تتراوح بين اإلناث لعقوبيتعرض ممارسو ختان بحيث  ،2016لسنة  78بالقانون رقم مكرر  242
 تطبيق مادة تمكما  452.ختان اإلناث إلى وفاة الضحية أو عجز دائمأدى سنة إذا  15صل إلى إلى ما يهذه العقوبة  ترفعثم 

 453.ختان لعقوبة تتراوح بين سنة وثالث سنواتتنفيذ البموجبها أي شخص يطلب يخضع )أ(، والتي مكرر 242هي جديدة 

                                                 
440Egypt Country Brief: UNICEF Regional United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF),  

Study on Child Marriage in the Middle East and North Africa, 2017, available at: https://www.icrw.org/wp-
content/uploads/2018/04/Egypt-FINAL.pdf. 

 .336انظر أعاله، الهامش  441
 .365انظر أعاله، الهامش  442
443, Din, E., “Draft Law Aimed at lowering age of marriage to girls to 16 sparks controversy in Egypt”-Gamal El 

Ahram Online, 12 August 2017, available at: 
http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/275230/Egypt/Politics-/Draft-law-aimed-at-lowering-age-of-

marriage-for-gi.aspx. 
444marriage/egypt/.-https://www.girlsnotbrides.org/child2017, available at: Egypt, Girls Not Brides,   
 .68، الفقرة 2011يوليو  UN Doc. CRC/C/EGY/CO ،25/3-4 ،المالحظات الختامية: مصرلجنة حقوق الطفل،  445
 .32المرجع السابق، الفقرة  446
447, 5 July 2018, available at: Egypt Today19 are married: Health Min.”, -Reda, L., “11% of girls aged 15 

https://www.egypttoday.com/Article/2/53375/11-of-girls-aged-15-19-are-married-Health-Min. 
 .77، ص340انظر أعاله، الهامش  448
، 340؛ انظر أيضاً أعاله، الهامش 2015، 2014المسح السكاني الصحي: مصر ، ICF Internationalوزارة الصحة والسكان، الزناتي ومشاركوه مع  449
 .77ص
 .42، ص340انظر أعاله، الهامش  450
 .1937لعام  58بتعديل القانون رقم  2008لسنة  126القانون رقم  451
، متاح على: 2016سبتمبر  9، هيومن رايتس ووتش، «مصر: عقوبات جديدة على تشويه األعضاء التناسلية األنثوية»هيومن رايتس ووتش،  452

https://www.hrw.org/ar/news/2016/09/09/293969:ًوأيضا . 
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تنفيذي ملخص  حاضرا ًزالماماض  
مقدمة   حاضرا ًزالماماض
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حاضرا ًزالماماض

فشل مستمر في حماية »الرغم من هذه اإلصالحات التشريعية، فقد أشارت منظمات المجتمع المدني المصرية إلى وعلى 
 454.«القانونوإنفاذ غياب اإلرادة السياسية لتطبيق »إلى و« ة في مصرالنساء والفتيات من تشويه األعضاء التناسلية األنثوي

الدولة بدعوة  –مصرية  يةوهي ائتالف منظمات حقوق –ناسلية األنثوية فرقة العمل لمكافحة تشويه األعضاء التقامت وقد 
ومن جهتها  455.اإلناث انختقضايا يتناولون إلى إجراء تدريب وتوعية لقوات الشرطة والمدعين العامين والقضاة الذين 

األنثوية لكي تفي ضد تشويه األعضاء التناسلية  اتالتشريعسن من مجرد بما هو أكثر الدول تقوم بأن  لجنة سيداووصت 
الجامعات »للقضاء على هذه الممارسة من خالل مشاركة االجتماعي الدعم تحشد يجب عليها أن ف: بالتزاماتها بموجب االتفاقية

مصر  حقوق الطفلأوصت لجنة كما  456.«اتالمجتمعوزعماء الدينيين والزعماء المنظمات النسائية و يةوالجمعيات الطب
 457.بتنفيذ برامج توعية من أجل القضاء على تشويه األعضاء التناسلية األنثوية

في المجال العامالجنساني العنف 
 المظاهرات العامة

،  لعدة حقوقانتهاكا   ة للدولة ضد النساء المنخرطات في االحتجاج السلميقد يشكل العنف الذي تمارسه الجهات الفاعلة التابع
حظر التعذيب والمعاملة الالإنسانية أو المهينة، وحرية التعبير، وحرية التجمع وتكوين الجمعيات، سواء  فيمن بينها الحق 

 مراعاة مبدأالدول ينبغي على كما  458.عدم التمييز على أساس الجنس والرأي السياسيالحق في بمفردها أو باالقتران مع 
النساء المتورطين في االحتجاج السلمي من قبل جهات غير تابعة العنف ضد واستقصاء ومعاقبة العناية الواجبة لمنع 

 459.للدولة

المظاهرات والمواكب من قبل كل جهات حكومية وغير حكومية خالل  مباشربشكل العنف بالنساء استهداف ناك أدلة على ه
أثناء االحتجاجات للنساء ة المعاملة العنيفوقد تعرضت  2013.460و 2011لتي شكلت أساس االنتفاضات السياسية بين مة االعا

منعها من ، مما يؤدي إلى النساءلوجود إلى مجال غير آمن العام[ نفسه ]المجال تحول »أنها أساس على والمواكب النتقادات 
 461«.سيةامثل المشاركة السي التعبير عن حقوق أخرى

 

 

 

 

 

                                                 
 .7المرجع السابق، ص 454
 .المرجع السابق 455
 .UN Doc. A/45/38 ،1990، اإلناث: ختان 14التوصية العامة رقم لجنة سيداو،  456
 .445انظر أعاله، الهامش  457
 .22، 21(، 2)19، 7(، 1)2، المواد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 458
معقولة  عندما تكون سلطات الدولة أو جهات أخرى تعمل بصفتها الرسمية أو بموجب القانون أو تعرف أو لديها أسباب»ذكرت لجنة مناهضة التعذيب أنه  459

جبة لمنع مثل هؤالء العناية الواثم فشلت هذه السلطات في بذل جهات خاصة، من أو غير حكوميين رتكبها موظفون الالعتقاد بأن أعمال تعذيب أو سوء معاملة 
تتحمل الدولة فإن ع االتفاقية، المسؤولين غير الحكوميين أو الجهات الفاعلة من القطاع الخاص، والتحقيق معهم ومقاضاتهم ومعاقبتهم على نحو متسق م

افقة أو اإلذعان في مثل هذه األفعال غير لموعن اأو متواطئين أو مسؤولين بأي شكل آخر بموجب االتفاقية مساهمين وينبغي اعتبار مسؤوليها  ،المسؤولية
يا العنف الجنساني، مثل االغتصاب والعنف المنزلي وتشويه منع وحماية ضحاعن الدول األطراف امتناع طبقت اللجنة هذا المبدأ على وقد المسموح بها )...( 

 ..18، الفقرة 248انظر أعاله، الهامش : «راألعضاء التناسلية لإلناث واالتجا
4602013, available at: Based Violence Against Women on Tahrir Square, -GenderAmnesty International,  

https://www.atria.nl/epublications/IAV_B00108541.pdf; FIDH, Egypt, Keeping Women Out: Sexual Violence 
Against Women in the Public Sphere, 2014, available at: 

https://www.fidh.org/IMG/pdf/egypt_sexual_violence_uk-webfinal.pdf. 
461visited 28 November 2011, p. 8, , n Revolution”Hassan, M., “Women’s Rights in the Aftermath of the Egyptia 

available at: 
https://warwick.ac.uk/fac/soc/pais/research/researchcentres/irs/euspring/publications/euspring_paper_5_womans

_rights_in_egypt.pdf.   
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 462مصرضد رشا علي عبد الرحمن و سميرة إبراهيم محمود

حاليا  اللجنة األفريقية لحقوق  تنظر فيها والتي، مصرضد رشا علي عبد الرحمن  إبراهيم محمودسميرة  قضية
بمزاعم عنف تعرضت له النساء على أيدي جهات حكومية خالل مظاهرة سلمية في ، تتعلق اإلنسان والشعوب

 .2011مارس  9رير في ميدان التح

 
بديلة  كتهمة جريمة الدعارةاستخدام إلى ما يشير ، تجربةلااللفظي طوال هذا التعنيف  استمروقد . بالعاهرات

السيدة محمود إنها تعرضت للضرب والصعق بالكهرباء في السجن العسكري، قالت  463.إلخضاع النساء للعنف
ري أمام جنود سقلكشف عذرية ثم خضعت . مالبسها أمام حراس السجن الذكور واإلناثخلع على إجبارها قبل 

 464.بأنها عذراءبيان يفيد لب منها التوقيع على ذكور، قبل أن ي ط

الكشوف كانت تتم من قبل عناصر ن مثل هذه ونظرا  أل 465القسرية،كشوف العذرية بعد إدانة عالمية الستخدام 
تبرئة تمت ذلك، ورغم  466.النظر في القضية في محكمة عسكريةب العسكريهيئة القضاء رئيس قام من الجيش، 

طلبت السيدة محمود مراجعة قضائية للقرار وقد  467.من قبل المحكمة العسكرية وصاتالفحالطبيب الذي أجرى 
عقوبات جنائية أو  ةأو تعويض، كما لم تصدر أي انتصافأي ها لم تحصل على المحكمة اإلدارية، ولكنمن قبل 

، اإلنسان والشعوباللجنة األفريقية لحقوق حمود قضيتها إلى مونتيجة لذلك، أحالت السيدة  468.مدنية على الجناة
( من الميثاق األفريقي 3)18والمادة  2ها في عدم التمييز على أساس الجنس بموجب المادة حقشاكية من انتهاك 
ما تزال قيد النظر  وقت كتابة هذا التقريرتم اإلعالن عن قبول القضية، وحتى وقد . والشعوبلحقوق اإلنسان 

 469لدى اللجنة.

 

ارتفاع معدل العنف الجنسي »جتماعية والثقافية عن قلقها إزاء نية بالحقوق االقتصادية واال، أعربت اللجنة المع2013في 
أشارت لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية قتها و 470.في مصر« والمسيرات المظاهراتضد النساء المشاركات في 

وحماية النساء من العنف من قبل الجهات « بةة الواجالعناي»بـوفاء بالتزاماتها والثقافية إلى تدابير يتعين على مصر اتخاذها لل
 على النحو التالي:وذلك غير الحكومية، 

وتدابير حماية تراعي وسهلة الوصول، ينبغي أن تكفل الدولة الطرف توفير قنوات إبالغ فعالة 
اسبة لدولة الطرف أيضا  إنفاذ العقوبات الجنائية المنأن تكفل ا. وينبغي وسرية الضحايا احتياجات

رصد عدد المالحقات واإلدانات القضائية في بر ، بما في ذلك عالنساءضد مرتكبي العنف ضد 
 471هذا الصدد.

                                                 
462Rahman -him Mahmoud, Rasha Ali AbdelSamira IbraAfrican Commission on Human and Peoples’ Rights,  

(Represented by EIPR, INTERIGHTS and REDRESS) v. Egypt, Communication No. 424/12, 27 February 2014, 
Applicant’s Submission on Merits, available at: https://redress.org/wp-content/uploads/2017/11/1410samira-

ibrahim-m-rasha-abdel-rahman-v-egypt-applicants-merits-submissions.pdf. 
 . انظر أيضاً المرجع السابق:المرجع السابق 463

Annex 3, Letter from Amnesty International, dated 22 February 2012, confirming SCAF member’s admission of 
virginity tests and promise to halt them. 

 .11ع السابق، صالمرج 464
 .Amnesty International، 460انظر أعاله، الهامش  465
 .16، ص462انظر أعاله، الهامش  466
467 ,, The GuardianSamira Ibrahim Speaks Out” –Hussein, A.R., “The Future of Egyptian Women is in Danger  

13 March 2012, available at: https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2012/mar/13/women-samira-ibrahim-
egypt-virginity-tests. 
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تنفيذي ملخص  حاضرا ًزالماماض  
مقدمة   حاضرا ًزالماماض

بالمساواة المتعلق القانوني اإلطار  حاضرا ًزالماماض   
المساواة وعدم التمييز أنماط حاضرا ًزالماماض

التوصيات حاضرا ًزالماماض
حاضرا ًزالماماض

 نتفاضاتاالخالل حكومية جهات غير من قبل ضد النساء المرتكب العنف  ه لم يتم التحقيق بشكل كاٍف فيتشير األبحاث إلى أن
جرت في مناطق حالة اغتصاب  91هناك يومن رايتس ووتش أن ، وجدت ه2013في عام و. 2013و 2011بين التي جرت 

 472.يتم التحقيق فيهادون أن  2013و 2011تم إبالغ السلطات المصرية بها بين عامي المظاهرات و

 التحرش الجنسي
، وجدت هيئة التحرش الجنسي في مصرعن  2013م عافي دراسة . بالنسبة للنساء في مصر، التحرش الجنسي حدث يومي

قام تحقيق ، 2017في و 473.االستطالع لشكل من أشكال التحرش الجنسيشملهن من م% 99.3تعرض  متحدة للمرأةم الاألم
 19هي األسوأ و 1)حيث  3درجة في الالقاهرة بتصنيف للنساء بالنسبة أخطر مدن العالم حول ومسون رويترز تمؤسسة ل

لعنف الجنسي بما في ذلك االغتصاب التعرض لدون مدينة ال هذهعيش في اللمرأة بإمكان ا»عبارة على خلفية هي األفضل( 
إحدى النساء . مؤسسة الحقوق المتساوية تتفق هذه االستنتاجات مع األدلة التي جمعها باحثو 474.«والتحرشواالعتداء الجنسي 

 :نهاها أو التحقيق بشأوفشل السلطات الحكومية في اتخاذ إجراءات لمنع التحرش الجنسيمع بتها شاركت تجر

. عندما يمن رجل وضع يده علأقوم بالتسوق وتعرضت لتحرش جسدي في أحد األيام كنت 
صوتي. ذهبت إلى الشرطة بتوجيه اللوم لي ألني امرأة وأرفع في السوق قام الناس صرخت، 

يسجلوا إفادتي عن حالة التحرش . طلبت منهم أن لكن هم أيضا  تحرشوا بي لفظيا  لتقديم شكوى 
 475.الحضور قبل تسجيل إفادتيوالدي أو زوجي ، قائلين إن على الكنهم رفضوو

الرئيس المؤقت عدلي منصور  ، أصدر2014في عام . بعض الخطوات القانونية والسياسية لمواجهة التحرش الجنسيتم اتخاذ 
الحبس إلى وتصل عقوبتهما قانون العقوبات ضمن لتحرش الجنسي إنشاء جريمتين تدخالن في نطاق اينص على  مرسوما  
بما في ذلك تلميحات جنسية أو إباحية )...( »)أ( جريمة التحرش الجنسي بأنها مكرر 306المادة تعرف . ستة أشهرلمدة 

تجرم التحرش ف)ب(، مكرر 306التي نصت عليها المادة والجريمة الثانية، أما . «ية أو الالسلكيةاالتصاالت السلكوسائل 
ناجحة في ظل قد تم رفع قضايا و 476.فعة ذات طبيعة جنسيةي من المجني عليه على منالمرتكب بقصد حصول الجانالجنسي 

 477.للتحرش الجنسيالمعرضات كبيرة للنساء انتصاف ، مما يعكس فرصة الجديدة هذه األحكام

ميل  متساويةمؤسسة الحقوق المحاٍم تحدث معه باحثو  أكد. ما تزال سائدة المتعلقة بالتحرش الجنسيالمؤذية المواقف إال أن 
 ئهندا، بما في ذلك اتهام الضحايا بعدم ارتالذي يتعرضن لهالتحرش الجنسي لوم النساء على وسائل اإلعالم والشرطة إلى 

 478.محتشمةمالبس 

التمييز المتعدد ضد المدافعات عن حقوق المرأة
. واالعتقالوالتحرش إلى اإليذاء الجنساني تحدثن ضد التحرش الجنسي وغيره من أشكال العنف يالنساء اللواتي تتعرض 
ف واإليذاء الذي تعرضت له العنتجربتها مع هذا التقرير إعداد أثناء قابلهن باحثو المؤسسة إحدى السيدات اللواتي روت 

 الفتيات:الممارس ضد العنف رفع صوتها ضد نتيجة التحدث 

خالل ضرب ست فتيات ضد مظاهرة في الشرطة العسكرية لعدة أيام  نياعتقلت 2012في ديسمبر 
لضرب من قبل الشرطة تعرضت لأحداث مجلس الوزراء في المنطقة العسكرية الجنوبية. 

 479.احتجازي ليال  بدون تهمة وبدون مبرر قانونيالعسكرية وتم 

ة نتيج السفرممنوعة من تم تجميد أصولها وهي اآلن قد المدافعة عن حقوق اإلنسان عزة سليمان اتهامات جنائية، وكما تواجه 
ه سمعة بتشويات همت »أنها  مجلة تايموقد شرحت سليمان في نص نشرتها مؤخرا  في عملها نيابة عن ناجيات من العنف؛ 

                                                 
 ./2013/07/04/250363https://www.hrw.org/ar/news، متاح على: 2013يوليو  3، «مصر: وباء العنف الجنسي»هيومن رايتس ووتش،  472
4732013, p. 6, available at: in Egypt,  Study on Ways and Methods to Eliminate Sexual HarassmentUN Women,  

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/harassmap/media/uploaded-files/287_Summaryreport_eng_low-1.pdf. 
 .337انظر أعاله، الهامش  474
 .10لحقوق المتساوية جمقابلة مؤسسة ا 475
 مكرر)ب(. 306مكرر)أ( و  306، المادة 1937لعام  58بتعديل القانون رقم  2014لسنة  50القانون رقم  476
47723 February 2018, available at:  ,, Egypt Todayrl wins first case against harasser in Upper Egypt”Reda, M., “Gi 

https://www.egypttoday.com/Article/2/43616/Girl-wins-first-case-against-harasser-in-Upper-Egypt. 
 .2018و يولي 9معلومات قدمها محاٍم مصري إلى مؤسسة الحقوق المتساوية،  478
 .4أمقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية  479
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القبض على الناشطة تم إلقاء ، 2018في مايو  480.«عن التحرش الجنسي واالغتصاب‘ كاذبة خبارأ’ مصر من خالل نشر
مرتين  جنسيشرحت فيه تعرضها للتحرش الدقيقة،  12فيديو مدته وك فيسبعلى  تنشر مابعدواعتقالها المصرية أمل فتحي 
عن  لتقاعسهالحكومة المصرية موجهة انتقادها ل، مستشار بنكيسائق سيارة أجرة ثم من قبل من قبل في ذلك اليوم، أوال  

فتحي بالسجن لى حكم عصدور ، أفادت منظمة العفو الدولية 2018سبتمبر  29في و 481.من التحرش الجنسيالنساء حماية 
، مشيرة «ظلما  مرّوعا  »الحكم واعتبرته منظمة العفو الدولية أدانت  482.للحكومة هادلمدة عامين مع وقف التنفيذ نتيجة النتقا

لتجرؤها على التحدث أمل فتحي باضطهاد السلطات المصرية تقوم العنف ضد المرأة، بدال  من أن يحاكم مرتبكو »إلى أنه 
 483.«جنسيالتحرش العن 

التعليم الوصول إلى
وجود تفاوت بين الجنسين في معدالت االلتحاق  2011لمتحدة للطفولة )اليونيسيف( عام كشفت دراسة أجرتها منظمة األمم ا
من الفتيان، في  %95من الفتيات في المدارس االبتدائية مقارنة بـ %92فقد تم تسجيل : في كل من التعليم االبتدائي والثانوي

عن مخاوفها  لجنة سيداوأعربت و 484.من الفتياننسبة  %66من الفتيات و %64لت نسبة الملتقحين بالتعليم الثانوي صوحين 
في بين الجنسين القائم بحكم األمر الواقع الفتيات والشابات عن المدارس الثانوية والجامعات، والفصل تخلف بشأن معدل 

 485.من دخول مجاالت الدراسة التي يهيمن عليها الذكور تقليديا  النساء  عنيماختيار الطالب لمجال التعليم، األمر الذي 

على سبيل . في مصر أمثلة على التمييز المباشر بين الجنسين في التعليمخالل عملها  مؤسسة الحقوق المتساويةكما وجدت 
دراسة الطب في جامعة التقدم ل واجهته فيالسيدة لينا شريف كامل قضية نجحت فيها في تحدي التمييز الذي رفعت المثال، 
  األزهر.

 

 67863رقم التمييز على أساس الجنس في القبول الجامعة: القضية 

أنها لم جرى إبالغها بطلبها؛ لم يتم قبول ، لكن 2016كلية الطب في جامعة األزهر عام إلى كامل اآلنسة تقدّمت 
بعد ذلك اكتشفت . في كلية الهندسة بدال  من ذلكها تسجيلالدرجات الالزمة لقبولها في كلية الطب، ولذلك تم تنل 

في كلية  نقبولهليتم اإلناث درجات أعلى من المتقدمين للذكور  اتمن المتقدم تطلبكانت أن الجامعة  كاملاآلنسة 
رفعت السيدة كامل دعوى . متقدما  ذكرا  لطب لو كانت اكلية ستكون كافية لقبولها في كانت الطب، وأن درجاتها 

 486.ها تمييزية على أساس الجنسفيأن سياسة القبول شارحة ئية ضد الجامعة، قضا

)التي تضمن  11كامل، حيث رأت المحكمة أن سياسة قبول جامعة األزهر تنتهك المادة اآلنسة وقد نجحت قضية 
امون المح وأشار. )التي تحظر التمييز على أساس الجنس( من الدستور 53المساواة بين المرأة والرجل( والمادة 

علقت  487.من الدستور 53للمادة  من قبل المحكمة فعاال   ا  وتطبيقالعاملون على تلك القضية أن الحكم كان تاريخيا  
 :بالقولكامل بنفسها اآلنسة 

                                                 
480Soliman, A., “How #MeToo and #TimesUp Are Helping Egyptian Women Break the Silence Around Sexual  

Violence”, TIME, 17 May 2018, available at: http://time.com/5280726/how-metoo-and-timesup-are-helping-
egyptian-women-break-the-silence-around-sexual-violence/. 

، متاح على: 2018أغسطس  8العفو الدولية، ، «مصر: إحالة أمل فتحي للمحاكمة تمثل حالة مروعة من الظلم»منظمة العفو الدولية،  481
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2018/08/egypt-amal-fathy-referral-to-trial-a-shocking-case-of-injustice. 

العفو ، «مصر: الحكم على مدافعة عن حقوق المرأة وإحدى ضحايا التحرش الجنسي بسبب تجرؤها على التحدث عن الظاهرة»منظمة العفو الدولية،  482
-https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2018/09/egypt-woman-human-rights، متاح على: 2018سبتمبر  29، الدولية

defender-and-sexual-harassment-survivor-sentenced-for-speaking-out. 
 .المرجع السابق 483
484-Gender-p. 4, available at: https://www.unicef.org/gender/files/Egypt 2011,Egypt Equality Profile, UNICEF,  

Eqaulity-Profile-2011.pdf. 
 .31-32 ، الفقرات334انظر أعاله، الهامش  485
486Al Bawaba Azhar discriminates between students”, -Al Bawaba News, “A landmark judicial ruling that Al 

News, 9 May 2018, available at: http://www.albawabhnews.com/3093490. 
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مصر في المساواة وعدم التمييز تحّدي :حاضرا ً زال ما ماض  

تنفيذي ملخص  حاضرا ًزالماماض  
مقدمة   حاضرا ًزالماماض

بالمساواة المتعلق القانوني اإلطار  حاضرا ًزالماماض   
المساواة وعدم التمييز أنماط حاضرا ًزالماماض

التوصيات حاضرا ًزالماماض
حاضرا ًزالماماض

حلمي في أن أصبح طبيبة لمجرد أنني امرأة! لم يكن األمر عادال   خسرتتمييزا  واضحا ، حيث أواجه عرت أني ش
]الحكم النهائي[ لم يكن دعوى قضائية. رفع قررت فيمكنني فعله. الذي لم أعرف ما لكني ال، شكمن األشكل بأي 

 488.هيئة إسالمية رسميةبصفته بالكثير من السلطة واالحترام يحظى ألن األزهر متوقعا  

 

العمل
التفرقة بين الجنسين، ور واسعة في األجوالنساء، وفجوة بين المرتفع البطالة معدل »بشأن  عن قلقها لجنة سيداو عبرت
 64و 15بين  نتتراوح أعمارهاللواتي % من النساء 53.8العمل الدولية، فقط منظمة للبيانات الصادرة عن  وفقا  489.ةالمهني

 491.% من الرجال في نفس الفئة العمرية80.6بالمقارنة مع  2017،490القوى العاملة عام كن يشكلن جزءا  من 

عوامل تساهم في انخفاض مستويات مشاركة النساء في القوى هناك عدة  هذا التقرير أن دالتي سبقت إعداتشير األبحاث 
معينة م في وظائف حيث تقيّد عملهمباشر، النساء بشكل تميز ضد  أعاله، يتضمن قانون العمل أحكاما  كما ورد ، أوال  . العاملة

 في دخول العمل.هن ، مما يقلل فرصمنعهم من العمل ليال  تو

على سبيل  492.العملأماكن في الجنساني أو أشكال أخرى من العنف تعرض النساء للتحرش على ثمة أدلة واضحة ثانيا ، 
، أجرى الباحثون مقابالت يةمحافظات مصرمن قبل مؤسسة المرأة الجديدة في ثماني  2016المثال، في دراسة أجريت عام 

أفادت غالبية والتحرش في مكان العمل؛ مع بتجاربهن الخاصة في القطاعين العام والخاص فيما يتعلق يعملن امرأة  58مع 
بغض النظر عن العمر أو الحالة العائلية كان يحدث ن للتحرش الجنسي، والذي هالنساء اللواتي شاركن في المقابالت تعرض

الجناة كوى ضد تقديم شيخشين من النساء اللواتي تعرضن للتحرش الجنسي أنهن عدد  ذكركما  493.تعليم الضحيةمستوى و أ
التي أجراها صندوق األمم المتحدة للسكان والمشار  2015وفقا  لدراسة  494.من العمل فصلالمن االنتقام، بما في ذلك  خوفا  

% 3.7ما يعادل حوالي أي مرأة للعنف في مكان العمل خالل العام السابق، ا 139,600ما يقرب من  تإليها أعاله، تعرض
لجنة خبراء منظمة العمل الدولية المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات، ومن جهتها كّررت  495.من عدد النساء العامالت

، ت على االتفاقياتالتي صادقالدول  فيالمكلفة بدراسة تطبيق معايير العمل الدولية بموجب اتفاقيات منظمة العمل الدولية و
بالنسبة ن العمل وإنشاء آلية توفر االنتصاف في قانوالتحرش ا  باتخاذ إجراءات تشمل تعريفتوصيتها لمصر عدة مرات 

 496.لجناةبالنسبة لللضحايا والعقوبات 

سوق عوامل رئيسية أخرى تسهم في تدني حضور المرأة في ثمة  ،المصرية لمرأة والعملاوفقا  لسفير منير، مدير مؤسسة 
 497.ألطفالارعاية وغياب  ،وسائل النقل العامب ركوالتعليم العالي، ومخاطر منها ضعف إقبال النساء على العمل في مصر، 

عدم لعمل بسبب عن الصعوبات التي يواجهنها في أماكن اهذا التقرير مقابالت مع عدد من النساء الالتي أبلغن أجرى باحثو 
 وجود مرافق رعاية أطفال مناسبة:

                                                 
 .2018سبتمبر  4معلومات مقدمة إلى مؤسسة الحقوق المتساوية،  488
 .33، الفقرة 334اله، الهامش انظر أع 489
49064) (modeled ILO -Data: Labor force participation rate, female (% of female population ages 15World Bank,  

estimate), updated September 2018, available at: https://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.ACTI.FE.ZS. 
49164) (modeled ILO -ata: Labor force participation rate, male (% of male population ages 15Dd Bank, Worl 

estimate), updated September 2018, available at: https://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.ACTI.MA.ZS. 
for-https://rawateb.org/home/tips-، متاح على: 2017اتب، الرو، «العقبات التوي تواجه المرأة العاملة»الرواتب،  492

action/627644645631629-648627644639645644/63964262862762a-639645644-627644645631629. 
4938, available at: -7, 2016, pp. Sexual Harassment at the WorkplaceThe New Woman Foundation,  

http://nwrcegypt.org/en/wp-content/uploads/2016/06/Observatory-of-the-Economic-and-Social-Rights-of-Women-
at-Work-15x21-EN.pdf. 

 .10المرجع السابق، ص 494
 .4، ص417انظر أعاله، الهامش  495
496LC adopted 2016, published 106th I –Direct Request (CEACR) International Labour Organization (ILO),  

session (2017), 2017, available at: 
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:13100:0::NO::P13100_COMMENT_ID:3300900. 

497, 3 November 2015, Monitor-Alian employment law help its women lean in?» Mounir, S., “Will new Egypt 
available at: https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2015/11/egypt-women-participation-labor-market.html. 
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 نتركيات األمه عدد منهناك العمل، مواصلة أصررت على ومع أني كأم عاملة.  عانيت كثيرا  لقد 
 498ربات بيوت.يتحولن إلى العمل و

لم أستطع العودة إلى وظيفتي القديمة. حاولت أكثر من مرة التقدم ]بعد إجازة األمومة خاصتي[ 
كنت إما أواجه الرفض أو تكون ساعات العمل غير متناسبة القطاع الخاص، ولكن في لوظائف 

فيما ينتهي يوم بعد الظهر، الثالثة طفلي في ذ علي أخ –الحضانة واقع أني أم ولدي طفل في مع 
أن القانون يلزم أصحاب العمل مع  ؛مكان عمل يوفر حضانةثمة كن . لم يالخامسة مساءالعمل في 
قصير أصبح مستهدفة وال سيما أن عقد عملي أن أخاف ألنني كنت أرفع شكوى لم أنا بذلك، و

واجهت الكثير من المشاكل نتيجة ل، لذلك رعاية الطفلم يتحمل أي مسؤولية عن  ياألجل. زوج
 499.الطفلرعاية الوظيفة وترك طلب مني  كلما شكوت له االحتفاظ بعملي، وكنت

ه يحق للعاملة التي أمضت ما ال من قانون العمل أن 91، تنص المادة الجزء الثانيورد في كما وفيما يتعلق بحقوق األمومة، 
يحق ، 94بموجب المادة ويوما ؛ تسعين إجازة أمومة مدفوعة األجر لمدة ب في خدمة صاحب عمل طلقل عن عشرة أشهر ي

باإلضافة إلى  ،تصل إلى سنتينلمدة الحصول على إجازة غير مدفوعة األجر عامال   50أكثر من للعاملة في منشأة تستخدم 
إجازة أمومة حصول العاملة على  إال أن شرط انقضاء عشرة أشهر في الخدمة قبل. من اإلجازة المدفوعة األجر يوما  تسعين 

اللواتي قابلهن باحثو مؤسسة نساء وقد أبلغت  500.عقود مؤقتةفي النساء توظيف ممارسة انتشار إلى  أدىمدفوعة األجر 
وشرحت كيف قيل لها إنه  مذيعةكانت تعمل  إحدى الحوامل: عن تعرضهم للتمييز في العمل بسبب الحملالحقوق المتساوية 

 501.«ا  مناسبيعد لم »الظهور على الشاشة ألن شكلها ها لم يعد بإمكان

ة الصحيةيالرعا
خدمات ما قبل الوالدة بما في ذلك بتوفير خدمات أمومة كافية،  اتفاقية سيداوبموجب فإن مصر ملزمة  وعالوة على ذلك

قضاء على التمييز ضد ر المناسبة للجميع التدابي»باتخاذ الدول األطراف  اتفاقية سيداوكما تلزم  502.لوالدةما بعد او والوالدة
لى خدمات الرعاية أن تضمن لها، على أساس تساوي الرجل والمرأة، الحصول عالرعاية الصحية من أجل ميدان المرأة في 

 503.«األسرةبتخطيط الصحية، بما في ذلك تلك المتعلقة 

مسؤولية بشعور من الحرية وتقرر ب»أن رأة في ق متساوية للم، يتم ضمان حقواتفاقية سيداومن  )هـ((1)16بموجب المادة و 
من ممارسة الكفيلة بتمكينها والوسائل والتثقيف  الحصول على المعلوماتفي وإنجاب طفل وآخر، بين الفترة و اعدد أطفاله
 ية بشأن وسائللى المعلومات والمشورة الكافالحصول عواجهت النساء في مصر تاريخيا  صعوبات في لقد . «هذه الحقوق
مواليد عدد »من كثير من النساء المصريات معاناة اللصحة اإلنجابية، مما أدى إلى ارتفاع معدالت المواليد ومنع الحمل وا

على وسائل منع النساء اتخذت مصر بعض الخطوات في السنوات األخيرة لضمان حصول وقد  504.«ا  ثاليأكبر مما يعتبرنه م
، تم تعزيز توفير وسائل منع الحمل في مصر من خالل 2017في يوليو  المثال، على سبيل: الحمل وخدمات الصحة اإلنجابية

هدف بمحافظة )معظمها ريفية(  18مركز تعليمي في  12,000، وهي مبادرة تنطوي على إنشاء «استراتيجية طوق النجاة»
كما شاركت منظمات  506.ةبيع وسائل منع الحمل مدعومة من الحكوممع  505بخدمات الصحة اإلنجابيةالنساء زيادة معرفة 

 507.في تنظيم حلقات عمل للتوعية بشأن القضايا المتعلقة بالصحة في المناطق الريفيةبالن إنترناشونال غير حكومية مثل 

                                                 
 .8مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية د 498
 .25مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية د 499
 .7، ص388انظر أعاله، الهامش  500
 .13مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية د 501
 (.2)12، المادة اتفاقية سيداو 502
 (.1)12المرجع السابق، المادة  503
504, 2014, available at: https://egypt.unfpa.org/en/node/22543; See Egypt: Family PlanningUN Population Fund,  

also: Devi, S., “Women’s health challenges in post-revolutionary Egypt”, The Lancet, Vol. 381, No. 9879, 2013, 
pp. 1705-1706. 

، متاح على 2017يوليو  31، األهرام أونالين، «ينفجار السكانلمواجهة اال‘ طوق النجاة’الصحة تطلق استراتيجية »األهرام أونالين،  505
www.ahram.org.eg/NewsQ/606388.aspx ،16لمواجهة االنفجار السكاني لخفض السكان ‘ طوق النجاة’القاهرة تطلق »؛ هاف بوست عربي 

 .http://www.huffpostarabi.com/2017/07/31/story_n_17640254.html، متاح على: 2017يوليو  31، ، هاف بوست عربي«مليون
506, 2 September 2017.Jazeera-, AlJazeera, “Witness: Egypt’s ‘Lifeline’ strategy fights population growth”-Al  
507, Egyptian StreetsEgypt”, Gather to Combat Gender Discrimination in  Egyptian Streets, “Hundreds of Children 

3 January 2018, available at: https://egyptianstreets.com/2018/01/03/hundreds-of-children-gather-to-combat-
gender-discrimination-in-egypt.   
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، أفيد بأن البالد تعاني من نقص 2017في ف: بسبب نقص وسائل منع الحمل المتاحة بسهولةض هذه الجهود غير أنه تم تقوي
اردات األدوية األجنبية، ما يعني ، بما في ذلك حبوب منع الحمل وحبوب اإلجهاض، بسبب انخفاض وفي وسائل منع الحمل

شراء حبوب منع حيث تحاول بعضهن ئل منع حمل، لحصول على وسان من أجل اكافحيمن النساء المصريات الكثير أن 
 508.السوق السوداءمن الحمل 

المصريات كانت نسبة وفيات األمهات  2015في : عالمية واإلقليميةمعدالت الأقل من الالنفاسية في مصر وفيات المعدل يعتبر 
في  000100,لكل  110عالميا  و 000,100لكل  216معدل يبلغ بالمقارنة مع  509والدة حية، 100,000حالة وفاة لكل  33

د في أسيوط، بصعيد مصر، دراسة حديثة أجريت في مستشفى واحالجدير بالذكر أن  510.منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
تأخر االنتقال من مستشفيات أخرى »كانت ألسباب يمكن تجنبها، وهي الوفيات النفاسية % من 70أن أكثر من أظهرت 

المقرر الخاص المعني وقد أكد  511.«الوالدةما بعد نزف وتسمم حمل »تؤدي إلى « ستوى المطلوبالموممارسات دون 
وعلى نطاق  512.لحق المرأة في عدم التمييز يمكن تجنبها يشكل انتهاكا  وفيات نفاسية ع منالتقاعس عن أن بالحق في الصحة 

يشير إلى أن خدمات األمهات ع معدالت وفيات ، أن ارتفا24، في توصيتها العامة رقم لجنة سيداوأوسع، فقد أوضحت 
 513اتفاقية سيداو.المحدد في المستوى النفاسية أقل من صحة ال

العامة والمناصبالمشاركة السياسية 
استمرار نقص تمثيل المرأة في الحياة »عن مخاوفها بشأن  لجنة سيداو، أعربت 2010وضاع مصر في أل في استعراضها

، أفادت الدولة أنه في الفترة البرلمانية التي تغطي 2009في و 514.«العامة والسياسية والمهنية وفي مناصب صنع القرار
؛ األعضاء% من إجمالي عدد 1.8مقاعد في مجلس النواب، أي ما يمثل  9النساء على ، حصلت 2010إلى  2005الفترة من 

من جميع الناخبين  %39.8وعالوة على ذلك، لم يكن هناك سوى ثالث وزيرات من الحكومة، في حين لم تمثل النساء سوى 
 515.المسجلين

السياسية للمرأة وتولي المناصب العامة، والتي وكما أشرنا أعاله، يتضمن الدستور ضمانات معينة فيما يتعلق بالمشاركة 
النتخاب نساء في مخصصة الذي يشمل نظام حصص « بشأن مجلس النواب» 2014لسنة  46ي رقم يكملها المرسوم الرئاس

، حيث شغلت 2016لسنة  تحقيق مكاسب تاريخية في االنتخابات البرلمانيةل 2014سنة مرسوم قاد وبينما . مجلس النواب
، الحصصة على ذلك، وبغض النظر عن عالو 516.كان صالحا  انتخابات واحدة فقطإال أنه %(، 15من المقاعد ) 87النساء 

 517.نسائيةحزبية  اتال تزال النساء السياسيات في مصر يواجهن عقبات مثل نقص التمويل والمواقف األبوية وعدم وجود قياد

وجود تقارير تفيد وثمة فقط من النساء،  %0.4حوالي هناك ، قاٍض  16,000فمن بين فيما يتعلق بتمثيل المرأة في القضاء، و
نعن  تم حرمان ، 2014ي ف 518.يتناقض مع الدستوراألمر الذي ، نمن التقدم لشغل مناصب قضائية على أساس جنسهنساء م 

                                                 
508, 23 March 2017, istThe Econommakes life tough for Egyptians”, The Economist, “A shortage of birth control  

available at: https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2017/03/23/a-shortage-of-birth-control-makes-
life-tough-for-egyptians. 

509le at: , 2015, availabData: Maternal Mortality RatioWorld Bank,  
https://data.worldbank.org/indicator/sh.sta.mmrt?year_high_desc=false. 

510-health/maternal-, 2017, available at: https://data.unicef.org/topic/maternalMaternal mortalityUNICEF,  
mortality/. 

511, International xperience in Upper Egypt”pital EAbbas, A.M. et al, “Maternal Mortality: a Tertiary Care Hos 
Journal of Reproduction, Contraception, Obstetrics and Gynaecology, Vol. 5, No. 5, 2016, pp. 1466-1471. 

 .UN Doc ،نية والعقليةحة البدتقرير المقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصالجمعية العامة لألمم المتحدة،  512
A/61/338 ،2006 29-28، الفقرات. 

513UN  General Recommendation No. 24: Article 12 of the Convention (women and health),CEDAW Committee,  
Doc. A/54/38, 1999, Para 17. 

 .30، الفقرة 334انظر أعاله، الهامش  514
 .UN Doc: مصر5/1)أ( من مرفق قرار مجلس حقوق اإلنسان 15طني مقدم وفقاً للفقرة تقرير ومجلس حقوق اإلنسان،  515

A/HRC/WG.6/7/EGY/1 ،16  17، ص2009نوفمبر. 
516”, 1 May The Tahrir Institute for Middle East PolicyFracolli, E., “Women and Quotas in Egypt’s Parliament”,  

2017, available at: https://timep.org/commentary/analysis/women-and-quotas-in-egypts-parliament/. 
 .المرجع السابق 517
518, 21 February 2018, available at: Al ArabiyaFarid, S., “Is there a place for women within Egypt’s judiciary?”,  

https://english.alarabiya.net/en/features/2018/02/21/Is-there-a-place-for-Egyptian-women-within-judicial-
positions-.html; Hassan, S., “Egyptian Judiciary: Is There Room for Women?”, Raseef22, 2 February 2018, 
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بعد تقديم و؛ لى الوظيفة بسبب جنسهنإمجلس الدولة من التقدم في عدد من المرشحات الطامحات لمنصب مندوب مساعد 
ذكرت  519.يرفض تعيين نساء في صفوف المجلس هيئة مفوضي الدولة تقريرا   مكتب مجلس الدولة، أصدرتإلى شكوى 

، وأن هناك حاجة تزال قويةما إناث ء لهم نتخاب نظراالأن معارضة القضاة الذكور  2016اللجنة الدولية للحقوقيين عام 
 520.ذه المناصبللنساء ليندمجن تماما  ضمن هدعم أوسع ل

خاتمة
ثمة عدد من المواد في . ويحظر التمييز على أساس الجنس الرجل والمرأة في التمتع بالحقوقالدستور المساواة بين يكفل 

يجب اتخاذها لتحقيق المساواة بين الجنسين، بما في ذلك فيما يتعلق بالمشاركة  ةنص على تدابير إيجابيتأيضا   الدستور
تمكين  والتشجيع علىإلى القضاء على التمييز الرامية ستكمل هذه األحكام بعدد من السياسات الحكومية ت  . للنساءالسياسية 
قوانين تمييزية في عدد من مجاالت الحياة تتقوض نتيجة وجود مثل هذه الضمانات والسياسات الدستورية إال أن . المرأة

حكام قانون العقوبات التي تعفي الجناة من العقوبة باإلضافة أل، ملوالعال سيما تلك المتعلقة باألحوال الشخصية والمختلفة، 
ة والتمييز يكمن أثر هذه القوانين في ترسيخ المواقف األبوي. يفي حاالت العنف الجنسانالصادرة بحقهم أو تخفض العقوبات 

 والسالمة الشخصية.والتوظيف الحياة األسرية ك –هامة من حياة النساء مناحي المباشر في النظام القانوني الذي يحكم 

ممارسات وختان اإلناث وتزويج األطفال « جرائم الشرف»وما تزال ، العنف المنزلي منتشر بشدة ويلقى تسامحا  واسعا  
أثناء تتعرض النساء للعنف الجنسي في المجال العام، بما في ذلك و. ات التشريعيةسائدة، على الرغم من بعض اإلصالح

من التمييز وعدم المساواة في كذلك تعاني النساء . التحرش الجنسيباإلضافة إلى شيوع امة، هرات العفي المظامشاركتهن 
 .اة السياسية والعامةوالرعاية الصحية والمشاركة في الحيوالعمل ، بما في ذلك التعليم أخرىمجاالت 

العرق أو اإلثنية أساس على المساواة وعدم التمييز 3.4

( من العهد الدولي 1)2في المادة مكّرسة وق اإلنسان األخرى على أساس العرق واللون يز في التمتع بحقالحماية من التميإن 
تنص . الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية( من العهد الدولي 2)2الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة 

عدم التمييز على أساس المستقل والقائم بذاته في حق الالسياسية على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية ومن  26المادة 
بحظر أيضا   طالبةكدولة طرف في االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، مصر م. واإلثنيةالعرق 

على التمييز العنصري  القضاءسياسة واتباع األصل القومي واإلثني، و النسبو اللونو جميع أشكال التمييز على أساس العرق
 521الوسائل المناسبة.دون تأخير وبكافة بجميع أشكاله 

ومع ذلك، تشير دراسات حديثة . بلدللاإلثني إن عدم وجود بيانات رسمية مفصلة يجعل من الصعب إجراء تقييم دقيق للتكوين 
واألباظيين  األتراك واليونانييناإلثنية ليات تشمل األقو 522.% من إجمالي السكان91يشكلون المصرية أبناء اإلثنية إلى أن 

باسم أيضا   ين)المعروفباإلضافة إلى السيويين البالد، والمناطق الصحراوية شرقي العرب البدو في شبه جزيرة سيناء قبائل و
 523.أعالي النيلين في منطقة والنوبي البربر أو األمازيغ( في واحة سيوة

م تقديمها بيانات إحصائية شاملة بشأن التكوين لعد 2016على التمييز العنصري عام تعرضت مصر النتقادات لجنة القضاء 
-جتماعيةاالمؤشرات غياب الجه الخصوص، أعربت اللجنة عن قلقها إزاء على و 524.الجغرافي مللسكان وتوزعهاإلثني 

ل والنوبيين الرحّ /الصغيرة مثل البدوللمجموعات اإلثنية بالنسبة خاصة »أو القومي، اإلثني مصنفة حسب األصل القتصادية اال

                                                 
available at: https://raseef22.com/en/life/2018/02/02/egyptian-judiciary-room-women/; See Part 2.4.1 for a 

detailed discussion of the competence of the State Council. 
 .Hassanالمرجع السابق،  519
 .88، ص130انظر أعاله، الهامش  520
 (.1)2، المادة U.N.T.S. 195 ،1965 660، االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري 521
522, 2018, available at: n 2018Egypt PopulatioWorld Population Review,  

http://worldpopulationreview.com/countries/egypt-population/. 
 .المرجع السابق 523
524, UN Doc. Concluding Observations: EgyptCommittee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD),  

CERD/C/EGY/CO/17-22, 6 January 2016, Para 7. 
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قي للسكان وتقديم مثل هذه لجنة من مصر جمع ونشر بيانات إحصائية شاملة عن التكوين العرالطلبت وقد  525.«والبربر
 526.البيانات المصنفة في تقريرها الدوري المقبل

حاالت والبدو؛ النوبيين يز بشكل خاص على أو العرق، مع التركاإلثنية يركز هذا الجزء من التقرير على التمييز على أساس 
 تمييز على أساس الجنسية والمواطنة(.ال) 3.5في القسم ستتم مناقشتها التمييز ضد الالجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين 

السياق االجتماعي والسياسي
ن إلى مجموعات األقليات ، أعربت لجنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها بشأن وضع األشخاص المنتمي2016عام 
الصعوبات التي يواجهها هؤالء »و« الوصم االجتماعي الذي يعانون منه»دو والنوبيين والبربر، مشيرة إلى ، مثل الباإلثنية

 527«.األشخاص في التمتع الكامل بحقوقهم االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 النوبيون
التي « النوبة»ينتمون إلى المنطقة المعروفة باسم وهم يين يعيشون في مصر، هناك ما بين ثالثة إلى أربعة ماليين من النوب

الحدود بين مصر والسودان ترسيم  عند 528.الحديث في جنوب مصر وشمال السودانتشغل حيزا  جغرافيا  كانت في وقت ما 
اليوم، تضم محافظة  529.م تحت الحكم المصري المباشر في محافظة أسوان، وجد عدد كبير من النوبيين أنفسه1899في 

 530.«مقاطعتهم األصليةفي أنفسهم أقلية يجدون النوبيين »كبيرا  من السكان غير النوبيين، ما يعني أن عددا   أسوان

نقل آالف جرى ( حيث هأدنامناقشتها تتم )العشرين  القسري خالل القرنالتهجير تعرض الشعب النوبي لسلسلة من عمليات 
تأثيرا  اقتصاديا  كبيرا  على الشعب النوبي، فضال  خلق ذلك  531.شمال أسوانمخصصة توطين دة تجمعات إعاالنوبيين إلى 

تشير تقارير إلى كما  532.العيش على طول نهر النيلنتيجة ثقافته وعاداته الفريدة التي تطورت  يةعن تهديده الستمرار
خدم، أو سائقون، »ة النوبيين على أنهم الم المصريوسائل اإلعتصّور ، حيث كبيرين وصمة اجتماعية وتمييزتعرض النوبيين ل

 533.«عقول ضيقة للغايةذوو أو حراس، أو حتى عبيد 

 البدو
هم يبلغ ما تقديرات أخيرة إلى أن عددتشير ال توجد إحصائيات واضحة عن حجم السكان البدو في شبه جزيرة سيناء، لكن 

حيث خضعوا في المنطقة، من تاريخ شاق لهم البدو اني عي 534.نسمة 000550,سكان سيناء البالغ  ن ربع ونصف عددبي
 1982.535شبه الجزيرة إلى مصر عام سيطرتها على قبل أن تتخلى إسرائيل عن الماضي دول مختلفة طوال القرن لحكم 

ن ومع ذلك، لم يتمكن البدو م. اعة السياحة في المنطقةاالستثمار في صنتزيد ، بدأت الحكومة المصرية منذ ذلك الحين
 536.هم االقتراب من مناطق الجذب السياحيعلي حظرتالحكومة كمجرمين وتنظر إليهم تصادي، حيث االستفادة من النمو االق

                                                 
 .المرجع السابق 525
 .8المرجع السابق، الفقرة  526
 .المرجع السابق 527
528updated October 2017, available at:  ,NubiansMinority Rights Group International,  

http://minorityrights.org/minorities/nubians/. 
 .المرجع السابق 529
 .المرجع السابق 530
531, Middle East Critique ,emporary Egypt: Mobilizing Return to Ancestral Lands”Janmyr, M., “Nubians in Cont 

Vol. 25, No. 2, 2016, p. 128. 
532Individual NGO submission to the Office of the High Commissioner for Egyptian Center for Housing Rights,  

Human Rights on the occasion of the seventh session of the Universal Periodic Review 2010: Egypt: A 
submission on compliance with peoples' rights under the Common Article No. 1 of the ICCPR and ICESCR and 

the rights of individuals who belong to this group of people, 2010, Para 8, available at: 
http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session7/EG/ECHR_UPR_EGY_S07_2010_EgyptianCenterforHo

usingRights.pdf. 
 .20المرجع السابق، الفقرة  533
534, 2017, p. 4, available at: Sinai Conflict AnalysisIdris, I.,  

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/049%20Sinai%20Conflict%20Analysis%20%28new%20K4D
%20template%29.pdf; Minority Rights Group International, “Protecting and promoting the human rights of 

discriminated minorities in Egypt”, Minority Rights Group International, 12 December 2016, available at: 
http://minorityrights.org/what-we-do/protecting-promoting-human-rights-discriminated-minorities-egypt/. 

535, 1 April 2018, Middle East ForumKhashan, I., “The Sinai Bedouins: An Enemy of Egypt's Own Making”,  
available at: https://www.meforum.org/articles/2018/the-sinai-bedouins-an-enemy-of-egypt-s-own-making. 
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السياح نتيجة سفر ، على الرغم من االزدهار اإلقليمي من عدم مقدرتهم على االستفادة من اقتصاد المنطقةويشتكي ممثلو البدو 
حيث أوضح يواجهون وصمة اجتماعية كبيرة، أيضا  البدو تشير تقارير إلى أن كما  537.مثل شرم الشيخسيناء إلى منتجعات 

 هذا التقرير ما يلي:المتساوية أثناء إعداد حقوق الذين قابلهم باحثو مؤسسة الالبدو أحد 

نواجه الكثير من التمييز: الناس ينظرون إلينا بشكل مختلف بسبب لهجتنا وعاداتنا البدو معشر نحن 
سيارة، خاصة إذا كانت باهظة الثمن، أن يقود ال يمكنهم تخيل كيف لرجل بدوي هؤالء ا. ومظهرن

 538.إطالق التعليقاتبفيشرعون 

الهجمات اإلرهابية في إثر على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، ألقت الحكومة المصرية باللوم على البدو مرارا  
الجيش المصري يقوم كما   539مسؤوليتها عن بعض هذه الهجمات.إعالن للحدود بالعابرة المنظمات اإلرهابية قيام سيناء، رغم 

، والتي زادت في أعقاب عدد من الهجمات اإلرهابية ضد الكنائس 2012ء منذ بعدد من العمليات العسكرية في منطقة سينا
، أدت هذه اتحقوق األقليل للمجموعة الدولية وفقا   2018.540في فبراير « عملية سيناء»والمساجد، مما أدى إلى إطالق 

 541.العمليات إلى نقص في الغذاء، وأسفرت عن نزوح قسري للمجتمعات البدوية من منطقة سيناء

اإلطار القانوني والسياسي
كما يحتوي الدستور على . األصل والعرق واللون واللغةجملة أمور منها من الدستور التمييز على أساس  53تحظر المادة 

بروافدها الهوية الثقافية المصرية الحفاظ على »الدولة التزام على  47تنص المادة : ات بالتنوع الثقافيعدد من االلتزام
لمناطق با خاصا   تولي اهتماما  »الحق في الثقافة دون تمييز، وتنص على أن الدولة  48تضمن المادة و؛ «لمتنوعةالحضارية ا

ومع ذلك، الحظت . «ةالثقافيالتعددية مكونات »بالحفاظ على الدولة  50مادة ؛ بينما تلزم ال«النائية والفئات األكثر احتياجا  
من االتفاقية الدولية  1العنصري أن مصر لم تدرج تعريفا  للتمييز العنصري يتوافق مع المادة لجنة القضاء على التمييز 

 542للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في قانونها الجنائي والمدني واإلداري.

، وال تشريع األصلو، ال يوجد تشريع محدد يحظر التمييز على أساس العرق واإلثنية ةالدستوريوفيما يتجاوز هذه األحكام 
التمييز عدم الدولة بالمتثال اللتزامات من أجل ااعتماد مثل هذه التشريعات ضرورة شامل مناهض للتمييز، على الرغم من 

 543.دوليالقانون البموجب 

 أفضلتتطلب ارتكاب جرائم عنف، كما حال في  للعقوبة مشددكظرف مع وجود الدافع التمييزي  ات ال يتعاملقانون العقوب
طائفة من  ضد»من قانون العقوبات أنه كل من يحرض على الكراهية أو االزدراء  176 المادةتنص  544.الدوليةالممارسات 

المجموعات يشمل « الطائفة»مصطلح . يعاقب بالحبس« السلم العامإذا كان من شأن هذا التحريض تكدير )…(  الناسطوائف 
( من العهد الدولي الخاص 2)20متطلبات المادة  176، تتجاوز المادة نيالجزء الثاوكما نوقش في  545.العرقيةاإلثنية و

أو الدينية تشكل تحريضا  لكراهية القومية أو العنصرية إلى ادعوة »التي تلزم الدول بحظر أي وبالحقوق المدنية والسياسية، 
                                                 

537, 12 November 2012, BBC NewsMelik, J., “Sinai Bedouin 'left out of region's economic development'”,  
available at: http://www.bbc.co.uk/news/business-19267223. 

 .28ق المتساوية بمقابلة مؤسسة الحقو 538
 .535انظر أعاله، الهامش  539
540, 9 February 2018, HaaretzKhoury, J., “Egypt Launches Major Offensive Against ISIS 'Terrorists' in Sinai”,  

available at: https://www.haaretz.com/middle-east-news/egypt/egypt-launches-major-offensive-against-isis-
terrorists-in-sinai-1.5806028; Ahram Online, “Operation Sinai 2018 destroyed terrorism infrastructure in N Sinai: 

Egypt's army spokesperson in first-ever interview”, Ahram Online, 26 July 2018, available at: 
http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/308582/Egypt/Politics-/Operation-Sinai--destroyed-terrorism-

infrastructur.aspx. 
541, 2018, ia: MRG statement at the Human Rights CouncilIraq, Egypt, IndMinority Rights Group International,  

available at: https://minorityrights.org/advocacy-statements/mrg-statement-at-the-hrc-iraq-egypt-india/. 
 .9، الفقرة 524انظر أعاله، الهامش  542
، UN Doc. E/C.12/GC/20، عدم التمييز :20التعليق العام رقم اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، على سبيل المثال انظر  543

، مؤسسة الحقوق المتساوية، لندن، إعالن مبادئ المساواةوأيضاً  ؛«تشريعات محددة تحظر التمييزاعتماد على »التي تنص على تشجيع و 37، الفقرة 2009
ومفصلة ومحددة بما يكفي لتشمل مختلف شاملة إعمال الحق في المساواة يتطلب اعتماد قوانين وسياسات مساواة »أن أيضاً يوضح الذي  15المبدأ ، 2008

 «.واإلجحافأشكال ومظاهر التمييز 
 الدولتعتبر التي تنص على أن و )أ(4ز العنصري، المادة ؛ االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التميي7المرجع السابق، إعالن مبادئ المساواة، المبدأ  544

 «.يعاقب عليها القانونجريمة )…(  هذه األعمال يرتكب ضد أي عرق أو أية جماعة من لون أو أصل أثني آخر ىكل عمل من أعمال العنف أو تحريض عل»
545, visited 12 July national, racial or religious hatred in AfricaStudy of the prohibition of incitement to Dienne, D.,  

2018, p. 6, available at: https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Expression/ICCPR/Nairobi/NairobiStudyE.pdf. 
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مصر في المساواة وعدم التمييز تحّدي :حاضرا ً زال ما ماض  

تنفيذي ملخص  حاضرا ًزالماماض  
مقدمة   حاضرا ًزالماماض

بالمساواة المتعلق القانوني اإلطار  حاضرا ًزالماماض   
المساواة وعدم التمييز أنماط حاضرا ًزالماماض

التوصيات حاضرا ًزالماماض
حاضرا ًزالماماض

يفشل في « العام مالسلتكدير »التحريض بشرط التسبب بـعالوة على ذلك، فإن تقييد . «أو العنفالعداوة على التمييز أو 
التي ورية التعبير، ( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فيما يتعلق بالحق في ح3)19استيفاء شروط المادة 

حرية التعبير هي احترام حقوق اآلخرين أو سمعتهم وحماية األمن القومي أو النظام في لحق ل المشروعالتقييد ن تنص على أ
 العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة.

العنف التمييزي
ر فبراي 9على سبيل المثال، في  .ضد أفراد من جنوب السودان يعيشون في مصرمرتكبة تقارير عن أعمال عنف  وردت
المعتدي ي شتبه أن و 2005،546من جنوب السودان كان يعيش في مصر مع أسرته منذ عام متطوع ، ق تل مدرس 2017

السلطات في اتخاذ أي إجراءات لحماية الضحية من العنف رغم في حين أخفقت ، اإلثنياستهدف الضحية على أساس انتمائه 
 547يها.المدرسة التي كان يعمل فهداف المعتدي دأب على استأن 

قسريوالتهجير الاألرض حقوق 
( من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، فإن الدول ملزمة باالعتراف بحق 1)11بموجب المادة 
 االقتصادية واالجتماعية والثقافية إلى أنهأشارت لجنة الحقوق وقد . ، بما في ذلك السكن«مستوى معيشي الئق»كل فرد في 

عمليات »مع تعريف مصطلح  548يجب حماية جميع األشخاص من اإلخالء القسري والمضايقات وغيرها من التهديدات،
 على النحو التالي:« اإلخالء القسري

منازل الخارج األسر و/ أو المجتمعات المحلية أو /األفراد وة ضد إراد مؤقتالأو  دائمالالترحيل 
غير أشكال مناسبة من الحماية القانونية أو أو إيصال  قديمو/ أو األراضي التي يشغلونها، دون ت

 549.القانونية

فيما يتعلق « باسم التنمية»تحدث قد لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أن عمليات اإلخالء القسري أشارت و
معرضة بشكل خاص لممارسات اإلخالء اإلثنية ، بما في ذلك بناء السدود، وأن األقليات التحتيةبمشاريع التنمية والبنية 

الحق في مالئم، مع ضمان الدول ملزمة بضمان استشارة األشخاص المتضررين من عمليات اإلخالء على نحو  550.القسري
 551.متضررة وعقاريةسب ألي ممتلكات شخصية مناالتعويض ال

 النوبيون
 العشرين، مختلفة خالل القرنمراحل ي جنوب مصر في أعاله، تم تهجير اآلالف من النوبيين من أراضي أجدادهم ف ذ كركما 

السد العالي بناء إثر كبيرة تهجير خر موجة وصوال  آلطوال القرن ذلك استمر وقد . مع بناء سد أسوان 1902ابتداء من عام 
 لحغير صاأصبح أو للتدمير النوبة المصري إقليم % من 60، تعرض حوالي خالل هذه الفترة 1964.552في أسوان عام 

إعادة توطين هؤالء النازحين في قرى جديدة في  تتم 553لذلك.السكان النوبيين نتيجة ما يقرب من نصف فيما تشّرد للسكن، 
 554،وموارد كافيةوعدم احتوائها على مساكن بعض الشيء عن النيل  بعد هذه المنطقةصحراء شمال أسوان، على الرغم من 

 555.ثل القاهرة أو اإلسكندريةمدن مالأ جبر آخرون على الهجرة إلى فيما 

                                                 
، متاح على: 2017مارس  19، مدى مصر، «يحدث في مصر.. قتل على أساس اللون»هدوي، هـ.، الم 546

https://madamasr.com/ar/2017/03/22/feature/اللون-أساس-على-قتل-مصر-في-مجتمع/يحدث. 
 .المرجع السابق 547
548the Covenant) (Sixth session, General Comment No. 4: The right to adequate housing (art. 11 (1) of CESCR,  

1991), 1 January 1992, Para 8(a). 
549General Comment No. 7: The right to adequate housing (art. 11 (1) of the Covenant): Forced CESCR,  

evictions (Sixteenth session, 1997), 20 May 1997, Para 3. 
 .10و 7الفقرتان المرجع السابق،  550
 .13المرجع السابق، الفقرة  551
552, 2018, p. 2, available at: Minority Profile: Egypt’s Nubiansthe Protection of Minorities,  Eshhad: Center for 

https://static1.squarespace.com/static/5947e4266a49635915ac0a31/t/5a79255f419202954ded4793/1517888880
708/MP+Egypt+Nubians.pdf. 
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، ذكرت لجنة الحقوق 21في تعليقها العام رقم  556.تهجيرهلنوبي أثناء لم ي بذل أي جهد للحصول على موافقة الشعب ا
العهد الدولي الخاص  من)أ( 15االقتصادية واالجتماعية والثقافية أن الحق في المشاركة في الحياة الثقافية بموجب المادة 

 الدول إلى احترام مبدأدعت اللجنة وقد حق الشعوب األصلية في أراضيها، يشمل تصادية واالجتماعية والثقافية بالحقوق االق
السكان األصليين ترحيل  تم ماوحيث. المسبقة والمستنيرة للشعوب األصلية في جميع األمور المتعلقة بهذا الحقالحرة والموافقة 

على رة، شددت لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية على أنه يتعين من أراضيهم دون موافقتهم الحرة والمستني
فتح باب قبل جرى نزوح الشعب النوبي رغم أن هذا النحو، على  557.اتخاذ خطوات إلعادة هذه األراضيالمعنية الدول 

ملزمة  كدولة طرف في العهدصر إال أن مالعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التوقيع على 
 هذه األراضي لهم.إلعادة ات اتخاذ خطوبباحترام حق النوبيين في أرضهم و

، ومع ذلك فإن مضاعفات النزوح تجاوزت األثر االقتصادي 558.من التهميش االقتصاديبعقود النوبيون مّر نتيجة للنزوح، 
 559.النوبةا بجغرافيكانت قد تطورت بااللتصاق التي والنوبي،  للشعبالتهجير تهديدا  للخصائص الثقافية الفريدة فقد شكل 

تسهيل إعادة توطينهم بالقرب من أراضيهم األصلية؛ بقراهم أو  همعن فقدانالنوبيين وقد وعدت الحكومات المتعاقبة بتعويض 
 560.تحققتلم إال أن هذه الموعد 

تضمن عن المجتمع النوبي، ممثلين ونتيجة لحمالت  561.ضهمالنوبيون بالحق في العودة إلى أرينادي  القسريانتقالهم منذ و
من  236تنص المادة  562.أجدادهم أراضيإلى لنوبيين ا« حق عودة»بـاالعتراف القانوني  2014عام أ قّر الذي  ورالدست

 الدستور على ما يلي:

خالل  مناطقهم األصلية وتنميتها ىتعمل الدولة علي وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إل
 .ينظمه القانون يعشر سنوات، وذلك على النحو الذ

من قرية  16، والذي سّمى 444/2014المرسوم الرئاسي رقم صدر أشهر من بدء نفاذ هذا الحكم، عشرة ومع ذلك، بعد  
موجة » إلى مخاوف منمؤديا  كنية، ألغراض س هااستخداممنع مناطق عسكرية، وبالتالي كاألراضي النوبية التقليدية قرى 

ضمن األراضي الحكومة أراضي النوبيين ضمت  2016عالوة على ذلك، في عام  563.«قسريالخالء اإلجديدة من عمليات 
 564.«مليون ونصف فدانالمشروع »للبيع لمستثمرين كجزء من مشروع استصالح األراضي الذي سمي المخصصة 

ضمت  وتم تشكيل لجنة تعويضات ،ن عن أراضيهمتعويض النوبيي حولمرسوما  ، أصدر رئيس الوزراء 2017في يوليو 
المجتمع النوبي تقديم دليل على ممتلكاتهم، وهو مطلب أبناء ومع ذلك، فإن المرسوم يتطلب من . وزير العدل ومحافظ أسوان

 565.النزوحبداية منذ طول المدة التي انقضت ل نظرا  يستعصي على الكثير من النوبيين 

 البدو
في محاولة لقمع  الحكومة المصرية بعدد من العمليات العسكرية في منطقة سيناء في السنوات األخيرة تقومكما أشرنا أعاله، 

، أفادت هيومن رايتس ووتش بأن السلطات 2015في عام  566.يعملون في المنطقةبأنهم المتشددين اإلسالميين المشتبه 
                                                 

556MRG Submission to the UN Special Rapporteur on the Rights of Minority Rights Group International,  
Indigenous Peoples Regarding Criminalisation and Attacks on Indigenous Peoples Defending their Rights, 2018, 

available at: http://minorityrights.org/advocacy-statements/mrg-submission-un-special-rapporteur-rights-
indigenous-peoples-regarding-criminalisation-attacks-indigenous-peoples-defending-rights/. 

 .UN Doc، حق كل فرد في أن يشارك في الحياة الثقافية: 21 التعليق العام رقمالجتماعية والثقافية، اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية وا 557
E/C.12/GC/21 ،2009 37–36، الفقرات. 

 .Minority Rights Group International، 534انظر أعاله، الهامش  558
 .532انظر أعاله، الهامش  559
 .552انظر أعاله، الهامش  560
561, 2 November 2013, available at: Ahram OnlineA., “Egypt Nubia: 50 years of displacement”, Noshokaty,  

http://english.ahram.org.eg/NewsContent/32/99/84158/Folk/Special-Files/Egypt-Nubia--years-of-displacement-
.aspx. 
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بالمساواة المتعلق القانوني اإلطار  حاضرا ًزالماماض   
المساواة وعدم التمييز أنماط حاضرا ًزالماماض

التوصيات حاضرا ًزالماماض
حاضرا ًزالماماض

 2013في شبه جزيرة سيناء بين يوليو مجتمعيا  و ا  وإداريا  وتجاريمبنى سكنيا   3,255 المصرية هدمت ما ال يقل عن
القضاء على التمييز أعربت لجنة ، 2016وفي  567.القسري آلالف األشخاصاإلخالء ، مما أدى إلى 2015وأغسطس 
 568.«ألسباب أمنية» البدو دون تعويض مناسب، ظاهريا  عن مخاوفها من عمليات نقل العنصري 

، أفادت هيومن رايتس 2018في مايو ف: 2018في فبراير انطلقت التي  «ية سيناءعمل»زادت مثل هذه المخاوف في أعقاب 
واألراضي الزراعية شمال التجارية  هائل في عمليات هدم المنازل والبناياتتوسع بشكل واسع »ووتش بأن الجيش المصري 

إلى أزمة غذائية، حيث عمليات أدت تلك ال 569.ومبنى تجاريمنزل  000,3عن تدمير ما ال يقل ل، مما أدى «محافظة سيناء
أكدت هيومن رايتس ووتش أن كما  570.شخص في حاجة ماسة للمساعدات اإلنسانية 000400,أفادت تقارير أن أكثر من 

 571.«تمييز ضد البدومصاف العقاب الجماعي للسكان المحليين والإلى »عمليات الجيش في شمال سيناء من المرجح أن ترتقي 

االعتقال التعسفي
 المظاهراتقمع : وبيونالن

حقهم في العودة إلى المطالبة بفي السنوات األخيرة، وقعت عدة حوادث تتعلق باعتقال واحتجاز النوبيين المتورطين في حملة 
 من الدستور. 236الجزء المتبقي من أراضي أسالفهم، على النحو الذي تكفله المادة 

الحكومة لألراضي النوبية في إطار الذي اقترحته بيع السلمية ضد  مظاهرة، نظم نشطاء نوبيون 2016في نوفمبر الثاني 
من قبل قوات األمن، « حوصرت»المظاهرة حقوق األقليات أن المجموعة الدولية ل؛ وذكرت «المليون ونصف فدانمشروع »

، تم اعتقال ثمانية 2017يناير  2في  572.النشطاءبينما كانت تضايق اعة س 24لمدة والتي قامت بمنع المؤن عن المتظاهرين 
واتهامهم سبعة نشطاء من قبل الشرطة ؛ تم اعتقال نوبيين في غرب أسوانتظاهرهم ضد تهجير فالحين نوبيين بعد نشطاء 

 573.وتنظيم تجمعات وسدّ طرق عرقلة تنفيذ قرار رئاسيب

فرض إال أن المرسوم . هميضابشأن تعويض النوبيين عن أر ا  ئيس الوزراء مرسوم، أصدر ر2017كما ذكر أعاله، في يوليو 
على ذلك، نظم نشطاء نوبيون مسيرة  ردا  . للعديد من النوبيين الذين نزحت عائالتهملم يكن يمكن تخطيها بالنسبة عقبات 
 236للمادة  وفقا  أرضه ي العودة إلى ف النوبيالشعب ، طالبوا فيها بحق 2017سبتمبر  3في « مسيرة الدفوف»سموها سلمية 

في أسوان واعتقال ميدان الجزيرة في بعنف سلمية المظاهرة بتفريق الالشرطة قامت  574.شعبيةأغاني مغنّين  ،من الدستور
 575.شاركوا في المظاهرةمن نشطاء النوبة الذين  24

المظاهرات مزيد من اندلعت اللسكري، ل، بسبب عدم تزويده بدواء 2017نوفمبر  5مقتل أحد النشطاء، جمال سرور، في بعد 
من الفريق العامل المعني باالحتجاز التعسفي ومختلف المقررين  ائتالفاقترح  576.عن اشتباكات عنيفة مع قوات األمن مسفرة  

خليفته على أساس  ،نتيجة لتمييز متعدد الجوانبومن ثم وفاته كان السيد سرور  اعتقالالخاصين التابعين لألمم المتحدة أن 
نوفمبر  15تم إطالق سراح المعتقلين في  577.كمدافع عن حقوق اإلنسانانب عمله جإلى اإلثنية المرتبطة برأيه السياسي 

2017.578 

 

                                                 
567, 2015, available at: eland”: Forced Evictions in Egypt’s RafahLook for Another HomHuman Rights Watch, “ 

https://www.hrw.org/report/2015/09/22/look-another-homeland/forced-evictions-egypts-rafah. 
 .17، فقرة 524انظر أعاله، الهامش  568
 ، متاح على:2018 ،سيناءالجيش المصري يكثّف أعمال هدم المنازل في هيومن رايتس ووتش،  569

https://www.hrw.org/ar/news/2018/05/22/318161. 
 ، متاح على:2018، ية تلوح في األفق بسيناءمصر: أزمة إنسانهيومن رايتس ووتش،  570

https://www.hrw.org/ar/news/2018/04/23/317178. 
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574Communication report of special procedures: Mandates of the Working Group on Human Rights Council,  
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 مقابالت مع متظاهرين نوبيين

وشخصيات عامة، وذلك شباب النوبة في أسوان بمشاركة كنا ندعو لفعالية كبيرة ، 2017في سبتمبر عام »
وإنشاء منظمة لتنمية النوبة،  ين إلى أراضيهمبشأن عودة النوبيالدستور من  236بهدف المطالبة بتنفيذ المادة 

 بعد.وهو ما لم يحدث 

من قبل قوات األمن المركزي وعربات  محاصره ، كنا نعرف أنالموقع المقررإلى انتقالنا ، وقبل الفعاليةفي يوم 
لنوبة اطل على إحدى قرى ي« الجزيرة»ميدان يسمى ذهبنا إلى ف ؛مكانالالمدرعة، لذلك قررنا تغيير الشرطة 

 ،الفتات بمطالبنا، وبدأنا التحرك حتى وصلنا إلى كورنيش النيلونغني ونرفع . كنا نحمل الدفوف وبدأنا الفعالية
بعض المعارك بين الشباب المشاركين ومدير األمن بعد جرت بنا. تحيط األمن المركزي  حيث وجدنا سيارات

مفاوضات وقلنا أننا حدثت . ثم الكبار في السنين النوبيالقياديين أن قام بعض الضباط باالعتداء على بعض 
سيتم القبض أمر الجميع بعدم التحرك وقال إنه ، لكن مدير األمن القومي في أسوان المسيرة ونذهب بعيدا  ينفّض 

وبدأوا الجسدي اإلهانات، لذلك تعرضنا للهجوم على الشباب اعترض )…( ، ثم بدأ بإهانة قادتنا علينا جميعا  
الفيديوهات ومحو كل التسجيالت )…( علينا نحن ق بض من الفرار، ولكن البعض تمكن )…( ينا عليقبضون 

 579«.شخصا   24بعد اعتقال من هواتفنا المحمولة. ثم سمحوا لنا بالذهاب مع بعض المسنين التي صورت هجومهم 

*** 

لحكومة لمطالبنا هدف رفع بوأغاني دفوف ، كانت إجازة عيد األضحى، وأقمنا اعتصاما  مع 2017في سبتمبر »
لكن قوات من أجل بناء السد العالي. هجرها من الدستور إلعادة بناء القرى النوبية التي تم  236المادة بأن تنفذ 

من  المسألة. رفعوا قضية حّولت من المشاركين 25نا، وتم اعتقال وطاردونا وضربفاالعتصام: األمن استهدفت 
في أسوان، وهذا ما فعلناه في االعتصام  ةطبيعيالمسير والغناء مسألة  (…)مي جنحة عادية إلى مسألة أمن القو

التزام الصمت بطالب أشعر بالتمييز، ألني مذلك جعلني  (…)واجهنا العنف والوحشية والسجن  ومع ذلك –
 580.«وعدم التعبير عن رأيي

 

مجموعة من التزامات مصر الدولية في انتهاكا  ل المتظاهرين يشكلة واعتقال واحتجاز السلميللمظاهرات القمع العنيف إن 
حق على سبيل المثال ال الحصر ، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةبموجب مجال حقوق اإلنسان 

بموجب . (21( والتجمع السلمي )المادة 19التعبير )المادة ( والحق في حرية 9في الحرية واألمان على شخصه )المادة المرء 
( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تلتزم الدولة بضمان التمتع بهذه الحقوق وغيرها من الحقوق 1)2المادة 

 المنصوص عليها في العهد دون تمييز من أي نوع، بما في ذلك على أساس العرق والرأي السياسي.

 البدو
يجري اعتبار ، فما بعد 2003وكما أشرنا أعاله، منذ حوالي عام  581.ادث أمنيةتم احتجاز آالف البدو في أعقاب حوكذلك ي
أن قوات األمن ألقت القبض على أكثر من أوردت تقارير على سبيل المثال، . مسؤولين عن الهجمات اإلرهابيةهم الالبدو 
أن ما  2010عام من رير أشار تقو 2005.582و 2004ابا وشرم الشيخ في عامي ردا  على التفجيرات في طبدوي  000,3
عملية ال»، أطلق الجيش 2011في أغسطس  583.من البدو ما زالوا محتجزين في السجون المصرية 000,3و 000,1بين 
 584.في سيناء« العناصر المسلحة»لسحق من القوات الخاصة والتي انتشر خاللها لواءان « نسر
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2012, p. 8, available at: https://assets.publishing.service.gov.uk/media/57a08a5a40f0b64974000564/hdq834.pdf, 
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التوصيات حاضرا ًزالماماض
حاضرا ًزالماماض

 سلطات الدولة هذا التقرير كيفية استهدافأثناء إعداد  وق المتساويةمؤسسة الحق البدو الذين قابلهم باحثواألفراد من شرح عدد 
أشخاص آخرين أطول بكثير من  اتلفتروتوقفهم دائما  « خونة»على أنهم الشرطة تعامل البدو أن أوضح أحد األشخاص . لهم
 نه بدوي:قط ألكان فاعتقاله من قبل الشرطة  شخص آخر أوضح أن 585.الشرطةز أثناء عبورهم حواجغير البدو من 

بسبب مالبسي ولهجتي  ؛كنت في سيارتي وتوقفت عند نقطة تفتيش أمنيةأشهر قبل بضعة 
 3لمدة واحتجزوني أسئلة غير منطقية،  نييسألونأخذوا ومعلوماتي الشخصية في بطاقة هويتي، 

. تركوني وبعد مناقشات مطولة  .ساعات أو أكثر مسؤولون للو أننا ايعاملوننا كما إنهم أذهب أخيرا 
 586ة!عن جميع الحوادث اإلرهابي

المواطنة والتسجيل
في مصر أو نتيجة الوالدة « منحت  »الجنسية وهي تنص على أن . المصريةمسائل المواطنة من قانون الجنسية  2المادة تحكم 

 .والدة الشخصت كتسب من والدة أو 

غير على أنها  الحكومةتسّميها قبائل بدوية حيث هناك بدو، فيما يتعلق التطبيق هذا القانون بطريقة تمييزية أدلة على ثمة 
غير قادرين على  شخص 00012,من على سبيل المثال، أبناء قبيلة العزازمة المؤلفة  587.للحصول على الجنسية ةمؤهل

 588.إسرائيلوسيناء الشمالية بين الحدود تداد إقليمهم على نتيجة ام الحصول على الجنسية

صعوبات في تسجيل أنفسهم تفيد التقارير أن كثيرين منهم يواجهون هلين للحصول على الجنسية، البدو مؤوحين يكون 
غالبا  ما يتطلب التسجيل السفر لمسافات  589.رقم قوميوأطفالهم كمواطنين، وبالتالي في الحصول على شهادة ميالد وبطاقة 

أيضا  ثمة  590.ن التسجيلعالكثير من البدو ثني وقتي ومالي يعبء وهو طويلة عبر الصحراء للوصول إلى مركز إداري، 
أفاد أحد فقد . لألشخاص البدو الذين يسعون للتسجيل كمواطنين لتسجيل األخرى التي تشكل تحديا  من متطلبات امجموعة 

 ا  ألمر معقدأنه فكر في الحصول على بطاقة هوية، لكنه رأى ا 2012األفراد الذين قابلتهم شبكة األنباء اإلنسانية )إيرين( عام 
كلم تقريبا  إلى  50لمسافة بعد ذلك عليه أن يسافر ال  تسجيل زواجهما، ووالديه أوعلى لكي يتقدم بطلبه، ف: للغاية بالنسبة له

رسوم مستحقة إلتمام األوراق ذات الصلة، مما أيضا   دوالر، وستكون هناك 66حوالي سيكلف وهو ما أقرب مكتب تسجيل، 
يقع مقرها في سيناء أن والتي  بالجورة، قدر رئيس جمعية تنمية المجتمع 2012عام  591.باهظة التكلفةيجعل العملية برمتها 
 592.من البدو غير المسجلين يعيشون في سيناء 00070,هناك ما يقرب من 

يم والرعاية أنفسهم غير قادرين على الوصول إلى الخدمات العامة مثل التعل نيجدوقد إلى وثائق الهوية، األشخاص يفتقر حين 
ال  –مثل اللقاحات المجانية  –بعض العالج الطبي وعلى األطفال تقديم شهادة ميالد من أجل االلتحاق بالمدرسة، ف: الصحية

ال يستطيع األفراد الذين ال يحملون بطاقات هوية االستفادة من و 593.شهادة ميالديمكن الحصول عليه في حال عدم وجود 
 594.ة األساسيةدعم الدولة للمواد الغذائي

                                                 
 .17مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية ب 585
 .28مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية ب 586
 .Idris، ص534انظر أعاله، الهامش  587
 ؛ انظر أيضاً:9مرجع السابق، صال 588
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العمل
األصل واللغة، في حين تنص جملة أمور منها التمييز في األجور على أساس  35ظر قانون العمل المصري بموجب المادة يح

ومع ذلك، ال يحظر . إلنهاء خدمة العاملعلى أن اللون )من بين أسباب أخرى( ال يعتبر مبررا  مشروعا  وكافيا   120المادة 
 اإلثنية أو اللون في التوظيف بشكل أعم.يز على أساس العرق أو قانون العمل التمي

في حين شهدت شبه جزيرة سيناء نموا  ملحوظا  في صناعة السياحة، ف: أدلة على أن البدو يواجهون التمييز في التوظيفثمة 
ن ممريين من وادي النيل لين بدال  من ذلك توظيف مص، مفضّ «البدو عموما  يستخدمون ال »أن أصحاب العمل تفيد التقارير 

المعادن  استخراج –صناعة رئيسية أخرى في المنطقة أن كما  595.صناعة السياحةبومعرفة أفضل أجنبية لديهم مهارات لغة 
مالءمة من إخضاعهم لظروف عمل أقل بأو  596،فيها بحسب تقارير البدو من فرص العملتقوم باستبعاد  –منت إلسإلنتاج ا

 597.ظروف عمل آخرين

ليمالتع
. اللغة الرسمية للتعليم في المدارسفهي أيضا   من الدستور، وعلى هذا النحو 2لمادة بحسب االلغة العربية هي اللغة الرسمية 

في أساسية مواد « مراحلهبكل »من الدستور على أن اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطني  24كما تنص المادة 
المركز المصري لحقوق السكن أن منهج الدولة ال يشمل توفير تعليم لألطفال اللغة أشار . خاصوال لتعليم قبل الجامعي العاما

على هذا النحو، تؤكد المنظمة أن المنهاج و؛ «ال تذكر الثقافة أو التاريخ النوبي على اإلطالق»النوبية، وأن المواد التعليمية 
النظام المدرسي االستيعاب ضمن في غياب و 598.ت والثقافة النوبيةللغاعلى حساب ا« متحيز للثقافة واللغة العربية»المصري 

العديد من الجمعيات التي تقدم دورات لدراسة اللغة تأسست في القاهرة حيث  ،لمجتمع المدني ملء الفراغلرك المصري، ت  
حروف أبجدية وتوثيق على اللغة النوبية من خالل إنشاء قاموس وعلى المحافظة عملت منظمات أخرى فيما  599،النوبية

 600.النوبيةاألغاني 

من  13( و1)2المادة من بينها بموجب عدة بنود تلتزم مصر بضمان الحق في التعليم دون تمييز على أساس العرق واإلثنية 
 601للدول تحديد لغة التدريس في المدارس،ق يحفي حين و. العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

في األماكن ف. متوافقا  مع التزاماتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةذلك يجب أن يكون 
غير المباشر عندما من التمييز  ثنيةاإلألقليات المنتمون لالتي يتم فيها التحدث بلغات متعددة في بلد ما، قد يعاني األطفال 

المتساوية غير معقول من المشاركة على إجحاف بحقهم أو استبعاد بلغة التدريس في المدارس متعلقة السياسة الدولة تنطوي 
 602.في التعليم االبتدائي مع األطفال اآلخرين

ة الصحيةيالرعا
ن يعيشولمن بالنسبة . إلى الرعاية الصحية في مصريواجهون صعوبات في الوصول ي النوبتفيد تقارير عدة أن أبناء المجتمع 

ثمانية ورغم وجود . المحافظةقرية في  22احتياجات الذي يغطي الوحيد المركز مستشفى أسوان يمثل في محافظة أسوان، 
 يصعب الوصول إليها»نّوهت المجموعة الدولية لحقوق األقليات نوهت إلى أن هذه المراكز مراكز طبية في المحافظة، 

بعضها غير قادر على عالج اإلصابات أو كما أن ، «يتواجد فيها موظفونما ال وتفتقر إلى المعدات الطبية األساسية وغالبا  

                                                 
 .537 انظر أعاله، الهامش 595
 .المرجع السابق 596
 .581انظر أعاله، الهامش  597
 .Para 18 532انظر أعاله، الهامش  598
599, 17 May 2017, available at: Mada MasrEldeeb, L., “Nubian language, generational schism and state refusal”,  

https://www.madamasr.com/en/2017/05/17/feature/society/nubian-language-generational-schism-and-state-
refusal/. 

600, 29 January 2016, available The Arab WeeklyEmam, A., “Egypt’s Nubians struggle to save their language”,  
at: https://thearabweekly.com/egypts-nubians-struggle-save-their-language. 

601-A Human Rightsal, Scientific and Cultural Organisation (UNESCO) and UNICEF, United Nations Education 
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مصر في المساواة وعدم التمييز تحّدي :حاضرا ً زال ما ماض  

تنفيذي ملخص  حاضرا ًزالماماض  
مقدمة   حاضرا ًزالماماض

بالمساواة المتعلق القانوني اإلطار  حاضرا ًزالماماض   
المساواة وعدم التمييز أنماط حاضرا ًزالماماض

التوصيات حاضرا ًزالماماض
حاضرا ًزالماماض

تمييزا  إثنية قد يشكل أقلية أبناء في الغالب يقطنها في منطقة المتوفرة عدم كفاية مرافق الرعاية الصحية إن  603.األطفالتوليد 
 ة وأجزاء أخرى من البالد.ستويات اإلنفاق واالستثمار بين المنطقة المعنيمتتباين غير مباشر، حيث 

أن جودة الرعاية الصحية المجموعة الدولية لحقوق األقليات بالنسبة للنوبيين الذين يعيشون في مدن مثل القاهرة، ذكرت و
لمعالجة هذه المشكلة،  604.«البالدمستوى على دنى األعادة ما يكون من »الوصول إليها تعتمد على دخلهم، وهو التي بإمكانهم 

شبكات األفراد داخل المستشفيات والمراكز الطبية الراغبين في مساعدة النوبيين تمتين »بـفي القاهرة المقيمون وبيون قام الن
الوصول إلى المستشفيات على قبيلة مالحة البدوية عدم قدرة تقارير تفيد أيضا  ثمة  605.«حاجة ماسة للرعاية الصحيةبالذين هم 

 606.في رفح على الحدود بين غزة ومصر

المشاركة السياسية
مثل الشباب الذين  –التي تنظم انتخاب المجالس المحلية، نظام حصص لمجموعات معينة ومن الدستور،  180المادة تشمل 

وقد الحظت لجنة . للمسيحيين واألشخاص ذوي اإلعاقة« مالئمالالتمثيل »نص على تو –سنة، والنساء  35تقل أعمارهم عن 
 180المنشأة بموجب المادة  ةمن التدابير اإليجابيمستبعدة مثل النوبيين والبدو  أقلياتهناك أن  ريالقضاء على التمييز العنص

شكل البين يقطاعات المصرتمثيل مختلف نظام الحصص لضمان إلى هذه األقليات بضم مصر موصية  من الدستور، 
 607.المالئم

ها ق ّسمت فيبسبب الطريقة التي محدود لحكومة أو البرلمان لنوبيين في اا أن تمثيل الحظ المركز المصري لحقوق السكنكما 
البرلمان، أدت عنهم في ممثل بانتخاب لهم تسمح مقاطعة انتخابية منفصلة سابقا  لنوبيين لبينما كان ف: المقاطعات االنتخابية

أخرى، وبالتالي إضعاف التمثيل بمحافظة في النوبة  ةاالنتخابيالمقاطعة إلى دمج القرن العشرين عملية إعادة التوطين خالل 
جعل من الصعب على النوبيين فإن ذلك المركز المصري لحقوق السكن وبحسب  608.النوبي داخل هذه المقاطعة الجديدة
 609.ئمالحصول على تمثيل برلماني مال

خاتمة
ات تمون إلى أقلي% من سكان مصر ين9نقص في البيانات الرسمية، تشير دراسات حديثة إلى أن ما يصل إلى رغم وجود 

كما هو الحال و. في شبه جزيرة سيناءوقبائل العرب البدو منطقة أعالي النيل هذه المجموعات النوبيون في أبرز و، إثنية
من الدستور التمييز ألسباب  53من هذا التقرير، تحظر المادة  3.3و 3.2و 3.1ألسباب التمييز المستقصاة في األقسام بالنسبة 

العنف ذي الدوافع ال توجد حماية تشريعية كافية من التمييز أو  ذلكفيما وراء رق واللون واللغة، ولكن تشمل األصل والع
 .العرقيةثنية أو اإل

في حالة النوبيين، بعد بناء . ا  تقليديأراضيهم ومنازلهم التي كانوا يسكنونها من لعمليات إخالء ن والبدو كل من النوبييتعرض 
، خسارة قراهمعن لهم تقاعست الحكومات المتعاقبة عن تقديم تعويضات القرن العشرين، الي في سد أسوان وسد أسوان الع

المجتمع النوبي إلى قمع عنيف من فراد السياسي ألنشاط الأدى د وق. إعادة توطينهم بالقرب من أراضيهم األصليةعن أو 
كما . 2017نوفمبر في ما أدى إلى وفاة أحد هؤالء المدافعين النوبيين عن حقوق اإلنسان، مواعتقال السلمية للمظاهرات 

والتي يرة سيناء، حكومية ضد اإلرهاب في شبه جزالحملة القسري نتيجة ترحيل  اتتعرض أعضاء المجتمع البدوي لعمليي
الحصول كما توجد أدلة على تعرض أفراد البدو للتمييز في . إلى هدم آالف المنازل وانعدام األمن الغذائي في المنطقةأدت 

كما يواجه . الوصول إلى خدمات أخرى مثل الرعاية الصحية والتعليمصعوبات في على وثائق تسجيل، مما يؤدي إلى 
 الوصول إلى مرافق الرعاية الصحية.في صعوبات كذلك التعليم باللغة النوبية، وإلى النوبيون تحديات في الوصول 

                                                 
603State of the World’s Minorities and Indigenous Peoples 2013: Focus on , Minority Rights Group International 

health, p. 198, available at: 
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/State%20of%20the%20World%27s%20MInorities%20Repor

t%202013.pdf. 
 .197المرجع السابق، ص 604
 .197-198صلسابق، المرجع ا 605
606, 23 Daily News EgyptDaily News Egypt, “Egyptian Bedouins claim government denying 75,000 citizenship”,  

May 2007, available at: https://dailynewsegypt.com/2007/05/23/egyptian-bedouins-claim-government-denying-
75000-citizenship/. 

 .27-28الفقرتان ، 524عاله، الهامش انظر أ 607
 .24، الفقرة 532انظر أعاله، الهامش  608
 .المرجع السابق 609
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 والمواطنة الجنسية أساس على المساواة وعدم التمييز 3.5

من ( 1)2المادة بموجب . احترام وحماية وإعمال الحق في عدم التمييز على أساس الجنسيةبمصر تعهدات مختلفة قدمت 
لواليتها الحقوق جميع األفراد الخاضعين يتوجب على مصر أن تضمن ل، الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية العهد

حق العلى  26تنص المادة في حين  ؛أو أي وضع آخر« األصل القومي»المنصوص عليها في العهد دون تمييز على أساس 
أن الجنسية  لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةوقد ذكرت . األساسهذا قائم بذاته في عدم التمييز على والمستقل ال

العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية من ( 2)2في نطاق المادة « ع آخرأي وض»تندرج تحت فئة 
التي تلزم الدول األطراف باحترام وضمان ، كما صدّقت مصر على اتفاقية حماية العمال المهاجرين وأسرهم 610.والثقافية

 611.حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم دون تمييز

من اتفاقية الالجئين، يتم  1بموجب المادة  612.الالجئين )اتفاقية الالجئين(الخاصة بوضع على االتفاقية  ت مصرصدقّ كذلك 
بسبب خوف له ما يبرره من التعرض لالضطهاد » ال يستطيع العودة إلى بلد جنسيته تعريف الالجئ على أنه أي شخص

أن يتم تطبيق  3تشترط المادة  613«.نة أو آرائه السياسيةفئة اجتماعية معي ىبسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إل
من  24و 23( و1)22و 20أبدت مصر تحفظات على المواد . االتفاقية دون تمييز على أساس العرق أو الدين أو بلد المنشأ

من عليم وجوانب التي تضمن المعاملة المتساوية لالجئين وغير المواطنين فيما يتعلق بمسائل مثل اإلسكان والتواالتفاقية 
 614.قانون العمل

السياق االجتماعي والسياسي 
األمم المتحدة لشؤون الالجئين أن هناك  ية، أفاد مفوض2011في عام . مصر موطن لعدد متزايد من الالجئين وطالبي اللجوء

في أغسطس  000,179.616، ارتفع هذا الرقم إلى 2016بحلول عام  615.جنسية في البالد الجئ وطالب لجوء وعديم 00040,
، أكثر من نصفهم الدولةفي  ينجنسية مسجل 58الجئ وطالب لجوء من  234,045أن هناك المفوضية ، أفادت 2018

 618.لدى المفوضية الجئ فلسطيني غير مسجل 00070,ال يشمل هذا الرقم حوالي  617.سوريون

يجد ما يعززه في  ، وأنهالمجتمعتجزأ من ال يالمدافعون عن حقوق اإلنسان بأن التحيز ضد غير المواطنين جزء يذكر 
أن أفاد ، للحقوق الشخصية محمد الكاشف، الباحث في المبادرة المصرية. السياسات والممارسات التمييزية للسلطات

 في»الالجئين فرص لحد من أتاحت لها اعلى اتفاقية الالجئين أبدتها مصر التحفظات التي أن و ،العنصرية مشكلة هيكلية
لجنة القضاء على أشارت وقد  619.والرعاية الصحيةالعام على فرص عمل وخدمات عامة، بما في ذلك التعليم الحصول 

مشيرةً التمييز العنصري أن طالبي اللجوء والالجئين والمهاجرين يواجهون مجموعة واسعة من انتهاكات حقوق اإلنسان، 
 620.ن للخطر بشكل خاصوضمعرّ منهم غير المواطنين وأن يواجه وصمة اجتماعية كبيرة، « مجتمع السود»إلى أن 

                                                 
 .30، لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، الفقرة 543الهامش انظر أعاله،  610
 .7المادة ، U.N.T.S. 39481 ،1990 2220، اتفاقية حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم 611
612s of state Parties to the 1951 Convention relating to the statuUN High Commissioner for Refugees (UNHCR),  

refugees, 2015, p. 2, available at: http://www.unhcr.org/protection/basic/3b73b0d63/states-parties-1951-
convention-its-1967-protocol.html. 

البروتوكول الخاص (، مقروءة جنباً إلى جنب مع بروتوكول 2)أ()1المادة ، U.N.T.S. 137 ،1951 189انظر: االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين،  613
 (.2)1المادة ، U.N.T.S. 267 ،1967 606، بوضع الالجئين

614-, 1951, p. 7, available at: http://www.unhcr.org/cgiConvention relating to the Status of Refugees UNHCR, 
bin/texis/vtx/search?page=search&docid=3d9abe177&query=1951%20Refugee%20Convention. 

615available at: http://www.unhcr.org/4cd96bae2c.pdf. 2011, p. 1,Global Appeal 2011 Update, UNHCR,   
616, 2016, available at: Egypt Fact Sheet 2016UNHCR,  

http://www.unhcr.org/protection/operations/53cd1f429/egypt-fact-sheet.html?query=Egypt. 
617, 2018, available at: Egypt Fact Sheet 2018UNHCR,  

http://reporting.unhcr.org/sites/default/files/UNHCR%20Egypt%20Fact%20Sheet%20-%20August%202018.pdf. 
618, 2018, available at: http://reporting.unhcr.org/node/2540?y=2018#year.Global Focus: EgyptUNHCR,   
619black discrimination”, -rder of Gabriel Tut and antiMahdawy, H., “Strangers in another country: The mu-El 

Mada Masr, 19 March 2017, available at: https://www.madamasr.com/en/2017/03/19/feature/politics/strangers-in-
another-country-the-murder-of-gabriel-tut/. 
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تنفيذي ملخص  حاضرا ًزالماماض  
مقدمة   حاضرا ًزالماماض

بالمساواة المتعلق القانوني اإلطار  حاضرا ًزالماماض   
المساواة وعدم التمييز أنماط حاضرا ًزالماماض

التوصيات حاضرا ًزالماماض
حاضرا ًزالماماض

قابلهم أفاد عدد من غير المواطنين الذين فقد . الحقوق المتساوية من شهادات مؤسسة باحثواإلشارات ما جمعه تؤكد هذه 
على  621.كارهة لألجانب بشكل صريحلفظي، بما في ذلك لغة عنصرية ولإلهانة والتعنيف الأنهم تعرضوا المؤسسة باحثو 

العنيف في السودان، النزاع ن من عدد من الالجئين السودانيين الذين فروا مجمع باحثو المؤسسة شهادات سبيل المثال، 
 من التمييز والوصمة االجتماعية في مصر:والذين يعانون 

طوال الوقت بكلمات بشعة يستهزئون بي ، الناس يوميةيوم وجدت نفسي أواجه مشاكل أول منذ 
على نحو في مصر تستخدم رجل، لكن  )كلمة سودانية تعني ةي زولندعونيحول بشرتي السوداء، 

جميع الخدم والعبيد في مصر يتم استقدام  كانللخادمات حين )وهو اسم معروف  ةوعثمان( ساخر
سودانية. بلهجة يبصقون على وجهي دون سبب. فقط ألنني أسود وأتحدث  من السودان(. أحياناً 

يهاجمونني ألنني ما يزالون ستخدم اللهجة المصرية لتفادي كل هذا لكنهم ما أحاولت أن أتعلم و
 622د.أسوأزال 

على أساس يومي ألنني سوداني، سواء في مكان العمل أو في وسائل النقل العام. أتعرض للتمييز 
 623.على أحد الكراسي نني كنت جالساً ألفقط على متن القطار بإهانتي لفظياً الركاب مرة قام أحد 

« هشوكوالت، أسود»كلمات مثل ينادونني ب: من المضايقات بشكل متكرر ألنني سودانيأعاني 
ت للسلطات ولكن لم يفي الشارع. اشتكعلينا كالبهم ويخيفونني وأوالدي عبر إفالت ، بشكل يومي

 624يحدث شيء.

 التمييز الذي تواجهه هي وأختها:المؤسسة  يلباحث 2016الجئة صومالية وصلت إلى مصر عام شرحت كما 

الكراهية بمليئة الكلمات التي أسمعها )…( عائلة أو أصدقاء لحمايتنا ليست لدينا ا هنا، دنوحنحن ل
 ما إن (…)من عالم مختلف أشعر كأنني ، تانمختلفوسحنة لهجة لدينا لمجرد أننا لسنا مصريين و

هل ما تزالون تعانون من »أشياء بغيضة مثل: حتى يبادروا بالتفوه ب صومالي يأصلأذكر أن 
 625«.نتدبر أنفسنابالكاد ...( نحن اخرجي من بلدنا )الجوع، 

حقوق اإلنسان، لالتمييزية  اإلساءاتأن غير المواطنين يواجهون مجموعة من لجنة القضاء على التمييز العنصري وذكرت 
المشاكل المتعلقة باألمن والحماية، بما في ذلك ؛ واإلداري لفترات طويلةواالحتجاز االعتقال التعسفي منها بين عدة أمور 

جنسي أو نفسي؛ وصعوبات في الحصول على الخدمات العامة األساسية مثل  وأعنف بدني حاالت حياتهم وتمس الت محاو
 626.التعليم والرعاية الصحية والعدالة

اإلطار القانوني والسياسي
. «مصريةيولد ألب مصري أو ألم لمن حق الجنسية »من الدستور على أن  6، تنص المادة الجزء الثانيفي ورد وكما 

في شأن دخول واقامة » 2005لسنة  88اإلطار القانوني للمواطنة، في حين ينظم القانون رقم وينص قانون الجنسية على 
 .في مصر قانون الهجرة )قانون األجانب(« األجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها

هم إلى مصر، وإصدار تصاريح اإلقامة ينظم قانون األجانب دخول وخروج األجانب، وتسجيل األجانب عند وصول
 «.اً كل من ال يتمتع بجنسية جمهورية مصر العربيةأجنبييعتبر »من القانون،  1بموجب المادة . والتأشيرات ووثائق السفر

محرومة المرأة المصرية كانت . ولد ألب مصرييعرف المواطن المصري على أنه من قانون الجنسية كان ، 2004قبل عام 
حالة  شكلوهو ما  627كانت جنسية األب غير معروفة، أو هوية األب غير معروفة،في حال بنائها إال ألجنسيتها منح من 

 تعريف المواطن المصري كما يلي:أصبح ، 2004بعد تعديل عام . واضحة من التمييز المباشر على أساس الجنس

                                                 
 .45، ب44، ب43، ب47، ب35، ب13، ب10، ب7ة الحقوق المتساوية بمقابالت مؤسس 621
 .2مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية ب 622
 .35مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية ب 623
 .47مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية ب 624
 .8مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية ب 625
 .25، الفقرة 524الهامش انظر أعاله،  626
 .2المادة ، 407الهامش انظر أعاله،  627
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 م مصرية.ألب مصري أو أل. من ولد 1

 628يثبت العكسما لم  افيهمولوداً يعتبر اللقيط في مصر و ،أبوين مجهولين. من ولد في مصر من 2

ألطفال، يواصل القانون التمييز بين المرأة والرجل فيما لالجنسية بمنح الحكم التمييزي فيما يتعلق  2004وبينما حذف قانون 
حصول األجنبيات المتزوجات من رجال من قانون الجنسية شروط  7المادة تحدد . يتعلق باكتساب الجنسية عن طريق الزواج

اإلجراء ببساطة أن تقدم المرأة طلباً إلى وزير الداخلية بعد مرور عامين يقتضي : واضحة مصريين على الجنسية المصرية
بموجب  ياتفي المقابل، ال يستطيع الرجال األجانب الحصول على الجنسية عندما يتزوجون من نساء مصر. على الزواج

 القانون.

إقامتهم العادية في مصر ومضى على س األجانب الذين بلغوا سن الرشد يإلضافة إلى ذلك، ينص قانون الجنسية على تجنبا
 سنوات متتالية، بشرط استيفاء الشروط التالية: 10

 .ن يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمعأ .1

يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقـوبة مقيدة أن يكون حسن السلوك محمود السمعة ولم . 2
 للحرية فى جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

 .باللغة العربية. أن يكون ملماً 3

 629.لكسبل مشروعةلديه وسيلة . أن تكون 4

في مصر كل من ولد : ي أجنبيألعالوة على ذلك، ينص قانون الجنسية على أنه يجوز منح الجنسية بقرار من وزير الداخلية 
ولد فيها أيضاً إذا كان هذا الجنبي ينتمي لغالبية السكان في بلد لغته العربية أو دينه اإلسالم، متى طلب التجنس ألب أجنبي 

الحصول على تقدم بطلب متى في مصر وجعل إقامته العادية مصر أو من ولد في  630سن الرشد؛خالل سنة من تاريخ بلوغه 
أو رؤساء  جليلةخدمة يؤدي لمصر أو  631تيفاء الشروط المذكورة أعاله؛جنسية خالل سنة واحدة من بلوغه سن الرشد، مع اس

وهكذا، فإن األحكام والمراسيم المتعلقة باكتساب الجنسية عن طريق التجنس تميز على أسس  632.الطوائف الدينية المصرية
 مختلفة، بما في ذلك اإلعاقة والجنسية واللغة.

عن مصالح الشعوب أو حقوق  دفاعالضطهد بسبب اأجنبي لكل »لسياسي من الدستور على منح اللجوء ا 91تنص المادة 
وفقاً لهذا الحكم، فإن حق اللجوء يقتصر على االضطهاد . حظر تسليم الالجئين السياسيينتو ،«اإلنسان أو السالم أو العدالة

الالجئ كشخص ال تعرف التي و، من اتفاقية الالجئين 1ال يفي بالتزامات مصر بموجب المادة بالتالي و وهألسباب سياسية، 
على أساس العرق أو الدين أو الجنسية أو « لالضطهادبسبب خوف له ما يبرره من التعرض »يمكنه العودة إلى بلد المنشأ 

 .معين االنتماء إلى مجموعة اجتماعية أو رأي سياسي

الالجئين وتوثيق أنشطة تسجيل وبدالً من ذلك، تقوم على . لم تعتمد مصر تشريعات شاملة حول الالجئين وطالبي اللجوء
كما  633.مفوضيةالبين مصر و 1954لسنة  مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين بموجب مذكرة التفاهمأوضاعهم وتحديد 
من  ذلك وغيرحول أوضاع الالجئين تقرير على تقديم المفوضية تقوم الحكومة بإعاقة قدرة بمزيد من التفصيل أدناه، سيأتي 

تعليم الصحية أو الرعاية الأو المأوى قانونية أو المشورة التقديم غير قادرة على الخدمات للفلسطينيين، ما يعني أن المفوضية 
 634.آخرينعلى النحو الذي تقدمه لالجئين  لالجئين الفلسطينيين

  

                                                 
 .2المادة ، 408الهامش انظر أعاله،  628
 .5، الفقرة 4المادة ، 407الهامش انظر أعاله،  629
 .3، الفقرة 4السابق، المادة المرجع  630
 .4، الفقرة 4السابق، المادة المرجع  631
 .5السابق، المادة المرجع  632
633Memorandum of Understanding between Egypt and the UNHCR, 10 February 1954, Articles 2 and 6.  
634, 11 December 2013, Reuters Reuters, “Most Syrian and Palestinian Refugees Held in Egypt Released”, 

available at: http://data2.unhcr.org/en/news/13039. 
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مقدمة   حاضرا ًزالماماض
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المساواة وعدم التمييز أنماط حاضرا ًزالماماض

التوصيات حاضرا ًزالماماض
حاضرا ًزالماماض

 الالجئين الفلسطينيين معاملة

كما وومع ذلك،  635.الجئ فلسطيني في مصر 00070,الالجئين، يوجد حوالي ووفقاً للمفوضية العليا لشؤون 
الوضع ويعني  636.كالجئين في مصرأنفسهم تسجيل الفلسطينيون في أماكن أخرى في المنطقة، ال يستطيع 

خدمات مثل المشورة القانونية تقديم المفوضية على عدم قدرة لالجئين الفلسطينيين في مصر الغامض القانوني 
وكالة األمم المتحدة كما أن  637.آخرينعلى النحو الذي تقدمه لالجئين الرعاية الصحية أو التعليم  وأو أالمأوى  وأ

الفراغ أن تمأل  هافي الشرق األدنى ال تعمل في مصر، وبالتالي ال يمكنإلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
، 2016ي عام ف 638ة.الغربيوالضفة لبنان وقطاع غزة و سورياو المفوضية كما هو الحال في األردنالذي تتركه 

المفوضية حق الوصول إلى الالجئين الفلسطينيين الذين بمنح مصر لجنة القضاء على التمييز العنصري أوصت 
 639.الالزمتين لهمالدعم والحماية لكي تتمكن من تقديم يعيشون في مصر 

الالجئون القادمون من ال يتمتع . فلسطينيالصل ذوي األمعين لألشخاص إجحاف اع في سوريا إلى نزأدى ال
التي يتمتع بها الجئون نفسها الحقوق بالجنسية السورية وغير الحاصلين على فلسطيني الصل سوريا ذوو األ

شير الدراسات إلى أن موجة الهجرة القسرية من سوريا صاحبتها وصمة ت 640.سوريون آخرون في مصر
إعالمية مقرها مصر( مقابلة )مؤسسة ، أجرت مدى مصر 2016في و 641.فلسطينييناجتماعية متزايدة تجاه ال

 :ذكر فيها مع الجئ فلسطيني

وصرت عالقاتي االجتماعية ؛ لقد تسممت الشيطانعلى أنهم ن يوالسوري ينوسائل االعالم الفلسطينيتصور 
 642.في الشارعأرتعب كلما مشيت 

أحد الطالب الذين قابلهم . والفلسطينيينالربط مع فلسطين للتمييز على أساس يتعرضون يبدو أن األفراد وبالفعل 
 مالبس فلسطينية في الجامعة: ئهارتدالمجرد شرح كيف تم اعتقاله وتهديده  مؤسسة الحقوق المتساوية باحثو

 ً فلسطينية كوفية مدنية ألنني كنت أرتدي بمالبس أمن عناصر عتقالي من قبل افي كلية الحقوق. تم  كنت طالبا
.فيةوارتداء كوتعرضت للتهديد لمجرد فلسطين. تم احتجازنا لمدة ساعتين علم أحمل و

 
 
 

القوانين التمييزية 
بشكل مباشر على أساس  اً تمييزاً بين حقوق المواطنين وغير المواطنين، وبالتالي تمييزتخلق أحكام في الدستور ثمة عدة 
لدى القانون  نمواطنوال»: يقتصر على المواطنين 53وفي الواقع، فإن ضمان المساواة وعدم التمييز في المادة  .الجنسية

من كل من العهد  2وهذا مخالف للمادة . «بينهمعامة، ال تمييز الواجبات الوسواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات 
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وكالهما ينص 

                                                 
 .618الهامش انظر أعاله،  635
636, 16 January 2018, available at: IRINIRIN, “Palestine Refugees: locations and numbers”,  

http://www.irinnews.org/report/89571/middle-east-palestinian-refugee-numberswhereabouts; The Law Library of 
Congress, Legal Status of Refugees: Egypt, 2013, available at: https://www.loc.gov/law/help/refugees/legal-

status-refugees.php. 
63711 December 2013,  ,, UNHCRUNHCR, “Most Syrian and Palestinian Refugees Held in Egypt Released” 

available at: http://data2.unhcr.org/en/news/13039. 
638visited 17 October  ,Where we worknd Works Agency for Palestine Refugees in the Near East, UN Relief a 

2018, available at: https://www.unrwa.org/where-we-work. 
 )د(.26، الفقرة 524الهامش انظر أعاله،  639
640Commissioner for Refugees for the Office of the High Submission by the United Nations High UNHCR,  

Commissioner for Human Rights’ Compilation Report – Universal Periodic Review: EGYPT, 5 November 2014, 
UN. Doc. UNHCR_UPR20_EGY_E_Main. 

64130 November 2016, available at:  ,Mada Masr Afify, H., “Palestinians of Egypt: collateral damage since 2013”, 
https://www.madamasr.com/en/2016/11/30/feature/politics/palestinians-of-egypt-collateral-damage-since-2013/. 

 .المرجع السابق 642
 .5مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية أ 643
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األفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في جميع ل» خرى في العهد دون تمييزاألحقوق العلى أن تضمن الدول التمتع ب
يحظر القانون أي تمييز »العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ببساطة أن من  26المادة ؛ كما تستوجب «واليتها

 .«حماية فعالة من التمييزعلى السواء لجميع األشخاص أن يكفل و

خدمات الضمان ي فالحق منها وهناك عدد من الحقوق األخرى المنصوص عليها في الدستور مكفولة للمواطنين فقط؛ 
((، واستخدام وسائل 1)19((، والتعليم )المادة 1)18((، والرعاية الصحية )المادة 2)17)المادة الحكومية االجتماعي 

(، واإلسكان )المادة 74(، وحرية تكوين األحزاب السياسية )المادة 73حرية التجمع )المادة و((، 3)57)المادة  االتصال العامة
مصر طرفاً فيها ال تعتبر تجدر اإلشارة إلى أن المعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان التي  644.(70)المادة  ( والغذاء والماء78

أن االستثناءات من المبدأ العام للمساواة بين المواطنين وغير المواطنين علماً الحقوق لغير المواطنين،  جميعتشترط ضمان 
 محدودة للغاية.

مضمونة  25ق المدنية والسياسية، فإن الحقوق السياسية المحددة الواردة في المادة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقو
يوجد على نحو » لمن( مضمون فقط 1)12للمواطنين فقط، والحق في حرية التنقل واختيار مكان اإلقامة بموجب المادة 

في ووسائل االتصال فإن القيود المفروضة بموجب الدستور على الحق في استخدام  ومن ثم. «ما قانوني داخل إقليم دولة
 بموجب العهد.ليست جائزة بوضوح حرية التجمع 

( على ضمان الحقوق الواردة 2)2بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، بينما تنص المادة 
حد من الحقوق االقتصادية )والحقوق االقتصادية فقط( ال 645«البلدان النامية»أنه يمكن لـ إال، «تمييزمن أي بريئة »فيها 

 :هأن 20ومع ذلك، فقد ذكرت لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في تعليقها العام رقم  646.بالنسبة لغير المواطنين

في العهد، فعلى سبيل المثال، لى الحقوق المنصوص عليها ال ينبغي أن تمنع الجنسية الحصول ع
يحق لجميع األطفال داخل الدولة، بمن فيهم األطفال الذين ال يحملون وثائق، الحصول على التعليم 
والحصول على الغذاء الكافي والرعاية الصحية الميسورة التكلفة. تنطبق الحقوق المنصوص 

جئين وطالبي اللجوء واألشخاص عليها في العهد على الجميع بمن فيهم غير المواطنين، مثل الال
، بغض النظر عن الوضع العابر للحدودتجار عديمي الجنسية والعمال المهاجرين وضحايا اإل

 647.القانوني والوثائق

لمواطنين على احقوق الضمان االجتماعي والرعاية الصحية والتعليم واإلسكان والغذاء والماء قصر من الواضح أن وهكذا 
وحدهم يتجاوز إلى حد بعيد االستثناءات المسموح بها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية ل

 والثقافية، وبالتالي فهي تشكل أحكاماً تمييزية مباشرة.

على أنه يجوز للمواطنين فقط أن يصبحوا موظفين مدنيين،  14حكام الدستور المتعلقة بالحقوق، تنص المادة أوراء وفيما 
من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية  25بموجب المادة جائز وهو حكم يميز بشكل مباشر على أساس الجنسية، وغير 

من مصرياً »تطلب أن يكون المرشح تب كرئيس أو رئيس وزراء، معايير أهلية صارمة لالنتخا 141تحدد المادة . والسياسية
ثنائيي الجنسية أو أبناء هذا يعني أن . «وأال يكون قد حمل، أو أي من والديه أو زوجه جنسيه دولة أخرىأبوين مصريين، 

ذوي الجنسية لسمح وبالمثل، ال ي  . مصرلوزراء ثنائيي الجنسية أو أبناء األجانب ال يمكنهم الترشح كرؤساء أو رؤساء 
 .2001بعد حكم للمحكمة اإلدارية العليا في عام  المزدوجة بالعمل كأعضاء في البرلمان

من األحكام القانونية التي تميز ضد أو تقيد حقوق غير ثمة مجموعة األحكام التمييزية من الدستور،  هذهباإلضافة إلى 
، التي تنظم من 1تنص المادة . من األحكام القانونية التمييزيةعدداً قانون الجنسية يحتوي على وجه الخصوص، . المواطنين

( على 7)16وعالوة على ذلك، تنص المادة . «الصهيونيون أحكام هذه المادةال يفيد من جميع » ه، على أن«مصرياً يكون »

                                                 
644African Minds Publishers, 2016, p. 100, citing Howeidi, A.Citizenship Law in Africa, Manby, B.,   
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي صنف . «دولة نامية»حيث ال يوجد تعريف عالمي واحد لما يشكل  «نامية»تحديد ما إذا كانت الدولة ليس هناك إجابة مباشرة ل 645

 :0.691حيث بلغت نقاطها ، 2015لبشرية لعام مؤشر التنمية اعلى دولة  188من أصل  111مصر في المرتبة 
UNDP, Human Development Report: Egypt, 2016, available at: 

http://hdr.undp.org/sites/all/themes/hdr_theme/country-notes/EGY.pdf. 
 .(3)2العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، المادة  646
 .30، لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، الفقرة 543الهامش ه، انظر أعال 647
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مصر في المساواة وعدم التمييز تحّدي :حاضرا ً زال ما ماض  

تنفيذي ملخص  حاضرا ًزالماماض  
مقدمة   حاضرا ًزالماماض

بالمساواة المتعلق القانوني اإلطار  حاضرا ًزالماماض   
المساواة وعدم التمييز أنماط حاضرا ًزالماماض

التوصيات حاضرا ًزالماماض
حاضرا ًزالماماض

هذه األحكام تتعارض إن . «بالصهيونية اتصف في أي وقت من األوقاتإذا »أنه يجوز تجريد الفرد من الجنسية المصرية 
 أن»على الدول القضاء على التمييز العنصري فقد شددت لجنة : مع التزامات مصر بموجب القضاء على التمييز العنصري

كما  648.«فئات معينة من غير المواطنين فيما يتعلق بالحصول على المواطنة أو الجنسيةعدم حصول تمييز ضد تكفل 
خرق اللتزام الدولة بضمان التمتع غير »اإلثني أوضحت اللجنة أن الحرمان من الجنسية على أساس األصل القومي أو 

 649.«التمييزي بالحق في الجنسية

ً  عني التغييرات التشريعية األخيرةت عرضة للحرمان من التجنس الجنسية المصرية عن طريق الحاصلين على أن أيضا
مخولة أصبحت الحكومة من قانون الجنسية بحيث  15تعديل المادة بوزير الداخلية قام ، 2017تمبر عام سب 20في . جنسيتهم

د الجنسية عن طريق االحتيال، أو ارتكبوا جناية داخل أو خارج البالأنهم اكتسبوا  جدو  في حال حرمان المتجنس من الجنسية ب
في إسرائيل أو االلتحاق في العمل شمل إلى أنها تجناية يعتبر ا توجيهات بشأن متشير ال 650.على أمن الدولة عتبر خطراً ت

من قانون الجنسية على أنه  16و 10عالوة على ذلك، تنص المادتان  651.المصريةللحكومة إشعار إعطاء جيش أجنبي دون 
 .الداخليةدون إذن وزير من جنسية أجنبية من جنسيته المصرية في حال كان لديه يجوز تجريد مواطن مصري 

المادة تنص  652.فرص عملهمتقوم بتقييد معينة من الوظائف، وبالتالي لنوعيات وصول العمال المهاجرين تحدّ الحكومة من 
تصاريح  أنعلى  «لألجانببشأن القواعد واإلجراءات التنفيذية للترخيص بالعمل » 2006لسنة  700من المرسوم رقم  12

في الحاالت »، وفقط بعد موافقة من وزارة القوى العاملة والهجرةتصدر فقط لعمل بالعمال المهاجرين التي تسمح لالعمل 
االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ومع أن . «التي تقتضيها الظروف اإلنسانية أو االجتماعية أو العملية

لجنة إال أن  653ين المواطنين وغير المواطنين،على أن أحكام االتفاقية ال تنطبق على المعاملة التفضيلية بتنص العنصري 
ً لهدف »أن المعاملة التفاضلية تشكل تمييزاً إذا كانت المعايير أوضحت القضاء على التمييز العنصري  غير مطبقة وفقا

اتخاذ تدابير للقضاء على التمييز ضد غير »كما دعت اللجنة الدول إلى  654.«متناسبة مع تحقيق هذا الهدفوغير  مشروع
اآلثار المواطنين فيما يتعلق بظروف العمل ومتطلبات العمل، بما في ذلك قواعد وممارسات التوظيف ذات األغراض أو 

 655.«التمييزية

العنف التمييزي
يخضعون من أن طالبي اللجوء والالجئين والمهاجرين في مصر  هامخاوفعن القضاء على التمييز العنصري أعربت لجنة 

من أفريقيا جنوب القادمين أن غير المواطنين  2016عام لمالحظاتها الختامية ةً في لعنف جسدي أو جنسي أو نفسي، مشير
 حوادث عنف تاريخية ضدوقد حصلت عدة  656.والوصم االجتماعيبشكل خاص للمضايقات  ونالصحراء الكبرى معرض

بالقوة إبعادهم قوات األمن محاولة الجئاً سودانياً أثناء  27عندما ق تل  2005ديسمبر  30أخطرها في كانت غير المواطنين، 

                                                 
648, UN Doc. citizens-General Recommendation No. 30: Discrimination against NonCERD,  

CERD/C/64/Misc.11/rev.3, 2004, Para 13. 
 .المرجع السابق 649
650Egypt Independent, “Egypt amends law to strip citizenship from those convicted in crimes ‘harming public  

order’”, Egypt Independent, 21 September 2017, available at: https://www.egyptindependent.com/egypt-amends-
law-strip-citizenship-convicted-crimes-harming-public-order/. 

، متاح على: 2017سبتمبر  23أين ستضع الحكومة معارضيها بعد تجريدهم من المواطنة؟، ‘: البدون’هاف بوست عربي، مصير تدخل عصر  651
http://www.huffpostarabi.com/2017/09/23/story_n_18081222.html ،ن الحكومة توافق على تعديل بعض أحكام القانو»؛ المصري اليوم

 .http://www.almasryalyoum.com/news/details/1194164، متاح على: 2017سبتمبر  20 ،«بشأن الجنسية المصرية
652, visited 29 November , Discrimination at Work in the Middle East and North AfricaInternational Labour Office 

2018, available at: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---
declaration/documents/publication/wcms_decl_fs_92_en.pdf. 

 (.2)1المادة ، االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري 653
 .4، الفقرة 648الهامش انظر أعاله،  654
 .33الفقرة المرجع السابق،  655
 .25و 19، الفقرتان 524الهامش انظر أعاله،  656
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ً  657.فيما توفي اثنان آخران في المعتقلبالقرب من مكاتب المفوضية في القاهرة، عن مظاهرة  أوردت ، عن أفعالهادفاعا
 658«مرضى»ية استعملها الضحايا ضدهم، واصفين رجال الشرطة بأنهم لغة عنصرعن تحدثت الشرطة تقارير أن 

القضاء على التمييز العنصري عن قلقها إزاء تقارير عن االستغالل االقتصادي والجنسي للعمال األجانب، كما أعربت لجنة 
الحماية بموجب قانون عامالت المنازل من ال تستفيد  659.المنازل، فضال عن استخدام العنف ضدهمعامالت وخاصة 
اإلساءة االنتصاف من أي شكل من أشكال الحماية القانونية أو يملكن وهذا يعني أن عامالت المنازل المهاجرات ال  660العمل،
 661.بالتالي لسوء المعاملة، ما يعرضهن أرباب العمليلقينها من التي 

يبيعونهم لمهّربين سودانيين قبل مهّربين يل من إسرائنحو دهم ن الفارين من بالياإلريترييجرى استهداف  2010منذ و
عن إطالق أنباء وردت وقد  662.همللتعذيب من أجل ابتزاز األموال من أقارب نتعرضويحيث ، مصريين في شبه جزيرة سيناء

 عالوة على ذلك، أفادت تقارير 663.سراحهم أو تمكنوا من الفرارأ طلق ضحايا المصرية على حدود من قبل دوريات النار 
على استجواب المهّربين ومقاضاتهم دون باالستمرار لها حيث يسمحان تجار، إلاغالباً مع عمليات الشرطة والجيش تواطؤ 
 664.المالئمالنحو 

للعمل القسري يتعرضون عن الجئين سوريين،  من أفريقيا جنوب الصحراء وآسيا، فضالً عن مهاجرين تقارير كما توجد 
 666.مضاعف خطر تمييزتعتبر الالجئات والمهاجرات عرضة لفيما  665تجار بالجنس،إلوا

االحتجاز واالعتقال ظروف
يمكن أن يتعرض غير المواطنين، بمن فيهم الالجئون وطالبو اللجوء والمهاجرون، للعقوبات الجنائية واالحتجاز اإلداري 

ً احتجازهم بسبب الدخول أو اإلقامة أو الخروج غير المصرح به، رغم أن السلطات تختار عموم يتم ترحيلهم أو إلى أن ا
بانتظار الطرد،  إجباري،صالحة الحتجاز إقامة يخضع المهاجرون في مصر الذين ليس لديهم إجازة  667.تسوية أوضاعهم

الحق في لمعتقلين للمهاجرين اأحكام تضمن على أي القانون هذا ال يحتوي . من قانون األجانب 31إلى  25المواد بموجب 
 668.محام  الوصول إلى 

                                                 
657A Tragedy of Failures and False Expectations: Report on the Events American University in Cairo,  

Surrounding the Three-month Sit-in and Forced Removal of Sudanese Refugees in Cairo, September–December 
2005, Forced Migration and Refugee Studies Program, 2006, p. 40, available at: 

http://schools.aucegypt.edu/GAPP/cmrs/reports/Documents/Report_Edited_v.pdf. 
 .5المرجع السابق، ص 658
 .31، الفقرة 524الهامش انظر أعاله،  659
 )ب(.4المادة  بشأن قانون العمل، 2003لسنة  12القانون رقم  660
661Egypt: Protection of the Rights of All Migrant Workers EIPR and International Federation for Human Rights,  

and Members of Their Families, 2007, p. 4, available at: 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cmw/docs/eipr_fidh.pdf. 

، متاح على: 2014، اإلتجار باإلريتريين وتعذيبهم في السودان ومصر ‘:تمنيُت لو أرقد وأموت’تش، هيومن رايتس وو 662
https://www.hrw.org/ar/report/2014/02/11/256517:ً؛ وأيضا 

Hotline for Migrant Workers, Tortured in Sinai, Jailed in Israel: Detention of Slavery and Torture Survivors under 
the Anti-Infiltration Law, 2012, pp. 9–14, available at: https://hotline.org.il/wp-content/uploads/202509720-

Tortured-in-Sinai-Jailed-in-Israel.pdf. 
 .المرجع السابق 663
 .ابقالمرجع الس 664
 .38الهامش انظر أعاله،  665
 .33، الفقرة 524الهامش انظر أعاله،  666
667Immigration Detention in Egypt: Military Tribunals, Human Rights Abuses, Abysmal Global Detention Project,  

Conditions, and EU Partner, 2018, p. 8, available at: https://www.globaldetentionproject.org/immigration-
detention-egypt. 

 انظر: 668
Global Detention Project, Submission to the United Nations Committee on Migrant Workers, Egypt, 2017, p. 2, 

available at: https://www.globaldetentionproject.org/submission-to-the-un-committee-on-migrant-workers-egypt. 
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مصر في المساواة وعدم التمييز تحّدي :حاضرا ً زال ما ماض  

تنفيذي ملخص  حاضرا ًزالماماض  
مقدمة   حاضرا ًزالماماض

بالمساواة المتعلق القانوني اإلطار  حاضرا ًزالماماض   
المساواة وعدم التمييز أنماط حاضرا ًزالماماض

التوصيات حاضرا ًزالماماض
حاضرا ًزالماماض

على سبيل المثال، وثقت  669.المعتقلينالمساعدة القانونية للمهاجرين على غياب منظمات غير حكومية دولية ووطنية أضاءت 
رهن االحتجاز بعد أن أسقط بقوا الذين و ،لالجئين السوريينالواجبة هيومن رايتس ووتش انتهاك حقوق اإلجراءات القانونية 
الالجئين لم »هيومن رايتس ووتش بأن قابلتهم ؛ وأفاد محامون 2013المدعون العامون اتهامات الدخول غير القانوني عام 

 670.«لالعتراض على عملية االحتجازقانوني ملجأ وليس لديهم أي  ،أي تفسير كتابي رسمي عن سبب احتجازهم وايتلق

مؤكداً أن من حق ، 2018ة العامل المعني باالحتجاز التعسفي توجيهات بشأن احتجاز المهاجرين عام نشر فريق األمم المتحد
، مع اإلشارة «التمتع بنفس الحقوق التي يتمتع بها المحتجزون في سياق العدالة الجنائية»المعتقلين في سياق إجراءات الهجرة 

لشؤون  العلياكما أصدرت مفوضية األمم المتحدة  671.«يع المهاجرينلجمالوصول إلى التمثيل القانوني يجب إتاحة »أنه إلى 
 672.«كمالذ أخير»اللجوء إال يطلبون األفراد الذين  ه ال يجوز اعتقالأنأكدت فيها الالجئين مبادئ توجيهية بشأن االحتجاز، 

اللجوء إمكانية الحصول على ويجب منح طالبي  673السماح لألفراد باالعتراض على اعتقالهم،كافة األحوال ينبغي في و
اللجوء طالبي أوصت لجنة القضاء على التمييز العنصري مصر بأن تتخذ تدابير إلنهاء احتجاز  674.إجراءات طلب لجوء

أوصت لجنة القضاء كما  675.«فقط في حاالت محددة للغاية وألقصر فترة ممكنة»االحتجاز موصية باستخدام  ،والالجئين
له  يحقمنهم بهدف تحديد من »للمفوضية بزيارة األشخاص المعنيين المصرية بأن تسمح ولة على التمييز العنصري الد
 676.«الحصول على حماية دولية

ثمة  677.المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية صعوبات في الوصول إلى مرافق احتجاز المهاجرين في مصرتواجه 
، تمكنت المفوضية 2013-2011في الفترة : ا في مناطق مختلفة من البالدومراقبتهالمعتقالت الوصول إلى إمكانية في تفاوت 

إمكانية كانت لمحتجزين، في حين لالساحل الشمالي وتقديم خدمات معتقالت على وشركاؤها المنفذون من الوصول إلى 
لمعابر غير االذي تنتشر بقربه الحدود مع السودان و الوصول مختلفة بشكل ملحوظ في مناطق أخرى، مثل الجنوب

 678.النظامية

في السجون جعلهم ي لقَون لمهاجرين لمنفصلة غياب مرافق احتجاز حقيقة أن للمعتقلين الضوء على التحالف الدولي سلط 
لمنظمات المستقلة وقدرة اظروف سيئة والتي تكون فيها الالجنائية ومراكز الشرطة وأماكن مخصصة مثل معسكرات الجيش، 

الرغم من عدم تمكن المراقبين المستقلين من الوصول إلى مراكز احتجاز على و 679.االحتجاز محدودةمراقبة أماكن 
وثق المشروع الدولي للمتقالت على سبيل المثال،  680.كثيرةالتقارير عن ظروف االحتجاز غير المالئمة إال أن المهاجرين، 

لم يتلق العالج الطبي »ألنه  2011مايو في ماعيلية اإلسفي المستقبل مدينة توفي في قسم شرطة قضية معتقل إريتيري 
المحتجزين ، ذكر ائتالف لمنظمات مصرية غير حكومية أن مئات الالجئين السوريين 2013في عام و 681.«لمرض السل

                                                 
، متاح على: 2013نوفمبر  10« احتجاز الجئين من سوريا وإكراههم على العودة :مصر»هيومن رايتس ووتش،  669

https://www.hrw.org/ar/news/2013/11/10/251713 ،المنظمات الحقوقية تعرب عن قلقها الحتجاز عشرات ؛ ائتالف منظمات حقوقية مصرية
 .http://ecesr.org/?p=766109، متاح على 2013، السوريين والالجئين الفلسطينيين

 هيومن رايتس ووتش.المرجع السابق،  670
671, 7 on deprivation of liberty of migrantsRevised Deliberation No. 5 UN Working Group on Arbitrary Detention,  

February 2018, Paras 31 and 35, available at: https://www.refworld.org/docid/5a903b514.html. 
672, 2012, Para 2, available at: Seekers and Alternatives to Detention-Detention of AsylumUNHCR,  

http://www.unhcr.org/505b10ee9.pdf. 
 (.5)-(3)47الفقرات المرجع السابق، بما في ذلك استعراض أولي لقرار االحتجاز وبعد ذلك مشروعية االحتجاز.  673
 (.6)47الفقرة المرجع السابق،  674
 .26، الفقرة 524الهامش انظر أعاله،  675
 .المرجع السابق 676
أعاله، الهامش  لشؤون الالجئين الوصول إلى مرافق االحتجاز. انظر العلياالمفوضية  وأفريق األمم المتحدة العامل المعني باالحتجاز التعسفي ليس بإمكان  677

 ؛ وأيضاً:4، ص640
 Both the UN Working Group on Arbitrary Detention and the UNHCR are unable to access detention facilities. 

See: UN Working Group on Arbitrary Detention, Country visits 1994 – 2018 – Requests for Visits, visited 29 
November 2018, available at: http://www.ohchr.org/EN/Issues/Detention/Pages/Visits.aspx. 

 .18، ص667الهامش انظر أعاله،  678
6792015, p. 22, available at: Alternatives to immigration detention in Africa, International Detention Coalition,  

https://idcoalition.org/publication/view/alternatives-to-immigration-detention-in-africa/. 
 ؛ وأيضاً:1، ص668الهامش انظر أعاله،  680

Global Detention Project, Immigration Detention in Egypt, 2014, p. 16, available at: 
https://www.globaldetentionproject.org/wp-content/uploads/2016/06/Egypt_report.pdf. 

 .16، صGlobal Detention Project ،2014المرجع السابق،  681
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الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي نتيجة في أمراض جلدية وأمراض كانوا يعانون من في مراكز احتجاز في اإلسكندرية 
 682.في المراكزالظروف الصحية وتردّي الحشرات تفشي 

من الجئين من أقسى أثناء احتجازهم يتعرضون لمعاملة معينة بأن الالجئين والمهاجرين من بلدان أخرى تقارير كما أفادت 
حماية فريقيا جنوب الصحراء يفتقرون إلى الأ أن مهاجريللمعتقلين على سبيل المثال، الحظ التحالف الدولي . بلدان أخرى

ً القريبة من بشكل روتيني مقارنة بالمهاجرين من البلدان المجاورة و/أو البلدان   683.مصر لغوياً وثقافيا

الترحيل
؛ لم يحصلوا قاموا بدخول مصر بطريقة غير شرعية: من قانون األجانب، يمكن ترحيل غير المواطنين إذا 31بموجب المادة 

البلد لم يغادروا ؛ على أساس حصلوا على اإلقامةالذي « غرضال»انتهكوا على تصريح إقامة بعد انتهاء تأشيرة الدخول؛ 
يوماً  15مغادرة البالد في غضون امتنعوا عن الموافقة على التجديد؛ أو إال أذ تمت يوماً من انتهاء فترة اإلقامة  15خالل 

ا أشرنا أعاله، فإن الممارسة المعتادة للسلطات المصرية هي ترحيل غير المواطنين كم. من رفض منح اإلقامة أو تجديدها
على . ترحيلهمقبل أن يتم لفترات احتجاز يتعرض هؤالء في البالد دون مبرر قانوني، وكثيراً ما موجودين الذين يعتبرون 

خول \من  سوري أو حرمانه 476ترحيل  ت أنباء عن، ورد2014سبيل المثال، في أعقاب تشديد قوانين الهجرة في يوليو 
 684.البالد في ذلك الشهر وحده

وهم ، المقيمين في مصر حقوق األويغورالنتهاك مع السلطات الصينية تعمل مصر دولة وقالت هيومن رايتس ووتش إن 
 األويغورمن  62عن ما ال يقل تم اإلبالغ عن اعتقال ، 2017في أوائل يوليو  685.من منطقة شينجيانغ في الصينإثنية قادمة 
 وقد 686.من الوصول إلى محاميهم وعائالتهمومع حرمانهم أسباب اعتقالهم، اإلفصاح عن السلطات المصرية، دون من قبل 

شخصاً في السفارة  70أكثر من اعتقال أنه تم  2017يوليو  19أفاد فريق األمم المتحدة العامل المعني باالعتقال التعسفي في 
 687.الصينية في القاهرة، حيث تم استجوابهم وأجبروا على التوقيع على وثائق تعلن عضويتهم في حركة تركستان اإلسالمية

ً  12 ووفقاً لمسؤولي الطيران، تم ترحيل على متن رحلة جوية إلى ، حيث أ رسلوا 2017على األقل في يوليو  مواطناً صينيا
الشرطة أن اثنين من مسؤولي الطيران ذكر الرغم من على و 688.آخرين في انتظار الترحيل الفوري 22احتجاز ، مع الصين

األويغور لطالب أمراً من السلطات الصينية لهناك تشير تقارير إلى أن  689عند طلبها تنفيذ عمليات الترحيل، لم تقدم تفسيراً 
على هم في بعض الحاالت كرهائن إلجبارأقارب لهم المسجلين في مدارس خارج الصين بالعودة إلى الصين، مع احتجاز 

 690.العودة

الوالداتتسجيل 
االتفاقية من  29والمادة من اتفاقية حقوق الطفل،  7المادة و، الدولي للحقوق المدنية والسياسية العهدمن ( 2)24المادة بموجب 

في ذلك ينعكس . الحق في أن يسجل بعد والدته فوراً طفل كل ل، الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم
ً يتم ال»من قانون الطفل التي تنص على  5المادة  . «م هذا القانونألحكا تسجيل مباشرة بعد الوالدة في سجالت المواليد وفقا

                                                 
صحفي مشترك: على الحكومة المصرية تقديم الرعاية الصحية العاجلة لالجئين السوريين المحتجزين في بيان »المبادرة المصرية للحقوق الشخصية،  682

-لالجئين-العاجلة-الصحية-الرعاية-تقديم-المصرية-الحكومة-على/https://www.eipr.org/press/2013/11، متاح على 2013نوفمبر  25، «مصر
 .مصر-في-المحتجزين-السوريين

 .679لهامش اانظر أعاله،  683
684, 8 December 2017, available at: Border CriminologiesAl Kashef, M., “Egypt: The Escape Portal,»  

https://www.law.ox.ac.uk/research-subject-groups/centre-criminology/centreborder-
criminologies/blog/2017/12/egypt-escape. 

، متاح على: 2017يوليو  7، هيومن رايتس ووتش ،«على مصر عدم ترحيل اإليغور إلى الصين»هيومن رايتس ووتش،  685
https://www.hrw.org/news/2017/07/07/egypt-dont-deport-uyghurs-china. 

 .المرجع السابق 686
687ecial Rapporteur on minority issues; Mandates of the Working Group on Arbitrary Detention; the SpOHCHR,   

the Special Rapporteur on freedom of religion or belief; and the Special Rapporteur on torture and other cruel, 
inhuman or degrading treatment or punishment, 2017, available at: 

https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=23221. 
688, 6 July 2017, The New York TimesYoussef, N., “Egyptian Police Detain Uighurs and Deport Them to China”,  

available at: https://www.nytimes.com/2017/07/06/world/asia/egypt-muslims-uighurs-deportations-xinjiang-
china.html. 

 .المرجع السابق 689
690Radio Free Radio Free Asia, “Uyghurs Studying Abroad Ordered Back to Xinjiang Under Threat to Families”,  

Asia, 9 May 2017, available at: http://www.rfa.org/english/news/uyghur/ordered-05092017155554.html. 
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مصر في المساواة وعدم التمييز تحّدي :حاضرا ً زال ما ماض  

تنفيذي ملخص  حاضرا ًزالماماض  
مقدمة   حاضرا ًزالماماض

بالمساواة المتعلق القانوني اإلطار  حاضرا ًزالماماض   
المساواة وعدم التمييز أنماط حاضرا ًزالماماض

التوصيات حاضرا ًزالماماض
حاضرا ًزالماماض

تبع ت ةالمصريالمواليد  تاللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم أن سجالفقد ذكرت  ومع ذلك
 اً مباشرانتهاكاً يمثل ذلك  691.شهادة ميالدمنحهم األطفال الذين يولدون لعمال مهاجرين وال تسجيل بموجبها ال يتاح سياسة 

 لتزامات مصر بموجب القانون الدولي.اللقانون الوطني ول

التعليم
بموجب اتفاقية حقوق الطفل والعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، يتعين على مصر ضمان 

فيه، على  مصر طرفو، لحقوق اإلنسان والشعوب الميثاق األفريقيكذلك ينص  692.التعليم االبتدائي المجاني لجميع األطفال
ً و، 17أن لكل فرد الحق في التعليم بموجب المادة  تمتع بهذا يتم ال، 2ألحكام عدم التمييز المنصوص عليها في المادة  وفقا

..(الالجئين ).تمنح »ن الدول أ( من اتفاقية الالجئين على 1)22المادة تشير وعالوة على ذلك، . الحق دون تمييز من أي نوع
( 1)22على المادة بتحفظها مصر تحتفظ كر أعاله، كما ذ   .«األوليالممنوحة لمواطنيها في ما يخص التعليم نفس المعاملة 

تجنب » هاتحفظهدف قد الحظت الدولة أن و: التعليمفي  ينلمواطنن لمفاده أنها ال تعتبر الالجئين مساوي، ومن اتفاقية الالجئين
 693«.التقديرية في منح امتيازات لالجئين على أساس كل حالة على حدةمصر لى سلطة أي عائق قد يؤثر ع

لألطفال الالجئين المعترف بهم من السودان، يسمح ، الصادر عن وزارة التربية والتعليم، 1992لسنة  24وزاري رقم القرار ال
االلتحاق بالمدارس بلالجئين السوريين كما ي سمح : حضور المدارس العامةبطالبي اللجوء السياسي من ليبيا واألردن، وكذلك 
يجب أن يتمكن الالجئون وطالبو اللجوء من هذه الدول من الحصول  2013.694منشور وزاري صدر في بمفعول العامة 

 695.درسةعلى تصريح إقامة ساري المفعول لكي يتم قبولهم في الم

إن نهج الحكومة في إتاحة الوصول إلى التعليم لألطفال الالجئين وملتمسي اللجوء من دول معينة تمييزي بشكل مباشر، حيث 
. ين الكثرالفلسطينيالسكان يستثني جميع الذين ينتمون إلى دول غير الدول األربع المنصوص عليها، بما في ذلك أطفال 

أن السلطات المصرية تسمح  2016تحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو( عام األمم الممنظمة وعالوة على ذلك، أفادت 
ضد  اً مباشر اً تمييزاألمر الذي يمثل ، التي تديرها الحكومة فقط المدارسبااللتحاق بطفال الالجئين من السودان وسوريا أل

القيود القانونية والواقعية في الوصول إزاء »عن قلقها حقوق الطفل لجنة وقد أعربت  696.أطفال الجئين من بلدان أخرى
 697.الالجئين في مصروطالبي اللجوء طفال أل« المتساوي والفعال في التعليم

مثل تكاليف التعليم أو  –وحتى بين أولئك المسموح لهم بااللتحاق بالمدارس الحكومية، فإن الحواجز االقتصادية أو غيرها
ليونيسيف وبحسب بحث ل 698ألطفال الالجئين.لمدارس المصرية بالنسبة لصعوبة التسجيل في اتعني  –عدم وجود وثائق 

تسربوا ( إما لم يلتحقوا أبداً أو سنة 17-6السوريين في سن المدرسة )أطفال الالجئين % من 12ما يصل إلى فإن  2014عام 
أن األطفال الالجئين عرضة للتنمر واإلهانة أثناء وجودهم في  مؤسسة الحقوق المتساويةكما وجد باحثو  699.من المدرسة

يقولون عنهم أب سوري أن أطفاله يتعرضون للعنف الجسدي واإلذالل من زمالئهم في الصف، الذين أوضح : المدرسة
 أنالمؤسسة  باحثيلأوضحت أم أخرى و 700.خطير على صحتهم العقليةوسلبي مما أثر بشكل ، بالدهملتركهم « خونة»

                                                 
مالحظات ؛ ولجنة حقوق الطفل، 34، الفقرة 2007مايو  UN Doc. CMW/C/EGY/CO/1 ،25، مالحظات ختامية: مصرلجنة حقوق العمال،  691

 .1، ص640؛ انظر أيضاً أعاله، الهامش 44الفقرة ، 2011يوليو  15، مصرختامية: 
 ()أ(.1)28المادة ، ()أ(؛ اتفاقية حقوق الطفل2)13العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، المادة   692
 .614الهامش انظر أعاله،  693
694Protecting Education In the Middle East And North British Institute of International and Comparative Law,  

Africa Region, 2016, p. 63, available at: 
https://www.biicl.org/documents/1263_protecting_education_in_the_mena_region_-_full_report_-
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وإطالق نعوت ر أقالمهم، يكستالطالب بتمزيق كتبهم وفقد قام : أطفالها عوملوا معاملة سيئة للغاية من زمالئهم في الصف
 701.الذهاب إلى المدرسةيرفضون أطفالها صار نتيجة بال؛ وعليهم «شوكوالته»مثل 

العمل
أي أخذ ن مصر ملزمة بمنع التمييز في القانون أو من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فإ 26بموجب المادة 

من  7( و2)2بموجب المادة و. الوطني، على أساس األصل مجال العملبما في  702مجال تنظمه وتحميه السلطات العامة،
العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، ينبغي للدولة أن تمنح الحق في شروط عمل عادلة ومواتية 

باإلضافة إلى ذلك، فيما يتعلق . والجنسيةالوطني داخل نطاق واليتها دون تمييز على أساس األشخاص المقيمين لجميع 
التصديق لدى الدولة تحفظات إبداء من اتفاقية الالجئين، رغم  24مصر التزامات بموجب المادة ع على عاتق تقبالالجئين، 

 703.«مساوياً للمواطنالالجئ »اعتبار في  24المادة نظرة على يعترض  24على االتفاقية، بما في ذلك تحفظ عام على المادة 
 704.هذا التحفظلرفع  «وريةاتخاذ خطوات ف»، حثت المفوضية مصر على 2014في عام 

( من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية للبلدان النامية بالتمييز بين 3)2المادة تسمح في حين 
أسئلة مشروعة حول مدى تلبية القوانين التي تمنع غير المواطنين ثمة المواطنين وغير المواطنين فيما يتعلق بالحق في العمل، 

من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية  26ناشئة بموجب المادة لاللتزامات المن الوصول إلى أنواع معينة من العمالة 
ً بشأن أال يكون  –« ال يقتصر تطبيقه على الحقوق المنصوص عليها في العهد»الذي  –والسياسية   705.محتوى التشريع تمييزيا

الحصول على تصاريح اإلقامة إن . لعمل إال لالجئين الذين يحملون تصاريح إقامةمن الناحية العملية، ال تصدر تصاريح ا
 يشكل عقبة رئيسية أمام العثور على عمل لالجئين، حيث أفاد المشاركون في استطالع أجراه برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

وبالتالي، فإن العديد من الالجئين غير  706.«مكلفة وطويلة ومعقدة ويجب أن تتكرر كل ستة أشهر»أن العملية  2016لسنة 
% 40، أفادت المفوضية بأن 2016في عام . قادرين على العثور على عمل مستقر والعيش في أوضاع مالية غير مستقرة

يعيشون على منح المساعدات النقدية  707يشكلون غالبية الالجئين المسجلين في مصر، ، الذينمن الالجئين السوريين
 709.قبل تشغيل الالجئينمن الحكومة لحصول على إذن مطلوب منها ا المؤسسات الخاصةكذلك  708.وحدها

أن غير المواطنين الذين ينجحون في الحصول على عمل الحقوق المتساوية تشير المقابالت التي أجراها باحثو مؤسسة 
قابلتهم أنهم يواجهون معاملة غير أفاد عدد من األشخاص الذين تمت موقد . معرضون للتمييز والتحرش في مكان العمل

 مواتية بالمقارنة مع المواطنين:

كان عناك عامالن العامل غير المصري الوحيد: وكنت في متجر الكهرباء عملت كمسؤول مبيعات 
مصريان والمدير الذي كان مصرياً هو أيضاً. كنت أقوم بنفس العمل الذي يقوم به المصريان 

 ت أعمل أكثر من ساعات العمل المطلوبة؛ لكني لم أكن أنال الراتباآلخران، وفي عدة مناسبات كن
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مصر في المساواة وعدم التمييز تحّدي :حاضرا ً زال ما ماض  

تنفيذي ملخص  حاضرا ًزالماماض  
مقدمة   حاضرا ًزالماماض

بالمساواة المتعلق القانوني اإلطار  حاضرا ًزالماماض   
المساواة وعدم التمييز أنماط حاضرا ًزالماماض

التوصيات حاضرا ًزالماماض
حاضرا ًزالماماض

نفسه الذي كانا يناالنه، ولم يكن مسموحاً لي بأخذ عطل، وكنت أتعرض لسوء المعاملة من  
العاملين والمدير والزبائن. مرة جاء زبون إلى المتجر وحاول شراء قطعة بأقل من السعر المحدد؛ 

ي عليك أن تبيعه لي بالسعر الذي أنا طلبته، يكفي أننا ندعمك وأنت تقيم ف»حين رفضت قال لي: 
وحين أصررت تعرضت لتهجم الزبون، وتم طردي من العمل ألن المدير قال أني أفتعل «. أرضنا

مشاكل. لقد واجهتني عدة حاالت من هذا النوع، لكني لم أتمكن من رفع أي شكوى ضد المسؤولين 
 710ألني أشعر باالستضعاف والتهميش.

 43حوالي جنيه ] 900ري قدره مقابل راتب شهمساًء،  7إلى  صباحاً  7من أنا أعمل في مصنع 
ن العروض األخرى وأل، ءالسي االقتصاديالوضع بسبب الوظيفة لقبول  اً [. كنت مضطريورو

يطلب التمييز كل يوم في مكان العمل. على سبيل المثال، أواجه  نفس الراتب.تكن تقدم المتوفرة لم 
 711سوداني.ني مدير تنفيذ أصعب المهام ألنمني ال

خاتمة
الجئ من أصل  70,000بـ الجئ وطالب لجوء مسجلين في مصر، باإلضافة إلى ما يقدر 230,000اً أكثر من يوجد حالي

أبدت تحفظات على عدد من األحكام الرئيسية إال أنها صدقت على اتفاقية الالجئين، ومع أن مصر . فلسطيني غير مسجل
تبني تشريع شامل حول الالجئين وطالبي عن الدولة امتنعت كما . المواطنينالتي تضمن المعاملة المتساوية لالجئين وغير 

. منعت المفوضية العليا لشؤون الالجئين من تقديم خدمات تحديد وضع وغيرها من الخدمات لالجئين الفلسطينيينواللجوء، 
يز ضد أو تقيد حقوق غير المواطنين، يحتوي الدستور والقوانين المحلية األخرى على عدد من األحكام القانونية التي تمكما 

 بما في ذلك أحكام قانون الجنسية.

يواجهون وصمة  –اللجوء وطالبو بمن فيهم الالجئون والمهاجرون  –غير المواطنين في مصر وتشير تقارير إلى أن 
. تجارالجنسي واإلاجتماعية كبيرة، وهم عرضة لمختلف أشكال العنف التمييزي، بما في ذلك العنف الجسدي واالستغالل 

األفراد الموقوفين على تقارير تفيد بأن الالجئين والمهاجرين يواجهون سوء المعاملة في مراكز االحتجاز، وأن أيضاً ثمة 
أدلة على أن الالجئين وطالبي اللجوء يواجهون كما تتوفر . الحصول على تمثيل قانونيممنوعون من االحتجاز اإللزامي سبيل 

 ول على التعليم والعمل، مما يسهم في تهميشهم االجتماعي واالقتصادي.في الحصتمييزاً 

اإلعاقة أساس على المساواة وعدم التمييز 3.6

ضمان وتعزيز اإلعمال »يتعين عليها  ومن ثم. 2008صدّقت مصر على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في أبريل 
األساسية لجميع األشخاص ذوي اإلعاقة دون تمييز من أي نوع على أساس من التام لجميع حقوق اإلنسان والحريات 

باإلضافة إلى ذلك، كطرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق  712«اإلعاقة
بجميع الحقوق المدنية والسياسية  مصر حظر التمييز على أساس اإلعاقة في التمتععلى االقتصادية واالجتماعية والثقافية، 
 713.واالقتصادية واالجتماعية والثقافية

 ً التي تنص و، من الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب 2شخاص ذوي اإلعاقة محمية بموجب المادة حقوق األ، إقليميا
أي وضع ( …)أي نوع مثل دون تمييز من »الحقوق المنصوص عليها في الميثاق األفريقي للجميع وجوب ضمان على أن 

 714.على أنها تشمل اإلعاقة« وضع آخر»ينبغي تفسير فئة  هأناللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب وقد أكدت ، «آخر
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714, Communication No. Purohit & Another v The Gambia African Commission on Human and Peoples’ Rights, 

241/2001, Ordinary Session, 2003, Paras 46-49. 
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فيما  715.من اإلعاقةيعانون من نوع من أنواع % من سكان العالم 15الصحة العالمية، ما يقرب من لتقديرات منظمة ووفقا 
مليون شخص يعيشون مع إعاقة في  12أن هناك  2011وجه التحديد، قدرت منظمة الصحة العالمية عام يتعلق بمصر على 

أشار خبراء إلى أن من المرجح أن تختلف اإلحصاءات الوطنية المتعلقة بانتشار اإلعاقة في كل بلد؛ فعلى وقد  716.مصر
اإلحصاءات الرسمية من العدد اإلجمالي تقلل ، قد بشكل أساسيإلى اإلعاقة باعتبارها قضية طبية حيثما ي نظر سبيل المثال، 

المقدمة من الحكومة كجزء  2006بيانات ف: يبدو أن هذا هو الحال في مصر 717.لألفراد الذين يحتاجون إلى مساعدة اجتماعية
وهم يشكلون  718،في البالدذي إعاقة شخص  576,475 هناك من تقريرها الخاص باالستعراض الدوري الشامل تشير إلى أن

وهكذا، من الواضح أنه من الناحية التاريخية،  723,813,86.719البالغ في ذلك الوقت % من مجموع السكان 0.5حوالي 
المجلس القومي قدّر ، 2017عام : ومع ذلك فإن الوضع يتغير 720.من المفصح عنها في مصر أقل بكثيرت نسبة اإلعاقات كان
لديهم % من السكان 10.7أن  721مع قضايا اإلعاقة،كانت تتعامل منحلة اآلن حكومية وهي هيئة ، لمصري لشؤون اإلعاقةا

 722.إعاقة

جمع عن العام من جانب السلطات منها التقاعس يمكن تفسير التقصير في اإلبالغ عن اإلعاقة باإلشارة إلى عدد من العوامل، 
حتى كان بيانات مصنفة عن الفئات المهمشة في مصر، بما في ذلك األشخاص ذوي اإلعاقة، وحقيقة أن التشريع المصري 

ً مفهوميعتمد وقت قريب  ً ضيق ا  723.لإلعاقة ا

ردت الدولة وقد  724.في مصر« غياب نظام شامل لجمع البيانات»عن قلقها إزاء حقوق الطفل ، أعربت لجنة 2011في 
إنشاء شبكة معلومات وب 725محافظات في جميع أنحاء مصر، 10ن في معوقياكز تشخيص متخصصة لألطفال البإنشاء مر

بهدف جمع البيانات المتعلقة باألشخاص ذوي اإلعاقة في مصر وتقديم المجلس القومي لشؤون اإلعاقة بين وزارة الصحة و
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المقدمة من الحكومة كجزء  2006بيانات ف: يبدو أن هذا هو الحال في مصر 717.لألفراد الذين يحتاجون إلى مساعدة اجتماعية
وهم يشكلون  718،في البالدذي إعاقة شخص  576,475 هناك من تقريرها الخاص باالستعراض الدوري الشامل تشير إلى أن

وهكذا، من الواضح أنه من الناحية التاريخية،  723,813,86.719البالغ في ذلك الوقت % من مجموع السكان 0.5حوالي 
المجلس القومي قدّر ، 2017عام : ومع ذلك فإن الوضع يتغير 720.من المفصح عنها في مصر أقل بكثيرت نسبة اإلعاقات كان
لديهم % من السكان 10.7أن  721مع قضايا اإلعاقة،كانت تتعامل منحلة اآلن حكومية وهي هيئة ، لمصري لشؤون اإلعاقةا

 722.إعاقة

جمع عن العام من جانب السلطات منها التقاعس يمكن تفسير التقصير في اإلبالغ عن اإلعاقة باإلشارة إلى عدد من العوامل، 
حتى كان بيانات مصنفة عن الفئات المهمشة في مصر، بما في ذلك األشخاص ذوي اإلعاقة، وحقيقة أن التشريع المصري 

ً مفهوميعتمد وقت قريب  ً ضيق ا  723.لإلعاقة ا

ردت الدولة وقد  724.في مصر« غياب نظام شامل لجمع البيانات»عن قلقها إزاء حقوق الطفل ، أعربت لجنة 2011في 
إنشاء شبكة معلومات وب 725محافظات في جميع أنحاء مصر، 10ن في معوقياكز تشخيص متخصصة لألطفال البإنشاء مر

بهدف جمع البيانات المتعلقة باألشخاص ذوي اإلعاقة في مصر وتقديم المجلس القومي لشؤون اإلعاقة بين وزارة الصحة و

                                                 
715, 2011, p. 261, available at: World Report on DisabilityWorld Health Organization (WHO),  

http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789240685215_eng.pdf?ua=1. 
 .272المرجع السابق، ص 716
717anisational Development of the Care and Consultancy to Support OrgOxford Policy Management,  

Rehabilitation Fund of the Disabled, and the National Union of Disabled Associations (Social Fund For 
Development), 2011, pp. 4-5, available at: http://www.opml.co.uk/sites/default/files/Yemen%20SFD.pdf. 

 UN Doc. A/HRC/WG.6/7/EGY/1 ،21 ،1/5)أ( من مرفق قرار لجنة حقوق اإلنسان 15تقرير وطني مقدم وفقاً للفقرة اإلنسان، مجلس حقوق  718
 .19، ص2015يوليو 

719, 2015, available at: Egypt Census: 2006Egypt Data Portal,  
http://egypt.opendataforafrica.org/EGSNS2006/egypt-census-2006. 

720, 2015, p. 40, available at: A Roadmap to Achieve Social Justice in Health Care in EgyptWorld Bank,  
http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/Feature%20Story/mena/Egypt/Egypt-Doc/egy-roadmap-sj-

health.pdf. 
 تم استبدال المجلس القومي لشؤون المعوقين بالمجلس القومي لألشخاص ذوي اإلعاقة. انظر: 2018عام  721

Egypt Independent, “Cabinet approves establishment of National Council for persons with disabilities”, Egypt 
Independent, 7 February 2018, available at: https://egyptindependent.com/cabinet-approves-establishment-

national-council-persons-disabilities/. 
722, Amwal Al Ghadllam, S., “Central Bureau of Statistics: 10.7% of persons with disabilities in Egypt in 2017”, A 

2 December 2017, available at: 
http://www.amwalalghad.com/2017/12/02/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-

%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-10-7-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%B0%D9%88%D9%8A-

%D8%A7%D9%84/. 
723African Disability Rights Meadows, L., Bamieh, N.A. and Lord, J.E., “Egypt» in Pretoria University Law Press,  

Yearbook, 2014, p. 170, available at: 
http://www.adry.up.ac.za/images/adry/volume2_2014/adry_2014_2_full_text.pdf; See below for a more detailed 

discussion on the development of the definition of disability under Egyptian law. 
 .21، الفقرة 445الهامش انظر أعاله،  724
تتم ضمن والية إدارة الرعاية الصحية داخل المحافظة فإن . وبالتالي خاصة بها رعاية صحيةواليات محافظة لديها  27ألغراض إدارية، تنقسم مصر إلى  725

 انظر:الرعاية الصحية. 
World Health Organization, Health Systems Profile, Egypt, 2006, p. 19, available at: 

http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s17293e/s17293e.pdf. 
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غير معترف بهم فل أن األشخاص ذوي اإلعاقة مصر ذكرت لجنة حقوق الط 2016في عام ومع ذلك،  726لهم. رعاية أفضل
ومن هنا فإن  727.مسؤولة عن جمع اإلحصاءاتال فئة متميزة من األشخاص من قبل وزارة التضامن االجتماعي مباعتباره

نين القواتقييم فعالية أو  التمييز ضدهمحجم البيانات المتعلقة باألشخاص ذوي اإلعاقة يجعل من الصعب تقييم نقص الناتج في ال
 والسياسات القائمة.

الوصمة االجتماعية أدلة على مستويات عالية من المتساوية فإن هناك مؤسسة الحقوق أجراها باحثو المقابالت التي بحسب 
 يلي:أوضح ما إعاقة جسدية أحد األفراد الذي لديه . اإلعاقة في مصرالمحيطة ب

ال يحق له العيش على قدم المساواة مع اآلخرين. يرى الشخص المعوق على أنه عالة والمجتمع 
 728مليئة بالشفقة، ومضايقات لفظية.ونتلقى نظرات ، إساءات دائماً نواجه 

بعض األسر إلى يقود ، وخاصة في المناطق الريفية، مما ة االجتماعيةوالنساء ذوات اإلعاقة معرضات بشكل خاص للوصم
في ستغالل االو يمكن أن تؤدي هذه الوصمة إلى زيادة خطر العنف األسري 729.العارخشية من اإلعاقة أفرادها ذوات إخفاء 
 730.اإلناث في مصرمجمل السكان والتشرد بالمقارنة مع العمل 

اإلطار القانوني والسياسي
، الجزء الثانيومع ذلك، وكما نوقش في . على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةبالتصديق مصر قامت كما ذكر أعاله، 

ذوي اإلعاقة بأهلية تقر )...( بتمتع األشخاص »أن طلب من الدول ي (2)12أصدرت الدولة إعالناً تفسيرياً فيما يتعلق بالمادة 
 األشخاص ذوي اإلعاقة يتمتعون»ينص اإلعالن على أن . «الحياةمناحي قانونية على قدم المساواة مع آخرين في جميع 

األولى، : هذان الشكالن من األهلية القانونية مستمدان من الشريعة اإلسالمية 731«.بأهلية الوجوب ولكن ليس أهلية األداء
ي عتبر أن كل فرد  –الحقوق والواجبات اكتساب ، تشير إلى قدرة الفرد على «القانونية المتلقيةقدرة الم»باسم أيضاً  المعروفة

إعمال إلى قدرة الفرد على فتشير ، «النشطةالمقدرة القانونية »باسم أيضاً  ة، المعروفأما الثانيةيمتلك هذه القدرة بالوالدة؛ 
وبالتالي، يتعارض  732.، على سبيل المثال من خالل إجراء معامالت مالية والدخول في عقد قانونيوالوفاء بالتزاماتهحقوقه 

ذوي اإلعاقة تقر )...( بتمتع األشخاص »أن تطلب من الدول والتي من الدستور،  12هذا التحفظ مع موضوع وهدف المادة 
 .733.«الحياةمناحي بأهلية قانونية على قدم المساواة مع آخرين في جميع 

 )…(متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة دون تمييز على أساس »من الدستور أن المواطنين  53المادة تكفل 
 التي تنص على ما يلي:ومن الدستور،  81حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة مضمونة كذلك في المادة . «اإلعاقة

 وثقافياً  واجتماعياً  اقتصادياً تلتزم الدولة بضمان حقوق األشخاص ذوى اإلعاقة واألقزام، صحيا و
، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق وتعليمياً  ورياضياً  وترفيهياً 

العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من 
 .صالمواطنين، إعمااًل لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفر

                                                 
726November Response to the request for information on policies of inclusion of persons with disabilities, NCDA,  

2016, p. 5, available (in Arabic) at: 
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Disability/SRDisabilities/Pages/DecisionMaking.aspx. 

 .2المرجع السابق، ص 727
 .33مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية ج 728
 .184، ص723الهامش انظر أعاله،  729
 .183المرجع السابق، ص 730
731, ChildChapter IV: Human Rights: 15. Convention on the Rights of the United Nations Treaty Collection,  

updated 29 November 2018, available at: 
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-15&chapter=4&clang=_en. 

؛ لالطالع على مناقشة حول تطبيق الشريعة اإلسالمية بموجب القانون 2018سبتمبر  4 لمؤسسة الحقوق المتساوية،مصري  م  المعلومات قدمها محا 732
 من هذا التقرير. 2.2.1الجزء انظر المصري، 

 .UN Doc، : االعتراف على قدم المساواة أمام القانون12: المادة 1التعليق العام رقم  ،اللجنة المعنية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 733
CRPD/C/GC/1 ،2014 13، الفقرة. 
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 هتدابير إيجابية يتعين اتخاذها في مجال التوظيف، فضالً عن اشتراطعلى أنه يقدم وعلى هذا النحو، يمكن قراءة الدستور 
 81ومع ذلك، فإن لغة المادة . المرافق العامة والبيئة المادية لألشخاص ذوي اإلعاقةجاهزية معقولة لضمان ترتيبات توفير 

 من غير الواضح إلى أي مدى يمكن للمعوقين االعتماد عليها.يه فلين، وعلغامضة وغير دقيقة في كال المجا

مثل الشباب الذين تقل  –لمجموعات معينة حصصاً نظم انتخاب المجالس المحلية، التي تمن الدستور،  180تتضمن المادة 
ً  35أعمارهم عن  على ال تنص  180المادة أن  إالألشخاص ذوي اإلعاقة؛ ل «المناسبالتمثيل »وتنص على  –، والنساء عاما

 في هذا السياق.« المناسبالتمثيل »بـ ما هو المقصود

. «وقينتأهيل المعبشأن » 1975لسنة  39القانون رقم هو اإلعاقة في مصر الرئيسي حول لتشريع ا ، كانمؤخراً وحتى 
 اإلعاقة على النحو التالي: االشخص ذيعرف القانون 

مزاولة عمل أو القيام بعمل آخر  ياالعتماد على نفسه فكل شخص أصبح غير قادر على 
أو نتيجة عجز  يأو حس يأو عقل يواالستقرار فيه ونقصت قدرته على ذلك نتيجة لقصور عضو

 734.خلقي منذ الوالدة

قد تجاهل الطريقة التي يلالنتقاد على أساس أنه يركز فقط على قدرة الفرد على أداء العمل، وهذا إلعاقة اتعريف تعرض 
ضعف الشخص في صميم أيضاً يضع  هذا التعريف 735.يؤثر بها ضعف الفرد على مشاركته في مجاالت أخرى من الحياة

التفاعل ب»هذه العاهات من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، بأنه  1تعريف اإلعاقة، بدالً من االعتراف، كما تنص المادة 
 اإلعاقة.هي ما يعرف « مع مختلف الحواجز األخرى

اية وتأهيل وتمكين األشخاص استراتيجية حم 2017، أطلقت وزارة التضامن االجتماعي عام الجزء الثانيكما نوقش في 
تتضمن االستراتيجية ستة أهداف رئيسية، كان أولها اعتماد تشريعات وسياسات وطنية  2020.736-2017اإلعاقة  يذو

ً  737.مع االتفاقيات الدوليةبما يتماشى لتنظيم حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  ت مصر ر، مر2018فبراير  19في لهذا،  وفقا
ووفقاً . «(األشخاص ذوي اإلعاقةحقوق قانون « )»حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةالخاص ب» 2018لسنة  10القانون رقم 

هو تنفيذ أحكام اتفاقية حقوق القانون فإن الغرض من  –مؤسسة حكومية وهي  –لعضوة في لجنة التضامن االجتماعي 
من قانون حقوق  2تعّرف المادة  738.اإلعاقةاألشخاص ذوي اإلعاقة في اإلطار القانوني المحلي، بما في ذلك تعريف 

 األشخاص ذوي اإلعاقة شخصاً من ذوي اإلعاقة على النحو التالي:

كل شخص لديه قصور أو خلل كلي أو جزئي، سواء كان بدنياً، أو ذهنياً أو عقلياً، أو حسياً، إذا 
ئق من المشاركة كان هذا الخلل أو القصور مستقرًا، مما يمنعه لدى التعامل مع مختلف العوا

 739.مع اآلخرينبصورة كاملة وفعالة مع المجتمع وعلى قدم المساواة 

ً التعريف تحسيشكل في حين  جدية يعاني من عيوب إال أنه ، 1975لسنة  39على التعريف السابق لإلعاقة في القانون رقم  نا
 740.اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة من 1المستخدمة في المادة اإلعاقة بدالً من لغة « قصور»مصطلح في استخدامه 

  

                                                 
 .1بشأن تأهيل المعوقين، الفقرة  1975لسنة  39القانون رقم  734
735The Social in Barnes, C. and Mercer, G., ”, Hegrass, H., “Definition of Disability and Disability Policy in Egypt 

Model of Disability: Europe and the Majority World, The Disability Press, 2005, pp. 148-162; 
 .170، ص723وانظر أيضاً أعاله، الهامش 

736Mada year strategy for empowerment, integration of disabled persons”, -Din, M.S., “Ministry announces 3-El 
Masr, 27 December 2016, available at: https://www.madamasr.com/en/2016/12/27/news/society/ministry-

announces-3-year-strategy-for-empowerment-integration-of-disabled-persons/. 
 .المرجع السابق 737
 ، متاح على:2017أبريل  13مقابلة مع هبة هجرس، العضو في لجنة التضامن االجتماعي، إكسترا نيوز،  738

https://www.youtube.com/watch?v=Qsf-LMf42Hc. 
 .2المادة الخاص بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة،  2018لسنة  10القانون رقم  739
كل من يعانون من عاهات طويلة األجل بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حّسيَة، قد تمنعهم لدى التعامل مع مختلف »( اإلعاقة على النحو التالي: 2)1تعرف المادة  740
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استبعاد أو إبطال كل حد أو تقييد أو »اإلعاقة بأنه على أساس اإلعاقة التمييز األشخاص ذوي من قانون حقوق  3تعّرف المادة 
في . «بسبب اإلعاقة أي تشريع آخرفي الدستور أو المقررة في الحريات األساسية أو من حقوق اإلنسان حق ألي أو إنكار 

إال من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة،  2بموجب المادة « التمييز على أساس اإلعاقة»لغة التعريف حين يستخدم هذا 
أن هذا يشمل جميع أشكال التمييز، بما في ذلك التمييز المباشر والتمييز غير المباشر والمضايقة والحرمان من أنه ال يحدد 

 741.عقولةالمالترتيبات 

 742ألشخاص ذوي اإلعاقة إلى التعليم،ايتضمن قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة العديد من األحكام التي تنظم وصول 
كما ينص . مناقشته بمزيد من التفاصيل أدناهوفق ما تتم  743،العملباإلضافة إلى األحكام المتعلقة بالمساواة وعدم التمييز في 

المجلس محل هذا المجلس يحل  744.ذوي اإلعاقةالقومي لألشخاص مجلس العلى إنشاء قة األشخاص ذوي اإلعاقانون حقوق 
مهمة رصد االمتثال لقانون حقوق األشخاص ذوي يتولى المجلس الجديد  2012.745الذي أنشئ عام القومي لشؤون اإلعاقة 

 746.ألشخاص المحتجزين ذوي اإلعاقةالتخصصية لوالقانونية الصحية واالجتماعية والتقنية المساعدة توفير واإلعاقة، 

، وهو برنامج تحويل غير مشروط يستفيد برنامج كرامة الحكومي لتحويل األموالمن اإلفادة اإلعاقة  يألشخاص ذوليمكن 
يتم التحقق من حالة  747.اإلعاقات الشديدة والدائمة ومنه األشخاص الذين ال يستطيعون العمل، بما في ذلك األشخاص ذو

وغيرها يبدو غير « الشديدة»الرغم من أن التمييز بين اإلعاقات على  748إلعاقة من خالل عملية تقودها وزارة الصحة،ا
في نهاية الموجة الثالثة من البرنامج في ديسمبر  749.( في الشهريورو 17جنيه ) 350المستحقون يتلقى األشخاص . واضح
 750.شخصاً من ذوي اإلعاقات 770,67نهم شخص مسجل في البرنامج، م 246,82، كان هناك 2016

القائمان على التمييز التمييز وسوء المعاملة
ً حظر التعذيب حق، يعتبر 3.1 القسمكما نوقش في  ً مطلق ا يرد في العديد من وهو  751؛يطلب من جميع الدول التمسك به ا

يحظر كذلك  753اتفاقية مناهضة التعذيب.و 752للحقوق المدنية والسياسية معاهدات حقوق اإلنسان، بما في ذلك العهد الدولي
مناهضة التعذيب واتفاقية حقوق الطفل واتفاقية حقوق األشخاص واتفاقية العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 

المعاملة أو العقوبة »لمعاهدات التي ال ترقى إلى مستوى التعذيب(، حيث تحظر جميع هذه اتلك ذوي اإلعاقة سوء المعاملة )
 754.«القاسية أو الالإنسانية أو المهينة

من التعذيب وسوء المستضعفة أهمية اتخاذ خطوات إضافية لضمان حماية الفئات إلى لجنة مناهضة التعذيب أشارت 
حماية األفراد بالتزام صارم »الدول ه يقع على عاتق شدد المقرر الخاص المعني بالتعذيب على أنوقد  755.المعاملة

مشيرة إلى أن األشخاص ذوي اإلعاقة معرضون بشكل خاص للتعذيب وغيره  756،«و/أو المهمشين من التعذيبالمستضعفين 
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بشكل صريح االتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة الدول من ( 2)15المادة تطالب  757.من ضروب سوء المعاملة
األشخاص ذوي اإلعاقة، على قدم المساواة مع اآلخرين، للتعذيب أو المعاملة أو إخضاع لمنع »اتخاذ جميع التدابير الفعالة ب

 «.العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة

 المعاملة في االحتجازسوء 
بسبب مشاركتهم في القبض عليهم لسوء المعاملة في االعتقال بعد إعاقة تقارير عن تعرض أشخاص ذوي وردت عدة 
االستعراض الدولي الشامل لمصر ملتقى منظمات حقوق اإلنسان المصرية خالل أوضح على سبيل المثال، . شعبيةمظاهرات 

، 2013و 2012عام مظاهرات الرعاية الصحية الكافية خالل تأمين أشخاص ذوي إعاقة دون أنه تم اعتقال  2014عام 
في عام و 758.هم في عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة القاسية أو الالإنسانية أو المهينةحقذلك أن ينتهك مشيراً إلى احتمال 

إلصابة  تقد تعرض الطويلكانت اآلنسة ، وثّقت منظمة العفو الدولية المعاملة السيئة إلسراء الطويل أثناء احتجازها؛ 2015
بعد ذلك قادرة على  وأصبحت، 2014يناير  25رة من قبل قوات األمن في مظاه ادائمة في ساقها بعد اطالق النار عليه

 ،الطويل بعد مشاركتها في مظاهرةاآلنسة ، ألقي القبض على 2015يونيو  1في و 759.المشي فقط مع استخدام عكازات
نعت  2015.760يونيو  15في القناطر يوماً قبل نقلها إلى سجن  15جزت في مقر األمن الوطني لمدة واحت   الطويل اآلنسة م 

 إصابتها بإعاقة:ب تشخصيهاوعالجها الطبيعي في السجن، على الرغم من عكازها من الوصول إلى 

التشخيص أني أعاني من أوضح . ساقيأخذوني إلى طبيب السجن لفحصي إصابتي في  اليوم
القصة الكاملة إلصابتي وأنني كنت أتحسن بمساعدة عالج  [للطبيب]إعاقة دائمة. شرحت 

ال تجادليني، عودي »، وقال لي أصر على أن تشخيصه كان صحيحاً  مستمر. ومع ذلكفيزيولوجي 
ال أستطيع السير بمفردي، وأحتاج إلى شخص يأخذني إلى أنا اآلن  .«جناح الخاص بكالالى 

 761.كل مرة المرحاض

 اً محدودمنحها وصوالً وونتيجة لحرمانها من الحصول على الرعاية الطبية الكافية، فضالً عن تعرضها لظروف غير صحية 
 762.في السجنطوال الفترة التي قضتها الطويل اآلنسة إلى المياه، تدهورت حالة 

 التعقيم القسري
 763على مراهقات ذوات إعاقة ذهنية كل عام، ةعملية استئصال رحم قسري 400تجري ، للمجلس القومي لشؤون اإلعاقةوفقا 

. إزالة أي جزء من جسم اإلنسان دون ضرورة طبية التي تجرممن قانون العقوبات المصري  30على الرغم من المادة 
« العارخشية من » تعقيم بناء على طلب أسرهن،يتعرض للإلى أن العديد من الفتيات ذوات اإلعاقة الذهنية  األبحاثوتشير 

، وهي منصة 22موقع رصيف 2017عام أجراها في مقابلة  764.«والحمل الذي قد يترتب عليه إذا تعرضت الفتاة لالغتصاب
 عاماً على النحو التالي: 15إخبارية وإعالمية مستقلة، أوضحت إحدى األمهات قرارها بتعقيم ابنتها البالغة من العمر 

فسيجلب  أحدهم المنزل ويهاجمها. إذا حملت ابنتييقتحم وقد  ،أترك ابنتي بمفردها طوال اليوم
ثالث سنوات. عمر الابنتي ناضجة جسدياً، لكن عقلها ال يزال في )…( ك علينا العار والذل ذل

تدريب بحيث أو جمعية إلى مركز تعلم تخصصي ال أستطيع إرسال ابنتي الوحيدة فأشعر بالعجز، 
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مصر في المساواة وعدم التمييز تحّدي :حاضرا ً زال ما ماض  

تنفيذي ملخص  حاضرا ًزالماماض  
مقدمة   حاضرا ًزالماماض

بالمساواة المتعلق القانوني اإلطار  حاضرا ًزالماماض   
المساواة وعدم التمييز أنماط حاضرا ًزالماماض

التوصيات حاضرا ًزالماماض
حاضرا ًزالماماض

أن العملية سهلة  وطمأنني كثيراً تعاطف معي لطبيب[ وضع ابنتي، لبنفسها. شرحت ]هي تعتني 
 765.تأخذ أكثر من ساعتينولن 

يخضعن للمريضات اللواتي ، فإن السجالت الطبية 22في مقابلة مع رصيف مصرالعامة ألطباء ووفقاً لرئيس سابق للنقابة 
 نادراً الذي  لسبب الحقيقيا»: الكبد أو النزيفالمسجل تليّف سبب العملية حيث يكون ، مزورة ةلعمليات استئصال رحم قسري

 766.«الحصول على أرقام دقيقة توضح مدى انتشار هذه العملياتصعوبة اإلعاقة الذهنية، هو سبب  ه هونما يتم اإلبالغ ع

المقرر الخاص المعني بالتعذيب أن التعقيم القسري لألشخاص ذوي اإلعاقة يشكل انتهاكاً لحظر التعذيب وغيره من وقد ذكر 
بمطالبة الفنيين شخاص ذوي اإلعاقة على أن الدول ملزمة عالوة على ذلك، تنص اتفاقية حقوق األ 767.ضروب سوء المعاملة

 768.إخضاعهم ألي عالجلحصول على موافقة حرة ومستنيرة من األشخاص ذوي اإلعاقة قبل والمحترفين في مجال الصحة با
ً إلنكار أن كما أوضحت اللجنة المعنية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  ً كافيا األهلية القانونية وجود إعاقة ليس سببا

نيابة عن األشخاص ذوي قبل أشخاص آخرين بالالموافقة من تلك مثل الدول بإعطاء ال ينبغي أن تسمح أنه و 769للشخص،
فيما يتعلق باألطفال ذوي اإلعاقات، فإن الدول ملزمة بموجب اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ضمان و 770.اإلعاقة

بار أساسي في جميع اإلجراءات المتعلقة بهم، وضرورة إعطاء آرائهم االعتبار مراعاة مصالح الطفل الفضلى كاعت
 771.الواجب

العمل
لعمل على قدم المساواة في ااتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة من ( 1)27المادة تعترف 

تشمل . إعمال حق األشخاص ذوي اإلعاقة في العمل وتطلب من الدول اتخاذ الخطوات المناسبة لحماية وتعزيز ،مع اآلخرين
ترتيبات ضمان توفير و 772،«العمالةأشكال بكافة المتعلقة المسائل فيما يتعلق بجميع »هذه الخطوات حظر التمييز ضد اإلعاقة 

شجيع وت 774األشخاص ذوي اإلعاقة في القطاع العام،وتشغيل  773لألشخاص ذوي اإلعاقة في مكان العمل،تيسيرية معقولة 
التدابير توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة في القطاع الخاص من خالل السياسات والتدابير المالئمة، بما في ذلك برامج 

 775.ةاإليجابي

من  %5تخصيص نسبة نص على حيث يلألشخاص ذوي اإلعاقة، توظيف حصة على  1975من  39القانون رقم يحتوي 
ومع ذلك، تشير  776.ألشخاص ذوي اإلعاقةل عامالً  20أكثر من التي يعمل فيها في الشركات العامة والخاصة الوظائف 

محاوالت أخرى لتحسين وصول األشخاص ذوي اإلعاقة هناك  777.في الممارسةغير محققة األبحاث إلى أن هذه الحصة 
حصص وبرنامج الذي نص على توفير  ،المدنيةالخدمة مقترح قانون سبيل المثال، على  تعرقلت أيضاً؛فرص عمل على 

 2016.778في يناير في البرلمان  بالرفضالوظائف الحكومية، قوبل شخاص ذوي اإلعاقة في حجوزات لأل

الدولة حق األشخاص ذوي اإلعاقة في الحصول على ضمان على األشخاص ذوي اإلعاقة من قانون حقوق  20تنص المادة 
سياسات لضمان اعتماد الدولة على نص على أن تكما . المهني همتناسب مع مؤهالتهم األكاديمية وتدريبتفرص متكافئة للعمل 

اص ذوي أشخعلى استقدام أرباب العمل  23المادة تحفز . وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إلى أسواق العمل المحلية والدولية
ً هلم؛ وترتفع الفوائد عن طريق تقديم إعفاءات ضريبية لإعاقة  في  عدد من األشخاص ذوي اإلعاقة العاملينل الضريبة وفقا
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التي يفوق عدد عامليها المنظمات في حصة لتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقة  22عالوة على ذلك، تفرض المادة . المؤسسة
20  ً أشخاص هم % من جميع العاملين 5أن أن يضمنوا العمل في هذه المنظمات أرباب على تنص على أن حيث ، شخصا

 780.«العملأرباب الهيئات الحكومية وغير الحكومية وجميع »ينطبق هذا الشرط على  779.إعاقةلديهم 

من الشكاوى من أشخاص ذوي إعاقة غير عدداً أنه تلقى لحقوق اإلنسان كشف المركز المصري ، 2016في 
انتشار أجري ألغراض هذا التقرير إلى كما يشير البحث الذي  781.الحصول على فرص العملقادرين على 
األفراد صعوبات في الحصول على عمل حيث يواجه لتمييز على أساس اإلعاقة في العمل، واسع النطاق ل

 العمل.أماكن في قبل زمالئهم معاملة تمييزية من يعانون من و

 

 اإلعاقة في التوظيف: مقابالت مع أشخاص ذوي إعاقةز على أساس التميي

من شلل األطفال أثناء معاناتها عكازات بعد تستخدم  مؤسسة الحقوق المتساويةباحثو أحد األفراد الذين قابلهم 
 الصعوبات التي واجهتها عند التقدم للحصول على وظيفة سكرتارية: تشرحوقد ، اطفولته

قلت للموظف الذي )…( وعندما ذهبت للمقابلة  ،وظيفة في شركة هندسيةكنت أتقدم بطلب للحصول على 
معك بشكل متكرر ال أتواصل كي من فضلك أخبرني اآلن إذا كنت ستقبلني »كان يجري مقابلة معي 

تشغلي هذا المنصب ، ولكن ال يمكنك أن ةألنني كنت محرجبصراحة أنا قابلتك »فقالت لي . «لالستفسار
 782.«شخص معاقيشغله وال يمكن أن  يمثل صورة الشركةوهو ، ةألنه منصب سكرتاري

رم من وصف شخص آخر كيف   القطاع العام بسبب إعاقته:استقدام في المشاركة في عملية ح 

وتقدمت بطلب. عندما ذهبت إلى هناك ألقدم بقية  ةكان هناك إعالن عن وظائف شاغرة في الحكوم
قال حسناً أعطني أوراقك وانتظرني. فالمنصب، قلت نعم،  إن كنت أتقدم لذاكأوراقي، سألني الموظف 

سألت لماذا أعاد األوراق،  –أخذها وأمرني بوعاد بعد فترة طويلة، وأحضر أوراقي  إلى أحد المكاتبدخل 
وا ذلك من نشريلمزيد من الموظفين. سألته لماذا لم اآلن وال حاجة لأن جميع الشواغر مشغولة فأجاب 

في وأنت جالس ، لديك معاش من الحكومة كمن غير أفضل حاالً أنت األقل ب، على ال تغض»فقال ، قبل
 783«.هايستحقآخر شخص دع الوظيفة لالمنزل، 

أنه واجه العديد من الصعوبات في الحصول على  مماثلة، موضحاً  قابله باحثو المؤسسة روايةشخص آخر وقدم 
زمالؤه  على سبيل المثال، كان. نيله الوظيفةوظيفة حكومية وأنه تعرض لمعاملة تمييزية من زمالئه بعد 

فترض أن يسعى للحصول على وظيفة ألن هناك ال ي»أنه يتلقى معاشاً تقاعدياً من الحكومة وبالتالي يخبرونه 
 «.ين يحتاجون إليهامن الشباب الذالكثير 

 
 

التعليم
ينبغي على الدول ضمان و 784.بموجب اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، ينبغي توفير الوصول إلى التعليم دون تمييز

معقولة عند ترتيبات تيسيرية مع توفير  785،«نظام التعليم العام»حصول األشخاص ذوي اإلعاقة على إمكانية الوصول إلى 
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تنفيذي ملخص  حاضرا ًزالماماض  
مقدمة   حاضرا ًزالماماض

بالمساواة المتعلق القانوني اإلطار  حاضرا ًزالماماض   
المساواة وعدم التمييز أنماط حاضرا ًزالماماض

التوصيات حاضرا ًزالماماض
حاضرا ًزالماماض

أن لجنة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة أوضحت وقد  787.«تدابير دعم فردية فعالة»اعتماد وإيالء االهتمام ب 786الضرورة
الدول ضمان حق األشخاص ذوي مشيرة أن على ، «يتضمن الحق في عدم الفصل»تفاقية االالحق في عدم التمييز بموجب 
 788.«للجميع نظام تعليم شامل»اإلعاقة في التعليم من خالل 

التي تكفل الحق في التعليم  81ستكمل هذه المادة بالمادة وت  . الحق في التعليم لكل مواطنالمصري من الدستور  19مادة لتكفل ا
حق لجميع »من قانون الطفل على أن التعليم المجاني في المدارس العامة  54تنص المادة كما . لألشخاص ذوي اإلعاقة

. ة من جميع أشكال التمييز بين األطفال، بما في ذلك على أساس اإلعاقة)ب( الحماي3، في حين تضمن المادة «األطفال
ً  يتضمن قانون الطفل ً عددا الدولة فيما يتعلق بمشاركة األطفال ذوي أخرى على التزامات تفرض من األحكام التي أيضا

في  التأهيل المهنيوعلى أن للطفل ذي اإلعاقة الحق في التعليم والتدريب مكرر  76تنص المادة : اإلعاقة في نظام التعليم
 «.إال في حاالت استثنائية ناتجة عن طبيعة ودرجة اإلعاقة»نفس المدارس المتاحة لألطفال غير المعوقين، 

في  «اقات الخفيفةاإلع»الذي ينص على الدمج الكامل لألطفال ذوي  42، أصدرت وزارة التعليم القرار رقم 2015وفي عام 
القرار أنواع اإلعاقة التي تتناسب مع هذه الفئة، بما في ذلك اإلعاقة البصرية، وجميع أنواع يسرد . مدارس التعليم العام

ديسيبل( وبعض اإلعاقات العقلية أو الذهنية  60معتدل بمقدار الاإلعاقة الجسدية، وضعف السمع )حتى فقدان السمع الشديد 
مثل الطالب الذين يعانون من إعاقات سمعية أو إعاقات عقلية  –« الحاالت االستثنائية»ـبالنسبة ل. وحد()بما في ذلك الت

على الدولة ضمان حصول األطفال على التعليم والتدريب في فصول  من قانون الطفل على أنمكرر  76تنص المادة  –شديدة
مالئمة الحتياجات ( 2؛ )النظاميمرتبطة بنظام التعليم  (1): ، وتكون هذهأو مدارس أو مؤسسات أو مراكز تدريب خاصة

. تهمدرجة إعاقتعليماً أو تأهيالً كامالً بالنسبة لكل األطفال، مهما كانت سنهم و( توفر 3) وقريبة من مكان إقامته؛الطفل المعاق 
، 2014في عام و 789.«الشامل»بدالً من « الخاص»على هذا النحو، ظل اإلطار القانوني المصري يعتمد على مفهوم التعليم 

 790.في مصرعاملة لتعليم الخاص لمدرسة  840أفيد بأن هناك 

من  24بموجب المادة الشامل للجميع وكما ذكر أعاله، ذكرت لجنة اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة أن الحق في التعليم 
« مدارس خاصة»الحق في عدم الفصل في وهو يشمل دون تمييز، تطبيقه اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يجب 

 792.استيعابية الدول إلى نقل الموارد من هذه المدارس المنفصلة إلى بيئات تكما دع 791.منفصلة عن نظام التعليم العام

الطالب ذوي اإلعاقة محدودية إدراج إلى  2016-2015من منظمات المعوقين في توصلت دراسة بحثية أجرتها مجموعة 
يفتقرون إلى فهم شامل »االستيعابية ن العديد من الموظفين المسؤولين عن التدريس في المدارس أل ، وذلكفي التعليم العام

ثقافة كل مدرسة تطبق بحسب »عاقة بالطالب ذوي اإلالمتعلقة ن معايير القبول ، وكذلك أل«التربوياالستيعاب لقرارات 
عالوة على ذلك، وجدت الدراسة أن الطالب ذوي اإلعاقة يواجهون صعوبات في الوصول إلى المدارس بسبب  793«بمفردها

اإلعاقات الجسدية، فضالً عن تردد بعض آباء ذوي نقص وسائل النقل العامة المجهزة لنقل األشخاص ذوي اإلعاقة، وخاصة 
أن المباني المدرسية نفسها غير متوفرة أيضاً  وجدت الدراسة 794.إلى المدرسةاصطحابهم ذوي اإلعاقة في  ألطفالوأمهات ا

ألغراض البحث تمت زيارتها التي التسع وعشرين كن أي من المدارس تلم : لألطفال ذوي اإلعاقات في كثير من األحيان
، وجدت الدراسة أن وأخيراً  795.لذوي اإلعاقات الجسديةة متوفر، وفي العديد من الحاالت لم تكن الحمامات تملك مصعداً 
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بالنسبة الوصول السهلة هناك نقص في التكنولوجيات ولتلبية احتياجات األطفال ذوي اإلعاقة، غير مكيفة المناهج الدراسية 
 796.لألطفال الذين يعانون من إعاقات بصرية وحسية وسمعية

 
 اإلعاقةز في التعليم على أساس التميي

أدلة على عدم وجود ترتيبات تيسيرية معقولة إلى هذا التقرير ألغراض المقابالت التي أجراها الباحثون توصلت 
األفراد الذين شرحت إحدى . في مصراالستيعابي نظام فعال للتعليم ، وإلى تقاعس عن تطبيق لألطفال ذوي اإلعاقة

 :ا بالنسبة لهامدرستهتعذر الحركة في الصعوبات التي واجهتها بسبب  مؤسسة الحقوق المتساويةقابلهم باحثون 

أي مكان. عندما كنت في المدرسة للتحرك في استخدام الكرسي المتحرك وعلّي ، مبتورة ساقي اليسرىكانت 
ممر أضطر لعبوره رغم عدم احتوائه على الثانوية، كانت الرحلة إلى المدرسة طويلة جدًا وكان هناك مكان 

إلى المدرسة في الوقت المناسب. عندما تعرضت  يوصولويؤخر  اً للغايةكان صعب)…( اسب لذوي اإلعاقات من
نتمكن من لكي لنا ممر خاص تقوم بإنشاء ، سألت إذا كان بإمكان المدرسة أن للتنمر بسبب وصولي متأخرة

أن ننشئ  ينتريدهل : قال عيةالمعلم المسؤول عن الشؤون االجتمالكن  –الوصول في الوقت المحدد التحرك و
إلى وكان هجومياً وتمييزياً  ،أمام جميع زمالئي في الصفجرى ذلك ؟ مبتورة ممرًا خاصاً لك فقط ألن ساقك

 797.أقصى حد

زميالتها ورغم أن ، عادية متالزمة داون كيف وضعت ابنتها في مدرسة قطاع خاصمن ها تطفليعاني أوضحت أم و
 بطريقة مهينة:إال المعلمين عاملوها  «لطيفات للغاية وعاملنها بحب»كن في المدرسة 

ال  ،ال»قالت المعلمة لكن اإلجابة على سؤال، ]البنتي [ بإخبار المعلمة أن ]ابنتي[ تعرف زميلة قامت مرة 
مدير  ت إلىياشتكحين  «.عرف أي شيءمحدود وهي ال تلديها عقل فها أي اهتمام، إنها ليست هنا للتعلم، وعيرت

في الواقع، قررت  ؛من المدرسة. وفي النهاية أخرجتها أن ابنتي لن تفهم أي شيءهي أيضاً المدرسة، أخبرتني 
 798.أخذ أوراقها ونقلها إلى مدرسة أخرى

قد ال تكون مجهزة جيداً لتعليم « الخاصالتعليم »إلى أن ما يسمى بمدارس بحث مؤسسة الحقوق المتساوية شير ي
الصعوبات التي شرح لباحثي المؤسسة  ، وقدمن مرض التوحدابنه يعاني أحد األشخاص . عاقةاألطفال ذوي اإل

يتعرض صعوبة في التعامل مع زمالئه، وبالتالي ابنه يعاني من . يواجهها ابنه في مدرسة ذوي االحتياجات الخاصة
 هيؤدي لطرداألمر الذي شخص آخر، يلمسه أوضح األب أن ابنه يصرخ عندما  799.مضايقات من األطفال اآلخرينل

 ةالمعلم لتاتصوقد . دون حراك لمدة ساعتينة ومعاقبته بجعله يقف مسؤولال ةالمتخصص ةمن قبل المعلمالفصل من 
تعامل لمعلمة أن تن عندما سأل األب كيف يمكو؛ «اءابنك البكّ »إلى الطفل بأنه  ةسلوك ابنه، مشيرلتشتكي من بالوالد 

ً »الطفل  على أن تأنه مصاب بالتوحد، أصررغم  مع طفل بهذه الطريقة وغير قادر على التركيز « متخلف عقليا
 :«النظام التعليمي الفاشل»األب أن المشكلة تكمن في أوضح . في الصف

التعامل مع بخصوص أي شيء تدرك ال  ايكون متخصصاً، رغم أنهأن لشخص مثل هذا المدرسة[ تسمح ]
قبلوا توظيفها رغم أنها ال تعرف الفرق بين مرض التوحد واإلعاقة لقد األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة. 

 800.العقلية

تنص المادة . االستيعابيعلى عدد من األحكام التي تهدف إلى ضمان التعليم األشخاص ذوي اإلعاقة يحتوي قانون حقوق 
 تنص. تعليمية والوزارات المعنية بالتعليم ملزمة بتوفير التعليم الشامل لألطفال ذوي اإلعاقةعلى أن جميع المؤسسات ال 10

                                                 
 .15المرجع السابق، ص 796
 .46المتساوية جمقابلة مؤسسة الحقوق  797
 .43مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية ج 798
 .31مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية ج 799
 .31مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية ج 800
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مصر في المساواة وعدم التمييز تحّدي :حاضرا ً زال ما ماض  

تنفيذي ملخص  حاضرا ًزالماماض  
مقدمة   حاضرا ًزالماماض

بالمساواة المتعلق القانوني اإلطار  حاضرا ًزالماماض   
المساواة وعدم التمييز أنماط حاضرا ًزالماماض

التوصيات حاضرا ًزالماماض
حاضرا ًزالماماض

وأن « قواعد وسياسات الدمج التربوي لألشخاص ذوي اإلعاقة»بـ على وجوب أن تلتزم جميع المؤسسات التعليمية 11المادة 
على أنه يحظر حرمان  11كذلك تنص المادة . ع اإلعاقاتجميع أنواالذين يعانون من توفر فرصاً تعليمية متكافئة لألشخاص 

ومع . األشخاص ذوي اإلعاقة من التعليم في جميع المراحل أو رفض القبول في المؤسسات التعليمية على أساس إعاقة الفرد
الطفل، من قانون مكرر  76لمادة أنها رهن بأحكام ا من قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة على 10ذلك، تنص المادة 

مما ، «حاالت استثنائية»في « مدارس خاصة»تسمح للمدارس بفصل الطالب ذوي اإلعاقة إلى  –كما نوقش أعاله  –والتي 
وزارة التربية والتعليم  13عالوة على ذلك، تلزم المادة . االستيعابي أو الشامل للجميعالتزام القانون بمفهوم التعليم يقوض 

انتهاك اللتزامات مصر وهو ضمن اإلطار القانوني لمصر، « التعليم الخاص»ا يعزز مفهوم بإنشاء مدارس تعليم خاصة، مم
 من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. 24بموجب المادة 

ة الصحيةيالرعا
رعاية »تزويد األشخاص ذوي اإلعاقة مطالبة بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، مصر من اتفاقية )أ( 25المادة بموجب 

من  81تنص المادة . ألشخاص غير المعوقينتلك المتوفرة ل« معاييرهافي نطاقها ونوعيتها ووبرامج صحية )...( تعادل 
ومع ذلك، تشير األدلة إلى أن الرعاية الصحية للسكان . صحة جميع األشخاص ذوي اإلعاقةتكفل الدستور على أن الدولة 

لعالج اإلعاقات، القائمة لوصول إلى الخدمات الطبية في الون على فرص متساوية ال يحصفهم قين في مصر غير كافية؛ والمع
أن خدمات إعادة التأهيل البدني ومع  801.دورهم في المجتمعكما أن خدمات إعادة التأهيل غير كافية لمساعدتهم على استعادة 

 802.نمعوقي% فقط من األطفال ال2ن وعوقيم% من األشخاص ال5ال يتجاوز ها وصول التي ترعاها الحكومة موجودة، يعتقد أن
قدم البنك الدولي عدة توصيات لتحسين احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة في مصر، بما في ذلك وضع خطة عمل وطنية وقد 

 803.لألشخاص ذوي اإلعاقة، وتحسين الوصول إلى الخدمات واألماكن المالئمة لإلعاقة

المشاركة السياسية
. الدستور، لكل مواطن الحق في التصويت والترشح في االنتخابات والتعبير عن رأيه في االستفتاءاتمن  87بموجب المادة 
أن الدولة تكفل حق وتنص على من الدستور على وجه التحديد الحقوق السياسية لألشخاص ذوي اإلعاقة،  81تكفل المادة 

من الدستور على أنه فيما يتعلق بانتخاب  180ة تنص المادكما . السياسيةحقوقهم األشخاص ذوي اإلعاقة في ممارسة 
من  244عالوة على ذلك، تنص المادة . لألشخاص ذوي اإلعاقة« مناسبتمثيل »المجالس المحلية، يجب أن يكون هناك 

 «.تمثيالً مالئماً في أول مجلس للنواب ي نتخب»الدولة األشخاص ذوي اإلعاقة منح الدستور على أن 

ومع ذلك، فإن عدم كفاية . في هذا السياق« المناسب»أو « المالئم»من الواضح ما المقصود بالتمثيل  وكما ذكر أعاله، ليس
أشخاص فاز ( في مجلس النواب %1.3مقعداً ) 596، من أصل 2015ففي آخر انتخابات جرت في عام : هذا التمثيل واضح

%(، يشكل هذا 10.7عاقة التي نوقشت أعاله )في ضوء تقديرات عدد األشخاص ذوي اإلو 804.بثمانية مقاعد إعاقات وذو
 ً  في تمثيل األشخاص ذوي اإلعاقة في مجلس النواب. كبيراً  الرقم نقصا

بشكل متزايد عن مطالبه بتحسين المشاركة يفصح مجتمع األشخاص ذوي اإلعاقة في مصر أخذ ، 2011منذ ثورة 
ما يزال ومع ذلك، وعلى الرغم من النداءات إلزالة العقبات أمام التمكين السياسي لألشخاص ذوي اإلعاقة،  805.السياسية

لتمكين األشخاص ذوي اإلعاقة من المشاركة الترتيبات التيسيرية ؛ على سبيل المثال، تم توفير القليل من اً محدودالمحرز تقدم ال
في هذا السياق، بذلت منظمات المجتمع المدني جهوداً لضمان تمكين  806.بشأن الدستور الجديد 2014في استفتاء عام 

األشخاص ذوي اإلعاقة من المشاركة في الحياة السياسية واتخاذ خطوات لتزويدهم بالمساعدة في الوصول إلى مراكز 
ً  807.االقتراع مراكز  في الوصول إلى تسهيالً شهدت  2018لهذه الغاية، تشير التقارير إلى أن االنتخابات األخيرة عام  تحقيقا

                                                 
 .720الهامش انظر أعاله،  801
 .41المرجع السابق، ص 802
 .59المرجع السابق، ص 803
804, 2015, p. Most Empowered and Diverse in Our HistoryEgypt’s New Parliament: The Arab Republic of Egypt, 

1, available at: http://www.egyptembassy.net/media/12.16.15-Egypt-Parliamentary-Elections-Fact-Sheet1.pdf. 
805with Disabilities”, Butora, J., “Facilitating an Equal Right to Vote for Persons -Lord, J.E., Stein, M.A. and Fiala 

Journal of Human Rights Practice, Vol. 6, No. 1, 2014, p. 122. 
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ، «اخبراء ومؤسسات حقوقية تطالب بتمكين األشخاص ذوي اإلعاقة سياسي»المبادرة المصرية للحقوق الشخصية،  806
 .سياسيًّا-اإلعاقة-ذوي-األشخاص-بتمكين-تطالب-حقوقية-ومؤسسات-خبراء/https://eipr.org/press/2014/03، متاح على: 2014مارس  18
 .183، ص723الهامش انظر أعاله،  807
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الحقوق السياسية  مؤخراً الصادر قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة كما يكفل  808.االقتراع بالنسبة لذوي اإلعاقات
، الدولة أن تضمن مشاركتهم فيما يتعلق بالتصويت فيحيث ينص على واجب ، 37لألشخاص ذوي اإلعاقة بموجب المادة 

 لهم.المتعلقة بذلك سهلة الوصول بالنسبة تسهيالت الجراءات واإلجعل عبر نتخابات والترشح إلى، اال

خاتمة
يكفل الدستور . أشكال التمييز األخرىاألطر التي تحكم لتمييز ضد اإلعاقة أقوى من الخاص بااإلطار القانوني المصري 

حكام التي تستهدف صراحة ضمان ويحتوي على عدد من األ ،للمواطنين المساواة في الحقوق دون تمييز على أساس اإلعاقة
ً . حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة السابق  1975تشريع عام حل محل يصدر قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، ل وحديثا

ضمانات بشأن المساواة في الحصول على العمل جملة أمور بين يتضمن وهو حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، الخاص ب
فإن القانون الجديد ال يفي بالمعايير المحددة  ومع ذلك. وينص على تأسيس المجلس القومي لألشخاص ذو اإلعاقةوالتعليم، 

 .ابعد التصديق عليهصدوره في اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، على الرغم من 

أدلة ثمة . لحقوقهم نتهاكات التمييزيةااللمجموعة من ويتعرضون  ة،ة عار اجتماعي كبيراإلعاقة وصميواجه األشخاص ذوو 
ت جرى  ةعلى تعرض األشخاص ذوي اإلعاقات لسوء معاملة أثناء االحتجاز، وتقارير عن عمليات استئصال الرحم قسري

أو االستقدام في العمل، سواء أثناء عملية كما يواجه األشخاص ذوو اإلعاقة التمييز . على المراهقات ذوات اإلعاقة الذهنية
ً انتهاكما يشكل لألطفال ذوي اإلعاقة، االستيعابي فشلت مصر في تنفيذ نظام فعال للتعليم وقد . العملفي أماكن  اللتزاماتها  ا

 بموجب اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.

البشرية / اإليدزفيروس نقص المناعة  أساس على المساواة وعدم التمييز 3.7

أكدت لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية . التمييز معترف به بموجب القانون الدوليأساسات الوضع الصحي أساس من 
ألغراض « أو غير ذلك من األسباب»، تندرج ضمن فئة )اإليدز( اإليدز، بما في ذلك وضع الوضع الصحيوالثقافية أن 

جماع االتفاق تنامي اإليعكس اعتراف  809.خاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية( من العهد الدولي ال2)2المادة 
ً  810.حظرهيجب « الوضع الصحي»على أن التمييز على أساس  المتخصصة الحقوقية جهزة والوكاالت األللمبدأ القائل بأن  وفقا

مصر مطالبة بضمان ليس فقط فإن  811،«انالتطبيق المتسق والموضوعي للصكوك الدولية لحقوق اإلنس»ينبغي أن تكفل 
في المنصوص عليها الحقوق أيضاً  الحقوق الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ولكن

يحظر القانون أي »أن وأن تضمن ، الوضع الصحيالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية دون تمييز على أساس 
 .الوضع الصحيبما في ذلك على أساس  812،«األشخاص على السواء حماية فعالة من التمييزتمييز ويضمن لجميع 

 ً اإليدز شخص مصاب ب 12,000و 11,000(، هناك ما بين UNAIDS) اإليدزاألمم المتحدة المشترك المعني بلبرنامج  وفقا
لقد  814(.% من مجموع السكان0.01)حوالي  813في مصر (/ متالزمة نقص المناعة المكتسبة اإليدزاالسم الكامل للمرض )

اإليدز ، أفيد بأن عدد حاالت اإلصابة الجديدة بفيروس 2017في ديسمبر ف 815:ارتفع هذا الرقم خالل العشرين سنة الماضية
ً 40بنسبة تصل إلى ترتفع  ينذر بالخطر »أن الوضع المذكور في مصر مدير برنامج األمم المتحدة في حين ذكر ، % سنويا

ارسون الجنس مع الرجال، الذين يمالرجال  816.«التمويلباهتمام الجهات المانحة وتوقف الوباء تفشي بسبب ، بالنسبة لنا

                                                 
808, 18 March 218, Egypt IndependentIsmail, R., “Remarkable participation of disabled Egyptians in election”,  

available at: https://www.egypttoday.com/Article/2/45537/Remarkable-participation-of-disabled-Egyptians-in-
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 .1، الفقرة UN Doc. E/CN.4/1995/176 ،1995، الحادية والخمسينالدورة تقرير عن ، لجنة حقوق اإلنسانانظر على سبيل المثال،  810
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.ions=EGhttps://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?locat 
 .813الهامش انظر أعاله،  815
816, 12 Middle East Eyeup call': UN sends warning over loss of HIV funds for Egypt”, -Ibrahim, A., “'A wake 

December 2017, available at: http://www.middleeasteye.net/news/should-be-wake-call-un-voices-alarm-
shrivelling-hiv-prevention-funds-egypt-640715052. 
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مقدمة   حاضرا ًزالماماض

بالمساواة المتعلق القانوني اإلطار  حاضرا ًزالماماض   
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التوصيات حاضرا ًزالماماض
حاضرا ًزالماماض

ما يخص عن طريق الحقن هم الفئات األكثر عرضة للخطر المخدرات و ومتعاط ،والسجناء ،النساء العامالت في الجنسو
 817.مصراإلصابة باإليدز في 

المواقف الثقافية
ً  اإليدزالوصمة االجتماعية ضد األشخاص المصابين ب وصمة من مفاهيم خاطئة هذه الما تنبع  منتشرة في مصر، وغالبا

ً  –بالظرف مرتبطة  ونتيجة لذلك، فإن األفراد المصابين  818.«غير أخالقيةبسلوكيات مرتبط »اإليدز أن  وأكثرها شيوعا
التي تحيط دراسة عن الوصمة وفي  819.يخشون الكشف عن وضعهم الخاص لآلخرين، حتى ألفراد العائلة والشركاء اإليدزب
 529% من 20أن  الجمعية المصرية للدراسات السكانية والصحة اإلنجابية ، كشفت2013عام  باإليدزاألشخاص المصابين ب

% 78أن آخرين في عوائلهم، ولبالغين وضع اإليدز الخاص بهم عن يعلنوا من الرجال والنساء المشاركين في الدراسة لم 
% لم 93لم يبلغوا مقدمي الرعاية الصحية، و %40، وهمعمللم يبلغوا أرباب % 84ومنهم لم يبلغوا أصدقاءهم أو جيرانهم، 

شائعات وإهانات لفظية وتهديدات بسبب وضعهم موضع أفاد األفراد المشاركون في الدراسة بأنهم كانوا و 820.معلميهميبلغوا 
ب كايرو سين أنه لن يخبر والدته بأنه مصاموقع أوضح أحد األشخاص الذين قابلهم أحد الصحفيين في  821.الخاص بالفيروس

، ذكرت وسائل 2017في ديسمبر  822«.بسبب أفعال شائنةألن الناس يعتقدون أنه يأتي  ،ستطردني من المنزل»قائالً باإليدز، 
فيروس البإصابتها زوجها انتحرت بعد أن اكتشف جيرانها وأصيبت باإليدز عن طريق عاماً  24اإلعالم أن أماً لطفلين عمرها 

تعني أن األشخاص  اإليدزهذا التقرير أن الوصمة التي تحيط بألغراض تمت مقابلته  محام  ذكر و 823.ها بمغادرة الحيووطالب
إجراء قانوني في كثير من األحيان، ألن ذلك قد ينطوي أي للتمييز أو المضايقة ال يرغبون في اتخاذ والمعرضين المصابين 

 824.فيروسهم الخاص بإصابتهم بالعن وضعالعلني على الكشف 

، وهي منظمة غير حكومية رؤيةوفقاً لمدير منظمة ف: تساهم في انتشار الفيروس اإليدزالوصمة التي تحيط بارير أن وتشير تق
ألنهم قلقون والعالج تشخيص يخشون الحصول على البالمرض المصابون األشخاص »، اإليدزبالتوعية مصرية تعمل على 

تعتبر حاسمة  اإليدزعية العامة التي تعالج وصمة العار التي تحيط بفإن مبادرات التثقيف والتوولذلك  825«.سمعتهمتلطيخ من 
عدد من برامج بتنفيذ البرنامج الوطني لمكافحة اإليدز، وهو مبادرة من وزارة الصحة المصرية، . يقوم في معالجة الوباء

برنامج تتعلق بنقص التمويل الذي يعاني منه ؛ ومع ذلك، أثيرت مخاوف اإليدز ومعالجتهبالوقاية من فيروس الخاصة توعية ال
فيروس، ال توجد موارد كافية الالحكومة بتوفير العالج المجاني لألشخاص المصابين ب تعهدرغم يعني أنه مكافحة اإليدز، ما 

لدولة استراتيجية للفترة وضعت اكذلك  826.لوقف انتشار المرض ةضروريوهي لالستثمار في برامج الوقاية والتوعية، 
 827.ومعالجته اإليدزتتبنى أهدافاً عالمية للوقاية من  2015-2020

                                                 
817, 2012, p. 8, Standing Up Speaking Out: Women and HIV in the Middle East and North AfricaUNAids,  

available at: 
http://files.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/documents/unaidspublication/2012/20120713_MENA_Wom

en_and_AIDS_2012_en.pdf; Egyptian Society for Population Studies and Reproductive Health (ESPSRH), 
“Stigma experienced by people living with HIV in Egypt: A research based on PLHIV Stigma Index methodology”, 

2013, p. 8, available at: https://uprdoc.ohchr.org/uprweb/downloadfile.aspx?filename=1014&file=Annexe1. 
818, 4 October 2015, available at: , Cairo ScenePrimo, V., “Living with HIV in Egypt” 

http://www.cairoscene.com/In-Depth/Living-with-HIV-in-Egypt. 
 .المرجع السابق 819
 .15، الجمعية المصرية للدراسات السكانية والصحة اإلنجابية، ص817الهامش انظر أعاله،  820
 .15، الجمعية المصرية للدراسات السكانية والصحة اإلنجابية، ص817الهامش انظر أعاله،  821
 .818الهامش انظر أعاله،  822
823Egypt Youm, A.M., “Mother diagnosed with AIDS commits suicide after neighbours demand she leaves”, -Al 

Independent, 13 December 2017, available at: https://www.egyptindependent.com/mother-diagnosed-with-aids-
commits-suicides-after-neighbours-demand-she-leaves/. 

 .2018سبتمبر  4المعلومات قدمها محام  مصري لمؤسسة الحقوق المتساوية،  824
 .816الهامش انظر أعاله،  825
826, 23 March 2018, available at: Monitor-AlEl Habachi, M., “Stigma helps HIV spread in silence in Egypt”,  

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2018/03/egypt-hiv-patients-epidemic-stigma-rise-awareness-
society.html. 

827-in-situation-egypt.org/resources/hiv-, 2017, available at: http://www.wacHIV Situation in EgyptUNAIDS,  
egypt.pdf. 
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اإلطار القانوني والسياسي
. على خلفيته لتمييزكأساس يحرم ا« الوضع الصحي»من الدستور صراحة  53ضمانة عدم التمييز بموجب المادة تشمل ال 

. الوضع الصحيعلى أنه يشمل المادة في هذه « ألي سبب آخر»حظر التمييز  قراءةللمعايير الدولية، ينبغي بحسب ومع ذلك، 
اعتبر  2016عام إال أن حكماً صدر أدناه، سيأتي كما  828على هذا النحو، 53المادة تبادر بعد إلى تفسير أن المحاكم لم ومع 
 .الوضع الصحيحظر التمييز في قانون العمل يمتد إلى أن 

المحاكم المصرية ترى  ومع ذلكالوضع الصحي. ال يوجد قانون مصري يحمي األفراد بشكل خاص من التمييز على أساس 
ال يحظر قانون العمل صراحة التمييز . على أساس الوضع الصحي بموجب قانون العملمن التسريح الموظفين وجوب حماية 
من الدستور  53الموجودة في المادة بالصفات هي نفسها مفتوحة  بالفعل يوفر قائمةوهو للفرد،  الوضع الصحيعلى أساس 

ة أو االجتماعيالحالة اللون أو الجنس أو »بـ من قانون العمل محدودة 120قائمة األسباب المحظورة بموجب المادة  –
إال  –« ركة في نشاط نقابيأو المشامنظمة ثقافية إلى االنتساب الحمل أو الدين أو الرأي السياسي أو أو  العائليةالمسؤوليات 

ً قضائيأن حكماً  كان قد  829.الوضع الصحيمن العمل بسبب المصابين باإليدز المصريين فصل حظر  2016عام تاريخياً  ا
بعدما اكتشف مديره في العمل أنه يحمل الفيروس؛  ط لب صاحب الدعوى في هذه القضية االستقالة من عمله في السباكة

وضع منعهم يورأت المحكمة أن التوظيف حق إنساني أساسي لجميع المواطنين، بغض النظر عن وضعهم الصحي، ما لم 
 2017.831االستئناف في عام بعد تم تأييد القرار وقد  830.من العمل معين صحي

القوانين التمييزية
، يجب على األجانب «ترخيص بالعمل لألجانببشأن القواعد واالجراءات التنفيذية لل» 2006لسنة  700وفقاً للمرسوم رقم 

من العمل، منهجي بشكل بالفيروس ي حرمون من تثبت إصابتهم كل اإليدز. لفحص إلى العمل في مصر إجراء اختبار الساعين 
الشهادة هذه  832.مرة يتقدمون فيها بطلب للحصول على تصريح عملأول تقديم شهاداتهم الطبية الذين تثبت سالمتهم على و

غير المواطنين الذين ي كتشف أنهم بترحيل مصر تقوم وعالوة على ذلك،  833.مصريجب تقديمها عند كل مغادرة لالطبية 
 834باإليدز.مصابون 

هي المهن،  مجموعة منالعمل في  اإليدزمن قانون األمراض المعدية، ال ي سمح لألشخاص المصابين ب 21وبموجب المادة 
 835.القضاءوالشرطة وجيش الوالصناعات الغذائية 

الوصول إلى الرعاية الصحية
معاملتهم يجب بالفيروس على أن األشخاص المصابين مكافحة اإليدز في حين تنص المبادئ التوجيهية الصادرة عن برنامج 

الرعاية  العديد من مقدمي»أن أبلغ  2016مجلس السكان في القاهرة في عام إال أن بكرامة، ويجب أن تظل بياناتهم سرية، 
بقلة احترام [ اإليدز]األشخاص المصابين بفيروس يتعاملون مع ال يدركون هذه المبادئ التوجيهية وبالتالي ( …)الصحية 

إلى حد كبير من الوصمة االجتماعية،  اإليدزتنبع هذه المعاملة التمييزية لألشخاص المصابين ب 836«.من الخدماتويحرمونهم 
                                                 

828September 2018. Information provided to the Equal Rights Trust by an Egyptian lawyer, 4  
8291 July , UNAIDS, UNAIDS, “Landmark court ruling in Egypt prohibits HIV discrimination in the workplace” 

2016, available at: http://www.unaids.org/en/resources/presscentre/featurestories/2016/july/20160713_Egypt. 
 .المرجع السابق 830
831Equal Rights, Equal Treatment, Ending AIDS: Strengthening International Development Law Organization,  

and Expanding HIV-Related Legal Services and Rights, 2017, p. 14, available at: 
https://www.idlo.int/sites/default/files/pdfs/publications/IDLO%20Equal%20rights%2C%20equal%20treatment%2

C%20ending%20AIDS.pdf. 
832Egypt: Protection of the Rights of All Migrant Workers EIPR and International Federation for Human Rights,  

and Members of Their Families, 2007, p. 2, available at: 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cmw/docs/eipr_fidh.pdf.  

 .المرجع السابق 833
834Regulations on Entry, Stay  –Yemen Specific Travel & Residence Restrictions, -The Global Database on HIV 

and Residence for PLHIV, updated 19 July 2008, available at: 
http://www.hivtravel.org/Default.aspx?PageId=143&CountryId=197; International Task Team on HIV-related 

Travel Restrictions, “apping of restrictions on the entry, stay and residence of people living with HIV, 2009, p. 8, 
available at: http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/jc1727_mapping_en_0.pdf. 

835, 2016, p. Related Vulnerabilities and Stigma Among Egyptian Youth-Understanding HIVPopulation Council,  
21, available at: https://www.popcouncil.org/uploads/pdfs/2016PGY_HIV-VulnerabilitiesEgypt.pdf. 
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مصر في المساواة وعدم التمييز تحّدي :حاضرا ً زال ما ماض  

تنفيذي ملخص  حاضرا ًزالماماض  
مقدمة   حاضرا ًزالماماض

بالمساواة المتعلق القانوني اإلطار  حاضرا ًزالماماض   
المساواة وعدم التمييز أنماط حاضرا ًزالماماض

التوصيات حاضرا ًزالماماض
حاضرا ًزالماماض

[ من يخافون»]مقدمي الرعاية الصحية أن و« نقصاً كبيراً في المعرفة حول كيفية التعامل مع المرض»ما يعني أن هناك 
 837.«التعامل مع المرضى

األشخاص واجهها التي يوصمة العار حول  2013من عام  لجمعية المصرية للدراسات السكانية والصحة اإلنجابيةلفي دراسة 
لمقدمي الرعاية الصحية بسبب الوصمة أنهم لم يكشفوا عن وضعهم مع المرض % من المشاركين 40ذكر ، اإليدزالمصابون ب
أثناء سعيهم إصابتهم بالفيروس عن  كشفوا% من األفراد الذين 50فإن أكثر من  ومع ذلك 838.التي تنتاب إصابتهماالجتماعية 

رموا من خدمات الرعاية الصحيةة الرعاية الصحيللحصول على  عدد من التقارير حول حرمان األفراد المصابين ثمة  839.ح 
 اإليدزأن األشخاص المصابين بلصحفي موقع كايرو سين أوضح أحد المصابين . من العالج الطبي في وسائل اإلعالم اإليدزب

بين اإلصابة ]االرتباطات بسبب جميع »لعالج ي حرمون من االمستشفيات، وفي بعض األحيان يتعرضون لمعاملة عنيفة في 
أن امرأة رين اإلعالمية إيت منصة ، أفاد2011في عام  840.«المثلية الجنسيةوممارسي العالقات الجنس عاملي [ باإليدز و

لمصابين لقبل أن ت تاح لها غرفة مخصصة « البالد فيالكبرى المستشفيات عدد من الوالدة في لم ي سمح لها ب» مصابة باإليدز
أن لمكافحة مرض اإليدز جمعية المصرية ال، أفادت 2018وفي اآلونة األخيرة، في يناير  841.في مستشفى بالقاهرة اإليدزب

ً مريض ، في «اإليدزبما إن كشف عن إصابته الجراح تم إبعاده من قبل »إلى عملية جراحية لتجنب بتر ساقه كان بحاجة  ا
األشخاص إن رفض معالجة  842اإليدز.عن وضعه مع فيروس كشف  ماعالج شخص آخر بعدرفض جراح أسنان حين أن 

ً ، أو اإليدزالذين يعانون من  الحق في عدم التمييز على أساس الوضع لكل من إلى انتهاك يرقى ، غير كاف  منحهم عالجا
 843.الصحي والحق في الصحة

لحصول على خدمات الرعاية أثناء سعيهم للمعاملة تمييزية أخرى  اإليدزاألفراد المصابين بتعرض إلى أيضاً تشير األبحاث 
الجمعية المصرية للدراسات األشخاص الذين تمت مقابلتهم في دراسة ف. الصحية، بما في ذلك خرق السرية والمضايقة

األطباء قيام قيهم الرعاية الصحية، بما في ذلك تلاشتكوا من غياب الخصوصية لدى  2013عام السكانية والصحة اإلنجابية 
في المصابات المشاركات إحدى  844.«يبلغونيأبلغوا زوجتي قبل أن . هنا ال توجد سرية»: دون موافقتهمبإخبار شركائهم 

قائلين  حامل،حين وجدوا أنها ممرضة الطبيب وال« توبيخ»تعرضت لـأوضحت أنه  2016لمجلس سكان القاهرة عام دراسة 
 845.«وتقتال نفسيكما ايجب أن تذهب ثالثة؛مشكلة تنجبان لماذا ، مشكلة وزوجك مشكلةأنت »: لها

 ,antiretrovial drugsة )الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك األدوية المضادة للفيروسات القهقرييعتبر 
ART)ومع ذلك، أفادت منظمة الصحة . أن يعيشوا حياة صحيةمن  اإليدزالمصابين بتمكين األشخاص ل ، مسألة حاسمة

كبلد ، حيث صنفتها تحقيق تغطية عالية للعالج بمضادات الفيروسات القهقريةلتكافح ما تزال أن مصر  2013العالمية عام 
حالة توفر العالج بمضادات في  846.«الشاملتوافر الللوصول إلى هدف هناك حاجة لدعم كبير : محددالزمني وراء الجدول ال»

لمنحهم العالج بعد المستشفيات  رفضاعتبار لكرامتهم، ومع الفيروسات القهقرية، أفاد بعض األفراد بأنهم يعالجون دون 
أن  اإليدزفي إحدى الحاالت، أوضحت إحدى النساء لبرنامج األمم المتحدة المشترك المعني ب 847اإليدز.الكشف عن وضع 

أصيبت نتيجة بالعالج؛ وأي ، لكنها لم تتصل بها لتقديم اإليدزبوكانت على معرفة بإصابتها اختباراً لها وزارة الصحة أجرت 
 .848تبلغ سنتينقبل أن  توتوفي اإليدزبابنتها 

                                                 
 .818الهامش انظر أعاله،  837
 .15، الجمعية المصرية للدراسات السكانية والصحة اإلنجابية، ص817الهامش انظر أعاله،  838
 .15المرجع السابق، ص 839
 .818الهامش انظر أعاله،  840
841, 31 August 2011, available at: IRINpositive people battle health service discrimination”, -IRIN, “HIV 

http://www.irinnews.org/news/2011/08/31/hiv-positive-people-battle-health-service-discrimination. 
842, 7 January 2018, The Arab Weeklye increase”, Megahid, A., “Stigma exacerbates Egypt’s HIV incidenc 

available at: https://thearabweekly.com/stigma-exacerbates-egypts-hiv-incidence-increase. 
84368, available at: -2007, pp. 63Legal Aspects of HIV/AIDs: A Guide for Policy and Law Reform, World Bank,  

http://siteresources.worldbank.org/INTHIVAIDS/Resources/375798-
1103037153392/LegalAspectsOfHIVAIDS.pdf. 

 .34المرجع السابق، ص 844
 .20، ص835الهامش انظر أعاله،  845
8462013, p. 39, available at: Global Update on HIV Treatment 2013: Results, Impact and Opportunities, WHO,  

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/85326/1/9789241505734_eng.pdf?ua=1. 
 .818الهامش انظر أعاله،  847
 .38، صUNAids، 817الهامش انظر أعاله،  848
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العمل
اسة أجراها برنامج األمم ، أشارت در2012في عام . التمييز والمواقف التمييزية في مكان العملتفشي تشير البحوث إلى 

مع شخص مصاب باالرتياح للعمل أن نصف من أجريت معهم مقابالت قالوا إنهم لن يشعروا  اإليدزالمتحدة المشترك المعني ب
% من الرجال 12أن  2013عام  كشفت دراسة الجمعية المصرية للدراسات السكانية والصحة اإلنجابيةكما  849اإليدز.ب
أرباب فرص عمل نتيجة تمييز من قبل أنهم لم يحصلوا على وظائف أو كات في الدراسة يعتقدون % من النساء المشار25و

بعدما  اضطرر إلى ترك وظيفتهذكر أنه أحد األشخاص الذين تمت مقابلتهم  850اإليدز.وضع على أساس  ءزمالالالعمل أو 
 851إصابته.صل من العمل بعد الكشف عن ف  وذكر آخر أنه أ رِسل بعيداً عن وظيفته إصابته، فيما  كشف عن وضع

يعلن فيها عن وضع اإلصابة قبل الطعن في يرفع دعوى قضائية المفصول بسبب إصابته أن الشخص على وبالنظر إلى أن 
ً ما يحدث  قرر ، 2016قضائية عام  أعاله، في دعوىوكما ورد  852.دون عقابالفصل، فإن هذا النوع من السلوك غالبا

بعد تأييد القرار ورغم . يستند إلى أرضية غير قانونيةوأن الفصل غير مشروع  اإليدزالقاضي أن إقالة موظف بسبب 
 853.الدعوىاالستئناف، رفض صاحب العمل إعادة توظيف صاحب 

اإلسكان
% من الرجال المشاركين في 20أن  2013الجمعية المصرية للدراسات السكانية والصحة اإلنجابية عام وجدت دراسة كما 

أن السبب مع اإلشارة إلى استئجار سكن، لم يتكمنوا من % من النساء أجبروا على تغيير مكان إقامتهم أو 21الدراسة و
التي طالت المشاكل عن امرأة شاركت في الدراسة  وقد شرحت 854اإليدز.كشفهم عن إصابتهم بفيروس الرئيسي في ذلك هو 
إلخفاء حيث لم يبادر أفراد أسرتها لفعل أي شيء فيروس نقص المناعة المكتسبة، ها اإلصابة بعد اكتشافوضعها المعيشي 

 855يدز.اإلمع أطفالها بسبب الوصمة المرتبطة بأهلها خوفهم من العدوى؛ وفي نهاية المطاف، أ جبرت على الخروج من منزل 

خاتمة
في مصر، وقد ارتفع هذا العدد بشكل مطرد خالل العشرين  اإليدزشخص مصاب ب 12,000-11,000هناك ما يقرب من 

يعني أن األفراد يخافون من الكشف وهو في مصر،  اإليدزالمصابين بهناك مستويات عالية من الوصمة ضد . سنة الماضية
الرعاية الصحية االستبعاد من ذلك، بما في ذلك في حال فعلوا االستبعاد  الخاص بهم لآلخرين ويواجهون اإليدزعن وضع 

ال يوفر اإلطار القانوني المصري حماية كافية لألفراد من التمييز على أساس الوضع الصحي، بما في ذلك . والعمل والسكن
 بسبب حالته الصحية.من غير القانوني فصل شخص من العمل  أنبالمحاكم مؤخراً رغم إقرار ، اإليدزوضع 

والهوية الجنسيةالميل الجنسي  من أساس على المساواة وعدم التمييز 3.8

كفالة الحقوق المعترف فيها » ، يتعين على مصرالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من (1)2بموجب المادة 
بكفالة وينشأ نفس االلتزام  856.«غير ذلك من األسباب»س بما في ذلك على أسا، «دون أي تمييز)...( لجميع األفراد في العهد 

( من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية 2)2التمتع بالحقوق المنصوص عليها في العهد دون تمييز بموجب المادة 
المدنية والسياسية، يتعين من العهد الدولي الخاص بالحقوق  26باإلضافة إلى ذلك، بموجب المادة  857.واالجتماعية والثقافية

 858.«ألي سببحماية فعالة من التمييز على السواء لجميع األشخاص أن يكفل أن يحظر القانون أي تمييز و»

  

                                                 
 .20السابق، صالمرجع  849
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 .34المرجع السابق، ص 851
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855, 27 January 2017, AllAfricaZaki, M., “Egyptian Women With HIV Hide From Social Stigma in Silence”,  

available at: https://allafrica.com/stories/201701270695.html. 
 .(1)2العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 856
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 .26العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 858
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مصر في المساواة وعدم التمييز تحّدي :حاضرا ً زال ما ماض  

تنفيذي ملخص  حاضرا ًزالماماض  
مقدمة   حاضرا ًزالماماض

بالمساواة المتعلق القانوني اإلطار  حاضرا ًزالماماض   
المساواة وعدم التمييز أنماط حاضرا ًزالماماض

التوصيات حاضرا ًزالماماض
حاضرا ًزالماماض

غير ذلك من »يندرجان ضمن فئة  الميل الجنسي والهوية الجنسيةذكرت لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أن 
القانوني بأن حظر التمييز اجتهادها قضت لجنة حقوق اإلنسان في كما  859.(2)2في المادة بالمعنى المقصود « األسباب

كما رأت لجنة حقوق اإلنسان أن القوانين التي  860.يمتد إلى التمييز على أساس الميول الجنسية 26( و1)2 تينبموجب الماد
يجوز بموجبه الحقوق المدنية والسياسية، والذي ال من العهد الدولي الخاص ب 17تجرم السلوك الجنسي المثلي مخالفة للمادة 

أو مراسالته، وال ألي شؤون أسرته أو بيته ته أو افي خصوصيلتدخل تعسفي أو غير قانوني على نحو »أي شخص تعريض 
 861.«سمعته وأشرفه قانونية تمس غير حمالت 

المؤسسة الدولية للمثليين والمثليات المنظمات الدولية مثل . في مصر مجتمع الميمال توجد بيانات رسمية متاحة حول حجم 
على « المعلومات»، مشيرة إلى ندرة خرائطهامصر في ال تشمل «( المؤسسة الدولية)»والعابرين والمزدوجين والمتحولين 

ال  مجتمع الميمدلة إلى أن ندرة المعلومات تعود جزئياً إلى حقيقة أن أعضاء تشير األو 862.السبب الرئيسي وراء ذلكأنها 
أحد يذكر كما : عائالتهمعن حتى حيث يخفون ذلك  ،تهم الجنسيةاالجنسية أو هوي ميولهم يشعرون بالقدرة على الكشف عن

 863«.ال يعيشون حياتهمو خوفحالة فهم يعيشون في  – عائالتهملم يخبروا المثليين في مصر معظم »األفراد، 

المواقف الثقافية
إلى  ،المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، ومصادر وسائل اإلعالم واألبحاث األكاديميةاألدلة المتوفرة لدى تشير 

وجدت دراسة أجراها مركز بيو لألبحاث عام . في مصر أفراد مجتمع الميموجود مستويات عالية من الوصمة والتمييز ضد 
وصفت منظمة الشفافية الدولية  864.أن يقبل المثلية الجنسية مجتمعله ال يجوز ل% من المشاركين يعتقدون أن95أن  2013

ترتبط هذه الوصمة ارتباطاً وثيقاً بالمفاهيم  865.«كوكب األرضمعاداةً لمجتمع الميم على واحدة من أكثر الدول »مصر بأنها 
التقليدية يتخطون األعراف لرجال الذين تضفي الشرعية على معاقبة ونبذ اولة، والتي لجنس والرجحول ااالجتماعية التقليدية 

 مؤسسة الحقوق المتساويةحين لم يتمكن في  866.هويتهم الجنسيةيغيرون في عالقات جنسية مع رجال آخرين أو وينخرطون 
يرجع جزئياً إلى المستويات ألمر الذي افي مصر،  أفراد مجتمع الميمشهادة مباشرة عن تجارب مجتمع  ةمن الحصول على أي

التي كانت عمها،  ةأن ابنلباحثي المؤسسة امرأة واحدة شرحت ية، انالمرتفعة للوصمة التي تواجهها األقليات الجنسية والجنس
 867.ا أنها مثليةن اكتشفأللضرب من قبل والديها بعد  تتعرضعاماً،  22تبلغ من العمر 

 ً العتقال أوسع كجزء من جهد حكومي » 2013في مصر منذ  مجتمع الميمهناك حملة قمع ضد للمؤسسة الدولية، ووفقا
تلعب وسائل اإلعالم دوراً هاماً في تأجيج  868.«ومضايقة المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق اإلنسان والصحفيين

عند مناقشة اعتقال أشخاص مثليين، مشيرة إلى التشنيع ديدة ، وذلك باستخدام لغة شمجتمع الميموصمة العار والتحيز ضد 
ً »ـكالرجال المثليين  ً « مخنثات»مصطلحات مثل ومستخدمة « منحرفين جنسيا  869.لوصف المتحوالت جنسيا

شخصاً فيما  65، عندما تم اعتقال 2017في سبتمبر  توقع ةأعقاب حادثفي الجنسي والتحويل هاب المثلية ر  خطاب  ازداد
علم قوس  ةحادث»من أآلن بـليلى )يشار إليها مشروع لفرقة اللبنانية حفل موسيقي لأعالم قوس قزح أثناء برفع  يتعلق

                                                 
 .32، الفقرة واالجتماعية والثقافيةلجنة الحقوق االقتصادية ، 543الهامش انظر أعاله،  859
860, Communication No. 941/2000, UN Doc. CCPR/C/78/D/941/2000, 2003, Para 10.4.Young v Australia HRC,  
 .8.6الفقرة المرجع السابق،  861
862Trans Legal Mapping Report International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA),  

2017: Recognition before the law, 2017, p. 18, available at: 
https://www.ilga.org/downloads/ILGA_Trans_Legal_Mapping_Report_2017_ENG.pdf. 

863Public Radio , J., “In much of the Middle East, it's getting more dangerous to be gay”, Wirtschafter 
International, 30 August 2016, available at: https://www.pri.org/stories/2016-08-30/much-middle-east-its-getting-

more-dangerous-be-gay. 
8642013, p. 3, available at: l Divide on Homosexuality, The GlobaPew Research Center,  

http://www.pewglobal.org/2013/06/04/the-global-divide-on-homosexuality/. 
865Sponsored Homophobia: A World Survey of Sexual Orientation Laws: Criminalisation, Protection -StateILGA,  

and Recognition, 2017, p. 8, available at: 
https://ilga.org/downloads/2017/ILGA_State_Sponsored_Homophobia_2017_WEB.pdf. 

866Information provided to the Equal Rights Trust by an Egyptian human rights defender, 9 July 2018.  
 .40مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية د 867
 .86، ص865الهامش انظر أعاله،  868
869EIPR,   ،متاح على: 47و 44، ص2017 المصيدة: عقاب االختالف الجنسي في مصر،المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ،

https://eipr.org/sites/default/files/reports/pdf/the_trap-ar.pdf. 
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في ، المغني الرئيسي سنوالفنان حامد منع تم  صحيفة لوس أنجلوس تايمز، بعد فترة قصيرة من الحفلبحسب  870.(«قزح
 وسائل اإلعالمشرعت علم قوس قزح،  ةوفي أعقاب حادث 871.ميوله الجنسيةإلى البالد بسبب من الدخول مرة أخرى لفرقة، ا

وسائل اإلعالم السلطات إلى  فيما دعت، «في مصرأفراد مجتمع الميم حملة كراهية ضد »بـن ووالزعماء الدينيوالسياسيون 
جريمة » اح بأنهعلم قوس قز ةاألزهر حادث وكيل، وصف 2017سبتمبر  25في  872.«لشذوذ الجنسي في مصرل وضع حد»

أعقب ذلك بفترة وجيزة بيان من  873.«السوية اإلنسانيةواألعراف السماوية الشرائع على اعتداء »وأنها  «ةإرهاب أخالقي
 874.«ضد اإلسالم والمسيحية ةالجنس ةمثليال»يزعم أن  2017أيلول عام  27عضو المجلس القومي لحقوق اإلنسان في 

اإلطار القانوني والسياسي
س كأس« الهوية الجنسية»أو « الميول الجنسية»صريح من الدستور بشكل  53ال تشمل ضمانة عدم التمييز بموجب المادة 

وفقاً للمعايير القانونية الدولية،  53بموجب المادة « ألي سبب آخر»حظر التمييز ق رئ ومع ذلك، إذا ما . محظورة للتمييز
 تتمتع بالحماية.الصفات فإن هذه 

 من التمييز على أساس الميول الجنسية أو الهوية الجنسية.محدد قانون مصري يحمي األفراد بشكل ك ليس هنا

القوانين التمييزية
العالقات لكن المؤسسة الدولية أشارت إلى أن . بشكل صريح في مصرغير مجّرم نفس الجنس بين البالغين الجنسي مع النشاط 

محظورة بموجب قوانين الفسق ، المتصل بهمثل هذا النشاط، والتعبير ألن »اقع محظورة بحكم األمر الوالجنسية المثلية 
يجري وكما الحظ عدد من المكلفين بواليات في إطار اإلجراءات الخاصة باألمم المتحدة،  875.«الفحشاء والقوانين األخرىو

، فضالً عن الجنسية المتصورةأحكام هذه القوانين الستهداف األشخاص على أساس ميولهم الجنسية وهويتهم استخدام 
 876.والدفاع عن حقوق المثليينالدعم في يشاركون المدافعين عن حقوق اإلنسان الذين 

تستخدم بشكل »وهي  ،تم تفسيرها على أنها تحظر العالقات الجنسية المثليةيمن األحكام التي عدداً  قانون العقوباتيضم 
التي تعاقب التحريض على ارتكاب و مكرر، 269تشمل هذه األحكام المادة  877.«سجن المثليين في السنوات األخيرةحرفي ل

كل من فعل عالنية فعالً فاضحاً مخالً بالحياء »، التي تنص على أن 278شهر واحد، والمادة حبس لمدة تصل إلى بال« الفسق»
 .«يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة أو غرامة ال تتجاوز ثالثمائة جنيه

لتجريم األشخاص ( «قانون مكافحة الدعارة»)بشأن مكافحة الدعارة  1961لسنة  10أحكام القانون رقم  ت ستخدمكما 
ثالث سنوات على جرائم التحريض أقصاها عقوبة بالسجن  9تفرض المادة . نفس الجنسمع في سلوك جنسي المنخرطين 

إنفاذ سلطات من قبل السلطة القضائية و 9ادة بموجب الم« الفسق»مصطلح يتم تفسير . «االعتيادي»الفسق والفجور على 
ً : بشكل يعني العالقات المثليةالقانون  ، تم القبض 2017ومارس  2013للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، بين ديسمبر  وفقا
ً  232على  قانون مكافحة بأحكام  عمالً الخاصة، وذلك  الجنسيميولهم الجنسية أو  همبتهمة الفسق على أساس ممارسات شخصا

سنتين على إنتاج أو شراء مقاالت أو صور بالحبس لمدة ال تتجاوز من القانون عقوبة  178تفرض المادة و 878.الدعارة
 «.خادشة للحياء العام»

إن تطبيق . لتجريمهباستمرار ا تطبق األدلة إلى أنهتشير  المثلي،م صراحة السلوك الجنسي أن هذه األحكام ال تجرّ مع وهكذا، 
كما هو حال تفسير  –محمية حملها صفات األفعال مجموعة معينة تشترك في تقوم بهذه أي قانون لتجريم أفعال فقط عندما 

                                                 
 ، مجلس حقوق اإلنسان؛ وكذلك:239الهامش انظر أعاله،  870

Los Angeles Times, “Brutal crackdown has gay and transgender people asking: Is it time to leave?”, 19 October 
2017, Los Angeles Times, available at: http://www.latimes.com/world/middleeast/la-fg-egypt-gay-crackdown-
20171019-story.html; Eltahawy, M., “Why is Egypt so afraid of a rainbow flag?”, New York Times, 26 October 

2017, available at: https://www.nytimes.com/2017/10/26/opinion/egypt-gay-lgbt-rights.html؛ 
  ، منظمة العفو الدولية.239وانظر أيضاً الهامش 

 .Los Angeles Timesالمرجع السابق،  871
 .3، مجلس حقوق اإلنسان، ص239الهامش انظر أعاله،  872
 .المرجع السابق 873
 .المرجع السابق 874
 .27، ص865الهامش انظر أعاله،  875
 .5، مجلس حقوق اإلنسان، ص239الهامش انظر أعاله،  876
 .85المرجع السابق، ص 877
 .8، ص869الهامش انظر أعاله،  878
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مصر في المساواة وعدم التمييز تحّدي :حاضرا ً زال ما ماض  

تنفيذي ملخص  حاضرا ًزالماماض  
مقدمة   حاضرا ًزالماماض

بالمساواة المتعلق القانوني اإلطار  حاضرا ًزالماماض   
المساواة وعدم التمييز أنماط حاضرا ًزالماماض

التوصيات حاضرا ًزالماماض
حاضرا ًزالماماض

أعاله، ورد وكما . هو تمييز مباشر –بين بالغين المثلي لتجرم الموافقة على ممارسة الجنس « الفحش»أو « الفسق»أحكام 
اللتزامات الدولية لأن القوانين التي تجرم السلوك المثلي مخالفة  تونين ضد أسترالياقضية في  لجنة حقوق اإلنسانرأت 

وهذا هو الموقف الثابت آلليات حقوق اإلنسان التابعة لألمم  879.بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
الدول باستمرار في مالحظاتها الختامية إلى إلغاء القوانين التي لجنة حقوق اإلنسان تدعو كما  1994.880المتحدة منذ عام 

 881.تجرم السلوك المثلي

 التطورات األخيرة ومشاريع القوانين
، أصدر المجلس األعلى لإلعالم حظراً على ظهور 2017ليلى في سبتمبر مشروع في أعقاب حادثة علم قوس قزح في حفلة 

تعزز « إشارات»مرئية أو سمعية أو مقروءة، وكذلك حظر أعالم قوس قزح أو أي المثلية الجنسية في أي وسيلة إعالمية 
وعالوة على ذلك، قدم النائب رياض عبد الستار مشروع قانون لتجريم المثلية الجنسية إلى رئيس مجلس  882.المثلية الجنسية

ً  67النواب في البرلمان المصري، بعد جمع توقيعات  ه السيد عبد الستار أنل إعالم قول ونقلت وسائ 883.في البرلمان عضوا
ن أشد خطراً على المجتمع م»التدخل لوضع حد لالنحراف األخالقي، وأن المثلية الجنسية في مصر من واجب المشرع 

ً  885بشكل صريح،في مصر المثلي مشروع القانون المقترح النشاط الجنسي وألول مرة يجّرم  884.«العنف واإلرهاب  مشيرا
 :«ضرورة التمسك باألسرة والمدرسة والدين»إلى 

يقصد بالمثليين في هذا القانون، كل عالقة جنسية بين متحدي النوع )ذكران أو أكثر( أو )أنثيين . 1
 .أو أكثر(

كل شخصين أو أكثر، سواء ذكور أو إناث، يمارسن العالقة الجنسية الشاذة فيما بينهما أو فيما . 2
ام أو خاص يعاقب كل منهم بالحبس مدة ال تقل عن سنة وال تزيد عن ثالث بينهم، في أي مكان ع

 .سنوات

(…) 

 .يحظر حمل أي إشارة أو رمز للمثليين، كما يحظر صناعته أو بيعه أو تسويقه أو الدعاية له. 5

(…) 

 886االنتشار.تكون العقوبة في المواد السابقة مقترنة بالنشر في صحيفتين يوميتين واسعتي . 7

ً وللقلق  ةمثيرمسألة تجريم األفعال الجنسية المثلية  يعتبروكما ذكر أعاله،  ً  انتهاكا اللتزامات مصر بموجب القانون  واضحا
بموجب القانون في وسائل من مسودة القانون بكشف هوية األشخاص المعاقبين  7المادة إن اقتراح  887.الدولي لحقوق اإلنسان

 جهات حكومية وغير حكومية، كما هو موضح أدناه.الذي قد تمارسه ضدهم اإلعالم مصدر قلق إضافي، نظراً لخطر العنف 

في النواب من قبل عدد من إلى البرلمان المصري مشروع قانون لتعديل قانون مكافحة الدعارة تم تقديم عالوة على ذلك، 
االعتيادي الفجور الفسق وشروع القانون تعديالت تهدف إلى زيادة العقوبة والغرامات على جرائم يتضمن م. 2017أكتوبر 

                                                 
879Communication No. 488/1992, UN Doc. CCPR/C/50/D/488/1992, 1994, Para 8.6., Toonen v AustraliaHRC,   
880, Born Free and Equal: Sexual Orientation and Gender Identity in International Human Rights LawOHCHR,  

2012, p. 30, available at: https://www.ohchr.org/Documents/Publications/BornFreeAndEqualLowRes.pdf. 
، UN Doc. CCPR/C/GMB/CO/2، المالحظات الختامية الصادرة بشأن غامبيا في غياب تقريرها الدوري الثانيانظر مثالً مجلس حقوق اإلنسان،  881
 .UN Doc، الرابع للجزائرالمالحظات الختامية بشأن التقرير الدوري ؛ اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان، 12-11، الفقرات2018أغسطس  30

CCPR/C/DZA/CO/4 ،17  20-19، الفقرات 2018أغسطس. 
 .4، مجلس حقوق اإلنسان، ص239الهامش انظر أعاله،  882
 ، منظمة العفو الدولية.239؛ انظر أيضاً أعاله، الهامش 4-5، صالمرجع السابق 883
، متاح على: 2017أكتوبر  25، العرب اليوم، «سنوات 5لـ 3السجن من  ‘..الجنسية ةالمثلي’ ننشر مشروع قانون تجريم»العرب اليوم،  884

https://www.arabyoum.com/egypt/1290947/سنوات-5لـ-3-من-السجن-الجنسية-المثلية-تجريم-قانون-مشروع-ننشر. 
 ، منظمة العفو الدولية.239الهامش انظر أعاله،  885
 .884الهامش انظر أعاله،  886
 .8.2، الفقرة 879انظر على سبيل المثال الهامش أعاله  887
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ً  888.والتحريض على الفجور من سنة إلى لمدة الحبس سيزيد الحد األدنى فإن  لمذكرة تفسيرية لمشروع القانون المقترح ووفقا
 البيان التالي:أيضاً  وتشمل المذكرة التفسيرية 889.المدة القصوى من ثالث إلى خمس سنواتستزيد سنتين، في حين 

غير ذات صلة الدعوات بينما يدعو الناس إلى احترام الحريات الشخصية، نجد أن مثل هذه 
بل ال بد من احتياجاته الجنسية،  تلبيةبمجتمعنا. بالنسبة لنا، ال يتمتع الفرد بحرية مطلقة من حيث 

أال ذه الحرية. يجب أن تخدم هذه الحدود التأكيد على حد من مثل هتحدود دينية وقانونية وجود 
 890الحريات الشخصية قواعد الطبيعة أو الكرامة اإلنسانية.تنتهك 

بما في ذلك فريق األمم المتحدة العامل  –من المكلفين بواليات في إطار اإلجراءات الخاصة لألمم المتحدة لقد عبر عدد 
والتعبير والخبير المستقل المعني بالحماية من العنف  ،اص المعني بحرية الرأيالمعني باالحتجاز التعسفي، والمقرر الخ

الميل أن مؤكدين فيما يتعلق بهذه القوانين، « قلقهم الجدي»عن  –والتمييز على أساس الميول الجنسية والهوية الجنسانية 
 891.القانون الدوليالمعترف بها للتمييز بموجب األسس هما من  الجنسي والهوية الجنسية

العنف التمييزي
عنف تمييزي ضدّ المثليين في مصر، بما في ذلك عدد من جرائم قتل رجال حدوث حاالت عدد من التقارير اإلعالمية أفادت 
، ق تل مواطن إيطالي على يد مصري في مدينة نصر، حيث وصفت وسائل اإلعالم الضحية بأنه 2014في عام  892ن.مثليي

حقائق مماثلة بتم اإلبالغ عن أربع جرائم قتل كما  893.«الفاحشةعتاد على استدراج الشباب لممارسة ا»و« منحرف جنسياً »
 2016.894في عام 

أحاطوا بها عشرات الرجال  أنت وأفادت إحدى المتحوال. عنف ضد أشخاص متحولين جنسياً حاالت تقارير أفادت كانت 
في السنوات األخيرة و 895.ثم مرة أخرى على أيدي قوات أمن الدولة بعد ذلك بعامين ،2009مظهرها عام بسبب وضربوها 
ً الضوء على تقارير أخرى سلطت   896.الشرطةعناصر شرطة وضربهم من قبل الإلى مراكز  حاالت نقل المتحولين جنسيا

ألسباب تمييزية االحتجاز والتعذيب وسوء المعاملة
العقد ألسباب تمييزية تعرض لها رجال مثليون طوال اعتقال واحتجاز وسوء معاملة  عن حاالتتقارير متواترة أيضاً هناك 

، طلبت لجنة مناهضة التعذيب من مصر تقديم معلومات إلى اللجنة فيما يتعلق بحالة مجموعة من 2010في عام . الماضي
وقد ، الدعارةمن قانون مكافحة  9لمادة بتهمة الفسق بموجب ا 2008ويناير  2007الرجال تم اعتقالهم في الفترة بين أكتوبر 

 897.المستشفياتبالسالسل في أسرة  متقييدهكما تم دون موافقتهم،  إيدزتعرض بعضهم إلى فحص شرجي قسري، واختبارات 
تم اعتقالهم رجال  10، أبلغ فريق األمم المتحدة العامل المعني باالحتجاز التعسفي بتفاصيل حالة أخرى شملت 2011في عام 

بعد أن اعترف الرجال، تم احتجازهم  898خدش الحياء العام؛بتهم  القاهرةفي  العجوزةحي في شقة في  2009يناير  2في 
خالل هذه الفترة لفحوصات شرج قسرية تعرضوا في مجمع التحرير وسط القاهرة، واآلداب يوماً في قسم شرطة  15لمدة 

 899.من قبل هيئة الطب الشرعي

                                                 
 .4، مجلس حقوق اإلنسان، ص239الهامش انظر أعاله،  888
 .المرجع السابق 889
 .المرجع السابق 890
 .6، مجلس حقوق اإلنسان، ص239الهامش انظر أعاله،  891
 .50، ص869الهامش انظر أعاله،  892
 .المرجع السابق 893
 .51المرجع السابق، ص 894
895, 30 May 2017, available at: Foreign AffairsNader, A., “The Suffering of Egypt’s Transgender Community”,  

https://www.foreignaffairs.com/articles/egypt/2017-05-30/suffering-egypts-transgender-community. 
896, 9 June 2015, available The Guardianender in Egypt”, Magid, P., “Beatings, abuse and blame: being transg 

at: https://www.theguardian.com/world/2015/jun/09/egypt-transgender-community. 
 .51، الفقرة 2010، لجنة مناهضة التعذيب 97الهامش انظر أعاله،  897
 UN Doc. A/HRC/16/47/Add.1 ،2، )مصر( 25/2009باالحتجاز التعسفي، الرأي رقم تقرير الفريق العامل المعني مجلس حقوق اإلنسان،  898

 .6، الفقرة 2011مارس 
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رجالً في  26إلقاء القبض على ت أنباء عن ورد ،البحرحمام قضية عرفت باسم ، 2014وفي إحدى المناسبات في عام 
المبادرة أجرت  900.لفحوصات شرج قسرية في مخفر شرطة األزبكيةعليهم لفظياً وبدنياً ومن ثم إخضاعهم العتداء واالقاهرة 

 االعتقال: ية المعاملة أثناءكيفأحدهم شرح وفي هذه القضية، المتهمين مقابالت مع بعض الرجال للحقوق الشخصية المصرية 

 10في السجن سنقضي رجااًل. قالوا لنا شواذ ولسنا كانوا يهينوننا نهارًا ولياًل، يقولون لنا إننا 
ا نخلع نجعلونيفي غرف منفصلة، وويقفلون علينا سنوات. كانوا يوقظوننا في السادسة صباحاً، 

. بعد أربعة أيام، أحلنا إلى النيابة. كان المدعي ويضربوننا ،تكييفويشغلون المالبسنا في البرد، 
وصورتنا بدون علمنا. كان دخلت العام متعاطفاً للغاية وعاملنا بشكل جيد، لكن وسائل اإلعالم 

محامين عائالتنا استدعت ، وفي وقت الحق الجلسات معنايحضرون حقوقيون هناك محامون 
من قبل هيئة الطب أن يتم فحصنا  تاحتجازنا ألربعة أيام أخرى، وطلبت النيابة آخرين. جدد

 901.جولة ثانية من الضرب والشتائموجدنا بانتظارنا  الشرعي. عندما عدنا إلى مركز الشرطة

 22مشروع ليلة يوم  في حفلةقوس قزح بين الجمهور بعد رفع علم كما ذكر أعاله، ألقي القبض على عدد من األشخاص 
ً . 2017سبتمبر  المصرية من قبل عدد من المكلفين بواليات في إطار اإلجراءات الخاصة الحكومة لبالغ مقدم إلى  ووفقا

بما في ذلك فريق األمم المتحدة العامل المعني باالحتجاز التعسفي والخبير المستقل المعني بالحماية من العنف  ،لألمم المتحدة
اعتقالهم في الفترة ما وشخصاً  70 ه ألقي القبض علىالتقارير أنتفيد أساس الميول الجنسية والهوية الجنسانية،  والتمييز على

أشار البالغ وقد  902.أمر المدعي العام نيابة األمن القومي العليا للتحقيق في الحادثدما بع 2017أكتوبر  25سبتمبر و 22بين 
رم التمثيل القانوني خالل مرحلة التحقيق، يحصلوا على حق كبيراً من المدعى عليهم لم عدداً  إلى أن الوصول من وبعضهم ح 

أماكن تواجد تقارير أن الشرطة حجبت تفاصيل أوردت خالل جلسات االستماع األولى لقضيتهم؛ وعالوة على ذلك، إلى محام  
 903.تقلين تعرضوا لفحوصات شرج قسريةوعائالتهم، وأن بعض المع هممحاميعن بعض المحتجزين 

أفراد مجتمع الميم. العديد من آليات األمم المتحدة على الطابع التمييزي ألعمال االعتقال والتعذيب وسوء المعاملة ضد  تعلق
لهوية أن اعتقال واحتجاز األفراد بتهم تتعلق بالميل الجنسي واذكرت المفوضية السامية لحقوق اإلنسان، على سبيل المثال، 

حظر التعذيب وسوء المعاملة بموجب تنتهك ممارسة الفحوص الشرجية القسرية كما أن  904.وتعسفي يتمييزفعل الجنسية 
، ذكر مقرر األمم المتحدة الخاص 2016في عام : العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ولجنة مناهضة التعذيب

ممارسة ]هي[  الحصول على دليل مادي على المثلية الجنسيةبدف الرضائية  الفحوص الشرجية غير»المعني بالتعذيب أن 
 ً ً من قبل الخبير المستقل لألمم تم التأكيد على ذلك  905.«إلى حد التعذيب أو سوء المعاملةترقى و ال قيمة لها طبيا مؤخرا

الذي أشار في تقريره في مايو ونسانية، المتحدة المعني بالحماية من العنف والتمييز على أساس الميول الجنسية والهوية الج
سوء ترقى إلى مستوى التعذيب أو »القسرية  إلى مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة إلى أن فحوص الشرج 2018
ً « المعاملة فريق األمم المتحدة العامل المعني باالحتجاز بيّن ، 2011في عام و 906.الممارسةالدول لهذه إلى حظر داعيا
قسرية تنتهك الحظر المفروض على التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو الالإنسانية ال شرجالفحوص »أن التعسفي 
 907.في مصر« التمييزتزيد » اوأنه «أو المهينة

وكالء الدولةتصيّد 
المديرية العامة لحماية اآلداب، وهي فرع التي تقوم بها « التصيدممارسات »الضوء على بتسليط المبادرة المصرية قامت 

 2013من قانون مكافحة الدعارة بين عامي « الفسق»شخص اعتقلوا بموجب أحكام  232بين من ف: من وزارة الداخلية

                                                 
المبادرة المصرية تطالب الحكومة بالتوقف عن تعقب األشخاص على خلفية ممارساتهم الشخصية ورد اعتبار »المبادرة المصرية للحقوق الشخصية،  900

-المصرية-المبادرة/https://eipr.org/press/2015/01 ، متاح على:2015كانون الثاني  14، المبادرة المصرية، «‘حمام البحر’المتهمين في قضية 
 .30، ص869؛ انظر أيضاً، الهامش ورد-الشخصية-ممارساتهم-خلفية-على-شخاصاأل-تعقب-عن-بالتوقف-الحكومة-تطالب

 .20المبادرة المصرية، صالمرجع السابق،  901
 .2، مجلس حقوق اإلنسان، ص239الهامش انظر أعاله،  902
 .المرجع السابق 903
 ، وهويتهم الجنسانيةالتمييز والعنف ضد األفراد على أساس ميلهم الجنسي مجلس حقوق اإلنسان،  904

UN Doc. A/HRC/29/23 ،2015 43، الفقرة. 
 UN، المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينةتقرير مجلس حقوق اإلنسان،  905

Doc. A/HRC/31/57 ،2016 السابقالمرجع ؛ انظر أيضاً: 10، الفقرة. 
 .UN Doc، ةبالحماية من العنف والتمييز القائمين على أساس الميل الجنسي والهوية الجنساني المعنيتقرير الخبير المستقل  مجلس حقوق اإلنسان، 906

A/HRC/38/43 ،2018 100و 29، الفقرتان. 
 .28، الفقرة 898الهامش انظر أعاله،  907
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 908،للمواعدةمواقع وتطبيقات لالحتجاز من قبل ضباط الشرطة باستخدام حسابات وهمية على منهم  129تعرض ، 2017و
 ً ً  909.بشكل خاص مع استهداف المتحولين جنسيا حالة  25لـيقدم تقرير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تحليالً قانونيا

مع المتهمين وأولياء أمورهم ومحاميهم المتخصصين في مثل هذه وهو يشمل مقابالت بهذه الطريقة، تم اعتقالهم ألشخاص 
ً لمن أجريت معهم المقابالت،  910.الحاالت وسائل التواصل االجتماعي عبر كافية المعلومات كانت الشرطة تجمع الطبقا

ً التصيد تستهدف وجد التقرير أن ممارسة  911.ثم اعتقالهمومن الرجال ثم ترتب لاللتقاء بومواقع الدردشة،  النساء أيضا
ً المتحوالت  المتنكرين من أجل شرطة المع وواقيات ذكرية لاللتقاء بس نسائية إحضار مال مطلب منهي  الذين غالبا ما و، جنسيا

مماثلة في الماضي، دعاوى عندما ط لب منها الرد على . لم ترد مصر بعد على هذه االدعاءاتو 912.اتخاذها دليالً فيما بعد
 913.«النظام العامحفظ من أجل »أكدت الحكومة أن االعتقاالت كانت قانونية وأجريت 

ً  مجتمع الميملعمل الشرطة السري بهدف تصيد أبناء هذا االستخدام يعد  حقوق لعدد من ال تمييزياً بشكل مباشر في مصر انتهاكا
ذكرت لجنة حقوق اإلنسان أن االعتقال أو االحتجاز على أسس تمييزية . الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يحميها العهدالتي 

نص على حظر التي تمن العهد  9للمادة خرق بالتالي هو و 914المبدأ تعسفي،وأنه بن العهد، م 26أو  3( أو 1)2للمادة انتهاك 
ً انتهاكالتصيد يمثل وعالوة على ذلك، فإن استخدام . االعتقال واالحتجاز التعسفيين ً تمييزي ا حمي ، والتي تمن العهد 17للمادة  ا

؛ وقد وجدت لجنة حقوق «كنهم أو مراسالتهماأو مستهم امن التدخل التعسفي أو غير القانوني في خصوصي»األشخاص 
 915.بموجب هذا الحكممغطى بين البالغين بالتراضي الذي يتم اإلنسان أن النشاط الجنسي 

االعتراف وتصحيح الهوية الجنسية
سي والهوية الميل الجناللتزامات الدول الدولية بحقوق اإلنسان من حيث صلتها بمرجعي تؤكد مبادئ يوغياكارتا، وهي إعالن 

وأن على الدول اتخاذ جميع الخطوات لالعتراف  ،، أن لكل شخص الحق في االعتراف القانوني كشخص أمام القانونالجنسية
كما تنص المبادئ على أن لكل شخص الحق في التمتع بأعلى مستوى  916.نفسهبالهوية الجنسية التي يحددها الشخص بقانوناً 

لذين يسعون المعالجة بالنسبة لمن الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه دون تمييز، وأن الدول ملزمة بتسهيل الوصول إلى 
 917.بتصحيح نوعهم االجتماعيفيما يتعلق أجسادهم إلجراء تعديالت على 

عمليات »بـ منها على األطباء القيام 43المادة تحظر جديدة، الئحة آداب  مصرالعامة ألطباء نقابة ال، أصدرت 2013عام 
ة بنقاب« اللجنة المختصة»حيث يتم الحصول على اإلذن من « الجنسعمليات تصحيح »بـ لكنها تسمح« الجنستغيير 
 919.ال تقل عن عامين نفسي وهرمونيعالج فترة بعد « عمليات التصحيح»تتم على أن أيضاً  43تنص المادة  918.األطباء

وهو أمر صعب جراحية، قبل أن يتمكن الفرد من الحصول على عملية اللجنة المختصة تصاريح رسمية ينبغي أن تصدر 
مسؤولة عن  منشأة بموجب الدستور« علمية مستقلةهيئة »وهي اللجنة ممثل من األزهر، بشكل خاص ألن أحد أعضاء 

ً  920.«واللغة العربية في مصر والعالم الدينالدعوة ونشر علوم » ، لم تجتمع اللجنة 2017فورين أفيرز في مايو للتقرير  وفقا
أن مستشفى جامعة المتحوالت أفادت إحدى وقد  921يحضر في أية مرة.حوالي خمس سنوات ألن عضو األزهر لم منذ 

                                                 
 .12، ص869الهامش انظر أعاله،  908
 .11المرجع السابق، ص 909
 .10المرجع السابق، ص 910
 .12المرجع السابق، ص 911
 .13المرجع السابق، ص 912
 .Para 17 ,898الهامش انظر أعاله،  913
 .CCPR/C/GC/35, UN Doc، (شخصه على األمان وفى الحرية في الفرد حق) 9المادة  :35التعليق العام رقم اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان،  914

 .17، الفقرة 2014
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مصر في المساواة وعدم التمييز تحّدي :حاضرا ً زال ما ماض  

تنفيذي ملخص  حاضرا ًزالماماض  
مقدمة   حاضرا ًزالماماض

بالمساواة المتعلق القانوني اإلطار  حاضرا ًزالماماض   
المساواة وعدم التمييز أنماط حاضرا ًزالماماض

التوصيات حاضرا ًزالماماض
حاضرا ًزالماماض

عليهم التعامل معها طيلة ربانية وعاناة إرادة (، ويخبرهم أن المتصحيح الجنسيحرم المرضى من إجراء )جراحة »األزهر 
 922«.حياتهم

ً فقد أوضحت . الجنس لوصمة بالغةتصحيح ويتعرض األفراد الذين يخضعون لجراحة  فورين  اقابلته امرأة متحولة جنسيا
والدي، بة لبالنس»: ضمير المذكرباستخدام ناجحة أن والديها بقيا يتواصالن معها جنس أفيرز بعد خضوعها لعملية تصحيح 

 923.«فشل كبير بالنسبة لهأنا فاآلن أما . الذي يعول عليهكنت االبن المثالي، الرجل 

ً ومع أن باإلمكان من حيث المبدأ أن يغير  في غاية » ن ذلكأإلى التقارير تشير بعض ، هويته القوميةوثائق  المتحول جنسيا
مصر المستقلة مقابالت مؤسسة أجرت وقد  925«.شبه مستحيل» الجنسيةإن تغيير الهوية يقول آخرون فيما  924،«الصعوبة

، بما في ذلك محمد الجنسيةحاولوا الحصول على وثائق رسمية تعكس هويتهم ممن مع عدد من األشخاص المتحولين جنسياً 
 ً هويته تعكس قومية ة الذي تمكن من الحصول على بطاقة هوي )جيفارا( عالم، الذي ي قال إنه الشخص الوحيد المتحول جنسيا

 926.الجنسية

العمل
ً »أن حيث تدعي مجلة فورين أفيرز ، التوظيففي هائل لتمييز يتعرض المتحولون  بالنسبة للنساء  من المستحيل تقريبا

أنها أجبرت على ترك وظيفتها، تحدثت إلى المجلة أوضحت إحدى المتحوالت التي  927.«على وظيفة رلعثوالمتحوالت ا
من إنتاج بي بي سي فيلم وثائقي بريطاني ضاء وقد أ 928.«صارت تبدو عليهالتي الكشل لم يوافقوا على »بعض زمالئها ف
عمل بسبب العثور على ن الذين لم يتمكنوا من وعلى الصعوبات التي يواجهها المتحول 2014من عام  وثائقي مصريو

أنها لم تكن قادرة بي بي سي قابلتهم التي  المتحوالتأوضحت إحدى وقد  929.تبطة بهويتهم الجنسيةالوصمة االجتماعية المر
 :قتها القوميةبسبب صعوبات تغيير بطاوفق جنسها الحالي على العمل 

الناس عندما يستغرب فقط ببطاقات الهوية الرسمية. يعترف ال أستطيع العمل كفتاة ألن مجتمعنا 
 (…)؟ أعاني في العمل بسبب ذلك كنت أبدو هكذاإذا فتى نني أن أكون يرون هويتي. كيف يمك

 930.رزقي الحصول على وظيفة وكسبكي أتمكن من  يتوجب علي ]ارتداء مالبس الفتيان[

خاتمة
أبناء هذا المجتمع عالية من الوصم والتمييز ضد المستويات فيما الفي مصر،  مجتمع الميمال توجد بيانات موثوقة عن حجم 

المثلي حين أن النشاط الجنسي وفي . الجنسيةهويتهم أو  الجنسي همميلتعني أن أفراداً كثيرين غير قادرين على اإلفصاح عن 
التحريض على استخدام أحكام قانون العقوبات وقانون مكافحة الدعارة التي تحظر إال أنه يجري ، غير مجّرمبين البالغين 

تم اقتراح ، 2017في سبتمبر موسيقي قوس قزح في حفل علم رفع  ةوبعد حادث. الميممجتمع أبناء والفجور الستهداف الفسق 
 دانة دولية واسعة النطاق.مما استدعى إمشروع قانون لتجريم المثلية على رئيس مجلس النواب في البرلمان المصري، 

إجراء للتعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك وإخضاعهم لالعتقال التعسفي، تشير التقارير إلى تعرض أبناء مجتمع الميم 
استخدموا حسابات مزيفة على مواقع  رجال شرطةنتيجة تصيّد االت وقعت العديد من االعتقكما . فحوص شرجية قسرية

ً انتهاكاألمر الذي يشكل  ،مجتمع الميموتطبيقات المواعدة الستهداف أبناء  للحق في الخصوصية بموجب العهد الدولي الخاص  ا
جراحة تصحيح الحصول على ن جنسياً العديد من العقبات في ويواجه األشخاص المتحولكذلك . بالحقوق المدنية والسياسية

 . في حال نجحوا بذلكالجنس، ومن الصعب على األفراد تغيير جنسهم في وثائق هويتهم 
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 .المرجع السابق 923
 .المرجع السابق 924
 .896الهامش انظر أعاله،  925
926, 5 January 2018, available at: Egypt IndependentMahmoud, E., “Transgender in Egypt: the forbidden life”,  

https://www.egyptindependent.com/transgender-egypt-forbidden-life/. 
 .895الهامش انظر أعاله،  927
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92915 August 2015, available at:  ,BBC News, “Life as a transgender person in Egypt” 

https://www.youtube.com/watch?v=EomYQwkbRjk; On Ent, “First Glimpse: The Case of Gender Identity Disorder 
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 خاتمة3.9 
في الحقوق … يحقق المساواة »وأنه  «متالحم مجتمع مزدهربجيال األتجسد حلم »أنه وثيقة  2014يعلن دستور عام 
إجحاف تمييز وحاالت التقرير أدلة على البحث الذي أجري أثناء إعداد هذا  فقد وجد ومع ذلك 931.«تمييزأي والواجبات دون 

أو العرق، والجنسية والمواطنة، واإلعاقة، والوضع واإلثنية  ،الجنسوالدين أو المعتقد، و ،على أساس الرأي السياسي
على نطاق واسع، من تجارب  تختلفاألسس الناشئة عن هذه الصحي، والميل الجنسي والهوية الجنسانية. أنماط التمييز 

يعانون هويتها، إلى األشخاص المصابين باإليدز الذين  اتانتمائها الديني على بطاقتثبيت األقليات الدينية غير القادرة على 
أنماط التمييز السائدة مختلف ربط سمة مشتركة تالتمييز في مكان العمل. ومع ذلك، يبدو أن هناك من وصمة عار شديدة ومن 
يتعرضون القواعد السياسية واالجتماعية والثقافية والدينية المسيطرة أو يتخطون أنهم يتحدون الذين يعتبر فراد األصر: في م

 غير الحكومية.بشكل خاص للتمييز من جانب الدولة الجهات 

انضمت للحكومة.  نومعارض يعتقد أنهم،، أو هم ، أبرز نمط للتمييز هو قمع الدولة ألولئك الذينالرأي السياسيفي مجال 
تقلص رجعية قوانين والمدني المشروع عبر إدخال تقييد التعبير السياسي تسعى لمصر إلى مجموعة متنامية من الدول التي 

قمع بهدف قمع حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع. هذا االستخدام للقوانين التمييزية  وتسّهلالمجتمع المدني مساحة 
، بحق المعارضينالدولة من قبل تمييزي والتعذيب وسوء المعاملة على أساس عنف القترن باستخدام يالمعارضة السياسية 

 .التعسفي للمعارضين السياسيينباإلضافة لالعتقال ، المتظاهرينوال سيما 

أفراد األقليات الدينية فيما يتعرض على أنه دين الدولة، األسبقية اإلسالم ي منح ، المعتقد الدينيوفيما يتعلق بالتمييز على أساس 
 العملالعبادة، والتمييز في إنشاء دور لمختلف أشكال التمييز، بما في ذلك العنف التمييزي، والقيود التمييزية على حرية 

بشكل خاص التقارير  سلطات الدولة؛ ومما يثير القلقجانب لخطر متزايد من  ونوالتعليم. عالوة على ذلك، يتعرض الملحد
 .مقترحات في البرلمان المصري لتجريم اإللحادتتكلم عن األخيرة التي 

أحكام قانونية ب. تتجسد القوالب الجنسانية التمييزية الجنسعلى أساس عدم المساواة في مصر انتشار كما أظهر هذا التقرير 
أقل ، ويخضعن لمعاملة الجنسانيلمختلف أشكال العنف  قانون العقوبات. النساء عرضةإلى قانون العمل تمتد من تمييزية 

في العديد من مجاالت الحياة، من التعليم إلى المشاركة في الحياة السياسية والعامة. مواتاة من المعاملة التي يتلقاها الرجال 
النساء اللواتي يشاركن فتحدثن ضد النظام: يأن النساء معرضات بشكل خاص لالنتهاكات الحقوقية التمييزية حيث كما أظهر 

تحدثن ضد الممارسات التمييزية يالجنسي، والمدافعات عن حقوق اإلنسان اللواتي يتعرضن للتعنيف السياسية المظاهرات في 
 .تم القبض عليهمي مثل التحرش الجنسي

األفراد الذين عرض ويتمن أراضيهم دون تعويض مناسب، فقد نزح النوبيون ، اإلثنية والعرقية األقلياتأما على مستوى 
تخاذ الالحكومة فيما تسعى منازلهم لهدم عمليات شهد البدو أيضاً كما يعلى مثل هذه المعاملة لالحتجاز التعسفي. يحتجون 

إجراءات صارمة ضد اإلرهاب في شبه جزيرة سيناء، وهم يواجهون التمييز في الحصول على الخدمات مثل الرعاية 
معاملة  –الجئ وطالب لجوء  300,000يشملون حوالي وهم  –يواجه غير المصريين في مصر كذلك الصحية والتعليم. 

يتعرضون غير متكافئة في إطار القانون، حيث يتم استبعاد غير المواطنين من التمتع بالعديد من الحقوق الدستورية، كما 
 .والتعليم العملللعنف والتمييز العنصريين في 

ال سيما ومن مجاالت الحياة، عدد وصمة اجتماعية كبيرة في مصر، ويخضعون للتمييز في  ةاألشخاص ذوو اإلعاقيواجه 
غير ضيق والتعريف الاإلعاقة ضعيفة تاريخياً بسبب على أساس والتعليم. كانت الحماية القانونية من التمييز العمل في مجال 
الذي تم سنه مؤخراً إلى تصحيح هذا األمر ذوي اإلعاقة األشخاص للتمييز في التشريع؛ وبينما يهدف قانون حقوق االستيعابي 

أفضل الممارسات الدولية في قاصرة عن التعريفات الواردة فيه ال تزال إال أن ، المعوقينوتحسين حماية حقوق األشخاص 
لدعم السياسي إطار اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، وال يزال يتعين معرفة ما إذا كان هذا القانون الجديد سيكسب ا

 والعملي ليتم تنفيذه بفعالية.

سن تشريعات لحماية حقوق األشخاص المصابين بفيروس عن الدولة تتقاعس ، الوضع الصحيفيما يتعلق بالتمييز على أساس 
الناجمة عن المفاهيم بالفيروس ونقص المناعة البشرية / اإليدز. هناك مستويات عالية من الوصمة االجتماعية المحيطة 
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لآلخرين؛ هم الصحي المتعلق بإصابتهم الكشف عن وضعالمصابين يخشون من الكثير يعني أن ما الخاطئة المحيطة بالمرض، 
 الوصول إلى الرعاية الصحية.وال سيما في التوظيف ويواجهون التحيز والتمييز،  عندما يفعلون ذلكو

غير واضحة بسبب ندرة  ية في مصرانالجنسية والجنسألقليات بالنسبة إلى االتجارب التمييزية مع أن عمق وأخيراً، 
است خدمت أحكام وقد . أبناء مجتمع الميممستويات عالية من التعصب تجاه  وجودالواضح إال أن من المعلومات المتاحة، 

مؤخراً اقتراح بتجريم المثلية الجنسية صراحة؛ كما صدر ، أفراد مثليينوالفجور الستهداف الفسق القانون الجنائي التي تحظر 
، مع «لحدود دينية وقانونية»تخضع  «تلبية االحتياجات الجنسية»المذكرة التفسيرية لمشروع القانون أن حرية وقد أوضحت 

 .«انتهاكاً لقواعد الطبيعة»اعتبار المثلية الجنسية 

الدستور. بل هي بلد تتفشى فيه أوجه به وعد الذي « المتالحمع مجتمال»يجد هذا التقرير أن مصر أبعد ما تكون عن  وهكذا
حيثما  األفراد ووصمهم من قبل الجهات الحكومية وغير الحكوميةومجموعات يتم استهداف األفراد وعدم المساواة والتمييز، 

ومتالحم ؤيتها لمجتمع عادل أنهم يشكلون تهديداً للقواعد االجتماعية والسياسية الراسخة. إذا أرادت مصر أن تحقق ر يعتبر
هم داخل أراضيها من خطوات للوفاء بالتزاماتها باحترام وحماية وإعمال حقوق المساواة وعدم التمييز لكل فال بد من اتخاذ 

 .لواليتهان ووخاضع
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 . التوصيات4

في ضوء التحليل السابق، أدناه سلسلة من التوصيات الموجهة إلى الحكومة المصرية. هذه التوصيات مقدمة 
بهدف تمكين مصر من الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي باحترام وحماية وإعمال الحق في عدم التمييز 

 والسياسي المتعلق بالمساواة وغير ذلك من الوسائل.والمساواة عبر تحسين اإلطار القانوني 

تستند جميع التوصيات إلى القانون الدولي المتعلق بالمساواة وإلى إعالن مبادئ المساواة، وهي وثيقة تضم أفضل 
الممارسات الدولية وتدمج أهم عناصر القانون الدولي المرتبطة بالمساواة. تستند التوصيات أيضاً إلى الخالصات 

 ين الثاني والثالث من هذا التقرير. تشمل التوصيات ما يلي:ءتي تم التوصل إليها في نهاية الجزال

 :1التوصية 
 تعزيز االلتزامات الدولية المتعلقة بالمساواة

ينبغي على مصر سحب أي تحفظ أو إعالن يسعى إلى الحد من نطاق أو تطبيق صكوك حقوق اإلنسان الدولية 
 ا في ذلك على سبيل المثال ال الحصر:التي هي طرف فيها، بم

التي أصدرتها الدولة فيما يتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية فضفاضة اإلعالنات التفسيرية ال ●
كل خضع تطبيق والتي ت  والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، 

 المحاكم المحلية؛ب ما تفسرها للشريعة اإلسالمية بحسالعهدين من 

من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد  16و 2التحفظات التي أبدتها الدولة على المادتين  ●
 المرأة؛

 ( من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛2)12المادة صدر بشأن التحفظ الذي  ●

( من االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال 6)18و 4التحفظات التي أبدتها الدولة على المادتين  ●
 المهاجرين وأفراد أسرهم.

المساواة  الحق فيبوالمتصلة على صكوك األمم المتحدة التالية لحقوق اإلنسان كما ينبغي على مصر المصادقة 
 وعدم التمييز:

 لسياسية؛البروتوكول االختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية وا ●

 البروتوكول االختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ ●

 اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛الملحق بالبروتوكول االختياري  ●

لعقوبة القاسية اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو االملحق بالبروتوكول االختياري  ●
 أو الالإنسانية أو المهينة؛

 اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة؛الملحق بالبروتوكول االختياري  ●
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 القسري؛االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء الملحق باالتفاقية الدولية  ●

 األشخاص عديمي الجنسية؛بشأن وضع االتفاقية  ●

 ؛حاالت انعدام الجنسيةبشأن خفض تفاقية اال ●

 نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية. ●

 :2 التوصية
 اإلصالح األحكام القانونية التمييزية

( تقييم توافقها مع الحق في المساواة وعدم التمييز كما هو 1)بهدف مراجعة تشريعات إجراء على مصر  ينبغي
القوانين واللوائح  ،إلغاء ( تعديل، وعند الضرورة2يها و)علمصر وقعت محدد بموجب الصكوك الدولية التي 

في هذا التقرير على األحكام بشكل خاص تسليط الضوء تم والسياسات التي تتعارض مع الحق في المساواة. 
 لوية:أوتعتبر إعادة النظر فإن تم تطبيقها بطريقة تمييزية، ومن ثم يحد ذاتها أو بإما تمييزية باعتبارها التالية 

 العربية دستور جمهورية مصر

جماعات الخاصة بالألحوال الشخصية التي تنشئ بمجموعها منظومة قانونية مستقلة ل 64و 3و 2 المواد ●
األديان »فقط ألتباع للعبادة دور فقط حرية ممارسة الشعائر الدينية وإنشاء والتي تضمن ، المختلفة دينيةال

 اليهودية؛و، أي اإلسالم والمسيحية «السماوية

 المواطنين المصريين؛بتكافؤ الفرص وعدم التمييز تحصر ضمان التي  9المادة  ●

بدور المرأة في المجتمع المصري من خالل تتعلق التي ترسي قوالب نمطية ومواقف تمييزية  11المادة  ●
 ؛«تجاه[ األسرةالمرأة ]واجبات »اإلشارة إلى 

 االضطهاد ألسباب سياسية.بحق اللجوء ر تحصالتي  91المادة  ●

 (1937لسنة  58قانون العقوبات )القانون رقم 

يجري التي تجرم التجديف والتحريض على الكراهية بعبارات عامة، والتي  176و 161)و( و98المواد  ●
 لتقييد الممارسة المشروعة للحق في حرية التعبير لألفراد والجماعات في مصر؛استخدامها 

أحوال اللتان تسمحان للقضاة بتخفيض األحكام الصادرة على جرائم تكون فيها  60و 17ن المادتا ●
مقرر بمقتضى  عمالً بحقسليمة نية ب كبارت  » الجريمةفعل كون يأو عندما  «تقتضي الرأفة»الجريمة 
 من العقوبات على مرتكبي العنف المنزلي واالغتصاب؛ ، والتي يجري استخدامها للحد«الشريعة

ً  التي تتضمن حظراً  78المادة  ● تطبيق وهي بالتالي خاضعة لجنبي، األتمويل التلقي أو طلب ل فضفاضا
 تمييزي على أساس الرأي السياسي؛

 ؛«الشرف»التي تنص على تخفيض العقوبات لما يسمى بجرائم  237المادة  ●
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تشمل اغتصاب الذكور، دون أن  ، ولكنبغير رضاهالمعاشرة الجنسية مع امرأة التي تجرم ا 267المادة  ●
ً ( 1أنها تتطلب )تفسر المعاشرة بالمحاكم كما أن  ً قضيبيا ً على ( 2؛ )كامالً  إيالجا أن المرأة دليالً جنائيا

 ؛عدم رضاهاثبات إلقاومت االغتصاب 

 ؛يتعلق بجريمة الزنا مختلف فيمابشكل الرجال والنساء  تعاملالتي  274المادة  ●

ويتم ، عالنية« فعل فاضح»الفسق وارتكاب التحريض على  انتحظر لتانال 278مكرر و 269المادتان  ●
 حظر العالقات الجنسية المثلية.تفسيرها ك

 (2003لسنة  12قانون العمل )القانون رقم 

 من االستفادة من أحكام القانون؛ عمال الخدمة المنزليةالتي تستثني  4المادة  ●

قيد حق المرأة في العمل بين يحظر أو المختص قراراً يوزير الحكومة بأن يصدر التي تقضي  89المادة  ●
ً  7مساًء والساعة  7الساعة   ؛صباحا

ً أو »العمل التي تمنح الوزير المسؤول عن عالقات العمل سلطة تحديد أنواع  90المادة  ● الضارة صحيا
 ً  من العمل في بعض المهن.للنساء وبالتالي منعهن « أخالقيا

 قوانين األحوال الشخصية واألسرة

والتي  (2000لسنة  1الشخصية )القانون رقم إجراءات التقاضي في األحوال من قانون  20المادة  ●
وعليها إلزامية،  صلح بعد انقضاء فترةإال بموجبها ال تستطيع المرأة الشروع في إجراءات الطالق 

 حقها في المهر وحقوق مالية أخرى؛تخلي عن ال

يقدم معاملة محابية للرجل على (، الذي 1943لسنة  77)القانون رقم  المواريث( من قانون 3)19المادة  ●
 الخاصة بها.اإلرث المرأة فيما يتعلق بحقوق حساب 

 (1975لسنة  26قانون الجنسية )القانون رقم 

 من أحكام القانون؛ «يونيينالصه»عدم إفادة التي تنص على  1المادة  ●

للنساء األجنبيات المتزوجات من رجال مصريين الحصول على الجنسية المصرية، تتيح التي  7المادة  ●
 للرجال األجانب المتزوجين من نساء مصريات؛ليس ولكن 

األوقات اتصف في أي وقت من إذا »عن الفرد الجنسية المصرية إسقاط ( التي تنص على 7)16المادة  ●
 «.بالصهيونية

 (1996لسنة  12قانون الطفل )القانون رقم 

حاالت »في  العامة وتسمحمن المدارس ذوي اإلعاقة الطالب تتيح استبعاد مكرر التي  76المادة  ●
 .األطفال ذوي اإلعاقة في مدارس الخاصةبفرز « استثنائية
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 (1981لسنة  139قانون التعليم )القانون رقم 

 ضمن الحق في التعليم المجاني قبل الجامعي للمواطنين المصريين فقط.التي ت 3المادة  ●

 (2013لسنة  107)القانون رقم  التظاهرقانون 

 متظاهرين سلميين؛ إصدار عقوبات بحقعن  تأسفرفضفاضاً للغاية للتظاهر لتي تتضمن ا 4المادة  ●

 العبادة؛التي تحظر االجتماع العام ألغراض سياسية في أماكن  5المادة  ●

ً مكان التي تمكن وزير الداخلية من تعليق أو تغيير  10المادة  ●  بموافقة قضائية؛ أو مسار المظاهرة، رهنا

 التي تمنح السلطات صالحيات واسعة لتفريق واعتقال المتظاهرين. 11المادة  ●

 (2015لسنة  95قانون مكافحة اإلرهاب )القانون رقم 

ً للغاية  2المادة  ● ً فضفاضا بطريقة تمييزية لمقاضاة وتم تطبيقها « لعمل إرهابيا»لـالتي تتضمن تعريفا
 للحكومة.وناشطين ومنتقدين صحفيين 

 (2017لسنة  70المؤسسات )القانون رقم غيرها من قانون الجمعيات و

ً واسعة على طبيعة العمل الذي يمكن  13المادة  ● أن وغيرها من المؤسسات  للجمعياتالتي تفرض قيودا
 ؛«بأي عمل ذي طابع سياسي» على سبيل المثال من القيامما يمنعها بتقوم به، 

الميدانية أو األبحاث من إجراء  وغيرها من المؤسساتالجمعيات على التي تحظر  14المادة  ●
 السياسي.على أساس رأيهم تمييزية تطبيقها ضد أفراد بطرق ، والتي يتم استطالعات الرأي

 (2016لسنة  80الكنائس )القانون رقم بناء وترميم قانون 

 لمسيحيين مقارنةً بالمسلمين؛لكنائس البناء معايير متفاوتة لالتي تفرض  2المادة  ●

حق السماح برفض الطلبات دون إبداء أسباب أو للمحافظين لالتي تمنح صالحيات واسعة  5المادة  ●
 االستئناف.

 :3التوصية 
 يع مساواة شاملإدخال تشر

 ً أشكال كافة اتخاذ التدابير الالزمة للقضاء على »من الدستور، التي تتطلب من الدولة  53مع المادة تماشيا
الحق في المساواة. ينبغي أن يستند إلعمال على مصر اعتماد تشريعات شاملة للمساواة مناسبة ينبغي ، «التمييز

 ما يلي:على جملة أمور،  وأن يشتمل، بين 53هذا التشريع إلى المادة 
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في جميع  معقولةوحظر عدم تقديم ترتيبات المضايقة حظر والمباشر وغير المباشر حظر التمييز  ●
 مجاالت الحياة التي ينظمها القانون؛

أسس من إعالن مبادئ المساواة، والسماح بإدراج  5حظر التمييز على جميع األسس المدرجة في المبدأ  ●
 جديدة من جانب المحاكم؛

 التمييز المتعدد؛وحظر بالتبعية واالفتراض حظر التمييز  ●

 من إعالن مبادئ المساواة؛ 3إيجابية بموجب المبدأ إجراءات اتخاذ  ●

جملة من بين وضع اإلطار اإلجرائي الالزم للتنفيذ الفعال للحق في المساواة وعدم التمييز، بما في ذلك،  ●
بحق المثول أمام المحاكمة والسماح  ،أمور: النص على نقل عبء اإلثبات، وتوفير الحماية من اإليذاء

 ؛المعنيةلألطراف 

 يس القانون الجنائي؛ول القانون المدنيخاصة بضمان معاملة التمييز كمسألة  ●

انتهاكات الحق في المساواة وعدم المتعلقة ب والجزاءاتضمان الوصول الفعال إلى سبل االنتصاف  ●
 التمييز؛

الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص، بما في ذلك فيما يتعلق بتعزيز على عاتق التزامات وضع  ●
 واة.وجمع البيانات ذات الصلة بالمساالجوهرية المساواة 

لمشاركة في االمحظورة فرصة األسس بواحد أو أكثر من  اتمييزهاألفراد المنتمين إلى فئات يمكن ينبغي منح و
 إلى اعتماد مثل هذه التدابير التشريعية.المفضية عمليات صنع القرار 

ً مواءمةينبغي أن يستتبع اعتماد تشريعات شاملة للمساواة عملية  حكومة المصرية لهذه الغاية، على ال . تحقيقا
مع قانون السابقة تمييز المساواة وعدم الأحكام اتساق جميع إجراء مراجعة شاملة لجميع التشريعات وضمان 

 ، على سبيل المثال ال الحصر، األحكام التالية:تشملالمساواة الجديد. يجب أن يتضمن ذلك مراجعة 

 قانون العقوبات

على كل من قام بعمل أو باالمتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث تمييز التي تجّرم  مكرر 161المادة  ●
 يتعارض مع أفضل الممارسات الدولية؛األمر الذي ، خلفية مجموعة من األسس

 قانون العمل

ً  تغفلالشخص، ولكنها صفات على أساس من العمل التي تنص على حظر الفصل  120المادة  ● من  عددا
 لتمييز غير المباشر؛صريح لحظر تنص على  وال المعترف بهاأسس التمييز 

 .األسسمغلقة من وقائمة صغيرة على خلفية باألجور ولكن فقط المتعلق التي تحظر التمييز  35المادة  ●
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 قانون الطفل

أشكال  عدم التعرض ألي شكل من()ب( التي تشترط على الدولة أن تكفل حق األطفال في 1)3المادة  ●
ف التمييز وال تتضمن سوى قائمة محدودة   التمييز المحظورة.بأسس التمييز، لكنها ال تعر ّ

 قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

أن هذا يشمل جميع أشكال التمييز، بما في ذلك أن توضح التمييز ضد اإلعاقة دون  تعّرفالتي  3المادة  ●
 المعقولة.الترتيبات التمييز المباشر والتمييز غير المباشر والمضايقة والحرمان من 

 :4التوصية 
 أحكام المساواة القائمةتفسير وإنفاذ تحسين 

التمييز والمساواة في الدستور والقوانين األخرى بما فسير أحكام عدم تلضمان تدابير على مصر اتخاذ  ينبغي
 .مالئميتماشى مع القانون الدولي ومعايير أفضل الممارسات، وأن يتم تنفيذ هذه األحكام بشكل 

مفضية من الدستور على أنها  53ينبغي أن يشمل ذلك، على وجه الخصوص، اتخاذ تدابير لضمان تفسير المادة 
أو ألي سبب »عبارة وذلك لورود على جميع األسس المعترف بها في القانون الدولي،  الحق في عدم التمييزإلى 
 معقولة(.ترتيبات ، وعدم توفير والمضايقة، وحظر جميع أشكال التمييز )التمييز المباشر وغير المباشر، «آخر

يرها من أحكام عدم وغ 53على مصر النظر في التدابير المحددة التالية لتحسين تفسير وتطبيق المادة ينبغي 
 التمييز في القوانين الوطنية:

تكون سهلة الوصول « مالحظات توضيحية»شكل على توجيهات بشأن تفسير الحق في عدم التمييز نشر  ●
والمحامين والشركات التجارية والمنظمات غير الحكومية والضحايا )أو الضحايا المحتملين( للقضاة 
 للتمييز.

معرفة القضاة بالتشريعات المحلية التي لالرتقاء بلقضاء والعاملين القضائيين لتقديم الدعم المالي والتقني  ●
 تؤثر على الحق في المساواة وعدم التمييز، فضالً عن المعايير القانونية الدولية.

ت الصلة، بما اتخاذ خطوات لضمان تنفيذ الحق في المساعدة القانونية بموجب الدستور والتشريعات ذا ●
 ضمان توفر التمويل الكافي للمحامين المعينين من قبل المحكمة.عبر في ذلك 

استقالل القضاء، بما في ذلك من خالل مراجعة وتعديل إجراءات اختيار القضاة تضمن اتخاذ إجراءات  ●
 .بحقهماإلجراءات التأديبية  وتحريك

 :5التوصية 
 ؤسسات حقوق اإلنسانضمان استقالل وفعالية هيئات المساواة وم

من  53المادة بحسب المنصوص عليه في خطوات إلنشاء لجنة للمساواة اتخاذ مصر ينبغي على  ●
لمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية )مبادئ هذه اللجنة بحسب ا استقاللويتم ضمان الدستور، 
 باريس(.
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على الحكومة ينبغي الفعالين للقوانين المتعلقة بالمساواة وعدم التمييز، واإلنفاذ من أجل ضمان التنفيذ  ●
ً ضمان إصالح المجلس القومي لحقوق اإلنسان يتماشى مع مبادئ باريس، بما في ذلك من بحيث  أيضا

، ومن خالل والمعتقالتصالحية القيام بزيارات مفاجئة للسجون تمتع المجلس القومي بخالل ضمان 
 لقيام بأعمال تتم بحسن نية بصفتهم الرسمية.لحصانة وظيفية القومي جلس منح أعضاء الم

للمرأة، وفقاً  القوميينبغي ضمان استقاللية مؤسسات حقوق اإلنسان األخرى، بما في ذلك المجلس  ●
 لمبادئ باريس.

 :6التوصية 
 محددةفئات لتمييز ضد اإلجراءات الالزمة لمناهضة ااتخاذ 

في مصر،  الجماعاتالذي تواجهه مختلف واإلجحاف على مصر اتخاذ إجراءات محددة للتصدي للتمييز ينبغي 
هذه الخطوات إلى تحسين الحماية من تضاف الجزء الثالث من هذا التقرير. ورد ذكره في بما في ذلك كل ما 

هذه الخطوات، على سبيل . ينبغي أن تتضمن أعاله 4و 3و 2التوصيات بالتمييز في القانون من خالل العمل 
 المثال ال الحصر، ما يلي:

 الرأي السياسي

األهلية، المؤسسات غيرها من ، وقانون مكافحة اإلرهاب، وقانون الجمعيات والتظاهرمراجعة قانون  ●
حرية التعبير وحرية تكوين من الحرمان التمييزي عدم من أجل ضمان  اإلنترنت،وقانون جرائم 

 الجمعيات وحرية التجمع؛

الموقوفين المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق اإلنسان والصحفيين المعتقلين قضايا مراجعة  ●
اإلدانات الموجهة إليهم ، ونقض التظاهرتتعلق باإلرهاب بموجب قانون مكافحة اإلرهاب وقانون بتهم 

 االعتقال التعسفي أو عدم التمييز.للحق في عدم انتهاكات في حال حدوث 

جنح ستخدام المحاكم العسكرية ومحاكم الطوارئ لمحاكمة المدنيين المتهمين بارتكاب وضع حد ال ●
 سياسية؛

وضع حد الستخدام القوة المفرطة من قبل الشرطة ضد المتظاهرين السلميين والمدافعين عن حقوق  ●
 اإلنسان؛

رين، بما في ذلك إجراء تحقيق مستقل واسع النطاق في استخدام القوة من قبل قوات األمن ضد المتظاه ●
 فعالة للمسؤولين؛التحقيق والمقاضاة فيما يتعلق بمذبحة رابعة، وضمان 

الدعاوى والتحقيق الدقيق في  االعتقال،اتخاذ جميع التدابير الالزمة لمنع سوء المعاملة والتعذيب أثناء  ●
 اتالدولية وضمان تعويضمثل هذه الممارسات، بما في ذلك من خالل التعامل مع الوكاالت المتعلقة ب
 للضحايا؛

القبض عليهم على أساس آرائهم السياسية الفعلية أو يلقى جميع األشخاص الذين حصول ضمان  ●
استخدام ضمان حظر ، والمتصورة على الحماية اإلجرائية األساسية، بما في ذلك الوصول إلى محام  

 األدلة التي يتم الحصول عليها عن طريق التعذيب؛
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معارضون سياسيون ، يعتقد أنهم، أو بالنسبة لكل من هملحركة من حرية ارمان التمييزي إنهاء الح ●
 رفع قيود السفر المفروضة على المدافعين عن حقوق اإلنسان والصحفيين؛وللحكومة 

في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع المتساوي بالحق مراجعة التشريعات الوطنية لضمان التمتع  ●
 والحركة.

 لدينا

من قانون العقوبات لضمان أال يؤدي تطبيقها إلى الحرمان  161و 160)و( و98مراجعة تنفيذ المواد  ●
 حرية التعبير أو الدين أو المعتقد؛من التمييزي 

)و( من قانون العقوبات، 98األفراد، بما في ذلك الملحدين، المتهمين بموجب المادة  قضايامراجعة  ●
 االعتقال التعسفي أو عدم التمييز؛عدم لحق في لانتهاكات  نقض اإلدانات الموجهة إليهم في حال حدوثو

 وقف جميع الحمالت التي تقودها الحكومة ضد اإللحاد ورفض أي مقترحات لتجريم اإللحاد. ●

ألقليات الدينية المنتمين لذ جميع التدابير الالزمة لمنع العنف التمييزي والتعذيب وسوء المعاملة ضد اتخا ●
 من قبل الجهات الحكومية وغير الحكومية؛

 األقليات الدينية من المشاركة في العمل والتعليم دون تمييز؛ أبناءضمان تمكين  ●

 ءنتمااالنص على الالشخصية وإزالة شرط ئق تحقيق بوثامراجعة القوانين والسياسات الوطنية المتعلقة  ●
 .الرقم القوميعلى بطاقة للفرد الديني 

 الجنس

اتخاذ خطوات فورية لمراجعة قانون العقوبات وإصالحه لضمان الحظر الشامل والفعال لجميع أشكال  ●
 الصلة؛العنف ضد المرأة، وجعل القانون الوطني متماشياً مع المعايير الدولية ذات 

اتخاذ جميع التدابير الالزمة لمنع جميع أشكال العنف القائم على نوع الجنس، بما في ذلك من خالل  ●
 وتشويه األعضاء التناسلية األنثوية؛األسري زواج األطفال والعنف الفعال لتجريم الضمان 

في التظاهرات  اتضد النساء المشارك المرتكب إجراء تحقيق مستقل واسع النطاق في العنف الجنساني ●
 اتمن قبل جهات حكومية وغير حكومية، بما في ذلك ضمان محاسبة الجناة وتوفير التعويض والمواكب
 للضحايا؛

 وغيرها من أشكال الدعم للنساء المتضررات من العنف القائم على نوع الجنس؛ دور اإليواءتحسين  ●

قضايا تشويه يتولّون والقضاة الذين  ووكالء النيابة العامةالتدريب والتوعية لقوات الشرطة تقديم  ●
 األعضاء التناسلية األنثوية؛
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الجنسية ألطفالهن، بما في لمنح اتخاذ جميع التدابير الالزمة لضمان قدرة األمهات المصريات على التقدم  ●
 ذلك من خالل تسهيل الوصول إلى آليات التسجيل؛

بما في ذلك تدابير عملية للحد من معدل تسرب  اعتماد تدابير لضمان المساواة بين الجنسين في التعليم، ●
 الفتيات من المدارس والجامعات؛

ل، بما في ذلك من خالل امن المشاركة في سوق العمل على قدم المساواة مع الرج النساءضمان تمكين  ●
التوظيف التمييزية واعتماد تدابير عمل إيجابية تهدف إلى زيادة االستقدام والقضاء على ممارسات 

 إلى سوق العمل؛النساء ل وصو

من المشاركة في سوق العمل على قدم المساواة مع الرجل، بما في ذلك من خالل النساء ضمان تمكين  ●
القضاء على ممارسات التوظيف والتمييز التمييزية واعتماد تدابير إيجابية تهدف إلى زيادة وصول 

 المرأة إلى سوق العمل؛

السياسي والتمثيل مشاركة التدابير إيجابية تهدف إلى زيادة عتماد االقضاء على الممارسات التمييزية و ●
 في المناصب العامة، بما في ذلك في السلطة القضائية.للمرأة 

 اإلثنية والعرق

 ؛ةالنوبلسكان  «حق العودة»من الدستور بشأن  236المادة المنصوص عليه في احترام وتنفيذ االلتزام  ●

، ومن أعضاء األقليات المتضررين من عمليات اإلخالء والنقل القسريالتشاور المناسب مع التأكد من  ●
 ؛متضررةفي الحصول على تعويضات كافية عن أي ممتلكات شخصية أو عقارية إعمال حقهم 

إطار اتهامات متعلقة باإلرهاب المعتقلين في أفراد األقليات العرقية، وبخاصة البدو، مراجعة قضايا  ●
عدم لحق في لانتهاكات  نقض اإلدانات الموجهة إليهم في حال حدوثقانون مكافحة اإلرهاب، و بموجب

 االعتقال التعسفي أو عدم التمييز؛

األقليات العرقية على تسجيل أنفسهم وأطفالهم كمواطنين، أبناء اتخاذ جميع التدابير الالزمة لضمان قدرة  ●
 التسجيل؛ بما في ذلك من خالل تسهيل الوصول إلى آليات

ضمان التمثيل المتساوي لألقليات اإلثنية في الحياة السياسية وصنع تهدف إلى اعتماد تدابير إيجابية  ●
 القرار؛

 أو العرق.اإلثنية جمع إحصاءات حول الوضع االقتصادي واالجتماعي لألقليات المصنفة حسب  ●

 الجنسية والمواطنة

العنف التمييزي ضد طالبي اللجوء والالجئين اتخاذ جميع التدابير الالزمة لمنع جميع أشكال  ●
 والمهاجرين؛
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الخاصة التعذيب وسوء معاملة األفراد في مرافق احتجاز  ومكافحةاتخاذ جميع الخطوات الالزمة لمنع  ●
 اللجوء إال كمالذ أخير؛األشخاص الذين يطلبون المهاجرين، وضمان عدم احتجاز ب

ألشخاص المحتجزين في سياق إجراءات الهجرة، بما في ذلك ضمان توفير الحماية اإلجرائية األساسية ل ●
 قانونية؛ومساعدة محام  الوصول إلى 

ع وغيرها لالجئين اضأوالسماح للمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين بتوفير خدمات تحديد  ●
 الفلسطينيين؛

التأكد من ضمان حق األطفال غير المواطنين في التعليم على قدم المساواة، وإزالة الحواجز التمييزية  ●
 التي تحول دون التعليم. –الوثائق مثل متطلبات  –بحقهم 

 اإلعاقة

 جميع أشكال التمييز؛الفعال لحظر المراجعة قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة من أجل ضمان  ●

 ذوي اإلعاقة؛المحتجزين اتخاذ جميع الخطوات الالزمة لمنع إساءة المعاملة التمييزية لألشخاص  ●

 هدف حظر التعقيم القسري للنساء ذوات اإلعاقة العقلية؛تشريعية ب اعتماد تدابير تشريعية وغير ●

 ؛باني العامةإلى البنية التحتية والنقل العام والماألشخاص ذوي اإلعاقة وصول لمضان اتخاذ تدابير  ●

في المتساوية لضمان المشاركة  –المعقولة الترتيبات بما في ذلك تدابير  –اعتماد جميع التدابير الالزمة  ●
 العمل والقضاء على التمييز ضد األشخاص ذوي اإلعاقة في مكان العمل؛

 ؛االستيعابيإلى التعليم  ضمان وصول لألطفال ذوي اإلعاقة ●

 التمثيل المتكافئ لألشخاص ذوي اإلعاقة في الحياة السياسية وصنع القرار؛ لضماناعتماد تدابير إيجابية  ●

األشخاص ذوي اإلعاقة في مصر من خالل ضمان االعتراف بهم  أوضاعجمع إحصاءات مفصلة عن  ●
 وزارة التضامن االجتماعي؛منفصلة لدى كفئة 

 التوعية للحد من الوصمة االجتماعية التي يواجهها األشخاص ذوو اإلعاقة.تقديم  ●

 الصحيالوضع 

حظر التمييز يشمل التي تمن الدستور  53المادة الوارد في  «ي سبب آخرأل»توضيح أن مصطلح  ●
 الصحي؛الوضع 

نقص أمور، حماية األشخاص المصابين بفيروس بين عدة اعتماد تشريعات شاملة للمساواة تضمن،  ●
 غير ذلك من الظروف الصحية الدائمة من التمييز؛ وأالمناعة البشرية 
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تثقيف العاملين في مجال الرعاية الصحية بشأن فيروس نقص المناعة البشرية ومعالجة األشخاص  ●
 ؛المالئمفيروس على النحو الالمصابين ب

، بما في ذلك من خالل يةبفيروس نقص المناعة البشراتخاذ تدابير لمكافحة وصم األشخاص المصابين  ●
 لفيروس وإزالة المفاهيم الخاطئة المرتبطة بالمرض؛ل ةاالجتماعيالنظرة حملة توعية تهدف إلى تحسين 

 جمع إحصائيات حول انتشار فيروس نقص المناعة البشرية في مصر. ●

 والنوع االجتماعي ةل الجنسيوالمي

الميول حظر التمييز يشمل التي تمن الدستور  53المادة الوارد في  «أي سبب آخر» توضيح أن مصطلح ●
 ؛والنوع االجتماعي ةالجنسي

 من التمييز؛أفراد مجتمع الميم أمور، حماية بين عدة ضمن، تللمساواة  ةشامل اتاعتماد تشريع ●

 10من القانون رقم  178و 9من قانون العقوبات والمادتين  278مكرر و 269مراجعة تنفيذ المادتين  ●
ترّجم عدم تطبيقها بطرق تحظر العالقات الجنسية المثلية أو يضمن واعتماد توجيه قانوني  1961 لسنة

 .أفراد مجتمع الميم

زيادة العقوبة المفروضة على اتهامات الفسق أو تجريم المثلية الجنسية الخاصة برفض جميع المقترحات  ●
 ؛1961لسنة  10بموجب القانون رقم 

أفراد ضد على أسس تمييزية ميع حاالت العنف والتعذيب وسوء المعاملة إجراء تحقيقات فعالة في ج ●
المتعلقة باإليذاء البدني والفحوص الشرجية الدعاوى قضائياً، بما في ذلك مجتمع الميم ومالحقتها 

 القسرية لألشخاص المحتجزين؛

 ؛مجتمع الميم لإليقاع بتجمعاتالشرطة استخدام االمتناع عن والكف  ●

ات إعادة تعيين الجنس واالعتراف بالنوع االجتماعي لضمان عدم مواجهة األفراد مرجعات إجراء ●
حواجز في تحصيل العمليات الجراحية الخاصة بإعادة تعيين الجنس وتمكينهم من تغيير نوعهم 

 االجتماعي على بطاقات الرقم القومي.

 :7التوصية 
 جمع البيانات

ً هذا التقرير، ثبت أن هناك نقصأثناء البحث الالزم إلعداد  المتعلقة في المعلومات، بما في ذلك اإلحصاءات،  ا
بالمؤشرات الرئيسية للمساواة في مصر. ينبغي أن تقوم هيئات الدولة بجمع ونشر المعلومات، بما في ذلك البيانات 

من أجل ، واإلجحافة والممارسات التمييزية وأنماط اإلحصائية ذات الصلة، من أجل تحديد أوجه عدم المساوا
المؤشرات الرئيسية للمساواة، ينبغي متعلقة بإحصاءات وحيثما ت جمع تحليل فعالية تدابير تعزيز المساواة. 

على ينبغي . ضمن المجتمع المصري التي يقع عليها اإلجحافإظهار التجارب المختلفة للفئات  تصنيفها من أجل
 عدم استخدام هذه المعلومات بطريقة تنتهك حقوق اإلنسان.ان أيضاً ضممصر 
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 :8التوصية 
 المساواةفي مجال  التثقيف

لتعليم االوعي العام بالمساواة وضمان توفير جميع المؤسسات التعليمية لرفع على مصر اتخاذ إجراءات ينبغي 
تعديل أنماط السلوك بل خاص مثل هذا اإلجراء ضروري بشكإن . جوهريعلى أساس المساواة كحق  مالمالئ

أي من فئات المجتمع تجاه بعضها أو دونية تفّوق االجتماعي والثقافي وإزالة التحيزات التي تستند إلى فكرة 
 .البعض

 :9التوصية 
 حظر التفسير الرجعي

مصر بأي تراجع عن مستوى ينبغي أال تسمح لتعزيز المساواة، الالزمة اعتماد وتنفيذ القوانين والسياسات لدى 
 بالفعل.المتحقق الحماية ضد التمييز 
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عالمي رائد  مركز مؤسسة الحقوق المتساوية
 ،متساو   عالم هي رؤيتنا .المساواة قانون في
وضمان مشاركة  التمييزرسالتنا القضاء على و

 .المساواة قدم على المجتمع فيكل شخص 
 المساواة عن مدافعين مع شراكةبال نعمل

 .المساواة قوانين وتطبيق اعتماد لضمان
 
 السياسي القمع من عقود بعد .مصر في ثورة اندلعت، 2011 يناير 25 في

منادين  العامة األماكن في المتظاهرين آالف تجمع، االقتصادي والتدهور
 حسني الرئيسإلى خلع  الثورةقادت  .النظامإسقاط و والحرية بالكرامة
 نهايةينذر ب لملكن ذلك  .سنة 29لحكمه الذي دام  حدا  ووضعت ، مبارك

عضو جماعة اإلخوان المسلمين، والذي أدى  مرسي محمدالعاصفة. فالرئيس 
 انقالب بهسرعان ما أطاح ، 2012 يونيو 2 فيرئيسا  للبالد  الدستورية اليمين

 السيسي الفتاح عبد االنقالبوتم انتخاب قائد ، عام من أكثر بعد عسكري
 .رئيسا  
 ثورة إلى تهديباجأشارت ، جديدا   دستورا   الدولةاعتمدت ، 2014 يناير في

 عتتطل  وبشارة بمستقبل ، حاضرا   زال ما ماض  إشارة إلى »على أنها  2011
 في( ...) المساواة حققي»، مشيرة إلى أن الدستور «اإلنسانية كلها إليه

 .«تمييزأي  دون والواجبات الحقوق
 لتحقيق ةالالزمالتدابير  تتخذ لم الدولة أنيخلص إلى  التقرير هذاغير أن 

 على تميزكثيرة  قانونية أحكام إلغاءعن  الحكومةفقد امتنعت  .التطلعات هذه
كما ، الصفات من وغيرها الجنسيوالنوع االجتماعي والميل  الدين أساس

 .األسس من وغيره السياسي الرأي أساس على تميز جديدة قوانين اعتمدت
 واإلثنية الدينية األقليات ضد التمييز في للدولة التابعة الجهات استمرتكما 

تقم  لمو .العقاب منمع حصانة نسبية  ،وغيرهم اإلعاقة ذوي واألشخاص
 هيئة إنشاءنحو  خطوات اتخاذب – دستوري مطلب وجود رغم – الدولة
، فيما بقيت شامل مساواة قانون تبنينحو  أو، للمساواةومخصصة  مستقلة
مطبقة ومنفذة  التمييزي والعنف التمييز تحظر التي المعزولة القانونية األحكام
 .ءسي بشكل
 التي االجتماعية والعدالة والمساواة الحريةوعود  من الرغم على، وهكذا

 .تاريخها من مصرتَنُج  لم، 2014 دستور اعتمادثم  2011 ثورةأطلقتها 
 الماضي زالي ما، طويلالمعرضين للتمييز منذ زمن  واألفرادللفئات  بالنسبة

 .حاضرا  بشدة
 
 
 
ه محتويات إن هذا التقرير بمساعدة مالية من االتحاد األوروبي.إعداد تم 

 هاتوجوال تعكس بحال من األحوال فقط المتساوية  مسؤولية مؤسسة الحقوق
.االتحاد األوروبي نظر  


